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A HACCP előírások alapján az élelmiszereknek, illetve élelmiszer alapanyagoknak megfelelő
hőmérsékleten való tárolása, szállítása rendkívül fontos logisztikai problémakört vet fel.
A hűtési lánc szállítási részére vonatkozó technológiai lehetőségek elérhetősége jelenleg korlátozott,
a hűtött rakterű szállítójárművek használata a legelterjedtebb. A hűtési lánc azonban, ha rövidebb
időre is, de sérülhet technikai hiányosságok és emberi mulasztás miatt. A technológiai
hiányosságokra a projekt keretében megvalósításra kerülő intelligens hűtött terek kialakítása jelent
megoldást.
A Dominó Trans Kft., az ÖKO-2000 Kft. és az OKSZI Zrt. által alkotott konzorcium fejlesztése
többpontos levegő-befúvással kiegyenlítettebb hőmérséklet-eloszlást eredményez majd a
hűtőtérben, mint az eddigi egypontos. Az osztott légtérrel megvalósítható lesz, hogy a rövid távú
szállítás során különböző hőmérséklet-igényű (-20 0C és 4 0C) élelmiszerek is szállíthatóak legyenek
egyszerre.
Az eddig még nem alkalmazott légfüggönyös technológia beépítése mobil hűtő-terekbe
megakadályozza az ajtónyitás során történő hőmérsékletingadozást a hűtőtérben, ami a rövid távú
szállítás során viszonylag gyakran megtörténik.
A GPS alapú regisztrációval pontosan és valós időben nyomon követhető és a logisztikai hiteles
módon visszakereshető válik a megállások száma, a sebesség, az ajtónyitások száma, az esetlegesen
különböző hőmérsékletű terek adott időbeni hőmérséklete és hőmérséklet-eloszlása.
A szabályozás, a vezérlés és monitoring feladataira, a hűtőkonténer vezetői információs adatainak
kezelését támogató IT rendszer, egy ún. Real Time telemetrikus nyomon követési és aktív
beavatkozó rendszer került kialakításra.
Ennek során a „Real time telemetrikus nyomon követési és aktív beavatkozó rendszer kiépítése"
modul - mintarendszer koncepcióijának tervezése, lehatárolása és a hozzájuk kapcsolódó, újonnan
kialakítandó technológiák, informatikai matematikai módszertanok vizsgálata, tervezése kapcsán a
projekt vezérléstechnikával foglakozó területeit alapvetően három főbb, de egymással szorosan
összefüggő logikai egységre bontottuk fel és kezdtük el ezen irányokban az elemzéseket, kutatásokat
végezni.
Az ilyen felbontás oka, hogy a rendszer komplexitásából fakadóan több különböző szakterület
kapcsolódó elméleti és gyakorlati megfontolásait, a megvalósításhoz alkalmazható eszközeit célszerű
párhuzamosan vizsgálni, mindeközben ezen területek egymással való összefüggéseit, a
megvalósítandó rendszer kialakítását is szem előtt kell tartani, emellett a rendelkezésre álló idő és
erőforráskeretet is figyelembe kellett venni. A Real time telemetrikus nyomon követési és aktív
beavatkozó rendszer kialakításnál a következő szempont rendszert érvényesítettük.

Az egyik szempont rendszer elsődlegesen az általános tervezési elvekkel, matematikai és informatikai
tervezési és fejlesztési módszertanokkal, módszerekkel és az azokhoz kapcsolódó konkrét eszközök
vizsgálatával foglalkozott.
A másik fókuszában a hűtési és beavatkozási rendszer kialakításával, a kapcsolódó informatikai
rendszerkialakítás fontosabb hardveres elemeivel kapcsolatos vizsgálatok, illetve ezekhez kötődően a
főbb funkcionális és nemfunkcionális követelmények, folyamatok és konkrétan használandó eszközök
kialakítása állt.
A harmadik terület a mérési, kommunikációs és adatáramlással kapcsolatos megfontolásokkal,
technológiákkal, az azokhoz kapcsolódó konkrét eszközökkel és módszerekkel foglakozott.
A hűtőkonténer Real time telemetrikus nyomon követési és aktív beavatkozó rendszere sokféle
információt kezel, amelyet egyrészt a jármű vezetője, másrészt a szállítmányozási cég központjában
helyet foglaló szállítmányozási menedzser (irányító, felügyelő) személy részére tesz elérhetővé.
Ezeket az információkat (szállítmánymenedzselési feladatokat) négy csoportba lehet osztani:


gépegység menedzsment, (lásd előző szabályozási paraméter pontok)



