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JELÖLÉSEK  
 
 
 

α - önlengésszám       [1/s] 
γ – a víz sűrűsége       [kg/m3] 
δ - logaritmikus dekrementum     - 
δa - az abroncs deflexiója a terhelés hatására   [m] 
∆p – kapilláris nyomáskülönbség     [Pa] 
µ - Coulomb-féle súrlódási tényező     - 
µt – a talajszemcsék közti súrlódási tényező    - 
ξ – a körfrekvencia és a sajátfrekvencia aránya   - 
σ - a talajt terhelő nyomófeszültség     [Pa] 
σst – statisztikai szórás      - 
τ,τm - a talaj nyírófeszültsége      [Pa] 
τ*  - adhéziós feszültség      [Pa] 
φdin – dinamikai faktor      - 
ωk – a kerék szögsebessége      [rad/s] 
ω - a lengés szögsebessége, körfrekvenciája    [rad/s] 
ωg – gerjesztő frekvencia      [rad/s] 
a – talajtól függő állandó      - 
amax, amin – maximális és minimális lengésgyorsulás  [m/s2] 
A – a járószerkezet felfekvési felülete    [m2] 
b – abroncsszélesség       [mm] 
c – a talaj kohéziója       [Pa] 
cr – rugómerevség       [m/N] 
CI – kúpos index       [kPa] 
CI0-15 – a 0-15 cm mélységtartományhoz tartozó átlagos CI [kPa] 
CV – variációs koefficiens      - 
d – a nyomófej átmérője      [m] 
da – abroncsátmérő       [m] 
D – a nyírt felület alakváltozási tényezője    - 
Dcs – Lehr-féle csillapítási szám     - 
f – frekvencia        [Hz] 
Fa – adhéziós erő       [kN] 
Fg – gördülési ellenállás leküzdéséhez szükséges erő  [kN] 
FK – kerületi erő       [kN] 
Fko – kompressziós erő      [kN] 
Fn – nyíró erő        [kN] 
Fs – súrlódó erő       [kN] 
Ft – tolóerő        [kN] 
Fv – vonóerő        [kN] 
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G – az abroncsra ható függőleges erő    [kN] 
Gdine – dinamikus elsőtengely-terhelés    [kN] 
Ddinh – dinamikus hátsótengely-terhelés    [kN] 
Gtr – traktor összes tengelyterhelése     [kN] 
Gsth – statikus hátsótengely-terhelés     [kN] 
Gste – statikus elsőtengely-terhelés     [kN] 
h – kapilláris vízemelés      [m] 
ha – az abroncskeresztmetszet magassága    [m] 
hv – vonóerőmérő bekötési magassága    [m] 
HF – Hop Function       - 
kt – talaj teherbírási tényezője     [Pa] 
k – csillapítási tényező      [Ns/m] 
ke – első kerék járulékos szlipje     [%] 
kemp – a pattogás esetére érvényes empirikus állandó  - 
kh – hátsó kerék járulékos szlipje     [%] 
k0 – talajtól függő állandó      - 
kr – rugóállandó       [N/m] 
K – nyírási diagram alakváltozási tényezője    [m] 
KA – Aranya-féle kötöttségi szám     [cm3] 
Káll – a tömeg állandósult mozgásakor kialakuló lengésamplitúdó - 
Kl – lengésgyorsulás amplitúdója     [m/s2] 
Kst – statikus amplitúdó (gerjesztő amplitúdó)   - 
Kred – empirikus állandó      [m] 
l – a járószerkezet felfekvési felületének hossza   [m] 
L – a járószerkezet felfekvési felületének egyenértékű hossza [m] 
Ltr – traktor-tengelytávolság      [m] 
m – talajtól függő állandó      - 
mr – rugózott tömeg       [kg] 
mleng – a lengőrendszer tömege     [kg] 
M – Freitag-féle mobilitási szám     - 
n – a talaj típusától és nedvességtartalmától függő kitevő  - 
nc – lengési cikulusok száma      [db] 
nt – a kijelölt útszakaszhoz tartozó kerékfordulatszám adott szlip esetén 
n0 – a kijelölt útszakaszhoz tartozó kerékfordulatszám nulla szlip esetén 
N – nagyítási tényező       - 
pk – a közepes nyomás az érintkezési felületen   [Pa] 
Pd – csillapítási teljesítmény-veszteség    [W] 
Pleng – a lengőrendszer teljesítménye     [W] 
Pv – vontatási teljesítmény      [kW] 
rk – a szlippel haladó jármű kerekének gördülési sugara  [m] 
r – lengésamplitúdó       [m] 
r ill  – Pearson-féle korrelációs együttható    - 
r0 – a nulla szlipnél meghatározott gördülési sugár   [m] 



 9 

r leng – lengéskitérés       [m]  
Rge – első kerék gördülési sugara     [m] 
Rgh – hátsó kerék gördülési sugara     [m] 
RMS – Root Mean Square (négyzetes középérték)   - 
s – kerékcsúszás (szlip)      [%] 
sD – deformációs szlip      [%] 
s0 – a nulla szlipnél megtett úthossz     [m] 
st – a ténylegesen megtett úthossz     [m] 
S* - karakterisztikus szlip      [%] 
T – lengésidő        [s] 
Tk – késleltetési idő       [s] 
v – a szlippel haladó jármű sebessége    [m/s] 
vek – első kerék kerületi sebessége     [m/s] 
vh – a jármű haladási sebessége     [m/s] 
vhk – hátsó kerék kerületi sebessége     [m/s] 
v0 – a nulla szlippel haladó jármű sebessége    [m/s] 
W – az abroncs függőleges terhelése     [kN] 
Wl – lengés ciklusonkénti munkája     [J] 
y1,2 – a lengésgyorsulás egymást követő két maximális amplitúdója [m/s2] 
yn – a lengésgyorsulás n-dik amplitúdó-maximuma   [m/s2] 
z – a nyomófej besüllyedése a talajba    [cm] 
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1. BEVEZETÉS, CÉLKIT ŰZÉSEK 
 

Napjainkban hatalmas fejlődésen, modernizáción megy át a mezőgazdaság. 
Ez igaz mind a növénytermesztésre, mind az állattartásra, mind pedig a kerté-
szeti ágazatra. A legdinamikusabb fejlődés azonban a mezőgazdasági gépfej-
lesztés és gépgyártás területén tapasztalható. Olyan korszerű erő- és munkagé-
pek látnak napvilágot, amelyek a legmodernebb csúcstechnikát testesítik meg. 
Más iparágak fejlesztései, találmányai gyakran összefonódnak a mezőgazdasági 
erő- és munkagépek fejlesztésével. 

 
Az utóbbi években a világ meghatározó mezőgazdasági traktorgyártói szá-

mos műszaki fejlesztést hajtottak végre erőgépeiken, melyek közé tartozik az 
elsőtengely rugózásának megoldása is. Az elsőtengely-rugózás különböző mű-
szaki megoldásait ma már több traktorgyár is alkalmazza a sorozatban gyártott 
traktorain alapfelszereltségként vagy opcióként (pl.: New Holland, John Deere, 
Fendt, Valtra stb.). A gyártók szerint a rugózott első híd alkalmazásával nem-
csak a vezetés komfortja javul, hanem az első kerekek állandó talajon tartásá-
nak köszönhetően a talajmunkáknál megnő az erőgép által kifejthető vonóerő, 
csökken a szlip, valamint az országúton közlekedve növekszik a traktor stabili-
tása. A javuló vonóképesség révén pedig megnő a gépcsoport hatékonysága, 
gazdaságosabb üzem érhető el a szántóföldi és a szállítási munkák során. 
 

Az 1980-as évektől fokozatosan nő a segédelsőkerék-hajtással rendelkező 
univerzális erőgépek aránya az üzemben lévő traktorok között. Ezek a traktorok 
ma már sok esetben rugózott első tengellyel is rendelkeznek. Ennek alapján a 
témaválasztás időszerűségét indokolja, hogy a mezőgazdasági erőgépek motor-
teljesítményének és haladási sebességének növekedésével a járószerkezet, és 
ezen keresztül az egész traktort érő dinamikus hatások megismerése egyre na-
gyobb jelentőségű. A mezőgazdasági művelésben jelenleg használt nagy telje-
sítményű, segédelsőkerék-hajtású univerzális erőgépek a szélsőséges terepvi-
szonyok között kifejtendő nagy vonóerő következtében a járószerkezettel 
szemben speciális igénybevételt támasztanak. 

 
Ismeretes, hogy a traktorok vonóképességét, illetve a motorteljesítmény 

vontatási teljesítményként történő hasznosulását a vontatási jellemzők alapján 
lehet értékelni. A traktorra jellemző vontatási paraméterek alakulását számos 
egyéb paraméter befolyásol(hat)ja, melyeket az alábbi három fő csoport vala-
melyikébe sorolhatjuk: 

- talajmechanikai paraméterek, 
- a járószerkezet-talaj kapcsolat jellemzői, az adott járószerkezet sajátos-
ságai, 
- a traktor szerkezeti felépítése, hajtásmódja. 
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A felsorolt csoportok közül az első kettővel a terepjárás-elmélet tudomány-
terület foglalkozik. Ennek megfelelően a rugózott elsőtengellyel rendelkező 
traktorok – mint terepen mozgó járművek – vizsgálatakor megkerülhetetlen a 
terepjárás-elmélet eredményeinek figyelembevétele. 

 
A rugózott elsőtengely alkalmazása a merev tengelyes megoldáshoz képest 

megváltoztatja a traktor lengésjelenségeit. Az eddigi kutatások és vizsgálatok 
elsősorban a komfortfokozat javulásával, a vezetőfülkére és a vezetőre ható 
lengésgyorsulások és lengések vizsgálatával foglalkoztak. Kevés figyelem há-
rult a vontatási és energetikai jellemzők tanulmányozására és tisztázására.  

 
A segédelsőkerék-hajtású traktorok további problémája az ún. kerékpattogá-

si vagy másnéven teljesítmény-ugrálási (power hop) jelenség kialakulása. Ez a 
jelenség rendszerint nagy vonóerő-kifejtés és adott haladási sebesség esetén 
alakul ki és jelentős mértékben rontja a traktor vontatási jellemzőit, továbbá 
növeli az egyes szerkezeti részek dinamikus igénybevételét. A témában eddig 
megjelent publikációk és elérhető egyéb források nem foglalkoznak elég részle-
tesen a jelenség tanulmányozásával és annak elemzésével. 

 
A fentiek alapján vizsgálataim tárgyául a rugózott első tengellyel rendelke-

ző segédelsőkerék-hajtású traktorok vontatási jellemzőinek és lengésjelenségei-
nek vizsgálatát és tanulmányozását választottam. Ennek megfelelően a vizsgálat 
célkitűzéseit az alábbiak szerint határoztam meg: 

 
 
1) A segédelsőkerék-hajtású traktorok fontosabb vontatási jellemzőinek 
(vonóerő, haladási sebesség, vontatási teljesítmény, szlip), valamint a 
szlip-vonóerő kapcsolat vizsgálata rugózott és rugózás nélküli első ten-
gely esetén. A dinamikus hatásokat is megfelelően figyelembe vevő 
egyedi mérőrendszer kialakítása és összeállítása.  
 
2) A főbb vontatási paraméterek és a függőleges lengésgyorsulások sta-
tisztikai elemzése (szórásvizsgálat, dinamikai faktor-tartomány megha-
tározása stb.). A lengések teljesítményének és a csillapítás „energia-
elnyelő” hatásának vizsgálata a traktor pattogásakor. 
 
3) A kerékpattogás vagy más néven „teljesítmény-ugrálás” (power hop) 
jelenségének tanulmányozása és elemzése. A pattogások során kialakuló 
lengésgyorsulások fontosabb paramétereinek meghatározása. A kerék 
függőleges lengésgyorsulásainak hatása a vonóerő-kifejtésre és a kiala-
kuló vontatási teljesítményre aktív és inaktív elsőtengely-rugózás al-
kalmazása esetén.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

A traktornak, mint erőgépnek az erőforrása a belsőégésű motor, amely az 
üzemanyag (régebben mezőgazdasági traktoroknál benzin ma kizárólag gázolaj) 
kémiai energiáját alakítja át mechanikai munkává. Ez a rendelkezésre álló me-
chanikai munka háromféle módon hasznosulhat: úgymint vonóerő, valamint a 
teljesítmény leadó tengely (TLT) meghajtásához felhasznált nyomaték, továbbá 
a traktor hidrosztatikus rendszerét működtető szivattyú meghajtásához szüksé-
ges nyomaték.     

A munkagépek működtetésének leggyakoribb módja a vontatva történő 
üzemeltetés. Ekkor a motor nyomatéka a hajtott kerék-talaj kapcsolatban alakul 
át  kerületi-, illetve tolóerővé, majd a haladásakor fellépő ellenállások legyőzése 
után vonóerővé.  

A traktornak, mint erőgépnek a jellemzésére a vontatási paraméterek szol-
gálnak. Ezek a következők: vonóerő, kerékcsúszás (szlip), haladási sebesség, 
vontatási hatásfok, adhéziós tényező. A traktor főként szántóföldön (terepen) 
üzemel, ezért a talaj mechanikai tulajdonságai a fentebb közölt vontatási para-
métereket alapvetően határozzák meg.   
 

 
2.1. A talaj mechanikai tulajdonságai, a gumiabroncs-talaj kapcsolat 
 
Mechanikai felfogás szerint a talajt méreténél fogva a végtelen féltérnek te-

kinthetjük. Mivel a mechanikában a rugalmas féltér elmélete jól kidolgozott, 
ezért logikusnak tűnik ezen összefüggések alkalmazása a talajra nézve is. Lé-
nyeges eltérés azonban, hogy a talaj mechanikai szempontból nem klasszikus 
anyag, mivel viszkoelasztikus, és plasztikus deformációja is jelentős, húzást 
csak nagyon korlátozottan vesz fel. Ezen felül inhomogenitása is számottevő 
lehet, különösen a mélység függvényében. Ezek alapján SITKEI (2002, a) aján-
lása szerint az adott igénybevételnek megfelelő összetett jellemzőket (pl. teher-
bírás) is használnunk kell. 

  
A terepjárás-elmélet szempontjából a talajok alapvető fizikai-mechanikai tu-

lajdonságait az alábbi tényezők befolyásolják: 
 - szemcseösszetétel, sűrűségi állapot, 
 - nedvességtartalom, talaj-víz kapcsolat, pF-szám, 
 - az igénybevétel módja és mértéke,  
 - a terhelés sebessége, a terhelési és tehermentesítési ciklusok lefolyása. 
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2.1.1. A talajok szemcseösszetétele, sűrűségi állapota 
 
STEFANOVITS (1999) megfogalmazása szerint a talaj a Föld legkülső szi-

lárd burka, amely a növények termőhelyéül szolgál. A talaj alkotórészeinek 
általában több mint 95 %-a ásványi anyag, míg szerves anyag tartalma rendsze-
rint 1-4 % közötti. Az ásványi anyagok összetétele, annak fizikai és kémiai tu-
lajdonságai igen különbözőek, így a talajok víz- és tápanyag-gazdálkodását, 
fizikai és kémiai viselkedését nagymértékben befolyásolják.  

A talajok alapvető fizikai tulajdonságai – mint például a vízháztartás vagy a 
szilárdsági jellemzők – attól függenek, hogy az egyes szemcseméret-osztályok 
milyen arányban fordulnak elő benne. A gyakorlatban több osztályozási rend-
szer is ismertes (pl. AASHTO, USDA, MISSISSIPPI VALLEY stb.). Hazánk-
ban a legismertebb az ATTERBERG-féle (1912) osztályozási rendszer, mely-
nek szemcsefrakciói az 1. táblázatban találhatóak.  

 
1. táblázat:  A talajt alkotó fő szemcsefrakciók 

Megnevezés Szemcseátmérő határok (mm) 
Agyag < 0,002 

Por (vagy kőliszt) 0,002 … 0,02 
Finom homok 0,02 … 0,2 
Durva homok 0,2 … 2 

 
 
A különböző talajféleségek 

megnevezése az egyes alkotórészek 
(homok, iszap, agyag) számszerű 
arányait meghatározó STROPPEL-
féle (1952) háromszög diagram 
vagy az ún. szemcseeloszlási görbe 
alapján történik. A tipikus talajok 
szemcseeloszlását szemlélteti az 1. 
ábra.  

Számos külföldi és hazai kutató 
vizsgálta a talaj fizikai félesége és 
fizikai tulajdonságai közötti kapcso-
latot. Hazánkban ARANY (1943), 
RÁZSÓ (1958), STEFANOVITS 
(1975) és SITKEI (2002a) munkás-
ságát kell megemlíteni. Vizsgálata-
ikkal megállapították, hogy minél 
nagyobb a talaj agyagtartalma, 
annál kötöttebb, illetve annál több 

1. ábra 
A jellegzetes talajtípusok szemcseeloszlás görbéi 
1 – agyag; 2 – vályog; 3 – homokos; 4 – futóhomok 

(SITKEI, 2002a nyomán) 
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vizet képes tárolni (vagyis annál nagyobb a természetes nedvességtartalma), 
valamint azt, hogy az agyagtartalom növekedése növeli a talaj kohézióját és 
nyírószilárdságát. Ezen kívül a talajszemcsék átmérője befolyással van a belső 
súrlódási szögre is, amely befolyásolja a gumiabroncs és a talaj között fellépő 
súrlódást is. 

 
A járószerkezet-talaj kapcsolatban kitüntetett szerepe van a talaj sűrűségi 

(tömörödöttségi vagy lazultsági) állapotát kifejező jellemzőknek. A sűrűségi 
állapot ugyanis jelentős hatással van a járószerkezet terepjárási tulajdonságaira 
és a kifejthető vonóerőre. A talajok sűrűségi állapotát a térfogattömeggel vagy a 
pórustérfogattal adhatjuk meg.  

A térfogattömeg a talaj természetes állapotú térfogategységének tömege. A 
térfogattömeg meghatározása során a talajból meghatározott térfogatú mintave-
vő edénnyel mintát vesznek, majd ennek szárítás utáni tömegét viszonyítják a 
minta térfogatához. Frissen művelt (szántott) talaj esetén 0,9 g/cm3, ülepedett 
talajnál 1,4-1,6 g/cm3, igen tömörödött talajnál pedig 1,8 g/cm3 a jellemző átla-
gos érték.  

A pórustérfogat (pórusvolumen) a levegővel és a vízzel kitöltött térfogat 
aránya a szilárd talajjal kitöltött térfogati részhez. Ezt az értéket rendszerint 
pórustérfogat-százalékban adják meg, mely érték fontos jellemzőnek tekinthető 
mind a megművelés, mind pedig a járószerkezet járóképessége szempontjából.  

 
CZERATZKI (1972) alapján a talajok különböző sűrűségi, illetve 

lazítottsági állapotait a következő pórustérfogat-százalékos (porozitás) számér-
tékekkel jellemezhetjük: 50 % körüli – folyamatosan művelt szántóföldi talaj 
művelt rétegének átlagos porozitása; a vetés előtti műveléskor a porozitás érté-
ke 60 %-ra is nőhet, amely a tenyészidőszak végére 40 %-ra ülepedik vissza. 
Szakirodalmi adatok alapján ismeretes, hogy a 30 % pórusvolumen értékű talaj 
már erősen tömörödöttnek tekinthető. 

 
SITKEI (1981) vizsgálataival megállapította, hogy a talaj porozitása nagy 

mértékű lazításnál elérheti a 60 %-ot, de általában 45-52 % között változik. A 
talajok összenyomásakor a pórushányad annál nagyobb mértékben csökken, 
minél nagyobb a talaj nedvességtartalma. A talaj teherbírása ugrásszerűen 
csökken a kritikus felületi nyomás elérésekor, azaz, amikor a teljes pórustérfo-
gatot a talaj víztartalma tölti ki.  

 
 
2.1.2. A talaj nedvességtartalma, talaj-víz kapcsolat, a talaj vízmegtartó-
képességét jellemző pF-szám szerepe a terepjárás-elméletben 
 
A talaj nedvességtartalma alatt a talajban található víz mennyiségét értjük. 

Ezt az értéket tömeg- vagy térfogatszázalékban szokás megadni. A nedvesség-
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tartalom jellemzésére a gyakorlatban többféle mutatószám ismeretes, melyek 
közül a három legfontosabb a következő: maximális nedvességtartalom (vízka-
pacitás), szántóföldi (természetes) vízkapacitás, hervadásponti (holt) vízkapaci-
tás.  

 
A maximális vízkapacitás a lehetséges maximális nedvességtartalmat jelen-

ti, azaz, amikor a talaj összes pórustérfogatát víz tölti ki. Ennek mértéke attól 
függ, hogy mekkora az adott talaj összes pórustérfogat, vagyis milyen a fella-
zultsága. 

A szántóföldi vízkapacitás azt a víztartalom-értéket fejezi ki, amelyet a talaj 
a gravitációval szemben képes megtartani. Agronómiai szempontból ez nagyon 
fontos jellemző, általában a talajokra ez a nedvességtartalom a téli beázás után, 
a kora tavaszi vegetáció beindulása előtt jellemző. 

 
A hervadásponti vízkapacitás azt a nedvességtartalom-értéket jelenti, ame-

lyet a növények már nem tudnak hasznosítani. Ez azért van, mert ez a vízmeny-
nyiség már olyan erős molekuláris vonzerővel tapad a talaj kolloid részecskéi-
hez, hogy azt a növény gyökerei nem képesek leválasztani. Általában elmond-
ható, hogy a talaj nedvességtartalma a hervadásponti és a szántóföldi vízkapaci-
tás értékek között alakul. Ez alól csak a nagyobb esőzések vagy öntözés jelent 
kivételt. 

 
A talaj a vizet molekuláris és kapilláris adszorpció útján képes tárolni 

(SITKEI, 2002a). Teljesen száraz talaj esetén a vízmolekulák először a kolloid 
részecskék felületi molekuláihoz tapadnak. A molekuláris adszorpció előreha-
ladása során a nanométer méretű pórusokban meniszkusz alakul ki, és a felületi 
feszültség következtében megjelennek a kapilláris erők. Ezek alapján a pórusel-
oszlástól függően mindig kialakul a talajban egy egyensúlyi nedvességtartalom, 
melyet a relatív páratartalom függvényében a szorpciós izoterma ír le.  

A talaj víztartó képességét a negatív kapilláris nyomással mint tenzióval is 
jellemezhetjük. SITKEI (2002a) alapján a tenzió kifejezhető a nyomómagas-
sággal is:     

][Pahp γγγγ⋅⋅⋅⋅====∆∆∆∆ ,   (1) 
 ahol:  h – kapilláris vízemelés, 
  γ – a víz sűrűsége. 

 
Ennek cm-ben megadott értékének 10-es alapú logaritmusa az ún. pF-szám. 

Az ilyen módon meghatározott pF-szám alkalmas arra, hogy jellemezze a kü-
lönböző talajok mechanikai tulajdonságait. Magyarországon VÁRALLYAY 
(1973) alakította ki és vezette be a talajok víztartó képességének meghatározá-
sát szolgáló mintavételi módszert, valamint az alkalmazott mérőkészülékeket. 
Mivel azonban ez meglehetősen időigényes folyamat (akár 2-3 hónap is lehet) 
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RAJKAI (2004) módszert dolgozott ki a víztartó képesség becslésére a talaj 
tulajdonságai alapján (szemcsefrakció-értékek, térfogattömeg, szervesanyag-
tartalom). A víztartó képesség egyszerűen mérhető talajjellemzők alapján vég-
zett becslése lehetővé teszi az idő- és költségigényes mintavétel és mérés elha-
gyását. A becsléssel nyert víztartóképesség-értékek felhasználása azonban kor-
látozott, elsősorban modellezési és tervezési feladatokra használható fel. 

 
A jellegzetes talajtípusok 

pF-szám görbéi a 2. ábrán 
tanulmányozhatók. Jól látha-
tó, hogy minél kisebbek a 
talaj részecskéi (minél na-
gyobb az agyagtartalma), 
vagyis minél nagyobb a faj-
lagos felülete, annál nagyobb 
nedvességtartalmak felé to-
lódnak a görbék. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy egy agyag-
talaj ugyanakkora tenzió mel-
lett lényegesen több vizet tart 
magában, mint egy homoko-
sabb talaj. SITKEI (2002,a) 
szerint tehát két különböző 
talaj mechanikai paramétereit 
nem azonos nedvességtarta-
lomnál, hanem azonos 
tenzióhoz tartozó nedvesség-
tartalomnál kell összehasonlí-
tani. A pF-görbe hiszterézis-
sel rendelkezik, vagyis a talaj 
száradásakor más görbét kapunk, mint a talaj nedvesítésekor. A két görbe azon-
ban egy közös pontból indul a telítési állapotból és közös görbébe fut a pF=4-
4,5 tartományban. 

 
SOMMER (1985) szerint a talaj nedvességtartalma jelentős hatással van az 

abroncs és a talaj erőkapcsolatának jellemzőire. Ez a hatás függ a talaj szem-
cseösszetételétől. Minél kisebb szemcseszerkezetű a talaj, a nedvességtartalom 
hatása annál erőteljesebb. SÖHNE (1969) szerint a nedvességtartalom hatása 
homoktalajokon nagyon kicsi, míg vályog, illetve agyagtalajoknál 12-20 % kö-
zötti nedvességtartalom esetén a talaj szilárdsági jellemzői (nyomószilárdság, 
kohézió, súrlódási tényező) elérik a maximumot, majd ezek után ismét csökke-
nek a Proctor-görbe szerint. 

 

2. ábra 
Jellegzetes talajtípusok pF-szám görbéi 

1 – agyag; 2 – vályog; 3 – homokos; 
(SITKEI, 2002a nyomán) 
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2.1.3. A talaj teherbírásának vizsgálata, viszkoelasztikus jellemzők 
 
A terepen történő mozgás vizsgálatakor a talaj függőleges teherbíró képes-

sége kiemelkedő fontossággal bír. A függőleges teherbíró képesség a talaj füg-
gőleges deformációval szemben kifejtett ellenállását jelenti. A talaj a terhelést a 
deformáció ellenében veszi fel és ez a deformáció jelenti a járószerkezet besüly-
lyedését a talajba. A talaj kiterjedését tekintve a végtelen féltérnek tekinthető. A 
rugalmas féltés terhelési viszonyait nagyrészt az 19. század végén 
BOUSSINESQ (1883) kidolgozta, mely megoldások sok esetben a talajra is 
érvényesek (SITKEI, 2002a). 

 
A talaj teherbírását különböző vizsgálatokkal lehet megállapítani. A gyakor-

lati, szabadföldi és talajvályús kísérletek során a terepjárás-elmélet szempontjá-
ból fontos hordképesség vizsgálatára nyomófejes készülékeket alkalmaznak, 
melyek két fő csoportba sorolhatóak: 

 - nyomólapos (bevaméter) mérések és 
 - kúpos penetrométeres vizsgálatok. 
A nyomólapos méréstech-

nika kidolgozása és bevezetése 
BEKKER (1956) nevéhez köt-
hető, de magyar mérnökök is 
közreműködtek (JÁNOSI et al., 
1961). A vizsgálat elve azon 
alapszik, hogy a talajparaméte-
reket legjobb terhelés alatt 
meghatározni, hasonlóan ah-
hoz, ahogy a gumiabroncs ter-
heli a talajt. A vizsgálatok so-
rán egy meghatározott átmérőjű 
tárcsát nyomnak a talajba és 
rögzítik a nyomás-besüllyedés 
kapcsolatát. A 3. ábrán egy 
vályogtalaj nyomás-
besüllyedés görbéit láthatjuk 
különböző nedvességtartalmak 
esetén (d=10 cm). 

  
A vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a talajszerkezet teherbírása 

szoros kapcsolatban van a talaj típusával, aktuális nedvességtartalmával, vala-
mint lazítottsági állapotával. A homoktalajok kivételével a nyomófej alatti de-
formáció jelentős részét a tömörítés teszi ki, mivel tömörítéskor a talaj térfoga-
ta, azaz pórushányada csökken. Mindezek mellett a talaj tömörítése a terhelés 

3. ábra 
Vályogtalaj nyomás-besüllyedés görbéi különbö-

ző nedvességtartalmak mellett 
(SITKEI, 2002a nyomán) 
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sebességétől is függ: minél lassúbb az összenyomás, annál nagyobb a tömörítés. 
Ez a jelenség a talaj viszkoelasztikus tulajdonságaival magyarázható. 

 
A vizsgálatok során további lényeges felismerés volt, hogy a homogén ru-

galmas anyagokra a nyomás a relatív besüllyedés függvénye. A nagy deformá-
ció és a viszkoplasztikus viselkedés miatt az összefüggés nem lineáris, hanem 
az alábbi alakban írható fel: 

    ],[Pa
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 ahol:  pk – a közepes nyomás az érintkezési felületen, 
   kt – teherbírási tényező, 
   z – a nyomófej besüllyedése a talajba, 

d – a nyomófej átmérője, 
   n – a talaj típusától és nedvességtartalmától függő kitevő. 
 
Inhomogén tömörség esetén (pl. amikor a szántás mélységétől lefelé na-

gyobb a tömörség) a teherbírási tényezőt a mélység függvényében célszerű ki-
fejezni: 
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ahol: k0, a és m – kísérleti eredmények alapján meghatározott, 
talajtól függő állandók. 

     
SITKEI (2002a) ajánlása alapján az egyes talajok nyomólappal történő te-

herbírásának megállapításakor az alábbi megfontolásokat célszerű betartani: 
- különböző átmérőjű nyomófejekkel mérjünk; 
- ellenőrizzük a mérési eredményeket a p-z/d koordináta-rendszerben, 
hogy azok egy görbére, vagy nyomófejenként külön görbére esnek; 
- a mérési eredményeket a homogén vagy az inhomogén tömörségű ta-
lajra érvényes összefüggés szerint kell feldolgozni, és a teherbírás té-
nyezőt ennek alapján alkalmazni.  

A nagyméretű nyomófejekkel megbízható teherbírási adatok nyerhetők. 
Mivel azonban nagy a nyomóerő-szükséglet, így csak járműre (vagy egyéb erő-
forrásra) szerelve alkalmazhatók. 

  
A gyors és egyszerű, kézzel is elvégezhető méréstechnika iránti igény alakí-

totta ki a kúpos penetrométeres méréseket. A penetrométer általános elterjedé-
sét nagyban elősegítette, hogy az amerikai mezőgazdasági gépészmérnökök 
egyesülete (ASAE S313.1, 1994) szabványban rögzítette a mérőfej- és mérő-
szár-átmérők nagyságát, a szonda kúpszögét, a behatolási mélység legkisebb 
osztását és a talajbahatolás maximális sebességét. A szabvány két különböző 
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nagyságú mérőfejet ír elő. Mindkét fej 300-os kúpos végződésű. A nagyobbat a 
lazább, míg a kisebbet a kötöttebb talajokhoz alkalmazzák. A vizsgálati mély-
séghatárra ugyanakkor nem született előírás. 

 
A talaj nyomószilárdságának jellemzésére először az USA Víziközlekedési 

Kísérleti Állomásán (WES = Waterways Experiment Station) dolgoztak ki egy-
séges értékelési módszert. Itt használták elsőként a kúposindex  (CI=Cone In-
dex, amely a nyomóerő és a keresztmetszet hányadosa) fogalmát (KNIGHT et 
al., 1962; RULA et al., 1971). A CI-érték a finom szemcséjű talajnak a kúpos 
penetrométerrel szembeni ellenállását fejezi ki, míg az RCI (redukált kúpos 
index) a folyamatos közlekedésből származó tartós tiprásnak kitett durva szem-
cséjű talajok nyomószilárdságát jelöli. Továbbá különbséget tettek az egyszeri 
és a többszöri áthaladás hatására keletkező talajdeformáció között, valamint 
figyelembe vették a talaj ún. „kritikus rétegét”, amelyre nézve az RCI leginkább 
szignifikánsnak bizonyult. Mutatószámot dolgoztak ki a jármű jellemző számú 
áthaladásaihoz. Ez lett a jármű-kúpindex (VCI). Ennek alapján levezették a 
talajon való járhatóság kritériumait, mely alapján ha egy területre a talaj redu-
kált kúpindexe (RCI) a jármű egyszeres vagy ötvenszeres áthaladására vonatko-
zó jármű-indexével (VCI1 és VCI50) egyenlő vagy annál nagyobb, akkor a talaj 
a közlekedéshez megfelelő nyomószilárdsággal rendelkezik. 

 
Napjainkban a penetrométerek két fő típusát különböztetjük meg: 
1) dinamikus penetrométerek: a kúp alakú szonda talajba juttatása ejtősúly 
vagy kalapács segítségével történik. A vizsgált talajréteg átlagos ellenállása 
az adott rétegre eső ütésszám alapján segédtáblázat alapján állapítható meg. 
Ilyen elven működik pl. a Dvoracsek-fél penetrométer. 
2) statikus penetrométerek: a mérőszondát kézi vagy gépi erővel, egyenletes 
sebességgel folyamatosan vagy szakaszosan kell a talajba nyomni. A mérési 
eredmények – típustól függően – papírszalagon vagy adathordozón digitális 
formában tárolódnak, egyes típusoknál ki is rajzolódnak. Ilyen statikus 
penetrométer pl. a Szelényi-féle dinamométer, az Eijkelkamp penetrologger 
vagy a magyar fejlesztésű 3T System, amely az ellenállással egyidejűleg a 
hozzátartozó nedvességtartalmat is méri. 
 
SITKEI (2002a) szerint a penetrométer kúpja által létrehozott 

talajdeformáció összetett, amelyen súrlódási erők is fellépnek. Mivel a súrlódási 
tényező talaj esetén nedvességtartalom függő, ezért a kúpos index  nem jellemzi 
a teherbírást egyértelműen. A mérések során további probléma, hogy a talaj 
inhomogenitása miatt nagy a mérési eredmények szórása. Ennek kompenzálásá-
ra nagy számú mérést végeznek és a mérések átlagát veszik figyelembe. Mind-
emellett a penetrométer kiválóan alkalmas arra, hogy a talaj ellenállását a mély-
ség függvényében ábrázolni tudjuk. 

 



 21 

A penetrométerrel felvett mélység-ellenállás értékpárok alapján a talaj 
nyomószilárdságát többféle értékváltozattal is jellemezhetjük, melyek a követ-
kezők: 

- penetrogram (mélység-nyomás görbe), amely az összes mérési adatot 
tartalmazza a teljes vizsgálati mélységben; 
- meghatározott mélységben (y) mért nyomásérték. Ezt nevezi a nem-
zetközi szakirodalom kónuszindexnek (CIy); 
- meghatározott (rendszerint a nullától induló) mélységtartományban 
mért nyomás átlagérték (CI0-y vagy CIy-z, ha nem nullától indul); 
- a nyomás mélység függvényében történő emelkedésének mértéke, azaz 
a nyomás mélység-gradiense (más néven kónuszindex-gradiens), melyet 
CGR-rel vagy G-vel jelölnek, indexben jelölve azt a mélységet, amelyre 
vonatkozik. 

