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Bevezetés 
 

„Hatalmas növekedés előtt áll a LED-világítás a kereskedelmi és ipari 

szegmensben, állapított meg egy nemrég megjelent kutatás. Ebben a két 

szegmensben már jövőre 30%-os növekedés várható, és az iparág bevétele 2014-ben 

már meghaladhatja az egymilliárd dollárt - írja a Greentech Media.” 

 

2010. év elején a Vincotech Hungária Kft. megbízást kapott utcai 

világítótestekbe szánt fém ékre ragasztott, vastagréteg kerámiára előszerelt LED 

diódák gyártására (1. kép). 

 

A dolgozatban bemutatásra kerül a termék csomagolástervezésének főbb lépései 

és a csomagolás minősítése. 

 

 
1. kép Fém ékre ragasztott vastagréteg kerámiára előszerelt LED dióda 
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A vastagréteg technológia a diszkrét elektronikus alkatrészek (például az 

ellenállások, kondenzátorok, hibrid áramkörök, fűtőelemek, szenzorok és 

monitorok) előállításakor alkalmazható. Jellegzetes hordozó anyagok a kerámiák 

(Al2O3, AlN, BeO2, ZrO2), üvegek, platinák, izolátorokkal bevont fémek és termikus 

nyomtatófejek. A vastagréteg-paszta anyaga alacsony olvadáspontú üvegből, 

CERMET-ből, polimerekből vagy szervesanyag-fém keverékekből állhat. 

Vastagrétegeket legtöbbször szitanyomtatás által viszünk fel. Egyes esetben 

fotólitografikus eljárással készülnek. 

 

A világító dióda félvezető anyagból készült fényforrás. Angol eredetű neve, a 

LED a Light Emitting Diode rövidítéséből származik. A dióda által kibocsátott fény 

színe a félvezető anyag összetételétől, ötvözőitől függ. A LED inkoherens keskeny 

spektrumú fényt bocsát ki. A fény spektruma az infravöröstől az ultraibolyáig 

terjedhet. 

 

A termék vevője csak a terméket specifikálta, a csomagolás kialakításában 

szabad kezet adott. Annyi kívánalma volt, hogy a termék ne sérüljön a szállítás és 

egyéb gyártásközi mozgatások során. 

 

A készterméket a vevő, utcai világítótestekbe szereli, mivel a LED hosszabb 

élettartamú és kevesebb energiát fogyaszt egy kerámia fém halogén vagy egy 

kompakt fényforrással szemben. 
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1. Egyutas VS többutas rendszer 
 

Egy többutas rendszer mindig költség és környezettudatosabb megoldás, mint 

egy egyutas csomagolási rendszer, hiszen minden egyes göngyöleg visszaforgatás 

után csökken a csomagolóanyag környezetre gyakorolt káros hatása. 

 

Mindemellett a környezettudatos csomagolás megválasztásával nagymértékben 

csökken az egy darabra jutó csomagolóanyag költség is, amit az alábbi ábrán 

láthatunk (1. ábra): 
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1. ábra Egyutas és többutas rendszer csomagolóanyag költsége 

 

A grafikonból jól leolvasható, hogy az egyutas csomagolóanyag költsége minden 

egyes kiszállítás alkalmával lineárisan nő, míg a kétszer annyiba kerülő többutas 

csomagolás – a példában tíz útra tervezett – költsége állandó és csak a tizedik „útja” 

után kell újabb csomagolóanyagba beruháznunk. 



Baross Gábor és Közlekedési Intézet 
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék 
 

4 

2. Költséghatékonyság 
 

Gyűjtőcsomagolás anyaga hullámpapírlemez (továbbiakban HPL) lett, mivel 

elhasználódása esetén is könnyen újrahasznosítható, erős és visszaforgatásnál 

egyszerűen lapra lehet hajtani.  

 

A termékvédelem és a visszaforgathatóság érdekében ötrétegű 32D-s HPL-ből 

készült a doboz. 

 

A HPL dobozoknál az éves környezetvédelmi termékdíj (1. táblázat) lényegesen 

kevesebb a forgalomba hozatal után, a műanyag csomagolásokkal szemben. 

