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1 JELÖLÉSJEGYZÉK/RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 
  

Jelölés Mértékegység Megnevezés 

3. fejezet 

  
Pt [%] Pórushányad 

Ds [kg/m
3
] Sűrűség 

Ts [kg/m
3
] Térfogatsúly 

z [cm] Művelési mélység 

τ [Pa] Nyírófeszültség 

μ [-] Súrlódási tényező (talaj) 

σ [Pa] Nyomófeszültség (előterhelés) 

τB [Pa] Maximális nyírófeszültség 

c [Pa] Kohézió (talajban) 

A [mm
2
] Nyírt keresztmetszet 

ɸ [°] Belső súrlódási szög 

  [°] Szerszám nyílásszög (vízszintes) 

  [°] Szerszám ráhelyezési szög (függőleges) 

F [N] Az egyszerű szerszámra ható erő 

g [m/s
2
] Gravitációs gyorsulás (9,81 m/s

2
) 

Np [-] Dimenzió nélküli szám (a nyomás függvénye) 

Nc [-] Dimenzió nélküli szám (a kohézió függvénye) 

Nq [-] Dimenzió nélküli szám (a felszínterhelés függvénye) 

W [m] Szerszám szélesség 

S [m] Oldalhatástól függő szélesség 

α [°] Az egyszerű szerszám állásszöge 

4. fejezet 

  
χi

[C]
 [-] Érintkezési pont 

A [-] Egyik szemcse (a szemcse-szemcse kapcsolatban) 

B [-] Másik szemcse (a szemcse-szemcse kapcsolatban) 

w [-] Falelem (a szemcse-fal kapcsolatban) 

b [-] Szemcse (a szemcse-fal kapcsolatban) 
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Jelölés Mértékegység Megnevezés 

R
[A]

 [m] Az „A” szemcse sugara 

R
[B]

 [m] A „B” szemcse sugara 

ni [m] Normál egységvektor (a szemcse-szemcse kapcsolatban) 

  
    [m] Az „A” szemcse középpontjának helyvektora 

  
    [m] A „B” szemcse középpontjának helyvektora 

d [m] „A” és „B” szemcseközéppont távolsága 

   [m] Átfedés (a szemcse-szemcse és szemcse-fal kapcsolatban) 

R
[b]

 [m] A „b” szemcse sugara (szemcse-fal kapcsolatban) 

Fi [N] A kapcsolatban ébredő erő 

  
  [N] A kapcsolatban ébredő erő normálirányú komponense 

  
  [N] A kapcsolatban ébredő erő nyíróirányú komponense 

   [N/m] Normálmerevség az érintkezésben  

  
     

 [-] Az „előző” normális egységvektor az érintkezési síkon 

     [rad/s] 

Az átlagos szögsebesség a két kapcsolódó szemcse között normális 

irányban 

   [-] Az adott diszkrételem (szemcse) általános jelölése 

  
    

 [rad/s] Az adott diszkrételem (szemcse) szögsebessége 

Vi [m/s] A kapcsolat relatív sebessége 

   
    

 [m/s] A    elem transzlációs sebessége 

  
  [m/s] A kapcsolati relatív sebesség normálirányú komponense 

  
  [m/s] A kapcsolati relatív sebesség nyíróirányú komponense 

   
  [m] Az elmozdulás-növekményvektor nyíróirányú komponense 

Δt [s] Időlépés 

   
  [N] A nyírási rugalmas erő-növekmény vektor 

   [N/m] A kapcsolat nyírómerevsége 

  
    

 [N] A kapcsolati erő összeg 

  
    

 [Nm] A kapcsolati nyomaték összeg 

   [m] Az elem (szemcse) helyzete 

    [m/s] Az elem (szemcse) sebessége 

    [m/s
2
] Az elem (szemcse) gyorsulása 

   [m/s
2
] A szemcsére ható gyorsulás vektora (gravitációs erő) 

m [kg] A szemcse teljes tömege 
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Jelölés Mértékegység Megnevezés 

   [Nm] A szemcsére ható nyomaték 

    [Nm] A szemcse perdület időszerinti deriváltja 

            [kgm
2
] A szemcse fő tehetetlenségi nyomatékai 

   ,            [1/s
2
] A koordinátatengelyek szerinti szöggyorsulások 

  ,    és    [Nm] A koordinátatengelyek szerinti eredő nyomatékok 

R [m] A szemcse sugara (általánosan) 

4.1.2.1 fejezet 

  
M [Nm] A hajlítónyomaték (a parallel-bond kötésben) 

Mt [Nm] A  csavarónyomaték (a parallel-bond kötésben) 

  i [N] Az eredő erő vektora (a parallel-bond kötésben) 

   
   [N] Az erő vektor normálirányú komponense (a parallel-bond kötésben) 

    
  [N] Az erő vektor nyíróirányú komponense (a parallel-bond kötésben) 

  i [Nm] Az eredő nyomaték vektora (a parallel-bond kötésben) 

    
   [Nm] 

A nyomaték vektor normálirányú komponense (a parallel-bond 

kötésben) 

   
  [Nm] A nyomaték vektor nyíróirányú komponense (a parallel-bond kötésben) 

   [m] A parallel-bond kötésben alkalmazott rúd sugara,         min (         )                     

    [-] A parallel-bond sugár aránytényező                

   [Pa] Rugalmassági modulus a szemcse-szemcse kapcsolatban 

   [N/m] A szemcse normálirányú merevsége 

   [N/m] A szemcse nyíróirányú merevsége 

γ [-] Poisson-tényező 

    [Pa] A parallel-bond kötés rugalmassági modulusa 

    [Pa/m] 

A parallel-bond kötés egységnyi kötés keresztmetszetre vonatkozó 

normálirányú merevsége 

    [Pa/m] 

A parallel-bond kötés egységnyi kötés keresztmetszetre vonatkozó 

nyíróirányú merevsége 

    [Pa] A parallel-bond kötés normálirányú teherbírása 

    [Pa] A parallel-bond kötés nyíróirányú teherbírása 

  [-] A szemcse-szemcse kapcsolat súrlódási tényezője 

A [m
2
] A parallel-bond (rúd) keresztmetszetének a területe 
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Jelölés Mértékegység Megnevezés 

I [m
4
] A másodrendű nyomaték a parallel-bond (rúd) keresztmetszetben  

J [m
4
] A poláris másodrendű nyomaték a parallel-bond (rúd) keresztmetszetben 

  
   

 [N] Erő összeg az adott szemcsén 

  
   

 [Nm] Nyomaték összeg az adott szemcsén 

4.3. fejezet 

      
  [N] Csillapító erő 

α [-] Lokális csillapítás 

   [Ns/m] Kapcsolati viszkózus csillapítási tényező 

  
     [Ns/m] Kritikus kapcsolati viszkózus csillapítási tényező 

   [N] Csillapító erő 

   [-] Kapcsolati viszkózus csillapítási együttható 

   [1/s] A csillapítatlan rendszer frekvenciája 

   [N/m] A kapcsolat merevsége 

m [kg] A rendszer tényleges tömege  

4.4 fejezet 

  
D [kg/m

3
] A szemcsehalmaz sűrűsége 

Vs [m
3
] A kitöltött térfogat 

V [m
3
] A teljes térfogat 

4.5 fejezet 

  

Ng [%] 

Gravimetrikus talaj nedvességtartalom (a talaj százalékos víztartalma a 

tömegek arányában kifejezve) 

m1 [g] A szárítás előtti talajminta tömege 

m2 [g] A szárítás utáni talajminta tömege 

4.7 fejezet 

  
L [m] A parallel-bond rúd hossza (két szemcse között) 

   [m] A parallel-bond rúd kör keresztmetszetének a sugara 

   [-] 

A két szemcsét összekötő parallel-bond rúd keresztmetszeti sugarának 

az aránytényezője  

   [m] A parallel-bond rúd hosszának a fele 

4.8 fejezet 

  

Nv [%] 

Volumetrikus talaj nedvességtartalom (a talaj százalékos víztartalma a 

térfogatok arányában kifejezve) 

4.8.3 fejezet 

  
L [m] A modell talajvályú hossza 

H [m] A modell talajvályú magassága 

W [m] A modell talajvályú szélessége 
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Jelölés Mértékegység Megnevezés 

5.1.1.2 fejezet 

  

H PR [-] 

A parallel-bond sugár aránytényező (  ) azonos (homogén) 

szemcseméret alkalmazása esetén (Rlo/Rhi=1) 

Rlo [m] A legkisebb szemcse sugarának mérete 

Rhi [m] A legnagyobb szemcse sugarának mérete 

IH PR [-] 

A parallel-bond sugár aránytényező (  ) különböző (inhomogén) 

szemcseméret alkalmazása esetén (Rlo/Rhi=1,3) 

5.1.1.3 fejezet 

  
P [-] Porozitás/100 

H P [%] A porozitás a homogén szemcsehalmazban (Rlo/Rhi=1) 

IH P [%] A porozitás az inhomogén szemcsehalmazban (Rlo/Rhi=1,3) 

5.1.1.4 fejezet 

  
IH P [-] A súrlódási tényező az inhomogén szemcsehalmaz esetén (Rlo/Rhi=1,3) 

5.2.4 

  
pb_rad [-] A parallel-bond sugár aránytényező (  ) 

   

   
Rövidítés 

 

A rövidítés jelentése 

TDR 

 

Time Domain Reflectometry 

VCCT 

 

Virtual Crack Closure Technique  

FEM 

 

Finite Element Method 

D 

 

Dimenzió 

2D 

 

Kétdimenzió 

3D 

 

Háromdimenzió 

DEM 

 

Discrete Element Method 

PFC
2D

 

 

Particle Flow Code 2D 

PFC
3D

 

 

Particle Flow Code 3D 

CFD 

 

Computational Fluid Dynamics 

SPH 

 

Smoothed Particle Hydrodynamics 

CAD 

 

Computer Aided Design 

A/D 

 

Analóg/Digitális 

STL 

 

STereoLithography 
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2 BEVEZETÉS 
A növekvő népesség megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerrel való ellátásában a fenntartható 

növénytermesztés és ezen belül a talajművelés alapvető jelentőséggel bír. 

A környezetkímélő talajművelési eljárások egyre nagyobb hangsúlyt kapnak Ausztrália, USA és Európa 

országaiban. Nemcsak a termelés gazdaságossága, hanem inkább a művelés környezetterhelése és annak káros 

következményei miatt. Napjainkban az éghajlatváltozás hatása egyre szembetűnőbb. A téma kutatói eltérő 

megközelítésből kísérlik megmagyarázni a jelenséget, de abban, hogy az üvegházhatás fokozódása, a túlzott és 

pazarló energiafelhasználás és a környezetszennyezés bolygónkra nézve romboló hatású, minden szakértő 

egyetért. 

A mezőgazdaságon belül a talajművelés feladata biztosítani a megfelelő talajállapotot az adott régióban 

legmegfelelőbb haszonnövények számára. Napjainkban átfogó vizsgálatokat és elemzéseket szükséges végezni, 

hogy az éghajlat és a környezeti változásokat figyelembe véve, melyek a megfelelő talajművelő eljárások.  

A mezőgazdaságra szerte a világon veszélyt jelent a víz és a szél által okozott talajpusztulás. Az erózió 

közvetlenül hatással van a gazdálkodási területek nagyságára és minőségére, illetve a növénytermesztésen 

keresztül az élelmezésre. A termőföld helytelen agrotechnikai kezelése katasztrofális méretű talajpusztuláshoz 

vezethet. A talaj minőségi romlása termőhelytől függően különbözőképpen nyilvánul meg. A veszélyeztetett 

területek aránya sajnálatos módon hazánkban is jelentős, de a talajpusztulás megakadályozható. A korszerű 

talajművelési eljárásokat alkalmazva, bármely termesztett növény számára folyamatosan lehet biztosítani a 

megfelelő életfeltételeket. A mezőgazdasági növénytermelés során cél az optimális talajminőség előállítása. 

A talaj víznyelő képessége szabja meg, hogy a felszínre került csapadék képes-e teljes egészében a 

mélyebb rétegekbe szivárogni, vagy a felszínen lefolyás alakjában eróziót okozni. Az egész talajszelvény 

vízáteresztő képességét mindenkor a legrosszabb vízáteresztő képességű talajréteg szabja meg. Minél közelebb 

fekszik ez a felszínhez, annál nagyobb veszélyt jelent, mert annál hamarabb jelentkezik a felszínen a felületi 

lefolyás. 

A talaj víztartó képessége a növényzet vízszükségletének kielégítésével hat a talajvédő növénytakaró 

kialakulására. A talaj szerkezete részben a talaj vízgazdálkodását szabályozza, részben a talaj erodálhatóságát 

szabja meg. A talajra akkor mondhatjuk, hogy jó szerkezetű, ha víznyelő, vízáteresztő és víztartó képessége 

egyaránt kedvező. Ennek kialakítására számos eljárás és eszköz került kifejlesztésre, melyek közül a legjobb 

alternatívát a szántóföldi kultivátorok adják. 

A talajművelés új rendszerében az utóbbi időben mind nagyobb jelentőségre tettek szert a szántóföldi 

(mulcs) kultivátorok. A kultivátorok tervezéséhez ismerni kell a kultivátorkapák működési mechanizmusát és 

energiaszükségletét. A kultivátorszerszám geometriájának optimális megválasztása különösen fontos a megfelelő 

talajlazítás miatt. A talaj inhomogenitása, a benne lejátszódó dinamikus hatások és áramlások a meghatározók a 

talaj-szerszám kapcsolatban. 

A kultivátorszerszámok vizsgálata szántóföldi, illetve talajvályús kísérletekkel lehetséges. A szántóföldi 

kísérletek nagyon költségesek és időigényesek és csak abban az esetben kivitelezhetők, ha a vizsgálni kívánt 

szerszám prototípusa legyártásra került. Másrészről az analitikus modellek alkalmazásával nem nyílik lehetőség 

a talaj minőségi elemzésére, ugyanis azok csak a várható vonóerő igényre adnak választ egy adott talajtípus 

esetén. Olyan módszerre van tehát szükség, amely lehetőséget ad a talaj-kultivátorszerszám kapcsolat energetikai 

(mennyiségi) és minőségi elemzésére a valós talajhoz hasonló deformáció, keveredés és porhanyítás leírása 

mellett. 
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3 IRODALOMKUTATÁS ÉS CÉLKITŰZÉS 
Ahhoz, hogy kutatásom eredményeként létrehozhassam a talaj-kultivátorszerszám egymásra hatásának a 

modelljét, első lépésben áttekintettem a témakör szakirodalmi hátterét. A mezőgazdasági talajok fizikai és 

mechanikai tulajdonságainak az áttekintését követően a kultivátorszerszám geometriáját, működési jellemzőit 

pontosítottam. A modellalkotáshoz a szakirodalmakban publikált analitikus és numerikus talaj-szerszám 

modelleket soroltam fel a kezdetektől, egészen napjainkig. A bemutatott eredmények alátámasztják a téma 

aktualitását, illetve meghatározzák a továbbfejlesztési irányokat. 

 

3.1 A mezőgazdasági talajok fizikai tulajdonságai 
A mezőgazdasági munkagépek szempontjából a talaj részben megmunkálandó anyag, részben, pedig a 

rajta haladó gépek hordozója [1]. A talajnak számos olyan fizikai és mechanikai tulajdonsága van, amelyet a 

mezőgazdasági gépek szerkezeti kialakításánál, részben pedig azok alkalmazásánál és üzemelésénél kell 

figyelembe venni. E tulajdonságok között többre jellemző, hogy pontos paramétereik még ugyanazon talajnál is 

tág határok (10-50%) között változhatnak az időjárási hatásoktól és a talaj megmunkálása során végzett 

műveletektől függően. 

3.1.1 A talaj rétegzettsége  

A talaj a földkéreg legkülső és állandóan mállásban lévő része, amely kultúrnövények termesztésére 

alkalmas [1]. A talajnak a legfontosabb és legjellemzőbb tulajdonsága tehát, amely a földkéreg egyéb részeitől 

alapvetően megkülönbözteti: a termékenység.  A mezőgazdasági gépészet szempontjából a talajt több rétegre 

bonthatjuk fel (1. ábra). 

 
1. ábra A talaj rétegzettsége. 

A legfelső, rendszerint sötétebb színárnyalatú réteg, melyet felül a talaj felszíne határol a termőréteg 

vagy termőtalaj. Ez alatt helyezkedik el, rendszerint jóval világosabb színű és vastagabb rétegben, az altalaj, 

amelyet általában vízzáró réteg határol.  

A tevékeny réteget az jellemzi, hogy általában benne vannak legnagyobb mennyiségben jelen a növényi 

tápanyagok (1. ábra). Itt a legélénkebb a talajbaktériumok tevékenysége is. Ez a réteg tartalmaz leginkább 

levegőt és humuszt, amely a talaj sötét színét adja, viszont vízben rendszerint ez a réteg a legszegényebb, illetve 

ez szárad ki leghamarabb, tehát a nedvességingadozás is itt a legnagyobb. A talaj szilárdsági tulajdonságai és 

ezzel kapcsolatosan művelhetősége is nagymértékben függ a nedvességtartalomtól. A felső réteg tág határok 

között változó víztartalma az egyébként is idényjellegű szabadföldi munkákra további korlátozó tényezőként hat. 

Tehát a talaj-művelőelem kapcsolatának szimulációiban kulcsfontosságú szerepe van a talajban lévő 

nedvességtartalom leírásának. 

3.1.2 A talajt alkotó ásványi szemcsék nagysága  

A talaj szilárd alkotórészei szervetlen és szerves eredetűek [1]. A szervetlen, vagyis ásványi eredetű 

részecskék, szemcsék igen különböző méretűek lehetnek (1. táblázat). A talaj szemcsenagyság szerinti vagy más 

néven mechanikai összetétele a talaj számos olyan tulajdonságát befolyásolja, amelyek mind a talaj 

művelhetősége, mind pedig általánosságban a szabadföldi mezőgazdasági munkák gépesítése szempontjából 

fontosak.  
1. táblázat A talajszemcsék csoportosítása méretük szerint. 

2 mm-nél nagyobb szemcse kőtörmelék, kavics (a talaj váza) 

2,0 – 0,2 mm között durva homok 

0,2 – 0,02 mm között finom homok 

0,02 – 0,002 mm között por, iszap, kőliszt 

0,002 mm –nél kisebb szemcse agyag 
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A szemcsenagyságtól is függ, hogy a talajszemcsék közötti összetartó erő, a kohézió mekkora. Általában 

minél finomabb szemcsézetű a talaj, annál nagyobb a szemcsék közötti kohézió. Viljamsz kutatásai világítottak 

rá arra, hogy ilyen vonatkozásban döntő jelentősége van a 0,001 mm–nél kisebb, úgynevezett kolloid 

szemcséknek [2]. Csak az ilyen vagy ennél kisebb méretű szemcsék között akkora a kohézió, hogy a talajnak 

mechanikai értelemben vett szilárdságot is biztosít. Nagyobb szemcsék esetében a kohézió lényegesen kisebb. A 

szemcsenagyságtól függ a talajnak a talajművelő szerszámokhoz való tapadása, az adhéziója is. Mivel a 

talajszemcsék mérete és eloszlása összefügg a talaj mechanikai tulajdonságaival, így a modellalkotásban a 

szemcsék véletlenszerű elrendeződését is figyelembe kell venni. 

3.1.3 A talaj szerkezete 

 A talaj szerkezete lehet: szemcsés, morzsalékos és rögös. Szemcsés szerkezetnél a talajt alkotó elemi 

szemcsék minden külön csoportosulás nélkül sorakoznak egymás mellé [3]. Ha az egyes szemcsék között nincs 

kohézió, hanem a szemcsék külön állnak, porszerű szemcsés szerkezetről beszélünk.  

Durvább szemcsézetű talajoknál (homoktalajok) túlnyomórészt csak porszerű állapot fordul elő. 

Finomabb szemcsézetű talajoknál a porszerű szerkezet átázás folytán tömörré alakulhat át, mert a nedvesség 

hatására a szemcsék közötti kohézió helyreáll. 

A morzsalékos szerkezetet az jellemzi, hogy a talajszemcsék kisebb csoportokat, morzsákat alkotnak és a 

talaj zömében e morzsák halmaza. A talajmorzsák mérete 1 – 10 mm között van. A tiszta morzsalékos 

szerkezetnél a morzsákat alkotó szemcséket kohézió köti össze, tehát a morzsák szerkezete tömött, míg a 

morzsák között nincs kohézió. 

A rögös talajszerkezetre jellemző, hogy a tömött szerkezetű szemcsecsoportok mérete meghaladja a 10 

mm-t, de rendszerint még ennél is jóval nagyobb. A rögös szerkezet a tömött szemcsés szerkezet átmeneti 

alakjának tekinthető, mert ez utóbbinak a helytelen művelése következtében áll elő. 

Az előzőekben felsoroltak közül egyedül a morzsalékos talajszerkezet az, amely növénytermesztés 

szempontjából kedvező, mert lehetővé teszi a talaj helyes nedvesség- és tápanyag gazdálkodását, valamint 

biztosítja a talaj szükséges szellőzését is.  

3.1.4 A talaj kötöttsége  

A talaj kötöttsége a gyakorlat által kialakított fogalom, amellyel a talajnak a talajművelő szerszámokkal 

szemben tanúsított ellenállását szokták jellemezni [1]. Az imént említett tulajdonság nagymértékben változik a 

talaj nedvességtartalmával. A talajok kötöttsége és művelhetősége a nedvességtartalomtól nagymértékben függ.  

A talajnak a művelő szerszámmal szemben tanúsított ellenállását a már tárgyalt tényezőkön kívül jelentősen 

befolyásolják az előzetesen végzett talajműveletek, a talajt borító növényzet, illetve a talajt átszövő 

gyökérmaradványok. 

3.1.5 A talaj súlya  

A talaj súlyát illetően kétféle fogalmat különböztetünk meg: a talaj fajsúlyát és térfogatsúlyát [1]. A talaj 

fajsúlyán a talajt alkotó szemcsék fajsúlyát értjük. A talaj három fázisú diszperz rendszer, azaz szilárd, folyékony 

(víz) és légnemű (levegő) fázisokból áll. A talajszemcsék között üregek, pórusok képződnek, amelyeket részben 

levegő, részben víz tölt ki. A talaj térfogatsúlya tehát a vizsgált állapotú talajnak egységnyi térfogatra eső súlya 

teljesen kiszárított állapotban.  

A talaj térfogatsúlya a fajsúlyon kívül attól is függ, hogy a talajszemcsék milyen mértékben töltik ki a 

teret, azaz mekkora arányt tesznek ki a közöttük levő pórusok. A talajszemcsék közötti üregek térfogatát 

együttesen pórustérfogatnak nevezzük.  

A pórushányad, azaz a porozitás (%-ban kifejezve) a (Ds) sűrűségből [kg/m
3
] és a (Ts) térfogatsúlyból 

[kg/m
3
] a következő összefüggés szerint határozható meg: 

 

Pt = 
     

  
 100.       (1) 

Tehát a talaj porozitása az alkotó szemcsék méretétől, azok arányától és a tömörödöttségének a 

mértékétől függ. A talajt alkotó szilárd szemcsék (pl. kvarc) sűrűségéből (2600 – 2650 kg/m
3
) a pórustérfogat 

ismeretében meghatározható a talaj térfogatsúlya (1000 – 1600 kg/m
3
). 
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3.1.6 A talaj nedvességtartalma  

A talaj nedvességtartalma alatt a talajban levő víz (pontosabban különböző töménységű és összetételű 

vizes oldat) mennyiségét értjük, amelyet súly- vagy térfogat %-ban, esetleg mm-ben fejezhetünk ki [4]. A talaj 

nedvességtartalmának a meghatározására számos módszer létezik, azonban a szántóföldi vizsgálatok alkalmával 

a talaj nedvességtartalmát a legtöbb esetben a talajban lévő víz és a talajminta tömegének (gravimetrikus) és 

térfogatának (volumetrikus, azaz térfogatszázalékos) a százalékos arányában mérjük meg. A gravimetrikus 

talajnedvesség meghatározásához a talajt 105°C-os szárítószekrényben 24 órán keresztül szárítjuk, melyhez 

laboratóriumi körülmények szükségesek. A térfogatszázalékos talajnedvesség meghatározásához a 

leggyorsabban elvégezhető TDR (Time Domain Reflectometry) elven alapuló eljárást érdemes alkalmaznunk. A 

TDR módszer alkalmazásával a talajban a rádiófrekvenciás elektromágneses hullámok terjedési sebességét 

mérjük, amelyből meghatározható a térfogatszázalékos nedvességtartalom. A TDR módszer a szárítószekrényes 

eljárással ellentétben közvetlenül terepen alkalmazható. 

A telítetlen talajok esetében azok mechanikai jellemzőit (kohézió, rugalmassági modulus stb.) a 

kapilláris hatás jelentősen meghatározza.  A kapilláris nedvességtartalom az a vízmennyiség, amelyet a talaj a 

benne lévő pórusok által képzett szűk járatokon, hajszálcsöveken keresztül fel tud szívni az alatta levő 

vízrétegből, azon határon belül természetesen, ameddig ilyen úton a víz egyáltalán felemelkedhet [1].  

Mivel a talaj nedvességtartalma a talaj kohézióját jelentősen befolyásolja olyan talajmodell megalkotását 

kell előtébe helyezni, amely a talaj nedvességtartalmának a hatásával is számol. 

 

 

3.2 A mezőgazdasági talajok mechanikai tulajdonságai 
A mezőgépészet szempontjából a talaj mechanikai tulajdonságai a legfontosabbak [5]. A talajmechanika 

oldaláról előnyt jelent, ha ezek a mechanikai tulajdonságok mind a szöveti, mind a szerkezeti tulajdonságokra 

utalnak. A dolgozatomban a talajt diszkrét szemcsékből álló halmazként modellezem, amely során lehetőségem 

nyílik a szövetszerkezeti és a talajmechanikai elvek szerinti elemzésre. 

3.2.1 A belső súrlódási tényező, a kohézió és a nyírószilárdság megállapítása 

Egy adott talaj nyírószilárdságát laboratóriumi direkt nyíró, vagy háromtengelyű triaxiális 

nyíróvizsgálatokkal határozhatjuk meg. 

 
2. ábra A direkt nyíróvizsgálat elvi felépítése [6]. 

 
Az előbbi esetben úgynevezett nyíródobozt használnak (2. ábra), amely vizsgálat eredményeként 

közvetlenül ábrázolható a normál- és a nyírófeszültség közötti kapcsolat: 

 

τ = c + σtanɸ,       (2) 

 

ahol a τ nyírófeszültség [Pa], c a talaj kohéziója [Pa] (nyírószilárdság zérus nyomófeszültség esetén), illetve σ 

nyomófeszültség [Pa], ɸ belső súrlódási szög [°]. Fontos hangsúlyozni azt az alapvető törvényt, hogy a 

nyírófeszültség szemcsés talajokban kizárólag hatékony feszültségek hatására jöhet létre, azaz nyírási ellenállás 

csak zérustól különböző normálfeszültség esetén mérhető [6]. 
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3. ábra A direkt nyíróvizsgálat során kialakult repedésekből létrejövő átszakadás [6]. 

 
A 3. ábra bemutatja a direkt nyírás közben a nyíró sík kialakulásának lépéseit, mely az elmozdulás 

függvényében létrejövő tönkremeneteli felületek átmetsződéséből jön létre. A háromtengelyű nyírásnál a Mohr-

körök burkológörbéjéből határozható meg a tönkremeneteli egyenes, melyből a talaj belső súrlódási szöge és a 

kohéziója leolvasható. 

a) b) 
4. ábra A háromtengelyű vizsgálat a) elvi felépítése és értékelése b) Mohr-körök alkalmazásával [6]. 

 
A háromtengelyű vizsgálatok a legmegbízhatóbbak (4. ábra), mivel a nyíródobozokkal végzett 

vizsgálatokat sok tényező befolyásolja, pl. a nyíródoboz keresztmetszete és alakja, az érintkező geometriák 

közötti súrlódások stb. [7]. A háromtengelyű (triaxiális) nyíróvizsgálatokban a minta magassága, illetve 

keresztmetszet aránya minimálisan 2-2,5. A vízszintesen elhelyezett alsó és felső nyomólap alá szűrőköveket 

helyeznek el. A vizsgált talajmintát gumimembránnal veszik körbe. A triaxiális vizsgálat során a mintát minden 

oldalról feszültség éri (előterhelés). A talajmintát függőleges erővel kell megterhelni, amely hatására a 

függőleges feszültség megnövekszik. A függőleges feszültséget a kisebb mikrorepedések következtében 

kialakult teljes repedési sík kialakulásáig (tönkremenetel), vagy az összenyomódás 20%-áig kell növelni. 

A laboratóriumi vizsgálatokhoz a talaj természetes állapotában való megőrzése elég nehéz vagy nem 

lehetséges, hiszen először mintát kell venni, majd be kell szállítani a szántóföldről és elő kell készíteni az adott 
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berendezés számára [5]. Ezért fejlesztettek ki a szántóföldi („in situ”) mérésekhez berendezéseket. Ezeknek a 

mérőeszközöknek egy része a nyíródoboz elvén működik, így meghatározható velük a talaj belső súrlódási szöge 

és kohéziója. Másrészük (kúpos penetrométerek) a talaj tömörségét mérik, amelyet gyakran használnak a talaj 

térfogatsúlyának, illetve a talaj vágásához szükséges erőnek a jellemzésére. Az iménti módszerrel nem 

határozható meg a Coulomb-törvényhez szükséges két mechanikai jellemző, a kohézió és a belső súrlódási szög 

[8]. 

A talajok belső súrlódási tényezője, vagy belső súrlódási szöge számos állapotjellemző függvénye. Így 

pl. a nedvességtartalom növekedésével a vályogtalajok belső súrlódási szöge észrevehetően, míg a homoktalajé 

jelentősen növekszik (5. ábra). A pórushányad növekedésével a talajok belső súrlódási szöge csökken [9]. A talaj 

kohéziója ugyancsak az állapotjellemzőktől (nedvességtartalom, pórushányad stb.) függ [10]. 

 
5. ábra A homoktalaj belső súrlódási szöge a hézagtérfogat (porozitás) függvényében [11]. 

 
A fent említett laboratóriumi vizsgálatokat kis sebességgel végzik, ebből következően az alakváltozás 

sebessége is kicsi. 

3.2.2 A talaj nyírószilárdsága 

A talaj nyírása a különféle talajművelő szerszámok munkájánál a talajdeformációval együttesen fordul 

elő [9]. A talaj nyírószilárdságát a legegyszerűbben direkt nyíródobozos vizsgálattal határozhatjuk meg. A 

talajdeformáció kezdeti szakaszában a nyírófeszültség (τ) meredeken, közel lineárisan növekszik (6. ábra). Ez a 

szakasz a rugalmas talajdeformáció zónája. Az első szakasz végén a τ feszültség eléri maximumát (τB), amikor 

megkezdődik a talajkeresztmetszet tulajdonképpeni nyírása. A nyírási folyamat előrehaladtával a τ feszültség 

gyorsan csökken egy meghatározott értékig, amely azután gyakorlatilag állandó marad. A nyírási szakasz 

befejezése után a talaj talajon csúszik tovább, tehát itt a τ feszültséget a talaj belső súrlódási szöge szabja meg, 

vagyis: 

τs = μσ,       (3) 

 

ahol a μ súrlódási tényező talaj talajon [-], τs a nyírófeszültség [Pa], σ a nyomófeszültség [Pa]. 

A nyírófeszültség értéke egy adott σ esetén: 

 

τB= c + τS = c+ μσ,       (4) 

ahol a c a talaj kohéziója [Pa]. 

A nyíró és nyomófeszültség között lineáris összefüggés áll fenn, amelynél az egyenes meredeksége a 

talaj belső súrlódását adja, az egyenlet konstans tagja pedig a kohéziót (6. ábra). 
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6. ábra A kohézív talaj nyírófeszültsége a deformáció és a normálfeszültség függvényében, a) ülepedett, b) lazított talaj 

(σ=20 kPa és σ=70 kPa nyomófeszültségek esetén) [11]. 

 
A nyíró- és normálfeszültségek között adott talajon meghatározott összefüggés áll fenn. Az összefüggés 

közel lineáris és nem kohézív talajoknál az origón megy át. 

A 7. ábrán láthatjuk egy homokos vályogtalaj kohéziójának változását a pórushányad függvényében. 

 

 
7. ábra A kohézió változása a pórushányad függvényében [11]. 

 

3.2.3 A talaj súrlódási tulajdonságai 
 

A talaj súrlódási tulajdonságai jelentős szerepet játszanak a talajművelő szerszámok kialakításánál [1]. A 

talajművelő gépek munkavégző részeinek a talajba hatolását a súrlódás nagymértékben gátolja. A 

nedvességtartalom növekedésével a súrlódási tényező is növekszik egy bizonyos értékhatárig. A finom 

szemcsézetű talaj súrlódási tényezője általában nagyobb. 
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8. ábra A talaj és acél közötti súrlódási tényező (µ) változása a nedvességtartalom függvényében. A) homok, B) homokos 

vályog, C) vályogos agyag [11]. 

 
A nedvességtartalomtól függő súrlódási tényező változásának törvényszerűségei lényegesen 

befolyásolják a talajban mozgó szerszám erőjátékát (8. ábra). Mezőgépészeti szempontból az acél-talaj közötti 

súrlódási szög, valamint a talaj belső súrlódási szöge a legjelentősebb. 

A talaj és valamilyen test közötti súrlódási jelenség a különböző nedvességtartalom következtében igen 

komplikált folyamat, s a Coulomb-féle törvény csak meghatározott talajnedvesség tartományban érvényes. A 

talaj-szerszám egymásra hatását leíró modell felállításánál az ezen tartományt kísérő jelenségek szimulációja is 

kiemelkedő jelentőséggel bír. 

A súrlódási tényező sok változótól függ: ilyenek a talaj nedvességtartalma, a felületi nyomás, a felület 

érdessége és adhéziós tulajdonsága, a talaj összetétele és szerkezeti állapota. Sachbazian adatai alapján a talaj 

súrlódási tényezője sima acélfelületen a talaj összetételétől és nedvességtartalmától függően a 2. táblázat szerint 

változik [3]. 

2. táblázat A súrlódási tényező nagysága különböző talajok esetén [3]. 

Talajféleség Durva 

homok (%) 

Finom 

homok (%) 

Agyag 

(%) 

Szerves 

anyag (%) 

Víz 

(%) 

Nedvességtartalom 

(%) 

Súrlódási 

tényező 

Homokos vályog 81,6 12,7 3,6 1,7 0,6 7,3 0,341 

Agyagos vályog 48,4 32,4 15,0 2,0 0,7 10,8 0,357 

Homokos-agyagos 

mésztartalmú vályog 

7,2 65,5 23,6 2,6 1,0 10,9 0,523 

Homokos-agyagos 

márgás vályog 

61,3 21,9 14,5 1,3 0,9 13,6 0,504 

Meszes talaj 35,3 36,3 28,3 - - 6,4 0,778 

Televényes meszes 

talaj 

22,00 43,5 20,7 10,7 3,2 33,9 

35,3 

0,777 

0,906 

 

A súrlódási tényező nagyságát és hatását a sebesség függvényében már több kutató vizsgálta. Payne 

szerint a sebesség növekedésével a talaj és a szerszám között a súrlódási tényező nem változik [6]. Stafford és 

Tanner torziós nyíróberendezéssel megállapította, hogy a súrlódási tényező különböző sebességeknél (a nagy 

nedvességtartalmú talajok kivételével) a Coulomb-törvény szerint alakul. Azt is megállapították, hogy kis 

normálfeszültség esetén a sebesség nagysága a nyírófeszültséget valóban nem befolyásolja, ami megegyezik 

Payne vizsgálatainak eredményével [12]. 

Yusu és Dechao hasonló vizsgálatokat végzett és azt állapította meg, hogy az adhézió a sebesség 

logaritmusával arányosan növekszik, míg a súrlódási szög változatlan marad [13]. Swick és Perumpral nem 

észlelte, hogy mesterséges talajnál a nyírási sebesség az adhéziót és a súrlódási szöget befolyásolja [14]. 

A szántóföldi vizsgálatok azt mutatták, hogy az acél és a talaj közötti súrlódási szög az egymáson való 

elcsúszás sebességétől is függ [9]. A 9. ábrán láthatjuk a súrlódási tényező változását a felületi nyomás 

függvényében különböző sebességeknél. Mint látható, a sebesség növekedésével a súrlódási tényező 

észrevehetően csökken. 
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9. ábra A talaj és acél közötti súrlódási tényező különböző sebességeknél (17cm és 21cm művelési mélységben) [9]. 

Az előzőekben leírtak alapján megállapítható, hogy a súrlódás jelenséget különböző csúszási sebességek 

mellett a Coulomb-törvény megfelelően írja le [5]. 

 

3.3 Kultivátorszerszámok geometriája, működési jellemzői 
A kultivátorok feladatukat általában a megművelt talajréteg forgatása nélkül végzik, így elkerülhető a 

talajnedvesség nagymértékű pazarlása [1]. Lazább szerkezetű talajokon (különösen homokon) előnyösebben 

alkalmazhatók, mint a tárcsás talajművelő eszközök, mert kevésbé rontják a talaj morzsalékos szerkezetét. A 

kultivátorok jelentősége főleg a tavaszi talajművelésnél és a növényápolási munkáknál jelentkezik. A 

szerszámkialakítások közül a legelterjedtebbek a lúdtalp alakú geometriák. 

3.3.1 A kultivátorszerszámok kialakítása 

A kultivátorszerszámok szerszámvasból, vagy kapából (10. ábra), illetve szerszámszárból, vagy 

kapaszárból állnak. A tényleges munkát a szerszámvas végzi, a szerszámszár csak a felerősítés céljára szolgál 

[1]. A szántóföldi kultivátorokat a már felszántott, vagy lazított területek további művelésére vagy tarlóhántásra 

használjuk. 

 
10. ábra Kultivátorszerszámok a) L alakú, b) nyíl alakú, c) lúdtalp alakú, d) véső, e) lazító fordítható, f) lazító lándzsa vagy 

szív alakú, g) rugó vagy rugós borona [15]. 
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A kultivátorozással lényegében kétféle művelet valósítható meg: a talaj lazítása, valamint a kezdeti 

fejlődésben lévő növényzet irtása. A kultivátor a talaj vágása mellett a szerszám állásszögétől függően végzi a 

lazítást. A szerszám fő jellemzői, a 2   nyílásszög és   ráhelyezési szög (10. ábra). A 2  a szárnyak vízszintes 

nyílásszöge, illetve a   a kultivátorszerszám a talajfelszínnel függőlegesen bezárt szöge (10.b ábra). Az α a 

szerszám élezési szöge (10.b,c ábra). 
Adott sebességnél e szögektől függ a szerszámmal érintkező talajrészek elmozdulása. A talajszelet 

gyorsítása és az azt követő ütközés jelentős talajdeformációval jár együtt, aminek a következménye az intenzív 

aprítás, illetve porhanyítás. 

Forgatás egyáltalán nem és a keverés is csak igen kismértékben végezhető kultivátorokkal. A keverést 

elősegíti a széles 2 szög és a nagy   ráhelyezési szög. A   ráhelyezési szög értéke többnyire 25-28°, míg a   

2  nyílásszög értéke 60-70°. A nagyobb művelési sebesség (8-12 km/h) elérése érdekében a   ráhelyezési 

szöget kell csökkenteni 18-20° értékre (11. ábra). A 11. ábrán a fajlagos ellenállás a kultivátor egy méter 

szélességéhez arányosítot vontatási ellenállása. 

 
11. ábra Kultivátorok geometriai jellemzőinek hatása a fajlagos ellenállásra [15]. 

 

A szárnyak vége felé a   ráhelyezési szög még fokozatosan csökkenthető 12°- ig. Ha nedvesebb a talaj 

a szerszám munkája során tömör zóna alakul ki, ami növeli az ellenállást. Hogy elkerüljük a talaj szerszámra 

tapadását kisebb   és   szögekkel kialakított szerszámokat kell használnunk. A nagyobb sebességgel történő 

művelés következtében a nagy felületi nyomás miatt alakul ki tömör zóna [15]. A gyomok elvágását a nagyobb 

sebesség és nyílásszög (2 ) szolgálja. A talaj porhanyítása a sebesség növelésével nő. 

