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ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK

Kulcsár Norbert:∗

Várható érték és szórás alakulása
a PVC-por palettás kiszerelésénél∗∗

A BorsodChem Rt. jogelődjét, a Borsodi Vegyi Kombinátot (BVK) 1949-
ben alapították azzal a céllal, hogy Északkelet-Magyarország mezőgazda-
ságát nitrogén alapú műtrágyával lássa el. Később megkezdődött a mű-
anyag alapanyag gyártás és az egyre szélesedő kereslet révén megtörtént a
műanyag-feldolgozó berendezések telepítése, kialakult a műanyagüzletág. A
PVC-por gyártásának fontos állomását képezi a PVC-por kiszerelése. A si-
lókban tárolt PVC-por sokféle módon kerülhet kiszerelésre. A kiszerelt
PVC-por kiszállítása is igen sokféle lehet, hogy minél szélesebb körben ki
tudjaelégíteni a vállalat a vevői igényeket. (A vevők még azt is kérhetik a
vállalattól, hogy ne hagyományos, hanem környezetbarát zsákokba szerel-
jék ki az általuk vásárolt PVC-port.) Ebben a cikkben a palettás PVC-por
kiszerelését emelem ki, és ennek várható értékét és szórását vizsgálom meg
közelebbről.

Palettás PVC-por kiszerelés
A PVC-por palettás kiszerelésénél egységrakomány-képzés történik. Az ömlesz-

tett PVC-port többrétegű papírzsákokba töltik, majd a zsákok száját lezárják. A zsákok
egy szállítószalag-rendszeren keresztülhaladva elérnek a palettázó géphez, mely magas
fokon automatizált. A palettázó gép egy raklapra helyezi a PVC-poros zsákokat. Egy
raklapra 36 darab zsák kerül. A zsákok egymáshoz ragasztóanyaggal vannak rögzítve,
ezzel meggátolják azok szétcsúszását. Az egységrakomány teljes stabilitását, és a zsá-
kok védelmét egy védőfólia-réteggel oldják meg, amelyet egy fóliázó gép helyez rá az
egységrakományra. Az így elkészült egységrakomány ezt követően görgősorra kerül,
és elszállításáról targonca gondoskodik.

Az egységrakomány képzésénél figyelni kell arra is, hogy nem mindegy milyen
típusú PVC-port töltünk a zsákokba, hiszen a különböző PVC-poroknak eltérő a szem-
csemérete és a sűrűsége. Ebből adódik, hogy amíg az egyik egységrakományt kicsit
púpozott zsákok alkotják, addig a másikat laposabbak.

                                                
∗ Kulcsár Norbert, gépészmérnök. URL: http://kulio.fw.hu, mail: kulio@fw.hu
∗∗ A cikk a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság 2001-es diplomamunka-pályáza-
tán nyertes tanulmány továbbfejlesztett változata
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Várható érték és szórás alakulása

Az egységrakományt alkotó zsákok névleges töltősúlya 25 kg. A zsákok súlya
egymástól függetlenül, valamilyen kis mértékű eltéréssel fog ingadozni a névleges
töltősúly körül. Így meghatározhatjuk a várható értéket és szórást a zsákokra vagy az
egységrakományra.  Nagyon fontos azonban, hogy nem mindegy minek a szórását
akarjuk adott értékek között tartani. Írhatunk elő szórást a zsákokra, de az egységra-
kományra is. Példán szemléltetve, ha egy PVC-porral töltött zsák súlyának ingadozá-
sára megengedünk 5%-ot, és ilyen zsákokból képezünk egy egységrakományt, akkor
az egységrakományra vett szórásérték nem 5% lesz, hanem ennek töredéke! Ha tehát a
vásárló azt kéri, hogy a zsákok súlyának szórása legyen 5%, akkor az egységrako-
mányra vett szórásérték ettől jóval kisebb lesz, és megfordítva, ha az egységrakomány-
ra írjuk elő az 5%-os szórást, akkor az egységrakományt alkotó zsákokat nem kell 5%-
os súlyingadozás betartásával tölteni, a zsákokra vett súlyingadozás 5%-tól jóval na-
gyobb lehet. A föntiek oka, hogy a valószínűségi változók összeadásával a viszonyla-
gos hiba jelentősen csökken!

Levezetés

Képezzünk egységrakományt 25 kg névleges tömegű PVC-porral töltött zsákok-
ból. A zsákokra írjunk elő egyenként 2,5%-os szórást, és az egységrakományt alkossa
36 db zsák. Vizsgáljuk meg, hogy ha ilyen zsákokból képezzük az egységrakományt,
akkor az egységrakománynak a szórása 2,5% körül lesz-e, vagy nem?

A feladat megoldása végett vezessük be valószínűségi változónak az egyes zsá-
kok súlyát, és jelöljük ezeket rendre: ξ1,  ξ2,  ξ3,  ………ξ36-tal. Mivel az egységrako-
mányt 36 db PVC-poros zsák alkotja, a valószínűségi változók is ξ1-től ξ36-ig lettek
definiálva. 