 

Műanyag (HUF/kg) Papír (HUF/kg) 

32 16 

1. táblázat 2010. környezetvédelmi termékdíjak 

 

2.1. Másodlagos csomagolás konstrukciója 
 

A FEFC0201-es kivitelű (2. kép) HPL doboz konstrukció a legelterjedtebb és a 

legköltséghatékonyabb a piacon, valamint könnyen gyártható. A gyűjtőcsomagolás 

külső mérete az EUR rakodólapos szabványrendszerbe illeszthetőség miatt 400 x 

300 x 250 mm (hosszúság x szélesség x magasság) lett. 
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2. kép FEFC0201-es hullámpapírlemez konstrukció 

 

2.2. Marketing 
 

A termék ipari piacon kerül forgalomba, így a csomagolásnak nem kell ellátnia 

marketing funkciót, csak áruvédelmi, illetve árukezelési utasításokat tartalmaz a 

doboz grafikája, a cégnév és dobozazonosító mellett. A doboz egy színnyomással 

lett nyomtatva az előbb említett okok, illetve a költséghatékonyság miatt. A doboz 

az F42045-V6701-A32-03-as megnevezést kapta (3. kép). 

 

 
3. kép F42045-V6701-A32-03-as doboz grafikai terve 
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3. Innovatív hullámpapírlemez tálca 
 

A vevő számára a termékvédelem a legfontosabb, – kiemelten kérte, hogy a LED 

diódával ne érintkezzen semmivel – ezért mindenképpen egy olyan elsődleges 

csomagolás szükséges, ami körbeöleli a terméket a dióda kivételével. Erre a 

megfelelő megoldás egy a termék alakjára kialakított fészek teszi ezt lehetővé. A 

termék kis méretéből adódóan a termékek egyedi csomagolása költséges és 

időigényes lenne, így a fészkeket egy tálcába kell rendszerezni. 

 

A tálcák hosszúsága és szélessége a hullámpapírlemez gyűjtődoboz miatt adott, 

így ez 380 x 280 mm alapterületű lett. Az elsődleges csomagolás alapanyagának a 

kiválasztásánál három alapanyaganyag jött szóba:  

 szivacs,  

 műanyag,  

 hullámpapírlemez.  

 

A megfelelő alapanyag kiválasztásában egy döntési mátrix (2. táblázat) nyújt 

nekünk segítséget. Mindegyik szempont egytől háromig terjedő skálán került 

osztályozásra, ahol az egyes értékelés a legjobb. Az értékelt oszlopok összegéből jól 

látható, hogy a legmegfelelőbb csomagolóanyag a hullámpapírlemez, főleg 

gazdaságosságában emelkedik ki a többi alapanyag közül.  

 

Szintén környezetvédelemi és költséghatékonysági okok miatt, egy ragasztás 

nélkül összeállítható tálca kialakítása a legmegfelelőbb. Így csak a tálca fedelének 

zárásához szükséges ragasztószalagot alkalmazni. A termék súlyából és méreteiből 

adódik, hogy egy három rétegű HPL a legmegfelelőbb számunkra, mivel erős és 

elég vastag a fészkek kialakításához. A tálca KT211 C típusú HPL-ből lett 

kialakítva.  
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Fő szempontok Al szempontok Szivacs Műanyag Hullámpapírlemez 

Termékvédelem 1 2 2 
Vevői igények 

Termék hozzáférhetősége 1 1 2 

Újrahasznosíthatóság 3 1 1 

Élettartam 2 1 3 Környezetvédelem 

Szelektálás 3 3 1 

Alapanyag ára 3 2 1 

Szerszám költség 2 3 1 Gazdaságosság 

Beszállítók száma 3 2 1 

Könnyen összeállítható 1 1 2 

Gyártásnak könnyen 

kezelhető 
1 1 1 

Logisztikai 

szempontok 

Göngyölegkezelés 2 1 1 

 Σ: 22 18 16 

2. táblázat Elsődleges csomagolás alapanyagának döntési mátrixa 

 