 
A különböző talajok kúpos-indexének meghatározásával, valamint a kúpos 

index és a talaj egyéb mechanikai jellemzőinek és a járószerkezet vonóképessé-
gének kapcsolatával számos külföldi és hazai kutató foglalkozott és foglalkozik 
napjainkban is. A külföldi kutatók közül FREITAG (1965, 1968, 1987), 
DWYER et al. (1974), WULFSOHN et al. (1988), ROHANI és BALLADI 
(1981), JÁNOSI és HANAMOTO (1961), WISMER (1973), TURNAGE 
(1984) és TANAKA et al. (2000) nevét kell megemlíteni. A kerékbesüllyedés 
és a szlip alapján történő kúpos index meghatározásával NAM et al. (2009) fog-
lalkozott. A kúpos index tanulmányozásával és meghatározásával hazánkban 
többek között KOMÁNDI (1989), SITKEI (1978), SINÓROS-SZABÓ (1979, 
1992, 1999), SZŐLLŐSI (2002, 2005) és KISS (2004) foglalkozott. 

 
A terepjáró képesség egyik fontos segédfogalmát, a kerékabroncsokra vo-

natkozó ún. mobilitási számot is a kónusz index felhasználásával alakították ki. 
A mobilitási szám azt fejezi, hogy egy adott méretekkel rendelkező abroncs és 
egy adott nyomószilárdságú talaj kapcsolata során milyen a talaj nyomószilárd-
ságának kihasználási foka. FREITAG (1965) a mobilitási számot az alábbi ösz-
szefüggés alapján számította: 

   ,

2
1
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⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== −−−−
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aa δδδδ
  (4) 

ahol: CI0-15 – a 0-15 cm mélységtartományhoz tartozó átlagos CI; 
  b – abroncsszélesség; 
  da – abroncsátmérő; 
  W – az abroncs függőleges terhelése; 
  ha – az abroncskeresztmetszet magassága; 
  δa - az abroncs deflexiója a terhelés hatására. 
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A nyomófejjel végzett vizsgálatok rámutattak arra, hogy a talaj 
viszkoelasztikus anyag. Ez azt jelenti, hogy a nyomás-besüllyedés kapcsolat az 
időtől is függ. Nem mindegy ugyanis, hogy a talaj terhelése lassan vagy gyor-
san következik be. Ezért fontos ismerni a terhelés sebességét. A kerék alatti 
terhelési sebesség ugyanis a jármű haladási sebességétől és a relatív besüllye-
déstől függ. Hazánkban SITKEI (1972a, 1991, 1993) vizsgálta a nyomás-
besüllyedés kapcsolatát különböző terhelési sebességek esetén. Megállapítása 
szerint a gyakorlatban szokásos 1 cm/s körüli tényleges terhelési sebesség-érték 
környezetében a nyomás kevésbé érzékeny a terhelési sebesség megváltozására. 

 
A talajok viszkoelasztikus viselkedésének modellezésére reológiai modelle-

ket alkalmaznak. Ugyancsak SITKEI (1972b) nevéhez köthető a háromelemes 
reológiai modellek alkalmazása, melynek segítségével meghatározta a jármű 
sebességének a besüllyedésre gyakorolt hatását. Kimutatta, hogy az 1 m/s se-
bességű terhelés már gyakorlatilag végtelen gyorsnak tekinthető, míg a végtelen 
lassú terhelésnek csak a 10-5 cm/s sebességű terhelést tekinthetjük. Hasonló 
kísérleteket végzett CHUNG és LEE (1975) is. 

 
 
2.1.4. A talajban létrejövő feszültségeloszlás és deformáció vizsgálata 
 
A talajon (szántóföldön) vonóerőkifejtéssel haladó traktor gumiabroncsa 

kétféle aktív erőhatással terheli a talajt. Az egyik erőhatás a kerék tengelyére 
ható függőleges erő, amely nem más, mint a jármű dinamikus tengelyterhelésé-
nek az adott abroncsra eső hányada. A másik aktív erőhatás pedig az abroncsa 
ható hajtónyomaték.  

 
 
2.1.4.1. A függőleges abroncsterhelés hatása 
 
A függőleges abroncsterhelés okozta talajdeformáció a talaj nyomószilárd-

ságának, felületi nyomásának, az érintkezési felület alakjának és az érintkezés 
idejének a függvénye. A terhelés a járószerkezet kialakításától függően lehet 
pontbeli, vonalmenti, kör-, ellipszis- vagy sávfelületen ható. A talpfeszültségek 
hatására az abroncs talpfelülete alatti talajtérfogatban nyomás-, illetve feszült-
ségtér alakul ki. A szakmai gyakorlatban ezt a feszültségteret 
(nyomáseloszlásképet) szokás nyomáshagymának nevezni. Ilyen nyomáshagy-
mákat láthatunk a 4. ábrán.  

A függőleges terhelés okozta nyomáseloszlást vizsgálta többek között 
FRÖHLICH (1934) is, aki bevezetett egy koncentráció-faktort, melynek segít-
ségével meghatározhatóvá váltak a nyomáseloszlás izobár görbéi. A valóságban 
a terepen mozgó járművek gumiabroncsai alatt nem koncentrált vagy 
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vonalmenti, hanem valamilyen felületen (pl. kör, ellipszis, sáv) ható terhelés 
alakul ki. 

Ennek megfelelően SÖHNE (1953) 25 egyforma elemi részre osztotta a 
gumiabroncs alatti ellipszis alakú felületet. Majd az egyes részekre eső erőt 
koncentrált, függőleges irányú terheléssel helyettesítette és a részterheléseket 
szuperponálta. Ezzel a módszerrel számos mezőgazdasági gumiabroncs esetén 
meghatározta a nyomáseloszlást különböző talajállapotokra és talajféleségekre. 

 
 
 
 
 
Később REAVANS és COOPER (1960), valamint GRECENKO (1967) 

mérésekkel igazolták, hogy a tényleges nyomásértékek jól közelítik a SÖHNE-
féle számított értékeket. Ezen kívül számos kutató foglalkozott a gumiabroncs-
talaj kapcsolatban kialakuló feszültségeloszlás és deformáció vizsgálatával. 
Eleinte meglehetősen kezdetleges és egyszerű módszereket alkalmaztak (pl. 
talajba fektetett vékony papírlapokkal, négyzetrácsban elhelyezett gyufaszálak-
kal vagy színezett homokcsíkokkal rögzítették a talajelmozdulást). Ilyen vizsgá-
latokat végzett pl. DANFORS (1974), GILL (1968), DE SOUZA (1981) és 
NICHOLS (1925) is. Később fényképezéses módszer alkalmazásával vizsgálták 
(előre elhelyezett jelek segítségével) a talaj függőleges és vízszintes irányú el-
mozdulását. Ilyen típusú vizsgálatokat végzett többek között GLIMEROTH 
(1953), illetve WONG és REECE (1967a, 1967b). WELLS et al. (1996) labora-
tóriumi mérőrendszer segítségével végzett háromdimenziós talajdeformációs 
méréseket. JUN et al. (1998) puha talajon vizsgálták az érintkezési felületek 
alatti kialakuló térbeli nyomáseloszlást. Azt találták, hogy a legnagyobb nor-
málirányú nyomás a gumiabroncs középvonala közelében, a legnagyobb vizs-
gált guminyomás esetén alakult ki. SHIKANAI et al. (2000) kisméretű poliész-
ter filmek segítségével végzett precíziós talajdeformáció méréseket acél és gu-
miborítású acélkerekek alatt. PARK et al. (2004) a nehéz off-road járművek 

4. ábra 
Az állandó nyomásgörbék (izobárok) alakja különböző talajokon 

1- kemény talaj; 2 – félkemény talaj; 3 – puha, nedves talaj 
(SÖHNE, 1953 nyomán) 

1 2 
3 
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rezgésének talajdeformációra gyakorolt hatását tanulmányozta. Hazánkban 
KISS (2001, 2006) végzett számításokat, melyek alapján meghatározta a 
talajdeformációra fordított munka mennyiségét.  

 
A hagyományos vizsgálati módszerek mellett több kutató a reológiai eszkö-

zöket is alkalmazta a talaj tulajdonságainak vizsgálatára. Külföldön TAN 
(1957), Magyarországon pedig HUSZÁR (1977) és SITKEI (1972) is felhasz-
nálta a reológia módszereit. Külföldön YONG (1978), hazánkban pedig KISS 
(2004) véges elemes módszert alkalmazott a mozgékonyság és a talajtömörödés 
meghatározására, míg TING et al. (1989) diszkrét elemes módszert használt a 
talajok mechanikai, egytengelyű terhelési, nyírási és triaxiális vizsgálataihoz. 
ARUGA és SHIGETA (2006) pedig 3 dimenziós diszkrét elemes módszerrel 
határozta meg a talajdeformációt. MOSHENIMANESH et al. (2009) nem-
lineáris 3D-s véges elemes analízis segítségével vizsgálta a nyomáseloszlást a 
traktorgumiabroncs altt. 

 
A nagy teljesítményű számítógépek megjelenése lehetővé tette a számítógé-

pes modellezés alkalmazását is. CANILLAS (2002) a mezőgazdasági talajok 
tömörödésének modellezésével foglalkozott. XING et al. (1997) képanalízist 
használt a kétdimenziós talajdeformáció meghatározására.  

 
A gumiabroncs-talaj kapcsolatban ébredő normális és érintő irányú feszült-

ségek kutatása terén elért eredmények rámutattak arra, hogy agronómiai szem-
pontból fontos a talajtömörödést csökkenteni. A kérdés fontossága miatt számos 
kutató végzett ilyen irányú vizsgálatokat (SOANE, 1980; SCHWANGHART, 
1991). TAYLOR és BURT (1987) a tengelyterhelés, míg ARVIDSON (1996) 
négy különböző traktorabroncs talajtömörítő hatását vizsgálta. CARMAN 
(1994) a traktor haladási sebességének és abroncsterhelésének talajtömörítésre 
gyakorolt hatását tanulmányozta. BAILEY et al. (1996) és RAPER et al. (1995) 
egy 18.4R38 radiál típusú gumiabroncs talajtömörítő hatását vizsgálta különbö-
ző dinamikus terhelések és belső nyomások esetén. WAY et al. (1995) a gumi-
abroncs borda magasságának talajnyomásra gyakorolt hatását igyekezett tisz-
tázni. WANJU et al. (1998) talajvályús vontatási vizsgálatokkal tanulmányozta 
a kerék alatt létrejövő normál- és vízszintes irányú feszültségeloszlásokat. 
BOTTA et al. (2002) a tengelyterhelés és a gumiabroncsméret hatását vizsgálat 
a frissen művelt agyagtalaj tömörödésére, míg ANSORGE és GODWIN (2007) 
a nagy (9-24 tonna) tengelyterhelések során kialakuló talajtömörödést igyeke-
zett feltárni. Magyarországon többek között JÓRI (1991, 1992, 1998). 

 
 
2.1.4.2. Az abroncsnyomaték és a kialakuló tolóerő 
A talajt terhelő másik aktív erőhatás tehát a hajtókerekek nyomatékából 

származik. ZOMBORI (1988) nyomán a kerék tengelyén ható forgatónyomaték 
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a hajtóerőt az abroncsköpeny talajjal érintkező felületével és ezzel egyidejűleg a 
talajjal érintkezésbe kerülő bordák segítségével adja át a talajnak. Ez a kialaku-
ló erőrendszer jelenti a talaj hajtóerejét (tolóerő). Az ébredő tolóerőt – és ennek 
alapján a gumiabroncs kapaszkodóképességét – a talaj belső ellenállásainak 
eredője szabja meg, amelyet a talaj a hajtónyomaték által okozott csúszás, illet-
ve az alak- és térfogatváltozás ellenében kifejt. A hajtóerő komponenseit leegy-
szerűsítve az alábbi összefüggéssel adható meg: 

 
   ],[ NFFFFF konask ++++++++++++====    (5) 

ahol: Fk – kerületi erő;  Fn – nyíró erő; 
Fs – súrlódó erő;  Fko – kompressziós erő; 
Fa – adhéziós erő; 

 
A súrlódó erő (Fs) minden talajon és üzemi helyzetben kialakul. Értéke az 

abroncsra ható függőleges erőnek (G), valamint az abroncs és a talaj közti 
Coulumb-féle súrlódási tényezőnek (µ) a szorzata (µ.G), tehát nem függ az 
érintkező felületek méretétől. 

 
Az adhéziós erő a gumiköpeny és bordák talajjal érintkező támfelületein a 

kialakuló adhéziós tényezőtől függ. Nagysága az adhéziós tényezőtől, az érint-
kezési felület méretétől és közvetve az abroncs függőleges terhelésétől függ. 
Ismeretes, hogy az adhéziót a talajszemcsékben lévő víz kapilláris erői szolgál-
tatják, melyek a talajnedvesség és az abroncsterhelés okozta talajnyomástól 
függnek. 

A nyíróerőt a talajba hatoló abroncsbordák belépő éle kelti a talajkohézió el-
lenében. Értéke a nyírásban részt vevő talajfelület nagyságától, valamint a ko-
héziós tényezőtől függ. A kohéziós tényező talajparaméter, nagysága elsősor-
ban a talajféleség és a pillanatnyi nedvességtartalom függvénye.  

A talaj kompressziós erejét a bordák talajjal érintkező belépő oldali oldalfe-
lületei hozzák létre a terhelt talajszelvény összenyomása révén. A kompressziós 
erő értéke függ az abroncscsúszástól, és általában kisebb mértékű, mint a talaj 
súrlódó és nyíróereje. 

 
A különböző talajok belső ellenállását és ennek alapján a kialakuló tolóerő 

nagyságát a nyírószilárdságuk alapján lehet meghatározni. A nyírószilárdság 
meghatározásának leggyakrabban alkalmazott eszköze a talajnyíró és a 
triaxiális mérőberendezés. Az egyes talajokon felvett nyírási diagramok alapján 
a szakirodalom a talajokat kétféle csoportba sorolja: 

- kohézióval rendelkező talajok (a súrlódás mellett a belső összetartó 
erők is hatnak); 
- kohézió nélküli talajok (a nyírási ellenállása csak a szemcsék közötti 
súrlódásból áll). 
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Kohéziós talajoknál a nyírófeszültség meghatározása az alábbi összefüggés 

segítségével lehetséges: 
    σσσσµµµµττττ ⋅⋅⋅⋅++++==== tc  [Pa]   (6) 

Kohézió nélküli talajoknál pedig a következőképpen: 
     

σσσσµµµµττττ ⋅⋅⋅⋅==== t  [Pa]   (7) 

 ahol:  c – a kohézió mértéke, 
   µt – a talajszemcsék közti súrlódási tényező, 
   σ - a talajt terhelő nyomófeszültség. 

 
Kohéziós és kohézió nélküli talajok nyírási diagramját szemlélteti az 5. áb-

ra.   

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Az 5. ábrán jól látható, hogy kohéziós talajoknál (5/a. ábra) a nyírófeszült-

ség folyamatosan növekedve elér egy maximumot, majd egyenletesen csökken-
ve megközelít egy állandó értéket. Ezzel szemben a kohézió nélküli talajoknál 
(5/b. ábra) a nyírófeszültség értéke nő egy bizonyos ideig, majd aszimptotiku-
san megközelíti a maximális értéket (LAIB – VAS, 1998). 

 
A különböző talajok nyírási diagramjával és a kialakuló tolóerő meghatáro-

zásával számos kutató foglalkozott. Külföldön többek között SÖHNE (1961), 
MICKLETHWAIT (1944), BEKKER (1956) és JÁNOSI (1961), hazánkban 
pedig SITKEI (1972, b) és KOMÁNDI (1966,a, 1968, 1969, 1990) vizsgálta a 
talajok mechanikai tulajdonságait és dolgozott ki módszert a tolóerő meghatá-
rozására. KOMÁNDI nevéhez köthető továbbá a redukált nyírási diagram be-
vezetése is, melynek lényege, hogy az igen bonyolult képletekkel leírható csú-

5. ábra 
Talajnyírási diagramok 

a – kohézióval rendelkező talaj; b – kohézióval nem rendelkező talaj 
(LAIB – VAS, 1998 nyomán) 
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csos jellegű nyírási diagramokat – szabadföldi mérések alapján felvett - aszimp-
totikus egyenletekké redukálta. 

 
Több kutató is tett javaslatot a tolóerő (Ft) meghatározásának képletére. 

KISS (2001) gyűjtése alapján ezeket az alábbiakban rendszerezve foglalom 
össze: 

 

Jánosi-képlet:   
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Sitkei-képlet:   














−−⋅⋅=
*

exp1
S

s
AF mt τ    (9) 

Komándi (redukált) képlet: 
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Komándi (módosított 1.) képlet: ( ) ( )[ ]DsAF t −⋅−−⋅⋅= exp11τ  (11) 

Komándi (módosított 2.) képlet: 
ss

s
AF

D
t −

⋅= *τ    (12) 

ahol: τ, τm – nyírófeszültség, 
  A – felfekvési felület mérete, 
  s – szlip, 
  l – felfekvési felület hossza, 
  S* - karakterisztikus szlip, 
  K – nyírási diagram alakváltozási tényezője, 
  Kred – empirikus állandó, 
  D – a nyírt felület alakváltozási tényezője (D=C1L

nsm), 
  L – a felfekvési felület egyenértékű hossza, 
  τ*  - adhéziós feszültség, 
  sD – deformációs szlip.  
 
 
2.2. A traktorok vontatási jellemzőivel kapcsolatos kutatási eredmé-

nyek 
 
A mezőgazdaságban alkalmazott univerzális traktorok egyre nagyobb telje-

sítményű motorokkal rendelkeznek, amely motorok teljesítményét a traktor 
járószerkezetén keresztül kell átadni a függesztett vagy a vontatott munkagépek 
számára. A vontatási jellemzők (vonóerő, haladási sebesség, szlip, vontatási 
hatásfok stb.) vizsgálata és ismerete tehát fontos az adott traktor üzemeltetésé-
nek és értékelésének megítélésében. 
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2.2.1. A szlip értelmezése, a nulla szlip meghatározása 
 
A szlip (kerékcsúszás) az egyik legfontosabb vontatási jellemző, amelyet 

ismernünk kell ahhoz, hogy az adott traktort – és azzal együtt annak járószerke-
zetét – értékelni tudjuk. KOMÁNDI (2002) megfogalmazása szerint a csúszás a 
kerék kerületi és szállítósebességének viszonyát fejezi ki. 

 
A szlip meghatározása számítással történik, melynek alapja a tiszta gördü-

léssel és a csúszással megtett út mérése. Ezek ismeretében a szlip meghatározá-
sa BOCK (1952) és SÖHNE (1952) alapján az alábbi összefüggés felhasználá-
sával lehetséges: 
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ahol:  s0 – a nulla szlipnél megtett úthossz, 
   st – a ténylegesen megtett úthossz. 
 
A szlipet a szögsebességgel (BAILEY et al., 1974), illetve a sebességekkel 

és a gördülési sugarakkal (LAIB – VAS, 1998) is ki lehet fejezni: 
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ahol:  ωk – a kerék szögsebessége, 
   vh – a jármű haladási sebessége, 

r0 – a nulla szlipnél (tiszta gördülésnél) meghatározott 
gördülési sugár, 
v0, r0 – a nulla szlippel haladó jármű sebessége, illetve 
kerekének gördülési sugara, 
v,rk – a szlippel haladó jármű sebessége, illetve kerekének 
gördülési sugara. 

 
A gyakorlati vizsgálatok során a szlip mérését fordulatszámmérésre vezetik 

vissza, mivel ennek mérése egyszerű és pontosan megvalósítható. Ezek alapján 
adott úthosszon végiggördítik a kereket és figyelembe veszik az egy kerékfor-
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dulatra eső utakat. Így a kerékfordulatok alapján a szlip a következő összefüg-
géssel határozható meg (KOMÁNDI, 2002): 
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ahol: n0 – a kijelölt útszakaszhoz tartozó kerékfordulatszám nulla szlip 

esetén, 
nt – a kijelölt útszakaszhoz tartozó kerékfordulatszám adott szlip 
esetén. 

 
Traktorokkal végzett szántóföldi vizsgálatok több olyan tényező hatását is 

kimutatták, amelyek hatással vannak a szlip mértékére (LAIB – VAS, 1998). 
Ezek a következők: 

 - a talaj összetétele és állapota, 
 - a talajt borító növénytakaró, 
 - a traktor által kifejtett kerületi erő, 
 - a kerék függőleges terhelése, 
 - a kerék futófelületének kialakítása. 
 
Az egyes vizsgálati szabványok a nulla szlip meghatározását eltérő módon 

adják meg. Ezek egy részénél csúszásmentesnek fogják fel a kerék gördülését, 
ha a jármű vonóerő-kifejtés nélkül halad. Más szabványok szerint a mérési sza-
kaszon egyszer üresmenetben, majd pedig vontatva vezetik végig a járművet, és 
az így kapott kerékfordulatok átlagát tekintik csúszásmentes értéknek 
(KOMÁNDI, 2002). Valójában a nulla szlip (csúszásmentes legördülés) megha-
tározása deformálódó (flexibilis) gumiabroncs esetében nagyon nehéz feladat. 
Lényegében pontos, egzakt módszert mindezidáig még egyetlen kutató sem 
tudott meghatározni. Az alapvető probléma abból fakad, hogy az érintkező felü-
leteken mindig létrejön adott mértékű relatív elmozdulás. Ha a szlip függvényé-
ben ábrázoljuk a vonóerőt (F) és a kerék-kerületierőt (Fk), akkor a 6. ábra alap-
ján a nulla szlip valahová az Fk=0 és az F=0 pontok között helyezkedik el 
(SCHÜRING, 1986). 

 
A szakirodalmi források szerint a nulla szlip meghatározása során az önvon-

tatási üzemmódot, a vontatott üzemmódot, valamint a két helyzet közötti kö-
zéppontot célszerű alkalmazni, melyek tanulmányozásával több kutató is fog-
lalkozott. WISMER és LUTH (1973), valamint MELZER (1976) szilárd felüle-
ten alkalmazta az önvontatást a nulla szlip meghatározásához. DWYER et al. 
(1987) és több más kutató is tesztpályán alkalmazta ezt a módszert. Összegezve 
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megállapítható, hogy az önvontatási szlip mint nulla szlip meghatározásakor a 
legjobb eredmény szilárd útburkolaton (pl. beton- vagy aszfaltút) érhető el. 

 
 
 
 

A vontatási helyzet – az önvontatási helyzethez hasonlóan – csak jó vonta-
tási körülmények (aszfaltút, betonút, esetleg jól letömörített földút) esetén ad 
megfelelő nulla szlip értéket. Az önvontatási és vontatott helyzet közötti felezé-
si pont alkalmazása során jutunk a legközelebb az elméleti nulla szliphez. En-
nek meghatározásával szintén számos kutató foglalkozott (BOCK, 1952; 
STEINER, 1979; STEINKAMPF, 1971). SCHREIBER és KUTZBACH (2007) 
különböző nulla szlip meghatározásokat hasonlított össze és sztenderdizálta az 
egyes módszerekkel mérhető eredményeket.  

 
SKARLET (1969) vizsgálataival megállapította, hogy a kerekes járószerke-

zetű traktornál a változó terhelés hatására változnak a traktor vontatási paramé-
terei. Kimutatta, hogy az üzem közben dinamikusan változó terhelés hatására 
nagyobb állandósult szlip alakul ki, mint ugyanolyan mértékű állandó terhelés 
mellett. Az állandó terhelést szánnal, a változót ekével hozta létre. 

 
 
 
 
 

6. ábra 
A vonóerő és a kerék-kerületierő változása a szlip függvényében 

(SCHÜRING, 1986 nyomán) 
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2.2.2. A traktor műszaki paramétereinek hatása a vontatási jellemzőkre 
 
Számos kutató vizsgálta a traktorok vontatási jellemzőit, illetve a különböző 

beállítási és üzemeltetési paraméterek azokra gyakorolt hatását. Ezeket rendsze-
rezve a következő alfejezetekben mutatom be. 

 
2.2.2.1. A traktor tömege, tengelyterhelése, pótsúlyozása 
 
A traktor tömegének és a beépített motor teljesítményének összehangolása 

fontos kérdés. Mindemellett a traktor optimális össztömege függ a talajféleség-
től, a haladási sebességtől és a hajtásmódtól is. BASHFORD (1975) vizsgálatai 
során úgy találta, hogy a kétkerékhajtású traktorok tömeg/teljesítmény aránya 
kis vonóerő-igényű munkákhoz 67-79 kg/kW, közepes vonóerő-igény esetén 
79-94 kg/kW, míg nagy vonóerő-igényű műveleteknél 94-122 kg/kW legyen. 
Szintén BASHFORD (1985), továbbá BASHFORD et al. (1985), valamint 
JENANE és BASHFORD (2000) tanulmányozták a segédelsőkerék-hajtású 
traktorok tengelyterhelés-eloszlásának hatását a vontatási jellemzőkre. Kimutat-
ták, hogy a legkedvezőbb vontatási hatásfok a 40-45 % közötti elsőtengely-
terhelés mellett alakul ki.  

 
GU és KUSHWAHA (1994) egy 1:4 arányú modelltraktoron vizsgálta a di-

namikus tengelyterhelés és vontatási teljesítmény alakulását, míg 
SHMULEVICH et al. (1998) a haladási sebességnek a merev kerék teljesítmé-
nyére gyakorolt hatását modellezte. 

 
A mezőgazdasági traktorok pótsúlyozására vonatkozó javaslatok a kezde-

tektől fogva folyamatosan változtak. A pótsúlyozás meghatározásakor ismer-
nünk kell annak célját (pl. stabilitás növelése, adhéziós erő növelése stb.). Álta-
lában a traktorok esetében a pótsúlyozás célja a teljesítőképesség maximalizálá-
sa és a hajtóanyag-fogyasztás minimalizálása. Ezzel megteremthető az optimá-
lishoz közeli üzemállapot. Ilyen irányú vizsgálatokat végzett PACEY és 
SHROCK (1981), valamint BASHFORD (1975) is. Vizsgálataikkal kimutatták, 
hogy hátsókerék-hajtás során a tömegeloszlás akkor optimális, ha az össztömeg 
75 %-a a hajtott hátsó tengelyt terheli. A terhelési faktor, traktorméret és vonta-
tási teljesítmény kapcsolatát vizsgálta betonon LEVITICUS és REYES (1985) 
különböző szlipek mellett. Négykerék-hajtású traktorokkal KRAVIG (1986) 
folytatott vizsgálatokat és megállapította, hogy az össztömeg 65 %-ának az első 
tengelyt kell terhelnie. Ez a tömegeloszlás lehetővé teszi a traktor tömegének és 
kifejthető vonóerejének növelését az abroncs alatti fajlagos talajnyomás növelé-
se nélkül (LAIB, 2002). A helyesen megválasztott súlyeloszlás mellett ugyanis 
nagyobb vonóerő-kifejtés során a kerékterhelések kiegyenlítődnek 
(KOMÁNDI, 2004). A mindenkori körülményeknek megfelelő pótsúlyozás 
mértékének meghatározásával foglalkozott SZENTE és KASSAI (2004) is. A 
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gumiabroncs folyékony anyaggal – mint a pótsúlyozás egyik lehetséges módja 
– történő feltöltésének vontatási teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálta 
SERRANO et al. (2009). Vizsgálatuk rámutatott arra, hogy adott esetben a pót-
súlyozás ezen formája nem eredményez hatékonyság növekedést, ugyanakkor 
5-10 %-kal növekedhet a fogyasztás. 

 
A haladási sebesség és az optimális pótsúlyozás összefüggéseit vizsgálta 

ZOZ és WILEY (1995), akik arra a megállapításra jutottak, hogy a vontatási 
hatásfok a traktortömeg és a haladási sebesség széles tartományában a maximá-
lis érték közelében alakul (mindössze 2,5 %-nál kisebb csökkenés figyelhető 
meg). Mindemellett a szlip értéke természetesen jelentősen változni fog. 
PRANSAV és PANDEY (2008) Windows alapú szoftvert dolgozott ki, amely 
az aktuális bemenő adatok alapján kiszámítja az optimális tengelyterhelés-
eloszlást.  

 
 
2.2.2.2. A traktor hajtásmódja 
 
A kerekes járószerkezettel rendelkező traktorok hajtásmódjuk alapján az 

alábbi csoportokba sorolhatók (LAIB-VAS, 1998): 
1) Kétkerék-meghajtásúak, melyeket szokás hátskerék-hajtásúaknak is 
nevezni (ηv=50-55 %): rendszerint a hátsó kerekek hajtottak és az elsők 
toltak; 
2) Segédelsőkerék-meghajtásúak (ηv=55-60 %): olyan négykerék-
hajtású traktor, melynek a hajtott első kerekei mind átmérő, mind pedig 
szélesség tekintetében kisebbek a hátsóknál, vagy az első kerekek azo-
nos szélességűek a hátsókkal, de átmérőjük kisebb. Rendszerint az első 
kerekek hajtása ki-be kapcsolható az üzemeltetési körülményektől füg-
gően. 
3) Négy-, illetve összekrék-meghajtásúak (ηv=65-70 %): olyan traktor, 
melynek mind a négy kereke azonos méretű (mind szélesség, mind pe-
dig átmérő tekintetében), és folyamatosan hajtott. 

 
A traktorok több mint 100 éves fejlődéstörténetét tekintve elmondható, 

hogy a kezdetektől hosszú évtizedeken át a kétkerék-meghajtású traktorokat 
használta a mezőgazdaság. Majd a 1980-as évektől kezdődően egyre nagyobb 
számban jelentek meg a segédelsőkerék-hajtású traktorok is. Ezek megőrizték a 
kétkerék-hajtású traktorok előnyeit (könnyű manőverezhetőség, univerzalitás 
stb.), de nagyobb vonóerő-kifejtésre voltak képesek és a jobb tömegkihasználás 
miatt (a traktor teljes tömege adhéziós tömeggé vált) vontatási hatásfokúk is 
jobb lett.  
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A segéd-, illetve négykerék-hajtású traktorok egyik legfőbb kinematikai 
problémája az első és hátsó kerékpár megfelelő hajtása. SITKEI (2002,b) alap-
ján az első és a hátsó kerekek akkor húznak azonosan, ha az effektív gördülési 
sugarak és a szögsebességek szorzata elöl és hátul ugyanakkora. A nem egyező-
ség – különösen merev pályán (pl. aszfalt- vagy betonút, lekeményedett földút 
stb.) – nagyon komolyan igénybe veszi a hajtásláncot. A segédelsőkerék-
hajtású traktorok első kerekei bekapcsolt hajtás esetén rendszerint sietnek vagy 
lemaradnak a hátsókhoz képest. Ez azt eredményezi, hogy a kényszerkapcsolat 
miatt (mivel az első és hátsó tengely közé nincs beépítve differenciálmű) meg-
jelenik az ún. járulékos szlip. FEKETE és HORVÁTH (1969) szerint a járulé-
kos szlip az alábbi összefüggésekkel határozható meg: 

 
 1) az első kerekek sietnek (vek>vhk) 
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2) a hátsó kerekek sietnek (vhk>vek) 
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Külföldön többek között SONNEN (1969), DWYER et al. (1977) és 

OSBORNE (1971) végzett vizsgálatokat két- és négykerék-hajtású traktorokkal 
azok vontatási jellemzőinek feltárására. TURNER (1995) a kettő, illetve négy 
gumihevederes járószerkezettel rendelkező traktorok vontatási jellemzőit ha-
sonlította össze a gumikerekes traktorokéval. TURNER et al. (1997) pedig a 
gumihevederes és a segédelsőkerék-hajtású traktorok vontatási jellemzőinek 
tanulmányozásával foglalkoztak. Kísérleteikkel kimutatták, hogy a gumiheve-
deres és az üzemeltetési körülményekhez optimálisan beállított (pl. megfelelő 
belső guminyomás, tengelyterhelés-eloszlás stb.) segédelsőkerék-hajtású trakto-
rok között kis teljesítmény-különbség alakul ki. Igazolták továbbá, hogy a gu-
mihevederes traktoroknál a segédelsőkerék-hajtású traktorokkal azonos tömeg 
esetén kisebb kerékcsúszás alakul ki adott vonóerő mellett. Négykerék-hajtású 
traktorral végzett vizsgálatokat WONG et al. (1998) is, aki megállapította, hogy 
adott üzemeltetési körülmények esetén az optimális vontatási teljesítmény ak-
kor érhető el, ha az első és hátsó kerekeknek azonos a szlipje.  

 
Hazánkban SZENTE (2002a, 2002b, 2003a, 2003b) foglalkozott a 

segédelsőkerék-hajtású traktorok vonóerő kifejtő képességének vizsgálatával. 
Kifejlesztett egy speciális kerékagyat, melynek segítségével vizsgálható a tisz-
tán elsőkerék-hajtású üzemmód is. Vizsgálatai kiterjedtek a traktor önvontatási 
jellemzőin túl a vontatási jellemzők és a gördülési sugarak alakulásának tisztá-
zására is. 
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2.2.2.3. A traktor gumiabroncsának mérete és belső nyomása 
 
A mezőgazdaságban – elsősorban a traktorokon – csak az 1930-as években 

kezdődött el a fúvott gumiabroncsok alkalmazása és térhódítása (KOMÁNDI, 
2000). A mai, korszerű traktorabroncsokkal szembeni elvárás igen széles skálán 
mozog, és a kezdeti – Harvey Firestone által kifejlesztett – keskeny diagonál 
abroncsok mára már teljesen átalakultak nagy átmérőjű és széles profilú radiál 
abroncsokká (ANTOS, 2001,a; 2001,b). 