útvonal menedzsment, (pl. az útvonal nyomonkövető, adatszolgáltató GPS)



adat menedzsment, (adat gyűjtésére és tárolására, kezelésére, esetenként feldolgozására
szolgáló IT megoldás. Ide tartoznak: a hőmérsékletérzékelők, data loggerek, thermográf
szolgáltatott adatok informatikai feldolgozása)



üzemanyag menedzsment. (ez utóbbit opcionálisan fejlesztettük, a projekt jövőbeni
terveihez tartozik.

A projekt keretében így létrehozott szabályozási és riasztási rendszer elősegíti majd az időben
történő reakciókat, a hőmérséklet megváltozásával vészjelzést küld a sofőrnek, illetve a nyomon
követő rendszeren keresztül is jelzi, valamint megadott embereket SMS-ben figyelmeztet a hibára.
Az aktív beavatkozást lehetővé tevő rendszerrel távoli kapcsolaton keresztül, akár a cég telephelyéről
is intézkedni lehet a hűtőtér - hőmérsékletének beállításával.
A jelentős projekt a konzorciumi tagokon túl, további szakterületek bevonásával és szoros
együttműködésben valósult meg. A fejlesztők több lehetőséget megvizsgálva választották ki azt a
konstrukciós verziót amely az eredeti célok hatékony megvalósítását eredményezte.
A logisztikai felhasználás miatt egy mindkét végéről rakodható, közúti és vasúti szállításra alkalmas,
20 láb hosszú, kéthőmérsékletű, osztott és állítható rakterű, diesel-motor hajtású hűtőaggregáttal
szerelt hűtőkonténerre esett a választás, amelyet egyúttal a hűtött árukra vonatkozó
élelmiszerbiztonsági követelményeknek is meg kellett feletetni.
Ez utóbbi szempontot követte a kizárólag krómacél szerkezetből készült, „Új típusú, több dimenziós
multiinjekciós airflow technikával támogatott GPS regisztrált, intelligens mobil hűtött tér”, rövid

nevén hűtőkonténer, amely csillogó-villogó felületeivel azért a közúton sem mutat rosszul, így a
fejlesztők marketing céljait is hatékonyan támogatja.
A fejlesztés során megvalósított terv variáns egy olyan változatot jelent, amely az előzetesen
megvizsgált lehetséges megoldások előnyös tulajdonságait megtartja, ugyanakkor azok hátrányait
kiküszöböli, illetve csökkenti.

1. ábra több dimenziós multiinjekciós airflow technikával támogatott GPS regisztrált, intelligens mobil hűtött tér elvi
kialakítása

Jellegzetességei, az önálló diesel motoros hajtású hűtőaggregát, két (egy diesel motoros + egy – stabil
helyzetben alkalmazható – elektromos hajtású) hűtőkompresszor, a hűtőaggregát kondenzátorának
menetirányra keresztáramú hűtése, a hűtőaggregát súlypontba történő elhelyezése, a szerkezeti
egységekhez (a hűtőaggregáthoz és kiszolgáló egységeihez) való hozzáférés és szerelhetőség
megkönnyítése, DC hajtású keresztáramú ventilátorok beépítése, kettős légfüggöny alkalmazása, GPS
helyzet és hőmérséklet távadóval való ellátása.
A hűtőkompresszor diesel-motoros hajtása függetlenné teszi a hűtést a jármű hajtásától,
sebességétől, és készenléti (stand-by) helyzetben is alkalmazható. A független diesel motor kevesebb
üzemanyagot fogyaszt, csökkenti a környezetterhelést. Két hűtőkompresszor beépítése növeli a
hűtőszállítás biztonságosságát. A kettős energia-ellátás (diesel-motoros és elektromos) rugalmasabbá
teszi a rendszert, lehetővé teszi (stabil helyzetben) a hajtási mód megváltoztatását (megválasztását)
az energiaáraktól függően.
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