 

3.3.2 A deformációs zóna kialakulása a vágóprofil előtt 
A talajok vágási folyamatánál a főszerepet a nyomás okozta deformáció játssza, amelynek hatására a 

függőleges vágóél előtti talaj oldalra nyomódik ki [11]. A deformációs zóna egyenes szerszám esetén a teljes 

vágási mélységben kialakul a legfelső 1 - 2 cm-es réteg kivételével. Minél kisebb a talaj és a szerszám közötti 

súrlódási szög, annál nagyobb állásszögnél jelentkezik a tömör zóna. Az állásszög változásával változik a tömör 

zóna nagysága is (12. ábra). 
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a) 

b) 
12. ábra A különböző szerszám állásszögeknél kialakult deformációs (def.) zónák a) 3dimenzióban, b) 2D vetületek, illetve 

vertikális és a horizontális erőkomponensek [16], [11]. 

 
A vágószerszám által kifejtett nyomás hatására a talajban repedések, törési felületek és a felületek 

mentén elcsúszások jönnek létre [9]. A legkülső ilyen felületen belül van a deformációs zóna, amelyben a talaj 

fellazul s aprózódik (13. ábra). Az egyes törési felületek létrejöttekor a vágási ellenállás hirtelen csökken, majd 

az ezt követő tömörítéskor ismét növekszik. Ezért a talajművelő szerszámok vonóerő szükséglete sohasem 

állandó, hanem egy közepes érték körül ingadozik, mely talajtól függően az átlagos vonóerő érték 30 - 40%-a is 

lehet. 
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13. ábra A tömör (1) és a deformációs zóna (2) függőleges szerszám előtt [11]. 

 
A deformációs zóna szélessége (a talaj felszínén mérve) meghatározott összefüggésben van a szerszám 

szélességével és a művelési mélységgel. A deformációs zóna kialakulását döntően befolyásolja a szerszám 

állásszöge. Nagy deformációs zóna elérése céljából kultivátoroknál kis állásszöget kell alkalmazni. Az állásszög 

növelésével mind a vízszintes irányú talajellenállás, mind a függőleges reakciókomponens növekszik. A tömör 

és a deformációs zóna mérete és alakja a művelés közben nehezen határozható meg. Mivel a talaj-

kultivátorszerszám egymásra hatásának modelljében a művelési sebesség következtében kialakuló deformációs 

zóna térfogata jelentősen befolyásolja a vontatási ellenállás nagyságát, ezért annak szimulálására különös 

figyelmet kell fordítani. 

3.3.3 Feszültségeloszlás a talajban 

A talaj vágásakor a deformációs zónán belül egy bizonyos feszültségmező alakul ki [9]. A legnagyobb 

nyomófeszültség a szerszám felületén, illetve tömör zóna kialakulása esetén annak felületén lép fel. A tömör 

zónán belül a feszültség állandó és megegyezik a maximális feszültséggel. A tömör zónán belüli nyomás a 

mélység függvényében növekszik, míg a felszínen zérus értékhez tart. Éppen ezért a tömör zóna a felszín 

közvetlen közelében nem tud kialakulni (14. ábra). 

 
14. ábra A talajellenállás a mélység függvényében [11] 

(P ellenállás [N], c kohézió [Pa], z művelési mélység [m]). 

 
A talajművelő szerszámok legfontosabb energetikai jellemzője a vontatási ellenállás [9], amely 

megmutatja hogy az adott szerszámgeometria talajban történő vízszintes irányú mozgatásához mekkora erő 

szükséges. A vontatási ellenállás a talaj jellemzőinek, a szerszám geometriai kialakításának, a művelési 

mélységnek és a vontatási sebességnek a függvénye. A sebesség növekedésével az ellenállás mindig növekszik, 
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a növekedés mértéke azonban a szerszám alakjától (elsősorban a   ráhelyezési szögtől) és a talaj tömörségétől 

függ. Az egyes kultivátorelemek deformációs zónái átfedik egymást, ezért az egyedileg mért szerszámok 

ellenállása mindig nagyobb, mint az együtt dolgozó elemeké. 

 

3.4 Analitikus megoldások a talaj-szerszám kapcsolat elemzésére 
A talaj-szerszám kapcsolat elemzésére használt analitikus modellek Terzaghi passzív talajnyomás 

elméletére épülnek [17]. Az első teóriák, analitikus modelleket használtak a talaj-művelőelem kapcsolatban [18], 

[19]. 

3.4.1 Az általános talajnyomás egyenlet 

Reece egy általános talajnyomás egyenletet javasolt [20], amely a talaj súlyának, kohéziójának és a 

felületi nyomásnak a hatását az alábbi formában írja le: 

 

F = (ρgz
2
Np + czNc + qzNq)W,      (5) 

Ahol F az egyszerű szerszám felületén fellépő erő [N], az Np, Nc, Nq dimenzió nélküli tényezők nemcsak 

a talaj belső súrlódási szögétől (ɸ), hanem a szerszám geometriai jellemzőitől, továbbá a szerszám és a talaj 

közötti kapcsolattól függnek [11], a ρ a talaj sűrűsége [kg/m
3
], a g a gravitációs gyorsulás 9,81 [m/s

2
], z a 

művelési mélység [m], c kohézió [Pa], q felszínterhelés [N] és W a szerszám szélessége [m]. Az N tényezőket 

meghatározva az egyszerű szerszámra ható erők kiszámíthatók. Mckyes rendszerezte ezen tényezők 

meghatározását a legegyszerűbb esettől az általánosig [21]. 

3.4.2 Kétdimenziós talajtörési elméletek 

A törési mechanizmus ebben az esetben egy olyan törési zónát jelent, amelynek a felületén fellépő 

feszültségek a rá ható erőkkel egyensúlyban vannak [5]. Az egyik ilyen törési felületet Terzaghi írta le, amely két 

részből tevődik össze: a szerszám élén átmenő logaritmikus spirálisból és egy passzív Rankie zónából [22]. 

 
15. ábra Terzaghi talajtörési elmélete (1943) [22]. 

 
Az elmélet hibáinak a kiküszöbölésére Sokolovski eljárása, a feszültségjellemzők módszere adott 

lehetőséget. A módszer kétdimenziós esetben kiváló eszköz a törésmechanizmus meghatározására [23]. A 

Sokolovski-féle módszerrel kapott csúszási sík nem azonos a logaritmikus spirális által meghatározott törési 

mechanizmussal. Ebben az esetben három egymástól elkülöníthető zóna figyelhető meg, a szerszám előtti 

határfelületi, az átmeneti és a Rankie zóna. Hettiaratchi és Reece üvegfalú talajvályúban végzett kísérleteik 

eredményei bizonyították a feltevéseiket [24]. 

3.4.3 Háromdimenziós talajtörési elméletek 

A háromdimenziós félempirikus megoldások alapja valamelyik kétdimenziós törési mechanizmus 

gyakorlati megfigyelésekkel kiegészítve [5]. Az első ilyen megfigyelésben Payne írta le [25], hogy amikor a 
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talajvágó szerszám nem túl széles a tömörödési zóna kialakulását követően a talaj nagy része oldalra áramlik (16. 

ábra). 

 
16. ábra A talajelmozdulás a) széles szerszám és b) keskeny szerszám előtt (1956) [26]. 

 
A Hettiaratchi és Reece által javasolt háromdimenziós modell (17. ábra) egy szerszámnyi széles 

logaritmikus spirális alakú törési felület kiegészítve két háromszög alakú zónával, amelyekre ható erőket 

egyensúlyi egyenletekkel határozták meg [27]. 

 
17. ábra Modell a talaj vágására keskeny szerszámmal (1977) [27]. 

 
Goodwin és Spoor modellje (18. ábra) abban különbözik az előzőtől, hogy az oldalhatást kúpcikk 

alakúnak feltételezték [28]. 

 

 
18. ábra Goodwin és Spoor háromdimenziós talajtörés modellje (1977) [28]. 

 
Mckyes és Ali az ékelmélet (19. ábra) alapján határozta meg a talaj vágása közben fellépő vonóerőt, az 

oldalhatást szintén kúpcikk alakúnak feltételezve [18]. Kiszámították a Reece-féle passzív talajnyomás egyenlet 

dimenzió nélküli tényezőit különböző művelési mélység és szerszámszélesség arányok esetén. Az így kapott N 

értékeket az állásszög függvényében ábrázolták és így egy meghatározott görbesereg segítségével 

kiszámolhatóvá vált a szerszámra ható erő [21]. 
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19. ábra McKyes és Ali háromdimenziós talaj vágási modellje (1977) [18]. 

 
Perumpral, Grisso és Desai ugyancsak az ékelméletet alkalmazták [19], de az oldalhatásokat az ékre ható 

oldalirányú erőkkel helyettesítették (20. ábra). Ez az egyetlen háromdimenziós modell, amely a megmozgatott 

talaj térfogatáról nem ad semmiféle információt. 

 

 
20. ábra Grisso modellje (1983) [19]. 

 

Stafford a Reece-féle passzív talajnyomás egyenletet úgy módosította, hogy a szerszám sebességét is 

figyelembe vette [29]. Megállapította, hogy a szerszám sebességének növekedésével változik a talaj törésének 

módja, azaz ridegből folyásos törésbe megy át. Természetesen a kétféle törési módhoz másképpen kell 

kiszámítani a vonóerőt [30]. 

Mckyes-Ali modelljét alapul véve két dinamikus talajtörési modell került kifejlesztésre, ahol a szerszám 

sebessége számításba lett véve. Swick és Perumpral a már bemutatott Perumpral által fölállított háromdimenziós 

modellt úgy fejlesztették tovább, hogy a dinamikus hatásokkal is számoltak [14]. A másik ilyen modell Zeng-

Yao (1992) nevéhez fűződik (21. ábra), ahol a gyorsulások és az elmozdulások hatásaival is számolnak [31]. 

 
21. ábra A törési zóna Zeng-Yao modellje szerint (1992) [31]. 
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3.5 Numerikus megoldások a talaj-szerszám kapcsolat elemzésére 
A végeselemmódszert számos kutató alkalmazta és fejlődésével a talaj-szerszám kapcsolatának a 

bemutatására egyre bonyolultabb modelleket készítettek [5]. Először a kétdimenziós, majd a háromdimenziós 

végeselemes modelleket (FEM) ismertetem. 

3.5.1 Kétdimenziós végeselemes modellek 

A talaj vágását végeselem módszerrel [5] először Young és Hanna (1977) vizsgálta [32]. A vágás 

folyamatát kvázistatikus problémának tekintették. Egy kétdimenziós modellt alkottak, amelyben a talaj 

nemlineáris viselkedését nyírókísérletekkel határozták meg úgy, hogy a két anyagjellemzőt (kohézió, belső 

súrlódási szög) a kapott elmozdulás-nyírófeszültség diagramot hiperbolával közelítve számoltatták ki. A kapott 

eredményeket üvegfalú talajvályúban végzett kísérleti eredményekkel hasonlították össze. 

Glee és társai (1994) kétdimenziós modellje egy konkrét talajtípus (nedves agyagtalaj) vágását 

modellezte [33]. Ez a talaj a nyomóvizsgálatok alapján szinte tisztán kohézívnak bizonyult (azaz a belső 

súrlódási szöge nulla). Ez a modell is jól meghatározta a várható vonóerő értékét és a várható deformációt is. 

Az előzőekben bemutatott talaj-szerszám modellek a szerszámnak mindössze néhány centiméteres 

elmozdulását vizsgálták és az alkalmazott anyagmodellek nem voltak alkalmasak a talaj nedvességtartalmának a 

leírására. 

Kerényi (1996) szintén kétdimenziós FEM modellt alkotott, amellyel a szerszám ráhelyezési szögének és 

sebességének a hatását vizsgálta a Drucker-Prager-féle kritérium egy továbbfejlesztett változatával a deviátoros 

képlékenységi feltétel alkalmazásával [5]. A Drucker-Prager-féle képlékenységi feltétel tulajdonképpen a von 

Mises-féle feltétel kiterjesztése, amely figyelembe veszi a hidrosztatikus nyomás hatását is. A módszer hátránya, 

hogy nem veszi figyelembe a talaj azon tulajdonságát, hogy húzásra, illetve nyomásra eltérően viselkedik. 

Ezenkívül a képlékeny alakváltozás során jelentős térfogati növekedés következik be, ami nem jellemző minden 

talajtípusra [5]. A deviátoros képlékenységi feltétel figyelembe veszi a talaj eltérő viselkedését húzás, illetve 

nyomás esetén. Kerényi a felállított modelljének alkalmazásával jó közelítéssel szimulálta a valós talajvályús 

vizsgálatok során mért vonóerőket és a szerszámon okozott feszültségeloszlásokat. Szimulációi során a talaj 

vágását kvázistatikus esetben vizsgálta, így a megalkotott modell korlátozta a szerszám elmozdulását. 

A kutatásom előzményeként Tamás és Jóri (2009), a talaj-szerszám kapcsolat szimulációiban, a FEM 

modellekben rendelkezésre álló repedésterjedés eljárást alkalmaztam. A VCCT (Virtual Crack Closure 

Technique) eljárással egyidejűleg volt szükséges beállítani az auto remeshing (automatikus hálósűrítés, amely a 

korábbi FEM szoftverekben még nem volt elérhető) funkciót [34], hiszen úgy kellett a kontinuum modellben 

megtalálni a legnagyobb feszültségeket, hogy a kiindulás egy előre definiált repedéskezdet volt [35]. 

A modellben feltételeztem, hogy a talaj homogén, izotrópikus és a Parabolikus Mohr-Coulomb 

(Drucker-Prager) anyagmodellt alkalmaztam a talaj nedvességtartalmának a leírására (22. ábra). 

 
22. ábra A 2D-s végeselemes vizsgálatok [36]. A nyíl jelöli a szerszám mozgásának az irányát. 

 

Mivel a szimulációk során a repedéskezdeteket elem duplikációval előre meg kellett határozni számos 

esetben a túl sűrű hálózás következtében kifordult elemek miatt leállt a szimuláció. 

A bemutatott kétdimenziós végeselemes modellek nem bizonyultak megfelelőnek a talaj-

kultivátorszerszám egymásra hatásának korszerű szimulációihoz, mivel a feladatot csak kétdimenzióban, 

korlátozott szerszám elmozdulással modellezik és nem alkalmasak a keveredés leírására. 

3.5.2 Háromdimenziós végeselemes modellek 

Liu Yan és Zhi-Min (1985) háromdimenziós modellje az ismertetett kétdimenziós modellekhez 

hasonlóan statikus feladatnak tekintette a talaj vágását [37]. A szerszám és a talaj közötti súrlódást a Mohr- 
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Coulomb törvénnyel írták le, amely paramétereit nyíróvizsgálatokkal határozták meg [5]. A szimulációikban a 

szerszám élénél vízszintesen előre meghatározták a törési sík kialakulásának az irányát. 

Szintén a kontinuum modellezést alkalmazva Xie Xiao-Mi és Zhang De-Jun (1995) hozták létre az első 

olyan végeselemmódszerrel készült talajvágási modellt [38], amely a dinamikus hatásokat is figyelembe vette. 

Ehhez mind az anyagtörvény, mind a súrlódás leírásához szükséges paramétereket dinamikusan végrehajtott 

hagyományos nyíró és háromtengelyű vizsgálatokkal határozták meg. A talajt nyolccsomópontos hasábelemekre 

osztották föl és az elemszám csökkentése érdekében a határokon „elmosódó” elemeket (fuzzy elements) 

alkalmaztak. Ezekben a háromdimenziós modellekben már összetettebb szerszámgeometriák is vizsgálhatók 

voltak. 

Chi és Kushwaha (1991) egyenes és ék alakú szerszámok talajra gyakorolt hatását vizsgálta 

végeselemmódszerrel [39]. Számításaikat agyagtalajra végezték el, amelynek mechanikai jellemzőit 

laboratóriumban háromtengelyű vizsgálatokkal határozták meg. A talajt nemlineárisan rugalmas anyagnak 

tekintették, így hozva létre a korábbiaknál pontosabb talajmodellt. 

 Abo-Elnor és kollégái (2003) hypoplasztikus (kevésbé képlékeny) anyagmodell alkalmazásával hozott 

létre háromdimenziós FEM modellt száraz homoktalajok vizsgálatára [40]. Vizsgálataikban a vízszintes erőket 

teljes hosszban, a függőleges erőket a szerszám 5cm-es elmozdulásáig tudták vizsgálni, viszont a szerszám 

körüli talajdeformáció pontosabb elemzésére modelljük nem volt alkalmas és a repedési síkot előre be kellett 

állítani. 

Karmakar és Kushwaha (2006) kutatásainak a középpontjában a talajművelő eszközök és a szerszám 

kapcsolatának feltárása volt a CFD (Computational Fluid Dynamics) áramlástani módszer alkalmazásával, mely 

eredményeként a művelő szerszámok geometriájának optimalizálására nyílt lehetőség [41]. Kutatásaik során az 

analitikus modellek javítása céljából áramlástani alapokon nyugvó numerikus megközelítéseket alkalmaztak. 

Modelljükben a talaj viszkoplasztikus deformációit vizsgálták 5,5 m/s művelési sebességnél, rámutatva a 

szerszám körüli talajáramlásra. 

 Upadhyaya és munkatársai (2002) átfogó tanulmányt készítettek a talaj-szerszám kapcsolat elemzéséhez 

alkalmazott végeselemes modellekről [42]. Kutatásuk rávilágított arra, hogy a végeselemes modellek a legtöbb 

esetben kizárólag kontinuum modellezésre alkalmasak, így a talajban bekövetkező repedések terjedése és a 

talajkeveredés a FEM módszerrel nem elemezhető [43]. Az előzőekben leírt modellek csak korlátozottan voltak 

képesek a művelő szerszám optimalizálására a leegyszerűsített szerszámgeometria miatt, továbbá feltételezték, 

hogy a talaj izotróp, homogén és ideálisan képlékeny [44], [45]. 

Karafiath és Nowatzki (1978) mutatta be először a véges differenciák módszerét, melyben nem volt 

szükséges előre megadni a szerszám előtti törési síkokat [46]. 

Urbán és munkatársai (2012) a talaj és különböző művelőszerszámok SPH (Smooth Particle 

Hydrodynamics) módszer segítségével történő modellezésének a lehetőségeit vizsgálták [47]. Az SPH elemek a 

végeselemmódszerrel ellentétben nem csomópontokhoz vannak kötve, hanem egymáshoz képest bármekkora 

mértékben elmozdulhatnak. A művelő szerszám vontatási ellenállását közel 20-30% pontossággal szimulálták. 

Megállapították, hogy a szimulációs instabilitások kiküszöbölésére további kutatások szükségesek. 

Major és Csanády (2014) kutatásuk során egy speciális forgókés rendszerű pásztakészítő gépet 

vizsgáltak szintén az SPH módszer alkalmazásával [48]. A talaj szilárdságtani tulajdonságainak leírására a 

Drucker-Prager anyagmodellt alkalmazták. A szerszámot végeselemekből, a talajt pedig SPH elemekből 

építették fel. Megállapították, hogy az SPH módszer alkalmazásával csökkenthetők a szerszámfejlesztéshez 

szükséges kísérleti költségek. 

A háromdimenziós végeselemes modellek áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a 

bemutatott talaj-szerszám modellek között nem szerepel olyan, amely alkalmas a talajban művelés közben 

kialakuló nagyszámú repedések kialakulásának, illetve a talaj keveredésének szimulálására. 

 

3.6 Diszkrételemes modellek a talaj-szerszám kapcsolat elemzésére 
A talaj-szerszám kapcsolat modelljében a leginkább korszerű megközelítés szerint a modelltalaj diszkrét, 

teljesen merev szemcsékkel leírható és a részecske dinamika (diszkrételemes módszer) alkalmazásával 

szimulálható. A DEM módszert Cundall és Strack  hozták létre [49], [50]. Ezen feltételezés szerint a talajvágás 

és szétválás közben diszkrét, egyedülálló komponensekre bomlik, amely a talajdeformáció, illetve törés 

elemzésére ad lehetőséget. 

Potyondy és kollégái tárgyalták először 1996-ban a szemcse alapú modellek tulajdonságait [51]. 

Állításuk szerint a törékeny heterogén anyagok inelasztikusan deformálódnak a nagy mennyiségben kialakuló 
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mikrorepedések következtében [52]. A növekvő terhelés hatására a mikrorepedések egyesüléséből jönnek létre a 

makrorepedések, vagy törések. A rugalmatlan deformációk és törések modellezése két kategóriába sorolható 

attól függően, hogy indirekt módon reprezentáljuk a tönkremenetelt, vagy direkt a nagyszámú mikrorepedések 

formálódásának követésével. 

 Cleary (1998) mutatott be 2D-s diszkrételemes modellt, elemezve a markoló kanál formáját az ásás 

folyamatának modellezésével [53]. Bár ő nem validálta számításait valós mérési eredményekkel, egy későbbi 

munkájában kitért az ásás 3D-s modellezésére [54]. 

Tanaka és munkatársai (2000) DEM modellt hoztak létre a vibrációs mélylazító és a talaj közötti 

kapcsolat szimulációjához. A szántóföldi vizsgálatok eredményeit, azaz a szerszám energetikai jellemzőit, illetve 

a talajban a repedések kialakulását jó közelítéssel szimulálták 2D-ben [55], [56]. Horner és kollégái (2001) 

háromdimenziós diszkrételemes modellt a talaj-kormánylemez kapcsolat szimulációihoz hoztak létre, amellyel 

lehetővé vált a szántás közbeni talajdeformáció vizsgálata [57]. Bár szimulációikat 2D-ben végezték, modelljük 

alkalmas volt a talajban kialakuló repedések, keveredések leírására. 

Hofstetter (2002) 3D-s DEM modellt hozott létre a tolólap és talaj kölcsönhatásának a szimulációjához 

[58]. A vízszintes elmozdulások korreláltak a valós tapasztalatokhoz. 

A hagyományos mérési eljárások a talaj mint halmaz makromechanikai jellemzőit határozzák meg. A 

DEM modellben viszont a talaj mikromechanikai paramétereit kell beállítani a szemcsekapcsolatokban, így egy 

megfelelő talajmodellt nagyon nehéz pontosan meghatározni [59]. 

Zhang és Li (2006) szerint a kohézív talaj dinamikus mechanikai tulajdonságait, külső erőhatás alatt [60] 

kell vizsgálni a különböző terepen működő szerkezetek miatt. Wu és Qu (2009) a kezelt homoktalajok folyási és 

merevségi karakterisztikáit vizsgálta [61]. Laboratóriumi talajnyíró és talajnyomó vizsgálatokat végeztek, 

melyek diszkrételemes verifikált modelljét is elkészítették. Wu és Qu DEM modellje, Zhang és Li-vel 

ellentétben nem terjedt ki a dinamikus hatások verifikációira. 

 A diszkrételemes talajmodell paraméterei analitikus megközelítés alapján is meghatározhatók. Cundall 

és Strack (1982) [62], illetve Taylor és Preece (1992) Hertz kontakt elméletét alkalmazták [63]. Más 

megközelítés szerint a talaj makroszintű rugalmas jellemzőit kell vizsgálni (rugalmassági modulus, Poisson-

tényező) és a feszültség tenzorok nagyságát a vizsgált mintákon [62], [64], [65], [66], [67], [68]. Liao és Chang 

(1995) elasztikus anyagtömegként vizsgálva a talajt, mely során a szemcsék közötti rugómerevségek nagysága 

beállítható volt [69]. Fontos megemlíteni, hogy ezek a modellek nem vették figyelembe a szemcsék közötti 

kohéziót, a belső súrlódási szöget és a szemcsék elfordulását. 

A DEM modellekben beállítandó talajparamétereket a kutatók a kísérleti és a szimulációs eredmények 

közötti megfelelő pontossággal verifikálták [70], [56], [55], [71]. Franco (2005) javaslatot tett a DEM 

modellparaméterek meghatározására a belső súrlódási szög figyelembevételével [59]. Direkt nyíródobozos 

vizsgálatot hasonlított össze szimulált nyíró vizsgálattal, viszont a vizsgált talajt nem bolygatatlan állapotban 

elemezte laboratóriumi körülmények között, így a modell felállítása téves feltételezéseken alapult. A problémára 

válaszként újabb vizsgálati módszerek kerültek kifejlesztésre először végeselemes szimulációkhoz, alapul véve 

valós laboratóriumi vizsgálatokat [72], [73]. 

Bagherzadeh (2009) kutatásai során azt a kérdést elemezte, hogy a DEM modellben használt nagyobb 

szemcseméretek paramétereit hogyan kell beállítani az adott nyírófeszültség meghatározásához. Kutatásukban a 

szemcse mérete és a nyírófeszültség közötti kapcsolatot tártak fel különböző szemcseméretek alkalmazásával 

[74]. 

Kuhn és Bagi (2009) azt a kérdést vizsgálta, hogy a kétdimenziós diszkrételemes szemcsehalmaz attól 

függően, hogy hány darab szemcséből áll, miképpen befolyásolja a halmaz mechanikai jellemzőit (merevség, 

feszültség). Bebizonyították, hogy a realisztikus deformáció-mintázatok kialakulásához mérettől függetlenül pár 

ezer szemcse elegendő [75]. Vizsgálataikhoz 2D-s nyírószimulációkat alkalmaztak. Az előbb leírt kutatás 

eredményei alapján elmondható, hogy kevesebb szemcséből is elég létrehozni a vizsgálni kívánt halmazt, mert 

adott terhelés hatására közel ugyanaz a feszültségeloszlás alakul ki. 
 Schöpfer és munkatársai (2009) a DEM módszert felhasználva végeztek olyan szimulációkat, amelyek a 

modelltalaj rugalmasságát, merevségét és belső súrlódási szögét a porozitás és a szemcsehalmazban lévő kötött 

kapcsolatok arányában vizsgálta. Több sorozat triaxiális vizsgálatot hajtottak végre különböző előterhelő erők 

alkalmazásával, illetve olyan nyomóvizsgálatokat végeztek, amelyekben különböző szemcsehalmazokat hoztak 

létre. A vizsgált aggregátumok között a különbséget az eltérő szemcseméret eloszlás és porozitás, illetve a véges 

térfogaton összeragasztott kapcsolatok aránya jelentette [76]. 
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Obermayr és kutatócsoportja (2011) munkájuk során a kohézió nélküli talajok műveléséhez szükséges 

vontatási ellenállás megbecsüléséhez készítettek kvázistatikus DEM modellt [77]. A modell 100 mm 

szélességben és 40 mm mélységben működő szerszám modelltalajra gyakorolt hatását szimulálta (23. ábra). 

 
23. ábra Obermayr kvázistatikus DEM modellje [77]. 

 
Későbbi kutatásaikban a numerikus szimulációs modelljükben nedves homoktalajt vizsgáltak, melyben 

az egyes szemcséket véges térfogaton ragasztották össze a kohézió figyelembevétele miatt [78].  

Coetzee és Els (2009) direkt és triaxiális nyíróvizsgálatokkal ellenőrizte a mikroszkópikus beállítások 

makroszkópikus hatásait [79]. Eredményeikből jól látható, hogy a szemcsék közötti cement, kötőanyag 

mennyisége reprodukálható a kapcsolati modell segítségével. Hasonló vizsgálatok eredményeként Bravo és 

kollégái (2014) az általánosan alkalmazott Mohr-Coulomb törési feltételeket alkalmazták. Szimulációs 

eredményeik a talajvályús vizsgálataikkal egybevetve 95%-os megbízhatóságot mutattak [80]. 

Chen és társai (2013) a DEM modelljüket azért fejlesztették ki, hogy a zagylé talajba juttatását 

modellezzék. Vizsgálataikkal a talaj vágásához szükséges erő (függőleges és vízszintes erőkomponensek) és a 

lazítottság minőségének az elemzésére nyílt lehetőség. A validált modelljük 10%-os hibahatáron belül volt a 

mérésekhez képest. A modelltalaj dinamikus viselkedése és a mikro tulajdonságai közötti összefüggéseket még 

nem kutatták [81]. 

Sadek és kollégái (2011) szintén a DEM módszert alkalmazták a szerszám és a talaj kapcsolatának 

elemzéséhez. Vizsgálataik során a DEM-ben létrehozott nyíróvizsgálatukat a laboratóriumi direkt nyíró 

berendezés segítségével validálták, különös figyelmet fordítva a talaj nedvességtartalmára. Eredményeik 

rámutattak, hogy a talaj nedvességtartalma a szemcsék véges térfogaton történő összeragasztásával létrehozott 

(parallel-bond) kötési  modellel reprodukálható [82]. 
 Ono és munkatársai (2013) a talaj átvágására, illetve a talaj-szerszám kapcsolat leírására u.n. multi-

sphere modellt alkalmaztak, amely nem egyszerűsíti gömbbé a talajszemcsék formáját (24. ábra). Több (2-6 db) 

azonos nagyságú szemcséből hoztak létre a valódi talajszemcse formájához hasonló „clumpokat”, csomókat 

[83]. 

 
24. ábra Multi-sphere modellben alkalmazott „clump” csomók, a szemcsék alakjának leírásához (S1-egy szemcse, L2, L3, 

C8, M7, T4-több szemcséből létrehozott szemcse, illetve csomó) [83]. 

 
 Obermayr és munkatársai (2014) a kutatásaikban a talajt durván három részre osztották: kohézió 

nélküli, kohéziós és cementált talajtípusokra. Állításuk szerint a validálás során használt modellparaméterek nem 
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jelentik az egyetlen jó beállítást, hiszen más beállításokkal is megadhatók az adott talaj makromechanikai 

tulajdonságai [84]. 

Ucgul és kollégái (2014) lineárisan rugalmas, hiszterézises rugókat alkalmaztak kapcsolati modellként 

[85]. Mérték a "potyogtatott szemcsehalmaz" rézsűszögét és penetrációs ellenállását a megfelelő kohézió nélküli 

talaj kapcsolati paraméterek beállításához. A különböző szerszámgeometriai kialakítások vontatási ellenállását és 

a közben jelentkező függőleges irányú erőket vizsgálták, továbbá elemezték a kialakult barázda profilját, amelyet 

különböző sebességekhez és szerszámgeometriákhoz vezettek vissza. A számítási eredmények jó egyezést 

mutattak a szerzők korábbi munkáikban leírtakkal [86], [87]. Későbbi kutatásaikban a plasztikus deformációkat 

és az adhéziót is szimulálták [87]. Bizonyították, hogy a szemcseméret növelésével a DEM módszer nem veszít a 

pontosságából, viszont a számítási idő jelentősen csökkenthető a nagyobb méretű szemcsék alkalmazásával, 

amely jó egyezést mutat a korábbi kutatási eredményekkel [75]. 

A legtöbb indirekt megközelítés (3.5 fejezet) az anyagot kontinuumként idealizálja és átlagol a 

különböző mérések során és a modellen nincs a valóságos repedésekhez hasonlóan látható elváltozás. A direkt 

megközelítés az anyagot strukturált egységként kezeli, vagy szemcséket ragaszt össze (rugóval, rúddal, stb.) 

azok érintkezési pontjain. A szemcsék közötti ragasztások megszűnését követően kialakulhat azok keveredése. 

Elmondható, hogy a DEM módszer megfelelő eszköz a talaj-szerszám kapcsolat leírására, hiszen a 

korábbi (analitikus, FEM) modellek említett korlátaival nem rendelkezik [49]. A talaj nemlineáris viselkedését, 

illetve a talaj-szerszám kapcsolatot könnyen leírhatjuk valamilyen DEM modellel [88], [89], [90]. 

 

3.7 A talaj-szerszám kapcsolat DEM szimulációinak előzetes tapasztalatai 
Ebben a fejezetben az előzetes DEM szimulációim tapasztalatait írom le. A 2D-s FEM szimulációkat 

követően, 2D-s DEM futtatásokat végeztem. A diszkrételemes módszerben a végeselemes módszerrel 

ellentétben közvetett kapcsolat van a mikro- és makromechanikai jellemzők között. Ez a közvetett kapcsolat azt 

jelenti, hogy a mikromechanikai beállítási paraméterek megfelelően beállított nagyságával és a kötési 

modellekben szereplő beállítási paramétercsoportok arányával képezhetőek le a makromechanikai 

tulajdonságok. A megfelelő előzetes verifikációt követően a modell nemcsak jól hozza a szükséges 

makromechanikai paramétereket, hanem a létrehozott szemcsehalmaz a valós talajokkal közel azonos viselkedést 

mutat. 

. a) b) c) d) 
25. ábra A kéttengelyű (biaxiális) nyírószimuláció a) függőleges és vízszintes feszültségek, b) kapcsolati struktúra, c) 

parallel-bond kötések a szemcsék között (fehér vonalak), d) normál- és nyíróirányú erők kialakulása a biaxiális 

nyírószimuláció közben. 

 
A 2D-s vizsgálatok esetén kéttengelyű nyírószimulációval (25. ábra) határoztam meg a szemcsehalmazra 

jellemző mechanikai paramétereket, amelyek nagyságát a szakirodalomi forrásokban fellelhető talajjellemzőkkel 

validáltam (kohézió, belső súrlódási szög). 

A PFC
2D 

szoftverrel lefuttatott diszkrételemes szimulációkban az érintkező szemcséket erő- és 

nyomatékbíró kötés alkalmazásával ragasztottam egymáshoz, mely megfelelően írta le a kohézív talaj és a 

művelőszerszám hatásmechanizmusát 2D-ben (26. ábra). Lazított és tömör talajokon futtattam le az előbb leírt 

szimulációkat, elemezve a sebesség és a szerszám ráhelyezési szögének hatásait. Az alkalmazott erő- és 

nyomatékbíró kötések jól modellezték a talajszemcsék között lévő folyadékhidak mechanikai viselkedését, 
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melyek megszűnése hoztott létre repedéseket, így rögöket a diszkrételemekből álló szemcsehalmazban (26.b,c 

ábrák). 

 
A modell mennyiségi (vontatási ellenállás) eredményeivel párhuzamosan a minőségi változás is 

elemezhetővé vált (rögösödés). A kétdimenziós DEM szimulációk nem voltak megfelelő pontossággal 

összevethetők a valós esetekkel, illetve laboratóriumi mérések során alkalmazott geometriákkal, mivel a 3D-s 

hatásokat nem tudták tükrözni [91]. 

 

3.8 A talaj-szerszám elméletek és modellek összefoglalása, értékelése 
A kultivátorszerszámok működésének elemzése szántóföldi („in situ”), illetve laboratóriumi talajvályús 

vizsgálatokkal lehetséges. Ezek a kísérletek költségesek és időigényesek és csak abban az esetben kivitelezhetők, 

ha a vizsgálni kívánt szerszám prototípusát legyártották. A bolygatatlan véletlenszerű struktúrába rendeződött 

talaj következtében a vizsgálatok értékelése összetett folyamat. Az analitikus megoldások nem teszik lehetővé a 

talaj kultivátorral történő lazításának a minőségi elemzését, ugyanis csak a várható vonóerő igényre adnak 

választ adott talajtípus esetén. 

A numerikus módszerek közül a végeselemes FEM modellek (finite element method) csak részben 

képesek leírni a talaj-szerszám hatásmechanizmusát, mivel a kialakuló repedések leírására csak korlátozottan 

alkalmazhatók. Az előző megállapítás tehető a CFD (computational fluid dynamics) szimulációk esetén is, ahol a 

talaj mozgását áramlástani szempontból közelítik meg. A kontinuum modellek közül az SPH (smoothed particle 

hydrodynamics) módszer alkalmas a talajlazítás vizsgálatára. Az SPH módszer is makromechanikai 

beállításokkal használható, viszont a talaj keveredésének, illetve a kohézió következtében kialakuló 

aggregátumok, klaszterek mozgásának a leírására nem alkalmas (27. ábra). 

A megismert modellek csak részben voltak alkalmasak a kohézív talaj megfelelő mechanikai 

tulajdonságainak a meghatározására. Az irodalomkutatásban bemutatott DEM modellek a szemcsék normál- és 

nyíróirányú merevségein túl a legtöbb esetben csak a Coulomb-súrlódást alkalmazták. Történtek olyan kutatások 

is, ahol egyszerű súrlódásos modellek alkalmazásánál a szemcsék szabályos rácsszerkezetbe rendeződését 

kiküszöbölve a diszkrételemekből csomókat, „clumpokat” hoztak létre, így határozva meg a talajmodellben a 

véletlenszerűséget. Az irodalomkutatásban bemutatott modellek egy része már a kohézió leírására alkalmas 

anyagmodellt használt, viszont a vizsgált diszkrételemekből létrehozott szemcsehalmazban az előre beállított 

kötések megszűnését, azaz azok repedékenység érzékenységét nem elemezték, annak beállítására nem tettek 

javaslatot. 

Az irodalomkutatásban bemutatott diszkrételemes talaj-szerszám modellek nagyrészt egyszerű 

szerszámgeometriák vizsgálatára voltak alkalmasak és a vontatási ellenállás verifikációját egyetlen sebesség 

alkalmazásával folytatták le. A megjelent DEM kutatások között nem volt olyan modell, amely szimulálta volna 

a CAD rendszerből beimportált kultivátorszerszám és a kohézív talaj kapcsolatát a talajban kialakuló repedések 

figyelembevételével. A parallel-bond kötés megadható paramétereit már néhány szakcikk tárgyalta, de eddig 

egyikben sem volt megtalálható a modell beállítási paraméterei közötti kapcsolat részletes feltárása. 

 

 

a) b)

c) d) 

26. ábra A talaj (2D) modellje a) a repedések kialakulása, b) a repedések kialakulását követő rögképződés és c) 

talajáramlás, illetve d) a kohéziót jelentő parallel-bond kötések (párhuzamos fekete vonalakkal jelölve). 
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27. ábra A talaj és szerszám hatásmechanizmusának szakirodalmi modelljei. 

 
A direkt nyírószimulációk validálásával nem, vagy csak részben képesek a meglévő vizsgálatok 

meghatározni az adott szemcsehalmaz (talaj) makromechanikai tulajdonságait. Triaxiális nyírószimulációt már 

végeztek köveken, viszont talajon végzett vizsgálati eredményekről még nem számoltak be. 

A szakirodalmi áttekintésem alapján jól látható, hogy nem volt olyan kutató, aki a DEM módszerben a 

direkt nyírószimuláció és a triaxiális nyírószimuláció eredményeit egyaránt vizsgálta volna, így igazolva a 

parallel-bond kapcsolati modell beállítási paramétereinek a helyességét. A triaxiális nyírószimulációs teszt 

értékét pedig tovább fokozza, hogy a vizsgált szemcsehalmaz jóval több mechanikai jellemzőjének (a vizsgált 

halmaz rugalmassági modulusa, Poisson-tényezője, repedések száma normál- és nyíróirányban) a 

meghatározását teszi lehetővé. 
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3.9 A kutatásom célkitűzései 
A kutatás legfontosabb céljaként egy olyan talaj-kultivátorszerszám hatásmechanizmusát leíró DEM 

modell felállítását tervezem, amellyel a kultivátorszerszám geometriája az energiafelhasználás 

figyelembevételével optimálható. Mivel a szerszám energetikai vizsgálatai során kapott eredmények (vontatási 

ellenállás, a szerszám ráhelyezési szög és a sebessége függvényében) agrotechnikai szempontból nem 

elegendőek ezért fontosnak tartom, hogy a létrehozott modellel a kultivátorkapa munkájának minőségi elemzését 

is el tudjam végezni (elmozdulások, talajprofil, átlazított keresztmetszet, porhanyítás, lazítottság). Kutatásom 

céljai a következők: 

 

1. Kutatásom célja egy olyan diszkrételemes talaj-kultivátorszerszám modell megalkotása, 

amelyben beállítható a mezőgazdasági talajokra jellemző kohézió, illetve amellyel 

modellezhetőek a talajlazítás során kialakuló repedések, törések és az egyéb méréssel 

igazolható talajmechanikai jellemzők a művelési folyamat leírásához azért, hogy a 

kultivátorszerszámok tervezését megbízhatóbb alapokra helyezzem. 

 

2. A talajmechanikai vizsgálatokkal az esetek többségében a talaj makromechanikai jellemzőit 

mérjük. Ezért a makromechanikai jellemzők meghatározását követően célom a 

diszkrételemes módszer alkalmazásánál szükséges mikromechanikai jellemzők nagy 

pontosságú beállítása. A szemcsekapcsolatokban alkalmazott makro- és mikromechanikai 

beállítási paraméterek verifikációját a direkt nyíródobozos szimulációk, illetve az 

összetettebb triaxiális nyírószimulációk eredményeivel tervezem igazolni. 