 
A gumiabroncs-talaj kapcsolatban fontos szerepe van az abroncs jellemzői-

nek is. Több kutató is megállapította, hogy az átmérő növelése nagyobb mér-
tékben hat a vontatási jellemzőkre, mint a szélesség. GEE-CLOUGH (1980) 
különböző átmérőjű és szélességű gumiabroncsok vonóképességét vizsgálta 
nagy tengelyterhelések mellett eltérő talajokon. DWYER és HELGHO (1984) 
egykerék-vizsgáló berendezés segítségével hasonlította össze a különböző mé-
retű (18,4-38; 20,8-38; 23,1-30; 600(23,4)-38; 650(25,5)-38) és elrendezésű 
(szimpla és iker) gumiabroncsok vonóerő-kifejtő képességét. A kétkerék-
hajtású traktorok ikerabroncsokkal történő üzemeltetésekor kialakuló vonóerő 
előrejelzésével és vizsgálatával foglalkozott WANG és DOMIER (1989), akik 
különböző talajokon végezték el a kísérleteket. GRISSO et al. (1992) a 18.4R46 
és a 18.4R42 méretű radiál abroncsok vontatási teljesítményét vizsgálta 
kétkerékhajtású tarktoron. TURNER (1999) azonos méretű radiál gumiabroncs-
ok teljesítőképességét hasonlította össze szántóföldi vizsgálatok során különbö-
ző talajtípusokon.  

 
LOPES és LANCAS (2000) a traktorkerék szlipjét vizsgálta a gumiabroncs 

típusának, terhelésének és a traktor sebességének függvényében agyagtalajok 
esetén. Megállapította, hogy gumiabroncs vízzel való feltöltése szignifikáns 
különbséget eredményezett a teljesítmény alakulásában. SHARMA és 
PANDEY (2001) az elérhető maximális vontatási képességet vizsgálta adott 
szlip esetén különböző abroncsméretek esetén. MER és SABANCI (2005) a 
különböző kerékelrendezések vontatási teljesítményre gyakorolt hatását tanul-
mányozták. Megállapították, hogy ikerkerék elrendezés esetén a hatékonyság 
14,73 %-kal nő, míg a hajtóanyag-fogyasztás átlagosan 12,77 %-kal csökken a 
szimpla kerékelrendezéshez viszonyítva. 

 
A gumiabroncs-belsőnyomás abroncshatásfokra gyakorolt hatásának vizs-

gálata lényegében már akkor elkezdődött, amikor a traktorokat gumiabroncsok-
kal kezdték felszerelni. MCKIBBEN és DAVIDSON (1940) megállapították, 
hogy a belsőnyomás az egyik legfontosabb faktor, amely a nem hajtott kerekek 
menetellenállására hat. Később számos kutató foglalkozott a témával, akik kö-
zül sokan arra keresték a választ, hogy a belső légnyomás milyen kapcsolatban 
van a gumiabroncs vonóerő-kifejtő képességével. BURT és BAILEY (1982) a 
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belső nyomás és dinamikus terhelés vontatási hatásfokra gyakorolt hatását vizs-
gálta. LYNE et al. (1984) az abroncsparaméterek hatékonyságra gyakorolt hatá-
sát tanulmányozta. ZOZ és TURNER (1994) azt vizsgálta, hogy a „korrekt” (a 
szokásosnál alacsonyabb) abroncsnyomás hogyan hat a vontatási hatásfok ala-
kulására. Vizsgálataikkal azt állapították meg, hogy a vontatási hatásfok görbe 
csúcsa 4-7 %-kal magasabban alakul. KLEBER et al. (1996) négykerék-hajtású 
traktorral végzett vizsgálataikkal megállapították, hogy a – mindkét tengelyen – 
20.8R48 méretű gumiabroncs alkalmazásakor a túl nagy guminyomás maga-
sabb hajtóanyag-fogyasztással és kisebb produktivitással párosul.  

 
Segédelsőkerék-hajtású traktoron vizsgálta a belsőnyomás hatását a vontatá-

si teljesítményre SERRANO et al. (2009). Három évet átfogó vizsgálataik alap-
ján megállapították, hogy a szükségesnél nagyobb belső légnyomás alkalmazá-
sa a területteljesítményben csekély (3-5 %) csökkenést, a hektáronkénti hajtó-
anyag-fogyasztásban pedig jelentősebb (10-25 %) növekedést eredményezett. 
Szintén a belsőnyomás hajtóanyag-fogyasztásra gyakorolt hatását vizsgálta 
UDOMPETSIKUL et al. (2009) is. Vizsgálataikat kövezett úton végezték egy 
segédelsőkerék-hajtású traktorral. Kimutatták, hogy a szilárd burkolatú utakon 
végzett szállítások során kedvezőbb a nagyobb gumi belsőnyomás alkalmazása, 
mivel 7,3-11,4 % üzemanyag-megtakarítást eredményezhet. 

 
Kis teljesítményű (19 kW; 990 kg össztömegű), kétkerék-hajtású traktorral 

végzett vizsgálatokat GHOLKAR et al. (2009). Azt vizsgálta, hogy puha agyag-
talajon hogyan hat a tengelyterhelés és a belsőnyomás a vontatási teljesítmény-
re. Azt találta, hogy a belsőnyomás csak akkor van szignifikáns hatással a ki-
alakuló teljesítményre, ha a hátsó tengely pótsúlyozása meghaladja a 2,2 kN-t. 

 
 
2.2.3. Vontatási, energetikai és mozgékonysági modellek 
 
Egy terepen mozgó jármű – beleértve a mezőgazdasági traktorokat is – 

mozgása során meghatározott tolóerőt hoz létre, melynek mértéke a gumiab-
roncs-talaj kapcsolattól függ. Ezt a tolóerőt, valamint a menetellenállás (gördü-
lési ellenállás) leküzdéséhez szükséges továbbítóerőt együttesen figyelembe 
vevő analitikai összefüggéseket szokás vontatási modelleknek nevezni. 

 
KISS (2001) nyomán a jelenleg ismeretes vontatási modellek az alábbi mó-

don csoportosíthatóak: 
 1) Tapasztalati összefüggésekre épülő modellek: 
  - járművel végzett vontatási vizsgálatok, 
  - (egy)kerékkel végzett vizsgálatok 
    - szabadföldön, 
    - talajvályúban. 
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 2) Elméleti alapokra épülő modellek: 
  - talajmechanikai paramétereken alapuló, 
  - véges- vagy diszkrét elemes (FEM, DEM) modellek, 
  - energiaátadási elméletekre épülő modellek. 
 
 
2.2.3.1. Vontatási modellek 
 
A tapasztalati úton felépített vontatási modellek kidolgozásával számos ku-

tató foglalkozott. Ezeket a modelleket főként egykerék-vizsgáló berendezések 
segítségével dolgozták ki. Az egykerék-vizsgáló berendezések esetén nem kell 
számolni a nyomon járással (multipass effektus), nincs szlipkülönbség a hajtott 
kerekek között, valamint nem jön létre járulékos szlip az első és hátsó kerék 
között. A vonóerőt tehát csak egy kerék fejti ki, így lényegesen egyszerűbb az 
egyes teljesítménykomponensek vizsgálata és meghatározása. Ugyanakkor spe-
ciális mérőberendezésre van szükség. Az alkalmazott talajvályú további elő-
nyöket jelent: 

- csökkenthető a természetes talajokra jellemző nagyfokú inhomogeni-
tás, ellenőrzött talajfeltételeket hozhatunk létre; 
- a talajvályúban nyomásérzékelő szenzorokat (vezetékes vagy anélküli) 
helyezhetünk el, így mérhetjük a talajban ébredő feszültségeket; 
- a mérések jól ellenőrzött laboratóriumi körülmények között végezhe-
tők el. 

 
Ugyanakkor a talajvályú bizonyos korlátokat is szab a vizsgálatok során: 

- a talaj nem természetes állapotban van, mivel sem gyökér, sem nö-
vényzet nincs a vályúban; 
- a vizsgálatok előtti talajelőkészítés (a megfelelő szecseösszetétel és 
nedvességtartalom) idő- és munkaigényes folyamat; 
- egy feltöltéssel csak egy peremfeltétel vizsgálható meg, ráadásul a mé-
rés ismétléséhez új feltöltésre van szükség. 

 
Ilyen egykerék-vizsgáló berendezést fejlesztett ki talajládás vizsgálatokhoz 

BURT et al. (1980), valamint SHMULEVICH et al. (1996) is. Ez utóbbi beren-
dezés szántóföldi vizsgálatokra alkalmas maximum 2 m-es kerékátmérőig. A 
vertikális terhelése max. 50 kN, a nyomatéka pedig max. 31 kNm lehet. Jelen-
leg Magyarországon is folyik egy szántóföldi egykerék-vizsgáló berendezés 
fejlesztése a Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben és az IKR Rt. bábolnai te-
lephelyén a Michelin abroncsgyártó vállalat megbízásából. A berendezés al-
kalmas lesz max. 4 m kerékátmérőig.  

 
Egykerék-vizsgáló berendezés segítségével NOSHE et al. (1991), valamint 

HASHIGUCHI (1994) végzett talajvályús, illetve laboratóriumban kísérleteket. 
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DWYER és PEARSON (1976) a két- és négykerék-hajtású traktoron mért von-
tatási teljesítményt hasonlította össze az egykerék-vizsgáló berendezés alapján 
meghatározott, kúpos indexből származtatott értékekkel. BRIXIUS (1987) a 
Wismer-Luth egyenletek (WISMER és LUTH, 1972) felhasználásával és azok 
továbbfejlesztésével jelezte előre a diagonál abroncsok várható vonóképességét. 
UPADHYAYA et al. (1989) radiál gumiabroncsokat (16.9R38, 18.4R38 és 
24.5R32 méretű) vizsgált abból a célból, hogy a vontatási egyenleteket megha-
tározhassa. Ugyancsak UPADHYAYA et al. (1997) egykerék-vizsgáló beren-
dezés segítségével vizsgált négy különböző radiál gumiabroncsot, két eltérő 
talajtípuson. A kísérlet segítségével a talajparaméterek alapján fél-empirikus 
úton meghatározta a vontatási egyenleteket. NAKASHIMA és TAKATSU 
(2008) a véges elemes és a diszkrét elemes módszerek ötvözésével hozott létre 
szimulációs alkalmazást PC-kre a talaj-gumiabroncs kölcsönhatás tanulmányo-
zására.  

A vontatási egyenlet felállításának egy új megközelítését adta meg 
GODBOLE et al. (1993). Az új megközelítés lényege, hogy a talaj deformációs 
modulusa, illetve az abroncs fizikai jellemzői mellett bevezeti az egyenletekbe a 
nem-lineáris nyírási feszültség-eloszlást is. 

 
 
2.2.3.2. Energetikai modellek 
 
Az energetikai modellek megszületését és kidolgozását az indokolta, hogy a 

mai, korszerű traktorok által kifejthető motorteljesítmény nagyobb, mint az ag-
rotechnikailag szükséges teljesítmény. Az energetikai modellek a traktor telje-
sítmény-mérlegét adják meg alulról, azaz a veszteségek irányából felépítve.  

A külföldi kutatók rendszerint egykerék-modellel végzett kísérletek alapján 
adják meg a teljesítménymérleget. Lényegében az energetikai modellek a von-
tatási modellekkel hasonló elven épülnek fel: a kimenő hasznos energia egyenlő 
a bemenő energia és a szlip, valamint a mozgási veszteségek különbségével. 
Magyarországon KOMÁNDI (1966,b) foglalkozott traktorok teljesítménymér-
legének és veszteség-meghatározásának vizsgálatával.  

 
A gumiabroncs talaj kapcsolatra YONG és FATTAH (1976), valamint 

YONG (1978) dolgozták ki az energetikai modellt. YONG az energiavesztesé-
gek meghatározásánál a talajban két zónát különböztet meg: a kerék alatti zó-
nát, ahol a kerék szlipje miatt a szlipveszteség a mérvadó, valamint a mélyebb 
zónát, ahol a szlip hatása már erősen csökken, ugyanakkor a deformációs vesz-
teségek a mérvadóak. A kerék talaj-deformációra fordított munkájának megha-
tározásával KISS (2001) foglalkozott. 

 
Az első modellek statikus alapon építették fel az energiamérleget. De már 

akkor is közismert volt, hogy a traktor üzeme során a terhelés nem statikus, 
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hanem időben gyorsan és erősen váltakozó, instacioner terhelés. Erre már 
RÁZSÓ és SITKEI (1960) is rámutatott. Mivel a talajfelszín egyenetlen, így a 
terhelésen túl az egyes kerekek gördülési ellenállása is időben változó. Emiatt 
olyan méréstechnikai módszerre van szükség, amely lehetővé teszi a kellően 
sűrű (akár több száz Hz) adatfelvételt. A dinamikus energetikai modell felépíté-
séhez a méréstechnika mellett alkalmazni kell a függőleges és vízszintes irányú 
energiaátadás elméletét is, melyet PAUWELUSSEN és LAIB (1997) dolgozott 
ki. E szerint a függőleges energiaátadás részei a gördülési ellenálláson belül a 
gumi- és a talajdeformáció, valamint a függőleges lengések okozta energiavesz-
teségek. A függőeleges lengések okozta energiaveszteség részletesebb elemzé-
sével a 2.3.2.2. fejezetben foglalkozom. A vízszintes energiamérleg részei pedig 
a vonóerő által kifejtett munka, valamint a szlip és a menetellenállás okozta 
veszteségek. 

 
 
2.2.3.3. Mozgékonysági modellek 
 
A mozgékonysági modellek lényegében a vontatási és energetikai modellek 

szintetizálásából jöttek létre, és arra szolgálnak, hogy az adott jármű terepen 
történő mozgását leírják. Mivel a terepen haladó jármű és a terep bonyolult köl-
csönhatásban van egymással, ezért a modell nagyszámú változó függvénye. A 
modell felépítése során tehát ezeket a változókat kell determinisztikusan meg-
fogalmazni, majd a függvényeket rendszerbe foglalni. Ez nem egyszerű feladat, 
és csak a számítógépek megjelenése tette lehetővé ezen modellek megalkotását.  

 
Elsőként tehát arra volt szükség, hogy a nagyszámú változót rendszerezzük. 

Ezt hazánkban SITKEI (1986) tette meg, aki öt csoportba foglalta a modelle-
zéshez szükséges bemenő paraméterrendszert: 1) a járműre vonatkozó adatok; 
2) a talajra vonatkozó adatok; 3) a terep adatai; 4) környezeti adatok; 5) emberi 
tényezők. Ezen túlmenően meghatározta a függvénykapcsolatok rendszerét ke-
rekes és lánctalpas járművekre, valamint megadta a modellszámítások lehetsé-
ges kijövő adatrendszerét. 

 
Később LAIB és GEDEON (1989) foglalkozott a terepen mozgó járművek 

mozgásának elemzésével. LAIB nevéhez köthető a Magyar Honvédség mozgé-
konysági modelljének a kidolgozása is (LAIB és URBÁN, 1994; LAIB, 1994a; 
1994b; LAIB, 1995,a). Az 5 modulból álló modell a járműre és a terepszakasz-
okra vonatkozó input adatok alapján kiszámítja az átlagsebességet, az út megté-
teléhez szükséges időt, valamint a hajtóanyag-fogyasztást. 
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2.3. Traktorok lengésjelenségei 
 
A traktorok lengésjelenségeinek vizsgálata általában összetett feladatot je-

lent, mivel a jármű terepen történő mozgásakor bonyolult lengéstani folyamatok 
játszódnak le. A fellépő lengések – melyeket a talajprofil egyenetlenségei ger-
jesztenek – befolyásolják a traktor energiamérlegét is. Ezen túlmenően a jármű-
vezetőre ható lengésgyorsulások olyan érteket is elérhetnek, amely számára már 
elviselhetetlenné válik, így – bár szerkezeti szempontból lehetőség lenne az 
adott sebesség tartására – a kezelő csökkenteni kényszerül a jármű sebességét. 

 
 
2.3.1. Gumiabroncs-deformáció vizsgálata 
 
A fúvott gumiabroncs deformálódó pályán (talajon) történő gördülése során 

rugalmas alakváltozásokat szenved. Ennek során az abroncsban radiális, tan-
genciális és tengelyirányú deformáció is fellép. A talajjal érintkező felület egyes 
részei a talajhoz tapadnak, míg más részek a talajhoz képest elcsúsznak. A gör-
dülés során a gumi periodikus összenyomódása és kirugózódása hiszterézis-
veszteséget okoz, vagyis hőfejlődés jön létre. További hőképződést eredményez 
a talajon való elcsúszás (szlip) is. Ezek a hiszterézis-veszteségek növelik a gu-
miabroncs gördülési ellenállását is. 

 
Akár hajtott, akár tolt (vagy vontatott) gumiabroncsról van szó, a legördülés 

korántsem ideális a rugalmas alakváltozások miatt. Hajtott kerék esetében a 
forgatónyomaték hatására a felfekvő felület előtt az abroncs egy kicsit összetor-
lódik, majd tovább gördülve visszaáll az eredeti alakjára. Tolt keréknél ez a 
jelenség fordítva tapasztalható. Ezt a folyamatot nevezzük alakváltozási 
szlipnek, amely a talajon valójában nem eredményez elcsúszást. 

 
A gumiabroncs gördülése során a gördülési viszonyokat az alábbi tényezők 

befolyásolják: 
 - a gumiabroncs függőleges benyomódása (deflexió), 
 - a gumi belső súrlódása, 
 - a deformációból eredő relatív elmozdulások a felfekvő felület mentén. 
 
A gumiabroncs-deformáció mérése leginkább azért problémás, mivel hasz-

nálható eredményt akkor kapunk, ha a deformációt gördülés közben tudjuk 
mérni. Erre akkor nyílt lehetőség, amikor nyúlásmérő bélyegeket kezdtek el 
használni a deformáció mérésére. Ez azonban csak korlátozott mértékben al-
kalmazható, mivel a fentebb részletezett deformációs jelenség egy-két kompo-
nensét képes megmérni. FREITAG és SMITH (1966) a gumiabroncs belsejébe 
épített lineáris potenciométer segítségével határozta meg egy tömlős (11.00-20 
12 PR) és egy tömlő nélküli (9.00-14 2-PR) gumiabroncs középvonalának su-
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gárirányú belapulását száraz homoktalajon egykerék-vizsgáló berendezéssel. 
KRICK (1969) hasonló elven vizsgálta a merev kerék és a gumiabroncs alatt 
kialakuló, háromirányú feszültség-eloszlás alakulását, valamint a gumiabroncs 
deformációját.  

 
Később egyes kutatók háromdimenziós méréstechnikai módszert és eszkö-

zöket alkalmaztak a gumiabroncs-deformáció mérésére (BURT et al. 1987; 
BURT és WOOD, 1987). Ennek lényege, hogy digitális hangjelekkel mérik a 
gumiabroncs belsejében a légüreget. LYASKO (1994) a gumiabroncs 
deflexiójának és érintkezési karakterisztikájának leírására matematikai mód-
szert dolgozott ki. Megállapította, hogy a merev felszín esetén a vertikális 
deflexió az abroncsmérettől, a terheléstől és a belsőnyomástól függ. Más kuta-
tók a traktor gumiabroncsok korának radiális csillapítási tényezőjére gyakorolt 
hatását vizsgálták (LINES és MURPHY, 1991).  

 
Később a korszerű számítástechnikai eszközök alkalmazása lehetővé tette 

véges elemes módszerek alkalmazását is. HU és ABEELS (1994) egy mező-
gazdasági gumiabroncs 2D-s szimulációját végezte el véges elemes módszer 
segítségével. Az általuk alkalmazott modell merev pántot, rugalmas abroncsot 
és merev felszínt tartalmazott. A modell által számított deflexiót összehasonlí-
tották a mért értékekkel és megállapították, hogy a számított és mért értékek jól 
illeszkednek egymásra, főként nagy terhelés és belsőnyomás esetén. 
NAKASHIMA és WONG (1993) három dimenziós gumiabroncsmodellt készí-
tett véges elemes módszer segítségével. BIRIS et al. (2011) a belsőnyomás 
abroncsdeformációra gyakorolt hatását vizsgálták szintén véges elemes módszer 
segítségével. 

 
 
2.3.2. Traktorok lengésjelenségeinek vizsgálata 
 
2.3.2.1. Traktorok lengéstani viselkedése  
 
A traktornak, mint egységnek a lengéstani viselkedése régóta foglalkoztatja 

a kutatókat. Ugyanakkor az üzemeltető és a gépkezelő szempontjából az is na-
gyon fontos, hogy milyen lengések, rezgések lépnek fel üzem közben a traktor 
egyes pontjain. 

 
LAIB et al. (1989, 1993) a fúvott gumiabroncsozású kéttengelyes járművek-

re kidolgozták a térbeli lengéstani modellt (6. ábra). A jármű teljes rugózott 
tömegét és hasznos terhelését – a vezető és a vezetőülés m5 tömeg kivételével – 
egyetlen m tömegű és J tehetetlenségi nyomatékú test helyettesíti. Ennek tö-
megközéppontja a mellső tengely mögött lv távolságban van. A jármű tengely-
távolsága l0. A járműtest a két első rugó eredő merevségének megfelelő s1 me-
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revségű rugóval és a két csillapítótag eredő csillapítási tényezőjének megfelelő 
k1 csillapítással támaszkodik az M3 tömegű első hídra és a kerekekre. Az eredő 
hátsó rugómerevség s2, az eredő hátsó csillapítási tényező k2, a hátsó kerekek 
összes tömege M4. A két első rugóköpeny merevsége s3, a csillapítási tényezője 
k4.  

A haladási sebességet maximalizáló paraméternek a felépítmény kitüntetett 
pontján, a járművezető helyén ébredő függőleges lengésgyorsulás-szórást tekin-
tették. Ezt az értéket a valós üzemi körülményeket figyelembe véve 0,3 – 0,5 g 
értékben állapították meg, amely abszolút értékben nagyon rövid ideig 1,2 – 1,5 
g gyorsulást is jelenthet. 

 

 

 
Számos külföldi kutató foglalkozott a traktor üzem közbeni rezgés- és len-

gésjelenségeinek tanulmányozásával. Közülük többen a lengések és rezgések 
emberi szervezetre és egészségre gyakorolt hatásának és a vezetőszemély kom-
fortérzésének vizsgálatával foglalkoztak (BOVENZI ÉS BETTA, 1994; 
PRASAD et al., 1995; FAIRLEY, 1995; MARSILI et al., 2002). Mások a veze-
tőülés és/vagy a vezetőfülke lengéseit vizsgálták elméleti vagy empirikus mód-
szerekkel (MATTHEWS ÉS TALAMO, 1965; GERKE és HOAG, 1981; 
DEPREZ et al. 2005; HANSSON, 2007). AHMED és GOUPILLON (1997) 
szimulációs modellt dolgozott, melynek segítségével előre jelezhető a rugózat-
lan járószerkezettel rendelkező mezőgazdasági traktor vezetőülésének lengése. 
A modell értékelését szabványosított (ISO-5008) pályán végezték el. 
TEMMERMAN et al. (2004) Lagrange-egyenletekre épülő, hat szabadságfokú 
lineáris matematikai modellt dolgozott ki a vezetőfülke lengéseinek modellezé-
sére. SERVADIO et al. (2007) a nagy sebességű, elsőtengely-rugózással ren-
delkező négykerék-hajtású traktorok vezetőüléseinek rezgéseit vizsgálta. Azo-
nos körülmények között, két különböző gumiabroncs alkalmazása mellett ta-

7. ábra 
Kéttengelyes, fúvott gumiabroncsozású jármű térbeli lengéstani modellje 

(LAIB, 1993 nyomán) 
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nulmányozták a vezetőülés lengésgyorsulásainak RMS (root-mean-
square=négyzetes középérték) értékeit.  

 
CROLLA (1976) azt vizsgálta, hogy milyen hatással van a kapcsolt munka-

gép a traktor rezgéseire. Négy szabadságfokú modellt dolgozott ki egy középka-
tegóriás traktor és eke kapcsolatának szimulálására, melyet mérésekkel validált. 
Később hat szabadságfokú elméleti modell segítségével tanulmányozta a von-
tatmány hatását a traktor haladás közbeni rezgéseire (CROLLA, 1980). 
NGUYEN és INABA (2011) a guminyomás és haladási sebesség dinamikus 
kerékterhelésre és a hátsó tengely lengéseire gyakorolt hatását vizsgálta 
kétkerék-hajtású traktoroknál aszfalton és homokos vályogtalajon. Megállapí-
tották, hogy a hátsó tengely középpontjában fellépő lengésgyorsulásokra döntő 
hatással van a bordázat kialakítása. 

 
A traktoron az üzem közben kialakuló rezgések és lengések egyrészt a ma-

gáról a traktorról (pl. forgattyús ház, ventilátor, nyomatékváltó stb.), másrészt a 
kapcsolt vontatmányról vagy munkagépről, valamint a terep (talajfelszín) egye-
netlenségeiből származnak. A talajfelszín egyenetlenségei, mint gerjeszterő 
hatnak a traktor járószerkezetére és azon keresztül az egész traktorra. A talajfel-
színnek, mint a traktorrezgések forrásának vizsgálatával többek között 
OHMIYA (1986) foglalkozott. Megállapította, hogy a talajprofil alakjának ala-
kulása véletlenszerű és nem periodikus. LINES (1987) a talaj és a rugózás nél-
küli traktorváz közötti rezgések függvényszerű kapcsolatát igyekezett feltárni. 
Később LINES et al. (1992) a – szintén rugózatlan járószerkezettel rendelkező 
– traktor rezgéseinek előrejelzését a gördülő kerekek dinamikus jellemzői alap-
ján határozta meg. Hazai kutatók közül többek között LAIB (1995,b) foglalko-
zott a talajprofilnak, mint a járműre ható gerjesztőrendszernek a vizsgálatával. 

 
    
2.3.2.2. A kerék energiavesztesége függőleges lengés hatására 
 
Ismeretes, hogy a terepen mozgó járműre – ideértve a mezőgazdasági erő-

gépeket is – a terep egyenetlenségeiből eredő függőleges erők, úgynevezett 
gerjesztőerők hatnak, melyek függőleges lengéseket hoznak létre. Ezek a lengé-
sek sztochasztikusak, azaz véletlenszerűek, ráadásul a gerjesztett és a szabad 
lengések szuperponálódnak egymásra. A kialakuló függőleges lengések energi-
át nyelnek el, vagyis energiaveszteséggel járnak, mely energia csak a járművet 
hajtó motorból származhat. A túl nagy lengések a jármű vezetőjére is káros 
igénybevételt hozhatnak létre, szélsőséges esetben pedig a jármű stabilitását és 
irányíthatóságát is veszélyeztethetik. 

 
A függőleges lengésgyorsulások tömegerőket gerjesztenek. A gerjesztett 

tömegerők pedig járulékos talaj- és abroncsdeformációt hoznak létre. SITKEI 
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(2002,b) nyomán a deformációk során munkavégzés történik, mely munkavég-
zés veszteségként jelentkezik a rendszerben. A meglévő, statikus kerékterhelés-
re egy járulékos (∆Q=m.a) növekmény adódik. A harmonikus mozgást végző 
lengőrendszer maximális teljesítménye az alábbi összefüggéssel határozható 
meg: 

   ,
22
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ahol: mleng – a lengőrendszer tömege, 
  r leng – kitérés, 
  ω - szögsebesség, 
  kr – rugóállandó. 
 
SITKEI vizsgálatai alapján megállapította, hogy a teljesítményveszteség a 

haladási sebességgel lineárisan növekszik és akár a kerékteljesítmény 10 %-át is 
elérheti. A kerék vontatási hatásfokát tovább rontja az a körülmény is, hogy a 
periodikusan változó dinamikus erőkomponens a statikus szlip értékét is növel-
heti. 

 
Nagyobb sebességű járműveknél a lengésgyorsulások megfelelő rugózás al-

kalmazásával lényegesen csökkenthetők. A függőleges lengésgyorsulásoknak 
azonban van még egy lényeges, nem elhanyagolható hatása. Amikor a gyorsu-
lás iránya felfelé mutat, az érintkezési felületen csökken a nyomás, ezáltal a 
kerék szögsebessége nő. Ennek következtében a kerületi erő kifejtése sem lesz 
egyenletes, hanem egy középérték körül periodikusan változik. Ez azt jelenti, 
hogy a talaj nyíró igénybevétele dinamikus, változó függőleges nyomás és vál-
tozó függőleges talaj deformáció mellett. Ez azt eredményezi, hogy a kerék 
szlipje kismértékben megnő a statikus kerületi erőkifejtéshez viszonyítva. Felté-
telezhető továbbá az is, hogy a talaj szerkezete is befolyásolja a függőleges 
gyorsulások okozta járulékos szlip növekedést. Homokos talajokon ez az érték 
nagyobb, míg vályog és agyagos talajokon kisebb lesz. 

 
 
2.3.2.3. A „power hop” jelenség vizsgálata 
 
A „power hop” – a nemzetközi szakirodalomban szokás még „wheel hop”-

nak is nevezni – vagy a hazai szakirodalomban „teljesítmény-ugrálás”-nak ne-
vezett jelenség a segédelsőkerék- és a négykerék-hajtású traktorok problémája. 
Először az 1960-as években figyeltek fel rá, amikor a traktorokat radiál abron-
csokkal kezdték szerelni. A jelenség lényege, hogy adott talaj- és vontatási vi-
szonyok esetén a traktor első tengelye függőleges lengésbe jön. Majd a lengé-
sek egyre erősödnek, végül az egész traktor „pattogni” kezd. Ez mind a kom-
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fortérzet, mind a vontatási jellemzők, mind pedig a dinamikus igénybevételek 
szempontjából kedvezőtlen. A jelenség tehát már ismert volt a kutatók és a fel-
használók szempontjából egyaránt, de mélyreható elemzése sokáig nem történt 
meg. Számos kutató foglalkozott a „power hop” csökkentés lehetőségének 
vizsgálatával. DESSEVRE (2008) megállapította, hogy a jelenség gyakrabban 
alakul ki abban az esetben, ha a talaj száraz, valamint ha a traktor tárcsát vagy 
lazítót vontat. Továbbá analitikus modellt dolgozott ki, és gyakorlati mérések-
kel igazolta azt.  

 
A kialakulás okának vizsgálatában kiemelkedő szerepet töltött be ZOZ 

(2007), TURNER (2008), valamint WILLEY és TURNER (2008). ZOZ első-
sorban a kialakulás okát kereste: melyek azok a jellemzők, amelyek a jelenség 
bekövetkezését eredményezik. Megállapítása szerint a gumiabroncsok merev-
sége és a súlypont távolsága a tengelyektől döntő hatással van a jelenség kiala-
kulására. WILLEY és TURNER a „power hop” kialakulásával kapcsolatban 
kétdimenziós modellt és függvénykapcsolatot állapított meg a traktor geometri-
ai súlypontja és a gumiabroncs merevsége között rugalmatlan pályán (pl. beton 
vagy kövezett út). Ezt szemlélteti a 7. ábra. Ezek alapján a következő megálla-
pításokat tették: amennyiben a HF értéke nagyobb, mint nulla, a traktor nem jön 
lengésbe, illetve a létrejövő lengések elnyelődnek. Ez a megállapítás azonban 
csak merev pálya (pl. beton- vagy kövezett út) esetén áll fenn. Továbbá rámu-
tattak arra is, hogy talajon (pl. tarlón) történő munkavégzés során a jelenség 
gyakrabban alakul ki nagyobb sebesség és magas teljesítményszinten történő 
üzemeltetés során. 

 
Sajnos jelenleg sincs olyan elfogadható „recept”, mely alapján a teljesít-

mény-ugrálás elkerülhető lenne. Adott traktor-beállítás mellett egyik esetben 
nem alakul ki a jelenség, míg más esetben ugyanazokkal a beállítási értékekkel 
kialakul. Amit az üzemeltető tehet a probléma elkerülése érdekében, az a kö-
vetkező: a traktort a mindenkori üzemeltetési körülményeknek megfelelően kell 
beállítani (megfelelő pótsúlyozás és súlyelosztás a tengelyek között, valamint 
az adott abroncsterheléshez ajánlott minimális belsőnyomás). Szerencsés eset-
ben az optimális beállítás elegendő ahhoz, hogy ez a jelenség ne tudjon kiala-
kulni. Ha ez sem segít, akkor az üzemeltetőnek nem sok választása marad: vagy 
a haladási sebességet, vagy pedig a vonóerő mértékét kell csökkenteni.  

 
Jelenlegi ismereteink szerint a „power hop” jelenség kiküszöbölésére két 

megoldás lehetséges. A jelenség a radiál abroncsokkal szerelt traktoroknál je-
lentkezik, a diagonál abroncsozásúaknál általában nem. Ugyanakkor a radiál 
abroncsoknak kisebb a merevsége és jobb a hatásfoka, a diagonáloknak viszont 
nagyobb a merevsége és rosszabb a hatásfoka. Az ideális megoldás egy olyan 
gumiabroncs lehetne, amelyik diagonál típusú merevséggel és radiál típusú ha-
tásfokkal rendelkezik. Ez egy passzív megoldásnak tekinthető, ugyanakkor egy 
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ilyen típusú gumiabroncs kifejlesztése egyelőre még várat magára. A másik 
lehetőség az aktív megoldás. Ez lényegében egy ellenőrzött (aktív) elsőtengely-
rugózást jelent. Ilyen megoldást már szinte minden nagyobb traktorgyártó kifej-
lesztett, és bár ez lényegesen drágább, a megfelelően ellenőrzött rugózás segít-
ségével elkerülhető lehet a fentebb részletezett nemkívánatos jelenség. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3. Az elsőtengely-rugózás és a traktor lengésjelenségeinek kapcsolata 
 
A járművek rugózásának a problematikájára már az 1800-as évek elején 

próbáltak választ keresni. 1805-ben egy angol hadmérnök próbálkozott a rugó-
zás bevezetésével, aminek eredményeképpen sikerült csökkenteni a lengéseket 
a lóvontatású kocsi kereke és felépítménye közé beépített rugózó elem segítsé-
gével (LAIB, 1998). VÁRADI és KOMÁNDI (1980) számításai szerint a telje-
sen merev kerekű és kerékfelfüggesztésű jármű 36 km/h (10 m/s) sebesség ese-
ten 1 cm magas akadályon való áthaladása során 0,01 s alatt teszi meg függőle-
ges irányban az 1 cm-nyi utat. Ha egyenletes gyorsulást feltételezünk, akkor 
annak értéke 200 m/s2, tehát a jármű 20 cm magas és 4 m hosszú ugrást tenne a 
levegőben. Nyilvánvaló, hogy ez a gyorsulás nemcsak a járművezető és az uta-
sok számára elviselhetetlen, hanem a járműszerkezet sem bírná ki maradandó 
alakváltozás vagy törés nélkül. 

