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I.1 A téma ismertetése 

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 miatt 

nyomó igénybevételt fejtenek ki a talaj felső rétegére. A kapcsolat 

vizsgálatára az elmúlt században kizárólag szántóföldön és laboratóriumi, 

nem természetes körülmények között, talajvályúban volt lehetőség. A 

vizsgálatok kiterjedtek hajtott és vontatott kerekek mozgásállapotára, a 

kerekek gördülési ellenállására valamint a kifejthető vonóerő értékére 

különböző mozgási sebességek esetén. 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. 
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I.2 Előzmények, célkitűzések és kutatási módszerek 

I.2.1. Előzmények 

Dolgozatomban a talaj-kerék kapcsolat leírásához szükséges 

talajjellemzőket, valamint a merev kerék deformálódó talajon történő 

mozgásának kinematikai és dinamikai viszonyait részletesen 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 

(Sitkei, 1967; Laib, 2002), ezért a kutatásomban én is ezzel a két módszerrel 

jellemeztem a talajmodelleket. A nyíródobozos mérésekkel a talaj 

tönkremeneteli határgörbéjét leíró mechanikai jellemzők (kohézió és belső 

súrlódási szög) határozhatók meg, a kúpos penetrométeres méréssel pedig az 

un. penetrogramm (talajellenállás-mélység függvény) alapján jellemezhető a 

talaj függőleges terheléssel szembeni ellenállása. 

A XX. században végbemenő számítástechnikai fejlődéssel lehetőség 

adódott a folyamatok numerikus szimulációjára, amelyek közül a talaj 

modellezésére a Diszkrét Elemes Módszer (DEM) tűnik legalkalmasabbnak. 

Felhasználására sokáig nem volt lehetőség, amely a szimulációk nagy 

számítási időigényére vezethető vissza, 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 (Tamás et al., 2013), valamint 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. Megállapítottam, hogy a 

talajok és különböző mezőgazdasági szerszámok és mérőeszközök 

kölcsönhatásának diszkrét elemes modellezéséhez a Linear és Parallel Bond, 

valamint a 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 
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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 

nyíróerő-elmozdulás görbét szolgáltassanak. Ugyanez elmondható a kúpos 

penetrométeres szimulációk esetére is, amelyek során nem vizsgálták az 

egyes kapcsolati paraméterek talajellenállás-mélység függvényre gyakorolt 

hatását. 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. A rugalmas 

gumiabroncs modellezésére van elméletileg lehetőség, viszont a diszkrét 

elemes és végeselemes módszer hatékony összekapcsolása ma még nem 

megoldott (Michael et al., 2015). Ezért kutatásomban én is merev kerék 

talajra gyakorolt hatásával foglalkoztam. 

I.2.2. Célkitűzések 

A szakirodalmi áttekintés alapján határoztam meg a kutatásom 

célkitűzését, amelyek közül a legfontosabb egy olyan diszkrét elemes 

talajmodell meghatározása, 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. Ehhez szükség van a kapcsolati 

modell mikroparamétereinek megfelelő kalibrálására, valamint laboratóriumi 

mérések elvégzésére is. 

Ezek alapján a kutatásom céljait a következő 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 érhető el, hogy a modell valós talajnak megfelelően 

viselkedjen. 
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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. 

I.2.3. Kutatási módszerek 

A változó átmérőjű gömb elemekből álló diszkrét elemes talajmodell 

jellemzésére nyíródobozos és kúpos penetrométeres szimulációkat 

készítettem (1. ábra). Mindkét számítás esetén paraméterérzékenység 

vizsgálattal elemeztem a Hertz Mindlin és Parallel Bond kapcsolati modellek 

beállításainak eredményekre gyakorolt hatását. A nyíródobozos 

számításoknál a kapcsolati paramétereket nem csak a makrojellemzők 

(kohézió és belső súrlódási szög), hanem az adott függőleges terhelés melletti 

nyíróerő-elmozdulás függvény alapján állítottam be. Ehhez a szabad terepen 

gördülő kerék alatti talaj analógiáját alapul véve megadtam, hogy a görbe 

maximum erőig tartó szakaszát milyen függvénnyel célszerű közelíteni annak 

érdekében, hogy a szimulációs és mérési eredmények jó közelítést 

mutassanak. 

A kúpos penetrométeres számításoknál ezen felül ellenőriztem, hogy a 

talajmodell keresztmetszete és magassága milyen hatással van a szimulációs 

eredményekre. Ehhez különböző méretű talajmodelleket készítettem a Linear 

és Parallel Bond illetve a Hertz-Mindlin és Parallel Bond kapcsolati 

modellek felhasználásával. A modell keresztmetszetét a penetrométer vetített 

felületéhez képest un. felületaránnyal határoztam meg, amellyel 

függetleníthető a talajmodell mérete a műszer tényleges méretétől. 
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1. ábra. A paraméterérzékenység vizsgálatokhoz készített nyíródobozos (a) és 

kúpos penetrométeres diszkrét elemes szimulációk (b) és a felhasznált kúpos 
penetrométer geometriája (c). 

A kutatásom második részében terveztem egy mérőberendezést (2. ábra), 

amellyel a gödöllői NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet talajvályújában 

mérhetők hajtott és vontatott kerék kinematikai és dinamikai jellemzői (pl. 

vontatási ellenállás, szlip stb.). A méréseket három különböző 

(0,47…1,86 m/s tartományban változó) vontatási sebesség és két függőleges 

terhelés mellett végeztem el. 