 

3. Szeretném feltárni, hogy a mikromechanikai jellemzők vizsgálatainál a talajfizikai 

hatáselveknek megfelelően a parallel-bond kapcsolati modellben megadható paraméterek 

megváltoztatásával hogyan lehet a modellben a repedések, törések kialakulását szabályozni, 

beállítani. A modell alkalmasságát a szimulációs és talajvályús mérések eredményeinek 

összehasonlításával, illetve a valós és a szimulált nyírókísérletek eredményeivel kívánom 

igazolni. 

 

4. A statikus modellparaméterek vizsgálatán túl a dinamikus, sebességfüggő paraméterek 

(csillapítás) elemzését is el szeretném végezni, hiszen a talaj nedvességtartalma miatt 

tapasztalható kísérőjelenségnek (az úgynevezett kapilláris-hatásnak) fontos szerepe van a 

talajlazítás energiaigényében a szerszám előtt kialakuló deformációs zóna méretei miatt. 

 

5. A létrehozott talaj-szerszám modelljének szimulációi során célom annak az igazolása, hogy 

a szakirodalomban fellelhető eredmények tükrében is megfelelő a talaj-szerszám modell. 

Ennek során a kohézív talaj és szerszám kapcsolatának elemzésével egy adott 

kultivátorszerszám (β) ráhelyezési szögének, a művelési mélységének és sebességének a 

vontatási ellenállásra és a művelés minőségére gyakorolt hatását tervezem meghatározni. 

Tehát a vizsgálati módszer olyan mértékű kidolgozása a célom, amely a szerszám 

ráhelyezési szöge, a sebesség és a lazítottság közötti optimális beállítási értékek 

meghatározását teszi lehetővé. 

  

A diszkrételemes módszer korszerűsége következtében a korábbi megközelítéseknél pontosabb, a 

szántóföldi vizsgálatoknál kevésbé élőmunka-igényes értékelésre alkalmas. A szimulációk alkalmazásával egy 

olyan módszer kidolgozása a célom, amely segítséget nyújt a mezőgazdaságban dolgozó fejlesztőmérnökök 

számára. 
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4 ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
A talaj-szerszám modell mechanikai jellemzőinek meghatározására a statikus laboratóriumi direkt 

nyíródobozos vizsgálatot, illetve a kultivátorszerszám dinamikus energetikai és munkaminőségi hatásának 

elemzéséhez laboratóriumi mérőkocsit és talajvályút alkalmaztam [92]. A vizsgálatok elvégzésére 

(talajmechanikai jellemzők, vontatási ellenállás) a diszkrételemes módszerrel létrehozott talaj-kultivátorszerszám 

modell mikro- és makromechanikai jellemzőinek a beállítása miatt volt szükség. A vizsgálataimhoz a PFC
3D

 

(ITASCA
TM

, USA) diszkrételemes szoftvert alkalmaztam. 

 

4.1 A vizsgálataim során alkalmazott diszkrételemes módszer ismertetése 
A diszkrételemek módszere (DEM) egy numerikus eljárás, mely a különálló szilárd testekből felépülő 

anyagok mechanikai viselkedését írja le [62]. A diszkrét, különálló szemcsehalmazban az elemek egymáshoz 

képest független elmozdulásokkal, szabadságfokokkal bírnak. A vizsgálataim során a PFC
3D 

diszkrételemes 

szoftvert alkalmaztam. A szimulációimhoz használt módszerben a szemcsék tökéletesen merevek és a 

kapcsolatok jellege és teherbírása pontosan meghatározható volt. A halmaz mozgásai, mechanikai jellemzői 

megfelelően használhatók valós fizikai jelenségek leírására. A legtöbb diszkrételemes szoftverben a Newton-féle 

mozgástörvények szolgálnak a szemcsék közötti elmozdulások és létrejövő erőhatások számításának alapjául. 

 Az összetettebb mechanikai tulajdonságok leírásához jól alkalmazhatók a szemcsék között definiált 

kötések. A kötés szilárdságát meghatározó beállítási értékek túllépése esetén, a kötés eltörik, azaz megszűnik. A 

szemcsehalmazon belül a valós feszültségek eloszlásához hasonló állapot jön létre, amely következtében 

repedések keletkezhetnek benne és kisebb aggregátumokra, klaszterekre eshet szét. A PFC
3D 

diszkrételemes 

szoftver a következő alapfeltételezések szerint működik: 

- a szemcsék tökéletesen merev testek, 

- érintkezések, elhanyagolhatóan kicsi pontszerű területen (2D), térfogaton (3D) jönnek létre, 

- az egyes merev elemek egymásba érhetnek, így modellezve a rugalmas deformációt, 

- az egymásba csúszás az előre megadott kapcsolati merevség és az erő mértékétől függ, 

- kötések a szemcsék közötti kapcsolatokban hozhatók létre, 

- minden szemcse gömbölyű (3D), viszont „clump” –ok (elemi szemcsékből létrehozott tökéletesen merev 

csomók) alkalmazásával véletlenszerű formák is alkothatók. 

A PFC
3D

 szoftver alapfeltevése, mely szerint a szemcsék magukban összenyomhatatlanok meghatározó, 

hiszen az egész szemcsehalmazban, mint fizikai rendszerben történő deformációk az érintkezési pontokon való 

elmozdulást megengedve megfelelően leírhatók. Például a homoknak, mint szemcsehalmaznak a mechanikai 

viselkedésének a leírásánál igen pontosan képes az előző feltevést szimulálni, hiszen a deformációk elsősorban a 

szemcsék relatív elcsúszásából, elfordulásából jönnek létre. 

A következő fejezetekben a jelölések alkalmazásánál nagymértékben támaszkodtam a PFC Manual, 

Theory and Background fejezetében alkalmazott jelölésekre [51]. 

4.1.1 A számítási ciklus a diszkrételemes szimulációban 

A PFC
3D 

diszkrételemes szoftverben a kalkulációs ciklus egy időlépéses algoritmus, melynél a 

mozgástörvény és az erő-elmozdulás törvény egymás utáni ismétlései szükségesek, mialatt egyfolytában 

aktualizálja az elemek helyzetét [51]. A számítások közben a kapcsolatok vizsgálata során alternálunk Newton 

második törvénye és a kapcsolati erő-elmozdulás törvények segítségével (28. ábra). Minden időlépés kezdetekor 

a kapcsolatok állapotai aktualizálódnak az ismert részecske és falelemek helyzetei szerint. Az erő-elmozdulás 

törvény hozzárendelődik minden egyes kapcsolathoz és aktualizálja a kapcsolati erőket és a relatív 

elmozdulásokat a két szemcse között alkalmazott kapcsolati modell szerint. 
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28. ábra Számítási ciklus a PFC
3D

 szimulációs szoftverben. 

4.1.2 A kapcsolati erő-elmozdulás törvény 

Az erő-elmozdulás törvény minden egyes kapcsolatban működik és leírható az érintkező síkon 

elhelyezkedő érintkezési ponttal   
   , melyet az ni normális egység vektor határoz meg. 

 Az erő-elmozdulás törvény meghatározható a szemcse-szemcse (29.a ábra) és a szemcse-fal (29.b ábra) 

kapcsolatokban. Szemcse-szemcse kapcsolat esetén a kapcsolódó egyenletekben a két gömb alakú szemcse 

jelölése A és B. Szemcse-fal kapcsolat esetén  b és w jelöléseket használjuk. A túlfedést mindkét esetben U
n 
–nel 

jelöljük. 

a) b) 

29. ábra A a) szemcse-szemcse és b) szemcse-fal kapcsolat jelölései, illetve a kapcsolati síkok [51]. 

 

Szemcse-szemcse kapcsolatban az ni normális egységvektor, amely az érintő síkot határozza meg a 

következő módon adható meg [51]: 

ni = 
  
       

   

 
   (szemcse-szemcse)     (6) 

ahol   
    és   

    az A és B szemcsék középpontjainak helyvektorai, illetve d a két szemcseközéppont 

távolsága. 

     
       

     =      
       

        
       

        (szemcse-szemcse)  (7) 
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Szemcse-fal kapcsolat esetén, ni azon vonal mentén mutat, amely a legrövidebb d távolságot definiálja a 

szemcse középpontja és a fal között. Az átfedés U
n 
meghatározva a relatív normálirányú elmozdulás szerint: 

U
n
= 

 
 

 
R A  R B   d  szemcse szemcse  

R b   d  szemcse fal 

                         (8) 

ahol      a  (A, B) szemcse sugara. 

Az érintkezési pont elhelyezkedése a következő: 

  
   = 

χ
 
            

 

 
                            

χ
 
            

 

 
                   

   (9) 

A kapcsolatban ébredő Fi erővektor normál- és nyíróirányú komponensekre bontható fel a kapcsolódási 

sík mentén: 

Fi =   
    

        (10) 

ahol   
  és   

  jelöli a normál- és nyíróirányú vektor komponenseket. 

A normálerő-vektor a következő módon számítható: 

  
     

       (11) 

ahol    a normálmerevséget jelöli az érintkezésben. A    értéke a modellben input adatként kerül megadásra. 

Az érintkezési pontban alkalmazott nyíróirányú erőkomponens számítása növekményes formában 

történik. Amikor a kapcsolat létrejön, a nyíróerő nulla értéket kap. Minden rákövetkező nyírás-elmozdulás 

növekmény eredménye a rugalmas nyíróerő, ami hozzáadódik az aktuális beállítási értékhez.  

A kapcsolat mozgásának rögzítésére az    és   
   

 értékek aktualizálása miatt van szükség minden egyes 

időlépésben. A nyíróerő vektort   
  a globális koordinátáival tartjuk számon, melyet a kapcsolat mozgása miatt 

folyamatosan kell frissíteni. Az   
  nyíróerő vektor két forgással aktualizálódik: az első az új és a régi kapcsolati 

síknak a közös vonalán, a második az új normálirányban. Az egyenletek feltételezik, hogy az elfordulások kicsik. 

Az első forgás a következőképpen fejezhető ki: 

   
       =  

 (                 
     

  )    (12) 

ahol   
     

az előző normál egységvektor az érintkezési síkon. A második forgás a következőképpen fejezhető ki: 

   
       =   

  
     

(              )     (13) 

ahol      az átlagos szögsebesség a két kapcsolódó szemcse között normálirányban. 

     = 
 

 
    

    
+   

    
) nj ni      (14) 

ahol   
    

 az adott elem (  ) szögsebessége: 

        =  
     

     
         (15) 

A kapcsolat relatív eltolódása, illetve sebessége (Vi ) a következő: 

Vi =     
    

  
 –     

    
  

       (16) 

 =      
    

         
    

(   
   
   

    
         

    
         

    
(   

   
   

    
    (17) 

ahol    
    

 a (  ) elem transzlációs sebessége. 

A kapcsolati relatív sebesség normál- és nyíróirányú komponensekre bontható a kapcsolódási sík 

mentén. Jelöljük ezeket a komponenseket   
       

  normál- és nyíróirányban. A sebesség nyíró komponense a 

következőképpen írható fel: 

  
 =   –   

      (18) 
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Az elmozdulás-növekményvektor nyíró komponense    időlépésben a következő: 

   
  =   

          (19) 

amellyel meghatározható a nyírási rugalmas erő-növekményvektor: 

    
  = -      

        (20) 

ahol a     a kapcsolat nyírómerevsége [erő/elmozdulás]. A     értékét az imént leírt merevségi modell 

determinálja. 

Az új nyíróirányú kapcsolati erő úgy kerül megállapításra, hogy összegzi az előző nyíróerő vektorokat a 

rugalmas erő-növekményvektorral az időlépés kezdetekor: 

  
  =    

        +    
        (21) 

A végleges kapcsolati erő- és nyomaték a két elem között a következő: 

  
    

    
    

 -         (22) 

  
    

    
    

 +         (23) 

  
    
  

    
 -     (  

       
    

) Fk   (24) 

  
    
  

    
 -     (  

       
    

) Fk   (25) 

 ahol   
    

 és   
    

 a kapcsolat erő- és nyomaték összegei. 

4.1.3 A parallel-bond kapcsolati modell 

A telítetlen talajok esetén megfigyelhető a hajszálcsövesség hatása. A talajszemcsék között a 

talajnedvesség hatására kialakuló folyadékhidak (30.a,b ábra) okozta kapilláris hatás jelentősen befolyásolja a 

kohéziót [93]. A kutatásom során a parallel-bond kapcsolati modellt alkalmaztam a talajban bekövetkező 

repedésterjedés és egyéb talajmechanikai paraméterek szimulálásához (30.c ábra). A parallel-bond kapcsolati 

modell adott geometria alkalmazásával véges térfogaton köti egymáshoz a talajszemcséket, így a relatív mozgás, 

erőt és nyomatékot képes előidézni a parallel-bond kapcsolatokban [94]. A parallel-bond kapcsolatban a relatív 

elmozdulás normális- és nyíróirányú erőket, valamint hajlító nyomatékot (M) és csavaró nyomatékot (Mt) 

eredményez. 

Tehát a parallel-bond kapcsolati modell erőt és nyomatékot is továbbít. 

  i =    
  +    

                                                                       (26) 

         i =    
  +    

                                                           (27) 

ahol az    
 ,    

  és    
 ,    

  jelöli a normál- és nyíróirányú vektor komponenseit. 

a) b) c)                                        
 30. ábra A a) talajszemcsék közötti folyadékhidak bemutatása [93], b) mikroszkóp felvétel a szemcsék közötti 

folyadékhídról [95], c) a parallel-bond kötés DEM modellje. 
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Szemcse kizárólag egy másik szemcsével kapcsolható össze, falelemhez nem köthető az alkalmazott 

PFC
3D

 szoftverben. A parallel-bond kötések úgy illusztrálhatók, mint párhuzamos rugók normál- és nyíróirányú 

merevséggel négyszög síkban (2D), vagy kör keresztmetszetben (3D) (31. ábra) [96]. 

 
31. ábra A parallel-bond kapcsolati modell [51]. 

 

A normál vektor komponensek     és     skalár értékekkel kifejezve: 

   
  =          =           (28) 

   
  =          =           (29) 

Amikor a kötés létrejön, az     és     nulla kezdőértéket kapnak. Minden további relatív elmozdulás és 

forgás-növekmény a kapcsolatban növekményt jelent a rugalmas erő- és nyomatéknál, amely hozzáadódik az 

aktuális értékekhez. A rugalmas erő-növekmény bekövetkezését t időlépésben a következőképp számoljuk: 

    
  = (-       )        (30) 

    
  = -        

        (31) 

    =    t        (32) 

a rugalmas nyomaték-növekmények a következők: 

    
  = (-         )        (33) 

    
  = -        

        (34) 

    = (  
   
    

   
 ) t      (35) 

A parallel-bond kötéshez társított új erő- és nyomatékvektorok megállapítása az előző értékek kezdő 

időlépésben történő alkalmazását követően kerül meghatározásra a rugalmas erő- és nyomaték-növekmény 

vektorokkal. Az új vektorok számítása a következő:  

   
         +     

       (36) 

   
  =     

  rot.2 +     
       (37) 

az új nyomatékvektorok számítása a következő: 

   
         +     

       (38) 

   
  =     

  rot.2 +     
       (39) 

ahol {}rot.2 jelöli az aktualizálást. 

A deformabilitáson és a mikroparaméterek teherbírásán kívül a szemcsekapcsolat a megadott parallel-

bond kötés    sugarával is jellemezhető. Amikor a kötésben beállított sugár méretét kisebbre állítjuk a parallel-

bond kötés merevsége is mérséklődik [51]. Tehát az    értékének kisebbre állítása azt modellezi, hogy 

csökkentjük a két szemcsét összekötő folyadékhíd keresztmetszetének a nagyságát. A parallel-bond kötés 

mikroparaméterei a következők:     a sugár aránytényező, amely meghatározza a parallel-bond kötés sugarának a 

nagyságát a kisebbik szemcséhez arányosítva, az    azaz a szemcse anyagának a rugalmassági modulusa. A 

szemcsekapcsolatokban beállított normálmerevségekből az alábbi átszámítást követően becsülhető a kapcsolati 

rugalmassági modulus [51]: 

         = 2L   = 4          (40) 
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ahol:  

        = 
         

 
         (41) 

és 

L = 2   =                               (42) 

 

A szemcse-szemcse kapcsolatban a kapcsolati rugalmassági modulus (  ) a szemcsemerevséggel 

egyenes, míg a szemcsesugár nagyságával fordítottan arányos. Meg kell jegyezni, hogy a 40. egyenlet 

alkalmazása csak egy közelítés az    nagyságának a megbecsléséhez. 

Az     a parallel-bond kötés, illetve a kötést létrehozó rúd rugalmassági modulusa (31. ábra). A parallel-

bond kötés normálmerevsége (   ) a kötési rugalmassági modulus (   ) és a két egymással kötésben lévő 

szemcse középpontjának a távolsága ( ) hányadosaként fejezhető ki a következő összefüggések szerint [81]: 

 

      = 
   

 
       (43) 

A szemcsekapcsolat, illetve a kötés mikro- és makromechanikai értékeinek a beállításaiban a nyíróirányú 

parallel-bond kötési merevség (   ) és a kapcsolati merevség nyíróirányú    ) értékét a verifikációk során a 

Poisson-tényező beállításához alkalmaztam. 

A vizsgált parallel-bond kapcsolati modellben az érintkezés nem pontszerű, hanem tömör rúd (gerenda) 

kapcsolja össze a szemcséket, amely geometriájából adódóan a hajlító- és csavaró nyomatékok is átadódnak a 

kötésben lévő szemcsék között. 

A rúd keresztmetszete a következő: 
  =   2

π
                                                                             

(44) 
 

ahol a rúd sugarának a méretét a következők szerint határozzuk meg: 

 

       min (          )     (45) 

A két szemcsét összekötő rúd (gerenda) a végein terhelt, ahol a hozzá tartozó erő- és nyomatékvektorok 

mind a két szemcse középpontjában hatnak. A gerendát a következő paraméterekkel jellemezhetjük: (1) 

geometriailag megállapítható hossza (L), a keresztmetszet területe (    és a másodrendű nyomatéka (I), (2) az 

anyagjellemzők, mint a kötési rugalmassági modulus (   ) és a Poisson-tényező ( ), a (3) normál- (   ) és nyíró 

(   ) irányú teherbírások.  

Meg kell említeni, hogy az     a parallel-bond kötés rugalmassági modulusa nem azonos a szemcse 

anyagának a rugalmassági modulusával (  ). A parallel-bond kötés beállításához annak normál- és 

nyírómerevségeit (        ) és azok arányát, a szemcse súrlódási tényezőjét ( ), illetve a parallel-bond kötés 

normál- és nyíróirányú teherbírásait (    és    ) és azok arányát szükséges megadni. A normál- és nyíróirányú 

teherbírásokat a kötésben a következőképpen írhatjuk le: 

    = 
    

 
 + 
    

  

 
         (46) 

 

    = 
    
  

 
 + 
     

 
         (47) 

ahol A a területe és I a parallel-bond keresztmetszet másodrendű nyomatéka, J a keresztmetszet poláris 

másodrendű nyomatéka. 

Ha a maximum húzófeszültség túllépi a normálirányú teherbírást, vagy a maximális nyírófeszültség 

túllépi a nyíróirányú teherbírást, a parallel-bond kötés eltörik, megszűnik. 

Amennyiben a kötés ép marad, a létrejövő erő- és nyomaték minden szemcsepárban a következő: 

  
   
   

   
 -                                 (48) 

  
   
   

   
 -                     (49) 

  
   
   

   
 - eijk (  

   
    

   
)    -                  (50) 

  
   
   

   
 - eijk (  

   
    

   
)                       (51) 

ahol   
   
é    

   
 az erő- és a nyomatékösszegek az adott  (A,B) szemcsén. 
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4.1.4 A mozgástörvény 

Egy szemcse mozgását a rá ható erő- és nyomatékvektorok határozzák meg, amely leírható az egymásba 

csúszás és a szemcse forgó mozgásának függvényeként [51]. Az egymásba csúszás a tömegközéppontok 

elmozdulásainak eredménye alapján a szemcse helyzete   , sebessége     és gyorsulása     függvényében 

megadható. A szemcse forgó mozgása a szögsebesség    és a szöggyorsulás     függvényében írható le. 

A mozgás egyenletei két vektoregyenlettel adhatóak meg: az egyik esetben az összecsúszás 

következtében létrejövő erő, a másik esetben a forgó mozgás következtében létrejövő nyomaték. Az egymásba 

csúszás vektoriálisan a következő egyenlettel írható le: 

   = m (    -   ) (egymásba csúszás esetén)     (52) 

 

ahol    a keletkezett erővektor, az összes külső erő hat a szemcsén, m a szemcse teljes tömege,    a testre ható 

erő gyorsulás vektora (gravitációs erő). 

A forgómozgás egyenlete vektoriális formában a következőképpen írható fel: 

               (53) 

 

ahol    a szemcsére ható nyomaték és     a szemcse perdület időszerinti deriváltja és az iménti összefüggés a 

szemcse tömegközéppontjában elhelyezett lokális koordináta-rendszerre vonatkozik. Ha a szemcse inercia 

tengelyei a lokális koordináta-rendszer mentén futnak, akkor egyszerűsíthetünk Euler mozgásegyenletére: 

M1 =       + (      )         (54) 

M2 =       + (      )         (55) 

M3 =       + (      )         (56) 

 

ahol             a szemcse főbb tehetetlenségi nyomatékai    ,     és     a koordinátatengelyek szerinti 

szöggyorsulások és   ,    és    a koordinátatengelyek szerinti eredő nyomatékok. 

Gömb alakú R sugarú elemek esetén, ahol a szemcse tömege egyenletesen oszlik el annak térfogatában, a 

tömegközéppont egybe esik az elem középpontjával. Bármilyen koordináta-rendszert illeszthetünk ebbe a 

tömegközéppontba, a három tehetetlenségi nyomaték minden esetben egyenlő. Gömb alakú szemcsék esetén a 

globális koordináta-rendszer leegyszerűsíthető: 

 

   = I    = (
 

 
m  )     (forgó mozgás)      (57) 

Az 52. és az 57. mozgásegyenletek egységesítésére a centrális differenciák módszerét adott 

   időlépésben alkalmazzuk. Az     és    értékei a t        
  középintervallumon, míg az                     

értékei a t      
  elsődleges intervallumon kerültek kiszámításra. 

Az egymásba csúszást és a forgó gyorsulásokat a következő összefüggések írják le t idővel a sebesség 

értékek szerinti közép intervallumokon. A gyorsulások a következők szerint számíthatók: 

 

  
 
   

 = 
 

  
 (   

        
-    

        
)    (58) 

         
   

= 
 

  
 (  

        
-   

        
)    (59) 

Az 58. és 59. egyenletek, 52. egyenletbe történő behelyettesítését követően a sebességekre  (t +     ) 

idő szerint megoldva az eredmények a következők: 

    
        

 =    
        

 + (
  
   

 
    )      (60) 

  
        

 =   
        

 + (
  
   

 
)       (61) 

Végül az előző egyenlet sebességeit felhasználva aktualizáljuk a szemcse középpontjának a pozícióját: 

    
      

 =   
   

 +    
        

       (62) 

A mozgástörvény számítási ciklusa a következőképpen foglalható össze. Az adott    
        

,   
        

, 

  
   

,   
   
      

   
 értékek segítségével (60.-61. egyenletek) eljutunk a    

        
 és   

        
 értékekig. Majd a 
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következő kifejezéshez érünk a 62. egyenlet felhasználásával:   
      

. Az   
      

 és   
      

 értékei a következő 

ciklusban kerülnek felhasználásra az erő-elmozdulás törvény alkalmazásával. 

 

4.1.5 A kritikus időlépés 
A PFC szoftver explicit időintegrálásos modellel dolgozik, a Δt idő alatt keletkező elmozdulás-

növekményeket a számítás törvényszerűen túlbecsüli (mivel nincs merevségi mátrix) a pontos megoldáshoz 

képest (annál jobban, minél nagyobb a Δt intervallumhossz). A kialakuló túlzott elmozdulás-növekmények miatt 

pedig túl nagy belső erők keletkeznek az elmozdulások irányába, és ezek az erők a következő számítási lépésben 

mintegy „visszalökik” a rendszert [97]. Az imént leírt kedvezőtlen jelenséget, mint numerikus instabilitást 

csökkenthetjük, ha korlátozzuk a felvehető időlépés hosszát (kritikus időlépés). A kritikus időlépés (egytömegű 

lengőrendszer) a következő: 

      = 
 

 
 (63) 

T = 2  
 

 
 (64) 

ahol m, k és T a rendszer tömege, rugómerevsége és periódus ideje [98]. 

Tehát figyelembe véve a pontszerű tömegek és rugók sorozatát a rendszer kritikus időlépésének (     ) a 

meghatározása az alábbiak szerint történik: 

     =        =     (65) 

 

ahol a   kapcsolati rugómerevség. A PFC
3D

-ben a 65. egyenlet alkalmazásával becsült kritikus időlépés csak egy 

durva közelítés, mivel nem egytömegű és nem rugalmas a rendszer. 

Az eljárás iterációs jellegű, így a dinamikus folyamatok fokozatosan csengenek le, és közelítik az 

egyensúlyi állapotot. Abszolút értelemben azonban nem beszélhetünk nyugalmi helyzetről egy összetett modell 

esetén, mert abban mindig marad némi vibrálás. Tehát olyan határértéket kell definiálni, ahol már egyensúlyi 

állapotként fogadjuk el az adott helyzetet. 

A szemcsék alkotta halmazmozgási állapotot az úgynevezett „átlagos kiegyensúlyozatlan erő” jellemzi, 

aminek értékét a program maga frissíti lépésről lépésre. A mozgások ugyanis csak a kiegyensúlyozatlan erők 

hatására jönnek létre. Bármely modellnél felvehető egy megfelelő küszöbérték, amit elérvén már nem történnek 

számottevő mozgások a halmazban [98]. 

A PFC
3D

 szoftver alaptulajdonsága, hogy automatikusan becsül egy kritikus időlépést. Amennyiben 

stacionárius állapotot kívánunk elérni a szemcsehalmazban (melyben minden részecske gyorsulása nulla, azaz 

statikus egyensúly, vagy állandósult állapot jön létre) differential density scalinget (dscale) használunk, hogy 

lecsökkentsük a kívánt ciklusok számát az állandósult állapot eléréséhez (pl. szemcseülepítés). A PFC
3D

 

szoftverben „uniform” density scalinget (dt) is alkalmazhatunk, a kis sebességeken történő szimulációk számítási 

idejének lecsökkentésére (pl. kúszás). Ebben az esetben, mivel a szemcsék tömegét a szoftver módosítja a 

beállított időlépéshez (dt), azonban előzetes verifikáció szükséges annak a bizonyítására, hogy az automatikusan 

meghatározott (dt max), illetve az általunk beállított időlépéssel végzett futtatatások eredményei között 

elhanyagolható a különbség. 

A talaj-kultivátorszerszám egymásra hatásának vizsgálatánál alkalmazott időlépés a szimulált vontatási 

ellenállás nagysága és annak az adott sebesség szerinti alakja volt meghatározó. Az időlépés beállításához több 

lépésben történő iterációval jutottam el. A csillapítások alkalmazása során a beállított időlépés értéke nemcsak a 

mérés nagyságát, hanem a kapott görbe kilengését is befolyásolta. Az időlépést 1e-4 - 1e-7 s tartományban 

vizsgáltam, mely eredményeként a 1e-6 s időlépés alkalmazása volt optimális a megfelelő vontatási ellenállások 

szimulációihoz, amely a szakirodalmi eredményekkel is összhangban áll [81], [99]. A vizsgálataimban az 

alacsonyabb (<0,8 m/s) sebességek esetén a számítási idő lecsökkentéséhez esetenként alkalmaztam density 

scalinget. A végső vontatási ellenállás verifikációk során nem alkalmaztam átskálázást. 
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4.2 Anyagjellemzők meghatározása a PFC
3D

 szoftverben 
A diszkrételemes módszerben alkalmazott szintetikus anyagok mechanikai jellemzőit igen nehéz a 

valóságos anyagtulajdonságokkal közel azonos értékűre beállítani [51]. Míg a kontinuum (FEM) anyagmodellek 

bemenő paramétereit közvetlenül a laboratóriumi mérések eredményei (rugalmassági modulus, belső súrlódási 

szög stb.) alapján állítjuk be, addig a DEM modellben alkalmazni kívánt anyag makrojellemzői közvetlenül nem 

adhatók meg. A DEM modellben a bemenő adatokat a mikroszkópikus összetevők közötti kapcsolat jellemzői 

jelentik, ezért szükséges kalibrálni a mikrojellemzők beállításaival a modellünket (32. ábra). A pontos 

anyagmodell laboratóriumi, illetve „in situ” (pl. szántóföldi) vizsgálati eredmények összevetésével határozható 

meg [74], [100], [101], [60], [82], [102], [103]. 

A modell beállítások

1. Szemcsehalmaz létrehozása, tömörítése

2. Az anyagjellemzők és a kapcsolatok definiálása

3. Kezdeti feltételek meghatározása

A kezdeti egyensúlyi állapot létrehozása

A modell 

visszajelzéseinek 

megvizsgálása

Módosítások létrehozása

Pl.

Beállítási paraméterek 

módosítása

A modell 

visszajelzéseinek 

vizsgálata

Paraméter beállítás 

szükséges?

Vége

Megoldás

Start

igen

igen

igen

nem

nem

nem

 

32. ábra Az anyagjellemzők meghatározásának folyamata [104]. 

 

4.3 Mechanikai csillapítás alkalmazása a PFC
3D

-ben 
Mivel a létrehozott talaj-kultivátorszerszám egymásra hatásának a modelljében a talajlazítás folyamatát 

különböző sebességek alkalmazásával dinamikusan vizsgálhattam, a talaj energiaelnyelésének beállításához 

csillapítást alkalmaztam. 
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4.3.1 Lokális csillapítás 

A lokális csillapítás kizárólag gyorsuló mozgást csillapít, a csillapítási tényező   dimenzió nélküli szám 

a kiegyensúlyozatlan erőkkel szemben ellentétes erőként hat. Ez a csillapítás nem hasonlítható a valós fizikai 

jelenségekhez, viszont a szemcsehalmazok létrehozása során a kezdeti egyensúlyi állapot kialakulásának az 

idejét jelentősen lecsökkenti. A csillapító erő a mozgásegyenletben meghatározva a következő: 

      +     
  =                (66) 

        =  
                      
                 

        (67) 

ahol     ,      és      az általánosított erő, tömeg és gyorsulás komponensek, illetve      tartalmazza a 

gravitációs erőt. Az     
  csillapító erő: 

    
   = -       sign (    )     (68) 

A szimulációkban a lokális csillapítás alkalmazásának további hátránya, hogy nem mérhető fizikai mennyiség. 

4.3.2 A kapcsolati viszkózus csillapítás 

A kapcsolati viszkózus csillapítás esetén minden kapcsolatba beépítésre kerül egy normál és egy 

nyíróirányú dugattyú. Ezek a dugattyúk párhuzamosan működnek a beállított kapcsolati modellel (31. ábra). Ezt 

a csillapítást azért nevezik viszkózusnak, mert a folyadék csillapítását modellezi. Csillapító erő adódik a 

kapcsolati erőhöz, amely normál- és nyíróirányú komponensei a következők: 

                 (69) 

ahol a    a csillapítási erő,    a csillapítási tényező,    a relatív sebesség a kapcsolatban és a csillapító erő 

ellentétes a relatív sebesség irányával. Az   a kapcsolati erő egyik komponense (  = n:normál, s: nyíró) [104].   

A csillapítási állandó direkt módon nem írható elő, hanem csillapítási együttható (  ) adható meg: 

   =     
           (70) 

ahol a   
     a kritikus csillapítási tényező, amelyből következik: 

  
     = 2   =2         (71) 

ahol    a csillapítatlan rendszer frekvenciája,    a kapcsolat merevsége és m a rendszer tényleges tömege. 

Szemcse-fal kapcsolat esetén az m a szemcse tömegét jelenti. Szemcse-szemcse kapcsolat esetén az m a 

következő: 

m = 
    

     
       (72) 

ahol    és    az 1. szemcse és a 2. szemcse tömege. 

A kapcsolati viszkózus csillapítás a csillapítási együtthatóval    jellemezhető. Amikor a    1 azt 

mondjuk, hogy a rendszer kritikusan csillapított. Amikor   <1, a rendszer alul csillapított, ha   >1, a rendszer 

túlcsillapított. A vizsgálataimban (az egyszerűsítés miatt) a kapcsolati viszkózus csillapítási együtthatót normál- 

és nyíróirányban is ugyanakkora értékre állítottam be (  =  ), mert az alap szemcsekapcsolati beállításoknál a 

normál- és a nyíróirányú (  ,   ) kapcsolati merevségeket már megadtam. 

A PFC
3D

 diszkrételemes szoftverben lokális és kapcsolati viszkózus csillapítás egyidejűleg is beállítható 

[81]. A kinetikus energia szétoszlatására az első kultivátorkapa szimulációja esetén egyszerre a lokális csillapítás 

és a kapcsolati viszkózus csillapítást is alkalmaztam. A második dinamikus validáció esetén egyedül a kapcsolati 

viszkózus csillapítást állítottam be. A lokális csillapítást kizárva csak a kapcsolatokban működő viszkózus 

csillapítást alkalmaztam, amely működése a valós talajban bekövetkező energia disszipáció jelenségéhez 

közelebb áll. 

 

4.4 A mérőgömbök alkalmazása a PFC
3D

-ben 
A szemcsehalmaz számos minőségi és mennyiségi tulajdonságát az ún. mérőgömbök alkalmazásával 

vizsgáltam. A mérőgömbök elhelyezéséhez meg kellett adnom a gömb középpontjának pontos helyét és 

sugarának a nagyságát. A mérőgömbökkel meghatározhatók a gömb térfogaton belüli szemcsehalmazban 

számított koordinációs szám, porozitás, csúszó kapcsolati hányad, feszültség és elmozdulás értékek. 
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4.4.1 A porozitás 
A szemcsehalmaz porozitását az előbb leírt mérőgömb alkalmazásával határoztam meg, mely szerint a 

pórustérfogat megváltozása jó minőségi mutatója a talaj lazítottságának. A porozitás számítása a következő: 

n = 1 - D = 1 - Vs / V,     (73) 

ahol D sűrűség [kg/m
3
], Vs a kitöltött térfogat [m

3
] és V a teljes térfogat [m

3
]. 

 

4.4.2 A koordinációs szám 
A koordinációs szám azt mutatja meg, hogy a szemcséknek átlagosan hány érintkezési pontjuk van más 

szemcsékkel, vagy a halmazt határoló falakkal, a mérőgömbbel vizsgált térfogaton belül.  A koordinációs számot 

a porozitáshoz hasonlóan, szintén a talaj lazítottságának értékeléséhez használom fel a talaj-kultivátorszerszám 

modellben. 

 

4.4.3 A csúszó kapcsolati hányad 
A csúszó kapcsolati hányad a mérőgömb térfogatában található olyan szemcsekapcsolatok aránya, 

amelyek már csúsznak egymáson. Csúszás „slip” a feltételek szerint akkor történik, amikor a kötések 

megszűnnek, illetve a kapcsolatok nyíróerő komponense 1/10-e lesz az elérhető maximális nyíróerőnek.  A 

csúszó kapcsolati hányadot, mint minőségi mutatószámot a porhanyító hatás elemzéséhez alkalmazom a talaj-

kultivátorszerszám egymásra hatásának szimulációiban. 

 

4.5 A laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálat 
A talajvályús méréseknél használt mesterséges talaj (nedves homok), mechanikai tulajdonságai a Mohr-

Coulomb feltétel alapján kerültek meghatározásra [105]. Az INSTRON 5581 típusú padlótelepítésű, univerzális 

mechanikai szilárdságellenőrző készülékkel (33.a ábra) elvégzett direkt nyíródobozos vizsgálat tette lehetővé a 

talajvályúból vett talaj makromechanikai jellemzőinek (kohézió, belső súrlódási szög)  a meghatározását [7]. 

a) b) 

 c) d) 

33. ábra A a) laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálat elvi vázlata. (1. talajminta, 2. nyíródoboz, 3. terhelőkar, 

4. terhelősúly, 5. nyíródobozra szerelt erőmérő cella, 6. csigával megvezetett huzal, 7. univerzális mechanikai 

mérőberendezés keresztfeje, 8. elmozdulás mérő) és a b), c), d) valós vizsgálat. 

 

A mérés megkezdéséhez feltöltöttem a kiindulási helyzetbe állított nyíródobozt a vizsgálandó nedves 

homoktalajjal (33.b ábra). A nyomólapra annak felhelyezése után rá engedtem a terhelőkart (33.c ábra). A 

nyíródoboz (átmérő: 0,2224 m, magasság = 0,1 m és a nyírt keresztmetszet = 39363 mm
2
) különböző tömegek 

alkalmazásával volt a felső gyűrűn megterhelve (33.b ábra). Az előterhelő erők a következők voltak: 1916; 2131; 

2627 és 3123 N, az így létrejövő előterhelő feszültségek pedig a következők: 0,0487; 0,0541; 0,0667; 0,0794 
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MPa. A mérések során, az alsó gyűrűn, konstans kis sebességgel (1 mm/min) mértem az elmozdulás közben 

jelentkező horizontális erőket. 

Az indítás után megkezdődött a talaj nyírása. A mérés közben figyelemmel kísértem a számítógépen 

kirajzolódó nyírógörbe (erő-elmozdulás) alakulását. A laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálat 

eredményeként ábrázoltam a σ-τ diagramot a DEM modellben statikusan beállítható paraméterek validációjához.  

Mivel a laboratóriumi talajvályú különböző pontjairól vett talajminták direkt nyíródobozos 

vizsgálataiban eltéréseket tapasztaltam, ezért MAX és MIN tönkremeneteli egyenesek közötti szórásmezőt 

alkalmaztam a nedvesített homoktalaj mechanikai tulajdonságainak a meghatározásához (34. ábra). A 

mintavételi frekvencia: 500Hz, az A/D átalakító felbontása: 32-bit volt a vizsgálat során. 

  
34. ábra A laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálat (σ-τ) eredményei alapján ábrázolt Coulomb tönkremeneteli 

egyenesekkel határolt szórásmező (MAX-MIN), amely a talajvályúban alkalmazott talaj nedvességtartalmának nem 

egyenletes eloszlásából adódik. 

 
A nyíródobozhoz tartozó erőmérő cella és az elmozdulásmérő által mért adatokat a Spider-8 adatgyűjtő 

berendezésen keresztül (HBM GmbH, S/N.: F01080 P20) a hordozható számítógép dolgozta fel a telepített 

Catman szoftverrel. 
A laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálatban alkalmazott nedves homoktalaj minta 

nedvességtartalmát szárítószekrénnyel határoztam meg. A szárítószekrényes vizsgálattal a talajmintában lévő víz 

tömegének és a talajminta kezdeti tömegének a százalékos arányát határoztam meg.  

A laboratóriumi talajvályúból vett 5 darab talajmintát, 105±5°C hőmérsékleten 24 órán keresztül 

szárítottam. A mérés lefolytatását követően kapott minták tömegét levontam az adott minta vizsgálat előtti 

tömegéből, így megkaptam az átlagos Ng = 6,33% nedvességtartalmat (3. Táblázat). 

(74) 

 
 

ahol Ng [%] a nedvességtartalom (gravimetrikus-a talaj százalékos víztartalma tömegben kifejezve), m1 [g] a 

minta vizsgálat előtti és m2 [g] a vizsgálat utáni tömege. 

 
3. táblázat A laboratóriumi talajvályúból vett talajminta nedvességtartalmának a meghatározása szárítószekrénnyel. 

