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Csomagolástechnikai trendek: fókuszban a display-ek 
 
A csomagolásnak könnyűnek kell lennie, mégis teherbírónak, hogy a csomagolt áru számára a 
szállítási sérülésekkel szemben kielégítő védelmet nyújtson. Továbbá egyszerűen nyitható kell le-
gyen, és csak kevés helyet szabad elfoglalnia. Ezen kívül a csomagolásnak fel kell hívnia a fo-
gyasztó figyelmét az árura, és vásárlásra kell ösztönöznie, ezáltal válik a csomagolás igazán hasz-
nossá. Ebben a cikkben olyan rekesz formájú szállítási csomagolásokról lesz szó, amelyek a terme-
lőtől az eladási pontig megvédik az árut a károsodástól, és egyidejűleg eladást támogató hatást is 
el lehet velük érni. 

 

Tárgyszavak: csomagolás; papír; hullámkarton; display; szállítás; raktározás; marketing; ergonómia.  

 
Display-fajták 
 
A kiskereskedelemben egyre nagyobb jelentőséget 
nyernek a legkülönbözőbb kivitelű, kartonból és 
hullámpapírból előállított rekeszek felhasználásá-
val készült display-csomagolások. Az ilyen reke-
szek display-elemkénti alkalmazása sokféle okból 
terjed egyre jobban. Ezekhez tartoznak különös-
képpen az alábbi lehetőségek: 
• gépesített, illetve automatizált feltöltés, 
• a fogyasztóhoz illeszkedő termékbemutatás, 
• olyan elosztási folyamat, amelyben lehetőség 

szerint kevés átcsomagolási eljárás van, 
• kedvező költségű csomagolási rendszerek. 
 
A display-csomagolásoknál, felépítésük és ezzel a 
megjelenési összképük szerint megkülönböztethetők  

• pult-,  
• ömlesztett és  
• álló display-k.  
 
A pult-display esetében egy asztalra, egy pultra, 
egy polcra helyezett egységről van szó, amely re-
keszszerű vagy ahhoz hasonló formájú, amelyben 
az áru egy vagy több rétegben tálalható. 
 
Az ömlesztettáru-display-ek az ömlesztett termék-
kel kitöltendő legkülönbözőbb formájú mélyedé-
sek, amelyeket közvetlenül a padlóra vagy egy 
alapzatra állítanak. 
 
Az álló display-eket közvetlenül a padlóra vagy 
raklapra állítják. Ez a display-fajta felosztható 
továbbá  
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• állvány-,  
• felrakásos és  
• polc-display-ekre. 
 
A Drezdai Műszaki Egyetem feldolgozógépekkel, 
földmunkagépekkel és feldolgozástechnikával fog-
lalkozó intézetének és a Dortmundi Egyetem lo-
gisztikai szakterületének közös kutatása keretében 
elvégzett terjedelmes elemzésekből kiderült, hogy 
a rekeszek display-elemkénti alkalmazása főként a 
polc- és felrakásos display-k esetében célszerű. A 
felrakásos display-k a konstrukciójukban külön-
böznek az felrakásos funkció nélküli display-ktől, 
tehát amelyeknél nem a rekeszelem, hanem a cso-
magolt áru veszi át a felrakásos funkciót, és 
display-k, amelyeknél hevederek, fogantyúk, re-
keszperemek vagy a rekeszek kombinált oszlop-
elemei veszik át az felrakásos funkciót. A polc-
display-k esetében használt rekeszek szolgálnak 
elsősorban a polcok kitöltésére. Ezáltal a rekesz 
konstrukciós elemeinek száma csökkenthető, így 
ezek a rekeszek egyszerűbb és olcsóbb építésűek 
lehetnek. A rekeszek alkalmazását tehát pontosan 
meg kell tervezni, hogy ezzel az eladási terület 
különböző követelményeinek megfeleljenek. 
 
Azok a követelmények, amelyeket a vevő támaszt 
az eladási helyen (Point of Sale, PoS), amelyek 
tehát az optikai megjelenést és az egyszerű hozzá-
férést állítják előtérbe, és a szállítási követelmé-
nyek, amelyek avégett kell teljesüljenek, hogy a 
termék és a rekesz mint egység rendeltetésszerű 
állapotban a rendeltetési helyre jusson, nehezen 
hozhatók összhangba. 
 