A termékkel érintkező elsődleges csomagolás egy síkmetszett HPL-ből készült, 

amit a gyártásban hajtogatnak tálca formájúra (4. kép). A tálca kialakításakor szem 

előtt lett tartva, hogy az összeállítás során ne téveszthessen az operátor (sarkokon 

való letörések segítenek ebben), és könnyen hajtogatható legyen számára a tálca. Az 

egymásra kerülő rétegek miatt nagyobb kimetszések alkalmazására került sor a 

bedugófüleknél, ezzel is segítve az operátorok munkáját, illetve a hengerstancgép 

tűrései miatt is szükségesek voltak a nagyobb körívek, letörések kialakítására a 

könnyebb gyárthatóság érdekében. A tálca közepén található bedugófül, a rétegek 

szétcsúszásának elkerülését szolgálja, a tálca szélén található fül pedig a megfelelő 

zárásért felel. 
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4. kép Az elsődleges csomagolás műszaki rajza 

 

A minden kívánalmat kielégítő tálca az F42045-V6701-C120-01-nevet kapta (5. 

kép). A tálcába tizenöt darab termék helyezhető el, ezt a mennyiséget nem lehetett 

tovább növelni, mivel akkor a tálca elvesztette volna mechanikai szilárdságát. 

A csomagolási egység 8 db tálcát tartalmaz, így egy egység 120 darab terméket 

foglal magába (6. kép). 
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5. kép F42045-V6701-C120-01 tálca 

 

 
6. kép Másodlagos és elsődleges csomagolás 
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4. A csomagolás minősítése 
 

A csomagolás tervezésénél mindig az elsődlegesen figyelembe vett szempont a 

termékvédelem. A csomagolás megfelelő védelmének kialakításának érdekében 

szükséges megvizsgálni a felmerülő szállítási körülményeket és „károkozókat”.  

 

Itt meg kell jegyezni azokat a káreseteket, melyek a nem szakszerű kezelésből 

származnak, és figyelmen kívül kell hagyni, hiszen ezekben az esetekben a 

káresetért, a konkrét felelősök azonosíthatók és a legtöbb esetben a csomagolás 

külső felületén jól látható nyomot hagy az esemény. Néhány példa: 

 villástargonca villája az egységrakományt átszúrja, 

 közlekedési baleset során az egységrakomány felborul, leesik, 

 a transzkonténer daruzása közben olyan erőteljes ütés éri, például a hajó 

fedélzetén, amely nem csak az áru, hanem a konténer szerkezeti 

sérüléséhez vezet, 

 a konténerajtó hibájából eredő elázás. 

 

Normál igénybevételként a következő tényezőket vesszük figyelembe: 

 a szállítási folyamat során fellépő és a jármű mozgásából származó tartós 

sztochasztikus rázás, 

 a mozgatás és rakodás során elkerülhetetlenül keletkező vízszintes és 

függőleges ütési impulzus jellegű igénybevétel, 

 szállítás során keletkező klíma körülmények. 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a leggyakoribb károkozó jelenség a vízszintes 

és függőleges irányú, impulzus jellegű mechanikai hatások. A termék 

egységcsomagolását érő mechanikai hatásokat alapvetően 2 csoportra oszthatók: 
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 a szállított egységrakományt a jármű illetve a konténer erőteljes 

fékezéséből, viszonylag durva le- és felrakásából illetve a targoncás 

mozgatásából továbbá egyedi pályahibákon való áthaladásából származó 

ütési, mint egy nagy tömegű egységrakomány szállítása és gépi kezelése 

közben ritkán és véletlenszerűen fellépő ütés, 

 az egységrakomány megbontása után a gyűjtőcsomagok kézi kezelése 

közben a durva lehelyezés illetve a szállító rendszerekben történő 

egymáshoz ütődésekből keletkező sérülések. 

 

A fent említett igénybevételek között nagyságrendi különbség van. Mivel az 

egységrakományok nagytömegűek, így kézi mozgatásuk nem lehetséges, ezért 

például a nagy magasságból történő leejtése nagyon ritka, illetve amennyiben ilyen 

eset történik, az súlyos szakszerűtlenségnek számít és a felelősök azonosíthatóak. 

