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1 JELÖLÉSJEGYZÉK 

Jelölés Mennyiség megnevezése Mértékegység 

   

A Parallel Bond keresztmetszet m2 

A talajminta keresztmetszet mm2 

Apen. penetrométer keresztmetszet cm2 

Atalajmodell talajmodell keresztmetszet m2 

a szorzótényező görbeillesztésnél MPa/mm 

a0 számítási konstans - 

a1 szorzótényező görbeillesztésnél MPa/mm 

a2 szorzótényező görbeillesztésnél MPa/mm2 

a3 szorzótényező görbeillesztésnél MPa/mm3 

a4 szorzótényező görbeillesztésnél MPa/mm4 

a5 szorzótényező görbeillesztésnél MPa/mm5 

aC meredekség a Coulomb-egyenes egyenletében - 

a(t) gyorsulásvektor m/s2 és rad/s2 

ax(t) az elemek x irányú gyorsulása m/s2 

ay(t) az elemek y irányú gyorsulása m/s2 

az(t) az elemek z irányú gyorsulása m/s2 

α lokális csillapítási tényező - 

b kitevő görbeillesztésnél - 

bnyomófej a nyomófej átmérője vagy kisebbik oldalhossza mm 

bC metszéspont a Coulomb-egyenes egyenletében  N 

bkerék kerék szélessége  mm 

β együttható a csillapítóerő számításához - 

C1 konstans kPa 

C2 konstans kPa 

CI kúpos index (cone index) bar 

c kohézió kPa 

cn normál irányú csillapítás - 

cs nyíró irányú csillapítás - 

D nyomófej átmérője mm 

Dtalajmodell talajmodell átmérő mm 

d nyíródoboz átmérője mm 

dt időlépés s 

E rugalmassági modulusz Pa 

E* ekvivalens rugalmassági modulusz Pa 

e ütközési szám - 

ehenger a fal elemek közötti ütközési szám - 

ek az FN erő karja m 
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etalaj-henger. 
a talajszemcsék és a fal elemek közötti ütközési 

szám 
- 

etalaj-kerék a talajszemcsék és kerék közötti ütközési szám - 

etalaj-pen. 
a talajszemcsék és kúpos penetrométer közötti 

ütközési szám 
- 

etalaj a talajszemcsék közötti ütközési szám - 

εx(t) az elemek x irányú szöggyorsulása rad/s2 

εy(t) az elemek y irányú szöggyorsulása rad/s2 

εz(t) az elemek z irányú szöggyorsulása rad/s2 

FDP kerületi erő N 

Fmax legnagyobb nyíróerő N 

FN talajreakciók függőleges eredője N 

Fnormál normálerő N 

Fnyíró nyíróerő N 

Fd kapcsolati csillapítóerő N 

Fn kapcsolati normálerő N 

Fs kapcsolati nyíróerő N 

Fn,d kapcsolati normál irányú csillapítóerő N 

Fs,d kapcsolati nyíró irányú csillapítóerő N 

F Parallel Bond erővektor N 

F
n
 Parallel Bond normál erő N 

F
s
 Parallel Bond nyíró erő N 

F̃ az elemre ható kiegyensúlyozatlansági erő N 

f gördülési ellenállás-tényező - 

f(t, u(t), v(t)) terhelésvektor N és N·m 

fDP vontatási ellenállás N 

fm 
állandósult nyírófeszültség és normálfeszültség 

hányadosa 
- 

fmax 
maximum nyírófeszültség és normálfeszültség 

hányadosa 
- 

ΔF
n
 Parallel Bond normál erőnövekmény Δt alatt N 

ΔF
s
 Parallel Bond nyíró erőnövekmény Δt alatt N 

φ belső súrlódási szög ° 

φA az A elem szögelfordulása rad 

φB a B elem szögelfordulása rad 

φx(t) az elemek x irányú szögelfordulása rad 

φy(t) az elemek y irányú szögelfordulása rad 

φz(t) az elemek z irányú szögelfordulása rad 

φtalaj talajszemcsék belső súrlódási szöge ° 

G csúsztató rugalmassági modulusz Pa 

G* ekvivalens csúsztató rugalmassági modulusz Pa 

Ghenger a fal elemek csúsztató rugalmassági modulusza Pa 

Gkerék a kerék csúsztató rugalmassági modulusza Pa 
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Gpen. 
a kúpos penetrométer csúsztató rugalmassági 

modulusza 
Pa 

Gtalaj a talajszemcsék csúsztató rugalmassági modulusza Pa 

H mélységi méret mm 

Hpen. penetrálási mélység mm 

Htalajmodell talajmodell magasság mm 

h kapilláris vízemelés m 

I ̅ 
Parallel Bond keresztmetszet másodrendű 

nyomatéka 
m4 

J̅ 
Parallel Bond keresztmetszet poláris másodrendű 

nyomatéka 
m4 

i futó koordináta - 

j nyíró irányú elmozdulás mm 

j0 talaj nyíróirányú elmozdulása τmax esetén mm 

K1 szlip tényező - 

K2 szlip tényező - 

Kn kapcsolati normál merevség N/m 

Ks kapcsolati nyíró merevség N/m 

k fajlagos talajtömörítési tényező 
N/m3 vagy 

N/m(n-1) 

kn az elemek normál merevsége N/m 

kn
talaj a talajszemcsék normál merevsége N/m 

kn
pen. a penetrométer normál merevsége N/m 

ks az elemek nyíró merevsége N/m 

ks
talaj a talajszemcsék nyíró merevsége N/m 

ks
pen. a penetrométer nyíró merevsége N/m 

k
n
 Parallel Bond normál merevség Pa/m 

k
s
 Parallel Bond nyíró merevség Pa/m 

kc kohéziós modulusz N/m(n-2) vagy - 

kφ súrlódási modulusz N/m(n-1) vagy - 

L úthossz m 

L0 tiszta gördüléssel megtett úthossz m 

Ltalajmodell talajmodell hossza mm 

l a nyírás miatti deformáció mélységi határa mm 

lk az FDP erő karja m 

λ Parallel Bond sugár aránytényező - 

M(t) tömegmátrix kg és kg·m2 

M Parallel Bond nyomatékvektor N·m 

M
n
 Parallel Bond csavaró nyomaték N·m 

M
s
 Parallel Bond hajlító nyomaték N·m 

m* ekvivalens tömeg kg 

m az elemek tömege kg 
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ΔM
n
 

Parallel Bond csavaró nyomatéknövekmény Δt 

alatt 
N·m 

ΔM
s
 

Parallel Bond hajlító nyomatéknövekmény Δt 

alatt 
N·m 

µ talaj belső súrlódási tényező - 

µA-B az A és B elemek közötti súrlódási tényező - 

µabroncs talaj-gumiabroncs közötti súrlódási tényező - 

µhenger a fal elemek súrlódási tényezője - 

µtalaj a talajszemcsék közötti súrlódási tényező - 

µtalaj-acél talaj-acél közötti súrlódási tényező - 

µtalaj-henger 
a talajszemcsék és a hengerek közötti súrlódási 

tényező 
- 

µtalaj-kerék 
a talajszemcsék és a kerék közötti súrlódási 

tényező 
- 

µtalaj-pen. 
az elemek és a penetrométer közötti súrlódási 

tényező 
- 

N elemszám db 

n kapcsolati normál irány - 

n talajtípustól függő állandó - 

np porozitás - 

υ Poisson-tényező - 

υhenger a fal elemek Poisson-tényezője - 

υkerék a kerék Poisson-tényezője - 

υpen. a kúpos penetrométer Poisson-tényezője - 

υtalaj a talajszemcsék Poisson-tényezője - 

ω szögsebesség rad/s 

ωx(t) az elemek x irányú szögsebessége rad/s 

ωy(t) az elemek y irányú szögsebessége rad/s 

ωz(t) az elemek z irányú szögsebessége rad/s 

P nyomólap terhelése N 

p0 talaj teherbíró képességének határértéke kPa 

Δp kapilláris nyomás kg·mm/m3 

R nyomólap sugara mm 

R2 determinációs együttható - 

Rfej nyomólapfej lekerekítési sugara mm 

R* ekvivalens sugár m 

Rc kapcsolati sugár mm 

Re az elemek sugara mm 

R Parallel Bond sugár m vagy mm 

r sugár irányú koordináta mm 

rkerék kerék sugara mm 

ρ az elemek sűrűsége kg/m3 

ρvíz víz sűrűsége kg/m3 
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ρtalaj talaj sűrűsége kg/m3 

ρhenger határoló hengerek sűrűsége kg/m3 

ρkerék kerék sűrűsége kg/m3 

ρpen. a kúpos penetrométer sűrűsége kg/m3 

ρtalaj talajszemcsék sűrűsége kg/m3 

s szlip % 

σ normálfeszültség kPa 

σ Parallel Bond normál feszültség Pa 

σmax Parallel Bond normál szilárdság Pa 

T hajtónyomaték N·m 

TRayleigh Rayleigh-féle időlépés s 

t kapcsolati tangenciális irány - 

t idő s 

τ nyírófeszültség kPa vagy MPa 

τc nyírófeszültség kohézív része kPa 

τφ nyírófeszültség nemkohézív része kPa 

τmax maximális nyírófeszültség kPa 

τ Parallel Bond nyírófeszültség Pa 

τmax Parallel Bond nyíró szilárdság Pa 

θ szögkoordináta ° 

θm 
a maximum feszültséghez húzott sugár 

függőlegessel bezárt szöge 
° 

Δθ szögelfordulás növekmény ° 

Δθn szögelfordulás növekmény normál irányú 

összetevője 
° 

Δθs szögelfordulás növekmény nyíró irányú 

összetevője 
° 

u(t) elmozdulásvektor mm és rad 

ux(t) az elemek x irányú elmozdulása m 

uy(t) az elemek y irányú elmozdulása m 

uz(t) az elemek z irányú elmozdulása m 

Un az elemek normál irányú átfedése m 

Us az elemek tangenciális irányú átfedése m 

ΔUn az elemek inkrementális normál irányú átfedése m 

ΔUs az elemek inkrementális nyíró irányú átfedése m 

V a modelltér térfogata m3 

Velem az elemek által kitöltött térfogat m3 

v sebesség m/s 

v szállítósebesség m/s 

v0 relatív sebesség m/s 

va kerék talajhoz képesti sebessége m/s 

v(t) sebességvektor mm/s és rad/s 
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vx(t) az elemek x irányú sebessége m/s 

vy(t) az elemek y irányú sebessége m/s 

vz(t) az elemek z irányú sebessége m/s 

vn
rel

 normál irányú relatív sebesség m/s 

W kerék függőleges terhelése N 

Wtalajmodell talajmodell szélessége mm 

X nedvességtartalom % 

x helyvektor m 

x helykoordináta mm 

y helykoordináta mm 

z helykoordináta mm 

znyomófej nyomófej függőleges besüllyedése m vagy mm 
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2 BEVEZETÉS 

A kutatási téma a talaj-járókerék kölcsönhatásának elemzéséhez a talaj numerikus 

modellezésének lehetőségét vizsgálja. A mezőgazdasági kutatásokban már a XX. század 

közepe óta kulcsfontosságú szerepe van a talaj-kerék kapcsolat elemzésének, amelynek 

oka a jelenség előfordulásának gyakoriságában keresendő. Szinte valamennyi 

talajművelési folyamatban megtalálható, a mezőgazdasági erőgépek ugyanis a talajon 

keresztül képesek vonóerő kifejtésére, ezáltal jelentős nyíró-, és az adhéziós tömegük 

(tehát az erőgép tömege) miatt nyomó igénybevételt fejtenek ki a talaj felső rétegére. 

Emiatt elengedhetetlen a kapcsolat elemzése, vizsgálata, amely az elmúlt században 

kizárólag szántóföldön és laboratóriumi, nem természetes körülmények között, 

talajvályúban történt. A vizsgálatok kiterjedtek hajtott és vontatott kerekek 

mozgásállapotára, a kerekek gördülési ellenállására valamint a kifejthető vonóerő 

értékére különböző mozgási sebességek esetén. Ezen felül több elmélet is született a talaj 

kerék alatti mozgásának (pl. kerék süllyedése statikus illetve dinamikus függőleges 

terhelés esetén), és deformációjának leírására vonatkozóan. A legfontosabb eredmények 

különböző szakcikkekben illetve jegyzetekben megtalálhatók, példaként ki lehet emelni 

McKyes (McKyes, 1985), valamint a hazai irodalmakból Sitkei György (Sitkei, 1967) és 

Laib Lajos (Laib, 2002) könyvét. Az eredményeket felhasználva a mezőgazdasági gépek 

futóművei, gumiabroncsai folyamatos fejlődésen mentek keresztül. 

Az eddigi vizsgálatok legnagyobb hátrányaként a magas fejlesztési idő mellett a 

kutatások jelentős anyagi vonzata sorolható fel. A szántóföldi és laboratóriumi mérések 

kivitelezését ugyanis egyedi mérőberendezések tervezése, gyártása, magának a mérési 

folyamatnak a tervezése, szervezése előzte meg, amely gyakran több hónapos munkát 

igényelt. Ezután következett a kiértékelés, amely során gyakran újabb nehézségek, mérési 

pontatlanságok merültek fel. Ezek miatt szükség lehetett a mérőberendezés vagy a mérési 

elv átgondolására, amely legrosszabb esetben a teljes mérés megismétlését vonhatta maga 

után. Itt fontos megjegyezni, hogy talaj-kerék kölcsönhatását nem csak agrárműszaki 

területen, hanem pl. mars- és holdjáró járművek futóművének fejlesztésénél is vizsgálták, 

amelyeknél különösen magas költségeket jelentett a nagy mennyiségű mérés elvégzése. 

Ezekre vonatkozóan több kétdimenziós (2D) és háromdimenziós (3D) diszkrét elemes 

modell is született (Knuth et al., 2012; Nakashima et al., 2010), amelyek eredményei 

azonban nem használhatók fel Földünk talajaira vonatkozóan. A szimulációk 

fejlesztésében, a kerékre ható terhelések megadásában azonban jelentős információkkal 

bírnak. 

A XX. században végbemenő számítástechnikai fejlődéssel lehetőség adódott a 

folyamatok numerikus szimulációjára, amelyek közül a mérnöki gyakorlatban eddig a 

Végeselemes Módszer (VEM) használata terjedt el. Valós talajok diszkrét jellegű 

felépítése miatt (a talaj kisebb-nagyobb önálló szemcsékből áll) azonban ezek 

modellezése VEM-mel nehézkes, amelyre több kutatás rámutatott. Sokkal célravezetőbb 

a talaj Diszkrét Elemes Módszerrel (DEM) történő vizsgálata, amelynek alapjai az 

1970-es években kerültek kidolgozásra (Cundall és Strack, 1979). Felhasználására 

azonban sokáig nem volt lehetőség, amely a szimulációk nagy számítási időigényére 

vezethető vissza. Ugyanis egy diszkrét elemes modellben az elemek száma elérheti a több 

100 000-et is, a szimulációk lefuttatásához gyakran több hétre, sőt akár hónapra is szükség 

lehet. Ez az idő az 1990-es években kifejlesztésre kerülő számítógépekkel még egy 

nagyságrenddel nagyobb volt, ezért a módszer újszerűnek mondható, csak a 2000-es évek 

elején jelent meg a DEM használata különböző anyagok modellezése esetén. Több kutató 

vizsgálta talaj-művelőelem (Shmulevich et al., 2007; Tamás et al., 2013), valamint 
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nemkohézív talaj-merev kerék kölcsönhatását (Smith és Peng, 2013), amelyek során 

különböző talaj anyagmodellek kerültek kidolgozásra. Az eddigi kutatások azonban nem 

vagy csak kevésbé szólnak kohézív talajokról, amelyek előfordulása gyakoribb a 

valóságban, így mindenképpen szükség van ilyen jellegű talajmodell létrehozására, a 

jellemzők kalibrálására. Ahhoz, hogy a talajon gördülő kerék alatti deformációkat 

mozgásokat jellemezni tudjuk, elsősorban szükség van a talaj függőleges és vízszintes 

irányú terhelésre adott válaszának helyes modellezésére. Ezért a talaj-kerék kölcsönhatás 

elemzéséhez olyan talajmodellt kell alkotni, amely a talaj teherbírása (függőleges 

terhelés) és nyírása (vízszintes terhelés) szempontjából a mérési eredményekhez 

hasonlóan viselkedik. Talajok függőleges terhelés elleni ellenállását a szakirodalom 

alapján pl. kúpos penetrométeres in situ mérési módszerrel, vízszintes terhelésre adott 

válaszát pedig pl. az un. nyíródobozos laboratóriumi méréssel lehet meghatározni, így 

célszerű a diszkrét elemes talajmodellt is ennek a két vizsgálati módszernek megfelelően 

beállítani.  

Az eddigi kutatások alapján napjainkban a diszkrét elemes módszer legnagyobb 

nehézségének a kapcsolati modellek tulajdonságainak beállítása tekinthető. Ugyanis az 

egyes elemek között beállítható mikrojellemzőknek a legtöbb esetben nincs közvetlen 

kapcsolata a mérhető makrojellemzőkkel, így a kettő közötti kapcsolat megtalálására ma 

még kevés útmutatás van, elsősorban az egyes tulajdonságok növelésének vagy 

csökkentésének adott makrojellemzőre gyakorolt hatásait vizsgálták. Olyan eljárást, 

amely a kapcsolati paraméter értékének egzakt meghatározására vonatkozik a 

szakirodalmi áttekintésem során nem találtam. 
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3 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A talaj-gumiabroncs kapcsolat pontos leírása meglehetősen nehéz feladat, amely 

annak bonyolultságára vezethető vissza. Befolyásoló tényezőként sorolhatók fel a talaj 

szerkezetétől nagyban függő talajfizikai, és talajmechanikai paraméterek, valamint a 

gumiabroncs viselkedését leíró anyagjellemzők. Az eddigi kutatások alapján a 

deformálódó talajon gördülő kerék mozgására a következő paraméterek vannak nagy 

hatással (Sitkei, 1967; Laib, 2002): 

 a talaj szemcseméretének eloszlása, 

 a talaj lazultsági állapota, 

 a talaj nedvességtartalma, 

 a talaj teherbíró képessége, 

 a talaj nyírószilárdsága, 

 a terhelés sebessége,  

 a gumiabroncs anyagjellemzői, 

 a gumiabroncs nyomása, 

 a gumiabroncs geometriája (átmérő és szélesség), 

 a gumiabroncs mintázata. 

A továbbiakban ezeket a paramétereket szeretném ismertetni, egyedül a terhelés 

sebességével és a gumiabroncs jellemzőivel nem foglalkozok. Ennek oka abban 

keresendő, hogy jelen kutatásban a deformálódó talajon gördülő kerék sebessége kis 

tartományban mozog (max. 2 m/s a vontatási sebesség), amely így a kölcsönhatást 

kevésbé befolyásolja. A talaj diszkrét elemes modellezésének nehézségei miatt pedig nem 

terjed ki a kutatás a gumiabroncs deformációjára és geometriájára sem, így a gumi 

anyagjellemzőinek, üzemi paramétereinek és méretének a talajra gyakorolt hatását sem 

fogom ismertetni. 

3.1 A talaj fizikai, mechanikai tulajdonságai 

A talaj folyamatosan változó, bonyolult felépítésű, háromfázisú polidiszperz 

rendszer, amelyben a szilárd, folyékony és gáz fázisú alkotóelemek egyidejűleg vannak 

jelen. A szilárd fázist a talaj különböző méretű szemcséi alkotják, a folyékonyt a víz és 

az oldott ásványi anyagok, a gáz fázis pedig a levegőből és a növények 

bomlástermékeiből származik. A talaj szerkezetét alapvetően befolyásolja a három fázis 

egymáshoz viszonyított aránya, amely az állandó száradás illetve nedvesedés 

következtében folyamatosan változik. Emellett az egyes talajszemcsék között elég nagy 

kötőerő jöhet létre ahhoz, hogy azok összetapadjanak (rögképződési folyamat), viszont 

ezek a rögök nem stabilak és nagyon könnyen deformálhatók. A fenti körülmények 

nagyon megnehezítik a talaj mechanikai modellezését. 

3.1.1 A talajok szemcseösszetétele 

A talajok fizikai, és mechanikai tulajdonságait alapvetően befolyásolja a talajok 

szemcseösszetétele. A talajszemcsék nagysága ugyanis nagy hatással van a talaj belső 

súrlódási szögére és a talaj-gumiabroncs közötti súrlódási szög értékére (Sitkei, 1967). A 

részecskék átmérőjének meghatározására Atterberg dolgozott ki mérési eljárást. 

Homoktalajnál szitaanalízis, egyéb esetben pedig vízben történő ülepítés segítségével 

lehet a talajszemcsék méreteit meghatározni. Az 1. ábra alapján elmondható, hogy 



16 

 

legkisebb átmérője az agyagtalaj részecskéinek van, de homoktalajnál is maximum 1 mm 

szemcseméretről lehet beszélni. 

Általánosan elmondható, hogy minél kisebb a talajszemcsék átmérője, annál több 

vizet képes tárolni, annál kötöttebb lesz a talaj (Sitkei, 1967). Tehát a legnagyobb 

teherbírása az agyagtalajoknak van mivel a homoktartalom a nagyobb szemcseátmérők 

miatt lazábbá teszi a talajt. 

 

1. ábra Talajszemcsék méret szerinti eloszlása (Sitkei, 1967). 

A talajok pontos jellemzésére a Nemzetközi Talajtani Társaság által elkészített un. 

háromszög-diagram szolgál (2. ábra). Látható, hogy a háromszög oldalain a három 

különböző méretű szilárd alkotórész (homok, iszap és agyag) van feltüntetve, az adott 

talaj megnevezése pedig ezeknek az alkotórészeknek az arányától függ. 

Hazánkban Arany és Rázsó foglalkozott a talajok szerkezeti tulajdonságainak a 

talaj fizikai jellemzőire gyakorolt hatásával, a talaj kötöttségének leírásával (Rázsó, 

1958). Az Arany-féle kötöttségi szám azt mutatja meg, hogy 100 g légszáraz talajhoz 

hány gramm vizet kell adni ahhoz, hogy éppen folyósodni kezdjen (Sitkei, 1967). 

Nagyobb kötöttségi szám nagyobb agyagtartalmat, kisebb pedig nagyobb homoktartalmat 

jelent. 

 

2. ábra. A nemzetközi osztályozási rendszer háromszög-diagramja (Sitkei, 

1967). 



17 

 

3.1.2 A talajok lazultsági állapota 

A talajok lazultsági állapotának jellemzésére a pórushányad szolgál, amely 

százalékosan megmutatja, hogy mekkora a levegővel és a vízzel kitöltött térfogat aránya 

a szilárd talajszemcsékkel kitöltött térfogathoz képest. Sitkei alapján a pórushányad 

értéke nagymértékű lazítással 60% is lehet, de általában 45-52% közötti értékekkel lehet 

számolni (Sitkei, 1967). 

A teljes pórushányad két részből, a külső és a belső pórushányadból áll. A külső 

pórushányad az egyes talajdarabocskák között található, míg a belső pórushányad a 

talajdarabocskákon belül foglal helyet. Az egyes jellemzők meghatározására mérések 

segítségével van lehetőség (Sitkei, 1967). 

A pórushányad nagymértékben befolyásolja a talaj teherbíró képességét. Ugyanis a 

talaj összenyomásakor a pórushányad erősen csökken egészen addig, amíg az összes 

levegőt ki nem „préseljük” a talajból. Ekkor az összes pórustérfogatot víz tölti ki, amely 

a teherbíró képesség ugrásszerű csökkenését eredményezi. 

3.1.3 A talaj-víz kapcsolat jellemzése 

A talaj kapilláris-porózus anyagnak tekinthető, így a vizet a molekuláris adszorpció 

és a kapilláris adszorpció útján tárolja. A nedvességtartalom jellemzésére sok mutatószám 

terjedt el. Ezek közül a legfontosabb a vízkapacitás (vagy más nevén víztartóképesség), 

de nem szabad figyelmen kívül hagyni pl. a vízemelő és vízáteresztő képességet sem. 

 

3. ábra. Agyag (1), vályog (2) és homoktalajok (3) jellegzetes pF-szám görbéi 

(Kiss, 2002; Laib, 2002). Vályogtalaj esetén a szagatott vonal a tömörített 

állapotra vonatkozik. 
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A talajok vízkapacitása azt mutatja meg, hogy a talaj mennyi vizet képes a 

gravitációval szemben megtartani. Ezt a képességet a negatív kapilláris nyomással (Δp), 

mint tenzióval is lehet jellemezni, amely kifejezhető a kapilláris vízemeléssel (h) (Laib, 

2002): 

∆p=h∙ρ
víz

 (1) 

A fenti összefüggésben ρvíz a víz sűrűségét jelöli. A vízemelés cm-ben megadott 

értékének 10-es alapú logaritmusát a szakirodalom pF-számnak nevezi. A különböző 

talajtípusok jellegzetes pF-görbéit mutatja be a 3. ábra, amely alapján elmondható, hogy 

a kisebb szemcseátmérőjű agyagtalaj esetén a nagyobb nedvességtartalmak felé tolódnak 

el a görbék. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkora tenzió mellett egy agyagtalajnak nagyobb 

a nedvességtartalma, mint egy homoktalajnak. Ebből pedig az a következtetés vonható 

le, hogy a különböző fizikai állapotú talajokat nem azonos nedvességtartalom, hanem 

azonos tenzióhoz tartozó nedvességtartalom mellett kell összehasonlítani. 

A talajok teljes vízkapacitásából a növények csak bizonyos mennyiséget képesek 

felvenni. Ezt hasznos víznek nevezik, értéke a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően 

kb. a vízkapacitás felével egyezik meg (Sitkei, 1967). A másik felet a növények által fel 

nem vehető víz, az un. holtvíz teszi ki. A talaj nedvességének értékét a gyakorlatban a 

térfogatszázalékos és a tömegszázalékos formában is használják. A nedvességtartalom 

nagymértékben befolyásolja a talaj mechanikai jellemzőit (pl. kohézió, belső súrlódási 

szög, stb.), ezért a megadásuknál mindig fel kell tüntetni, hogy mekkora relatív 

nedvességtartalmú talajra vonatkozik. A relatív nedvességtartalomnál pedig arra kell 

ügyelni, hogy a száraz vagy a nedves részre vonatkoztatott értéket használjuk, ugyanis a 

gyakorlatban mindkettő használata elfogadott. 

3.1.4 A talajok teherbíró képessége 

A talajon mozgó kerék alatt a talaj kettős igénybevételnek van kitéve: egyrészt az 

adhéziós súly miatt függőleges irányú nyomásnak, másrészt pedig a kerék tengelyére ható 

hajtónyomaték és a talaj-kerék közötti súrlódás miatt vízszintes irányú nyíróerő terheli a 

talajt. Nyilvánvaló, hogy a két terhelés hatással van egymásra, a gyakorlatban azonban 

ezt el szokás hanyagolni. Így egymástól teljesen függetlenül vizsgálják a talaj teherbírását 

(nyomó igénybevétel) és nyírószilárdságát, súrlódási tényezőit (nyíró igénybevétel). 

A talaj függőleges deformációjának és a talajban ébredő nyomás meghatározására 

már a XX. század elején Gerstner végzett kísérleteket. A kör alakú nyomófejekkel végzett 

mérési eredményekből a következő lineáris összefüggést írták fel (Sitkei, 1967): 

σ=k∙znyomófej . (2) 

Az egyenletben σ a talajban ébredő nyomófeszültség közepes értéke, k az un. 

fajlagos talajtömörítési tényező (mértékegysége N/m3), znyomófej pedig a nyomófej 

függőleges besüllyedése. A további kutatások kimutatták, hogy a lineáris összefüggés 

csak bizonyos talajtípusokra érvényes, helyette Bernstein a besüllyedés exponenciális és 

négyzetgyökös függvényeként javasolta a talajnyomás értékének becslését (Bernstein, 

1913). Utóbbit általánosította Gorjacskin, amely így a következő alakot vette fel 

(Gorjacskin, 1936): 

σ=k∙znyomófej
n . (3) 
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Az n dimenzió nélküli szám talajtípustól függő állandó, k mértékegysége pedig 

N/m(n-1)-re módosult. Később felismerték azt is, hogy különböző nyomófej-átmérők 

használata esetén eltérő értékek adódnak a talajtömörítési tényezőre, tehát k értéke függ 

a nyomófej geometriájától is. Ezért Szaakjan a következő egyenletet javasolta a 

nyomófeszültség számítására (ebben k értéke már független a nyomófej geometriájától) 

(Szaakjan, 1965): 

σ=k∙ (
znyomófej

D
)

n

 . (4) 

Emellett Bekker a Land Locomotion Laboratory-ban végzett mérései alapján azt 

javasolta, hogy a k tényezőt az alábbi összefüggéssel határozzák meg (Bekker, 1969): 

k=
kc

bnyomófej

+kφ (5) 

A kφ súrlódási modulusz (mértékegysége N/m(n-1)) és a kc kohéziós modulusz 

(mértékegysége N/m(n-2)) értéke nem függ a nyomófej geometriai méreteitől, azt a 

képletben bnyomófej reprezentálja (kör alakú nyomófej esetén a kör átmérője, téglalap alak 

esetén pedig a kisebbik oldalhossz). A moduluszok értékének meghatározása különböző 

geometriájú nyomófejek talajba nyomásával lehetséges. Az (5) egyenletet behelyettesítve 

a Gorjacskin-féle képletbe a következőhöz jutunk: 

σ= (
kc

bnyomófej

+kφ) ∙znyomófej
n (6) 

A fenti Bekker-féle összefüggést fejlesztette tovább Reece kiküszöbölve ezzel a 

súrlódási és a kohéziós modulusz meghatározásának nehézségét. Ezek helyett egy kicsit 

bonyolultabb, de a gyakorlatban egyszerűbben alkalmazható képletet kapott, amely az 

alábbi alakot veszi fel (Reece, 1964): 

σ= (c∙kc+
ρ

talaj
∙bnyomófej

2
∙kφ) ∙ (

znyomófej

bnyomófej

)

n

, (7) 

ahol: 

 c a talaj kohéziója, mértékegysége: kPa, 

 kc és kφ a talajtömörítésre jellemző dimenzió nélküli számok (hasonlók a Bekker-

féle összefüggésben lévőkhöz, de azok mértékegységgel rendelkeznek), 

 ρtalaj a talaj sűrűsége, mértékegysége: kg/m3, 

 bnyomófej a felfekvő felület szélessége, mértékegysége: m, 

 n talajtól függő konstans, 

 znyomófej a besüllyedés mértéke, mértékegysége: m. 

A fenti összefüggésektől teljesen eltérő alakban írta fel Kacigin a talaj függőleges 

deformációja és a nyomófeszültség összefüggését (Kacigin és Guskov, 1968): 

σ=p
0
∙th

k

p
0

∙znyomófej. (8) 
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Itt p0 a talaj teherbíró képességének határértéke, amelyet a k tényezővel együtt 

kísérleti úton lehet meghatározni, használata emiatt kevésbé elterjedt. 

Összefoglalva elmondható, hogy a legtöbb összefüggésben a talajban ébredő 

nyomófeszültség közepes értéke a nyomólap függőleges besüllyedésének valahanyadik 

hatványával arányos. 

A talajok függőleges teherbíró képességének mérésére a gyakorlatban kétféle 

módszer terjedt el (Kiss, 2002): 

 nyomólapos (nyomófejes) mérési eljárás, valamint a 

 kúpos penetrométeres mérési eljárás. 

Előbbi esetén egy a kerék függőleges terhelésének megfelelő méretűre 

(D=10…30 cm) választott, kör alakú nyomófejet nyomnak a talajba, miközben mérik a 

talaj ellenállását a nyomófej besüllyedésének függvényében. Erre a mérési eljárásra 

vonatkoznak a fentebb ismertetett (2)…(8) összefüggések. A talaj deformációjának 

jelentős része egyébként abból adódik, hogy lecsökken a talaj pórustérfogata a nyomólap 

alatt, tehát „kipréselődik” a levegő a mérési zónában a talajszemcsék közül. Az eddigi 

kutatások kimutatták, hogy a feszültségeloszlás a nyomófej alatt nagyban függ annak 

alakjától (4. ábra). Teljesen merev nyomófej esetén az elméleti eloszlást a talajt rugalmas 

féltérként modellezve kaphatjuk meg, a 4/b ábra jelöléseivel (Laib, 2002): 

σ(r)=
P

2∙π∙R∙√R2-r2
 , (9) 

ahol P a nyomófej terhelése. 

  

4. ábra. Különböző profilú nyomófejek az alattuk kialakult nyomásképpel 

(Laib, 2002). 

Az összefüggés alapján a nyomófej középvonalában (r=0) a feszültség értéke: 

σ=
P

2∙π∙R2
 , (10) 

A két szélén pedig elméletileg végtelen nagy nyomásnak kellene ébrednie 

(4/b ábra), amely természetesen a talaj tönkremenetele miatt nem következik be. Ekkor a 

nyomófej besüllyedésére a következő összefüggés vezethető le (Kiss, 2002; Laib, 2002): 

znyomófej=
P∙(1-υ2)

2∙R∙E
 . (11) 
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Értelemszerűen a fenti képletben E a féltér rugalmassági modulusza, υ pedig a 

Poisson-tényezője. A valóságban a gumiabroncs is jelentős deformációnak van kitéve, 

ezért sokkal pontosabb eredményt kapunk, ha nem lapos, hanem kör alakú nyomófejet 

alkalmazunk (4/a ábra). Ekkor a feszültségeloszlás sokkal egyenletesebb, a maximum 

értéket a fej középvonalában kapjuk meg. Tovább befolyásolja a mérési eredményeket, 

ha a talajba H mélységben merev réteget helyezünk, modellezve ezzel, hogy az általános 

művelési mélység alatt a talajok teherbírása jóval megnő köszönhetően az erő- és 

munkagépek járása okozta folyamatos tömörítésnek. Ennek megfelelő feltételek melletti 

nyomáseloszlást mutat be az 5. ábra. 

 

5. ábra. Nyomáseloszlás kör alakú nyomófej alatt abban az esetben, ha H 

mélységekben merev réteg található (Laib, 2002). 

Összefoglalva kijelenthetjük, hogy megfelelően elvégzett nyomólapos mérésekkel 

elég pontos eredmények kaphatók a talajok teherbírására vonatkozóan. Hátránya a mérési 

eljárásnak viszont, hogy nagyobb nyomófej méretek esetén elég nagy erőre van szükség 

ahhoz, hogy a fejet megfelelő mélységre süllyesszük, gyakran az emberi erő helyett 

szükség van hidraulikus energiával működő szerkezetekre is. 

Éppen ezért terjedt el a gyakorlatban a kúpos penetrométeres mérési eljárás, 

amelynél a mérőfej geometriáját, ideértve az átmérőket, kúpszögeket és mérőszárátmérők 

nagyságát az ASAE S. 313.1.sz szabványban rögzítették (Kiss, 2002). A kúp legnagyobb 

átmérője is jóval kisebb, mint a nyomólapoknál tapasztalható átmérők, így kisebb 

függőleges erőre van szükség a mérőeszköz talajba nyomásához. Alapvetően két típusa 

ismeretes, nevezetesen a dinamikus és a statikus penetrométerek. Előbbinél a kúp talajba 

nyomása dinamikusan egy ejtősúly vagy kalapács segítségével, utóbbinál pedig állandó 

sebesség mellett történik. A vizsgálatok alapján a penetrométer sebessége befolyásolja a 

mérhető talajellenállás értékét, ezért a dinamikus eszközök háttérbe szorultak a statikusok 

mellett. További hátránya a mérési eljárásnak, hogy a penetrométer mérete összemérhető 

a talajban lévő nagyobb üregek, hézagok méretével (Fountas et al., 2013; Sudduth et al., 

2008) és ebből következik, hogy a mérési eredmények szórása igen nagy. Ezt a hátrányt 

a szokásosnál jóval több mérés elvégzésével és az eredmények átlagolásával lehet 

kiküszöbölni (Laib, 2002). 

Említésre méltó még, hogy a mérési eredményt nagyban befolyásolja a talaj 

nedvességtartalma, ezért a korszerű penetrométerek az elmozdulás-talajellenállás görbe 

mellett automatikusan mérik a talaj nedvességtartalmát is. A 6. ábrán különböző 

tömörségű talajok kúpos penetrométerrel mért talajellenállásai láthatók. Mivel változó 

tömörség esetén a görbe jellege is változik, ezért a szakirodalomban nincs egységes 

álláspont a penetrométeres mélység-talajellenállás görbe matematikai közelítésére 

vonatkozóan. 
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6. ábra. Kúpos penetrométeres mérési eredmény különböző tömörségű 

talajok esetén: mélylazítás, ülepedés után (1); őszi mélyszántás után (2); 3 

éves csak tárcsázás után (3) (Laib, 2002). 

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy az egyszerű kivitelezhetősége miatt a 

kúpos penetrométeres mérési eljárás terjedt el jobban a gyakorlatban, de a fentiek miatt 

fontos megjegyezni, hogy a nyomófejes méréshez képest kevésbé pontos eredmények 

kaphatók. A szakirodalom többféleképpen jellemzi a talajok nyomószilárdságát, 

amelyből kettőt érdemes megemlíteni (Kiss, 2002): 

 a teljes mélység-talajellenállás görbével (un. penetrogrammal), 

 adott mélységben mért talajellenállással, CI index-szel. 

3.1.5 A talajok nyírószilárdsága 

A mezőgazdasági erőgépek vontatási képességét elsősorban a talaj nyírószilárdsága 

határozza meg, hiszen a kerék kapaszkodói (mintázat) a kerületi erő hatására nyírásnak 

teszik ki a felső talajréteget. Valós talajok nyírószilárdságának mérésére a szakirodalom 

többféle eljárást ismer (Terzaghi, 1943). A laboratóriumi vizsgálatokon belül a direkt 

nyíródobozos vizsgálat mellett lehetőség van az un. triaxiális teszt elvégzésére is, 

ezenkívül pedig szántóföldi mérésekre alkalmas berendezések is kifejlesztésre kerültek. 

Ilyen in situ mérőműszer a torziós nyírókészülék és az un. gyűrűs nyírókészülék (Bekker, 

1969; McKyes, 1985). 

A legelterjedtebb mérőberendezés a direkt nyíródobozos készülék, amelynél a 

talajmintát két (alsó és felső) részből álló négyzet vagy kör keresztmetszetű dobozba 

töltik (7. ábra). A gyakorlatban elterjedtebb a kör keresztmetszetű készülék használata. 

Ezután a minta felülről adott függőleges terhelést kap, miközben a doboz felső részét 

kicsiny, állandó sebességgel vízszintes irányban mozgatják. Ezáltal a bolygatatlan 

talajminta a két doboz fél között nyíró igénybevételnek van kitéve. A teljes folyamat alatt 

a felső doboz nyíró irányú (vízszintes) elmozdulását valamint az elmozdításhoz szükséges 

erőt (nyíróerőt) mérik, így adott előterheléshez felrajzolható a 8. ábra szerinti 

nyírófeszültség-elmozdulás görbe, amelyről leolvasható a maximális nyírófeszültség 

értéke. 
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7. ábra. Direkt nyíródobozos vizsgálat (Sitkei, 1981). 

A 8. ábra szerint a nyírási folyamat három részre bontható. Az első szakasz a 

plasztikus deformáció szakasza, amelyben a nyírófeszültség közel lineárisan növekszik a 

talaj nyíróirányú deformációjával. A szakasz végén a τ feszültség eléri a maximumát, 

majd a talajréteg elnyíródása (2. szakasz) alatt rohamosan csökkenni kezd, egészen egy 

állandó értékig. Végül az utolsó szakaszban a nyírófeszültség értéke nem változik ugyanis 

ebben a fázisban a nyírófeszültség (τ) értékét nem a kohézió, hanem az elnyíródott 

talajrétegek közötti belső súrlódási tényező határozza meg, tehát: 

τ = μ∙σ, (12) 

ahol: 

 µ a talaj belső súrlódási tényezője (dimenziótlan), 

 σ a talajmintában ébredő nyomófeszültség, mértékegysége: kPa. 

 

8. ábra. Különböző talajok jellegzetes nyírófeszültség diagramja az 

elmozdulás függvényében (a) és a csúcsos függvény felbontása (b) (Sitkei, 

1967). 

A 8. ábra illetve az előzőekben bemutatott folyamat elsősorban kohézív talajokra 

jellemző, amelyek esetén a nyírófeszültség-elmozdulás görbe a gyakorlati 

tapasztalatoknak megfelelően un. csúcsos alakú. Ez a függvény jó közelítéssel egy 

kohézív (τc) és egy nemkohézív görbe (τφ) összegeként írható fel (8/b ábra). Nemkohézív 

talajoknál a 8/b ábrán látható, aszimptotikus diagrammot (τφ) kapjuk eredményül.  
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Az előbbi folyamatot több függőleges előterhelés mellett elvégezve, majd a belőlük 

számítható nyomófeszültség függvényében a legnagyobb nyírófeszültségeket ábrázolva 

a 9. ábrán látható diagrammot kapjuk eredményül: 

  

9. ábra. A talaj Coulomb-egyenesének felvétele. 