 
Kialakítási igények 
 
Így például marketing- és ergonómiai szempontok 
szerint a megfogási magasság a kiskereskedelem-

ben a vevőhöz igazítandó, ami a legalsó és a leg-
felső rekesz helyzetét előírja, és csak szűk határok 
között változtatható. Ebből az egész álló display 
emelt súlyponti helyzete adódik, ami ugyanakkor 
az üzemen belüli és azon kívüli szállításkor nem 
kielégítő felbillenési stabilitást okoz, és gyakran az 
oszlop feldőlésével, és ezáltal a termék károsodá-
sával jár. A vizsgálatok tanúsága szerint az effajta 
károk főként a több álló display olyan egységekre 
történő szétválasztásakor lépnek fel, amelyek az 
elosztási folyamat igényei szerint szabványosított 
áruhordozókra (gyakran négy negyedraklap egyet-
len Euro-raklapra) bontott módon vannak összeál-
lítva. Az egyes álló display-eknek az átrakó raktá-
rakban vagy kereskedelmi fiókokban végzett szét-
választása kiemelt raktári és bizományosi ráfordí-
tást igényel, mert minden egyes darabot egyenként 
kell kézbe venni és kezelni. 
 
A vevő kívánsága az ergonomikus fogási magasság 
iránt gyakran áll ellentmondásban a tárolási tér, ill. 
a térfogat csökkentésének követelményével a te-
hergépkocsikban és raktárakban. Így nehéz megva-
lósítani az álló display-kre vonatkozó, a szállítás-
sal, átrakással és tárolással kapcsolatos gazdaságos 
elgondolásokat. Az eladási hely (PoS) és az ergo-
nómia és marketing támasztotta követelmények és 
a rakodási és tárolási tér optimálásának követelmé-
nyei ellentmondásának feloldására különböző 
konstruktív elgondolásokat fejlesztettek ki. Ezek-
hez tartoznak például a felhajtható alsó rész hul-
lámpapírból vagy a többször használható adapter-
lapok műanyagból, amelyekkel a súlypont a köve-
telmények szerint változtatható. 
 
Ezeken kívül jelenleg olyan elgondolásokkal fog-
lalkoznak, amelyeknek a célja az elsődleges cso-
magolás és a display-rendszerek szétválasztása. A 
rekeszek megfelelő konstrukciós kialakításával 
azok többszöri felhasználása révén például a cso-
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magolási költségek csökkenthetők. Amennyiben 
például feltűzhető reklámplakátokat cserélgetünk, 
úgy ugyanabban a rekeszben különböző terméke-
ket lehet tálalni. 
 
A rekeszek igénybevételét a szállítás, rakodás és 
tárolás során, továbbá az eladási helyen, alapvető-
en befolyásolják a kötőelemek, mint például  
• a kihajlított vagy besajtolt támaszok,  
• stabil padozat,  
• rögzítő hevederek vagy szögletek. 
 
A meglévő irányelvek és egyéb tervezési eszközök 
azonban nagyrészt csak a hajlított dobozok és re-
keszek geometriai paramétereivel foglalkoznak; 
ezért a bevezetőben említett egyetemek egy döntési 
modellt dolgoznak ki, amely figyelembe veszi a 
rekeszcsomagolás egyes összetevőinek terhelésnek 
megfelelő méretezését a logisztikai láncban. 
 
A modellek kifejlesztésének a célja  
• az előállítási költségek csökkentése,  
• a szállítási károsodások, továbbá a szállítási, 

rakodási és tárolási költségek csökkentése, a 
marketingoldali követelmények egyidejű figye-
lembevételével. 

 
A hullámpapír- és kartonfeldolgozó iparág kis és 
középvállalatait fogja a döntési modell abba a 
helyzetbe hozni, hogy a rekesz- és display-
rendszereiket a követelményeknek megfelelően 
optimálni lesznek képesek, és a legkevesebb 
anyagráfordítással elő tudják állítani. Ezen túl a 
jövőben a csomagolandó áru és a rekeszkonstruk-
ció javasolt egymáshoz rendelésével a vonatkozó 
szállítási károk elkerülhetők lesznek. A döntési 
modell segítségével a potenciális vevőknek taná-
csot lehet majd adni a marketing és logisztika 
szempontjából megfelelő display-csomagolásokkal 
kapcsolatban.  

