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ELŐSZÓ
1931. február 13-án született Prof. Dr. h.c. Dr. Sitkei György akadémikus, aki ebben
az évben (2011) 80 éves. Sitkei György professzor idehaza és külföldön is ismert és elismert,
meghatározó egyénisége az agrár-műszaki szakterületnek, az erdészeti- és a faipari gépesítésnek. Sitkei professzor a Nyugat-magyarországi Egyetemnek 1980 óta egyetemi tanára, 1997.
óta professzor emeritusa, 2000. óta tiszteletbeli doktora (h.c. Dr.). 1998-tól tagja a Magyar
Tudományos Akadémiának.
Sitkei György az elemi iskolát és a gimnáziumot Orosházán végezte, kitűnő eredménynyel. 1954-ben szerzett mezőgazdasági gépészmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen. Már 1961-ben megszerezte a műszaki tudományok kandidátusa címet, 1965-ben pedig
a műszaki tudományok doktora lett.
Az egyetem elvégzése után a Sándorfalvi Gépállomás főmérnöke lesz. 1954-től 1957ig aspiráns Moszkvában, a Mezőgazdaság Gépesítése és Villamosítása Intézetben. 1957-1975ig a Budapesti Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Géptani Tanszékének munkatársa, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs és tudományos tanácsadó beosztásokban. 19751978. között a Mezőgéptröszt főosztályvezetője. 1978-1980-ban a Kecskeméti Mezőgép Vállalat műszaki tanácsadója.
Az Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karára már egyetemi tanárként került 1980-ban, ekkor lett a Faipari Géptani Tanszék vezetője. 1983-1985. között az Erdőmérnöki Kar Erdészeti Géptani Tanszékének megbízott vezetője is. 1996. december 21-ével vonult nyugdíjba, de a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatási és kutatási munkájában azóta is,
folyamatosan részt vesz.
Sok éve tagja számos hazai és külföldi szakmai tudományos bizottságnak és testületnek, köztük Magyar Tudományos Akadémia Agrár-műszaki Bizottságának, valamint Áramlás- és Hőtechnikai Bizottságának.
A neves évfordulón, 80. születésnapja alkalmából köszönti Őt a Magyar Tudományos
Akadémia Agrártudományok Osztályának Agrár-műszaki Bizottsága, valamint a Nyugatmagyarországi Egyetem. A rendezvényre meghívót kaptak:
− a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-műszaki Bizottságának tagjai;
− az Agrár Géptani Tanszékvezetők Kollégiumának tagjai;
− a neves tudós tanítványai; valamint
− a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának és Faipari Mérnöki Karának oktatói, dolgozói.
A tanácskozáson a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Faipari mérnöki Kar és az MTA
Agrár-műszaki Bizottsága vezetőinek köszöntése után – a Sitkei professzor nevével fémjelzett
tudományterületek egyes fejezeteihez kapcsolódva – a tanítványok kutatási eredményeik előadásával fejezik ki tiszteletüket és nagyrabecsülésüket a jeles tudós iránt.
Jelen kiadvány közli a tudományos tanácskozáson elhangzott, és a konferenciához
posztertémaként kapcsolódó előadásokat, megtisztelve ilyen módon is neves professzorunkat,
kívánva neki még hosszú életet, jó egészséget és további eredményes szakmai tevékenységet.
Isten éltesse sokáig!
Sopron, 2011. április
Prof. Dr. Horváth Béla
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Prof. Dr. h.c. Dr. Sitkei György akadémikus
okleveles mezőgazdasági gépészmérnök, professzor emeritus, az MTA tagja,
a Nyugat-magyarországi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára,
az agrár-műszaki tudomány, az erdészeti- és a faipari gépesítés nemzetközileg is ismert,
kiemelkedő tudósa és oktatója.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS PROGRAMJA
Időpont: 2011. április 14.
Helyszín: NymE B épület 1. emelet, Szenátusi terem
Levezető társelnökök:

Prof. Dr. Horváth Béla
Prof. Dr. Varga Mihály

900-1000 Megérkezés (kávé, üdítő)
1000-1230 Köszöntők és előadások
1000-1010 Prof. Dr. Faragó Sándor rektor - Köszöntő
1010-1020 Prof. Dr. Jereb László dékán - Köszöntő (köszönti a tanárt)
1020-1030 Prof. Dr. Beke János az MTA Agrár-műszaki Bizottság elnöke - Köszöntő (köszönti a tudóst)
1030-1045 Prof. Dr. Neményi Miklós: A potenciál gradiens és az entrópia kapcsolata - különös tekintettel a biológiai anyagokra és rendszerekre
45
00
10 -11 Prof. Dr. Fenyvesi László: A szőlő leválasztási folyamatának modellezése
00
15
11 -11 Prof. Dr. Beke János: A terményszárítási folyamat elemzése főleg
energetikai szempontból
1115-1130 Dr. Kiss Péter - Prof. Dr. Laib Lajos: Közúti baleset után terepre behatoló jármű sebességének meghatározása
1130-1145 Dr. Czupy Imre - Prof. Dr. Horváth Béla: A tuskókiemelés erőszükségletének elemzése
1145-1200 Prof. dr. Varga Mihály - Dr. Németh Gábor - Kocsis Zoltán - BakkiNagy Imre Sándor: Fafeldolgozás energiafelhasználásának
vizsgálata
00
15
12 -12 Prof. dr. Csanády Etele - Németh Szabolcs - Dr. Magoss Endre - Bakki-Nagy Imre Sándor: Munkadarabok merev és rugalmas vákuumlefogásának vizsgálata a faiparban
1215-1230 Prof. Dr. Molnár Sándor: Sitkei György a fák tudós ismerője és barátja
30
00
12 -13
Hozzászólások
GTE - Köszöntő
ISTV - Köszöntő
Prof. Dr. Sitkei György összegzése
00
13 -tól Állófogadás (NymE B épület 2. emelet, 7. sz. tanterem)
Poszter előadások
Horváth Attila László: Cseres állományok felújító bontó vágása többműveletes fakitermelő géppel
Major Tamás: Talajellenállás értékek változása erdővel borított területeken
Szakálosné Mátyás Katalin: Gyenge fatermőképességű akác állományok kitermelése és hasznosítási lehetőségei
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KÖSZÖNTŐ
Prof. Dr. h.c. Dr. Faragó Sándor
egyetemi tanár, rektor
Nyugat-magyarországi Egyetem
9400. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-142. E-mail: rectoro@nyme.hu
80. születésnapot köszönteni már akkor is nagy dolog, ha az ember nem tesz mellé
életpálya elemzést, hiszen a 80 év önmagában is tiszteletet parancsoló adomány és teljesítmény. A 20. század nagy történelmi eseményeit megélni, átélni nagy teljesítmény, tiszteletet
parancsoló állapot.
Számodra azonban – és talán számunkra is – ennél több adatott meg. Te olyan talentumot kaptál születésedkor, s azzal úgy sáfárkodtál életed eddigi nyolc évtizede alatt, hogy az
a megélt évek számát fajsúlyosabbá, életed teljesítményét még kiemelkedőbbé teszi.
Nem az én tisztem szakmai-tudományos tevékenységed ismertetése – megteszik azt
utánam hozzá, és Hozzád jobban értők. Az azonban feltétlenül feladatom – a Nyugatmagyarországi Egyetem ezidei rektoraként –, hogy ezt a kiemelkedő életutat, egyedüli teljesítménnyel jellemezhető tevékenységet újra és újra elismerjem. Újra és újra, hiszen 2000 óta
egyetemünk tiszteletbeli doktora vagy, a felsőoktatásban végzett munkádért pedig – intézményünk javaslatára – 1993-ban megkaptad a legmagasabb elismerő kitüntetést, a Szent Györgyi
Albert Díjat, de mind a mai napig úgy érezzük, hogy adósaid vagyunk azért a 30 évért, amit
köztünk, velünk töltöttél, töltesz. Adósaid vagyunk mindazért, amit Tőled kaptak hallgatóink,
doktoranduszaink, oktatótársaid, munkatársaid és mi mindnyájan az Egyetemen.
Hálásak vagyunk, mert büszkék lehetünk rád, mint egyik akadémikusunkra, aki tudományával hírnevet szerzett magának és munkaadó intézményének – hívták azt, bárhogyan az
elmúlt 30 esztendőben. Szakterületeiden – amelyekben a Sitkei név és Sopron összeforrott –
tudásoddal és elismertségeddel nemcsak magadat, de ezt a kis nyugat-magyarországi várost is
jól pozícionáltad a világ tudás-térképén. Így nem csak az Egyetem, de Sopron városa is köszöni Neked itteni munkálkodásodat.
Köszöntelek úgy is, mint „tiszteletbeli dendrológust”, amely címet 10 éve kaptál az
Erdőmérnöki Kartól. Szerencsére egyre többen tudják azt a számunkra megtisztelő tényt,
hogy a gépek, a motorok vagy a talajmechanika világa mellett életedet a fák szeretete, gondozása és – ami talán ugyanilyen fontos – mérhetetlen ismerete is kitölti. Irigylésre méltó és értékteremtő Tahiban létesített hatalmas dendrológiai gyűjteményed, kerted. Persze nem tudod
oda megtelepíteni mindazt, ami fákból-cserjékből a világon megtalálható, ezért – ha a hegy
nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez alapon – Te in situ felkeresed azokat,
bárhol is legyenek a Földgolyón. Tán a magyar dendrológusok közül sincs olyan, aki annyi
expedíciót vezetett volna távoli tájakra, mint Te. S szerencsére ezeket szakszerűen dokumentálod, s még nagyobb örömünkre „Érdekes fák és bokrok más tájakról” című fantasztikus kötetedben közzé is tetted. Öröm volt, hogy ebben segítségedre lehettem, s dedikált könyved ma
is könyvtáram dísze.
S nemcsak az élő fa vonz Téged, de – szinte atavisztikus módon – a faanyag is. A világ minden tájáról származó fafaragás gyűjteményed, amelyet a Faipari Mérnöki Karnak
adományoztál, az intézmény egyedülálló büszkesége lett. De faragványok – mint ajándékaid –
díszítik a rektori irodámat, sőt vadászszobámat is. Az afrikai vasfából készített „Big Five” faragásra tekintve – tudtodon kívül – minden nap eszembe jutsz, minden nap gondolok Rád.
Kívánok Neked magam és egyetemünk minden oktatója és hallgatója nevében további
hosszú életet, jó egészséget. Legyél velünk sokat, oszd bőséges tudásodat, bölcsességed egy
olyan világban, amely még tán soha úgy nem szorult rá példaképekre – s Te ilyen példakép
vagy nekünk – mint napjainkban! Szeretettel köszönt őszinte híved!
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SITKEI GYÖRGY – AZ OKTATÓ
Prof. Dr. Jereb László
egyetemi tanár, dékán
Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar
9400. Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-271. E-mail: fadek@fmk.nyme.hu
Sitkei György, akinek neve a magyar és külföldi egyetemeken ismerősen cseng, 1954ben szerzett gépészmérnöki oklevelével az ’56-os forradalom utáni években kezdte oktatói és
kutatói pályafutását a Budapesti Műszaki Egyetemen. Még a 30. életévét sem töltötte be, amikor megszerezte a műszaki tudományok kandidátusa címet, 34 évesen pedig már a műszaki
tudományok doktora lett. Ez a szokatlanul gyorsan és erőteljesen felfelé ívelő „pályagörbe”
kimagasló tehetsége mellett kitartásának, kivételes munkabírásának volt tulajdonítható, ami a
kor előre haladtával semmit sem változott. Tudása a főnixmadár állhatatosságával párosult,
mindmáig ez eredményeinek és sikereinek egyik titka.
Az Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karára már egyetemi tanárként került 1980-ban, ekkor lett a Faipari Géptani Tanszék vezetője. Csapatkapitányként nem elégedett meg a munkakörében előírt feladatok elvégzésével, munkatársait mindvégig képezte, nevelte. Máig figyelemmel kíséri a fiatalok ötleteit, törekvéseit, és segíti munkájukat. Ehhez
hozzátartozik az építő, néha szigorúnak tűnő kritika, ami soha nem állt távol tőle. Sok oktatókutató kollégának segített a tudományos fokozat megszerzésében. A Faipari Mérnöki Kar
doktori iskolájában alprogram-vezetőként a doktoranduszok egész sorát vezette be a kutatás