A 9. ábrán látható pontok a talaj tönkremenetelét jelentik, a pontokat összekötve 

kiszerkeszthető a talaj tönkremeneteli határgörbéje. A szakirodalmak alapján (Terzaghi, 

1943; Sitkei, 1967; Bekker, 1969; McKyes, 1985) talajok esetén a pontok jó közelítéssel 

egy egyenesre esnek, ezért a Mohr-körök burkoló görbéjét a talaj Coulomb-egyenesének 

is nevezik. Az egyenes egyenletéből meghatározható a talajminta kohéziója és belső 

súrlódási szöge, hiszen a függőleges tengely és a Coulomb-egyenes metszéspontja adja a 

kohézió, az egyenes meredeksége pedig a belső súrlódási szög értékét. Ebből adódóan 

talajok nyírószilárdságának meghatározása az un. Mohr-Coulomb összefüggés 

segítségével lehetséges (Terzaghi, 1943): 

τmax=c+μ∙σ. (13) 

Eszerint adott talaj esetén a talajban ébredő nyírófeszültség maximuma (τmax) függ 

a talaj kohéziójától (c) továbbá lineárisan arányos a minta keresztmetszetében ébredő 

nyomófeszültséggel (σ). Az arányossági tényező a talaj belső súrlódási tényezője (µ), 

amelyből kiszámítható a belső súrlódási szög (φ) értéke: 

φ=arctg μ. (14) 

 

10. ábra. A talaj belső súrlódási tényezőjének változása a nedvességtartalom 

függvényében (a) és a talaj és abroncs közötti súrlódási tényező (b) (Laib, 

2002). 

RToki-Tanszek
Text Box
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Fontos megjegyezni, hogy a kohézió és a belső súrlódási szög értéke nagyban függ 

az egyéb talajjellemzőktől is, pl. a kohézió lazább talajok esetén kisebb lesz, tehát a 

kohézió értéke csökken a pórushányad értékének növekedése esetén (Sitkei, 1967). 

Jelentősebb hatása a nedvességtartalomnak van, nevezetesen a kohézió értéke növekvő 

nedvességtartalom esetén is nő. Az előbbieknek és a gyakorlati tapasztalatoknak 

megfelelően száraz homoktalajok kohéziója zérus. A belső súrlódási szög 

nedvességtartalomtól való függését pedig a 10/a ábra szemlélteti, amely alapján növekvő 

nedvességtartalom (X) értékek esetén a belső súrlódási szög értéke csökken. A talaj 

nyírási jellemzői mellett fontos kiemelni a 10/b ábrán látható diagrammot, miszerint a 

talaj és gumiabroncs közötti súrlódási tényező értéke homokos vályog és vályog talaj 

esetén gyakorlatilag µabroncs=0.6…0.8 érték körül mozog. A diszkrét elemes 

szimulációknál ennek megfelelően állítottam be a merev kerék és talajszemcsék közötti 

súrlódási tényező értékét. 

Meg kell jegyezni viszont, hogy a direkt nyíródobozos mérésnek két alapvető hibája 

is van (Keppler, 2006). Egyrészt a talajmintát határoló keret és a minta között a 

függőleges terhelés hatására nyomás alakul ki, amely miatt a feszültségi állapot sosem 

lesz egytengelyű, éppen ezért a mérési eredményekből nyert egyenes nem tekinthető 

teljes pontossággal a talajminta tönkremeneteli határgörbéjének. Továbbá a 

nyírófeszültség számításánál egyenletes normál irányú terheléseloszlást tételezünk fel, 

amely nyilvánvalóan csak egy közelítése a valódi feszültségeloszlásnak. Ebből 

következik, hogy a nyírófeszültség eloszlása sem lesz egyenletes a nyíródobozon belül, a 

tényleges eloszlásra a 11. ábra mutat példát. 

 

11. ábra. A nyírófeszültség eloszlása a nyíródoboz középvonalában a 

berendezés x hossza mentén (Keppler, 2006). 

Ezen meggondolások ismeretében mégis kijelenhető, hogy a direkt nyíródobozos 

mérési eljárás nagyon elterjedt a gyakorlatban, amely a módszer egyszerűségével és 

gyorsaságával magyarázható. Kutatásomban én is ezt a módszert használtam fel a talaj 

nyírási tönkremenetelének jellemzésére. 

A terepen végzett kísérletek alapján megfigyelhető, hogy a talaj nyírásakor a 

vízszintes elmozdulás (j) nem csak a nyírási síkban, hanem alatta, egészen egy adott l 

hosszig létrejön (12. ábra), így a nyírási deformációt első közelítésben a j/l 

viszonyszámmal jellemezhetjük. Különösen igaz ez a kerék alatt deformálódó talaj 

esetén. A Hooke-törvényt használva differenciális alakban felírható a talajban ébredő 

nyírófeszültség a j/l viszonyszám függvényében, amelynek általános megoldása a 

levezetés mellőzése nélkül (Laib, 2002): 

τ=C1∙e
- 

j
l+C2, (15) 
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ahol C1 és C2 a kezdeti feltételektől függő állandók. Nemkohézív talajok esetén ez a két 

feltétel értelemszerűen (c≈0 kPa): 

 j=0 → τ=0, ebből C1=-μ∙σ. 

 j=∞ → τ=μ∙σ, ebből C2=μ∙σ. 

 

12. ábra. A talaj nyírás hatására bekövetkező elmozdulása (Laib, 2002). 

Ezeket felhasználva és behelyettesítve (15) egyenletbe a következőt kapjuk 

eredményül: 

τ=μ∙σ∙ (1-e
- 

j
l) , (16) 

amely nagyban hasonlít a közismert asszimptotikus összefüggéshez (Jánosi és Hanamoto, 

1961): 

τ=(c+σ∙tanφ)∙ (1-e
- 

j
l) =(c+σ∙μ)∙ (1-e

- 
j
l) . (17) 

Kohézív talajok esetén a csúcsos görbe leírása matematikailag kissé nehézkes, több 

kutató dolgozott ki erre vonatkozóan különböző egyenleteket. Bekker több exponenciális 

tagból álló közelítése pl. az alábbi alakot ölti dimenziótlan formában (Bekker, 1956; 

Bekker, 1969): 

τ

τmax

=
e
(-K2+√K2

2
-1)∙K1∙j

-e
(-K2-√K2

2
-1)∙K1∙j

e
(-K2+√K2

2
-1)∙K1∙j0

-e
(-K2-√K2

2
-1)∙K1∙j0

,  (18) 

amelyből felhasználva a (13) egyenletet: 

τ=(c+μ∙σ)∙
e
(-K2+√K2

2
-1)∙K1∙j

-e
(-K2-√K2

2
-1)∙K1∙j

e
(-K2+√K2

2
-1)∙K1∙j0

-e
(-K2-√K2

2
-1)∙K1∙j0

 . (19) 

A (18) egyenletben lévő K1 és K2 un. szlip tényezők értékeinek meghatározása 

eléggé nehézkes, egy példát mutat be Sela munkája (Sela, 1961), ahol grafikus 

szerkesztéssel számíthatók ki a tényezők értékei közelítő pontossággal. Az egyenletben 

lévő j0 pedig a talaj elmozdulása τmax esetén. 
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Ettől eltérő, koszinusz és tangens-hiperbolikusz függvénnyel közelítette a 

nyíróerőgörbét Kacigin (Kacigin és Guskov, 1968): 

τ

σ
=f

m
∙ (1+

a0

ch
j
j
0

) ∙th
j

j
0

 . (20) 

A (20) egyenletben az a0 tényezőt pedig a következő összefüggéssel lehet 

meghatározni (Kacigin és Guskov, 1968): 

a0=2,55∙ (
f
max

-f
m

f
m

)

0,825

, (21) 

ahol az fmax és fm tényezők rendre a maximum nyírófeszültség és a normálfeszültség, 

illetve az állandósult nyírófeszültség és a normálfeszültség hányadosa a 13. ábra alapján. 

 

13. ábra. Az fm és fmax tényezők értelmezése csúcsos (a) és asszimptotikus 

nyírófeszültség-elmozdulás görbe esetén (b) (Kacigin és Guskov, 1968). 

Meg kell jegyezni, hogy nemkohézív talajok esetén a Kacigin-féle közelítésnél 

τmax=τm, így fmax=fm, ami azt jelenti, hogy a0=0. Ebből adódóan a koszinusz-hiperbolikusz 

tag eltűnik, tehát: 

τ

σ
=f

m
∙th

j

j
0

 . (22) 

Ezt összehasonlítva a Jánosi-féle asszimptotikus (17) egyenlettel látható, hogy 

mindkét görbe hasonló alakot vesz fel, így alkalmasak lehetnek a talaj nyírógörbéjének 

leírására. Meg kell azonban jegyezni, hogy mind a (18), mind pedig a (20) egyenletek 

relatíve bonyolult függvények, a konstansok meghatározása vagy kimérése pedig nehéz. 

Kerék talajon való mozgása közben a csúszások miatt az abroncs alatti talajrétegek 

húzásnak is ki vannak téve (Laib, 2002). Ennek következményeképpen pedig a kohézió 

értéke közel nullára csökken, ezért gördülő kerék alatt még kohézív talaj esetén sem 

kapunk a 8. ábrán látható csúcsos nyírófeszültség-elmozdulás görbét, helyette a 14. ábrán 

látható módon egy kezdeti szakasz után a talajrétegek a Coulomb-súrlódás 

törvényszerűségének megfelelően elcsúsznak egymáson. 
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14. ábra. Gördülő kerék alatti talaj nyírófeszültség-elmozdulás görbéje 

(Laib, 2002). 

A görbe felfutó szakasza a már ismert differenciál-egyenlet általános megoldásából, 

a (15) összefüggésből vezethető le új kezdeti és peremfeltételek segítségével (Laib, 

2002): 

 j=0→ τ=0. 

 j=j
0
 →

j

l
=

j0

l
→ τ=τmax=μ∙σ, itt j0 továbbra is a talaj nyíróirányú elmozdulását 

jelenti a maximális nyírófeszültség esetén. 

A levezetést mellőzve a következő eredményre jutunk: 

τ=

τmax∙ (1-e
- 

j
l)

1-e
- 

j0
l

, (23) 

Tehát ezzel az összefüggéssel tudjuk jellemezni a kohézív talajok kerék alatt 

bekövetkező tönkremenetelének az egyes rétegek egymáson való elcsúszásáig tartó, 

felfutó szakaszát. 

3.2 A kerék gördülésének mechanikája 

Talaj-kerék kapcsolat vizsgálatánál a kölcsönhatásban lévő elemek deformációja 

alapján a szakirodalom négyféle kapcsolatot ismer (Rázsó et al., 1964): 

 merev kerék gördülése szintén merev, nem deformálódó pályán (pl. vasúti kerék 

gördülése vasúti sínen), 

 deformálódó kerék gördülése merev pályán (pl. közúton közlekedő 

személygépkocsi kerekeinek mozgása), 

 merev kerék gördülése deformálódó pályán, 

 valamint deformálódó kerék gördülése deformálódó pályán. 

Utóbbi modellezi legjobban a mezőgazdasági erő- és munkagépek talajon való 

mozgását. Kutatásomban a 3. esettel foglalkozom, amelynek oka a talaj diszkrét elemes 

modellezésének nehézségeiben keresendő (3.4 fejezet). További érv a merev kerék 

létjogosultságára az a tény, hogy napjainkban egyelőre nem áll rendelkezésre olyan 

számítógépes kapacitás, amellyel a gumi deformációját jól modellező végeselemes és a 

talaj deformációját helyesen leíró diszkrét elemes numerikus szimulációk hatékonyan 

összekapcsolhatók lennének (3.4 fejezet). 
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3.2.1 Kerék gördülésének kinematikája 

Talajon gördülő kerék mozgása állandó haladási sebesség esetén két mozgásból, az 

egyenes vonalú egyenletes mozgásból és egyenletes forgómozgásból áll. Előbbi 

sebességét tekinthetjük szállítósebességnek (v), utóbbi pedig a relatív sebesség (v0). A 

kerék talajhoz viszonyított sebessége a kerék valamennyi pontjában ennek a két 

sebességnek az összegeként írható fel (Laib, 2002): 

va=v0+v (24) 

Talajon gördülő kerék mozgását a kerék csúszása alapvetően befolyásolja, ezért 

bevezetésre került a szlip (s) fogalma (Laib, 2002): 

s=
L0-L

L0

∙100 , (25) 

ahol: 

 L0 a kerék forgásából tiszta gördüléssel megtett úthossz, mértékegysége: m, 

 L a kerék mozgása során megtett tényleges úthossz, mértékegysége: m. 

Méréseknél a szlip fenti összefüggéssel történő meghatározása nehézkes, 

egyszerűbb a kerék vontatási és kerületi sebességét mérni, így (Laib és Vas, 1998): 

s=
|v0 |-|v|

|v0 |
∙100= (1-

|v|

|v0 |
) ∙100 , (26) 

A szlip definíciójából következik, hogy hajtott kerék általában pozitív szlippel 

gördül, hiszen |v| <|v0 | áll fenn. A két határeset a következő: 

 s=0 → |v0 |= |v|, illetve, 

 s=100 % →  |v|=0, amikor a kerék egyhelyben forog. 

Vontatott kerék esetén azonban az alsó határhelyzet nem s=-100 % hanem: 

 s=-∞ → |v0 |=0 . 

Ebben az esetben a kerék kerületi sebessége 0, tehát a kerék forgás nélkül csúszik 

a talajon (un. blokkolt kerék esete). 

3.2.2 Kerék gördülésének dinamikája 

Deformálódó talajon gördülő merev kerék alatt a talajban függőleges és vízszintes 

irányú feszültségek ébrednek, szabadon gördülő kerék esetén a függőleges feszültségek 

a jelentősek, hajtott keréknél a nyíró irányú feszültségek sem hanyagolhatók el. A 

15. ábrán láthatók a v állandó sebességgel mozgó hajtott kerékre ható erők és 

nyomatékok, a kerék tengelyén mért függőleges terhelést W, a kerületi erőt pedig FDP 

jelöli. Látható, hogy a kerék a függőleges terhelés hatására zk mélységig süllyed a talajba, 

és haladó mozgás esetén mind a nyomó-, mind pedig a nyírófeszültség eloszlása 

aszimmetrikus lesz a kerék tengelyére nézve. Ebből adódóan a feszültségek maximuma 

nem az elméleti érintkezési pontba húzott normálison fog elhelyezkedni, hanem azzal θm 

szöget bezáró sugáron (ld. az ábrán jelölt szöget). 
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15. ábra. Hajtott kerékre ható erők és nyomatékok (Ding et al., 2011). 

A pontos feszültségeloszlást ismertnek feltételezve a függőleges és vízszintes 

irányú erőkomponenseket, valamint a hajtó T nyomatékot az alábbi integrálok 

segítségével kaphatjuk meg (Iagnemma et al., 2002; Shibly et al., 2005; Shamrao et al., 

2018): 

FDP=rkerék∙bkerék∙ ( ∫ τ(θ)∙cosθ∙dθ

θ1

-θ2

- ∫ σ(θ)∙sinθ∙dθ

θ1

-θ2

)  , (27) 

W=rkerék∙bkerék∙ ( ∫ σ(θ)∙cosθ∙dθ

θ1

−θ2

+ ∫ τ(θ)∙sinθ∙dθ

θ1

-θ2

)  , (28) 

T=rkerék
2∙bkerék∙ ∫ τ(θ)∙dθ

θ1

−θ2

 , (29) 

A fenti vonal menti integrálok csak akkor igazak, ha a kerék bkerék szélessége 

mentén a feszültségeloszlás állandó, továbbá az integrálok kiszámítása csak bizonyos 

alakú σ(θ) és τ(θ) esetén lehetséges analítikusan, (Iagnemma et al., 2002) és (Shibly et al., 

2005) erre mutat példát. Ezért kerültek előtérbe a numerikus megoldások, ideértve a 

különböző szimulációkat is. 

A 15. ábra alapján az állandó v sebességgel gördülő kerékre felírható erő, és az O 

pontra, mint a kerék súlypontjára felírható nyomatékegyensúlyok az alábbiak lesznek: 

FN -W=0 , (30) 

FDP -fDP
=0 , (31) 

T-FDP∙lk -FN∙ek=0 , (32) 

ahol: 

 fDP a kerék tengelyén mért vontatási ellenállás, mértékegysége: N, 

 FN a talajreakciók függőleges eredője, mértékegysége: N, 
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 T a kerék tengelyére ható nyomatékok összessége, amely a hajtó nyomatékból, 

valamint a csapsúrlódásból származó veszteségnyomatékból áll, mértékegysége: 

N·m. 

Vontatott kerék esetén változik az elemek között átadódó erők és nyomatékok 

iránya, ahogyan az a 16. ábrán látható. 

   

16. ábra. Vontatott kerékre ható erők és nyomatékok (Ding et al., 2011). 

A 16. ábrán lévő T nyomaték már csak a mozgást gátló csapsúrlódásból származik, 

hiszen ebben az esetben a hajtónyomaték nincs jelen. Ebből adódóan a fenti (31) és (32) 

egyenletek módosulnak: 

f
DP

 -FDP=0 , (33) 

FDP∙lk -FN ∙ ek -T=0 , (34) 

A mezőgazdasági abroncsok talajon való gördülése mindig veszteséggel jár, ennek 

két fő oka a talaj deformációja miatt kialakuló gördülési ellenállás (FDP erő a 16. ábrán), 

valamint a kinematikánál ismertetett szlip. A gördülési ellenállás tényezője definíció 

alapján a kerékre ható vízszintes irányú erő és a függőleges terhelés hányadosaként 

számítható (Laib, 2002): 

f=
f
DP

W
 . (35) 

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a gördülési ellenállás tényező nagyban függ a 

kerék függőleges süllyedésétől (Laib, 2002), ebből adódóan nagy szerepe van a kerék 

függőleges terhelését a talaj deformációjának függvényeként leíró egyenleteknek. Az 

abroncsok talajon történő gördülése során a gördülési ellenállás tényező értéke a 

tapasztalatok alapján 0,15…0,3 tartományban mozog (Laib, 2002). 

3.3 A diszkrét elemes módszer (DEM) bemutatása 

A mérnöki gyakorlatban gyakran előfordul, hogy valamilyen diszkrét felépítésű 

halmaz mozgását és alakváltozását kell vizsgálnunk. Utóbbit nem az egyes szemcsék 

deformációja, valamint önálló alakváltozásai, hanem szinte minden esetben a szemcsék 

egymáson való elcsúszása és gördülése határozza meg (Bagi, 2007). Így a halmaz 
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alakváltozása gyakorlatilag a szemcsék átrendeződésének a következménye lesz. Ez a 

tulajdonság nagyon jól megfigyelhető akár talajok deformációja, vágása vagy pl. a silóból 

való termény kiömlése esetén is (Goda és Ebert, 2005; Keppler, 2006; Oldal, 2007; 

Safranyik, 2016). Éppen ezért a kontinuumokra jellemző anyagmennyiségek és törvények 

segítségével nem lehet megfelelő pontosággal leírni az ilyen halmazok mozgás közben 

bekövetkező alakváltozását, helyettük egy olyan módszerre van szükség, amely 

figyelembe veszi az anyag szemcsés (diszkrét) felépítését is. Erre kiválóan alkalmas az 

1970-es években kidolgozott numerikus eljárás, az un. diszkrét elemes módszer (Cundall 

és Strack, 1979). Egy későbbi definíció alapján egy módszer akkor tekinthető diszkrét 

elemes eljárásnak, ha (Cundall és Hart, 1992): 

 a felhasznált anyagmodell egymástól különálló elemek sokaságából áll, 

 az elemek önálló szabadságfokokkal rendelkeznek úgy, hogy a részecskék véges 

nagyságú elmozdulásai és elfordulásai követhetők, 

 a mozgás során az elemek között új kapcsolatok jöhetnek létre illetve szűnhetnek 

meg. 

Az utolsó feltételből következik a legnagyobb különbség a mérnöki gyakorlatban 

manapság már rutinszerűen alkalmazott végeselemes (angolul Finite Element Method – 

FEM) és a diszkrét elemes módszer (angolul Discrete Element Method – DEM) között. 

Míg előbbinél a teljes anyag kontinuumként van kezelve, tehát az elmozdulásoknak az 

elemek csomópontjaiban bizonyos folytonossági követelményeknek kell eleget tennie, 

addig a diszkrét elemes módszernél az elemek teljesen önálló (ebből adódóan szinte 

biztosan nem folytonos) elmozdulásokkal rendelkeznek a vizsgálni kívánt folyamat alatt. 

3.3.1 Kezdeti geometria létrehozása és a mozgásegyenlet 

A modellezés ebben az esetben is a kezdeti geometria létrehozásával kezdődik, 

amely a részecskék helyének (pozíciójának) és alakjának definiálását jelenti. Erre ma 

többféle eljárás ismert, a kutatók közös álláspontja, hogy a szabályos halmazok 

alkalmazhatósága megkérdőjelezhető (Bagi, 2007), ezért a kezdeti geometriák általában 

a részecskék valamilyen véletlenszerű elrendezéséből állnak. Talán az egyik 

legelterjedtebb eljárás az un. SSI (Simple Sequential Inhibition) technika (Evans, 1993), 

amely véletlenszerű helyre egymással kezdetben nem érintkező elemeket generál. Ha egy 

új elem olyan helyre kerülne, ahol átfedés jönne létre egy már meglévő részecskével, 

akkor a szoftver nem fogadja el az elemet. Ez a folyamat addig tart, amíg a próbálkozások 

száma el nem ér egy bizonyos határértéket. Az eljárás előnye, hogy kiválóan 

alkalmazható adott tartományban változó méretű elemek esetén is. Hátránya viszont, 

hogy az elemek nem érintkeznek egymással, így szükség van további tömörítési eljárásra, 

amely gyakran sok számítási időt tesz szükségessé. Ez leggyakrabban egy ülepítést jelent, 

amely alatt a részecskék a gravitáció hatására a modelltér aljára süllyednek le. A 

geometria létrehozása akkor ér véget, ha az elemek sebessége egy megadott, elegendően 

kicsi érték alá csökken vagy az un. kiegyensúlyozatlansági erő nagyságrendekkel kisebb 

a rájuk ható terhelésnél. A kezdeti geometriák jellemzésére a porozitást (np) szokás 

használni, amely azt mutatja meg, hogy mekkora a levegő által kitöltött térfogat (amely 

az elemek által kitöltött térfogatból, Velem-ből számítható) a teljes modelltér térfogatához 

(V) képest. 

np=
V-Velem

V
=1-

Velem

V
. (36) 
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A kezdeti geometriák létrehozása után a programok a vizsgálni kívánt folyamatot 

kicsi dt időlépések sorozatára bontják, amely alatt az egyes elemek elmozdulásai is 

elegendően kicsinek tekinthetők. Az egyes időlépések végén megkapott elmozdulások 

összege fogja megadni az adott részecske szimuláció alatt végzett teljes elmozdulását. 

Merev elemek esetén a részecskék csak merevtestszerű elmozdulást és elfordulást 

végeznek, így az i-edik elem elmozdulásvektora Descartes-féle koordináta rendszert 

használva az alábbi alakot veszi fel (Bagi, 2007): 

ui(t)=

[
 
 
 
 
 
 
 
ux,i(t)

uy,i(t)

uz,i(t)

φ
x,i

(t)

φ
y,i

(t)

φ
z,i
(t)

 

]
 
 
 
 
 
 
 

. (37) 

Ebből idő szerinti deriválásokkal kapható meg az elem sebesség- (vi(t)), illetve 

gyorsulásvektora (ai(t)): 

vi(t)=
dui(t)

dt
=

[
 
 
 
 
 
 
vx,i(t)

vy,i(t)

vz,i(t)

ωx,i(t)

ωy,i(t)

ωz,i(t)

 

]
 
 
 
 
 
 

=
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dux,i(t)

dt
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dt
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dt
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x,i
(t)

dt
dφ

y,i
(t)
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dφ

z,i
(t)
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. (38) 

ai(t)=
d

2
ui(t)

dt
2

=
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. (39) 

Ezután felírható az elem mozgásegyenlete, amely az x, y és z irányú 

impulzustételből, valamint a szintén x, y és z irányú perdülettételből áll (Bagi, 2007): 
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Mi(t)∙ ai(t)=f
i
(t,u(t),v(t)). (40) 

ahol az Mi (t) un. tömegmátrix az i-edik elem tömegét és időtől függő inerciáit 

tartalmazza nem gömbszimmetrikus elemek esetén. Az egyenletben lévő fi (t, u(t), v(t)) 

terhelésvektor pedig az elem középpontjába redukált, az elemre ható erőkből és 

nyomatékokból számítható, x,y és z irányú erőket és nyomatékokat tartalmazza. Látható, 

hogy ez a vektor nem csak az i-edik elem elmozdulásától és sebességétől függ, hanem a 

kapcsolatok miatt szerepet kapnak a szomszédos elemek elmozdulás- és sebességvektorai 

is. A képletben lévő u(t) és v(t) vektorokat úgy kapjuk meg, ha az összesen N db elem 

elmozdulás- és sebességvektorait egy-egy un. hipervektorba gyűjtjük (Bagi, 2007): 

u(t)=

[
 
 
 
 
 
u1(t)

u2(t)
.

.

.

uN(t)

 

]
 
 
 
 
 

 és v(t)=

[
 
 
 
 
 
v1(t)

v2(t)
.

.

.

vN(t)

 

]
 
 
 
 
 

. (41) 

Ezt megtehetjük természetesen a gyorsulás- és terhelésvektorokkal valamint az 

elemek tömegmátrixaival is, így a teljes rendszer mozgását leíró egyenlethez juthatunk: 

M(t)∙ a(t)=f(t,u(t),v(t)). (42) 

Bizonyítható, hogy hasonló alakra hozható egyenletet kapunk deformálódó elemek 

alkalmazása esetén is, így ez az az egyenlet, amelyet egy diszkrét elemes szoftvernek 

minden egyes dt időlépésben meg kell oldania. A kapott u(t) elmozdulásvektor után a 

program frissíti az elemek helyzetét, megvizsgálja, hogy mennyiben változott a kapcsolati 

topológia, tehát, hogy szakadtak fel meglévő kapcsolatok, vagy új elemek kerültek 

egymással kapcsolatba, majd kezdődhet a következő ciklus. 

Alapvetően kétféle számítást különböztetünk meg, beszélhetünk un. kvázistatikus 

és un. időlépéses szimulációkról. Utóbbira vonatkoznak a fent bemutatott egyenletek, 

ekkor az elemek elmozdulásai a dt pillanatban kiszámított elmozdulások sorozatával 

állíthatók elő. Ezzel szemben a kvázistatikus számításoknál az elemek sebesség- és 

gyorsulásvektorai zérusak, és azt keressük, hogy milyen u(t) elmozdulás szükséges 

ahhoz, hogy a kezdeti rendszerünk nyugalmi állapotba kerüljön (Bagi, 2007). Bizonyos 

szoftverekben (pl. PFC) ezek az eljárások használhatók fel a kezdeti geometriák 

létrehozására. 

3.3.2 Kapcsolati modellek ismertetése 

A diszkrét elemes szoftverek alapvetően kétféle, merev és deformálódó elemeket 

használnak a vizsgálni kívánt anyag modellezéséhez. A kutatásom során felhasznált PFC 

(Particle Flow Code) illetve EDEM programokban tökéletesen merev részecskék 

generálhatók, amelyek deformálható kapcsolatokkal képesek egymás mozgására hatással 

lenni. Ebből adódóan az elemek mérete és gömb alakja nem változik meg, helyette a 

szomszédos elemekkel való átfedésből lehet egy-egy kapcsolati erőt számítani, amely 

hatással van az adott részecske mozgására. Fentiekből következik, hogy a vizsgálni kívánt 

anyag viselkedését a megfelelő kapcsolati modellek helyes beállításával lehet elérni a 

diszkrét elemes modellezés során. Utóbbit a kutatók un. kalibrációnak hívják, amely 

során az egyes kapcsolati paramétereket addig változtatják, amíg a modelljük a kívánt 

viselkedést elég pontosan követi. 
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A kutatásom kohézív és nemkohézív talajok modellezésével foglalkozik, amelyhez 

az alábbi két kapcsolati modellt használtam fel: 

 Linear Model és Parallel Bond kapcsolati modell (PFC szoftver esetén). 

 Hertz Mindlin és Parallel Bond kapcsolati modell (EDEM szoftver esetén). 

A kutatásom elején felhasznált Linear és Parallel Bond modellekből (Potyondy és 

Cundall, 2004) előbbi felelős a részecskék közötti nyomás és súrlódás, utóbbi pedig a 

szemcsék közötti kohézió modellezéséért. A Linear kapcsolati modell esetén akkor, 

amikor két részecske átfedésbe kerül egymással, létrejön az i-edik kapcsolat az xi helyen 

(17/a ábra). Ez a hely a két elem középpontját összekötő egyenesen, tehát a kapcsolati 

normális irányában (ni) az átfedés közepén helyezkedik el. A kapcsolat felbontható 

normál és az arra merőleges tangenciális irányra (ti), ebből adódóan két elem között 

normál (Fn
i) és nyíró irányú erő (Fs

i) adódik át, értelemszerűen a kettő eredője adja a 

kapcsolati erőt: 

Fi=Fn
i∙ni+Fs

i∙ti. (43) 

Az erők nagyságai az elemek közötti átfedésből határozhatók meg az alábbi 

összefüggések segítségével (Potyondy és Cundall, 2004): 

Fn
i=Kn

i∙U
n

i, (44) 

ahol: 

 Kn
i=

k
n

A∙k
n

B

k
n

A+k
n

B
 a kapcsolati normál merevség, mértékegysége: N/m, 

 Un
i pedig a két elem átfedése normál irányban, mértékegysége: m. 

 

17. ábra. Linear kapcsolati modell (a) és Parallel Bond kapcsolati modell (b) 

(Potyondy és Cundall, 2004). 

A kapcsolati normál merevség összefüggésében található kn
A és kn

B rendre a 

kapcsolódó A és B jelű elem normál merevségét jelöli, mértékegysége N/m. Ehhez 

hasonlóan számítható az érintő irányú kapcsolati erő nagysága is. A különbség az, hogy 

amíg a normál irányú erőnél a tényleges átfedéssel volt arányos az erő értéke, addig érintő 

irányban csak az elemek érintő irányú elmozdulásának ΔUs
i megváltozásával lesz arányos 

(Potyondy és Cundall, 2004): 

Fs
i=-Ks

i∙∆Us
i, (45) 

ahol: 

 Ks
i=

k
s
A∙k

s
B

k
s
A+k

s
B
 a kapcsolati nyíró merevség, amely a ks

A és ks
B rendre az A és B 

elemhez tartozó merevségekből határozható meg, mértékegysége: N/m. 
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Meg kell jegyezni, hogy a kapcsolat létrejöttének pillanatában ΔUs
i=0 egyenlőség 

áll fenn, valamint, hogy a nyíróerő a két elem relatív érintő irányú elmozdulás-

növekményével ellentétes irányba mutat, amelyet a (45) egyenletben lévő negatív előjel 

mutat. Továbbá a nyíróerőnek maximuma van, amely érték a Coulomb-féle súrlódási 

törvény alapján számítható ki (Potyondy és Cundall, 2004): 

Max|Fs
i|=μ

A-B
∙Fn

i, (46) 

ahol: 

 μA-B a kapcsolódó A és B elemek közötti súrlódási tényező. 

Látható, hogy összességében mind normál, mind pedig érintő irányban lineáris 

kapcsolat van a kapcsolati erők és az elemek átfedései illetve elmozdulásai között, tehát 

a két részecske közötti kapcsolat felfogható a kapcsolati középpontba helyezett normál és 

nyíró irányú lineáris karakterisztikájú rugóként. További fontos jellemzője a kapcsolati 

modellnek, hogy kizárólag nyomóerő adódhat át az elemek között, hiszen húzóerő esetén 

az elemek egymáshoz képest ellenkező irányban mozognak, így az átfedésük negatív lesz, 

amely a kapcsolat felszakadását eredményezi. 

Az energiaveszteség modellezésére a PFC szoftverben kétféle lehetőség, viszkózus 

csillapítás illetve az un. lokális csillapítás van. Egyszerűsége miatt a kutatásomban az 

utóbbit használtam, amely a következőképpen számítja az A részecskére ható csillapító 

erő nagyságát (Cundall, 1987; Potyondy és Cundall, 2004): 

FA
d =-α∙|F̃A|∙sign(vA) , (47) 

ahol: 

 α a lokális csillapítási tényező, amelynek alapértelmezett értéke α=0,7. Ez 

kvázistatikus szimulációknál használható, időlépéses szimulációk esetén ennél 

kisebb értékekkel célszerű a számításokat elvégezni (PFC3D Online Manual - 

Theory and Background (Használati útmutató - elméleti háttér), 1999), 

 F̃A az A részecskére ható kiegyensúlyozatlansági erő, mértékegysége: N, 

 vA az A részecske sebessége, mértékegysége: m/s. 

Ehhez hasonlóan lehet kiszámítani az összes részecskére ható csillapító erőt, tehát 

a lokális csillapítás közvetlenül a részecskére hat szemben a viszkózus csillapítással, 

amely a kapcsolatra vonatkozóan határozza meg az erők értékét. 

Kohézív talajok esetén a talaj kismértékű húzóerő felvételére is alkalmas mielőtt 

tönkre menne, szétrepedne. Ezért a Linear kapcsolati modell mellett szükség van egy 

olyan modellre is, amely képes húzó irányú terhelést közvetíteni az elemek között. 

Többek között erre is alkalmas az eredetileg kőzetek közötti cementréteg modellezésére 

kifejlesztett Parallel Bond modell (Potyondy és Cundall, 2004), amely a kapcsolat 

középpontjából kiindulva R sugarú hengerrel köti össze a kapcsolódó elemeket 

(17/b ábra). A Linear modell mellett ebben a kötésben is normál és nyíró irányú erő 

valamint nyomaték adódhat át A elemről B-re: 

Fi=F
n

i∙ni+F
s

i∙ti. (48) 

Mi=M
n

i∙ni+M
s

i∙ti. (49) 
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Ezek az erők és nyomatékok a kapcsolat definiálásakor zérus értékűek, amelyekhez 

minden időpillanatban egy-egy inkrementális erő és nyomaték komponens adódik hozzá. 

Ezek a következő képletek segítségével határozhatók meg: 

∆F
n

i=k
n

i∙A̅i∙∆Un
i, (50) 

∆F
s

i=-k
s

i∙A̅i∙∆Us
i, (51) 

∆M
n

i=-k
s

i∙J̅i∙∆θ
n

i, (52) 

∆M
s

i=-k
n

i∙Ii̅∙∆θ
s
i, (53) 

ahol: 

 k
n

i és k
s

i a kötés normál és nyíró merevsége, mértékegységük: Pa/m, 

 A̅i=Ri

2
∙π a kötési henger keresztmetszete, mértékegysége: m2, 

 Ii̅=
1

4
∙π∙Ri

4
 a kötési henger másodrendű nyomatéka, mértékegysége: m4, 

 J̅i=
1

2
∙π∙Ri

4
 a kötési henger poláris másodrendű nyomatéka, mértékegysége: m4, 

 Ri a kötés sugara, mértékegysége: m, 

 ∆θ
n

i és ∆θ
s
i pedig az i-edik kapcsolatban lévő A és B elem relatív 

szögsebességéből (∆θi= (
dφi, B

dt
-

dφi,A

dt
) ∙∆t) számítható szögelfordulás-

növekmény normális és tangenciális irányú összetevője. 

Ezek a Parallel Bond kötések csak egy adott teherbírásig képesek a részecskéket 

egymáshoz kötni, tehát egy beállítható normál- és nyírófeszültség felett a kötések 

felszakadnak és a két elem vagy a Linear modellben leírtak szerinti súrlódásos 

kapcsolatban mozog tovább, vagy ellentétes irányú mozgás esetén megszűnik a közöttük 

lévő Bond kapcsolat. A kötésben ébredő feszültségek maximumai az alábbi 

összefüggésekkel határozhatók meg: 

σi=-
F

n

i

A̅i

+
|M

s

i| ∙Ri

Ii̅

, (54) 

τi=
|F

s

i|

A̅i

+
|M

n

i| ∙Ri

J̅i

. (55) 

Ezeknek a feszültségeknek kell a megadott maximális értékek (σi<σ
i, max

 és 

τi<τi, max) alatt maradni ahhoz, hogy a Parallel Bond kötés a két elem között 

fennmaradjon. Meg kell jegyezni, hogy a PFC szoftverben a Parallel Bond sugarának 

megadása nem közvetlenül történik, hanem egy aránytényező (λ̅) segítségével, amely a 

kisebbik átmérőjű elem sugarához képest hoz létre az aránynak megfelelő sugarú 

kötéseket a részecskék között. Ez azt jelenti, hogy az elemek méretéhez képest változni 

fog a kötések tulajdonsága is. 

A kutatás második részében a talajrészecskék közötti súrlódás modellezésére a 

Linear kapcsolati modell helyett az un. Hertz-Mindlin modellt használtam fel (Hertz, 

1882; Mindlin, 1949; Mindlin és Deresiewicz, 1953) az EDEM szoftverben. A modell 

nagyban hasonlít a Linear modellnél bemutatotthoz, a két elem között kialakuló 

kapcsolatot részletesen a 18. ábra szemlélteti. A részecskék között átadódó erőket 
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kapcsolati normál és nyíró irányú komponensekre bontjuk, és ebben az esetben is az 

elemek közötti átfedés függvényeként lehet kiszámítani az erők értékét, nevezetesen 

normál irányban: 

Fn
i=

4

3
∙E*∙√R*∙(Un

i)
3
2 ,  (56) 

ahol: 

 E* az elemek rugalmassági moduluszából az (57) egyenlettel számítható un. 

ekvivalens rugalmassági modulusz, mértékegysége: Pa, 

 R* az elemek sugarából az (58) egyenlettel számítható un. ekvivalens sugár, 

mértékegysége: m. 

E*= (
1-υA

2

EA

+
1-υB

2

EB

)

-1

, (57) 

ahol: 

 EA és EB az elemek rugalmassági moduluszai, mértékegységük: Pa, 

 υA és υB pedig az elemek Poisson-tényezői (dimenziótlanok). 

R*= (
1

Re, A

+
1

Re,B

)

-1

, (58) 

ahol: 

 Re,A és Re,B az A és B elemek sugarai, mértékegységük: m. 

 

18. ábra. Hertz-Mindlin kapcsolati modell. 

A kapcsolati nyíróerő értéke pedig az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

Fs
i=- (8∙G

*
∙√R*∙Un

i) ∙Us
i=-Ks

i∙U
s
i ,  (59) 

ahol a zárójelben lévő kifejezést szokás nyíró irányú kapcsolati merevségnek (KS
i) is 

nevezni, továbbá: 

 G* az elemek GA és GB az elemek csúsztató rugalmassági moduluszaiból (60) 

egyenlettel számítható ekvivalens csúsztató rugalmassági modulusz, 

mértékegysége: Pa, 

 US
i az elemek tangenciális átfedése, mértékegysége: m. 
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G
*
= (

1-υA

GA

+
1-υB

GB

)
-1

. (60) 

A Linear modellhez hasonlóan ennél a kapcsolati modellnél is a Coulomb-féle 

súrlódás korlátozza a nyíró irányú kontakterő maximumát, tehát a (46) egyenlet ebben az 

esetben is érvényes. Az energiaveszteség modellezésére minden kapcsolatban a 18. ábra 

alapján normál (cn
i) és nyíró irányú csillapítással (cs

i) van lehetőség, ezekből egy-egy 

csillapító erő kerül kiszámításra az alábbi egyenletek szerint: 

Fn,d
i=-2∙√

5

6
∙β∙√Kn

i∙m
*∙vn

rel , (61) 

Fs,d
i=-2∙√

5

6
∙β∙√Ks

i∙m
*∙vs

rel , (62) 

amelyekben: 

 β=
lne

√ln
2
e+π2

 az e arányszámból számítható együttható. Tsuji alapján az e ütközési 

szám a részecske ütközés utáni és előtti sebességének hányadosaként számítható 

(Tsuji et al., 1992), 

 Kn
i a kapcsolat normál merevsége, amely (63) összefüggés alapján számítható, 

mértékegysége: N/m. 

 m*= (
1

mA
+

1

mB
)

-1

 az A és B elemek tömegéből számítható un. ekvivalens tömeg, 

mértékegysége: kg. 

 vn
rel és vs

rel a kapcsolódó elemek relatív sebességének normál és nyíró irányú 

összetevője, mértékegysége: m/s. 