Minta száma Minta tömege (szárítás előtt) Minta tömege (szárítás után) Nedvességtartalom 

 
m1[g] m2[g] Ng [tömeg %] 

    1 149 139 7,19 

2 152 143 6,29 

3 128 121 5,79 

4 148 139 6,47 

5 128 121 5,79 

Szórás: 10,7 9,58 0,52 

Átlag: 141 132,6 6,33 
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4.6 A nyíróvizsgálatok modelljei 
 

Első lépésben a diszkrét szemcsékből álló halmaz, mint a modelltalaj és a valós talaj mechanikai 

tulajdonságainak (kohézió, belső súrlódási szög) iterációs úton történő összehangolása közben a parallel-bond 

kötés mikromechanikai jellemzőinek (  ,   ,       
              ) az összefüggéseit vizsgáltam. A laboratóriumi 

direkt nyíródobozos vizsgálatok eredményeit a diszkrételemes módszer segítségével létrehozott direkt 

nyíródobozos és triaxiális nyírószimulációkban a parallel-bond kapcsolati modell paramétereinek a 

beállításaihoz használtam fel. 

A nyírószimulációknak az volt a céljuk, hogy a parallel-bond kötés működését pontosan megismerjem, 

illetve feltárjam a kötés mikromechanikai beállítási paramétereinek a hatását az adott talaj makromechanikai 

jellemzőire (kohézió (c), belső súrlódási szög (Φ)). A nyírószimulációk kezdeti futtatásainál még nem volt célom 

a végleges talaj-kultivátorszerszám modell beállítási paramétereinek az igazolása. 

A nyírószimulációkban a parallel-bond kapcsolati modell paraméterei (    szemcse normálmerevsége 

[N/m],     szemcse nyírómerevsége [N/m],     a parallel-bond kötési sugár aránytényező [-],      a 

parallel-bond kötés normálmerevsége [Pa/m],      a parallel-bond kötés nyírómerevsége [Pa/m],      a 

paralel-bond kötés normálirányú teherbírása [Pa],      a parallel-bond kötés nyíróirányú teherbírása [Pa]) 

működésének a megismeréséhez érzékenységvizsgálatokat alkalmaztam. A paraméterérzékenység-vizsgálat 

során mindig egy beállítási paraméter a szemcsehalmaz mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatását 

elemeztem, változatlanul hagyva az adott paraméter normál- és nyíróirányú komponensének arányát. 

A geometriai modellalkotás célja az egymással érintkező szemcsékből álló halmazok generálása [97]. Bár 

szabályos halmazokat könnyű gyorsan generálni számítógéppel, a szabályos geometriájú modellek 

megbízhatósága több szempontból is megkérdőjelezhető. A szimulációimban az egymással összetapadt gömbök 

kisebb-nagyobb csoportjai alkotják a talajt, mint anyagot. Kohézió nélküli halmazok esetén általában nem 

megengedett tökéletes gömb alakot használni (helyette „clumpok”), mivel terhelés hatására szemcsehalmazt 

alkotó elemek szabályos rácsformákba rendeződnek. A vizsgálataimban mégis megengedhető volt tökéletes 

gömb alakot használnom, mivel a halmazban a nedvességtartalom hatására létrejövő kohéziót a parallel-bond 

kötési modellel szimuláltam. 

 

4.6.1 A direkt nyíródobozos szimuláció 
A verifikációt direkt nyíródobozos szimulációkkal kezdtem. Első lépésben gravitációs ülepítéssel 

létrehoztam a vizsgálatban alkalmazott szemcsehalmazt. A gravitációs ülepítés alkalmazásával véletlenszám 

generátor segítségével egymástól távol elhelyezkedő, egymással nem érintkező, véletlenszerűen szétszórt 

szemcsékből álló halmazt generáltam.  Ezt követően a gravitációs gyorsulás megadásával a halmazt egészen 

addig ülepítettem, amíg a kívánt nyugalmi állapot létre nem jött (a szemcsék sebessége elhanyagolhatóan 

alacsony). 

 A kezdeti geometriai modellben még nem szerepelt a felső vízszintes nyomólap, hogy elvégezhető 

legyen az anyaghalmaz generálása és ülepítése. A felsőrész lezárásával elkészült a nyíródoboz kiinduló 

szimulációs modellje (35. ábra). A nyírási szimulációk során a nyomólap által kifejtett különböző terhelések 

mellett történt az alsórész állandó sebességű, „x” tengely pozitív irányába való elhúzása. 

A modell nyíródoboz sík hatásfelületeit a két fél doboz belső felületei, a hozzájuk tartozó peremek, 

illetve a felső nyomólap képezte (35.a ábra). A nyíródobozt felépítő síkokat (35.b ábra) alapvetően három 

paraméter határozta meg: a síkok normálirányú merevsége, nyírómerevsége és a falakon fellépő súrlódási 

tényező (4. táblázat). 

a) b) 

35.  ábra A  a) halmazgenerálás gravitációs ülepítéssel, b) a verifikációban alkalmazott direkt nyíródoboz méretei 

(200mmx200mmx(2x20mm). 
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A direkt nyíródobozos szimulációban 300 mm/min elhúzási sebesség került beállításra. Mivel a 

vizsgálatok közben lekérhető feszültségtenzor diagonális és az átlagos kiegyensúlyozatlan erő, illetve az átlagos 

kapcsolati erő hányadosa elhanyagolható volt (<0,01) elmondható hogy a nyírószimulációk alatt egyensúly 

közelében működött a folyamat. 

A kapott eredmények alapján meghatározható volt a különböző mikroparaméter (  ,   ,       
              ) 

beállításokból adódó tönkremeneteli egyenes (σ-τ) egyenlete, majd ebből a makromechanikai kohézió és a belső 

súrlódási szög. A direkt nyíródobozos szimulációkban közvetlenül mikromechanikai paramétereket (4. táblázat) 

adtam meg. A laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálat és a direkt nyíródobozos szimulációk során négy 

különböző előterhelés (48700 Pa, 54100 Pa, 66700 Pa, 79400 Pa) alkalmazásával elemeztem a homogén (azonos 

szemcseméret) és az inhomogén (eltérő méretű szemcsékből, egyenletes eloszlással létrehozott, minden 

szemcseméret azonos előfordulási valószínűséggel) szemcsehalmaz viselkedését (4. táblázat). Azért alkalmaztam 

kétféle szemcsehalmazt, hogy az inhomogenitás jelentőségét megmutassam a vizsgálati eredményekben. A 

véletlenszerű (inhomogén) halmazból statisztikai elemzések céljára sokat kellett volna létrehoznom, így a hosszú 

futatási idők miatt csökkentettem le kétféle halmazra. A direkt nyíródobozos szimulációkban 40%-os 

pórushányad esetén 1859 db szemcsét alkalmaztam (4. táblázat). Az előterheléseket a felső vízszintes falelemre 

beállított szervo mechanizmussal hoztam létre. A szervó mechanizmus lényege, hogy a felső falelem 

automatikus fel-le mozgatásával a direkt nyíródobozos szimuláció közben az előterhelő feszültséget az előre 

megadott állandó értéken tartja. 

A nyírt szemcsehalmazban minőségi vizsgálatokat is végeztem, amely során a koordinációs szám, a 

csúszó kapcsolati hányad és a porozitás megváltozását elemeztem a már említett előterhelések függvényében. 
 

4. táblázat A direkt nyíródobozos szimulációk paraméterérzékenység-vizsgálataiban alkalmazott beállítási értékek. 

Paraméter Homogén anyagmodell 

(azonos szemcseméret) 
Inhomogén anyagmodell 

(eltérő szemcseméret) 

Nyíródoboz mérete [mm] 200x200x(2x20) 200x200x(2x40) 

Szemcsesűrűség [kg/m3] 1850 1850 

Szemcse típusa Ball Ball 

Normálirányú rugómerevség  (  ) [N/m] 2.00E+04 2.00E+04 

Nyíróirányú rugómerevség (  ) [N/m] 1.00E+04 1.00E+04 

Súrlódási tényező szemcse-szemcse (µ) [-] 0.6 0.6 

Súrlódási tényező szemcse-fal (µ) [-] 0.2 0.2 

Alkalmazott szemcseméret         [mm] 3.00 2.55-3.45 

Pórushányad [%] 40 40 

Fal normálirányú rugómerevsége (  ) [N/m] 6.00E+04 6.00E+04 

Fal nyíróirányú rugómerevsége (  ) [N/m] 3.00E+04 3.00E+04 

A parallel-bond kötés (PB) paraméterei 

pb_rad (kötési sugár aránytényező)      [-] 0.5 0.5 

PB sugár    ) [m]         min (         )                      

PB rugalmassági modulus (   ) [Pa] -számított- 1.20E+04 1.20E+04 

PB normálmerevsége pb_kn        [Pa/m] 2.00E+06 2.00E+06 

PB nyírómerevsége pb_ks (   ) [Pa/m] 1.00E+06 1.00E+06 

PB normálirányú teherbírása pb_nstren (   ) [Pa] 8.00E+03 8.00E+03 

PB nyíróirányú teherbírása pb_sstren (   ) [Pa] 4.00E+03 4.00E+03 

 

A nyírófeszültség értéke: 

 

τB= c + τS = c+ μσ,       (75) 

 

ahol a c a talaj kohéziója [N/m
2
], a μ a súrlódási tényező (talaj talajon), τs a csúsztató feszültség [N/m

2
], σ a 

nyomófeszültség [N/m
2
]. A direkt nyíródobozos szimulációban Sadek és kollégái (2011), illetve van der Linde 

(2007) egyik korábbi vizsgálatai alapján kisebb szemcsesűrűséget (1850 kg/m
3
) alkalmaztam a pórustérfogat 

hatása miatt [82], [106]. 
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A direkt nyíródobozos vizsgálat eredményeként (melyben ábrázolom az adott előterhelő feszültségek (σ) 

esetén szimulált legnagyobb feszültségeket, azaz csúcsfeszültségeket (τ)) adódnak a vizsgált nedves homoktalaj 

mechanikai tulajdonságai (kohézió (c), belső súrlódási szög (Φ)). 

 

4.6.2 A triaxiális nyírószimuláció 
A parallel-bond kötés beállításához szükséges mikromechanikai paraméterek hatásainak még pontosabb 

elemzéséhez triaxiális nyírószimulációkat (36. ábra) alkalmaztam [51]. A triaxiális nyírószimulációkra a 

szemcsehalmaz makromechanikai változói és a verifikáció azon paraméterei miatt volt szükségem, amelyeket a 

direkt nyíródobozos szimulációkkal nem határozhatók meg (repedések száma, a vizsgált halmaz rugalmassági 

modulusa és Poisson-tényezője stb.). A triaxiális nyírószimulációval a szemcsehalmaz olyan makromechanikai 

paramétereit is meghatározhatjuk, amelyek a szakirodalomban fellelhető korábbi vizsgálati eredményekhez 

köthetők (a szemcsehalmaz rugalmassági modulusa, Poisson tényezője). 

A triaxiális nyírószimuláció tette lehetővé a szemcsék között megadható mikromechanikai paraméterek 

hatásának a vizsgálatát a teljes halmaz makromechanikai paramétereire. A triaxiális nyírószimulációkhoz 

létrehozott halmazban a direkt nyíródobozos szimulációkkal azonos módon, egyforma arányban alkalmaztam a 

különböző méretű szemcséket (uniform distribution). A halmazban a maximális és a minimális szemcsesugarak 

aránya mindegyik vizsgálatban 1,3 volt (5. táblázat). A triaxiális nyírószimulációkat több méretű mintahalmaz 

alkalmazásával futtattam. A verifikációk során, illetve a paraméterérzékenység-vizsgálatokban a mintahalmazok 

méretei: 400mm x 800mm x 400mm (1632 szemcse), illetve 500mm x 1000mm x 500mm (3188 szemcse) 

voltak, annak az igazolására, hogy az adott térfogatot kitöltő szemcsék mennyisége a vizsgálati eredményeket 

jelentősen nem befolyásolja. A kisebbik szemcsék sugarát a triaxiális mintahalmaz méretei miatt megemeltem 

2,55mm-ről 20mm-re. A túl kisméretű szemcsékből a nagyobb térfogat kitöltéséhez jelentősen megnőtt a 

szükséges mennyiség, ezáltal nagyon lelassította a szimuláció lefutásának az idejét. 

A kutatás végén a talaj-kultivátorszerszám dinamikus vizsgálatában alkalmazott szemcsehalmaz 

beállítási paraméterei szerint azonos alapra helyeztem a direkt nyíródobozos és a triaxiális nyírószimulációkat 

(10. táblázat). Az utolsó lépésben a nyíróvizsgálatokban és a talaj-kultivátorszerszám modellben alkalmazott 

szemcsenagyság egyaránt 10-13mm volt. A triaxiális nyírószimulációban létrehozott próbatest méretét ebben az 

esetben 200mm x 400mm x 200mm nagyságúra állítottam be. 

A triaxiális nyírószimulációkban vizsgált szemcsehalmazokban 200 Pa kezdeti feszültséget állítottam be. 

Az alsó és felső falelem összenyomta a generált szemcsehalmazt, míg az oldalsó falak biztosították az állandó 

előterhelést. A szimulációban alkalmazott falelemek merevségeit az átlagos szemcsemerevségi értékekhez képest 

adtam meg (1,2  ). A triaxiális nyírószimulációk lefutása közben a függőleges feszültség az alsó és a felső 

falelemeken mérve addig növekedett, amíg el nem érte a maximumát, mialatt a vízszintes feszültség az 

oldalfalakon a beépített szervo mechanizmusnak köszönhetően állandó maradt. 

a)  b) 

36. ábra A triaxiális nyírószimulációban alkalmazott a) próbatest, illetve b) a szemcsehalmaz létrehozása során a beállított 

koordinációs számmal nem rendelkező szemcsék (piros). 

A felső és alsó falelem állandó 0,005 m/s sebességgel nyomta össze a szemcsehalmazt 400 időcikluson 

keresztül [104]. A talaj szükséges mechanikai paramétereinek a beállításához (sűrűség, kohézió és belső 
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súrlódási szög) a laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálat értékeit vettem alapul. A triaxiális 

nyírószimulációból kapott eredményekből Mohr-körök alkalmazásával megszerkesztettem a tönkremeneteli 

egyenest, így a laboratóriumi direkt nyíróvizsgálattal és a direkt nyírószimulációval is összehasonlíthatóvá vált. 
5. táblázat A triaxiális nyíróvizsgálat szimulációjának beállítási paraméterei. 

Paraméter Triaxiális (DEM) 
Nyíródobozok méretei [mm] 400x800x400 / 500x1000x500 

Szemcsék száma [d.b.] 1632/3188 

Szemcsesűrűség [kg/m3] 2600 

Sűrűség [kg/m3] 1850 

Szemcse típusa Ball 

Rugalmassági modulus (Ec) [Pa] -becsült- 1.0E+06 

Normálirányú rugómerevség (  ) [N/m] 8.0E+04 

Nyíróirányú rugómerevség (  ) [N/m] 4.0E+04 

Súrlódási tényező  (µ) [-] 0.6 

Alkalmazott szemcseméret         [mm] 20-26 

Pórushányad [%] 37.36 

A parallel-bond kötés (PB) paraméterei (Az iteráció eredménye) 

pb_rad (kötési sugár aránytényező)      [-] 1 

PB sugár    ) [m]         min (          )                     

PB rugalmassági modulus (   ) [Pa] -számított- 2.00E+05 

PB normálmerevsége pb_kn        [Pa/m] 5.00E+06 

PB nyírómerevsége pb_ks (   ) [Pa/m] 2.50E+06 

PB normálirányú teherbírása pb_nstren (   ) [Pa] 2.00E+04 

PB nyíróirányú teherbírása pb_sstren (   ) [Pa] 1.00E+04 

Nyírás sebessége [mm/min] 300 

A triaxiális nyírószimulációban a kapcsolati rugalmassági modulust (  ), a kötés rugalmassági modulusát 

(   ), a kapcsolat teherbírását (és mindegyik paraméter esetén a normál- és nyíróirányú komponensek arányát) 

adtam meg. A szemcsesűrűség átlagos értéke 2600 kg/m
3
 volt a létrehozott szemcsehalmazban. A triaxiális 

vizsgálathoz a laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálat eredményét alapul véve a Mohr-körök alkalmazását 

követően illesztettem a σ-τ tönkremeneteli egyenest, vizsgálva azok egybeesését. A szemcsehalmaz talajszerű 

viselkedését az   , az     és a    ,     megfelelő arányában határoztam meg. 

4.6.3 A szemcsekapcsolat mikromechanikai paraméterei 

A direkt nyírószimulációkban a szemcsekapcsolat beállítási paraméterei közvetlenül a   ,    kapcsolati 

merevségekkel megadhatók. A triaxiális nyírószimuláció alkalmazása esetén a vizsgálatokhoz, viszont a 

szemcsekapcsolat rugalmassági modulusát (  ), mint kapcsolati paramétert szükséges beállítani.  

A parallel-bond kötés merevségét, hasonlóan a kapcsolati merevségek beállításához a direkt 

nyírószimulációkban közvetlenül a    ,     kötési merevségekkel határoztam meg. A triaxiális nyírószimuláció 

alkalmazása esetén a vizsgálatokhoz, viszont a kötési rugalmassági modulust (   ) a parallel-bond kötés 

mechanikai paramétereként kell megadni két szemcse között [51]. 

A pb_nstren normálirányú teherbírást (   ) jelent a szemcsekapcsolatban a pb_sstren pedig a nyíróirányú 

teherbírást (   ) határoz meg (mikrokohézió). Vizsgálataim során azt tapasztaltam, hogy a parallel-bond kötés 

normál- és nyíróirányú teherbírásai és az     kötési rugalmassági modulus, illetve            kötésmerevségek 

megfelelő arányában beállítható a halmaz repedésérzékenysége. Tehát a    ,    , illetve a            megfelelő 

arányának a beállítását követően a kultivátorszerszám lazító munkája következtében létrejövő repedések 

kialakulásának az intenzitását jó közelítéssel szimulálhatjuk. 

A direkt nyíródobozos szimuláció bár kevesebb mechanikai jellemző számítását teszi lehetővé, viszont a 

σ-τ diagramot rövid idő alatt felrajzolhattam belőle a repedések kialakulásának szem előtt tartásával. Ezt 

követően volt érdemes a kapcsolati és a kötési mikromechanikai paramétereket átszámolni a rugalmassági 

modulusokra, így adva meg a lehetőséget a triaxiális szimulációk alkalmazására az összetettebb elemzések 

céljából. 
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4.7 A laboratóriumi talajvályús vizsgálat 
A DEM szimuláció validálásához a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben található laboratóriumi 

talajvályút (37.a ábra) és mérőkocsit (37.b ábra) alkalmaztam a lúdtalpkapa vonóerő igényének 

meghatározásához és művelési minőségének elemzéséhez [107], [108]. A talajvályú hossza 50m, szélessége 

1,95m és homoktalajjal volt feltöltve, melyben a kohézió víz hozzáadásával, illetve tömörítő vibrátorral került 

beállításra (6. táblázat). 
6. táblázat Az alkalmazott talaj fizikai és mechanikai tulajdonságai 
Paraméter Átlag 

A nedves homoktalaj összetétele: 

 Homok (0.05-2.0 mm) 93.28 % 

Por (0.005-0.05 mm) 4.66 % 

Agyag (<0.005 mm) 2.06 % 

Gravimetrikus nedvességtartalom (Vg) /Szárító szekrény/ 6.33 % 

Volumetrikus nedvességtartalom (Vv) /TDR-300/ 12-15 % 

Kohézió (c) 12.056 kPa 

Belső súrlódási szög (Φ) 39° 

Penetrációs ellenállás 600 kPa 

 

Az alkalmazott mérés adatgyűjtő (37. ábra) Spider-8 (HBM GmbH.), a mintavételi frekvenciája: 800Hz 

a hordozható számítógép IBMX600 (IBM) és ROD 430 forgásjeladó (Heidenhain 295 444 7 645 07) volt [109]. 

 

a)  b) 

37. ábra A talajvályús méréseknél alkalmazott a) mérőkeret és b) adatgyűjtő egység. 

 
A talajvályúban két méréssorozatot végeztem (38. ábra), mely eredményeként egy művelőelem 

vonóerőigényét az első alkalommal (38.a ábra) és a második alkalommal (38.b ábra) is 20 - 25 cm mélységben 

vizsgáltam. 

 
 
 

a) b) 

38. ábra Laboratóriumi talajvályú és mérőkocsi 1. homoktalaj, 2. simító, 3. tömörítő egység, 4. lúdtalpkapa,  

5. hárompont felfüggesztés, 6. vontató kocsi, a) az első vizsgálat és b) a második vizsgálat esetén. 
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A vizsgálatok a talajvályú 18 m-es mérőszakaszán történtek az első esetben két, majd a második 

mérésnél három beállított sebességgel (lassú:0,5 m/s, közepes:1,33 m/s és maximális:2,38 m/s), melyet ROD 430 

forgásjeladóval (Heidenhain 295 444 7 645 07) határoztam meg. A munkaműveletek közben az első mérésnél 

100 Hz-es, míg a második mérés esetén 800 Hz-es mintavételi frekvenciával gyűjtöttem a Spider-8 mérési 

adatgyűjtővel (HBM GmbH) a számítógépen (IBM X600) az adatokat, melyeket az adatgyűjtő berendezésen 

keresztül rögzítettem. A második mérés szükségességét a mérési eredmények nagy szórása indokolta. 

a) b) 

39. ábra A a) felszínemelkedés és a b) felszínprofil a második laboratóriumi talajvályús mérés során. 

 
Minden mérőszakaszon mértem: 

- a felbélyegzett kapaszárral (38-40. ábra) a kapa vontatásához szükséges erőt: F [N], 

- az egyes mérőszakaszok megtételéhez szükséges időt: t [s], 

- a mérőkocsi sebességét: v [m/s]. 

A művelet közben a szoftver folyamatosan mérte a sebességet, melynek aktuális értékét a vonóerő és a 

trigger feszültség aktuális értékével együtt tárolta és a kezelői számítógép kijelzőjén megjelenítette. Az egyes 

munkaműveletek végén az összes mért jellemző minden egyes adatát Catman adatfájl formátumban mentettem. 

a) b) 
40. ábra A a) talajvályú és a mérőkocsi, illetve b) a mérésekhez használt nyúlásmérő bélyeggel ellátott kapaszár. 

4.7.1 A talaj előkészítése 

A vizsgálatok előtt a talaj előkészítése három műveletből állt: simítás, tömörítés, nedvesítés. A talaj 

előkészítése során a tömör talajszerkezet létrehozása, a szántóföldi talajszerkezet megközelítése, a talajkohézió 

javítása volt a célom, amely kb.1-1,5 órát igényelt. A simítás a mérőkocsira szerelt állítható simítólemezekkel 

történt, melyek alkalmazásával létrehoztam az egyenletes talajfelszínt. A talajvályúban alkalmazott nedves 

homoktalaj előkészítését több menetben tömörítéssel végül nedvesítéssel egybekötve végeztem. 
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a)   b) 

41. ábra A kezdeti talajfelszín létrehozása az 1. mérésnél a) tömörítés, b) nedvesítés. 

 

A tömörítés a mérőkocsira szerelt állítható tömörítő szerkezettel történt (41.a ábra). A szerkezet egy 

forgó excentrikus súllyal és pótsúlyokkal tömörítette a talajt. A talaj tömörségét több menetben állítottam be, 

amit az előkészítő műveletek után penetrométerrel megvizsgáltam. Simítás és tömörítés után a talajvályút 

feltöltöttem vízzel a kívánt nedvességtartalom elérése céljából (41.b ábra). Mivel a talajvályú vízelvezető 

csatornával rendelkezik a nedvességtartalom beállítható volt. Miután a vizet felitta a talaj, annak volumetrikus 

(Nv) nedvességtartalmát (víz térfogatának aránya a talajminta teljes térfogatához képest) TDR-300 

talajnedvesség mérő készülékkel (Time Domain Reflectometry) meghatároztam (42.-43. ábrák). A talajvályúban 

alkalmazott talaj volumetrikus nedvességtartalma (mely nagysága eltérő a gravimetrikus nedvességtartalom 

értékétől) jól mutatta a tömörebb talajminőséget a talajvályú teljes hossza mentén. 

 

a) b) 

42. ábra a) A TDR-300 talajnedvesség mérő készülék (Spectrum Technologies, Inc), illetve a talaj penetrációs 

ellenállásának meghatározásához alkalmazott Ejkelkamp penetrologger (Royal Ejkelkamp Company, Netherland). 
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 a) b) 

43. ábra A TDR-300 talajnedvesség mérő készülékkel meghatározott nedvességtartalom a) 2008.03.06., b) 2008.05.24. 

 

 A talaj penetrációs ellenállását kézi működtetésű Ejkelkamp penetrologger alkalmazásával határoztam 

meg (44. ábra), amely mérési eredményei a volumetrikus nedvességtartalom teljes talajvályú hossz mentén 

meghatározott tendenciáival összhangban állt. A vizsgálat során az elmozdulást a beépített ultrahang szenzor, a 

penetrációs ellenállást pedig a szár és a mérőberendezés közé épített erőmérőcella mérte. A 44.a ábrán jól 

látható, hogy kb. 10 cm mélységig a talajellenállás fokozatosan növekszik, majd beáll egy közel állandó értékre. 

 

a) b) 

44. ábra A függőlegesen mért talajellenállás, illetve penetrációs ellenállás a) a mélység függvényében (átlag), b) a 

laboratóriumi talajvályú hosszának (L=27m) a függvényében. 

 
A talaj penetrációs ellenállásának az átlaga 20-25cm mélységben a hossz (L=27m) függvényében 44.b 

ábrán látható. A statikus vizsgálatokat követően a szerszám vontatási ellenállásának a mérése következett. A 0,8 

m/s átlagsebesség alkalmazásánál mért vontatási ellenállások az idő függvényében a 45.a,b ábrákon láthatók. A 

laboratóriumi talajvályús vizsgálat eredményei jól mutatják a penetrációs ellenállás során mért egyenetlenség 

hatását, amely a tömörödöttség szórására vezethető vissza. Egy lazább (kb.: 0,5MPa) szakaszt (5-15m) egy 

tömörebb (kb.: 1MPa) szakasz (15-25m) vált. 

 a) b) 
45. ábra A talajvályúban mért vontatási ellenállások a), b) 0,8 m/s működési sebesség esetén. 
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A laboratóriumi talajvályús mérést 2,8 m/s sebesség alkalmazásával folytattam. A talajvályús mérés 

előnye a szántóföldi ”in situ” mérésekhez képest a reprodukálhatóság, amely a labortalaj változatlanságából 

adódik. Az első ízben lefolytatott vontatási ellenállás vizsgálatok eredményei hasonlóan a szántóföldi 

körülményekhez a lazább és tömörebb talajszerkezet mentén szórást mutatott. A vonóerő nagy amplitúdóját a 

szerszám talajra gyakorolt repesztő hatása okozza. 

 

a) b) 

46. ábra A talajvályúban mért vontatási ellenállások a), b) 2,8 m/s működési sebesség esetén. 

A 46. ábrán szintén a laboratóriumi talajvályú és mérőkocsival rögzített szerszám vontatási ellenállása 

látható 2,8 m/s művelési sebesség alkalmazása esetén. Az eredmények szórása alátámasztotta a vizsgálatok 

megismétlését egyenletesebb talajszerkezet létrehozását követően. A vizsgálatban alkalmazott nedvesített 

homoktalaj egyenletesebb struktúráját és a víztartalommal létrehozott kohézió növelését a pótsúlyos tömörítő 

eltávolítását követően a mérőkocsira szerelt vibrációs mélytömörítő egység alkalmazásával hoztam létre (47. 

ábra). 

 
47. ábra Mérőkocsi vibrációs mélytömörítő egységgel az egyenletesebb talajtömörség eléréséhez (2. méréshez). 

 Időpont: 2009.12.11. 

 
A második talajvályús vizsgálatokban nem végeztem penetrométeres vizsgálatot, viszont az alkalmazott 

visszatömörítési módszertől a vontatási ellenállásgörbe egyenletességét vártam. 

A vizsgálatokban a 48.a,b ábrákon látható lassú (0,5 m/s), a 49.a,b ábrák szerinti közepes (1,33 m/s) és 

az 50.a,b ábrákon látható gyors (2,38 m/s) sebességeket alkalmaztam. A mérések során rögzítésre került a 

vontatási ellenállás [N] és a kultivátorszerszám sebessége [m/s] is. A megismételt vizsgálatokkal felvett 

vonóerőgörbék már jobban követték a szakirodalmi eredményeket. 
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a) b) 

48. ábra A kultivátorszerszám laboratóriumi talajvályúban mért vontatási ellenállása a), b) 0,5 m/s sebesség esetén. 

 

a)  b) 

49. ábra A laboratóriumi talajvályúban mért vontatási ellenállások a), b) 1,33 m/s működési sebesség esetén. 

 

a) b) 

50. ábra A laboratóriumi talajvályúban mért vontatási ellenállások a), b) 2,38 m/s működési sebesség esetén. 

 

A második laboratóriumi talajvályús vizsgálat során mért és kiszámított 95%-os konfidencia határ 

mellett meghatározott vizsgálati eredményeket (48.-50. ábrák) a 7. táblázatban foglaltam össze. A vizsgálati 

eredményeken látható vontatási ellenállásgörbék egyenletesebb, jobb minőségű felvételein is a vontatási 

ellenállás ingadozását tapasztaltam. 
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4.7.2 A talajprofil felvétele 

A laboratóriumi talajvályúban elvégzett vizsgálatokkal nemcsak a szerszám vonóerőigényét, hanem a 

művelés minőségét is vizsgáltam. A talajfelszín felvételéhez OPTRON ODS 750 HT S2 lézeres 

távolságérzékelőt, HOTTINGER WS19KT típusú mérőhuzalos útadót és HOTTINGER adatgyűjtő rendszert 

használtam (51.ábra). 

 
51. ábra  A talajprofil felvételének eszközei (OPTRON ODS 750 HT S2 lézeres távolságérzékelő és keret). 

 
A talajprofil felvételére azért volt szükség, hogy a laboratóriumi talajvályús vizsgálat alatt kialakult 

felszínprofilt összehasonlíthassam a DEM modellel szimulált felszínprofillal. 

  

Mérés száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Átlagsebesség [m/s] 0,50 0,44 0,50 2,46 2,41 2,26 1,35 1,36 1,27 

Átlag vonóerő [N] 1116 1339 1068 1577 1573 1287 1216 1177 1138 

Megbízhatóság  (95 %) [N] 2,86 3,57 2,32 17,76 12,71 11,24 7,81 8,48 6,57 

CI_alsó - a konfidencia- 

intervallum alsó határa 
[N] 1113 1335 1066 1559 1560 1276 1208 1169 1131 

CI_felső - a konfidencia- 

intervallum felső határa 
[N] 1119 1342 1070 1595 1586 1298 1224 1186 1144 

Átlagsebesség [m/s] 

Átlag vonóerő [N] 

Átlagsebesség [m/s] 0,50 0,44 0,50 2,46 2,41 2,26 1,35 1,36 1,27 

Átlagteljesítmény [W] 550 584 524 3883 3790 2917 1640 1593 1447 

Megbízhatóság  (95 %) [W] 2,16 3,03 2,92 45,70 33,51 29,02 11,73 11,97 8,92 

CI_alsó - a konfidencia- 

intervallum alsó határa 
[W] 548 581 521 3837 3756 2888 1629 1581 1438 

CI_felső - a konfidencia- 

intervallum felső határa 
[W] 553 587 527 3928 3823 2946 1652 1605 1455 

Átlag vontatási teljesítmény [W] 553 3530 1560 

Sebességtartomány Lassú Gyors Közepes 

1,33 

1177 

0,48 

1174 

2,38 

1479 

7. táblázat A 2. laboratóriumi talajvályús vizsgálat kiértékelése. 
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4.8 A talaj-kultivátorszerszám kapcsolatának diszkrételemes modelljei 
Az első talaj-kultivátorszerszám modell főbb méreteit mutatja az 52. ábra, ahol a kapaszár hossza: 

512mm, szélessége: 220mm, a 2γ szerszám nyílásszög: 63°, a   ráhelyezési szög: 30°. A modellben alkalmazott 

lúdtalpkapa geometriáját a SolidWorks 2010 3D tervező rendszerrel hoztam létre. A modell talajvályú mérete 

(hossza: 1000mm, a magassága: 300mm, szélessége: 500mm) jelentősen lecsökkentette a szimulációkhoz 

szükséges számítási időt. A futtatások során az első laboratóriumi talajvályús mérésekben alkalmazott 200mm 

művelési mélység volt beállítva. 

 
52. ábra Az első háromdimenziós DEM modell  (L= 1000mm,  H= 300mm, W= 500mm). 

 
A talaj-kultivátorszerszám diszkrételemes szimulációi során a vontatási ellenállásokat 0,8m/s; 1,1m/s; 

1,5m/s; 2,1m/s; 2,8m/s; 3,2m/s működési sebességeknél vizsgáltam. A CAD tervező rendszerekkel létrehozható 

geometriák alkalmazását támogató funkcióval (CAD support function) importáltam be az analizálni kívánt 

szerszám geometriát (52. ábra). A szimulációkban a szerszám érintkező felületét szimuláló hálót a GID 10.0 

szoftverrel alakítottam át beimportálhatóvá a DEM modellbe. Kizárólag „stl” fájlformátumban volt lehetséges a 

PFC
3D

 szimulációs programba behívni a kultivátorszerszám geometriáját, mint felületi hálót. A vontatási 

ellenállás méréséhez egy saját fejlesztésű program került megírásra, amely a szerszám felületi hálóját definiáló 

STL háromszög (triangle) elemek vízszintes (x irányú) erőkomponenseit összegezte időlépésenként. A 

szerszámfelületet leíró háló 56322 darab falelemből állt. A szerszám, illetve a szimulált talajvályú felületét leíró 

háromszögek normál- és nyíróirányú merevségei szakirodalmi ajánlás (8. táblázat) szerint:   =1e9 N/m; 

  =0,5e9 N/m kerültek meghatározásra [81]. 
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8. táblázat Az első megközelítés során alkalmazott beállítási paraméterek a talaj-kultivátorszerszám modellben. 

Paraméter Beállítási_Érték 

(DEM modell) 

Szemcsék száma [db.] 5.000 

Sűrűség [kg/m3] 1850 

Szemcse típusa Ball 

Rugalmassági modulus (  ) [Pa] -becsült- 1.00E+06 

Poisson-tényező (γ) [-] 0.38 

Normálirányú rugómerevség (  ) [N/m] 6.00E+04 

Nyíróirányú rugómerevség (  ) [N/m] 3.00E+04 

Falak normálirányú rugómerevsége (  ) [N/m] 1.00E+09 

Falak nyíróirányú rugómerevsége (  ) [N/m] 0.50E+09 

Lokális csillapítás (α) [-] 0.5 

Súrlódási tényező (µ) [-] 0.5 

Viszkózus csillapítási együttható normálirányban (  ) [-] 0.7 

 
Viszkózus csillapítási együttható nyíróirányban (  ) [-] 0.7 

Generált szemcseméret [mm] 0.6-0.84 

Szemcse szorzó (radmult) 20 

Alkalmazott szemcseméret         [mm] 12-16.8 

A parallel-bond (PB) kötés paraméterei 

pb_rad (kötési sugár aránytényező)      [-] 1.00 

PB sugár    ) [m]                                                                                                  min (          ) 

PB rugalmassági modulus (   ) [Pa]  - 

PB normálmerevsége pb_kn        [Pa/m] 3.00E+04-3.00E+07 

PB nyírómerevsége pb_ks (   ) [Pa/m] 1.00E+04-3.00E+07 

PB normálirányú teherbírása pb_nstren (   ) [Pa] 5.00E+03 

PB nyíróirányú teherbírása pb_sstren (   ) [Pa] 1.00E+03 

Időlépés (Δt) [s] 4.0x10-5 

 

A 3D DEM szimulációban használt beállítási értékeket a 8. táblázat tartalmazza, mely szerint 5.000 

gömb elem szimulálta a talajt, a súrlódási tényező definiálva elem-elem és elem-fal között μ=0,6 volt. A 

porozitás (~30%), a lokális csillapítás (α=0,5), kapcsolati viszkózus csillapítási együttható (  =0,7), illetve a talaj 

rugalmassági modulusa (  =1e6 Pa) is beállításra került. A talajt alkotó szemcsék anyagának a sűrűségéből 

(2600 kg/m
3
) határoztam meg a szemcsehalmaz sűrűségét: 1850 kg/m

3
 (8. táblázat) [87], [94], [110].  

A laboratóriumi talajvályús vizsgálatot a talaj-kultivátorszerszám szimulációinak még pontosabb 

beállítása miatt megismételtem. Az újabb vizsgálatot követően felállított 3D DEM modell főbb méretei 53. ábrán 

láthatók, ahol a kapatest szélessége: 228mm, a 2γ szerszám nyílásszög: 70°, a   szerszám ráhelyezési szög: 25° 

volt. A szerszám felületét leíró háló 898 darab falelemből állt [111]. A második modell felállításánál a számítási 

kapacitásigény csökkentése miatt, különös figyelmet fordítottam a vizsgált szerszámgeometriát létrehozó 

falelemek számának a lecsökkentésére. A talaj-szerszám kapcsolat hatásmechanizmusának vizsgálataiban 

kialakuló feszültségek, elmozdulások pontos vizsgálataihoz a szerszámot körülvevő szemcsehalmaz térfogatát 

megnöveltem (53. ábra). 
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53. ábra A módosított DEM modell háromdimenziós elrendezési vázlata és méretei a talaj-kultivátorszerszám kapcsolat 

modellezéséhez (L=1000mm, W=1000mm, H=450mm). 

 
A virtuális talajvályú hossza (L) és szélessége (W) 1000mm, a magassága (H) 450mm volt. A kapa éle 

előtt bekövetkező jelenségek és azok hatásai az energetikai jellemzők miatt kerültek elemzésre. A második DEM 

szimuláció során még szélesebb sebességtartományban (0,8 - 4,1 m/s) vizsgáltam a talaj-szerszám egymásra 

hatását. A talajvályús szimulációkban a kis (0,5 - 1,5 m/s) sebességekre nagyobb hangsúlyt fektettem, mivel az 

eddigi vizsgálataim rámutattak a DEM modell ezen sebességtartományban kimutatható pontatlanságára [111].  

Az első modellben, a művelési tartományban (1,5 - 2,1 m/s) a vontatási ellenállások között jó egyezést 

(4-15%) tapasztaltam, viszont az alacsonyabb és a magasabb sebességek alkalmazása esetén a modell pontatlan 

volt. Az első talaj-kultivátorszerszám modell az alacsonyabb sebességeknél alulbecsülte, a magasabb 

sebességeknél, pedig túlbecsülte a vontatási ellenállást. A modell kalibrációjához fel kellett tárnom a vonóerő 

különbségének az okát, ezért az még több vizsgálati paraméter alkalmazását tette szükségessé (9. táblázat). 

 
9. táblázat A DEM modell statikus és dinamikus beállítási paraméterei. 

Paraméterek 
Statikus 

(Triaxiális nyírás) 

Dinamikus 

(Talaj-Szerszám) 

Szemcsék száma [db.] 1632/3188 10.000 

Szemcsesűrűség [kg/m3] 2600 2600 

Sűrűség [kg/m3] 1850 1850 

Szemcse típusa Ball Ball 

Rugalmassági modulus (  ) [Pa] -becsült- 1.1E+06 0.9E+060.2E+06 

Normálirányú rugómerevség (  ) [N/m] 1.00E+05 4.00E+048.00E+03 

Nyíróirányú rugómerevség (  ) [N/m] 0.50E+05 2.00E+044.00E+03 

Súrlódási tényező szemcse-szemcse (µ) [-] 0.6 0.6 

Lokális csillapítás (α) [-] 0 0 

Viszkózus csillapítási együttható normálirányban (  ) [-] 0 A sebesség függvénye 

Viszkózus csillapítási együttható nyíróirányban (  ) [-] 0 A sebesség függvénye 

Alkalmazott szemcseméret         [mm] 20–26 10–13 

Súrlódási tényező szemcse-szerszám (µ) [-] 0.6 0.6 

A parallel-bond (PB) kötés paraméterei 

pb_rad (kötési sugár aránytényező)      [-] 1 1 

PB sugár    ) [m]         min (         )                     

PB rugalmassági modulus (   ) [Pa]  2.00E+05 2.00E+05 

PB normálmerevsége pb_kn        [Pa/m] 5.00E+06 2.00E+07 

PB nyírómerevsége pb_ks (   ) [Pa/m] 2.50E+06 1.00E+07 

PB normálirányú teherbírása pb_nstren (   ) [Pa] 2.00E+04 2.00E+04 

PB nyíróirányú teherbírása pb_sstren (   ) [Pa] 1.00E+04 1.00E+04 

Időlépés (Δt) [s]  1.0×10-6 
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Mind a két modell alkalmazásánál a szerszám útvonalába (54.a ábra), illetve arra merőlegesen (54.b 

ábra) 4 db mérőgömböt helyeztem el. Ezen mérőgömbök mérési eredményeinek az átlagából határoztam meg a 

szerszám munkája eredményeként létrejövő porozitást és koordinációs számot, mint a lazítottság mérőszámait. A 

csúszó kapcsolati hányad, a talajnak átadott energia következtében a valós porhanyítással összhangban álló 

mutató. 

a) b) 

54. ábra A szimulációs eredmények értékeléséhez alkalmazott mérőgömbök elhelyezkedése a) a szerszám mozgásával 

párhuzamosan, illetve b) merőlegesen. 