módszertanába, a tudományos közéletbe. 1996-os önként vállalt nyugdíjba vonulásáig vezette
a tanszéket, majd ezt követően emeritus professzorként végezte tovább oktatómunkáját. Két
fő munkahelyén kívül oktatott az időközben megszűnt körmendi Mezőgazdasági Gépészeti
Főiskolán, a Kertészeti Egyetemen és a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen is. Oktató munkájára hosszú időn át igényt tartott a BME, a Szent István Egyetem és a NymE Erdőmérnöki
Kar doktori iskolája is. Elmondható, hogy Sitkei György iskolateremtő munkát végzett egész
aktív pályafutása során, végig nagyfokú igényességgel. Ezt 1993-ban az oktatási miniszter is
elismerte, amikor Sitkei Györgynek Szent-Györgyi Albert díjat adományozott. A SzentGyörgyi Albert díjat – a kitüntetés szabályzatából idézve – azok a személyek kaphatják meg,
akik iskolateremtő, nemzetközileg elismert munkát végeznek a magyar felsőoktatás területén.
Oktatóként további magas elismeréseket is kapott, hiszen két egyetem professor emeritusi címet, s szintén két egyetem tiszteletbeli doktori címet adományozott neki.
Gazdag tanári életútja legfontosabb mozaikképeinek felvillantása után arról a szellemiségről szeretnék szólni, amely tevékenységét, a feladatokhoz való hozzáállását mindenkor
alapvetően meghatározta.
Bárhova került, oktatóként mindig önmagát adta, de teljes odaadással, s a magával
szemben támasztott követelmények teljesítésére ösztönözte hallgatóságát is. Kontaktust keresett és teremtett a diákokkal, sajátos előadásmódjával, jellegzetes, egyéni stílusával az előadások passzív részvevőinek figyelmét is képes volt éberen tartani. Aki már próbálta magára
vonni egy csapat – nem ritkán álmos és elcsigázott – hallgató figyelmét a tanári asztal tábla
felőli oldaláról, az tudja, mi szükséges ilyen helyzetben a sikerhez. Kell hozzá érdeklődésre
számot tartó mondandó, megfelelő időpont és főként olyan egyéniség, aki megjelenésével,
modorával, teljes személyiségével magára tudja irányítani a figyelmet. Mindezek a feltételek
teljesültek Sitkei György óráin. Példát mutatott azzal is, hogy sohasem késett, különösen nem
előadásairól.
A kapcsolatot nem csupán a hallgatókkal, hanem oktatótársaival, más, kapcsolódó tudományterületek képviselőivel is kereste. A mérnöki pálya alapvető sajátossága a természettudományos ismeretek szerteágazó, elmélyült, kreatív alkalmazása olyan feladatok megoldá-
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sára, melyeknek eredménye például az ember életét, munkáját megkönnyítő gép. Sitkei professzor mindvégig vallotta és hirdette a természettudományos alapismeretek fontosságát a
mérnökök képzésében, s elmondható róla, hogy ő maga is csak a természettudományok „vonzáskörzetében” tudott és tud szellemileg teljes emberként létezni. Sok anekdota őrzi Moór
Arthurral, a matematika soproni professzorával való beszélgetéseit, amikor a felvetődő szakmai kérdésekre együtt próbálták a megoldást megkeresni. Sitkei György a nagy formátumú
emberekre jellemző módon mert kérdéseket föltenni, igényelte és elfogadta mások segítségét,
akiknek a kapcsolódó mérnöki és természettudományos területeken szerzett tudását additív
módon tudta felhasználni.
A jegyzet- és a könyvírást máig olyan élvezettel végzi, mintha nem is munkának, inkább hobbinak tekintené. 15 könyve jelent meg, ezek közül kettőt tankönyvként ma is használunk a Faipari Mérnöki Karon.
Sitkei György professzor úrral a személyes emlékem nem túl sok, annak ellenére, hogy
mindketten a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdtünk, majd a soproni egyetemi oktatásban
vállaltunk szerepet, de mindezt szinte teljesen diszjunkt időintervallumban végeztük. Sopronba kerülve rövid ideig szoba-, sőt asztaltársa voltam, igaz, akkor még aktív műegyetemi szerepvállalásom miatt, csak kevésszer találkozva. Szerencsének tartom, hogy – mint a kar emeritus professzorát – az elmúlt pár évben lehetőségem volt jobban megismerni, megtapasztalni
önzetlenségét, szigorú mértéktartását és szerénységét. Mély nyomokat hagyott bennem egy
közös Sopron-Budapest vonatút, amelyben megismerhettem valamit abból a gondolkodásból,
amely az élő fák természetes szépségét képekben és könyvben, míg a különböző kultúrák fából készült alkotásait a kar folyosóján látható kiállítás formájában teszi napról-napra megcsodálhatóvá. Akinek alkalma adódik beszélgetni vele, rövid idő alatt egy elragadó, sodró utazást
tehet a világban, érintve a történelem, a tudomány és a hétköznapok kérdéseit egyaránt.
A mai születésnapi összejövetelen résztvevők bizonyára mind egyetértenek abban,
hogy professzor úr szinte semmit sem változott az elmúlt 1-2 évtized folyamán. Ezért merem
kijelenteni, hogy a tisztelet, amit érzünk iránta, elsősorban a személyiségének és csak másodsorban a korának szól.
Végezetül a 80. születésnap ünnepi asztalára szeretném most jelképesen letenni azon
tanítványok köszönetét, akik professzor úrtól jól hasznosítható ismereteket, követendő példát
és emberséget tanulhattak.
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SITKEI GYÖRGY, A TUDÓS…
Prof. Dr. Beke János
az MTA doktora, az MTA Agrárműszaki Bizottság elnöke
Bevallom, nem egyszerű feladat Sitkei Györgyről írni, még akkor sem, ha szigorúan
csak tudományos tevékenységére szorítkozom. Sitkei Györgyöt ugyanis nem lehet beskatulyázni!
Persze, ha egyszerűen ki akarom pipálni a vállalt feladatomat, akkor kiemelek néhány
paragrafust a róla megjelent irodalmi forrásokból, imígyen: Fő kutatási területe (1) az energia
átadása, felhasználása, működése dízelmotorokban, (2) a talaj-jármű-mechanika, valamint (3)
a mezőgazdasági és faipari gépek mechanikája.
Az első területen a dízelmotorokban történő keverékképzéssel, a motorikus égéssel és
a hőátadással kapcsolatban fűződnek nevéhez jelentős kutatások, de továbbfejlesztette a sugárporlasztás és az öngyulladás elméletét is. A motorgyártásban új hőátadási összefüggéseket
és hőterhelési kritériumokat vezetett be. A második kedvenc tudományterületén új talajteherbírási összefüggéseket vázolt fel, úgynevezett dimenzió nélküli mennyiségekkel jellemezte az abroncsokat és ezekhez kapcsolódóan átfogó modellrendszert dolgozott ki. Harmadik kutatási területén új, nemlineáris rheológiai módszert fejlesztett ki, amelyeket tömörítési
folyamatokra használtak, illetve a fa forgácsolásának és faipari feldolgozásának elméletével is
foglalkozott.
Több mint százötven tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője, ebből huszonhárom könyv alakban jelent meg. Közleményeit – fordító segítsége nélkül – magyar, angol, német és orosz nyelven képes közreadni.
Nos, ezzel meg is volnánk. Csakhogy ilyenformán nemcsak saját lelkiismeretemet kellene megerőszakolnom, de bizonyára a műszaki, az agrár, az erdészei és faipari tudományok
képviselőinek többsége szerint is jóvátehetetlen bűnt követnénk el. De talán még volt középiskolájában az orosházi Táncsics Gimnáziumban is megorrolnának rám. Mert legalább ilyen
fontos (ha nem fontosabb), hogy Sitkei György nem egyszerűen kutat, hanem eddigi egész