Kn
i=2∙E*∙√R*∙Un

i . (63) 

Természetesen kohézív talajok esetén szükség van még a Parallel Bond kapcsolati 

modellre is, tehát az előző összefüggésekhez az (50)…(53) egyenletek megfelelő 

komponenseit kell hozzáadni. Különbség viszont a PFC szoftverhez képest, hogy a kötés 

sugara itt független az elem méretétől, tehát különböző méretű elemekhez is ugyanolyan 

tulajdonságú Parallel Bond kapcsolat definiálható. Továbbá meg kell jegyezni azt is, 

hogy az EDEM programban a részecskék méretének megadásánál definiálni kell az un. 

kapcsolati rádiusz (Rc) értékét is, ugyanis a szoftver csak abban az esetben számol két 

elem között kapcsolati erőket, ha azok kapcsolati sugarai átfedésben vannak egymással 

(EDEM 2.7 User Guide (Használati útmutató), 2015). Ennek fontos következménye, 

hogy bármilyen Bond kötés definiálása esetén a kapcsolati sugár értékét célszerű 

nagyobbra választani az elem tényleges geometriai átmérőjénél. Így ugyanis elérhető, 

hogy a két részecske között húzóerő adódjon át úgy, hogy azok fizikailag nincsenek 

kapcsolatban egymással. 

Az előbb bemutatott kapcsolati modellek mellett szót kell ejteni az un. clump 

elemek alkalmazásáról is. Ezek az elemek több, általában gömb alakú felületekből 

épülnek fel, amelyek önálló tömeggel és tehetetlenségi nyomatékokkal rendelkeznek. A 

programok azonban nem számolnak a gömb részecskék közötti átfedésekből adódó 

kapcsolatokkal, hanem egy speciális alakú, teljesen merev részecskeként (un. clump-
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ként) kezelik az elemet a számítások alatt, amely a modell többi elemével tud kapcsolatba 

lépni. 

 

19. ábra. Clump elemként modellezett különböző kerék geometriák: 

párhuzamos (a), fordított V alakú (b) és V alakú mintázat (c) (Du et al., 

2017). 

A részletes számítási összefügések bemutatása nélkül ezek a részecskék a 

következőképpen játszanak szerepet a diszkrét elemes modellezésben. A szoftverek a 

gömbök felületének helyzetéből és tömegéből kiszámítják a clump elem súlypontját, 

majd az erre a pontra redukált tömeget és a megfelelő irányú tehetetlenségi 

nyomatékokat. Továbbá a diszkrét elemes programokban lehetőség van külső erőket és 

nyomatékokat, mint terheléseket adni a clump elem súlypontjára, így az egyes 

időlépésekben kiszámítható a clump elem elmozdulásvektora. Ezzel a modellezéssel 

lehetőség adódik pl. különböző mintázatú, T nyomatékkal hajtott kerekek szimulációjára 

(19. ábra), de clump elem használható a nyíródobozos számítások esetén az előterhelést 

a talajmodellre továbbító merev részecskeként is. 

3.3.3 Időlépés meghatározása 

A 3.3.1 fejezetben leírtak alapján a diszkrét elemes modellezés során a folyamatot 

kicsi dt időlépések sorozatára bontjuk fel. Ennek a felosztásnak a nagysága ebből adódóan 

nagyban befolyásolja a szimuláció eredményét, ezért célszerű ezt az értéket elég kicsire 

választani. Másik oldalról viszont minél kisebb az időlépés nagysága, a szoftvernek annál 

többször kell a mozgásegyenletet megoldania, tehát annál nagyobb lesz a szimuláció 

időigénye is. Éppen ezért fontos az időlépés nagyságának helyes megválasztása. Az 

EDEM szoftver használati útmutatója alapján (EDEM 2.7 User Guide (Használati 

útmutató), 2015) kvázistatikus szimulációknál a Rayleigh-féle időlépés a következő 

összefüggéssel határozható meg: 

TRayleigh=

π∙ReA∙√
ρ

A

GA

0,1631∙υA+0,8766
 , (64)

 

ahol: 

 ρA az A elem sűrűsége, mértékegysége: kg/m3. 

A Rayleigh-féle időlépés fizikai magyarázata alapján ennyi idő telik el, amíg egy 

nyíróhullám „áthalad” az A jelű részecskén. Tehát célszerű a számítás időlépését ennél az 

értéknél valamelyest kisebbre venni annak érdekében, hogy a hirtelen ütközések 

következtében kialakuló terheléshullámok több időlépésben is jelen legyenek. Éppen 

ezért a program használati útmutatója szerint időlépéses szimulációk esetén ezt az értéket 

a Rayleigh-féle időlépés 20…40%-ára célszerű felvenni. Ennél kisebb időlépés 
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használata akkor javasolt, ha a kapcsolati modell Bond kötéseket is tartalmaz. Jelentősége 

miatt éppen ezért a kutatásban lefuttatott szimulációknál a talajszemcsék kapcsolati 

tulajdonságaiból számítható Rayleigh-féle időlépésnek maximum 20%-át használtam, sőt 

dt értéke általában (a Bond kötések miatt) kb. a Rayleigh-féle időlépés 5…10%-a körül 

mozgott. 

3.4 A talaj numerikus modellezésének eddigi eredményei 

A múlt század végétől kezdve kutatások folytak a mérnöki anyagok, ideértve az 

acélok, polimerek és egyéb mezőgazdasági anyagok terhelés alatti deformációjának 

numerikus modellezésére. 

A mérnöki gyakorlatban legjobban a végeselemes módszer terjedt el, amelynek 

segítségével kidolgozásra kerültek olyan talajmodellek, amelyek bizonyos határokon 

belül alkalmasak voltak talajművelőgépek munkájának szimulációjára (Mouazen és 

Neményi, 1998a). Ezek közül legtöbben a talaj vágásával foglalkoztak (Kerényi, 1998), 

vizsgálták a kormánylemezre (Bentaher et al., 2013), valamint kultivátorra ható erők 

nagyságát különböző működési paraméterek mellett (Chi és Kushwaha, 1990; Chi és 

Kushwaha, 1991). Előbbinél a talaj homogén lineárisan, utóbbiaknál nem lineárisan 

rugalmas anyagként került modellezésre. Ezenkívül vizsgálták a talaj nemhomogén, 

réteges felépítését is végeselemes módszer segítségével (Mouazen és Neményi, 1998b; 

Mouazen és Neményi, 1999). Eredményként kijelenthető, hogy a fenti modellek 

alkalmasak a művelőszerszám vonóerő igényének becslésére, azonban a talaj 

kontinuumként történő modellezése miatt a repedések kialakulására és terjedésére 

valamint az ebből adódó talajkeveredésre nem. 

 

20. ábra. Hátsó tengelyen lévő abroncsoknál jelentkező talajnyomás-eloszlás 

10% (a), 15% (b) és 20% nedvességtartalom mellett (Silva et al., 2018). 

A talaj vágása mellett folytak kutatások a talaj-kerék kapcsolat leírására is, két- 

(2D) (Fervers, 2004) és háromdimenziós (3D) modellek (Silva et al., 2018) születtek a 

talaj tömörítésére vonatkozóan különböző abroncsnyomások mellett. A végeselemes 

technikával továbbá jól modellezhető a kerék alatti talajrétegben ébredő 



42 

 

feszültségeloszlás (Poodt et al., 2003; Silva et al., 2018), amely a 3.1.4 fejezetben 

leírtakhoz hasonló eredményekhez vezetett (20. ábra). A technika hátránya, hogy a talaj 

deformációja nem mutatott egyezést a szántóföldi vagy laboratóriumi mérésekkel, amely 

ugyancsak a kontinuumként történő modellezésre vezethető vissza. Ennek valamelyest 

ellentmondva Hambleton és Drescher megalkottak egy olyan végeselemes modellt, 

amelynek mozgó kerék alatti deformációja jobb egyezést mutat a szántóföldeken 

tapasztaltakkal (21. ábra) abban az esetben, amikor a kerék egy merevebb, kötöttebb 

talajról egy lazább szerkezetű talajra tér át (Hambleton és Drescher, 2009). Ezzel a 

modellel már jól közelíthető a kerék talajba süllyedése kvázistatikus mozgás esetén. 

 

21. ábra. Kohézív talaj deformációja oldalnézetben (a) (a haladási irány 

balról jobbra) és a kerék elölnézetében (b) (Hambleton és Drescher, 2009). 

Hasonló eredmények jegyezhetők meg a kúpos penetrométeres mérések 

végeselemes szimulációjáról is (Foster et al., 2005; Tekeste et al., 2007), amelyek ebből 

adódóan csak a talajban lévő merevebb rétegek pozíciójának helyes modellezésére 

használhatók fel. 

Talajok nyíródobozos mérését is modellezték végeselemes módszerrel. Dirgėlienė 

munkatársaival megállapította, hogy állandó 400 kPa nyomás mellett a nyírási folyamat 

alatt a minta középsíkjában nem egyenletes a nyomáseloszlás (22/a ábra), továbbá a 

középsík tetején a készülék szélei között 8% eltérés alakul ki a tényleges nyomás 

értékében 5 mm nyíróirányú elmozdulás esetén (22/b ábra) (Dirgėlienė et al., 2017). Ez 

egybevág a 3.1.5 fejezetben bemutatottal, ebből adódóan a talajok tényleges és a 

mérésekből kapott tönkremeneteli határgörbéi között eltérés van. 

 

22. ábra. A függőleges nyomás-eloszlás a nyíródoboz közéspsíkjában (a) és a 

középsík felső vonala mentén (b) (Dirgėlienė et al., 2017). 

A végeselemes analízisek mellett főleg a 2000-es évektől kezdődően egyre nagyobb 

szerep jutott a talajok modellezésénél a diszkrét elemes eljárásnak. Ez nyilvánvalóan a 

számítástechnika elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésének tudható be, hiszen így 
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lehetőség adódott az addigiaknál jóval nagyobb számítási kapacitás-igényű szimulációk 

futtatására. Megjelentek a talaj vágására irányuló 2D (Shmulevich et al., 2007; H. Tanaka 

et al., 2000a) valamint 3D modellek (Chen et al., 2013; Tamás et al., 2013; Ucgul et al., 

2017; Milkevych et al., 2018), amelyek jellegre sokkal jobban követik a valós talajoknál 

tapasztalható repedésterjedést amellett, hogy vonóerőt tekintve is egyezést mutatnak a 

mérési eredményekkel. Hasonló eredményre jutott Ucgul munkatársaival, akik 2D 

végeselemes és 3D diszkrét elemes modelljüket validálták talajvályús mérésekkel (Ucgul 

et al., 2018). Megállapították, hogy a szerszám előtti valós talajdeformációt jobban 

közelíti a végeselemes modell alakváltozása, amelynek oka a diszkrét elemes modellben 

használt nagy szemcseméret volt. Viszont a szerszám vonóerőigényét, illetve a repedési 

síkok kialakulását tekintve a diszkrét elemes modelljük bizonyult megfelelőbbnek. Tamás 

és Jóri a PFC szoftverben alkották meg a talajmodelljüket, amelynél a Linear és Parallel 

Bond kapcsolati modellt használták fel a kultivátorszerszám vonóerőigényének 

becslésére. Eredményeiket talajvályús mérési eredményekkel hasonlították össze és azt 

tapasztalták, hogy a viszkózus csillapítás paramétereinek megfelelő megválasztásával 

5 m/s vontatási sebességig 5 % hibahatáron belül becsülhető meg a szerszám 

vonóerőigénye (Tamás és Jóri, 2015). Emellett vizsgálataik során arra jutottak, hogy a 

Parallel Bond sugár aránytényező (λ̅) mikroparaméter értéke és a modellezni kívánt talaj 

nedvességtartalma összefüggésben áll egymással (Tamás, 2018). A 23. ábrán látható, 

hogy egyre nagyobb aránytényező esetén egyre kisebb zónában szakadnak fel a kultivátor 

szerszám körül a Parallel Bond kötések tehát egyre kisebb szerep jut a súrlódásos 

(Linear) kapcsolati modellnek. A talajszemcsék mozgását, így a talajmodell 

deformációját λ̅=0,8 esetén (23/c ábra) alapvetően a Parallel Bond kapcsolatok 

határozzák meg. 

 

23. ábra. A talajszemcsék között lévő Parallel Bond kapcsolatok (fekete 

vonalak) a művelési folyamat metszeti képén (felül) és felülnézetén (alul) 

különböző Parallel Bond sugár aránytényezők esetén: 𝜆̅=0,0 (a), 𝜆̅=0,5 (b) 

és 𝜆̅=0,8 (c) (Tamás, 2018). 

Tekeste és munkatársai három különböző kultivátorszerszám esetén vizsgálta a 

művelés minőségét (24/a…24/c ábra). Megállapították, hogy az új és a használt, de 

hőkezelt szerszám esetén nincs jelentős eltérés a szerszámra ható vízszintes és függőleges 

erők, valamint a megmunkált talajrész szélessége között (24/d és 24/f ábra). A nem kezelt, 

ebből adódóan kopott szerszám esetén viszont jelentősen romlott a művelés minősége a 

megmunkált talajrész lecsökkent szélességének köszönhetően (24/e ábra). 
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Az eddig bemutatott eredmények a talaj (a szemcsék méreteloszlásától eltekintve) 

homogén anyagként történő vizsgálatára vonatkoztak, tehát az alkalmazott kapcsolati 

beállítások ugyanazok voltak a teljes talajmodell esetén. Zheng és munkatársai ettől 

eltérően három különböző rétegből (laza felső, tömörödött középső és kemény alsó 

altalajrétegből) álló modellt hoztak létre (Zheng et al., 2017). A számítások 

eredményeiből adott talajtípus és szerszám esetén megállapították a lazítás minősége 

szerinti optimális művelési mélységet. 

 

24. ábra. A különböző kultivátor szerszámok geometriája: új (a), kezeletlen 

használt (b) és hőkezelt szerszám (c). A talajszemcsék sebességmezője a 

különböző szerszámok esetén: új (d), kezeletlen használt (e) és hőkezelt 

használt szerszám (f) (Tekeste et al., 2019). 

Ono és társai egy saját program segítségével vizsgálták az elemek geometriájának 

hatását a talaj-szerszám kapcsolat esetén (Ono et al., 2013). Programjukban a legtöbb 

szoftver által használt módosított Euler módszer helyett a negyedrendű Runge-Kutta 

módszert alkalmazták, amely hosszabb számítási idő alatt ugyan, de pontosabb 

eredményeket ad minden egyes időlépésben a mozgásegyenlet numerikus integrálásakor. 

Az elemek alakja munkájuk szerint jelentős befolyással bír a szerszám vágási 

ellenállására (25/b és 25/c ábra), amely nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy gömb 

alakú elemek kevésbé tudnak egymással összeakadni, mint a több gömb alakból 

összeállított clump részecskék. A tökéletes gömb alaktól eltérő esetekben a számítások a 

vágási ellenállást tekintve hasonló eredményt hoztak. 
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25. ábra. A vizsgált különböző elemalakok (a) és a számított vágási 

ellenállásértékek (b) és (c) (Ono et al., 2013). 

A szemcsealak hatását direkt nyíródobozos szimulációknál is elemezték 

kohéziómentes szemcsés anyagok esetén (Liu et al., 2018). A kutatók a modellükben a 

Linear kapcsolati modell 2D változatát használták fel. Az eredmények alapján 

kijelenthető, hogy a nyírófeszültség és nyomófeszültség arányára vonatkozóan hasonló 

értékek adódtak valamennyi függőleges feszültség esetén (26/c ábra). A nem gömb alakú 

elemeknél azonban a gömb alakhoz képest nagyobb feszültségarányokat kaptak 

eredményül, amelyet a nagyobb koordinációs számokkal (amely megmutatja, hogy egy 

elemnek átlagosan hány kapcsolata van) magyaráztak. Ugyanis nem tökéletes gömb alakú 

szemcsék esetén ugyanaz a két elem egymással több ponton is kapcsolatba tud lépni, 

amely az alakból adódó geometriai akadáson felül növeli a minta súrlódási ellenállását 

(26/b ábra). 

 

26. ábra. A vizsgált különböző elemalakok (a), a nem gömb alakú szemcsék 

kapcsolati pontjai (b) és a számított feszültség arány értékek (c) (Liu et al., 

2018). 

Hasonló eredményre jutott Garcia és Bray is (Garcia és Bray, 2019). 

Kohéziómentes talajmodell esetén megállapították, hogy a gömb alakú elemek esetén a 

modellen belül jóval nagyobb vastagságban jelentkeznek nagy szögelfordulások 

(27/a ábra), mint nem szimmetrikus részecskék esetén (27/b ábra), amely szintén az 

elemek geometriai akadására vezethető vissza. 

 

27. ábra. A nemkohézív talajmodellben kialakuló részecske szögelfordulások 

gömb alakú (a) és nem szimmetrikus elemek esetén (b)., (Garcia and Bray, 

2019). 
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Több kutatás vizsgálta a talaj-kerék kapcsolatot diszkrét elemes módszerrel. 

Először itt is a 2D modellek jelentek meg (Khot et al., 2007), majd később a számítási 

kapacitás növekedésével előtérbe kerültek a 3D modellek is (Smith és Peng, 2013; Gao 

et al., 2017). A merev kerekek talajon való gördülése mellett kiemelt szerepet kaptak a 

különböző holdjáró vagy marsjáró robotok mozgékonyságára (Ding et al., 2011; 

Iagnemma et al., 2002) illetve kerekeinek gördülésére irányuló kutatások (Johnson et al., 

2015), amelyek nagy segítséget nyújtanak a szerkezetek fejlesztésében. Knuth és kollégái 

a Hertz-Mindlin kapcsolati modell segítségével modellezték a merev hajtott kerék 

mozgását kohéziómentes anyagon, (Knuth et al., 2012). Céljuk annak megállapítása volt, 

hogy mekkora nyomaték és süllyedés értékek esetén következik be a kerék talajba ásása. 
 

 

28. ábra. Hajtott kerék gördülése 25° lejtőszög és földi gravitáció (a) 

valamint 21°lejtőszög és holdi gravitáció esetén (b) (Nakashima et al., 2010). 

Nakashima munkatársaival különböző szögű emelkedőn vizsgálta a hajtott kerék 

dinamikai jellemzőit (hajtó nyomaték, hasznos kifejthető vonóerő és kerék süllyedés) 

először Föld (28/a ábra), majd később a Hold gravitációjának (28/b ábra) figyelembe 

vételével kohéziómentes anyagmodell esetén (Nakashima et al., 2010). Kétdimenziós 

diszkrét elemes modelljükben bizonyították, hogy ugyanakkora terhelés, de kisebb 

gravitáció mellett a Holdon a kerék kisebb emelkedésű lejtő esetén is elássa magát, amely 

miatt nyilvánvalóan sokkal nagyobb süllyedésre lehet számítani. További kutatásaikban 

(Nishiyama et al., 2016; Nishiyama et al., 2017, Nishiyama et al., 2018) kifejlesztettek 

egy saját programkódot, amellyel rugalmas kerék deformálódó talajon való gördülését 

vizsgálták 2D-ben (29. ábra). A kerék alakváltozását végeselemes technikával 

modellezték, süllyedésének, gördülési ellenállásának és a kifejthető vonóerőnek számított 

értékét pedig valós mérési eredményekkel hasonlították össze. Publikációjukban 

(Nishiyama et al., 2016) becslést adtak ugyanezen kerék által kifejthető vonóerőre a 

Marson tapasztalható körülmények (gravitáció, kohéziómentes talaj) között. 

 

29. ábra. 2D diszkrét elemes talajmodellen gördülő rugalmasan deformálódó 

végeselemes kerék modell (Nishiyama et al., 2016). 
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A 2D diszkrét elemes modellek mellett megjelentek a 3D modellek is, amelyek 

először merev, majd rugalmasan deformálódó kerék-talaj kapcsolatának elemzésére 

voltak alkalmasak. Smith munkatársaival sík, illetve kis és nagy amplitúdójú, szinuszosan 

változó profilú talajmodellt alkottak (30/a ábra), amelyeken vizsgálták a kerék dinamikai 

jellemzőit (kifejtett vonóerő, süllyedés és a hajtáshoz szükséges nyomaték) (Smith et al., 

2013). A számításoknál csak a szemcsék közötti súrlódásos és nyomás továbbítására 

alkalmas kapcsolati modellt használtak fel. Eredményeikben rámutattak arra, hogy a 

talaprofil változása a számított jellemzők értékében is lengéseket okozott 

(30/b…30/d ábra), továbbá a sík talajmodellhez képest 35%-kal nőtt az átlagos nyomaték 

és 15%-kal csökkent a kifejthető vonóerő átlagos értéke. 

 

30. ábra. 3D diszkrét elemes változó profilú talajmodell (a) a kerék által 

kifejtett vonóerő (b) a kerék süllyedése (c) és a hajtó nyomaték alakulása (d) 

(Smith et al., 2013). 

Clump elemből álló kerék fordulására is készült diszkrét elemes kohéziómentes 

talajmodell (31. ábra), a vizsgálatok kitértek a kerekek mintázatának alakjára és 

mélységére egyaránt (Du et al., 2017; Du et al., 2018). Megállapították, hogy nagyobb 

mintamélység és a kerék átmérőjének növelésével növekszik a kifejthető vonóerő értéke, 

továbbá, hogy a kerék fordulása közben a hajtó nyomaték és a vonóerő értéke nem 

változik jelentősen az egyenes gördüléshez képest 20% szlip értékig. Nagyobb szlip 

esetén azonban nagymértékű csökkenés figyelhető meg a kerék által kifejthető vonóerő 

értékében. 

 

31. ábra. A kerék fordulásának modellezésére készített diszkrét elemes modell 

előlnézete (a) és felülnézete (b) (Du et al., 2017). 
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Az utóbbi években előtérbe kerültek azok a kutatások, amelyek a kereket 

végeselemes technikával modellezve, a két módszer összekapcsolásával vizsgálták a 

kapcsolatot (Michael et al., 2015; Zhao és Zang, 2017; Zheng et al., 2017). Zhao és Zang 

a szimulációk nagy számítási időigényének csökkentésére dolgoztak ki eljárást, amelynek 

lényege, hogy a diszkrét elemes talajmodelljüket több részre osztották (32. ábra) és a csak 

a kerék közelében lévő szemcsehalmazt vették figyelembe a szimulációk alatt. Amikor a 

kerék elhaladt az alatta lévő talajrész felett, a teljes szekciót átmásolták a kerék elé, így 

kis elemszámú, de nagyon hosszú talajmodellek kialakítását tették lehetővé. 

Számításaikban a kerék mereven viselkedett, de geometriáját a végeselemes módszerben 

használt téglatest elemekből alakították ki. 

 

32. ábra. A különböző részekből álló diszkrét elemes talajmodell előlnézete 

(a) és balnézete (b) (Zhao és Zang, 2017). 

Ezzel szemben Michael társaival rugalmasan deformálódó abroncs-talaj 

kapcsolatára készített szimulációkat (Michael et al., 2015). A nagy számítási 

időszükséglet csökkentése miatt azonban a kohéziómentes talajmodell magassága nagyon 

kicsi volt, a kerék mozgása során csupán egy elemsor helyezkedett el a kerék és a modellt 

határoló fal között (33. ábra). Így a számítás csak a két módszer összekapcsolásának 

bizonyítására használható, a rugalmas kerék alatt kialakuló talajdeformációk 

modellezésére nem. 

 

33. ábra. 3D diszkrét elemes talajmodellen gördülő rugalmasan deformálódó 

végeselemes kerék modell (Michael et al., 2015). 

Többen foglalkoztak a mezőgazdasági anyagok direkt nyíródobozos vizsgálatának 

numerikus modellezésével (Safranyik, 2016; Tamás et al., 2013). Sadek és kollégái a 

Linear és a Parallel Bond kapcsolati modell két paraméterét változtatva alkottak meg egy 

3D talajmodellt, amely jól közelíti a valós mérési értékeket (Sadek et al., 2011). Bernhardt 

és társai vizsgálták a gömb elemek méretének eredményekre gyakorolt hatását és 

megállapították, hogy a nyíródoboz befoglaló méretéhez képest nagy átmérőjű elemekkel 

nem kaphatók megfelelő eredmények a talajmodell inhomogenitása miatt. (Bernhardt et 

al., 2016). Ezért több, kisebb méretű elemet javasoltak a szimulációk futtatásához, 
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amellyel jelentősen csökkenthető a talajmodell inhomogenitása. Több kutató arra 

használta ezeket a szimulációkat, hogy a talajmodelljüket ehhez hasonlóan direkt 

nyíródobozos mérési eredményekhez állítsák be, majd ellenőrizték, hogy a modelljük 

hogyan viselkedik a vizsgálni kívánt folyamatokban (Tamás et al 2013; Smith et al., 

2014). 

A nyíródobozos szimulációk mellett modellezték a kúpos penetrométeres 

szántóföldi in situ méréseket is (Lin és Wu, 2012). Két dimenzió esetén csak részben 

kaptak a mérési eredményhez közeli talajellenállás értékeket (Tanaka et al., 2000b). 

Wang és Zhao 2D modelljében csak a kúpos penetrométer környezetében definiáltak 

Bond kapcsolatokat az elemek között (Wang és Zhao, 2014). Eredményeik alapján a 

módszer alkalmazható a mérés modellezésére. Butlanska és társai már 3D-ben a 

talajmodell szimmetriáját kihasználva elemezték negyed-, fél- és teljes henger alakú 

modellek talajellenállásra gyakorolt hatását (Butlanska et al., 2009). Az eredményekben 

eltéréseket tapasztaltak, amelyek arra vezethetők vissza, hogy szimmetrikus modellek 

esetén éppen a középen lévő Bond kötések hiányoznak a modellből, amelyek jelentős 

hatást gyakorolnak a kúpos penetrométerre ható erők nagyságára. 

 

34. ábra. A kúpos penetrométeres számítások eredménye különböző (teljes, 

fél és negyed) modellek esetén. (Butlanska et al., 2009). 

Másik kutatásukban vizsgálták a talaj homogenitását, ezen belül a gömb alakú 

elemek hatását kohéziómentes talajmodell esetén (Butlanska et al., 2013). 

Megállapították, hogy a penetrométerrel érintkező elemek forgásba jönnek és ez 

„emészti” fel a penetrométer talajba nyomásának energiaszükségletét, ezért 

kohéziómentes talajok esetén nagy hibát okoz a gömb elemek alkalmazása. 

Szinte valamennyi diszkrét elemes modellezésnél kijelenthető, hogy az egyik 

legnagyobb nehézség a kapcsolati paraméterek helyes beállítása, hiszen valós anyagok, 

talajok esetén a mérhető fizikai jellemzők un. makrojellemzők. Ezzel szemben a diszkrét 

elemes szoftverek által használt kapcsolati modelleknél az elemek mikrojellemzőit kell 

megadni a kapcsolatok definiálásához. Ezek a paraméterek általában nem mérhető 

mennyiségek. További nehézséget jelent, hogy a kutatásokban általánosan használt 

szoftverek tökéletesen merev elemekkel dolgoznak, amely miatt a kapcsolati 

tulajdonságok beállítására még nagyobb hangsúlyt kell fektetni (3.3.2 fejezet). A 

kutatások kezdeti fázisában azonban az egyetlen lehetőség az volt, hogy a paraméterek 

véletlenszerű változtatásával próbálták elérni, hogy a modellek a mérési eredményeket 
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minél pontosabban megközelítsék (Sadek et al., 2011). Később a talajtulajdonságok 

valamilyen közismert mérésével vagy meghatározásával igyekeztek a modellt beállítani, 

„kalibrálni”. Erre mutat példát, hogy a talaj vágására készülő diszkrét elemes modelleket 

numerikus direkt nyíródobozos (Tamás et al., 2013) vagy numerikus triaxiális vizsgálatok 

(Tamás et al., 2016) segítségével kalibrálták, hiszen talajok vágása esetén a nyírás a 

mértékadó igénybevétel. Smith és társai talaj-kerék kapcsolatok modellezésénél a 

kohéziómentes talajmodell nyírását nyíródobozos (31/a-31/b ábra), teherbírását pedig 

nyomólapos mérési eredményekhez állították be (31/c-31/d ábra), biztosítva ezzel, hogy 

a modelljük nyíró és függőleges nyomó terhelés esetén is a valósághoz hasonló 

deformációkat mutasson. Meg kell azonban jegyezni, hogy nagyobb előterhelések esetén 

a nyíródobozos mérési és a diszkrét elemes számított eredmények között jelentősebb 

eltéréseket kaptak, a modelljük csak kisebb nyomófeszültségek mellett mutatott a 

mérésekhez hasonló viselkedést (31/b ábra). Ezzel szemben a nyomólapos tesztek 

eredményét pontosan közelítő talajnyomás értékeket nyertek a diszkrét elemes 

számításokból (31/d ábra). 

 

35. ábra. Direkt nyíródobozos szimulációk diszkrét elemes modellje (a) a 

kapott nyírófeszültség-elmozdulás függvények (b) a nyomólap süllyedésére 

készített modell (c) és a kapott talajnyomás-süllyedés értékek (Smith et al., 

2014). 

Ezek mellett elkezdődtek azok a kutatások, amelyek a talajmodellek 

mikroparamétereinek pontos kalibrálására helyezték a hangsúlyt, Asaf és társai 

kohéziómentes talaj és ék alakú szerszám talajba süllyedése esetén határozták meg a 

Linear modell kapcsolati paramétereinek beállítását kétdimenziós szimuláció esetén 

(Asaf et al., 2007). Egy másik folyóiratcikk egy bulldózer tolólap-talaj kölcsönhatáshoz 

dolgozott ki hasonló kalibrációs folyamatot szintén a PFC szoftver 2D változatában 

ugyancsak kohéziómentes esetben (Franco et al., 2005). Hasonló kutatások folytak kövek 

mozgásának vizsgálatára, Yoon és kollégái triaxiális tesztek esetén vizsgálták az un. 

Contact Bond kapcsolati modell paramétereit 2D-ben (Yoon, 2007). Tamás a vontatási 

sebesség, illetve a talaj nedvességtartalmának függvényében javasolta a 
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viszkózuscsillapítási tényező, továbbá a Parallel Bond sugár aránytényező értékének 

beállítását talaj-kultivátor szerszám kapcsolat helyes modellezésénél immár 

háromdimenziós esetben (Tamás, 2018; Tamás és Jóri, 2015). Safranyik a Hertz-Mindlin 

és a Parallel Bond kapcsolati modell paramétereire készített érzékenység vizsgálatot, és 

elemezte azok hatását a talaj kohéziójára és belső súrlódási szögére (Safranyik, 2016). 

Megállapította, hogy az elemek sűrűsége, Poisson-tényezője és a Parallel Bond 

nyírószilárdság értéke a vizsgált tartományban lineárisan növeli, a részecskék közötti 

súrlódási tényező pedig lineárisan csökkenti a talajmodell kohézióját. A belső súrlódási 

szög értéke közel lineárisan növelhető a szemcsesűrűség, a súrlódási tényező valamint a 

Parallel Bond nyírószilárdság növelésével (Safranyik, 2016). 

Összességében azonban kijelenthető, hogy nincs egységes álláspont a 

szakirodalomban arra vonatkozóan, hogy kohézív talaj-kerék kapcsolat vizsgálatához 

hogyan kell a Linear és a Parallel Bond, illetve a Hertz-Mindlin és a Parallel Bond 

kapcsolati modellek jellemzőit beállítani. Meg kell jegyezni azt is, hogy ugyanaz a 

viselkedés valószínűleg több kapcsolati paraméter együttessel is elérhető (Obermayr et 

al., 2014).  

3.5 A szakirodalmi áttekintés összefoglalása, kritikai elemzése 

A szakirodalomkutatás első részében a talaj-kerék kapcsolat leírásához szükséges 

talajjellemzőket, valamint a merev kerék deformálódó talajon történő mozgásának 

kinematikai és dinamikai viszonyait ismertettem. Összességében elmondható, hogy 

hajtott kerekek esetén a talaj felső rétege nyírásnak és függőleges nyomásnak van kitéve, 

de hasonló jelenthető ki vontatott kerekek esetén is, viszont ebben az esetben a függőleges 

terhelés a mértékadó. Talajok vízszintes és függőleges terhelésre adott válaszának 

meghatározására leggyakrabban a direkt nyíródobozos laboratóriumi teszteket, illetve a 

szántóföldi kúpos penetrométeres méréseket használják, ezért a kutatásomban én is ezzel 

a két módszerrel jellemeztem a talajmodelleket. 

Megállapítható, hogy a talajok és különböző mezőgazdasági szerszámok és 

mérőeszközök kölcsönhatásának diszkrét elemes modellezéséhez a Linear, Hertz-

Mindlin és a Parallel Bond kapcsolati modellek megfelelően alkalmazhatók. A módszer 

hátránya azonban, hogy a mérhető makro talajjellemzőkkel szemben a DEM alkalmazása 

során a nem mérhető kapcsolati paramétereket (mikrojellemzőket) kell definiálni. 

Szakirodalmi áttekintésem során nem találtam arra vonatkozó egyértelmű leírást, hogy 

ezeket a jellemzőket mihez és milyen sorrendben kell beállítani annak érdekében, hogy a 

nyíródobozos szimulációk a mérésekkel megegyező nyírórő-elmozdulás görbét 

szolgáltassanak. Ugyanez elmondható a kúpos penetrométeres szimulációk esetére is, 

amelyeknél nem vizsgálták, hogy az egyes kapcsolati paramétereknek milyen hatása van 

a talajellenállás-mélység görbére. Továbbá olyan esetekben, ahol nem egyértelmű a 

modellezés határa (pl. nyílt terepen való mérés, ld. a kúpos penetrométeres méréseket) 

nem találtam arra vonatkozó szakirodalmat, hogy a vizsgálni kívánt folyamathoz képest 

hol kell felvenni a diszkrét elemes talajmodell határát annak érdekében, hogy az ne legyen 

jelentős hatással a szimulációs eredményekre. 

A talaj-kerék kölcsönhatásának szimulációjára a szakirodalomban egyelőre a merev 

kerék deformálódó talajon való gördülésére vannak kidolgozva elsősorban 

kohéziómentes talajmodellek, amelyek alkalmasak a talaj kerék alatti viselkedésének 

közelítő leírására. A rugalmas gumiabroncs modellezésére van elméletileg lehetőség, 

viszont a diszkrét elemes és végeselemes módszer hatékony összekapcsolása ma még 
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nem megoldott. Ezért kutatásomban én is merev kerék talajra gyakorolt hatásával 

foglalkoztam. 

3.6 Célkitűzések 

A szakirodalmi áttekintés alapján határoztam meg a kutatásom célkitűzését, 

amelyek közül a legfontosabb egy olyan diszkrét elemes talajmodell megalkotása illetve 

beállítása, amellyel merev kerék valós, deformálódó talajon történő gördülése 

vizsgálható, megérthető a talaj kerék alatti mozgása. Ennek a modellnek lehetőség szerint 

helyesen kell viselkednie a kerékre ható függőleges és vízszintes erők esetén is, valamint 

szükséges megvizsgálni, hogy a két terhelést együttvéve valós talajnak megfelelő 

talajdeformációkat kapunk eredményül. Ehhez szükség van a kapcsolati modell mikro-

paramétereinek megfelelő kalibrálására, valamint laboratóriumi mérések elvégzésére is. 

Ezek alapján a kutatásom céljait az alábbi pontokban foglalom össze. 

1) A talaj nyírásának pontos modellezéséhez olyan talajmodell megalkotása, 

beállítása a célom, amely a direkt nyíródobozos méréssel meghatározott nyíróerő-

elmozdulás görbét megfelelő pontossággal közelíti. 

2) A talaj nyírási folyamatának modellezésénél további célom, hogy 

kalibrációs folyamatot dolgozzak ki a felhasznált kapcsolati modellek tulajdonságaira 

vonatkozóan, amelynek segítségével a paraméterek célzott változtatásával elérhető, hogy 

a modell valós talajnak megfelelően viselkedjen. 

3) A talaj függőleges irányú ellenállásának helyes modellezéséhez olyan 

talajmodell megalkotása illetve beállítása a célom, amellyel a modell viselkedése nagy 

hasonlóságokat mutat valós talajok teherbírásával. 

4) A kúpos penetrométeres számítások esetén célom a felhasznált kapcsolati 

modellek paramétereinek a talajellenállás-mélység görbére gyakorolt hatásának 

vizsgálata. Ezzel ugyanis megállapítható, hogy melyik kapcsolati beállítás növeli, illetve 

melyik csökkenti a talajmodell függőleges irányú ellenállását. 

5) Célom a kúpos penetrométeres szimulációk esetén a modellhatár 

eredményekre gyakorolt hatásának vizsgálata, amelyre a szakirodalomban nem találtam 

utalást. 

6) A talaj-kerék kapcsolat modellezésénél célom annak megállapítása, hogy 

a nyíródobozos és penetrométeres mérésekhez kalibrált talajmodellekkel milyen 

mértékben vizsgálható a kölcsönhatás. 
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4 ANYAG ÉS MÓDSZER 

A kutatási céljaim eléréséhez az előző oldalakon bemutatott diszkrét elemes 

módszert felhasználva talajmodelleket készítettem, amelyeket nyíródobozos és kúpos 

penetrométeres vizsgálatoknak vetettem alá. A szimulációk eredményeit ugyanezen 

eljárások valós mérési adataival vetettem össze, továbbá kidolgoztam egy 

mérőberendezést is, amellyel hajtott és vontatott kerék kinematikai és dinamikai 

jellemzői mérhetők a gödöllői NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézetnél lévő 

talajvályúban. Ebben a fejezetben a szimulációk beállításait valamint a mérési 

paramétereket mutatom be. 

4.1 A direkt nyíródobozos mérések ismertetése 

Kutatásom során két különböző szerkezetű talaj esetén végeztem direkt 

nyíródobozos méréseket a talajok belső súrlódási szögének és kohéziójának 

meghatározására. Mindkét alkalommal a Szent István Egyetem Folyamatmérnöki 

Intézetének laboratóriumában található ELE 26-2112/01 típusú keretes nyírókészüléket 

használtam a mérésekhez, amelybe 60 mm átmérőjű 2·12.7=25.4 mm magasságú 

talajminták helyezhetők. A méréseknél 5 mm/perc sebesség és 200, 300, 400, 500 és 

600 N függőleges terhelések mellett mértem a talajminta nyírásához szükséges erő értékét 

a berendezésbe épített erőmérő cella segítségével (36. ábra). A minta nyírás alatti 

függőleges elmozdulását nem mértem. 

 

36. ábra. A felhasznált keretes nyírókészülék a Szent István Egyetem 

Folyamatmérnöki Intézetének laboratóriumában (a). Az elnyíródott 

talajminta a 2015-ös mérésnél (b). 

Az első mérésre 2015 végén került sor, amikor egy Mohács melletti szántóföldről 

vett, a szállítás alatt a laboratóriumi mérésig hengerekbe csomagolt minták 

nyírószilárdságát mértem. A mintákat egy egyenes mentén, egymástól 30…35 cm 

távolságra lévő helyekről 5 cm és 15 cm mélységből emeltem ki, a nedvességtartalmuk 

megőrzése miatt a szállítás idejéig műanyag fóliával zártam le őket. A volumetrikus 

nedvességtartalmukat kúpos penetrométer nedvességtartalom-mérőjének segítségével 

határoztam meg a 4.3 fejezetben leírtak szerint, az eredményt az 1. táblázat tartalmazza. 

Ezután bolygatatlan állapotban helyeztem őket a mérőberendezésbe, majd különböző 

súlyok segítségével állítottam be a fenti előterheléseket. A mérések eredményét a 37-

38. ábrán szemléltetem. 
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37. ábra. A nyíródobozos mérési eredmények az I-es jelű mintán. A nyíróerő-

elmozdulás függvények (a) és az illesztett Coulomb egyenes (b). 

 
38. ábra. A nyíródobozos mérési eredmények a II-es jelű mintán. A nyíróerő-

elmozdulás függvények (a) és az illesztett Coulomb egyenes (b). 

