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1. Bevezetés  

1.1 A kutatási téma és a kutatási célok rövid ismertetése  

A kutatásom alapvető célja a termelő vállalatok logisztikai tevékenységének folytatásához 

alkalmazott, védelmi célú és elsősorban a rakodás-szállítás-tárolás folyamatrendszerekben 

felmerülő igénybevételek mérséklését célzó csomagolás optimális tervezéséhez szükséges 

információk feltérképezése, elemzése és biztosítása. A csomagolással kapcsolatos 

menedzsment szintű döntések egyensúlyt próbálnak keresni a csomagolás funkciói, így a 

termékvédelem, a vásárlás ösztönzése, a környezet védelme és a költséghatékonyság között. Az 

optimális mértékű termékvédelem tervezésével csökkenthetjük a termékkárból eredő 

költségeket, elkerülhetjük a felesleges csomagolóanyag használatot, így tovább segítve a 

költséghatékonyságot és csökkentve a csomagolt termék által generált ökológiai lábnyom 

mértékét is a szükséges mértékben szállított tömeg és térfogat minimális szinten tartásával.  

A téma fontosságát és aktualitását adja, hogy a globalizációnak és az e-kereskedelem 

bővülésének köszönhetően egyre több kész- és félkésztermék halad végig az egyre 

komplexebbé váló ellátási láncok különböző csatornáin, mielőtt megérkezne a rendeltetési 

helyére. Mindez azt okozta, hogy az ellátás során felmerülő fizikai igénybevételek előfordulása 

egyre gyakoribbá vált. A szállítások térben és időben kiterjedtek, így kritikus szemponttá vált, 

hogy az áru a megfelelő minőségben érkezzen a célállomására, mivel ezek gyakran beépülő 

elemek és a pótlásuk újabb időigényes folyamat lenne, ami megengedhetetlen időveszteséget 

okozna a termelési folyamatokban. Ezt a feltételt a csomagolás termékvédelmi funkciójának 

kell biztosítania. A csomagolástechnikai szakemberek ennek megfelelően figyelembe veszik a 

csomagolás tervezése során a termék érzékenysége mellett a szállítás alatt várhatóan fellépő 

igénybevételeket is és ennek megfelelően alakítják ki a csomagolást. Az áruk mozgatása során 

a legjellemzőbb, minden szállítás során felléphető igénybevételek közé tartozik az ejtésekből, 

ütésekből (felütközésekből) származó sokkhatás, a pálya egyenetlenségéből és a 

szállítójárműből adódó rezgés, a különböző éghajlati övek, illetve a napszakok váltakozása 

miatti hőmérséklet és relatív légnedvességtartalom változása, továbbá a csomagolási egységek 

egymásra helyezéséből adódó halmazterhelés is. Az igénybevételekkel szembeni optimális 

csomagolás megtervezéséhez általában az alábbi három körülményt kell megvizsgálni: 

 szállítási lánc tulajdonságai (például földrajzi távolság, szállítási idő, átrakodások száma 

és módja, alkalmazott közlekedési ágak és szállítóeszközök, anyagmozgatás és tárolás 

módja, stb.), 
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 termék tulajdonságai (érzékenységi jellemzők, mozgásállapotváltozsára adott reakció 

(G érték), sajátfrekvencia, elfogadható terméksérülés mértéke, teherviselés tulajdonság, 

lehetséges tárolási hőmérséklet, stb.), 

 alkalmazott csomagolóanyagok és csomagolóeszközök paraméterei (például csillapítási 

karakterisztikái, tartós teherviseléssel szembeni ellenállóképesség, hőszigetelési 

képesség, stb.). 

A folyamatosan növekvő szállítási mennyiségek (ugyanakkor általánosan kisebb kiszerelésű 

egységei) és az egyre komplexebb szállítási láncok megkövetelik az optimális csomagolást, 

hogy költséghatékonyan és környezetbarát módon, vagyis a szükségesnél nem több 

anyaghasználat mellett legyen lehetőség erre a tervezésre [1]. Könnyen belátható, hogy a fenti 

körülmények közül az első és a harmadik tényezőt nem tudják befolyásolni a termelővállalatok 

a fő értékteremtő tevékenységük során, illetve ezeknél rendelkeznek a hiányosabb 

információkkal a logisztikai tevékenységük folytatásához.  

Közel 10 éves, a szállítási csomagolásvizsgálatok területén eltöltött időm alatt számtalan 

esetben találkoztam az ellátási lánc és/vagy a termékvédelem szempontjából nem optimálisan 

tervezett csomagolással. Időnkénti felmerülő probléma, hogy a laboratóriumi körülmények 

között megfelelő teljesítményű csomagolás nem biztosít kellő védelmet a valós szállítások 

során. Más esetekben a gyakorlat során megfelelő csomagolás nem tudja teljesíteni az 

iparágban elvárt és releváns előzetes vizsgálati szabványok által leírt követelményeket kritikus 

sérülés nélkül. 

Doktori disszertációmban célul tűztem ki, hogy a szállítási láncokban állandó jelleggel fellépő 

igénybevételeknek, így a klimatikus és a rezgési igénybevételeknek a csomagolóanyagok, 

illetve a csomagolóeszközök termékvédelmi képességeire gyakorolt hatását elemezzem és 

bemutassam hogyan lehet ezeket a létező tervezési eljárásokba, modellekbe beilleszteni, annak 

érdekében, hogy az ellátási lánchoz illeszkedő, megfelelő termékvédelmet költséghatékonyan 

és a környezetet legkevésbé terhelve biztosító csomagolásokat lehessen tervezni. 

1.2 Jelen kutatás helyzete a szakirodalomban és az ipari gyakorlatban 

A szállítás útvonala, a szállítóeszköz és a pálya ismeretében különböző vizsgálati szabványok 

és kutatások segítségével megbecsülhető a szállítás várható igénybevétele. Ezek a felmérések, 

kutatások azonban részegységenként, nem komplex módon rendszerezik az optimális 

tervezéshez szükséges adatokat. Jellemzően a rezgésből és az ejtésből származó ütési 
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igénybevételek kerülnek feltárásra, elemzésre különböző földrajzi területeken [2-5] ellátási 

láncokban [6-9] és pálya-jármű rendszerekben [10-15]. A kutatásokból, felmérésekből 

származó adatok a csomagolástervezéshez felhasználhatók, azonban ez rendkívül komplex több 

tényező miatt is. Ez a bonyolultság főként a termékek összetett kialakítására, valamint a 

szállítási láncban fellépő számos változatos és véletlen jelenségre vezethető vissza. A 

szállítások szimulációját ezért hatékonyan laboratóriumi körülmények között lehet elvégezni, 

majd az egyes igénybevételek hatásmechanizmusának elemzése és értékelése után a védelmi 

funkciókat megtervezni. Egyes kutatások a klimatikus hatásokat is rögzítik, azonban nem adnak 

támpontot ezek idő- és költséghatékony felhasználási lehetőségeire a modellezés során. Az ipari 

gyakorlat szerint a szállítási vizsgálat előtt idő- és költséghatékonysági szempontok miatt 72 

órás kondicionálás az általános, melynek célja, hogy a termék és a csomagolás komponenseinek 

tesztelése a kritikusnak vélt hőmérsékleten vagy ahhoz minél közelebb történjen [16, 17]. Ezek 

általában statikus vizsgálatok, nem veszik figyelembe a nappalok és az éjszakák váltakozásának 

hatását vagy az éghajlati övek közötti váltást. A 72 órás időtartam pedig elenyésző a gyakran 

hónapokig tartó szállítások időtartama mellett. 

A fő problémát azonban a csomagolásban felhasznált anyagok bizonytalan mechanikai 

jellemzői okozzák. Az igénybevételek önálló, egymástól független felmérése és kezelése, 

térben és időben szétválasztása az alapanyagok típusától függően megváltoztathatja azok 

tulajdonságát. Ezek közül számos témakör széles körben kutatott és alapos információkkal 

rendelkezünk a hatásokról. A hullámpapírlemezből készült dobozok mechanikai szilárdsági 

értékei drasztikusan csökkennek magas páratartalom vagy nedvesség hatására [18, 19], vagy 

például egyes műanyagok alacsony hőmérsékleten rideggé válnak és az ütésből származó 

sokkhatás jellegű igénybevételekre könnyebben sérülnek, törnek vagy egyéb tulajdonságaik 

változnak meg [20, 21]. 

Ezekkel szemben, a csomagolásokban mozgáscsillapításra használt, különböző 

párnázóanyagoknak a csomagolás termékvédelmi képességének szempontjából kritikus 

tulajdonságairól hiányos információkkal rendelkezünk [22, 23]. Figyelembe véve a termék 

sajátfrekvenciáját és az alkalmazni kívánt párnázóanyag rezgésátviteli karakterisztikáját, a fenti 

szempontoknak megfelelő optimális csomagolás megtervezhető. A szállító jármű által generált 

rezgéseket a védelmi funkció jelentős részét ellátó párnázóanyagok továbbítják a termékre. 

Ezek a rezgések a különböző frekvenciákon az átvitel során erősödhetnek, csillapodhatnak és 

változatlanok is maradhatnak a párnázóanyag tulajdonságaitól és a termék tömegétől függően.  
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Ennek ellenére az ejtésekből származó ütés jellegű igénybevételekkel szemben, a tervezésnél 

az ott már széles körben alkalmazott párnázási görbék (különféle erőhatásokra adott 

válaszrekaciók) mintájára a rezgésátviteli karakterisztikák figyelembevétele ritka a tervezési 

gyakorlatban és a párnázóanyag gyártója is ritkán nyújt információt róla. Ha a szállítójármű 

által átadott rezgés frekvenciája egybeesik a párnázóanyag frekvenciájával, akkor rezonancia 

alakul ki és nagy amplitúdójú rezgés lép fel a rendszerben, ami terméksérüléshez, árukárhoz 

vezethet. A párnázóanyagok sajátfrekvenciájának ismeretében ez a tervezésnél, a megfelelő hab 

kiválasztásával pedig elkerülhető lenne vagy a szállítási szimulációs vizsgálatok során a 

jelenség terméksérülésre gyakorolt hatása ellenőrizhető lenne [24]. A témával kapcsolatban 

további nehézséget jelent a szállítások földrajzi kiterjedéséből adódóan a hőmérsékleti értékek 

széles tartományban történő fellépése, illetve a hosszabb, akár több hónapos szállítás során a 

műanyag hab statikus terheléséből adódó esetleges változás a mozgáscsillapítási 

karakterisztikában.  

Az ütési és rezgési igénybevételek csillapítása mellett csomagolástechnikai szempontból még 

további jelentős felhasználási területtel rendelkeznek a műanyag habok. Speciális tárolási 

hőmérsékletet igénylő terméktípusoknál, például gyógyászati termékeknél, az ellátási lánc 

sajátosságai és a termék mennyisége miatt az elvárt tárolási hőmérsékletet aktív hűtési 

megoldásokkal nem minden esetben lehet gazdaságosan biztosítani [25-27]. Ezek a 

csomagolóeszközök általában valamilyen merevfalú külső ládából és szigetelőanyagként 

használt műanyag habból, valamint adott hűtési teljesítmény leadására képes hűtőanyagokból 

állnak [28]. Az eszköz elméleti hatásfokát ezek a tényezők nagymértékben befolyásolják, 

azonban a logisztikai láncból adódó kezelési eljárások hatását sem lehet figyelmen kívül 

hagyni. Emiatt változhat a hűtőanyag pozíciója, a szállított mennyiségtől függően pedig a 

hűtőeszközben lévő termék szállított magassága. Az alacsonyabb hőmérsékletű levegő lefelé 

áramlása miatt felmerülhet a kétség, hogy a hűtőláda mekkora magasságig képes biztosítani az 

elvárt tárolási hőmérsékletet. Ezeknek az eszközöknek a hőtechnikai validálása statikus 

körülmények között történik, azonban a közlekedési rendszer elemeiről (pálya, jármű) 

generálódó rezgések dinamikus környezetet állítanak elő. A szigetelési, hűtési teljesítményt 

vizsgáló kutatások is statikus körülmények között zajlottak, illetve a hosszabb távú, két pont 

közötti közvetlen szállítással kapcsolatos körülményeket vizsgálták [29-32]. 
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1.3 A kutatás módszertana és az értekezés felépítése 

Az ipari gyakorlatban elfogadott és általánosan alkalmazott vizsgálati körülmények a rövid 

időtartamuk miatt nagy valószínűséggel nem tükrözik a hosszabb időtartamú szállítások során 

keletkező valós hatásokat. Ennek megoldására olyan induktív módszert dolgozok ki, amely 

különböző valós szállítási láncok felméréséből és elemzéséből adódik és ellenőrzöm, hogy a 

szabványos vizsgálati protokollok által redukált vizsgálati időtartamok mennyiben felelnek 

meg a valós körülmények reprezentálására. Meg kell adnom, hogy a vizsgálati idő rövidítésére 

különböző szállítási láncok esetén beleértve az átrakásokat, várakozásokat, stb. milyen időbeli 

tömörítést kell alkalmazni. Utóbbi gazdaságossági szempontból is jelentős célja a 

kutatásomnak. 

Az értekezésem következő szakaszában a mozgáscsillapításra és/vagy hőszigetelésre 

alkalmazott, elsősorban műanyag alapú mozgáscsillapító anyagok rezgéstani tulajdonságaival 

foglalkozom. Ebben a fejezetben felhasználom egyrészt a mechanika tudományának rezgéstani 

és rugalmasságtani elméleti összefüggéseit, illetve a szállítási folyamatok közben műszeres 

méréssel végrehajtott gyorsulás-idő függvények elemzését. Ehhez fel kell használnom a 

folyamatok sztochasztikus jellege miatt a mintavételezés és a digitális jelfeldolgozás 

szaktudományának ismeretanyagát. Mivel sztochasztikus folyamatokról van szó a rázkódási 

igénybevételek elemzésénél, ezért a matematikai statisztika és a valószínűségszámítás 

módszertanát is igénybe kell vennem. 

A kutatásomban alkalmaztam az induktív és empirikus kutatási és bizonyítási módszereket is. 

Az empirikus eredményeket terepi, illetve laboratóriumi körülmények között végrehajtott 

mérésekből állítottam elő. Ezek során a Széchenyi István Egyetem AUDI Hungária 

Járműmérnöki Kar Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Csomagolás és Környezetállósági 

Vizsgálólaboratórium berendezéseire és az ottani, közel 10 éves munkám során megszerzett 

méréstechnikai eljárásokkal kapcsolatos tapasztalataimra támaszkodtam. 

A laboratóriumi és terepi összesített mérési eredményeim alapján, matematikai statisztikai 

módszertant alkalmazva következtetéseket vontam le a klímaadatbázisokban elérhető 

historikus adatok és a konténerben rögzített hőmérsékleti értékek kapcsolatára vonatkozóan. 

A terepi mérések során több éghajlati övet érintő útvonalat, különböző évszakokban mértem fel 

a nagyobb reprezentativitás érdekében. A konkrét mérési eredmények általánosíthatósága 

azonban a disszertáció későbbi fejezetében kifejtett tényezők miatt korlátozott, de a kidolgozott, 
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klimatikus adatsorok elemzésére és felhasználására vonatkozó elemzési módszerem segítséget 

nyújt bármely ilyen komplex környezet elemzésében. 

A hőszigetelésre felhasznált műanyag habok esetén szintén terepi felmérések segítségével 

meghatároztam a logisztikai környezet igénybevételeit, illetve ezek fennállásának (idejének) 

mértékét. Ezt a környezetet laboratóriumi körülmények között szimuláltam és feldolgoztam a 

szállítás közben fellépő rezgések hatását a csomagolóeszköz szigetelési képességére 

vonatkozóan. 

A mozgáscsillapításra alkalmazott műanyag habok esetén a korábbi szakirodalomban még nem 

kutatott vagy nem az általam szimulált szállítási környezetben kutatott anyagok vizsgálatát 

végeztem el. A peremfeltételek (statikus terhelés, ennek időtartama, környezeti hőmérséklet) 

rögzítése után feltártam a rezonanciafrekvenciára vonatkozóan a logisztikai folyamatok közben 

előforduló környezet hatásait. Az eredményekből az induktív módszertant alkalmazva 

megállapításokat tettem az egyes anyagok termékvédelmi képességét befolyásoló hatások 

azonosítására és ezeknek a mértékére. 

A doktori disszertációm felépítése a következő. A bevezetés korábbi pontjaiban ismertettem a 

kutatási témámat, elhelyeztem a taglalni kívánt problémákat az ipari és a tudományos 

szakirodalmi környezetben, valamint bemutattam a kutatásom során alkalmazott 

módszertanokat. A második fejezetben ezt követően ismertetem a csomagolás és az ellátási lánc 

kapcsolatát és a tradicionális tervezési módszerek szempontjait. Ezeken keresztül elemzem az 

egyes lépéseket, elsősorban a szállítások közben fellépő környezeti igénybevételeket, hiszen a 

termék tulajdonságaitól függően ezek ellen kell tervezni a csomagolás termékvédelmi 

funkcióját. A harmadik fejezetben a kettő, a kutatás során részletesen vizsgált igénybevétel, a 

klimatikus hatások és a rezgések ellen legnagyobb arányban alkalmazott szigetelő és 

mozgáscsillapító anyagokkal foglalkozom. Az értekezés negyedik fejezetében kezdődik az 

empirikus kutatási rész. Transzkontinentális szállítások klímaadatait elemzem és teszek 

javaslatot a hasonló mérések kiértékelésének módszerére. Az ötödik fejezetben hűtött szállítási 

láncban vizsgálom a rezgés termékvédelemre gyakorolt hatását. A hatodik fejezetben a 

mozgáscsillapító anyagok sajátfrekvenciájának változásának ellenőrzésére végzett méréseket 

és annak eredményeit ismertetem. Javaslatot teszek a hőmérséklet, illetve a tárolási időtartam 

figyelembevételére különböző anyagokra és ellátási láncokra vonatkozóan. Utolsó fejezetként 

összefoglalom a doktori kutatásom legfontosabb eredményeit, megfogalmazom a téziseimet. A 

disszertáció az ábrák, a táblázatok, a jelölések és rövidítések, illetve a szakirodalmi 

hivatkozások jegyzékével zárul. 
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1.4 A disszertáció motivációja és előfeltevései 

A mozgáscsillapító és hőszigetelő anyagok paramétereinek ismerete kulcsfontosságú a 

megfelelő termékvédelmet garantáló csomagolás megtervezéséhez. Az eddigi kutatások és az 

egyéb elérhető információk azonban az anyagok idealizált alapállapotával számolnak, nem 

veszik figyelembe a környezeti feltételeket, úgymint rezgés, hőmérséklet és tárolási időtartam. 

A két állapot körülményei közötti eltérések megváltoztathatják a tervezésnél felhasznált, a 

termékvédelem szempontjából lényeges paramétereit a csomagolóanyagnak. A folyamatosan 

növekvő szállítási mennyiségek és az egyre komplexebb szállítási láncok megkövetelik az 

optimális csomagolást, hogy költséghatékonyan és környezetbarát módon, vagyis a 

szükségesnél nem több anyaghasználat mellett, illetve a csomagolt termék térfogatát és tömegét 

a szükségesnél nem nagyobb mértékben növelve legyen lehetőség erre a tervezésre. Ezek 

alapján a disszertációmban a következő problémákat fogalmaztam meg, melyeket az értekezés 

felépítésével összhangban lévő sorrendben, az alábbiakban foglalom össze. 

Első előfeltevés 

A tervezés és a laboratóriumi szimuláció során a környezeti igénybevételek közül a klimatikus 

hatások számszerűsítése és állapotának változása rendkívül komplikált. A többi igénybevétellel 

szemben ezek az egész szállítás alatt, folyamatosan változnak és kölcsönhatásban vannak a 

csomagolt termékkel, így több hónap is lehet a változó igénybevétel időtartama. 

Transzkontinentális szállítás esetén több éghajlati övet és évszakot érinthet az útvonal, de a 

napon belüli hőmérséklet és relatív páratartalom ingadozás is kritikus lehet csomagolóanyagtól 

és terméktől függően. Emiatt a tervezési fázis kezdő lépésében nehéz definiálni azokat a 

klimatikus értékeket, amelyeket figyelembe kell vennünk az adott ellátási láncra vonatkozóan. 

A csomagolási prototípus tesztelésénél pedig az értékek mellett problémát jelent az optimum 

meghatározása is a vizsgálati költség, a vizsgálati átfutási idő és a szimulált igénybevétel 

mértékének figyelembevételével. 

Megoldási javaslatként saját transzkontinentális szállítások klimatikus adatait elemezve és 

összehasonlítva az útvonal térségeinek elérhető klímaadataival, illetve az adott éghajlatokra 

vonatkozó vizsgálati szabványok adataival, az ipar által elfogadott vizsgálati időtartamok 

figyelembevételével, fel kell tárnom a szállítások legkritikusabb részeit és javaslatot kell 

tennem terméktől és csomagolóanyagtól függően saját felmérésből származó adatsorok 

felhasználásának módjára, illetve elérhető egyedi méréseket nélkülöző laboratóriumi 

szimulálási módjára. 
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Második előfeltevés 

Egyes iparágakban a szállítási környezeti hőmérséklet változását a csomagolástechnikai 

tervezés során nem szükséges figyelembe venni, mert például olyan speciális környezetet 

igényelnek, amelyet valamilyen aktív hűtési vagy fűtési megoldással biztosítanak, relatíve szűk 

hőmérséklettartomány előírásával. Azonban ezekben a helyzetekben is előfordulhat olyan 

egyedi termékkategória vagy disztribúciós csatorna, amely megkövetel különleges 

csomagolástechnikai megoldásokat. Ez a legjellemzőbb a gyógyszeripari termékek napi szintű, 

terítőjáratos szállítására. A szakirodalom főként a hosszabb távú, elsősorban légi szállítással 

továbbított, 24-120 óra közötti megfelelőséget biztosító, műanyag habokat tartalmazó passzív 

hűtődobozok hőtechnikai tulajdonságaival foglalkozik. Ezektől eltérően a terítőjáratos 

kiszállításoknál nem kettő pont közötti küldeményekre kell a tervezést elvégezni, hanem több 

kiszállítási helyet kell figyelembe venni ugyanazzal az eszközzel, ami a hűtött környezetet 

biztosító csomagolóeszköz többszöri nyitásával jár. Emellett a többszöri árukezelés miatt a 

hűtőközeg nem lehet a termék és a ládatető között. 

Kutatásomban meg kell állapítanom, hogy az ellátási lánc speciális paraméterei hogyan 

befolyásolják a műanyag habokból álló csomagolóeszköz hőtechnikai tulajdonságait. Továbbá 

mérésekkel kell ellenőriznem, hogy a hőtartási teljesítmény statikus körülmények közötti 

validálása mennyire megfelelő a dinamikus szállítási környezetben való megfelelőség 

ellenőrzésére. 

Harmadik előfeltevés 

A mozgáscsillapításra használt anyagok rezgésátviteli karakterisztikáit, tulajdonságait a 

csomagolás párnázásának tervezésekor kisebb mértékben veszik figyelembe az ütés jellegű 

igénybevételeknél. Utóbbiakra általában elérhető az ún. cushion curve vagyis párnázási görbe, 

amelynek segítségével adott ejtési magassághoz és adott érzékenységű termékhez a megfelelő 

párnázóanyag kiválasztható. A szakirodalom által széles körben kutatott a görbe, a 

felhasználását különböző környezeti körülmények között is alkalmazható modellek segítik. 

Ezzel szemben ugyanezeknek a párnázóanyagoknak a rezgésekkel szembeni védelmi 

képességükről sokkal kevesebb információ áll a rendelkezésünkre, mind a gyártói (ipari), mind 

tudományos oldalról. Ezeknek is pedig a döntő része normál klímakörülmények között 

érvényes. Ha rezonancia alakul ki a rendszerben, akkor az terméksérüléshez, árukárhoz 

vezethet. A párnázóanyagok sajátfrekvenciájának ismeretében a tervezésnél, a megfelelő hab 

kiválasztásával elkerülhető a rezonancia jelenség kialakulása a rendszerben, így megelőzve a 
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terméksérülést. Kutatásomban ennek érdekében különböző párnázóanyagok 

sajátfrekvenciájának vizsgálatát fogom elvégezni, az ellátási láncok komplexitásához igazodva 

különböző klímákon, így biztosítva majd felhasználható információt a mozgáscsillapítás 

tervezéséhez. 