életét az oktatásnak, a tudományos kutatásnak és az igényes tudományos szemlélet terjesztésének szentelte. Minden témához tudományos alázattal fordul, minden jelenségnek, vagy
megállapításnak csak a fizikai-mechanikai alapokból kiinduló magyarázatát tartja elfogadhatónak. Életfilozófiáját három mondatba képes tömöríteni, valahogy így:
− a dolgok nagyon egyszerűek, mert minden mindennel összefügg;
− az életben semmi sem lineáris;
− a mérnök minden problémát képes kezelni, kivétel ez alól az emberi hülyeség, mert
az végtelen.
A harmadik nagyon fontos tény, amit Sitkei professzorral kapcsolatban ki kell emelni,
az a nagyon keveseknek megadatott képesség, hogy a sok ezer tudományos közleményből is
ki tudja emelni a fontosakat, azokat, amelyek az adott kutatási terület szempontjából értéket
képviselnek és ezek szintetizáló értelmezésével alapműveket képes létrehozni. Meggyőződésem szerint ilyen alapműnek tekinthetők (a teljesség igénye nélkül) a következő könyvek: Keverékképzés és égés Diesel-motorokban (1960), Hőátadás és hőterhelés belsőégésű motorokban (1962), A mezőgazdasági gépek talajmechanikai problémái (1967), Keverékképzés és
égés karburátoros motorokban (1969), A mezőgazdasági anyagok mechanikája (1981), A faipari műveletek elmélete (1994).
Kevés helyen lelhető fel Sitkei professzor úr további, mindenki másétól különböző elhivatottsága: a fák, a növények, a természet szeretete. Tévedés volna azt gondolni, hogy ez
nem tudományos munka. Ő a távoli világok egzotikus teremtményeit nem otthon, a kompute-
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re (ami nincs is neki) segítségével tanulmányozza, hanem tudományos igényességgel megtervezett utazásai során szerez tapasztalatokat.
2006-ban adta ki az Érdekes fák és bokrok más tájakról című könyvét, egyes dendrológusok nagy bosszúságára. Nem kis iróniával írja a könyv bevezetőjében, hogy nem ért a
fákhoz és ezért írt róluk könyvet. Ez persze erős túlzás, de az tény, hogy gépészmérnökként
képes függetleníteni magát a rendszertan unalmas skatulyáitól és azt egy másfajta logikával
helyettesíti. A több mint 800 színes fotót tartalmazó, nagy alakú kiadvány nem is szokványos
dendrológia. Helyette inkább olyan tájakra vezet (pl. Dél-Afrika, Nyugat- és Kelet-Ausztrália,
Tasmania és Új-Zéland, Amerika) és olyan lenyűgöző élményeket közvetít, amelyek az evolúció csodája; a természet és az ember összetartozását hangsúlyozzák. És még valami: ezeket
a növényeket a helyszíneken tanulmányozta, a fotókat pedig maga készítette. Sőt, megtalálja
az átmenetet a kultúra és a kultuszok világába is. A fák és más növények szépsége kiegészül a
világ legidősebb fatemplom-együttesének (Japán) bemutatásával, vagy az arizonai óriási kandeláber-kaktuszok között meghúzódó, fából épült vadnyugati városka leírásával. De néprajzi
elemek is fellelhetők a könyvben. Például az új-zélandi faóriásokat úgy írja le, hogy közben
az olvasó a maori nyelvet is ízlelgetheti. Mi ez, ha nem tudomány? Lehet, hogy a dendrológia
vizsgára nem ez a tankönyv, én mégis ajánlom mindenki figyelmébe.
Sitkei professzor úr ma is aktív tudományos közéleti szereplő, szerteágazó tevékenységét szinte lehetetlen felsorolni. Tagja az MTA Agrár-műszaki, Energetikai, valamint Áramlásés Hőtani Tudományos Bizottságainak, de igen megbecsült képviselője az International Society for Terrain-Vehicle Systems és az Intenational Society for Agromaterials nemzetközi társaságoknak is. A Magyar Tudományos Akadémiát megelőzve 1997-ben a New York
Academy of Sciences is tagjának választotta.
Ma is végez tudományos oktató, kutatómunkát – többek között – a BME Kandó Kálmán Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, a NymE Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola és a SzIE Műszaki Tudományi Doktori Iskola tantárgyfelelőseként.
Böngészve az MTA tudományos adattárát, elszörnyülködve látom, hogy olyan alacsony impakt faktor szerepel neve mellett, amit le sem merek írni. Nem szeretném ugyanis az
e mutató bűvöletében élő tudományformálók figyelmét felkelteni, mert vagy magukba szállnának (ez kevésbé valószínű, de el tudnám viselni), vagy még hangosabban hirdetnék, hogy
milyen fontos a valódi tudományos tevékenységet helyettesítő paraméterek képzése. Szerencsére sokan vannak olyanok, aki más tudománymetriai kimutatások szerint minősítik a tudóst.
Például, hogy a műszaki, agrárműszaki, erdészeti vagy faipari tudományterületet alapul véve
Magyarországon nincs olyan valamire való kutató, de nemzetközileg is igen kevés, aki ne ismerné, és ne tisztelné Sikei György nevét. Mert Sitkei György nem szobatudós, Sitkei György
tudományos etalon!
Kedves Professzor Úr!
A kiváló egészség mellé – igen önző módon – azt kívánom, hogy tudományos kérlelhetetlenségeddel még sokáig bosszants, páratlan tudásod átadásával pedig még sokáig oktass
minket!
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A POTENCIÁL GRADIENS ÉS AZ ENTRÓPIA KAPCSOLATA –
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BIOLÓGIAI ANYAGOKRA ÉS
RENDSZEREKRE
Prof. Dr. Neményi Miklós CMHAS
egyetemi tanár
NymE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete
Mottó: ”A tudományról ne beszéljünk, a tudományt csinálni kell” Sitkei György.
A termodinamika II. főtételének általános megfogalmazása kimondja, hogy minden
rendszernek az adott fizikai, kémiai és biológiai környezetben, feltételrendszerben van egy
egyensúlyi állapota, legnagyobb entrópiája, amely felé törekszik – különböző állapotváltozások révén (most ne menjünk bele abba a kérdésbe, hogy a biológiai rendszerek esetében az
előzményekre is tudunk következtetni a genetikai kódok révén, míg az élettelen rendszereknél
ez nem lehetséges). A komplex, adaptív rendszerek esetében csak kvázi, ill. dinamikus egyensúlyról beszélhetünk.
HŐ- ÉS ANYAGTRANSZPORTOK SZEMTERMÉSEKBEN
Az inhomogén, eltérő fizikai, kémiai és biológiai jellemzőkkel rendelkező összetevőkből álló anyagoknál a nem egyensúlyi állapot megváltoztatásának, az egyensúlyi állapot elérésének a hajtóereje a vízkötési potenciál gradiens.
Vegyünk egy kukorica szemtermést, amely a betakarításkor 25-30 % nedvességtartalommal rendelkezik. Ha ezt természetes körülmények között tároljuk, akkor idővel 13-14 %ra szárad, mert ez az a nedvességtartalom, amelynél a terményben lévő vízgőz nyomása
egyensúlyt tart a környezeti levegő átlagos parciális vízgőz nyomásával (a kapillár-pórusos
anyagokban az anyagmozgás leírása bonyolult, hiszen a folyadék- és gőzáramlás is jelentkezik aszerint, hogy a párolgási zóna mennyire húzódik az anyag belsejébe). Ebben az esetben a
nedves levegőt és a szemtermést egy rendszernek tekintve, beáll a legnagyobb entrópia szint,
egyensúlyba kerül a rendszer. Ugyanakkor a betakarítási nedvességtartalomnál olyan mikroorganizmus tevékenység indul meg, amely a termény tönkremeneteléhez vezet, ezért gyorsan
kell cselekedni, a terményt szárítani kell (van persze egy olyan fizikai megoldás is, amikor a
mikroorganizmusok aktivitását hűtéssel gátoljuk).
A biológiai anyagokban lejátszódó hő- és anyagáramok modellezése az egyik legizgalmasabb tudományos probléma ma is. Ezek az anyagok ugyanis összetettek, az alkotórészeik eltérő fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek (Neményi, 1988). Ezek a tulajdonságok pedig a hőközlés és a nedvességtartalom változásakor módosulnak. Ahhoz tehát, hogy a