 

7. ábra 
Vázlat a „power hop” jelenség kialakulásának tanulmányozásához 

HF – Hop Function; kr – hátsó gumiabroncs merevsége; kf – első gumiabroncs 
merevsége; cr – hátsó gumiabroncs rugóállandója; cf – első gumiabroncs rugó-
állandója; a – az első tengely és a súlypont távolsága; b – a hátsó tengely és a 
súlypont távolsága; h – a súlypont magassága; D – a vontatási pont és a súly-

pont távolsága 
Forrás: TURNER (2008) nyomán 
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A mezőgazdasági üzem során a traktorra ható igénybevétel sajátosságai 
lengéstani szempontból az alábbiak szerint jellemezhetőek (LAIB,1989): 

 - a közúti járművekhez képest mérsékeltebb menetsebességek; 
 - rugózatlan, illetve rugózott első tengelyes konstrukciók; 
 - rossz minőségű utak, illetve szántóföldek. 
Mezőgazdasági járműveknél a fellépő lengésmaximumok elleni védekezés 

az alábbi rugózási megoldások kialakításával történhet: 
 1) traktorülés rugózása; 
 2) vezetőfülke rugózása; 
 3) traktor rugózása (tengelyrugózás). 
 
Az ülésrugózás előnye, hogy olcsó, egyszerű szerkezet. Hátránya viszont, 

hogy progresszív karakterisztikájú rugózást igényel, továbbá a rázás a végtag-
okon keresztül jelentős mértékben átadódik a vezetőre, valamint a 
kezelőberendezések miatt csak korlátozott elmozdulások valósíthatóak meg. 

A vezetőfülke rugózás alkalmazásával ez utóbbi probléma küszöbölhető ki, 
ugyanakkor sokkal bonyolultabb konstrukciót jelent. 

A traktor rugózás kialakítása esetén két megoldással találkozhatunk: 
 a) a munkagép a rugózatlan tömeghez van kapcsolva; 
 b) a munkagép a rugózott tömeghez van kapcsolva. 
Mivel mindkét megoldás költséges, ezért ezeket akkor célszerű alkalmazni, 

ha az ergonómiai előnyökön túlmenően egyéb előnyöket is rejt magában az 
adott konstrukció. 

 
A modern traktorok egyre növekvő teljesítményének talajra történő átvitele 

a konstruktőrök számára is egyre komolyabb feladatot jelent. A nagy sebességű 
szállítás és az egyenetlen szántóföldön, magas teljesítményszinten történő üze-
meltetés a járószerkezettel szemben magas követelményeket támasztanak. 
Ezekre a problémákra jelenthetnek megoldást a rugózott elsőhíd-felfüggesztési 
megoldások. Ezek a rendszerek az egyes traktortípusokon eltérő kialakításúak, 
de a gyártók véleménye szerint a szántóföldön az egyenletesebb, jobb hatásfokú 
teljesítmény leadást, a közúton pedig a biztonságos futást biztosítják. Mivel a 
fellépő függőleges lengések nagyobb részét már a járószerkezet kiszűri, így 
magasabb szintű komfortérzet biztosítható a vezetőfülkében is. 

 
Napjainkban a mezőgazdaságban alkalmazott traktorok jelentős hányada 

azonban még rugózatlan kerék- illetve tengelyfelfüggesztéssel rendelkezik. 
Egyedüli rugózóelemként a gumiabroncs szolgál. A gumiabroncs lengéscsilla-
pító hatását számos kutató vizsgálta, köztük LENGYEL et al. (1995, 1998) is. 
Vizsgálataik során két, hasonló típusú gumiabroncsot hasonlítottak össze, és 
megállapították, hogy a két típusú gumiabroncs lengéstani viselkedésében nem 
tapasztalható szignifikáns különbség. Megállapították továbbá azt is, hogy a 40-
50 km/h haladási sebesség további növelése rugózás beépítése nélkül veszélyes, 
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mert csupán a gumiabroncs lengéscsillapító hatása már nem elegendő. KISS 
(2004) megállapítása szerint a gumiabroncs igen fontos szerepet tölt be a jármű 
energetikájában, a jármű teljes haladási mechanikájában. Alapvető feladata a 
jármű és az út közötti kapcsolat létrehozása, melynek során az útegyenetlensé-
gek okozta lengéseket is csillapítja.  

 
Mindezek alapján kijelenthető, hogy mind a terepen, mind pedig a közúton 

mozgó járműveknél fontos követelmény a megfelelően kialakított rugózás, 
amely növeli a jármű stabilitását és a vonóerő-kifejtést, valamint javítja a kom-
fortérzetet. A fentebb említett vizsgálatok, mérések, gyakorlati tapasztalatok és 
igények alapján a nagy traktorgyártó cégek számos műszaki fejlesztést hajtottak 
végre szériában gyártott traktoraikon az elmúlt években. Ezek közül az egyik 
legkiemelkedőbb fejlesztés a rugózott első híd megjelenése és annak alkalmazá-
sa volt. A gyártók egységes véleménye szerint ennek alkalmazásával javul a 
vezető komfortérzete, stabilabb a jármű, valamint nő a kifejthető vonóerő. En-
nek felismerése vezetett tehát ahhoz, hogy ma már szinte minden elterjedtebb 
márka (pl. JOHN DEERE, NEW HOLLAND, FENDT, VALTRA, JCB, 
MASSEY FERGUSON stb.) rendelkezik olyan típussal, amelyiknél vagy alap-
felszereltségként, vagy opcióként rendelhető a rugózott első híd. Egyes gyártók 
ezen túllépve már elkészítették a kerekenkénti független felfüggesztésű változa-
tokat is (pl. a JOHN DEERE ILS rendszere).  

 
Ismeretes, hogy terepen történő mozgás során a járműre lengések hatnak. A 

kialakuló lengések sztochasztikusak és járulékos igénybevételt jelentenek a 
járműre nézve. A lengési viszonyok az utazás sebességétől és a gerjesztő útpro-
filtól függenek. A lengések ezen túlmenően a dinamikus keréknyomások válto-
zásán keresztül a jármű haladásának biztonságát is csökkentik. A jármű lengé-
seit előidéző hatásokat és az abból levont következtetéseket szemlélteti a 8. 
ábra. 

 
Az univerzális mezőgazdasági traktorok lengésvizsgálatát először ergonó-

miai szempontból vizsgálták meg az 1960-70-es években. Ennek eredménye-
ként a rugózott traktorülések számos variációját fejlesztették ki és alkalmazzák 
ma is. A lengések vontatási jellemzőkre gyakorolt hatásának vizsgálata csak 
később kezdődött meg, és lényegében csak a rugózatlan kerék-felfüggesztésű 
traktorokat érintette. A rugózott elsőtengellyel rendelkező traktorok vontatási 
jellemzőinek mélyreható vizsgálata mindezidáig nem történt meg. A hazai kuta-
tók közül SZENTE et al. (2001) szántóföldi vizsgálataik során megállapították, 
hogy a New Holland TM165 típusú, rugózott első híddal szerelt traktor vonó-
képessége 3-5 %-kal javult (ugyanolyan szlipérték mellett) bekapcsolt első híd 
rugózás esetén. Továbbá kimutatták azt is, hogy a traktor lengései rugózott első 
híd alkalmazásával csillapítottabbak, javult a vezetés kényelme, és csökkent a 
traktor igénybevétele is. KASSAI (2003) az elsőhíd-rugózás önvontatási jel-
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lemzőkre gyakorolt hatását tanulmányozta. Megállapította, hogy aktív 
elsőtengely-rugózás használatakor javul a traktor önvontatási képessége, amely 
azonos kerékcsúszások esetén 2-3 % vonóerő növekedésben, illetve 0-1,5 % 
vontatási teljesítmény, valamint vontatási hatásfok javulásban jelentkezik. 

 

 

 
Az elérhető adatbázisokban fellelhető szakirodalmi források alapján a kül-

földi kutatók közül meglehetősen kevesen foglalkoztak az elsőtengely-rugózás 
vontatási jellemzőkre gyakorolt hatásának tanulmányozásával annak ellenére, 
hogy az elsőtengely-rugózás alkalmazása az univerzális traktorokon egyre in-
kább jellemző. A vizsgálatok általában a rugózás és a lengések kapcsolatának 
vizsgálatára, elemzésére és annak lehetséges modellezésére, valamint szimulá-
ciójára terjedtek ki (pl. HANSSON, 1996, 2002; HYVARINEN et al., 2003; 
DEPREZ, 2005; LEHTONEN ÉS JUHALA, 2005; MAZHEI, 2006; LU et al., 
2007; YU et al., 2007; SALOKHE et al., 2009;).  

 

Haladási  
sebesség 

Lengőrendszer ki-
alakítása 

Lengéskeltés 

Járműlengések 

A kezelő 
lengése 

A felépítmény len-
gései 

Abroncsnyomás és 
csillapítás 

Lengési komfort 
Haladás biztonsága, vonóerőkifejtés 
Szerkezeti elemek igénybevételei 

Az útprofil egyenet-
lenségei 

8. ábra 
A járm ű lengéseit előidéző hatások összefoglalása 

Forrás: LAIB (1989) nyomán 
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SCHROTTMAIER et al. (2000, 2001) három, 110 kW teljesítménykategó-
riába tartozó, elsőhíd-rugózással, vezetőfülke-rugózással és rugózott vezető-
üléssel szerelt, különböző gyártóktól származó traktort vizsgáltak meg, és meg-
állapították, hogy az optimalizált elsőhíd-rugózás, vezetőfülke-rugózás és rugó-
zott vezetőülés együttes kombinációja 50 %-kal csökkenti az egészségre káros 
rezgéseket, valamint magasabb szintű vezetési kényelmet, kedvezőbb kormá-
nyozhatóságot és fékhatást eredményez.  

 
A kerék függőleges lengéseinek és a kifejtett vonóerő kapcsolatának ta-

nulmányozása terén KEEN eddigi munkássága jelentős, aki a tolóerő meghatá-
rozására szolgáló Jánosi- és Hanamoto-egyenletet módosította, melynek segít-
ségével megadta a keréklengés hatását a várható vonóerőre rugózatlan kerék 
esetére. A módosított egyenlet figyelembe veszi a terepprofil által okozott len-
gések hatását, melyet szinusz hullámokként kezel (KEEN, 2005). Majd 
egykerék-vizsgáló berendezés segítségével kutatta a rugózás hatását a 495/70 
R24 XM47 típusú gumiabroncs vontatási teljesítményére (KEEN, 2006). Az 
egykerék-vizsgáló berendezés segítségével talajvályúban, tömörített homokos 
vályogtalajon mért vontatási és lengési adatok felhasználásával 
kétszabadságfokú, Voight-Kelvin felépítésű (elasztikus és viszkózus elem pár-
huzamos kapcsolata) modellt készített. A talajvályús vizsgálat során állandó 
vonóerőt (8 kN), három eltérő statikus kerékterhelést (1065 kg, 1565 kg és 2065 
kg), három különböző abroncs belsőnyomást (1, 1.5 és 2 bar) és – a lehetősé-
gekhez mérten – állandó szlipet (4 %) alkalmazott.  

 
Vizsgálatainak elvégzése után az alábbi megállapításokra jutott: 
- rugózás nélkül a kerék vonóerejének ingadozása jelentős mértékben a 

gumiabroncs jellemzőitől és a kerékterheléstől függ. A rugózás ugyan-
akkor az ingadozás mértékét az átlagos vonóerő ±20 %-os tartományára 
csökkenti. 

- alacsony guminyomás (1 bar) alkalmazása esetén a vonóerő-ingadozás 
a rugózatlan keréknél is hasonlóan alakult, mint a rugózottnál. Ala-
csony belsőnyomás és a rugózás egyidejű alkalmazása kisebb mérték-
ben csökkenti a vonóerő-ingadozást, mint a jelentős mértékű kerékter-
helés. Ez azért lényeges, mert a gumiabroncs csillapítási tényezője ala-
csony belsőnyomás és nagy kerékterhelés mellett növekszik. 

 
 Figyelembe véve azt a tényt, hogy az elsőtengely-rugózással nem rendel-

kező segédelsőkerék-hajtású traktorok vontatási jellemzőinek vizsgálatával 
számos kutató és nagy számú publikáció foglalkozott és foglalkozik, kijelenthe-
tő, hogy az aktív elsőtengely-rugózású traktorok vontatási jellemzőinek vizsgá-
lata és összehasonlító elemzése korántsem történt meg teljeskörűen.  
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

 
Az elvégzett kísérletek és vizsgálatok módszereit a megfogalmazott célkitű-

zéseknek megfelelően választottam meg. Ennek megfelelően az egyes célok 
megvalósítása érdekében vagy külön önálló kísérletet hajtottam végre, vagy 
egy-egy vizsgálattal több célkitűzés eléréséhez szükséges mérési adatokat is 
begyűjtöttem. 
 
 

3.1. A kísérletek helyszínei 
 
A kutatási célok realizálása érdekében szabadföldi vizsgálatokat végeztem. 

Ezek a vizsgálatok három alkalommal (2002, 2003 és 2008) két helyszínen va-
lósultak meg. A 2002. és 2003. évi vizsgálatok a Dél-Pest Megyei Mezőgazda-
sági Részvénytársaság Cegléd-Cifrakerti kerületében, míg a 2008. évi az FVM 
Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének (MGI) gödöllői telephelyén található 
szántóföldön kerültek megvalósításra. A 2002. évi vizsgálat lényegében egy 
teszt jellegű vizsgálat volt. Ennek során alakítottuk ki és szereltük fel a vizsgá-
lat tárgyát képező traktorra azt a mérőrendszert, mellyel a későbbi vizsgálatok 
végeztük. Az előzetes vizsgálat célja a rendszer megfelelő működésének teszte-
lése volt.  

 
A Cifrakerten végrehajtott vizsgálatok szántóföldön folytak. A vizsgálatok-

ra kijelölt terület mindkét alkalommal teljesen sík fekvésű, emelkedőtől és lej-
tőtől egyaránt mentes, betakarítás utáni, műveletlen búzatarló volt. A vizsgálat 
elvégzése előtt a táblán kijelölésre kerültek azok a területek, ahol csak a betaka-
rítógép haladt el, így az egyéb gépek (pl. szállítójárművek) által okozott talaj-
tömörödés hatása kiküszöbölhető volt. 
 

Az MGI területén végrehajtott szabadföldi vizsgálatok bolygatatlan, enyhén 
(3-5 %) lejtős ugaroltatott területen történtek. Itt került sor az alábbi – később 
részletesen ismertetett – vizsgálatok lebonyolítására: 

- a kerékbepattogási vagy más néven teljesítmény-ugrálás (power hop) 
jelenség tanulmányozása; 

- az elsőtengely-rugózás hatásának vizsgálata a jelenség kialakulására. 
A szabadföldi traktorvizsgálatok alapja minden esetben vontatási kísérlet 

volt.  
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3.2. Talajjellemzők meghatározása 
 
3.2.1. A talaj vizsgálata mintavételezéssel 
 
A kísérletek helyszínén a vontatási vizsgálat szempontjából fontos talajjel-

lemzők meghatározása érdekében az adott területen a 0-25 cm-es rétegből több 
helyről talajmintát vettem. A talajminták a Szent István Egyetem és a Nyíregy-
házi Főiskola talajlaboratóriumában kerültek kiértékelésre. Az eredményeket az 
5.1. fejezetben mutatom be. A növényi borítottság a búzatarló esetében elha-
nyagolhatónak tekinthető volt (csak tarlómaradvány), míg az ugaroltatott terület 
esetén gyenge növényi borítottság volt a jellemző. 

 
 
3.2.2. A talaj tömörödöttségének meghatározása  
 
A talaj teherbíró-képességének és tömörödöttségének meghatározására kú-

pos penetrométert (penetrologger) alkalmaztam. Ismeretes, hogy a 
penetrométerrel történő vizsgálatok csak laza korrelációval tájékoztatnak a talaj 
teherbíró-képességéről, ugyanakkor a tömörödöttséget nagyon jól jellemzik. Az 
alkalmazott penetrométer szabványos mérőkúppal és szárral rendelkező, elekt-
ronikus adatrögzítésű (digitális) EIJKELKAMP 06.15.01 típusú volt, melynek 
főbb műszaki jellemzőit a 2. táblázat tartalmazza.   

 
A digitális penetrométer (9. ábra) által gyűjtött adatok feldolgozása a mé-

rőműszerhez tartozó Eijkelkamp PenetroViewer 4.22 verziójú szoftverrel tör-
tént. A szoftver alkalmas arra, hogy a mért adatokat közvetlenül mélység-
ellenállás diagramon ábrázolja. A vizsgálati területeken a talajtömörödöttségre 
irányuló méréseimet a penetrométerrel az alábbiak szerint terveztem és végez-
tem: mindkét területen véletlenszerű elosztásban kijelöltem 3 db 1 m2-es terüle-
tet, majd azokon belül 10-szeres ismétléssel a 0-35 cm-es mélységtartományban 
mértem. Az így nyert adatokat átlagoltam és mindhárom kijelölt terület esetén 
ábrázoltam. Ezeket az eredményeket az 5.1. fejezetben ismertetem. 

 
2. táblázat:  Az Eijkelkamp 06.15.01 típusú penetrométer  

főbb műszaki jellemzői 
Sorszám Megnevezés Műszaki jellemző 

1. Működési hőmérséklettartomány 0 – 50 0C 
2. Tömege 2,9 kg (elemekkel, nyomórúd nélkül) 
3. Maximális penetrációs erő 1000 N 
4. Erőfelbontás 1 N 
5. Méréstartomány 0 – 80 cm  
6. Mélységfelbontás 1 cm 
7. Memória kapacitása 1500 mérés 
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3.3. A vizsgálatokhoz alkalmazott traktorok 
 
3.3.1. A vizsgált traktor főbb műszaki paraméterei 
 
A kísérleteket az MGI tulajdonában lévő JOHN DEERE 6920S típusú trak-

torral végeztem el. A traktor elsőkerék kormányzású, segédelsőkerék-hajtású 
kivitelben készült. Az erőgép főbb műszaki adatai, melyek a vontatási vizsgálat 
szempontjából figyelembe veendők, a 3. táblázatban találhatóak. 
 
 

3.3.2. Az első tengely rugózásának kialakítása 
 
A megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően olyan traktorra volt szük-

ségem, mely rendelkezik elsőtengely-rugózással, de a merev kapcsolódás vizs-
gálata érdekében az ki is kapcsolható. Ennek megfelelően a kísérleti paraméte-
rek bekapcsolt (aktív) és kikapcsolt (inaktív) rugózás mellett is vizsgálhatóak. 

 
A vizsgált traktort a gyártó rugózott első híddal látta el, mely a TLS (Triple 

Link Suspension) fantázianevet viseli. A TLS-rendszer felépítésének lényege, 
hogy a merev kialakítású első híd két hidraulikus működésű munkahenger se-
gítségével kapcsolódik a traktor alvázához. A munkahengerek egy vezérlőtöm-
bön keresztül három darab hidroakkumulátorhoz kapcsolódnak, így egy zárt 

9. ábra 
EIJKELKAMP Penetrologger felépítése és használata 

1 – penetrologger; 2 – ellenállás mérő; 3 – nyomórúd; 4 – nyomókúp; 5 – talp; 6 – elemek;  
7 – kommunikációs port; 8 – LCD kijelző; 9 – vezérlő panel; 10 – be/ki kapcsoló 
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hidro-pneumatikus rendszert képeznek, mely folyamatosan bekapcsolt (aktív) 
rugózást biztosít. A rendszer egyszerűsített vázlata a 10. ábrán látható. 
 
3.táblázat: A JOHN DEERE 6920S típusú erőgép főbb műszaki paraméterei 

Műszaki paraméter Mértékegység Méret 
Hosszúság mm 5815 (pótsúlyokkal) 
Tengelytávolság mm 2650 
Nyomtáv az első/hátsó tengelyen mm 1412 – 2087/1319-2311 
Vonófej bekötési magassága  mm 850 
Saját tömeg (pótsúlyok nélkül) kg 5600 
Saját tömeg megoszlása első/hátsó teng. % 41/59 
Pótsúlyozás elől/hátul kg 2290/3420 
Műszakilag megengedett max. össztömeg kg 11.000 
Műszakilag megeng. max. tengelyterhelés kg elöl:     4600; hátul:   7800 
Motor típusa - 6068HLA 72 
Motor működési elve - Kompressziógyújtású (dízel), 

4 ütemű 
Hengerek száma és elrendezése - 6, soros, álló 
Összlökettérfogat cm3 6788 
Névleges teljesítmény [kW/min-1] 110/2100 
Nyomatékváltó rendszer - elektrohidraulikus vezérlésű, 

csoportonként terhelés alatt 
kapcsolható (power shift) 

Differenciálmű áttétele - elöl:    2,214;    hátul:  4,9 
Véglehajtás - elöl:    6,4;     hátul:  6,4 
Sebességfokozatok száma előre/hátra - 20/20 
Kerékfelfüggesztés módja - Elöl:   merev, rugózott híd 

Hátul: merev, rugózatlan híd 
Gumiabroncsok - Elöl: TAURUS 14.9 R28 

Hátul: TAURUS 520/70 R38 
 

 
 

A sorozatban gyártott változaton a rugózás kikapcsolására nincs lehetőség, 
így az folyamatosan aktív állapotban van (amennyiben a motor jár). Kérésünkre 
a gyártó által szállított egyedi megoldású rugózott első hídon lehetővé vált a 
rugózás kikapcsolása. Ezt úgy érték el, hogy a hidraulikus munkahengereket és 
a hidroakkumulátorokat összekötő vezetékbe egy kézi működtetésű elzáró sze-
lepet építettek. Ennek köszönhetően rugózott és nem rugózott állapotban is 
mérhetővé – és így összehasonlíthatóvá – váltak a különböző vizsgált paraméte-
rek. 

 
 



 55 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
A traktor első híd felfüggesztésének további sajátossága, hogy a rugózás 

miatt a vonóerő-kifejtés nem a híd és az alváz kapcsolódási pontjában alakul ki, 
mint a merev kapcsolatok esetében, hanem a hajtásház bekötési pontjában. Ez a 
bekötési pont közel esik a traktor súlypontjához (11. ábra), így vonóerő-
kifejtéskor – bekapcsolt elsőkerék-hajtás esetén – az első tengelyre jutó adhézi-
ós erő optimálisabban használható ki. 
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10. ábra 
A rugózott első híd kialakításának vázlata 

1 – alváz; 2 – merev első híd; 3 – hidro-pneumatikus munkahenger; 4 – első 
kerék; 5 - hajtásház  

11. ábra 
Vázlat a rugózott elsőhíd erőjátékához 

Fv – vonóerő; Q – kerékterhelés;S - súlypont 
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3.3.3. A fékezőtraktor és a fékező kocsi 
 
A szántóföldi vizsgálatok során a vontatási vizsgálatok végrehajtásához a 

cifrakerti területen fékezőtraktort, míg a gödöllői telephelyen fékező kocsit al-
kalmaztam. A fékezőtraktor egy New Holland TM165 típusú erőgép volt. A 
fékezett és fékező traktorokat egy 20 m hosszú drótkötél kapcsolta össze, mely-
nek a vizsgálati traktor felőli részébe került beépítésre a dinamométer.  

 
A gödöllői telephelyen elvégzett szántóföldi vizsgálathoz egy egyedi kiala-

kítású fékező kocsit használtam, mely az MGI tulajdonában van. A kocsi egy 
átalakított MAZ 537 típusú rakéta- és harckocsi vontató jármű volt. Ahhoz, 
hogy a kitűzött célnak megfeleljen, az MGI a járművön a következő átalakítá-
sokat végezte el: 

- az eredeti szovjet gyártmányú motort egy IVECO V8 Cursor, 400 kW 
teljesítményű motorra cserélték, 

- az eredeti erőátviteli rendszert hidrosztatikus hajtásra cserélték, azaz a 
sebességváltóművet kiszerelték és helyére egy olyan hidrosztatikus, fo-
kozatmentes erőátviteli rendszert építettek, amely alkalmas a járműnek a 
kitűzött célnak megfelelő szabályozott hajtására, 

- egy olyan vonószerkezetet építettek a jármű elejére, amely megfelelő 
kapcsolatot biztosít a fékkocsi és a vizsgált jármű között (állítható bekö-
tési pont magasság, stb.) és egyben lehetővé teszi, hogy a jármű – szük-
ség szerint – tolóerőt fejtsen ki a fékezett járműre (menetellenállás mé-
rés, illetve negatív szlipről indítható a méréssorozat), 

- beépítésre került továbbá a szabályozást és felügyeletet végző PLC és a 
főbb paramétereket megjelenítő kijelző is. 

 
A fékező kocsi főbb jellemzői: 
- A fékező kocsi kétféle üzemmóddal rendelkezik: normál hajtású üzem-

mód a jármű vonulásához, valamint a fékezési üzemmód. 
- Haladási sebesség tartomány: 0 – 35 km/h (ez egyben a fékezési sebes-

ség tartomány). 
- A haladási sebesség fokozatmentesen állítható, fékezés üzemmódban a 

fékezés módjától függően szabályozott. 
- Maximális vonóerő szántóföldön: 150 kN. 
- Maximális vontatási teljesítmény szántóföldön: 250 kW. 
- Fékezés üzemmódban a szabályozó algoritmus kétféle szabályozást tesz 

lehetővé (a kezelő által szabadon választható): a jármű sebességét a be-
állított haladási sebesség, vagy a beállított vonóerő érték határozza meg 
(sebességre, illetve vonóerőre szabályozás). 

 
A beépített hidrosztatikus hajtásnak köszönhetően a fékezett traktorral hú-

zott fékező kocsi talajról visszahajtott kerekei hajtják meg a beépített hidraulika 
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szivattyúkat, így fokozatmentes terhelés hozható létre. A vizsgálati traktort és a 
fékezőkocsit egy 5 m hosszúságú acélrúd kapcsolta össze, melynek a traktor 
felőli végébe került beépítésre a dinamométer (12. ábra). 

 

 
 

 
 
3.4. Mérőberendezések 
 
A mérések során az MGI tulajdonában lévő mérőberendezéseket és eszkö-

zöket használtam. Az MGI Mérőeszköz-laboratóriuma által készített eszközök 
(pl. hátsó kerekek nyomatékának mérésére szolgáló mérőcsap) kalibrálása a 
laboratóriumban történt, míg a többi mérőeszköz hitelesítését és kalibrálását az 
arra akkreditált laboratóriumok végezték el az előírásoknak megfelelően. Az 
alkalmazott műszerek pontossága megfelelt a DIN szabványban, valamint az 
OECD-kódban meghatározott azon előírásoknak, melyek a vontatási vizsgála-
tok pontosságának követelményeire vonatkoznak. 

 
Az elvégzett vontatási vizsgálatok során az egyes mérési feladatokhoz az 

alább részletezett mérőeszközöket használtam: 
 

A talajtömörödöttség meghatározása: a talaj tömörödöttségének megha-
tározása a 3.2.2. fejezetben ismertetett penetrométerrel történt. 

Haladási sebesség mérése: a haladási sebesség mérése a traktor saját rada-
ros sebességmérőjével történt. A radar szolgáltatta jeleket közvetlenül az adat-
gyűjtő rendszer fogadta. A mérés megkezdése előtt a sebességmérőt az alábbiak 
szerint kalibráltuk: betonúton előre pontosan kimértünk egy 100 m hosszú sza-
kaszt, majd ezen a szakaszon a traktor egyenletesen végighaladt, miközben a 
rendszer számolta a radarimpulzusokat. A 100 m-es szakasz megtétele során a 
radar 14350 impulzust „adott”, így az egy impulzusra eső megtett útszakasz 
6,969 mm, amely megfelelő pontosságot biztosított. A radart haladási sebesség-
re kalibráltuk. 

12. ábra 
A vizsgálati traktor és a fékező kocsi összekapcsolása 

 

Dinamométer 
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Fordulatszámok mérése: a vizsgálat során az alábbi fordulatszámok méré-

sére került sor: hátsó kerékagy, első kerékagy, TLT, motor főtengelye.  
A hátsó kerékagy fordulatszámának mérésére egy 500 imp/ford. impulzusszámú 
HEIDENHAIN ROD 430 típusú fordulatszám-jeladót alkalmaztam oly módon, 
hogy a jeladót egy dörzskerék hajtotta meg, mely a kerékaggyal közvetlenül 
érintkezett (13. ábra). Erre a megoldásra azért volt szükség, hogy a kialakuló 
kerékfordulatszám pontos meghatározásához megfelelő impulzusszám álljon 
rendelkezésre. Mivel a mérések során a differenciál-zár bekapcsolt állapotban 
volt, így elegendő volt egy jeladó elhelyezése a jobb oldali kerékagynál. Az 
első kerék fordulatszámának mérése ugyanilyen jeladó és módszer valósult meg 
(14. ábra). 

 
 
 

 
Nyomatékok mérése: a teljesítmény-leadó tengely (TLT) fordulatszámának 
mérésére a tengely csonkjára szerelt, fentebb bemutatott HEIDENHAIN ROD 
430 típusú jeladót alkalmaztam. A vizsgálatok során a TLT motorfordulatszám-
arányos üzemmódban volt, így az itt mért fordulatszámok segítségével a motor-
fordulatszám is meghatározhatóvá vált. 
 

Vonóerő mérése: a vontatási vizsgálatok során előállított vonóerő-
terhelések mértékének megállapítására a vizsgált traktor vonószerkezete és a 
fékezőtraktor drótkötele, valamint fékező kocsi vonórúdja közé erőmérő cellát 
építettünk be. A beépített erőmérő cella típusa: HBM U2B, méréshatára 50 kN.  
 

Függőleges lengésgyorsulás mérése: a függőleges lengésgyorsulások mé-
résére jeladókat szereltünk fel az első híd jobb és bal oldalára, valamint a híd 
fölé az alvázra. Az alkalmazott jeladók HBM gyártmányú, B12/200 típusú jel-
adók voltak, melyek főbb műszaki adatai az alábbiak: 

13. ábra 
A hátsó kerékagyra szerelt fordulat-

szám-jeladó 

14. ábra 
Az első kerékagyra szerelt fordulat-

szám-jeladó 
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 Méréstartomány   ± 200 m/s2 
 Működési frekvencia tartomány 0…100 Hz 

Működési hőmérséklet-tartomány -10…+60 0C 
Tömeg     17 g 
Befoglaló méretek (hossz/átmérő) 40/12,6 mm.    

 
Hajtóanyag-fogyasztás mérése: a méréshez AVL gyártmányú PLU 116H-

120 típusú műszert használtunk. A műszer főbb műszaki jellemzői az alábbiak: 
 Névleges méréstartomány  0,6…120 l/h 
 Mérési hiba     2 % 
 Működési hőmérséklet-tartomány -20…+60 0C 
 Tömeg     2,2 kg 
 Méretek (HxMxSz)   315x120x104 mm 

Nyomatékok mérése: a vizsgálat során a 
hátsó kerékagyak, valamint az első híd behajtó 
tengelyének nyomatékmérése történt. A hátsó 
kerekek nyomatékát a kerékagyakon mértem. 
Mivel a gyári kialakítású keréktengely, illetve 
kerékagy nem tette lehetővé a nyomatékok 
mérésére szolgáló nyúlásmérő bélyegek köz-
vetlen felhelyezését, ezért szükség volt két 
darab utólagosan gyártott, mérőcsappal ellátott 
kerékagyra (15. ábra). A mérőcsapokon elhe-
lyezett nyúlásmérő bélyegeket nyomatékra 
kalibráltam (a felbélyegzés során a 
hajlítónyomaték kikompenzálásra került). A 
jelek továbbítására SK 6 típusú csúszógyűrűs 
jelszedőket alkalmaztam.  

Az első híd behajtó kardántengelyén ébredő hajtónyomaték meghatározásá-
ra az eredeti gyári behajtó kardántengelyen nyomatékra kalibrált nyúlásmérő 
bélyegeket helyeztünk el. A jelátvitelt telemetrikus úton oldottuk meg: az al-
kalmazott adó típusa MANNER SV-4, míg a vevőé MANNER AW-D-U-12 
volt. 
 

Statikus tengelyterhelés mérése: a különböző – később részletezett – sta-
tikus tengelyterhelések (tömegeloszlások) beállítása az egyes kerekekre eső 
terhelések mértéke alapján történt. Az egyes kerekekre eső terheléseket TELUB 
1203 típusú, elektrotenzimetrikus elven működő talpmérlegek segítségével állí-
tottam be. A mérlegek egyenkénti maximális terhelhetősége 9.900 kg.  

Abroncs belső légnyomás mérése: az első és hátsó gumiabroncsok belső 
légnyomás-értékeit WIKA KI 1,6 típusú nyomásmérő óra segítségével állítot-
tam be. A cifrakerti területen megvalósult vizsgálatok esetén a folyamatos el-

15. ábra 
A mérőcsappal ellátott 

hátsó kerékagy  
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lenőrzés érdekében a nyomásmérő órát a gumiabroncsok feltöltőszelepébe épí-
tettük be. 

Adatgyűjtés és az adatgyűjt ő rendszer felépítése: a különböző jeladók 
szolgáltatta jeleket egy SPIDER Mobil típusú, 16 csatornás mérő és adatgyűjtő 
rendszer fogadta, melyet a traktor hátsó szélvédője mögé helyeztünk el.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A kialakított rendszer számítógépes vezérlése lehetővé tette az egyes mérési 

pontokban kapott vonóerő-szlip görbék folyamatos nyomon követését. Ennek 
köszönhetően lehetőség volt arra, hogy a mérési eredményeket közvetlenül a 
vizsgálat után előzetesen kiértékeljük és megjelenítsük. A mérések során alkal-
mazott mintavételezési sűrűség az egyes mérési feladatoktól függően eltérő 
volt. A 2003. évi szántóföldi vizsgálatoknál 200 Hz, míg a 2008. évinél 100 Hz 
mintavételezési gyakoriságot alkalmaztam. 

        Érzékelők    Adatfeldolgozó rendszer 
Vonóerő 

Hátsó kerékagy 
fordulatszáma 

Első híd meghajtó 
tengely nyomatéka 

Bal hátsó kerék-
agy nyomatéka 

Haladási sebesség 

Jobb hátsó kerék-
agy nyomatéka 

Bal első kerékagy 
fordulatszáma 

Jobb első kerék-
agy ford. száma 

Váz lengésgyors. 

Első híd jobb ol-
dali lengésgyors. 