Negyedik előfeltevés 

A rezgésátviteli karakterisztika normál körülmények közötti vagy más szóval alapállapotban 

történő meghatározása a külső környezet hőmérséklete mellett figyelmen kívül hagyja a termék 

tömegéből adódó előterhelést is. Ennek hatására a párnázóanyag szerkezete módosulhat, ami 

miatt megváltozhat a sajátfrekvencia értéke is. A szállítások alatt, az ellátási lánctól függően, 

mindenképp valamilyen előterhelt állapotban kell a termékvédelmet ellátnia az anyagnak. Az 

előterhelés hatásának ellenőrzésére különböző időtartam és statikus nyomás mellett fogom 

meghatározni a párnázóanyagok sajátfrekvenciaértékeinek változását. 
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2. A csomagolás logisztikai jelentőségének elemzése 

2.1 A csomagolás szerepe az ellátási láncokban 

A csomagolás folyamatosan végigkíséri a terméket a gyártásától kezdve, egészen a rendeltetési 

helyre való érkezésig. Alapvető feladata a termék megfelelő minőségének fenntartása, azonban 

a csomagolás nem lehet öncélú, ezért ezt a leggazdaságosabb módon és a környezetet a 

legkevésbé terhelve kell biztosítania [33]. 

Saghir definíciója szerint a csomagolás az összehangolt rendszere az áruk kezelési egységbe 

foglalásának, amivel kivitelezhető a biztonságos, gyors és hatékony kezelés, anyagmozgatás, 

szállítás, tárolás és értékesítés, kiegészülve a hulladékkezeléssel, így garantálva a maximális 

fogyasztói élményt, illetve a profitot [34]. 

Palsson értelmezése szerint (2.1. ábra) a logisztika és a csomagolás definíciója kombinálható. 

A csomagolási logisztikát a két terület kapcsolódási pontjának tekinti, amely alátámasztja 

annak a fontosságát, hogy az ellátási láncokban az áruk fizikai áramlása és az ehhez kapcsolódó 

információáramlás egy integrált rendszerben legyen kezelve [35]. 

 

2.1. ábra – Csomagolási logisztika 

(Forrás: [35] alapján) 

A fentiek ellenére a csomagolási rendszernek az ellátási láncra gyakorolt hatását általában 

alábecsülik a terméktervezés során [36-41]. Ennek gyakori következménye, hogy a termékhez 

megfelelőnek tartott csomagolás nem hatékony az adott ellátási lánchoz, így annak áttervezése 

szükséges [42, 43]. A leggyakoribb ok, hogy a logisztikai folyamatok tervezésével, 

szervezésével foglalkozó szakemberek, illetve a csomagolást tervező mérnökök fókusza eltérő, 

így a logisztikai értéklánc és a csomagolási értéklánc kohéziói nem tudnak érvényesülni [44-

46]. További problémát jelent a logisztikai műveletek és a csomagolás költségátváltása (trade-

off), melyet a 2.1-es táblázatban foglaltam össze. 
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Logisztikai 

tevékenység 
Költségátváltás 

Csomagoláson több 

információ, kezelési utasítás 

elhelyezése 

Várhatóan csökken a nem megfelelő kezelésből eredő sérülés. A csomagolt 

termék nagyobb valószínűséggel érkezik meg a rendeltetési helyére a 

megfelelő adatok feltüntetésének köszönhetően. 

A komissiózás, anyagmozgatás során az azonosítással járó idő csökken. 

Csomagolás minőségének 

növelése 

A csomagolás termékvédelmi funkciója emelkedik, viszont nagyobb lesz a 

csomagolt termék térfogata és tömege. Ez a szállítás és tárolás alatt negatívan 

hat. A termék értékesíthetősége javul. 

Egységesített csomagolások 

használata 

Anyagmozgatási és tárolási műveletek egyszerűsödése. Halmazolás 

elősegítése. A szállító- és anyagmozgató eszközök méreteihez, formáihoz 

illeszkedés javulása. 

2.1. táblázat - A logisztikai műveletek és a csomagolás költségátváltása  

(Forrás: [47-48] alapján) 

Számos tudományos közlemény ad általános támpontokat a csomagolás logisztikai szempontú 

tervezéséhez és kiértékeléséhez. Hellström és Saghir négy esettanulmányon keresztül vizsgálta 

a csomagoláshoz tartozó logisztikai folyamatokat a különböző ellátási láncokban. Amellett, 

hogy támpontokat adnak a csomagolási és a logisztikai folyamatokkal kapcsolatos döntésekhez, 

meghatározták, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie a csomagolási rendszernek és 

hogyan lehet értékelni ezt a megfelelőséget [44]. Dominic egy modellt fejlesztett, amely 

alkalmas a csomagolás és a felhasználók közötti interakciók elemzésére és teljesítménymutatók 

segítségével a csomagolás teljesítményének meghatározására [49]. Olsson és Györei a 4C 

marketing modell1 szempontjából vizsgálta a csomagolástervezés folyamatát az FMCG2 (fast-

moving consumer goods) szektorban esettanulmányokon keresztül. Kutatásukban 

megállapították, hogy hatékony csomagolástervezéssel a termékek piaci értéke 

átpozícionálható [50].  Sohrabpour és szerzőtársai a tervezés négy fő szempontjának az ellátási 

lánc paramétereit, a termék-csomagolási rendszer funkcióját, fizikai jellemzőit és a gyártási 

folyamatát határozta meg. Az első jellemzőnél a teljes életciklust vizsgálja, így a 

fenntarthatósági kérdéseket is elemzi egy esettanulmányon keresztül. A kidolgozott eljárásuk 

számos ipari környezetben használható, többek között alkalmas élelmiszere csomagolásának 

tervezésére és fejlesztésére is [51]. A fenntarthatósági szemléletű csomagolástervezést vizsgálja 

                                                           
1 Fogyasztói igény (consumer needs and wants); Költség (cost); Kényelem (convenience to buy); Kommunikáció 

(communication) 
2FMCG (fast-moving consumer goods); gyorsan forgó fogyasztási cikkek összefoglaló elnevezése 
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Norfaryanti és szerzőtársai, valamint Rezaei és szerzőtársai az élelmiszeripari ellátási 

láncokban [52, 53]. Előbbi kutatásban megállapították, hogy a műanyag hulladék elkerülésére 

a biológiailag lebomló csomagolás megoldást jelenthet, de ehhez számos technológiai 

fejlesztésre és az érintett felek komoly elköteleződésére van szükség. Utóbbi tanulmányban egy 

döntéstámogató rendszert fejlesztettek ki, ami fenntarthatósági szempontból rangsorolja a 

különböző élelmiszeripari csomagolásokat. García-Arca és szerzőtársai a „fenntartható 

csomagolási logisztika” (Sustainable Packaging Logistics, SPL) definíció létrehozásával, majd 

ehhez kapcsolódóan egy kvantitatív elemzésre alkalmas modell készítésével vizsgálták a 

csomagolást [54]. Meherishi és szerzőtársai a napjainkban új stratégiaként megjelenő 

körforgásos gazdaság követelményeinek való megfelelőségeket vizsgálta a korábbi SPSCM 

(Sustainable Packaging in Supply Chain Management – fenntartható csomagolás az ellátási lánc 

menedzsmentben) igényeivel. Kutatásuk szerint ezek részben megegyeznek, viszont eddig a 

termék és a csomagolási rendszer kapcsolatát nem vették megfelelően figyelembe [55]. 

A fenti kutatások és megállapítások döntő részben a B2C3 szektor problémáira vonatkoznak, 

azonban a csomagolás szempontjából a szállítási volumen és a terméksérülésből eredő 

termékkárok miatt a B2B4 szektor logisztikai folyamataiban is legalább ilyen fontos [56]. A két 

szektor jellemzői és prioritásai csomagolástechnikai szempontból azonban jelentős különbséget 

mutatnak. Ugyan a környezetvédelmi törekvések miatt már nem csak az ipari csomagolásoknál 

kiemelt fontosságú a többutas rendszerek használatára való törekvés, de a speciális igények és 

a zárt láncok alkalmazása miatt itt az elterjedtebb. Emellett lényeges különbség még a 

marketing funkció kisebb szerepe a csomagolás tervezésénél. Ehelyett a fő hangsúly az 

összeszerelő üzem folyamataihoz való illeszkedés mind kialakítás (ergonómia), mind 

szérianagyság szempontjából [57-59]. 

A kutatások eredményeinek az alkalmazásával a csomagolás és a logisztika többi eleme közötti 

szinergiák biztosíthatók, azonban ezt újabb kihívások nehezítik meg. 

2.2 Az ellátási láncok változásai 

Napjaink egyik legnagyobb kihívása az ellátási láncok egyre komplexebbé válása, mely egy 

hosszabb ideje tartó folyamat, amit a COVID-19 hatásai felgyorsítottak. A 2.2. és a 2.3. ábrán 

                                                           
3B2C (Business to Customer); A vállalatok és a fogyasztók vagy nem vállalati ügyfelek közötti kapcsolatokra 

használják, szintén főként rövidítve. 

4 B2B (Business to Business): A vállalat és egy másik vállalat közötti kapcsolatra vonatkozó rövidítés. 
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látható a hagyományos disztribúciós csatorna, illetve a globalizáció és az e-kereskedelem5 

előretörése miatt, a gyártó és a fogyasztó között párhuzamosan több lehetséges elosztási 

csatornát tartalmazó modern disztribúciós csatorna (Omnichannel). A korábbiakkal ellentétben 

nem ismert, hogy a csomagolt termék pontosan milyen szállítási láncon kerül a fogyasztóhoz. 

Előfordulhat, hogy a vásárlás helyéig egységrakományként szállítják, minimális 

igénybevételek mellett, azonban ugyanazt a terméktípust online értékesítőtől is 

megvásárolhatják, melyek nagyobb szállítási igénybevétellel járnak a csomagolt-termékre [60]. 

 

2.2. ábra – Hagyományos ellátási lánc 

(Forrás: [60] alapján) 

                                                           
5 E-kereskedelem: Információk, áruk és szolgáltatások számítógépes hálózaton keresztüli eladás, illetve 

vásárlása.  
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2.3. ábra – Omnichannel ellátási lánc  

(Forrás: [60] alapján) 

Utóbbiakat futárszolgálatos, expressz vagy az ún. utolsó kilométeres szállításoknak (last mile 

delivery6) nevezzük. Ezekben a szállítási láncokban a csomagolt termékeket önállóan, nem 

egységrakományként szállítják. Emiatt sokkal több manipulációt, ebből adódóan több ejtést 

szenvednek el, mint egy hagyományos szállítási láncban. További nehézséget jelent, hogy sem 

a szállítási pozíció, illetve a vele szállított többi nem homogén termékből adódóan, a csomagra 

helyezett tömeg sem ismert előre, így csak különböző felmérések és vizsgálati szabványok 

alapján tudjuk becsülni ezeket. 

Az ellátási láncok komplexitását igazolja az Egyesült Államokon belüli szállítások piaci 

részaránya, melyet a 2.4. ábra mutat be. A közúti, viszont igénybevételek szempontjából 

jelentősen eltérő teljes (FTL, Full Truckload) és nem teljes kocsirakományú (LTL, Less Than 

Truckload) szállítások együttes aránya közel 80%. A második legnagyobb piaci szegmenst a 

futárszolgálatos szállítások adták már 2018-ban is, közel 10%-os részesedéssel [61]. 

                                                           
6 Last mile delivery; az utolsó kilométer kifejezés azt a folyamatot jelöli, amikor a kiszállítani kívánt áru egy 

gyűjtőraktárból eljut a címzetthez 
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2.4. ábra – Áruszállítás megoszlása az USA-ban  

(Forrás: [61] alapján) 

Az online értékesítés folyamatos emelkedése miatt ennek a részaránya várhatóan tovább fog 

nőni. 2021-ben megközelítheti az 5 000 milliárd USA dolláros értéket, ami a 2019-es értékhez 

képest több mint 45%-os bővülést jelentene [62]. Az e-kereskedelem világszintű bővülése a 

2.5-ös ábrán figyelhető meg. 

 

2.5. ábra – Az e-kereskedelem volumene és részaránya a hagyományos értékesítéshez képest 

(Forrás: [62] alapján) 

695.1

79.4
59.6 59.6

39.7 39.7
19.9

0

100

200

300

400

500

600

700

800

FTL Futárszolgálat Csővezeték Vasút LTL Belvízi Vasút

(intermodális)

M
ii

ll
iá

rd
 $

Áruszállítás megoszlása az USA-ban 2018-ban

https://www.statista.com/statistics/939971/freight-transportation-market-size-by-segment-united-states/
https://www.statista.com/statistics/939971/freight-transportation-market-size-by-segment-united-states/


19 
 

A komplexitás mellett nehézséget jelent a szállított áruk mennyiségének folyamatos 

emelkedése is. Amennyiben az adott termék csomagolása nem hatékony az adott ellátási 

lánchoz, akkor a terméksérülésből és/vagy a szállítási, anyagmozgatási, tárolási műveletekből 

eredő költségek nem lesznek optimálisak. A 2.6-2.8. ábrákon megtekinthető a tengeri és légi 

szállítás mennyiségének, valamint az európai közúti szállítási piac volumenének változása. 

Mindegyik esetben stabil növekedést láthatunk, 2019-re a tengeri kereskedelem meghaladta a 

11 milliárd tonnát [63], légi szállítással ebben az évben több mint 61 millió tonnát szállítottak 

[64]. Az európai közúti szállítási piac a COVID-19 időszak előtt meghaladta a 350 milliárd 

eurót [65]. 

 

2.6. ábra – A tengeri szállításokvolumenének változása 1990 és 2019 között  

(Forrás: [63] alapján) 
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2.7. ábra – A légi áruszállítás mennyiségének változása 2004 és 2019 között  

(Forrás: [64] alapján) 

 

2.8. ábra – Az európai közúti áruszállítások értékének változása 2010 és 2019 között  

(Forrás: [65] alapján) 

Igazolható tehát, hogy a szállítási volumenek és az ellátási láncok komplexitásának csökkenése 

nem várható, ezért a csomagolás kialakításával és ártalmatlanításával járó költségek egyre 

jelentősebbek lesznek. Emiatt a csomagolás anyagfelhasználásának optimalizálására irányuló 

eljárások kifejlesztésére, a termékvédelemhez alkalmazott csomagolóanyagok 
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tulajdonságainak, illetve az ellátási láncok igénybevételeinek alapos megismerésére komoly 

igény mutatkozik mind közgazdasági, mind környezetvédelmi szempontból. 

2.3 Ellátási lánc szempontú csomagolástervezés 

Az anyagmozgatás és szállítás alatt fellépő igénybevételek jelentős árukárokat okoznak, ez 

átlagosan elérheti a teljes forgalmazás 14%-át is [23]. A csomagolási rendszerek ennek a 

megelőzésére szolgálnak, azonban fontos kiemelni, hogy a feladat a tervezés során nem az 

összes lehetséges nagyságú és számú hatás elleni védekezés, hanem a teljes költségszemlélet 

alapján az optimális csomagolás kialakítása. Ez kellő mértékben véd az igénybevételekkel 

szemben, azonban a kialakításával járó költségek (alapanyagok, csomagolási művelet idő- és 

humánerőforrás szükséglete) nem túl magasak, illetve nem növeli meg a kellő mértéknél jobban 

a termék körüli térfogatot, ami egy szállítási egységre vonatkozóan a szállítási költség 

emelkedésével járna. A 2.9. ábrán látható, ahogy a csomagolásra fordított költség nő, úgy 

csökken a terméksérülésből eredő költség. A 2.10. ábrán a szállítási költséggel kiegészített 

grafikon látható. Egyes termékkategóriákban ez elérheti a teljes költség 80%-át is [23], így a 

csomagolt termék térfogata nagyobb súllyal eshet számításba, mint a csomagolóanyag költsége 

vagy mint a nagyobb arányú termékkár. 

 

2.9. ábra – Csomagolt termék teljes költség szemlélete a logisztikai költség nélkül  

(Forrás: [23] alapján) 
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2.10. ábra – Csomagolt termék teljes költség szemlélete a logisztikai költségekkel  

(Forrás: [23] alapján) 

A legszélesebb körben alkalmazott tervezési módszer a törékeny, érzékeny termékek optimális 

csomagolásának a megalkotására az ún. „6 lépés” módszer [22]. A tervezés alapja a korábbi 

fejezetben bemutatott teljes költség szemlélet. A cél nem az, hogy a csomagolás minden egyes 

igénybevétellel szemben védelmet nyújtson, hanem elsősorban az általános, jellemző hatások 

károkozása ellen. Ezzel a szemlélettel csökkenthető a csomagolási alapanyagokra fordított 

költség, de még a gazdasági szempontból megfelelő termékkár mellett. Ez azt is eredményezi, 

hogy az optimálisnál nem nagyobb mértékű anyaghasználat nem növeli meg feleslegesen a 

termék körüli térfogatot, így a szállítási költségek is az elfogadott szinten tarthatók. 

A módszer a következő általános lépésekből áll:  

1. Az ellátási lánc igénybevételeinek értékelése  

A csomagolástervezés megkezdése előtt azonosítani kell a szállítási környezetben fellépő 

igénybevételek típusát és nagyságát, a fellépésük gyakoriságát, valószínűségét. Ez történhet 

hasonló szállításokból elérhető adatok statisztikai elemzésével, az adott szállítási lánc 

szimulálására szolgáló vizsgálati programok paramétereinek használatával vagy saját 

felmérésből származó adatok elemzésével is. 

2. A termék érzékenységének meghatározása 

A termék a saját ellenállóképességétől függően rendelkezik valamilyen mértékű védelemmel 

az ütési és rezgési igénybevételekkel szemben. Ha a terméket érő hatások nagyobbak, mint amit 

a termék elviselni képes, akkor a kettő közötti különbségét a csomagolásnak kell kiegyenlíteni. 

Azaz úgy is fogalmazhatunk, hogy a csomagolás védelmi funkcióját erre az igénybevételi fokra 
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kell terveznünk. A logisztikában fellépő hatások szempontjából legsérülékenyebb 

alkotóegységet a termék kritikus elemének nevezzük. Ez megtekinthető a 2.11. ábrán a tömeg-

rugó-csillapítás modellen, illetve a 2.12. sematikus ábrán. A kritikus igénybevétel, mely 

szükséges az optimális termékvédelem tervezéséhez a sérüléshatárgörbével definiálható [66-

68]. 

  

2.11. ábra – A termék kritikus eleme  

 

2.12. ábra – A termék kritikus eleme  

 

3. Termékfejlesztés lehetőségének vizsgálata 

Ebben a lépésben a termék önálló ellenállóképességének növelésének lehetőségeit kell 

ellenőrizni. Gyakran a termék kritikus elemeinek konstrukciós módosítása jelentősen 

csökkentheti a csomagolással szembeni követelményeket, melyek hatása a termékre vonatkozó 

sérüléshatár görbék segítségével számszerűsíthető. Az átalakítás továbbá jelentős megtakarítást 

eredményezhet az alábbiak szerint:  
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- a párnázási vastagság redukálható, így csökken a csomag térfogata és ezáltal egy 

szállítmányban fajlagosan több termék továbbítható,  

- csökken egy termékre jutó szállítás fajlagos költsége, 

- alacsonyabb lesz a csomagolóanyag felhasználás tömeg és térfogatát tekintve – 

csökken a termék fajlagos csomagolási költsége. 

4. Párnázóanyagok csillapítási képességének meghatározása 

Az optimális csomagolás megtervezéséhez a párnázóanyag ütésekkel szembeni csillapítási 

képessége és az átmeneti függvénye alapvető fontosságú. Előbbi esetén adott vastagságú 

párnázóanyaghoz, adott magasságú ejtésnél határozzuk meg a gyorsulás mértékét különböző 

statikus terhelések (nyomások) mellett. Utóbbinál szintén adott vastagságú párnázóanyaghoz, 

különböző statikus nyomások mellett definiáljuk a frekvencia értékeket a csillapítási zóna 

határaihoz. A folyamat részletesebb ismertetésére egy későbbi fejezetben kerül sor. 

5. A csomagolási rendszer tervezése 

A korábbi lépésekből az összes szükséges tényező ismert a csomagolás komponenseinek 

kiválasztásához és a rendszer megtervezéséhez. A termék tulajdonságai alapján az ütési és 

rezgési jellemzők figyelembevételével kiválasztható a párnázóanyag és kiszámolható a 

szükséges párnázási felület és térfogat (vastagság). Ennek a folyamatnak is egy részletesebb 

kifejtésére egy későbbi fejezetben kerül sor. 

6. Az elkészült csomagolt termék tesztelése a szállítási igénybevételekkel szemben 

A csomagolási rendszer megtervezése, majd a prototípus legyártása után a tervezett szállításhoz 

igazodó csomagolásvizsgálati szabvány segítségével laboratóriumi környezetben ellenőrizhető, 

hogy a tervezés kezdetekor, a csomagolásra és a termékre meghatározott sérülési határok (PDT 

- Product Damage Tolerance és PDA - Package Degradation Allowance) teljesülnek-e. 

Összegezve tehát az egyes lépések három kategóriához, a termék tulajdonságaihoz, a szállítási 

környezethez és a csomagolóanyagok paramétereihez tartoznak. Doktori disszertációm fő 

témája ebből az utóbbi kettőhöz kapcsolódik közvetlenül, ezért a következő fejezetekben ezeket 

fejtem ki részletesen. 
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3. A szállítási környezet igénybevételeinek jellemzése  

3.1 Mechanikai igénybevételek 

3.1.1 Ütés jellegű igénybevételek 

A csomagok kezelése és mozgatása közben a hanyag árukezelésből, a szállítószalagok 

kialakításából, a pálya állapotából és a közlekedési helyzetből adódóan különböző mértékű és 

számú ütési igénybevétel érheti a csomagolt terméket az ellátási láncokban. Általánosságban 

elmondható, hogy a kisebb méretű és tömegű csomagok többször, nagyobb magasságból ejtik 

le a szállítás alatt. A gépesített anyagmozgatást biztosító, raklapos egységrakományok ezzel 

szemben kevesebb, alacsonyabb ütés jellegű igénybevételeket szenvednek el a szállítás alatt 

[69]. 

Az ejtéskor fellépő igénybevétel a küldeménydarab padlón való felütközésekor végbemenő 

gyors sebességváltozás követekezménye. Csomagok szabadesésénél az ütközési sebesség (vi) a 

következő alapösszefüggéssel (3.1) határozható meg [24]. 

𝑣𝑖  = √2gh, (3.1) 

ahol h az esés magassága, g pedig a gravitációs gyorsulás. A földet érést követően a talaj 

keménységétől függően adott dt időtartam alatt lesz 0 az ütközési sebesség. Az alábbi 

összefüggés (3.2) segítségével meghatározható a lassulás (a) értéke. 

𝑎 =
dv

𝑑𝑡
, (3.2) 

ahol dv a sebességváltozás, dt pedig az eltelt időtartam. A fékút időtartama vagy hossza annál 

nagyobb, minél kevésbé merev az ütközési felület vagy minél nagyobb a küldeménydarab 

párnázásnak rugalmassága. A kapott eredmény segítségével az ejtésből származó ütési 

igénybevétel (G érték, érzékenységi fok) meghatározható (3.3) szerint [69]. 

𝐺 =
a

𝑔
, (3.3) 

ahol a a lassulás (gyorsulás), g a nehézségi gyorsulás. Ez az érték összevethető a gyártók által 

megadott, termékre vonatkozó G érzékenységi fokkal. Azt mutatja meg, hogy a termék a g 

nehézségi gyorsulás hányszorosát tudja elviselni sérülés nélkül. A 3.1 táblázat néhány általános 

értéket tartalmaz bizonyos termékkategóriákhoz [69, 70]. 
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G érték [G] Kategória Termékek 

15-25 különösen érzékeny precíziós vizsgálókészülékek 

25-40 nagyon érzékeny elektronikai berendezések 

40-60 érzékeny asztali számítógép, pénztárgép 

60-85 mérsékelten érzékeny televízió, nyomtató 

85-110 viszonylag érzéketlen háztartási gépek 

110- érzéketlen motorok, transzformátorok 

3.1. táblázat – Termékek érzékenységi foka  

(Forrás: [69-70] alapján) 

A felütközéskor az alábbi összefüggés (3.4) szerint ütközési energia mozgási energiaként 

érvényesül [71]. 