Látható, hogy az I-es jelű (5 cm mélységből kiemelt) minta esetén csak 200 N, 

400 N és 600 N előterhelés mellett végeztem el a méréseket, így a talaj Coulomb-

egyenesének felvételekor is csak három pontra tudtam az egyenest illeszteni. A II-es jelű 

(15 cm mélységből kiemelt) minta esetén a talaj tönkremeneteli határgörbéjének 

pontosítása miatt már öt előterheléssel mértem a nyíráshoz szükséges erőt, azonban a 

38/a ábrán látható módon az 500 N előterhelésnél kapott érték eltér a várttól, azaz a 

maximum nyíróerő értéke közel ugyanakkora volt, mint 400 N előterhelés esetén 

(38/a ábra szaggatott, kék színű vonal). Tekintettel arra, hogy a többi előterhelés esetén 

kapott értékek közel egy egyenesre esnek, ezt az értéket nem vettem figyelembe a II-es 

jelű minta Coulomb-egyenesének felvételekor (38/b ábra). Továbbá meg kell jegyezni, 

hogy mindkét minta esetén a nyíróerő-elmozdulás görbéknél 2 mm elmozdulás 

környékén van egy törés, amely a mérőegység hibájára vezethető vissza, ezeket a 

töréseket szintén nem vettem figyelembe az eredmények kiértékelésekor. Mindkét ábra 

alapján elmondható, hogy a mérési pontokra a legkisebb négyzetek módszerével illesztett 

Coulomb-egyenesek illesztési pontossága 0,936 felett van, továbbá az egyenesek 

y=aC∙x+bC alakú egyenletéből a (65)-(66) összefüggések segítségével határozható meg a 

minták kohéziója és belső súrlódási szöge: 
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c=
bC

A
∙10

3
 , (65) 

φ=arctg aC , (66) 

ahol: 

 c a talaj kohéziója, mértékegysége: kPa, 

 bC az egyenes függőleges tengellyel vett metszéspontja, mértékegysége: N, 

 A=
d

2
∙π

4
=

60
2
∙π

4
=2827,4 mm2 a talajminta keresztmetszete, 

 aC az egyenes meredeksége (dimenziótlan). 

A mérési eredményeket az 1. táblázat mutatja be. 

1. táblázat. A nyíródobozos mérések eredményei. 

  
2015-ös mérések 

2018-as 

mérések 

I-es számú 

minta (5 cm 

mélység 

esetén) 

II-es számú 

minta (15 cm 

mélység 

esetén) 

III-as számú 

minta 

Átlagos térfogat-

százalékra vonat-

koztatott nedves-

ségtartalom [%] 

 27,50 17,20 

Max. nyíróerő 

értékek [N] 

különböző 

előterhelések 

esetén 

200 N 

előterhelés 
179,03 203,63 129,92 

300 N 

előterhelés 
- 250,42 201,63 

400 N 

előterhelés 
215,23 281,24 259,41 

500 N 

előterhelés 
- 274,22 317,10 

600 N 

előterhelés 
310,54 365,80 368,28 

Kohézió [kPa]  36,58 44,43 6,50 

Belső súrlódási 

szög [°]  18,20 21,76 30,63 

2018 elején a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet talajvályújában lévő 

homoktalajjal is végeztem nyíródobozos teszteket. A mérés során kapott görbéket a 

39. ábrán, a mechanikai jellemzőket pedig az 1. táblázatban mutatom be. A 39/a ábrán 

látszik, hogy ezeknél a méréseknél már nincs törés a nyíróerő-elmozdulás görbékben 

(kivéve ez alól a 300 N előterhelés esetén végzett mérést), amely tovább igazolja azt, 

hogy a II-es minták esetén mérési hiba okozta a nem várt eredményt. A 39/b ábrán pedig 

látható, hogy a tönkremeneteli határgörbe a vizsgált talaj esetén jó közelítéssel egyenes, 

hiszen a mért maximum nyíróerő pontokra a legkisebb négyzetek módszerével illesztett 

egyenes determinációs együtthatója 0,996 felett van. 
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39. ábra. A nyíródobozos mérési eredmények a III-as jelű mintán. A 

nyíróerő-elmozdulás függvények (a) és a kiszerkesztett Coulomb egyenes (b). 

Kutatásom egyik célja annak elemzése, hogy a Hertz-Mindlin és a Parallel Bond 

kapcsolati modellek paramétereinek változtatása milyen hatással van a nyíróerő-

elmozdulás függvényre. A nyílt terepen gördülő kerék alatti talaj analógiáját alapul véve 

(3.1.5 fejezet) a nyírófeszültség-elmozdulás kapcsolatot a (15) egyenlet írja le, amelyből 

bizonyos kezdeti- és peremfeltételek mellett kapható meg a partikuláris megoldás. 

Tekintettel arra, hogy a talajok kohéziójának és belső súrlódási szögének 

meghatározásához a görbe maximum feszültségig tartó szakaszára van szükség, ezért 

függetlenül attól, hogy kohézív vagy nemkohézív talajról van szó, a nyírógörbe első, a 

maximum nyírófeszültségig tartó un. felfutó része új kezdeti és peremfeltételek 

segítségével felírható: 

 j=0 → τ=0. 

 j=j
0
→ 

j

l
=

j0

l
→ τ=τmax, itt j0 továbbra is a talaj nyíróirányú elmozdulását jelenti 

a maximális nyírófeszültség esetén. 

A levezetést mellőzve a következőt kapjuk partikuláris megoldásként: 

τ=

τmax∙ (1-e
- 

j
l)

1-e
- 

j0
l

, (67) 

Tehát ezzel az összefüggéssel tudjuk jellemezni a talajok nyírógörbéjét, amely 

biztosítja azt, hogy zérus elmozdulás esetén zérus a feszültség értéke, valamint a görbe j0 

elmozdulás esetén a mért maximális feszültség értékét veszi fel. Mivel méréseim során 

erőt és nem pedig feszültséget mértem, azzal a feltételezéssel élve, hogy mind a normál, 

mind pedig a nyíró irányú feszültségeloszlás állandó a keresztmetszet mentén a (67) 

egyenlet felülettel való szorzását követően az alábbi alakot kaptam meg (Fmax a maximális 

nyíróerőt jelöli): 

Fnyíró=

Fmax∙ (1-e
- 

j
l)

1-e
- 

j0
l

, (68) 

A (68) egyenlet már a 37…39. ábráknak megfelelő nyíróerő-elmozdulás görbe 

felfutó szakaszának felel meg. Az egyszerűsítéseknél azonban meg kell említeni, hogy a 
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mérések során az előterhelés átadására szolgáló tárcsa a nyíró irányra merőleges tengely 

körül kicsit megbillent, amely nyilván arra utal, hogy a normál és emiatt a nyíró irányú 

terhelés sem állandó a minta keresztmetszete mentén (3.1.5 fejezet). 

 
40. ábra. Pillanatkép a nyíródobozos mérésről a III-as jelű mintán (a). Az 

előterhelést továbbító tárcsa billenése (b). 

A 4.2.2 fejezetben ismertetett paraméterérzékenység vizsgálat után a cél a 400 N 

előterheléshez tartozó nyíróerő-elmozdulás görbe közelítése volt a II-es és III-as jelű 

minták esetén. Ezért az ehhez tartozó, a legkisebb négyzetek módszerével kiszámított 

közelítő görbéket és azok paramétereit a 41. ábrán mutatom be. Látható, hogy a 

determinációs együttható értéke mindkét minta esetén 0,93 felett van, amely 

megfelelőnek tekinthető. 

 
41. ábra. A II-es jelű (a) és a III-as jelű (b) minta mérési eredményének 

közelítése. 

4.2 A nyíródobozos diszkrét elemes szimulációk bemutatása 

4.2.1 Az I-es jelű minta diszkrét elemes modelljének bemutatása 

A talaj nyírásának modellezését az EDEM 2.7 szoftverben végeztem el, ehhez a 

mérésnél használt nyírókészülékkel megegyező geometriájú hengereket készítettem, 

majd töltöttem fel gömb alakú elemekkel. Az összesen 4 499 db részecske generálása az 

SSI technikával történt, a részecskék átlagos sugara 1,5 mm volt. A szimulációknál 

változó elemméretet állítottam be, az elemek sugara így az átlagoshoz képest 0,67…1,5 

tartomány közötti szorzótényezővel, véletlenszerű eloszlással változott. A kezdeti 

geometria létrehozásának végén (t=0,5 s-nál) a kapcsolatban lévő elemek között 

definiáltam a Parallel Bond kötéseket, majd ellenőriztem, hogy a halmaz nyugalomban 

van. A 42. ábra alapján elmondható, hogy az elemek maximális sebessége t=0,5 s után 
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0,01 mm/s érték alatt volt, amely a nyírási sebességhez képest közel két nagyságrenddel 

kisebb, tehát kellően kicsinek mondható. 

 
42. ábra. A talajmodell elemeinek maximális sebessége az I-es jelű talajminta 

esetén t=0…1,5 s (a) és t=0,5…0,7 s tartományban (b). 

A határoló hengerek (43. ábra halványított felületei) kapcsolati paramétereinek 

értékét a 2. táblázatban mutatom be, a talajmodell kapcsolati beállításait pedig a 

következőképpen határoztam meg: 

1) A súrlódási tényezők értékeit a szakirodalom (Sitkei, 1967) alapján 

határoztam meg. 

2) A következő lépésben az elemek csúsztató rugalmassági moduluszát 

állítottam be úgy, hogy 200 N előterhelésnél a nyíróerő-elmozdulás görbe 

meredeksége közelítőleg megegyezzen a mérésnél tapasztalt eredménnyel. 

3) Harmadik lépésben a talaj kohézióját jelképező Parallel Bond nyíró 

szilárdságának a kohézióval (c=36,58 kPa) közel megegyező értéket 

állítottam be. A kötés normál irányú szilárdságát a nyíró szilárdság 

kétszeresére állítottam be (Tamás et al, 2018). 

4) Negyedik lépésben a kapcsolati sugár értékét határoztam meg úgy, hogy 1,3-

szor nagyobb legyen, mint az elemek tényleges geometriai sugara. Erre a 3.3.2 

fejezet végén tett megjegyzés miatt volt szükség. 

5) Ötödik lépésben a Parallel Bond kapcsolati merevségek meghatározása 

következett. Talajok jellemzőbb igénybevétele a nyírás, ezért a merevségek 

értékét a Parallel Bond kötések nyírószilárdságából számítottam ki a 

következő összefüggés segítségével: 

k
n
=k

s
=

τmax

∆Un =
τmax

2∙Rc

=
38 690

2∙0,002
=9,67∙10

6≅1,2∙10
7 Pa

m
.  

A két merevségi értéket ugyanakkora méretűre állítottam a „kalibrálandó” 

paraméterek számának csökkentése miatt. A normál és nyíró irány között így 

egyedül a szilárdsági határértékkel tettem különbséget. A képletben található 

elmozdulás értékét a kapcsolati sugár kétszeresére választottam, mert ez az a 

maximum távolság normál irányban, ahol a Bond deformálódni képes. 

6)  Végül a Parallel Bond sugár értékét úgy változtattam, hogy a modell 

közelítőleg ugyanakkora nyíróerőt eredményezzen, mint a mérési eredmény 

200 N előterhelés esetén. 

A számítások részletes beállításait (köztük a kapcsolati paraméterek értékeit) pedig 

a 2. táblázatban tüntettem fel. 



59 

 

  

43. ábra. Az I-es jelű minta diszkrét elemes modellje (a felső határoló henger 

nélkül). 

2. táblázat. A nyíródobozos szimuláció beállításai az I-es talajminta esetén. 

Beállítási tulajdonság Érték 

Időlépés (dt) [s] 1e-05 

Geometriai beállítások 

Elem sugár tartománya (Re) [mm] 1…2,25 

Kapcsolati sugár (Rc) [mm] 1,33…3 

Elemszám (N) [db] 4 499 

Kezdeti porozitás (np) [-] 0,416 

A talajszemcsék közötti Hertz-Mindlin és a Parallel Bond kapcsolati 

modell beállításai 

Elemek sűrűsége (ρtalaj) [kg/m3] 1 800 

Elemek csúsztató rugalmassági modulusza (Gtalaj) [Pa] 2,88e+06 

Poisson-tényező (υtalaj) [-] 0,3 

Ütközési szám a talajszemcsék között (etalaj) [-] 0,5 

Ütközési szám a talajszemcsék és a hengerek között 

(etalaj-henger) [-] 
0,5 

Súrlódási együttható az elemek között (µtalaj) [-] 0,5 

Súrlódási együttható az elemek és a hengerek között 

(µtalaj-henger) [-] 
0,6 

Parallel Bond sugár (R̅) [mm] 1,2 

Parallel Bond normál merevség (k
n
) [Pa/m] 

1,2e+07 
Parallel Bond nyíró merevség (k

s
) [Pa/m] 

Parallel Bond normál szilárdság (σmax) [Pa] 77 380 

Parallel Bond nyíró szilárdság (τmax) [Pa] 38 690 

A határoló hengerek és az előterhelő tárcsa Hertz-Mindlin kapcsolati 

modelljének beállításai 

Fal elemek sűrűsége (ρhenger) [kg/m3] 7 800 

Falak csúsztató rugalmassági modulusza (Ghenger) [Pa] 7,692e+10 

Poisson-tényező (υhenger) [-] 0,3 

Ütközési szám a fal elemek között (ehenger) [-] 0,5 

Súrlódási együttható a fal elemek között (µhenger) [-] 0,1 

Ezután, t=0,7 s-nál a függőleges előterhelést biztosító, gömb alakú felületekből álló 

clump elemet helyeztem a talajminta tetejére (ld.a 43. ábrán lévő szürke részt). A 

részecskén keresztül a szoftver un. Particle Body Force opciójának segítségével adtam a 

talajmintára a mérésekkel megegyező nagyságú függőleges terheléseket (Fnormál) t=0,85 s 

RToki-Tanszek
Text Box
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időpillanatban. Ezután megvártam, hogy a tárcsa sebessége 0,01 mm/s érték alá 

csökkenjen (44. ábra), majd (t=1,5 s-nál) v=0,83 mm/s nyírási sebességet állítottam be a 

szimulációknál. Ez a méréseknél használt sebességnél nagyobb, értéke annak érdekében 

lett növelve, hogy a szimulációk számítási időigényét csökkentsem. A clump elem 

kapcsolati paramétereinek beállítása megegyezett a határoló hengereknél használt 

értékkel (2. táblázat), hiszen mindkét elem rozsdamentes acélból készült. 

A szimuláció alatt a program minden egyes lépésben kiszámította az egyes 

elemekről a felső hengerre átadódó erő nagyságát, amelynek x irányú komponense adja 

meg a talajmodell nyírásához szükséges erőt (Fnyíró). A fent bemutatott folyamatot a 

3. táblázatban összegeztem. 

3. táblázat. A nyíródobozos szimuláció folyamata az I-es talajminta esetén. 

Beállítás megnevezése Idő [s] 

Kezdeti geometria létrehozása (Hertz-Mindlin kapcsolati 

modell) 
0…0,5 

A Parallel Bond kötések hozzáadása 0,5 

Előterhelő tárcsa hozzáadása és süllyesztése 0,7…0,85 

Előterhelés megadása 0,85 

Nyírási folyamat indítása 1,5 

  

44. ábra. Az előterhelő tárcsa modelljének sebessége az I-es jelű talajminta 

modellezése esetén t=0,7…1,5 s (a) és t=1 …1,5 s tartományban (b). 

4.2.2 A II-es és III-as jelű minta diszkrét elemes modelljének bemutatása 

A fenti szimulációkhoz hasonló számításokat végeztem el a II-es és III-as 

talajminták esetén is. A legfontosabb különbség azonban az volt, hogy növeltem az 

elemek átlagos sugarát 2 mm-re azért, hogy ugyanilyen geometriájú elemekkel legyen 

lehetőségem a kerék gördülését is vizsgálni, mivel kisebb elemmérettel több hét lett volna 

a számítások időigénye. Ezáltal az elemek száma 1 899 db-ra csökkent. A célom az volt, 

hogy vizsgáljam az egyes kapcsolati paraméterek változásának a nyíróerő-elmozdulás 

görbére gyakorolt hatását, amelyhez a következőképpen vettem fel a kapcsolati jellemzők 

értékét: 

 A talaj-acél közötti μtalaj-acél=0,6 súrlódási tényező értékét a szakirodalom 

(Sitkei, 1967) alapján állítottam be. 

 A talajszemcsék közötti μtalaj tényező értékét a talajok belső súrlódási szögének 

(φtalaj) ismeretében számítottam ki a (14) egyenletet felhasználva: 
φ

talaj
=arctg μ

talaj
 → μ

talaj
=tg φ

talaj
. (69) 
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 A Parallel Bond szilárdságoknál az I-es jelű talajmintánál bemutatotthoz 

hasonlóan a nyíró szilárdság értékének a kohézióval közel megegyező értéket 

állítottam be, a normál szilárdságnál viszont, a következő összefüggést vettem 

alapul (Kerényi, 1998): 

σmax=
τmax

√2
. (70) 

 A Bond kötések merevségeinek beállításainál az I-es jelű mintához hasonlóan 

jártam el, tehát a következő összefüggéssel kiszámítható értéket kerekítettem fel: 

k
n
=k

s
=

τmax

∆Un =
τmax

2∙Rc

. (71) 

 A többi kapcsolati jellemző értékét pedig az 5. táblázatban lévő tartományok 

között változtattam. Látható, hogy az elemek sűrűségét, Poisson-tényezőjét és 

Bond merevségét 5-5, a csúsztató rugalmassági moduluszt és a Bond sugarat 

6-6 különböző érték mellett vizsgáltam. Az „alapmodell” kapcsolati jellemzőit 

félkövér, aláhúzott betűvel szedtem, tehát pl. a sűrűség hatásának vizsgálatakor 

a Poisson-tényező értéke υ=0,25, a Bond merevség értéke k
n
=k

s
=9,5∙10

6
 Pa/m, 

stb. volt a II-es jelű minta talajmodellje esetén. Meg kell jegyeznem, hogy a 

Parallel Bond sugár értékét annak ellenére vizsgáltam R̅=3 mm-ig, hogy így ez 

a kapcsolati parameter Re=2 mm elemsugár esetén az eredeti (kőzetek közötti 

cementréteghez kapcsolható) fizikai jelentését elveszti, de matematikailag 

továbbra is értelmezhető marad. 

Ezekkel a kapcsolati beállításokkal indítottam el a szimulációkat, amelyek a 

4. táblázatban lévő folyamatot követték. Látható, hogy az előbbiekhez képest jóval 

tovább tartott a kezdeti geometria létrehozása, valamint, hogy a Parallel Bond kötéseket 

csak az előterhelő tárcsa hozzáadása után (de az előterhelés aktiválása előtt) definiáltam. 

Az időlépés nagyságának fontossága miatt az egyes csúsztató rugalmassági moduluszok 

esetén kisebb, dt=1∙10-6 s időlépéssel is ellenőriztem ezeket a számításokat. Ezzel 

kizárható, hogy az időlépés nagyságának jelentős hatása lenne a szimulációs 

eredményekre. 

4. táblázat. A nyíródobozos szimuláció folyamata a II-es és III-as jelű talajminta esetén. 

Beállítás megnevezése Idő [s] 

Kezdeti geometria létrehozása (Hertz-Mindlin kapcsolati 

modell) 
0…0,7 

Előterhelő tárcsa hozzáadása és süllyesztése 0,7…1 

A Parallel Bond kötések hozzáadása 1 

Előterhelés megadása 1,5 

Nyírási folyamat indítása 2,15 

Ahhoz, hogy matematikailag is leírjam a kapcsolati paraméterek változtatásának 

hatását a (68) egyenletet használtam fel. Ebből adódóan az egyenletben szereplő három 

ismeretlen (Fmax; j0 és l) valamint a kapcsolati jellemzők kapcsolatát vizsgáltam. Arra 

voltam kíváncsi, hogy melyik ismeretlent, melyik kapcsolati jellemző befolyásolja a 

legjobban. Ennek ismeretében ugyanis lehetőség adódik arra, hogy adott mérési 

eredményhez adott sorrendben kalibráljuk a Hertz-Mindlin és a Parallel Bond kapcsolat 

tulajdonságait. Ezt felhasználva a 4.1 fejezetben a 41. ábrán bemutatott 400 N 

előterheléshez tartozó mérési eredményekhez állítottam be a talajmodellek paramétereit. 

A III-as jelű mintához kalibrált talajmodelleket tovább vizsgáltam, és a talajvályús 

méréseknek megfelelő beállítások mellett modelleztem egy merev kerék gördülését.  
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5. táblázat. A nyíródobozos szimuláció beállításai a II-es és III-as jelű talajminta esetén. 

Beállítási tulajdonság 

II-es 

talajminta 

esetén 

III-as 

talajminta 

esetén 

Időlépés (dt) [s] 5e-06 

Geometriai beállítások 

Elem sugár (Re) [mm] 1,33…3 

Kapcsolati sugár (Rc) [mm] 1,6…3,6 

Elemszám (N) [db] 1 899 

Kezdeti porozitás (np) [-] ~0,425 

A talajszemcsék közötti Hertz-Mindlin és a Parallel Bond kapcsolati modell 

beállításai 

Elemek sűrűsége (ρtalaj) [kg/m3] 
1 600-1 700-1 800- 

1900-2 000 

Elemek csúsztató rugalmassági modulusza (Gtalaj) [Pa] 

1,44e+06-2,88e+06-

1,44e+07-4,32e+07-7,2e+07-

1,44e+08 

Poisson-tényező (υtalaj) [-] 
0,2-0,225-0,25- 

0,275-0,3 

Ütközési szám az elemek között (etalaj) [-] 0,5 

Ütközési szám az elemek és a hengerek között (etalaj-henger) [-] 0,5 

Súrlódási együttható az elemek között (µtalaj) [-] 0,4 0,6 

Súrlódási együttható az elemek és a hengerek között 

(µtalaj-henger) [-] 
0,6 

Parallel Bond sugár (R̅) [mm] 
0,5…1,5…3 tartományban 

0,5 mm- ként növelve 

Parallel Bond normál merevség (k
n
) [Pa/m] 

9,5e+06-

1,9e+07-

2,85e+07-

3,8e+07- 

4,75e+07 

1,5e+06-

3,0e+06-

4,5e+06-

6,0e+06- 

7,5e+06 
Parallel Bond nyíró merevség (k

s
) [Pa/m] 

Parallel Bond normál szilárdság (σmax) [Pa] 31 310 4 596,19 

Parallel Bond nyíró szilárdság (τmax) [Pa] 44 280 6 500 

A határoló hengerek Hertz-Mindlin kapcsolati modelljének beállításai 

Fal elemek sűrűsége (ρhenger) [kg/m3] 7 800 

Falak csúsztató rugalmassági modulusza (Ghenger) [Pa] 7,692e+10 

Poisson-tényező (υhenger) [-] 0,3 

Ütközési szám a fal elemek között (ehenger) [-] 0,5 

Súrlódási együttható a fal elemek között (µhenger) [-] 0,1 

4.3 A kúpos penetrométeres mérések ismertetése 

A kúpos penetrométeres méréseket ugyanazokon a talajokon végeztem el, mint a 

nyíródobozos kísérleteket. Ebből adódóan egy mérési eredményt fogok bemutatni a 2015-

ben, egyet pedig a 2018-ban elvégzett mérésekből. A felhasznált műszer a 45. ábrán 

látható Eijkelkamp 06.15.SA típusú penetrométer volt (“Penetrologger - Field 

measurement equipment | Eijkelkamp,” 2018), amellyel a mélység mentén 1 cm osztással 

mérhető a talajellenállás mértéke 1 N pontossággal. Mindkét méréshez 60° kúpszögű, 

1 cm2 keresztmetszetű kúpot használtam, és kb. 2 cm/s sebességgel nyomtam a talajba. A 
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szakirodalmi áttekintés során említettem, hogy általában igen nagy a mérési eredmények 

szórása, ezért egy-egy helyen egy egyenes mentén, egymástól 10…15 cm távolságban 10 

különböző mérést végeztem el, és ezek átlagolásával nyertem a talajra vonatkozó 

penetrogrammot (talajellenállás-mélység diagrammot). 

A mérések során a műszer kiegészítőjének segítségével mérhető volt a talajok 

nedvességtartalma is 5…55 % között 1 % osztással és 5 % mérési pontossággal. A 

műszer a talaj dielektromos állandójának függvényében képes meghatározni annak 

térfogatszázalékra vonatkoztatott nedvességtartalmát. Mivel mindegyik talaj esetén 

10-10 mérést végeztem, így a penetrométer az egyes mérésekből kiszámítható átlagos 

nedvességtartalom értéket jelenítette meg. A kiegészítő berendezés a 45/e ábrán látható. 

  

45. ábra. A mérések során felhasznált Eijkelkamp 06.15.SA típusú kúpos 

penetrométer részei: összeszerelhető szárak (a), különböző kúpok (b), a 

kúpok azonosítására szolgáló lemez (c), a talaj nullszintjét jelölő lemez (d), 

az adatrögzítő és megjelenítő (e) és a nedvességtartalom mérő (f). 

 

46. ábra. A 2015-ben elvégzett szántóföldi kúpos penetrométeres mérések 

eredménye (I-es és II-es jelű minták) (a) és az átlagos talajellenállás értékek 

a 95%-os valószínűséghez tartozó konfidencia intervallumokkal (b). 
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47. ábra. A 2018-ban elvégzett kúpos penetrométeres mérések eredménye 

(III-as jelű minta) (a) és az átlagos talajellenállás értékek a 95%-os 

valószínűséghez tartozó konfidencia intervallumokkal (b). 

A mérési eredményeket a 46…47. ábrák szemléltetik. Mivel a kerék elsősorban 

csak a felső talajrétegre van hatással, ezért az eredményeket csak 150 mm mélységig 

értékeltem ki. Az ábrák b) részén minden egyes mélység esetén a 10-10 mérési 

eredményből kiszámított, 95 %-os valószínűséghez tartozó konfidencia intervallum 

sugarait vékony piros vonallal jelöltem. 

 

48. ábra. A kúpos penetrométeres mérések eredményeinek közelítése: 

2015-ös mérések (a) és 2018-as mérések (b). 

A kutatásom célja, hogy a Hertz-Mindlin és a Parallel Bond kapcsolatok 

jellemzőinek változásának a talajellenállás-mélység görbére gyakorolt hatását 

elemezzem. Ezért a nyíródobozos mérésekhez hasonlóan ezeket a görbéket is 

közelítettem arra alkalmas függvényekkel. Szakirodalmi kutatásomból kiderült, hogy 

nincs egységesen elfogadott álláspont a közelítő függvény alakjára vonatkozóan, viszont 

a talaj teherbírását a mélység valamilyen hatványos függvényével szokás jellemezni 

((3)…(7) egyenletek). Ebből a két okból kifolyólag a mérési eredményeket kétféle, egy 

hatvány és egy harmadfokú polinom összefüggéssel közelítettem, a görbeillesztésnél 

ismételten a legkisebb négyzetek módszerét használtam fel. Látható, hogy a 

determinációs együttható értéke 0,96 felett volt mindkét mérésnél, amely kifejezetten 

pontos illesztésre utal polinom és hatvány alak esetén egyaránt. A harmadfokú polinomra 
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azért esett a választás, mert ennek csak egy-egy helyen van lokális minimuma illetve 

maximuma, amely miatt a magasabb fokú polinommal való közelítésekből adódó 

problémák elkerülhetők. A mérési eredményekre illesztett közelítő függvényeket a 

48. ábra szemlélti, ahol az eredményeket 90°-al elforgatva mutatom be. 

4.4 A kúpos penetrométeres diszkrét elemes szimulációk bemutatása 

A kúpos penetrométeres szimulációkat kétféle szoftverrel (PFC 3.00 és EDEM 2.7) 

végeztem el a szakirodalmi áttekintésben ismertetett Linear és Parallel Bond, valamint 

Hertz-Mindlin és Parallel Bond kapcsolati modellek segítségével. Ezeknek a 

számításoknak két célja volt: 

 Elsődleges célom az volt, hogy a kapcsolati paraméterekre vonatkozóan 

érzékenység vizsgálatot végezzek, elemezzem azok változásának a 

talajellenállásra, valamint a talajellenállás-mélység görbe közelítő függvényeire 

gyakorolt hatását. 

 Másodlagos célom a modellhatár változásának szimulációs eredményekre 

(pontosabban a talajmodell penetrációs ellenállására) gyakorolt hatásának 

elemzése volt. Erre azért van szükség, mert a nyíródobozos szimulációkkal 

ellentétben ennél a folyamatnál nincs egzakt határa a talajmodellnek, tehát ha a 

penetrométer behatolásához túl közel vesszük fel a modellhatárt, akkor az 

befolyásolhatja az eredményeket. 

Ebben a fejezetben ezeknek a számításoknak a beállításait ismertetem. 

4.4.1 Az EDEM szoftverrel készített paraméterérzékenység vizsgálat bemutatása 

Az EDEM programban a Hertz-Mindlin és a Parallel Bond kapcsolati modelleket 

használtam fel a kúpos penetrométer talajba hatolásának szimulációjára. A számításoknál 

ugyanazokat a beállításokat használtam, mint amelyeket a nyíródobozos 

paraméterérzékenység vizsgálatoknál a 4.2.2 fejezet 5. táblázatában bemutattam, egyedül 

a Parallel Bond sugár hatását vizsgáltam attól nagyobb (R̅=0,5…5 mm) tartományban. 

Erre azért volt szükség, hogy a mérési eredményekhez közel lévő talajellenállás értékeket 

kapjak a szimulációk eredményeként. Így lehetőségem volt elemezni azt is, hogy mely 

paraméterek vannak nagyobb hatással a nyíróerő-elmozdulás, és melyek a talajellenállás-

mélység görbékre a II-es és III-as jelű talajmodellek esetén. Ebből pedig arra kaphatok 

iránymutatást, hogy mely paramétereket kell a nyíródobozos, melyeket pedig a kúpos 

penetrométeres szimulációkhoz kalibrálni ahhoz, hogy olyan talajmodellt állítsak elő, 

amely mindkét mérési eredményhez hasonló görbéket mutat. A paraméterérzékenység 

vizsgálatot Dtalajmodell=Ø135,4 mm átmérőjű és Htalajmodell≈130 mm magasságú 

talajmodellek esetén végeztem el (49/a ábra). A kezdeti geometriák létrehozása ebben az 

esetben is az SSI és a gravitációs ülepítéses technikák segítségével történt, a modellt 

határoló fal-elemek kapcsolati beállításai megegyeztek a talajmodell jellemzőivel. Akkor 

definiáltam a Parallel Bond kötéseket, amikor a halmaz nyugalomban volt (a részecskék 

maximális sebessége 0,01 mm/s alá csökkent), majd a 49/b ábrán látható, a méréseknél 

használt műszerrel megegyező geometriájú kúpot hoztam létre a modelltérben. A 

penetrométer kapcsolati jellemzőit az 5. táblázat alapján a nyíródobozos számításoknál 

lévő határoló hengerek beállításaival megegyezően vettem fel, hiszen ez az eszköz is 

rozsdamentes acélból készült. A kezdeti geometria létrehozása után a penetrométert a 

szántóföldi mérésekkel megegyező 2 cm/s sebességgel nyomtam a talajba, miközben a 

program minden időlépésben számolta a rá ható függőleges erőt, amelyből a 
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talajellenállás értékét a penetrométer felületével (Apen.=1 cm2) való osztás után kaptam 

meg. A számítások egyes lépéseit a 6. táblázat tartalmazza. 

 

49. ábra. A kúpos penetrométeres szimulációkhoz készített talajmodell (a) és 

a műszer geometriája (b). 

6. táblázat. A penetrométeres szimuláció folyamata a paraméterérzékenység vizsgálatnál. 

Beállítás megnevezése Idő [s] 

Kezdeti geometria létrehozása (Hertz-Mindlin kapcsolati 

modell) 
0…1,55 

A Parallel Bond kötések hozzáadása 1,55 

Kúpos penetrométer létrehozása, süllyesztése 1,7…8,2 

A paraméterérzékenység vizsgálat után az eredményeket felhasználva az volt a 

célom, hogy a 2015-ben és 2018-ban elvégzett kúpos penetrométeres mérési 

eredményhez hasonló talajellenállású talajmodellt állítsak be. Ehhez kiindulásként az 

5.1.2 fejezetben bemutatásra kerülő nyíródobozos mérésekhez kalibrált II-es és III-as jelű 

talajmodellt vettem alapul, és csak azokon a kapcsolati beállításokon módosítottam, 

amelyekre mindenképpen szükség volt a talajellenállás értékének helyes beállításához. 

Ennek eredményeképpen a kapcsolati jellemzők közül a II-es mintánál csak a Parallel 

Bond sugár és merevség értékén, a III-as jelűnél viszont e kettőn felül a csúsztató 

rugalmassági modulusz értékén is növelnem kellett. A végső beállításokat a 

7. táblázatban mutatom be, ahol félkövér betűvel jelöltem azokat a paramétereket, 

amelyek eltérnek a nyíródobozos méréshez kalibrált talajmodellnél beállított értéktől. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy ezek közül a kapcsolati jellemzők közül nem 

mindegyik van hatással a nyíródobozos mérési eredményre, amelyet az 5.1.2 fejezetben 

részletesen ismertetni fogok. 
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7. táblázat. A kúpos penetrométeres szimuláció mérési eredményhez kalibrált beállításai a II-es és III-as 

jelű talajminta esetén. 

Beállítási tulajdonság 

II-es 

talajminta 

esetén 

III-as 

talajminta 

esetén 

Időlépés (dt) [s] 5e-06 

Geometriai beállítások 

Elem sugár (Re) [mm] 1,33…3 

Kapcsolati sugár (Rc) [mm] 1,6…3,6 

Elemszám (N) [db] 1 899 

Kezdeti porozitás (np) [-] 0,405 

A talajszemcsék közötti Hertz-Mindlin és a Parallel Bond kapcsolati modell 

beállításai 

Elemek sűrűsége (ρtalaj) [kg/m3] 1 800 

Elemek csúsztató rugalmassági modulusza (Gtalaj) [Pa] 1,488e+07 4,32e+07 

Poisson-tényező (υtalaj) [-] 0,25 

Ütközési szám a talajszemcsék között (etalaj) [-] 0,5 

Ütközési szám a talajszemcsék és a penetrométer között 

(etalaj-pen.) [-] 
0,5 

Súrlódási együttható az elemek között (µtalaj) [-] 0,4 0,6 

Súrlódási együttható az elemek és a penetrométer között 

(µtalaj-pen.) [-] 
0,6 

Parallel Bond sugár (R̅) [mm] 3 5 

Parallel Bond normál merevség (k
n
) [Pa/m] 

3,8e+07 6,0e+06 
Parallel Bond nyíró merevség (k

s
) [Pa/m] 

Parallel Bond normál szilárdság (σmax) [Pa] 31 310 4 596,19 

Parallel Bond nyíró szilárdság (τmax) [Pa] 44 280 6 500 

A kúpos penetrométer Hertz-Mindlin kapcsolati modelljének beállításai 

Fal elemek sűrűsége (ρpen.) [kg/m3] 7 800 

Falak csúsztató rugalmassági modulusza (Gpen.) [Pa] 7,692e+10 

Poisson-tényező (υpen.) [-] 0,3 

4.4.2 Az EDEM szoftverrel készített további szimulációk bemutatása 

A paraméterérzékenység vizsgálat mellett ellenőriztem, hogy a talajmodell 

keresztmetszetének és magasságának nagysága milyen hatással van a szimulációs 

eredményekre. Ehhez különböző (95, 110, 125 és 140 mm) magasságú és (Ø47,9, Ø67,7; 

Ø90,3; Ø112,8; Ø135,4 valamint Ø158 mm) átmérőjű, kör keresztmetszetű hengereket 

készítettem, majd ezekbe ugyancsak a gravitációs ülepítéses és SSI technikák 

alkalmazásával hoztam létre gömb alakú elemeket. A magasság vizsgálatánál Ø90,3 mm 

átmérőjű, a keresztmetszet elemzésénél pedig 110 mm magasságú talajmodellt 

használtam. Ezeknél a szimulációknál a penetrométer süllyedési mélysége megegyezett 

a modell magasságával. 
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8. táblázat. A további kúpos penetrométeres szimulációknál használt felületarányszámok az EDEM 

szoftver esetén. 

Talajmodell átmérő 

(Dtalajmodell) [mm] 

Talajmodell felület 

(Atalajmodell) [mm2] 
Felületarány [-] 

Ø47,9 1 800 18 

Ø67,7 3 600 36 

Ø90,3 6 400 64 

Ø112,8 10 000 100 

Ø135,4 14 400 144 

Ø158 19 600 196 

A 8. táblázatban feltüntettem a talajmodellek átmérőit, valamint az ezekből 

kiszámítható keresztmetszetet (Atalajmodell) és a (72) összefüggéssel meghatározható un. 

felületarányt, amelynek bevezetésére azért volt szükség, mert így a modellhatár 

függetleníthető a kúpos penetrométer felületétől. 

Felületarány=
Atalajmodell

Apen.

 . (72) 

Ezekkel a beállításokkal az I-es jelű talajmodell esetén vizsgáltam a keresztmetszet 

és magasság talajellenállásra gyakorolt hatását. A kapcsolati beállításokat a nyíródobozos 

számításoknál bemutatott értékeknek megfelelően vettem fel (2. táblázat), egyedül a 

Parallel Bond sugár értékét kellett megnövelnem R̅=3 mm-re azért, hogy a 2015-ös 

mérési eredményekhez közel fekvő talajellenállás-mélység görbét kapjak a számítások 

végén. 

4.4.3 A PFC szoftverrel készített szimulációk bemutatása 

A PFC szoftverrel a Linear és a Parallel Bond kapcsolati modelleket használtam a 

talaj diszkrét elemes modellezésére. Ezeknél a számításoknál csak a modellhatár, 

nevezetesen a modell keresztmetszetének és magasságának változtatását elemeztem, 

vizsgáltam, hogy milyen mértékben befolyásolják a talajmodell függőleges ellenállását. 

A kapcsolati paraméterek értékét úgy állítottam be, hogy valós mérési eredményhez 

közeli talajellenállást kapjak eredményül. Ehhez Máthé és társai munkáját használtam fel, 

akik tarlón mérték a talaj függőleges ellenállását egy GAZ-69 típusú jármű áthaladása 

után a jobb és bal oldali keréknyomban egyaránt (Máthé et al., 2013). Ehhez az 

előzőekben bemutatotthoz hasonlóan különböző (200, 250, 300 és 350 mm) magasságú 

és (Ø67,7; Ø90,3; Ø112,8; Ø135,4 valamint Ø158 mm) átmérőjű, kör keresztmetszetű 

talajmodelleket készítettem a gravitációs ülepítéses és SSI technikák segítségével 

véletlenszerűen változó méretű gömb alakú elemekből. A magasság vizsgálatánál ebben 

az esetben Ø135,4 mm átmérőjű, a keresztmetszet elemzésénél pedig 300 mm magasságú 

talajmodellt használtam. A magasság elemzését az eddigitől eltérően végeztem a 

következő arányszám definiálásával: 

Magasságarány=
Htalajmodell

Hpen.

 . (73) 

Ebben az összefüggésben Htalajmodell és Hpen. a talajmodellek magassága valamint a 

penetrométer süllyedési mélysége, amely 150 mm volt mindegyik esetben. Ebből 

következik, hogy ezeknél a számításoknál a penetrométer nem süllyedt le a talajmodell 

aljára. Az arányszámok értékeit a 9. táblázatban foglaltam össze. 
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50. ábra. A kúpos penetrométeres szimulációkhoz készített talajmodell (a) és 

a műszer egyszerűsített geometriája (b) (Kotrocz et al., 2016). 

9. táblázat. A kúpos penetrométeres szimulációknál használt arányszámok a PFC szoftver esetén. 

Talajmodell átmérő 

(Dtalajmodell) [mm] 

Talajmodell felület 

(Atalajmodell) [mm2] 
Felületarány [-] 

Ø67,7 3 600 18 

Ø90,3 6 400 32 

Ø112,8 10 000 50 

Ø135,4 14 400 72 

Ø158 19 600 98 

Talajmodell magasság (Htalajmodell) [mm] Magasságarány [-] 

200 1,33 

250 1,67 

300 2,00 

350 2,33 

A talajmodellt két részre osztottam H=80 mm mélységnél, felette és alatta 

különböző kapcsolati beállításokat adtam meg. A 10. táblázatban látható, hogy alulra a 

felső rétegnél 1,5-szer nagyobb Parallel Bond normál- és nyírószilárdságot állítottam be, 

modellezve ezzel a mezőgazdasági munkagépek művelési mélység alatt jelentkező, káros 

talajtömörítő hatását. Ez látható az 50/a ábrán is, ahol különböző (ciánkék és fehér) 

színekkel jelöltem a két rétegben lévő elemek közötti Bond kötéseket, amelyek 

definiálása előtt megvártam, hogy a halmaz nyugalomba kerüljön. A PFC szoftvernél is 

lehetőség van vizsgálni a részecskék sebességének maximumát, amely határának 

0,05 mm/s értéket állítottam be, hiszen ez már két nagyságrenddel kisebb, mint a 

penetrométer sebessége. Ezenkívül a használati útmutató (PFC3D Online Manual - 

Theory and Background (Használati útmutató - elméleti háttér), 1999) alapján 

előnyösebb, ha a részecskére ható kiegyensúlyozatlan erő és a modell külső terhelésének 

aránya alapján ítéljük meg a szerkezet egyensúlyi helyzetét. Ez alapján, ha ennek az 
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aránynak az átlagos vagy maximum értéke elegendően kicsi (pl. 0,01 érték alá kerül), 

akkor a szemcsehalmaz valóban nyugalmi állapotba kerül. Ezért a Parallel Bond kötések 

létrehozása előtt a legnagyobb részecske sebességének vizsgálata mellett megvártam, 

hogy ez a feltétel is teljesüljön valamennyi számításnál. Ezután a kúpos penetrométer 

egyszerűsített geometriáját (50/b ábra) hoztam létre a 10. táblázatban lévő kapcsolati 

jellemzőkkel, majd 10 cm/s sebességgel nyomtam a nyugalomban lévő talajmodellbe. 