A vizsgálat 
 
A döntési modell kidolgozásához először a keres-
kedelemben használatos rekeszek előállítási és 
kezelési formáit vizsgálták meg. Ezt kiegészítette a 
kereskedelemben használt rekeszek kárelemzése, 
az elosztás során és az eladási pontban fellépő, 
valamint a rekeszekben károkat okozó terhelések 
meghatározása céljából. Ezeknek az elemzéseknek 
alapján rendszerezték a rekeszeket az alábbi szem-
pontok szerint: 
• alak (különösen a perem kialakítása), 
• összeerősítési megoldások (ragasztás, tűzés, 

peremezés stb.), 
• felhasznált anyag (hullámpapír fajtája, minő-

sége). 
 
Ezen kutatások végeztével rendelkezésre áll a leg-
keresettebb rekeszeknek egy olyan dokumentáció-
ja, amely összekapcsolja azok építési módját, a 
szállítási–rakodási–raktározási (TUL) terheléseket, 
a felhasználási feltételeket és az ezekből eredő 
kárformákat. 
 
A következőkben ezeket a minőségi ismertető je-
gyeket mennyiségi jellemző értékekkel teszik kéz-
zelfoghatóbbá. Ehhez különösen a rekeszkonstruk-
cióknak a fogyasztási cikkekkel történő gépesített 
megtöltésére való alkalmasságát vizsgálják. Ezt 
követi a megtöltött rekeszeknek az elosztási folya-
matban történő szállítása–rakodása–raktározása 
során fellépő, és esetleg kárt okozó terheléseknek a 
rendszeres felvétele és mérése, amelynek során a 
folyamatlánc leírására és a terhelések mérésére a 
szokásos eszközöket használják. Ezen kívül meg-
vizsgálják a megtöltött rekeszek kereskedelembeli 
manipulálását, azaz szimulálják, hogy az oszlopba 
rakás és az eladási polcokra helyezés és a termékát-
vétel során milyen terhelésnek teszik ki a rekesze-
ket, és hogy ezáltal mekkora károk keletkeznek. 
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Ezeket a vizsgálatokat a következő dinamikus lö-
kés- és rezgésprofilokkal végzik: 

Az elemzés kiértékelése alapján és az abból leve-
zethető rendszerhatárokból a display–rekesz kom-
binációkra egy követelményprofilt hoznak létre, 
amelyben konstrukciós, terhelésekre, marketing-
specifikus és logisztikai szempontokra egyaránt 
tekintettel vannak. Ebbe bevonják a csomagolt áru 
fajtáját, a termék tömegét, a magasságát és az alap-
területét egyaránt. 

• rögzített gyakoriságú rezgésvizsgálatok (DIN 
EN 13199-1 szerint), 

• változó gyakoriságú rezgésvizsgálatok (v.ö. 
ASTM 4728/ASTM 4169), 

• vízszintes lökésvizsgálatok (DIN EN 2244, 
DIN EN ISO 8611, EIN 15040 szerint). 

 
 
A csomagolt áruk mértékadó tulajdonságait, a ke-
reskedelemben használt rekeszek elemzése alapján, 
az 1. táblázat foglalja össze. 

A minden TUL-folyamatban előforduló dinamikus 
terhelésnek megfelelést ellenőriznek a rekeszek 
rezgési és lökési vizsgálatával. A rezgési vizsgála-
tokat egy szervohidraulikus rezgőasztalon, klíma-
kamrában végzik. Ehhez a rekeszeket egy hordo-
zóállványra helyezik úgy, hogy elegendő mozgás-
teret kapnak oldalt, és függőlegesen szabadon mo-
zoghatnak. 

 
A továbbiakban terjedelmes vizsgálatok során 
olyan statikus és dinamikus terhelési teszteket vé-
geznek mintarekeszeken a kutatóhelyeken, ame-
lyeket a projektirányító bizottság résztvevőivel 
egyeztetve választottak ki. 

  
Terhelésként egy ASTM D 4728 (American Stan-
dard Testing Method) szerinti rezgésprofilt válasz-
tottak, minthogy ez a közúti forgalomra is jellem-
zőnek bizonyult, és sokféle hasonló vizsgálat alap-
ját képezi. Ezeknél a rezgésvizsgálatoknál a terhe-
lési profilt lépésenként növelik egy maximális ter-
helésig, amelynél az átlagos tartós terhelés 0,35 g 
értékűre adódik. 