𝑊𝑘𝑖𝑛  = F ∙ s =  
𝑚∙ 𝑣𝑖

2

2
, (3.4) 

ahol F a felütközéskor ható erő, s a fékút, 𝑚 a tömeg, vi pedig az ütközési sebesség. Ez alapján 

a küldeménydarab padlóra ütközésekor a 3.5. számú összefüggés felhasználásával [71]: 

𝐹 =  
𝑚∙ 𝑔 ∙ℎ

𝑠
 = 𝐹𝑠 ∙

ℎ

𝑠
, (3.5) 

ahol 𝐹𝑠 a súlyerő, h az ejtési magasság, s a fékút. 

A csomagolástervezés során a cél a talaj puhítása, vagyis a lassulás időtartamának (vagy a 

fékútnak) minél nagyobb növelése mozgáscsillapító anyag segítségével egészen addig, míg az 

igénybevétel kisebb lesz, mint amit a termék sérülés nélkül el tud viselni. Ennek érdekében 

valamilyen rugalmas anyaggal burkoljuk be a terméket, hogy az ütközési energiát alakváltozási 

munkával semlegesítsük. Fontos megjegyezni, hogy ezzel magas dt időtartamnál is számolni 

kell a tervezés során a 3.1. ábra szerinti mértékben. 
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3.1. ábra – A csúcsgorsulás és időtartam kapcsolata   

(Forrás: [72] alapján) 

Ezt a puhítást a csomagolástechnikában különböző párnázóanyagokkal lehet kivitelezni. Ezek 

rugalmas anyagok, ezért lengő rendszerrel modellezhető, melyet a 3.2. ábra mutat be. 

 

 

3.2. ábra – A lineáris lengőrendszer modellje 

M2: a termék tömege (kg); M1: a kritikus elem tömege (kg); M3: a külső csomagolás tömege 

(kg); k1: kritikus elem rugóállandója (N/m); k2: párnázás rugóállandója (N/m) 

(Forrás: [73] alapján) 

A valóságban ez a folyamat nem lineáris, azonban jóval egyszerűbb ennek a folyamatnak a 

matematikai modellezése és a csomagolástechnikai tervezéshez megfelelő alapot ad. 

A kritikus elem sérülésének elkerülése érdekében fontos meghatározni az erősítési tényező 

értékét (3.6) összefüggés szerint, amely a bemenő és a kimenő ütés szintjére vonatkozik, azaz: 
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𝐴𝑚  =  
𝐺𝑒

𝐺𝑚
 , (3.6) 

ahol Am az erősítési tényező, Ge a kritikus elem maximális gyorsulása, Gm maximális gyorsulás 

hatására [73]. Az erősítés mértékét az ütés időtartamának hossza és a kritikus elem természetes 

lengési időtartama is befolyásolja [73]. 

Ahhoz, hogy a sérülés megjósolható, illetve megbecsülhető legyen, ismernünk kell azt a 

legmagasabb gyorsulási szintet, amelyet a kritikus elem még sérülés nélkül kibír. A 3.1. 

táblázatban láthatók általános érzékenységi fokok az egyes termékekre, azonban pontos adatot 

a termék ütéssel szembeni érzékenységére a sérüléshatár görbe segítségével határozhatunk meg. 

Ahogy a 3.3. ábrán látható az y tengelyen a krtikus gyorsulás, az x tengelyen pedig a kritikus 

sebességváltozást ábrázoljuk [24].  

 

3.3. ábra – Általános sérüléshatár görbe  

(Forrás: [24] alapján) 

A görbe meghatározásának folyamatát az ASTM D3332 [67] szabvány tartalmazza, doktori 

értekezésemben röviden mutatom csak be a folyamatot. Kezdő lépésként a termék kritikus 

elemének a kritikus sebességváltozás (ΔVc) szembeni ellenállóképességét kell vizsgálni. Rövid 

időtartamú, félszinusz jelalakok ütésnagyságát a sérülésig növeljük. Második lépésként a 

kritikus gyorsulás meghatározása a feladat, szintén az első sérülési értékig. Ez a két szélsőérték 

kijelüli a két határvonalat a tengelyek mentén. A görbe elkészítésének utolsó lépése a két 

határvonal összekötése a 3.3. ábra szerint, mely folyamatnál az értékek elméleti 
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összefüggéseken alapulnak [24]. Egy termékhez általában célszerű ezt a folyamatot minden 

sérülékeny pozíciójában végrehajtani. 

A fentiekből látható, hogy a terméksérüléshatár görbe létrehozásához speciális, programozható 

ütőberendezésre és számos termékre van szükség, melyek biztosítása a fejlesztési szakaszban 

sokszor nehezségekbe ütközik. Emiatt a (3.7) és (3.8) elméleti összefüggések is használhatók 

az ütés jellegű igénybevételek csomagolt termékre gyakorolt hatásainak becslésére [73]. 

𝑑𝑚  =  √
2𝑚ℎ

𝑘
 , (3.7) 

ahol dm a maximális összenyomódás, m a tömeg, h az ejtési magasság, k pedig a párnázóanyag 

rugóállandója. 

𝐺𝑚  =  √
2𝑘ℎ

𝑚
 , (3.8) 

ahol Gm a maximális gyorsulás, k a párnázóanyag rugóállandója, m a tömeg, h pedig az ejtési 

magasság. 

3.1.2 Rezgés jellegű igénybevételek 

A rezgés egy általában alacsony intenzitású, periodikus mozgás egy egyensúlyi pont körül [74]. 

A szállítások során a pályából és a szállítóeszközből a rakfelületen keresztül ez az igénybevétel 

a termékre továbbítódik. A hatása többnyire a csomagolt termék gyors, relatíve alacsony 

amplitúdójú, ismétlődő elválása, majd visszaérkezése a rakfelületre. A korábban ismertetett 

ütéseknél jellemzően sokkal kisebb hatású jelenségről van szó, viszont problémát jelenthet az 

egyes elemek kifáradását okozható gyakoriságuk. A rezgések elsősorban akkor veszélyesek, 

amennyiben a termék-csomagolási rendszerre ható frekvencia (gerjesztő frekvencia) 

megegyezik a rendszer egyik elemének sajátfrekvenciájával és rezonencia jelenség lép fel. Egy 

szállítójárművön elhelyezkedő csomagolt termék tömeg-rugó modellje látható a 3.4. ábrán. 
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3.4. ábra – Csomagolt termék tömeg-rugó-csillapítás modellje  

(Forrás: [24] alapján) 

A lengésekre vonatkozóan a következő megállapítások határozhatók meg elméleti és gyakorlati 

tapasztalatok alapján [75]:  

1. A gerjesztő frekvenciával megegyezik a rendszer válaszrezgési frekvenciája, vagyis a 

termék-csomagolás rendszer nem a saját frekvenciája szerint fog rezegni. 

2. A lineáris lengőrendszer rezgésének kimenő amplitúdója a gerjesztő rezgés bemenő 

amplitúdójával kapcsolatban van. A kettő közötti összefüggést az erősítési tényező adja 

meg. Eszerint a kimenő amplitúdó megegyezik a bemenő aplitúdó és az erősítési 

tényező szorzatával. 

3. A rendszerben tapasztalt maximális gyorsulás is kapcsolatban van a gerjesztésnek ezzel 

az erősítési tényezőjével (3.9). 

𝑀 =  
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑖𝑠 𝑘𝑖𝑚𝑒𝑛ő 𝑟𝑒𝑧𝑔é𝑠

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑖𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑗𝑒𝑠𝑧𝑡ő 𝑟𝑒𝑧𝑔é𝑠
 , (3.9) 

ahol 𝑀 az erősítési tényező. Ennek a tényezőnek a matematikai értelmezését a következőkben 

[73] alapján vezetem le. 

A harmonikus gerjesztő mozgás (3.10) összefüggéssel írható le: 

𝑦(𝑡) =  𝐵𝑠𝑖𝑛 (𝑞𝑡) , (3.10) 

ahol B a gerjesztő (input) rezgés amplitúdója, 𝑞 pedig a gerjesztő mozgás körfrekvenciája. A 

gerjesztésre adott válasz (válaszmozgás) 𝑥(𝑡)-vel írható le.  
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A 3.5 ábrán kettő különböző esetet láthatunk. Az a) változatban az alap mozdulatlan, míg a b) 

változat esetén rázkódó. 

 

3.5. ábra – Lengőrendszer mozdulatlan (a) és rázkódó alapon (b)  

(Forrás: [73] alapján) 

A 3.5. ábra a) esetében a következő mozgásra vonatkozó összefüggés áll fenn (3.11): 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 + 𝑝2𝑥 = 0, (3.11) 

ahol dt az eltelt időtartam, p a válasz mozgás körfrekvenciája. (3.11)-ből az összefüggés 

megoldása (3.12): 

𝑥 = 𝐴 𝑠𝑖𝑛(𝑝𝑡), (3.12) 

ahol A a kezdeti elmozdulás, p pedig (3.13) szerint: 

𝑝 = √
𝑘𝑔

𝑚
= 2𝜋𝑓𝑛 , (3.13) 

ahol k a rugóállandó, g a gravitációs gyorsulás, 𝑚 a tömeg, 𝑓𝑛 pedig a sajátfrekvencia. Ennek 

mintájára q, a gerjesztő mozgás körfrekvenciája is felírható: 

𝑞 = 2𝜋𝑓𝑓, (3.14) 

ahol 𝑓𝑓 a gerjesztő frekvencia. 

A 3.5. ábra b) esetében a következő mozgásra vonatkozó egyenlőség áll fenn (3.15): 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑝2𝑥(𝑡) = 𝑝2𝑦(𝑡), (3.15) 
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ahol 𝑦(𝑡) a (3.10) összefüggéssel írható le. Amennyiben (3.14) összefüggés teljesül, valamint 

négyzetre emelve a (3.13) összefüggést, akkor a (3.15) összefüggés átalakítható a következők 

szerint: 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑝2𝑥 = 𝑝2 𝐵 sin(𝑞𝑡) (3.16) 

Tapasztalati mérésekből ismert, hogy a lengőrendszer a gerjesztő frekvenciával fog döntően 

rezegni azaz, 

𝑥(𝑡) = 𝐷𝑠𝑖𝑛 (𝑞𝑡), (3.17) 

ahol D a válasz (output) rezgés amplitúdója. Ha ez a feltételezés igaz, akkor az alábbi 

összefüggések írhatók fel, azaz mozgásegyenlet első és második deriváltjai, amelyekkel ki 

tudjuk számolni a kimenő rezgés jellemző út-sebesség-gyorsulás értékeit. 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐷 𝑞 cos(𝑞𝑡) (3.18) 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= −𝐷 𝑞2 sin(𝑞𝑡) (3.19) 

Amennyiben a (3.19) összefüggést a (3.16) összefüggésbe helyettesítjük, majd egyszerűsítjük 

akkor az alábbi összefüggést kapjuk: 

(𝑝2 −  𝑞2)𝐷 sin(𝑞𝑡) = 𝑝2 𝐵 𝑠𝑖𝑛 (𝑞𝑡) (3.20) 

Amennyiben a (3.20) összefüggés igaz minden időpillanatban (t-re), akkor rendezés után a 

(3.21) összefüggés írható fel: 

𝐷

𝐵
=

1

1−(
𝑓𝑓

𝑓𝑛
)

2, 
(3.21) 

ahol D a válasz (output) rezgés amplitúdója, B pedig a gerjesztő (input) rezgés amplitúdója. Ez 

a hányados adja meg az erősítési tényező (3.9) összefüggés, M értékét. 

A 3.6 ábra az erősítési tényező értékét mutatja a gerjesztő frekvencia és a sajátfrekvencia 

arányának függvényében.  
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3.6 ábra – Az erősítési tényező a gerjesztő és kimenő frekvencia arányának függvényében 

(Forrás: [73] alapján) 

Ahol ez a hányados nagyon alacsony, vagyis a gerjesztő fekvencia jelentősen alacsonyabb, mint 

a sajátfrekvencia, ott a bemenő és a kimenő frekvencia szinte megegyezik, vagyis az erősítési 

tényező értéke közel 1. Amint a kettő frekvencia értéke elkezd közelíteni egymáshoz, úgy az 

erősítési tényező értéke is gyorsan emelkedik. Végül, ha a gerjesztő frekvencia és a saját 

frekvencia értékek megegyeznek, akkor az erősítési tényező értéke meghatározhatatlanná válik 

a (3.22) összefüggés szerint: 

𝑀 =
1

1 − (
𝑓𝑓

𝑓𝑛
)

2 =
1

1 − (
1
1)

2 =
1

0
 

(3.22) 

Ezt a helyzetet nevezzük rezonancia frekvenciának, melynél nagyon alacsony intenzitású 

bemenő rezgés nagyon nagy kimenő rezgést okoz. 

Ha a gerjesztő frekvencia nagyobb a sajátfrekvenciánál, akkor az erősítési tényező értéke 

negatív lesz, akkor a gerjesztő és a gerjesztett mozgás ellentétes irányúak lesznek, vagyis 

fázison kívül vannak, vagyis a mozgások ellentétesek lesznek (3.7. ábra). 
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3.7 ábra – Fázisban és fázison kívüli rezgés  

(Forrás: [73] alapján) 

3.1.3 Nyomási (terhelési) igénybevételek 

Elsősorban a csomagolt termékek, egységrakományok egymásra helyezéséből eredő, vertikális 

irányú, statikus igénybevétel. Előfordulhat azonban dinamikus környezetben is, amennyiben 

például egységrakományokat halmazolva szállítanak. Ebben az esetben az alsó sorban 

elhelyezkedő csomagok mellett az alsó egységrakomány, legfelső sorában, vagyis a felső 

egységrakomány raklapjával közvelenül érintkező csomagok is jelentős nyomó 

igénybevételnek vannak kitéve. Ennek oka, hogy a szögletes, téglatest alakú 

csomagolóeszközök a függőleges irányú nyomó terhelés kétharmadát a sarkokon és a négy 

függőleges élen veszik fel [76]. Emiatt hatnak a teherbírásra nagyobb mértékben az oldalakat 

pontszerűen terhelő raklapdeszkák.  

A vertikális terhelés mellett felléphet horizontális nyomóterhelés is, elsősorban anyagmozgatás 

során. Az ellátási láncok és az e-kereskedelem terjedése azonban előállított egy olyan helyzetet, 

ami szigorúan véve vertikális nyomóterhelés, viszont a gyakorlati tervezés szempontjából 

horizontális nyomásra szükéges méretezni. A futárszolgálatok által kiszállított csomagolt 

termékeknél ugyanis lehetetlen megjósolni a szállítás irányát, akár a csomagoláson egyébként 

jelölt szállítási pozíció ellenére is. Mivel azt sem lehet előre tudni, hogy mennyi és milyen 

egyéb áru kerül a miénkre a járműrakterében, ezért nem csak a csomagolás eredetileg tervezett 

függőleges irányt kell nyomási igénybevételre méretezni, hanem a másik kettő irányt is. A 

gyakorlati folyamathoz alkalmazkodtak a csomagolásvizsgálati szabványok is. Egy 
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hullámpapírlemez doboz csomagolás három különböző irányú rázóvizsgálatát ábrázolja a 3.8-

3.10. ábra, a vizsgált termék rotációjával, nyomó terhelés mellett. 

  

3.8. ábra – Csomagolt termék rázóvizsgálata x irányban a futárszolgálatos kiszállítást 

szimuláló ISTA 3A:2018 vizsgálati programban  

  

3.9. ábra – Csomagolt termék rázóvizsgálata y irányban a futárszolgálatos kiszállítást 

szimuláló ISTA 3A:2018 vizsgálati programban  

 

3.10. ábra – Csomagolt termék rázóvizsgálata z irányban a futárszolgálatos kiszállítást 

szimuláló ISTA 3A:2018 vizsgálati programban  
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3.2 Fizikai-kémiai igénybevételek 

3.2.1 Klimatikus igénybevételek 

Ez esetek többségében a szállítások, tárolások, átrakodások szabadtéren, az időjárás hatásainak 

kitéve történnek. A gyártási és felhasználási helyek térbeli távolságának növekedésével 

ezeknek az ismerete egyre lényegesebbé vált, hiszen az áruk különböző éghajlati öveken 

mennek keresztül, a szállítások időtartama, főként a kikötőben történő tárolás miatt, több 

hónapos is lehet. Ez alatt főként az alábbi tényezők károsíthatják a csomagolt termék minőségét 

[71]: 

- magas hőmérséklet, 

- alacsony hőmérséklet, 

- hirtelen hőmérsékletváltozás, 

- magas relatív légnedvesség tartalom, 

- közvetlen nedvesség (pl. csapadék, egyéb termék sérülése a raktérben), 

- közvetett nedvesség, 

- napsugárzás, 

- korróziós folyamatokat elősegítő környezeti feltételek. 

Az igénybevételek mértékének számszerűsítésénél azonban az egyik legnagyobb problémát az 

okozza, hogy számos esetben a hatások kombináltan, egymást erősítve lépnek fel, így még 

jobban megterhelve a termék-csomagolási rendszert. Elsősorban a következő kombinált 

hatások okozhatnak valamilyen sérülést, minőségromlást [71]: 

- a magas relatv légnedvességű környezetben a levegőben lévő nedvesség lecsapódik a 

csomagolt terméken, 

- az előző hasonló esetben vagy közvetlen nedvesség hatására, az erre érzékeny 

csomagolás szilárdság csökkenést szenvedhet el, ez elsősorban a függőleges 

nyomóterhelésre méretezésnél igényel körültekintő tervezést, 

- magas, illetve alacsony hőmérsékleten egyes csomagolóeszközök lágyulása vagy 

ridegedése, 

- a korróziós folyamatok miatt, valamilyen mechanikai hatás következtében megsérült 

felületű termék korrodálódása. 

Csomagolásvizsgálatok esetén a mechanikai vizsgálatokat megelőzően a fentiek miatt a 

vizsgálati mintát erre alkalmas méretű klímakamrában kondícionálni ajánlott, hogy az 
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esetlegesen fellépő klímakörülmények mellett is megfelelő védelemet nyújt-e a csomagolás. 

Ezek általában rövidebb, néhány napos időtartamú tárolások, melyek nem tévesztendők össze 

a különböző öregítési (anyagkifáradási) és egyéb környezetállósági (pl. napsugárzás hatásának 

vizsgálata UV és xenon besugárzással), elsősorban a termékre vonatkozó vizsgálatokkal. 

A fenti megállapítások érvényesek a szállítások és termékek többségére, azonban vannak olyan 

termékszegmensek is, amelyeknek a logisztikai műveletek során is biztosítani kell bizonyos 

meghatározott klímakörnyezetet. Ezek elsősorban a fagyasztott, vagy különböző hűtött 

hőmérsékletet igénylő élelmiszerek és gyógyszerek. Ebben az esetben a csomagolás 

termékvédelmi funkciójának, amennyiben nem valamilyen aktív hűtési megoldással teszik ezt, 

az lesz a szerepe, hogy biztosítsa, illetve segítse ennek a kívánt hőmérsékletnek a fenntartását 

az előírt időtartamig.  

Annak a bemutatására, hogy milyen módon tudja a csomagolás ezt megtenni, valamint hogyan 

tudja csökkenteni a korábban bemutatott rezgés és ütés jellegű igénybevételek hatását, a 

következő fejezetben kerül sor. 

3.3 Csomagolások tervezése az igénybevételhez, csomagolóanyagok várható 

teljesítményének meghatározása 

3.3.1 Mozgáscsillapító anyagok csillapítási tulajdonságai és technikái 

A mozgáscsillapításhoz használni kívánt anyagok kiválasztásánál alapvetően az alábbi kettő fő 

szempontot kell figyelembe venni [70]:  

- alacsonyabb nehézségi gyorsulású (0-1g), de széles frekvenciasávban (1-300 Hz) fellépő 

rezgések frekvenciájának elhangolása, hogy a kritikus frekvenciasávokat elkerülje, illetve 

a gerjesztőrezgés felvétele és deformációs munkává alakításával a rezgésgyorsulások 

csillapítása,  

- a nagyobb, ütésből származó hatások (tipikusan az ejtési, ütközési igénybevételek), 

melyek értéke 1g feletti, csökkentése, a közgazdasági funkció szerint optimálisan a termék 

érzékenységi fokára, a termékvédelmi funkció szerint optimálisan a minimumra. 

Ennek a bonyolultságát az adja, hogy az alacsonyabb nehézségi gyorsulású, kisebb rezgések 

csillapítása lágyabb, míg a nagyobb, ütésből származó hatások csillapítása keményebb 

rugókarakterisztikájú mozgáscsillapítóanyagot igényel. Ezt még befolyásolja a termék által a 

habra kifejtett statikus nyomás, valamint az anyagoknak a viszkoelasztikus tulajdonsága is. 
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Emiatt például tartós rázás esetén a csillapítási frekvenciatartomány módosulhat a terhelési idő 

függvényében, ezért doktori értekezésemben ezt is meg fogom vizsgálni. 

Az előző bekezdésben taglalt probléma feloldására az Ellátási lánc szempontú 

csomagolástervezés című alfejezetben már részben bemutatott eljárás 4-es és 5-ös lépését 

fogom részletesen ismertetni. 

3.3.1.1 Párnázóanyagok csillapítási képességének meghatározása 

Ütésekkel szembeni csillapítási képesség meghatározása 

A párnázási görbe megadja, hogy adott típusú és vastagságú párnázóanyag, adott statikus 

nyomás mellett, egy bizonyos ejtési magasságból mekkora mértékben képes csillapítani az ütési 

igénybevételt. Ezeket a görbéket a gyártók vagy ennek hiányában a felhasználók is elkészíthetik 

egy szabványos vizsgálati program segítségével. Egy ilyen görbe több vastagságra vonatkozóan 

tartalmazza az adott anyag paramétereit. A görbék egyik fontos jellemzője a csillapítás statikus 

nyomástól való függése, ami megmagyarázza a görbék alakját. Kisebb statikus nyomás mellett 

a párnázóanyag nem nyomódik össze, így a termék gyakorlatilag merev felületre ékezik. Túl 

nagy statikusnyomás mellett pedig az anyag olyan mértékben összenyomódhat, hogy minimális 

csillapítással ütközik fel a padlón. Ezek a jelenségek megfigyelhetők a 3.11. ábrán. 

 

3.11. ábra – Egy párnázóanyag párnázási görbéje  
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Rezgésekkel szembeni csillapítás képesség meghatározása 

A csillapítás/erősítés görbe adja meg, hogy az adott párnázóanyag mely frekvenciákon fogja 

erősíteni a bejövő gerjesztést és mely frekvenciákon fogja csillapítani azt. Egy ilyen görbe egy 

adott anyag adott vastagságáról fog információval szolgálni erről. A párnázási görbéhez 

hasonlóan ezeket a görbéket is a párnázóanyagok gyártói vagy a rendelkezésre álló módszerek 

alapján a felhasználói készíthetik el. Egy általános anyag ilyen párnázási görbéje a 3.12. ábrán 

tekinthető meg. 

 

3.12. ábra – Egy párnázóanyag csillapítás/erősítés görbéje 

Ahogy látható, a görbék (és ennek következtében a zónák) a statikus nyomás növelésével 

szűkülnek. Ez az általános rugó-tömeg rendszerek tulajdonságából adódik. Mivel a nagyobb 

statikus nyomás eléréséhez az egységnyi felületű párnázóanyagra helyezett tömeget növelni 

kell, de a párnázóanyag csillapítási karakterisztikája nem változik, így a rendszer 

sajátfrekvenciája csökkenni fog.  

3.3.1.2  A csomagolási rendszer tervezése 

Ebben a lépésben az ütéssel és rezgéssel szembeni csillapítási teljesítmény meghatározásához 

az előző alpontban megismert párnázási és csillapítási/erősítési görbék együttes használatára 

van szükség. A helyes ejtési magassághoz tartozó görbe kiválasztása miatt fontos a szállítási 

környezet várható igénybevételeinek megfelelő becslése és számszerűsítése. A 

terméksérüléshatár görbe használata pedig a termék érzékenységi fokának meghatározásával 

támogatja a folyamatot. 

Kezdésként a megfelelő ejtési magassághoz tartozó párnázási görbén kell kijelölni a termékhez 

tartozó sérüléshatárt (érzékenységi fokot). Ezután azok a vastagságok vehetők figyelembe, 

amelyek biztosítják, hogy ez alatt marad a gyorsulási érték. Közgazdasági és környezetbarát 
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okok miatt is a lehető legkisebb vastagság kiválasztása az indokolt. A folyamatnak ezt a lépését 

a 3.13. ábra mutatja be. 