 
2. ábra. A talajvályús mérésekhez tervezett berendezés CAD modellje (a) és 

beépítése a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben (b). 

Az előzőekben nyíródobozos illetve kúpos penetrométeres mérésekhez 

kalibrált talajmodellek esetén modelleztem a talajvályús méréseknél használt 

kerék gördülését. A számításoknál a kerék terhelését, haladási sebességét és 

szlipjét a mérési eredményeknek megfelelően állítottam be. 
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I.3 A kutatómunka összefoglalása és a tézisek ismertetése 

A nyíródobozos szimulációk eredményeként megállapítottam, hogy a 

Hertz-Mindlin és Parallel Bond kapcsolati modell mely jellemzői vannak 

hatással a nyíróerő-elmozdulás görbe közelítő függvényének három 

paraméterére. Ezután kidolgoztam egy kalibrációs eljárást, amellyel lépésről 

lépésre beállíthatók a kapcsolati tulajdonságok úgy, hogy a talajmodell jól 

közelítse a mérési görbe maximum erőig tartó szakaszát. 

 
3. ábra. A talajmodell keresztmetszetének hatása a talajellenállásra 

axonometrikus (a) és beforgatott nézetben (b). 

A kúpos penetrométeres számítások eredményeként meghatároztam azt a 

három kapcsolati beállítást, amellyel növelhető a modell talajellenállása. 

Továbbá megállapítottam, hogy a modell keresztmetszete jelentős hatással 

van a függőleges ellenállás értékére, ezért meghatároztam azt a méretet, 

amellyel ez a hatás kismértékűre csökkenthető (3. ábra). A modell 

magasságának elemzésekor arra jutottam, hogy az nincs jelentős hatással a 

talajellenállás értékére vonatkozóan. 

A kerék gördülésére készített számításokból megállapítottam, hogy a 

nyíródobozos eredményekhez kalibrált talajmodell alakváltozása nagy 

hasonlóságot mutat a mérésnél tapasztaltakkal (4. ábra). Vontatott kerék 

gördülési ellenállásának becslésére a kidolgozott talajmodell 0,5 m/s haladási 

sebesség és ~334 N függőleges terhelés mellett alkalmas. 
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4. ábra. A talajmodell deformációja elöl- (a) és axonometrikus nézetben (b) és 

a talajvályús mérésnél tapasztalt deformálódott talaj (c). 

Az eredmények alapján a következő téziseket fogalmaztam meg. 

A nyíródobozos szimulációk eredményei 

1. táblázat: A paraméterérzékenység vizsgálat beállításai a nyíródobozos szimulációknál. 

 Kohézív talaj 
Kohéziómentes 

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 

RToki-Tanszek
Text Box
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A Hertz-Mindlin és a Parallel Bond kapcsolati modell jellemzőinek 

érzékenység vizsgálatát az 1. táblázatban feltüntetett tartományban végeztem 

el nyíródobozos szimulációkra vonatkozóan. A számításokból nyert 

nyíróerő-elmozdulás görbe maximum erőig tartó kezdeti, felfutó szakaszát a 

(1) egyenlettel megadott alakú függvénnyel közelítettem: 

Fnyíró=

Fmax∙ (1-e
- 

j

l)

1-e
- 

j0
l

, (1) 

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. 

A vizsgálatok alapján kimondhatóvá váltak a következő tézisek: 

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 (2) és (3) 

hatványos függvények alapján módosítja a nyíróerő-

elmozdulás görbe (1) egyenlettel megadott közelítő 

függvényének l és Fmax paraméterét kohézív és 

kohéziómentes talaj esetén egyaránt: 

l=43,39916∙Gtalaj
-0,17918 , (2) 

Fmax=18,60338∙Gtalaj
0,16258 . (3) 

 Kohézív talajnál Gtalaj=1,44e+07 Pa és  

k
n
= k

s
=9,5e+06 Pa/m beállítások esetén a Parallel Bond 
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sugár értékének növelése a maximális nyíróerőt (Fmax) és az 

l paramétert a (4) és (5) másodfokú összefüggésekkel leírt 

függvények szerint növeli. 

Fmax=9,68979∙R̅
2
+36,70301∙R̅+238,50530  (4) 

l=0,04700∙R̅
 2

+0,87295∙R̅+1,32086  (5) 

A tézishez kapcsolódó publikációk: (Kotrocz és Kerényi, 2017; Kotrocz 

és Kerényi 2018c). 

2. tézis 

 

5. ábra. A nyíródobozos szimulációkhoz kidolgozott kalibrációs eljárás. 

RToki-Tanszek
Text Box
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Kidolgoztam egy kalibrációs eljárást (5. 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 (1) 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. 

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). 

A kúpos penetrométeres szimulációk eredményei 

2. táblázat: A paraméterérzékenység vizsgálat beállításai a kúpos penetrométeres 

szimulációknál. 

 Kohézív talaj 
Kohéziómentes 

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 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…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 
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A Hertz-Mindlin és Parallel Bond kapcsolati modell jellemzőinek 

érzékenység vizsgálatát a 2. 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 (6) egyenlettel: 

k
n
=k

s
=

τmax

2∙Rc

. (6) 

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). 

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). 
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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 2. 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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