Szimulációs eljárás 
 
Annak szimulálására, hogy a rekeszek a szállítás–
rakodás–raktározás során fellépő terheléseknek 
mennyire felelnek meg, elsősorban dinamikus ter-
helési teszteket végeznek: 
• felrakásos vizsgálat dinamikus terheléssel (a 

DIN EN ISO 2872 szerint), 
 • a funkcionális elemek tartós szilárdságának 

vizsgálata. 
1. táblázat 

Mértékadó csomagolási tulajdonságok 
 

Felrakható Csomagolás Egyedi tömeg 
igen nem 

Zacskó   20–1000 g fekvő fekvő 
Palack 200–2000 g nagy, lapos zárással nagy, lapos zárással 
Doboz   50–1000 g erős testtel és fedéllel erős testtel és fedéllel 
Láda   10–2000 g egyedi vizsgálat egyedi vizsgálat 
Tubus   50–  300 g fekve, adott tömegben fekve, adott tömegben 
Téglacsomagolás 100–2000 g tömbalakú csomag tömb alakú csomag 
Hólyag   10–1000 g  x 
Csésze   20–  500 g x  
Csomagolatlan áru   10–2000 g  x 
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Az ezzel a rezgési profillal jellemzett paramétere-
ket (pl. frekvenciasáv, terhelés nagysága, tartama) 
rendesen a szállított áruk és csomagolásuk szilárd-
ságának vizsgálatánál használják, és változatlanul 
átvették ezeknek a vizsgálatoknak a keretében. A 
rekeszek lökésszerű terheléssel szembeni szilárd-
ságát egy horizontális lökésvizsgáló berendezésben 
vizsgálják. 
 
Ehhez a rekeszeket egy csúszdán sikló hordozóáll-
ványra helyezik. A fékezési adatokat gyorsulásér-
zékelőkkel mérik, és a DASY Lab 5 programmal 
dokumentálják. A gyorsulási görbe felvétele az 
ütközés pillanatában, az amplitúdója és rezgésének 
tartama jellemzi a lökés során a rekeszekre ható 
lökési energiát. Ennek a vizsgálatsorozatnak a 
célja, hogy lényegében meghatározza a rekeszek 
felrakásos és vezető elemeinek a szilárdságát a 
dinamikus TUL-terhelések esetében. 
 
A statikus terhelési vizsgálatok során egy univerzá-
lis terhelésvizsgáló berendezésben egyrészt megfe-
lelő alátétekkel a rekesznek a csomagolt áru által 
okozott terhelését utánozzák kézi manipuláció 
esetére, másrészt a rekesz hordozó elemeinek a 
terhelését felrakásos terhelés esetére, amikor is a 
szilárd tartókon fekvő rekeszeket a rövid, előszere-
tettel használt hordozófalakon vagy különleges 
hordozó elemeken, mint sarokoszlopokon, felraká-
si peremeken, különböző formájú sarokrátéteken 
terhelik. A terhelést tízmilliméteres elmozdulásig 
adják rá (ez a rekeszek rögzített elfogadható alak-
változása). Mérik az ehhez szükséges erőt, mint 
terhelhetőségi értéket. Ezen kívül végeznek az 
elmozdulás korlátozása nélküli törési teszteket, 
ahol a keletkezett károkat vizuálisan értékelik.  
 
 
Eredmények  
 
A vizsgálatok alapján a terhelést és a rekeszfajtát 
egymáshoz lehet rendelni, kijelentéseket lehet tenni: 

• a használandó hullámpapírfajtára, 
• a legkisebb falmagasságra, 
• a rekesz alján és a hordozó falakban a hullám-

irányra, a megfelelő hordozó és rögzítő elemek-
re, és 

• más megszívlelendő konstrukciós tulajdonsá-
gokra. 

 
Ezeket a gyakorlathoz közeli vizsgálatokat alátá-
masztják a rekeszek mozgatásából és felrakásá- 
ból eredő terhelések hatásának FEM-modellek- 
kel történő szimulálásával, amelynek az adott 
terhelésekhez tartozó gyenge pontokra kell utal-
niuk, amelyeket nem szabad a megmunkáláshoz 
tartozó beavatkozásokkal, hornyokkal, résekkel 
meggyengíteni. A korábbi lépések során nyert 
felismerések alapul szolgálnak egy számítási algo-
ritmus kidolgozásához, amely a jövőben a terhe-
lésnek megfelelő méretezést támogatja. Ezenkívül 
alapul szolgálnak egy konstrukciós döntési modell 
megalkotásához. Ennek a döntési modellnek a 
keretében mind pénzügyi, mind nem pénzügyi 
kritériumokat felhasználnak a rekeszkonstrukció-
választék elemeinek gazdaságossági összehasonlí-
tására. Végül egy többkritériumos gazdasági ösz-
szehasonlító eljárással létrejön a lehetőség, különö-
sen a kis- és középvállalatok számára, a speciális 
alkalmazáshoz a megfelelő rekeszkonstrukció ki-
választására. Az utolsó lépés az eredmények do-
kumentálása. 
 