 

Szempont az is, hogy ezek az esetek igen ritkán fordulnak elő és így az ellenük 

történő párnázás a teljes csomagolási rendszert, nagymértékben megdrágítaná. A 

gyűjtőcsomagolások esetén, mivel ebben az esetben kézi kezelésről van szó, 

előfordulhat, hogy az egységrakományból való kivételnél, illetve a szerelési helyre 

történő mozgatásnál ezeket, az egyedi gyűjtődobozokat valamilyen okból az 

operátor leejti. Véleményem szerint ez sem tartozik a normál szállítási igénybevétel 

kategóriába, de a Vincotech Hungária Kft. által gyártott termékek felhasználóinál 

bizonyos fokig ezt az esetet is célszerű figyelembe venni és kivédésére felkészülni. 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a mechanikai behatások a gyorspostai 

szállítások során jelentkeznek a legnagyobb mértékben a gyűjtőcsomagolások 

kisebb súlyából eredendően. Ennek megfelelően a termék csomagolásának meg kell 

felelnie az ISTA (International Safe Transit Association) 3C:2008 –as Packaged-
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Products for Parcel Delivery System Shipment 150 lb (68 kg) or Less csomagolás 

minősítésének. 

 

4.1. Vizsgálati módszerek 
 

A vizsgálatok a győri Széchenyi István Egyetem Csomagolásvizsgáló 

laboratóriumában lettek elvégezve. 

 

Vizsgált mintadarab megnevezése: utcai világítótestekbe szerelt LED diódák 

szállítási csomagolása (3. táblázat) 

 

Anyagok a csomagolási rendszerben 
Csomagolás bruttó tömege 10 kg 
LED-ek száma a HPL gyűjtőcsomagolásban 120 db 
HPL tálcák száma a HPL gyűjtődobozban 8 db 
LED-ek száma a HPL tálcában 15 db 
HPL tálca megnevezése  F42045-V6701-C120-3 
HPL tálca anyagminősége KT211C 
HPL gyűjtőcsomagolás megnevezése F42045-V6701-A32-03 FEFC0201 
HPL gyűjtődoboz anyagminősége 32D 

3. táblázat A csomagolási rendszerbe tartozó anyagok 

 

4.1.1. Klímakamrás vizsgálat 
 

Klimatikus vizsgálatokra (4. táblázat) minden esetben szükség van, hiszen a 

különböző szállítási relációkban eltérően keletkező és állandóan változó klíma 

körülmények uralkodnak. Európában a szállítási távolságok viszonylag rövidnek és 

szélsőségesnek nem mondható, így a teljesen homogén anyagból készült 

csomagolási rendszert az alábbi klimatikus körülménynek vetettük alá az ISTA 

3C:2008 tesztprocedúra előtt: 
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Klimatikus körülmények és időtartam 
Hőmérséklet 38 0C 
Relatív páratartalom 85% 
Időtartam 72 óra 

4. táblázat A vizsgálat alatti klimatikus körülmények és időtartama 

 

A csomagolási rendszer HPL-ből készült, aminek a különleges tulajdonsága, 

hogy nedvszívó, így szállítás során egy erősen párás környezetben előfordulhat, 

hogy szétmállik, megrogy a csomagolási rendszer. 

 

4.1.2. ISTA 3C:2008 szerinti csomagolásvizsgálat 
 

Alkalmazott szabvány: ISTA 3C:2008 Packaged-Products for Parcel Delivery 

System Shipment 150 lb (68 kg) or Less 

 

A vizsgálatok során alkalmazott vizsgálati paraméterek teljesen megegyeznek az 

ISTA 3C:2008 követelményeinek. 

 

4.1.2.1. Tesztarabon az oldalak azonosítása 
 

A vizsgálat során a legnagyobb mechanikai hatások a másodlagos 

gyűjtőcsomagolás illesztését (ragasztást) fogják érni, mivel a HPL FEFCO dobozok 

itt a legsérülékenyebbek. 