Első híd bal oldali 
lengésgyorsulása 

Az érzékelők jelei-
nek  tárolása, az 

előzetes feldolgo-
zásra vonatkozó 

utasítások 

A kimenő adatok 
feldolgozására 

vonatkozó utasí-
tások 

Végső tárolás 

Az érzékelők 
jeleinek fogadása, 
előzetes feldolgo-

zása, egyidejű 
kijelzése 

Nyomtató 

Elemzés/grafikus 
ábrázolás Számítógép 

Ideiglenes tárolás 

16. ábra 
A mérés és előzetes adatfeldolgozás folyamata 
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A kialakított mérő- és adatgyűjtő-feldolgozó rendszer folyamatábrája a 16. 
ábrán látható. Az analóg bemenő jelekre (mint pl. vonóerő, nyomatékok) vonat-
kozóan előszűrést alkalmaztam. Az előszűrés egy aluláteresztő szűrést jelentett, 
melynek törésponti frekvenciája az alkalmazott mintavételi frekvencia egyti-
zedének felelt meg. A frekvenciajelek (mint pl. haladási sebesség, fordulat-
számok) esetén – jellegükből fakadóan – nem volt szükség előszűrésre. A mérő-
rendszer által összegyűjtött adatokat CATMAN szoftver segítségével rögzítet-
tük és mentettük el. 

 
 
3.5. A vizsgálatok módszere 
 
3.5.1. A gördülési sugarak meghatározása 
 
A szántóföldi vontatási vizsgálatok során a kerékcsúszás (szlip), valamint a 

nulla szlip meghatározására számos kutató a Bock-módszert alkalmazza. Ennek 
lényege, hogy a vizsgálat során egy statikus állapotot feltételezünk, vagyis a 
teljes vonóerő-terhelési tartományban konstansnak tekintjük a gördülési suga-
rat. Az általam végzett vizsgálat során ezt a módszert alkalmaztam. 

 
A dinamikus gördülési sugarak meghatározásához kijelölt terület egy 200 m 

hosszú, sík fekvésű aszfaltút volt. A 200 m-es útszakasz megtétele során mér-
tem a kerékfordulatok számát (mind az első, mind pedig a hátsó keréken), majd 
ezek alapján meghatároztam az egy kerékfordulatra eső úthosszt, valamint a 
keresett gördülési sugarat. A mérést mind hajtott kerékkel haladó, mind pedig 
vontatott traktoron elvégeztem, majd a két fordulatszám átlagát tekintettem a 
beállított abroncsterheléshez (tengelyterheléshez) tartozó dinamikus gördülési 
sugárnak. 

  
A mérést mindhárom abroncsterhelés beállítás mellett, háromszori ismétlés-

sel végeztem el. A vizsgálat során alkalmazott sebesség fokozat B1 volt (1,53 
m/s = 5,5 km/h) állandó motorfordulatszám mellett. Ezt a sebességet alkalmaz-
tam a vontatva történő mérés során is.  
 

 
3.5.2. Szántóföldi vontatási vizsgálatok 
 
A traktor vontatási jellemzőinek, valamint az elsőtengely-rugózás vontatási 

jellemzőkre gyakorolt hatásának meghatározására szántóföldi vontatási vizsgá-
latot végeztem. A vontatási vizsgálatot kétféle üzemmódban (hátsó- és összke-
rékhajtás) hajtottam végre. 

A kísérletek során a vizsgálat tárgyát képező traktor össztömegét 7.860 kg-
ra állítottam be pótsúlyok segítségével. A traktor hátsó hárompont-
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felfüggesztésén kialakított szerkezet segítségével a pótsúlyok áthelyezhetővé 
váltak. Ennek köszönhetően állandó össztömeg mellett tetszőleges statikus ten-
gelyterhelés-eloszlásokat lehetett beállítani. A vizsgálat során alkalmazott stati-
kus tengelyterhelés-beállítások a következők voltak:  

1) az össztömeg 33,08 %-a (2.600 kg) az első, 66,92 %-a (5.260 kg) a 
hátsó tengelyen;  
2) az össztömeg 40,71 %-a (3.200 kg) az első, 59,29 %-a (4.660 kg) a 
hátsó tengelyen;  
3) az össztömeg 48,35 %-a (3.800) az első, 51,65 %-a (4.060 kg) a hátsó 
tengelyen.  

A vizsgálat során változtattam a sebesség fokozatot is (B1=5,5 km/h, 
B3=7,9 km/h, C2=10,5 km/h), valamint az első tengely rugózását biztosító 
rendszer állapotát (bekapcsolt – aktív, kikapcsolt – inaktív). Ennek megfelelően 
a létrehozott vizsgálati beállítások száma 36 volt, melynek megfelelően kellet a 
méréseket elvégezni. A létrehozott vizsgálati beállításokat a 17. ábra szemlélte-
ti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A vontatási vizsgálatok során a gumiabroncs gyártója által előírt névleges 

belső abroncsnyomást alkalmaztam (4. táblázat). A névleges nyomás azt az 
abroncs belsőnyomást jelenti, melyet a gyártó az adott abroncsterhelésre előír.  

 
 
 

17. ábra 
A vontatási vizsgálat során alkalmazott vizsgálati beállítások 

 Beállítások 

1. 
Statikus 
tengelyterhelés-
beállítás 

3. 2. 

Első híd rugózás Bekapcsolt Kikapcsolt Bekapcsolt Kikapcsolt Bekapcsolt Kikapcsolt 

Hajtásmód 2 WD 4 WD 2 WD 4 WD 2 WD 4 WD 2 WD 4 WD 2 WD 4 WD 2 WD 4 WD 

Sebességfokozat 

B1 

B3 

C2 

B1 

B3 

C2 

B1 

B3 

C2 

B1 

B3 

C2 

B1 

B3 

C2 

B1 

B3 

C2 

B1 

B3 

C2 

B1 

B3 

C2 

B1 

B3 

C2 

B1 

B3 

C2 

B1 

B3 

C2 

B1 

B3 

C2 

Paraméter 
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4. táblázat:  A TAURUS 14,9R28 gumiabroncs terhelhetősége 
Belső nyomás [bar] 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 
Terhelhetőség [kg] 1015 1200 1365 1520 1665 1800 
Önlengésszám [s-1] 8,68* 8,94 9,18* 9,47 9,63* 9,80 
Lengésidő [s] 0,724* 0,702 0,684* 0,663 0,652* 0,641 
Frekvencia [Hz] 1,38* 1,42 1,46* 1,51 1,53* 1,56 
* - az adatok interpolálással kerültek meghatározásra 

 
A mérés során minden mérési szakaszban a traktor differenciálzárja bekap-

csolt állapotban volt, így volt biztosítható, hogy a traktor hátsó tengelyén lévő 
kerekek azonos fordulatszámmal forogjanak. 

Minden méréssorozat megkezdése előtt meghatároztam az adott tengelyter-
heléshez tartozó első és hátsó kerekek gördülési kerületeit, valamint ez alapján 
az egységnyi úthosszra eső kerékfordulatot (ford/m). 
 

Az egyes méréssorozatok megvalósítása az alábbiak szerint történt: 
- Beállítottam és ellenőriztem az adott méréssorozathoz tartozó tengely-

terhelést és abroncs belsőnyomást; 
- Bevittem a mérőszámítógépbe a „nulla” szliphez tartozó alapadatokat; 
- Kijelöltem a mérőterületet; 
- A mérés megkezdése előtt üzemi hőfokra melegítettem a traktort, majd 

ezt követően a mérőterületre történő állás után csatlakoztattam a fékező-
traktort; 

- Beállítottam a kívánt hajtás módot (hátsókerék-, összkerék-), valamint 
elsőtengely-rugózást (aktív, inaktív); 

- Ezt követően elindultam a traktorral a kiválasztott sebességfokozatban, 
majd üresmenetben (vonóerő terhelés nélkül) beállítottam a gázkart 
olyan állásba, hogy motor fordulatszáma 2250 min-1 legyen; 

- A motorfordulat és a haladási sebesség stabilizálódása után felvettem az 
üresmeneti pontot; 

- Az üresmeneti pont felvétele után a vonóerő terhelést – a szántóföldi kö-
rülmények nyújtotta lehetőségek határán belül – egyenletes lépcsőkben 
növeltem, így felvételre kerültek az egyes mérési pontok; 

- Az egy-egy mérési ponthoz tartozó időt 12 s-ra választottam, mely idő 
alatt megtett út során kerültek rögzítésre a mért adatok (200 Hz adat-
gyűjtési frekvencia mellett ez 0,005 s-kénti adatfelvételt jelentett). Így a 
12 s alatt minden mért jellemző tekintetében 2400 adat került rögzítésre; 

- Minden egyes új mérési pont beállítását követően megvártam, amíg a 
vonóerő-terhelés és a motorfordulatszám stabilizálódik, majd ezt köve-
tően került sor az újabb 12 s-os mérési szakasz adatainak rögzítésére; 
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- A mérések során a vonóerő-terhelést – a szántóföldi körülmények nyúj-
totta lehetőségek határán belül – addig növeltem, amíg az egyes beállítá-
soknál a járószerkezet szlipje a 25-30 %-ot el nem érte; 

- Az egy-egy kísérleti beállításnál végrehajtott mérés során 15-20 mérési 
pont felvételére került sor; 

- Az adatfeldolgozás során egységesen minden beállításnál 14 mérési 
pontot jelöltem ki, figyelembe véve azt, hogy a lehetőségekhez mérten 
az egymást követő terhelési lépcsők egyenletesen növekedjenek; 

- Az egyes mérési pontok 12 s időtartama alatt rögzített adatait először 
másodpercenként átlagoltam, így rendelkezésemre állt minden egyes 
mérési pont esetében 12 adatsor. Majd ezekből az átlagolt értékekből az 
adott mérési pontra jellemző átlagértéket képeztem, mely átlagértékeket 
használtam a további adatfeldolgozás és kiértékelés során.  

 
 

3.5.3. A kerékpattogási jelenség vizsgálata 
 
A kerékpattogási jelenség tanulmányozására végzett vizsgálatok a 3.1. feje-

zetben ismertetett helyszínen történtek 2008-ban. A kísérletet állandó össztö-
meg (7860 kg) mellett két különböző statikus tengelyterhelés-beállítás mellett 
végeztem el (elsőtengely-terhelés aránya 45,8 % és 38,7 %) három sebességfo-
kozatban (A1=3,8 km/h, B1=5,5 km/h, B2=6,3 km/h). A vonóerő-terhelést a 
3.3.2. fejezetben ismertetett fékező kocsi segítségével hoztam létre. 

A vizsgálat módszere a következő volt: 
- Beállítottam és ellenőriztem a traktor össztömegét, valamint a gumiab-
roncs légnyomását, illetve a méréssorozatnak megfelelő tengelyterhelé-
sét; 
- A vizsgálati területre állást követően üzemi hőfokra melegítettem a 
traktort; 
- A méréssorozatnak megfelelő sebességfokozat, illetve az elsőtengely-
rugózás kiválasztása (aktív vagy inaktív állapot) után elindultam a trak-
torral; 
- Az indulást követően a gázkart minden kísérleti beállításnál úgy állítot-
tam be, hogy a motor fordulatszáma 2250 min-1 legyen; 
- A traktor menetsebességének és motorfordulatának stabilizálódása után 
növelni kezdtem a vonóerő-terhelést; 
- A vonóerő-terhelést addig növeltem, amíg vagy létrejött a kerékpatto-
gás (wheel hop) vagy a szlip értéke elérte a 75-80 %-ot; 
- A mérés során a mintavételi frekvenciát 100 Hz-re állítottam be, és a 
teljes mérést rögzítettem (nulla vonóerőtől a mérés befejezéséig); 
- Mivel egy adott kísérleti beállításnál mért adatsor hossza 350-500 s 
között változott (ez 35.000-50.000 adatsort jelentett), ezért az adatfel-
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dolgozás és értékelés során a vonóerő-terhelés felfutását és lecsengését a 
mérési adatokból kiszűrtem; 
- Az egyes vizsgálati beállításoknál a teljes adatsorból négy db 20 s 
hosszú szakaszt jelöltem ki. A kijelölés alapja az volt, hogy az egyes 
szakaszokban kialakuló átlagos vonóerők az aktív és inaktív 
elsőtengely-rugózásnál szakaszonként azonosak vagy közel azonosak 
legyenek.  

 
 

3.5.4. A rugózási paraméterek meghatározása 
 
A kerékpattogási jelenség vizsgálatának tanulmányozása érdekében kísérleti 

úton méréssel meghatároztam a gumiabroncs, valamint a teljes lengőrendszer 
rugókarakterisztikáját aktív és inaktív rugózáskor. Mint ahogy azt a 10. ábrán 
bemutattam, aktív rugózáskor a tengely és az alváz között kettő darab hidrauli-
kus munkahenger teremt kapcsolatot, amelyek hidroakkumulátorokkal vannak 
összekapcsolva. A rendszer így a tengely és az alváz között hidropneumatkus 
rugózást biztosít. Amennyiben a rendszert kikapcsoljuk, úgy az alváz „ráül” a 
tengelyre. A két egység között ilyenkor egy gumibak teremt kapcsolatot. 

A mérés menete a következő volt (18. ábra): 

 
 
 
1) Beállítottam az első tenegly statikus tengelyterhelését talpmérlegek segít-
ségével. 
2) Beállítottam a terhelésnek megfelelő gumiabroncs nyomást. A nyomás-
beállításhoz a gumiabroncs gyártója által megadott terhelési táblázatot 
használtam.  
3) A traktor két első kerekével ráálltam a talpmérlegekre. 

Talpmérleg 

2 

Alváz 

1 

Tengely 

Felépítmény 

18. ábra 
Vázlat a rugókarakterisztika méréshez 
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4) Hidraulikus emelőberendezés segítségével megemeltem a traktort először 
az első tengelyen (1), majd az alvázon (2) keresztül. 
5) Miután a talpmérlegeken „0” értékek jelentek meg, ezt a magassági pon-
tot tekintettem a „nulla” elmozdulásnak. 
6) Egyenletes lépésközökkel visszaengedtem a traktort, miközben az össze-
tartozó elmozdulás-tömeg adatpárokat rögzítettem. 
7) A mérési módszer segítségével az (1) esetben a gumiabroncs, a (2) eset-
ben a teljes rendszer eredő rugókarakterisztikáját határoztam meg. 
8) A gumiabroncs, valamint az eredő rugókarakterisztika alapján meghatá-
roztam a tengely és az alváz közötti rugómerevséget aktív és inaktív rugózás 
esetén. Az alkalmazott összefüggés az alábbi volt: 
 

tengelyrsgumiabroncreredőr kkk
111 ++++==== .  (21) 

 
Ejtési vizsgálattal betonon felvettem az aktív és inaktív elsőtengely-rugózás 

lengési görbéit három eltérő statikus elsőtengely-terhelés (3600, 3320 és 3040 
kg) és az ezekhez tartozó gumiabroncs-nyomások (1,6; 1,4 és 1,2 bar) mellett. 
Az ejtési vizsgálatokat az alábbiak szerint hajtottam végre: 

1) Talpmérlegek segítségével beállítottam a kívánt statikus elsőtengely-
terhelést. 
2) Beállítottam a terheléshez tartozó névleges gumiabroncs-nyomást. 
3) Megemeltem a traktort az első tengely alatt egészen addig, amíg az első 
kerekek el nem emelkedtek a betontól. 
4) Hirtelen lejtettem a traktort, miközben rögzítettem a 400 Hz-es mintavé-
teli frekvenciára beállított függőleges gyorsulásérzékelők adatait. A gyorsu-
lásérzékelőket az elsőtengely jobb és bal oldalán, valamint a tengely fölött 
az alvázon helyeztem el. 
5) Az ejtést adott beállítás mellett háromszori ismétléssel hajtottam végre. 
A felvett rugókarakterisztikák és ejtési vizsgálatok alapján meghatároztam 

az adott beállításra jellemző logaritmikus dekrementumot (δ), a Lehr-féle csil-
lapítási számot (D), valamint a csillapítási tényezőt (k). Meghatároztam továbbá 
a lengőrendszer önlengésszámát (α), lengésidejét (T), valamint frekvenciáját 
(ν). A számításokhoz használt összefüggéseket a 3.6.2. fejezetben adom meg. 
 
 

3.6. A mérési adatok értékelésénél alkalmazott összefüggések és elméleti 
megfontolások 
 
A szabadföldi kísérletek és egyéb vizsgálatok során nyert adatok értékelése 

során a szakirodalom által javasolt összefüggéseket és számítási módszereket 
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alkalmaztam. Ezeket az összefüggéseket és számítási módszereket a célkitűzé-
seknek megfelelő sorrendben és csoportosításban adom meg. 

 
 
3.6.1. A szántóföldi vontatási vizsgálatok során kapott adatok feldolgozá-

sakor használt összefüggések 
  
Az egyenletes sebességgel haladó traktor dinamikus tengelyterhelése 

 
 a) Hátsókerékhajtás üzemódban: 
  Dinamikus hátsótengely-terhelés 
 

   
tr

ghg

tr

vv
sthdinh L

RF

L
hF

GG
⋅⋅⋅⋅

++++
⋅⋅⋅⋅++++====  [kN]  (22) 

  Dinamikus elsőtengely-terhelés 
    

   
tr

ghg

tr

vv
stedine L

RF

L
hF

GG
⋅⋅⋅⋅

−−−−
⋅⋅⋅⋅−−−−====  [kN]  (23) 

 a) Összekerék-hajtás üzemódban: 
  Dinamikus hátsótengely-terhelés 
 

 
tr
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G
G

F

L
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GG
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
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⋅⋅⋅⋅++++====    [kN]  (24) 

 
  Dinamikus elsőtengely-terhelés 
 

tr

gh
tr

sth
gge

tr
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g

tr

vv
stedine L

R
G
G

FR
G
G

F

L
hF

GG
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

−−−−
⋅⋅⋅⋅−−−−====  [kN] (25) 

 
 Vontatási teljesítmény: 
   
    hvv vFP ⋅⋅⋅⋅====   [kW]   (26) 

 
3.6.2. A lengéstani számítások során használt összefüggések 

Önlengésszám:  ,
r

r

m
k====αααα  [1/s]   (27) 
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Lengésidő:   ,
2
αααα
ππππ====T     [s]   (28) 

Frekvencia:   ,
1
T

f ====  [Hz]   (29) 

Körfrekvencia:  ,
2
T
ππππωωωω ====  [Hz]   (30) 

 Amplitúdó (lengésgyorsulás): ),(
2

1
minmax aaK −=  [m/s2]  (31) 

Lengésamplitúdó:  ,2
max

ωωωω
a

r ====   [m]  (32) 

Lehr-féle csillapítási szám: ,
4 22 δδδδππππ

δδδδ
++++

====csD    (33) 

 

Csillapítási tényező:  ,αααα
ππππ
δδδδ

rmk ====  [Ns/m]   (34) 

Logaritmikus dekrementum: 

  ,ln
2

1

y
y====δδδδ  illetve  

1

1ln
1

−−−−

====
ny
y

n
δδδδ   (35) 

 Lengés ciklusonkénti munkavégző képessége: 
    ,22 ωωωωππππ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== rmW rl  [J]   (36) 

 Teljesítménye: ,
2

32 ωωωω⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== r
m

P r
leng  [W]   (37) 

  
Sitkei (2005) alapján a rendszer csillapítását a δ logaritmikus dekrementum 

jellemzi. Ennek felhasználásával a lengőrendszer vesztesége maga a csillapítási 
teljesítmény, vagyis: 

 

   ,
2

32 ωωωω
ππππ
δδδδ

ππππ
δδδδ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅==== r

m
PP r
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4. EREDMÉNYEK 
 
A célkitűzésben megfogalmazottaknak, valamint a leírt módszerek alapján 

végzett vizsgálatok adatait értékelve az eredményeket és az azok alapján levont 
következtetéseimet az alábbi alfejezetekben foglalom össze.  

 
 
4.1. A talajvizsgálatok eredményei 
 
A kísérleti helyszíneken vett minták elemzése alapján a vizsgálatra kijelölt 

területek talajjellemzői az 5. és 6. táblázatokban találhatóak. A táblázatok a 
szakirodalom által általánosan elfogadott mechanikai-fizikai jellemzőket tar-
talmazzák. 
 
5. táblázat: A Cifrakerti vizsgálati terület fontosabb talajjellemzői 

Mélység-
tartomány 

[cm] 

Talaj-
nedvesség 
[tömeg%] 

Talaj-
nedvesség 

[térfogat%] 

K A Sűrű-
ség 

[g/cm3] 

Porozi-
tás [%] 

Talaj-
tömörség 

Fizikai 
féleség 

0-5 4,77 6,82 46 1,36 49,63 közepesen 
tömörödött 

agyagos 
vályog 

5-10 6,92 9,79 41 1,32 51,12 közepesen 
tömörödött 

vályog 

10-15 8,26 12,07 42 1,34 50,38 közepesen 
tömörödött 

vályog 

15-20 10,98 15,57 42 1,62 40,0 erősen tö-
mörödött 

vályog 

20-25 9,81 13,98 42 1,28 52,60 enyhén 
tömörödött 

vályog 

 
6. táblázat: Az MGI területén kijelölt vizsgálati terület fontosabb talajjellemzői 

Mélység-
tarto-
mány 
[cm] 

Talaj-
nedvesség 
[tömeg%] 

Talaj-
nedvesség 

[térfogat%] 

K A Sűrű-
ség 

[g/cm3] 

Porozi-
tás [%] 

Talaj-
tömörség 

Fizikai 
féleség 

0-5 4,78 5,10 43 1,00 62,97 laza szerke-
zet 

agyagos 
vályog 

5-10 6,85 9,08 44 1,24 54,08 enyhén 
tömörödött 

agyagos 
vályog 

10-15 7,88 13,32 43 1,55 42,60 erősen tö-
mörödött 

agyagos 
vályog 

15-20 8,94 14,14 44 1,44 46,67  tömörödött agyagos 
vályog 

20-25 10,18 17,92 43 1,58 41,49 erősen tö-
mörödött 

agyagos 
vályog 

 
Az 5. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a cifrakerti vizsgálati te-

rület a vizsgálat ideje alatt száraz és közepesen tömörödött állapotban volt. A 
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talaj talajtani szempontból fizikai féleségét tekintve vályog kategóriába sorolha-
tó. 

Az MGI telephelyén kijelölt vizsgálati terület – mint ahogy arról a 6. táblá-
zat is tájékoztat – hasonló mechanikai-fizikai paraméterekkel rendelkezett. Tö-
mörségét tekintve a talaj – a felső 5 cm-es réteget leszámítva – tömörödöttnek 
volt tekinthető, melynek talajtani besorolása fizikai féleség szempontjából 
agyagos vályog. 

A kúpos penetrométerrel mért tömörödöttségi eredmények a 19. és 20. áb-
rákon láthatók.  

 

 
 

19. ábra 
A cifrakerti vizsgálati területen mért átlagos talaj-ellenállás értékek 

20. ábra 
A gödöllői vizsgálati területen mért átlagos talaj-ellenállás értékek 
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A mérési eredmények szerint a cifrakerti terület átlagos kúpos-index (CI) 
értéke a 0-15 cm-es rétegben – amely réteget a terepen mozgó járművek vizsgá-
latának gyakorlatában gyakran alkalmazzák – CI0-15=2.365 kPa volt. Az MGI 
telephelyén kijelölt terület esetén ugyanez az érték CI0-15=1.685 kPa értékűre 
adódott. 

 
A diagramok jól tükrözik a területek talajművelési előzményeit. A Cifraker-

ti vizsgálati terület rendszeresen, évről-évre művelt terület volt, amelyen kalá-
szos gabonaféléket és kukoricát termesztettek. A vizsgálatot megelőző 2 évben 
nem történt sem szántás, sem pedig lazítás. Az alapművelést nehéz tárcsás bo-
ronával végezték el. Ezért alakult ki a 13-18 cm-es mélységben egy tömörödöt-
tebb réteg, amely a tárcsatalp-jelenségnek tulajdonítható (19. ábra). 

 
Ezzel szemben a Gödöllői vizsgálati területen a vizsgálatot megelőző 3 év-

ben nem történt termesztés, és így talajművelés sem. Ennek megfelelően a talaj 
„természetes” bolygatatlan állapotban volt. Ezt jól szemlélteti a 20. ábrán látha-
tó diagram is, amely arról tanúskodik, hogy a vizsgált három zóna közül egyik-
nél sem mutatható ki megugró tömörödöttségi érték a szokásos művelési mély-
ségben.  

 
Kielemezve a két vizsgálati terület 0-5 cm-es rétegében kapott CI és sűrű-

ségi adatokat, megállapítható, hogy Cifrakerti terület, amelyik nagyobb sűrű-
séggel is rendelkezik, nagyobb talajellenállásokat is eredményezett. A három-
szor 10 mérési pont átlagolásából kitűnik, hogy a CI értékek 1,23-1,91 MPa 
között változnak. A gödöllői terület CI értékei 1,14-1,69 MPa között alakultak. 
 
 

4.2. A traktor vontatási jellemzőinek vizsgálata 
 
4.2.1. A vonóerő-kifejtés és az alváz lengésgyorsulás kapcsolata 
 
Mint ahogy azt a 2.2.3.2. fejezetben már részleteztem, a traktorüzem során a 

terhelés nem állandó és egyenletes, hanem időben erősen váltakozó instacioner 
terhelés. Ez egyben azt is jelenti, hogy a traktor teljesítménymérlege időpilla-
natról időpillanatra változik, azaz jelentős dinamika jellemzi. A korábbi vonta-
tási vizsgálatok és méréstechnikai módszerek alapvetően stacionerként kezelték 
a traktor teljesítménymérlegét. A korszerű méréstechnikai eszközök és módsze-
rek azonban lehetőséget biztosítanak arra, hogy a korábban statikusan kezelt 
teljesítménymérleget dinamikusan is megvizsgálhassuk. Ennek érdekében a 3.4. 
fejezetben részletezett módon olyan mérőrendszert állítottam össze, amely lehe-
tőséget biztosított arra, hogy a mérés mintavételi sűrűségét 200 Hz értékre vá-
lasszam. A gyakorlati tapasztalatok alapján ez a mintavételi frekvencia már 
elegendő ahhoz, hogy a teljesítménymérleg egyes teljesítménykomponenseinek 
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érték-ingadozásait tanulmányozhassuk. Ezen túlmenően arra is lehetőség nyílik, 
hogy összehasonlíthatóvá váljanak a pillanatnyi vonóerő-értékek aktív és inak-
tív elsőtengely-rugózáskor. 

 
A 21. ábrán az állandónak tekinthető 30 kN terhelés mellett kialakuló vonó-

erő alakulása látható aktív és inaktív elsőtengely-rugózás során. Az ábrán jól 
látható, hogy – bár állandó terhelés mellett zajlott a mérés – az értékekben je-
lentős ingadozás alakul ki. Ezt az ingadozást – amely a traktormotor szempont-
jából instacioner terhelést jelent – a talaj egyenetlenségei és esetleges inhomo-
genitása okozzák.  

 
 
 
Megvizsgálva a további kísérleti beállítások során az ugyanilyen terhelés 

mellett kialakuló vonóerő-ingadozásokat hasonló eredményeket kapunk (lásd: 
M3. Melléklet). A 21. ábrán bemutatott diagram vizuális elemzése azt mutatja, 
hogy aktív elsőtengely-rugózás alkalmazása során kisebb vonóerő-lengések 
kialakulására lehet számítani.  

Mint ahogy azt a 2.2.3.2. fejezetben már részleteztem, a gördülési ellenállás 
részei a gumi- és talajdeformáció, valamint a függőleges lengések okozta ener-
giaveszteség. A függőleges lengéseket a talajprofil egyenetlenségei, valamint a 
vonóerő okozzák. A lengések a traktor első kerekein alakulnak ki, majd átadód-
nak az alvázra. Példaként a 21. ábrán látható vonóerő-ingadozáshoz tartozó 
alváz-lengésgyorsulás értékeket tanulmányozhatjuk a 22. ábrán. A vizuális ér-

21. ábra 
Állandó terhelés mellett kialakuló vonóerő-ingadozás aktív és inaktív 

elsőtengely-rugózás során 
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tékelés alapján egyértelműnek tűnik a különbség az aktív és inaktív elsőtengely-
rugózás esetén kialakuló alváz lengésgyorsulások között. Megvizsgálva a to-
vábbi kísérleti beállításoknál kapott értékeket hasonló eredményeket kapunk. 

 
 

 
 
Az objektívebb és részletesebb elemzés érdekében meghatároztam az alváz, 

valamint a jobb és bal első kerekek lengésgyorsulásainak RMS-értékeit a vizs-
gált vonóerő-kifejtés mellett. Az RMS-érték (Root Mean Square = Négyzetes 
Középérték) a lengés „energiatartalmáról” ad tájékoztatást. Minél nagyobb az 
érték, annál nagyobb a lengés „energia-elnyelése”. Az RMS-értéket a (39) ösz-
szefüggés segítségével határoztam meg: 

,
... 22

2
2
1

n

xxx
RMS n+++

=    (39) 

 ahol:  x1,2,… - a vizsgált jellemző értékei; 
   n – vizsgált adatok száma. 
 
 A számított értékeket a 7. táblázatban foglaltam össze. A számított RMS-

értékek egyértelműen alátámasztják az az előzetes feltételezést, mely szerint az 
aktív rugózás csökkenti az alváz lengéseit. Mindegyik vizsgálati beállításnál – a 
rugózott elsőtengelynek köszönhetően – kimutatható mértékben kisebb ampli-
túdójú lengések alakulnak ki az alvázon. Ez a mérsékeltebb lengésamplitúdó azt 
eredményezi, hogy a vonóerő-ingadozás is kisebb amplitúdójú lesz. További 
fontos eredmény, hogy abban az esetben, amikor az aktív rugózásnál alakul ki 

22. ábra 
Állandó terhelés mellett kialakuló alváz lengésgyorsulások aktív és 

inaktív elsőtengely-rugózás során 
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tartósan nagyobb lengés a bal vagy jobb első keréken (pl. B3 fokozat, v=7,9 
km/h; 40/60 % STT), akkor is mérsékeltebb az alvázra átadódó lengésgyorsu-
lás. 

 
7. táblázat:  Az alváz, valamint a jobb és bal első kerekek lengés- 

gyorsulásainak RMS-értékei az egyes kísérleti beállítá-
soknál (Fv átlag≈30 kN) 

RMS [m/s2] 
Bal első kerék Alváz Jobb első kerék 

 
Foko-

zat 

STT* 
eloszlás 
aránya 

[%] 
Aktív 

rugózás 
Inaktív 
rugózás 

Aktív 
rugózás 

Inaktív 
rugózás 

Aktív 
rugózás 

Inaktív 
rugózás 

33/67 0,841 1,298 0,363 1,065 0,839 1,354 
40/60 0,922 1,165 0,566 0,787 1,152 0,978 

 
B1 

 48/52 0,908 1,193 0,785 1,070 0,972 1,415 
33/67 0,906 1,327 0,550 1,042 1,009 1,309 
40/60 1,073 0,788 0,461 1,109 1,352 1,089 

 
B3 

48/52 1,139 0,993 0,667 0,772 1,280 0,987 
33/67 1,263 1,347 0,675 0,963 1,076 1,198 
40/60 1,295 1,859 0,771 1,154 1,637 1,686 

 
C2 

48/52 1,531 1,767 0,787 1,308 1,485 1,662 
*STT= Statikus Tengely Terhelés 
 
A 20 és 40 kN vonóerő-kifejtésnél kialakuló RMS-értékek az M4. Mellék-

letben találhatóak. Az adatok tanulmányozása alapján kijelenthető, hogy az al-
váz lengésgyorsulásainak RMS-értékei mind aktív, mind inaktív rugózáskor 
kisebbek, mint a kerekek lengésgyorsulásainak RMS-értékei. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy – bár a rugózás inaktív állapotban van – a tengely és az alváz kö-
zött kialakul egy bizonyos mértékű csillapítás. Ennek oka a rugózási rendszer 
felépítésének sajátosságában keresendő. Az alváz és a tengely között ugyanis 
inaktív rugózáskor egy gumiabak teremt kapcsolatot, így az nem tekinthető tel-
jesen merevnek. A rugómerevségek és csillapítások, valamint az átviteli függ-
vények (nagyítási tényezők) meghatározásával és értékelésével a 4.4.2. és 4.4.3. 
fejezetekben foglalkozom. 

 
A 7. táblázat, valamint az M4. Melléklet adatainak tanulmányozása során 

tapasztalható, hogy a kerekekről az alvázra átadódó lengésgyorsulások RMS-
értékeire hatással van a haladási sebesség, valamint a vonóerő is (23. ábra). Ak-
tív rugózáskor az átviteli tényező a haladási sebesség függvényében először nő, 
majd a sebesség további növelésével csökken. Inaktív rugózáskor ugyanakkor a 
sebesség növekedésével együtt nő az átviteli tényező értéke is. A vonóerő hatá-
sának vizsgálatával kapcsolatban az jelenthető ki, hogy a kifejtett vonóerő mind 
aktív, mind inaktív rugózáskor hatással van az átviteli tényezőre. Aktív rugó-
záskor ez a hatás lényegesen mérsékeltebb, mint inaktív esetben. Inaktív eset-
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ben a legkisebb vonóerő és legalacsonyabb haladási sebesség, valamint a legna-
gyobb vonóerő és legmagasabb sebesség esetén közel kétszeres a növekedés 
(0,481 → 0,929). 

 
 
 
A további statikus tengelyterhelés-beállítások során kapott adatokat az M5. 

Melléklet tartalmazza. 
 
Összegzésképpen kijelenthető, hogy az első tengely rugózása csökkenti a 

segédelsőkerék-hajtású traktor alvázának függőleges lengéseit összkerékhajtású 
üzemmódban, azaz a talajegyenetlenségek okozta gerjesztőerők nem érvénye-
sülnek akkora mértékben, mint rugózás nélkül. Ez egyenletesebb, kisebb inga-
dozású vonóerő-kifejtést, ezáltal vontatási teljesítmény-kifejtést eredményez. 
Ez nemcsak energetikai szempontból kedvezőbb, hanem így a traktorra ható 
dinamikus erők is mérsékeltebbek. 