Látható, hogy a kúp méretei, így keresztmetszete is nagyobb az EDEM programban 

haszáltnál (Apen.=2 cm2), amely miatt az eddig legkisebb (Dtalajmodell=Ø47,9 mm) 

talajmodell átmérő esetén a penetrométer méretéhez képest aránytalanul kicsi 

keresztmetszet adódott volna, így csak az ennél nagyobb modellméretek esetén futtattam 

le a szimulációkat (9. táblázat). A számítások alatt az időlépés nagyságát a szoftver 

automatikusan szabályozta, amelynek értéke 2,25e-6 s körül mozgott (10. táblázat). A 

megírt programkódok a dolgozat 1. sz. mellékletében találhatók, ahol csak a 

Dtalajmodell=Ø135,4 mm és Htalajmodell=300 mm mérethez tartozó szimulációk kódjait 

mutatom be, a többi ezekből értelemszerűen a megfelelő geometriai paraméterek 

módosításával megkapható. 

10. táblázat. A kúpos penetrométeres szimulációk beállítása a PFC szoftver esetén. 

Beállítási tulajdonság Érték 

Időlépés (dt) [s] 
1,9e-06… 

2,6e-06 

Geometriai beállítások 
Elem átmérő Re [mm] 2…4,5 

Elemszám (N) [db] 4 582…24 585 

Porozitás (np) [%] 41,3…43,9 

Talajmodell átmérő (Dtalajmodell) [mm] 

Ø67,7-Ø90,3-

Ø112,8-Ø135,4-

Ø158 

Talajmodell magasság (Htalajmodell) [mm] 
200-250- 

300-350 

A talajszemcsék közötti Linear és a Parallel Bond kapcsolati modell 

beállításai 
Elemek sűrűsége (ρtalaj) [kg/m3] 1 632 

Elemek normál merevsége (kn
talaj) [N/m] 1e06 

Elemek nyíró merevsége (ks
talaj) [N/m] 1e06 

Lokális csillapítási tényező (α) [-] 0,3 

Súrlódási tényező az elemek között (µtalaj) [-] 0,6 

Súrlódási tényező az elemek és a penetrométer között 

(µtalaj-pen.) [-] 
0,5 

Parallel Bond sugár-arányszám (λ̅) [-] 0,5 

Parallel Bond normál merevség (k
n
) [Pa/m] 5,25e07 

Parallel Bond nyíró merevség (k
s
) [Pa/m] 5,25e07 

Parallel Bond normál szilárdság a felső rétegben (σmax) [Pa] 426 667 

Parallel Bond nyíró szilárdság a felső rétegben (τmax) [Pa] 426 667 

Parallel Bond normál szilárdság az alsó rétegben (σmax) [Pa] 640 000 

Parallel Bond nyíró szilárdság az alsó rétegben (τmax) [Pa] 640 000 

A penetrométer Linear kapcsolati modelljének beállításai 

Penetrométer normál merevsége (kn
pen.) [N/m] 1e10 

Penetrométer nyíró merevsége (ks
pen.) [N/m] 1e10 
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4.5 A laboratóriumi talajvályús mérések ismertetése 

A talaj-kerék kölcsönhatás szimulációk validálásához szükségem volt mérési 

eredményekre. Ezért terveztem egy speciális mérőberendezést, amelyet felhasználva 

mérhető egy adott geometriájú kerék gördülési ellenállása (vontatott kerék esetén), illetve 

az általa kifejthető vonóerő mértéke (hajtott kerék esetén). A berendezés a gödöllői NAIK 

Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben lévő talajvályús kocsihoz volt kapcsolva, végső 

kialakítását az 51…54. ábrák segítségével mutatom be. 

 

51. ábra. A mérésekhez készített berendezés terve (CAD modell) (a) és a 

legyártott szerkezet a talajvályú-kocsihoz rögzítve (b). 

A talajvályú-kocsihoz csavarkötés segítségével rögzíthető szárak jelentették a 

kiindulópontot a tervezés során. Ezek különböző kapák vonóerejének mérésére 

alkalmasak a szárukra ragasztott nyúlásmérő bélyeg segítségével. Ehhez az 51. ábrán 

látható, piros színű paralelogramma karok segítségével lett csatlakoztatva a zöld színű 

keret, amelynek alsó, villás részéhez került rögzítésre a kerék tengelye. A 

paralelogramma függesztésre a keret szögtartása miatt volt szükség. A szerkezetet a 

kereskedelmi forgalomban kapható nagy teherbírású, csapágyazott Blickle PS432/30-

90K típusú kerék illesztéséhez alakítottam ki, amelynek használata elterjedt, több 

mezőgazdasági munkagépre támasztó- illetve mélységtartó kerékként ezt vagy ehhez 

hasonló kereket szerelnek. A kereket egy hidromotor hajtotta meg, amelynek maximális 

nyomatéka 9 N·m volt. Ez kevésnek bizonyult a Ø420 mm átmérőjű, 115 mm szélességű 

kerék hajtásához, ezért ahhoz egy 5-ös áttételű szíjhajtás segítségével továbbítottam a 

nyomatékot. A szíj feszítését az 52. ábrán látható szerkezettel oldottam meg, amely egy 

menetes szár segítségével állítja be a megfelelő szíjfeszességet úgy, hogy a teljes hajtó 

tengelyt mozdítja el a kerék tengelyéhez képest. A hajtó tengely fordulatszámát egy Turck 

RI360P0-QR24M0-INCRX2-H1181 típusú forgó jeladóval, míg nyomatékát egy 

HBM T22 típusú 20 N·m méréshatárú nyomatékszenzorral mértem. A forgó jeladóval 

mért kerék kerületi sebességre a szlip meghatározása miatt volt szükség.  

A nyomatékszenzor elé és mögé közvetlenül beépítettem egy csőmembrános 

tengelykapcsolót, biztosítva ezzel, hogy a szenzor által küldött jel független legyen a 

tengely beépítésének radiális- és szöghibájától. Emiatt a hajtó tengely ágyazását 

siklócsapágyakkal oldottam meg. 
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52. ábra. A mérőberendezés feszítő szerkezete a hajtó tengelyhez szerelt 

szenzorokkal (a), valamint a hajtó tengely ágyazása (b). 

A hidromotor hajtásáról egy saját hidraulikus rendszer gondoskodott, amelynek 

elemei a talajvályú felett mozgó kocsira lettek felszerelve. A rendszer kapcsolási rajzán 

jól látszik, hogy beépítettem egy térfogatáramállandósítót, amely a terheléstől függetlenül 

állandó értéken tartja a hajtó tengely, és ezáltal a kerék fordulatszámát is (53. ábra). Erre 

azért volt szükség, mert így állandó vontatási sebesség mellett lehetőségem volt közel 

állandó szlipek mérésére hajtott kerék esetén is. 

 

53. ábra. A mérőberendezés hidraulika rendszerének kapcsolási rajza. 
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54. ábra. A mérőberendezésre szerelt távolságmérő szenzorok, valamint a 

talajszint rögzítésére szolgáló lap. 

A keret magasságát Turck RU40U-M18E-LI8X2-H1151 típusú távolságmérő 

szenzorral mértem, továbbá a mérések második felében felszerelésre került egy újabb 

távolságmérő, amely a talajprofil mérésére szolgált (37. ábra). Ezeken kívül a talajvályú 

felett mozgó kocsi haladási sebességét (vontatási sebesség) valamint a szárra ható 

vízszintes irányú erőt (gördülési ellenállás vagy kifejthető vonóerő) az összes többi mért 

mennyisséggel a kocsira szerelt Spider8 típusú adatgyűjtő rögzítette, a kiértékelésre a 

Catman szofvert használtam fel. 

A méréseket a következő sorrendben hajtottam végre: 

 Első lépésben a talaj nedvességtartalmát a talajvályú locsolásával állítottam be. 

1 nap ülepedést és száradást követően a kúpos penetrométer 

nedvességtartalommérője átlagosan 17,2 % térfogatszázalékra vonatkoztatott 

értéket mutatott. (A kúpos penetrométeres további mérési eredményeket a 

4.3 fejezetben mutattam be a III-as jelű mintára vonatkozóan.) A 

nedvességtartalom értékét folyamatosan ellenőriztem, amely jelentősen nem 

változott a mérések folyamán. 

 Ezután a talajt a talajvályú-kocsira szerelt simítólapok segítségével készítettem 

elő, biztosítva ezzel az egyenletes talajfelszínt. 

 Vontatott kerék mérése előtt a hidromotor nyomó- és szívó ágát összekötöttem, 

így annak volumetrikus veszteségén kívül a csapsúrlódás ellenállását kellett 

legyőzni a kerék forgatásához. Ezekkel a veszteségekkel a mérések 

kiértékelésekor nem számoltam. Hajtott kerék esetén pedig felemelt helyzetben 

a térfogatáramállandósító szelep segítségével állítottam be a kerék 

fordulatszámát. 

 Felhelyezésre kerültek az esetleges pótsúlyok, amelyekkel a kerék függőleges 

terhelését állítottam be. 

 A talajszint „0 helyzetét” egy fém lap segítségével határoztam meg (54. ábra). A 

lap nagy felülete miatt a ráhelyezett kerék alatt a talaj elhanyagolhatóan kis 

mértékben deformálódott, így a távolságmérő szenzor által ebben a helyzetben 

mutatott értéket tekintettem „0 szintnek”. 

 A talajvályú-kocsi indításával végiggördítettem a kereket a kb. 18 m hosszú 

mérési szakaszon. 

 Az adott mérés végén felemeltem a kereket és leengedtem a talajsimító lapokat, 

amelyek a kocsi visszafelé mozgása közben előkészítették a felszínt a következő 

méréshez. 
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A fent említett folyamatot ismételtem meg valamennyi mérés esetén, amelyek során 

három különböző vontatási sebesség (0,5…1,85 m/s tartományban) és két különböző 

függőleges terhelés (34 kg illetve 54 kg tömegnek megfelelő súlyerők) mellett mértem 

vontatott kerék gördülési ellenállását, fordulatszámát valamint függőleges süllyedését. 

Hajtott kerék esetén kizárólag a legkisebb függőleges terhelés és vontatási sebesség 

mellett tudtam méréseket végezni, mert a hidraulikus rendszer tápegysége maximálisan 

60 bar körüli nyomást tudott előállítani, amely miatt a hidromotor nyomatéka jóval 

elmaradt a maximális 9 N·m-től. Éppen ezért nagyobb függőleges terhelés vagy gyorsabb 

vontatási sebesség esetén a mérések értékelhetetlen eredményekhez vezettek. Az 

55. ábrán és a 2. sz. melléklet 1…6. ábráin a mért értékek diagramjai láthatók. A 

11. táblázatban a mérések eredményeit foglalom össze. Mindegyik esetben az ábrákon 

piros függőleges vonallal jelzett tartományok között értékeltem az adatokat, amelyek a 

talajvályú szélén előre kijelölt pontokat jelképezik. Látható, hogy az összes mérés esetén 

a mért adatok egy átlagos érték körül ingadoznak, amelyek igazolják a kvázistatikus 

állapot kialakulását. Az ábrákon és a táblázatban is feltüntettem a mérőszakasz eleje és 

vége között számolt átlagos értékeket, valamint a táblázat tartalmazza a mért adatok 

szórását, illetve a 95 %-os szignifikancia szinthez tartozó konfidencia sugár értékeket is. 

Ez tehát azt jelenti, hogy a mérések alapján az adatok 95 %-os valószínűséggel az átlagos 

érték körüli konfidencia sugár által kijelölt tartományba esnek. 

 

 

55. ábra. A mérési eredmények 0,52 m/s vontatási sebesség és 34 kg 

függőleges terhelés esetén vontatott keréknél – a sebesség-idő (a), gördülési 

ellenállás-idő (b) és nyomaték-idő diagrammok (c). 

A 11. táblázatból jól látszik, hogy valamennyi vontatott kerekes mérés esetén a 

kerék negatív szlippel gördült, amely egybevág az elméleti megfontolásokkal. Vontatott 

kerekes mérések esetén a gördülési ellenállás értékeket vizsgálva megállapítható, hogy a 

legkisebb sebességeknél 34 kg és 54 kg tömegnek megfelelő függőleges terhelés mellett 

is valamelyest kisebb vontatási ellenállást mértem, mint nagyobb sebességeknél, amelyek 
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esetén a vízszintes erő értéke nem változott jelentősen. Vontatott kerekes méréseknél a 

negatív előjel arra utal, hogy az erő a mozgás irányával ellentétesen hat, az eredményeket 

egyébként a szimulációkkal megegyező irányú, később az 56. ábrán bemutatott 

koordináta-rendszerben értékeltem ki. Ennek megfelelően az egyetlen hajtott kerekes 

mérésnél a vízszintes erő iránya megváltozott, amely arra utal, hogy a kerék a mért 

körülmények között átlagosan 53,39 N vonóerő kifejtésére volt alkalmas. A nyomatékok 

tekintetében vontatott kerekes mérések esetén valamennyi mérésnél pozitív átlagos értékű 

nyomatékot mértem, amelyek a rendszer belső ellenállásából származnak. Hajtott kerék 

esetén ez az irány is megfordult, és a 14. ábrán látható módon a kerékre ható 

hajtónyomaték és a kerék szögsebessége azonos irányba mutattak. Az is kijelenthető, 

hogy valamennyi mérés esetén a talajvályú-kocsi vontatási sebessége a jelölt szakaszok 

között csak nagyon kis mértékben változott, a legnagyobb szórásokat minden esetben a 

vízszintes erőknél tapasztaltam. 

11. táblázat. A talaj-kerék kapcsolat vizsgálatára folytatott talajvályús mérések eredményei. 

 

Vonta-

tott 

kerék 

Hajtott 

kerék 
Vontatott kerék Vontatott kerék 

Függőleges 

terhelés [N] 
333,54 529,74 

Mért átlagos von-

tatási sebesség [m/s] 
0,519 0,471 1,021 1,751 0,675 0,956 1,846 

Vontatási sebesség 

szórás [m/s] 
0,041 0,033 0,085 0,157 0,048 0,061 0,106 

Vontatási sebesség 

konfidencia sugár 

[m/s] 

0,002 0,002 0,006 0,015 0,003 0,004 0,011 

Mért átlagos kerék 

kerületi sebesség 

[m/s] 

0,499 0,508 0,967 1,549 0,666 0,931 1,796 

Kerületi sebesség 

szórás [m/s] 
0,034 0,027 0,074 0,111 0,035 0,042 0,048 

Kerületi sebesség 

konfidencia sugár 

[m/s] 

0,002 0,001 0,005 0,010 0,002 0,003 0,005 

Számított átlagos 

szlip [-] 
-0,041 0,073 -0,057 -0,133 -0,014 -0,027 -0,028 

Mért átlagos 

vízszintes erő [N] 
-44,329 53,390 -76,270 -81,297 -68,788 -77,721 -76,665 

Vízszintes erő szórás 

[N] 
12,115 8,300 13,268 19,115 14,505 14,817 24,860 

Vízszintes erő 

konfidencia sugár [N] 
0,572 0,389 0,881 1,787 0,785 1,024 2,664 

Mért átlagos kerék 

nyomaték [Nm] 
0,028 -25,220 7,491 5,444 0,653 7,821 2,394 

Kerék nyomaték 

szórás [Nm] 
0,128 0,777 0,292 0,417 0,138 0,170 0,159 

Kerék nyomaték kon-

fidencia sugár [Nm] 
0,006 0,036 0,019 0,039 0,007 0,012 0,017 
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4.6 A kerék gördülésére alkotott diszkrét elemes szimulációk 

bemutatása 

Az előző fejezetben bemutatott laboratóriumi mérésekhez az EDEM szoftverben 

végeztem diszkrét elemes szimulációkat. A számításokban a nyíródobozos (III.1-es jelű) 

és a kúpos penetrométeres mérési eredményekhez kalibrált (III.2-es jelű) két talajmodellt 

használtam fel, így a kapcsolati paraméterek értékei a nyíródobozos szimulációk alapján 

megalkotott kalibrációs eljárás eredményeivel (5.1.2 fejezet) valamint a kúpos 

penetrométeres paraméterérzékenység vizsgálatból nyert kalibrált modell 

tulajdonságaival (7. táblázat) egyeznek meg minden tekintetben, amelyeket összegezve a 

12. táblázatban tüntettem fel. 

12. táblázat. A kerék gördüléses szimulációk beállítása az EDEM szoftverben. 

Beállítási tulajdonság 

III.1-es 

talajminta 

esetén 

III.2-es 

talajminta 

esetén 

Időlépés (dt) [s] 5e-06 

Geometriai beállítások 

Elem sugár (Re) [mm] 1,33…3 

Kontakt sugár (Rc) [mm] 1,6…3,6 

Elemszám (N) [db] 403 100 

Kezdeti porozitás (np) [-] 0,390 0,391 

Talajmodell hosszúsága (Ltalajmodell) [mm] 1 080 

Talajmodell szélessége (Wtalajmodell) [mm] 250 

Talajmodell magassága (Htalajmodell) [mm] 110 

A talajszemcsék közötti Hertz-Mindlin és a Parallel Bond kapcsolati modell 

beállításai 

Elemek sűrűsége (ρtalaj) [kg/m3] 1 800 

Elemek csúsztató rugalmassági modulusza (Gtalaj) [Pa] 1,116e+07 9,384e+06 

Poisson-tényező (υtalaj) [-] 0,25 

Ütközési szám a talajszemcsék között (etalaj) [-] 0,5 

Ütközési szám a talajszemcsék és a kerék között (etalaj-kerék) [-] 0,5 

Súrlódási együttható az elemek között (µtalaj) [-] 0,6 

Súrlódási együttható az elemek és a kerék között 

(µtalaj-kerék) [-] 
0,7 

Parallel Bond sugár (R̅) [mm] 1,5 5 

Parallel Bond normál merevség (k
n
) [Pa/m] 

1,5e+06 6,0e+06 
Parallel Bond nyíró merevség (k

s
) [Pa/m] 

Parallel Bond normál szilárdság (σmax) [Pa] 4 596,19 

Parallel Bond nyíró szilárdság (τmax) [Pa] 6 500 

A kerék Hertz-Mindlin kapcsolati modelljének beállításai 

Kerék sűrűsége (ρkerék) [kg/m3] 757,3 

Kerék csúsztató rugalmassági modulusza (Gkerék) [Pa] 7,692e+07 

Poisson-tényező (υkerék) [-] 0,3 
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A táblázat alapján a modell mérete 1080x250x110 mm3 volt, amely miatt így is 

jelentős számú, több mint 400 000 db elemből kellett létrehoznom a kezdeti geometriát, 

amely az eddigi szimulációkhoz hasonlóan az SSI technikával történt. A modell 

magasságának választását az indokolta, hogy a kúpos penetrométeres mérési eredmény 

alapján H=110 mm mélység körül nő meg hirtelen a talajellenállás értéke (47/b ábra), míg 

a hossz beállításánál a célom az volt, hogy a kerék legalább egy teljes fordulatot meg 

tudjon tenni. A modell szélességét a számítási idő csökkentése miatt vettem kis méretűre, 

amelynek következtében nem volt lehetőségem vizsgálni az oldalsó falak eredményre 

gyakorolt hatását sem. Az elemek nyugalomba kerülése után a t=1,25 s időpillanatban 

definiáltam a Parallel Bond kötéseket a részecskék között, majd t=1,35 s-nál importáltam 

a modellbe a talajvályús méréseknél használt kerék CAD geometriáját. Az egyszerűsített 

alakot összesen 9 330 háromszög alakú felület alkotta. Ezután függőleges irányban 

50 mm/s sebességgel süllyesztettem a talajmodellbe a kereket addig, amíg a rá ható 

függőleges erőkomponensek összege el nem érte a méréseknél is használt 34 kg, illetve 

54 kg tömegnek megfelelő terhelést. A kerékre ható függőleges irányú erők állandósulása 

után a talajvályús mérések átlagos eredményeit felhasználva (11. táblázat) y irányban 

adott mozgási sebességet és negatív x irányban adott forgási szögsebességet állítottam be. 

Ebből adódik a legnagyobb különbség a mérések és a szimulációk között, nevezetesen a 

méréseknél a kerék kinematikai tulajdonságait és függőleges elmozdulását mértem adott 

vontatási sebesség és függőleges terhelés mellett, míg a szimulációkban állandó 

kinematikai körülmények és mélység mellett vizsgáltam a kerékre ható terheléseket (y és 

z irányú erők valamint x tengelyre számított nyomaték). Erre a fordított modellezésre 

azért volt szükség, mert a kerék geometriáját csak úgy tudtam pontosan modellezni, ha 

azt fal elemként importáltam a szimulációs térbe, amelyre a szoftver nem enged 

terheléseket definiálni. 

13. táblázat. A kerék gördüléses szimulációk folyamata. 

Beállítás megnevezése Idő [s] 

Kezdeti geometria létrehozása (Hertz-Mindlin kapcsolati 

modell) 
0…1,25 

A Parallel Bond kötések hozzáadása 1,25 

Kerék létrehozása, süllyesztése és gördítése 1,35 –  

A t=1,42 s időpillanatban (a kerék süllyesztésének megkezdése előtt) a talajmodell 

kezdeti- valamint a kerék geometriáját szemlélteti az 56. ábra, amelyen jól látszik a 

kiértékelés során is felhasznált koordináta-rendszer. 

 

56. ábra. A kezdeti geometria kialakítása a kerék gördüléses szimulációk 

esetén a III.1-es jelű mintánál. A kerék haladási iránya az y iránnyal 

megegyező.  
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5 EREDMÉNYEK 

Ebben a fejezetben az előbbiekben leírt szimulációk eredményeit ismertetem. A 

kiértékelésnél ugyanazt a sorrendet fogom követni, amelyet 4. fejezetben, tehát először a 

nyíródobozos és kúpos penetrométeres szimulációk, végül pedig a talaj-kerék kapcsolat 

elemzésére készített szimulációk eredményét ismertetem. 

5.1 A nyíródobozos szimulációk eredményei 

5.1.1 Az I-es jelű talajminta modelljének eredményei 

A számítások kiértékelésénél először mindig minőségileg ellenőriztem az 

eredményeket, amely azt jelentette, hogy a teljes szimulációs folyamat alatt vizsgáltam a 

talajmodell mozgását, terhelés alatti deformációját. Ellenőriztem, hogy nincsenek olyan 

elemek, amelyek váratlanul „kirepülnek” a modelltérből, illetve összehasonlítottam a 

látottakat a laboratóriumi mérések eredményeivel. A minőségi értékelés után következett 

a számítások mennyiségi értékelése, amikor összevetettem a nyíróerő és függőleges 

terhelés alakulását a mért értékekkel. 

 

57. ábra. Pillanatkép a t=10 s időpillanatban az I-es jelű talajminta diszkrét 

elemes modelljénél (a) és fénykép a nyíródobozos mérésről (b). 

A minőségi ellenőrzésnél azt tapasztaltam, hogy a nyírási folyamat előrehaladtával 

az előterhelést biztosító tárcsa a nyírási irányra merőleges tengely körül megbillent. Ez a 

jelenség teljes mértékben egybevág a laboratóriumi méréseknél tapasztaltakkal 

(57. ábra), amely igazolja a modell helyességét. A billenés oka minden bizonnyal a nyírt 

keresztmetszetben lévő nem-egyenletes nyírófeszültség. Továbbá ellenőriztem, hogy a 

legjobban igénybevett Parallel Bond kötések valóban a nyírt keresztmetszetben 

helyezkednek el. Ez látható a 41. ábrán, ahol az elemek közötti Bond kapcsolatok rúdként 

vannak megjelenítve, amely rudak átmérője és színe arányos a Bond-ban ébredő 

tangenciális erő nagyságával. Látható, hogy a nyírt keresztmetszetben valóban nagy erők 

ébrednek, így a legtöbb Bond kapcsolat is minden bizonnyal ebben a zónában szakad fel, 

amely szintén összhangban van az elvárásokkal. Ezek alapján kijelenthető, hogy a 

szimulációk minőségileg helyesen modellezik a kívánt nyírási folyamatot. 
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58. ábra. A Parallel Bond-ban ébredő tangenciális irányú erők a t=10 s 

időpillanatban az I-es jelű talajminta diszkrét elemes modelljénél: elölnézet 

(a) és felülnézet (b). 

A minőségi elemzések után az eredmények mennyisége értékelése következett. 

Először azt vizsgáltam, hogy az előterhelő tárcsára adott függőleges erőből mekkora 

terhelés adódik át a talajmodellre, és ennek értéke mennyire változik a nyírási folyamat 

alatt. Az 59. ábrán látható, hogy mindegyik terhelésnél (200 N, 400 N és 600 N esetén is) 

csak csekély mértékben változik a normál erő értéke, tehát a szimulációk ebből a 

szempontból megfelelőek. 

 

59. ábra. A normálerő változása a nyírási folyamat alatt az I-es jelű 

talajminta diszkrét elemes modellje esetén. 
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A 60/a ábrán láthatók a három különböző előterhelés mellett elvégzett 

laboratóriumi mérés, valamint az ezeknek megfelelő szimulációk eredményei, a 

60/b ábrán pedig az ezekből kiszerkeszthető Coulomb-egyenesek, amelyek illesztésénél 

a legkisebb négyzetek módszerét használtam fel. A nyíróerő-elmozdulás görbék alapján 

kijelenthető, hogy a kapcsolati paraméterek kalibrálásához használt 200 N előterheléshez 

tartozó mérési és szimulációs görbék futása nagy hasonlóságot mutat, a nagyobb 

előterhelések mellett azonban nagyobb eltérések jelentkeznek, főleg a görbék kezdeti 

szakaszára vonatkozóan. 

 

60. ábra. Az I-es jelű talajminta diszkrét elemes modelljének eredményei: a 

nyíróerő-elmozdulás függvények (a) és a Coulomb-egyenes (b). 

Azonban a maximális nyíróerőket tekintve nem tapasztalható nagy hiba a mért és a 

számított értékek között, így a Coulomb-egyenesek nagyon közel esnek egymáshoz. 

Ebből pedig az a következtetés vonható le, hogy egyrészt a talajmodell nyírási 

tönkremenetele hasonló erőknél következik be mindhárom vizsgált előterhelés esetén, 

mint amelyeket a valós talajnál mértem, másrészt pedig, hogy a talajok makromechanikai 

jellemzői (kohézió és belső súrlódási szög) is nagyon hasonló értéket fognak felvenni. 

Ezeket, és a mérési eredményekre vonatkoztatott relatív hibákat a 14. táblázatban 

foglaltam össze. 

14. táblázat. Az I-es jelű minta diszkrét elemes modelljének és nyíródobozos vizsgálatának eredményei. 

 
Szimulációs 

eredmény 

Laboratóri-

umi mérési 

eredmény 

Relatív hiba 

(%) 

Maximum nyíróerő 200 N 

előterhelés mellett [N] 
165,99 179,03 7,3 

Maximum nyíróerő 400 N 

előterhelés mellett [N] 
237,56 215,23 10,4 

Maximum nyíróerő 600 N 

előterhelés mellett [N] 
288,72 310,54 7,0 

Kohézió (c) [kPa] 38,20 36,58 4,4 

Belső súrlódási szög (ρ) [°] 17,06 18,20 6,26 

Látható, hogy a maximum nyíróerő tekintetében a relatív hiba legnagyobb értéke 

kicsivel 10 % felett volt, de mind a kohéziót, mind pedig a belső súrlódási szöget tekintve 

7 % relatív hiba alatt volt az eltérés a valós talaj és a talajmodell között, amellyel 

kijelenthető, hogy a kalibrált paraméterekkel nem csak minőségileg, hanem a 
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makrojellemzőket és a tönkremeneteli határgörbét tekintve mennyiségileg is kiválóan 

modellezhető a kívánt talaj nyírási folyamata.  

5.1.2 A II-es és III-as jelű talajminta modelljének eredményei 

Ahogy a 4.2.2-es fejezetben írtam, ezeknek a szimulációknak a célja a Hertz-

Mindlin és a Parallel Bond kapcsolati modellek tulajdonságaira vonatkozó 

paraméterérzékenység vizsgálat volt. Az 5. táblázatban megadtam az egyes paraméterek 

vizsgálati tartományát, ezért értelemszerűen az eredmények csak ezekre a tartományokra 

érvényesek, azokon kívül csak becslésre szolgálhatnak. Ezt a tényt az egyes eredmények 

ismertetésénél külön nem hangsúlyozom. 

Először azt ellenőriztem, hogy a szimulációknál alkalmazott dt=5e-06 s időlépés 

elegendően kicsi, tehát hogy ennél kisebb érték választása az eredményt nagymértékben 

befolyásolja, vagy csak a számítás időigényét növeli meg jelentősen. Mivel a (64) 

egyenlet alapján a Rayleigh-féle időlépés nagyságát a vizsgált paramétertartományokat 

tekintve legjobban a szimuláció során felhasznált anyagok csúsztató rugalmassági 

modulusza befolyásolja, ezért mindkét mintánál az összes csúsztató rugalmassági 

modulusz esetén lefuttattam a számításokat kisebb, dt=1e-06 s időlépéssel is. Az 

eredmények a 61 ábra a) és b) részén láthatók, amelyen a kisebb időlépéshez tartozó 

görbéket szaggatott, a nagyobbhoz tartozókat pedig folytonos vonallal jelöltem. Látható, 

hogy az időlépésnek elhanyagolhatóan kis hatása van különös tekintettel a kisebb 

csúsztató rugalmassági moduluszok esetén. Egyedül a legnagyobb csúsztató 

rugalmassági modulusznál változott nagyobb mértékben a maximális erő értéke és helye 

a II-es minta esetén, valamint Gtalaj=4,32e+07 Pa értéknél a III-as minta esetén 

tapasztaltam eltérést, de ezek sem mondhatók számottevő változásnak. Ezért az összes 

többi esetben az időlépés hatásának vizsgálatától eltekintettem. 

 

61. ábra. A nyíróerő-elmozdulás görbék alakulása különböző csúsztató 

rugalmassági moduluszok esetén a II-es (a) és III-as jelű talajminta (b) 

diszkrét elemes modelljénél. 

A 61. ábráról az is egyértelműen kijelenthető, hogy mind a II-es, mind pedig a 

III-as jelű mintánál a modulusz értékének növelése folyamatosan növelte a nyíróerő-

elmozdulás görbe kezdeti, felfutó szakaszának meredekségét, valamint a legnagyobb 
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nyíróerő értéke is folyamatosan nőtt, továbbá az egyre kisebb elmozdulásoknál 

jelentkezett. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a kezdetben asszimptotikus 

jellegű görbe már Gtalaj=1,44e+07…4,32e+07 Pa esetén csúcsos görbévé alakult. 

Végül a (68) egyenletben lévő három paraméter (l, Fmax és j0) változását elemeztem 

a csúsztató rugalmassági modulusz módosítása mellett, amelyhez a legkisebb négyzetek 

módszerét felhasználva görbét illesztettem a szimulációs eredményekre a zérus 

elmozdulástól a maximum nyíróerőhöz tartozó elmozdulásokig lévő tartományban. Az 

így kapott paraméter értékeket a 62. ábrán „x” jellel jelöltem, illetve feltüntettem a 

15. táblázatban is. Látható, hogy Gtalaj értékének növelésével az l értéke, valamint a 

legnagyobb nyíróerő helye (j0) közel hatványosan csökken, továbbá a nyíróerő 

maximuma (Fmax) közel hatványosan nő mindkét talajmintához készített modell esetén. 

 

62. ábra. A nyíróerő-elmozdulás görbe paramétereinek változása a csúsztató 

rugalmassági modulusz változásának függvényében a II-es (a) és a III-as jelű 

talajminta (b) diszkrét elemes modelljénél. 

15. táblázat. A különböző csúsztató rugalmassági moduluszok esetén nyert közelítő görbék paraméterei és 

a determinációs együttható a II-es és a III-as jelű minta diszkrét elemes modellje esetén. 

Gtalaj 

értéke 

[Pa] 

II-es jelű mintához készített 

modell 

III-as jelű mintához készített 

modell 

l [mm] 
Fmax 

[N] 
j0 [mm] 

R2 érté-

ke [-] 
l [mm] 

Fmax 

[N] 
j0 [mm] 

R2 érté-

ke [-] 

1,44e+06 3,21 182,90 12,00 0,996 3,00 189,44 11,62 0,995 

2,88e+06 2,97 214,39 9,54 0,994 3,01 218,07 11,46 0,985 

1,44e+07 2,59 315,35 7,71 0,988 2,58 298,47 7,25 0,983 

4,32e+07 1,76 320,38 6,25 0,944 1,56 324,55 4,75 0,977 

7,20e+07 1,96 380,30 4,21 0,973 1,86 387,86 5,37 0,992 

1,44e+08 1,29 377,21 3,12 0,982 1,50 402,20 4,29 0,983 

A 15. táblázatból az is kiderül, hogy a nyíróerő-elmozdulás görbét a (68) 

egyenlettel közelítve nagyon pontos illesztés érhető el, a determinációs együttható értéke 

0,94 felett volt mindegyik esetben. A 63. ábrán pedig a 62. ábra a) és b) odalát egy közös 

diagramban ábrázoltam. Így ugyanis még jobban látszik, hogy a két talajminta 

modelljével mennyire hasonló eredmények születtek. Egyedül a legnagyobb nyíróerő 

helyének változását mutató görbék mutatnak nagyobb eltérést (de ez sem számottevő), az 

l és Fmax értékének változását szemléltető görbék elég közel futnak egymáshoz. Mivel a 

két modell kapcsolati jellemzői között jelentős különbségek voltak (pl. az egyik esetben 
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jóval nagyobb a Bond szilárdságok és merevségek értéke, továbbá a súrlódási tényezőben 

is nagyobb különbség volt), ez az eredmény azt sugalja, hogy a kapott görbék jó becslést 

adhatnak a csúsztató rugalmassági modulusz értékének mérési eredményekhez történő 

kalibrációjához valamennyi kapcsolati beállítás esetén. 

 

63. ábra. A nyíróerő-elmozdulás görbe paramétereinek változása a csúsztató 

rugalmassági modulusz változásának függvényében a II-es és III-as jelű 

talajminta diszkrét elemes modelljénél. 

Természetesen ezeknél a számításoknál is ellenőriztem, hogy a függőleges 

terhelések nem változnak jelentősen, és az előző fejezetben láthatóakhoz hasonló 

eredményt kaptam, amelyeket ezúttal nem részletezek. 

A csúsztató rugalmassági modulusz után a Parallel Bond sugár és merevségek 

hatását vizsgáltam. 

16. táblázat. A különböző Parallel Bond sugarak esetén nyert közelítő görbék paraméterei és a 

determinációs együttható a II-es és a III-as jelű minta diszkrét elemes modellje esetén. 

R̅ értéke 

[mm] 

II-es jelű mintához készített 

modell 

III-as jelű mintához készített 

modell 

l [mm] 
Fmax 

[N] 
j0 [mm] 

R2 érté-

ke [-] 
l [mm] 

Fmax 

[N] 
j0 [mm] 

R2 érté-

ke [-] 

0,50 1,83 258,93 5,87 0,966 2,59 287,22 6,71 0,970 

1,00 2,20 285,71 6,87 0,981 2,74 297,52 7,42 0,972 

1,50 2,59 315,35 7,71 0,988 2,58 298,47 7,25 0,983 

2,00 3,35 349,37 6,92 0,987 3,04 319,23 8,29 0,984 

2,50 3,91 391,99 7,62 0,990 2,90 308,75 7,29 0,984 

3,00 4,28 435,52 8,21 0,993 2,81 306,55 7,21 0,988 

A 16. és 17. táblázatokból jól látszik, hogy a görbeillesztés pontossága ezeknél a 

számításoknál is rendkívül nagy, továbbá a II-es mintánál elmondható, hogy a Bond sugár 

növelése a nyíróerő-elmozdulás görbe kezdeti meredekségére egyáltalán nem volt 
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hatással, befolyásolta viszont a legnagyobb nyíróerő értékét, valamint az azoknál mérhető 

nyíróirányú elmozdulásokat is. Folyamatosan növekvő maximum erőket, illetve egyre 

nagyobb elmozdulásokat tapasztaltam a Parallel Bond sugár növelése esetén (64/a ábra). 

Ezzel szemben a III-as jelű mintákhoz készített modellek esetén a Bond sugár értékének 

változtatása már egyáltalán nem volt hatással a görbe egyik szakaszára sem, minden 

tekintetben nagyon hasonló eredményeket kaptam (64/b ábra). 

 

64. ábra. A nyíróerő-elmozdulás görbék alakulása különböző Parallel Bond 

sugarak esetén a II-es (a) és III-as jelű talajminta (b) diszkrét elemes 

modelljénél. 

Hasonló figyelhető meg a 65. ábrán is, nevezetesen a III-as jelű minta esetén a 

közelítő görbék paramétereire sem volt nagy hatással a Bond sugár értékének változtatása. 

Ezzel szemben a II-es minta esetén az l és a legnagyobb nyíróerő (Fmax) értékét közel 

négyzetesen befolyásolta a sugár növelése. A változás másodfokú polinommal való 

közelítését egyébként a maximális nyíróerő esetén az is indokolta, hogy a Bond-ban 

ébredő erő a kötés keresztmetszetével, tehát a kötési sugár négyzetével arányos az (50) 

és (51) összefüggések alapján. 

 

65. ábra. A különböző Parallel Bond sugarak esetén nyert közelítő görbék 

paraméterei és a determinációs együttható a II-es (a) és a III-as jelű minta 

(b) diszkrét elemes modellje esetén. 
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17. táblázat. A különböző Parallel Bond merevségek esetén nyert közelítő görbék paraméterei és a 

determinációs együttható a II-es és a III-as jelű minta diszkrét elemes modellje esetén. 

k̅
n
 és k̅

s
 

értéke 

[Pa/m] 

II-es jelű mintához készített modell 

l [mm] Fmax [N] j0 [mm] 
R2 értéke 

[-] 

9,50e+06 2,59 315,35 7,71 0,988 

1,90e+07 2,49 323,87 7,79 0,992 

2,85e+07 2,19 300,20 6,12 0,992 

3,80e+07 1,93 286,15 6,37 0,994 

4,75e+07 1,73 273,93 6,75 0,991 

 
III-as jelű mintához készített modell 

l [mm] Fmax [N] j0 [mm] 
R2 értéke 

[-] 

1,5e+06 2,58 298,47 7,25 0,983 

3,0e+06 3,00 295,60 6,17 0,969 

4,5e+06 2,91 305,80 8,04 0,975 

6,0e+06 2,58 283,97 6,33 0,977 

7,5e+06 2,60 289,68 7,12 0,979 

 

66. ábra. A nyíróerő-elmozdulás görbék alakulása különböző Parallel Bond 

merevségek esetén a II-es (a) és III-as jelű talajminta (b) diszkrét elemes 

modelljénél. 

A 66. ábrán az látható, hogy a Parallel Bond merevségek változtatása sem 

befolyásolta döntően a nyíróerő-elmozdulás görbét egyik mintához készített modelleknél 

sem, egyedül a II-es jelű mintánál a nagyobb merevségi értékek 

(k̅
n
=k̅

s
=3,80e+07…4,75e+07 Pa/m) esetén csökkent valamelyest a legnagyobb nyíróerő 

értéke (17. táblázat), de ez sem mondható számottevő változásnak. Összefoglalva tehát 

kijelenthető, hogy a Bond merevségi értékek a vizsgált tartományokban nincsenek 

jelentős hatással a nyíróerő görbe alakjára. Mivel a III-as jelű minta modelljeinél a Bond 

sugár hatása is elhanyagolható, ez azt jelenti, hogy kis Bond szilárdságok (tehát 

nemkohézív talajok) esetén a Hertz-Mindlin kapcsolati modell dominál a talajmodell 

nyírásánál. 