 

Az oldalakat a szabvány szerint azonosítottuk, ami az alábbi képen jól látható (7. 

kép). 
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7. kép ISTA szerinti oldalak azonosítása 

 

4.1.2.2. Első rázó vizsgálat 
 

A rázóvizsgálatokkal leginkább a csomagolás belsejében lévő elsődleges 

csomagolás termékvédelmi képességeit kell megvizsgálni, ezt a szabványban 

megadott véletlenszerű spektrumon végeztük, hiszen a szállítás során hektikus 

frekvenciájú és amplitúdójú rezgések érik a csomagolásokat (8;9. kép, 5. táblázat). 

 

 
8. kép ISTA 3C véletlenszerű spektrum 
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Frekvencia (Hz) g2 /Hz (PSD szint) 
1 0.0007 
3 0.02 
5 0.02 
7 0.001 
12 0.001 
15 0.004 
24 0.004 
28 0.001 
36 0.001 
42 0.003 
76 0.003 
200 0.000004 

5. táblázat PSD szintek egyes frekvenciatartományoknál 

 

 
9. kép Példa a rázó vizsgálatra a rázás előtt 
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4.1.2.3. Halmazolhatóság 
 

Gyorspostai szállításnál a kiindulási alapunk az, hogy egy átlagos közúti 

szállítójármű rakodóterének belmagassága: 2.7 m 

 

A járművek kihasználtsági sűrűségét vegyük 50%-nak így 100 kg / m3-es 

terheléssel kell számolnunk a vizsgálat során (ISTA felmérések szerint egy teljesen 

kihasznált gyorsposta kocsiban 200 kg / m3 lehet a maximális tömeg, ami a 

járművek megengedett legnagyobb terhelhetőségeiből adódnak). 

 

Az alábbiakból megkapjuk azt, hogy statikusan mekkora terhelés érhet egy 

dobozt (6. táblázat). 

 

Terhelés 
irányok 

Lefelé néző 
oldallapok 

azonosítószáma 

Statikus 
terhelési 
képletek 

Képletek 
behelyettesítve Eredmény 

Hosszanti 4 (H-2.7) x Sz x M 
X100 

(2.7 – 0.4) x 0.6 x 
0.25 x 100 34.5 kg 

Szélességi 6 (Sz-2.7) x H x M 
X100 

(2.7 – 0.6) x 0.4 x 
0.25 x 100 21 kg 

Magassági 3 (M-2.7) x H x Sz 
X100 

(2.7 – 0.25) x 0.4 
x 0.6 x 100 58.8 kg 

6. táblázat Gyűjtőcsomagolást érő statikus terhelések számítása oldalanként 

 

Mivel a gyűjtőcsomagolás minden esetben teljesen kitöltésre kerül, ezért a kis 

statikus terhelési tömegek miatt halmazolhatósági vizsgálatokra nem volt szükség. 

 

4.1.2.4. Első ejtésteszt 
 

Mindenki látott már dobozt vagy egyéb tárgyat leesni, így tudjuk, hogy az 

ejtésből származó mechanikai erők sérülést, alakváltozást, esetlegesen törést (rideg, 
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feszültséggel teli anyagoknál) okozhatnak a csomagolásban, termékben, melynek 

mértéke nagyban függ a termék és a csomagolás anyagától. 

 

Esetünkben maximum alakváltozásra kell számítani, mivel a HPL erős, de a 

kialakításának köszönhetően a hullámok mintegy gyűrődő zónákként viselkednek, 

így a tesztsorozat végén a termék nagyobb fokú elmozdulásáért felelhet majd ez a 

fajta vizsgálat (10. kép, 7. táblázat). 

 

A tesztmagasságok statisztikai úton kerültek meghatározásra, az ISTA 

szakemberei által. Az ejtési magasságoknál megállapították, hogy a csomagolások 

súlya egyenesen arányos a leejtett és ejtési magassággal, mivel egy operátor egy 

nehezebb tömegű dobozt 200-300 mm-nél nem emel magasabbra egy könnyebb 

tömegűvel szemben. 