 
 
4.2.2. A vonóerő-szlip kapcsolat alakulása aktív és inaktív rugózásnál 
 
A vonóerő-szlip kapcsolat ismerete elengedhetetlen az adott traktor vontatá-

si képességének megítélése szempontjából. Összkerékhajtású üzemmódban az 
első és hátsó kerekek hajtása háromféle módon valósulhat meg (minden esetben 
feltételezzük, hogy a jármű-talaj kapcsolatban résztvevő talaj állapota azonos és 
állandó): 

23. ábra 
A kerekek és az alváz közötti lengésgyorsulások átviteli tényezőinek 

alakulása a haladási sebesség függvényében  
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1) az első és hátsó kerekek mérete, beállítása, az első- és hátsótengely-
terhelés, valamint az első és hátsó kerekek kerületi sebessége mindenkor 
megegyezik egymással; 
2) az első és hátsó kerekek mérete, beállítása, az első- és hátsótengely-
terhelés különbözik egymástól, ugyanakkor az első és hátsó kerekek ke-
rületi sebessége mindenkor megegyezik egymással; 
3) az első és hátsó kerekek mérete, beállítása, az első- és hátsótengely-
terhelés, valamint az első és hátsó kerekek kerületi sebessége különbö-
zik egymástól; 

 
A gyakorlatban a segédelsőkerék-hajtású traktorok mindenkor a harmadik 

üzemállapotban dolgoznak. Ez két okra vezethető vissza. Egyrészt ezeket a 
traktorokat a 2.2.2.2. fejezetben részletezett okok miatt úgy tervezik, hogy az 
első kerekek 0-5 %-kal sietnek a hátsókhoz képest, vagyis kerületi sebességük 
ennyivel nagyobb. Ezt az elsőkerék-sietést járulékos szlipnek nevezzük. Más-
részt az üzem közben kialakuló és folyamatosan változó vonóerő-terhelés és 
ennek köszönhetően a dinamikus tengelyterhelések az első és hátsó kerekek 
kerületi sebességét állandóan változtatják. Így azok legfeljebb egy-egy időpilla-
natban egyeznek csak meg egymással.  

 
A járulékos szlip miatt a segédelsőkerék-hajtású traktoroknál összkerékhaj-

tású üzemmódban az alábbi három üzemállapot fordulhat elő: 
a) a járulékos szliphez tartozó első kerék adhéziós tényezőből származó 
kerék-kerületierő nagyobb, mint a traktor menetellenállása (vagyis a 
gördülési és csúszási veszteségek leküzdéséhez szükséges erő) és a ter-
helő erő (ha van) összege: ez esetben a hátsó hajtott kerék kerületi se-
bessége kisebb, mint az első keréké, ezért negatív nyomaték és szlip je-
lenik meg rajta. 
b) a járulékos szliphez tartozó első kerék adhéziós tényezőből származó 
kerék-kerületierő egyenlő a menetellenállások és a terhelés összegével: 
ez esetben a hátsó kerék tisztán, szlipmentesen gördül. 
c) a járulékos szliphez tartozó első kerék adhéziós tényezőből származó 
kerék-kerületierő kisebb, mint a traktor menetellenállásainak és a terhelő 
erőnek az összege: ebben az esetben a hátsó kerék hajtott kerékként vi-
selkedik, vagyis pozitív nyomaték és szlip jelenik meg rajta, miközben 
az első kerék a járulékos szlipnél nagyobb szlippel fog gördülni.  

 
Egy adott vizsgálati beállításnál a teljes terhelési ciklus során rendszerint 

mindhárom üzemállapot előfordulhat. Az a) esetben a traktor hátsó kerekén – a 
siető első kerék miatt – egy belső vontatási teljesítmény, mint fékteljesítmény is 
jelentkezik. Ennek mértéke adott talaj esetén a haladási sebesség, a dinamikus 
tengelyterhelés és az egyensúlyi szliphez tartozó adhéziós tényező függvénye. 
A traktor az indulást követően igyekszik erre az egyensúlyi állapotra beállni. Ez 
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az egyensúlyi állapot akkor következik be, amikor az első kerekeken fellépő 
belső vontatási teljesítmény ki nem egyenlítődik a hátsó kerekeken ellenkező 
előjellel ébredő fékteljesítménnyel. A b) üzemállapot kialakulásakor az első 
kerék szlipje megegyezik a járulékos szlippel. Ilyenkor a hátsó kerék 
szlipmentesen gördül. A vonóerő további növekedésével pedig beáll a c) üzem-
állapot. 

 
 
 4.2.2.1. Önvontatási szlipek 
 
A vizsgált traktor összekerékhajtású üzemmódjában meghatároztam a trak-

tor önvontatásakor fellépő szlipértékeket. Az adatok a 8. táblázatban található-
ak. 

A táblázat adataiból látható, hogy a traktor önvontatásakor mindhárom sta-
tikus tengelyterhelés-beállítás és mindhárom vizsgált sebességfokozatban a hát-
só keréken negatív, míg az elsőn pozitív szlipek alakulnak ki. Ez a fentebb rész-
letezett a) üzemállapotot jelenti, vagyis: a traktor hajtott első kerekein az ön-
vontatáshoz szükséges erőnél nagyobb kerületi erő ébred. Ennek oka a nagyobb 
kerékcsúszáshoz tartozó nagyobb adhéziós tényező, amely a hátsó kerekeken 
visszahajtó erőt eredményez.  

 
8. táblázat: A traktor hajtott első és hátsó kerekeinek mért önvontatá-

si szlip értékei az egyes vizsgálati beállításoknál 
Szlip [%] 

Aktív rugózás Inaktív rugózás 
 

Sebesség  
fokozat 

STT  
eloszlás aránya 

[%] Első  
kerék 

Hátsó 
kerék 

Első  
kerék 

Hátsó 
kerék 

33/67 3,802 -1,269 3,418 -1,662 
40/60 3,389 -1,153 2,661 -1,927 

 
B1 

v=5,5 km/h 48/52 1,205 -2,241 1,184 -2,281 
33/67 4,278 -0,761 3,477 -1,597 
40/60 3,029 -1,512 2,887 -1,674 

 
B3 

v=7,9 km/h 48/52 1,076 -2,371 1,533 -1,901 
33/67 4,002 -1,051 3,661 -1,408 
40/60 2,549 -2,139 2,998 -1,551 

 
C2 

v=10,5 km/h 48/52 1,229 -2,203 1,618 -1,812 
 
 
4.2.2.2. Vonóerő-szlip kapcsolat vizsgálata 
 
A különböző kísérleti beállítások mellett végzett vontatási vizsgálatok során 

felvett adatokból meghatároztam a teljes terhelési ciklus vonóerő-szlip kapcso-
latát. Majd ezek után az ugyanazon beállításhoz tartozó aktív és passzív rugózás 
során kapott görbéket egy közös diagramon vizsgáltam. Példaként az 1. statikus 
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tengelyterhelés-beállításban a B1 fokozatnál kialakuló vonóerő-szlip kapcsola-
tot mutatja a 24. ábra aktív és inaktív elsőtengely-rugózás mellett. 

 
Az ábrán látható, hogy mind aktív, mind inaktív rugózás során a vonóerő-

szlip kapcsolat alakulása a teljes terhelési ciklus alatt hasonló. Az aktív 
elsőtengely-rugózás pozitív hatása a nagyobb vonóerő-kifejtés mellett mutatko-
zik meg. 

 
 
A vizsgált kísérleti beállításnál az volt tapasztalható, hogy a 30 kN vonóerő-

érték fölötti tartományban mind a hátsó, mind pedig az első kerekek szlipje ki-
sebb az aktív rugózás mellett. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a vonó-
erő növekedésével a különbségek is nőnek. Ez a trend a többi vizsgált kísérleti 
beállításra is igaz (lásd: M6. Melléklet). Ez tehát általánosságban azt jelenti, 
hogy az aktív elsőtengely-rugózás használata mérsékli az adott vonóerő-kifejtés 
során kialakuló kerékszlipek mértékét. Másképpen fogalmazva, a vontatás so-
rán kialakuló adott szlip-értékhez nagyobb vonóerő-érték tartozik az aktív 
elsőtengely-rugózás használatakor.  

 
 
 
 

24. ábra 
A kerékszlipek alakulása a vonóerő függvényében 
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4.2.2.3. A tengelyterhelés hatása az állandó vonóerő mellett kialakuló 
szlipre 
 
Összkerékhajtású üzemmódban a traktor teljes tömege adhéziós tömegként 

vehető figyelembe. Ugyanakkor a traktor össztömegének megoszlása az első és 
hátsó tengelyek között nagyon fontos beállítási paraméter, mint ahogy azt a 
2.2.2.1. fejezetben már részletesen bemutattam. Ezért a vizsgálati beállítások 
tervezésénél alapvető szempont volt a különböző statikus tengelyterhelés-
beállítások létrehozása. Példaként a 25. ábrán adott állandó vonóerő-kifejtés 
(Fv=40 kN) mellett kialakuló első és hátsó kerékszlipek alakulása látható aktív 
és inaktív elsőtengely-rugózás és azonos vizsgálati beállítások esetén.  

 
 
 
Az eredmények szerint a dinamikus tengelyterhelés-megoszlás hatással van 

mind az első, mind pedig a hátsó kerék szlipjeinek alakulására. A dinamikus 
tengelyterhelés a mindenkori vonóerő függvénye (26. ábra). A dinamikus 
elsőtengely-terhelés változásának hatása aktív és inaktív elsőtengely-rugózás 
során egyaránt kimutatható. A statikus elsőtengely-terhelés növelésével (1⇒2) 
először csökken mind az első, mind a hátsó kerekek szlipje. Ez a kedvezőbb 
adhéziós tömeg-eloszlásnak köszönhető. Tovább növelve az első tengely stati-
kus terhelését (2⇒3) azt tapasztaljuk, hogy a szlipek változása eltérően alakul 
aktív és inaktív elsőtengely-rugózás során. Nevezetesen: inaktív rugózás esetén 
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további csekély mértékű (a hátsó keréknél 0,5 %-os, az elsőnél 1,4 %-os) csök-
kenés figyelhető meg. 

 
 
Ezzel szemben aktív rugózás mellett mindkét keréknél csekély mértékű (a 

hátsónál 1,15 %-os, az elsőnél 0,21 %-os) szlip-növekedés tapasztalható. Ez azt 
jelenti, hogy amennyiben a traktor inaktív elsőtengely-rugózással üzemel, akkor 
célszerűbb a 3. statikus tengelyterhelés-eloszlást alkalmazni. Ugyanakkor aktív 
elsőtengely-rugózás mellett kedvezőbb a 2. beállítás. Mindemellett az aktív 
rugózás során kialakuló kerékcsúszások a 3. beállítás esetén is kisebb mértékű-
ek, mint inaktív rugózásnál. A további kísérleti beállítások során kapott ered-
ményeket az M7. Mellékletben helyeztem el.  

 
 
4.3. A vontatási paraméterek szórásvizsgálata, dinamikai faktorának 
meghatározása 
 
Ebben a fejezetben a kitűzött vizsgálati céloknak megfelelően a fontosabb 

vontatási paraméterek, a dinamikus elsőtengely-terhelés, valamint az első kere-
kek és az alváz függőleges lengésgyorsulás-értékeinek statisztikai elemzését 
végzem el. A 200 Hz-es (5 ezred másodpercenkénti) mintavételi frekvencia 
lehetőséget biztosít arra, hogy a fontosabb vontatási jellemzők – mint a vonó-
erő, haladási sebesség, vontatási teljesítmény, kerékszlipek – szórását és dina-
mikai faktorát megvizsgáljam.  

 
4.3.1. A vontatási paraméterek és a lengésgyorsulások szórásvizsgálatának 
eredményei 
Az egyes paraméterek szórását az alábbi összefüggés segítségével határoz-

tam meg: 
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ahol:  xi – az adott paraméter pillanatnyi értéke; 
   x - az adott paraméter átlagértéke; 
   n – adatok száma. 

A szórás, mint statisztikai jellemző segítségével megvizsgálható az adott pa-
raméter átlagos értéktől való átlagos eltérése aktív és inaktív elsőtengely-
rugózás során. Ennek ismerete azért fontos, mert így képet kapunk arról, hogy 
az aktív elsőtengely-rugózás hatással van-e a vizsgált paraméter ingadozásának 
mértékére. Amennyiben kisebb a vizsgált paraméter szórása aktív rugózáskor 
azonos beállítások mellett, mint inaktív esetben, úgy ez azt jelenti, hogy traktor 
egyenletesebb vonóerőt, ezáltal vontatási teljesítményt képes szolgáltatni, 

 
A vizsgált paraméterek szórását mindhárom sebességfokozatban, mindhá-

rom statikus tengelyterhelés-eloszlás mellett 20, 30 és 40 kN átlagos vonóerő-
kifejtés mellett határoztam meg. A számítást minden esetben 10 másodperces 
mérési idő alatt rögzített adatok alapján végeztem. Ez egyenként – figyelembe 
véve a 200 Hz-es mintavételi frekvenciát – 2000 db adatot jelentett minden 
egyes paraméter esetében. A 9-11. táblázatokban példaként a B1 sebességfoko-
zatban kialakuló szórás-értékek találhatóak. 

 
9. táblázat:       A vontatási paraméterek és lengésgyorsulás-értékek  

szórásai 20 kN átlagos vonóerőnél 
Sebesség: v=5,5 km/h;    Fv=20 kN 
saktív=8,85 %; sinaktív=8,87 % 

    

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Vontatási  
paraméter 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 2600 

Dinamikus: 1780 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3200 

Dinamikus: 2380 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3600 

Dinamikus: 2790 
Vonóerő [kN] 1,111 1,856 0,989 1,217 0,850 1,244 

Haladási sebesség [m/s] 0,023 0,023 0,019 0,021 0,022 0,017 
Vontatási teljesítmény [kW] 1,688 1,715 1,456 1,839 1,325 1,789 

Első szlip [%] 1,529 1,551 1,309 1,405 1,469 1,232 
Hátsó szlip [%] 1,565 1,468 1,361 1,341 1,279 1,349 

Dinam. elsőtengely-terhelés 
[kg] 

38,8 41,3 32,4 39,8 27,8 40,7 

Bal első kerék lengésgyor-
sulás [m/s2] 

1,134 1,039 0,838 0,939 0,961 0,739 

Alváz lengésgyorsulás 
[m/s2] 0,335 0,448 0,341 0,461 0,299 0,356 

Jobb első kerék lengésgyor-
sulás [m/s2] 

1,097 1,012 0,847 0,852 0,840 0,681 
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10. táblázat:      A vontatási paraméterek és lengésgyorsulás-értékek  
szórásai 30 kN átlagos vonóerőnél 

Sebesség: v=5,5 km/h;    Fv=30 kN 
saktív=15,28 %; sinaktív=15,97 % 

    

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Vontatási  
paraméter 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 2600 

Dinamikus: 1450 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3200 

Dinamikus: 2060 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3600 

Dinamikus: 2460 
Vonóerő [kN] 1,480 1,959 1,660 1,809 1,898 2,776 

Haladási sebesség [m/s] 0,019 0,027 0,022 0,025 0,021 0,027 
Vontatási teljesítmény [kW] 2,100 2,690 2,399 2,537 2,729 3,886 

Első szlip [%] 1,368 1,761 1,539 1,686 1,661 1,849 
Hátsó szlip [%] 1,463 1,811 2,003 1,807 1,559 1,797 

Dinam. elsőtengely-terhelés 
[kg] 48,4 67,1 54,3 59,2 62,1 90,8 

Bal első kerék lengésgyor-
sulás [m/s2] 0,741 1,216 0,917 1,180 0,865 1,226 

Alváz lengésgyorsulás 
[m/s2] 0,345 0,885 0,337 0,721 0,382 0,795 

Jobb első kerék lengésgyor-
sulás [m/s2] 0,725 1,101 0,756 1,017 0,820 1,181 

11. táblázat:      A vontatási paraméterek és lengésgyorsulás-értékek  
szórásai 40 kN átlagos vonóerőnél 

Sebesség: v=5,5 km/h;     Fv=40 kN 
saktív=26,62 %; sinaktív=30,14 % 

    

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Vontatási paraméter Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 2600 

Dinamikus: 1130 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3200 

Dinamikus: 1730 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3600 

Dinamikus: 2130 
Vonóerő [kN] 2,349 2,396 2,928 3,539 2,632 2,944 

Haladási sebesség [m/s] 0,021 0,018 0,021 0,053 0,015 0,022 
Vontatási teljesítmény [kW] 2,782 2,749 3,401 4,259 3,349 3,562 

Első szlip [%] 1,707 1,451 1,554 3,472 1,319 1,699 
Hátsó szlip [%] 1,461 1,261 1,455 3,454 1,116 1,587 

Dinam. elsőtengely-terhelés 
[kg] 78,3 82,7 95,7 116,7 96,3 106,1 

Bal első kerék lengésgyor-
sulás [m/s2] 0,795 0,764 0,740 1,012 0,990 0,956 

Alváz lengésgyorsulás 
[m/s2] 0,384 0,498 0,347 0,668 0,421 0,645 

Jobb első kerék lengésgyor-
sulás [m/s2] 0,937 0,751 0,710 0,951 0,767 0,863 

 
 
 



 83 

A szórásvizsgálat eredményei alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: 
- a vonóerő-értékek szórása mindhárom statikus tengelyterhelés esetén az 
aktív elsőtengely-rugózás mellett kisebb értékű, mint inaktív rugózáskor. Ez 
mindhárom átlagos terhelés mellett igaz, ami egyben azt is jelenti, hogy a 
vonóerő ingadozása kisebb mértékű abban az esetben, ha a traktor első ten-
gelye rugózik; 
- növekvő vonóerő-terheléshez növekvő vonóerő-szórásértékek tartoznak 
mind aktív, mind inaktív rugózás esetén, azaz a terheléssel együtt nő a trak-
tor által kifejtett vonóerő ingadozása;  
- ugyanez állapítható meg a vontatási teljesítmény értékeinek szórásvizsgá-
latakor is. Ez abból következik, hogy a vontatási teljesítmény függvénye a 
vonóerőnek; 
- a haladási sebesség szórás-értékeiben nem mutatkozik jelentős ingadozás 
sem aktív, sem pedig inaktív rugózás mellett; 
- a dinamikus elsőtengely-terhelés kisebb ingadozást mutat aktív rugózáskor 
minden vizsgálati beállítás mellet; 
- a dinamikus elsőtengely-terhelés szórása – a vonóerőhöz hasonlóan – a 
terheléssel együtt nő;  
- az alváz lengésgyorsulás-értékeinek szórása mindhárom statikus-
tengelyterhelés eloszlás mellett, mindhárom vizsgált terhelés során aktív 
elsőtengely-rugózáskor kisebb, mint inaktív esetben; 
- ha a kerekek lengésgyorsulás-értékeinek szórását tekintjük bázisértéknek, 
akkor kijelenthető, hogy aktív rugózáskor az alváz lengésgyorsulás-
értékeinek szórása jelentős mértékben (50-70 % között) csökken (25. ábra). 
A csökkenés mértéke a vonóerő növekedésével általában csökken; 
- a kerekeken mért lengésgyorsulás-értékekhez képest inaktív rugózáskor is 
kisebb mértékű az alváz lengésgyorsulásainak szórása. Ez a csökkenés ki-
sebb vonóerőnél (20 kN) 50 % körüli, nagyobb vonóerőnél azonban 25-30 
%-ra csökken (27. ábra) 
 
A szórásvizsgálat eredményei egyértelműen megerősítik a korábbi fejeze-

tekben leírtakat, mely szerint az aktív elsőtengely-rugózás egyenletesebb vonó-
erő-kifejtést eredményez, mert a kerekekre ható dinamikus függőleges terhelés, 
amely az adhéziós erőt eredményezi, a rugózásnak köszönhetően szintén egyen-
letesebb.  

 
A B3 és C2 fokozatban kapott szórásvizsgálatok eredményei az M8. Mel-

lékletben találhatóak. 
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4.3.2. A vontatási paraméterek dinamikai faktorának és variációs koeffi-
ciensének (CV) meghatározása 
 
A dinamikai faktortartomány segítségével kifejezhető, hogy a vizsgált von-

tatási paraméter szélső értékei hogyan viszonyulnak a középértékhez abban az 
esetben, ha szándékos terhelés- vagy sebességváltoztatást nem hozunk létre. Sík 
területen történő vizsgálat során a változásokat a terepprofil egyenetlenségeiből 
származó lengések és a talaj esetleges inhomogenitása okozza. A dinamikai 
faktortartomány fizikai tartalmának értelmezése a következő: a faktortartomány 
értékei megmutatják, hogy a vizsgált jellemző változása az átlagos értékhez 
képest milyen két szélsőérték mozog, vagyis a legkisebb (φdin min) és legnagyobb 
(φdin max) eltérés az átlagérték mekkora arányát jelenti. Ezek alapján a kisebb 
dinamikai faktortartomány a vizsgált értékek kisebb ingadozását jelenti.  

 
A fontosabb vontatási paraméterek, valamint a dinamikus elsőtengely-

terhelés, továbbá az első kerekek és az alváz függőleges lengésgyorsulás-
értékek dinamikai faktortartományát aktív és inaktív elsőtengely-rugózás esetén 
az alábbi összefüggés segítségével határoztam meg: 

   ,; maxmin 






=
x

x

x

x
dinφ     (41) 

ahol: xmin és xmax – a mért vagy számított paraméter  
legkisebb vagy legnagyobb értéke; 

   x - az adott paraméter átlagértéke; 
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Példaként a 12-14. táblázatokban a B1 sebességfokozatban, három eltérő át-
lagos terhelés mellett (20, 30 és 40 kN) kialakuló dinamikai faktortartomány 
értékeit adom meg aktív és inaktív elsőtengely-rugózás során.  

 
A dinamikai faktortartomány meghatározásán túl a fentebb említett paramé-

terek vonatkozásában megadom a variációs koefficiens (CV) értékét is, melyet 
az alábbi összefüggés segítségével határoztam meg: 

     .
x

CV stσσσσ====    (42) 

 
A variációs koefficiens a vizsgált érték szóródása és középértéke között te-

remt kapcsolatot. Fizikai tartalmát tekintve arra ad választ, hogy az adott para-
méter szórása hányad része (hány százaléka) a középértéknek.  

 
12. táblázat:   Vontatási paraméterek dinamikai faktortartományának és CV-

értékeinek alakulása 20 kN átlagos vonóerő-kifejtés mellett 
Sebesség: v=5,5 km/h;    Fv=20 kN 
saktív=4,04 %; sinaktív=4,09 % 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Vontatási paraméter Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 2600 

Dinamikus: 1780 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3200 

Dinamikus: 2380 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3600 

Dinamikus: 2790 
0,852 – 
1,157 

0,842 – 
1,166 

0,894 – 
1,129 

0,838 – 
1,190 

0,883 – 
1,108 

0,879 – 
1,094 

                      Din. fakt. 
Vonóerő 
                           CV 0,057 0,059 0,047 0,061 0,041 0,058 

0,941 – 
1,049 

0,945 – 
1,039 

0,962 – 
1,035 

0,955 – 
1,040 

0,956 – 
1,064 

0,961 – 
1,106 

                      Din. fakt.     
Haladási  
sebesség            CV 0,016 0,016 0,013 0,015 0,015 0,012 

0,835 – 
1,176 

0,825 – 
1,176 

0,881 – 
1,141 

0,836 – 
1,194 

0,883 – 
1,130 

0,875 – 
1,192 

                      Din. fakt. 
Vontatási         
teljesítmény       CV 0,057 0,060 0,048 0,064 0,043 0,057 

0,943 – 
1,070 

0,941 – 
1,082 

0,962 – 
1,031 

0,949 – 
1,044 

0,975 – 
1,065 

0,971 – 
1,078 

Dinamikus      Din. fakt. 
elsőtengely- 
terhelés              CV 0,022 0,025 0,014 0,017 0,024 0,027 

0,440 – 
1,569 

0,445 – 
1,604 

0,469 – 
1,469 

0,474 – 
1,695 

0,690 – 
1,379 

0,691 – 
1,423 

Első szlip        Din. fakt. 
 
                           CV 0,170 0,201 0,163 0,202 0,208 0,263 

0,004 – 
2,346 

0,005 – 
2,676 

0,012 – 
2,293 

0,005 – 
2,546 

0,048 – 
2,109 

0,037 – 
2,135 

Hátsó szlip      Din. fakt. 
 
                           CV 0,371 0,494 0,366 0,495 0,315 0,365 
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13. táblázat:     Vontatási paraméterek dinamikai faktortartományának és CV-
értékeinek alakulása 30 kN átlagos vonóerő-kifejtés mellett 

Sebesség: v=5,5 km/h;    Fv=30 kN 
saktív=10,82 %; sinaktív=11,12 % 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Vontatási paraméter Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 2600 

Dinamikus: 1780 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3200 

Dinamikus: 2380 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3800 

Dinamikus: 2990 
0,847 – 
1,126 

0,835 – 
1,203 

0,874 – 
1,139 

0,859 – 
1,147 

0,837 – 
1,186 

0,761 – 
1,264 

                      Din. fakt. 
Vonóerő 
                           CV 0,049 0,063 0,056 0,060 0,060 0,089 

0,960 – 
1,046 

0,950 – 
1,062 

0,963 – 
1,057 

0,949 – 
1,046 

0,960 – 
1,050 

0,953 – 
1,057 

                      Din. fakt.     
Haladási  
sebesség            CV 0,014 0,020 0,017 0,019 0,016 0,021 

0,850 – 
1,160 

0,827 – 
1,202 

0,851 – 
1,166 

0,857 – 
1,159 

0,823 – 
1,244 

0,773 – 
1,260 

                      Din. fakt. 
Vontatási         
teljesítmény       CV 0,052 0,066 0,061 0,063 0,067 0,096 

0,912 – 
1,106 

0,856 – 
1,117 

0,936 – 
1,058 

0,930 – 
1,067 

0,926 – 
1,065 

0,898 – 
1,093 

Dinamikus      Din. fakt. 
elsőtengely- 
terhelés              CV 0,034 0,045 0,026 0,029 0,024 0,035 

0,688 – 
1,247 

0,587 – 
1,354 

0,570 – 
1,179 

0,577 – 
1,360 

0,628 – 
1,280 

0,667 – 
1,336 

Első szlip        Din. fakt. 
 
                           CV 0,09 0,114 0,106 0,129 0,103 0,112 

0,526 – 
1,427 

0,483 – 
1,462 

0,350 – 
1,558 

0,329 – 
1,568 

0,558 – 
1,353 

0,539 – 
1,356 

Hátsó szlip      Din. fakt. 
 
                           CV 0,136 0,165 0,191 0,200 0,117 0,133 

 
 

A vontatási paraméterek, valamint a dinamikus elsőtengely-terhelés dina-
mikai faktortartományának és variációs koefficiensének vizsgálata alapján az 
alábbi megállapításokat tehetjük: 

- a vontatási paraméterek, és ezzel együtt a dinamikus elsőtengely-
terhelés átlagos szántóföldi körülmények között a különböző nagyságú 
vonóerőt kifejtő traktor esetében dinamikusan változnak; 
- aktív elsőtengely-rugózás alkalmazása során a vizsgált jellemzők di-
namikai faktortartománya azonos kísérleti beállítások esetén rendszerint 
kisebb, mint inaktív rugózásnál. Ez azt jelenti, hogy az elsőtengely-
rugózás csökkenti a paraméterek dinamikáját, a traktor egyenletesebb 
teljesítmény leadására lesz képes; 
-  a kerékszlipek variációs koefficiense aktív rugózás során az első kerék 
esetében 0,053 – 0,208 (5,3 % - 20,8 %), míg a hátsó kerék esetében 
0,051 – 0,371 (5,1 % - 37,1 %) értékek között alakult. Az adatok azt bi-
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zonyítják, hogy a kerékszlipek egy adott átlagérték körül ingadoznak. A 
szlip-ingadozás kisebb mértékű aktív elsőtengely-rugózáskor mind az 
első, mind pedig a hátsó kerekeknél;  
- inaktív rugózás során ugyanezek az értékek a következőképpen alakul-
tak: elsőkerék-szlip 0,059 – 0,263 (5,9 % - 26,3 %); hátsókerék-szlip 
0,060 –  0,495 (6,0 % - 49,5 %); 
- összegzésképpen megállapítható, hogy mindhárom statikus tengelyter-
helés esetén az első- és hátsókerék-szlipek CV-értéke aktív elsőtengely-
rugózás használatakor kisebb, mint inaktív rugózás során. Az aktív 
elsőtengely-rugózásnak köszönhetően a vizsgált beállítások mellett ki-
sebb kerékszlip-ingadozások alakulnak ki 

 
14. táblázat:      Vontatási paraméterek dinamikai faktorának értékei  

40 kN átlagos vonóerő-kifejtés mellett 
Sebesség: v=4,0 km/h;     Fv=40 kN 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Aktív 
rug. 

Inaktív 
rug. 

Vontatási paraméter Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 2600 

Dinamikus: 1780 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3200 

Dinamikus: 2380 

Első tengely  
terhelése [kg] 
Statikus: 3800 

Dinamikus: 2990 
0,833 – 
1,167 

0,819 – 
1,165 

0,819 – 
1,196 

0,744 – 
1,238 

0,846 – 
1,118 

0,808 – 
1,166 

                      Din. fakt. 
Vonóerő 
                           CV 0,056 0,059 0,073 0,092 0,070 0,073 

0,951 – 
1,058 

0,944 – 
1,064 

0,953 – 
1,047 

0,933 – 
1,192 

0,962 – 
1,034 

0,934 – 
1,058 

                      Din. fakt.     
Haladási  
sebesség            CV 0,019 0,018 0,018 0,046 0,014 0,020 

0,824 – 
1,212 

0,822 – 
1,226 

0,825 – 
1,210 

0,731 – 
1,315 

0,845 – 
1,207 

0,798 – 
1,216 

                      Din. fakt. 
Vontatási         
teljesítmény       CV 0,061 0,064 0,074 0,097 0,074 0,079 

0,771 – 
1,229 

0,761 – 
1,264 

0,852 – 
1,137 

0,831 – 
1,182 

0,886 – 
1,093 

0,872 – 
1,115 

Dinamikus      Din. fakt. 
elsőtengely- 
terhelés              CV 0,076 0,089 0,055 0,065 0,042 0,049 

0,822 – 
1,210 

0,814 – 
1,214 

0,770 – 
1,195 

0,452 – 
1,241 

0,813 – 
1,168 

0,721 – 
1,225 

Első szlip        Din. fakt. 
 
                           CV 0,055 0,059 0,061 0,132 0,053 0,066 

0,833 – 
1,159 

0,830 – 
1,162 

0,780 – 
1,214 

0,377 – 
1,254 

0,863 – 
1,136 

0,760 – 
1,257 

Hátsó szlip      Din. fakt. 
 
                           CV 0,053 0,060 0,066 0,151 0,051 0,069 

 
A további eredmények (B3 és C2 fokozat) az M9. Mellékletben találhatóak. 
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4.4. A függőleges lengések hatása a traktor vontatási paramétereire 
 
Ebben a fejezetben a célkitűzéseknek megfelelően azt vizsgálom meg, hogy 

a kerék függőleges lengései hogyan hatnak a vonóerő-kifejtésre. Ehhez szüksé-
ges ismerni a traktor rugózási rendszerének jellemzőit, valamint a rugókarakte-
risztikákat mind aktív, mind inaktív rugózás esetén. 

 
   
4.4.1. A rugókarakterisztika meghatározása 
 
A 3.5.4. fejezetben részletezett módon meghatároztam a traktor első gumi-

abroncsának, valamint a gumiabroncs és a felfüggesztés együttes, eredő rugóka-
rakterisztikáját aktív és inaktív rugózás esetén. A vizsgálatot három 
elsőtengely-terhelés (3600 kg, 3040 kg és 2400 kg) és az ezekhez tartozó gumi-
abroncs-nyomásokon (1,6; 1,2 és 0,8 bar) hajtottam végre. Példaként a 28. áb-
rán a 3600 kg statikus elsőtengely-terhelés mellett kapott rugókarakterisztika 
látható. 

 
 
A további beállítások rugókarakterisztikái az M10. Mellékletben található-

ak. Az ábrák alapján megállapítható, hogy mind a gumiabroncs, mind pedig a 
teljes rendszer rugókarakterisztikája alapvetően lineáris jellegűnek tekinthető. A 
gumiabroncs rugókarakterisztikája a csökkenő terhelés és belsőnyomás hatására 
megtartja lineáris jellegét, de értelemszerűen értéke megváltozik. A mérések 
alapján kiszámítottam a gumiabroncsra és a teljes rendszerre jellemző rugóme-

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Rugózási karakterisztika

R2=0,98

p=1,6 bar
Q=1800 kg
Elsõ tengely terhelés: 3600 kg

 Gumiabroncs + tengely - aktív rugózás
 Gumiabroncs + tengely - inaktív rugózás
 Gumiabroncs

R2=0,99

R2=0,99

Elmozdulás, s [mm]

S
úl

ye
rõ

, G
 [N

]

28. ábra 
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revséget, valamint rugóállandókat. Ezek alapján pedig a (21) összefüggés fel-
használásával meghatároztam a tengely és az alváz közötti rugómerevséget ak-
tív és inaktív rugózáskor egyaránt. A számított rugómerevség és rugóállandó 
értékek a 15. táblázatban találhatóak.  

 
15. táblázat: A rugóállandók és rugómerevségek értékei 

Rugóállandó, kr [N/cm] Rugómerevség, cr [mm/kN] Belső-
nyomás 
[bar] 

Rugózás 
abroncs tengely eredő abroncs tengely eredő 

Inaktív 1730 21292 1600 5,78 0,47 6,25 
1,6 

Aktív 1730 1876 900 5,78 5,33 11,11 
Inaktív 1364 18429 1270 7,331 0,543 7,874 

1,2 
Aktív 1364 1529 721 7,331 6,540 13,869 
Inaktív 960 17111 909 10,42 0,584 11,00 

0,8 
Aktív 960 1403 570 10,42 7,128 17,54 

 
A 15. táblázat adataiból látható, hogy inaktív rugózáskor a tengely és az al-

váz közötti rugóállandó nagyságrendileg nagyobb, mint a gumiabroncsé. Ezek 
alapján inaktív rugózáskor a tengely és az alváz közötti kapcsolat mindhárom 
vizsgált beállításnál merevnek tekinthető. Ezzel szemben aktív rugózáskor a 
tengely és az alváz közötti rugóállandó nagyjából megegyezik a gumiabroncs 
rugóállandójával, attól valamelyest nagyobb. A rendszer sajátossága, hogy aktív 
rugózáskor – a terheléstől függetlenül – mindig ugyanarra a szintre áll be a ten-
gely, vagyis az alváz és a tengely között mindekor ugyanolyan távolságot hoz 
létre a szintszabályozás. Így az alváz és a tengely közötti rugóút minden esetben 
ugyanakkora. Ez eredményezi a tengely terheléstől függő változó rugókarakte-
risztikáját. 

 
Az adatokból az is megállapítható, hogy a rendszer eredő rugómerevsége – 

a mindenkori gumiabroncs belsőnyomástól és a hozzá tartozó terheléstől függő-
en – aktív esetben az inaktív érték mintegy 56-62 %-a. Az aktív rugózás tehát 
ennyivel „puhább” rugózást biztosít a traktornak. 

 
 
4.4.2. A lengőrendszer fontosabb paramétereinek meghatározása 
 
A 3.5.4. fejezetben részletezett módon felvettem a lengőrendszer kirezgési 

(csillapítási) görbéit. A görbék a 4.4.1. fejezetben megadott terhelések és gumi-
abroncs belsőnyomások mellett kerültek rögzítésre. Az egyes terhelésekhez 
tartozó csillapítási görbéket a 29-31. ábrák szemléltetik. 