dehidrációs, elsősorban szárítási műveleteket optimalizálhassuk, pontos modellekre van szükségünk.
A szárítási művelet a hő- és anyag-gradiensek mesterséges létrehozásáról szól. Az
anyag-gradiens a szárítóközeg és a szárítandó anyagban lévő folyadék potenciálban jelentkezik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az anyagban lévő és a levegőben lévő vízgőz nyomása
között különbség van. Ha ez a különbség megszűnik, akkor egyensúlyi állapot jön létre. Itt
természetesen nem arról van szó, hogy az egységnyi tömegű száraz levegőre ugyanannyi vízgőz jut, mint az egységnyi tömegű száraz higroszkópos (biológiai) anyagra. Gabonafélék és
kukorica esetében a terményben egyensúly esetén egy nagyságrenddel több víz jut egy kg száraz anyagra, mint a levegő esetében. Ugyanakkor a kapillár-pórusos anyagok esetén a száradási körülmények is befolyásolják a nedvességkötési potenciált adott hőmérsékleten. Gondoljunk csak az un. szorpciós izotermák hiszterézis hurkára, amely azt érzékelteti, hogy az ad-
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szorpció és a deszorpció értékei eltérnek: az állapotváltozások jellemzői különbözőek a két
állapotváltozásnál.
A korszerű hő- és anyagáram modelleket A. V. Luikov (1961) „óta” tartjuk számon. A
leegyszerűsített alapegyenlet rendszer az egyidejű hő- és anyagátvitelek leírására a következő
(Neményi et al., 2000):
∂X
= divD ⋅ gradX ,
(1)
∂τ
∂T
∂X
ρc
= divk ⋅ gradT + Lρ
,
(2)
∂τ
∂T
ahol: X a termény nedvességtartalma adott pontban (kg/kg száraz tömeg); τ az idő (s); D a diffúziós tényező (m2/s); ρ a sűrűség (kg/m3 ); c a fajhő (J/kg,K); T az abszolút hőmérséklet (K);
k a hővezetési tényező (W/m,K) és L a latens hő (J/kg).
Az egyenletrendszer a konvektív szárítási műveletet írja le. Más hőközlési változatnál
(sugárzás, mikrohullám) az egyenlet természetesen módosul. Az egyenletrendszerhez meg
kell adni a kezdeti- és a peremfeltételeket. Ugyanakkor ez az egyenletrendszer a biológiai
anyag (szemtermés) összetevőinek eltérő tulajdonságait nem veszi figyelembe (Sitkei: szóbeli
közlés). Vagyis, „ha hagyjuk”, akkor az adott környezeti jellemzők mellett a modell minden
alkotórészre azonos nedvességtartalomig számol; nem veszi figyelembe az alkotórészek eltérő
vízkötési potenciálját.
A fenti probléma megoldására a (2) egyenlet a következőképpen módosul (Sitkei,
1997; Neményi, 2001):
∂X
∂  ∂X ∂ ψ 
=
D
+ .......... ,
(3)
∂τ
∂x  ∂ψ ∂x 
vagyis
∂X
= divK ⋅ gradψ ,
(4)
∂τ
ahol: ψ a kapilláris (vízkötési) potenciál (J/kg); a K pedig a hidraulikus vezetőképesség
(m/s). A vízkötési potenciál a hőmérséklet és a nedvességtartalom függvényében
(ψ = f ( X , T ) ) a szorpciós izotermák alapján meghatározható:
RT
ψ =−
⋅ ln ϕ ,
(5)
mv
ahol: R az univerzális gázállandó (8,3143 J/K,mol); mv a vízgőz molekula tömege (18,016
g/mol) és φ a levegő relatív páratartalma.
A programot a COSMOS 1.71 végeselem program HSTAR moduljával futtattuk. Ennek az volt a hátránya, hogy az adott időintervallumban elpárologtatott víz rejtett hőjéből
származó hőmérsékletcsökkenést nem tudta figyelembe venni. Jelenleg a FEMLAB 3.1 programcsomagot használjuk a differenciál egyenletrendszer megoldására.
Az 1. ábra jól érzékelteti, hogy a csíra (scutellum) és a szemtermés csúcsa (köldök)
közelében a legintenzívebb a nedvességleadás (Kovács et al., 2011) Ez a jelenség az MRI
vizsgálatoknál is igazolódott (Kovács, Neményi, 1999 ).
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1. ábra. A kukoricaszem száradásának modellje a FEMLAB 3.0 végeselemes programban. A
kukoricaszem geometriai modellje (pirossal a magköldök jelölve), ill. a hőtranszport egyenlet
magadása (Q jelöli a párolgásból származó hőt) (a). A kukoricaszem keresztmetszetén számolt
hőmérséklet eloszlása a száradás során (b)
AZ ANYAGTRANSZPORTOK MOLEKULÁRIS SZINTEN
Molekuláris, sejt szinten az ionok, atomok, ill. molekulák mozgását a sejtfalon, ill. a
sejtmembránon át ugyancsak a potenciálok gradiense befolyásolja. Boltzmann szerint az entrópia: S = k lnW (J/K), ahol k a Boltzmann állandó, W pedig annak a valószínűsége, hogy az
adott molekulát az adott állapotban találjuk; másképpen fogalmazva: annak a valószínűsége,
hogy a rendszer a legnagyobb diverzitást éri el. Ebből kiindulva – feltételezve, hogy egy
membrán két azonos térfogatot választ el – a fluxus pl. a jobboldali (1) térfélből a másikba (2)
a következőképpen írható le (Dubois et al., 2009):
f1 → f2=ρ1 exp (u1/kT),
(6)
ill.
f2 → f1=ρ2 exp (u2/kT),
(7)
ahol: u1, u2 a részecskék energiája (ion, atom, molekula); a ρ1 és ρ2 pedig a W függvénye.
Egyensúlyi állapotban mindkét irányban azonos a fluxus (f1 → f2 = f2 → f1).
A relatív valószínűség:
ρ1/ρ2= exp(u1-u2)/kT.
(8)
Vegyük észre, hogy a ρ1/ρ2 =W és az S = (u1 - u2)/T.
A kérdés az, hogy ennek a fluxusnak hogyan tudjuk az irányát, ill. az intenzitását befolyásolni, ami a részecskék energiája megváltozását jelenti (Szerencsi et al., 2010).
A membránon, ill. a sejtfalon keresztül történő transzportoknak két alapvető típusa
van: az ozmotikus és az elektromos potenciálkülönbségen alapuló. A fentiekben vázolt összefüggések a fluxusok és az entrópia között természetesen mindkét esetre érvényesek.
Az elektromos potenciálkülönbség függvény a következő összefüggés alapján számítható:
RT C 0
ψ 0 −ψ i = −
ln
,
(9)
zFc C i
ahol: R az általános gázállandó; T az abszolút hőmérséklet; z az ion vegyértéke; Fc a Faraday
állandó; C0 és Ci az ionok koncentrációja a sejten kívül, ill. belül.
Ebből az egyenletből, amelyet Nernst egyenletnek is neveznek, kiindulva meghatározható az
az elektromágneses tér minimális frekvencia, amely már befolyásolja az ion fluxusokat. Hoz-
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zá kell tenni, hogy a Nernst egyenletet is Boltzmann entrópia egyenletéből lehet levezetni
(Panagopoulos et al., 2000).
ENTRÓPIA AZ AGRÁRÖKOLÓGIAI RENDSZEREKBEN
Az ökológiai és azon belül az agrárökológiai rendszerek termodinamikai modellezése
nem új keletű. Már L. Boltzmann is jelezte, hogy az entrópia elméletét a biológiai rendszerekre is lehet alkalmazni. Két kutató nevét szeretném kiemelni, akik jelentős szerepet játszottak a
termodinamika ökológiai alkalmazásának bevezetésében: S. E. Jørgensen és H. T. Odum
(Jørgensen, 1986, 2004; Odum, 1983, 2007).
C. E. Shanon az 1940-es évek közepén a kommunikáció rendszerek teljesítőképességének a vizsgálatakor egy olyan összefüggésre jutott (Shanon, 1948), amely „láttán” Neumann
János azt javasolta, hogy nevezze azt az informatika entalpiájának. Közben a biológusok is
rájöttek, hogy ezt az összefüggést a diverzitás mértékének a meghatározására is lehet használni. Ennek nagyon nagy jelentősége van, hiszen az agrárökológiai rendszereknél, elsősorban a
növénytermesztés esetén jelentős mértékben lecsökkentjük a rendszer diverzitását, entrópiáját.
A (10) összefüggéssel ki lehet számítani a diverzitást pl. abban az esetben, ha az un. növényvédelmi beavatkozás során az eredetileg jelenlévő 150 pók faj 30-ra csökken: milyen mértékben változott az entrópia.
F

