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1. A téma ismertetése és motivációi 

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 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 problémák megoldását tűztem ki célul: 
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1) Transzkontinentális szállítások klimatikus adatainak elemzésével a 

szállítások legkritikusabb részeinek feltárása és eljárás kidolgozása 

terméktől és csomagolóanyagtól függően saját felmérésből származó 

adatsorok felhasználásának módjára, illetve elérhető egyedi méréseket 

nélkülöző laboratóriumi szimulálási módjára. 

2) Annak a megállapítása, 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. 

3) Az előző problémakörhöz igazodva, a hőtechnikai tulajdonság mellett a 

csillapítási tulajdonság is változhat az ellátási lánc hatásai miatt. 

Kutatásomban különböző párnázóanyagok sajátfrekvenciájának vizsgálatát 

fogom elvégezni, különböző klímákon és előterhelési időtartamok mellett, 

így elemezve ezek hatását a műanyag habokra. 

2. A kutatás során alkalmazott módszerek  

Disszertációmban 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. 
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A terepi mérések során több éghajlati övet érintő útvonalat, különböző évszakokban 

mértem fel a nagyobb reprezentativitás érdekében. A konkrét mérési eredmények 

általánosíthatósága azonban a disszertációban kifejtett tényezők miatt korlátozott, de 

a kidolgozott, 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. 

3. Tézisek  

1. tézis (disszertáció 4. fejezet): 

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. 
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A tézishez tartozó publikációk: [4, 11, 13] 

 

2. tézis (disszertáció 4. fejezet): 

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 publikáció: [7] 

 

3. tézis (disszertáció 5. fejezet): 

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: [1, 2] 
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4. tézis (disszertáció 5. fejezet): 

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: [1, 2] 

 

5. tézis (disszertáció 6. fejezet): 

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: [5, 9] 

 

6. tézis (disszertáció 6. fejezet): 

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. 
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A tézishez tartozó publikációk: [5, 9] 

 

7. tézis (disszertáció 6. fejezet): 

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, 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: [6, 9] 

 

8. tézis (disszertáció 6. fejezet): 

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: [6, 9] 

4. A kutatás összefoglalása és további kutatási irányok 

A csomagolástervezési szakaszban 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 
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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 használt műanyag habok csillapítási tulajdonságainak 

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 javasolható legalább a különböző 

hőmérsékleti tartományokra az erősítési/csillapítási zónák meghatározása és a 6 

lépéses tervezési módszernél való alkalmazása. További kutatásokat tervezek ebben 

a témában azzal a céllal, hogy a párnázó anyagok reológiai tulajdonságait ötvözzem 
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a hőmérsékletváltozások és a statikus előterhelés hatásának az értekezésben talált 

eredményeivel. 
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