Összegzés után a névleges összsúly:

M(ξ) = M(ξ1 + ξ2 + ξ3 + … + ξ36) = M(ξ1) + M(ξ2) + M(ξ3) + … + M(ξ36) = 900kg.

Az ettől való eltérés, a szórás:

D(ξ) = sqrt(D2(ξ1 + ξ2 + ξ3 + … + ξ36))  =   sqrt(D2(ξ1) + D2(ξ2) + … + D2(ξ36)) 
D2 = nδ2,    vagyis   D = sqrt(nδ2)
D(ξ) = sqrt(36*((25/100)*2,5)2) =  3,75kg.

Ez a 3,75 kg a 900 kg-os várható értéknek nem egészen a 0,4166%-a. Tehát amíg
az egyes zsákok súlya 2,5%-al tért el a várható értéktől, addig az egységrakományra
vett szórás 0,4166 %! A konklúzió még egyszer a következő: a valószínűségi változók
összeadásával a viszonylagos hiba jelentősen csökken!
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Szórás alakulása különböző tételnagyságok
mellett

Tételezzük fel, hogy egységrakományokat képezünk, különböző tételszámok
mellett. Az egységrakományt alkossák olyan PVC-poros zsákok, melyeknek névleges
súlya 25 kg. Írjunk elő különböző szórásokat, egy tételre vonatkozóan (Pl.: 1%, 2%,
3%, 4%, 5%). A tételszámok változzanak például 10 és 90 között. Számoljuk ki ilyen
feltételek mellett az egységrakományokra vonatkozó szórásértékeket (1. táblázat). A
táblázat adatainak vizsgálatánál már egyértelműen kiderül, hogy ha nő az egységra-
kományt alkotó tételek száma, csökken az egységrakományra vett szórásérték. A szó-
rás eleinte – kis tételszámok esetén – nagymértékben változik, és ahogy haladunk a
nagyobb tételszámok felé, ez a szórásváltozás egyre kisebb lesz. Ez a változás expo-
nenciális jelleget mutat, amit jól reprezentál a táblázat adatai alapján elkészített 1. áb-
ra. 

1. táblázat
Egységrakományokra vett szórásváltozások számított adatai

(m = 25)

Db/% 1% 2% 3% 4% 5% Db/%

10 db 0,3162% 0,6324% 0,9486% 1,2648% 1,581%  10 db

20 db 0,2236% 0,4472% 0,6708% 0,8944% 1,118%  20 db

30 db 0,1825% 0,3655% 0,5475% 0,73%    0,9125% 30 db

40 db 0,1581% 0,3162% 0,4743% 0,6324% 0,7905% 40 db

50 db 0,1414% 0,2828% 0,4242% 0,5656% 0,707%  50 db

60 db 0,129%  0,258%  0,387%  0,516%  0,645%  60 db

70 db 0,1195% 0,239%  0,3585% 0,478%  0,5975% 70 db

80 db 0,1118% 0,2236% 0,3354% 0,4472% 0,559%  80 db

90 db 0,1054% 0,2102% 0,3162% 0,4216% 0,527%  90 db

Az egységrakomány szórásának a tételnövekedés által előidézett exponenciális
csökkenése következtében, igazak az alábbi összefüggések:

> Nδ
Jelöljük az egységrakományt alkotó tételek számát a következőképpen:    „n”
Jelöljük egy tétel szórását  „δ”-val, az egységrakomány szórását pedig „Nδ”-val.

Kis tételszámra:  (n=2…30)                           Nagy tételszámra: (n>30..40)δ > Nδ δ >
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1. ábra Szórások változásának alakulása

Egységrakomány szórásának meghatározása
számítógépes szoftverrel

A fönti valószínűségelméleti összefüggéseket felhasználva készítettem egy szá-
mítógépes programot, amely a megadott bemenő adatokból meghatározza a PVC-
porból képzett egységrakományok szórásértékének alakulását (2. ábra). A program
Borland Delphi programnyelven íródott. Ez egy Windows alapú, objektumorientált
fejlesztőkörnyezetet tett lehetővé.

A program segítségével gyorsan ki lehet számítani a várható értékeket és szórá-
sokat. Három bemenő adatot kell csupán megadni. Egy tétel névleges tömegét, hány
tételből áll az egységrakomány és mennyi az egy tételre előírt szórásérték. Ezeknek a
bemenő adatoknak az ismeretében a program elvégzi a számításokat. A PVC-por
mintáján bemutatott összefüggések sok más kiszerelési technológiára kiterjeszthetők,
így a program algoritmusát számos helyen lehet alkalmazni. A program menüjében
található egy részletes magyar, illetve angol nyelvű működési leírás. A program hasz-
nálatát megkönnyíti egy pár multimédiás effektus is.

Akit részletesebben érdekel a téma, keresse föl.: a http://kulio.fw.hu honlapot. A
fönti programot a „szakmai publikációk / professional publications” link alól lehet
szabadon letölteni. 
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2. ábra Számítógépes program a palettás kiszerelés vizsgálatára
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