Hasonló kijelentés tehető a Poisson-tényező valamint a sűrűség esetén is, amelyek 

hatását csak a II-es jelű mintához készített talajmodellek esetén vizsgáltam. Látható, hogy 

a 67. ábra görbéi nagyon hasonlítanak egymásra, ezért a közelítő görbék paramétereinek 

változását már nem is elemeztem tovább.  
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67. ábra. A nyíróerő-elmozdulás görbék alakulása különböző 

Poisson-tényezők (a) és sűrűségek (b) esetén a II-es jelű talajminta diszkrét 

elemes modelljénél. 

Összegezve tehát a vizsgált tartományokban a nyíróerő-elmozdulás görbékre a 

legnagyobb hatással a talajmodellek csúsztató rugalmassági moduluszai voltak, amelyek 

változása ráadásul nagyon hasonló volt az l és a legnagyobb nyíróerő értékében mindkét 

talajminta diszkrét elemes modelljeinél. Ezután a II-es jelű minta esetén a Parallel Bond 

sugár is módosított még a közelítő görbe ugyanezen két paraméterén, de kisebb 

mértékben, mint az a csúsztató rugalmassági modulusznál tapasztalható volt. A többi 

vizsgált kapcsolati jellemző (Parallel Bond merevség, elem-sűrűség és Poisson-tényező) 

pedig elhanyagolhatóan kis hatással van a nyíródobozos szimulációk eredményeire. Ezek 

az eredmények alapján a következő kalibrációs eljárás került kidolgozásra talajok 

nyíródobozos méréseinek szimulációjához: 

 a 4.2.2 fejezetben leírtak alapján a talaj-acél közötti súrlódási tényező értékének 

felvétele μtalaj-acél=0,6 értékre, 

 a talajszemcsék közötti súrlódási tényezőnek meghatározása a talajminta mért 

belső súrlódási szögéből a (69) egyenlet alapján, 

 ezután a Parallel Bond szilárdságok beállítása, nyíró irányban a kohézió alapján, 

normál irányban pedig ennek √2-vel elosztott értékével, 

 majd a beállított kontakt sugár segítségével a Bond merevségek értékének 

kiszámítása a (71) összefüggéssel, 

 végül az elemek sűrűségénél ρtalaj= 1 800 kg/m3, Poisson-tényezőjénél pedig 

υtalaj=0,25 értéket célszerű használni, ezek beállítása a következő lépés, 

 a fennmaradó kapcsolati jellemzőket (csúsztató rugalmassági modulusz és 

Parallel Bond sugár) a talajminta nyíródobozos mérési eredményét közelítő 

görbe paraméterei (l és Fmax) alapján kell meghatározni. Első lépésben kohézív 

talaj esetén a Bond sugár értékét, nem-kohézív talaj esetén pedig Gtalaj-t kell Fmax 

értékéhez beállítani, amelyekhez az alábbi egyenletek használhatók fel 

(62. ábra): 

Fmax=9,68979∙R̅
2
+36,70301∙R̅+238,50530 , (74) 

Fmax=18,60338∙Gtalaj
0,16528

 . (75) 

Kohézív talajoknál a másodfokú egyenlet pozitív gyöke adja meg a Parallel 

Bond sugár (R̅) értékét. 
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 Mivel a Parallel Bond sugár változtatása módosít az l értékén is, így kohézív 

talaj esetén Gtalaj értékének beállításánál figyelembe vesszük, hogy a Bond 

sugárral mennyivel állítottuk közelítőleg el l értékét (Δl), ez pedig szintén a 

65/a ábra alapján: 

l=0,04700∙R̅
2
+0,87295∙R̅+1,32086 , (76) 

∆l=l(R̅)-l(R̅=1,5 mm) 

egyenlettel számítható, amely az „alapmodellhez” (amelynél R̅=1,5 mm) képest 

adja meg az eltérést. Ennek ismeretében Gtalaj értéke a (77) egyenlettel 

számítható.  

l-∆l=43,39916∙Gtalaj
-0,17918

 , (77) 

A fenti kalibrációs folyamatot mutatja be a 69. ábra, a számításokat részletesen a 

3. sz. mellékletben mutatom be. A 68. ábrán pedig az ez alapján elvégzett kalibrációs 

folyamat eredménye látható a II-es (kohézív) talajminta diszkrét elemes modelljénél. 

Megállapítható, hogy a kiindulási modellhez képest a kalibrált talajmodell nyíróerő-

elmozdulás görbéje jobban közelít a mérési eredményhez, ez igaz a jobb oldalon látható 

közelítő függvények esetén is. A közelítő görbék tekintetében (68/b ábra) a végleges 

modell (piros vonal) nagyon közel van a mért értékhez (szaggatott fekete vonal), egyedül 

a maximum erő helyét tekintve adódott eltérés a mért és a számított értékek között. A 

68/a ábrán azonban látszik, hogy a szimulációból kapott nyíróerő-elmozdulás függvény 

a mért legnagyobb erőhöz tartozó elmozdulásnál (j0=6,82 mm-nél) közel ugyanakkora 

értéket vesz fel, mint amelyet a mérésnél tapasztaltam. Ezek alapján kijelenthető, hogy 

az előzőekben ismertetett kalibrációs eljárás segítségével a talajmodell nyírása adott 

függőleges nyomófeszültség esetén a legnagyobb nyíróerőig nagy pontossággal követi 

valós talajok ugyanilyen folyamatát. 

  

68. ábra. A kalibrációs lépések részeredményei a II-es talajminta diszkrét 

elemes modellje esetén. A tényleges (a) és a közelítő nyíróerő-elmozdulás 

görbék (b). 
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69. ábra. A kapcsolati paraméterek javasolt kalibrációs folyamata a 

nyíródobozos szimulációkhoz. 

A 18. táblázatban a II-es talajminta kalibrációjának lépéseiben nyert közelítő 

nyíróerő-elmozdulás görbék tulajdonságait gyűjtöttem össze. A végső beállításokkal 

nyert szimulációs eredmények közelítő görbéjének paramétereit (l, Fmax és j0) pedig a 

62/a ábrán kör alakú pontokkal ábrázoltam. Látható, hogy az l(Gtalaj) és l(Fmax) 

függvények esetén a pontok közel estek a közelítő görbékhez, amely tovább igazolja a 

görbék használhatóságát. 
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18. táblázat. A kalibráció lépéseiben nyert közelítő görbék paraméterei és a determinációs együttható a 

II-es jelű minta diszkrét elemes modellje esetén. 

Kalibrációs 

lépés 

száma 

II-es jelű mintához készített modell 

Gtalaj [Pa] �̅� [mm] l [mm] 
Fmax 

[N] 
j0 [mm] 

R2 

értéke 

[-] 

0 1,44e+07 1,5 2,59 315,35 7,71 0,988 

10 1,488e+06 0,93 1,94 287,03 8,17 0,992 

Cél - - 1,69 281,24 6,82 - 

A 70. ábrán és a 19. táblázatban a kalibrált kapcsolati jellemzőkkel a többi 

előterhelés mellett elvégzett számítások eredményei láthatók. A táblázat alapján 

megállapítható, hogy nagyobb előterhelések esetén a számított legnagyobb nyíróerő 

értékek egy kicsit nagyobbak, míg kisebb előterhelések esetén kicsit kisebbek a mérési 

eredményeknél. A 300…600 N előterhelés tartományában a mérési eredményekre vetített 

relatív hiba értéke 7% alatt van, kivéve ez alól az 500 N előterhelés eredményét, de 

ahogyan azt a 4.1 fejezetben említettem, ennél a mérésnél biztosan mérési hiba lépett fel.  

19. táblázat. A II-es jelű minta diszkrét elemes modelljének és nyíródobozos vizsgálatának eredményei. 

 
Szimulációs 

eredmény 

Laboratóri-

umi mérési 

eredmény 

Relatív hiba 

(%) 

Maximum nyíróerő 200 N 

előterhelés mellett [N] 
177,33 203,63 12,9 

Maximum nyíróerő 300 N 

előterhelés mellett [N] 
240,42 250,42 4,0 

Maximum nyíróerő 400 N 

előterhelés mellett [N] 
287,03 281,24 2,1 

Maximum nyíróerő 500 N 

előterhelés mellett [N] 
342,45 274,22 24,9 

Maximum nyíróerő 600 N 

előterhelés mellett [N] 
389,16 365,80 6,4 

Kohézió (c) [kPa] 27,23 44,43 38,7 

Belső súrlódási szög (φ) [°] 27,73 21,76 27,4 

 

70. ábra. A nyíróerő-elmozdulás görbék (a) és a Coulomb-egyenes (b) a 

II-es talajminta diszkrét elemes modellje esetén. 
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A legkisebb előterhelés esetén már nagyobb a különbség a szimuláció és a mérés 

között (a relatív hiba 12,9%), de még ez az érték is elfogadhatónak mondható diszkrét 

elemes számításoknál. Ebből az következik, hogy a minta és talajmodell Coulomb-

egyenese között nagy különbség adódott, a számítás eredményeiből szerkeszthető 

egyenes meredeksége nagyobb lett. Ez pedig azt eredményezte, hogy a talajmodell belső 

súrlódási szöge is nagyobb lett, viszont a kohézió szempontjából épp a modellnél kaptam 

kisebb értéket. Összességében tehát kijelenthető, hogy a makrojellemzők tekintetében a 

modell nem követi elég pontosan a mérési eredményeket, de nagyobb függőleges 

terhelések (300…600 N) mellett megfelelőnek minősíthetők a kalibrált kapcsolati 

paraméterek. 

A 69. ábra alapján a III-as talajminta esetén a 400 N előterhelés esetén mért 

legnagyobb nyíróerőhöz kalibráltam a csúsztató rugalmassági modulusz értékét. Ezt a 

folyamatot mindkét (a II-es és a III-as jelű) modell érzékenység vizsgálatánál kapott 

egyenlettel elvégeztem, így összességében két talajmodellt kaptam eredményül 

(3. sz. melléklet), amelyek csúsztató rugalmassági moduluszát, l, Fmax és j0 értékét a 

20. táblázat tartalmazza. 

20. táblázat. A kalibráció lépéseiben nyert közelítő görbék paraméterei és a determinációs együttható a 

III-as jelű minta diszkrét elemes modellje esetén. 

Kalibrációs 

lépés száma 

III – as jelű mintához készített modell 

Gtalaj [Pa] �̅� [mm] l [mm] 
Fmax 

[N] 
j0 [mm] 

R2 

értéke 

[-] 

0 1,44e+07 1,5 2,58 298,47 7,25 0,983 

8 (II-es minta 

alapján) 
9,083e+06 1,5 2,34 262,10 8,17 0,981 

8 (III-as minta 

alapján) 
8,395e+06 1,5 2,41 272,68 8,04 0,993 

Cél - - 1,88 259,41 8,44 - 

 

71. ábra. A kalibrációs lépések részeredményei a III-as talajminta diszkrét 

elemes modellje esetén a II-es talajminta egyenletei alapján. A tényleges (a) 

és a közelítő nyíróerő-elmozdulás görbék (b). 

A táblázat mellett a 71-72. ábrák is mutatják a kalibráció eredményét, a nyíróerő-

elmozdulás függvényeket (a) és a közelítő görbéket egyaránt (b). Látható, hogy a 

kiindulási paraméterekkel beállított modell már a mérésekhez egész közeli eredményeket 

hozott, amelyen mindkét minta egyenletéből véglegesített modellel sikerült javítani, tehát 

a maximális nyíróerő közelebb került a mért értékhez. Viszont a II-es minta egyenletével 
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számolt csúsztató rugalmassági modulusz esetén a III-as minta egyenletéből számított 

modellhez képest kisebb nyíróerőt kaptam eredményül annak ellenére, hogy Gtalaj értéke 

nagyobb volt, mint a III-as mintából számított talajmodell esetén (20. táblázat). Ebből 

egyértelműen az a következtetés vonható le, hogy a fenti eredmények ekkora mértékben 

függnek a részecskék kezdeti helyzetétől is, és emiatt a kapott egyenletekből számított 

kapcsolati jellemzők hibával terhelt értékek. Ezt később célszerű megvizsgálni, hiszen a 

kezdeti geometria hatása valószínűleg csökkenthető az elemek méretének 

csökkentésével, így ugyanis a kezdetben nyugalomban lévő halmazok között kisebb 

különbségek adódhatnak. Ennek azonban van egy nagy hátránya, nevezetesen a 

szimulációs idő jelentős növekedése, amely miatt ebben a kutatásban ezt nem vizsgáltam, 

ugyanis kisebb elemmérettel még tovább tartott volna az így is több hétig elhúzódó talaj-

kerék kapcsolatot modellező számítások futása. Másik lehetőség lehet ugyanolyan 

beállítások esetén több számítás futtatása, majd az eredmények statisztikai módszerrel 

történő kiértékelése is. 

  

72. ábra. A kalibrációs lépések részeredményei a III-as talajminta diszkrét 

elemes modellje esetén a III-as talajminta egyenletei alapján. A tényleges (a) 

és a közelítő nyíróerő-elmozdulás görbék (b). 

Összességében kijelenthető, hogy a két egyenletből számított csúsztató 

rugalmassági modulusz értékek közel vannak egymáshoz, így a két modell további (többi 

előterhelés esetén futtatott) eredményei is hasonlók lettek. Ezek láthatók a 73-74. ábrák 

a) részén, a b) részén pedig a kiszerkeszthető Coulomb-egyenesek, valamint azok 

egyenletei kerültek megjelenítésre a mérési eredményekkel együtt. Mindkét modellnél 

elmondható, hogy a 400 N és 500 N előterhelésnél kapott nyíróerő-elmozdulás görbék 

nagyon közel futnak a mérési eredményekhez, 300 N és 600 N előterhelés esetén ennél 

kicsit nagyobb eltérések adódtak a görbék között. Legnagyobb különbségeket pedig 

200 N előterhelés esetén tapasztaltam mindkét talajminta esetén (73/a ábra és 74/a ábra). 

Ennek ellenére a legnagyobb nyíróerő értékét tekintve mindkét talajmodell pontos 

eredményt hozott, ebből adódóan pedig a Coulomb-egyenesük is közel van a mért minta 

ugyanezen egyeneséhez a vizsgált 200…600 N tartományban. A kohéziót tekintve 

azonban már nagyobb az eltérés, a számításoknál kapott eredmények alapján a 

talajmodellek kohéziója nagyobb, mint a mért homoktalajé.  
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73. ábra. A nyíróerő-elmozdulás görbék (a) és a Coulomb-egyenes (b) a 

III-as talajminta diszkrét elemes modellje esetén a II-es talajminta egyenlete 

alapján. 

A II-es és III-as minta egyenletével számolt csúsztató rugalmassági moduluszok 

esetén a belső súrlódási szögek 7%-nál kisebb relatív hibával közelítették a mért értéket, 

amely pontos számításokra utal. Tehát elmondható, hogy nagyobb előterhelések esetén a 

számítások megfelelő pontossággal követik a mérési eredményeket, a kisebb 

előterhelések esetén jelentkező eltérések miatt azonban a makrojellemzők eltérnek a mért 

értékektől, különösen a kohéziót tekintve. 

21. táblázat. A III-as jelű minta diszkrét elemes modelljeinek és nyíródobozos vizsgálatának eredményei. 

 
II-es minta egyenlete 

alapján 

III-as minta egyenlete 

alapján 
Laborató-

riumi 

mérési 

eredmény 
 

Szimulá-

ciós 

eredmény 

Relatív 

hiba (%) 

Szimulá-

ciós 

eredmény 

Relatív 

hiba (%) 

Maximum nyíróerő 

200 N előterhelés 

mellett [N] 

160,34 23,4 160,09 23,2 129,92 

Maximum nyíróerő 

300 N előterhelés 

mellett [N] 

216,96 7,60 220,39 9,30 201,63 

Maximum nyíróerő 

400 N előterhelés 

mellett [N] 

262,10 1,03 272,68 5,11 259,42 

Maximum nyíróerő 

500 N előterhelés 

mellett [N] 

325,86 2,76 331,03 4,39 317,10 

Maximum nyíróerő 

600 N előterhelés 

mellett [N] 

378,09 2,66 383,40 4,38 368,28 

Kohézió (c) [kPa] 18,01 177,08 17,90 175,38 6,50 

Belső súrlódási szög (φ) 

[°] 
28,56 6,76 29,13 4,90 30,63 
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74. ábra. A nyíróerő-elmozdulás görbék (a) és a Coulomb-egyenes (b) a 

III-as talajminta diszkrét elemes modellje esetén a III-as talajminta egyenlete 

alapján. 

5.2 A kúpos penetrométeres szimulációk eredményei 

Ebben a fejezetben a kúpos penetrométeres szimulációk eredményeit ismertetem a 

4. fejezettel megegyező sorrendben. Tehát először az EDEM, majd a PFC programban 

készített számítások kerülnek bemutatásra. 

5.2.1 A paraméterérzékenység vizsgálat eredményei 

A penetrométeres számítások kiértékelésénél is először minőségileg vizsgáltam a 

kapott eredményeket. A szimulációk értékelését a részecskék elmozdulás- és 

sebességmezőjének elemzésével kezdtem, majd megvizsgáltam, hogy a Bond kötések 

többsége hol szakad fel. A 75. ábra alapján elmondható, hogy a legnagyobb nyomóerők 

a penetrométer kúp alatt jelentkeznek, továbbá a Bond kötések a penetrométer szára 

környékén szakadnak fel, valamint a legnagyobb sebességek is itt keletkeznek. Ezek az 

eredmények egybevágnak az elvárásaimmal, ezért a számításokat minőségileg 

megfelelőnek tekintettem. 

 

75. ábra. A penetrométeres szimuláció pillanatképe a felszakadt Bond 

kötésekkel (a), az elemekre ható nyomórerők (b) és a halmaz sebességmezője 

(c) az Ø135,4mm x 130 mm méretű és III-as jelű minta „alapmodellje” 

esetén. 
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76. ábra. A talajellenállás-mélység görbék alakulása különböző csúsztató 

rugalmassági moduluszok esetén a II-es (a) és a III-as jelű talajminta (b) 

diszkrét elemes modelljénél. 

 

 

77. ábra. A közelítő talajellenállás-mélység görbék alakulása különböző 

csúsztató rugalmassági moduluszok esetén a II- es (a és c) és a III-as jelű 

talajminta (b és d) diszkrét elemes modelljénél hatványos (a és b) és polinom 

alakú görbék (c és d) esetén. 

A minőségi elemzés után következett a számítások mennyiségi értékelése, ahol azt 

vizsgáltam, hogy az egyes kapcsolati paraméterek változtatása milyen hatással van a 

modell talajellenállás-mélység függvényére. A 76. ábra a) részén a csúsztató 

rugalmassági modulusz hatása látható a II-es jelű talajminta esetén, a b) részén pedig 

ugyanezt mutatom be a III-as minta modelljénél. Mindkét esetben elmondható, hogy a 
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csúsztató rugalmassági modulusz folyamatos növelésével kezdetben egyre nagyobb 

talajellenállás értékeket kaptam, azonban a három legnagyobb modulusszal lefuttatott 

számításoknál hasonló görbék adódtak. Az értékek ugrálása, „zajossága” a modell 

diszkrét felépítése miatt jelentkezett (Tanaka et al., 2000b), ezért a szimulációs 

eredményeket a szakirodalom alapján hatványos és harmadfokú polinom egyenletekkel 

is közelítettem a∙xb és a3∙x
3+a2∙x

2+a1∙x alakokban, az illesztésnél a legkisebb négyzetek 

módszerét használtam fel. A 76/b ábrán látható, hogy néhány számításnál a szimuláció 

végén nagy ugrás jelentkezett a talajellenállás értékében, amely a talajmodellek alján egy 

síkban elhelyezkedő, a fallal ütköző szemcséknek köszönhető. Ez nyilvánvalóan nem 

tükrözi a talajmodell tényleges ellenállását, ezért ezeknél a (130 mm magasságú) 

modelleknél a függvényillesztésnél csak a 0…120 mm-es mélység tartományt vettem 

figyelembe. Az illesztett görbék paraméterei a dolgozat 4. sz. mellékletének 

1…4. táblázatában vannak ismertetve. Elemeztem a görbék ismeretleneinek változását 

annak érdekében, hogy a nyíródobozos számításokhoz hasonlóan kalibrációs folyamatot 

dolgozzak ki a kapcsolati jellemzők beállítására, azonban arra jutottam, hogy nincs 

egyértelmű korreláció az ismeretlenek és a csúsztató rugalmassági modulusz értékei 

között. Ez jól látható a 78. ábrán, ahol a hatványos közelítő alak paramétereit ábrázoltam 

a csúsztató rugalmassági modulusz függvényeként a II-es (78/a ábra) és III-as jelű minta 

esetén (78/b ábra). Megállapítottam, hogy semmilyen tendencia nem figyelhető meg a 

csúsztató rugalmassági modulusz folyamatos növelése esetén különösen az a 

szorzótényező értékénél.  
  

 

78. ábra. A hatványos közelítő görbe paramétereinek változása a csúsztató 

rugalmassági modulusz függvényében a II-es (a) és a III-as jelű talajminta 

(b) diszkrét elemes modelljénél. 

A polinom függvény együtthatóinak elemzésénél arra jutottam, hogy a csúsztató 

rugalmassági modulusz az a1 és a2 tényező értékét jelentősen befolyásolja, kisebb hatással 

van az a3 tényezőre (79. ábra) mindkét talajmintánál. Viszont egyedül a II-es minta esetén 

van korreláció a szorzótényezők és a csúsztató rugalmassági modulusz értékei között, 

utóbbi folyamatos növelésével a3 értéke csökken (79/ a ábra), míg az a2 és a1 tényező 

értéke közelítőleg a 79 ábra c) és e) részén megadott egyenleteknek megfelelően változik. 

A III-as jelű minta esetén azonban azt tapasztaltam, hogy a hatványos görbe 

ismeretleneihez hasonlóan ennél a közelítő függvénynél sem figyelhető meg semmilyen 

tendencia az együtthatók értékében különösen az a3 és a2 tényezők esetén (79 ábra b), d) 

és f) része). Ezért nemkohézív talajoknál nincs lehetőség a csúsztató rugalmassági 

modulusz értékének beállítására sem hatványos, sem harmadfokú polinom közelítő 

görbék és a vizsgált szimulációs beállítások (pl. elemméret) esetén. 
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79. ábra. A polinom közelítő görbe paramétereinek változása a csúsztató 

rugalmassági modulusz függvényében a II-es (a, c és e) és a III-as jelű 

talajminta (b, d és f) diszkrét elemes modelljénél. 

Ezután a Bond sugár hatását vizsgáltam, arra jutottam, hogy a sugár folyamatos 

növelésével egyre nagyobb talajellenállások adódtak adott mélységekben mindkét 

talajminta esetén. (A szimulációk talajellenállás-mélység görbéit a dolgozat 5. 

sz. mellékletének 1. ábráján mutatom be.) Ez jól látszik a 80. ábrán, hiszen egyre nagyobb 

Parallel Bond sugarak esetén mindkét mintánál és mindkét közelítő függvénynél egyre 

nagyobb talajellenállás értékeket kaptam eredményül. 
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80. ábra. A közelítő talajellenállás-mélység görbék alakulása különböző 

Parallel Bond sugarak esetén a II-es (a és c) és a III-as jelű talajminta (b és 

d) diszkrét elemes modelljénél hatványos (a és b) és polinom alakú (c és d) 

görbék esetén. 

Ebben az esetben is ellenőriztem, hogy van-e valamilyen kapcsolat a hatványos és 

a polinom közelítő görbék paraméterei, valamint a Parallel Bond sugár értékei között. A 

81…82. ábrákon jól látszik, hogy mindkét közelítő görbe paramétereinél az I-es és II-es 

jelű minta modelljénél is egyértelmű kapcsolat figyelhető meg a paraméterek és a Bond 

sugár változása között. A legkisebb négyzetek módszerével illesztett harmadfokú 

polinom függvények determinációs együtthatója nagyon jó (R2>0,914), tehát a görbék jól 

mutatják a paraméterek változásának tendenciáit. Ezek alapján megállapítottam, hogy 

ennél a kapcsolati jellemzőnél az ábrákon megadott egyenletekkel van lehetőség az érték 

kalibrációjára. 

  

81. ábra. A hatványos közelítő görbe paramétereinek változása Parallel 

Bond sugár függvényében a II-es (a) és a III-as jelű talajminta (b) diszkrét 

elemes modelljénél. 
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82. ábra. A polinom közelítő görbe paramétereinek változása a Parallel Bond 

sugár függvényében a II-es (a c és e) és a III-as jelű talajminta (b, d és f) 

diszkrét elemes modelljénél. 

A Bond merevségek vizsgálatánál a csúsztató rugalmassági moduluszhoz 

hasonlóakat tapasztaltam, tehát kezdetben minél nagyobb értéket állítottam be a 

szimuláció elején, annál nagyobb talajellenállásértékek adódtak mindkét talajminta 

esetén (83. ábra). Azonban az II-es minta modelljénél a három legnagyobb, a III-as minta 

esetén pedig a két legnagyobb Bond merevségi értéknél nagyon hasonló talajellenállás 

értékek adódtak. Ez megállapítható mindkét közelítő függvény esetén, illetve a dolgozat 

5. sz. mellékletének 2. ábráján látható tényleges talajellenállás-mélység görbék esetén is. 

Ez különösen abból a szempontból fontos, hiszen az 5.1.2 fejezetben, a nyíródobozos 

számításoknál látható volt, hogy ez a kapcsolati jellemző egyik (tehát a kohézív talajnak 

megfelelő II-es, és a nemkohézív talajnak megfelelő III-as jelű) talajminta modellje 

esetén sem volt hatással a nyíróerő-elmozdulás görbékre a vizsgált tartományban. Ebből 

adódóan adott értékig növelhető a talajmodell talajellenállása a Bond merevség 

növelésével úgy, hogy a nyíróerő-elmozdulás görbéje ne változzon jelentős mértékben. 

A közelítő görbék paramétereit tekintve ugyancsak jók az eredmények mind 

hatványos, mind polinom közelítő görbe esetén. Egyedül a II-es jelű mintánál az a3 

tényező esetén nem lehet a kapott eredményekre nagy pontossággal (R2>0,8) közelítő 

függvényt illeszteni, ami az előző oldalak eredményeivel együtt azt jelenti, hogy 

összességében a vizsgált beállítások mellett a vizsgált három kapcsolati jellemzőnél 
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(csúsztató rugalmassági modulusz, Parallel Bond sugár és merevség) nem lehet 

számszerű kapcsolatot megállapítani a kapcsolati tulajdonságok és a talajellenállás-

mélység görbe hatványos és harmadfokú polinom közelítő függvényeinek paraméterei 

között. Az viszont egyértelműen megállapítható, hogy az adott jellemző változtatása a 

talajmodell ellenállását milyen módon módosítja, tehát növeli, vagy csökkenti azt. 
 

 

83. ábra. A közelítő talajellenállás-mélység görbék alakulása különböző 

Parallel Bond merevségek esetén a II-es (a és c) és a III-as jelű talajminta (b 

és d) diszkrét elemes modelljénél hatványos (a és b) és polinom alakú (c és d) 

görbék esetén. 

  

 

84. ábra. A hatványos közelítő görbe paramétereinek változása a Parallel 

Bond merevség függvényében a II-es (a) és a III-as jelű talajminta (b) 

diszkrét elemes modelljénél. 
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85. ábra. A polinom közelítő görbe paramétereinek változása a Parallel Bond 

merevség függvényében a II-es (a, c és e) és a III-as jelű talajminta (b, d és f) 

diszkrét elemes modelljénél. 
 

   

86. ábra. A talajellenállás-mélység görbék alakulása különböző sűrűségek 

(a) és különböző Poisson-tényezők esetén (b) a II-es jelű talajminta diszkrét 

elemes modelljénél. 

A két utolsó vizsgált kapcsolati jellemző pedig az elemek sűrűsége valamint a 

Poisson-tényezője volt. Látható, hogy a nyíródobozos vizsgálathoz hasonlóan a 
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penetrométeres szimulációk eredményére sincs a két jellemző jelentős hatással a vizsgált 

tartományokon belül a II-es jelű talajminta esetén (86. ábra). 

A fejezetben bemutatott eredményeket felhasználva a kutatásom következő lépése 

az volt, hogy a 4.3 fejezetben bemutatott kúpos penetrométeres mérési eredményekhez 

állítsam be a kapcsolati jellemzőket. Kiindulásként az előző fejezetben a nyíródobozos 

számításoknál bemutatott kalibrált kapcsolati paraméterekkel rendelkező talajmodelleket 

vettem alapul a II-es jelű (kohézív) és a III-as jelű (nemkohézív) talajminta esetén 

egyaránt. A 87. ábra a) és b) részén azonban látszik, hogy mindkét talajmodell esetén a 

talajellenállás értékek jóval alulmaradnak a penetrométeres mérési eredményekhez 

képest, így szükség volt a kapcsolati beállítások oly mértékű módosítására, hogy a 

talajellenállás értéke nagymértékben növekedjen (7. táblázat). 

 

87. ábra. A talajmodell beállítása a kúpos penetrométeres mérési 

eredményekhez a II-es jelű (a) és a III-as jelű (b) talajminta esetén. 

Látható, hogy ezekkel a beállításokkal már a mérési eredményekhez közeli 

talajellenállás értékeket kaptam, azonban meg kell jegyezni, hogy a Parallel Bond sugár 

ekkora mértékű növelésével ez a jellemző már elveszti fizikai jelentését (hiszen nagyobb 

lesz az elemek tényleges sugaránál), így értelmezése csupán matematikailag lehetséges. 

Mivel a II-es jelű mintánál a módosított tulajdonságok közül csak a Parallel Bond sugár, 

a III-as jelűnél pedig csak az elemek csúsztató rugalmassági modulusza volt hatással a 

modellek nyíróerő-elmozdulás függvényére (5.1.2 fejezet), ezért a két talajmodell 

kapcsolati paraméterei között csak ezen jellemzők beállításában kell különbséget tenni 

ahhoz, hogy mindkét (nyíródobozos és kúpos penetrométeres) mérési eredményhez 

hasonló viselkedésű modellt kapjunk. 

5.2.2 Az EDEM szoftverrel készített további szimulációk eredményei 

A paraméterérzékenység vizsgálat után hasonló számításokat futtattam a 

talajmodell magasságának és keresztmetszetének talajellenállásra gyakorolt hatásának 

elemzése céljából, amelyek eredményét az alábbiakban mutatom be. Először a 

keresztmetszet majd utána a magasság hatását ismertetem. 

A szimulációk értékelését ebben az esetben is a részecskék elmozdulás- és 

sebességmezőjének elemzésével kezdtem, illetve megvizsgáltam, hogy a Bond kötések 

hol szakadnak fel a penetrométer talajba hatolása során. A 88. ábra alapján a legnagyobb 

sebességek ezeknél a szimulációknál a penetrométer kúp alatt / előtt jelentkeznek, 

továbbá a legnagyobb nyomóerők a penetrométer szára környékén keletkeznek és a Bond 
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kötések többsége is ebben a zónában szakad fel. Ezek az eredmények egybevágnak más 

kutatók (Tanaka et al., 2000b) eredményeivel. 

 

88. ábra. A penetrométeres szimuláció pillanatképe a felszakadt Bond 

kötésekkel (a), az elemekre ható nyomórerők (b) és a halmaz sebességmezője 

(c) az Ø90,3 mm x 110 mm méretű talajmodell esetén (Kotrocz és Kerényi, 

2018a). 

Ezután a talajellenállásokat vizsgáltam különböző keresztmetszetek esetén. 

Különbség az előző fejezetben bemutatott szimulációkhoz képest, hogy a kapott görbéket 

nem hatványos és harmadfokú, hanem ötödfokú polinommal közelítettem 

a5∙x
5+a4∙x

4+a3∙x
3+a2∙x

2+a1∙x alakban. Az illesztésnél ebben az esetben is a legkisebb 

négyzetek módszerét használtam, a polinom görbére illetve fokszámának növelésére azért 

esett a választás, mert a hatványos és harmadfokú polinom függvények esetén már 

nagyon kicsi determinációs együtthatókat kaptam eredményül. Ezzel szemben ötödfokú 

polinom illesztés esetén is legrosszabb esetben 0,833 pontossággal követte a görbe a 

számított eredményeket (22. táblázat). A 88/a ábrán ezeket a függvényeket mutatom be, 

a 22. táblázatban pedig az együtthatók értékeit foglaltam össze. Látható, hogy a mérési 

eredményekhez közel futó görbéket kaptam valamint a két legkisebb keresztmetszetű 

modellt kivéve nem volt jelentős eltérés a számított talajellenállás értékek között. A 18 

és 36 felületarányú modelleknél azonban a többinél nagyobb ellenállások jelentkeztek, 

amely megfelel a szimulációk előtti várakozásaimnak, miszerint a modellt határoló 

henger hatással van a számítás eredményére. 

22. táblázat. Az illesztett görbék egyenletei és a determinációs együtthatók értékei az EDEM szoftverben 

futtatott penetrométeres szimulációk esetén. 

Modell 

átmérő [mm] 

x magasság 

[mm] 

Felület

-arány 

[-] 

Szorzó-

tényező 

(a5) 

[MPa/ 

mm5] 

Szorzó-

tényező 

(a4) 

[MPa/ 

mm4] 

Szorzó-

tényező 

(a3) 

[MPa/ 

mm3] 

Szorzó-

tényező 

(a2) 

[MPa/ 

mm2] 

Szorzó-

tényező 

(a1) 

[MPa/ 

mm] 

R2 

ér-

téke 

[-] 

Ø47,9 x 110 18 1,78E-09 -5,25E-07 5,76E-05 -2,87E-03 6,58e-02 0,929 

Ø67,7 x 110 36 1,06e-09 -3,39e-07 4,08e-05 -2,21e-03 5,49e-02 0,909 

Ø90,3 x 95 64 2,32e-09 -6,17e-07 6,11e-05 -2,75e-03 5,79e-02 0,886 

Ø90,3 x 110 64 6,33e-10 -2,09e-07 2,63e-05 -1,54e-03 4,36e-02 0,880 

Ø90,3 x 125 64 7,26e-10 -2,50e-07 3,15e-05 -1,79e-03 4,73e-02 0,888 

Ø90,3 x 140 64 5,43e-10 -1,98e-07 2,68e-05 -1,64e-03 4,62e-02 0,852 

Ø112,8 x 110 100 1,18e-11 -3,57e-09 4,03e-07 -2,07e-03 4,95e-02 0,854 

Ø135,4 x 110 144 5,12e-10 -1,78e-07 2,38e-05 -1,47e-03 4,31e-02 0,889 

Ø158 x 110 196 8,16e-10 -2,77e-07 3,46e-05 -1,94e-03 4,94e-02 0,833 
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Ez a jelenség még jobban látszik a 89/b ábrán, ahol három különböző mélység 

esetén ábrázoltam a közelítő polinom görbék egyenleteiből számítható talajellenállások 

értékét. Gyakorlatilag a négy legnagyobb kereszmetszetű modell teljesen egyforma 

talajellenállást mutatott a vizsgált három mélységben, tehát optimális keresztmetszetre a 

64 felületarányú modell adódott. Érdekes eredmény viszont, hogy a 144 felületarányú 

modell esetén nagyobb talajellenállást számított a program, mint a tőle jóval kisebb, 64 

felületarányú modellnél. Ez a kezdeti geometriák közötti különbségekre (nevezetesen az 

elemek átmérő-eloszlásának és helyzetének különbségére) vezethető vissza.  

 

89. ábra. A keresztmetszet változásának hatása az EDEM szoftverben 

futtatott első szimulációk esetén (Kotrocz és Kerényi, 2018a). 

A szimulációs eredményekből a 90. ábrán látható 3D felületet rajzoltam fel, így 

lehetőségem volt nem csak három, hanem valamennyi mélység esetén vizsgálni a modell 

keresztmetszetének talajellenállásra gyakorolt hatását. A 90/b ábra alapján is látszik, 

hogy az előzőekben meghatározott 64 felületarány után valóban nem jelentkezik nagy 

változás a talajellenállás értékekben, ez alól egyedül a legnagyobb keresztmetszetű (196 

felületarányú) modell legnagyobb mélységénél kapott eredmények a kivételek. 

 

90. ábra. A keresztmetszet változásának hatása az EDEM szoftverrel futtatott 

szimulációk esetén axonometrikus (a) és beforgatott nézetben (b). 

A 89/a ábrán az is látszik, hogy a nagyobb keresztmetszetű görbék közel futnak a 

2015-ös kúpos penetrométeres mérési eredményhez. Hasonló megállapítást tettem az 

I-es jelű minta nyíródobozos eredményeinél is (5.1.1 fejezet). Mivel a két talajmodell 

kapcsolati paraméterei között egyedül a Parallel Bond sugarakban volt különbség, az 

eredmények igazolják, hogy egyetlen kapcsolati jellemző módosításával elérhető, hogy a 
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talajmodell mindkét mérésnek megfelelő terhelési esetben a valós talajhoz nagyon 

hasonlóan viselkedjen. 

A keresztmetszet hatása után a talajmodell magasságának talajellenállásra 

gyakorolt hatását elemeztem, az eredményeket a 91. ábra mutatja. A modell átmérőjének 

megválasztásánál már felhasználtam az előző eredményt, tehát, hogy a modellt határoló 

henger 64 felületarányú (Ø90,3 mm átmérőjű) keresztmetszet esetén nincs hatással az 

eredményekre. Az ábra alapján megállapítható, hogy a modell magassága sincs jelentős 

hatással a talajellenállásra, így célszerű a vizsgált tartománynál csak kis mértékben 

(5…10 mm-rel) magasabb modellel végezni a további elemzéseket azért, hogy a modell 

aljának eredményekre gyakorolt hatását elkerüljük. 

 
91. ábra. A magasság változásának hatása az EDEM szoftverrel futtatott 

szimulációk esetén. 

5.2.3 A PFC szoftverrel készített szimulációk eredményei 

Az eredményeket itt is először minőségileg, majd mennyiségileg elemeztem. A 

minőségi elemzéshez nagy segítséget nyújt a 92. ábra, ahol a talajmodell elmozdulás-, 

illetve sebességmezője látható a számítás végén (tehát 150 mm penetrálási mélység 

esetén). 

 

92. ábra. A penetrométeres szimuláció pillanatképe (a), a szemcsehalmaz 

elmozdulásmezője (b)és a halmaz sebességmezője (c) az 

Ø135,4 mm x 300 mm méretű talajmodell esetén. 
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Az elemek elmozdulását tekintve a penetrométerhez közel lévő elemek mozgásai a 

legnagyobb mértékűek, amely a penetrométer szára és a talajszemcsék közötti 

súrlódásnak tudható be, továbbá a fej alatti elemeknek van a legnagyobb sebessége ebben 

az esetben is. Ezen eredmények alapján a számításokat minőségileg megfelelőnek 

tekintettem. 

23. táblázat. Az illesztett görbék egyenletei és a determinációs együtthatók értékei a PFC szoftverrel 

futtatott penetrométeres szimulációk esetén. 

Modell átmérő 

[mm] x 

magasság [mm] 

Felület-

arány 

[-] 

Magasság-

arány 

[-] 

Szorzóté-

nyező (a) 

[MPa/mm] 

Kitevő (b) 

[-] 

R2 értéke 

[-] 

Ø67,7 x 300 18 2,00 1,68e-02 8,81e-01 0,902 

Ø90,3 x 300 32 2,00 2,58e-02 7,76e-01 0,864 

Ø112,8 x 300 50 2,00 1,73e-02 7,06e-01 0,875 

Ø135,4 x 200 72 1,33 3,70e-02 6,00e-01 0,769 

Ø135,4 x 250 72 1,67 3,53e-02 5,99e-01 0,844 

Ø135,4 x 300 72 2,00 1,62e-02 7,77e-01 0,917 

Ø135,4 x 350 72 2,33 1,95e-02 7,10e-01 0,928 

Ø158 x 300 98 2,00 2,78e-02 5,77e-01 0,906 

Ezután az eredmények mennyiségi elemzése következett. Ehhez először a legkisebb 

négyzetek módszerét felhasználva hatványos görbéket illesztettem a számítási 

eredményekre, majd három kiválasztott mélység esetén az illesztett görbékből kapott 

talajellenállás értékeket ábrázoltam a felületarány függvényében (94…95. ábra). Az 

illesztett görbék egyenleteit, valamint a determinációs együttható értékeit a 

23. táblázatban foglaltam össze. Látható, hogy a hatványos görbe illesztési pontossága 

már 0,8 alá csökkent Ø135,4 mm x 200 mm geometriájú modellnél, viszont a többi 

esetben 0,85 feletti érték adódott, így a függvények megfelelő pontossággal közelítik a 

számítási eredményeket. Ettől eltekintve azonban a 93/b ábra alapján egyértelmű, hogy a 

modell magasságának a vizsgált tartományban kellően kicsi hatása van a talajellenállás 

értékére, ezzel szemben a modell keresztmetszete viszont nagyban befolyásolja az 

eredményeket. A 93/a ábrán jól látszik, hogy a legkisebb átmérőjű modell esetén kaptam 

a legnagyobb talajellenállást, amely csökkenő jelleget mutatott a keresztmetszet 

növelésével. Ez a megállapítás teljesen megfelel a szimulációk futtatása előtti 

elvárásaimnak. A 93. ábrán az is látszik, hogy a Ø135,4 mm átmérőjű modellekből kapott 

értékek nagyon közel vannak a jobb keréknyomban mért mérési eredményekhez, azonban 

valamelyest alulmaradnak a két keréknyomból számított átlagos értékekhez képest. 