 

A 
vizsgálat 
menete 

Ejtési magasság 
(mm) 

Ütközési 
felület 

1. 380 3-4-es él 
2. 380 3-6-os él 
3. 380 4-6-os él 
4. 380 3-4-6-os sarok 
5. 380 2-3-5-ös sarok 
6. 760 3-as oldal 
7. 380 3-as oldal 

7. táblázat Első ejtésteszt vizsgálati programja 



Baross Gábor és Közlekedési Intézet 
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék 
 

18 

 
10. kép Példa a mintadarabbal az ejtésteszt gépen 

 

4.1.2.5. Második rázó vizsgálat 
 

A paraméterek megegyeznek az első rázó vizsgálatéval. 
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4.1.2.6. Második ejtésteszt 
 

A második ejtésteszt ejtési magasságait az alábbi táblázatban láthatjuk (8. 

táblázat). 

 

A 
vizsgálat 
menete 

Ejtési magasság 
(mm) Ütközési felület 

1. 380 3-4-es él 
2. 380 3-6-os él 
3. 380 3-5-ös él 
4. 380 3-4-6-os sarok 
5. 380 1-2-6-os sarok 
6. 380 1-es oldal 
7. 760 4-es oldal 
8. 380 3-as oldal (keményfa felületre) 

8. Táblázat Második ejtésteszt vizsgálati programja 

 

4.2. Teszt eredmények 
 

A csomagolásvizsgálati program után megvizsgáltuk a csomagolási rendszert. 

 

A külső másodlagos gyűjtőcsomagolás külsején láthatóak kisebb mértékű 

sérülések az ütközési felületeken. A tervezés során a külső gyűjtőcsomagolásnak 

választott 5 rétegű HPL és az elsődleges csomagolás 3 rétegű HPL tálcája 

tökéletesen elnyelte a mechanikai behatásokat, rezgéseket és ellenállt a klimatikus 

körülményeknek (11;12. kép). 
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11. Kép Vizsgálati sorozat után a csomagolási rendszer 

 

 
12. Kép Sérülésmentes termék 
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A termékek nem mozdultak el a helyükről a vizsgálatok alatt. Ez köszönhető a 

termék külalakjára tervezett fészeknek, a LED érzékeny lencséje érintetlen maradt 

(13. kép). 

 

 
13. Kép Vizsgálat után a termékek nem mozdultak el a fészkekből 
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5. Összefoglalás 
 

A csomagolási minősítések lezárultával elmondható, hogy a többutas, EUR 

rakodólapos csomagolás minden felmerülő igényt kielégít, a vevők könnyen tudják 

kezelni a szabványméretbe illeszkedő elsődleges és másodlagos csomagolást is, 

valamint a gyártósor melletti felhasználást is gyorsítja a tervezés során figyelembe 

vett ergonómiai tényezők. 

 

A csomagolási önköltség százalékos aránya a csomagolt termék önköltségéhez 

viszonyítva igen alacsony lett: 

 

 Ár (EUR) 

Elsődleges csomagolás 0.4 
Másodlagos csomagolás 0.5 

Termék 10 
A csomagolási önköltség százalékos aránya a 
csomagolt termék önköltségéhez viszonyítva: 
(4.4 EUR / (120 x 10 EUR)) x 100 = 0.3666% 

(ez az arány egy útra vonatkozik) 
9. táblázat Csomagolási rendszer százalékos aránya egy termékre levetítve 

 

Mint azt már említettem, a csomagolás többutas rendszerben működik, és 

visszaforgatásra kerül a Vincotech Hungária Kft. és a vevője között. Így a 

százalékos arány minden egyes visszaforgatás után jelentősen csökken (egy 

csomagolási egységet elvárásaink szerint 10 alkalommal lehet majd visszaforgatni 

Európán belül). 

 

A csomagolás újrahasznosított hullámpapírlemezből készült, és többutas-

rendszerként használt, így a visszaforgatási ciklusok lejárta után keletkező hulladék 

csomagolóanyagok közel 100 százalékban újrahasznosíthatóak. 
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