 

3.13. ábra – A termékhez és a szállítási környezethez illeszkedő párnázási görbe kiválasztása  

A csillapítási/erősítési görbén a termékhez tartozó legalacsonyabb sajátfrekvenciát kell 

megjelölni. Ennek az értéknek a csillapítási zóna határát jelentő metszésponttól számított 

statikus nyomásértéktől biztosít megfelelő védelmet az adott párnázóanyag. A folyamatot a 

3.14. ábra mutatja be. 
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3.14. ábra – A termékhez és a szállítási környezethez illeszkedő csillapítási/erősítési görbe 

kiválasztása  

A 3.14 ábrán megfigyelhető, hogy körülbelül 1,5 kPa értéktől megfelelő ez az anyag a rezgés 

csillapítására ennél a terméknél. Ezt az értéket a 3.14 ábrával összevetve látható, hogy az 

ütésekkel szembeni igénybevételekkel 0,5 kPa és 2 kPa közötti statikus terhelésnél megfelelő 

ebben a vastagságban. Ez alapján az 1,5 kPa és a 2,0 kPa intervallumot lehet figyelembe venni 

a tervezésnél erre az adott vastagságú anyagra és erre a magasságú ejtésre. 

A megfelelő vastagságú párnázóanyag kiválasztása után az anyag mennyiségét, vagyis a 

párnázási felületet kell meghatározni. A görbék által meghatározott statikus nyomás ad 

természetesen egy intervallumot, de ezen belül is mérlegelni kell, hogy a leggazdaságosabb 

(maximális statikus nyomás) vagy a termékvédelem szempontjából optimális (minimális 

gyorsuláshoz tartozó statikus nyomás) mód szerint tervezünk. 

 Az eljárás bonyolultságát fokozza, hogy a görbék csak normál hőmérsékleti körülményekre, 

illetve felhasználás előtti vagyis előterhelés nélküli állapotokra tartalmaznak adatokat. Doktori 

értekezésem későbbi részében erre a hiányra vonatkozóan végzett kutatásom eredményeit is 

fogom majd ismertetni. 
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3.3.2 A csomagolás hőtechnikai szerepe hűtött áruk szállításánál 

Egyes ellátási láncokban, a rendszer és a termék sajátosságai miatt szükség lehet speciális, a 

hűtött környezetet passzív módon biztosító csomagolóeszközök használatára. Ennek okaira és 

részleteire egy későbbi fejezetben térek ki részletesen.  

Ebben az esetben a termékre ható, káros környezeti igénybevétel a rezgés és ütés helyett 

elsősorban a külső környezeti hőmérséklet lesz. Az előző pontban bemutatott műanyag habok 

a mozgáscsillapítás mellett hőszigetelő anyagként is alkalmazhatók. A gázok jellemzően jobb 

hőszigetelők a szilárd anyagoknál. Emiatt, a műanyagból és gáz halmazállapotú anyagot 

tartalmazó cellákból felépülő habok általában jó hőszigetelési képességgel bírnak. 

Csomagolástechnikai felhasználásukat tekintve ezek az elemek általában egy külső 

hullámpapírlemez láda belső oldalán vannak elhelyezve, a kívánt célnak megfelelő 

mennyiségű, minőségű és az előírt hőmérsékletre lehűtött hűtőanyaggal. Az ilyen típusú passzív 

hűtődobozok minőségének vizsgálatával és a szükséges hűtőközeg méretezésével számos 

kutatás foglalkozott [77-80]. A csomagolóeszköz működésének hőtani alapját az adja, hogy 

feltételezhetően a hűtődobozon kívüli, illetve belüli hőmérsékletek különbsége konstans, így 

egydimenziós jelenségként kezelhető, ez alapján: 

𝑄 = 𝜆
𝐶(𝑇1−𝑇2)

𝑑
  (3.23) 

ahol Q a hőáram, T1 és T2 a passzív hűtőláda két oldalán lévő hőmérséklet, C a felület, d az 

anyag vastagsága, 𝜆 pedig a hővezetési tényező. A 3.2 táblázat tartalmazza ez utóbbi értéket 

néhány műanyag habra vonatkozóan. 

Anyag Sűrűség (kg/m3) 
Hővezetési tényező 

(W/m·K) 

polisztirol hab 16-160 0,030-0,037 

polietilén hab 26-43 0,036-0,053 

polipropilén hab 10-96 0,039 

3.2 táblázat – Műanyag habok hővezetési tényezője  

(Forrás: [81] alapján) 

A következő fejezetben az ellátási láncokban fellépő klimatikus viszonyokat és a hatásuk 

számszerűsítését, előrejelezhetőségét fogom vizsgálni. 
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4. Hőmérséklet és páratartalom értékek felmérése és feldolgozása 

a csomagolt termékekre ható igénybevételek szempontjából 

4.1. A klimatikus igénybevételek ismeretének szerepe és szakirodalmi 

áttekintés 

A modern ellátási láncok jellemzőinek megfelelően, Magyarország is a 2015-ös, 28038 milliárd 

forint külkereskedelmi termékforgalmának több mint 12%-át, közel 3500 milliárd forintot 

Európán kívüli országokkal bonyolította le. A legnagyobb értékben kivitt termékek között a 

gépjárműtartozékokat, alkatrészeket, motorokat és különböző készülékeket találjuk [82]. Ezek, 

a tehát többnyire félkész autó- vagy elektronikai ipari produktumok a globális kereskedelem 

jellemzőihez és a térség földrajzi helyzetéhez igazodva, döntő részben multimodális (közúti, 

vasúti, tengeri) szállítással jutnak el a világ számos pontján lévő rendeltetési helyükre. A 

szállítmányozó vállalatok ezért a szabványos ISO konténerek alkalmazását helyezik előtérbe, 

hiszen ezek könnyen beilleszthetők az egyes közlekedési ágak szállítási rendszereibe [83]. Ezt 

támasztja alá, hogy világgazdasági szinten, a legjelentősebb tengeri útvonalakon, 2015-ben a 

korábbi évhez képesti 2,4%-os emelkedéssel elérte a 175 millió TEU7-t a konténeres 

kereskedelem nagysága. Ehhez igazodva ebben az évben 211 új konténerszállító hajót 

szállítottak le a gyártók összesen 1,68 millió TEU kapacitással, mely 12,4%-al magasabb a 

korábbi, 2008-as rekord értéktől [84].  

A nagy volumenű transzkontinentális szállítások tengeri útvonalainak alternatívájaként jelent 

meg 2017-ben a régiónkban a gyorsabb, de kisebb kapacitású, Kína és Magyarország közötti 

közvetlen teherszállító vonat. A több kínai tartomány (például Csangsa, Yiwu) és Budapest 

közötti utat kedvező esetben kevesebb mint 20 nap alatt teszi meg, szemben a tengeri 

fuvarozásnál várható több hónapos időtartammal [85, 86]. Fontos megjegyezni, hogy ugyan a 

multimodalitás itt is fennáll, hiszen a vasúti szállítás az esetek többségében közvetett elő- és 

utófuvarozást igényel, azonban a két közlekedési ág alkalmazása során eltérő klimatikus és 

mechanikai igénybevételek érik a rakományt [83, 87]. Értekezésemben a napjainkban 

elterjedtebb és nagyobb volument lebonyolító tengeri szállítások vizsgálatára és elemzésére 

helyeztem a hangsúlyt.  

A fenti körülményeknek köszönhetően a szállítási feladatok egyre komplexebbek, emiatt a 

terméket érő igénybevételek száma és mértéke alapján veszélyesebbek is lettek, ezért a 

                                                           
7 Twenty-foot equivalent unit - a szállítmányozásban használt fogalom, amellyel a konténerforgalom nagyságát 

határozzák meg 
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termékvédelem tervezésekor különös tekintettel kell eljárni a mérnököknek. Munkájukat 

nehezíti, hogy a transzkontinentális szállítások csomagolásainak tervezéséhez nem állnak 

rendelkezésre minden paramétert figyelembe vevő, minden esetben alkalmazható előírások. 

Sőt, éppen ellenkezőleg, minden egyes desztináció, évszak, szállítási és tárolási mód, valamint 

időtartam befolyásolja a várható igénybevételeket, ráadásul e tényezők közül a feladó nem 

mindegyikről rendelkezik kellően pontos információkkal. Ez különösen összetetté teszi az 

optimális költségtervezést a végső csomagolási megoldás alkalmazását tekintve [88]. Tervezni 

kell szárazföldi (közút vagy vasút) szállítással, átrakásokkal, kikötői tárolással és 

anyagmozgatással, a tengereken a hajó mozgásából származó behatásokkal, valamint a 

rendeltetési helyig folyamatosan fennálló éghajlati igénybevételekkel (páratartalom, 

hőmérséklet). Mivel az esetleges árukár csak az akár több hónapos szállítás után derül ki és a 

termék javítása, pótlása a felhasználónál általában nem megoldható, így komoly 

fennakadásokat okozhat a gyártásban a szállítás közben bekövetkező terméksérülés. Ennek 

elkerülésére, minél pontosabban kell ismerni az ellátási láncban felléphető statikus, dinamikus 

és klimatikus hatásokat. Értekezésem jelen fejezete az utóbbihoz kapcsolódik, így ennek az 

esetleges hatásainak bemutatásával folytatom. 

Az egyik legnagyobb veszélyt a fém alkatrészek korrodálódása jelenti. A levegőből a termék 

felületére lecsapódó nedvesség beindíthatja a korróziós folyamatokat és kár keletkezhet, mely 

jelentheti a termék elkerülhetetlen javítását (például lézeres felületkezelés, mosás) vagy 

selejtezést is. Különböző felületvédelmi és csomagolástechnikai megoldások (VCI8, intercept9, 

páraelszívó tasak) állnak rendelkezésre, azonban ezek optimális alkalmazásához szükséges 

tudni többek között a várhatóan fellépő klimatikus hatások jellemzőit [89-90]. 

Terméktípustól függetlenül, a csomagolóeszköz és ennek következtében a termék sérülését is 

okozhatják a hőmérséklettel és páratartalommal összefüggésben fellépő igénybevételek. A 

legelterjedtebb csomagolóeszköz, a hullámpapírlemez doboz szilárdságának csökkenését 

például utóbbi idézi elő a legnagyobb mértékben. A konstans, nagy páratartalmú tárolás mellett 

veszélyt jelentenek a napi szintű, ciklikus páratartalom változások is. A papír tulajdonságaiból 

adódóan ez a dobozok halmazterhelési képességeinek drasztikus csökkenése mellett a vízzel 

oldható ragasztóanyagokban is kárt okozhat. A hatások a tárolási és szállítási idővel, valamint 

az átrakások számával együtt nőnek [91]. 

                                                           
8 Volatile corrosion inhibitor: olyan csomagolóanyag, amiből korrózióvédő anyag párolog és így biztosít 

megfelelő környezetet a terméknek 
9 Korrózióvédelmet biztosító technológia, réz segítségével köti meg a korróziós folyamatot elősegítő elemeket 
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Tapasztalati úton szerzett ismeretek vagy szabványok [92], illetve szervezetek [93] előírása 

alapján a tervezés során alkalmazhatunk ún. biztonsági tényezőket, melyek segítségével a 

várható igénybevételek szilárdságcsökkentő hatásait figyelembe véve tudunk tervezni.  

A tervezéshez alkalmazott biztonsági tényezők meghatározására, illetve a várható 

igénybevételek minél pontosabb becslésére több lehetőség is rendelkezésre áll: 

 klímapárok (°C, RH%) adatbázisokból és éghajlati térképek hőmérsékleti értékekkel, 

 korábbi, más által végzett és publikált empirikus felmérések adatai, 

 csomagolásvizsgálati szabványok által meghatározott átlagos vizsgálati körülmények, 

 saját korábbi szállításokból származó releváns információk. 

Nemzetközi szervezetek által kiadott adatbázisok (WorldClim, NOAA10) és a különböző 

tanulmányok [94, 95] alapján behatárolhatók a várható átlagos és szélsőértékbeli hőmérsékleti 

adatok. A hátránya, hogy ezek az átlagos értékek sokszor pontatlanok, a várható 

hőmérsékleteket és páratartalmakat becsülhetjük ez alapján, viszont a tényleges minimális és 

maximális értékek általában kívül fognak esni az előre becsült intervallumnál. Továbbá ezek 

olyan környezeti adatok, amelyek a zárt konténeres szállítás során csak felületes adatokat 

szolgáltatnak a konténeren belül felmerülő klimatikus környezetről. 

Más kutatások által felmért és publikált adatok korlátozott számban állnak rendelkezésre és 

jellemzően nem érintik a közép-európai régiót.  

A témakör legjelentősebb publikációi közül egyben, Közép-Amerikából Észak-Amerikába és 

Európába tartó banánszállítmányok útjait mérték fel különböző évszakokban [8].  

Az egyik legnagyobb volumenű felmérést Leinberger végezte el. A Xerox vállalat Nagoyából 

(Japán) Portlandbe (USA) és Oostrumba (Hollandia), illetve Yokohamából Memphisbe (TN 

USA) indított szállítmányai közül 160 hőmérsékleti és páratartalmi értékeit rögzítette és 

elemezte [96].  

Gödecke 2006-ban Hamburg és Szingapúr között műanyag hordókat és IBC-ket tartalmazó ISO 

konténerekben monitorozta a klimatikus értékeket [97]. 

Singh 2012-ben publikált tanulmánya az indiai Barnala és Long Beach (CA), valamint 

Shreveport (LA) közötti konténerszállítmány útját mérte fel [98]. 

                                                           
10 National Oceanic and Atmospheric Administration (Nemzeti Óceán- és Légköri Hivatal) 
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2012-ben Ausztráliából az USA-ba indított borszállítmányok útjairól jelent meg tanulmány. 

Ezek egy része hosszabb időtartamú szárazföldi (közút) szállítást is tartalmaz, hiszen a nyugati 

parti kikötőbe (Oakland CA) érkezés után így jut el a keleti parti várásokba (Baltimore, 

Philadelphia). A legalacsonyabb és legmagasabb hőmérsékletek is ezen a szakaszon lettek 

rögzítve [99]. 

Dramas Franciaország és Kanada közötti tengeri, illetve az USA, Algéria és Kína területén 

közúti szállítmányokat klimatikus környezetét vizsgálta [100].  

Yuen és szerzőtársai 2021-es tanulmányukban Ázsia és Európa közötti tengeri szállítások során 

vizsgálták a páralecsapódás okait és előfordulási gyakoriságát [101]. 

Kivételt képez Böröcz 2015-ös tanulmánya, melyben egy magyarországi és egy dél-afrikai 

gyáregység között monitorozta az LTL szállítmányt érő klimatikus és dinamikus 

igénybevételeket, valamint Kubes, aki vizsgálta a Közép-Európában fellépő klimatikus 

igénybevételeket a csomagolásokra vonatkozóan és prediktív modellt készített a laboratóriumi 

szimulációkra [102, 103]. 

Az előzőekben bemutatott lehetőségek felhasználásával szerzett információk alapján tervezett 

csomagolási rendszerek ellenőrizhetők, illetve validálhatók csomagolásvizsgálati szabványok 

segítségével. Ezek mindig tartalmaznak kötelezően előírt vagy opcionálisan választható, 

különböző klímaprofilú kondicionálási vizsgálatokat. A prototípus csomagolási rendszer 

ellenőrzésén, illetve validálásán túl, az éghajlatok szerinti csoportosításuk miatt, a várható 

hőmérsékletek megállapításához is nyújt támpontokat. A 4.1 táblázatban összefoglaltam a 

legelterjedtebb szabványokban ajánlott klímavizsgálati profilokat. Ezek az ISO 2233, ISTA 3E 

és ASTM D4332 [17, 92, 104]. 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Hőmérséklet [°C] Páratartalom [%] 
-55 ± 3 - 

- 29 - 

-35 ± 3 - 

-18 ± 2 - 

+5 ± 2 85 ± 5 

+20 ± 2 65 

+20 ± 2 90 ± 5 

+23 50 ± 5% 

+30 ± 2 85 ± 5 

+30 ± 2 90 

+38 85 ± 5 

+38 (72 óráig), 60 (6 óráig) 
85 ± 5% (72 óráig), 30 ± 5% (6 

óráig) 

+40 ± 3 - 

+40 ± 2 90 ± 5 

+50 - 

+55 ± 2 30 

+60 15  ± 5% 

+60 ± 2 15  ± 2 

4.1 táblázat – Szabványos klímavizsgálati profilok  

(Forrás: [17, 92, 104] alapján) 

A fenti lehetőségeken kívüli opció a mérnöki tervezést végzők számára a saját útvonalainak 

felmérése. Nagy költségvonzata miatt ez természetesen csak rendkívül érzékeny, drága termék 

és/vagy bizonyosan hosszútávon fennálló kapcsolat esetén lehet pénzügyileg alátámasztható. E 

módszer vitathatatlan előnye a vállalt szempontjából a mért adatok relevanciája és viszonylagos 

pontossága. A következőkben ilyen felmérések méréstechnikai rendszerét, a rögzített 

hőmérsékleti értékeket és ezek hasznosíthatóságát mutatom be. 

4.2. A mérési rendszer paramétereinek bemutatása 

4.2.1 Az alkalmazott eszközök ismertetése 

A négy felmért útvonal (Magyarország – Dél-Afrika, Magyarország – Kína, Magyarország – 

India és Magyarország – Mexikó) során a Lansmont cég SAVER™ 3X90 (Lansmont Corp., 

Monterey, CA, USA) típusú adatrögzítő műszerét alkalmaztam. Az eszköz minden esetben a 

konténeren belül, de a csomagoláson kívül mérte a klimatikus viszonyokat. Az adatok 

feldolgozását és elemzését Saver Xware és Microsoft Excel szoftverrel végeztem el. 

A műszer bekapcsolása mindig az adott gyárban történt, egységrakományképzés során, majd 

ez a bekapcsolt állapot egészen a rendeltetési helyen történő kirakodásig fennmaradt. A műszer 

8 percenként a hőmérsékleti (°C) és relatív páratartalom (RH%) értékeket rögzítette egy, a felső 

egységrakomány alsó sorába kivezetett szondán, mely 1,8 méter magasan helyezkedett el. Az 

eszköz a 4.1 ábrán látható. 
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4.1 ábra – A vizsgálatok során alkalmazott mérőműszer pozíciója  

4.2.2 A felmért útvonalak bemutatása 

Magyarország – Dél-Afrika 

Az első útvonalon 2014. április 17-én indult rakomány a Miskolc közeli gyáregységből 

nyergesvontatóval, majd átrakások és tárolások után Bremerhavenben került fel a 

konténerszállító hajóra. Afrikát nyugatról megkerülve, Port Elizabeth-ben kötött ki, ahonnan 

ismét közúti szállítással érkezett meg a rendeltetési helyére 2014. július 7-én, 82 nap múlva. Az 

útvonal részleteit a 4.2 táblázat mutatja be. 

Földrész Dátum 
Szállítási 

mód 
Helyszín Tevékenység 

Európa, 

szárazföld 

Ápr. 17. – Ápr. 18. - Miskolc (HUN) Belső tárolás 

Ápr. 18. Közút Szállítás alatt Szállítás (9km) 

Ápr. 18. – Ápr. 25. - Felsőzsolca (HUN) Külső tárolás 

Ápr. 25. Közút Szállítás alatt Szállítás (1.053 km) 

Ápr. 25. – Ápr. 27. -  Bad Rodach (GER) Külső tárolás 

Ápr. 27. – Ápr. 28. Közút Szállítás alatt Szállítás (305 km) 

Ápr. 28. – Máj. 7. - Reutlingen (GER) Külső tárolás 

Máj. 7. Közút Szállítás alatt Szállítás (727 km) 

Európa, 

kikötő 
Máj. 8. – Máj. 12. - Bremerhaven (GER) Külső tárolás 

Óceán Máj. 12. – Jún. 5. Vízi Szállítás alatt Szállítás 

Afrika, 

kikötő 
Jún. 6. – Jún. 25. - Port Elizabeth (ZAF) Külső tárolás 

Afrika, 

szárazföld 

Jún. 25. Közút Szállítás alatt Szállítás 

Jún. 26. – Júl. 7. - Uitenhage (ZAF) Belső tárolás 

4.2 táblázat – Magyarország – Dél-Afrika szállítás részletei  

 

 



49 
 

Magyarország – India 

Erre a felmérésre 2015.07.02. és 2015. 09.08. között került sor, összesen 68 napon keresztül. A 

rakomány közúti és vasúti szállítással jutott el a hamburgi kikötőbe, ahonnan a Szuezi-

csatornán keresztül érkezett meg Mumbai kikötőjébe. Az aurangabadi rendeltetési helyére 

közúton juttatták el. A szállítás részletei a 4.3 táblázatban láthatók. 

Földrész Dátum 
Szállítási 

mód 
Helyszín Tevékenység 

Európa, 

szárazföld 

Júl. 2. - Győr (HUN) Belső tárolás 

Júl. 2. Közút Szállítás alatt Szállítás (40km) 

Júl. 2. – Júl. 4. - Dunajska Streda (SVK) Külső tárolás 

Júl. 4.– Júl. 5. Vasút Szállítás alatt Szállítás (440 km) 

Júl. 5.– Júl. 6. -  Prague (CZE) Külső tárolás 

Júl. 6. Vasút Szállítás alatt Szállítás (700 km) 

Európa, 

kikötő 
Júl. 6.– Júl. 9. - Hamburg (GER) Külső tárolás 

Óceán Júl. 9.– Aug. 12. Vízi Szállítás alatt Szállítás  

India, 

kikötő 

Aug. 12.– Szep. 

6. 
- Mumbai (IN) Nhava Sheva Külső tárolás 

 

India, 

szárazföld. 

Szep. 6. Közút Szállítás alatt Szállítás (50 km) 

Szep. 6.– Szep. 

7. 
- Shikrapur (IND) Külső tárolás 

Szep. 7.– Szep. 

8. 
Közút Szállítás alatt Szállítás (360 km) 

Szep. 8. - Aurangabad (IND) Belső tárolás 

4.3 táblázat – Magyarország – India szállítás részletei  

Magyarország – Kína 

Győr és Changchun között 2015.08.27 és 2015. 10.19. között került sor a felmérésre, összesen 

53 napon keresztül. Afrika elhagyásáig az útvonal megegyezett az indiai szállítmányéval. A 

hajó Tianjin kikötőjébe futott be, ahonnan az áru közúton érkezett meg a céljához. A szállítás 

részletei a 4.4 táblázatban tekinthetők meg. 
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Földrész Dátum 
Szállítási 

mód 
Helyszín Tevékenység 

Európa, 

szárazföld 

Aug. 27. - Gyor (HUN) Belső tárolás 

Aug. 27. Közút Szállítás alatt Szállítás (40km) 

Aug. 27.– Aug. 29. - Dunajska Streda (SVK) Külső tárolás 

Aug. 29. Vasút Szállítás alatt Szállítás (282 km) 

Aug. 29. -  Ceska Trebova (CZE) Külső tárolás 

Aug. 29.– Aug. 30. Vasút Szállítás alatt Szállítás (150 km) 

Aug. 30. - Prague (CZE) Külső tárolás 

Aug. 30.– Aug. 31. Vasút Szállítás alatt Szállítás (700 km) 

Európa, 

kikötő 
Aug. 31.– Szep. 9. - Hamburg (GER) Külső tárolás 

Óceán Szep. 9.– Okt. 12. Vízi Szállítás alatt Szállítás  

Kína, 

kikötő 
Okt. 12.– Okt. 18. - Tianjin (CH) Port Xingang Külső tárolás 

Kína, 

szárazföld 

Okt. 18. Közút Szállítás alatt Szállítás (924 km) 

Okt. 18.– Okt. 19. - Changchun (CHN) Belső tárolás 

4.4 táblázat – Magyarország – Kína szállítás részletei  

A fent bemutatott három útvonalat a 4.2 ábra szemlélteti. 