 
A méréssel felvett csillapítási görbék alapján meghatároztam az adott beállí-

tásra jellemző logaritmikus dekrementumot a (33) összefüggés felhasználásá-
val. A logaritmikus dekrementum segítségével a lengőrendszer számos fontos 
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paramétere (pl. a Lehr-féle csillapítási száma, a csillapítási tényezője stb.) ki-
számítható. Ugyancsak a logaritmikus dekrementum ismerete szükséges ahhoz, 
hogy a lengőrendszer teljesítményének ismerete alapján meghatározzuk a csil-
lapítási veszteséget. Ennek számításával a 4.5.3. fejezetben foglalkozom. 

 

 
 

 
 
 
Egy adott lengőrendszer további fontos paraméterei az önlengésszám (α), 

valamint az ebből meghatározható lengésidő (T) és a frekvencia (f). Az egyes 
gumiabroncs belsőnyomásokhoz tartozó fentebb említett paraméterek számított 
értékeit a 16. táblázat tartalmazza. A számításokat a (27) – (32) összefüggések 
felhasználásával végeztem el. 

 
A 32. ábra a beállított gumiabroncs belsőnyomás függvényében mutatja a 

logaritmikus dekrementumok és a Lehr-féle csillapítási számok alakulását. 
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29. ábra 
Az 1,6 bar elsőkerék abroncsnyomáshoz 

tartozó csillapodási görbe 

30. ábra 
Az 1,2 bar elsőkerék abroncsnyomáshoz 

tartozó csillapodási görbe 

31. ábra 
A 0,8 bar elsőkerék abroncsnyomáshoz 

tartozó csillapodási görbe 
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16. táblázat: A lengőrendszer fontosabb számított paraméterei 

Belső-
nyomás 
[bar] 

Rugó-
zás 

Önlengés-
szám 
αααα [s-1] 

Lengés- 
idő 

T [s] 

Frekven-
cia 

f [Hz] 

Csillapítási 
szám 
Dcs 

Csillapítási 
tényező 
k [Ns/m] 

Inaktív 11,44 0,549 1,82 0,076 3147 
1,6 

Aktív 11,17 0,562 1,78 0,109 4418 
Inaktív 14,57 0,431 2,32 0,073 3244 

1,2 
Aktív 13,51 0,465 2,15 0,112 4643 
Inaktív 13,39 0,469 2,13 0,065 2098 

0,8 
Aktív 12,56 0,562 2,00 0,115 3116 

 

 
 
 
A 16. táblázat adatai a dinamikus önlengésszámokat és frekvenciákat adja 

meg. Ha ezeket az értékeket összevetjük a statikus értékekkel (4. táblázat), kije-
lenthető, hogy a dinamikus értékek minden beállítás esetén nagyobbak. Az 
adott beállításra jellemző logaritmikus dekrementumok, illetve az ezek alapján 
meghatározott Lehr-féle csillapítási számok közel állandó értéken maradnak 
mindhárom kerékterhelés mellett (32. ábra). 

 
A 17. táblázat a vizsgált három elsőtengely-terhelés során a különböző vo-

nóerő-kifejtés mellett kialakuló alváz lengésgyorsulások frekvenciáit adja meg 
inaktív rugózáskor. Az adatokat azt mutatják, hogy a vonóerő növekedésével nő 
a lengések frekvenciája, valamint, hogy ezek a frekvenciák a 16. táblázatban 
meghatározott dinamikus értékekkel gyakorlatilag egybe esnek. Általában jel-
lemző továbbá, hogy a haladási sebesség növekedése kis mértékben csökkenti a 
frekvenciákat, de növeli az amplitúdókat. 

32. ábra 
A logaritmikus dekrementum és a Lehr-féle csillapítási szám alakulása a gumi-

abroncs belsőnyomás függvényében 
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17. táblázat: Az alvázlengés frekvenciái  
Elsőtengely-terhelés [kg] 2600 3200 3600 

Vonóerő [kN] 20 30 40 20 30 40 20 30 40 

B1 2,00 2,25 2,38 2,10 2,25 2,32 2,00 2,18 2,30 

B3 2,00 2,20 2,28 2,00 2,20 2,30 2,00 2,20 2,23 

Sebesség 
fokozat 

C2 2,10 2,20 2,25 2,00 2,20 2,25 2,00 2,18 2,20 

 
 
4.4.3. A lengőrendszer nagyítástényezője 
 
A vizsgált traktor elsőtengely-rugózása a 4.4.1. fejezetben közölt kísérleti 

adatok alapján mind aktív, mind inaktív esetben lineáris karakterisztikájúnak 
tekinthető. Az alábbiakban a lengőrendszer nagyítástényezőjének vagy más 
néven átviteli függvényének meghatározásával foglalkozom. 

 
4.4.3.1. Az átviteli függvény inaktív rugózáskor 
 
Inaktív esetben a rendszer – a tengely és az alváz közti nagy rugómerevség 

miatt – egyszabadságfokú lineáris lengőrendszerként vizsgálható. LAIB (2002) 
alapján az egyszabadságfokú lineáris lengőrendszer sztochasztikus/kaotikus 
gerjesztésének számítása a harmonikus gerjesztésre vezethető vissza. A terepen 
való haladáskor a terepprofil egyenetlenségeiből származó gerjesztés útgerjesz-
tésnek tekinthető. A 33. ábra a lengőrendszer idealizált modelljét szemlélteti 
inaktív rugózás esetén.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. ábra 
Az inaktív rugózás egyszerűsített modellje  

 

k 
c 

m 
(tengely + 

felépítmény) 

)sin(0 tyy ωωωω⋅⋅⋅⋅====  
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Mint ahogy az a 15. táblázat adataiból látható, inaktív elsőtengely-
rugózáskor a tengely és az alváz közti rugómerevség 12,3-17,8-szorosa a gumi-
abroncs rugómerevségének. Ezek alapján az egyszerűsítés lehetőségével éltem, 
vagyis csak a gumiabroncsot tekintem rugózó elemnek. LUDVIG (1973) alap-
ján a gerjesztés ω körfrekvenciája és a csillapítás nélküli sajátkörfrekvencia α 
arányára bevezethető az alábbi jelölés: 

 

    
αααα
ππππ

αααα
ωωωωξξξξ f2========     (43) 

 
Ennek felhasználásával az állandósult lengés és a gerjesztés – amely ese-

tünkben szinuszos jellegű – amplitúdójának aránya az ún. nagyítástényező (na-
gyításfüggvény) (N), melyet egyes szakirodalmak átviteli vagy áttételi függ-
vényként is említenek. A nagyítástényező a mindenkori gerjesztőfrekvencia 
függvénye, meghatározása a (44) összefüggéssel történt: 
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ahol: Káll– a tömeg állandósult mozgásakor kialakuló lengésamplitúdó, 
  Kst – statikus amplitúdó (gerjesztő amplitúdó), 
  Dcs – Lehr-féle csillapítási szám (16. táblázat), 
  ξ - a gerjesztő és a saját körfrekvencia aránya. 
 
A számítás során az ω gerjesztő körfrekvencia értékeit 0-20 rad/s között fo-

kozatosan növeltem. A számítást mindhárom elsőtengely-terhelés adataival 
elvégeztem. A nagyítás-, vagy másnéven rezonancia függvényt a 34. ábra szem-
lélteti. A görbék elemzése azt mutatja, hogy inaktív elsőtengely-rugózáskor a 
rezonancia frekvencia az 1,5 Hz közöli tartományban alakul ki és csak kis mér-
tékben függ a kerék függőleges terhelésétől. A görbék csúcsa ott alakul ki, ahol 
az adott beállításhoz tartozó önlengésszám (16. táblázat) és a gerjesztő-
frekvencia (ω) megegyezik. Ez a rezonancia vezet a traktor belengéséhez, va-
gyis a „power hop” jelenség kialakulásához. Ennek részletes elemzésével és 
vizsgálatával a 4.5. fejezetben foglalkozom.  

 
Fontos azonban megjegyezni, hogy a számítás során azzal a feltételezéssel 

éltem, hogy a statikus és dinamikus tengelyterhelések megegyeznek. Ez azon-
ban csak akkor van így, ha a traktor vonóerő-kifejtés nélkül, elhanyagolható 
gördülési ellenállással halad. A valóságban – főként szántóföldi körülmények 
között – mindig van gördülési ellenállás, és rendszerint jelentős mértékű vonó-
erő-kifejtés.  
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4.4.3.2. Az átviteli függvény aktív rugózáskor 
 
Aktív rugózáskor már nem tekinthetjük a lengőrendszert egytömegűnek, 

mivel a tengely és a felépítmény között egy rugózó-csillapító egység található. 
A számítás során ezt egy rugóval és egy csillapítóval modellezhetjük. A rend-
szer egyszerűsített modelljét a 35. ábra szemlélteti. Az első tengely tömege ál-
landó (m1=400 kg/kerék), az m2 pedig a mindenkori tengelyterhelés függvényé-
ben határozható meg. Például Q=3600 kg statikus tengelyterhelés esetén: 

 

 ].[1400400
2

3600
2 12 kgm

Q
m stat ====−−−−====−−−−====  

 
A számításokat az f=0-10 Hz (ω=0-62,8 rad/s) gerjesztőfrekvencia tarto-

mányban végeztem el. A rugóállandó és a csillapítási adatokat a 15. és 16. táb-
lázat adatai alapján vettem figyelembe.  

 
A 35. ábrán látható negyed-autó modell mozgásegyenleteit DUKKIPATI et 

al. (2008) szerkesztésében megjelent Road Vehicle Dynamics könyv 4.3. feje-
zetében közölt elméleti megfontolások alapján írtam fel. A mozgásegyenletek 
Newton második törvényének felhasználásával az alábbiak szerint adhatók 
meg: 

  fykycycykym ++++++++====++++++++ 1212222222 &&&&   (45) 

  ycykycyccykym 122221121211 )( ++++++++====++++++++++++ &&&&  (46) 
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Az inaktív rugózás átviteli függvénye  
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ahol: m2 – a felépítmény (alváz, motor) tömege, 
  m1 – az első tengely tömege, 
  k1 – a gumiabroncs csillapítási tényezője, 
  k2 – csillapítási tényező az alváz és a tengely között, 
  c2 – a tengely és az alváz közötti rugóállandó, 
  c1 – a gumiabroncs rugóállandója, 
  y2 – a felépítmény elmozdulása, 
  y1 – a tengely elmozdulása, 
  y – az útgerjesztés elmozdulása, 
  f – a jármű belső gerjesztőerői. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A (45) és (46) mozgásegyenletek megoldásának levezetése a fentebb emlí-

tett mű 263-265. oldalán található meg. Ennek alapján az útgerjesztés és az al-
váz közti nagyítástényező az alábbiakban közölt (47) összefüggés felhasználá-
sával határozható meg: 
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ahol:  δ - logaritmikus dekrementum; 
   ωg - gerjesztőfrekvencia.   
 
A számítások során kapott eredményeket a 36. ábrán mutatom be. 

35. ábra 
Az aktív elsőtengely-rugózás egyszerűsített modellje  

 

k1 
c1 

m1 
(első tengely) 
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Az ábrán három eltérő statikus elsőtengely-terhelés során kialakuló átviteli 

függvény látható. Az átviteli függvény minden beállításnál két csúccsal rendel-
kezik. A két csúcsú átviteli függvény a kéttömegű lengőrendszer sajátossága. 
Az első csúcs mindhárom esetben 1,25 Hz-es gerjesztőfrekvenciánál ki. Ez az 
állandó m1 tömeg miatt van így. A második csúcs viszont egy nagyobb – 4-6 
Hz között – frekvenciánál mutatható ki. Ez a változás a tengelyterhelés csökke-
nésével (m2 változó) magyarázható. Minél kisebb az m2 értéke, annál alacso-
nyabb gerjesztő-frekvenciánál alakul ki a második csúcs.  

 
A (47) összefüggést felhasználva a számításokat elvégeztem arra az esetre 

is, amikor a rugózás inaktív. A 4.4.3.1. fejezetben közölt számításoknál az egy-
szerűsítés lehetőségével élve ezt az esetet egytömegű lengőrendszerként vizs-
gáltam. Ugyanakkor a 9-11. táblázat adatai, valamint a 27. ábra alapján látható, 
hogy az inaktív rugózás nem tekinthető teljesen merevnek. Ezt figyelembe véve 
meghatároztam az alváz és az útgerjesztés közötti átviteli függvényt inaktív 
rugózás esetén is. Az eredményeket a 37. ábra szemlélteti. 

 
A 37. ábrán látható átviteli függvények szintén két csúccsal rendelkeznek, 

mivel kéttömegű lengőrendszeren végeztem el a számításokat. A számítások 
szerint az első csúcs az 1,5 Hz körüli gerjesztőfrekvencia környezetében alakul 
ki. Ez az eredmény teljes mértékben megerősíti a 34. ábrán látottakat. A máso-
dik csúcs viszont 13-14 Hz-es gerjesztésnél mutatható ki. Ez mintegy 2,5-
szerese az aktív rugózásnál kimutatott gerjesztőfrekvenciának. 

 

36. ábra 
Az aktív elsőtengely-rugózás átviteli függvénye  
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A számítások során alkalmazott (47) összefüggés segítségével az aktuális 

adatok felhasználásával tehát meghatározható az állandósult lengés átviteli té-
nyezője a gerjesztőfrekvencia függvényében. Ez az összefüggés azonban nem 
adja meg a lengés fáziskésését, amely szintén függ a gerjsztőfrekvenciától. A 
fáziskésés meghatározását az ADAMS számítógépes szimulációs program se-
gítségével határoztam. A számítógépes szimulációhoz a (45) és (46) mozgás-
egyenleteket használtam fel. A kapott eredményeket 38. ábra szemlélteti. 
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38. ábra 
A fázisszög alakulása a gerjesztőfrekvencia függvényében aktív rugózáskor 

37. ábra 
Az inaktív elsőtengely-rugózás átviteli függvénye  
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A 38. ábra eredményei alapján látható, hogy a fázisszög az útgerjesztés és a 
kerék (m1) között a rezonancia frekvenciát jelentő 1,5 Hz-es 
gerjesztőfrekvenciánál a legnagyobb. Értéke megegyezik a szakirodalmakban 
megadottakkal, nevezetesen π/2.  

 
 
4.4.4. Az alváz-lengésgyorsulás vizsgálata  
 
A 4.4.3. fejezetben bemutatott eredmények alapján látható, hogy a 

gerjesztőfrekvencia változásával változik a rendszer nagyítástényezője. A trak-
tor szántóföldi üzemeltetése során azonban nemcsak a gerjesztőfrekvencia, ha-
nem a kifejtett vonóerő mértéke is változhat. A vonóerő-változás egyúttal meg-
változtatja a statikus tengelyterheléseket is (lásd: 9-11. táblázatok). A (22-25) 
összefüggés alapján ismeretes, hogy a vonőerő-növekedés csökkenti a statikus 
elsőtengely-terhelést. 

 
A 9-11. táblázatok alapján kijelenthető, hogy inaktív rugózás során jelentő-

sebb mértékű a dinamikus elsőtengely-terhelés ingadozása, mint aktív rugózás-
kor. Ez alapján adódik a feltételezés, hogy inaktív elsőtengely-rugózás esetén, 
ugyanakkora vonóerő-kifejtés mellett jelentősebb lengések alakulnak ki az al-
vázon, mint aktív esetben. Ennek bizonyítására meghatároztam az alváz lengé-
seinek RMS-értékeit a (39) összefüggés felhsználásával. A számítást minden 
kísérleti beállítás mellett a teljes terhelési ciklusra vonatkozóan elvégeztem. Az 
eredményt a 39. ábra szemlélteti.  

 
Az ábra alapján látható, hogy aktív, illetve inaktív elsőtengely-rugózás so-

rán az alváz lengésgyorsulás RMS-értékei eltérő módon alakulnak a kifejtett 
vonóerő függvényében. Aktív rugózáskor az értékek egy állandó (≈0,4) érték 
körül ingadoznak. A vonóerő növekedésével az értékek növekedése csak na-
gyon minimális mértékben következik be. Ez azt jelenti, hogy az alváz lengése-
inek „energia-elnyelő” hatása a teljes terhelési ciklus alatt lényegében állandó. 
Ezzel szemben inaktív rugózáskor az értékek egy egyenes mentén – a vonóerő-
kifejtés növekedésével párhuzamosan – növekednek. Ezek az eredmények is azt 
igazolják, hogy rugózás nélkül jelentősebb mértékű lengések alakulnak ki az 
alvázon. A jelentősebb mértékű lengések pedig nagyobb veszteséget eredmé-
nyeznek. 

 
A további kísérleti beállítások során kialakult alváz lengésgyorsulások szá-

mított RMS-értékeit az M11. Melléklet tartalmazza.  
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4.5. Kerékbepattogás kialakulásának vizsgálata 
 
Ebben a fejezetben a „teljesítmény-ugrálás” tanulmányozása érdekében 

végzett szántóföldi kísérletek eredményeit és azok értékelését mutatom be.  
 
4.5.1. A „teljesítmény-ugrálás” kialakulása 
 
A 2.3.2.3. fejezetben részletezett „teljesítmény-ugrálási” jelenség kialakulá-

sának tanulmányozására a 3.5.3. fejezetben bemutatott mérési módszert alkal-
maztam. A szántóföldi mérések során lépcsőzetesen addig terheltem a vizsgált 
traktort, amíg vagy ki nem alakult a „power hop” jelenség, vagyis a traktor 
„pattogása”, vagy a szlip mértéke el nem érte a 70-75 %-os értéket. Minden 
kísérleti beállítás során – a szántóföldi körülmények nyújtotta lehetőségek hatá-
rán belül – azonos lépcsőkben, fokozatosan terheltem a traktort. A teljes terhe-
lési ciklus adatait rögzítettem. A vizsgálat során a mintavételi frekvencia 100 
Hz volt.  

 
A vizsgálat során nyert adatokat az alábbi módon dolgoztam fel: 
- az adott mérési beállítás során felvett teljes adatsort ábrázoltam, majd az 
adatsor elejéről és végéről „levágtam” azt a részt, amelynél a terhelés felfu-
tása és lefutása történt; 
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39. ábra 
Az alváz lengésgyorsulások RMS-értékeinek alakulása a vonóerő-kifejtés 

függvényében aktív és inaktív elsőtengely-rugózás során 
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- az így kapott adatsorokat megvizsgáltam, majd az aktív és inaktív rugózás 
során az azonos kísérleti beállításoknál nyert adatokat „egymásra illesztet-
tem” (40. ábra); 
- az azonos – illetve közel azonos – átlagos vonóerők alapján a teljes adat-
sorból négy – egyenként 15 másodperc időtartamú – mérési szakaszt jelöl-
tem ki a részletesebb elemzés céljából; 
- meghatároztam az egyes mérési szakaszok átlagos vonóerő- és vontatási 
teljesítmény-értékeit, majd ezeket oszlopdiagramon ábrázoltam az 
egyértelműbb összehasonlíthatóság érdekében (41. ábra); 

 
 
A 40. ábrán jól nyomon követhető, hogy bár látszólag az aktív és inaktív 

rugózás során kifejtett átlagos vonóerő közel azonos, az ingadozás mértéke 
azonban jelentősen nagyobb inaktív rugózáskor. Ha az alváz lengésgyorsulás-
értékeinek alakulását vizsgáljuk, akkor látható, hogy aktív rugózáskor a teljes 
mérési szakaszban azonos mértékű lengések alakulnak ki. Ezzel szemben inak-
tív rugózás esetén jelentős mértékű lengésamplitúdók jönnek létre a vizsgált 
beállítások mellett a 100-120, illetve 150-170 másodperc intervallumok között. 
Ezekben a mérési intervallumokban az első kerekek, illetve a traktor is „pat-
tog”, azaz létrejön a teljesítmény-ugrálásnak nevezett jelenség.  

 
Azoknál a vizsgálati beállításoknál, amikor az elsőtengely-rugózás aktív ál-

lapotban volt, a szántóföldi kísérletek során nem tudtunk létrehozni olyan vo-

40. ábra 
A vonóerő és az alváz-lengésgyorsulások alakulása a mérési időtartam során 
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nóerő-terhelést, amelynél a traktor „pattogott” volna. Az első híd hidro-
pneumatikus rugózása elnyelte a talajprofil okozta gerjesztőerők és a szabad-
lengések által együttesen kialakuló lengéseket, vagyis nem jött létre rezonancia. 
Ezzel szemben inaktív rugózás során minden vizsgált kísérleti beállítás mellett 
létre tudtunk hozni olyan terhelést, amelynél kialakult a fent nevezett probléma. 
Mivel inaktív rugózáskor az alváz és az elsőtengely között lényegében nincs 
rugózás és csillapítás, így a traktorra ható gerjesztőerők és a szabadlengések 
felerősítik egymást. Ez adott körülmények között azt eredményezi, hogy 
kialakul a „teljesítmény-ugrálás”. 

 
 
 
A 42. ábrán a 41. ábrán látható vizsgálati eredményekből kijelölt négy – 

egyenként 20 másodperc hosszúságú – mérési szakasz átlagos vonóerő és von-
tatási teljesítmény-értékeit láthatjuk. A négy kijelölt mérési szakasz a követke-
ző: 1) 40-60 s-ig; 2) 70-90 s-ig; 3) 100-120 s-ig; 4) 150-170 s-ig. A szakaszok 
kijelölése során a fő alapelv az volt, hogy az egyes szakaszokon belül az átlagos 
vonóerők egyezzenek meg. Ezek alapján látható, hogy átlagos vonóerők aktív 
és inaktív elsőtengely-rugózás során közel azonosak, azonban a vontatási telje-
sítmények – a kialakult különböző szlip-értékek miatt – eltérőek. Az átlagos 
vonóerő-kifejtés alapján tehát azt mondhatjuk, hogy az egyes mérési szaka-
szokban az aktív és inaktív rugózás között nem mutatkozik lényegi különbség. 

 
Ez azonban félrevezető lehet, ugyanis az átlagos értékek önmagukban nem 

érzékeltetik a vonóerő, illetve a vontatási teljesítmény dinamikáját, vagyis az 
ingadozás mértékét. A részletesebb elemzés és értékelés érdekében az egyes 
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41. ábra 
Az egyes szakaszok átlagos vonóerő- és lengésgyorsulás-értékei aktív és 

inaktív rugózás esetén 
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szakaszok vonóerő- és alváz lengésgyorsulás-értékeit külön-külön is ábrázoltam 
az M12. Mellékletben. 

 
Az egyes kijelölt szakaszok részletes tanulmányozása alapján megállapítha-

tó, hogy az alváz lengésgyorsulás-értékeinek ingadozása aktív elsőtengely-
rugózás esetén nem mutat jelentős változást. Ugyanakkor inaktív rugózás esetén 
– főként a 3. és 4. szakasznál – az ingadozás jelentős mértékű. Ezeknél a szaka-
szoknál az alváz lengésgyorsulás-értékek és a pillanatnyi vonóerő ingadozása 
párhuzamosan alakul ki. A 3. és 4. szakasznál létrejött a „kerékpattogás”, va-
gyis a teljesítmény-ugrálás, a vonóerő-értékek ingadozása így jelentőssé válik. 
Ha mindeközben megvizsgáljuk az alváz, valamint a bal és a jobb első kerekek 
lengésgyorsulás-értékeinek szórását ezekben a mérési szakaszokban (42. ábra), 
akkor azt látjuk, hogy a szórásértékek alakulása alátámasztja az M12. Mellék-
letben látottakat.  

 
 
 
A 42. ábra adatai szerint mind a négy vizsgált szakaszban az alváz lengés-

gyorsulásainak szórása a kerekekhez képest kisebb (ennek okáról már volt szó a 
4.2.1. fejezetben). Ezen belül ugyanakkor minden esetben aktív rugózásnál ala-
kul ki a legkisebb szórás-érték az alvázon. Fontos eredmény, hogy bár az 1. 
szakaszban a bal, a 2. szakaszban pedig mindkét első kerék lengésgyorsulásai-
nak szórása inaktív rugózás esetén kisebb, mint aktív rugózásnál, az alvázon 
létrejövő lengések mégis csillapítottabbak. Az aktív rugózásnál a keréken mért 
nagyobb szórás-értékek kialakulása a talaj jelentősebb egyenetlenségeinek kö-
szönhető.  
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42. ábra 
Az alváz, valamint a bal és a jobb első kerekek lengésgyorsulás-

értékeinek szórása a mérési szakaszokban 
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Az alváz lengésgyorsulás-értékeinek szórása aktív rugózás esetén a bal első 
keréken kialakuló lengésgyorsulások szórás-értékének mintegy 38,5 – 50,3 %-a 
közötti. Ugyanez az arány a jobb kerék és az alváz lengésgyorsulás-értékeinek 
szórása között 37,5 – 54,3 % (lásd még: 27 ábra). Ez tehát azt jelenti, hogy a 
rugózás a keréken kialakuló lengések szórás-értékét mintegy a felére vagy az 
alá csökkenti. 

 
Inaktív elsőtengely-rugózásnál ugyanakkor a csökkenés lényegesen kisebb 

mértékű: a bal első kerékhez viszonyítva 64,1 – 97,6 % az alváz lengésgyorsu-
lás-értékeinek szórása, míg a jobb első kerékhez képest 57,2 – 99,3 % (lásd 
még: 27. ábra). Ezeket az eredményeket támasztja alá a 43. ábra is, ahol az 
egyes szakaszokban kialakuló alváz lengésgyorsulások RMS-értékeit ábrázol-
tam. 

 
 
 
Jól látható, hogy az 1. és 2. szakaszban is nagyobb az alváz lengésgyorsulá-

sainak „energia-elnyelő” képessége inaktív rugózáskor. Ez a különbség igazán 
akkor válik számottevővé, amikor a traktor „pattog”, vagyis létrejön a teljesít-
mény-ugrálás. Ez az eset jellemzi a 3. és 4. szakaszt. Ilyenkor – bár az átlagos 
vonóerő mind aktív, mind inaktív rugózásnál közel azonos mértékű – jelentős 
dinamikai különbségek alakulnak ki a pillanatnyi értékekben. Ez pedig számot-
tevően rontja a traktor energiamérlegét, mivel a nagyobb lengések nagyobb 
veszteséget eredményeznek. A vonóerő-ingadozás növekedése mindezeken túl 
a traktor egyes szerkezeti részeit, valamint a gépkezelőt is jelentős igénybevé-
telnek teszi ki. 

 
Ezek az eredmények egyértelműen alátámasztják és megerősítik a korábbi 

fejezetekben leírtakat, mely szerint az aktív elsőtengely-rugózás alkalmazása 
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43. ábra 
Az alváz lengésgyorsulások RMS-értékei a egyes mérési szakaszokban 
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csökkenti a lengésgyorsulásokat, azaz kisebb amplitúdójú lengések alakulnak ki 
a traktor alvázán. Ennek köszönhetően a vonóerő-értékek ingadozása is kisebb 
mértékű lesz, azaz a traktor egyenletesebb teljesítmény leadására lesz képes.  

 
A további kísérleti beállításoknál kapott eredményeket az M13. Melléklet-

ben helyeztem el. 
 
 
4.5.2. A pattogáskor kialakuló lengések fontosabb paramétereinek megha-
tározása 
 
Amikor kialakul a kerékpattogás, vagyis a „teljesítmény-ugrálás”, az alváz, 

valamint a vonóerő-értékekben egy jelentős ingadozás figyelhető meg (lásd: 
4.5.1. fejezet). Az ingadozás hullámszerű jelleget ölt, vagyis periodikus lengő-
mozgás alakul ki. A kialakuló periodikus lengőmozgás fontosabb paraméterei a 
periódus- vagy más néven lengésidő (T), a frekvencia (f), a körfrekvencia (ω) 
és az amplitúdó (K).  

 
A traktor pattogásakor létrejövő alvázlengések periódusidejének meghatá-

rozását az alábbi módon végeztem el: az egyes szakaszokban mért alváz len-
gésgyorsulás-értékeket diagramon ábrázoltam, majd egy simított függvényt 
illesztettem azokra. A mérési pontokra történő függvényillesztést a 10 értéken-
kénti futóátlag meghatározása alapján végeztem el (44. ábra). 
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44. ábra 
Az alváz lengésgyorsulásainak mért értékei és azok simított függvénye a 3. 

mérési szakaszban 
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A jobb áttekinthetőség érdekében a 44. ábrán nem a teljes a 3. mérési sza-
kaszt, hanem annak csak egy-egy szegmensét ábrázoltam. Az ábrán jól nyomon 
követhető, hogy a lengések szinuszhullám-szerűek, vagyis periodikusak. A len-
gések periodicitása a traktor pattogása során állandósul, így a lengésidő köny-
nyen meghatározható. A kialakuló alvázlengések periódusideje az ábra osztásai 
alapján jól leolvasható. Az itt bemutatott 3. mérési szakaszban a periódusidő 
értéke 0,4 s, mely érték a teljes szakaszban állandó értékű volt. Az ehhez a 
vizsgálati beállításhoz tartozó 4. mérési szakaszban létrejövő alvázlengések 
periódusideje ugyanakkor valamelyest nagyobb: 0,44 s értékűre adódott. 

 
Az egyes vizsgálati beállításoknál kialakult pattogások során létrejövő len-

gésgyorsulások frekvenciáját, körfrekvenciáját és amplitúdóját, valamint az 
alvázlengések amplitúdóját a (29-32) összefüggések segítségével határoztam 
meg. Az eredményeket a 18. táblázatban foglaltam össze. 

 
18. táblázat: A pattogások során létrejövő periodikus lengésgyorsulá-

sok főbb számított paraméterei 

Sebes-
ség-

foko-
zat 

Statikus 
tengelyterhe-

lés aránya 
Első/hátsó 

[%] 

Sza-
kasz 

száma 

Lengés-
idő 

T [s] 

Frek-
vencia 
f [Hz] 

Kör-
frekven-

cia 
ωωωω [Hz] 

Lengés-
gyors. 

amplitúdó 
K [m/s2] 

 
Lengés-

amplitúdó 
r [mm] 

46/54 3 0,415 2,41 15,13 1,91 8,4 
A3 

39/61 4 0,405 2,47 15,51 3,72 15,5 
3 0,400 2,50 15,7 2,34 9,5 

46/54 
4 0,440 2,23 14,27 3,87 19,0 B1 

39/61 3 0,461 2,13 13,62 7,29 39,3 
3 0,425 2,35 14,78 5,19 23,8 

46/54 
4 0,443 2,26 14,18 5,21 25,9 B2 

39/61 4 0,399 2,51 15,74 4,18 16,9 
 
A 18. táblázat adataiból látható, hogy a pattogások során kialakuló lengés-

gyorsulások lengésidőiben nem mutatkozik jelentős ingadozás. Ennek megfele-
lően a lengések frekvenciája és körfrekvenciája is egy viszonylag szűk tartomá-
nyon belül alakul (ν=2,13…2,51 Hz; ω=13,62…15,78 rad/s). A táblázat adatait 
tovább elemezve megállapítható, hogy jelentősebb eltérések mutathatók ki a 
lengésgyorsulás-, illetve a lengésamplitúdók tekintetében, ahol a legkisebb 
(1,91 m/s2, illetve 8,4 mm) és a legnagyobb (7,29 m/s2, illetve 39,3 mm) érté-
kek között 4,4-, illetve 5,4-szeres a különbség. Nem mutatható ki ugyanakkor 
egyenes arányosság a lengésidő változása és az amplitúdó között. 

 
A szántóföldi kísérletek során a pattogó traktor alvázán mért lengésgyorsu-

lások frekvenciái nagyobbak, mint a rugóállandók alapján számított statikus 
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frekvenciák (lásd: 4. táblázat). Az ejtési vizsgálattal meghatározott dinamikus 
frekvenciák értékei – bár nagyobbak a statikus értékeknél – szintén alacsonyab-
bak, mint a pattogáskor kialakuló frekvenciák (lásd: 16. táblázat). Ha azonban a 
vonóerő-terhelések függvényében vizsgáljuk a frekvenciákat (17. táblázat), úgy 
az tapasztalható, hogy a vonóerő növekedés növeli a frekvenciákat, így amikor 
kialakul a pattogás és a lengés állandósul, mind a statikus, mind a dinamikus 
frekvenciáknál nagyobb frekvenciával leng a traktor. 

 
SITKEI (2012) ajánlása szerint ez esetben nem egyszerűen csak arról van 

szó, hogy tömeg-átrendeződés jön létre az első és a hátsó tengely között, hanem 
az útgerjesztés mellett egy erőgerjesztés is kialakul, melyet a vonóerő-
ingadozás idéz elő. Ez az erőgerjesztés a traktor vonószerkezetén keresztül fejti 
ki hatását egy nagy rugóállandójú „virtuális” rugón keresztül. Ha tehát összeha-
sonlítjuk a kísérleti úton meghatározott rugóállandókból számított sajátfrekven-
ciák értékét (16. táblázat), valamint a vonóerő-kifejtés növekedésekor kialakuló 
lengések frekvenciáit (17. táblázat), akkor azt tapasztaljuk, hogy a vonóerő nö-
vekedésével együtt nő a lengések frekvenciája is. Amikor kialakul a pattogás, a 
frekvencia elérhetii a 2,5 Hz-et (18. táblázat).  

 
 
 
 
 
Ezt az esetet szemlélteti a 45. ábrán látható lengőrendszer, melynek megol-

dása az M14. Mellékletben található. A számítások eredményeit a 19. táblázat 
tartalmazza. Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a számított virtu-
ális rugóállandó értéke pattogáskor 3,45-4,09 MN/m között alakul, amennyiben 
az első tengely statikus terhelése 3600 kg. Ha a statikus terhelést 3000 kg-ra 
csökkentjük, úgy a pattogás lengésfrekvenciája kisebb rugóállandó esetén ala-
kul ki (2,31-3,58 MN/m). 