 
A mérőgömbök alkalmazásával a gömb térfogatán belül vizsgálhatóvá váltak a lazítás közben kialakult 

feszültségek. A szemcsehalmazban létrejövő belső feszültség a modell verifikációjánál különös figyelmet kapott, 

mert a nedvességtartalom miatt kialakuló kapilláris hatás is jelentősen közrejátszik a szerszám előtti deformációs 

zóna kialakulásában. A deformációs zóna vizsgálatához a későbbi elemzéseimben a szerszám előtti 

szemcsehalmaz elemeit a kialakult von Mises feszültségeloszlás függvényében színeztem be (5. fejezet). 

A 3D DEM szimuláció során használt beállítási értékeket a 9. táblázat tartalmazza, mely szerint 10.000 

gömbelem szimulálta a talajt, a súrlódási tényező definiálva elem-elem és elem-fal között μ=0,6 volt. A lokális 

csillapítás (α=0,0), illetve a diszkrét szemcsék normál- és nyíróirányú merevségei is beállításra kerültek 0,01 - 

0,013 m szemcsesugár esetén. A dinamikus vizsgálatokban a talajt felépítő szemcsék közötti kapcsolatokban 

viszkózus csillapítást alkalmaztam teljes mértékben elhagyva a szemcsék gyorsulását korlátozó lokális 

csillapítást, mivel az a valós talajfizikai működéshez nem köthető (9. táblázat). 

 

4.8.1 A szimulációkban alkalmazott időlépés beállítása 
A kultivátorszerszám vontatási ellenállásának szimulációinál különös figyelmet fordítottam az 

alkalmazható időlépés nagyságára, mivel annak nem megfelelő beállításával számottevő numerikus hiba 

adódhat. Ennek a meghatározását első lépésben a „set dt auto” parancs alkalmazásával kezdtem, majd a PFC
3D

 

szoftverben automatikusan javasolt időlépést nagyságrendekkel megváltoztatva is lefuttattam a számításokat (set 

dt max=). Az alkalmazott időlépések ellenőrzéseinek a célja a vontatási ellenállás vizsgálatok eredményeire 

gyakorolt hatásának megállapítása volt. A nagyobbra állított időlépés (set dt=) jelentősen felgyorsította a 

verifikációhoz használt szimulációk lefutási idejét alacsonyabb művelési sebességek esetén. A „set dt=” 

paranccsal az időlépés megnövelésével a szemcsék tömegét átskálázva változtatja meg a szoftver, amely során az 

eredeti szemcsetömeg akár a többszöröse is lehet. Az átskálázást esetenként az alacsonyabb sebességek (0,8-1,1 

m/s) számítási idejének a lecsökkenése indokolta. A szemcsetömeg-átskálázást a PFC
3D

 szoftvergyártó is ajánlja 

olyankor, ha útfüggetlen a szimulált probléma [51]. 

Az átskálázás és a folyamatos iteráció miatt adódó numerikus hibák nem megfelelő szimulációs 

végeredményhez vezethetnek, ezért az időlépést összevetettem a kisebb időlépéssel lefuttatott számítási 

eredményekkel. Az adott szimuláció során beállított időlépés nem lehetett olyan nagy, hogy a vizsgálni kívánt 

mennyiség értékét megváltoztassa (55. ábra). A kritikus időlépés meghatározása a második talaj-

kultivátorszerszám modell beállításánál a kizárólag kapcsolati viszkózus csillapítás alkalmazása miatt volt 

szükséges. Minél jobban csillapítottam a vizsgált szemcsehalmazt, annál kisebbre kellett beállítani az időlépést. 

Abban az esetben, amikor egyedül a kapcsolati viszkózus csillapítást állítottam be az alacsonyabb sebességek 

alkalmazásánál (0,8 - 1,5 m/s), a vonóerő görbe amplitúdóját finomítottam a kisebb időlépés beállításával. 
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a)

b) 

55. ábra A talaj-kultivátorszerszám diszkrételemes modelljében alkalmazott Δt időlépés [s] hatása a vontatási ellenállásra 

(v=0,8m/s): a)1e-6s (set dt=1e-6), b) 8,668e-7s (set dtmax=1e-6, a PFC
3D

 szoftver által becsült időlépés). 

TimestepIdőlépés 

A szimulációk során alkalmazott időlépést a kezdeti vizsgálatokban (Δt) 4e-5 s nagyságrendben 

alkalmaztam. Ezeket a szimulációkat már „dtmax”, azaz maximált időlépés alkalmazásával futtattam. A 

felállított talaj-kultivátorszerszám modell szimulációiban az alacsony sebességeknél alkalmazott kapcsolati 

viszkózus csillapítás következtében az időlépés „dtmax=” 1e-6 s értékre való beállítása volt szükséges a 

megfelelő vontatási ellenállásgörbe előállításához (55.b ábra). 

4.8.2 A dinamikus jellemzők iterációs úton történő beállítása 

A talajművelő szerszámok legfontosabb energetikai jellemzője a vontatási ellenállás. A vontatási 

ellenállás a talaj jellemzőinek, a szerszám geometriai kialakításának, a művelési mélységnek és a vontatási 
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sebességnek a függvénye [112]. A sebesség növelésével az ellenállás is növekszik, amely nagyban függ a 

szerszám kialakításától (   ráhelyezési szögtől) és a talaj mechanikai jellemzőitől. 

A talaj-szerszám kapcsolat dinamikus vizsgálatához a modelltalajt gravitációs ülepítéssel hoztam létre. A 

szemcsehalmazban a kezdeti egyensúlyi állapot hatékony létrehozásához a lokális csillapítást állítottam be 

(α=0,8). Az ülepítés során alkalmazott lokális csillapítást a dinamikus vizsgálatokban kikapcsoltam (α=0). Az 

ülepítéssel létrehozott halmaz normál- (  ) és nyírómerevsége (  ), illetve a parallel-bond kötés egyéb beállítási 

paramétereit a szimulációk alatt nem változtattam meg. Mivel a beállított kapcsolati paraméterek kvázi statikus 

esetekre vonatkoznak a lazítási folyamat dinamikus jellege miatt a kapcsolati viszkózus csillapítás beállításával 

adtam meg a talaj-szerszám egymásra hatásának szimulációban történő leírását. 

A dinamikus vizsgálatokban a modelltalaj szerkezetében történt változást a benne létrejövő von Mises 

feszültségek és a vontatási ellenállás vizsgálatával elemeztem. A szemcse-szemcse kapcsolatokban kialakult von 

Mises feszültség szerint színeztem az egyes szemcséket egy előre beállított színskála és lépték alapján. A modell 

szerszám munkaminőségének a vizsgálatához a porozitás (lazítottság), illetve a koordinációs szám nagyságát 

(szintén a lazítottság) és a csúszó kapcsolati hányadot (porhanyítás) vizsgáltam. 

A talaj-kultivátorszerszám dinamikus verifikációját követően, hogy azonos alapra helyezzem a 

különböző vizsgálatokat az eredményül kapott statikus mikro-, illetve kapcsolati makroparaméterekkel újra 

lefuttattam a nyírószimulációkat. Az utolsó statikus verifikációkban a szemcsesugarak nagysága azonosan 10-

13mm-volt. A viszkózus csillapítási együttható értékét nullának vettem (10. táblázat). A direkt nyíródobozos 

szimulációban a doboz méretei: 400mm x 400mm x 304mm, a triaxiális nyírószimulációban: 200mm x 200mm x 

300mm volt. 

10. táblázat A DEM modell dinamikus beállítását követő verifikációkban alkalmazott  paraméterek (kiemelve). 

Paraméterek Direkt nyíródobozos szimuláció Triaxiális nyírószimuláció 

Szemcsék száma [db.]                 4439 1632/3188 

Szemcsesűrűség [kg/m3] 2600 2600 

Sűrűség [kg/m3] 1850 1850 

Szemcse típusa Ball Ball 

Rugalmassági modulus (  ) [Pa] -becsült- 0.2E+06 0.2E+06 

Normálirányú rugómerevség (  ) [N/m] 8.00E+03 8.00E+03 

Nyíróirányú rugómerevség (  ) [N/m] 4.00E+03 4.00E+03 

Súrlódási tényező (µ) [-] 0.6 0.6 

Lokális csillapítás (α) [-] 0 0 

Viszkózus csillapítási együttható normálirányban (  ) [-] 0                   0 

Viszkózus csillapítási együttható nyíróirányban (  ) [-] 0                   0 

Alkalmazott szemcseméret         [mm] 10–13 10–13 

A parallel-bond (PB) kötés paraméterei 

pb_rad (kötési sugár aránytényező)      [-] 1 1 

PB sugár    ) [m]         min (         )                     

PB rugalmassági modulus (   ) [Pa]  2.00E+05 2.00E+05 

PB normálmerevsége pb_kn        [Pa/m] 2.00E+07 2.00E+07 

PB nyírómerevsége pb_ks (   ) [Pa/m] 1.00E+07 1.00E+07 

PB normálirányú teherbírása pb_nstren (   ) [Pa] 2.00E+04 2.00E+04 

PB nyíróirányú teherbírása pb_sstren (   ) [Pa] 1.00E+04 1.00E+04 

  

4.8.3 A diszkrételemes szimulációk értékeléséhez alkalmazott módszer 
A statikus, illetve a dinamikus diszkrételemes szimulációkból kapott minőségi (repedések száma, 

porozitás, koordinációs szám, csúszó kapcsolati hányad) és mennyiségi (csúcsfeszültség, repedéskezdeti 

feszültség, vontatási ellenállás) eredményeket a parallel-bond kapcsolati modell működésének feltárásához 

egyszerre több vizsgálat eredményeiből interpolációval létrehozott felületekkel ábrázoltam, különös figyelmet 

fordítva a minőségi mutatók alkalmazására. A felületek létrehozásánál lineáris interpolációt alkalmaztam. 

A MATLAB szoftverrel létrehozott felületek 0-1 intervallumba való átskálázását követően 

(legjobb/min.0 - legrosszabb/max.1) nyílt lehetőség az optimális beállítási paraméterek vizsgálatára (minél 

közelebb a minimumhoz). 
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Az előző fejezetek alapján kimondhatóvá vált az alábbi tézis: 

1. Tézis 

A talaj-kultivátorszerszám egymásra hatása diszkrételemes módszer (DEM) alkalmazásával az alábbi 

ábrán látható algoritmus alapján modellezhető: 

c, ϕ, E,γ beállítása 4. alapján. 

Kn, Ks, λ, Kn,Ks,σc,τc,

Repedékenység beállítása 4. alapján.

λ, Ec

Start

A talajmodell létrehozása (DEM)

A laboratóriumi és a szimulált 

nyíróvizsgálatok összehasonlítása

Mérőgömbök alkalmazása

Porhanyítás meghatározása.

Lazítás mértékének meghatározása. 

Koordinációs szám meghatározása.

Átlazított keresztmetszet meghatározása.

Felszínemelkedés meghatározása.

A szimuláció és laboratóriumi mért 

ellenállások összehasonlítása.

Vége

A talajmodell és a szerszám modell 

egymásra hatásának modellje.

A csillapítás karakterisztika (βi) 

beállítása. 

A szerszám modell létrehozása (CAD)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

nem

nem

igen

igen

 
T1. ábra A talaj-kultivátorszerszám egymásra hatásának diszkrételemes modellje. 

 

Az algoritmusban a    a szemcse normálmerevsége [N/m],    a szemcse nyírómerevsége [N/m],    a parallel-

bond kötési sugár aránytényező [-],     a parallel-bond kötés normálmerevsége [Pa/m],     a parallel-bond kötés 

nyírómerevsége [Pa/m],     a parallel-bond kötés rugalmassági modulusa [Pa],     a parallel-bond kötés 

normálirányú teherbírása [Pa],     a parallel-bond kötés nyíróirányú teherbírása [Pa], c kohézió [Pa], ϕ belső 

súrlódási szög [°],    rugalmassági modulus [Pa], γ Poisson-tényező [-],     kapcsolati viszkózus csillapítási 

együttható [-]. 

Kapcsolódó saját publikációk: [K4],[K5],[K6],[K13],[K23],[K28] 
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5 EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TÉZISEK 
A talaj-kultivátorszerszám egymásra hatásának modelljéhez talaj és szerszám modellt építettem. A 

modellek működését, alkalmasságát először külön-külön majd együttesen vizsgáltam. 

 

5.1 A talajmodell vizsgálatának eredményei 

5.1.1 A DEM talajmodell paraméterérzékenység-vizsgálata nyíródobozos szimulációval 

A modell verifikáció során érzékenységvizsgálatot végeztem az egyes beállítási paraméterek lehetséges 

intervallumon belüli megváltoztatásával. A szimulációk közben a valós fizikai viselkedés adta lehetőségeket 

tartottam szem előtt. A mikromechanikai jellemzők hatásait a direkt nyíródobozos vizsgálattal elemeztem. 

Az 56.a ábrán jól látható a parallel-bond kötések felszakadása, ami jól mutatja a nyírt keresztmetszet 

mentén kialakuló repedéseket. Az 56.b ábrán látható a nyíródoboz alsó felében lévő szemcsék nyírás közben 

kialakuló elmozdulás vektorai. 

 

a) b) 

56.  ábra A a)  parallel-bond kötések felszakadása, illetve b) a sebességvektorok az alsó dobozfél elhúzása közben. 

 
A laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálathoz hasonlóan a direkt nyíródobozos szimulációkat is több 

előterhelés esetén ismételtem meg (57. ábra). A vizsgálat eredményeként felrajzoltam a Coulomb-féle 

tönkremeneteli egyenest. 

A direkt nyírószimuláció kezdeti szakaszában a nyírófeszültség (τ) meredeken növekszik (57.a ábra). Ez a 

szakasz a rugalmas talajdeformáció zónája. Az első szakasz végén a τ feszültség eléri maximumát (τB), amikor 

megkezdődik a talajkeresztmetszet tulajdonképpeni nyírása. A nyírási folyamat előrehaladtával a τ feszültség 

fokozatosan csökken egy meghatározott értékig, amely azután gyakorlatilag állandó marad. A nyírási szakasz 

befejezése után a talaj talajon csúszik tovább, tehát itt a τ feszültséget a talaj belső súrlódási szöge szabja meg. A 

maximális nyírófeszültség értéke: 

τB= c + τS = c+ μσ,       (76) 

ahol a c a talaj kohéziója [Pa], a μ a súrlódási tényező (talaj talajon), τs a csúsztatási feszültség [Pa], σ a 

nyomófeszültség [Pa]. 

a) b) 

57. ábra A különböző előterhelésekkel elvégzett szimulációkból kapott a) nyírógörbék és b) felső szervo mechanizmus 

alkalmazásával működő terhelő sík elmozdulása a vizsgálat alatt. 

 

A nyíródoboz alsó és felső része egymáshoz képest 30 mm-t mozdult el a vizsgálatok és a szimulációk 

alatt. A nyíródobozos szimulációban a laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálatokban alkalmazott négy 

különböző előterhelés (48700 Pa, 54100 Pa, 66700 Pa, 79400 Pa) beállításával elemeztem a szemcsehalmaz 

viselkedését.  Az előterheléseket a szimulációkban a nyíródoboz felső síkján alkalmazott szervo 
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mechanizmussal hoztam létre. A szimulációk során kapott nyírógörbék és a felső sík elmozdulásának jellege (az 

alkalmazott szervo mechanizmus hatására) az 57.a,b ábrákon láthatók. A szimuláció alatt az egyensúlyi hiba 

elhanyagolható volt (<0,0005). A direkt nyíródobozos vizsgálat eredményeként megkaptam az adott nedves 

homoktalaj mechanikai tulajdonságait úgymint a kohéziót (c), [Pa], illetve a belső súrlódási szöget (Φ), [°]. 

Azokon a paramétereken, melyek a talaj fizikai tulajdonságaira visszavezethetők, végeztem el a 

paraméterérzékenység-vizsgálatot, amely során a szemcsehalmazban történő minőségi változásokat is 

elemeztem. A paraméterérzékenység-vizsgálat során a parallel-bond kötés sugara, a talajszemcsék közti 

súrlódási tényező és porozitás változásának makromechanikai hatását vizsgáltam. 

5.1.1.1 A szemcseméret hatása a talajmodell mechanikai jellemzőire 

Az alkalmazott időlépés optimális beállításán túl az alkalmazott szemcseméret is jelentősen befolyásolja 

a számítás kapacitásigényét, ezért megnéztem a szemcseméret hatását a nyíróvizsgálatok eredményeire egy adott 

mikromechanikai beállítás esetén. A vizsgált szemcsehalmazt gravitációs ülepítéssel hoztam létre. A 

szimulációkat R=0,001-0,0035 m intervallumon végeztem el homogén szemcsehalmazban (58. ábra). 

a) b) 

58. ábra A szemcseméret hatása a szimulált direkt nyíródobozos vizsgálat esetén a a) kohézióra és belső súrlódási szögre, 

b) kohézióra (előterhelő erő: 487 N, azonos méretű szemcsék alkalmazása esetén R=0,001-0,0035m). 

 
Jól látható, hogy a szemcseméret észrevehetően befolyásolta a halmazon belüli mechanikai (kohézió, 

belső súrlódási szög) jellemzőket (58.a,b ábrák). A szemcsesugár 0,0025m-ről, 0,0005m-re csökkentése esetén 

enyhén növelte a kohéziót (32kPa34kPa). A szemcsesugár 0,0025m-ről, 0,0035m-re növelésével jelentősen 

megnőtt a halmazban szimulált kohézió (32kPa47kPa).  

A modellalkotás során a szemcseméret makromechanikai jellemzőkre gyakorolt hatásának a vizsgálatára 

azért volt szükség, mert a minél több szemcse alkalmazásánál egyre nagyobb számítási kapacitásigény 

jelentkezett. 

 

5.1.1.2 A parallel-bond kötés sugarának hatása a talajmodell mechanikai jellemzőire 
A modelltalajban a nedvességtartalom leírására a parallel-bond kapcsolati modell sugarának beállításait 

alkalmaztam. A direkt nyíródobozos szimulációval megvizsgáltam, hogy a parallel-bond kötés sugarának 

megváltoztatása hogyan hat a halmaz makromechanikai tulajdonságaira. 

 
59. ábra A talajszemcsék közötti folyadékhíd, illetve annak paraméterei [93]. 
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A modelltalajban alkalmazott parallel-bond kötésben beállítható sugár aránytényező a szemcséket 

összekötő folyadékhidak keresztmetszetét határozza meg (59. ábra). A parallel-bond sugár aránytényező 0,2-1,0 

közötti tartományon belüli vizsgálatánál egyre jobban növekedett a vizsgált szemcsehalmaz kohéziója (60.a,b 

ábrák). A parallel-bond sugár aránytényezőt 1,0 érték fölött nem alkalmaztam. 

a) b) 

60. ábra A különböző parallel-bond kötési keresztmetszettel beállított direktnyírások eredményei 

a) homogén –azonos- (H PR=0,2 – 1,0), b) inhomogén -eltérő- szemcseméret (IH PR=0,2 – 1,0) alkalmazása esetén. 

 
Az 60.a és b ábrákból jól látszik, hogy a parallel-bond kötési sugár aránytényező (H PR,IH PR) 

növelésével emelkedik a szemcsék közötti összetartó erő nagysága, így az anyagban működő kohézió is nagyobb 

lett, mind homogén és inhomogén szemeloszlás esetén. A homogén (Rmin=Rmax) szemcsehalmaz direkt 

nyírószimulációban történő alkalmazásánál a kohézió magasabb értéket, míg a belső súrlódási szög alacsonyabb 

értéket mutatott, mint az inhomogén (1,3Rmin=Rmax) szemcsehalmaz esetén. 

a) b)  c) 
61. ábra A parallel-bond kötésben beállított sugár aránytényező hatása a a) koordinációs számra, b) a csúszó kapcsolati 

hányadra, c) a porozitásra az inhomogén szemcsehalmazra, adott előterheléseknél. 

 

A minőségi vizsgálatok során a koordinációs számot (coord number), a csúszó kapcsolati hányad 

(sliding fraction) arányát és a porozitás (porosity) változását vizsgáltam a kezdeti, önsúlyra tömör, 

kiegyensúlyozott, azaz nyugalomban lévő szemcsehalmazban. A koordinációs szám azt mutatja meg, hogy a 

szemcsehalmazban egy szemcse átlagosan hány másik szemcsével áll kapcsolatban. A parallel-bond kötés 

sugarának változása a koordinációs számra az előterhelés függvényében azt mutatja, hogy nagyobb parallel-bond 

sugár esetén nagyobb a koordinációs szám is, azaz egy szemcse egyre nagyobb számú másik szemcsével létesít 

kapcsolatot (61.a ábra). Ezt a tendenciát az előterhelés növelése még intenzívebbé tette. A csúszó kapcsolati 

hányad (sliding fraction) a kisebb előterhelési tartományban egyértelműen csökkent a parallel-bond kötés 

sugarának növelésével. Nagyobb előterhelés esetén azonban láthatóan kevésbé van hatása a parallel-bond sugár 

méretének a csúszó kapcsolati hányadra (61.b ábra). 

Az előterhelés növekedésének hatására egyértelműen csökkent a porozitás, ez nem meglepő, hiszen 

egyre jobban összenyomjuk az anyagot. Ezért nagy előterhelés esetén a parallel-bond kötés sugarának a 

megváltozása alig mutat hatást a porozitásra (61.c ábra). Kisebb előterhelés esetén nyereg alakú felületet kapunk, 

vagyis a porozitásnak     0,5 [-] értékű parallel-bond kötési sugár aránytényező esetén minimuma mutatkozik a 

4. táblázatban meghatározott paraméterek alkalmazása esetén. 
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5.1.1.3 A pórustérfogat hatása a talajmodell mechanikai jellemzőire 

A talajban lévő légfázis modellezéséhez a pórushányad hatását a direkt nyírószimulációban stabilan 

létrehozható 30-40% tartományon belül történő beállításaival elemeztem. A direkt nyíródobozos szimulációkban 

a modelltalaj kohézióját és belső súrlódási szögét a porozitás arányában vizsgáltam. Több sorozat direkt 

nyíródobozos szimulációt hajtottam végre az előző vizsgálatokban beállított különböző előterhelő erők 

alkalmazásával (62. ábra). A különbségeket a vizsgált aggregátumok között az eltérő porozitás aránya jelentette. 

a)  b) 

62. ábra A a) a porozitást (P) létrehozó szemcsék száma, b) a porozitás (pórushányad)  hatása a modelltalaj mechanikai

jellemzőire (H P=homogén, IH P=inhomogén). 

Az eredményekből jól látható, hogy a görbemeredekség és a direkt nyíródobozos vizsgálat során mért 

csúcsfeszültségek értékei sokkal magasabbak alacsony porozitás beállításánál mind a homogén (63.a ábra) mind 

az inhomogén halmaz alkalmazása esetén (63.b ábra). 

a) b) 

63. ábra A szemcsehalmazban alkalmazott porozitás hatása a direkt nyíródobozos szimulációk eredményeire a) homogén

(H P) és b) inhomogén (IH P) szemcsehalmaz esetén. 

Megfigyelhető, hogy a pórustérfogat, vagyis a porozitás csökkenésével egyértelműen nő a modelltalaj 

kohéziója, míg a belső súrlódási szögre kevésbé van hatással a módosítás (63.a,b ábrák). 
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a) b) c) 

64. ábra A vizsgált inhomogén halmazban beállított porozitás hatása a a) koordinációs számra, b) a csúszó kapcsolati 

hányadra, c) a porozitásra a direkt nyírószimulációkban alkalmazott előterhelések mellett. 

 
A porozitás hatását vizsgálva az figyelhető meg, hogy kb. 36%-os előre beállított porozitás mellett 

csökkent leginkább a koordinációs szám az előterhelés hatására. A koordinációs szám csökkenése (64.a ábra) a 

porozitás növekedésével áll arányban (64.c ábra). A vizsgált porozitás és előterhelési tartományokban úgy 

találtam, hogy kevésbé van hatása ezen paraméterek változtatásának a csúszó kapcsolati hányadra (64.b ábra). A 

nyírt halmaz kevésbé morzsolódott, inkább átrepedt a nyírás síkja mentén. 

5.1.1.4 A súrlódási tényező hatása a talajmodell mechanikai jellemzőire 

A szemcséket összekötő rúd keresztmetszetének hatásvizsgálatát követően a szemcsék között 

meghatározott súrlódási tényező érzékenységvizsgálatát végeztem el. A súrlódási tényező a nyíróirányú 

kapcsolati tönkremenetel esetén lényegesen befolyásolja annak a mechanikai tulajdonságait. 

A szemcsehalmazban beállítható súrlódási tényező hatását inhomogén halmazban vizsgáltam, mivel a 

talaj-kultivátorszerszám kapcsolat modellezésében sem alkalmazható homogén szemcseeloszlás a szerszám 

repesztő hatásának a leírására. 

 
65. ábra A súrlódási tényezők (µ=0,2-1,0) hatása inhomogén (IH P) szemcsehalmaz esetén. 

 
A szimulációkat azonos kiindulási szemcsehalmazban (µ=0,2), különböző súrlódási tényezőkkel 

végeztem el (µ=0,2-1,0). A 65. ábrán láthatjuk, hogy a súrlódási tényező 0,2-1,0 érték közötti változtatása 

egyértelműen növeli az anyag kohézióját, míg az egyenesek meredeksége közel azonos, így az anyag belső 

súrlódási szögére kevésbé van hatással.  

A vizsgált halmazban a súrlódási tényező hatásánál figyelembe kell venni a parallel-bond kötés 

jelenlétét. Mivel a parallel-bond kötés megengedi a szemcsék egymáson való elcsúszását (slip) a súrlódási 

tényező fontos szerepet játszik a kapcsolat tönkremenetelében. A direkt nyírószimuláció alatt főleg nyíróirányú 

kapcsolati tönkremenetelek következtek be a parallel-bond kötések felszakadásánál. 

A súrlódási tényező megnövelésével a nyíráskor a halmazban keletkező belső feszültségek megnőnek, 

mivel a szemcsék kevésbé tudnak egymáson elcsúszni. Tehát a magasabb súrlódási tényező alkalmazásánál 

nagyobb számban vesznek fel terhelést a parallel-bond kötések. Ebben az esetben inkább a     nyíró teherbírás 

aktív, amely működését a súrlódási tényező jelentősen befolyásolja. 
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a)  b)  c) 

66. ábra A vizsgált halmazban beállított súrlódási tényező hatása a a) koordinációs számra, b) a csúszó kapcsolati hányadra, 

c) a porozitásra, a direkt nyírószimulációkban alkalmazott előterhelések mellett. 

 
Kisebb előterhelések esetén a kisebb súrlódási tényezőhöz egyértelműen nagyobb koordinációs szám 

tartozik (66.a ábra). Ez a tendencia megváltozik a nagyobb előterhelés tartományában, ugyanis itt egy nyereg 

alakú felület mutatkozik. A súrlódási tényező 0,7 körüli értékénél látható egy lokális minimum a koordinációs 

szám értékében. A nagyobb súrlódási tényező egyértelműen csökkenti a csúszó kapcsolati hányad értékét, 

bármilyen előterhelés esetén (66.b ábra). 

A súrlódási tényező, az előterhelés és a porozitás között nem figyelhető meg egyértelmű kapcsolat (66.c 

ábra). 

 

A vizsgálatok eredményei alapján kimondhatóvá vált az alábbi tézis: 

2. Tézis 

A diszkrételemekből álló halmazban a parallel-bond kötés alkalmazásánál a szemcsék közötti súrlódási 

tényező (µ) nagyságának 0,2 – 1,0 közötti tartományban történő növelése a kohéziót növeli, viszont a belső 

súrlódási szögre nincs hatással. 

Kapcsolódó saját publikációk: [K2],[K3] 

5.1.1.5 A direkt nyírószimulációk és a laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálat összehasonlítása 

A parallel-bond kapcsolati modell paraméterérzékenység-vizsgálatát követően felrajzoltam a σ-τ 

tönkremeneteli egyeneseket. 

 
67. ábra A nyíróvizsgálatok összehasonlítása. 

 
Az érzékenységvizsgálatokban alkalmazott kiinduló beállítási paraméterekkel (4. táblázat) lefolytatott 

direkt nyírószimuláció és a laboratóriumi direkt nyíróvizsgálat eredményei jó hasonlóságot mutatnak (67. ábra). 
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5.1.2 A DEM talajmodell paraméterérzékenység-vizsgálata triaxiális nyírószimulációval 
A parallel-bond kapcsolati modell paraméterérzékenységét a direkt nyíródobozos szimulációkhoz 

hasonlóan a PFC
3D

 szoftverben rendelkezésre álló triaxiális nyírószimuláció alkalmazásával is megvizsgáltam. 

Ahhoz, hogy a triaxiális nyírószimulációkban beállítható kapcsolati paramétereket összehasonlíthatóvá tudjam 

tenni a direkt nyíródobozos vizsgálatokkal és szimulációkkal, a szemcsekapcsolat és a parallel-bond kötés 

mikromechanikai jellemzőinek a meghatározását elemeztem. 

a)  b) c) 
68. ábra  A triaxiális nyírószimuláció eredményei alapján ábrázolt a) sebességvektorok, b) a szemcsék (sárga) és a parallel-

bond kötések (fekete) megszűnése, c) a nyírás során felszakadt parallel-bond kötések és a létrejövő nyírógörbe 54156 Pa 

előterhelés esetén. 

 

A triaxiális nyírószimulációk eredményei a 68.a,b,c ábrákon láthatók. A 68.c ábrán jól látható a fekete 

színnel jelölt parallel-bond kötések felszakadása és eltűnése a mintából, amely kirajzolja a nyírás közben 

kialakult repedési síkokat. A triaxiális nyíróvizsgálatok adtak lehetőséget a mikro-, illetve makromechanikai 

paraméterek közötti összefüggések feltárására.  

A paraméterérzékenység-vizsgálatokban a csúcsfeszültség a vizsgált halmaz nyírásánál kialakuló 

legmagasabb feszültséget jelentette. A repedéskezdeti feszültség az első parallel-bond kötés megszűnésekor 

szimulált feszültség nagysága. A triaxiális nyírószimulációkban a repedéseket a megszűnő parallel-bond kötések 

száma határozta meg, amelyek normál- és nyíróirányú tönkremenetel szerint különböztethetők meg. 

A triaxiális vizsgálatokban a mikromechanikai paraméterekből átszámított makromechanikai 

paramétereket adtam meg: a kapcsolati rugalmassági modulust (  ), a parallel-bond kötés rugalmassági 

modulusát (   ), a kötés teherbírásait (  c,   c) (és mindegyik paraméter esetén a normál- és nyíróirányú 

komponensek arányát). 

A szemcsék közötti teherbírás (mikro kohézió) értékei a következők voltak: n_stren=2e4 Pa (  c), 

s_stren=1e4 Pa (  c). Ezekhez a szemcsék közötti teherbírás értékekhez adtam meg a kötés rugalmassági 

modulusát (   = 2e5 Pa), amellyel az anyag repedékenységét állítottam be. A kötés merevsége van hatással (   -
ből meghatározva pb_kn (  n

)=5e6 Pa/m, pb_ks (  s
)=2,5e6 Pa/m) a parallel-bond kötések megszűnésére a talaj 

lazítottságára, repedezettségére, melyet a következő vizsgálataimban részletesen elemzek. A talaj 

összenyomhatósága, illetve rugalmassági modulusa (  ) és Poisson (γ) tényezője a szemcsék    és    értékének 

a nagyságával és arányával adható meg. A szimulációban alkalmazott szemcsehalmaz   =8e4 N/m,   =4e4 

N/m kapcsolati merevségi értékek beállításával állt a legközelebb a talajvályúból vett nedves homoktalaj 

mechanikai jellemzőihez (5. táblázat). A futtatások közben az egyensúlyi hiba nagysága elhanyagolhatóan 

alacsony volt (<0,002). 

5.1.2.1 A mikroparaméterek definiálása a parallel-bond kapcsolati modellben 

A beállítási paraméterek a parallel-bond kötés geometriájának a jellemzői szerint számíthatók át. Mint 

ahogyan a 4.1.3 fejezetben már leírtam az    és     értékeiből jó közelítéssel meghatározhatók a    és a   n
 

PFC3D 3.00

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

Job Title: sC2_mA_tA10

View Title: Verifikáció
Settings:  ModelPerspective
Step 24234  17:19:59 Sat Feb 20 2016

Center:
 X: 0.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Rotation
 X:  90.000
 Y:   0.000
 Z:   0.000

Dist: 1.553e+000 Mag.:      0.8
Ang.:  22.500

Ball

Wall

Axes
   Linestyle

X

Y

ZPBond Locations



 

 

71 

 

értékei [102]. Elmondható, hogy a triaxiális és a nyíródobozos szimulációkkal elvégzett paraméterérzékenység-

vizsgálatok egymással összevethetők, illetve párhuzamos alkalmazásuk részletesebb elemzéseket tesz lehetővé. 
A direkt nyíródobozos szimulációkat követően összetettebb triaxiális nyírószimulációkat végeztem. A 

triaxiális nyírószimulációkra azért volt szükség, hogy az anyagmodellen további paraméterérzékenység-

vizsgálatokat végezzek az inhomogén talajmodell beállítási paramétereinek elemzéséhez. Első lépésben a 

szemcse méretének a hatását vizsgáltam a triaxiális szimulációk eredményeire (69. ábra). 

 
69. ábra A szemcsesugár hatása a csúcsfeszültségre adott előterhelő feszültségek  

(48700 Pa, 54100 Pa, 66700 Pa, 79400 Pa) esetén. 

 
A csúcsfeszültség a triaxiális nyírószimulációban a vizsgált minta elnyírása közben a függőlegesen 

elmozduló sík felületén fellépő legmagasabb feszültség. A csúcsfeszültségeket az előterhelő feszültségekkel 

párban a Mohr körök segítségével a tönkremeneteli egyenesek megszerkesztéséhez alkalmaztam. Tehát a 

triaxiális nyírószimulációs vizsgálat eredményét a tönkremeneteli egyenes megszerkesztésével tettem 

összehasonlíthatóvá a laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálattal. 

A 69. ábra esetén megfigyelhető, hogy kb. 0,035m szemcsesugárnál az egyéb méretek esetén átlagosnak 

mondható csúcsfeszültség kiugróan eltér. Ez a jelenség nagyon hasonló a direkt nyíródobozos szimulációban 

megfigyelt tendenciához. Erre a jelenségre az a magyarázat, hogy a gravitációs ülepítéssel létrehozott 

szemcsehalmazban 0,035mm szemcsesugár esetén alakul ki a legnagyobb porozitás, illetve a legkisebb 

koordinációs szám. 

 

5.1.2.2 A talajmodell repedékenységének vizsgálata 
A repedések az egyes parallel-bond kötések megszűnése következtében jönnek létre a modellben 

(mikrorepedések). A repedékenység ezen mikrorepedések intenzitását jelenti a szimulációs vizsgálatokban. A 

megszűnt parallel-bond kötések száma a nyírás során bekövetkező elmozdulás szerint kimutatható. A triaxiális 

tesztekkel megvizsgáltam, hogy adott beállítási paraméterek mellett mennyi az összes repedés száma és 

megoszlása normál- és nyíróirányban. A repedések számszerűsítésével elemeztem, hogy mely tényezők 

befolyásolják a kapcsolati modell, repedésérzékenységét. A direkt nyíródobozos szimulációk és a triaxiális 

nyírószimulációk esetén is szemmel láthatók a mintában létrejövő repedések, melyet a fekete párhuzamos 

vonalakkal jelölt parallel-bond kötések eltűnésével szemléltettem. A nyírás során e repedések mentén csúsznak 

el egymáson a még kötésben lévő diszkrét szemcsék alkotta aggregátumok (klaszterek). A szimulált mintákban a 

felszakadt kötések eltűntek, helyettük a továbbiakban a Coulomb-súrlódás működött. 

 

5.1.2.3 A parallel-bond kötés rugalmassági modulusának (    ) hatása a talajmodellre 
Az előzetes próbaszimulációk alatt megszerzett tapasztalataim alapján a repedésérzékenység 

beállításához a kötési teherbírás (pb_n_stren, pb_s_stren) értékeinek (1e3 - 1e5 Pa) a megadását követően az 

ezekhez az értékekhez alkalmazható kötési rugalmassági modulusból a szemcse méretének a függvényében 

kiszámítható kötésmerevség (pb_n, pb_s) értékek (1e4 - 1e5 Pa/m) beállítását vizsgáltam. A beállított   c,   c 
kötési teherbírások esetén a kötés merevséget minél magasabb értékre állítottam, annál repedékenyebb lett az 
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anyag, azaz a zselészerű állapottól (nincs repedés), a teljesen szétporló állapot között definiálhatjuk a repedések 

kialakulását (70.a,b,c,d ábrák). 

 

 a)  b) 

 c) d) 

70. ábra A parallel-bond kötés rugalmassági modulusának (   ) hatása a repedéskezdeti és a csúcsfeszültségre  

a)    = 5e4Pa, b)    = 8e4Pa, c)    = 2e5Pa, d)    = 1e6Pa. 

 

A parallel-bond kötés rugalmassági modulusából meghatározható merevségének érzékenységvizsgálati 

eredményei alapján elmondható, hogy az jelentős befolyással bír a repedéskezdeti feszültségre és bár nem 

nagymértékben, de hatást gyakorol a csúcsfeszültség alakulására is a triaxiális nyírószimulációk eredményei 

szerint az alkalmazott kötési rugalmassági modulusok esetén (70.a,b,c,d ábrák). Tehát a kötési rugalmassági 

modulus növelése nem okoz jelentős különbségeket a vizsgált szemcsehalmaz makromechanikai viselkedésében. 

A repedéskezdeti feszültség, azaz az első parallel-bond kötés megszűnésekor szimulált feszültség nagyságában 

jelentős csökkenés figyelhető meg. A repedéskezdeti feszültség jelentős lecsökkenése a vizsgált halmaz 

repedékenységének a megnövekedését jelenti. A repedékenység megváltozásának az elemzéséhez a 

következőkben a repedések kialakulását számszerűsítem. 
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a) b) 

c) d) 

71. ábra A parallel-bond kötés rugalmassági modulusának (   ) hatása az összes, a nyíró- és normálirányú repedések 

arányára  a)    = 5e4Pa, b)    = 8e4Pa, c)    = 2e5Pa, d)    = 1e6Pa. 

 

Az előzetes futtatások tapasztalatai alapján a     pb_kn,     pb_ks (a két szemcsét véges térfogaton 

összekötő kapcsolatot modellező húzórugó merevségek) értékei körülbelül 1e4 - 1e8 Pa/m közötti értékhatáron 

belül mutatták a valós talajmechanikai jelenségekhez leginkább hasonló viselkedést. A talaj összenyomhatósága, 

illetve a talaj rugalmassági modulusa és Poisson-tényezője a szemcsék    és    értékének (két szemcse közötti 

nyomórugók merevségei) a nagyságával és arányával adható meg. A próba szimulációk megmutatták, hogy a 

parallel-bond kötés rugalmassági tényezőjének (   ) értéke, 1e3 - 2e6 Pa nagyságrenden belüli beállításánál (a 

szemcseméret függvényében) mutatta a talajszerű viselkedést. 