S = − ∑ p i ln p i ,

(10)

i =1

pi = ni /N,
(11)
ahol: ni az adott fajon belül az egyedek száma; F a fajok száma; N az összes egyed száma és
pi az egyes fajokon belül az egyedek relatív aránya az összes egyedszámhoz viszonyítva.

2. ábra. A technológiai energiahordozó ráfordítás az energiaráta (er = Eoutput/Einput,techn), az
energiakülönbség (Eoutput - Einput,techn) és a rendszer entrópiájának függvényében

22

A 2. ábra jól érzékelteti, hogy a technológiai energia bevitellel csökken az energiaráta
(er), ugyanakkor megadható (kiszámítható) a legnagyobb energia különbség (Neményi, Milics,
2009, 2010). Az egy másik kérdés, hogy a „0” technológiai energia bevitelnél jelentkezik a
legnagyobb entrópia (diverzitás), míg az energia különbség maximumánál a legkisebb lesz az
entrópia. Ennek az entrópia (potenciál) gradiensnek a fenntartásához egyre nagyobb technológiai energiaráfordításra van szükség. Nekünk, biorendszer mérnököknek, meg kell vizsgálnunk: mit tehetünk azért, hogy ez a mostani rendszer fenntartható legyen.
ÖSSZEFOGLALÁS
A fentiekben igyekeztem bemutatni, hogy a természetben lejátszódó folyamatok mozgató ereje a legnagyobb entrópiára való törekvés. Ezeknek az állapotváltozásoknak a hajtóereje a potenciál gradiens. Az egy másik kérdés, hogy a biológiai rendszerek sok esetben szándékosan lecsökkentik az entrópiájukat abból a célból, hogy nagyobb legyen az energiatermelésük (Odum, Pinkerton, 1955), hiszen az evolúció a minél nagyobb energiatermelésre való törekvésről szól: ezzel növelhető ugyanis a túlélés valószínűsége. (Niele, 2005). A technológiai
energia bevitellel a növénytermesztésnél ugyanezt tesszük: lecsökkentjük az energia rátát,
hogy nagyobb energiakülönbséget produkáljunk.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton is szeretném megköszönni Sitkei György akadémikus úrnak azt a számtalan
esetben megnyilvánult szakmai-tudományos segítségét, amelyben nem csak engem, hanem a
munkatársaimat is részesített. Jelentős szerepe volt az intézetben folyó PhD képzés eredményességében is. Mind a munkatársaim, mind a magam nevében őszinte szívvel kívánok professzor úrnak jó egészséget és még számos, alkotással eltöltött évet. Ezen jókívánságunk persze nem teljesen önzetlen, hiszen az ő tanácsaira, útmutatásaira, sokszor indokolt dorgálására
még hosszú ideig szükségünk lesz. Isten éltesse sokáig!
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1. BEVEZETÉS
A tapasztalatok szerint a fürt- és a bogyókocsány ismételt terhelés hatására a statikus
szakítási erőnél kisebb erőhatásra szakad el. Mivel nem az első periódusban történik a leválás,
hanem bizonyos időtartam után, a folyamat a szerkezeti anyagoknál tapasztalt kifáradási jelenséghez hasonló.
Kifáradáskor a fémekben az ismétlődő igénybevétel hatására, a feszültséggyűjtő helyeken mikró repedések keletkeznek, amelyek terjednek. A repedések következtében a hasznos keresztmetszet csökken és bekövetkezik a törés a statikus törőfeszültségnél kisebb feszültség mellett.
A kocsány szakadásánál hasonló folyamat játszódhat le. Rezgetéskor, a hajlító és csavaró igénybevétel következtében, főleg a szélső szálakban, a rostok sérülnek, csökken a teherviselő keresztmetszet. Az ismétlődő igénybevétel során a sérült rostok száma növekedik és
bizonyos számú igénybevétel után a kocsány elszakad, kisebb erő hatására, mint a statikus
vizsgálatok alapján várható lenne.
A szerkezeti anyagok kifáradási jellemzőit jól szemléltetik a közismert Wöhler-féle kifáradási görbék. Természetesen a kocsányoknak, mint szerves anyagból álló szerkezeteknek
bonyolultabbak a kifáradási tulajdonságai, de a lejátszódó folyamat hasonlósága megengedi,
hogy a kifáradásra történő méretezés eredményeit átvegyük, és a szőlő gépi betakarításánál
felhasználjuk. Lényeges különbség, hogy a fémeknél elsődleges cél a törés elkerülése, esetünkben pedig a szakadás feltételeit keressük.
2. A KIFÁRADÁSI GÖRBE
A fémeknél nagyszámú mérési eredmény alapján rajzolják meg a kifáradási görbéket.
A vízszintes tengelyen a töréshez tartozó igénybevételi számot (N), a függőleges tengelyen a
törést okozó, ciklikusan változó terhelés (F) maximumot (esetleg minimumot, vagy középértéket) mérik fel. Az összetartozó értékek az F-N koordináta rendszerben a görbe egy pontját
határozzák meg. A mérést különböző feszültség szinteken megismétlik. Az így kapott pontokra illesztett görbe a kifáradási görbe. A vizsgálatok során megállapítják azt a legnagyobb feszültséget, amelyik nem okoz kifáradási törést. Ez a kifáradási határ. A kifáradási görbe (1.
ábra) olyan felülről homorú görbe, amelyik a kifáradási határértékhez aszimptotikusan tart.
Az elméleti vizsgálódások céljából szükséges a kísérletileg meghatározott kifáradási
görbét valamilyen matematikai görbével megközelíteni. W. Weibull [1] tanácsára az egyik lehetséges közelítés a:
( F − F f ) µ N = K (1)
egyenletű hiperbola.
Ebben az összefüggésben σf a kifáradási határ, K állandó, µ olyan állandó, amelytől a
hiperbola esése függ. A fenti összefüggés előnye, hogy logaritmizálva lineáris egyenletet kapunk:
µ log( F − F f ) + log N = log K ,
amely az alábbi alakra hozható:
y=−

1

µ

x + c , (2)
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ahol:

y = log( F − F f ) ,

x = log N ,
c = log K.
A linearizált alak megkönnyíti az egyenletben szereplő állandók meghatározását.
σ
F(N)