 

4.2 ábra – Magyarország India (kék), Kína (piros) és Dél-Afrika (zöld) közötti felmért 

szállításainak útvonala  

Magyarország – Mexikó 

2017. december 14-én indult a rakomány nyerges szerelvénnyel Győrből (Magyarország), majd 

átrakások és tárolások után Dunaszerdahelyről (Szlovákia) Hamburgba (Németország) vasúton 

szállították és itt került fel a konténerszállító hajóra. Az Atlanti-óceán átszelése után 

Veracruzban (Mexikó) kötött ki, ahonnan közúti szállítással érkezett meg a rendeltetési helyére 

2018. február 15-én. A szállítás teljes időtartama 63 nap volt. Az útvonal adatait a 4.5 

táblázatban foglaltam össze és a 4.3 ábrán ábrázoltam. Ezen piros színnel a közúti, zöld színnel 

a vasúti, kék színnel pedig a vízi szállítás látható. 
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Földrész Dátum 
Szállítási 

mód 
Helyszín Tevékenység 

EU kontinens 

Dec. 14. - Gyor (HUN) Belső tárolás 

Dec. 15. Közút Szállítás alatt Szállítás (40km) 

Dec. 15.– Dec. 16. - Dunajska Streda (SVK) Külső tárolás 

Dec. 16.– Dec. 17. Vasút Szállítás alatt Szállítás (1088 km) 

EU kikötő Dec. 17.– Dec. 22. - Hamburg (GER) Külső tárolás 

Tenger Dec. 22.– Jan. 6. Vízi Szállítás alatt Szállítás  

Mexikó kikötő Jan. 6.– Jan. 11. - Veracruz (MX) Port  Külső tárolás 

Mexikó 

kontienns 

Jan. 11. Közút Szállítás alatt Szállítás (284 km) 

Jan. 11.– Feb. 15. - Puebls (MX) Belső tárolás 

4.5 táblázat – Magyarország – Mexikó szállítás részletei  

 

4.3 ábra – Magyarország és Mexikó közötti felmért szállításainak útvonala  

4.3. Az elemzés módszertana 

A szállítások során rögzített hőmérsékleti és páratartalom értékeket grafikusan ábrázolom, az 

utak főbb statisztikai mutatóit (maximum, minimum átlag) ismertetem. Az eredmények minél 

jobb gyakorlati hasznosíthatóságának érdekében célszerű meghatározni a kritikus klímaértékek 

pontos előfordulási arányát. Emiatt szükséges megállapítani, hogy a teljes szállítási időtartam 

mekkora hányadában volt a hőmérséklet, illetve a páratartalom egy adott érték alatt. A rögzített 

klimatikus értékek egész számra kerekítése után növekvő számsorrendbe rendezve az egyes 

értékeket a Microsoft Excel „Darabteli” függvényével meghatározható egy adott érték 

előfordulásának szám. A műszer jelrögzítési gyakoriságából kiszámolható, hogy a teljes út 

során mekkora időtartamig álltak fenn ezek a klimatikus viszonyok.  

Mivel a vizsgálati szabványok az esetek többségében 72 órás időtartamot írnak elő, ezért a 

felmérések gyakorlati hasznosíthatóságának érdekében meghatároztam az ebben az 

időintervallumban fennálló maximális hőmérséklet és páratartalom határokat. A teljes út és az 

előbbi időtartam arányosításával, valamint ennek a százalékos értéknek a fenti eljárás során 



52 
 

szerzett adatok összevetésével kapott információk jó becslést adnak a választandó vizsgálati 

profilhoz [105 - 108].  

4.4. A mérési eredmények jellemzése és elemzése 

A fenti paramétereknek megfelelően a szállításokat végrehajtották, a begyűjtött információk 

alapján a 4.4-4.7. ábrák tartalmazzák az egyes útvonalak hőmérsékleti és páratartalom értékeit. 

 

4.4 ábra – Magyarország-Kína útvonal hőmérsékleti és páratartalom értékei  

 

 

4.5 ábra – Magyarország-India útvonal hőmérsékleti és páratartalom értékei  
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4.6 ábra – Magyarország-Dél-Afrika útvonal hőmérsékleti és páratartalom értékei  

 

 

4.7 ábra – Magyarország-Mexikó útvonal hőmérsékleti és páratartalom értékei  

 

A grafikonokon jól látható, hogy a tengeri szállítás során egyenletesebbek az értékek a 

szárazföldinél. A legnagyobb kilengések, a leggyorsabb változások a kontinensen belüli 

mozgatásoknál, illetve a kikötőkben való tárolásoknál figyelhetők meg az éjszakák és nappalok 

közötti hőmérséklet és páratartalom változások miatt. A felmérések során rögzített klimatikus 

adatok főbb statisztikai jellemzőit a 4.6 táblázatban foglaltam össze. 
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 Hőmérséklet [°C] Páratartalom [%] 

 minimum maximum átlag minimum maximum átlag 

HU-RSA 9,19 27,23 17,5 29,98 79,07 62,2 

HU-India 18,07 35,80 28,31 50,50 81,79 64,34 

HU-Kína 9,66 31,58 22,52 50,89 67,82 60,72 

HU-MX 1,10 25,50 10,89 34,15 84,04 56,20 

4.6 táblázat – A mért adatok főbb statisztikai értékei  

Ahogyan az útvonalak érintett éghajlati öveiből és az évszakokból várható volt, extrém 

alacsony hőmérséklet nem lépett fel, nem csökkent 1°C alá. A legmagasabb érték, mind 

páratartalomból (84,04%), mind hőmérsékletből (35,80°C) az indiai út során lépett fel.  

A felmérésekkel nyert adatok gyakorlati hasznosíthatóságának érdekében meg kell határozni az 

adott desztinációra, az adott évszakban alkalmazandó vizsgálati profilt. A fenti táblázatban 

szereplő szélsőértékek ilyen jellegű felhasználása több szempontból is aggályosnak tűnhet, 

hiszen ha a laboratóriumi validáció során indokolatlanul nagy, pontosabban a valós 

igénybevételeknél jelentősen nagyobb elvárást generálunk a csomagolóeszközökre, akkor csak 

egy túltervezett (túlcsomagolt) csomagolási rendszer lesz képes sikerrel teljesíteni a 

vizsgálatokat. Ez azonban élesen ellent mond a csomagolással szemben támasztott alapvető 

irányelveknek, úgymint alacsony anyagfelhasználás és költség. Azonban figyelembe véve, 

hogy a csomagolásvizsgálati költségek ésszerű szinten tartása érdekében az 1. táblázatban 

szereplő profilokat a szabványok 72 órás időtartamra határozták meg és a felmért útvonalakon 

52-82 napig tartott a szállítás, mely alatt több esetben változhatnak rövid időn belül 

nagymértékben a klimatikus viszonyok, mindenképp célszerű ezeket az útvonalon mért 

szélsőséges viszonyokkal lefolytatni. 

A kritikus klímaértékek pontos előfordulásainak meghatározására készítettem a 4.8-4.11. 

ábrákat, melyről leolvasható, hogy a teljes szállítási időtartam mekkora hányadában volt a 

hőmérséklet, illetve a páratartalom egy adott érték alatt. 
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4.8 ábra – Magyarország-Dél-Afrika útvonal hőmérsékleti és páratartalom értékeinek 

kumulált relatív gyakorisága  

 

 

4.9 ábra – Magyarország-India útvonal hőmérsékleti és páratartalom értékeinek kumulált 

relatív gyakorisága  
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4.10 ábra – Magyarország-Kína útvonal hőmérsékleti és páratartalom értékeinek kumulált 

relatív gyakorisága  

 

 

4.11 ábra – Magyarország-Mexikó útvonal hőmérsékleti és páratartalom értékeinek kumulált 

relatív gyakorisága  
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Az itt szereplő adatokat felhasználva, meghatároztam a vizsgálati szabványokhoz időtartamban 

igazodó, az út során előforduló klimatikus értékeket. Ezeket hőmérséklet szerint csökkenő 

sorrendbe rendezve a 4.7 táblázatban foglaltam össze a 72 óráig fennálló klimatikus 

viszonyokat. 

 Időtartam [nap] 
72 óra aránya a 

teljes úthoz [%] 
Hőmérséklet [°C] Páratartalom [%] 

HU-Dél-Afrika 82 3,65 26-27 71-79 

HU-India 68 4,41 33-36 69-82 

HU-Kína 53 5,66 29-32 64-68 

HU-Mexikó 63 4,8 22-26 73-84 

4.7 táblázat – Az általános vizsgálati profilok időtartamához illeszkedő maximális értékek  

A táblázat adatai szerint tehát például az Indiába tartó szállítmány útja során összesen 72 órán 

keresztül volt a konténerben a levegő hőmérséklete 33-36°C között. A dél-afrikai út során 

összesen legalább 72 órát volt a páratartalom 71 és 79 % között. 

A fenti adatok és a 4.1 táblázat szabványos klímaprofiljainak összevetésével, vagy egyedi 

értékek megállapításával kialakítható a csomagolási rendszer statikus klímatesztjének előírásai. 

Ezek alapján a dél-afrikai és a mexikói útvonalra a +30 ± 2 °C és 85±5 %, Indiára +40 ± 2°C 

és 90±5% klímapárok ajánlhatók. Kínára a viszonylag magas hőmérséklethez tartozó 

alacsonyabb páratartalom miatt a +30 ± 2 °C és 70±5 %-os egyedi profilt ajánlom. 

Ahogy látható, a klímakamrák műszaki lehetőségei miatt általában a hullámpapírlemez doboz 

szilárdságát nagyobb mértékben csökkentő magasabb konstans hőmérsékleti és páratartalom 

adatokat vesszük figyelembe, szemben a ciklikus, szintén károsító gyors hőmérséklet- és 

páratartalom változásokkal, melyek pedig közelebb állnak a valós folyamatokhoz. 

 

Utóbbi probléma még egyértelműbbé válik, ha a lenti 4.12-4.13 ábrákat és a felmérések adatait 

ábrázoló 4.4-4.7 ábrák grafikonjait hasonlítjuk össze. Ahogy látható, előbbiek konstans értékek, 

amíg utóbbiak a földrajzi hely, az aktuális időjárás és a napszakok változása miatt váltakozók 

lesznek. A konstans értékeket tartalmazó profilok általában a bemutatott módszer szerint, a 

szélsőértékek figyelembevételével kerülnek felhasználásra. Egyes esetekben, a csomagolástól 

és a teméktől függően, valósághűbb laboratóriumi szimulációt tudunk elvégezni, ha a felmért 

útvonalak klímagrafikonjaihoz hasonlóan, ciklikus vizsgálati profil alapján végezzük a 

tesztelést. Ennek a váltakozásnak elsősorban a hőmérsékletingadozással szemben érzékenyebb 

anyagoknál, valamint az esetlegesen túl hosszú és túl magas hőmérsékletet generáló konstans, 
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szélsőértéket alkalmazó profilból eredő túlcsomagolás elkerülése miatt van létjogosultsága. 

Ezek mellett az esetleges páralecsapódás hatása is szimulálható így a csomagolt termékre.  A 

következőkben ennek a ciklikusságnak a vizsgálati programokba illesztésére a külső környezeti 

hőmérséklet figyelembevételével dolgozok ki egy megoldást. 

 

4.12 ábra – Vizsgálati szabványok hőmérsékleti profiljai 11 

(Forrás: [17, 92, 104] alapján) 

                                                           
11 Az angol elnevezéseket a szabványokkal egyszerűbb összevetés érdekében használom. Az ábrán szereplő 

meghatározások magyar megfelelői a következők: „Cold,Humid”: Hideg, hűvös; „Temperate, high humidity”: 

Mérsékelt, magas páratartalom; „Tropical”: Trópusi; „Controlled Conditions”: Kontrollált klímakörnyezet; „Hot, 

Humid”: Meleg, párás; „E” és „J”: a szabvány által alkalmazott jelölés, további magyarázat nélkül. 
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4.13 ábra – Vizsgálati szabványok relatív páratartalom profiljai 12  

(Forrás: [17, 92, 104] alapján) 

4.5. A napi hőmérséklet és páratartalom változásának figyelembevétele 

4.5.1 Az alkalmazott módszertan bemutatása 

A klímaadatbázisokból [109, 110] elérhető historikus adatok segítségével megállapítható a 

külső hőmérséklet és a konténerben fellépő hőmérséklet közötti kapcsolat. Ez alapvetően a 

következő tényezőktől függ: 

 földrajzi elhelyezkedés, 

 időjárás, 

o levegő hőmérséklete, 

o napsütés, 

o szél, 

o eső, 

o páratartalom, 

o víz hőmérséklete, 

 40 lábas ISO konténer, 

o aktuális pozíciója, 

o műszaki állapota. 

                                                           
12 Lásd 11-es lábjegyzet 
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Mivel ezek közül számos tényezőre nincs ráhatásunk, ezért a modell egyszerűsítésének 

érdekében a konténerben lévő levegő hőmérsékletét a külső hőmérséklet aktuális napi (az adott 

nap 0:00-23:59-ig) hőmérséklet minimum és maximum értékének függvényében határoztam 

meg. A módszertan alkalmazkodik a klímaadatbázisokból kinyerhető adatokhoz és Dramas 

modelljéhez [100, 111]. A minimális és maximális hőmérsékleti értékek a világ jelentős részére 

elérhetők, emellett pedig a 24 órás cikluson belüli elhelyezkedésük is jól becsülhető, valamint 

a szélsőértékek megállapítása a fontos, hiszen ezek okozhatják a legnagyobb igénybevételt. A 

levegő hőmérsékletének napi ingadozását figyelembe véve egy 24 órás időtartamot 3 részre 

osztottam fel. Az első rész a reggel 6 órától délután 2 óráig tartó napszak, ahol a levegő 

hőmérséklete a minimális értékéről a maximumra emelkedik. Ezt követi egy 3 órás intervallum, 

amikor ezt a csúcsértéket fenntartja, majd egy 14 órás szakasz, ami alatt a hőmérséklet értéke 

minimumra csökken. 

A külső hőmérséklet és a konténerben fellépő hőmérséklet között így a következő kapcsolat 

állítható fel 4.1 szerint. 

𝐻Ő𝑀É𝑅𝑆É𝐾𝐿𝐸𝑇𝐾𝑂𝑁𝑇É𝑁𝐸𝑅  = 𝑓(𝑡, 𝑀𝐼𝑁𝐾Ü𝐿𝑆Ő, 𝑀𝐴𝑋𝐾Ü𝐿𝑆Ő)  (4.1) 

ahol: 

 Hőmérsékletkonténer a t időpontban a konténerben lévő levegő hőmérséklete, 

 t a pillanatnyi idő, 

 Minkülső az adott napon rögzített legalacsonyabb hőmérséklet, 

 Maxkülső az adott napon rögzített legmagasabb hőmérséklet. 

A konténerben mért minimális és maximális, valamint a külső levegő minimális és maximális 

értékei közötti korreláció meghatározása után, lineáris regressziószámítással a napi 

hőmérsékleti értékek előállíthatók. 

A módszer használatát a korábban bemutatott négy útvonal közül a dél-afrikai és a mexikói 

útvonal segítségével ismertetem.  

4.5.2 A mérési eredmények jellemzése és elemzése 

A 4.14 ábra tartalmazza emlékeztetőül az egyes útvonalak hőmérsékleti értékeit. 
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4.14 ábra – A felmért útvonalak hőmérsékleti értékei  

A grafikonokon jól látható, hogy a tengeri szállítás során egyenletesebbek az értékek a 

szárazföldinél. A legnagyobb kilengések, a leggyorsabb változások a kontinensen belüli 

mozgatásoknál, illetve a kikötőkben való tárolásoknál figyelhetők meg az éjszakák és nappalok 

közötti hőmérséklet és páratartalom változások miatt. A felmérések során rögzített klimatikus 

adatok főbb statisztikai jellemzőit a 4.8 táblázatban foglaltam össze. 

 Hőmérséklet [°C] 

 minimum maximum átlag 

HU-Dél-Afrika 9,19 27,23 17,5 

HU-Mexikó 1,10 25,50 10,89 

4.8 táblázat – A mért adatok főbb statisztikai értékei  

Ahogyan az útvonalak érintett éghajlati öveiből várható volt, még a téli évszakokban sem 

csökkent 0°C alá a hőmérséklet. A grafikonokból jól látható, hogy a legjelentősebb napi szintű 

ingadozások az első útvonal esetén Dél-Afrikában, a kikötői tárolás során (2018. június 6. – 

2018. június 25.), még Mexikóban a szárazföld belsejében, (2018. január 12. – 2018. február 

4.) szintén a tárolás során léptek fel. A 4.15 ábrán ezeket az időszakokat emeltem ki.  

  

 

4.15 ábra – A felmért útvonalak legnagyobb 24 órán belüli hőmérsékletváltozásai 
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A korábban bemutatott módszerek segítségével meghatározásra kerültek a napi minimális és 

maximális hőmérsékleti értékek és a konténerben lévő, valamint a külső levegő hőmérséklete 

közötti kapcsolat mind a dél-afrikai (4.2 és 4.3 összefüggés), mind a mexikói (4.4 és 4.5 

összefüggés) útvonalra vonatkozóan. A 4.16 ábrán a mexikói útvonal a minimális külső és 

minimális konténerbeli hőmérséklet közötti lineáris regresszió látható. 

 

4.16 ábra – A minimális külső és minimális konténerbeli hőmérséklet kapcsolat  

 

𝑀𝐼𝑁𝐾𝑂𝑁𝑇É𝑁𝐸𝑅  = 0,3493 x 𝑀𝐼𝑁𝐾Ü𝐿𝑆Ő  +  10,7460 (x)  (4.2) 

𝑀𝐴𝑋𝐾𝑂𝑁𝑇É𝑁𝐸𝑅  = 0,4291 𝑥 𝑀𝐴𝑋𝐾Ü𝐿𝑆Ő  +  10,3290 (𝑥)  (4.3) 

𝑀𝐼𝑁𝐾𝑂𝑁𝑇É𝑁𝐸𝑅  = 0,6448 𝑥 𝑀𝐼𝑁𝐾Ü𝐿𝑆Ő  +  4,9040 (𝑥)  (4.4) 

𝑀𝐴𝑋𝐾𝑂𝑁𝑇É𝑁𝐸𝑅  = 0,5913 𝑥 𝑀𝐴𝑋𝐾Ü𝐿𝑆Ő  +  2,1487 (𝑥)  (4.5) 

Az egyenletek és az ismert hőmérsékleti értékek segítségével megbecsülhetők a konténerben 

fellépő átlagos napi hőmérsékleti értékek. Ezek diagramjai a dél-afrikai és a mexikói útra a 

y = 0.6448x + 4.904

R² = 0.7272
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4.17-4.18 ábrákon tekinthetők meg. Előbbi esetben magasabb, 23°C-os a felső hőmérsékleti 

határ, utóbbinál pedig alacsonyabb a legkisebb fellépő hőmérséklet (2°C). 

  

4.17. ábra – Becsült átlagos napi hőmérséklet értékei a Magyarország - Dél-Afrika 

útvonalon 

 

4.18 ábra – Becsült átlagos napi hőmérséklet értékei értékei a Magyarország – Mexikó 

útvonalon   

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

H
ő

m
ér

sé
k

le
t 

[°
C

]

Időpont [óó:pp]

Magyarország – Dél-Afrika

°C

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

H
ő
m

ér
sé

k
le

t 
[°

C
]

Időpont [óó:pp]

Magyarország - Mexikó

°C



64 
 

 

4.5.3 Konklúzió 

A kontinensek közötti, hosszú időtartamú szállítások során a csomagolást ért klimatikus 

hatások alkalmasak csomagolási- és termékkár okozására. A csomagolások optimális 

termékvédelmi funkciójának tervezéséhez nagy segítséget nyújt a várható igénybevételek minél 

pontosabb ismerete. Az adatbázisokban és korábbi kutatásokban elérhető információk 

pontatlanok, ezért rendkívül érzékeny, drága termékek, illetve bizonyosan hosszútávon fennálló 

beszállítói kapcsolat esetén célszerű saját felmérést végezni. A mért adatok elemzésével 

kialakítható egy klímavizsgálati profil. A saját felmérések azonban nem minden esetben 

gazdaságosak, ezért a klímaadatbázisokban elérhető historikus adatok és a levegő 

hőmérsékletének, valamint a konténeren belüli hőmérséklet közötti kapcsolat megállapításával 

kidolgozhatók az optimális klímavizsgálatok a csomagolás megfelelőségének ellenőrzésére. A 

jelenleg széleskörben alkalmazott szabványos módszerektől eltérő, a valós folyamatok gyors 

hőmérsékletváltozását életszerűen szimuláló ciklikus értékek alkalmazásával a ténylegesen 

lezajló folyamatok szimulálása válik lehetségessé. A felmérés és a klímaadatok jellegéből, 

valamint egyéb körülményekből adódóan azonban több tényező is torzítja az eredmények 

felhasználhatóságát, melyek e kutatás korlátait is megadták: 

 részben a csomagolásvizsgálatok költségeinek és időtartamának alacsony szinten tartása 

érdekében is a szabványok 72 órás vizsgálati időtartamot írnak elő, mely a felmért utak 

3,65 – 5,66%-ának felelt csak meg, 

 a modell kidolgozása során számos olyan tényezőt nem vettünk figyelembe, amelyre 

befolyásoló hatásunk nincs, azonban a konténerben fellépő belső hőmérséklet értékét 

torzíthatja, 

 a felmérések csak az adott évszakra és éghajlati övekre relevánsak, 

 a kutatás további lépéseiben a ciklikusan változó hőmérsékleti értékeket kell 

kiegészíteni a megfelelő relatív légnedvességtartalom értékével. 
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5. Passzív hűtődoboz teljesítményének vizsgálata 

5.1. Az alkalmazási terület különleges körülményeinek ismertetése 

Ahogy egy előző fejezetben ismertettem, a csomagolás a logisztikai rendszerek részeként 

folyamatosan végigköveti, segíti és kiegészíti a térben és időben lezajló ellátási folyamatokat. 

A termékvédelmi funkció szempontjából a fellépő igénybevételek termékre káros hatásainak 

tompítása, megszüntetése a legfontosabb. Ezek a kedvezőtlen tényezők felléphetnek rezgés, 

ütés, halmazolásból eredő nyomás, közvetlen csapadékból vagy páralecsapódásból származó 

nedvesség hatására. Az ezekre érzékeny termék emiatt különböző sérüléseket szenvedhet el, 

például törés, deformáció. Egyes terméktípusok érzékenysége azonban nem elsősorban a 

mechanikai hatásokkal szemben a kritikus, hanem egyéb tulajdonságai, mint például az előírt 

tárolási hőmérséklet. Jelen fejezet, az előző folytatásaként, a hőmérséklet igénybevételével 

foglalkozik, ám eltérő módon. A gyógyszerek szállítási és tárolási hőmérséklete jól 

szabályozott, típustól függően az alábbi három csoporthoz igazodik: 

 2-8°C (hűtött), 

 8-15°C (hűvös), 

 15-25°C (szobahőmérsékletű). 

A szállított mennyiségtől függően ezek biztosítása nem mindig gazdaságos vagy lehetséges 

aktív hűtési megoldásokkal, ezért ezekben az esetekben, főként a napi szintű 

gyógyszerkiszállítások során passzív hűtődobozokat használnak [112, 113]. Ezek a 

csomagolóeszközök különböző szigetelő- és hűtőanyagokból állnak és egy adott hűtési 

teljesítmény leadására képesek, viszont a szállítások során fellépő igénybevételek 

sztochasztikusak [102], emiatt szélsőséges esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem 

működik megfelelően és árukár keletkezik [114]. Az ilyen esetek megelőzése érdekében 

környezeti hőmérsékleti profilok és vizsgálati módszerek készültek [115], más kutatások pedig 

a hűtődobozok hőtani (hőveszteség, hűtőanyagok) jellemzőit térképezték fel [25, 116-119]. 

Ezeknek az ismeretében általános szállítási célokra kvalifikált hűtődobozok kerültek a piacra. 

Azonban továbbra sem biztos, hogy a szállítások speciális eseteiben ezek adott rendszerbe 

illesztve megfelelően működnek. A logisztikai folyamatok változatosságának köszönhetően a 

hűtődobozok egyes esetben szállítójármű temperált belső terében utaznak a teljes út során, 

máskor multimodális szállításoknál, átrakodásoknál a reptéren a tűző napon is tárolhatják őket. 