A 71.a,b,c,d ábrákon felismerhető tendenciákból jól látható, hogy növelve a kapcsolati rugalmassági 

modulus (   ) értéket (5e4 - 1e6 Pa) megsokszorozódott a kialakult repedések száma (kb. 500db. - 8000db.). A 

növekedő előterhelés hatására a repedések számának növekvő tendenciája a triaxiális vizsgálatban alkalmazott 

1e6 Pa kötési rugalmassági tényező alkalmazása közben megfordult. A kötési rugalmassági modulus növelése 

következtében a normál- és a nyíróirányban bekövetkező repedések arányaiban egyre inkább a nyíróirányú 

tönkremenetel a meghatározó. 
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 a) b) 

72. ábra A szemcsekapcsolatokban alkalmazott parallel-bond (pb.) kötés rugalmassági modulusának (   = 5e4, 8e4, 2e5, 

6e5 Pa) hatása a) a repedékenységre és b) a csúcsfeszültségre  48698Pa, 54156Pa, 66742Pa, 79352Pa előterhelő 

feszültségek esetén. 

 

Az adott kötési teherbírások (  c,   c) megadását követően a kötés rugalmassági modulusát (   ) minél 

magasabb értékre állítottam, annál repedékenyebb (72.a ábra) lett a vizsgált szemcsehalmaz és magasabb az 

előterhelésekhez tartozó csúcsfeszültségek nagysága (72.b ábra). 

5.1.2.4 A parallel-bond kötés sugarának hatása a kapcsolati modell repedékenységére 

A modelltalajban a valós telítetlen talajokhoz hasonlóan a nedvességtartalom a parallel-bond kötés 

keresztmetszetének a sugarával írható le, amely a talajszemcséket összekötő folyadékhidak keresztmetszetének 

megfelelően beállítható.  

A triaxiális nyírószimulációval is megvizsgáltam, hogy a parallel-bond sugár aránytényező (  pb_rad) 

pb_rad = 0,2 – 1,0 intervallumon belüli megváltoztatása hogyan hat a halmaz mechanikai tulajdonságaira. A 

modellben kialakuló repedések számszerűsítésével a szemcsehalmaz repedésérzékenységét elemeztem. 

  
73. ábra A parallel-bond kötést létrehozó keresztmetszet sugár aránytényezőjének (pb_rad= 0,1 – 1,0) hatása a 

csúcsfeszültségre 48698Pa és 79352 Pa előterhelések esetén. 

 
A szimulációkban  a lehetséges tartományon (pb_rad=0,2 – 1,0) belül, egyre nagyobb kötési sugár 

aránytényezőhöz egyre nagyobb csúcsfeszültség, azaz maximális nyírófeszültség (73. ábra) és kohézió tartozik. 

A parallel-bond sugár aránytényező (pb_rad) értéke a kapcsolatban résztvevő kisebbik szemcse sugarához 
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arányosítja az összekötő rúd keresztmetszetét. Tehát ha a pb_rad    ) értéke 0,2 értékre van megadva, akkor a kör 

keresztmetszetű kötés (rúd) sugara a kisebbik szemcse sugarának a 20 %-a. 

 

a) b) 

c) d) 
74. ábra A parallel-bond kötés sugarának hatása a repedések számára a) pb_rad=0,2; b) pb_rad =0,6; c) pb_rad =0,8; 

 d) pb_rad =1,0 parallel-bond sugár aránytényezők alkalmazása esetén (  pb_rad). 

 
A 74. ábrából látható, hogy az egyre nagyobb kötési sugár aránytényező alkalmazása esetén egyre 

nagyobb a szemcsehalmazban létrejövő repedések száma és míg az alacsony kötési sugár aránytényező 

alkalmazása esetén a normálirányban keletkező repedések száma nem jelentős (74.a,b ábrák), addig a nagyobb 

kötési sugár alkalmazása esetén már számottevő (74.c,d ábrák). Az előző fejezetben tárgyalt kötés merevségének 

növeléséhez hasonló, de fordított sorrend figyelhető meg az eredményekben.  

Levonható az a következtetés, hogy a parallel-bond kötés sugarának 0,8-ra történő növelésével nagyobb 

számban keletkeznek a szimulációban alkalmazott szemcsehalmazban repedések. A parallel-bond sugár 

aránytényező további növelésével viszont a repedések számának csökkenése tapasztalható. A tapasztalt 

jelenségre az a magyarázat, hogy a parallel-bond sugár aránytényező emelésével növekszik a nyírásban 

résztvevő keresztmetszetek mérete, amely tönkretételéhez nagyobb erő szükséges, így a 0,8-1,0 közötti tényezők 

alkalmazása esetén a szemcsék között megcsúszás „slip” jön létre (amely mértéke jelentősen függ a beállított 

súrlódási tényezőtől). Az előző kapcsolati működés következtében nyíróirányban kevésbé szakadnak el a rúd 

kötések, így a szemcsék elcsúszása következtében át bírják adni a terhelést a normálirányú kapcsolati 

teherbírásuknak. Tehát a nyíró igénybevételek aránya csökken és a húzó igénybevételek aránya megnő. 

A parallel-bond kapcsolati modell paraméterérzékenység-vizsgálati eredményei alapján elmondható, 

hogy a kötést létrehozó rúddal, a talajnedvesség fizikai működése jó közelítéssel szimulálható.  
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a) b) 

c) d) 
75. ábra A parallel-bond kötés sugarának hatása a nyírás során kialakuló csúcsfeszültségre és a repedéskezdeti feszültségre 

a) pb_rad=0,2, b) pb_rad =0,6, c) pb_rad =0,8, d) pb_rad =1,0 parallel-bond sugár aránytényezők alkalmazása esetén. 

 
A 75.a,b,c,d ábrák alapján elmondható, hogy a triaxiális nyírószimulációban a parallel-bond sugarának 

elhanyagolható a hatása a csúcsfeszültségre, illetve a repedéskezdeti feszültségre. A 75.d ábrán a kevésbé 

meredek növekedés a kohézió és a belső súrlódási szög enyhe növekedésére utaló tendencia tapasztalható a 

halmazban (  pb_rad). 

 a) b) 

 

76. ábra  A parallel-bond kötésben alkalmazott sugár aránytényező (pb_rad= 0,1 – 1,0) hatása a a) repedések számára és a 

b) csúcsfeszültségekre (falelemmel és mérőgömbbel mérve) 79352 Pa előterhelés esetén (  pb_rad). 
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A parallel-bond kapcsolati modellben a kötési sugár a talaj nedvességtartalmát, hasonlóan a valós 

telítetlen talajokéhoz jó közelítéssel írja le (76. ábra). A szimulációban a lehetséges tartományon (pb_rad=0,2 – 

1,0) belül 80%-os sugár arány beállítása fölött a kialakult összes repedés számában visszaesést figyeltem meg 

(76.a ábra) a szakirodalmi eredményeket tükrözve. A valós talajok esetén is egy bizonyos határig nő a kohézió a 

nedvesség tartalom függvényében. 

  a)   b) 
77. ábra A szemcsekapcsolatokban alkalmazott (  ) parallel-bond sugár aránytényező hatása a a) repedések számára, illetve 

b) a triaxiális nyírószimuláció során létrejövő csúcsfeszültségekre 48698Pa, 54156Pa, 66742Pa, 79352Pa előterhelések 

esetén. 

 

A 77.a ábrán jól látható, hogy a parallel-bond sugarának 0,8 sugár aránytényzővel történő beállítása 

esetén éri el a maximumát a repedések száma. Tehát a (  ) parallel-bond sugár aránytényező 1,0 értékre történő 

beállításánál, hasonlóan a 76.a ábrához már csökkenő tendenciát állapíthatunk meg a minta szemcsehalmaz 

repedékenységében. A csúcsfeszültség nem mutat számottevő növekedést a vizsgált (0,2-1,0) parallel-bond sugár 

aránytényező tartományban (77.b ábra). 

 

A direkt nyíródobozos és triaxiális szimulációk összevetésével bizonyítottam, hogy: 

3. Tézis 

A modelltalaj repedékenységét a parallel-bond kapcsolati modellben a kötési sugár aránytényező (  ) és 

a kötési rugalmassági modulus (   ) nagysága határozza meg az alábbiak szerint:  

- A parallel-bond kötési sugár aránytényező (  =0,2-1,0) növelése a direkt és a triaxiális 

nyírószimulációkban sem a csúcsfeszültségre, sem a repedéskezdeti feszültségre nincs jelenős hatással.  

- A nyírószimulációkban a parallel-bond kötési sugár aránytényező megemelésével (  =0,2-1,0) megnő a 

szemcsék érintkezési normális irányban történő kötések megszakadásának a száma. 

- A kötési rugalmassági modulus (   ) növelésével növekszik a nyíróirányban bekövetkező parallel-bond 

kötések tönkremenetelének a száma. 

Kapcsolódó saját publikációk:[K2],[K3],[K6] 
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5.1.2.5 A súrlódási tényező hatása a talajmodell mechanikai jellemzőire 
Következő paraméterként a szemcsék közötti súrlódási tényező hatását vizsgáltam a triaxiális 

nyírószimulációk eredményeire. A szemcsék közötti súrlódási tényező a szakirodalomban feltárt intervallumon 

(µ=0,4 – 0,9) belüli növelése a nyírás közben mért csúcsfeszültség növekedését eredményezte a vizsgálatokban 

(78. ábra). 

 
78. ábra A szemcsekapcsolatokban alkalmazott  súrlódási tényezőnek (µ=0,4 – 0,9) a hatása a csúcsfeszültségre 48698Pa és 

79352 Pa előterhelő feszültségek esetén. 

 

A csúcsfeszültségek növekedése a súrlódási tényező növelésének a hatására jön létre, amely az állandó 

vízszintes előterhelések és a függőleges összenyomások közben egyre kevésbé engedte, hogy a szemcsék 

egymáson elcsúszhassanak. 

A repedések száma (79.a ábra) az előterhelés és a súrlódási tényező változásának hatására egyértelműen 

akkor volt a legnagyobb, amikor a legnagyobb előterheléssel és legkisebb súrlódási tényezővel vizsgáltam a 

szemcsehalmazt. Az imént leírt jelenség a növekvő súrlódási tényezőnek a szemcsehalmaz kohézióját növelő 

hatásával áll összefüggésben. 

a) b) 

79. ábra A súrlódási tényező hatása a a) repedések számára és a b) csúcsfeszültségre 48698Pa, 54156Pa, 66742Pa, 79352Pa 

előterhelő feszültségek esetén. 

 

Az előző tendencia figyelhető meg a csúcsfeszültség esetében is (79.b ábra). Ekkor az egyre nagyobb 

előterhelés és egyre nagyobb súrlódási tényező hatására meredeken emelkedik a csúcsfeszültség értéke egészen 

addig, amíg egy határértéket el nem ér a súrlódási tényező. Körülbelül a súrlódási tényező µ=0,8-1,0 közötti 

beállításainál közel síkba fordul az illesztett felület. Ennek alapján elmondható, hogy egy adott előterhelő 

feszültség (6e4 Pa) és egy bizonyos súrlódási tényező (µ=0,8) felett a csúcsfeszültség már nem emelkedik. 
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5.1.2.6 A koordinációs szám hatása a paralell-bond kötés repedékenységére 

A talajban lévő légfázis, azaz pórustérfogat hatását a direkt nyíródobozos szimulációkkal lefuttatott 

paraméterérzékenység-vizsgálatokkal már az előzőekben elemeztem. A triaxiális nyírószimulációkban a 

porozitás hatásához közel álló jellemzővel az úgynevezett koordinációs számmal vizsgáltam a 

szemcsehalmazban történt változásokat. Az átlagos szemcsekapcsolatokat 1–5db intervallumon belül elemeztem. 

a) b) 

80. ábra A szemcsekapcsolatok számának (1,0 – 5,0) hatása a) a repedések számára, b) a csúcsfeszültségekre. 

 

Hasonlóan a parallel-bond kötési sugár aránytényező repedékenységre gyakorolt 

érzékenységvizsgálatában megfigyelt tendenciákhoz a vizsgálatban alkalmazott intervallum (koordinációs 

szám=1,0 – 5,0) 80%-áig (elemenként átlagosan 4 kapcsolat) jelentős emelkedést, majd újabb csökkenést 

tapasztaltam (80.a ábra). A triaxiális vizsgálat során a csúcsfeszültség növekszik (80.b ábra) a 

szemcsekapcsolatok számának a növelésével, amely a korábbi vizsgálatoknak megfelelően alakult [113], [114]. 

 

5.1.3 A laboratóriumi és a szimulációs nyíróvizsgálatok eredményeinek összehasonlítása 
A triaxiális és a direkt nyíródobozos szimulációk eredményei a laboratóriumi direkt nyíróvizsgálat 

eredményével összevetve a 81. ábrán látható, mely igazolja a szemcsekapcsolatokban és a kötésekben a 

mikromechanikai és a makromechanikai kezdeti beállítási paraméterek megfelelő átszámíthatóságát. 

 
81. ábra A laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálat MAX.-MIN. /σ-τ tönkremeneteli egyeneseinek összevetése a 

triaxiális nyírószimuláció eredményei szerint Mohr-körök segítségével ábrázolt tönkremeneteli egyenessel, illetve a direkt 

nyíródobozos szimuláció eredményével. 

 
A 81. ábrán látható, hogy a laboratóriumi nyíródobozos vizsgálathoz képest a DEM szimulációban 

alkalmazott szemcsehalmaz statikus mechanikai tulajdonságai jó egyezést mutatnak. A validáció során a 

y = 0,5913x + 10310 
R² = 0,9836 
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modelltalaj mechanikai tulajdonságának a beállításánál a szemcsék közötti parallel-bond teherbírások (       ) 
megadásából indultam ki (n_stren=2e4 Pa, s_stren=1e4 Pa), majd meghatároztam a kötés rugalmassági 

modulusát (   = 2e5 Pa). 

 A lefolytatott paraméterérzékenység-vizsgálatok bizonyítják, hogy a kötési merevség közvetlen hatással 

van (   -ből meghatározva    pb_kn=5e6 Pa/m,    pb_ks=2,5e6 Pa/m) a parallel-bond kötések 

megszűnésére, a talaj lazítottságára, repedezettségére. A laboratóriumi talajvályúban alkalmazott nedvesített 

homoktalaj mechanikai jellemzőit a triaxiális nyírószimulációkban az R=20-26mm szemcseméret esetén a 

beállított   =8e4 és   =4e4 N/m normál- és nyíróirányú kapcsolati merevségek írták le jó közelítéssel (9. 

táblázat), amely értékek makromechanikai változókkal kifejezve a következők: rugalmassági modulus (  ): 1e6 

Pa, Poisson-tényező (γ): 0,281. A mikromechanikai beállítási paraméterek jó hasonlóságot mutatnak [76], [77], 

[78], [81], [82] munkáiban elért eredményekkel. 

 

5.1.4 A paraméterérzékenység-vizsgálatok eredményeinek összefoglalása 
A végrehajtott szimulációk eredményei alapján levonható az a következtetés, hogy a DEM módszer a 

parallel-bond kötés megfelelő beállításával, jó közelítéssel alkalmas a valós talajok modellezésére. A 

szimulációimban azon modellparaméterek hatását vizsgáltam, amelyek a valós talajfizikai jelenségeket írják le. 

A vizsgálataimban a szemcseméret eloszlásával az inhomogenitást, a parallel-bond kötés sugarával      (melyet 

a    parallel-bond sugár aránytényezővel állítottam be) a talaj nedvességtartalmát, a kötés merevséggel           
a repedékenységet, a szemcsehalmaz pórustérfogatával a légfázist modelleztem. A szimulációk validációihoz a 

labor körülmények között végrehajtott egyszerű direkt nyíródobozos vizsgálat eredményeit vettem alapul. A 

modellezés során alkalmazott szemcsehalmazban beállított mikromechanikai és makromechanikai jellemzők 

hatását direkt nyíródobozos, illetve triaxiális nyírószimulációk alkalmazásával vizsgáltam. A mikromechanikai 

paraméterek (  ,   ,       
              ) átszámítását követően a halmazban beállítható parallel-bond kapcsolati 

tényezők (  ,    , γ) hatását a triaxiális nyírószimulációval elemeztem. A nyírószimulációk eredményeinek 

összehasonlítása alapján a parallel-bond kötés beállítási paramétereinek a pontosságát a Coulomb-féle 

tönkremeneteli (σ-τ) egyenesek jó egybeesésével bizonyítottam. 
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5.2 A talaj-kultivátorszerszám modell vizsgálati eredményei 
A létrehozott modell alkalmazhatóságát több lépésben vizsgáltam. Először a vontatási ellenállás 

szimulációját elemeztem. Az előzetesen szimulált vontatási ellenállás elemzése után tértem rá a modell 

működési paramétereinek a vizsgálatára. Az első megközelítés (5.2.1) nem hozta a célkitűzésben meghatározott 

eredményeket, ezért a dinamikus paraméterek validációja (5.2.2), majd az adott sebességnél történő 

paraméterérzékenység-vizsgálat (5.2.3) után különböző csillapításokat építettem be (5.2.4). Ezt követően 

hajtottam végre a kultivátorszerszám működésének a szimulációját (5.2.5). 

 

5.2.1 A vontatási ellenállás validációja 
A talaj-szerszám kapcsolat DEM módszerrel történő szimulációjában igazi kihívást a modelltalaj 

mechanikai paramétereinek beállításai jelentették a dinamikus hatások leírása mellett. A talajművelő szerszámok 

legfontosabb energetikai jellemzője a vontatási ellenállás. A vontatási ellenállás a talaj jellemzőinek, a szerszám 

geometriai kialakításának, a művelési mélységnek és a vontatási sebességnek a függvénye. 

A különböző sebességekhez tartozó vontatási ellenállások először talajvályúban, majd ugyanezen 

sebességeknél a DEM modellben kerültek elemzésre. Addig állítottam a talajmodellben alkalmazott parallel-

bond paramétereket, míg a legjobb egyezést nem kaptam a valós mérési eredményekkel. Az iteráció fontos és 

szükséges művelet volt a felállított modell megbízható alkalmazásához, hiszen a DEM anyagmodellnek jó 

közelítéssel kell tudnia szimulálni a valós eredményeket. 

A dinamikus diszkrételemes szimulációk előtt megalkottam a mérésben alkalmazott talajmodellt. Az 

egyensúlyi állapot megteremtése előtt a véletlenszerű elrendeződéssel létrehozott szemcsék sugarát egységesen 

(rad_mult=6) felnagyítottam. A nagyítást követően a lokális csillapítás alkalmazásával (α=0,8), gravitációsan 

ülepítettem a szemcsehalmazt. Az ülepítéssel létrehozott halmaz normál- (  ) és nyírómerevségét (  ) a 2e6 

N/m, illetve 1e6 N/m nagyságrendről az iteráció eredményeként 6e4 N/m és 3e4 N/m (  =1MPa, γ=0,38) 

beállítási értékekre csökkentettem. A kapott mikromechanikai értékek a beállított szemcsenagyság ismeretében 

megbecsülhetők a szemcse-szemcse kapcsolatban lévő makromechanikai beállítási paraméterekből, így 

kevesebb szemcse alkalmazásával közel ugyanazok a mechanikai jellemzők állíthatók be. 

A parallel-bond kötési rugalmassági modulus (   ) nagyságát 1e4 Pa - 3e7 Pa intervallumon belül 

vizsgáltam, mely során a szimulációkhoz pb_kn=3e4 Pa/m, pb_ks=1e4 Pa/m, pb_nstren=5e3 Pa és 

pb_sstren=1e3 Pa értékeket alkalmaztam. A kötésmerevség nagyobb értékekre történő beállítása (   =1e7 Pa/m) 

a modellben intenzívebb kötésmegszűnést (rögképződést, aprózódást) eredményezett. Az alacsonyabb 

kötésmerevség esetén viszont a szerszám előtti szemcsék közötti erőeloszlás hozott létre nagyobb deformációs 

zónát. Mivel elsősorban a vontatási ellenállás meghatározása volt a cél és ebben jobb egyezést figyeltem meg a 

kevésbé repedékeny halmaz esetén, ezért ezt a beállítást alkalmaztam első lépésben. 

A kultivátorkapa mozgásával idézi elő a szerszám előtti tömörödési zónát, illetve a kialakuló 

repedéseket, rögöket. A talajvágás mechanizmusának vizsgálata magasabb kötésmerevség alkalmazása esetén 

(1e7 Pa/m) azt mutatta, hogy a törési felületek egymás után ciklikusan jöttek létre. Ennek megfelelően az 

ellenállás nem állandó értékű, hanem szintén ciklikusan változott a törési felület kialakulási fázisainak 

megfelelően. A kultivátorkapa ellenállása, akkor a legnagyobb, amikor a talajdeformáció a rugalmas 

alakváltozásból képlékenybe megy át és a törési felület éppen megjelenik. Az ellenállás minimális, amikor az 

elcsúszási felületek teljesen kialakultak, s a talaj ezek mentén elcsúszik. Ezután a szerszám újabb, még nem 

deformálódott talajjal kerül kölcsönhatásba és a ciklus ismétlődik [11]. 
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a)  b) 

82. ábra A talajvályús mérés és a diszkrételemes szimulációban mért a) vontatási ellenállás változása és a b) vontatási 

teljesítmény a sebesség függvényében    = 30° és  20 cm mélységben. 

 

A 82. ábrán jó hasonlóság mutatkozik a vonóerő görbék között, viszont a szimuláció 4 - 16% -al kisebb 

értéket ad alacsonyabb sebességek alkalmazása esetén, a vontatási teljesítmény pedig 4 - 9% eltérést mutat. A 

különbség az iterációs folyamatból következő pontatlanságból, illetve az ülepítés miatt kialakult talajfelszín 

magasságából, annak egyenetlenségeiből adódhat, továbbá a dinamikus beállítási paraméterek pontatlansága is 

nagymértékben befolyásolta a szimuláció eredményeit. A szimulációban a lokális és kapcsolati viszkózus 

csillapítást egyszerre alkalmaztam konstans értékeken (α=0,7;   =0,5 Ns/m). Az alacsonyabb sebességek 

vizsgálatainál (0,5 - 1,1m/s) jelentős különbség adódott a vontatási ellenállások között, melyre magyarázat lehet 

a parallel-bond kötés, illetve a csillapítások nem megfelelő használata. 

A létrehozott talaj-kultivátorszerszám modell eredményei alapján elmondható, hogy a szimulált vontatási 

ellenállás a gyakorlatban alkalmazott művelési sebességek tartományában nagyságrendi eltérést nem mutat (82. 

ábra). 

 
83. ábra A talajvályús mérési eredmény összehasonlítása a DEM szimuláció eredményével 0,8 m/s sebesség esetén. 

 

A vizsgált halmazban a Young modulus és a Poisson-tényező értékei az iteráció eredményeként E= 1e6
 

Pa, γ= 0,38 értékek voltak. A bemutatott modellbeállításokkal lefuttatott szimulációk szerint az alacsonyabb 

sebességtartományokban (83. ábra) a modell alulbecsüli, a magasabb sebességtartományokban túlbecsüli a 

vontatási ellenállás értékét (82.a ábra), ezért a beállítási paraméterek egy új verifikációban történő 

meghatározását tűztem ki célul. 
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5.2.1.1 A talaj-szerszám kapcsolat energetikai elemzése 
A szimulált vontatási ellenállások nagy szórást mutattak nehezítve a valós értékkel való összehasonlítást, 

de a trend jól összevethető volt. A talajban végbemenő repedések alakja nagyban függ a szerszám geometriai 

kialakításától, sebességétől és a talaj állapotától. A talaj lazítása és széttörése speciális tönkremeneteli 

mechanizmus szerint megy végbe, melyen határozott repedésvonalak jöttek létre. 

a) b) 

84. ábra A a) szemcsék elmozdulása a szerszám előtt a sebesség vektorokkal és a b) talajelmozdulás szemből nézetben. 

 
A parallel-bond kötésekben létrejövő feszültségek a maximális értékig emelkednek, majd a kapcsolat 

elszakad, így tűnik el a modellből átalakulva egyszerű súrlódó kapcsolatokká az elemek között. A lazítás 

szimulációjának eredményei nemcsak mennyiségi, de minőségi módon is egyaránt elemezhetők, azaz a 

talajfelszín alatt bekövetkezett jelenségek is vizsgálhatók (84.a,b ábrák). 

 a) b) 

 

85. ábra A  diszkrét szemcsék között létrejövő erőeloszlás a szerszám előtti zónában (deformációs zóna)  : 30°, sebesség: 

0,8m/s, 20 cm mélységben a) a talajlazítás és rögképződés, illetve a b) talajlazítás utáni állapota (rögképződés). 
 

A talajvályús vizsgálatok során bekövetkező jelenségek szerint felfedezhető hasonlóságok a felépített 

modell használhatóságának értékét növelik, így például elemezhető a szemcsék sebességvektorai (84.a ábra) és a 

talajfelszín emelkedése és a létrejövő felszínprofil is (84.b ábra), a szerszám előtti erő és feszültségeloszlás (85.a 

ábra), illetve repedékenyebbre állítás esetén a rögképző hatás is (85.b ábra). 

 

5.2.1.2 A sebesség hatása a vontatási ellenállásra 
Az első talaj-kultivátorszerszám modell alkalmasságát a különböző működési sebességeken szimulált 

vontatási ellenállások becslésére próbafuttatások segítségével elemeztem. A szerszám sebességének a 

növelésével a vontatási ellenállás is intenzíven növekedő tendenciát mutatott 1 - 4 m/s sebesség intervallumon 

belül.  A vontatási ellenállás annál jobban nőtt, minél nagyobb volt a szimulációban alkalmazott szerszám  ( ) 

ráhelyezési szöge (86. ábra). 



 

 

84 

 

  
86. ábra A vontatási ellenállás változása a sebesség és három ( )  ráhelyezési szög 15°, 30° , 45° esetén. 

 

A szimulációk közben megfigyelhető volt a szerszám munkasebességének növelésekor a deformációs 

zóna térfogatának csökkenése és a deformáció növekedése. 

 

5.2.1.3 A sebesség hatása a talajlazításra 
A kultivátorszerszám sebességének emelésével növekedett a talajnak átadott energiamennyiség és 

növekedett a talaj feszültségi állapota és ezzel az aprító hatás is. A talajrészeknek bizonyos tehetetlenségük van 

és a deformáció a talajban véges sebességgel terjed. A kísérletek során az elemek közötti kapcsolatok 

megszűnésében is tendencia volt megfigyelhető, ugyanis a sebesség növelésével szemmel láthatóan csökkent az 

elemek közötti parallel-bond kötések száma. A vizsgált sebességintervallumon belül (1,0 - 4,0 m/s) minél 

nagyobb sebességet alkalmaztam, annál jobb lett a lazítás minősége, melyet ebben az esetben a porozitás 

megváltozásával értékeltem (87. ábra). 

 
87. ábra A porozitás változása a sebesség és három (  ) ráhelyezési szög 15°, 30° , 45° esetén. 

 

Mivel alacsony sebességtartományban a szimulációk eredményei alulbecsülik a vontatási ellenállást, így 

újabb talajvályús vizsgálat és újabb szimulációk elvégzését láttam szükségesnek, melyekben a talaj-

kultivátorszerszám szimuláció dinamikus paramétereinek a beállításait elemeztem. Az újabb vizsgálatokra 

nemcsak a mérés és a szimuláció közötti különbségek miatt volt szükség, hanem a létrehozott modellben a 

dinamikus szimulációkhoz szükséges csillapítások beállítását is meg kellett vizsgálnom, mivel az alkalmazott 

lokális csillapítás nincs kapcsolatban a valós lazítást kísérő fizikai jelenségekkel. 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

0 1 2 3 4 5 

V
o

n
ta

tá
si

 e
ll

en
á

ll
á

s 
[N

] 

Sebesség [m/s] 

45° 

30° 

15° 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

0 1 2 3 4 5 

P
o

ro
zi

tá
s 

[%
] 

Sebesség [m/s] 

45° 

30° 

15° 



 

 

85 

 

5.2.2 A dinamikus paraméterek validációja 

  Az előző szimulációban jól látható volt, hogy alacsonyabb sebességtartományban a modell alulbecsülte, 

magasabb sebességek esetén pedig felülbecsülte az adott sebességekhez tartozó vontatási ellenállásokat. A 

különbség további elemzéséhez, illetve a modell továbbfejlesztéséhez megismételtem a talajvályús méréseket 

25cm mélységben. 

 A vizsgálat szerint az 1 m/s-nál alacsonyabb szerszám sebességeknél még jobban felerősödött (30 – 

40%) a különbség a szimulációban és a talajvályúban mért vontatási ellenállások eredményei között. A nagyobb 

különbség feltehetően a talaj nedvességtartalma miatt jelen lévő kapilláris jelenség miatt a talajszemcsék 

kapcsolatában lévő intermolekuláris erők fellépésének a hatásából adódik. A kapilláris hatás és a vontatási 

ellenállás közötti összefüggést a szerszám előtti tömörödési és deformációs zóna mérete, illetve a benne kialakult 

feszültség jelenti. Az első talaj-kultivátorszerszám modellben a vontatási ellenállás alacsony sebességeken 

történő alulbecslése a nem a valóságoshoz hasonló méretű (térfogatú) tömörödési, illetve deformációs zóna 

kialakulása jelentette. Tehát a nedvességtartalom hatását be kellett építenem a talaj-kultivátorszerszám modellbe. 

A továbbfejlesztett talaj-szerszám modellben a megoldást a kapcsolati viszkózus csillapítási együttható 

karakterisztikájának a működési sebesség szerinti beállítása adta (9. táblázat). Feltételezésem alátámasztására 

néhány dinamikus szimulációs esetet megvizsgáltam (csillapítás nélkül, kritikus csillapítással, felülcsillapítás). A 

vontatási ellenállás pontos meghatározására alkalmas dinamikus modell felállításához a talajvályúban végzett 

vontatási ellenállás mérések eredményeit vettem alapul. A modelltalaj tulajdonságait az előző fejezetekben 

tárgyalt nyíróvizsgálatokkal verifikáltam. A különböző sebességekhez (0,8 – 3,2 m/s) tartozó vonóerők 

validálásához a modellben alkalmazott a dinamikus viselkedést befolyásoló tényezők (súrlódás, lokális 

csillapítás, kapcsolati viszkózus csillapítási együttható) vontatási ellenállásra gyakorolt hatásait tártam fel. A 

mérésekben beállított sebességtartomány a kultivátorozásban leginkább alkalmazott sebességek voltak. A 

vizsgálatokkal a különböző csillapítások beállításának a szemcsehalmaz porozitására gyakorolt hatását is 

megvizsgáltam mérőgömbök alkalmazásával (88. ábra). 

 

88. ábra A mérőgömbök elhelyezése a dinamikus paraméterek verifikációja során. 

 

5.2.2.1 Csillapítás nélkül 
Első lépésben a lokális csillapítási tényezőt (α), illetve a viszkózus csillapítási együtthatót (  ) 

kikapcsoltam (α=0,   =0), kizárólag a parallel-bond kötési modell statikus beállításait alkalmaztam a 

szimulációban (9. táblázat). A súrlódási tényező (μ) értékét is konstansnak tekintettem (μ=0,6). 
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a) b) 

89. ábra A vontatási ellenállás / sebesség DEM - laborvizsgálat összehasonlítása csillapítás nélkül a) a vontatási ellenállás 

görbék, illetve b) a porozitás a sebesség függvényében. 

 
A 89.a ábrán jól látható, hogy a két vonóerő egyenes metszéspontjában 2,1 m/s sebességnél teljesen 

egyforma a mért és a szimulált vontatási ellenállások nagysága. A 2,1 m/s-nál alacsonyabb sebességeknél 

nullához közelítve egyre nagyobb a különbség a mért értékhez viszonyítva. A kisebb sebességeknél jóval 

alacsonyabbak a szimulált vontatási ellenállás értékek, mint a mérési eredmények. 2,1 m/s sebesség felett a 

szimulált vontatási ellenállások egyre nagyobbak, a mérési eredményekhez képest. A porozitás értéke 1,5 m/s 

sebesség esetén volt a legmagasabb, míg 0,8 m/s és 2,8 m/s sebességek esetén a legalacsonyabb (89.b ábra). 

Tehát a szemcsekapcsolatokban alkalmazott mikromechanikai paraméterekkel 2,1 m/s sebességnél alakult ki a 

megfelelő méretű (a modell kultivátorszerszám előtti) deformációs zóna (9. táblázat). 

 

5.2.2.2 Kritikus csillapítással 
A következő lépésben a lokális csillapítási tényező (α) és a kapcsolati viszkózus csillapítási együttható 

(  ) értékét is megadtam (α=1,   =1, μ=0,6) a szimulációkban (9. táblázat). Az egyes sebességek beállítása 

esetén szimulált vontatási ellenállások ábrázolását követően a talajvályús mérés és a szimuláció között az 

egybeesés ugyancsak 2,1 m/s sebesség esetén volt megfigyelhető (90.a ábra). 

a)  b) 

90. ábra A a) vontatási ellenállás / sebesség DEM - laborvizsgálat összehasonlítása kritikus csillapításnál 

(α=1;   =1; μ=0,6), illetve a b) porozitás változása. 

 
Az alacsonyabb sebességek esetén még inkább alul, illetve a nagyobb sebességek esetén jobban 

túlbecsüli a szimuláció a talajvályús mérés eredményét. A szimuláció eredménye még nagyobb különbségeket 

mutat az előbb leírt tendenciákat folytatva. A szemcsehalmazban a szimuláció során nem életszerű elmozdulások 

voltak tapasztalhatók. A szemcsehalmazon belüli porozitásnak 0,5 m/s és 2,8 m/s sebességek esetén minimuma 

és 1,1 m/s - 1,5 m/s között maximuma volt (90.b ábra). 
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5.2.2.3 Felülcsillapítás 
Az alacsonyabb sebességek esetén a kapcsolati viszkózus csillapítási együttható (  ) jelentős 

megnövelésével a szimulált vontatási ellenállások jobban megközelítették a laboratóriumi talajvályús mérés 

eredményét (9. táblázat). A kapcsolati viszkózus csillapítási együtthatót jelentősen megnöveltem (α=0,5;   =20; 

μ=0,6). 

a)  b) 

91. ábra A a) vontatási ellenállás / sebesség DEM - laborvizsgálat összehasonlítása felülcsillapítás (α=0,5;   =20; μ=0,6) 

alkalmazása esetén, illetve b) a porozitás változása. 

 
A szimulációk eredménye szerint csökkent, még ha nem is jelentősen a különbség a mért és a szimulált 

vontatási ellenállások között. A porozitás megváltozásának a tendenciája szerint észrevehetően 1,1 m/s és 2,8 

m/s sebességek esetén volt a legnagyobb eltérés az eredeti értékhez képest (91. ábra). 

Kutatásom során itt jutottam el arra a pontra, hogy a súrlódási tényezőn és a kapcsolati viszkózus 

csillapítási együtthatón kívül minden egyéb paramétert kizártam a lehetséges megoldások közül. A 89.a - 91.a 

ábrákon jól láthatók, hogy 2,1 m/s sebességnél egyforma a laboratóriumi talajvályús és a szimulált vontatási 

ellenállás nagysága. A 2,1 m/s-nál alacsonyabb sebességeknél nullához közelítve egyre nagyobb a különbség a 

mért értékhez képest (30%<). A kisebb sebességeknél jóval alacsonyabb a szimulált vontatási ellenállás érték, 

mint a mérési eredmény. A 2,1 m/s sebesség fölött a szimulált vontatási ellenállás is egyre nagyobb, mint a 

mérési eredmény. Az eredményekben tapasztalható eltérések kisimítására új vizsgálatokat indítottam. 

 

5.2.3 A talaj-kultivátorszerszám modell paraméterérzékenység-vizsgálata adott sebességnél 

A validáció során a modell dinamikus paraméterérzékenység-vizsgálatát, azaz a talaj-kultivátorszerszám 

szimulációit is végrehajtottam az egyes beállítási paraméterek bizonyos intervallumon belüli megváltoztatásával. 

Mivel a talajvályús és a szimulációs vonóerő értékek a szemcsehalmaz statikus beállításával 2,1 m/s esetén 

megegyeztek ezért ezen a sebességen a dinamikus szimulációk működését elemeztem. A következő vizsgálatok 

célja annak a feltárása volt, hogy mennyire felelnek meg a szimulációs eredmények az általam nem elemzett, 

viszont a szakirodalomban megtalálható elvekkel. 

 

5.2.3.1 A parallel-bond kapcsolati merevségek hatása a talaj-kultivátorszerszám modellben 

Az érzékenységvizsgálat során elemeztem a parallel-bond kötés merevségének (        ) hatását 20 cm 

művelési mélységben. A dinamikus vizsgálatok értékeléséhez is mérőgömböket alkalmaztam. 

Az adott kötési teherbírásokhoz (   =2e4Pa,    =1e4Pa) képest egyre magasabb kötési merevségeket 

(   pb_kn,     pb_ks) állítottam be. A beállított parallel-bond kötési merevségek normál- és nyíróirányú 

értékpárjai a következők voltak (92. ábra): pb_kn [Pa/m] / pb_ks [Pa/m]= a) 1e7/7e6; b) 3e7/1e7; c) 3e8/1e8; d) 

9e8/6e8; e) 3e9/1e9; f) 3e9/6e9. Az egyéb modell beállítási paramétereken nem változtattam (9. táblázat), illetve 

a csillapításokat kikapcsoltam (α=0;   =0;). 
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a)     /    = 1e7/7e6 

 

 

 
b)     /    = 3e7/1e7 

 

92. ábra Az adott kötési merevség értékének hatása a talaj-kultivátorszerszám modellel szimulált átlazított 

keresztmetszetre, illetve vontatási ellenállásra 2,1 m/s művelési sebesség alkalmazása esetén (pb_kn [Pa/m] / pb_ks [Pa/m]= 

a) 1e7/7e6; b) 3e7/1e7; c) 3e8/1e8; d) 9e8/6e8; e) 3e9/1e9; f) 3e9/6e9. 
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b)     /    = 3e8/1e8 

 

 

 
d)     /    = 9e8/6e8 

 

92. ábra Az adott kötési merevség értékének hatása a talaj-kultivátorszerszám modellel szimulált átlazított 

keresztmetszetre, illetve vontatási ellenállásra 2,1 m/s művelési sebesség alkalmazása esetén (pb_kn [Pa/m] / pb_ks [Pa/m]= 

a) 1e7/7e6; b) 3e7/1e7; c) 3e8/1e8; d) 9e8/6e8; e) 3e9/1e9; f) 3e9/6e9. 
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e)     /    = 3e9/1e9 

 

 

 
 

f)     /    = 3e9/6e9 

92. ábra Az adott kötési merevség értékének hatása a talaj-kultivátorszerszám modellel szimulált átlazított 

keresztmetszetre, illetve vontatási ellenállásra 2,1 m/s művelési sebesség alkalmazása esetén (pb_kn [Pa/m] / pb_ks [Pa/m]= 

a) 1e7/7e6; b) 3e7/1e7; c) 3e8/1e8; d) 9e8/6e8; e) 3e9/1e9; f) 3e9/6e9. 

 

A fenti ábrákon, nyomon követhető a kötési merevségpárok növelésének hatása a minőségi és a 

mennyiségi eredmények szempontjából. A vontatási ellenállást vizsgálva a 92.a,b,c,d, ábrákon annak fokozatos 

PFC3D 3.00

I t asca C onsult ing Group,  I nc.
Minneapolis,  MN   U SA

Job Title: sC2_mA_tA10

View Title: 2.1 m/s
Set t ings:   ModelParallel
St ep 78434  15: 02: 49 Tue Aug 11 2015

C ent er :
 X:  5. 000e-001
 Y:  5. 000e-001
 Z:  6. 091e-001

R ot at ion
 X:    0. 000
 Y:    0. 000
 Z:   90. 000

D ist :  7. 183e+001 Size:  1. 571e+000

Hi st ory

 5.8  6.0  6.2  6.4  6.6  6.8  7.0

Időlépés [1/s] x10^4

 0.0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2.0

Vontatási ellenállás [N] x10^3

  R ev 4 FX (FI SH  Symbol)
   Linest yle
    -9. 180e+002 <->  2. 720e+003

 Vs.
   St ep
     5. 756e+004 <->  7. 843e+004

PB ond Locat i ons

Wal l

PFC3D 3.00

I t asca C onsult ing Group,  I nc.
Minneapolis,  MN   U SA

Job Title: sC2_mA_tA10

View Title: 2.1 m/s
Set t ings:   ModelParallel
St ep 74318  15: 06: 53 Tue Aug 11 2015

C ent er :
 X:  5. 000e-001
 Y:  5. 000e-001
 Z:  6. 091e-001

R ot at ion
 X:    0. 000
 Y:    0. 000
 Z:   90. 000

D ist :  7. 183e+001 Size:  1. 571e+000

Hi st ory

 5.8  6.0  6.2  6.4  6.6  6.8  7.0

Időlépés [1/s] x10^4

 0.0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2.0

 2.2

 2.4

 2.6

 2.8

 3.0

 3.2

 3.4

 3.6

 3.8

 4.0

Vontatási ellenállás [N] x10^3

  R ev 4 FX (FI SH  Symbol)
   Linest yle
    -1. 177e+003 <->  3. 856e+003

 Vs.
   St ep
     5. 756e+004 <->  7. 432e+004

Wal l

PB ond Locat i ons

Időlépés [s] X10^4 

Időlépés [s] X10^4 

 

 

 

 

 



 

 

91 

 

kisimulását tapasztaltam, amely a kultivátorszerszám repesztő hatásának a felerősödése következtében jött létre. 