N1

µ

Fσ
1 1

N2
2
Fσ
2

Ni

σi
Fi

kifáradási görbe
Ffσf

N
Nt1 Nt2

Nti

Terhelés ismétlések száma

1. ábra. A kifáradási görbe
3. A SZŐLŐFÜRT KIFÁRADÁSI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA
A gyakorlatban a szőlőfürt kifáradásos leszakadásának vizsgálata nehézkes, mivel nehezen lehet a valóságos körülményeket biztosítani. Az eredmény függ az ismételt terhelés irányától, a fürt megfogásától, a környezet (dús levélzet, indák) hatásától. Ezért a kifáradásos leválás tényleges értékének meghatározásához a mozgó rázógépet üzemeltettük különböző sebességgel, és a vizsgált szakaszban megmértük a tőkén maradó és a lehullott gyümölcs menynyiségét. Az eredmények felhasználásával a:
m −m
Q% = 0
100
m0
arányt képeztük, ahol:
m - a lehullott gyümölcs betakarítás után a mérőszakaszon,
mo - a termés teljes mennyisége a mérőszakaszon,
Q% - a százalékos veszteség (a tőkén maradt fürt aránya).
A kapott eredményeket a 2. ábrán mutatjuk be.
A korábban részletesen elemzett 480/min rázószerkezet frekvencia esetén a gerjesztés
gyakorlatilag 1 m-es tartományban lecsengett. A megadott lengésszám és v = 1,0 km/h sebesség figyelembevételével az igénybevételek száma: N = 30.
A kapott eredmények szerint f = 480/min lengésszám esetén Q annyira alacsony érték,
hogy a Q = 0 közelítéssel a kifáradási görbe egy, F30 pontját kapjuk.
Az erőhatás kiszámításához egy fürt átlagos terhelését kell vennünk. Az 1. ábra szerint
az erő változása alapján az átlagterhelés (fél periódussal számolva):
2

∫ 10, 09e

0,518t

dt = 2F,

0

(3)
2
1  10, 09 0,518 
10, 09
0,518*2
F= 
e
− 1 = 17, 7 N
 = 2*0,518 e
2  0, 518
0
A fenti összefüggéssel F30 = 17,7 N értéket kapunk jó közelítéssel. A kifáradási görbe két

(
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)

pontja ismert tehát:
− az N1 pont, azaz a leszakító erő, F1 (átlagos helyzet esetén) 73,6 N;
− az N30 pont, amikor F30 = 17,7 N.

V=1,8 km/h

V=1 km/h

2. ábra. Veszteség a rázóujjak lengésszámának függvényében
Nem követünk el nagy elhanyagolást, ha feltételezzük, hogy a 2. összefüggésben szereplő µ értéke egy, a gyümölcsök esetében kapott nagyszámú eredmény alapján (Sitkei - Horváth [2]). Levezethető 2-ből, hogy a végtelen számú ismételéshez tartozó terhelés:
F − N 30 F30
Ff = 1
. (4)
1 − N30
A konstans (K) értéke pedig az N = 1 (statikus) terhelés alapján:
K = F1 − Ff (5)
A kifáradási függvény a fenti összefüggésekkel kiszámolt paraméterek alapján:
56
N=
, (6)
F − 15, 7
illetve:
56
F = Ff +
(7)
N
összefüggésekkel jellemezhetők, amelyet a 3. ábrán szemléltetünk.
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3. ábra. A szőlőfürt kifáradási görbéje
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4. KÖVETKEZTETÉSEK
Fürt és bogyó leválásának feltétele
Palmgren-Miner [1] lineáris halmozódás elmélete szerint a kifáradási határ fölött történő különböző szintű ismételt terhelések hatására törés akkor következik be, ha:
N
N1
N
+ 2 + .... + i = 1 . (8)
N t1 N t 2
N ti
Az összefüggésben N i a σ i feszültség szinten az igénybevételek száma, N ti , pedig a
törést okozó igénybevételi számot jelenti.
Mérési eredmények, és számítások is igazolják, hogy egy kijelölt fürt a feléje közeledő, majd tőle távolodó betakarítógép hatására változó nagyságú, de állandó frekvenciájú gyorsulásos gerjesztést kap. A kocsányt változó szintű erővel (feszültséggel) fárasztó igénybevétel
terheli. A kifáradási határt meghaladó terhelések károsítják a kocsányt, és ezek a károsodások
halmozódnak.
A 2. ábrán a burkoló görbe értelmezési tartományát egyenlő ∆t szakaszokra osztjuk,
és ezen szakaszokra átlagoljuk a kocsányt terhelő tehetetlenségi erőket. A támaszközben a
burkológörbék szimmetriája miatt, elegendő a 0<t<T intervallumot felosztani. A T<t<2T intervallumban a ∆t időtartam alatt az igénybevételi szám azonos, és a szimmetria tengelytől
azonos távolságban az Fi erők megegyeznek. A 2∆t idő alatt az igénybevételi szám:
Ni = 2∆t*ν. i = 1,2, …n. (9)
∆t
F1 = m fürt ⋅ a1 = m fürt ⋅ b exp( c
),
2
3∆t
F2 = m fürt ⋅ a 2 = m fürt ⋅ b exp( c
),
(10)
2
........
Fi = m fürt ⋅ a i = m fürt ⋅ b exp[ c

(2i − 1)∆t ],

i = 1, 2 , ...n
2
A károsodás halmozódásának elve szerint a leszakadás feltétele:
n
N1
N2
Ni
N
+
+ ...
= ∑ i =1 , (11)
N t1 N t 2
N ti i =1 N ti
felhasználva (1), (9) összefüggéseket:
n 2 ⋅ ∆t ⋅ ν ⋅ ( F − F ) µ
i
f
= 1 , (12)
∑
K
i =1
vagyis (10) helyettesítésével:
2 ⋅ ∆t ⋅ ν n
(13)
{ m fürt b exp[ c( i − 0 ,5 )∆t ] − F f } µ = 1 .
∑
K
i =1
Ha a betakarítógép v sebességgel halad, akkor T idő alatt s = v ⋅ T utat tesz meg. Mivel:
T
∆t = ,
n
írható, hogy:
s
∆t =
,
n⋅v
vagyis:
n
2 sν
s
⋅ ∑ { m fürt b ⋅ exp[ c( i − 0 ,5 )
] − F f } µ = 1 . (14)
v ⋅ K ⋅ n i =1
v⋅n
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Az összefüggésben s azt a szakaszt jelöli, amelyet a betakarító gép tehet meg úgy,
hogy a lerázott fürt még biztosan a gyűjtő tálcára essen, vagyis a gép méreteitől függő érték.
Elvben az egyenlőség baloldala kiszámítható az:
− s, ν, v - a betakarító gépre jellemző paraméterek,
− K, µ, mfürt, Ff - a szőlőre jellemző paraméterek,
− b, c - a támrendszerre jellemző paraméterek és
− a tetszőlegesen felvett n értékkel.
F

F=b exp(ct)

F1

∆t

F2

∆t

Fi

Fn

Τ

t

∆t
∆t
4. ábra. A terhelési burkológörbe felosztása

Ha egy adott szőlő telepítésnél a bal oldal nem éri el a szükséges értéket, akkor a ν
frekvencia növelésével, vagy a v sebesség csökkentésével állítható be az egyenlőség. A számítás iterációs eljárást igényel, mivel b és c paraméterek nagyságát a frekvencia befolyásolja.

IRODALOM
[1] Schjive, J. (2001): Fatigue of structures and materials, Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht.
[2] Sitkei, Gy. - Horváth, E. (2007): 2. Basis of mechanical fruit harvesting. In: Technical aspects of horticultural production, (editor Gy. Sitkei), MGI Gödöllő, MGI books No. 4.
ISSN 1787-1018, ISBN 963 611 436 6. 23-77. p.