Tovább növeli a variációk számát az egyes csomagolóeszközök felhasználásának száma azáltal, 

hogy többutas eszközként is használják [120], illetőleg a szállítási időtartam (általában 3-120 

óra) a dobozok mérete vagy a szállítandó termékek mennyisége. A patikák rapszodikus 
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mennyiségi rendelései következtében ugyanis előfordulhat, hogy a terítőjárat nem mindegyik 

nap szállít mindegyik patikába ilyen gyógyszert, de olyan is megeshet, hogy az átlagosnál 

nagyobb mennyiségű termék kerül a hűtődobozokba. Ezeknek a következtében tehát változhat 

a dobozok töltöttségi foka (mennyiség függvényében), a termék kivételek miatt a 

doboznyitások időtartama (mennyiség függvényében), illetve darabszáma (rendelési helyek 

száma).  

A kutatásom során, a gyógyszeripari napi terítőjáratok vizsgálatakor, utóbbi tényezőkre 

helyeztem a hangsúlyt egy 2-8°C biztosítására alkalmazott hűtődoboz hőtartó képességének 

mérése során. Laboratóriumi körülmények között elvégeztem a doboznyitások és a töltöttségi 

fok hatásának vizsgálatát statikus és dinamikus viszonyok között is, hogy még reálisabb képet 

kapjak a szállítás közben fellépő hatásokról. Ezt segítette továbbá még egy több hetes felmérés, 

mely során valós adatokat kaptam a laboratóriumi szimuláció pontos megtervezéséhez. 

Kutatásom céljai a hűtődoboz nyitások hatásának, valamint a hűtődobozban, különböző 

magasságokban végbemenő hőmérsékletváltozások megállapítása. Az elméleti összefüggések 

feltárása mellett az eredmények alkalmasak arra, hogy a szállításokat tervező logisztikusok és 

csomagolástechnikai szakemberek pontosabb képet kapnak a hűtődobozok teljesítményéről, az 

egy eszközzel biztonságosan szállítható termékek mennyiségéről és a biztonságosan 

kiszolgálható patikák számáról. 

5.2. A vizsgálat során alkalmazott eszközök 

A vizsgált hűtődoboz külső befoglaló méretei 575 x 395 x 452 mm, tömege 5,65 kg, belső 

felülete, 1,34 m2, R-értéke13 (24 óra) pedig 1,92 m2°C/W. Ahogyan az 5.1. ábrán is látható, egy 

külső hullámpapírlemez vázból épül fel, melynek a teteje levehető. Minden oldala egy-egy 50 

mm vastag EPS (expandált polisztirol) habbal van szigetelve.   

 

                                                           
13 R-érték: Egy adott csomagolóeszköz (hűtődoboz) hőszigetelési teljesítményét megadó érték. 
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5.1. ábra – A vizsgálat tárgyát képező passzív hűtődoboz  

A mérési sorozat egy néhány hetes felméréssel kezdődött, ahol megállapítottam a dobozzal 

szemben elvárt tényleges igénybevételeket, melyeket az 5.1-es táblázatban össze is foglaltam.  

 Minimum Átlag Maximum 

Doboznyitások száma (darab)  2 4,6 7 

Első nyitás időpontja (perc)  29 99 246 

Utolsó nyitás időpontja (perc)  177 288 434 

A doboznyitások között eltelt időtartam 

(perc) 

 6 62 137 

A doboz kiürüléséig megtett út (km)  144 274 411 

A doboznyitások időtartama (másodperc)  15 22 34 

5.1 táblázat – A felmérés összesített adatai  

A laboratóriumi szimuláció során a valóságos folyamatokkal mindenben megegyező mérési 

összeállítást használtam. Tehát hűtőanyagként 10 db, 440 gramm tömegű EZETIL 

jégakkumulátort, melyeket a szállítás megkezdése előtt legalább 48 órán keresztül -18°C-os 

hőmérsékleten tároltam. A rendszernek további eleme volt még a hűtőanyagok alatt és felett 

elhelyezkedő papírlemez, feladatuk a kontaktfagyás megelőzése volt, valamint egy műanyag 

fóliazsák, amelybe a termékek kerültek a szállítás során. A hűtődoboz és a hűtőanyagok az 5.1-

es és 5.3-as ábrán, a jármű pedig az 5.2-es ábrán látható. 
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5.2. ábra– A felmérés során alkalmazott 

szállítójármű  
5.3. ábra – A hűtődoboz használat 

közben  

 

5.3. A vizsgálat során alkalmazott módszerek 

5.3.1. Vizsgálati eszközök 

A vizsgálat célja, ahogy a bevezetőben is említettem már, a doboznyitások hatására 

bekövetkező belső hőmérsékletváltozások nyomon követése volt, statikus és dinamikus 

körülmények között.  

A laboratóriumi szimulációk során a valós felméréssel mindenben megegyező összeállítású 

mérési rendszert állítottam össze. A termékeket 6 darab, 0,5-0,5 liter űrtartalmú, csapvízzel 

töltött, 5°C-ra előhűtött műanyag palackkal helyettesítettem. A hőmérsékletet egy 10 aktív 

csatornával rendelkező mérőeszközzel rögzítettem. A mérési összeállítás a belső 

csomagolásként használt 60 vastagságű polietilén fóliazsákkal, az elválasztó, 23B típusú 

hullámpapírlemezzel, 10 darab, 440 gramm tömegű, EZETIL hűtőanyaggal és a 

hőmérsékletmérő műszerrel látható az 5.4 ábrán. 

 

5.4. ábra – A laboratóriumi szimuláció mérési összeállítása statikus környezetben  

A statikus körülményeket egy Brabender KKE 10.000 típusú klímakamra, a dinamikusakat 

pedig egy TIRA TV59355/AIT-640 típusú rázóasztal, valamint egy ANGELANTONI ACS 
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ANYVIB klímakamra segítségével modelleztem. A dinamikus környezet szimulálására 

szolgáló eszközök megtekinthetők az 5.5 ábrán. 

 

5.5. ábra – A dinamikus környezet modellezésére szolgáló eszközök  

5.3.2. A vizsgálati eljárások 

Négy különböző mérést végeztem, azzal a céllal, hogy meghatározzam a nyitások és a rázkódás 

hatását a hűtődoboz szigetelésére vonatkozóan: 

 doboznyitás és rázás nélkül (zárt, statikus), 

 doboznyitás nélkül, rázással (zárt, dinamikus), 

 doboznyitással, de rázás nélkül (nyitott, statikus), 

 doboznyitással és rázással (nyitott, dinamikus). 

A vizsgálatok a fentieket kivéve minden paraméterben megegyeztek, az alábbiakat 

alkalmaztam mind a négy mérési eljárás során: 

 Mérés időtartama: 350 perc, 

 Első nyitás időpontja: 100 perc után (csak a „nyitott” vizsgálatnál), 

 Nyitások közötti időtartam: 50 perc (csak a „nyitott” vizsgálatnál), 

 Nyitások száma: 6 (csak a „nyitott” vizsgálatnál), 

 Környezeti hőmérséklet: 23±1°C, 

 Rázási profil és időtartam (csak dinamikus vizsgálatnál): ISTA 7D alapján számítva 

[121]. 
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A fenti tényezőket a valós szállítási folyamat alapján határoztam meg. A külső hőmérséklet 

23±1°C-os értéke, abból adódik, hogy e felett a szállítójármű hűtője bekapcsol, tehát ez 

tekinthető a csúcshőmérsékletnek. Az ISTA 7D szabványban előírt 30 perc időtartamú, 1,15 

Grms értékű profilt egy formula [122] segítségével 350 percessé alakítottam, a Grms érték pedig 

0,34-re csökkent. 

A hőmérsékletmérő műszer 10 csatornájának elhelyezését mutatja az 5.6 ábra. 

  

5.6. ábra – A hőmérsékletmérés pontjai a doboz oldalán  

A 9, feketével jelölt szenzort (1-3) a hűtődoboz oldalára erősítettem. A piros, 0-val jelölt egy, 

a műanyag zsákon belül elhelyezkedő gyógyszeres dobozt imitáló HPL dobozban 

(gyűjtőcsomagolásban) mérte a hőmérsékletet. Az 1-gyel jelölt szenzorok ezzel egy 

magasságban, viszont a gyógyszeres dobozon és a műanyag fóliazsákon kívül, a hűtődoboz 

oldalfalán rögzítették a hőmérsékletet. A következő kettő sort egyenlő távolságokra helyeztem 

el. A kiértékelés során az egy sorban lévő szenzorok által mért hőmérsékleteket átlagoltam (’1’, 

’2’, ’3’), a gyógyszeres dobozban lévő szenzort pedig külön kezeltem (’0’). 

5.4. A mérési vizsgálat eredményei  

Legelőször az egyes mérési pontok közötti különbségeket vizsgáltam meg a különböző 

(statikus, dinamikus, zárt, nyitott) változatokban. A rögzített hőmérsékleti értékeket ábrázolja 

az 5.7 ábra. 
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5.7. ábra – A különböző mérési pontok hőmérsékleti értékei  

Látható, hogy mind a 4 mérési pont esetén jól elkülöníthetők a doboz nyitásával és a nélkül 

végzett vizsgálatok. Az előírt tartományt (2-8°C) a „0” pontban mért különböző értékek 

körülbelül 12 perc alatt érték el, az „1” pontban ez valamivel kevesebb, 8-9 perc alatt 

megtörtént. Azonban a hőmérséklet csökkenése nem állt meg a tartományon belül, a statikus 

vizsgálat során körülbelül 70 percig, még a dinamikus esetében pedig mint egy 100 percig a 

2°C-os alsó határ alatt, egészen -1,2°C-ig mozogtak az értékek. Utóbbi 2 ponttal ellentétben a 

„2” és „3” azonosítóval ellátott szinteken a hőmérséklet el sem érte a kívánt tartományt.  
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Ha a 8°C-os felső határ átlépését tekintjük a releváns „0” és az „1” pontokban, akkor jelentős 

különbséget figyelhetünk meg a nyitott és a zárt rendszerek között. Utóbbiak, tehát a nyitás 

nélküli változatok során rögzített hőmérsékletek a 350 perc leteltével is 8°C alatt voltak. 

Előbbiek esetében már ez nem sikerült. A”0” helyen mind a statikus, mind a dinamikus változat 

az 5. doboznyitás során, körülbelül 300 perc után lépett ki a hőmérséklet az előírt tartományból. 

Ezzel szemben az „1” pontban megfigyelhetünk egy körülbelül 50 perces különbséget a statikus 

és a dinamikus változatok között. 

A fentiek is bizonyítják, hogy a hűtődobozban a különböző pontokon mért hőmérsékleti értékek 

jelentősen eltérőek lehetnek, ennek jobb szemléltetésére elkészítettem minden változathoz a 

hőmérsékletváltozás átlagos sebességét. Az értékeket az 5.8 ábrán és az 5.2 táblázatban 

tekinthetik meg. Ahogy látható, a hőmérsékletváltozás sebessége a hűtőanyaghoz közelebbi 

mérési pontokon (0 és 1) volt magasabb. Mind statikus, mind dinamikus környezetben a nyitott 

rendszerekben nagyobb volt a hőmérsékletváltozás sebessége, mint zárt rendszerekben. 

Dinamikus nyitott rendszer esetén, mérési ponttól függően 1,36 – 2,07-szeres volt a 

hőmésékletváltozás sebessége, mint dinamikus nyitott helyzetben. Ugyanez a statikus nyitott 

és statikus zárt között mérési ponttól függően 1,39 és 1,89 között változott. 

 

5.8. ábra – A hőmérsékletváltozás sebessége  
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 Dinamikus, nyitott Dinamikus, zárt Statikus, nyitott Statikus, zárt 

 Hőmérsékletváltozás sebessége (°C/h) 

Mérési pont 0 1,41 0,76 1,51 0,80 

Mérési pont 1 1,83 1,35 1,74 1,25 

Mérési pont 2 1,18 0,57 1,11 0,69 

Mérési pont 3 0,91 0,51 0,76 0,55 

5.2 táblázat – A hőmérsékletváltozás sebessége az egyes mérési pontokon  

A hűtődoboz különböző pontjainak eltérő hőmérsékletváltozásai után a rázás hatásait 

vizsgáltam meg. Az 5.9 ábrán a statikus és a dinamikus változatokban mért hőmérsékleti 

értékek közötti különbségeket összegeztem minden mérési pontban, nyitott és zárt rendszerek 

esetén is. Figyelmet érdemlő eltérés (≥1°C) csak az „1”-es pontban alakult ki. Ez viszont 

mindkét változatnál megfigyelhető, körülbelül az első órában. A vizsgálat során a statikus és 

dinamikus mérések közötti különbségek 100 perc elteltével még kisebbek lettek, majd 

körülbelül 200 perc után minden mérési pontban szinte teljesen meg is szűntek, emiatt szerepel 

csak az első 100 perc az ábrán. 
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5.9. ábra – A statikus és dinamikus változatok közötti hőmérsékletkülönbségek  

5.5. Összegzés 

Az eredményekből egyértelműen kitűnik, hogy a doboznyitások komoly hatással vannak arra 

az időtartamra, amíg a kívánt 2-8°C-os tartományt biztosítani tudjuk a hűtődobozzal. Az ideális, 

belső csomagolásban elhelyezett mérési pontban is túllépte a felső határt 300 perc után a 
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dobozban mért hőmérséklet. A terítőjáratok tervezésekor ezt mindenképpen figyelembe kell 

venni és akár szükség lehet több eszköz használatára is, így csökkentve az egy hűtődobozra eső 

nyitások számát.  

A magasabban elhelyezett pontokban pedig el sem érte a kívánt tartományt, emiatt különösen 

nagy figyelmet kell fordítani az alkalmazott hűtődoboz töltöttségi fokának meghatározására. 

Viszont a felesleges, üres tér csökkenti a logisztikai műveletek hatékonyságát, tehát a szállítási 

paramétereknek leginkább megfelelő geometriai méretű csomagolóeszközök beszerzése 

kritikus elem. 

Hasonlóan fontos a belső csomagolás használata. Ahogyan az eredményekből is láthattuk, 

ennek volt köszönhető, hogy nem süllyedtek 0°C, illetve 2°C alá az értékek a „0” pontban az 

„1”-gyel ellentétben. 

A vizsgálati és szimulációs eljárások tervezéséhez szintén hasznos következtetést vonhatunk le 

az eredményekből. A dinamikus tesztek során ugyan volt egy minimális hőmérsékletcsökkentő 

hatása a rázásnak, viszont ez az első doboznyitás után gyakorlatilag megszűnt, a különbség nem 

volt szignifikáns. Kijelenthető tehát, hogy a dinamikus és statikus validálási körülmények 

között a hőmérsékletre vonatkozó különbségek elhanyagolhatók. 

A vizsgálati eredményekből leszűrt következtetések felhasználásával a csomagolóeszközöket, 

valamint a szállítási műveleteket tervező és szervező szakemberek a disztribúciós folyamatok 

logisztikai költségeit jelentősen csökkenthetik. 
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6. Műanyag mozgáscsillapító anyag rezgéskarakterisztikájának 

változása különböző hőmérsékleti tartományok és tárolási 

időtartamok hatására 

6.1. Műanyag habok párnázási tulajdonságainak bemutatása 

Amint a 3. fejezetben bemutattam, a rezgés és ütés jellegű igénybevételek jelentős árukárokat 

okozhatnak a logisztikai folyamatok során. A csomagolási rendszer feladata ezért az ezen 

behatások elleni védelem biztosítása is. Az egyik elsődleges szempont a rezonancia 

kialakulásának elkerülése. Ehhez azonban a termék tulajdonságai mellett mind a 

csomagoláshoz felhasznált anyagok, mind a szállítási környezet jellemzőinek minél mélyebb 

megértése szükséges. 

Az általános termék-csomagolási rendszer felépítése már korábban a 2.11 és 2.12 ábrákon 

bemutatásra kerültek. A termék és a doboz között a szükséges csillapítást valamilyen 

mozgáscsillapító anyag biztosítja [123, 124]. Ez általában valamilyen műanyag hab, hiszen 

számos kedvező tulajdonsággal bír ez az anyag. Az alacsony ára mellett kis tömegű és a konkrét 

típustól függően kedvező mechanikai tulajdonságokkal bír, így az optimális típus elegendő 

információ birtokában kiválasztható [6, 125]. 

A csomagolási művelet után a csomagolt termékeket adott ideig tárolják a kiszállítás előtt, 

illetve a logisztikai lánc során is rövidebb-hosszabb időtartamra raktározásra kerülnek. Ez alatt 

a termékek a súlyokból eredően statikusan terhelik a párnázóanyagot. Emiatt annak a 

tervezésnél figyelembe vett elméleti mechanikai értékei módosulhatnak [126-128]. 

Emellett a szállítások és a tárolások során különböző hőmérsékleti értékek léphetnek fel a 

csomagolt termék külső környezetében, ami szintén módosíthatja az elméleti értékeket [129]. 

A 2. fejezetben bemutatott, 6 lépésből álló tervezési módszer 4. és 5. lépésének kritikus pontja 

a kiválasztandó párnázóanyag tulajdonságainak minél pontosabb ismerete a rezgés és ütés 

jellegű igénybevételekkel szemben. Az anyag kiválasztása után a vastagság és a párnázási 

felület meghatározásánál mérlegelni kell a csomagolt termék térfogatának túlzott mértékű 

megnövelésének elkerülése érdekében. 

A műanyag párnázóanyagok párnázási tulajdonságait elsősorban a mechanikai tulajdonságaik 

határozzák meg. Gibson és Ashby 1982-es tanulmánya szerint ezek a polimerek a 

cellaszerkezetéhez kapcsolódnak [130]. A cellák (cellafalak) hajlítása, rugalmas kihajlása és 

egyéb alakváltozásai alapján új összefüggéseket és jellemzőket dolgoztak ki. Maiti és 

szerzőtársai [131] az általuk készített eljárás segítségével energiaelnyelési diagrammokat 
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határozott meg különböző mozgáscsillapító ayagokhoz. Az ütési energia, amelyet a habnak el 

kell nyelnie a (6.1) összefüggéssel határozható meg.  

𝐸 = ∫ 𝜎 𝑑𝜀 + ∫ 𝜎(𝜀) 𝑑𝜀
𝜀∗

𝜀0

𝜀0

0
, (6.1) 

ahol E az adott alakváltozásig elnyelt energia térfogategységre (J/m3), ε0 az alakváltozás a 

rugalmassági határon, ε a névleges nyomási alakváltozás, ε∗ az alakváltozás, és σ az adott 

alakváltozásnál mért feszültség. A 6.1 ábrán egy műanyag párnázóanyag általános feszültség-

alaváltozás görbéje látható [131].  

 

 

6.1. ábra – Általános feszültség-alakváltozás görbe  

 

Az optimális párnázóanyag meghatározható energiaelnyelési diagrammok segítségével is, 

melynek alkalmazási technikáját Gibson kettő példán keresztül vezeti le [132]. Az egyes 

anyagok energiaelnyelési tulajdonságainak mértékének modellezése a feszültség-alakváltozás 

görbéik alapján is lehetséges. Ez a módszer számos tudományos kutatás témája volt [133-139].  

A mozgáscsillapítás tervezésére továbbá használható az ún. Janssen-tényező is, ami az aktuális 

anyaggal fellépő maximális gyorsulás és az ugyanilyen vastagságú, ideális anyaggal elérhető 

maximális gyorsulás arányát adja meg [140]. 

Zhang és Ashby a csomagolásokhoz megfelelő párnázóanyagok kiválasztásához kidolgozott 

egy módszert, ami mind a Janssen-tényezőnél, mind az energiaelnyelési görbéknél egyszerűbb 

alkalmazást tesz lehetővé [141]. Segítségével a lehetséges habokat a sűrűségük alapján le lehet 

szűkíteni már a kiválasztási folyamat elején. 
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A fenti módszerek helyett a csomagolástechnikai ipari gyakorlatban a 6 lépéses módszerben is 

szereplő, párnázási és csillapítási/erősítési görbék terjedtek el az optimális mozgácsillapító 

anyag kiválasztásához [22, 141-144]. Ezek a diagrammok az adott anyag teljesítményét 

határozzák meg ütés és rezgés igénybevételekkel szemben. Az alkalmazásuk egyszerű, ennek 

is köszönhetik az eltejedésüket, azonban a meghatározásukhoz sok mérésre van szükség, mivel 

a görbéket különböző vastagságra, ejtési magasságra és statikus nyomásra is meg kell határozni 

minden anyag esetén, ahogyan ezt korábban bemutattam. 

Számos kutató dolgozott ki módszereket a párnázási görbék idő- és költséghatékonyabb 

meghatározására [145]. Ezek döntően az anyagok statikus terhelésből eredő feszültség-nyúlás 

jellemzőin [146-148], feszültség és energiaelnyelés görbék kapcsolatán [149-155], valamint az 

alakváltozáson és annak sebességén [156, 157] alapszanak. Gibert és Batt kidolgozott egy 

modellt, amellyel az ütési jelalak, időtartam és amplitúdó előre megbecsülhető különböző ejtési 

magasságokra és statikus nyomásra [158]. Végeselem módszerek szintén használhatók a 

párnázóanyagok teljesítményének meghatározására [159, 160]. 

Kuang és szerzőtársai, illetve Ji és szerzőtársai nem lineáris csomagolási rendszerek ejtések 

során fellépő ütési válaszjeleit tanulmányozta [161, 162]. 

Ge és Rice, valamint Ge és szerzőtársai a párnázóanyagok csillapítási karakteriszkáit vizsgálták 

és a párnázási görbék alkalmazását helyettesíthető új módszereket dolgoztak ki az ütések 

hatásainak modellezésére nemlineráis viszkoelasztikus modellen alapulva [163, 164]. 

Az ütési igénybevételekből származó hatások mellett a rezgési igénybevételek is kritikusak 

lehetnek, amennyiben a frekvenica értékei egybeesnek vagy közel egybeesnek a termék vagy a 

csomagolás sajátfrekvenciájához. Emiatt a választott párnázóanyagnak az ütési igénybevételek 

megfelelő csillapítása mellett a rezgési igénybevételeket is csillapítania kell. 

Azonban ennek a meghatározásához a párnázási görbék nem alkalmasak, hiszen azok csak az 

ütésből eredő gyorsulást adják meg a statikus terhelés függvényében a különböző vastagságú 

habokhoz, különböző magasságból történő ejtésekre [23]. A csomagolástechnikai ipari 

gyakorlatban nincsen általánosan elfogadott módszer a párnázónyagok válaszfrekvenciájának 

tervezésére [23]. Átmeneti függvényeket meg lehet határozni az egyes anyagokhoz szinuszos 

vagy random rezgéssel, viszont a görbe alkalmazhatósága jelentősen korlátozott lesz a 

vizsgálati minta paraméterei alapján [24]. Számos kutatásban határoztak meg ilyen átmeneti 

függvényeket, de mindegyiket csak normál hőmérsékleti körülmények között, valamint eredeti, 
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előterhelés nélküli állapotban [165-170]. Kim és szerzőtársai tanulmányában egy ilyen 

görbének az alkalmazására látható példa [171]. 

Sek és szerzőtársai, White és szerzőtársai, illetve Batt különböző módszereket dolgozott ki a 

párnázás nemlineáris tulajdonságai alapján az átmeneti függvény meghatározására, azonban 

egyik sem vette figyelembe a hőmérséklet vagy a termék tömegéből eredő statikus terhelés 

miatti összenyomódás hatását [23, 172, 173]. Ezeknek a hiányában a módszerek csak 

korlátozottan használhatók a csomagolástervezés során. 

Annak ellenére, hogy a műanyag párnázóanyagok legjellemzőbb alapanyaga, a polietilén 

mechanikai tulajdonságait befolyásolja a hőmérséklet, valamint, hogy a szállítások során tág 

határok között változhat a szállított termék környezeti hőmérséklete (lásd. 4. fejezet, illetve 

McGee et.al. 2017-es tanulmánya [155], aki -20 és +55 fok közötti tartományt adott meg), 

minimális mennyiségű kutatás érhető el a hőmérséklet és az előterhelés rezgési 

karakterisztikára gyakorolt hatásairól.  

Marcondes és szerzőtársai, Szymanski, valamint McGee és szerzőtársai vizsgálták a 

hőmérséklet hatását a párnázóanyag teljesítményére ütési igénybevételekkel szemben [155, 

174, 175]. Marcondes és szerzőtársai emellett a hőmérséklet átmeneti függvényére gyakorolt 

hatását is kutatták, viszont a méréseik során a mintákat csak előkondicionálták, a mérés ideje 

alatt csak a szobahőmérsékletet tudták biztosítani. Továbbá a rezgésnél random jelalakot 

használtak, ami nem harmonikus rezgés. A kutatás során különböző polietilén és expandált 

polisztirol mintákat alkalmaztak. 