 

93. ábra. A penetrométeres szimuláció eredményei: a keresztmetszet 

változásának hatása (a) és a modell magasságának változása (b). 
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94. ábra. A keresztmetszet változásának hatása a PFC szoftverrel futtatott 

penetrométeres szimulációknál (Kotrocz et al., 2016). 

Ahhoz, hogy az optimális keresztmetszet méretet megállapítsam először ebben az 

esetben is három különböző mélységben (nevezetesen 50, 100 és 150 mm) vizsgáltam a 

közelítő görbék alapján kiszámítható talajellenállás értékeket, majd ábrázoltam őket a 

felületarány függvényében. Ez látható a 94. ábrán, miszerint a felületarány 50 értékéig 

valóban egyre kisebbek a talajellenállás értékek a felület növekedésével, a három 

legnagyobb keresztmetszet esetén azonban nagyon hasonló eredményeket kaptam. Meg 

kell jegyezni, hogy a kiértékelés során azt tapasztaltam, hogy az 50 felületarányú modell 

kisebb talajellenállást eredményezett, mint a tőle eggyel nagyobb, 72 felületarányú, 

amely ellentmond a várakozásoknak. Ez jól látszik a 93. és 95. ábrán is. Valószínűleg 

ebben az esetben is a kezdeti geometriák közötti különbség okozhatja ezt az eredményt, 

ugyanis ebben az esetben a programok véletlenszerű helyre hozzák létre a részecskéket 

véletlenszerű átmérőkkel, amely ekkora mértékben befolyásolhatja az eredményeket. 

Ugyanezek a megállapítások tehetők a 95. ábra alapján is, ahol egy 3D felületet 

feszítettem a szimulációs eredményekre, a 95/b ábrán egyértelműen látható a 72 

felületarányú modell relatíve nagy talajellenállás értéke. Összességében azonban 

kijelenthető, hogy a modellhatár közelítőleg az 50 és 72 felületarányú modelleknél van, 

tehát az optimális (legkevesebb elemet tartalmazó) geometria a fentiek alapján a Ø112,8 

mm x 200 mm és a Ø135,4 mm x 200 mm méretek között van talaj és kúpos penetrométer 

kapcsolatának vizsgálatához.  

 

95. ábra. A keresztmetszet változásának hatása a PFC szoftverrel futtatott 

szimulációk esetén axonometrikus (a) és beforgatott nézetben (b). 
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5.3 A talaj-kerék kapcsolat elemzésére készített szimulációk 

eredményei 

A 4.6 fejezetben bemutatott szimulációk eredményét ismertetem az alábbiakban. 

Először az eddigi kiértékelésekhez hasonlóan minőségi szempontból elemeztem a 

számításokat, amely elsősorban a talajmodell deformációjának jellegére terjedt ki. 

 

96. ábra. A talaj deformációi a III.1-es (a és b) és III.2-es jelű mintánál 

54 kg-nak megfelelő függőleges terhelés és 0,68 m/s sebesség esetén (d és e) 

valamint a valós talaj deformációja ugyanezen labóratóriumi mérésnél (c). A 

kerék haladási iránya az y iránnyal megegyező. 

A 96. ábra a) és b) részén látható a III.1-es jelű (nyíródobozos mérésekhez kalibrált) 

talajmodellnél kapott szimulációs eredmény, c) részén pedig az ehhez hasonlító 

talajvályús mérésről készült fénykép. Nagyobb függőleges terhelés (529,74 N) esetén azt 

tapasztaltam, hogy közvetlenül a kerék előtt, valamint annak nyomvonala mellett a kis 

kohéziójú homoktalaj felemelkedik, tehát „kitúrja” a kerék az előtte lévő talajszemcséket 

maga elől. Ez a jelenség figyelhető meg az összes III.1-es jelű modell esetén, amelyet a 

96. ábra a) és b) részén mutatok be, ahol az eredeti talajfelszín felé kerülő elemeket zöld 

színnel jelöltem. Ezenkívül további hasonlóság a mérési és a számított eredmények 

között, hogy a modellek is nagyon jól visszaadják a kerék nyomvonalában a gumiabroncs 

mintáját (96/b ábra), valamint, hogy néhány szemcse a kerék és a talajmodell közötti 

súrlódás miatt annak mintázata közé szorul. Ezek a jelenségek a III.1-es minta 

valamennyi szimulációjánál előfordultak, természetesen könnyebben észrevehetőek 

voltak nagyobb függőleges terhelés esetén, amely szintén egybevág a talajvályús 

méréseknél tapasztaltakkal. 



108 

 

A 96. ábra d) és e) részén pedig ugyanilyen beállítások mellett a III.2-es jelű (kúpos 

penetrométeres méréshez kalibrált) minta eredményét mutatom be. Látható, hogy a 

nagyobb Parallel Bond sugár miatt sokkal merevebb viselkedésű, kötöttebb talajnak 

megfelelő modellt kaptam, a kerék függőleges süllyedése így jóval kisebb lett, mint a 

III.1-es jelű modell esetén. A talaj deformációja is eltér az előző modellétől, tehát jellegre 

sem mutat hasonlóságot a mérésnél tapasztaltakkal. 

A deformáció után megvizsgáltam az elemek sebességét és a köztük átadódó erőket, 

azon belül a nyomóerők kerék körüli eloszlását is. A 97/a ábrán látható, hogy a III.1-es 

minta esetén a kerék és a talaj elméleti érintkezési pontjában az elemek sebessége kisebb, 

mint a kerék két oldala mentén, amely arra utal, hogy a kerék talppontjának kis 

környezetében a talajszemcsék hozzátapadnak a kerékhez, és a kerék alatt, a 

talajrészecskék között fog létrejönni az elcsúszás. A kerék kerülete mentén ennél nagyobb 

csúszások figyelhetők meg a talajszemcsék és a kerék között. Ez a jelenség szintén 

elfogadhatónak mondható a szakirodalom alapján. Elemezve a nyomóerők eloszlását 

látható, hogy keresztirányban (a várakozásoknak megfelelően) közel szimmetrikus, 

hosszirányban pedig a kerék haladási iránya felé eltolódó terheléseloszlás figyelhető meg 

az elemek között (97/b ábra). Utóbbi nagyon hasonlít a 15…16. ábrán bemutatott elméleti 

eloszláshoz, így kijelenthető, hogy a számítások jellegre helyesen modellezik a kívánt 

folyamatot. Hasonlóakat figyeltem meg a III.2-es jelű modellek esetén is, amelyet itt nem 

részletezek. 

 

97. ábra. Az elemek sebességmezője (a) és az elemek között átadódó 

kapcsolati nyomóerők (b) a III.1-es jelű mintánál 54 kg-nak megfelelő 

függőleges terhelés és 0,68 m/s sebesség esetén. A kerék haladási iránya az y 

iránnyal megegyező. 
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98. ábra. A számított vontatott kerékre ható erők (a) és a vontatott kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.1-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 0,52 m/s sebesség és 34 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 

A kerék kinematikai jellemzői (sebesség és szögsebesség) minden egyes 

számításnál megegyeztek a laboratóriumi mérések átlagértékeivel, így az eredmények a 

kerékre a talajmodellről átadódó erők és nyomatékok voltak. A 98. ábrán és a 6. sz. 

melléklet 1…6. ábráin különböző vontatási sebességek mellett láthatók a vontatott és a 

hajtott kerekes számítások eredményei a III.1-es jelű talajmodell esetén. A 99. ábra és a 

6. sz. melléklet 7…12. ábrái a III.2-es jelű talajminta eredményeit ábrázolják. A 

diagrammokon függőleges piros vonallal jelöltem a kerék gördülésének kezdő pillanatát. 

Látható, hogy a mozgás során csökkent a kerékre ható függőleges irányú erő (34 kg esetén 

185…240 N, 54 kg esetén pedig 245…315 N körüli értékre), amely arra vezethető vissza, 

hogy a kerék függőleges irányú mozgása gátolva volt a szimulációk során, így a talajban 

adódó kisebb-nagyobb ellenállásokra a kerék nem tudott emelkedéssel vagy további 

süllyedéssel válaszolni. Ellenőriztem a Parallel Bond kötések felszakadását is azért, hogy 

kizárhassam azt a lehetőséget, miszerint a kerék gördülésének kezdetekor a modellen 

végigsöprő terheléshullám szakítja fel a Bond kötéseket csökkentve ezáltal a modell 

teherbírását. A 100. ábrán látható, hogy mindkét mintánál a legnagyobb gördülési 

sebesség esetén sem csökken ugrásszerűen a Parallel Bond kötések száma, így az 

erőcsökkenés a kerék mozgására vonatkozó dinamikai visszacsatolás hiányára vezethető 

vissza. Ezért az vonható le következtetésként, hogy a számítások pontosítása érdekében 

a nyíródobozos szimulációkhoz hasonlóan a kerék geometriáját is clump elemből kell 

felépíteni, amelyre így már a tényleges erők és nyomatékok adhatók terhelésként. 

 

99. ábra. A számított vontatott kerékre ható erők (a) és a vontatott kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.2-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 0,52 m/s sebesség és 34 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 
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100. ábra. A Parallel Bond kapcsolatok száma a III.1-es (a) és III.2-es jelű 

talajminta diszkrét elemes modelljénél 1,85 m/s sebesség és 54 kg-nak 

megfelelő függőleges terhelés mellett (b). 

Vontatott kerekes számítások esetén a kerékre ható vízszintes erőt, mint vontatási 

ellenállást a 26. táblázat és a 101. ábra mutatja, ahol a mérési és szimulációs 

eredményekre kiszámított 95 %-os konfidencia intervallumhoz tartozó sugár értékeket 

folytonos vonalakkal jelöltem. Látható, hogy mindkét modell esetén hasonló értékeket 

kaptam, különbség csak a kerék süllyedésének mértékében volt. Azt is megállapítottam, 

hogy mennyiségileg csak a legkisebb (0,5 m/s körüli) haladási sebesség és 34 kg-nak 

megfelelő függőleges terhelés esetén kaptam a mérésekhez hasonló vontatási ellenállás 

értékeket. 

 

101. ábra. A számított és mért vontatási ellenállások a III.1-es (a) és a 

III.2-es jelű talajminta diszkrét elemes modelljénél (b). 

A 26. táblázat alapján a hajtott kerekes beállítások mellett a kerék a saját vontatási 

ellenállását tudta legyőzni mindkét talajmodellnél, tehát további vonóerő kifejtésére 

alkalmatlan volt. Ez a megállapítás pedig ellentmond a méréseknél tapasztaltaknak. 

Viszont jellegre helyes az eredmény, hiszen a kerék tengelyére számított nyomaték 

előjele is megfordul a vontatott kerekes mérésekhez képest, amely megegyezik az 

elméletben leírtakkal. 

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a kerékkel végzett szimulációk egyelőre 

csak a legkisebb haladási sebesség és függőleges terhelés esetén adtak minőségileg és 

mennyiségileg a mérési eredményekhez nagyban hasonlító eredményeket a III.1-es 

modellnél, a kúpos penetrométeres méréshez kalibrált talajmodellel még jellegre sem 

egyező talajdeformációkat kaptam. A nyíródobozos méréshez beállított modellnél 

nagyobb gördülési sebesség esetén a mennyiségi egyezés eléréséhez a jövőben 

mindenképpen meg kell vizsgálni a kerék geometriájának clump elemből történő 

kialakítását.  
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24. táblázat. A kerék gördüléses szimulációk eredményei. 

 

Függő- 

leges 

terhelés 

[N] 

Vonta-

tási 

sebesség 

[m/s] 

III.1-es 

talajminta 

esetén 

III.2-es 

talajminta 

esetén 

Vontatott kerekes szimulációk 

Kerék vontatási ellenállás [N] 

± konfidencia intervallum 

sugár [N] 

~333,54 

0,519 

-39,035±6,867 -35,206±10,118 

Kerék tengelyére ható 

nyomaték [Nm] ± konfidencia 

intervallum sugár [Nm] 

-2,526±0,823 -4,210±1,798 

Kerék vontatási ellenállás [N] 

± konfidencia intervallum 

sugár [N] 
1,021 

-41,329±7,891 -40,569±11,915 

Kerék tengelyére ható 

nyomaték [Nm] ± konfidencia 

intervallum sugár [Nm] 

-2,995±0,863 -5,222±2,028 

Kerék vontatási ellenállás [N] 

± konfidencia intervallum 

sugár [N] 
1,751 

-47,424±9,413 -55,005±15,429 

Kerék tengelyére ható 

nyomaték [Nm] ± konfidencia 

intervallum sugár [Nm] 

-4,100±1,177 -8,084±2,694 

Kerék vontatási ellenállás [N] 

± konfidencia intervallum 

sugár [N] 

~529,74 

0,675 

-46,071±9,372 -35,074±9,671 

Kerék tengelyére ható 

nyomaték [Nm] ± konfidencia 

intervallum sugár [Nm] 

0,247±0,794 -2,769±1,353 

Kerék vontatási ellenállás [N] 

± konfidencia intervallum 

sugár [N] 
0,956 

-49,643±10,219 -42,355±11,455 

Kerék tengelyére ható 

nyomaték [Nm] ± konfidencia 

intervallum sugár [Nm] 

-0,406±0,883 -4,094±1,626 

Kerék vontatási ellenállás [N] 

± konfidencia intervallum 

sugár [N] 
1,846 

-52,569±12,747 -48,991±12,586 

Kerék tengelyére ható 

nyomaték [Nm] ± konfidencia 

intervallum sugár [Nm] 

-0,858±0,841 -5,152±1,774 

Hajtott kerekes szimuláció 

Vízszintes erő [N] ± 

konfidencia intervallum 

sugár [N] 
~333,54 0,471 

-4,540±5,019 -3,804±8,181 

Kerék tengelyére ható 

nyomaték [Nm] ± konfidencia 

intervallum sugár [Nm] 

3,952±0,812 2,141±1,980 
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5.4 Új tudományos eredmények 

Ebben a fejezetben a kutatás során elért új tudományos eredményeimet ismertetem. 

A nyíródobozos szimulációk eredményei 

A Hertz-Mindlin és a Parallel Bond kapcsolati modell jellemzőinek érzékenység 

vizsgálatát a 25. táblázatban feltüntetett tartományban végeztem el nyíródobozos 

szimulációkra vonatkozóan. A számításokból nyert nyíróerő-elmozdulás görbe maximum 

erőig tartó kezdeti, felfutó szakaszát a (78) egyenlettel megadott alakú függvénnyel 

közelítettem: 

Fnyíró=

Fmax∙ (1-e
- 

j
l)

1-e
- 

j0
l

, (78) 

ahol: 

 Fnyíró a nyíróerő értéke, mértékegysége: N, 

 Fmax a legnagyobb nyíróerő értéke, mértékegysége: N, 

 j a nyíróirányú elmozdulás, mértékegysége: mm, 

 l a nyírás hatására létrejövő deformáció mélységi határa, mértékegysége: mm, 

 j0 a legnagyobb nyíróerőhöz tartozó elmozdulás, mértékegysége: mm. 

25. táblázat: A paraméterérzékenység vizsgálat beállításai a nyíródobozos szimulációknál. 

 Kohézív talaj 
Kohézió-

mentes talaj 

Időlépés (dt) [s] 5e-06 

Elem sugár (Re) [mm] 1,33…3 

Kapcsolati sugár (Rc) [mm] 1,6…3,6 

Ütközési szám az elemek között (etalaj) [-] 0,5 

Ütközési szám az elemek és a hengerek között 

(etalaj-henger) [-] 
0,5 

Súrlódási együttható az elemek között (µtalaj) [-] 0,4 0,6 

Súrlódási együttható az elemek és a hengerek 

között (µtalaj-henger) [-] 
0,6 

Parallel Bond normál szilárdság (σmax) [Pa] 31 310 4 596,19 

Parallel Bond nyíró szilárdság (τmax) [Pa] 44 280 6 500 

Elemek sűrűsége (ρtalaj) [kg/m3] 1 600…2 000 

Elemek csúsztató rugalmassági modulusza 

(Gtalaj) [Pa] 
1,44e+06…1,44e+08 

Poisson-tényező (νtalaj) [-] 0,2…0,3 

Parallel Bond sugár (R̅) [mm] 0,5…3 

Parallel Bond normál (k
n
) és 

nyíró merevség (k
s
) [Pa/m] 

9,5e+06… 

4,75e+07 

1,5e+06… 

7,5e+06 

A vizsgálatok alapján kimondhatóvá váltak a következő tézisek: 
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1. tézis 

Megállapítottam, hogy nyíródobozos szimulációknál a vizsgált tartományban gömb 

szemcsealak esetén: 

 Az elemek sűrűsége és Poisson-tényezője nincs jelentős hatással a 

talajmodell nyíróerő-elmozdulás görbéjére. 

 Az eredményre nagy hatása az elemek csúsztató rugalmassági 

moduluszának van, amely a 62/a és 62/b ábrán bemutatott (79) és (80) 

hatványos függvények alapján módosítja a nyíróerő-elmozdulás görbe (78) 

egyenlettel megadott közelítő függvényének l és Fmax paraméterét kohézív 

és kohéziómentes talaj esetén egyaránt: 

l=43,39916∙Gtalaj
-0,17918 , (79) 

Fmax=18,60338∙Gtalaj
0,16258 . (80) 

 Kohézív talajnál Gtalaj=1,44e+07 Pa és k
n
= k

s
=9,5e+06 Pa/m beállítások 

esetén a Parallel Bond sugár értékének növelése a maximális nyíróerőt 

(Fmax) és az l paramétert a 65/a ábrán bemutatott (81) és (82) másodfokú 

összefüggésekkel leírt függvények szerint növeli. 

Fmax=9,68979∙R̅
2
+36,70301∙R̅+238,50530  (81) 

l=0,04700∙R̅
 2

+0,87295∙R̅+1,32086  (82) 

A tézishez kapcsolódó publikációk: (Kotrocz és Kerényi, 2017; Kotrocz és Kerényi 

2018c). 

2. tézis 

Kidolgoztam egy kalibrációs eljárást (102. ábra), amellyel a Hertz-Mindlin és 

a Parallel Bond kapcsolati modell jellemzői gömb alakú elemek mellett a nyíróerő-

elmozdulás függvény maximum nyíróerőig tartó kezdeti, felfutó szakaszának (78) 

egyenlettel megadott alakjához állíthatók be kohézív és nemkohézív talaj esetén. 

Bizonyítottam, hogy a folyamattal a 400 N előterheléshez tartozó nyíróerő-

elmozdulás görbéhez beállított talajmodell a legnagyobb nyíróerőt 10 % alatti 

relatív hibával közelíti a 300…600 N előterhelési tartományban, ezért a 

tönkremeneteli határgörbét tekintve is megfelelő pontossággal modellezi a kívánt 

talajt. 
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102. ábra. A nyíródobozos szimulációkhoz kidolgozott kalibrációs eljárás. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: (Kotrocz és Kerényi, 2013a; Kotrocz és 

Kerényi, 2013b; Kotrocz és Kerényi, 2014a; Kotrocz és Kerényi, 2014b; Kotrocz 

és Kerényi, 2017; Kotrocz és Kerényi, 2018c). 

  

RToki-Tanszek
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A kúpos penetrométeres szimulációk eredményei 

A Hertz-Mindlin és Parallel Bond kapcsolati modell jellemzőinek érzékenység 

vizsgálatát a 26. táblázatban feltüntetett tartományban végeztem el kúpos penetrométeres 

szimulációkra vonatkozóan. A Parallel Bond merevségek minimumértékét a kötés 

nyírószilárdságából és az elemek kapcsolati sugarából határoztam meg a (83) egyenlettel: 

k
n
=k

s
=

τmax

2∙Rc

. (83) 

26. táblázat: A paraméterérzékenység vizsgálat beállításai a kúpos penetrométeres szimulációknál. 

 Kohézív talaj 
Kohézió-

mentes talaj 

Időlépés (dt) [s] 5e-06 

Elem sugár (Re) [mm] 1,33…3 

Kapcsolati sugár (Rc) [mm] 1,6…3,6 

Ütközési szám az elemek között (etalaj) [-] 0,5 

Ütközési szám az elemek és a penetrométer 

között (etalaj-pen.) [-] 
0,5 

Súrlódási együttható az elemek között (µtalaj) [-] 0,4 0,6 

Súrlódási együttható az elemek és a 

penetrométer között (µtalaj-pen.) [-] 
0,6 

Parallel Bond normál (σmax) szilárdság [Pa] 31 310 4 596,19 

Parallel Bond nyíró szilárdság (τmax) [Pa] 44 280 6 500 

Elemek sűrűsége (ρtalaj) [kg/m3] 1 600…2 000 

Elemek csúsztató rugalmassági modulusza 

(Gtalaj) [Pa] 
1,44e+06…1,44e+08 

Poisson-tényező (νtalaj) [-] 0,2…0,3 

Parallel Bond sugár (R̅) [mm] 0,5…5 

Parallel Bond normál (k
n
) és 

nyíró merevség (k
s
) [Pa/m] 

9,5e+06… 

4,75e+07 

1,5e+06… 

7,5e+06 

A vizsgálatok alapján kimondhatóvá vált a következő tézis: 

3. tézis 

Megállapítottam, hogy kúpos penetrométeres szimulációknál a vizsgált 

tartományban gömb szemcsealak esetén: 

 Az elemek sűrűsége és Poisson-tényezője nincs jelentős hatással a 

talajmodell talajellenállására. 

 A Parallel Bond sugár értékének növelése folyamatosan növeli a 

talajellenállás értékét. 

 A Parallel Bond merevség legkisebb értékének háromszorosáig tartó 

tartományban növeli a talajmodell ellenállását, utána nincs jelentős hatással 

rá. 

 Az elemek csúsztató rugalmassági moduluszának növelése csak a 

Gtalaj=1,44e+06…4,32e+07 Pa tartományban növeli a modell 

talajellenállását, nagyobb moduluszok esetén nem befolyásolja a 

talajellenállás-mélység függvényt. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: (Kotrocz és Kerényi, 2018a; Kotrocz és 

Kerényi, 2018b; Kotrocz és Kerényi, 2019b). 
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4. tézis 

A Linear és Parallel Bond, valamint a Hertz-Mindlin és Parallel Bond 

kapcsolati modellek és gömb alakú, Re=1,33…4,5 mm sugarú elemek felhasználása 

esetén kúpos penetrométeres szimulációknál kijelölhető egy keresztmetszet méret, 

amely már nem befolyásolja a talajellenállás-mélység függvényt. Ez a 

keresztmetszet mindkét kapcsolati modellegyüttes esetén a penetrométer vetített 

felületéhez képest 50…64-szeres felületaránnyal számítható. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: (Kotrocz et al., 2016; Kotrocz és Kerényi, 

2018a, Kotrocz és Kerényi, 2018b; Kotrocz és Kerényi, 2019b). 

5. tézis 

A gömb alakú, Re=1,33…4,5 mm sugarú elemek továbbá a Linear és Parallel 

Bond, valamint a Hertz-Mindlin és Parallel Bond kapcsolati modellek 

felhasználásával készített talajmodelleknél a modell magassága nincs jelentős 

hatással a talajellenállás-mélység függvényre. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: (Kotrocz et al., 2016; Kotrocz és Kerényi, 

2018a, Kotrocz és Kerényi, 2018b; Kotrocz és Kerényi, 2019b). 

A kerék gördüléses szimulációk eredményei 

6. tézis 

Megállapítottam, hogy a 26. táblázatban megadott Hertz-Mindlin és Parallel 

Bond kapcsolati jellemzők és gömb szemcsealak esetén a kerék fal-elemként való 

modellezésénél, állandó mélységben történő gördülés mellett: 

 A 400 N előterheléshez tartozó nyíróerő-elmozdulás görbéhez kalibrált 

talajmodell nemkohézív talajoknál 0,5 m/s vontatási sebesség és 34 kg-nak 

megfelelő függőleges terhelés esetén felhasználható merev kerék vontatási 

ellenállásának becslésére, továbbá 

 ugyanezen talajmodell felhasználásánál 0,5….1,85 m/s vontatási sebesség 

esetén a kerék vontatási ellenállása nem változik jelentősen. 

 A kúpos penetrométeres méréshez kalibrált talajmodell jellegre sem adja 

vissza a talaj deformációját. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: (Kotrocz és Kerényi, 2013b; Kotrocz és 

Kerényi, 2014a; Kotrocz és Kerényi, 2014b; Kotrocz és Kerényi, 2019a). 
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6 ÖSSZEFOGLALÁS 

Napjainkban a mezőgazdasági kutatások egyik legnagyobb részét a talaj-kerék 

kölcsönhatás vizsgálata teszi ki, amely a jelenség előfordulásának gyakoriságával 

magyarázható. Manapság az elmúlt század informatikai fejlődésének hatására a 

mérnökök számára különböző módszerek állnak rendelkezésre a jelenség numerikus 

modellezésére. 

A kutatási céljaim eléréséhez először szakirodalmi áttekintésem során 

megállapítottam, hogy a kölcsönhatás helyes elemzéséhez szükség van a talaj függőleges 

és vízszintes irányú terhelés alatti deformációjának és ellenállásának vizsgálatára, 

modellezésére. Ezért bemutattam valós talajok teherbírásának és nyírószilárdságának 

meghatározására irányuló mérési eljárásokat, amelyek közül az in situ kúpos 

penetrométeres és a laboratóriumi nyíródobozos mérést választottam ki a talaj 

jellemzésére. A választás okai a két eljárás gyakorlati felhasználása és a mérési 

lehetőségeim voltak. Ezután megállapítottam, hogy a talajok szemcsés felépítése miatt 

azok numerikus modellezésére a diszkrét elemes módszer (DEM) használható fel 

legjobban. Ezért a kutatás elsősorban arra irányult, hogy a kúpos penetrométeres és 

nyíródobozos mérések diszkrét elemes modellezésével a mérési eredményekhez 

hasonlóan viselkedő talajmodelleket hozzak létre, állítsak be. 

A kutatás során a kohézív talajok modellezésére több kutató által javasolt és 

felhasznált Linear és Parallel Bond, valamint Hertz-Mindlin és Parallel Bond kapcsolati 

modelleket használtam fel. A szakirodalmi áttekintésem során rámutattam, hogy a 

diszkrét elemes modellezés legnagyobb nehézsége a kapcsolati jellemzők helyes 

beállítása, amelyre sem a nyíródobozos, sem pedig a kúpos penetrométeres vizsgálatokra 

vonatkozóan nem találtam egyértelmű leírást. Egy ilyen, un. kalibrációs eljárás 

kidolgozásához a kapcsolati jellemzők változtatásának hatását elemeztem a nyíróerő-

elmozdulás, valamint a talajellenállás-mélység görbékre vonatkozóan gömb alakú elemek 

felhasználása esetén. Megállapítottam, hogy mely jellemzők vannak nagy hatással a két 

görbe alakulására, illetve, hogy melyek azok a paraméterek, amelyek a vizsgált 

tartományban nem módosítanak jelentősen a görbék alakján. A nyíródobozos szimulációk 

esetén kidolgoztam egy olyan eljárást, amellyel lépésről lépésre be lehet állítani a 

kapcsolati jellemzőket úgy, hogy a szimulációs eredmény a mért nyíróerő-elmozdulás 

görbe kezdeti, maximum erőig tartó felfutó szakaszát jól közelítse. Ehhez megadtam azt 

a nyíróerő-elmozdulás függvényt, amelynek paramétereihez képest kell az adott 

kapcsolati jellemző értékét kalibrálni. Ezzel a diszkrét elemes talajmodell 

tulajdonságainak beállítása nem az eddigi kutatásoknál megszokott makrojellemzőkhöz 

(pl. kohézió, belső súrlódási szög), hanem egy adott terheléshez tartozó viselkedéshez 

történik, amely új megközelítése a kalibrációs folyamatoknak. 

A kúpos penetrométeres számítások esetén kimutattam, hogy a modellhatár, 

pontosabban a modell keresztmetszete hatással van a talajellenállás-mélység görbére 

változó átmérőjű gömb alakú elemek alkalmazása esetén. Megállapítottam, hogy 

mekkora keresztmetszettel kell a számításokat elvégezni ahhoz, hogy ez a hatás 

elegendően kicsi legyen. Ezenkívül vizsgáltam a modell magasságának eredményekre 

gyakorolt hatását is, amely a vizsgált tartományban nem befolyásolta jelentősen a 

talajellenállás-mélység görbe alakulását. 

A kutatás utolsó lépésében azt ellenőriztem, hogy a nyíródobozos és kúpos 

penetrométeres mérési eredményekhez kalibrált talajmodellek hogyan viselkednek a rajta 



118 

 

gördülő vontatott és hajtott kerék esetén. Megállapítottam, hogy a talaj deformációját 

tekintve csak a nyíródobozos mérés alapján beállított modell mutat hasonlóságot a mérési 

eredményekkel. A kidolgozott szimulációk a kerék vontatási ellenállásának becslésére 

egyelőre csak kis (0,5 m/s körüli) gördülési sebességek és kis függőleges terhelések 

(~334 N) esetén használhatók fel. 

Kutatásom alapján kijelenthető, hogy az eredményeim nagyban hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a talaj-kerék kölcsönhatás diszkrét elemes modellezése a jövőben 

hatékonyabban történjen. 
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7 SUMMARY 

Nowadays the soil-wheel interaction plays an important role in the agricultural 

researches because it occurs often in practice. With the recent evolution of the information 

technology there are some method to model this phenomenon. 

To achieve the aims of my research the literature of this topics was reviewed first. 

Based on this the soil deformation under shear stress and resistance to vertical load need 

to be modelled accurately to analyse the interaction correctly. The measurement methods 

to determine the soil’s bearing capacity and shear strength were introduced and the in situ 

cone penetration test and laboratory direct shear box test were chosen to describe the soil 

behaviour because these are commonly used in practice. To simulate these tests, the 

numerical method called Discrete Element Method (DEM) was applied. The main aim of 

the research was to set up the soil model to achieve similar results to the measurements 

from the calculations. 

The Linear and Parallel Bond and the Hertz-Mindlin and Parallel Bond contact 

models were commonly used nowadays to simulate cohesive soil material. The main 

problem is that the setup (the so-called calibration) of the contact properties is very 

difficult, there are no process to calibrate these parameters in case of direct shear box and 

cone penetration test as well. To create such process, the effect of the contact properties 

on shear force-shear displacement and soil penetration resistance-penetration depth 

functions were investigated using spherical discrete elements. As a result, the contact 

properties are determined that have effect on these functions and the contact parameters 

as well that do not have any significant changes on these curves. In the next phase a 

calibration process was developed to calibrate the Hertz-Mindlin and the Parallel Bond 

contact properties step by step to achieve similar results to real direct shear measurements. 

The equation of the shear force-shear displacement was determined that fit very well to 

the measurement values and the parameters of this formula can be used to calibrate the 

contact properties of the soil model. While using this process these properties are 

calibrated to the behaviour of the soil under given normal load. On the other hand, the 

soil’s mechanical properties (namely cohesion and internal friction angle) are commonly 

used to calibrate the contact parameters so this is a new approach for the calibration 

processes. 

With the numerical cone penetration simulations, it was proved that the boundary, 

namely the cross section of the soil model has an effect on soil penetration resistance 

while using spherical particles. The size of the model’s cross section was determined that 

minimize this effect on simulation results. In the other hand the model’s height was 

investigated as well and it was proved that these dimension has negligible effect on the 

penetration resistance-penetration depth curve. 

In the last phase of my research it was checked that how do the soil models behave 

under rolling wheels on them which are calibrated to the results of the direct shear box 

and penetration test respectively. Analysing the deformation of the soil model it can be 

asserted that the simulation results were similar to the measurement values in case of soil 

model which was calibrated to the direct shear box test. The simulations are able to 
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estimate the rigid wheel rolling resistance only in case of wheel velocity around of 0,5 m/s 

and wheel load around of 334 N. 

Summarizing it can be asserted that the results of my work can be used in the future 

to investigate the soil-wheel interaction efficiently with discrete element method.  
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8 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A dolgozatban a talaj-kerék kapcsolat elemzéséhez szükséges nyíródobozos, 

valamint kúpos penetrométeres mérési eljárásokat modelleztem a diszkrét elemes 

módszer (DEM) segítségével. 

A bemutatott kalibrációs eljárás felhasználásával a Hertz-Mindlin és Parallel Bond 

kapcsolati modellek jellemzői valós talaj nyíróerő-elmozdulás görbéjéhez állíthatók be 

gömb alak esetén. A kúpos penetrométeres vizsgálatok esetén nem sikerült egyértelmű 

kapcsolatot teremteni a talajellenállás-mélység görbe közelítő függvényei és valamennyi 

kapcsolati jellemző között, viszont meghatároztam, hogy melyek azok a kapcsolati 

beállítások, amelyek növelik a talajmodell függőleges ellenállását. Az eredményekből 

azonban jól látszik, hogy csak a Parallel Bond sugár nagymértékű növelésével érhető el, 

hogy gömb alakú részecskékből készített kohézív és nemkohézív talajmodellek 

ellenállásai a mérési eredményekhez közelítsenek. Ezért a jövőben célszerű lenne 

megvizsgálni ugyanezen mérésekhez készített szimulációkat nem gömb alakú szemcsék 

alkalmazása mellett, hiszen ebben az esetben a részecskék egymásba akadása miatt 

megnőhet a modell függőleges ellenállása. Ez változást fog okozni a nyíróerő-elmozdulás 

függvényekben is, de elképzelhető, hogy ez kisebb mértékű lesz, így kidolgozásra 

kerülhet egy olyan kapcsolati paraméter-együttes, amely valós talaj nyíródobozos és 

kúpos penetrométeres mérési eredményét egyaránt megfelelő pontossággal közelíti. 

 

103. ábra. A II-es jelű kalibrált talajmodell nyíródobozos szimulációjánál 

használt, szabályos gömb alaktól eltérő szemcse geometriája 2D-ben (a) és 

3D-ben (b). 

A nyíródobozos szimulációk tekintetében a II-es jelű, tehát kohézív talajmodell 

esetén sikerült eredményeket kinyernem a mérési eredményhez kalibrált, végleges 

kapcsolati beállításokkal készített számításokból. A 103. ábrán látható a szimulációknál 

alkalmazott, szabályos gömb alaktól eltérő geometria, amelynek felvételekor a 

szakirodalmi áttekintésben bemutatott folyóiratcikk (Liu et al., 2018) eredményét is 

figyelembe vettem. A 26/b ábrán ugyanis látható volt, hogy nem tökéletesen gömb alakú 

elemek esetén két szemcse egymással több pontban is kapcsolatba kerülhet, ezért a két 

elemet több Parallel Bond kötés is egymáshoz kötheti. Így az alakból adódó akadásokon 

kívül a több kötés felszakítása is erőnövekményt okozhat a talajmodell nyírásakor. Ezért 

az alak kiválasztásánál 3 gömbfelületet használtam, amelyek közül a középső geometriai 

és kapcsolati sugara egyaránt megegyezett a gömb alakú szimulációknál használt 

szemcsék adataival. Továbbá az összes többi beállítást tekintve a számítások azonosak 
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voltak a dolgozatban ismertetett korábbi szimulációkkal. A kezdeti geometriák között így 

is jelentősebb különbség adódott a Parallel Bond kötések számát tekintve, ugyanis 400 N 

előterhelés esetén gömb alakú halmaznál tapasztalt 7 701 db helyett 13 487 db Bond 

kötés alakult ki a nyírás előtt az elemek között, amelyekből 2 099 db és 4 750 db szakadt 

fel a szimulációk végéig. Utóbbiak jelentős része azonban kis deformáció hatására 

felszakadhatott, ugyanis a 103/a ábrán zöld színnel jelölt gömbfelületek kapcsolati 

sugarai megegyeztek a tényleges geometriai sugarakkal, így a geometriai átfedés 

megszűnésekor a program törölte az elemek közötti Bond kapcsolatot is a modellből.  

 

104. ábra. A II-es jelű kalibrált talajmodell nyíródobozos szimulációjának 

eredményei (a) és a kiszerkesztett tönkremeneteli határgörbe (b) gömb és 

attól eltérő szemcsealak esetén. 

A 104/a ábrán látható, hogy az összes előterhelés esetén a szaggatott vonallal jelzett 

gömb elemalak eredményei felett futó nyíróerő-elmozdulás görbéket kaptam eredményül. 

Ez azt jelenti, hogy az akadás és a több Bond kapcsolat miatt növekedés tapasztalható a 

nyíróerő legnagyobb értékében, de a 104/b ábrán látszik, hogy különösen kisebb 

előterhelések esetén ez nem számottevő. Ebből adódóan a két modell tönkremeneteli 

határegyenese a vizsgált 200…600 N előterhelések mellett nem mutat jelentős változást. 

Végül a dolgozatban bemutatott talajmodell és modellezési eljárás egyelőre csak 

kis haladási sebességek és kis függőleges terhelések esetén használható fel a talaj-kerék 

kapcsolat jellemzésére. Nagyobb sebességek vizsgálatához szükség van a kerék új, 

diszkrét elemekből álló modellezésére. Másik lehetőség egy olyan programkód 

használata, amellyel a fal elemekre ható terhelés alapján vezérelhető annak sebessége. 

Végül hosszútávú célként a kerék deformálódását is modellezni képes, a diszkrét elemes 

és végeselemes módszert összekötő eljárás kidolgozása tűzhető ki. 
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: PFC programkódok 

A mellékletek között a PFC szoftver saját programnyelvében (Fish) megírt 

szimulációs kódokat mutatom be a talaj-kúpos penetrométeres szimulációk, azon belül is 

a D=Ø135,4 mm és H=300 mm geometriájú talajmodellek esetén. A kódokat Calibri 

Light betűstílussal emeltem ki. 