 

45. ábra 
Az út- és erőgerjesztés modellezése 

(Sitkei, 2012 alapján) 
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19. táblázat: A lengőrendszer számított virtuális rugóállandói 

Sebes-
ség-

fokozat 

Statikus tengely-
terhelés aránya 

Első/hátsó 
[%] 

Szakasz 
száma 

Mért frek-
vencia 
f [Hz] 

Mért kör-
frekvencia 

ωωωω [Hz] 

Számított virtuá-
lis rugóállandó 

k2 [N/m] 

46/54 3 2,41 15,13 3.681.365 
A3 

39/61 4 2,47 15,51 3.580.686 
3 2,50 15,7 4.094.023 

46/54 
4 2,23 14,27 3.451.367 B1 

39/61 3 2,13 13,62 2.309.394 
3 2,35 14,78 3.964.804 

46/54 
4 2,26 14,18 3.577.493 B2 

39/61 4 2,51 15,74 3.742.308 
 
A pattogáskor kialakuló alvázgyorsulás amplitúdó változását a vonóerő 

amplitúdó függvényében ábrázolva megállapítható, hogy közöttük egyenes ará-
nyosság áll fenn (46. és 47. ábrák). Mivel pattogáskor a frekvencia állandó, a 
gyorsulás-amplitúdónak kitérés felel meg. A kapott egyenes alapján tehát meg-
határozható a vonóerő, mint gerjesztőerő virtuális rugóállandója. Ennek számí-
tása az M14. Mellékletben közölt összefüggések felhasználásával lehetséges. A 
számítás eredményeit a 20. táblázatban foglaltam össze. 

 
 
 
 
A 19. és 20. táblázat adatainak összehasonlítása alapján kijelenthető, hogy a 

vonóerő és lengésgyorsulás amplitúdók alapján meghatározott virtuális rugóál-
landók felhasználásával számított frekvenciák lényegében megegyeznek a pat-
togáskor mért frekvenciákkal. Ez egyben azt jelenti, hogy a 45. ábrán bemuta-
tott modell megfelelően írja le a traktor pattogásakor lejátszódó lengéseket. 
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46. ábra 
Az alvázgyorsulás amplitúdó alakulása a 

vonóerő-amplitúdó függvényében (46/54 % 
első/hátsó tengelyterhelés arány) 

47. ábra 
Az alvázgyorsulás amplitúdó alakulása a 

vonóerő-amplitúdó függvényében (39/61 % 
első/hátsó tengelyterhelés arány) 
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20. táblázat: A virtuális rugóállandó alapján meghatározott lengés-
frekvenciák 

Sebes-
ség-

fokozat 

Statikus tengely-
terhelés aránya 

Első/hátsó 
[%] 

Szakasz 
száma 

Vonóerő és gyor-
sulás amplitúdó 

alapján meghatá-
rozott rugóállandó 

kvirt  [N/m] 

Számított 
körfrek-
vencia 
ωωωω [Hz] 

Számított 
lengésfrek-

vencia 
f [Hz] 

46/54 3 3.600.000 15,04 2,39 
A3 

39/61 4 3.650.000 15,64 2,49 
3 3.830.000 15,36 2,46 

46/54 
4 3.730.000 15,22 2,42 B1 

39/61 3 2.150.000 13,11 2,09 
3 3.820.000 15,34 2,44 

46/54 
4 3.580.000 15,01 2,39 B2 

39/61 4 3.560.000 15,50 2,47 
 
 
Szántóföldi körülmények között a vizsgált traktornál mindig nagy vonóerő 

(45-60 kN) és jelentős mértékű kerékszlip (40-50 %) mellett alakul ki a telje-
sítmény-ugrálás. A kifejtett nagy vonóerő következtében az elsőtengely terhelé-
se jelentősen lecsökken. A csökkenés mértéke elérheti akár a statikus érték 60 
%-át is. Az útgerjesztés és a vonóerő-ingadozás, mint erőgerjesztés egymást 
erősítve rezonanciát, vagyis pattogást eredményeznek. Ennek következtében az 
első tengelyen nagy amplitúdójú gyorsulás, míg a vonóerő oldalon nagy ampli-
túdójú erőváltozás alakul ki. A pattogáskor felvett kísérleti adatok feldolgozása 
és elemzése alapján bizonyítható, hogy a két amplitúdó között szoros, lineáris 
kapcsolat áll fenn (46. és 47. ábrák). Ezt a kapcsolatot az alábbi összefüggés írja 
le: 

]]kNakF empv ∆∆∆∆⋅⋅⋅⋅====∆∆∆∆ ,  (48) 

 
ahol: ∆Fv – a vonóerő-ingadozás mértéke [kN]; 
  kemp – a pattogás esetére érvényes, járműtípustól 
  függő empirikus állandó, értéke 3÷4 közötti [kNs2/m]; 
  ∆a – az alváz lengésgyorsulás-ingadozás mértéke [m/s2]. 
 
A (48) összefüggésben a „k” értéke azt fejezi ki, hogy a vonóerő-ingadozás 

amplitúdója hányszorosa az alváz lengésgyorsulás amplitúdójának. A kísérleti 
adatok feldolgozása alapján a nagyobb statikus elsőtengely-terheléshez 
(Qelső=3600 kg) a kisebb érték (3), míg a kisebb statikus elsőtengely-terheléshez 
(Qelső=3000 kg) a nagyobb érték (4) tartozik.  

 
Összegzésképpen kijelenthető tehát, hogy a pattogás kialakulásakor az út-

gerjesztésből és az erőgerjesztésből származó kettős hatás eredményezi a lengé-
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sek frekvenciájának növekedését a rugóállandókból számított statikus, illetve az 
ejtési vizsgálatokból meghatározott dinamikus frekvenciákhoz képest. 

 
 
4.5.3. A lengésteljesítmény és a csillapítási teljesítményveszteség meghatá-
rozása 
 
Ismeretes, hogy a gördülési ellenállás része a lengések „energia-elnyelése” 

is. A pattogás kialakulását követő lengések jelentős energiát emésztenek fel. Ez 
az energia a traktor motorjából származik, így a lengések jelentős vesztéseget is 
eredményezhetnek. A pattogáskor létrejövő lengések ciklusideje, – így frekven-
ciája – valamint amplitúdója eltér, eltérhet egymástól az egyes kísérleti beállítá-
sokban, sőt azonos beállítás mellett is.  

 
A lengések teljesítményének, valamint a csillapítási teljesítmények megha-

tározását a 3.6.2. fejezetben közölt (37) és (38) összefüggések, valamint a 4.4.2. 
fejezet és a 18. táblázat adatainak felhasználásával végeztem el. A számítások 
eredményeit a 21. táblázat tartalmazza.  

 
21. táblázat: A pattogáskor kialakuló lengések teljesítménye és csilla-

pítási teljesítmény-vesztesége    

Sebes-
ség-

fokozat 

Statikus tengelyter-
helés aránya 
Első/hátsó 

[%] 

Szakasz 
száma 

Lengésteljesítmény 
Pleng [W] 

Csillapítási teljesít-
mény-veszteség 

Pd [W] 

46/54 3 434 74 
A3 

39/61 4 1356 117 
3 627 107 

46/54 
4 1888 322 B1 

39/61 3 5931 513 
3 3280 560 

46/54 
4 3445 588 B2 

39/61 4 1687 146 
 
Az adatok elemzése alapján kijelenthető, hogy a csillapítási teljesítmény-

veszteség (Pd) a lengésteljesítmény (Pleng) 9-17 %-a között alakul az aktuális 
dinamikus tengelyterheléstől függően. Figyelembe véve a számítások bemenő 
adatait megállapítható, hogy a kialakuló lengésteljesítményt alapvetően a lengés 
amplitúdója határozza meg, mivel a többi adatban nem következik be lényeges 
változás. Ez alátámasztja a gyakorlatból már jól ismert megfigyelést, miszerint 
a nagyobb amplitúdójú lengések nagyobb energiaveszteséget eredményeznek. 
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Aktív rugózás során az azonos kísérleti beállítások mellett az inaktív rugó-
záshoz képest lényegesen kisebb alváz lengésgyorsulás-értékek kialakulására 
lehet számítani (lásd: 22., M12. Melléklet, valamint 9-11. táblázatok adatai). Ez 
a tengely és az alváz közép épített – a 3.3.2. fejezetben részletesen bemutatott – 
lineáris rugókarakterisztikájú hidropneumatikus rugózó-csillapító rendszernek 
köszönhető. A kisebb gyorsulás-értékek kisebb lengésamplitúdók kialakulására 
engednek következtetni. Ez azt eredményezi, hogy a 21. táblázatban közöltek-
hez képest lényegesen kisebb lengésteljesítmények alakulnak ki aktív rugózás-
kor. 

Az aktív rugózásnak a „power hop” szempontjából mindemellett van még 
egy pozitívuma. A tengely és az alváz közé épített rugózó-csillapító rendszer 
csökkenti és elhangolja a talajról a felépítményre (alváz) átadódó lengéseket 
(lásd: 27. és 38. ábra).  

 
 
4.5.4. A „késleltetési” idő meghatározása 
 
A pattogás kialakulása utáni alváz-lengésgyorsulások és a vonóerő ingado-

zásainak alakulására már kitértem az 4.5.1. fejezetben, ahol utaltam arra is, 
hogy az alváz lengései és a vonóerő-értékek ingadozása egymással párhuzamo-
san, egymást erősítve alakul ki. Ha a pillanatnyi lengésgyorsulás és vonóerő-
értékeket a mérési idő függvényében közös diagramon vizsgáljuk, azt tapasztal-
juk, hogy a vonóerő-értékek változása jól követi az alváz lengésgyorsulás-
értékeinek változását. Ezt szemlélteti a 48. ábra.  

 
 
 
 

48. ábra 
A vonóerő- és alváz lengésgyorsulás-értékek alakulása a „bepattogás” során 
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A 48. ábra figyelmes tanulmányozása során azonban azt tapasztaljuk, hogy 
– bár a két adatsor szinte tökéletesen együtt mozog, azaz egyforma az alváz- és 
vonóerő-lengések ciklusideje – a vonóerő-értékek változását leíró hullámgörbe 
időben „lemarad” az alvázlengéseket leíró görbéhez képest. A „késleltetési” idő 
alatt tehát azt az időtartamot értem, amennyivel a vonóerő-lengés szélső értékei 
később alakulnak ki, mint az alvázlengés minimuma és maximuma.  

 
A „késleltetési” idő meghatározását az alábbi módon végeztem el: leolvas-

tam a simított vonóerő- és alvázlengéseket leíró függvények maximumaihoz 
(„y” értékek) tartozó mérési időket („x” értékek), majd meghatároztam ezek 
különbségeit. A különbségek meghatározása után kiszámítottam azok átlagérté-
keit, és a kapott eredményt tekintettem az adott kísérleti beállításnál létrejövő 
„késleltetési” időnek. A 46. ábrán példaként bemutatott vizsgálati beállítás so-
rán a „késleltetési” idő értéke 0,025 s értékűre adódott. A további kísérleti beál-
lítások során létrejövő vonóerő-lengések „késleltetési” idői a 22. táblázatban 
találhatóak. 

 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a késleltetési idő a lengésidő-

höz képest lényegesen kisebb értékű. A vizsgált beállításoknál kialakuló patto-
gások során ennek lengésidőhöz viszonyított aránya 5-10 %-a között alakult.  

 
 
22. táblázat:  Az egyes kísérleti beállításoknál kialakuló pattogások so-

rán létrejövő késleltetési idők értékei 
Késleltetési idő 

Tk Sebes-
ség-

fokozat 

Statikus ten-
gelyterhelés 

aránya 
Első/hátsó 

[%] 

Szakasz 
száma 

[s] [0] [rad] 

Aránya a 
lengésidőhöz  

[%] 

46/54 3 0,032 27,8 0,48 7,72 
A3 

39/61 4 0,036 32,0 0,56 8,89 
3 0,025 22,5 0,39 6,25 

46/54 
4 0,041 33,5 0,58 9,32 B1 

39/61 3 0,039 30,5 0,53 8,46 
3 0,025 21,2 0,37 5,88 

46/54 
4 0,023 18,7 0,33 5,19 B2 

39/61 4 0,027 24,4 0,42 6,77 
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4.6. Új tudományos eredmények 
 
A célkitűzésekben megfogalmazott, valamint az előző fejezetekben ismerte-

tett, önmagukban is önálló, de ugyanakkor szervesen összetartozó vizsgált té-
mák új tudományos megállapításait az eredmények közlésének sorrendjében 
foglalom össze.  

 
 
1. Szántóföldi vontatási vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a 

szlip-vonóerő görbék egy adott vonóerő-értékig együtt futnak mind aktív, 
mind inaktív rugózáskor. A görbék elválási pontjai annál nagyobb vonóerő 
mellett alakulnak ki, minél nagyobb az első gumibroncs belső nyomása és 
ezáltal az ehhez nyomáshoz tartozó függőleges terhelés mértéke. Szakiro-
dalmi adatok felhasználásával megállapítottam továbbá, hogy a vizsgált 
vályogtalajon az optimális szlip értéke nem haladja meg a 15 %-ot, amely-
hez a vizsgált traktornál 30 kN vonóerő tartozik. 

 
2. Megállapítottam, hogy aktív elsőtengely-rugózás során a 40/60 % el-

ső/hátsó statikus tengelyterhelés-arány mellett alakul a legkedvezőbben a 
szlip-vonóerő kapcsolat. Ez a statikus tengelyterhelés-arány a traktor vo-
nóerő-kifejt ő képességének felső 50%-ában használható ki a legjobban, 
ahol a vonóerő növekedése arányosan csökkenti az elsőtengely terhelését. 
Ebben a vonóerő-kifejtési tartományban (30-40 kN) az elsőtengely dinami-
kus terhelése a statikus érték 64-54 %-a közé csökken, míg a hátsó tengely 
dinamikus terhelése a statikus értékhez képest 25-32 %-kal nő. 
 

3. Meghatároztam a fontosabb vontatás-energetikai paraméterek (vonóerő, 
vontatási teljesítmény), valamint a dinamikus elsőtengely-terhelések szórás-
értékeit. Megállapítottam, hogy adott kísérleti beállításnál a vizsgált para-
méterek tekintetében mérsékeltebb szórás-értékek alakulnak ki aktív 
elsőtengely-rugózás során. A mérsékeltebb szórás-értékek egyenletesebb 
traktorüzemet feltételeznek. 

Megállapítottam továbbá, hogy aktív elsőtengely-rugózás esetén az al-
váz lengésgyorsulásainak szórása minden esetben kisebb az inaktív rugó-
záshoz képest. Ez a megállapítás akkor is érvényes, amikor az első kerekek 
lengésgyorsulásainak szórása aktív rugózás mellett nagyobb, mint inaktív 
esetben. Ez azt jelenti, hogy az aktív rugózás jelentősen csökkenti a kerék-
ről az alvázra átadódó lengéseket. 

 
4. Meghatároztam a fontosabb vontatás-energetikai paraméterek (vonóerő, 

haladási sebesség, vontatási teljesítmény, kerékszlipek), valamint a dinamikus 
elsőtengely-terhelések dinamikai faktortartományát az alábbi összefüggéssel: 
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ahol: xmin és xmax – a mért vagy számított paraméter legkisebb 

vagy legnagyobb értéke; 
   x - az adott paraméter átlagértéke; 

 
Megállapítottam, hogy a vizsgált jellemzők dinamikai faktorának érté-

kei a szántóföldi traktorüzem során dinamikusan ingadoznak egy mini-
mum és maximum érték között. Kimutattam, hogy az aktív elsőtengely-
rugózás csökkenti az ingadozás mértékét, azaz az adott paraméter dinami-
kai faktorának értéktartománya minden vizsgált kísérleti beállításnál ki-
sebb terjedelmű, mint inaktív rugózáskor. 

 
5. Meghatároztam a traktor elsőtengely-rugózásának, mint lengőrendszer-

nek a rugókarakterisztikáját, logaritmikus dekrementumát, rezonancia frekven-
ciáit.  

Kísérleti úton meghatároztam továbbá a gumiabroncs és a rugózás csil-
lapítási tényezőjét, valamint a gumiabroncs névleges terheléséhez tartozó 
dinamikus sajátfrekvenciáját. Kimutattam, hogy ez a dinamikus sajátfrek-
vencia, amely 2 Hz körül alakul, nagyobb, mint a gumiabroncs statikus 
sajátfrekvenciája.  

Kimutattam továbbá, hogy inaktív rugózáskor a rezonancia frekvencia 
az 1,5 Hz körüli tartományban alakul ki, míg aktív rugózáskor ez az érték 
1,25 Hz-re csökken. 

 
6. Megállapítottam, hogy az alváz lengésgyorsulások négyzetes középér-

téke (RMS) és a kifejtett vonóerő között függvénykapcsolat áll fenn, amely 
lineáris jellegű. Aktív rugózás esetén a vonóerő növekedésével az alváz RMS-
értékei közel vízszintes, míg inaktív rugózáskor egy szigorúan monoton növek-
vő egyenes mentén szóródnak.  

Ez a megállapítás minden vizsgált esetre igaz, és általánosítva azt jelen-
ti, hogy az alváz lengésgyorsulásainak RMS-értékei aktív rugózáskor a 
vonóerő-kifejtés mértékétől függetlenül állandóak, míg inaktív esetben a 
vonóerő növekedésével arányosan nőnek. 

 
7. Meghatároztam a traktor elsőtengely-rugózásának statikus és dinamikus 

sajátfrekvenciáit mind aktív, mind inaktív rugózáskor. Megállapítottam, hogy 
a pattogáskor kialakuló frekvenciák közötti különbséget a vonóerő által 
létrehozott erőgerjesztés okozza. 

Kimutattam továbbá, hogy a vonóerő-növekedés inaktív rugózáskor 
növeli az alvázlengés és ezzel együtt a vonóerő-lengés frekvenciáját is. Ez a 
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jelenség a statikus 1,5 Hz-es értéket a traktor pattogásakor 2,4-2,5 Hz-re 
növeli. 

 
8. Megállapítottam és kimutattam, hogy a pattogás vagy más néven tel-

jesítmény-ugrálás (power hop jelenség) a traktor saját vontatási képessé-
géhez képest mindig extrém nagy vonóerő és jelentős mértékű kerékszlip 
esetén alakul ki. A nagy vonóerő kifejtés jelentősen csökkenti a statikus 
elsőtengely-terhelést, így az útgerjesztés és a vonóerő-ingadozás, mint erő-
gerjesztés egymást erősítve rezonanciát eredményeznek.  

 
9. A pattogáskor felvett kísérleti adatok alapján kimutattam, hogy az 

első tengelyen nagy amplitúdójú gorsulás, míg a vonóerő oldalon nagy 
amplitúdójú erőváltozás alakul ki. Az adatok feldolgozása alapján megál-
lapítottam, hogy stabilitásvesztés esetén, vagyis amikor létrejön a pattogás, 
a gyorsulás és a vonóerő amplitúdók között szoros, lineáris kapcsolat áll 
fenn, mely az alábbi összefüggéssel adható meg: 

 
    ]]kNakF alvázempv ∆∆∆∆⋅⋅⋅⋅====∆∆∆∆ , 

 
ahol: ∆Fv – a vonóerő-ingadozás mértéke [kN]; 
  kemp – a pattogás esetére érvényes, járműtípustól 
  függő empirikus állandó, értéke 3 [kNs2/m]; 
  ∆aalváz – az alváz lengésgyorsulás-ingadozás mértéke [m/s2]. 
 
10. Bevezettem és definiáltam pattogás esetén a „késleltetési” idő fogalmát, 

valamint meghatároztam annak értékeit.  
Késleltetési idő: az az időtartam, amennyivel a traktor pattogásakor a 

vonóerő-lengés amplitúdója követi az alváz lengésgyorsulás amplitúdóját. 
Megállapítottam, hogy a késleltetési idő a mindenkori lengésidő 5-10 

%-át teszi ki. Meghatároztam a késleltetési idő fáziseltolódását, melynek 
értékei 21-330 között alakulnak. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
A megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően elvégzett kutatási feladat 

eredményei alapján következtetéseim és javaslataim a következők: 
 

- A kidolgozott mérési rendszer alkalmas az aktív és inaktív elsőtengely-
rugózással rendelkező segédelsőkerék-hajtású traktorok üzeme során kiala-
kuló vontatási paraméterek összehasonlító vizsgálatára. A rendszer ezen 
túlmenően lehetővé teszi a dinamikus függőleges lengésgyorsulások tanul-
mányozását és elemzését, ezáltal a traktor lengésjelenségeinek részletes 
megismerését. A mérési módszer és az alkalmazott eszközök segíthetik az 
ilyen vagy hasonló irányú kutatási feladatok kidolgozását és megvalósítását, 
ezáltal az aktív első-, vagy adott esetben mindkét tengelyrugózás vontatási 
paraméterekre gyakorolt hatásának még részletesebb feltérképezését. 

 
- A fontosabb vontatási paraméterek vizsgálata azt mutatja, hogy az aktív 

elsőtengely-rugózás adott körülmények között pozitívan hat a vonóerő-
kifejtésre. A vonóerőkifejtő-képességi tartomány 50 %-a fölötti vonóerő ki-
fejtés esetén adott szliphez nagyobb vonóerő párosul aktív rugózáskor az 
inaktívhoz képest. A kerékszlip-vonóerő görbék egy adott vonóerő-értékig 
együtt futnak mind aktív, mind inaktív rugózáskor. A görbék elválási pont-
jai annál nagyobb vonóerő mellett alakulnak ki, minél nagyobb az első 
gumibroncs belső nyomása és ezáltal annak függőleges terhelése.  

 
- A statikus tengelyterhelés-eloszlás kimutatható hatással van a szlip-vonóerő 

kapcsolatra mind aktív, mind inaktív rugózás során. A különböző vizsgálati 
beállítások során kapott eredményekből arra a következtetésre jutottam, 
hogy aktív elsőtengely-rugózás esetén összkerékhajtású üzemmódban – fő-
ként nagy vonóerő-igény esetén – a 40/60 % első/hátsó arány az optimális 
tengelyterhelés-eloszlás. Ugyanakkor inaktív rugózás esetén a nagyobb 
elsőtengely-terhelés eredményez kedvezőbb szlip-vonóerő kapcsolatot. 

 
- A vontatási paraméterek és függőleges lengésgyorsulás-értékek statisztikai 

elemzése, illetve a dinamikai faktortartomány, valamint a variációs koeffi-
ciensek vizsgálata alapján az a következtetés vonható le, hogy az aktív 
elsőtengely-rugózás csökkenti mind a vontatási paraméterek, mind pedig a 
lengésgyorsulások dinamikáját. Ez annak köszönhető, hogy az aktív rugózás 
lényegesen csökkenti a kerekekről az alvázra jutó függőleges lengések mér-
tékét, így a traktor egyenletesebb vonóerőt, illetve vontatási teljesítményt 
képes leadni.  

 
- A segédelsőkerék-hajtású traktorok magas teljesítményszinten történő üze-

meltetése során gyakran jelentkező probléma az ún. kerékpattogás, vagy 



 116 

más néven teljesítmény-ugrálás (power-hop). Ez a jelenség összkerékhajtá-
sú üzemmódban alakul ki. Ez irányú vizsgálataim elvégzése és a kapott 
eredmények elemzése után arra a következtetésre jutottam, hogy az aktív 
elsőtengely-rugózás megakadályozza a fentebb nevezett jelenség kialakulá-
sát, mivel az első híd és az alváz közé épített aktív rugózó és lengéscsillapí-
tó rendszer megszakítja a merev kapcsolatot az útgerjesztés és a vonóerőből 
származó erőgerjesztés között, így nem alakul ki az instabil állapot, vagyis a 
pattogás.  

 
- Az elvégzett szántóföldi vizsgálataim igazolták, hogy inaktív rugózás esetén 

mindig létrehozható olyan – rendszerint a normál üzemállapot feletti – ter-
helés, amelynél kialakul a teljesítmény-ugrálás, vagyis a pattogás. Ez a je-
lenség a traktor saját vontatási képességéhez képest mindig extrém nagy 
vonóerő és jelentős mértékű kerékszlip esetén alakul ki. Ha a terhelés nem 
változik, akkor a lengések periodikussá válnak egy közel állandó frekvenci-
ával (2,13 – 2,50 Hz). A vonóerő ingadozása szintén periodikussá válik, 
ugyanolyan frekvenciával és a lengésidő 5-10 %-ának megfelelő késleltetési 
idővel. 

  
Az elvégzett kutatási feladat gyakorlati tapasztalatai és eredményeinek 

elemzése alapján javaslataim a következők: 
 

- Új erőgép beszerzése esetén célszerű olyan típust választani, amely vagy 
alapfelszereltségként rendelkezik rugózott első tengellyel vagy opcióként 
rendelhető hozzá. Mivel ez a műszaki megoldás a traktor beszerzési értékét 
5-8 %-kal is növelheti, ezért fontos megismertetni a döntéshozókkal és az 
üzemeltetőkkel ennek előnyeit. 

 
- Azoknál a már használatban lévő segédelsőkerék-hajtású traktoroknál, ame-

lyek nem rendelkeznek elsőtengely-rugózással, javaslom a hidraulikus 
függesztőberendezés erővezérelt részegységét egy függőleges lengésgyorsu-
lás-érzékelővel kiegészíteni. Amennyiben a függőeleges lengésgyorsulás-
érzékelő egy előre meghatározott lengésgyorsulás-értéknél nagyobb értéke-
ket érzékel, vagyis a traktor kezd pattogni, úgy az erővezérlés csökkenteni 
tudja a kifejtett pillanatnyi vonóerőt, és így a nagy mértékű teljesítmény-
ugrálás megakadályozható.  

 
- Az előző pontban javasolt műszaki fejlesztés megvalósítása érdekében to-

vábbi szántóföldi vizsgálatok elvégzése javasolt a szükséges paraméterek 
minél pontosabb tisztázása érdekében (pl. különböző talajtípusok és nedves-
ségtartalmak, eltérő gumiabroncs gyártmányok és belsőnyomás-értékek, kü-
lönböző növényi borítottságú területek stb. esetében). 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

TRAKTOROK LENGÉSJELENSÉGEI SEGÉDELS ŐKERÉK-
HAJTÁSNÁL, A VONTATÁSI JELLEMZ ŐK ALAKULÁSA 

 
A segédelsőkerék-hajtású univerzális traktorok megjelenése a mezőgazda-

ságban számos további jelentős műszaki fejlesztést generált. Ezek közé tartozik 
az elsőtengely rugózásának megoldása is, amelyet ma már minden jelentős trak-
torgyártó vagy alapfelszereltségként vagy opcióként kínál ezekhez a traktorok-
hoz. Ennek a műszaki fejlesztésnek a gyakorlati alkalmazása kapcsán számos 
kérdés vetődik fel, amelyre egyértelmű és kielégítő választ csak megfelelő kuta-
tási vizsgálatok és elemzések alapján adhatunk. Ennek megfelelően kutatási 
célkitűzéseim a következőkre összpontosultak: 

 
- hogyan alakulnak a segédelsőkerék-hajtású traktorok fontosabb vontatá-

si jellemzői (vonóerő, haladási sebesség, vontatási teljesítmény, szlip), 
valamint a szlip-vonóerő kapcsolat rugózott és rugózás nélküli első ten-
gely esetén? 
 

- milyen következtetések vonhatók le a főbb vontatási paraméterek és a 
függőleges lengésgyorsulások statisztikai elemzése (szórásvizsgálat, di-
namikai faktor-tartomány meghatározása stb.), valamint a lengések 
„energia-elnyelő” hatásának vizsgálata és összehasonlítása alapján aktív 
és inaktív elsőtengely-rugózás esetén? 
 

- a kerékpattogás vagy más néven „teljesítmény-ugrálás” (power hop) je-
lenségének tanulmányozása és elemzése. A pattogások során kialakuló 
lengésgyorsulások fontosabb paramétereinek meghatározása. A kerék 
függőleges lengésgyorsulásainak hatása a vonóerő-kifejtésre és a kiala-
kuló vontatási teljesítményre aktív és inaktív elsőtengely alkalmazása 
esetén.  

 
A kitűzött kutatási feladatok végrehajtására szántóföldi vizsgálatokat végez-

tem két helyszínen három alkalommal. A szlip-vonóerő kapcsolat feltárása ér-
dekében végzett vizsgálatok helyszíne teljesen sík fekvésű, emelkedőtől és lej-
tőtől egyaránt mentes, betakarítás utáni, műveletlen búzatarló volt. A kerékpat-
togási vagy más néven teljesítmény-ugrálás (power hop) jelenség tanulmányo-
zása pedig bolygatatlan, enyhén lejtős (3-5 %) ugaroltatott területen történt. A 
szabadföldi traktorvizsgálatok alapja minden esetben vontatási kísérlet volt.  
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A kutatási munka során elért fontosabb tézisek és következtetések az aláb-
biak: 

 
- Az elvégzett szántóföldi vontatási vizsgálatok alapján kimutattam, hogy 

az aktív elsőtengely-rugózás adott körülmények között pozitívan hat a 
szlip-vonóerő kapcsolatra, valamint azt, hogy a statikus tengelyterhelés-
eloszlás mind aktív mind pedig inaktív rugózásnál befolyással van a 
konstans vonóerő mellett kialakuló szlipre. 

 

- A főbb vontatási paraméterek és függőleges lengésgyorsulások statiszti-
kai elemzése alapján megállapítottam, hogy az aktív rugózású 
elsőtengely csökkenti a paraméterek dinamikáját, a traktor egyenlete-
sebb vonóerő, illetve vontatási teljesítmény leadására lesz képes. 

 

- A segédelsőkerék-hajtású traktorok egyik jellegzetes problémája a ke-
rékpattogás, vagy más néven teljesítmény-ugrálásnak (power hop) neve-
zett jelenség. Ezirányú vizsgálataim során megállapítást nyert, hogy in-
aktív elsőtengely-rugózás során minden esetben létrehozható olyan ter-
helés, amelynél kialakul a fentebb nevezett jelenség. Ez a terhelés azon-
ban rendszerint az üzemszerű terhelés fölötti tartományban hozható csak 
létre. Ugyanakkor az első tengely aktív rugózása kiküszöböli ezt a prob-
lémát. 

 

- Megállapítottam, hogy a pattogáskor kialakuló függőleges lengésgyor-
sulások periodikusak egy közel állandónak tekinthető frekvenciával és 
ugyanilyen frekvenciájú periodikusság alakul ki a vonóerő-
ingadozásban is egy adott késleltetési idő (a lengésidő 5-10 %-ának 
megfelelő) követéssel.  

 

Kutatási eredményeim és az azokból levont következtetések alapján az 
alábbi javaslatokat fogalmaztam meg: 

 
- Új erőgép beszerzése esetén olyan típust célszerű választani, amely ren-

delkezik rugózott első tengellyel vagy opcióként rendelhető hozzá. A 
döntéshozókkal és az üzemeltetőkkel fontos megismertetni ennek elő-
nyeit. 
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- Az aktív elsőtengely-rugózással nem rendelkező segédelsőkerék-hajtású 
traktoroknál javaslom a hidraulikus függesztőberendezés erővezérelt 
részegységét egy függőleges lengésgyorsulás-érzékelővel kiegészíteni. 
Amennyiben a függőeleges lengésgyorsulás-érzékelő egy előre megha-
tározott lengésgyorsulás-értéknél nagyobb értéket érzékel, vagyis a trak-
tor kezd bepattogni, úgy az erővezérlés csökkenteni tudja a kifejtett pil-
lanatnyi vonóerőt, és így a nagy mértékű teljesítmény-ugrálás megaka-
dályozható.  

 
 
- Az előző pontban javasolt műszaki fejlesztés megvalósítása érdekében 

további szántóföldi vizsgálatok elvégzését javaslom a rendszer működé-
séhez szükséges paraméterek minél részletesebb tisztázása érdekében. 
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7. SUMMARY 
 

THE OSCILLATION FEATURES OF TRACTORS WITH MECHANI-
CAL FRONT WHEEL DRIVE, CHANGING OF TRACTION PARAME-

TERS 
 
The appearance of the universal tractors with mechanical front wheel drive 

in the agriculture generated several further technical improvements. These in-
clude the solution of the front axle suspension, which is now in all major tractor 
manufacturers as standard equipment or offered as an option for these. The 
practical application of this technical development may imply several questions 
that it can only be answered after relevant research studies and analyzes. Ac-
cordingly, my research objectives focused on the followings: 

 
- How do the main traction parameters change (pulling force, velocity, 

wheel slip) and the slip-pulling force relationship of the MFWD tractors 
in case of active and inactive front axle suspension?  
 

- What conclusions can it be drawn from statistical analysis of the main 
traction parameters and vertical vibrations (test standard deviation, de-
fining the range of the dynamical factor, etc.) and analyses of the oscil-
lation’s “energy-absorbing” ability and its comparison of active and in-
active front axle suspension? 
 

- Studying and analyzing of the power hop phenomena. Defining the 
main parameters of the accelerations during the vibrations. The affect of 
vertical oscillation of wheels to traction performance in case of active 
and inactive front axle suspension.  

 
For the execution of the tasks of the research I did field tests at two different 

locations for three times. For the study of the slip-pulling force relation a com-
pletely flat wasteland without any slopes was chosen after harvesting. For stud-
ying the power hop phenomena an undisturbed, gently sloping (3-5 %) aside 
land was chosen. In both cases the base of the land experiment was pulling ex-
periment.  

 
The achieved main results and conclusions are the followings: 
 
- For implementation of the research tasks a complex measuring system 

was developed, it assumes a cooperation between the specific method 
and curriculum, moreover the measuring device. 
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- The completed field traction studies showed that the active front axle 
suspension had a positive effect on the slip-traction relationship, and 
that the static axle load distribution had an influence on the slip at con-
stant pulling force in case of active and inactive front axle suspension. 

- After analyzing the main pulling parameters and the vertical vibrations, 
it was concluded that the active front axle suspension reduces the dy-
namics of the parameters and the tractor will be able to provide more 
constant pulling force and pulling performance.  

- One of the typical problems of the MFWD tractors is the power hop. Af-
ter my investigation the conclusion is that in case of inactive front sus-
pension a load can always be created that cause the above mentioned 
phenomenon. But at the same case active front suspension can eliminate 
this problem.  

- I experienced that the vertical vibrations are periodical with an almost 
constant frequency and amplitude and the  periodicity with the same 
frequency appeared in the pulling force after a very short delay time (5-
10 % of oscillation time). The swinging of amplitude of the pulling 
force was three times higher than the amplitudes of the wheel oscilla-
tions.  

 

On the base of my research results and conclusions, the following recom-
mendations can be defined: 

- In case of purchasing a new power machine it is advisable to choose 
those types that have suspended front axle or it can be offered this op-
tion. The decision makers and the operators should know the benefits of 
it. 

 
- I advise to install a vertical vibration sensor on the hydraulic power sys-

tem which driven by drawbar force on tractors without active front axle 
suspension. If the vertical vibration sensor detects a higher value than 
the pre-defined and the tractor starts to bounce, so the current pulling 
force can be reduced and due to it the greater power hop can be elimi-
nated.  

 
- To achieve further technical development in the point advised above I 

suggest some additional field experiments to clarify the necessary pa-
rameters for the proper operation.  

 
 