A korábbi kutatások között nincs olyan tanulmány, ami polietilén (PE) és térhálósított PE (XPE) 

szinuszos pásztázó gerjesztésre adott válaszjelét mérte különböző hőmérsékleti 

tartományokban, illetve különböző időtartamú statikus előterhelés után. Doktori 

értekezésemben erre vonatkozóan végzek kutatásokat és így biztosítok adatokat a csomagolási 

rendszer tervezéséhez. Ezek segítségével a tervezőmérnökök pontosabb információkkal fognak 

rendelkezni a különböző klímakörnyezetben szállított áruk csomagolásának tervezéséhez, 

illetve a tárolás és a szállítás alatt, a termék tömegéből adódó statikus terhelés 

figyelembevételéhez. 



80 
 

6.2. Vizsgálati módszertan és a vizsgálati minták 

6.2.1. Vizsgálat minták 

A kutatásom során zártcellás, térhálósított és térhálósítás nélküli polietilén habok átmeneti 

függvényét és csillapítási értékeit vizsgáltam. A térhálósítás nélküli PE habok sűrűsége 25,25 

kg/m3 (PE25 az értekezés további részében) és 30,12 kg/m3 (PE30 az értekezés további 

részében) volt. A térhálósított polietilén sűrűsége 29,55 kg/m3 (XPE az értekezés további 

részében). Egyéb tulajdonságaikban a vizsgálati minták megegyeztek egymással, méretük 150 

mm x 150 mm x 20 mm (hosszúság x szélesség x vastagság) volt. A habok a 6.2 ábrán 

tekinthetők meg. 

 

6.2. ábra – A vizsgált anyagok: A. PE25, B. PE30, C. XPE  

 

A vizsgálati mintákról elektronmikroszkóppal készült felvételek a 6.3-6.5 ábrákon láthatók. 

 

A B C
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6.3. ábra – Elektronmikroszkóppal készült felvétel az XPE anyagról 

 

6.4. ábra – Elektronmikroszkóppal készült felvétel a PE25 anyagról 
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6.5. ábra – Elektronmikroszkóppal készült felvétel a PE30 anyagról 

6.2.2. A minták kondicionálása különböző hőmérsékleti tartományokban (1. vizsgálati 

program) 

Az átmeneti függvény különböző éghajlati övekre érvényes meghatározásához végzett 

vizsgálatok előtt 24 óráig a minták -20℃, 0℃, 20℃ és 40℃-on voltak tárolva, valamint ezeket 

az értékeket a teljes rezgésvizsgálat során biztosítottam egy, a rázóberendezés fölé húzható, így 

együtt működtetett ANYVIB 600-10 típusú klímakamrával. 

6.2.3 A minták statikus előterhelése (2. vizsgálati program) 

Az átmeneti függvény különböző időtartamú statikus tárolás hatásának meghatározásához 

végzett vizsgálatok előtt 1, 10, 100 és 1000 óráig tároltam a mintákat különböző statikus 

terhelés mellett, 20℃-on. Ezt a hőmérsékleti értéket a teljes vizsgálat során fenntartottam.  

6.2.4. A minták statikus terhelése 

Mindkettő vizsgálati program során ugyanazokat a statikus terhelési értékeket alkalmaztam: 

3,488 kPa, 4,651 kPa, and 6,976 kPa. Ezek az értékek a méréstechnikai módszertanból 

következtek. A merev testként használt betonkockák gyártását követő tömegéből, illetve a 

berendezésbe helyezhető mérési összeállításhoz illeszkedő vizsgálati minták méretéből 

adódtak, az elméleti összefüggések meghatározásához alkalmasak. Az 1. vizsgálati programnál 

csak a rázóvizsgálat közben, míg a 2. vizsgálati programnál már a rázóvizsgálat előtt is, az előző 

pontban definiált időtartamok szerint, valamint a rázóvizsgálat során történt a terhelés. Az 

értékeket különböző tömegű súlyokkal biztosítottam.  
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6.2.5. Az átmeneti függvény megállapítása 

Az átmeneti függvény meghatározása azt a célt hivatott szolgálni, hogy a párnázóanyagot érő 

„bemeneti” gerjesztő rezgésre milyen válaszrezgést (output) tapasztalhatunk, ezáltal 

meghatározva a párnázóanyag csillapítási tulajdonságait. Csomagolásokban alkalmazott 

mozgácsillapítási anyagoknál ezt általában úgy értjük, hogy a termék-csomagolási rendszerre 

bemenő jel és a rendszerből kimenő jel mértékegység nélküli aránya. 

A rázóvizsgálatot TIRA TV59355AIT típusú elektrodinamikus rázóberendezéssel, VR 9500 

rezgésvezérlővel, a mért értékek feldolgozását pedig VibrationView szoftverrel végeztem. A 

gyorsulásmérők elhelyezése és a mérési rendszer többi eleme a 6.6 ábrán látható. 

Mindegyik mérésnél szinuszos pásztázást alkalmaztam, 0,5 oktáv/perc sebességgel, 0,5 g 

amplitúdóval. A frekvenciatartomány a szállítási szabványokhoz igazodva, 3-300 Hz között 

volt. 

 

6.6. ábra – A mérési rendszer összeállítása:  

a) ábra: rázóberendezés (A), klímakamra (B) 

b) ábra: rázóberendezés (A), klímakamra (B), tömeg (C), vizsgálati minta (D), keret (E), 

gyorsulásmérő (F) 

 

A mérések során alkalmazott berendezések legfontosabb jellemzőit a 6.1 táblázat tartalmazza. 
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Berendezés Gyártó Jellemzők 

TV 59355/AIT-440 
TIRA GmbH 

(Németország) 

Névleges erő max. 55,000 N 

Frekvencia max. 2500 Hz 

Max. sebesség 2.0 m/s 

Max. gyorsulás 100 g 

AV600 C 10 
Angelantoni Industrie 

Srl (Olaszország) 

Hasznos térfogat  max. 610 liter 

Hőmérséklettartomány  −75°C - +180°C 

VR9500 
Vibration Research 

(USA) 

Frekvenciatartomány 0 Hz - 50000 Hz 

Mintavételi frekvencia 10000 Hz - 200000 Hz 

Pásztázási sebesség 

Lineárisan 100000 

Hz/perc vagy 

logaritmikusan  100000 

oktáv/perc 

6.1 táblázat – A vizsgálat során alkalmazott berendezések főbb adatai  

6.2.6. A csillapítási tényező becslése 

Az átmeneti függvény (𝑇𝑟) lineáris tömeg-rugó-csillapítás rendszerben (6.2) szerint 

számolható a mozgásegyenlet Fourier-transzformációjának alapján [24]:  

𝑇𝑟  = √
1 + [2 𝜉(

𝑓𝑓

𝑓𝑛
)]

2

[1−(
𝑓𝑓

𝑓𝑛
)

2

]

2

 + [2 𝜉(
𝑓𝑓

𝑓𝑛
)]

2

 

, (6.2) 

ahol 𝑓𝑓 a gerjesztő frekvencia [Hz], 𝑓𝑛 a saját frekvencia [Hz] és 𝜉 a csillapítási tényező. 

Amennyiben 𝑓𝑓 ≅  𝑓𝑛 akkor a csillapítási tényező becsülhető a (6.3) összefüggésből [166]: 

𝜉 =  
1

2
 ×  √

1

𝑇𝑟
2 −1

, (6.3) 

Amennyiben 𝑇𝑟  ≫ 1 akkor a csillapítási tényező becsülhető a (6.4) összefüggésből [166]: 

𝜉 ≈
1

2𝑇𝑟
 , (6.4) 

Az átmeneti függvény különböző csillapítású rendszerekre a 6.7 ábrán látható. 
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6.7. ábra – Átmeneti függvény különböző csillapítás esetén  

Az eddigieket összefoglalva, a következő lépéseket végeztem el a hőmérséklet és a statikus 

előterhelés hatásának vizsgálata érdekében: 

1. vizsgálati minták és terhelő tömegek előkészítése a megfelelő méretben, darabszámban és 

tömegben, 

2.  

 1. vizsgálati program: a minták előkondícionálása az előírt hőmérsékleten, statikus 

előterhelés nélkül, 

 2. vizsgálati program: a minták előterhelése az előírt statikus nyomással és 

időtartammal, 

3. a mérési rendszer összeállítása az egyes vizsgálati programokra, 

4. a rezgés paramétereinek programozása, pontosságellenőrzés, 

5. a vizsgálati eredmények feldolgozása és kiértékelése. 

6.3. A vizsgálati eredmények és kiértékelésük 

6.3.1. Mérési eredmények 

A 6.2. fejezetben szereplő paraméterek szerint a méréseket elvégeztem és az átmeneti függvényt 

valamint a csillapítási tényezőket meghatároztam mind az előterhelés nélküli, különböző 

klímákon előkondícionált mintákra, mind a különböző időtartamokig előkondicionált, normál 

hőmérsékleten tárolt mintákra vonatkozóan.  

A 6.8-6.10 ábrák az előbbi, a 6.11-6.13 ábrák pedig az utóbbi átmeneti függvényeit ábrázolja a 

PE25 anyagra vonatkozóan. A PE30 és az XPE anyagokra a 6.14-6.25 ábrák mutatják az 

eredményeket.  
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6.8. ábra – A PE25 anyag átmeneti függvénye különböző környezeti hőmérsékleten 3,488 kPa 

statikus terhelés esetén 

 

6.9. ábra – A PE25 anyag átmeneti függvénye különböző környezeti hőmérsékleten 4,651 kPa 

statikus terhelés esetén 

 

6.10. ábra – A PE25 anyag átmeneti függvénye különböző környezeti hőmérsékleten 6,976 

kPa statikus terhelés esetén 
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6.11. ábra – A PE25 anyag átmeneti függvénye különböző időtartamú statikus előterhelés 

mellett 3,488 kPa statikus terhelés esetén 

 

6.12. ábra – A PE25 anyag átmeneti függvénye különböző időtartamú statikus előterhelés 

mellett 4,651 kPa statikus terhelés esetén 

 

6.13. ábra – A PE25 anyag átmeneti függvénye különböző időtartamú statikus előterhelés 

mellett 6,976 kPa statikus terhelés esetén 
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6.14. ábra – A PE30 anyag átmeneti függvénye különböző környezeti hőmérsékleten 3,488 

kPa statikus terhelés esetén 

 

6.15. ábra – A PE30 anyag átmeneti függvénye különböző környezeti hőmérsékleten 4,651 

kPa statikus terhelés esetén 

 

6.16. ábra – A PE30 anyag átmeneti függvénye különböző környezeti hőmérsékleten 6,976 

kPa statikus terhelés esetén 
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6.17. ábra – A PE30 anyag átmeneti függvénye különböző időtartamú statikus előterhelés 

mellett 3,488 kPa statikus terhelés esetén 

 

6.18. ábra – A PE30 anyag átmeneti függvénye különböző időtartamú statikus előterhelés 

mellett 4,651 kPa statikus terhelés esetén 

 

6.19. ábra – A PE30 anyag átmeneti függvénye különböző időtartamú statikus előterhelés 

mellett 6,976 kPa statikus terhelés esetén 
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6.20. ábra – Az XPE anyag átmeneti függvénye különböző környezeti hőmérsékleten 3,488 

kPa statikus terhelés esetén 

 

6.21. ábra – Az XPE anyag átmeneti függvénye különböző környezeti hőmérsékleten 4,651 

kPa statikus terhelés esetén 

 

6.22. ábra – Az XPE anyag átmeneti függvénye különböző környezeti hőmérsékleten 6,976 

kPa statikus terhelés esetén 
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6.23. ábra – Az XPE anyag átmeneti függvénye különböző időtartamú statikus előterhelés 

mellett 3,488 kPa statikus terhelés esetén 

 

6.24. ábra – Az XPE anyag átmeneti függvénye különböző időtartamú statikus előterhelés 

mellett 4,651 kPa statikus terhelés esetén 

 

6.25. ábra – Az XPE anyag átmeneti függvénye különböző időtartamú statikus előterhelés 

mellett 6,976 kPa statikus terhelés esetén 
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A 6.2-6.4 táblázatokban az 1. vizsgálati programhoz tartozó frekvenciatartományok és 

csillapítási tényezők láthatók az összes anyagra vonatkozóan. 

A csillapítási tényezőket a lineáris tömeg-rugó-csillapítás modell alkalmazásával, a (6.3) és 

(6.4) összefüggések alkalmazásával számoltam ki. A (6.3) összefüggést alkalmaztam, ha 𝑓𝑓 ≅

 𝑓𝑛 és a (6.4) összefüggést, amennyiben 𝑇𝑟  ≫ 1. A táblázatokban az egyes zónákra 

(tartományokra) vonatkozóan a korábban bemutatott 3.13-as ábra jelölési rendszerét 

alkalmazom. 

 

Statikus 

terhelés 

[kPa] 

Zóna PE25 

Hőmérséklet [°C] 

−20 0 +20 +40 

3,488 

1:1 

Frekvencia [Hz] 15,9398 13,9783 12,2300 12,0621 

Átmeneti függvény 1,1004 1,1016 1,1003 1,1007 

Csillapítási tényező 1,0890 1,0821 1,0894 1,0869 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 44,4331 40,1499 34,0133 32,5566 

Átmeneti függvény 8,8497 7,2479 6,7084 6,1717 

Csillapítási tényező 0,0565 0,0690 0,0745 0,0810 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 69,9528 63,9419 54,4190 52,4496 

Átmeneti függvény 0,9900 0,9876 0,9948 0,9989 

Csillapítási tényező     

4,651 

1:1 

Frekvencia [Hz] 13,9783 12,4862 11,4133 10,6266 

Átmeneti függvény 1,1003 1,1012 1,1004 1,1026 

Csillapítási tényező 1,0894 1,0845 1,0886 1,0767 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 42,6283 35,2904 31,0191 29,2830 

Átmeneti függvény 9,2423 6,9581 7,0325 7,3457 

Csillapítási tényező 0,0541 0,0719 0,0711 0,0681 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 67,4213 57,1164 47,6126 45,8895 

Átmeneti függvény 0,9940 0,9933 0,9979 0,9985 

Csillapítási tényező     

6,976 

1:1 

Frekvencia [Hz] 11,9790 11,5455 10,9497 10,1481 

Átmeneti függvény 1,1011 1,1006 1,1001 1,1007 

Csillapítási tényező 1,0851 1,0879 1,0908 1,0870 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 35,9468 32,8580 29,3506 28,1584 

Átmeneti függvény 9,2440 9,0860 9,6113 9,3520 

Csillapítási tényező 0,0541 0,0550 0,0520 0,0535 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 55,9444 51,1372 45,1554 43,9242 

Átmeneti függvény 0,9976 0,9984 0,9903 0,9931 

Csillapítási tényező     

6.2 táblázat – A PE25 hab rezgéscsillapítási tulajdonságainak változása különböző 
hőmérsékleten  
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Statikus 

terhelés 

[kPa] 

Zóna PE30 

Hőmérséklet [°C] 

−20 0 +20 +40 

3,488 

1:1 

Frekvencia [Hz] 28,1584 21,2592 17,0411 15,0825 

Átmeneti függvény 1,1003 1,1014 1,1012 1,1011 

Csillapítási tényező 1,0894 1,0834 1,0845 1,0849 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 84,3035 62,4857 48,1642 42,7266 

Átmeneti függvény 7,8330 7,4628 6,4579 6,2995 

Csillapítási tényező 0,0638 0,0670 0,0774 0,0794 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 137,706 99,7429 75,3045 67,8889 

Átmeneti függvény 0,9956 0,9960 0,9950 0,9935 

Csillapítási tényező     

4,651 

1:1 

Frekvencia [Hz] 21,9055 17,7626 12,8658 12,1458 

Átmeneti függvény 1,1073 1,1010 1,1020 1,1013 

Csillapítási tényező 1,0517 1,0855 1,0797 1,0837 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 68,8338 53,0573 37,9029 35,8641 

Átmeneti függvény 8,0947 6,7340 6,1872 6,3288 

Csillapítási tényező 0,0618 0,0743 0,0808 0,0790 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 106,389 81,4401 56,5925 55,9444 

Átmeneti függvény 0,9883 0,9977 0,9930 0,9937 

Csillapítási tényező     

6,976 

1:1 

Frekvencia [Hz] 17,2386 14,2383 11,9515 11,0511 

Átmeneti függvény 1,1006 1,1009 1,1050 1,1022 

Csillapítási tényező 1,0875 1,0860 1,0635 1,0789 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 54,6703 41,5616 33,3922 31,8152 

Átmeneti függvény 7,7215 7,4278 7,7390 8,2612 

Csillapítási tényező 0,0648 0,0673 0,0646 0,0605 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 82,3836 61,7701 51,4919 49,1732 

Átmeneti függvény 0,9997 0,9937 0,9927 0,9938 

Csillapítási tényező     

6.3 táblázat – A PE30 hab rezgéscsillapítási tulajdonságainak változása különböző 
hőmérsékleten  

 
Statikus 

terhelés 

[kPa] 

Zóna XPE 

Hőmérséklet [°C] 

−20 0 +20 +40 

3,488 

1:1 

Frekvencia [Hz] 39,326 36,0297 30,9477 18,9899 

Átmeneti függvény 1,1002 1,1033 1,1028 1,1012 

Csillapítási tényező 1,0897 1,0729 1,0753 1,0846 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 133,3350 114,5280 94,8137 62,6298 

Átmeneti függvény 7,9639 8,0985 7,3446 3,7688 

Csillapítási tényező 0,0628 0,0617 0,0681 0,1327 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 222,36 188,808 148,241 130,9 

Átmeneti függvény 0,9948 0,9824 0,9992 0,9939 

Csillapítási tényező     

4,651 

1:1 

Frekvencia [Hz] 36,7846 30,2429 25,9771 17,4785 

Átmeneti függvény 1,1030 1,1010 1,1025 1,1028 

Csillapítási tényező 1,0741 1,0852 1,0771 1,0754 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 124,7180 99,5134 75,1312 50,6682 

Átmeneti függvény 9,4144 8,7795 7,1330 4,1833 

Csillapítási tényező 0,0531 0,0570 0,0701 0,1195 

Csillapítás 
Frekvencia [Hz] 184,934 152,396 119,928 102,303 

Átmeneti függvény 0,9980 0,9945 0,9999 0,9959 



94 
 

Csillapítási tényező     

6,976 

1:1 

Frekvencia [Hz] 29,1484 24,1309 16,3866 14,9786 

Átmeneti függvény 1,1043 1,1011 1,1002 1,1006 

Csillapítási tényező 1,0671 1,0849 1,0900 1,0878 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 97,0233 78,3122 48,8345 39,8734 

Átmeneti függvény 8,5342 6,2941 4,9942 7,0873 

Csillapítási tényező 0,0586 0,0794 0,1001 0,0705 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 158,849 128,806 82,0049 64,0894 

Átmeneti függvény 0,9968 0,9919 0,9977 0,9971 

Csillapítási tényező     

6.4 táblázat – A XPE hab rezgéscsillapítási tulajdonságainak változása különböző 
hőmérsékleten  

 

A 6.5-6.7 táblázatok pedig a különböző előterhelés esetén mért értékeket mutatják be a három 

vizsgált habra vonatkozóan. 

 

Statikus 

terhelés 

[kPa] 

Zóna PE25 

Időtartam [óra] 

1 10 100 1000 

3,488 

1:1 

Frekvencia [Hz] 11,5423 11,3312 11,1240 11,5423 

Átmeneti függvény 1,1015 1,1026 1,1005 1,1004 

Csillapítási tényező 1,0828 1,0763 1,0884 1,0886 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 34,2955 34,6135 32,7490 34,6135 

Átmeneti függvény 6,5726 6,7413 6,5204 7,0716 

Csillapítási tényező 0,0761 0,0742 0,0767 0,0707 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 54,9094 54,9094 51,4743 54,9094 

Átmeneti függvény 0,9907 0,9943 0,9742 0,9714 

Csillapítási tényező     

4,651 

1:1 

Frekvencia [Hz] 9,9578 10,7208 9,9578 11,3312 

Átmeneti függvény 1,1008 1,1006 1,1108 1,1061 

Csillapítási tényező 1,0864 1,0875 1,0340 1,0575 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 31,5621 32,1500 30,7002 32,7490 

Átmeneti függvény 7,7097 7,6240 7,3106 8,7476 

Csillapítási tényező 0,0649 0,0656 0,0684 0,0572 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 48,7015 51,0014 46,0780 50,0687 

Átmeneti függvény 0,9704 0,9714 0,9686 0,9863 

Csillapítási tényező     

6,976 

1:1 

Frekvencia [Hz] 9,77569 9,68588 10,0501 13,8820 

Átmeneti függvény 1,1006 1,1004 1,1036 1,1031 

Csillapítási tényező 1,0874 1,0886 1,0712 1,0737 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 29,5876 30,1388 31,5621 42,0159 

Átmeneti függvény 10,0856 10,2513 10,5259 10,0053 

Csillapítási tényező 0,0496 0,0488 0,0475 0,0500 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 45,2354 46,5053 48,7015 66,0399 

Átmeneti függvény 0,9537 0,9820 0,9845 0,9789 

Csillapítási tényező     

6.5 táblázat – A PE25 hab rezgéscsillapítási tulajdonságainak változása különböző időtartamú 

előterhelés után  
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Statikus 

terhelés 

[kPa] 

Zóna PE30 

Időtartam [óra] 

1 10 100 1000 

3,488 

1:1 

Frekvencia [Hz] 15,6515 16,3907 15,5077 17,8102 

Átmeneti függvény 1,1024 1,1006 1,1020 1,1017 

Csillapítási tényező 1,0778 1,0874 1,0798 1,0817 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 49,153 52,9193 47,3716 51,9515 

Átmeneti függvény 6,0573 6,4451 6,2766 6,4217 

Csillapítási tényező 0,0825 0,0776 0,0797 0,0779 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 75,1482 85,5128 76,5482 83,1777 

Átmeneti függvény 0,9514 0,9800 0,9764 0,9819 

Csillapítási tényező     

4,651 

1:1 

Frekvencia [Hz] 13,256 13,2560 12,5419 13,3789 

Átmeneti függvény 1,1002 1,1003 1,1025 1,1035 

Csillapítási tényező 1,0897 1,0893 1,0770 1,0714 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 40,8686 41,6299 39,3874 40,4932 

Átmeneti függvény 6,3715 6,3560 6,1148 6,0509 

Csillapítási tényező 0,0785 0,0787 0,0818 0,0826 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 64,2366 64,2366 61,3398 60,7763 

Átmeneti függvény 0,9642 0,9980 0,9950 0,9938 

Csillapítási tényező     

6,976 

1:1 

Frekvencia [Hz] 10,8202 11,0218 10,4281 11,7573 

Átmeneti függvény 1,1009 1,1002 1,1002 1,1013 

Csillapítási tényező 1,0859 1,0902 1,0897 1,0836 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 33,9805 35,2583 33,6683 35,9151 

Átmeneti függvény 8,1068 7,4006 7,6248 7,5780 

Csillapítási tényező 0,0617 0,0676 0,0656 0,0660 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 52,4332 53,9052 50,0687 55,4184 

Átmeneti függvény 0,9750 0,9833 0,9604 0,9718 

Csillapítási tényező     
 

6.6 táblázat – A PE30 hab rezgéscsillapítási tulajdonságainak változása különböző időtartamú 

előterhelés után  
 

Statikus 

terhelés 

[kPa] 

Zóna XPE 

Időtartam [óra] 

1 10 100 1000 

3,488 

1:1 

Frekvencia [Hz] 26,2425 28,2533 26,0014 29,0465 

Átmeneti függvény 1,1028 1,101 1,1044 1,1022 

Csillapítási tényező 1,0744 1,0858 1,0669 1,0789 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 85,5128 80,9064 80,9064 94,6497 

Átmeneti függvény 8,0871 4,3367 6,4616 7,3796 

Csillapítási tényező 0,0618 0,1153 0,0774 0,0678 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 124,842 106,715 133,173 151,54 

Átmeneti függvény 0,9681 0,9682 0,9714 0,9971 

Csillapítási tényező     

4,651 

1:1 

Frekvencia [Hz] 19,8959 25,0591 19,7132 25,0591 

Átmeneti függvény 1,1022 1,1010 1,1009 1,1049 

Csillapítási tényező 1,0787 1,0858 1,0858 1,0643 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 61,3398 78,6971 67,2702 79,4268 

Átmeneti függvény 8,2944 4,3367 6,4106 6,5957 

Csillapítási tényező 0,0603 0,1153 0,0780 0,0758 

Csillapítás Frekvencia [Hz] 98,2090 128,3460 109,71 125,999 
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Átmeneti függvény 0,8719 0,9682 0,9493 0,9856 

Csillapítási tényező     

6,976 

1:1 

Frekvencia [Hz] 16,5426 17,3238 15,6515 17,6466 

Átmeneti függvény 1,1023 1,1003 1,1002 1,1012 

Csillapítási tényező 1,0784 1,0894 1,0899 1,0841 

Erősítés 

Frekvencia [Hz] 46,078 58,0356 49,153 50,0687 

Átmeneti függvény 6,5385 6,8835 6,3935 6,5808 

Csillapítási tényező 0,0765 0,0726 0,0782 0,0760 

Csillapítás 

Frekvencia [Hz] 76,5482 80,9064 80,1632 81,6565 

Átmeneti függvény 0,9554 0,9608 0,9374 0,9815 

Csillapítási tényező     
 

6.7 táblázat – Az XPE hab rezgéscsillapítási tulajdonságainak változása különböző időtartamú 

előterhelés után  

6.3.2. A mérési eredményekből levonható következtetések 

1. vizsgálati program (Különböző hőmérsékleti tartományok hatásának vizsgálata)  

a) A mért eredmények alapján megállapítható, hogy mindegyik anyag csillapítási 

tulajdonságát befolyásolta a környezeti hőmérséklet. A hőmérséklet 40°C-ról -20°C-ra 

csökkentésével a rezonancia frekvencia értéke nőtt.  XPE és a PE30 habokat a hőmérséklet 

változása nagyobb mértékben befolyásolta, mint a PE25-öt. 3,488 kPa statikus terhelésnél 

például a rezonanciafrekvencia értéke -20°C-on körülbelül a kétszerese a +40°C-on mértnek 

ezeknél az anyagoknál. 

b) Marcondes és szerzőtársai hasonló megállapításra jutott a tanulmányában az EPE 

párnázóanyagra a hőmérséklet befolyásoló hatására vonatkozóan [163]. Azonban a változás 

mértéke jóval kisebb volt, ez lehet annak a következménye, hogy ott a mintákat csak 

előkondicionálták és a rázóvizsgálat normál klímán zajlott. 

c) 70 Hz felett a PE25 anyag, mindegyik vizsgált statikus nyomásnál elérte a csillapítási 

zónát. Ugyanez a tartomány 138 Hz-nél kezdődik a PE30 és 222 Hz-nél az XPE anyagnál. 

d) Az átmeneti függvényt a hőmérséklettől függetlenül a statikus nyomás is befolyásolja, 

elsősorban most is az XPE és a PE30 haboknál. Például a rezonancia frekvencia értéke 59%-

kal kisebb 3,488 kPa terhelésnél, mint 6,976 kPa-os értéknél az XPE anyag esetében. Ugyanez 

az érték 46% a PE30 és csak 19% a PE25-nél. 