A 92.e,f, ábrákon a vontatási ellenállás jelentősen megnőtt az előző ábrákon látható eredményekhez képest.  

a) b)

 c) 

93. ábra A parallel-bond kötés merevségének hatása a) a porozitásra, b) a koordinációs számra, c) a csúszó kapcsolati 

hányadra, a talaj-kultivátorszerszám modell szimulációiban. 

 
A kultivátorszerszám szemcsehalmazra gyakorolt repesztő, rögképző hatását szintén a parallel-bond 

kötés merevségének növelésével elemeztem. A statikus nyíróvizsgálatok eredményei szerint a kötési merevség 

növelésével repedékenyebbé vált a szimulációban alkalmazott szemcsehalmaz. A repedékenység minőségi 

vizsgálata során a szemcsehalmaz porozitása (93.a ábra), illetve a koordinációs szám számottevően nem 

változott (93.b ábra). A csúszó kapcsolati hányadban enyhe emelkedést, illetve 3e9 Pa/m kötési merevség 

beállításánál annak kiugrását tapasztaltam, amiből következtetni lehet a 92.e,f ábrákon megfigyelhető vontatási 

ellenállás megnövekedésének az okára (93.c ábra). 

A 92.a,f ábrákon a fekete színű párhuzamos vonalakkal jelölt parallel-bond kötések megszűnése mutatja 

az átlazított keresztmetszetet, melyre visszavezethető a szimulált vontatási ellenállás alakulása. Egyre nagyobb 

merevségeknél egyre kisebb rögfrakciók keletkezésével válik kiegyenlítetté a vontatási ellenállás görbe. A 

talajmodell parallel-bond kötés merevségének érzékenységvizsgálata alapján a pb_kn      : 9e8 - 3e9 Pa/m, 

illetve a pb_ks (   ): 6e8 – 1e9 Pa/m értékei simították ki a legjobban a szimulált vontatási ellenállást. Mivel a 

szerszám mozgása közben a bevitt energia egyre nagyobb térfogaton disszipálódik a vontatási ellenállás is 

megnövekszik (92.e,f, ábrák).  

 

5.2.3.2 A paralell-bond kötésben alkalmazott sugár aránytényező hatása a vontatási ellenállásra 

A    (pb_rad) sugár aránytényező hatását mutatják a 94.a,b,c,d ábrák. A sugár aránytényező a kötésben 

résztvevő kisebbik szemcse sugarához arányosítja, a parallel-bond kapcsolatot létrehozó rúd keresztmetszetének 

a sugarát. A 94.a ábrán megfigyelhető, hogy a parallel-bond sugár aránytényező 0-0,4 közötti tartományában 

magasabb a szerszám vontatási ellenállása (1200N), mint 0,6-1,0 között (1000-1050N). Erre magyarázatul 

szolgálhat, hogy a szemcsék közötti folyadékhidak fizikai működését megfelelően szimulálja a parallel-bond 

kötési modell (94.a ábra). Hasonló eltérés már a triaxiális vizsgálatoknál is megfigyelhető volt a megszűnt 

parallel-bond kötések száma és a parallel-bond kötés sugarának nagysága között. A parallel-bond sugár 

aránytényező növelésével a vontatási ellenállás csökkenése a modellben működő repesztő hatás felerősödése 

miatt jött létre, melyet a csúszó kapcsolati hányad is alátámaszt. 
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a) b) 

c) d) 
94. ábra A parallel-bond sugár aránytényező függvényében szimulált a) kultivátorszerszám vontatási ellenállása, b) a 

lazított szemcsehalmaz porozitása (pórushányada), c) a koordinációs szám megváltozásra és a d) csúszó kapcsolati hányad. 

 

A porozitás 0,2-0,4 sugár aránytényezők (  ) alkalmazásánál közel 40% volt. A parallel-bond sugár 

aránytényező 0,6-1,0 közötti értékre történő beállításánál a porozitás enyhén 39,2-39,3% közé csökken le, amely 

a kötött szemcsehalmaz megnövekedett repedékenységével magyarázható (94.b ábra). Elmondható, hogy minél 

nagyobb sugár aránytényezőt alkalmaztam, annál jobban repedt a szemcsehalmaz és kevésbé disszipálódott a 

szerszám mozgásával a modelltalajba bevitt energia, amely a vontatási ellenállás csökkenéséhez vezetett (94.c,d 

ábrák). 
 

5.2.3.3 A vontatási ellenállás változása különböző súrlódási tényezők hatására 
A nagy pontossággal működő 2,1m/s sebességnél hajtottam végre a súrlódási tényezőre vonatkozó 

érzékenységvizsgálatot. A vizsgálat eredménye szerint (95. ábra) az alkalmazott intervallumon belül (0,1 – 1,0) a 

súrlódási tényező jelentősen befolyásolja a vontatási ellenállás nagyságát. 

a) b) 

95. ábra A a) vontatási ellenállás megváltozása a súrlódási tényező hatására 2,1 m/s sebességnél és a b) porozitás, illetve 

pórushányad megváltozása. 
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A szimulációk eredményeiben a vontatási ellenállás duplájára történő emelkedése (1300N - 2600N) 

mutatkozik. Mivel a direkt nyíródobozos szimulációban, illetve a triaxiális nyírószimulációban a súrlódási 

tényező már beállításra került (statikus paraméter) a dinamikus vizsgálatokban a súrlódási tényezőt konstans 

µ=0,6 értéken hagytam. 

 

A vizsgálatok eredményei alapján kimondhatóvá vált az alábbi tézis: 

4. Tézis 

A talaj-kultivátorszerszám modell csillapítás nélküli dinamikus paraméterérzékenység-vizsgálatában a 

diszkrét szemcsék közötti súrlódási tényező (µ) nagyságának 0,1 – 0,8 közötti növelésével a vontatási 

ellenállás megnövekszik, 0,8 - 0,9 között konstans marad és 0,9 - 1,0 közötti intervallumon belül csökken. 

Kapcsolódó saját publikációk: [K4],[K5] 

 

 

5.2.3.4 A vontatási ellenállás különböző pórustérfogatok esetén 
A létrehozott diszkrételemes modellel történő szimulációk segítségével megvizsgáltam a szerszám és a 

létrehozott talajmodell egymásra hatását különböző porozitások beállításával (33 - 43%). 

 
96. ábra A beállított porozitás hatása a vontatási ellenállásra 2,1 m/s sebességnél 25cm és 35cm művelési mélységben. 

 
 A modelltalaj porozitásának beállításakor a szemcsehalmaz létrehozásához növesztéses eljárást 

alkalmaztam, így a vontatási ellenállást 25 cm és 35 cm mélységben vizsgálhattam különböző pórustérfogatokon 

(33 - 43%). A 96. ábra jól mutatja, hogy egyre nagyobb pórustérfogat arányhoz (33 - 43%) egyre kisebb 

vontatási ellenállás tartozik, amely egybeesik a szakirodalomban fellelhető eredményekkel [76]. Mivel a 

modelltalaj pórustérfogata a statikus szimulációk során állandó nagyságú volt a dinamikus szimulációk során 

sem változtattam meg az értékét, így a stabilabb kezdeti állapotot létrehozó ülepítéses eljárást alkalmazhattam 

(37,36%). 
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5.2.3.5 A szerszám   ráhelyezési szögének a hatása a vontatási ellenállásra 

A létrehozott szemcsehalmaz, illetve a szerszám ráhelyezési szögének a vizsgálatával a szakirodalmi 

vizsgálatok eredményeit kívántam igazolni. 

 
97. ábra A művelési mélység és a vontatási ellenállás kapcsolatának ábrázolása 2,1 m/s sebességnél, ülepített 

szemcsehalmazban (porozitás=37,36%). 

 

A 97. ábrán látható szimulációs eredmények jó egyezést mutatnak a szakirodalomban található in situ 

vizsgálati eredményekkel [11]. Egyre nagyobb (  ) ráhelyezési szögekhez (5 - 45°), egyre nagyobb vonóerő 

igény tartozik (2200 - 3900 N). 

 

5.2.3.6 A szerszám művelési mélységének hatása a vontatási ellenállásra 
A következő szimulációban szintén a csillapítások nélkül is megfelelően működő sebességnél (2,1 m/s) 

vizsgáltam a szerszám művelési mélységének a hatását a vontatási ellenállásra. Erre a vizsgálatra azért volt 

szükség, hogy a létrehozott szemcsehalmaznak a szakirodalomban is megtalálható talaj jellegét megvizsgáljam a  

művelési mélység függvényében. 

 
98. ábra A szerszám művelési mélységének és a vontatási ellenállás kapcsolatának ábrázolása 2,1 m/s sebességnél, ülepített 

szemcsehalmazban (porozitás=37,36%). 

 
A 98. ábrán látható szimulációs eredmények jó egyezést mutatnak a szakirodalmakban  található „in 

situ” vizsgálati eredményekkel [9], [115]. Az egyre nagyobb művelési mélységekhez (0,05m - 0,45m), egyre 

nagyobb vontatási ellenállás tartozik (480 - 3100 N).  
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5.2.4 A kapcsolati viszkózus csillapítás alkalmazása a dinamikus szimulációkban 

Az előző fejezetekben tárgyalt elemzéseim rámutattak, hogy a szerszámra ható vonóerő nagyságára 

mennyi tényező van hatással. A dinamikus verifikáció során nem hagytam figyelmen kívül, hogy a szerszám 

lazítás közbeni laboratóriumi vizsgálatánál az igen alacsony sebességeknél (0,5 - 1,5 m/s) a szimulált vontatási 

ellenálláshoz képest magasabb eredményt kaptam, amely a talajszemcsék közötti folyadékhidak okozta kapilláris 

hatással magyarázható. 

a) b) 

99. ábra A szerszámmodell és a diszkrét szemcsék között bekövetkező normál- (fekete vonal) és nyíró (piros vonal) irányú 

erők 25cm mélységben 0,8 m/s (erősen csillapított) sebességek alkalmazásai esetén a) oldalnézet, b) felülnézet. Az erő 

arányos a vonalvastagságokkal. 

 
A kapilláris hatás a talaj nedvességtartalmával összefüggésben a szerszám előtti deformációs zóna 

nagyságát és a benne létrejövő feszültségeket befolyásolja (99. ábra). Ezen vizsgálati eredmények tükrében 

fontosnak tartottam a valós fizikai jelenségekhez közelebb álló kapcsolati viszkózus csillapítás (100. ábra) adott 

sebességekhez történő pontos beállítását. 

 
100. ábra A kapcsolati viszkózus csillapítás, normál- és nyíróirányban a szemcse-szemcse kapcsolati modellben (pirossal 

jelölve). 

 
A csillapítás sebességtől függő beállítási paramétereit újabb validációkkal vizsgáltam, mely során 

észrevehető különbségek adódtak a kapcsolati viszkózus csillapítás értékekhez tartozó szerszám előtti 

tömörödési, illetve deformációs zónákban.  
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5.2.4.1 A kapcsolati viszkózus csillapítás hatásának vizsgálata 
A NAIK Gödöllői Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben történt mérések eredményei szerint igazoltam a 

DEM modellt. A talajvályús mérés (101. ábra) során három sebesség került alkalmazásra (lassú: 0,5 m/s, 

közepes: 1,38 m/s, gyors: 2,47 m/s). A méréseket minden sebességnél háromszor ismételtem meg. 

a) b) 

 

101. ábra a) A talaj-kultivátorszerszám DEM modellje, b) a vizsgálat során kialakult talajfelszín. 

 

Ezen a három sebességen mért vontatási ellenállás alapján állítottam be a modellben alkalmazott 

kapcsolati viszkózus csillapítási együtthatók értékeit. A kapcsolati viszkózus csillapítási együttható nagysága és 

a sebesség közötti összefüggést az illesztett görbe egyenletével írtam le, így automatikusan meghatározhattam az 

adott sebességhez tartozó kapcsolati viszkózus csillapítási együttható értékét a kultivátorozásnál leginkább 

alkalmazott sebességtartományban (0,5 - 3,2 m/s). 

A kapcsolati viszkózus csillapítás megfelelő alkalmazásával a teljes művelési sebesség spektrumára 

kiterjeszthetők a szimulációk. A feltételezésem bizonyítására, szimulációs vizsgálatokat végeztem különböző 

kapcsolati viszkózus csillapítási együtthatók beállításával (9. táblázat). 

Vizsgálataimban elemeztem a) az adott sebességhez validált kapcsolati viszkózus csillapítási 

együtthatók, b) a   =0,5 konstans megadott és c) a nulla csillapítás hatását a szerszám előtt kialakult deformációs 

zóna méretére és a benne kialakult von Mises feszültségeloszlásra. A csillapítás hatását kis sebességek mellett 

elemeztem (0,8; 1,1; 1,5 m/s). A következő ábrákon az a) esetben a kapcsolati viszkózus csillapítási együttható 

jelölt értékének alkalmazásával validált szerszám előtti deformációs zónát mutatom be, míg a b) ábrákon egy 

állandó   =0,5 értéknél és a c) ábrákon egyáltalán nem alkalmaztam semmilyen csillapítást (102.-110. ábrák). 
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a)   =11,1          b)   =0,5              c)   =0  

102. ábra A szerszám előtti feszültségek 1,5 m/s sebesség esetén a különböző kapcsolati viszkózus csillapítások hatására. 

 

A talaj-kultivátorszerszám szimulációjának felülnézetében (102.a ábra) egyértelműen látszik a nagyobb 

kapcsolati viszkózus csillapítás hatására a szerszám előtt hosszabb, nagyobb kiterjedésű deformációs zóna 

kialakulása. A deformációs zóna méretváltozásán túl jól láthatóan magasabb feszültség (30 kPa) van jelen, amely 

a megfelelő tömör zóna kialakulását jelenti. 

 

a)   =16,5          b)   =0,5              c)   =0  

103. ábra A szerszám előtti feszültségek 1,1 m/s sebesség esetén a különböző kapcsolati viszkózus csillapítások hatására. 

 

Minimálisan csökkentve a sebességet (103. ábra), még magasabb kapcsolati viszkózus csillapítást kellett 

alkalmaznom a vontatási ellenállás validációjához. 

 

a)   =20,6         b)   =0,5       c)   =0 

104. ábra A szerszám előtti feszültségek 0,8 m/s sebesség esetén a különböző kapcsolati viszkózus csillapítások hatására. 

 

Mind a három esetben elmondható (102.-104. ábrák), hogy a kapcsolati viszkózus csillapítással    ) 
verifikált szimulációk felülnézeti ábráin egyértelműen nagyobb a szerszám előtti deformációs zóna mérete, mint 

a   =0,5 konstans és a   =0 csillapítást nélkülöző szimulációkban. Amikor a szerszám mozgásának irányában 

vizsgáltam a kapcsolati viszkózus csillapítást, a deformációs zónában bekövetkező méret és feszültség 

növekedést tapasztaltam (105.-107. ábrák). Viszont meg kell, hogy jegyezzem, hogy a validációs eredmények 

szerint csillapított szimulációkról készült képeken esetenként nincs jelentős különbség az egyes csillapító 

hatások között, így tovább folytattam a dinamikus vizsgálatokat. 

  



 

 

98 

 

 
 

 

a)   =11,1  b)   =0,5  c)   =0  

105. ábra A szerszám körül kialakult feszültségek 1,5 m/s sebesség esetén a különböző kapcsolati viszkózus csillapítások 

hatására. 

 

a)   =16,5   b)   =0,5   c)   =0  

106. ábra A szerszám körül kialakult feszültségek 1,1 m/s sebesség esetén a különböző kapcsolati viszkózus csillapítások 

hatására. 

 

 

a)   =20,6         b)   =0,5   c)   =0 

107. ábra A szerszám körül kialakult feszültségek 0,8 m/s sebesség esetén a különböző kapcsolati viszkózus csillapítások 

hatására. 

 

A talaj vágásakor a deformációs zónán belül egy bizonyos feszültségmező alakul ki [116]. A legnagyobb 

nyomófeszültség a szerszám felületén, illetve tömör zóna kialakulása esetén annak felületén lép fel. A tömör 

zónán belül a feszültség közel állandó, megegyezik a maximális feszültséggel. 

A feszültségeloszlás szimmetrikus és követi a deformációs zóna alakját. A DEM szimuláció közben a 

szerszám előtti talajtörés (108.-110. ábrák), illetve deformációs zóna alakja és feszültségeloszlása összhangban 

van más kutatási eredményekkel [117], [81]. A deformációs zóna térfogatának csökkenése következtében a 

szerszám vontatási ellenállása is csökken. 
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a)   =11,1  b)   =0,5           c)   =0 

108. ábra A szerszám előtt kialakult feszültségek 1,5 m/s sebesség esetén a különböző kapcsolati viszkózus csillapítások 

hatására. 

 

                                      a)   =16,5    b)   =0,5             c)   =0 

109. ábra A szerszám előtt kialakult feszültségek 1,1 m/s sebesség esetén a különböző kapcsolati viszkózus csillapítások 

hatására. 

 

a)   =20,6   b)   =0,5   c)   =0  

110. ábra A szerszám előtt kialakult feszültségek 0,8 m/s sebesség esetén a különböző kapcsolati viszkózus csillapítások 

hatására. 

 

A mozgás irányára merőleges oldalnézeti képeken egyértelműen látszik a különbség az egyes 

csillapítások következtében létrejövő deformációs zónák méretei és az azokban létrejövő feszültségeloszlások 

között. Meg kell említeni, hogy a verifikált csillapítási együtthatók alkalmazása esetén a deformációs zóna 

szerszám alatti kiterjedése is megfigyelhető. 

A talajban végbemenő repedések alakja nagyban függ a szerszám geometriai kialakításától, sebességétől 

és a talaj állapotától. A DEM szimuláció igen nagy pontossággal képes megmutatni közvetlenül a szerszám előtt 

időlépésenként kialakuló horizontális és vertikális feszültségeket (108.-110. ábrák). A talaj lazítása és széttörése 

speciális tönkremeneteli mechanizmus szerint megy végbe, melyen határozott repedésvonalakat ismerhetünk fel. 

A számos szimuláció során tanulmányoztam a deformációs zóna irányát és nagyságát a von Mises egyenértékű 

feszültségek vizualizációja mellett (108.-110. ábrák). 

 A kultivátorkapa mozgásával idézi elő a szerszám előtti deformációs zónát, illetve a kialakuló 

repedéseket, rögöket. A szimulációs eredmények alapján jobban megérthető és elemezhető a lazítási folyamat. A 

laboratóriumi talajvályús mérés és a DEM szimulációban a sebesség és vonóerő igény között a 77. egyenletben 

szereplő összefüggést figyeltem meg, amely a szakirodalomban leírt eredményekkel összhangban áll [118], 

[119], [120]. A kapcsolati viszkózus csillapítási együttható értékeit a vontatási ellenállás validációjában nyíró- és 

normálirányban is ugyanakkorára vettem.  

A talaj-szerszám szimulációkban alkalmazott kapcsolati viszkózus csillapítási együttható nagysága a 

sebesség függvényében a következő volt (112.c ábra): 



 

 

100 

 

                                      =       
                                                           (77) 

ahol a    [-] a kapcsolati viszkózus csillapítási együttható normál- és nyíróirányban (  =  ), illetve v a 

szerszám működési sebessége. 

Különbség állapítható meg a vontatási ellenállás görbék között, ugyanis a csillapított halmaz vizsgálata 

esetén a megfelelő méréshez kisebb időlépés alkalmazása volt szükséges (timestep= 1e-6 s). A 111.a,b,c,d 

ábrákon a kapcsolati viszkózus csillapítás dugattyúi miatt a fő görbevonulat mellett „tűszerű” kilengések is 

láthatók (111.a,b ábrák). Magasabb sebesség esetén, amikor kisebb értékre volt állítva a kapcsolati viszkózus 

csillapítási együttható nagyobb időlépést alkalmazhattam (111.c,d ábrák). Elmondható, hogy a diszkrételemes 

módszerrel létrehozott talaj-kultivátorszerszám modell a parallel-bond kötési modell (kohézió) alkalmazásán túl 

a kapcsolati viszkózus csillapítás beállításával képes leírni a talaj nedvességtartalma miatt bekövetkező kapilláris 

hatás jelenségét. A modellben a valóságos talaj-szerszám hatásmechanizmushoz hasonlóan alacsony sebességek 

(0,8-1,5 m/s) esetén kisebb a kultivátorszerszám talajrepesztő hatása, hiszen a nem jelentős mozgási energia és a 

nedvességtartalom (kapcsolati viszkózus csillapítás) miatt kevésbé engedi elszakadni a parallel-bond kötéssel 

összeragasztott szemcséket (kevesebb repedés jön létre). Magasabb sebességeken (2,8-4,1 m/s) az előbb leírt 

kapilláris hatás elhanyagolható, mivel a kultivátorszerszám nagyobb energiát ad át a talajnak lazítás közben 

(több repedés jön létre). 

a) b) 

c)  d) 

111. ábra A szimulált (DEM) és mért (laboratóriumi talajvályú) vontatási ellenállás összehasonlítása 

 a) 0,5 – 0,8m/s; b) 1,1 - 1,27m/s; c) 1,27 – 1,5m/s; d) 2,1 – 2,47m/s. 

 

A létrehozott talaj-kultivátorszerszám modell a különböző sebességekhez beállított kapcsolati viszkózus 

csillapítási együttható alkalmazásával a valós talajvályús mérések (sebesség-vonóerő) eredményeit megfelelő 

pontossággal szimulálta a gyakorlatban alkalmazott művelési sebességtartományában (0,8 - 4,2 m/s). 

 

5.2.4.2 A modell és a laboratóriumi talajvályús mérés eredményeinek összehasonlítása 
A kapcsolati viszkózus csillapítási együttható megfelelő alkalmazásával a teljes művelési sebesség 

spektrumára (0,5 – 4,1 m/s) kiterjeszthető a beállított modell (112.a ábra). A már statikusan és dinamikusan is 

validált talaj-kultivátorszerszám modellel nemcsak a kultivátorszerszám modell vontatási ellenállását elemeztem, 

hanem a talaj szerkezetében, struktúrájában végbemenő minőségi változásokat is megvizsgáltam. A dinamikus 

validáció utolsó lépésben (9. táblázat) a statikus vizsgálatban szereplő kapcsolati rugalmassági modulus (  ) 
értékét 0,9 MPa-ról (  = 4e4 N/m;   = 2e4 N/m, pb_kn (   )= 2e7 Pa/m, pb_ks (   )= 1e7 Pa/m, pb_nstren 

(  c)= 2e4 Pa, pb_sstren (  c)= 1e4 Pa), 0,2 MPa-ra csökkentettem (  = 8e3 N/m;   = 4e3 N/m, pb_kn (   )= 2e7 

Pa/m, pb_ks (   )= 1e7 Pa/m, pb_nstren (  c)= 2e4 Pa, pb_sstren (  c)= 1e4 Pa), így a már párhuzamos vonóerő-
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sebesség egyenesek nagy pontossággal fedték egymást (112.b ábra) a sebesség függvényében alkalmazott 

kapcsolati viszkózus csillapítás hatására (112.c ábra). 

a)

b) 

c) 

112. ábra a) A kapcsolati viszkózus csillapítás sebesség/vontatási ellenállás validációja (  =0,9e6 Pa); b) a dinamikus 

validáció utolsó lépésének az eredménye (  =0,2e6 Pa); c) a validálás során az alkalmazott sebességekhez beállított 

kapcsolati viszkózus csillapítási együtthatók (  ) és az alkalmazott exponenciális függvény (y = 98,899e
-2,039x

). 

y = 223,62x + 930,8 

R² = 0,7925 

y = 269,87x + 1011,3 
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A becsült kapcsolati rugalmassági modulus (  ) megváltoztatását (9. táblázat) a nyírószimulációk 

validációiban tapasztalt eltérés indokolta (81. ábra). A megismételt triaxiális nyírószimulációkban (10. táblázat) 

megvizsgáltam a nyírógörbe alakját (113.a ábra), illetve a normál- és nyíróirányú parallel-bond kötések 

megszűnésének, mint a repedések számának az alakulását (113.b ábra). A vizsgálati eredmények alapján 

elmondható, hogy a diszkrételemes modellező rendszerben felépített talaj-kultivátorszerszám modell lehetővé 

teszi a talajban történő jelenségek nagy pontosságú elemzését. 

a) b) 

113. ábra Az 54100 Pa előterhelő feszültség alkalmazásával lefuttatott triaxiális nyírószimuláció eredményei: 

a) csúcsfeszültség, b) a repedések száma. 

5.2.4.3 A dinamikus verifikáció paramétereivel számított nyírószimulációk eredményei 

Utolsó lépésben a már statikusan verifikált modellbeállításokat, a dinamikus szimulációk eredményeként 

megkapott mikromechanikai paraméterekre megváltoztatva (10. táblázat) újból lefuttattam a direkt 

nyíródobozos, illetve a triaxiális nyírószimulációt. A lefolytatott szimulációkból létrejövő tönkremeneteli 

egyenesek megfelelő hasonlóságát tapasztaltam a laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálat maximális 

(MAX.) és minimális (MIN.) tönkremeneteli egyeneseihez képest. A megismétlést követően a triaxiális 

nyírószimuláció eredménye a valós nyíróvizsgálat eredményeivel összevetve a 114. ábrán látható. Meg kell 

említenem, hogy a belső súrlódási szög a valós vizsgálatok esetén 1 - 3 fokkal nagyobb értéket mutat, amely a 

szimulációban alkalmazott szemcsesűrűségből és az alkalmazott szemcsék alakjából adódik. 

 
 

114. ábra A laboratóriumi és a szimulációs nyíróvizsgálatok összehasonlítása, σ-τ diagramja a dinamikus validációt 

követően (valós direkt, DEM direkt, DEM triax). 
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A triaxiális vizsgálattal történt verifikáció során a modelltalaj mechanikai tulajdonságának a beállításánál 

a szemcsék közötti parallel-bond rúd teherbírásából (mikro kohézió) indultam ki (pb_nstren, pb_sstren), amely 

segítségével a szemcsehalmazon belüli kohézió nagyságrendjét állítottam be. A szemcsék közötti parallel-bond 

kötés (rúd) teherbírása n_stren (  c)=2e4 Pa, s_stren (  c)=1e4 Pa értékekre volt beállítva. Az iménti szemcsék 

közötti kötés teherbírásához képest adtam meg a kötés merevségét az anyag repedékenységének beállításához. A 

kapcsolati modell paraméterérzékenység-vizsgálatával már bizonyítottam, hogy a kötési merevség beállítási 

értéke (pb_kn (   )=2e7 Pa/m, pb_ks (   )=1e7 Pa/m) közvetlen hatással van a parallel-bond kötések 

megszűnésére, tehát az alkalmazott szemcsehalmaz repedékenységére. A talaj összenyomhatósága, illetve a talaj 

rugalmassági modulusa és Poisson-tényezője a szemcsék    és    értékének a nagyságával és arányával adható 

meg. Ez az érték   =8e3,   =4e3 N/m beállítási paraméterek alkalmazásával szimulálta a talajvályúból vett 

nedvesített homoktalaj viselkedését 10 – 13 mm sugarú diszkrét szemcsék alkalmazása esetén. Kapcsolati 

makromechanikai változókkal kifejezve: rugalmassági modulus (  ): 0,2e6 Pa, Poisson-tényezője (γ): 0,281 

volt. 

 
A dinamikus szimulációk, illetve a kapcsolati viszkózus csillapítás alkalmazásának eredményei alapján 

kimondhatóvá vált az alábbi tézis:  

5. Tézis 

A 0,8 - 4,1 m/s sebességtartományon belül a talaj-kultivátorszerszám egymásra hatásának modelljében 

a parallel-bond kötés rugalmassági tényezőjének (   ) beállítását követően a kapcsolati modellt ki kell 

egészíteni a kapcsolati viszkózus csillapítással. A kapcsolati viszkózus csillapítási együttható    ) alkalmas 

megválasztásával a kultivátorszerszám vontatási ellenállása, illetve a kialakult deformációs zóna nagysága 

a modell szerinti számítási és a valóságos mérési eredmények esetében azonossá válnak. 

Kapcsolódó saját publikációk: [K4],[K5] 
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5.2.5 A kultivátorszerszám működési (munkaminőségi) jellemzőinek szimulációja 
A vontatási ellenállás nagysága és jellege nagyon hasonló mind a virtuális talaj-kultivátorszerszám 

modellben (115.a,b,c,d ábrák) mind a laboratóriumi talajvályúnál elvégzett vizsgálatok esetén is [121]. 

a) b) 

c) d) 
115. ábra A talaj-kultivátorszerszám szimulációja a) 20 cm mélységben 0,8 m/s sebesség (erősen csillapított) és b) 15 cm 

mélységben 2,8 m/s sebesség (nincs csillapítás) alkalmazása esetén. A c) esetben a szerszám előtti feszültségeloszlás, a 

 d) ábrán a szemcsék sebességvektorai láthatók. 

 
A szerszám munkaminőségi jellemzőinek szimulációjánál a szerszám mozgására merőleges vonalban 

helyeztem el az alkalmazott mérőgömböket (116. ábra). 

 
116. ábra A mérőgömbök (1,2,3,4) elhelyezése a talaj-kultivátorszerszám munkaminőségi vizsgálataiban. 
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Minél nagyobb volt a szerszám működési sebessége, annál inkább nőtt a vontatási ellenállása (117.a 

ábra). A talaj-kultivátorszerszám kapcsolat munkaminőségi elemzésénél a porozitás intenzív megváltozásán 

láthatjuk, hogy az alacsonyabb sebességtartományban nagyobb, ami annak köszönhető, hogy a túrás 

következtében jelentős talaj eltolás jött létre. Nagyobb sebességeknél, ahol már nem volt számottevő a kapcsolati 

viszkózus csillapítás, a pórustérfogat újabb enyhe növekedése volt megfigyelhető (117.b ábra). 

a) b) 

c) d) 
 

117. ábra A talaj-kultivátorszerszám dinamikusan validált modelljében a sebesség hatása a a) vontatási ellenállásra, b) a 

porozitásra, c) a csúszó kapcsolati hányadra, illetve d) a koordinációs számra (a nedvességtartalmat szimuláló) különböző 

parallel-bond sugár aránytényezők (pb_rad) alkalmazásával. 

 
A csúszó kapcsolati hányad a parallel-bond kötés Coulomb-súrlódásos kapcsolatba átalakult arányát 

jelentette. Az úgynevezett csúszó kapcsolati hányad segítségével vizsgáltam meg a művelési sebesség porhanyító 

hatását. A megszakadt és átalakult kapcsolatok aránya egyértelmű növekedést mutat a teljes sebesség 

tartományban (0,8 - 4,1 m/s) függetlenül a kapcsolati viszkózus csillapítástól (117.c ábra).  

Az előzőekben leírt tendenciákat, (mely a nedves homoktalaj tulajdonságai) követi a koordinációs szám 

is (117.d ábra). A talaj lazításának a szimulációja előtt egy szemcse átlagosan 6,23 db másik szemcsével állt 

kapcsolatban. A koordinációs szám alacsony sebességeknél csökkent, majd a már nem csillapított 

sebességtartományban egy magasabb értékről újból csökkenő tendenciát mutatott (117.d ábra). 
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a) b) c) 

118. ábra A szerszám aprító és porhanyító hatása a),b) a diszkrételemes modellben (parallel-bond kötések megszűnésével), 

illetve c) a laboratóriumi talajvályúban. 

A lazítási folyamat eredményeként a modelltalajban megfigyelhető volt a porozitás megváltozása, 

melynek kezdeti értéke 37 % volt. A talaj-kultivátorszerszám DEM modellje a rögképződés és a szerszám előtti 

repesztő hatás (118.a,b ábrák) jó hasonlóságot mutat a laboratóriumi talajvályúban történt vizsgálatokkal (118.c 

ábra). 

5.2.5.1 A sebesség hatása a talajmodellt alkotó szemcsék elmozdulásaira 

A dinamikus talaj-kultivátorszerszám szimulációi közben a parallel-bond kötésekben megengedett 

teherbírások (  c,   c) a maximális értékig emelkedtek, majd elszakadtak, így el is tűntek a modellből átalakulva 

egyszerű súrlódó kapcsolatokká a diszkrét szemcsék között. A 119. ábrákon a különböző működési 

sebességeknél jól látható, hogy a feketével jelölt parallel-bond kötések a szerszám környezetében elhelyezkedő 

szemcsék között megszűntek. A lazítás szimulációjának eredményét nemcsak kvantitatív, de kvalitatív módon is 

szükségesnek tartottam elemezni, azaz a talajfelszín alatt bekövetkezett jelenségek elemzéseit is lefolytattam. A 

szimulációs és a laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján megállapítható hasonlóságok a felépített modell 

használati értékét növelik, így például elemezhetővé vált a talajfelszín megemelkedése is (119. ábra). 

 
0,8 m/s             1,1 m/s    1,5 m/s     2,1 m/s 

 
    2,8 m/s          3,2 m/s                      4,2 m/s 

119. ábra A DEM modelltalaj állapotai a különböző sebességekkel (0,8 – 4,2 m/s) mozgatott szerszám alkalmazását 

követően, ahol kék szín jelöli a diszkrét szemcséket fekete pedig a parallel-bond kötéseket. 

 
A különböző sebességen történt pillanatfelvételeken (119. ábra) jól látható, hogy az intenzív viszkózusan 

csillapított sebességtartományban (0,5 - 1,5 m/s) talajtúrás jön létre, mely a modell talajvályú falára „feltúrt” 

szemcsehalmaz formájában jelent meg a modellben. A nagyobb sebességtartományokban (2,8 - 4,1 m/s) a 

szemcsék egyre nagyobb energiával történő szétszóródását figyelhetjük meg. Az egyre nagyobb szétszóródás az 

egyre nagyobb szerszám sebességből átadott energia miatt következett be. 
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5.2.5.2 A verifikált talaj-kultivátorszerszám modellel létrehozott talajprofil vizsgálata 
A laboratóriumi talajvályús méréssorozatban a létrejövő felszínprofil felvételre került 1,3 m/s 

sebességnél. A talajvályús mérés eredményeként felvett profilkontúrt a diszkrételemes szimulációban 

alkalmazott szemcsehalmaz 1,5 m/s lazítási sebességnél kialakult felszín profiljával hasonlítottam össze 

(120.a,b,c,d,e ábrák). 

a)  

b) c) 

d) e) 

120. ábra A a) talajvályús mérésnél (v=1,3 m/s, piros karikával jelölve), illetve a b) DEM szimuláció során létrejövő 

felszínprofil (v=1,5 m/s). A b) esetben a szemcsehalmaz elmozdulásai szerint színezve, c) a létrejövő felszínprofil és a 

kultivátorkapa elhelyezkedése, d) a kultivátorozás szimulációja eredményeként kialakult felszínprofil és a szemcsék közötti 

erő eloszlás (a fekete vonal vastagsága arányos a szemcsék közötti erő nagyságával), e) a talaj kohézió szimulálásához 

alkalmazott parallel-bond kötések (fekete színű párhuzamos vonalakkal jelölve) felszakadása a szerszám körül (a felszínen 

látható a rögképződés). 

 

Belátható, hogy a DEM modell munkaminőségi elemzésénél a felszínprofil nagy hasonlóságot mutat a 

talajvályúban alkalmazott nedvesített homoktalajon felvett profilkontúrral. 
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5.2.5.3 A kultivátorszerszám munkamélységének hatása a szimulációs eredményekre 

A megalkotott talaj-kultivátorszerszám modellel megvizsgáltam, hogy a különböző művelési mélységek 

és működési sebességek alkalmazása hogyan hat a vontatási ellenállás alakulására (121.a,b,c,d ábrák). 

a) b)

c) d) 

121. ábra A kultivátorszerszám hatásának vizsgálata a) 10 cm, b) 15 cm, c) 20 cm, d) 25 cm művelési mélységben 0,8 m/s 

művelési sebesség alkalmazása esetén. 

 

A szimulációs eredményekből jól látszik, hogy alacsony működési sebesség és művelési mélység esetén 

a szakirodalomnak megfelelően alacsonyabb vonóerőigényt szimuláltam. Magasabb működési sebességek és 

nagyobb művelési mélységek esetén pedig nagyobbak voltak a számított vontatási ellenállások. A szimulációs 

eredmények alapján elmondható, hogy nagyobb mélységekben intenzívebb a vontatási ellenállás növekedése. 

a) b) 
122. ábra A a) vontatási ellenállás alakulása a sebesség és mélység függvényében, illetve b) a talaj-kultivátorszerszám 

modellel szimulált vontatási ellenállások eredményei 10, 15, 20, 25 cm művelési mélységben. 

 
A 122.a ábra metszete látható a 122.b ábrán, ahol kisebb mélységekben a validált görbével közel 

párhuzamosan haladnak a vonóerő görbék. 

A 123.a ábrán a sebesség és mélység függvényében ábrázoltam a porozitás megváltozását. Hasonlóan az 

első modell beállításhoz a sebesség növekedésével szintén növekedett a porozitás. A szimulációs eredményeket a 
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szerszám működési útvonalába elhelyezett mérőgömbökkel elemeztem. Nagy sebesség és alacsony művelési 

mélységek esetén számottevően megváltozott a porozitás, ami a mérőgömbös mérési módszerből adódóan az 

„eldobott” talaj miatt kialakult „vályút” is számításba vette. Nagy sebességen a modell jól leírja az „eldobott” 

talaj, alacsony sebességen pedig az „eltúrt” talaj miatt kialakult talajfelszínt.  

a) b) 
123. ábra A szimuláció eredményeként kialakult a) porozitás és b) csúszó kapcsolati hányad különböző művelési 

mélységek és szerszámsebességek esetén. 

 
Mint ahogy a „4. Anyagok és módszerek” című fejezetben kifejtettem a talaj-kultivátorszerszám 

modellben a csúszó kapcsolati hányad írja le a szerszám szemcsehalmazra gyakorolt porhanyító hatását. A 

csúszó kapcsolati hányad kis művelési mélység és sebesség esetén alacsony értéket mutat. A művelési mélység 

növelésével egyre intenzívebb növekedést tapasztaltam a csúszó kapcsolati hányad mértékében (123.b ábra). 

Minél nagyobb mélységben szimuláltam a talaj-kultivátorszerszám egymásra hatását, annál nagyobb térfogaton 

disszipálódott a szemcsehalmazban elnyelt mozgási energia. A vizsgált sebesség intervallumon belül (0,8 - 4,1 

m/s) minél nagyobb sebességet alkalmaztam, annál jobb volt a porhanyítás minősége. A szimuláció eredménye 

alapján elmondható, hogy a sebesség emelésével fokozódik a talajnak átadott energiamennyiség, növekszik a 

talaj feszültségi állapota és ezzel az aprító hatás is, amelyet a szakirodalomban megtalálható eredmények is 

alátámasztanak [122]. A talajrészeknek bizonyos tehetetlenségük van és a deformáció a talajban véges 

sebességgel terjed. A szimulációkban alkalmazott sebesség növelésével csökkent a parallel-bond kötések száma 

a diszkrét szemcsék között, átalakulva súrlódásos kapcsolatokká. 