 
Újdonságok a csomagolási 
megoldások terén 
 
Az elméleteket felhasználva minden gyártó igyek-
szik vásárlói gyakorlati szállítási és tárolási cso-
magolási igényeit kielégíteni. Íme néhány pél- 
da: 
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Buchorn  
 
550 literes nehéz kivitelű, lenyitható oldalú tároló 
és szállító ládáiban jól hozzáférhető az áru a ládák 
rakott állapotában is. A ládák nagy választékban a 
gépkocsi- és a műanyagiparnak készülnek 3000 kg 
hasznos terhelésig, szellőző vagy tömör oldallal, 
kétsínes, négylábas és önbeálló–görgős kivitelben, 
1200 x 800 x 850 mm-es méretben, fedéllel. 
 
Linpac Materials Handling 
 
A Smartbox láda összecsukva minimális helyet 
foglal, kinyitott helyzetben viszont raktere a lehető 
legnagyobb. Az 1200 x 800, 1200 x 1000 vagy 1200 
x 1200 mm-es alapterületű 805 és 978 mm magas 
ládákból kiválasztható a szállítási, tárolási feladat-
hoz a legjobb. A hasonló célú műanyagládák közül 
a Smartbox csukható össze a legkisebbre (eredeti 
mérete 1/3-ára). A 978 mm-es változat aljának be-
mélyedésében elfér a térkitöltő anyag, így az össze-
csukott ládában újbóli használatra visszaküldhető a 
gyárnak. Készül három- és kétsínes valamint sima 
aljzatú kivitelben – a sínes aljúak átfordításos gépi 
ürítéshez. Lenyíló oldalain át a láda könnyen meg-
rakható és üríthető. Ritka bordázata, üreges oldalai 
és gömbölyített körvonalai révén könnyen tisztán 
tartható, ezért a mezőgazdaság, az élelmiszer- és a 
gyógyszeripar eszményi tárája. 
 
SSI Schaefer 
 
Az SSI Schaefer ládája kis alkatrészek polcos táro-
lásra, többfordulós szállítására és automata raktár-
okhoz készült. FK jelű változata méretének ötödére 
csukható össze, ezért nagyon jó többfordulós kon-
ténernek. Az FK legújabb összecsukható–össze-
hajtható kivitele vezető vegy- és gyógyszeripari 
 

elosztó központok teljesen automata anyagmozgató 
rendszeréhez készült. Az FK ládák az elosztó köz-
pontba, gyárba összecsukott állapotban érkeznek 
vissza, s a szétnyitó állásokon és szállítógépeken át 
a megrendelés-összeállító vagy a raktártérbe kerül-
nek. Két ólomzáras rugóscsapszeg-záródású, csuk-
lós fedelük révén biztosan zárhatók, elülső lapjaik 
véletlenül nem nyílhatnak ki, nem dőlhetnek be. A 
nyitott fedelet rugóscsapszegeik az oldalfalhoz 
rögzítik, így a fedél szállítógépen nem csapdos, 
bonyodalmat nem okoz. 
 
KMB jelzéssel már forgalomba hozták a hegesztett 
aljú, 70 kg teherbírású mélyedéses oldallapú ládát 
is. A ládák mélyedéses formájuk folytán üresen 25 
százalékos helyfoglalással egymásba csúsztatva 
tárolhatók, szállíthatók. Megrendelés-összeállí-
táshoz, szállításra és automata raktárakban hasz-
nálhatók. 
 
Antalis  
 
Az összecsukható, négyrétegű kettős bevonatú TP 
jelű dobozkarton kizárólagos forgalmazója az 
Antalis. A dobozkarton alaplapja igen merev, te-
herbíró, fehérített eukaliptusz erőpapír. A karton 
gyógyszer-, kozmetikai és élelmiszeripari termé-
kek széles választékához jó, többféle kivitelben 
készül. 
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