A 6.26-6.28. ábrákon látható az egyes anyagoknál a rezonancia frekvencia változása a 

különböző hőmérsékletek esetén. 
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6.26. ábra – Az XPE anyag rezonancia frekvenciájának változása a különböző 

hőmérsékleteken  

 

6.27. ábra – Az PE30 anyag rezonancia frekvenciájának változása a különböző 

hőmérsékleteken  
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6.28. ábra – Az PE25 anyag rezonancia frekvenciájának változása a különböző 

hőmérsékleteken  

 

2. vizsgálati program (Különböző időtartamú statikus előterhelés hatásának vizsgálata) 

a) PE25 és PE30 anyagoknál az előterhelés időtartamának minimális hatása volt. A 

rezonancia frekvencia eltérése 10%-on belül volt az összes esetben. XPE esetében már erősebb 

volt az időtartam befolyásoló hatása. A rezonancia frekvencia értéke 80,9064 Hz és 94,6497 

Hz között volt 3,488 kPa, 61,3398 Hz és 79,4268 Hz között 4,651 kPa és 46,0780 Hz és 58,0356 

Hz között 6,976 kPa statikus előterhelésnél. 

b) A terhelés időtartama nem befolyásolta a statikus terhelés értékének a hatását. Ha a 

statikus terhelés értéke nőtt, akkor a rezonancia frekvencia értéke csökkent mindegyik terhelési 

időtartamnál és értéknél. 

c) 55 Hz felett a PE25 anyag elérte a csillapítási zónát, mindegyik előterhelésnél. Ez a pont 

86 Hz volt a PE30 anyagnak és 126 Hz az XPE anyagnak. 

d) AZ XPE anyag rezonancia frekvenciája 3,488 kPa statikus terhelés mellett megegyezett 

a 10 és a 100 órás időtartamú előterhelt mintákon. 

e) Az átmeneti függvény értéke csak az XPE anyag esetén változott számottevően az 

előterhelés időtartamától függően, a többi anyagnál az eltérés mértéke 5% alatt maradt. 

 

Az előterhelési időtartamok átmeneti függvényre gyakorolt hatását a 6.8 táblázatban foglaltam 

össze. 
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Előterhelés 

időtartama 

[h] 

Statikus 

terhelés 

[kPa] 

Csúcserősítés  

PE25 
Átlag 

Csúcserősítés  

PE30 
Átlag 

Csúcserősítés  

XPE 
Átlag 

1 3,488 6,5726 

8,1226 

6,0573 

6,84524 

8,0871 

7,6400 1 4,651 7,7097 6,3715 8,2944 

1 6,976 10,0856 8,1068 6,5385 

10 3,488 6,7413 

8,2055 

6,4451 

6,733889 

4,3367 

6,1224 10 4,651 7,6240 6,3560 6,8835 

10 6,976 10,2513 7,4006 7,1471 

100 3,488 6,5204 

8,1190 

6,2766 

6,672063 

6,4616 

6,4219 100 4,651 7,3106 6,1148 6,4106 

100 6,976 10,5260 7,6248 6,3935 

1000 3,488 7,0716 

8,6082 

6,4217 

6,683546 

7,3796 

6,8520 1000 4,651 8,7476 6,0509 6,5957 

1000 6,976 10,0053 7,5780 6,58084 

   8,2638  6,7337  6,7591 

6.8 táblázat – Az átmeneti függvény változása a különböző előterhelési időtartamok hatására  

6.4. Összegzés 

Ebben a fejezetben a csomagolástechnikában gyakran alkalmazott mozgáscsillapításra szolgáló 

műanyag térhálósított és térhálósítás nélküli habokat vizsgáltam. Az egyes anyagok átmeneti 

függvényét és rezonancia frekvenciáját mértem, illetve meghatároztam a csillapítási tényezőket 

is különböző hőmérsékleti tartományokban, valamint különböző időtartamú statikus előterhelés 

mellett. 

A kutatásom alapján új információk lettek elérhetők a csomagolást tervező mérnököknek, 

amelyek segítséget nyújtanak a rezonancia frekvencia elkerüléséhez a tervezés során. A mért 

eredmények alapján különösen fontos a felhasználni kívánt mozgáscsillapítóanyagok 

sajátfrekvenciájának ellenőrzése XPE hab esetén, illetve PE25 és PE30 esetén, amennyiben 

hűtött ellátási láncokban kerülnek alkalmazásra. Környezeti hőmérséklettől függetlenül a 

csillapítási zóna biztosan elkezdődik 138 Hz-nél a nem térhálósított anyagoknál és 222 Hz-nél 

a térhálósított polietilénnél. 

A statikus előterhelés hatásának bevonása a tervezésbe elhagyható a nem térhálósított haboknál 

(PE25 és PE30), mivel az előterhelés időtartamának hatására a rezonancia frekvencia eltérése 

10%-on belül volt az összes esetben. Az XPE anyag esetén ez az eltérés időtartamtól függően 

már akár 30%-os is lehet. Normál hőmérséklet esetén, az előterhelés időtartamától függetlenül 

86 Hz felett ezek a habok elérték a csillapítási zónát, míg a térhálósított (XPE) 126 Hz felett. 

A fenti eredmények azt mutatják, hogy a szállítási és tárolási környezetben fellépő hőmérséklet 

és a páratartalom hatások, valamint a tárolás időtartama az eddig érzéketlennek számon tartott 

polietilén párnázóanyagok párnázási tulajdonságait is képesek megváltoztatni. Emiatt 

környezetbarát (biológiailag lebomló, komposztálható, bioalapú) csomagolástechnikai 
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párnázás alkalmazása esetén még körültekintőbben kell eljárni és a termék-csomagolási 

rendszer prototípusát a tervezett ellátási lánc várható igénybevételi szerint javasolt tesztelni. 
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7. Tézisek  

1. tézis: 

Tengerentúli szállítások során végzett méréseim alapján megállapítottam, hogy az általánosan 

elterjedt, acélfalú ISO 40 lábas konténerben mérhető hőmérséklet és relatív 

légnedvességtartalom ingadozások a tengeri kikötőkben vagy a kontinensen belüli szállítás, 

tárolás alatt rendelkeznek a legnagyobb abszolút változással 24 óra leforgása alatt. 

A tézishez tartozó publikációk: [105, 107, 108] 

 

2. tézis:  

Kutatásaim során olyan prediktív modellt dolgoztam ki, amely a hőmérséklet változásának 

sebességét implementálja a statikus klímavizsgálatokba akként, hogy figyelembe veszi egy 

adott előzetes terepen végzett mérés külső hőmérséklet minimumát és maximumát a vizsgált 

időtartam alatt. A modell empirikus mérési adatok lineáris interpolációját végzi el a változások 

ciklusidejének függvényében. Így historikus adatokat felhasználva egy adott szállítási relációt 

tekintve előzetes becslési eljárással dinamikusan változó egyedi klímapárokkal egészíthetők ki 

a jelenleg alkalmazott statikus klímavizsgálatok. 

A tézishez tartozó publikációk: [111] 

 

3. tézis: 

Meghatároztam, hogy a nyitás nélküli, hosszabb időtartamú használatra tervezett passzív 

hűtődobozhoz képest a napi terítőjáratok során alkalmazott, többször nyitott passzív 

hűtődobozban, a hűtőközeg felett szállított gyűjtőcsomagoláson belül a hőmérsékletváltozás 

sebessége 1,89-szeres statikus és 1,86-szeres dinamikus környezetben. A passzív hűtődoboz 

magasságának függvényében ez az arány dinamikus környezetben 1,36 és 2,07, statikus 

környezetben pedig 1,38 és 1,61 közötti.  

A tézishez tartozó publikációk: [112, 113] 
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4. tézis: 

Meghatároztam, hogy a passzív hűtődoboz belső hőmérsékletére a dinamikus szállítási 

szimulációs környezet a doboz alsó harmadában van hatással maximum 3,1°C-os 

hőmérsékletkülönbséget okozva. A különbség az első doboznyitás után 0,5°C és 1°C közé 

csökken, tehát a passzív hűtődoboz validálási vizsgálata során a dinamikus környezeti 

szimuláció alkalmazása szükségtelen. 

 

A tézishez tartozó publikációk: [112, 113] 

 

5. tézis: 

Méréssel meghatároztam, hogy a szakirodalomban található korábbi kutatásokhoz igazodva, a 

PE alapú műanyag habok (PE25, PE30, XPE) rezonancia frekvencia értéke nő a hőmérséklet 

csökkenésével. Azonban a szakirodalomban szereplő körülbelül 30%-os eltéréshez képest a 

PE30 és az XPE anyagok esetén a rezonanciafrekvencia értéke -20°C-on körülbelül 200%-a a 

+40°C-on mértnek. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy műanyag párnázóanyagok 

sajátfrekvenciájának meghatározásakor az előkondicionálás önmagában elégtelen, a teljes 

vizsgálat során biztosítani kell az előírt hőmérsékleti értéket, tartományt. 

 

A tézishez tartozó publikációk: [127, 129] 

 

6. tézis: 

Méréssel megállapítottam, hogy a -20°C, 0°C, +20°C és +40°C hőmérsékleteken előterhelés 

nélkül a PE25 azonosítójú anyag 3,488 kPa 4,651 kPa és 6,976 kPa statikus terhelés esetén is 

70 Hz felett már a csillapítási zónán belül van. Ugyanez a tartomány 138 Hz-nél kezdődik a 

PE30 és 222 Hz-nél az XPE azonosítójú anyagnál. 

 

A tézishez tartozó publikációk: [127, 129] 

 

7. tézis: 

Igazoltam, hogy a PE25 és PE30 azonosítójú anyagok esetén, a sajátfrekvencia érték 1, 10, 100 

és 1000 óra statikus előterhelés esetén is 10%-os eltérésen belül változott +20°C-os környezeti 

hőmérséklet mellett. Az XPE azonosítójú anyagnál ennél nagyobb hatása volt az előterhelés 

időtartamának. A rezonancia frekvencia értéke 80,91 Hz és 94,65 Hz között volt 3,488 kPa, 
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61,34 Hz és 79,43 Hz között 4,651 kPa és 46,08 Hz és 58,04 Hz között 6,976 kPa statikus 

előterhelésnél. 

 

A tézishez tartozó publikációk: [126, 127] 

 

8. tézis: 

Méréssel megállapítottam, hogy 55 Hz felett a PE25 azonosítójú anyag elérte a csillapítási 

zónát, 1, 10, 100 és 1000 órás, 3,488 kPa 4,651 kPa és 6,976 kPa statikus előterhelés esetén is 

+20°C-os környezeti hőmérsékleten. Ez a pont 86 Hz volt a PE30 anyagnak és 126 Hz az XPE 

anyagnak.  

 

A tézishez tartozó publikációk: [126, 127]  
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8.  Következtetések és további kutatási irányok 

A csomagolástervezési szakaszban általában a várható ellátási lánc és a termék ismeretében, a 

felhasználni kívánt csomagolóanyagok tulajdonságai segítségével, az igénybevételek együttes 

fellépésének minimális figyelembevételével hajtják végre általában a mérnöki feladatokat. 

Kutatásom eredményeként feltártam azokat az igénybevételeket, amelyek a logisztikai 

műveletek jellemzőiből adódóan mindig fennállnak és a hatásuk sokszor együttesen jelentkezik 

a termék-csomagolási rendszerre.  

Modellt hoztam létre, ami alapján korábbi szállítások során rögzített hőmérsékleti értékek, 

valamint klímaadatbázisokból elérhető értékek felhasználhatók előzetes laboratóriumi 

klímavizsgálati szimulációkra, akár dinamikus profilok szerint is. A kutatás jövőbeni iránya 

lehet a doktori értekezésemben korábban bemutatott, a felhasználást korlátozó tényezők 

szűkítése. Elsősorban a konténer pozíciójának szerepe a közvetlen napsütés hatásának modellbe 

illesztése miatt lehet lényeges. 

Vizsgáltam olyan ellátási láncokat is, ahol a környezeti hőmérséklet ismert volt, egy bizonyos 

tartományon belül mozoghatott és a csomagolóeszköz termékvédelmi funkciójának a szerepe 

volt ezen a környezeten belül egy speciális hőmérsékleti tartomány fenntartása is. A további 

lehetséges kutatási irány olyan modell megalkotása, ami adott R értékű, adott alapméretű és 

adott magaságú passzív hűtődoboz esetén, a töltési térfogat figyelembevételével, a hűtőanyag 

mennyiségének és pozíciójának függvényében a nyitás nélküli szállításra validált időtartamot 

átszámítja adott számú és időtartamú nyitással használt passzív hűtődobozra vonatkozóan. 

Mozgáscsillapításra ahsznált műanyag habok csillapítási tulajdnoságainak változását vizsgálva 

hosszabb – rövidebb időtartamú szállítás, tárolás során, a termék tömegéből eredő statikus 

nyomás, illetve a környezeti hőmérséklet hatására, megállapítható, hogy az elméleti értékekkel 

végzett tervezés súlyos hiányosságokkal járhat a termékvédelemre vonatkozóan, ezért 

avasolható legalább a különböző hőmérsékleti tartományokra az erősítési/csillapítási 

zónákmeghatározása és a 6 lépéses tervezési módszernél való alkalmazásuk. További 

kutatásokat tervezek ebben a témában azzal a céllal, hogy a párnázó anyagok reológiai 

tulajdonságait ötvözzem a hőmérsékletváltozások és a statikus előterhelés hatásának az 

értekezésben talált eredményeivel. 
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Összefoglalás 

Az ellátási láncok egyre összetettebbé válásával a szállítások is egyre komplexebbek és az 

időtartamuk is növekszik. Ezek miatt a csomagolásnak, mint a termék védelmét biztosító 

elemnek szintén egyre összetettebb igénybevételekkel szemben kell ellátnia a feladatát. Emiatt 

a csomagolóeszközök tervezéshez felhasznált adatainak is minél pontosabbnak, 

valóságosabbnak kell lennie. Továbbá hasonlóan lényeges tényező az ellátási láncok 

igénybevételeinek minél részletesebb ismerete is, hogy az adott hatásra ki lehessen választani 

az optimális védelmet biztosító anyagokat. 

Doktori értekezésemben a szakirodalomban elérhető ismeretanyag és a 

csomagolávizsgálatokban szerzett szakmai tapasztalatom alapján olyan, minden szállítás 

esetében folyamatosan fennálló igénybevételek hatását elemeztem elsősorban a rezgésekkel 

szembeni termékvédelemre vonatkozóan, mint a klimatikus viszonyok és a statikus terhelés.  

Előbbiek esetében meghatároztam a transzkontinetális szállítások kritikus pontjait, elemeztem 

a felmérésekből származó adatok fehasználásának és alkalmazásának lehetséges módszereit és 

prediktív modellt készítetettem a statikus klímavizsgálatok dinamikussá tételére a külső és 

belső hőmérsékleti viszonyok kapcsolatának figyelembevételével. Az eredményeim alapján a 

szállítási igénybevételeket szimuláló csomagolásvizsgálatok valósághűbb, pontosabb módon 

hajthatók végre. 

Kutatásomban a passzív hűtődobozok példáján keresztül meghatároztam a hűtési teljesítmény 

változását hagyományos, illetve terítőjáratos felhasználás esetén, valamint vizsgáltam a rezgés 

hatását is az egyes esetekben. A passzív hűtődobobozok felhasználására és validációjára 

vonatkozóan feltárt összefüggéseim a csomagolóeszköz valós teljesítményének meghatározást 

és így az ebből eredő árukárok megelőzését segítik. 

A mozgáscsillapításra alkalmazott műanyag párnázóanyagok csillapítási tulajdonságát az 

ellátási láncokban várható szállítási igénybevételek szempontjából elemeztem. Különböző 

műanyag habok esetén megvizsgáltam, a környezeti hőmérséklet, illetve a tárolásból és a 

termék önsúlyából eredő statikus terhelés hatását az egyes anyagok rezgéscsillapítási 

tulajdonságaira vonatkozóan. A műanyag párnázóanyagok klimatikus viszonyokkal és statikus 

terheléssel szembeni ellenállóképességét meghatároztam és megállapítottam azokat a 

frekvenciatartományokat, ahol az egyes anyagok felhasználhatók a tervezés folyamán. 
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Summary 

One of the most important function of a packaging is to protect the contents from the stresses 

of the environment. Nowadays, designing of packaging is increasingly complex, because the 

supply chains also became more complex. The method and the duration of transportation and 

storage  can be different. However, for packaging design more accurate information shall be 

provided about the packaging materials. Other important part of the design process is the deep 

understanding of the stresses of transport environments. Based on these information the optimal 

protective packaging can be designed. 

Based on the literature review and based on my working experience two main stresses were 

identified and analyzed: the effect of climate and the effect of static loading. Both stresses were 

analyzed mainly in aspect of vibration. 

The climatic environments inside ISO intermodal containers were measured. Based on the 

results of the surveys the most critic parts of the transportations were determined and a 

predictive model was developed, which take into consideration the outer temperature and the 

inner temperature. With the developed method the static conditioning test also can be changed 

to dynamic tests. 

A survey was conducted to determine the properties of insulated box during daily deliveries. 

One objective of my doctoral thesis was to do a comparative performance analysis for the 

velocity changes of temperature between opened and not-opened procedures. Second objective 

was to show how to effect the vibration of temperature affects different parts of the box. 

The role of polyethylene (PE) and its variations is to prevent damages during handling and 

distribution processes from physical events such as vibration stress. This doctoral dissertation 

presents new results on the characterization of properties of these packaging materials, which 

have significant relevance as a protective mechanism due to their vibration transmissibility and 

frequency curve properties. The main goal was to evaluate of vibration transmissibility of PE 

and XPE cushion material at varied real temperature and static load conditions, furthermore at 

varied storage (preloaded) time and static load conditions. Based on the results attenuation zone 

of the materials were determined. 
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JELÖLÉS- ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

Az értekezésben szereplő latin betűs jelölések  

vi ütközési sebesség [m/s] 

h esés (ejtés) magassága [m] 

g nehézségi gyorsulás [m/s2] 

a lassulás / gyorsulás [m/s2] 

dv sebességváltozás [m/s] 

dt eltelt idő [s] 

G érzékenységi fok - 

Wkin mozgási energia [J] 

F felütközéskor ható erő [N] 

f fékút [m] 

m tömeg [kg] 

Fs súlyerő [N] 

k rugóállandó [N/m] 

Am erősítési tényező - 

Ge kritikus elem maximális gyorsulása [m/s2] 

Gm maximális gyorsulás [m/s2] 

Ac kritikus gyorsulás [m/s2] 

dVc kritikus sebességváltozás [m/s] 

dm maximális összenyomódás [cm] 

M erősítési tényező - 

B gerjesztő (input) rezgés amplitúdója [cm] 

q a gerjesztő mozgás körfrekvenciája [Hz] 

p a válasz mozgás körfrekvenciája [Hz] 

A kezdeti elmozdulás [cm] 

ff gerjesztő frekvencia [Hz] 

fn sajátfrekvencia [Hz] 

D válasz (output) rezgés amplitúdója [cm] 

Q hőáram [W] 

T hőmérséklet [°C] 

C felület [m2] 



108 
 

d vastagság [cm] 

E 
adott alakváltozásig elnyelt energia 

térfogategységként 
[J/m3] 

Tr átmeneti függvény - 

 

Az értekezésben szereplő görög betűs jelölések  

ε0 alakváltozás a rugalmassági határon - 

ε névleges nyomási alakváltozás - 

ε∗ alakváltozás - 

σ adott alakváltozásnál mért feszültség [N/m2] 

𝜉 csillapítási tényező - 

λ hővezetési tényező [W/(m·K)] 
 

Az értekezésben szereplő rövidítések 

4C 
Fogyasztói igény (consumer needs and wants); Költség (cost); 

Kényelem (convenience to buy); Kommunikáció (communication) 

FMCG 
fast-moving consumer goods; (gyorsan forgó fogyasztási cikkek 

összefoglaló elnevezése) 

SPL Sustainable Packaging Logistics; (fenntartható csomagolási logisztika) 

SPSCM 
Sustainable Packaging in Supply Chain Management; (fenntartható 

csomagolási logisztika az ellátásilánc-menedzsmentben) 

B2C 
Business to Customer (a vállalatok és a fogyasztók vagy nem vállalati 

ügyfelek közötti kapcsolatokra használják) 

B2B 
Business to Business; (a vállalat és egy másik vállalat közötti 

kapcsolatra vonatkozó rövidítés) 

FTL Full Truckload; (teljes kocsirakomány) 

LTL Less Than Truckload; (nem teljes kocsirakomány) 

PDA 
Package Degradation Allowance; (csomagolás sérülésére vonatkozó 

elfogadási feltétel) 

PDT 
Product. Damage Tolerance; (termék sérülésére vonatkozó elfogadási 

feltétel) 

TEU 
Twenty-foot equivalent unit; (a szállítmányozásban használt fogalom, 

amellyel a konténerforgalom nagyságát határozzák meg) 

NOAA 
National Oceanic and Atmospheric Administration; (Nemzeti Óceán- 

és Légköri Hivatal) 
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PE polietilén 

XPE térhálósított polietilén 

VCI 

Volatile Corrosion Inhibitor; (olyan csomagolóanyag, amiből 

korrózióvédő anyag párolog és így biztosít megfelelő környezetet a 

terméknek) 
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