5.2.5.4 A kultivátorszerszám   ráhelyezési szögének hatása a modellben 

A művelési mélység hatását a kultivátorszerszám vontatási ellenállására már a korábbi fejezetekben 

tárgyaltam. Az újabb vizsgálataimban további szimulációkat futtattam a szerszám ráhelyezési szög (  ) 

hatásának az elemzéséhez. A célom az optimális szerszámbeállítási paraméterek megtalálása volt. Első lépésben 

a szerszám ráhelyezési szög, vontatási ellenállás, sebesség összefüggéseit vizsgáltam. A futtatási eredményekben 

azt tapasztaltam, hogy körülbelül 3 m/s művelési sebesség alkalmazásánál a legalacsonyabbak a szimulált 

vontatási ellenállások, illetve tovább csökken az energiaszükséglet a kisebb szerszám ráhelyezési szögek 

alkalmazása esetén (124.a ábra). 
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a)  b) 

124. ábra A szerszám állásszög-sebesség és a) vontatási ellenállás b) csúszó kapcsolati hányad kapcsolata. 

 
A 124.a ábrán jól látható, hogy a szerszám ráhelyezési szög emelésével (15°-45°) egyre nagyobb a 

vontatási ellenállás növekedésének az intenzitása. A csúszó kapcsolati hányad vizsgálatának eredménye a 124.b 

ábrán látható, melynek 3 m/s sebesség alkalmazásánál minimuma van. Az előző fejezetekben tárgyalt 

szimulációs beállítások alkalmazásával jól láthatóan a nagyobb szerszám ráhelyezési szögek esetén tovább 

emelkedett a porhanyító hatás a vizsgált modelltalajban. Alacsony sebességeknél a kapcsolati viszkózus 

csillapítás miatt létrejövő „talajtúrás” következtében a csúszó kapcsolati hányad jelentős megnövekedése 

figyelhető meg. 

a) b) 
125. ábra A szerszám állásszög-sebesség és a a) koordinációs szám és a b) porozitás kapcsolata az optimális beállítási 

paraméterek meghatározásához. 

 
A kultivátorszerszám a deformációs zónán belül aprítja is a talajt. Az aprítás annál nagyobb mértékű, 

minél több energiát nyel el a deformációs zóna. A sebesség növekedésekor a talajnak átadott energia a sebesség 

négyzetével növekszik, ezért a porhanyítás a sebesség növelésekor nő [11]. A koordinációs szám értékének 3,0 – 

3,5 m/s működési sebesség alkalmazása esetén maximuma van, tehát jelentős változás nem következett be a talaj 

lazítottságában, viszont nagyobb sebességek alkalmazása esetén további csökkenés látható a koordinációs 

számban (125.a ábra). A porozitás vizsgálatában nagyon hasonló tendenciát tapasztaltam (125.b ábra). A 

porozitás ugyancsak a „talajtúrásnak” köszönhetően alacsony sebességek esetén jelentősen megnőtt okozza (1,5 

m/s sebesség esetén az eltúrás miatt az adott mérőgömb nincs teljesen benne a szemcsehalmazban). A szerszám 

sebességének további növelésével 3,5 m/s-tól további enyhe növekedés volt tapasztalható a porozitásban. 
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5.2.5.5 A nedvességtartalom modellezése a parallel-bond sugár aránytényező alkalmazásával 

A talaj-kultivátorszerszám egymásra hatásának szimulációiban fontos szerepet kapott a talajnedvesség 

modellezése. A megalkotott diszkrételemes modellben a talaj nedvességtartalmát a szemcsék közötti parallel-

bond kötéseket létrehozó rudak keresztmetszeti sugarának nagyságával határoztam meg. 

A statikus triaxiális nyírószimulációs vizsgálatok, már rávilágítottak a parallel-bond kötésben 

alkalmazott rúd tönkremenetelének a módjára. Megállapítottam ugyanis, hogy a nedvességtartalomtól függő 

folyadékhidak megfelelően leírhatók a kötésben alkalmazott    sugár aránytényezővel. A sugár aránytényező 0,8-

ra növeléséig a szemcsehalmaz egyre ridegebbé válik, a repedések száma jelentősen megnövekszik (csökken a 

teher felvételben közreműködő kötések aránya). A    értékének 0,8 fölötti alkalmazásánál a repedések számának 

a csökkenését tapasztaltam, úgy hogy a talajnyírás közben kialakuló csúcsfeszültségre nem volt hatása. A 

nyírószimulációban a    kötési rádiusz aránytényező növelése egyértelműen meghatározza a parallel-bond kötés 

tönkremenetelének a módját. A nyírószimulációkból megállapítottam, hogy a kötési sugár aránytényező 

növelésével a majdnem teljes nyíróirányú kötési tönkremenetelek helyett, a normálirányú tönkremenetelek 

aránya számottevően nőtt. Mivel a nyíróirányú tönkremenetelben a szemcsék közötti súrlódási tényezőnek is 

fontos szerepe van, a normálirányú kötés elszakadásokhoz kisebb erő is elegendő.  

Az előzőekben vázolt hatáselvvel magyarázható az, hogy a szimulációkban a kultivátorszerszám 

működési sebességének a növelésekor a vontatási ellenállás csökkenése tapasztalható, majd újbóli növekedése 

figyelhető meg (126. ábra). A vontatási ellenállás alakulásánál természetesen a kapcsolati viszkózus csillapítás 

alkalmazását is figyelembe vettem. 

 

126. ábra A talaj nedvességtartalmát, azaz a talajszemcséket összekötő folyadékhidakat modellező parallel-bond sugár 

aránytényező (  ) hatása a kultivátorszerszám vontatási ellenállásának szimulációiban (2,1 – 4,1 m/s) 

A    (pb_rad) parallel-bond sugár aránytényező növelésével (pb_rad=0,0 – 1,0) a vizsgált sebességek 

(2,1m/s – 4,1m/s) alkalmazásánál 10-15%-os vontatási ellenállás csökkenést tapasztaltam (repedékenyebb lett a 

szemcsehalmaz). A parallel-bond kötésben alkalmazott sugár aránytényező további növelésével (pb_rad=1,0 – 

2,0) a vontatási ellenállás újbóli emelkedése figyelhető meg (126. ábra). Ebben az esetben a repedések 

kialakulásához nagyobb erő szükséges, tehát kevésbé lesz repedékeny az alkalmazott szemcsehalmaz. 

 

A vizsgálatok eredményei alapján kimondhatóvá vált az alábbi tézis: 

6. Tézis 

A talaj-kultivátorszerszám modellben a gyakorlatban szokásos művelési sebességek (2,1 – 4,1m/s) 

esetén a parallel-bond kötési sugár aránytényező   =1 értékre állításánál a legalacsonyabb a 

kultivátorszerszám vontatási ellenállása.  

Kapcsolódó saját publikációk: [K2], [K4] 
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5.2.6 A kultivátorszerszám optimális beállítási paramétereinek meghatározása 
A megalkotott talaj-kultivátorszerszám egymásrahatásának modelljével vizsgálhatóvá vált a 

kultivátorszerszám modell hatása a modelltalaj mennyiségi és minőségi jellemzőire, azaz a szimulációs 

eredményekből meghatározhatók az optimális szerszám beállítási paraméterek (adott szerszám ráhelyezési 

szöge, a művelés mélysége, alkalmazandó művelési sebesség). Az optimális szerszám beállítási paraméterek 

meghatározásához a modellben szimulálható vontatási ellenállás és a talaj-kultivátorszerszám 

hatásmechanizmusából következő minőségi szimulációs eredmények (pórustérfogat változás, koordinációs szám 

megváltozása, csúszó kapcsolati hányad) egybevetését alkalmaztam. A kultivátorszerszám optimális beállítási 

paramétereinek a meghatározására a művelés energetikai és munkaminőségi jellemzőinek az összehangolása 

miatt volt szükség.  

Az optimális szerszám beállítás megállapításához az 5.2.5.3 és az 5.2.5.4 fejezetekben bemutatott 

szimulációs eredményeket használtam fel. Az értékeléshez az interpolációval létrehozott felületeket 0-1 skálához 

arányosítva átméreteztem, azaz közös nagyságrendbe konvertáltam. A diagram függőleges tengelyén egy 

optimálási skálát állítottam fel, ahol annak minimális értékei jelentik a másik két vízszintes tengely 

kombinációjának az optimális értékeit. Az x,y,z tengelyeken (két minőségi és a vontatási ellenállás, mint 

mennyiségi) a legkisebb érték a min=0 és a legmagasabb pedig max=1 volt. A közös nagyságrendbe konvertált 

felületek a jellegüket tekintve alkalmassá váltak az optimum megkereséséhez. 

A vontatási ellenállás minél kisebb értéke, a csúszó kapcsolati hányad minél nagyobb értéke, a porozitás 

minél nagyobb, illetve a koordinációs szám minél kisebb értékének a figyelembevétele jelenti az optimális 

beállítást (legjobb:0, legrosszabb:1). A megfelelő beállítást követően az egyes felületeket összeadtam és az így 

létrejövő felület legkisebb, azaz nullához minél közelebbi tartománya szerint látható volt a két beállítási 

paraméter (mélység-sebesség, szerszám ráhelyezési szög-sebesség, szerszám ráhelyezési szög-mélység) közötti 

optimális arány a létrejövő minőségi mutatók figyelembevételével.  

a) b)  
127. ábra A talaj-kultivátorszerszám a) mélység-sebesség, illetve b) szerszám ráhelyezési szög-sebesség konfigurációi. 

 
A 127.a ábrán jól látható, hogy a bordó felületfolt szerint a talaj-kultivátorszerszám modell 

eredményeként a művelési mélység optimális beállítási értéke 10 - 15 cm, illetve a művelés optimális sebessége 

3,5 – 4,5 m/s intervallumon belül található. A 127.a ábrán látható optimálásban a porozitást 10%-ban, a vontatási 

ellenállás nagyságát 30%-ban és a csúszó kapcsolati hányadot pedig 60%-ban vettem figyelembe. 

A szerszám ráhelyezési szög és sebesség optimális beállításánál egyértelműen látható a kapcsolat, hogy a 

sebesség növelésével egyre kisebb szerszám ráhelyezési szöget érdemes használni (127.b ábra). A fenti 

esetekben a porhanyítás és a porozitás megváltozását, mint munkaminőségi mutatókat szintén számításba vettem 

a kultivátorszerszám optimális beállítási paramétereinek a meghatározásához. A 127.b ábrán látható 

optimálásban a koordinációs számot 20%-ban, a vontatási ellenállás nagyságát 50%-ban, illetve a csúszó 

kapcsolati hányadot 30%-ban alkalmaztam. 

Az optimáláshoz a minőségi és a mennyiségi paraméterek kombinációit különböző arányokban 

alkalmaztam attól függően, hogy a kultivátorszerszám beállítását energetikai, vagy munkaminőségi szempontból 

kívántam meghatározni. Így akár csak a minőségi paraméterek (porozitás, csúszó kapcsolati hányad), vagy 
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kizárólag az energetikai jellemző (vontatási ellenállás) alapján is megadhatók a kultivátorszerszám optimális 

beállítási paraméterei. 

a) b) 

128. ábra A szimulációban alkalmazott kultivátorszerszám modell a) optimálása porhanyításra, illetve b) optimálása a 

vontatási ellenállásra. 

 

A 128.a ábrán a művelési mélység és a kultivátorszerszám ráhelyezési szögének a hatását vizsgáltam a 

porhanyítás szempontjából. A porhanyítás akkor optimális, ha minél mélyebben és minél nagyobb ráhelyezési 

szöggel dolgozunk.  

A 128.b ábrán a szerszám ráhelyezési szög és a művelési mélység hatását kizárólag a vontatási ellenállás 

nagysága miatt vizsgáltam. A szimulációs eredmények ugyancsak jól mutatják azt a tendenciát, miszerint minél 

kisebb művelési mélységben, minél kisebb ráhelyezési szög alkalmazása esetén optimális a kultivátorszerszám 

vonóerő igénye.  

Az előzőekben bemutatott optimálási eljárás eredményei bizonyítják azt a gyakorlatban alkalmazott 

szerszám beállítást, melyben 15 - 25°   ráhelyezési szöget alkalmaznak 15 - 20 cm művelési mélységben. 

 

A vizsgálatok alapján kimondhatóvá vált az alábbi tézis: 

7. Tézis 

A kidolgozott modell szukcesszív approximációs alkalmazásával a művelési sebesség, a művelési mélység, 

illetve a szerszám ráhelyezési szög a munkaminőségi paraméterek és a vontatási ellenállás függvényében 

meghatározhatók. 

Kapcsolódó saját publikációk: [K4],[K5] 
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6 ÖSSZEFOGLALÁS 
A növekvő népesség megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerrel való ellátásában a fenntartható 

növénytermesztés és ezen belül a talajművelés alapvető jelentőséggel bír. 

  A környezetkímélő talajművelési eljárások az USA, Ausztrália és az Európai Unió országaiban egyre 

nagyobb hangsúlyt kapnak, nemcsak a termelés gazdaságossága, hanem inkább a művelés környezetterhelése és 

annak káros következménye miatt. A talaj állandó környezeti hatásoknak van kitéve, folyamatos degradálódás és 

regenerálódás játszódik le benne. Az erózió közvetlenül hatással van a gazdálkodási területek minőségére, illetve 

a növénytermesztésen keresztül az élelmezésre. 

Abban számos kutató egyetért, hogy a talaj lazítása, porhanyítása nélkül elveszti azon szervesanyag 

tartalmát, amely nélkülözhetetlen a növénytermesztés számára. A talajművelés általános célja a talaj 

szerkezetének és felszínének védelme biológiai tevékenységének, nedvesség és levegő forgalmának kedvező 

befolyásolása. 

A talaj megújuló képességének fenntartásához mechanikus kezelés szükséges, amely egyik legfontosabb 

eszköze a szántóföldi kultivátor. A kultivátorszerszám geometriájának optimálása különösen fontos a megfelelő 

talajlazítás és keverés elérése miatt. A kultivátorszerszámok vizsgálata szántóföldi, illetve talajvályús 

kísérletekkel lehetséges. A szántóföldi kísérletek nagyon költségesek és időigényesek és csak abban az esetben 

kivitelezhetők, ha a vizsgálni kívánt szerszám prototípusát legyártottuk. A szakirodalom áttanulmányozását 

követően megállapítottam, hogy a végeselemes modellek nem alkalmasak a művelés során a talajban végbemenő 

repedések és keveredések megfelelő leírására. 

Dolgozatomban a diszkrételemes módszer (DEM) alkalmazására tett kísérleti eredményekről számolok 

be. Első lépésben a diszkrételemekből álló szemcsehalmazban alkalmazott parallel-bond kötés beállítási 

paramétereit a direkt nyírószimuláció, illetve a triaxiális nyírószimuláció alkalmazásával vizsgáltam. A 

talajmodell alkalmasságát a laboratóriumi direkt nyíró vizsgálat mérési eredményeihez történő verifikációval 

igazoltam. A 3D-s DEM talajmodell és a bármely CAD rendszerrel megalkotható kultivátorszerszám modell 

létrehozását követően bemutattam a két modell egymásra hatásának szimulációit a talaj-kultivátorszerszám 

modellben. 

Vizsgálataimban egy adott kultivátorszerszám (  ) ráhelyezési szögének, munkamélységének és 

sebességének a hatását elemeztem a vontatási ellenállás és a művelés minőségének a figyelembevételével. A 

laboratóriumi talajvályús méréseket nedvesített homoktalaj alkalmazásával hajtottam végre a NAIK 

Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben. A vizsgált talajban a kohéziót a homoktalaj nedvességtartalma hozta létre. 

A diszkrételemes módszerrel felállított talaj-kultivátorszerszám szimulációiban a parallel-bond kapcsolati 

modellt alkalmaztam, ahol a kötés normál- és nyírómerevsége, a normál- és nyíró teherbírása, illetve a kötést 

létrehozó rúd és annak mérete volt meghatározó. A modell alkalmasságát a szimulációs és talajvályús mérések 

eredményeinek összehasonlításával igazoltam. 

A kutatás fontossága és a létrehozott DEM modell korszerűsége következtében a korábbi módszereknél 

pontosabb, a szántóföldi vizsgálatoknál kevésbé élőmunkaigényes és kevésbé költséges energetikai és 

munkaminőséget értékelő módszert hoztam létre. 

A szimulációs eredmények alátámasztják, hogy a kidolgozott módszer alkalmazható a mezőgazdasági 

gépeket fejlesztő mérnökök számára. 
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7 TÉZISEK, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

1. Tézis 

A talaj-kultivátorszerszám egymásra hatása diszkrételemes módszer (DEM) alkalmazásával a 

T1. ábrán látható algoritmus alapján modellezhető: 

c, ϕ, E,γ beállítása 4. alapján. 

Kn, Ks, λ, Kn,Ks,σc,τc,

Repedékenység beállítása 4. alapján.

λ, Ec

Start

A talajmodell létrehozása (DEM)

A laboratóriumi és a szimulált 

nyíróvizsgálatok összehasonlítása

Mérőgömbök alkalmazása

Porhanyítás meghatározása.

Lazítás mértékének meghatározása. 

Koordinációs szám meghatározása.

Átlazított keresztmetszet meghatározása.

Felszínemelkedés meghatározása.

A szimuláció és laboratóriumi mért 

ellenállások összehasonlítása.

Vége

A talajmodell és a szerszám modell 

egymásra hatásának modellje.

A csillapítás karakterisztika (βi) 

beállítása. 

A szerszám modell létrehozása (CAD)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

nem

nem

igen

igen

 
T1. ábra A talaj-kultivátorszerszám egymásra hatásának diszkrételemes modellje 

 

Az algoritmusban a    a szemcse normálmerevsége [N/m],    a szemcse nyírómerevsége 

[N/m],    a parallel-bond kötési sugár aránytényező [-],     a parallel-bond kötés normálmerevsége 

[Pa/m],     a parallel-bond kötés nyírómerevsége [Pa/m],     a parallel-bond kötés rugalmassági 

modulusa [Pa],     a parallel-bond kötés normálirányú teherbírása [Pa],     a parallel-bond kötés 

nyíróirányú teherbírása [Pa], c kohézió [Pa], ϕ belső súrlódási szög [°],    rugalmassági modulus [Pa], 

γ Poisson-tényező [-],     kapcsolati viszkózus csillapítási együttható [-]. 

Kapcsolódó saját publikációk: [K4],[K5],[K6],[K13],[K23],[K28] 
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Az elvégzett statikus paraméterérzékenység-vizsgálatok esetében a beállítási paraméterek a következők 

voltak:   =2e4 [N/m],   =1e4 [N/m],    =1 [-],     =2e6 [Pa/m],     =1e6 [Pa/m],     =8e3 [Pa],     =4e3 

[Pa],     =2,55-3,45 [mm] – szemcseméret. A vizsgálatok eredményei alapján kimondhatóvá vált az 

alábbi tézis: 

2. Tézis 

A diszkrételemekből álló halmazban a parallel-bond kötés alkalmazásánál a szemcsék közötti 

súrlódási tényező (µ) nagyságának 0,2 – 1,0 közötti tartományban történő növelése a kohéziót 

növeli, viszont a belső súrlódási szögre nincs hatással. 

Kapcsolódó saját publikációk: [K2],[K3] 

 

A direkt nyíródobozos és triaxiális szimulációk összevetésével bizonyítottam, hogy: 

3. Tézis 

A modelltalaj repedékenységét a parallel-bond kapcsolati modellben a kötési sugár aránytényező 

(  ) és a kötési rugalmassági modulus (   ) nagysága határozza meg az alábbiak szerint:  

- A parallel-bond kötési sugár aránytényező (  =0,2-1,0) növelése a direkt és a triaxiális 

nyírószimulációkban sem a csúcsfeszültségre, sem a repedéskezdeti feszültségre nincs 

hatással.  

- A nyírószimulációkban a parallel-bond kötési sugár aránytényező növelésével (  =0,2-

1,0) megnő a szemcsék érintkezési normális irányban történő kötések 

megszakadásának száma. 

- A kötési rugalmassági modulus (   ) növelésével növekszik a nyíróirányban 

bekövetkező parallel-bond kötések tönkremenetelének a száma.  

Kapcsolódó saját publikációk:[K2],[K3],[K6] 

 

Az elvégzett dinamikus paraméterérzékenység-vizsgálatok esetében a beállítási paraméterek a 

következők voltak:   =4e4 [N/m],   =2e4 [N/m],    =1 [-],     =2e7 [Pa/m],     =1e7 [Pa/m],     =2e4 

[Pa],     =1e4 [Pa],     =10-13 [mm] – szemcseméret,  =0 [-],   =0 [-]. A vizsgálatok eredményei 

alapján kimondhatóvá vált az alábbi tézis: 

4. Tézis 

A talaj-kultivátorszerszám modell csillapítás nélküli dinamikus paraméterérzékenység-

vizsgálatánál a diszkrét szemcsék közötti súrlódási tényező (µ) nagyságának 0,1 – 0,8 közötti 

növelésével a vontatási ellenállás megnövekszik, 0,8 - 0,9 között konstans marad és 0,9 - 1,0 

közötti intervallumon belül csökken. 

Kapcsolódó saját publikációk: [K4],[K5] 
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5. Tézis 

A 0,8 - 4,1 m/s sebességtartományon belül a talaj-kultivátorszerszám egymásra hatásának 

modelljében a parallel-bond kötés rugalmassági tényezőjének (   ) beállítását követően a 

kapcsolati modellt ki kell egészíteni a kapcsolati viszkózus csillapítással. A kapcsolati viszkózus 

csillapítási együttható    ) alkalmas megválasztásával a kultivátorszerszám vontatási ellenállása, 

illetve a kialakult deformációs zóna nagysága a modell szerinti számítási és a valóságos mérési 

eredmények esetében azonossá válnak. 

Kapcsolódó saját publikációk: [K4],[K5] 

 

6. Tézis 

A talaj-kultivátorszerszám modellben a gyakorlatban szokásos művelési sebességek (2,1 – 4,1m/s) 

esetén a parallel-bond kötési sugár aránytényező   =1 értékre állításánál a legalacsonyabb a 

kultivátorszerszám vontatási ellenállása.  

Kapcsolódó saját publikációk: [K2], [K4] 

 

7. Tézis 

A kidolgozott modell szukcesszív approximációs alkalmazásával a művelési sebesség, mélység, 

illetve a szerszám ráhelyezési szög a munkaminőségi paraméterek és a vontatási ellenállás 

függvényében meghatározhatók. 

Kapcsolódó saját publikációk: [K4],[K5] 
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8 AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK VÁRHATÓ HASZNOSULÁSA 
 

A létrehozott talaj-kultivátorszerszám modell elsősorban a talajművelő gépeket gyártó vállalatok 

termékfejlesztésének korszerű eszközeként alkalmazható, hiszen a szántóföldi vizsgálatoknál olcsóbb és a 

szükséges körülmények (időjárás, napszak stb.) bármikor rekonstruálhatók. A modell alkalmasságát felhasználva 

nemcsak egy szerszám, hanem szerszám csoportok vizsgálatára is alkalmas. A szerszámcsoportok vizsgálatával 

a már szakirodalomban is publikált eredmények reprodukálhatók. Mivel a szimulációkban lehetőség nyílik a 

kultivátorszerszám pontos geometriájának a leírására, így a mezőgazdasági gépgyártók számára lehetőséget ad a 

különféle szerszámok összehasonlítására mennyiségi és minőségi módon egyaránt. 

A szimulációk továbbfejlesztésének további lépése lehet a kapaszár vizsgálata és szerepének pontos 

meghatározása, különös tekintettel a rezgő művelő elemek, rugós szerszámszár vontatási ellenállásra gyakorolt 

hatásainak az elemzésére. 

A dolgozatomban bemutatott statikus és dinamikus verifikációk eredményei, illetve a feltárt 

összefüggések felhasználásával egyéb a talajjal kölcsönhatásban lévő műtárgy (talaj-szerszám, talaj-kerék, 

építőipari gépek, terepjárók stb.) működésének a szimulálására alkalmas. Mivel a kapcsolati viszkózus 

csillapítással dolgozatomban a kultivátorszerszámok hatásmechanizmusát vizsgáltam, így a módszer 

alkalmasságát a jövőben más típusú szerszámok esetén új vizsgálatokkal szükséges verifikálni. 

A kidolgozott módszer lehetőséget biztosít az elmúlt évtizedek során szerzett szántóföldi mérési 

eredmények és gyakorlati tapasztalatok alapján további összefüggések feltárására, elemzésére. A 

számítástechnika továbbfejlődése megadja annak a lehetőségét, hogy nagyságrendekkel kisebb szemcseméret is 

alkalmazható legyen a DEM modellben. A minél kisebb szemcseméretek alkalmazásával egyre pontosabb 

eredményeket (repedésterjedés, porozitás stb.) kaphatunk a különböző összetételű és nedvességtartalmú talajok 

vizsgálataiból. 

A talaj-kultivátorszerszám DEM modelljének a validációjához az előzetes vizsgálatok laboratóriumi 

körülmények között történtek, így a modell alkalmazhatóságának értékét a jövőben valós szántóföldi mérési 

vizsgálatokkal kívánom emelni. 

Az alkalmazott DEM módszer alkalmazásával lehetőség nyílik egyéb mezőgazdasági „élő” anyagok 

modellezésére és vizsgálatára. 
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9 SUMMARY 
 

Sustainable plant production and within this tillage is key to providing food in sufficient quantity and 

quality for the increasing population. 

In Australia, the US and the countries of Europe, environmental-friendly tillage methods are increasingly 

given prominence, not only to ensure economic production but also to avoid the environmental burden and 

adverse consequences of traditional tillage. The soil is continuously attached by environmental impact and a 

process of continuous degradation and regeneration. Erosion directly impacts the quality of farmed areas and 

indirectly, through plant production, the quality and quantity of manufactured food. 

Many researchers agree that without loosening and clod crushing, the soil loses its organic content 

indispensable for plant production. The general purpose of tillage is to protect the structure and surface of the 

soil and to influence its biological processes favorably and its moisture and air circulation. 

Maintaining the soil’s capability for renewal requires mechanical treatment and the field cultivator is one 

of the most important implements to achieve this. Optimizing implement geometry is especially important for 

achieving appropriate soil loosening and mixing. Cultivator implements can be investigated in field tests and 

through laboratory soil bin tests. Field tests are very costly and time-consuming and are only viable if the sweep 

tool to be tested has already been prototyped. After studying the literature I have come to the conclusion that 

finite element models are unsuitable for properly describing crack formation and mixing caused by tillage. 

This paper describes the test results obtained using the Discrete Element Method (DEM). As a first step 

direct shear simulation and triaxial shear simulation were used to study the tuning parameters of parallel-bonds 

used to describe a particle assembly consisting of discrete elements. The suitability of the soil model was 

verified against the lab measurement results of a direct shear test. After creating the 3D DEM soil model and the 

CAD-based sweep model simulations of the interaction between the two models in the soil–sweep model were 

presented. 

The rake angle (β), tillage depth and tillage speed of a given sweep tool were analyzed, taking into 

account draft force and tillage quality. Lab soil bin measurements using wet sandy soil were performed in the 

National Research and Innovation Centre at the NARIC Hungarian Institute of Agricultural Engineering. 

Cohesion was created by the dampness of the sandy soil under investigation. The simulations run on the DEM-

based soil–sweep model used the parallel-bond contact model where the determining factors were normal and 

shear bond stiffness, normal and shear bond strength as well as the related geometry and its dimensions. The 

suitability of the model was validated by comparing the simulation results with the results of laboratory soil bin 

measurements. 

The method proposed here is based on an advanced DEM model and can be used in this important field 

of research to evaluate the energy requirements and quality of tillage. It is more accurate than earlier methods, 

and cheaper than field tests in terms of cost and human labor. 

As borne out by simulation results this new method is suitable for purposes of farm equipment 

developers. 
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13 MELLÉKLETEK 
 

13.1 A laboratóriumi direkt nyíródobozos vizsgálat eredményei: 

 

13.2 A triaxiális nyírószimulációban alkalmazott Mohr-körök szerkesztése. (4.6.2  fejezet) 
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13.3 A szimuláció eredményeként kialakult szemcsekapcsolatok átlagos száma (koordinációs szám) különböző 

művelési mélységek és szerszámsebességek esetén. 
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13.4 A talaj-kultivátorszerszám kapcsolat modelljének programkódja 

 

new 

res KAPADIS_10000_8e3_P.sav                         ;Az ülepített, nyugalomban lévő szemcsehalmaz behívása 

; Load support function 

call ../CAD_support_3.fis   ;A CAD geometria importjához szükséges funkció meghívása 

def VIDEO     ;Video készítés definiálása 

nas_ndebug = 0                    ; 0 - debug mode on, 1 -debug mode off 

nas_plot = 2                      ; 0 - not plot, 1 - plot, 2 - save images, 3 - plot and save image 

nas_plot_path='c:\\ ' 

nas_plot_picture_start_number=1 

  if nas_plot > 1 then 

  command 

   set plot bmp s 1200 800 

  end_command 

 end_if 

command 

 

; ========================================================================= 

;---------------------------------- 

def makecolors      ;Szemcsék feszültségeloszlás szerinti színezése 

while_stepping 

bp = ball_head 

array ar(3,3) 

loop while bp # null 

      ii=b_stress(bp,ar) 

      s11=ar(1,1) 

      s22=ar(2,2) 

      s33=ar(3,3) 

      s12=ar(1,2) 

      s23=ar(2,3) 

      s31=ar(3,1) 

 ss=6*(s12*s12+s23*s23+s31*s31) 

 S1=s11-s22 

 S2=s22-s33 

 S3=s33-s11 

 ss=ss + S1*S1 + S2*S2 + S3*S3 

 ss=ss/2 

 ss=sqrt(ss) 

 bi = int(ss/10000) 

 if bi > 14 then 

  b_color(bp) = 14 

 else 

  b_color(bp) = bi 

 end_if 

          bp = b_next(bp) 

 

end_loop 

end 

;---------------------------------- 

;def color_vel       ;Szemcsék sebesség szerinti színezése 

; 

;ubv = 2.6 

;bn = 6 
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; while_stepping 

; 

; bp = ball_head 

; loop while bp # null 

;       bv = b_zvel(bp) * b_zvel(bp) 

;       bv = bv + b_yvel(bp) * b_yvel(bp) 

;       bv = bv + b_xvel(bp) * b_xvel(bp) 

;       bw = sqrt(bv) 

;       bi = int(bw*ubv) 

;       if bi > bn then 

;  b_color(bp) = bn 

;       else 

;  b_color(bp) = bi 

;       end_if 

;       bp = b_next(bp) 

; end_loop 

; 

;end 

;-------------------------------------------------------------------- 

;-------------------------------------------------------------------- 

 

def kapa_resist        ;Vontatási ellenállás meghatározása 

 

 while_stepping 

  

 FX = 0 

 

 cp = contact_head 

 loop while cp # null 

  wp = c_ball2(cp) 

  if pointer_type(wp) = 101 then 

                        if w_id(wp) # w905 then 

                        if w_id(wp) # w906 then 

   if w_id(wp) # w907 then 

   if w_id(wp) # w908 then 

   if w_id(wp) # w909 then 

   if w_id(wp) # w910 then 

   if w_id(wp) # w911 then 

                        if w_id(wp) # w912 then 

                        if w_id(wp) # w913 then 

                        if w_id(wp) # w914 then 

                        if w_id(wp) # w915 then 

                        if w_id(wp) # w916 then 

                        if w_id(wp) # w917 then 

                        if w_id(wp) # w918 then 

                        if w_id(wp) # w919 then 

                        if w_id(wp) # w920 then 

                                    

    Fn = c_nforce(cp) 

    enx = c_xun(cp) 

    Fnx = Fn*enx 

    Fsx = c_xsforce(cp) 

    FX = FX + Fnx + Fsx 

    

   end_if 
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   end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                        end_if 

                       

  end_if 

  cp = c_next(cp) 

 end_loop 

 

 

end 

 

;-------------------------------------------------------------------- 

 

cycle 10 

; 

Simini        ;Kultivátorszerszám stl hálójának az importálása 

set fn_stl = 'KEPEGY_D_M_1_5.stl'  ;set fn_stl = 'KEPEGY_D_NAGY.stl' 

readStlFile 

set fn_stl = 'soilbinEGY_NAGY.stl' 

readStlFile 

 

wall prop ks=1e9 kn=0.5e9     ;Fal merevségek 

 cycle 10 

prop pb_rad=1.0 pb_kn=2e7 pb_ks=1e7  pb_nstren=2e4 pb_sstren=1e4    ;Parallel-bond beállítási paraméterei 

prop fric 0.6           ;Súrlódási tényező beállítása 

set grav 0 0 -9.81          ;Gravitáció 

prop dens 2600           ;Szemcsesűrűsűg beállítása 

delete wall 1 

delete wall 2 

delete wall 3 

delete wall 4 

delete wall 5 

  

hist FX; 

 hist Fnx; 

 hist Fsx;     

 

save talaj.SAV 

 

; set wall velocity       ;Szerszám sebesség beállítása 

set wxvel_ = wxvel wyvel_ = 0. wzvel_ = 0.0       ; translation 

set wrxvel_ = 0. wryvel_ = 0. wrzvel_ = 0.0  ; rotation      

_iniWallVel 
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;color_vel 

makecolors 

set dtmax=1e-6        ;Időlépés megadása 

 pause 

; 

 

endcommand 

loop index (1,nas_CycleOfCycles)  

 

        nas_CycleOfCycles = 400           ; - Cycles of cycles 

 nas_NumberOfCycles =10000        ; - Cycles per modification 

 nas_PercentPerCycle = 0.01        ; - percent per cycle step 

 

                               command 

 

                                               CYCLE nas_NumberOfCycles 

 

                               end_command 

                       

FILENEV = nas_plot_path + 'KORNEL' 

   if nas_plot_picture_start_number < 10 then 

    FILENEV = FILENEV + '000' 

   else 

    if nas_plot_picture_start_number < 100 then 

     FILENEV = FILENEV + '00' 

    else 

     if nas_plot_picture_start_number < 1000 then 

      FILENEV = FILENEV + '0' 

     end_if 

    end_if    

   end_if 

 

   FILENEV = FILENEV + string(nas_plot_picture_start_number) + '.bmp' 

   command 

    plot hardcopy 0 f FILENEV 

 

   end_command 

   nas_plot_picture_start_number = nas_plot_picture_start_number + 1 

    

 end_loop 

end 

VIDEO 

kapa_resist 

 

hist write 1 file adatsor1.txt       ;Szimulációs eredmények 

hist write 2 file adatsor2.txt 

hist write 3 file adatsor3.txt 

hist write 4 file adatsor4.txt 

hist write 5 file adatsor5.txt 

hist write 6 file adatsor6.txt 

hist write 7 file adatsor7.txt 

hist write 8 file adatsor8.txt 
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13.5 A talaj-kultivátorszerszám diszkrételemes modelljében alkalmazott időlépés hatása a vontatási ellenállásra 

a)1e-4s (set dt=1e-4), b) 1e-4 függőleges tengely átskálázva (max=2000N). 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

 

PFC3D 3.00

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

Job Title: sC2_mA_tA10

View Title: 0,8 m/s_Timestep: 1e-4s
Settings:  ModelParallel
Step 86238  14:52:39 Sat Nov 28 2015

Center:
 X: 4.915e-001
 Y: 5.260e-001
 Z: 6.333e-001

Rotation
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  20.000

Dist: 7.183e+001 Size: 1.571e+000

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e-001
 Z: 0.000e+000

Plane Orientation:
Dip:  90.000
 DD: 180.000

History

 5.8  6.0  6.2  6.4  6.6  6.8  7.0  7.2

Időlépés [s] x10^4

 0.0

 0.5

 1.0

 1.5

 2.0

 2.5

 3.0

 3.5

 4.0

 4.5

 5.0

 5.5

 6.0

Vontatási ellenállás [N] x10^4

  Rev 4 FX (FISH Symbol)
   Linestyle
    -1.350e+005 <->  4.108e+005

 Vs.
   Step
     5.756e+004 <->  8.624e+004

PFC3D 3.00

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

Job Title: sC2_mA_tA10

View Title: 0,8 m/s_Timestep: 1e-4s
Settings:  ModelParallel
Step 86238  15:29:08 Sat Nov 28 2015

Center:
 X: 4.915e-001
 Y: 5.260e-001
 Z: 6.333e-001

Rotation
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  20.000

Dist: 7.183e+001 Size: 1.571e+000

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e-001
 Z: 0.000e+000

Plane Orientation:
Dip:  90.000
 DD: 180.000

History

 5.8  6.0  6.2  6.4  6.6  6.8  7.0  7.2

Időlépés [s] x10^4

 0.0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2.0

Vontatási ellenállás [N] x10^3

  Rev 4 FX (FISH Symbol)
   Linestyle
    -1.350e+005 <->  4.108e+005

 Vs.
   Step
     5.756e+004 <->  8.624e+004
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13.5 A talaj-kultivátorszerszám diszkrételemes modelljében alkalmazott időlépés hatása a vontatási ellenállásra: 

c)1e-5s (set dt=1e-5), d)1e-6s (set dt=1e-6). 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

PFC3D 3.00

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

Job Title: sC2_mA_tA10

View Title:  0,8 m/s_1e-5
Settings:  ModelParallel
Step 245875  14:27:02 Sat Nov 28 2015

Center:
 X: 5.000e-001
 Y: 5.000e-001
 Z: 5.732e-001

Rotation
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:   0.000

Dist: 7.183e+001 Size: 1.257e+000

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e-001
 Z: 0.000e+000

Plane Orientation:
Dip:  90.000
 DD: 180.000

History

 0.6  0.8  1.0  1.2  1.4  1.6  1.8  2.0

Időlépés [s] x10^5

 0.0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2.0

Vontatási ellenállás [N] x10^3

  Rev 4 FX (FISH Symbol)
   Linestyle
    -1.542e+005 <->  1.332e+005

 Vs.
   Step
     5.756e+004 <->  2.459e+005

PFC3D 3.00

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

Job Title: sC2_mA_tA10

View Title: 0,8 m/s_1e-6
Settings:  ModelParallel
Step 1667781  14:31:18 Sat Nov 28 2015

Center:
 X: 5.000e-001
 Y: 5.000e-001
 Z: 5.911e-001

Rotation
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:   0.000

Dist: 7.183e+001 Size: 1.257e+000

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e-001
 Z: 0.000e+000

Plane Orientation:
Dip:  90.000
 DD: 180.000

History

 0.0  0.2  0.4  0.6  0.8  1.0  1.2  1.4

Időlépés [s] x10^6

 0.0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2.0

Vontatási ellenállás [N] x10^3
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13.5 A talaj-kultivátorszerszám diszkrételemes modelljében alkalmazott időlépés hatása a vontatási ellenállásra:  

e) 8,668e-7s (set dtmax=1e-6, a PFC
3D

 szoftver által becsült időlépés), f) 8e-8s (set dtmax=8e-8). 

 
 

e) 

 

f) 

PFC3D 3.00

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

Job Title: sC2_mA_tA10

View Title: 0,8 m/s_Timestep=8.668e-7 s
Settings:  ModelParallel
Step 2232950  14:59:18 Sat Nov 28 2015

Center:
 X: 5.000e-001
 Y: 5.000e-001
 Z: 5.911e-001

Rotation
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:   0.000

Dist: 7.183e+001 Size: 1.257e+000

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e-001
 Z: 0.000e+000

Plane Orientation:
Dip:  90.000
 DD: 180.000

History

 0.2  0.4  0.6  0.8  1.0  1.2  1.4  1.6  1.8

Időlépés [s] x10^6

 0.0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2.0

Vontatási ellenállás [N] x10^3

  Rev 4 FX (FISH Symbol)
   Linestyle
    -1.043e+003 <->  3.350e+003

 Vs.
   Step
     5.756e+004 <->  2.233e+006

PFC3D 3.00

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

Job Title: sC2_mA_tA10

View Title: 0,8 m/s_8e-8
Settings:  ModelParallel
Step 9769553  14:36:44 Sat Nov 28 2015

Center:
 X: 5.000e-001
 Y: 5.000e-001
 Z: 5.911e-001

Rotation
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:   0.000

Dist: 7.183e+001 Size: 1.257e+000

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e-001
 Z: 0.000e+000

Plane Orientation:
Dip:  90.000
 DD: 180.000

History

 1.0  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0  9.0

Időlépés [1/s] x10^6

 0.0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2.0

Vontatási ellenállás [N] x10^3

  Rev 4 FX (FISH Symbol)
   Linestyle
    -1.178e+002 <->  3.662e+003

 Vs.
   Step
     5.756e+004 <->  9.770e+006