Kezdeti geometria létrehozása 

new 

title 'Előírt porozitású szemcsehalmaz létrehozása' 

;============================================================================================== 

def create_walls 

 Extend = 100.0 ; falak túlnyúlása 

 W_nstiff = N_stiff     ; ugyanannyi, mint az elemek merevsége 

 W_sstiff = W_nstiff 

 W_nstiff_0 = N_stiff * 1000 

 W_sstiff_0 = W_nstiff_0 

 

 _x0 = -Radius * (1.0 + Extend) 

 _y0 = -Radius * (1.0 + Extend) 

 _z0 = 0.0 

 _x1 = Radius * (1.0 + Extend) 

 _y1 = Radius * (1.0 + Extend) 

 _z1 = 0.0 

 command 

  wall id = 1 kn = W_nstiff_0 ks = W_sstiff_0 normal 0, 0, 1 origin 0, 0, 0  
       ; alsó fal (XY síkban) 

  wall id = 1 fric = 0.6 

 end_command 

 

 _x0 = 0.0 

 _y0 = 0.0 

 _z0 = -Extend * Height 

 _x1 = 0.0 

 _y1 = 0.0 

 _z1 = Height * (1.0 + Extend) 
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 command 

  wall id = 2 type cylinder end1 (_x0, _y0, _z0) end2 (_x1, _y1, _z1) rad Radius Radius 

  wall id = 2 type cylinder fric = 0.6 kn = W_nstiff_0 ks = W_sstiff_0 

 end_command 

end 

;============================================================================================== 

;============================================================================================== 

def get_wall_id 

 Wall_id1 = find_wall(1) 

 Wall_id2 = find_wall(2) 

 Wall_id3 = find_wall(3) 

end 

;============================================================================================== 

;============================================================================================== 

def change_wall_stiffness 

 command 

  wall id = 1 kn = W_nstiff ks = W_sstiff 

  wall id = 2 kn = W_nstiff ks = W_sstiff 

 end_command 

end 

;============================================================================================== 

;============================================================================================== 

def create_balls 

 N_stiff = 1e6     ; szemcsék normálmerevsége 

 S_stiff = N_stiff     ; szemcsék nyírómerevsége 

 Volume_wall = Radius ^ 2 * pi  * Height  ; falak által határolt térfogat 

 Volume_ball = Volume_wall * (1 - Poros_req) 

 Mult = 1.5 

 Min_rad = Avg_rad / Rad_arany   ; sugár minimuma 

 Max_rad = Avg_rad * Rad_arany   ; sugár maximuma 

 Min_rad_0 = Min_rad / Mult 

 Max_rad_0 = Max_rad / Mult 

 N_balls = (Volume_ball * 3) / (4 * Avg_rad ^ 3 * pi)     
       ; elemszám meghatározása porozitásból 

 N_balls = round(N_balls)    ; kerekítés egészre 

 Height_szemcse = Height * 2.0 
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 create_walls 

 get_wall_id 

 

;szemcsék létrehozása: 

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ball_id = 1 

 

 loop while Ball_id <= N_balls 

  Rand_nr = urand 

  Ball_radius = Rand_nr * (Max_rad_0 - Min_rad_0) + Min_rad_0 

  Rand_nr = urand 

  Szog = Rand_nr * (360 / 180.0 * pi) 

  Rand_nr = urand 

  Radius_szemcse = Rand_nr * (Radius - Ball_radius) 

  Ball_x = Radius_szemcse * cos(Szog) 

  Ball_y = Radius_szemcse * sin(Szog) 

  Rand_nr = urand 

  Ball_z = Rand_nr * Height_szemcse 

 

  command 

   ball id = Ball_id x = Ball_x y = Ball_y z = Ball_z rad = Ball_radius 

  end_command 

 

  ID_ball = find_ball(Ball_id) 

  cp = b_clist(ID_ball) 

 

  if cp # null then 

   ii = b_delete(ID_ball) 

  else 

   Ball_id = Ball_id + 1 

  end_if 

 end_loop 

 

 command 

  prop dens = 1632 kn = N_stiff ks = S_stiff 

 end_command 
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 ii = out(string(N_balls) + ' db szemcse lett létrehozva') 

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 measure_N_balls 

 

 command 

  print N_balls 

  print N_balls_meas 

  pause 

  ini rad mul = Mult 

  prop fric 0.5 

 end_command 

end 

;============================================================================================== 

;============================================================================================== 

def measure_N_balls 

 N_balls_meas = 0.0 

 bp = ball_head 

 

 loop while bp # null 

  N_balls_meas = N_balls_meas + 1 

  bp = b_next(bp) 

 end_loop 

 

 command 

  print N_balls_meas 

 end_command 

end 

;============================================================================================== 

;============================================================================================== 

def delete_balls_z 

 bp = ball_head 

  

 loop while bp # null 

  _next_ball = b_next(bp) 

 

  if b_z(bp) < 0.0 then 

   ii = b_delete(bp) 
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  end_if 

 

  if b_z(bp) > Height then 

   ii = b_delete(bp) 

  end_if 

 

  bp = _next_ball 

 end_loop 

end 

;============================================================================================== 

;============================================================================================== 

def get_forces 

 while_stepping 

  if measure_forces = 1.0 

   Fx_also = w_xfob(Wall_id1) 

   Fy_also = w_yfob(Wall_id1) 

   Fz_also = w_zfob(Wall_id1)  ; alsó falra ható z irányú erő 

   Fx_henger = w_xfob(Wall_id2) 

   Fy_henger = w_yfob(Wall_id2) 

   Fz_henger = w_zfob(Wall_id2) ; hengerpalástra ható függőleges erő 

  end_if 

end 

;============================================================================================== 

;============================================================================================== 

def get_velocity 

 if measure_vel = 1.0 then 

  Max_ball_vel = 0.0 

  bp = ball_head 

 

  loop while bp # null 

   if abs(b_zvel(bp)) > Max_ball_vel then 

    Max_ball_vel = abs(b_zvel(bp)) 

   end_if 

  bp = b_next(bp) 

  end_loop 

 end_if 

end 



VI 

 

;============================================================================================== 

;============================================================================================== 

def get_equilibrium 

 loop while 1 # 0 

  get_velocity 

  if Max_ball_vel > 5e-5 then 

   command 

    cycle 100 

   end_command 

  else 

   exit 

  end_if   

 end_loop   

end 

;============================================================================================== 

;============================================================================================== 

def measure_height 

 if measure_h = 1.0 then 

  Max_height = 0.0 

  bp = ball_head 

 

  loop while bp # null 

   if b_z(bp) > Max_height then 

    Max_height = b_z(bp) 

   end_if 

  bp = b_next(bp) 

  end_loop 

 end_if 

 

 command 

  print Max_height 

 end_command 

end 

;============================================================================================== 

;============================================================================================== 

def add_measure_spheres 

 Mrad_1 = Radius / 4.0 
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 Mrad_2 = Radius / 3.0 

 Mrad_3 = Radius / 2.0 

 Mz_1 = Mrad_1 

 Mz_2 = Mrad_2 

 Mz_3 = Mrad_3 

 Mz_4 = Mz_1 + Max_height / 3.0 

 Mz_5 = Mz_2 + Max_height / 3.0 

 Mz_6 = Mz_3 + Max_height / 3.0 

 Mz_7 = Mz_1 + Max_height / 3.0 * 2.0 

 Mz_8 = Mz_2 + Max_height / 3.0 * 2.0 

 Mz_9 = Mz_3 + Max_height / 3.0 * 2.0 

 

 command 

  measure id = 1 x = 0.0 y = 0.0 z = Mz_1 rad = Mrad_1 

  measure id = 2 x = 0.0 y = 0.0 z = Mz_2 rad = Mrad_2 

  measure id = 3 x = 0.0 y = 0.0 z = Mz_3 rad = Mrad_3 

  measure id = 4 x = 0.0 y = 0.0 z = Mz_4 rad = Mrad_1 

  measure id = 5 x = 0.0 y = 0.0 z = Mz_5 rad = Mrad_2 

  measure id = 6 x = 0.0 y = 0.0 z = Mz_6 rad = Mrad_3 

  measure id = 7 x = 0.0 y = 0.0 z = Mz_7 rad = Mrad_1 

  measure id = 8 x = 0.0 y = 0.0 z = Mz_8 rad = Mrad_2 

  measure id = 9 x = 0.0 y = 0.0 z = Mz_9 rad = Mrad_3 

  print measure 1 

  print measure 2 

  print measure 3 

  pause 

  print measure 4 

  print measure 5 

  print measure 6 

  pause 

  print measure 7 

  print measure 8 

  print measure 9 

 end_command 

end 

;============================================================================================== 

set max_balls = 15000 
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set Height = 0.3 Radius = 0.0677 Poros_req = 0.42 Avg_rad = 0.003 Rad_arany = 1.5000   
      ; kezdeti paraméterek megadása (poros_min = 0.0931) 

set hist_rep = 100 

set measure_forces = 1.0 

set measure_vel = 1.0 

set measure_h = 1.0 

 

create_balls 

 

plot create View_1 

plot set back white 

plot add ball red wall white active = off 

plot add pb green 

plot add meas black 

plot set mov 1e-2 

plot set center 0.0 0.0 0.3 

plot set rotation 20.0 0.0 20.0 

plot set magnification 1.0 

 

hist id = 1 Fx_also 

hist id = 2 Fy_also 

hist id = 3 Fz_also 

hist id = 4 Fx_henger 

hist id = 5 Fy_henger 

hist id = 6 Fz_henger 

hist id = 7 diagnostic muf 

hist id = 8 diagnostic mcf 

 

plot create View_MUF_MCF 

plot set back white 

plot add history 7 black 

plot add history 8 red 

 

set dt dscale 

damp local 0.7 

set grav 0.0 0.0 -9.81 

cycle 30000 
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change_wall_stiffness 

cycle 10000 

solve average 0.01 maximum 0.01 

get_equilibrium 

pause 

set grav 0.0 0.0 -9.81 

solve average 0.01 maximum 0.01 

get_equilibrium 

measure_height 

save Kezdeti_geometria_1e6_henger_3mm_1.354.sav 

return 

 

Parallel Bond kötések hozzáadása 

new 

restore Kezdeti_geometria_1e6_henger_3mm_1.354.sav 

;=============================================================================== 

def add_parallel_bond 

 Average_ball_radius = 0.0   ; a végleges szemcsehalmaz átlagos sugara 

 bp = ball_head 

 

 loop while bp # null 

  Average_ball_radius = Average_ball_radius + b_rad(bp) 

  bp = b_next(bp) 

 end_loop 

 

 Average_ball_radius = Average_ball_radius / N_balls 

 

 Parallel_Bond_Radius = 0.5 

 Parallel_Bond_N_stiffness = 5.25e7 

 Parallel_Bond_S_stiffness = Parallel_Bond_N_stiffness 

 Parallel_Bond_N_strength = 6.4e4 * 10  ; 6,4 kPa * 100 

 Parallel_Bond_S_strength = Parallel_Bond_N_strength 

 

 command 
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  prop fric = 0.6 pb_kn = Parallel_Bond_N_stiffness pb_ks = Parallel_Bond_S_stiffness 

  prop pb_n = Parallel_Bond_N_strength pb_s = Parallel_Bond_S_strength pb_rad = 
Parallel_Bond_Radius 

  print Average_ball_radius 

  print Avg_rad 

 end_command 

end 

;===============================================================================  

;=============================================================================== 

def mod_parallel_bond 

 Hatar_melyseg = 0.08   ; felsõ réteg határa 0.08 m 

 Melyseg = Max_height - Hatar_melyseg 

 Parallel_Bond_N_strength_2 = Parallel_Bond_N_strength / 1.5 

 Parallel_Bond_S_strength_2 = Parallel_Bond_S_strength / 1.5 

 

 command 

  prop pb_n = Parallel_Bond_N_strength_2 range z = Melyseg, 1.0 

  prop pb_s = Parallel_Bond_S_strength_2 range z = Melyseg, 1.0  

 end_command 

end 

;===============================================================================  

delete_balls_z 

measure_height 

add_parallel_bond 

solve average 0.01 maximum 0.01 

mod_parallel_bond 

solve average 0.01 maximum 0.01 

get_equilibrium 

add_measure_spheres 

save Kezdeti_geometria_PB_1.354_30cm.sav 

return 

Nyomófej létrehozása 

new 

restore Kezdeti_geometria_PB_1.354_30cm.sav 
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title 'Nyomófej létrehozása' 

;=============================================================================== 

def create_nyomofej 

 Kup_sugar = 0.01596 / 2.0 

 Kup_magassag = 0.013822  ; kúpos rész magassága (15,96 mm-es átmérő és 60 
°esetén 13,822 mm) 

 Hengeres_magassag = 0.002  ; hengeres rész magassága (2 mm) 

 Rud_sugar = 0.008 / 2.0 

 Rud_magassag = 0.15   ; penetrométer szárának magassága 150 mm 

 D_x0 = 0.0 

 D_x1 = 0.0 

 D_y0 = 0.0 

 D_y1 = 0.0 

 D_z0 = Max_height * 1.01 

 D_z1 = D_z0 + Kup_magassag 

 

 command 

  wall id = 6 type cylinder end1 (D_x0, D_y0, D_z0) end2 (D_x1, D_y1, D_z1) rad = 0.0, 
Kup_sugar x = D_x0 y = D_y0 z = D_z0 

 end_command 

 

 D_z0 = D_z1 

 D_z1 = D_z0 + Hengeres_magassag 

 

 command 

  wall id = 7 type cylinder end1 (D_x0, D_y0, D_z0) end2 (D_x1, D_y1, D_z1) rad = 
Kup_sugar, Kup_sugar 

 end_command 

 

 D_z0 = D_z1 

 D_z1 = D_z0 + Rud_magassag 

 

 command 

  wall id = 8 type cylinder end1 (D_x0, D_y0, D_z0) end2 (D_x1, D_y1, D_z1) rad = 
Rud_sugar, Rud_sugar 

 end_command 
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 Szog = 360.0 / 10.0 / 180.0 * pi 

 D_x2 = Kup_sugar * cos(Szog * 0) + D_x0 

 D_x3 = Kup_sugar * cos(Szog * 1) + D_x0 

 D_x4 = Kup_sugar * cos(Szog * 2) + D_x0 

 D_x5 = Kup_sugar * cos(Szog * 3) + D_x0 

 D_x6 = Kup_sugar * cos(Szog * 4) + D_x0 

 D_x7 = Kup_sugar * cos(Szog * 5) + D_x0 

 D_x8 = Kup_sugar * cos(Szog * 6) + D_x0 

 D_x9 = Kup_sugar * cos(Szog * 7) + D_x0 

 D_x10 = Kup_sugar * cos(Szog * 8) + D_x0 

 D_x11 = Kup_sugar * cos(Szog * 9) + D_x0 

 D_y2 = Kup_sugar * sin(Szog * 0) + D_y0 

 D_y3 = Kup_sugar * sin(Szog * 1) + D_y0 

 D_y4 = Kup_sugar * sin(Szog * 2) + D_y0 

 D_y5 = Kup_sugar * sin(Szog * 3) + D_y0 

 D_y6 = Kup_sugar * sin(Szog * 4) + D_y0 

 D_y7 = Kup_sugar * sin(Szog * 5) + D_y0 

 D_y8 = Kup_sugar * sin(Szog * 6) + D_y0 

 D_y9 = Kup_sugar * sin(Szog * 7) + D_y0 

 D_y10 = Kup_sugar * sin(Szog * 8) + D_y0 

 D_y11 = Kup_sugar * sin(Szog * 9) + D_y0 

 D_z1 = Max_height * 1.01 + Kup_magassag + Hengeres_magassag 

 

 command 

  wall id = 9 face (D_x2, D_y2, D_z1) (D_x3, D_y3, D_z1) (D_x4, D_y4, D_z1) (D_x5, D_y5, 
D_z1) (D_x6, D_y6, D_z1) (D_x7, D_y7, D_z1) (D_x8, D_y8, D_z1) (D_x9, D_y9, D_z1) (D_x10, D_y10, D_z1) 
(D_x11, D_y11, D_z1)  

 end_command 

 

 wp = wall_head 

 

 loop while wp # null 

  if w_id(wp) >= 6 then 

   w_kn(wp) = 1e10 

   w_ks(wp) = 1e10 
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   w_fric(wp) = 0.5 

  end_if 

  wp = w_next(wp) 

 end_loop 

 

 wall_id_nyomofej = find_wall(6) 

end 

;===============================================================================  

;=============================================================================== 

def get_contact_nyomofej 

 Count_contact_nyomofej = 0.0  ; kapcsolatok száma a nyomófejre vonatkozóan 

 wp = wall_head 

 

 loop while wp # null 

  if w_id(wp) >= 6 

   cp = contact_head 

   loop while cp # null 

    if c_ball2(cp) = wp 

     Count_contact_nyomofej = Count_contact_nyomofej + 1 

    end_if 

   cp = c_next(cp) 

   end_loop 

  end_if 

 wp = w_next(wp) 

 end_loop 

end 

;===============================================================================  

;=============================================================================== 

def get_nyomofej_velocity 

 wp = wall_head 

 

 loop while wp # null 

  if w_id(wp) >= 6 

   w_zvel(wp) = Zvel_nyomofej 

  end_if 
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  wp = w_next(wp) 

 end_loop  

end 

;===============================================================================  

;=============================================================================== 

def sullyesztes_nyomofej 

 Loop_nr = 0    ; időlépések számítása 

 Mentes = 1e4    ; minden "Mentes"-edik időlépés után ment 

 Lepesszam = 10 

 Nn_ = 1 

 Zvel_nyomofej = -1.0 

 get_nyomofej_velocity 

 

 loop while Count_contact_nyomofej < 2.1 

  get_contact_nyomofej 

 

  command 

   cycle Lepesszam 

  end_command 

 

  Loop_nr = Loop_nr + Lepesszam 

 

   if Loop_nr = Nn_ * Mentes 

    filename = '_Nyomofej_sullyesztes_' + 'string(_Szigma_req_nyomofej)' 
+ '_dtauto_loopnumber' + string(Loop_nr) + '.sav' 

    command 

     save filename 

    end_command 

 

    Nn_ = Nn_ + Lepesszam 

   end_if 

 end_loop 

end 

;===============================================================================  

set hist_rep = 10 
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set dt auto 

damp local 0.3 

 

create_nyomofej 

sullyesztes_nyomofej 

 

save Nyomofej_sullyesztett_1.354_30cm.sav 

return 

Penetrométer süllyesztése 

new 

restore Nyomofej_sullyesztett_1.354_30cm.sav 

title 'Nyomófej süllyesztése 10 cm/s-os sebességgel' 

;=============================================================================== 

def get_forces     ; újra kell definiálni a nyomófej miatt 

 while_stepping 

  if measure_forces = 1.0 

   Fx_also = w_xfob(Wall_id1) 

   Fy_also = w_yfob(Wall_id1) 

   Fz_also = w_zfob(Wall_id1) ; alsó falra ható z irányú erő 

   Fx_jobb = w_xfob(Wall_id2) 

   Fy_jobb = w_yfob(Wall_id2) 

   Fz_jobb = w_zfob(Wall_id2) ; hengerpalástra ható függőleges erő 

   Fz_nyomofej = 0.0 

   wp = wall_head 

 

   loop while wp # null 

    if w_id(wp) >= 6 

     cp = contact_head 

     loop while cp # null 

      if c_ball2(cp) = wp 

       Fz_nyomofej = Fz_nyomofej + c_nforce(cp) 
* c_zun(cp) + c_zsforce(cp) 

      end_if 

     cp = c_next(cp) 
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     end_loop 

    end_if 

   wp = w_next(wp) 

   end_loop 

 

   Pz_nyomofej = Fz_nyomofej / A_nyomofej / 1e6   
       ; nyomófejre ható nyomás MPa-ban 

   Delta_t = tdel 

; elmozdulások mérése: 

   Wall_zpos_nyomofej = w_z(wall_id_nyomofej) 

   Disp_z_nyomofej = Wall_zpos_nyomofej_0 - Wall_zpos_nyomofej 

  end_if 

end 

;===============================================================================  

;=============================================================================== 

def iterate_nyomofej 

 Mentes = 0.0005    ; minden "Mentes"-edik elmozdulás után ment 

 Lepesszam = 10 

 Nn_ = 1 

 A_nyomofej = 0.0002 

 Pz_nyomofej = Fz_nyomofej / A_nyomofej  ; nyomófejre ható nyomás kiszámítása 

 Wall_zpos_nyomofej_0 = w_z(wall_id_nyomofej) ; nyomófej kezdeti pozíciója 

 Sullyesztesi_melyseg = 0.15 

 Disp_z_nyomofej = 0.0 

 Zvel_nyomofej = -0.1    ; 10 cm/s-os süllyesztési sebesség 

 get_nyomofej_velocity 

 

 loop while Disp_z_nyomofej <= Sullyesztesi_melyseg 

 

  command 

   cycle Lepesszam 

  end_command 

 

  if Disp_z_nyomofej >= Nn_ * Mentes 
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   filename1 = '_Nyomofej_Melyseg_' + string(Sullyesztesi_melyseg) + 
'_dtauto_disp' + string(Nn_) + '.sav' 

   filename2 = '_Nyomofej_Melyseg_' + string(Sullyesztesi_melyseg) + 
'_dtauto_disp' + string(Nn_) + '.bmp' 

   filename3 = '__Nyomofej_Melyseg_' + string(Sullyesztesi_melyseg) + 
'_dtauto_disp' + string(Nn_) + '.bmp' 

 

   command 

    set plot bmp s 4800 3600 

    plot hardcopy 8 f filename2 

    plot hardcopy 9 f filename3 

    save filename1 

   end_command 

 

   Nn_ = Nn_ + 1 

  end_if 

 end_loop 

end 

;===============================================================================  

prop xd mul = 0.0 yd mul = 0.0 zd mul = 0.0    ; elmozdulások nullázása 

prop xv mul = 0.0 yv mul = 0.0 zv mul = 0.0    ; sebességek nullázása 

prop xs mul = 0.0 ys mul = 0.0 zs mul = 0.0    ; szögsebességek nullázása 

set hist_rep = 1000 

damp local 0.3 

 

hist id = 9 Fz_nyomofej 

hist id = 10 Pz_nyomofej 

hist id = 11 Zvel_nyomofej 

hist id = 12 Disp_z_nyomofej 

hist id = 13 Delta_t 

 

plot create View_Fz_nyomofej 

plot set back white 

plot add history 9 red 

 

plot create View_p_nyomofej 
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plot set back white 

plot add history 10 red 

 

plot create View_zvel_nyomofej 

plot set back white 

plot add history 11 blue 

 

plot create View_disp_z_nyomofej 

plot set back white 

plot add history 12 green 

plot create View_dt 

plot set back white 

plot add history 13 blue 

 

plot create View_2 

plot set back white 

plot history 10 vs 12 red yminimum = 0.0 ymaximum = 1.5 xminimum = 0.0 xmaximum = 0.15 position 0.0 
0.0 0.6 1.0 

plot set plane normal 0, 1, 0 origin 0, 0, 0 

plot add ball orange behind 

plot add wall lgray range id = (6, 10) 

plot add pb white range y = (0.0, 0.01) z = (0.0, 0.22) 

plot add pb cyan range y = (0.0, 0.01) z = (0.22, 1.0) 

plot set mov 1e-2 

plot set center -0.125 0.0 0.19 

plot set rotation 20.0 0.0 20.0 

plot set magnification 4.7 

plot set size 0.35 

plot set perspective = off 

 

plot create View_3 

plot set back white 

plot set plane normal 0, 1, 0 origin 0, 0, 0 

plot add ball orange behind 

plot add wall lgray range id = (6, 10) 
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plot add pb white range y = (0.0, 0.01) z = (0.0, 0.22) 

plot add pb cyan range y = (0.0, 0.01) z = (0.22, 1.0) 

plot set mov 1e-2 

plot set center 0.0 0.0 0.175 

plot set rotation 0.0 0.0 0.0 

plot set magnification 2.5 

plot set size 0.3 

plot set perspective = off 

pause 

iterate_nyomofej 

save Nyomofej_sullyesztett_15cm_Sebesseg_0.1.sav 

hist write 9 f __4_Nyomofej_Sebesseg_0.1_Fz.txt 

hist write 10 f __4_Nyomofej_Sebesseg_0.1_pz.txt 

hist write 11 f __4_Nyomofej_Sebesseg_0.1_zvel.txt 

hist write 12 f __4_Nyomofej_Sebesseg_0.1_zdisp.txt 

return 
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2. sz. melléklet: A talajvályús mérések diagramjai 

 

 

1. ábra. A mérési eredmények 1 m/s vontatási sebesség és 34 kg függőleges 

terhelés esetén vontatott keréknél – a sebesség-idő (a), gördülési ellenállás-

idő (b) és nyomaték-idő diagrammok (c). 

 

 

2. ábra. A mérési eredmények 1,75 m/s vontatási sebesség és 34 kg 

függőleges terhelés esetén vontatott keréknél – a sebesség-idő (a), gördülési 

ellenállás-idő (b) és nyomaték-idő diagrammok (c). 
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3. ábra. A mérési eredmények 0,68 m/s vontatási sebesség és 54 kg 

függőleges terhelés esetén vontatott keréknél – a sebesség-idő (a), gördülési 

ellenállás-idő (b) és nyomaték-idő diagrammok (c). 

 

 

4. ábra. A mérési eredmények 0,96 m/s vontatási sebesség és 54 kg 

függőleges terhelés esetén vontatott keréknél – a sebesség-idő (a), gördülési 

ellenállás-idő (b) és nyomaték-idő diagrammok (c). 
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5. ábra. A mérési eredmények 1,85 m/s vontatási sebesség és 54 kg 

függőleges terhelés esetén vontatott keréknél – a sebesség-idő (a), gördülési 

ellenállás-idő (b) és nyomaték-idő diagrammok (c). 

 

 

6. ábra. A mérési eredmények 0,47 m/s vontatási sebesség és 34 kg 

függőleges terhelés esetén hajtott keréknél – a sebesség-idő (a), gördülési 

ellenállás-idő (b) és nyomaték-idő diagrammok (c). 
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3. sz. melléklet: A nyíródobozos mérési eredményhez való kalibrációs 

folyamat számításai 

A melléklet a II-es és III-as jelű talajmodellek nyíródobozos mérési eredményekhez 

való kalibrációs számításait tartalmazza. Először a II-es jelű talajmodell számításait 

ismertetem. Kohézív talajok esetén a Parallel Bond sugarát kell a kezdeti �̅� = 1,5 mm-

ről módosítani Fmax értékének megfelelően a (74) egyenlet segítségével. A mérési 

eredmény a 41/a ábra alapján Fmax=281,24 N volt, ebből: 

Fmax=281,24=9,68979∙R̅
2
+36,70301∙R̅+238,50530 →  

→ R̅=

-36,70301±√36,70301
2
-4∙9,68979∙(238,50530-281,24)

2∙9,68979
→  

→ R̅1= 0,93 mm és R̅2= -4,72 mm, 

ahol a negatív sugár nyilván értelmezhetetlen, így a másodfokú egyenlet pozítív 

megoldásával lépünk tovább. Ahhoz, hogy a maximális nyíróerőt megfelelő értékre 

csökkentsük (a kiindulási modell egyenletei alapján), kb. ΔR̅=1,5-0,93=0,57 mm-rel 

kellene a sugár értékén módosítani, amely l értékében a következő változást okozná a 

65/a ábra szerint: 

l=0,04700∙R̅
 2

+0,87295∙R̅+1,32086→ 

→ l(R̅=0,93 mm)=2,1771 mm és l(R̅=1,5 mm)=2,7360 mm. 

Tehát összesen Δl=2,1771-2,7360=-0,5589 mm-rel fogjuk l értékét csökkenteni 

abban az esetben, ha a Parallel Bond sugár értékét beállítanánk. Ebből következik, hogy 

közel ennyivel módosított l értékhez kell a csúsztató rugalmassági modulusz értékét 

kalibrálni, így a modulusz értéke (77) alapján: 

Gtalaj= (
l-Δl

43,39916
)

1
-0,17918

= 

= (  
1,6914-(-0,5589)

43,39916
)

 
1

-0,17918

=1,488 e+07 Pa. 

A szimulációt a beállított csúsztató rugalmassági modulusszal és R̅=0,93 mm 

lefuttatva a maximális nyíróerő értékére Fmax=287,03 N-ra adódott, amely nagyobb ugyan 

a mérési eredménynél tapasztalt értéknél, de elég pontosan közelíti azt, igazolva a 

kalibrációs folyamat használhatóságát. 

Végül pedig a III-as jelű talajmodell számításait ismertetem. Kohézív talajok esetén 

a csúsztató rugalmassági modulusz értékét Fmax értékéhez kell beállítani a dolgozat (75) 

egyenletének felhasználásával. A mérési eredmény a 41/b ábra alapján Fmax=259,41 N 

volt, ebből: 

Fmax=18,60338∙Gtalaj
0,16258

→  

→ Gtalaj= (
Fmax

18,60338 
)

 
1

0,16258

= (
259,41

18,60338 
)

 
1

0,16258

=8,395 e+06 Pa. 
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Ugyanezt a számítást elvégezve a II-es (kohézív) talajminta egyenletének 

felhasználásával: 

Fmax=19,59695∙Gtalaj
0,16122

→  

→ Gtalaj= (
Fmax

19,59695 
)

 
1

0,16122

= (
259,41

19,59695
 )

 
1

0,16122

=9,083 e+07 Pa. 

Tehát láthatóan nincs nagy különbség a két kalibrált csúsztató rugalmasssági 

modulusz között, amely a II-es és III-as modelleknél kapott Gtalaj(Fmax) függvények 

hasonlóságára vezethető vissza. 
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4. sz. melléklet: A kúpos penetrométeres szimulációk eredményeként kapott 

közelítő görbék paraméterei a kapcsolati jellemzők érzékenység 

vizsgálatánál. 

1. táblázat. A hatványos görbék egyenletei és a determinációs együtthatók értékei az EDEM szoftverben, a 

II-es jelű minta paraméterérzékenység vizsgálata esetén. 

A kapcsolati jellemző 

értéke 

Szorzótényező 

(a) [MPa/mm] 

Kitevő (b) 

[-] 

R2 értéke 

[-] 

A csúsztató rugalmassági modulusz (Gtalaj) hatásának vizsgálata 

Gtalaj=1,44e+06 Pa 8,59e-03 6,30e-01 0,784 

Gtalaj=2,88e+06 Pa 1,55e-02 5,34e-01 0,883 

Gtalaj=1,44e+07 Pa 1,62e-02 6,17e-01 0,858 

Gtalaj=4,32e+07 Pa 9,85e-03 8,06e-01 0,937 

Gtalaj=7,20e+07 Pa 6,24e-03 9,29e-01 0,942 

Gtalaj=1,44e+08 Pa 1,49e-02 7,39e-01 0,937 

A Parallel Bond sugár (R̅) hatásának vizsgálata 

R̅=0,50 mm 1,72e-03 8,78e-01 0,950 

R̅=1,00 mm 7,56e-03 7,00e-01 0,920 

R̅=1,50 mm 1,62e-02 6,17e-01 0,858 

R̅=2,00 mm 2,80e-02 5,80e-01 0,880 

R̅=2,50 mm 4,42e-02 5,30e-01 0,856 

R̅=3,00 mm 5,64e-02 5,21e-01 0,836 

R̅=3,50 mm 6,97e-02 5,06e-01 0,819 

R̅=4,00 mm 8,98e-02 4,88e-01 0,763 

R̅=4,50 mm 1,11e-01 4,62e-01 0,730 

R̅=5,00 mm 1,17e-01 4,76e-01 0,747 

A Parallel Bond merevségek (k
n
és k

s
) hatásának vizsgálata 

k
n
=k

s
=9,5e+06 Pa/m 1,62e-02 6,17e-01 0,858 

k
n
=k

s
=1,9e+07 Pa/m 2,40e-02 6,03e-01 0,903 

k
n
=k

s
=2,85e+07 Pa/m 3,26e-02 5,67e-01 0,878 

k
n
=k

s
=3,8e+07 Pa/m 3,43e-02 5,62e-01 0,894 

k
n
=k

s
=4,75e+07 Pa/m 3,21e-02 5,87e-01 0,888 
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2. táblázat. A polinom görbék egyenletei és a determinációs együtthatók értékei az EDEM szoftverben, a 

II-es jelű talajminta paraméterérzékenység vizsgálata esetén. 

A kapcsolati jellemző 

értéke 

Szorzó-

tényező (a1) 

[MPa/mm3] 

Szorzó-

tényező (a2) 

[MPa/mm2] 

Szorzó-

tényező (a3) 

[MPa/mm] 

R2 értéke 

[-] 

A csúsztató rugalmassági modulusz (Gtalaj) hatásának vizsgálata 

Gtalaj=1,44e+06 Pa 3,45e-07 -6,82e-05 4,73e-03 0,818 

Gtalaj=2,88e+06 Pa 2,96e-07 -6,12e-05 4,92e-03 0,885 

Gtalaj=1,44e+07 Pa 3,61e-07 -7,47e-05 6,54e-03 0,896 

Gtalaj=4,32e+07 Pa 2,96e-07 -5,97e-05 6,94e-03 0,926 

Gtalaj=7,20e+07 Pa 2,94e-07 -4,89e-05 6,39e-03 0,943 

Gtalaj=1,44e+08 Pa 6,23e-08 -2,12e-05 6,23e-03 0,932 

A Parallel Bond sugár (R̅) hatásának vizsgálata 

R̅=0,50 mm 2,64e-08 -3,20e-06 1,11e-03 0,949 

R̅=1,00 mm 1,21e-07 -2,54e-05 3,27e-03 0,885 

R̅=1,50 mm 3,61e-07 -7,47e-05 6,54e-03 0,896 

R̅=2,00 mm 6,34e-07 -1,26e-04 1,02e-02 0,883 

R̅=2,50 mm 8,23e-07 -1,77e-04 1,42e-02 0,870 

R̅=3,00 mm 1,03e-06 -2,23e-04 1,76e-02 0,820 

R̅=3,50 mm 1,53e-06 -3,06e-04 2,21e-02 0,835 

R̅=4,00 mm 1,96e-06 -3,93e-04 2,76e-02 0,752 

R̅=4,50 mm 2,34e-06 -4,75e-04 3,25e-02 0,699 

R̅=5,00 mm 2,62e-06 -5,10e-04 3,46e-02 0,744 

A Parallel Bond merevségek (k
n
és k

s
) hatásának vizsgálata 

k
n
=k

s
=9,5e+06 Pa/m 3,61e-07 -7,47e-05 6,54e-03 0,896 

k
n
=k

s
=1,9e+07 Pa/m 5,31e-07 -1,06e-04 9,07e-03 0,898 

k
n
=k

s
=2,85e+07 Pa/m 7,56e-07 -1,48e-04 1,16e-02 0,878 

k
n
=k

s
=3,8e+07 Pa/m 4,99e-07 -1,15e-04 1,09e-02 0,883 

k
n
=k

s
=4,75e+07 Pa/m 7,42e-07 -1,50e-04 1,22e-02 0,904 
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3. táblázat. A hatványos görbék egyenletei és a determinációs együtthatók értékei az EDEM szoftverben, a 

III-as jelű minta paraméterérzékenység vizsgálata esetén. 

A kapcsolati jellemző 

értéke 

Szorzótényező 

(a) [MPa/mm] 

Kitevő (b) 

[-] 

R2 értéke 

[-] 

A csúsztató rugalmassági modulusz (Gtalaj) hatásának vizsgálata 

Gtalaj=1,44e+06 Pa 1,80e-03 7,94e-01 0,937 

Gtalaj=2,88e+06 Pa 1,59e-03 8,79e-01 0,973 

Gtalaj=1,44e+07 Pa 1,53e-03 9,86e-01 0,894 

Gtalaj=4,32e+07 Pa 2,01e-03 9,63e-01 0,917 

Gtalaj=7,20e+07 Pa 1,04e-03 1,11e+00 0,926 

Gtalaj=1,44e+08 Pa 1,61e-03 1,01e+00 0,910 

A Parallel Bond sugár (R̅) hatásának vizsgálata 

R̅=0,50 mm 2,25e-04 1,25e+00 0,942 

R̅=1,00 mm 6,84e-04 1,09e+00 0,907 

R̅=1,50 mm 1,53e-03 9,86e-01 0,894 

R̅=2,00 mm 2,36e-03 9,36e-01 0,879 

R̅=2,50 mm 3,63e-03 8,96e-01 0,860 

R̅=3,00 mm 4,76e-03 8,58e-01 0,838 

R̅=3,50 mm 6,84e-03 8,18e-01 0,839 

R̅=4,00 mm 8,62e-03 7,90e-01 0,834 

R̅=4,50 mm 1,01e-02 7,70e-01 0,803 

R̅=5,00 mm 2,30e-02 6,05e-01 0,833 

A Parallel Bond merevségek (k
n
és k

s
) hatásának vizsgálata 

k
n
=k

s
=1,5e+06 Pa/m 1,53e-03 9,86e-01 0,894 

k
n
=k

s
=3,0e+06 Pa/m 2,26e-03 9,45e-01 0,884 

k
n
=k

s
=4,5e+06 Pa/m 2,59e-03 9,32e-01 0,902 

k
n
=k

s
=6,0e+06 Pa/m 2,23e-03 9,88e-01 0,854 

k
n
=k

s
=7,5e+06 Pa/m 3,01e-03 9,26e-01 0,896 
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4. táblázat. A polinom görbék egyenletei és a determinációs együtthatók értékei az EDEM szoftverben, a 

III-as jelű talajminta paraméterérzékenység vizsgálata esetén. 

A kapcsolati jellemző 

értéke 

Szorzó-

tényező (a3) 

[MPa/mm3] 

Szorzó-

tényező (a2) 

[MPa/mm2] 

Szorzó-

tényező (a1) 

[MPa/mm] 

R2 értéke 

[-] 

A csúsztató rugalmassági modulusz (Gtalaj) hatásának vizsgálata 

Gtalaj=1,44e+06 Pa 4,41e-08 -9,32e-06 1,18e-03 0,925 

Gtalaj=2,88e+06 Pa 2,31e-08 -4,22e-06 1,13e-03 0,946 

Gtalaj=1,44e+07 Pa 1,02e-07 -1,22e-05 1,70e-03 0,954 

Gtalaj=4,32e+07 Pa 8,49e-08 -5,74e-06 1,63e-03 0,951 

Gtalaj=7,20e+07 Pa 1,64e-07 -1,68e-05 1,95e-03 0,938 

Gtalaj=1,44e+08 Pa 2,94e-08 4,74e-06 1,18e-03 0,914 

A Parallel Bond sugár (R̅) hatásának vizsgálata 

R̅=0,50 mm 3,52e-08 2,64e-07 4,28e-04 0,967 

R̅=1,00 mm 4,23e-08 -2,02e-06 9,08e-04 0,958 

R̅=1,50 mm 1,02e-07 -1,22e-05 1,70e-03 0,954 

R̅=2,00 mm 8,76e-08 -1,05e-05 2,03e-03 0,955 

R̅=2,50 mm 1,33e-07 -2,10e-05 3,06e-03 0,937 

R̅=3,00 mm 2,06e-07 -3,41e-05 3,86e-03 0,925 

R̅=3,50 mm 2,70e-07 -4,69e-05 4,96e-03 0,922 

R̅=4,00 mm 2,75e-07 -5,23e-05 5,68e-03 0,941 

R̅=4,50 mm 5,49e-07 -9,70e-05 7,59e-03 0,925 

R̅=5,00 mm 4,64e-07 -8,80e-05 8,01e-03 0,901 

A Parallel Bond merevségek (k
n
és k

s
) hatásának vizsgálata 

k
n
=k

s
=1,5e+06 Pa/m 1,02e-07 -1,22e-05 1,70e-03 0,954 

k
n
=k

s
=3,0e+06 Pa/m 7,53e-08 -1,07e-05 2,12e-03 0,966 

k
n
=k

s
=4,5e+06 Pa/m 1,15e-07 -1,89e-05 2,63e-03 0,953 

k
n
=k

s
=6,0e+06 Pa/m 1,08e-07 -1,46e-05 2,52e-03 0,959 

k
n
=k

s
=7,5e+06 Pa/m -1,22e-08 2,37e-06 2,10e-03 0,952 
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5. sz. melléklet: A kapcsolati paraméterek érzékenység vizsgálatának 

eredményei kúpos penetrométeres szimulációknál a II-es és a III-as jelű 

talajminta diszkrét elemes modelljénél. 

    

1. ábra. A talajellenállás-mélység görbék alakulása különböző Parallel Bond 

sugarak esetén a II-es (a) és a III-as jelű talajminta (b) diszkrét elemes 

modelljénél. 

 

  

2. ábra. A talajellenállás-mélység görbék alakulása különböző Parallel Bond 

merevségek esetén a II-es (a) és a III-as jelű talajminta (b) diszkrét elemes 

modelljénél. 
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6. sz. melléklet: A talaj-kerék szimulációk eredményei a III.1-es és a 

III.2-es jelű talajminta diszkrét elemes modelljénél. 

 

1. ábra. A számított vontatott kerékre ható erők (a) és a vontatott kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.1-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 1,02 m/s sebesség és 34 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 

 

2. ábra. A számított vontatott kerékre ható erők (a) és a vontatott kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.1-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 1,75 m/s sebesség és 34 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 

 

3. ábra. A számított vontatott kerékre ható erők (a) és a vontatott , kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.1-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 0,68 m/s sebesség és 54 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 
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4. ábra. A számított vontatott vkerékre ható erők (a) és a vontatott kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.1- es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 0,96 m/s sebesség és 54 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 

 

5. ábra. A számított vontatott kerékre ható erők (a) és vontatott kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.1-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 1,85 m/s sebesség és 54 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 

 

6. ábra. A számított hajtott kerékre ható erők (a) és a hajtott kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.1-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 0,47 m/s sebesség, 34 kg-nak megfelelő függőleges terhelés és 

7 % szlip mellett. 
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7. ábra. A számított vontatott kerékre ható erők (a) és a vontatott kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.2-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 1,02 m/s sebesség és 34 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 

 

8. ábra. A számított vontatott kerékre ható erők (a) és a vontatott erék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.2-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 1,75 m/s sebesség és 34 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 

 

9. ábra. A számított vontatott kerékre ható erők (a)és a vontatott kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.2-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 0,68 m/s sebesség és 54 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 
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10. ábra. A számított tolt kerékre ható erők (a) és a tolt kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.2-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 0,96 m/s sebesség és 54 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 

 

11. ábra. A számított tolt kerékre ható erők (a) és a tolt kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.2-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 1,85 m/s sebesség és 54 kg-nak megfelelő függőleges terhelés 

mellett. 

 

12. ábra. A számított hajtott kerékre ható erők (a) és a hajtott kerék 

forgástengelyére ható nyomaték (b) a III.2-es jelű talajminta diszkrét elemes 

modelljénél 0,47 m/s sebesség, 34 kg-nak megfelelő függőleges terhelés és 

7 % szlip mellett. 