29

A TERMÉNYSZÁRÍTÁSI FOLYAMAT ELEMZÉSE
FŐLEG ENERGETIKAI SZEMPONTBÓL
Prof. Dr. Beke János
egyetemi tanár
Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar
Folyamatmérnöki Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
A szárítási folyamat energiafelhasználását számos tényező befolyásolja. Ezek közül talán legfontosabbak a száradó anyag biológiai tulajdonságai és az energiaközlés fizikai megvalósítása. Ebben a tanulmányban empirikus alapon elemzem a szárítási paraméterek és az energiaközlés hatékonyságának összefüggéseit, főleg a konvektív és a mikrohullámú energiaközlés esetére. A különböző zöldségfélékkel végzett laboratóriumi kísérletek azt bizonyították,
hogy a mikrohullám hatásmechanizmusa jelentős mértékben javítja a szárítási művelet energetikai hatékonyságát. Ezen felül az elméleti bizonyítás mellett vizualizált kísérletekkel kimutattam a mikrohullámú energia nem termikus hatását is.
BEVEZETÉS
A szárítás – definíciószerűen – endoterm szétválasztó művelet. A folyamat megvalósításához szükséges energiaközlés konvektív konduktív, sugárzásos, vagy térfogati lehet,
amennyiben a nedves anyagot mikrohullámú vagy rádió frekvenciás elektromágneses térbe
helyezzük.
A biológiai anyagok nedvességtartalmának csökkentésére leggyakrabban alkalmazott
eljárás a konvektív szárítás, amely fizikai értelemben az egyidejű instacioner impulzus-, energia- és anyagátadás problémájára vezethető vissza, ily módon megbízható matematikai közelítése számos nehézségbe ütközik. Különösen igaz ez a biológiai anyagokra, mivel a több rétegben elhelyezkedő szemcsés halmazok bonyolult aerodinamikai rendszereket alkotnak, nem
rendelkeznek szabályos geometriai formával, a nedvességeloszlás pedig gyakran erősen inhomogén.
A nem konvektív energiaközlési lehetőségek közül kontakt és a sugárzásos hőközlés
elméletileg ugyan szóba jöhet, mint alkalmas szárítási művelet, de a biológiai anyagok sajátos
tulajdonságai alkalmazásukat gyakorlatilag kizárják.
A mikrohullámú energiaközlés a dielektrikumként alkalmazott száradó anyagban létrejövő különböző formájú polarizáción alapszik, ami alkalmas lehet nedves anyagok fölösleges
vízkészletének eltávolítására. Az élettelen homogén szerkezetű anyagok mikrohullámú kezelése egyszerűbb, de a biológiai rendszerek, mint inhomogén dielektrikumok, modulálják a
nagyfrekvenciás teret és jelentősen bonyolítják az egyes folyamatok megismerhetőségét.
A száradást nagyon gyakran felületi jelenségként fogalmazzák meg. Ez a megközelítés
egyrészről a hagyományos hőátviteli formák ismert mechanizmusából, másrészt az ipari
anyagok homogén anyagi struktúrájából ered. A biológiai rendszerek sajátos morfológiája és
természetes élettevékenysége viszont lényegesen bonyolultabb körülményeket idéz elő a vízelvonásban is, aminek megismerése a száradó anyagokban kialakuló hő- és nedvességviszonyok elemzésétől várható. A fenti állítást igazolja az 1. ábra, amely élettelen (Molnár, 2004.)
és élő anyagok (Beke, 2006.) szárítás-közbeni jellemző hőmérsékletviszonyait mutatja be.
ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK
A konvektív szimultán impulzus-, energia- és anyagtranszport folyamat, amely részben
a fázishatáron (energiaközlés a nedves anyaggal, párolgás annak felületén), részben a száradó
anyag belsejében (hő- és nedvességmozgás a száradó anyagon belül) játszódik le (Imre 30

Szentgyörgyi - Molnár, 1974, Szentgyörgyi, 1987). A nedvességelvonás hajtóereje a száradó
anyagban, illetve az anyag és a szárítóközeg határzónájában fellépő potenciálkülönbség. A határzónára koncentrálva ez a hajtóerő, konkrét megjelenési formájában, a parciális gőznyomás
különbség. A nedvesség-adszorpció és -deszorpció külső ellenállása a felületi tömegátviteli
együttható segítségével leírható. Ebben benne van az anyag felülettel határos levegőréteg ellenállása is. Általánosságban megállapítható, hogy az eddigi kutatások közül csak kevés irányult közvetlenül a külső ellenállást befolyásoló változók vizsgálatára.

1. ábra. Hőmérséklet-eloszlás (a) tíz percenként mért eredményei gipszhengernél és
(b) tíz perc hőntartás után kukoricaszemnél
A felületi anyagtranszport jellemző tömegátviteli együtthatója a jól ismert Frösslingformula segítségével kapható meg:
Sh = 2 + 0 ,552 Re 0 ,5 ⋅ Sc 0 ,33 (1)
Az eddigi kísérleti eredmények szerint a felületi tömegátviteli együttható a levegő relatív nedvességtartalmától is függ. (Shubin, 1973. Imre, 1974). Mindkét irodalmi forrás azt
mutatta, hogy az átviteli tényező maximuma nem a legalacsonyabb relatív nedvességtartalomhoz kötődik. Hasonlóan fontos, de kevésbé ismert folyamat a biológiai anyagok adszorpciója (és deszorpciója) nedves levegőben (Sitkei, 1994)). A mérések szerint a kezdeti állapot
nagy hatással van az adszorpció sebességére (2. ábra). A kapott eredmény inkonzistens a jól
ismert ténnyel, tudniillik, hogy a diffúziós együttható együtt növekszik a nedvesség tartalommal. Ez azt jelenti, hogy a szorpciós sebességnek nem egyedüli meghatározója a diffúziós
együttható.
Szárítási viszonyokra absztrahálva az előzőkben ismertetett jelenséget, felvetődik a
kérdés, hogy a deszorpcióra milyen hatással van a kezdeti nedvességtartalom? Ugyanakkor a
kapcsolódó kutatásokban a száradási folyamat elemzésekor a nedvességviszony fogalmát szokás használni, amely alkalmatlan a kezdeti nedvességtartalom hatásának kimutatására.
A konvektív energiaközlésnek a szemes kukorica száradására gyakorolt hatását vizsgálva a Neményi (2000) által vezetett kutatócsoport egyértelműen igazolta, hogy a szemen belüli hő- és nedvességeloszlás egymás hozzávetőleges inverzei, másrészről pedig, hogy a hőés a nedvességtérkép alakulását a termény biológiai tulajdonságai befolyásolják.
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2. ábra. A kezdeti egyensúlyi nedvességtartalom hatása az adszorpció sebességére
(Sitkei, 1994)
Az ismertetett tudományos előzmények meggyőzően példázzák, hogy biológiai anyagok szárításakor nagyszámú, hatásmechanizmusában teljes mértékben nem tisztázott független változó figyelembevétele szükséges. Ezért a tudományterület kutatottsági szintjét alapul
véve legmegbízhatóbb eredmény a félempirikus eljárásoktól várható.
A száradó anyag hőmérlegének felállításához abból célszerű kiindulni, hogy a terményrétegbe jutott hő egy része a szemek hőmérsékletének növekedését, másik része pedig a
nedvességmozgást, illetve a párolgást idézi elő (Beke, 1992).
dΘ
dx
(2)
ρ ( X )V a c ( X ,Θ ) + l ro + c g (t − Θ )
− α h (t − Θ ) = 0
dz
dy
A száradási folyamat anyagmérlege a száradó terményréteg által leadott, illetve a szárítóközeg által felvett nedvesség egyenlősége alapján fogalmazható meg. Adiabatikus viszonyokat feltételezve ugyanis a termény által leadott és a szárítóközeg által felvett vízmennyiség
adott időpillanatban egymással egyensúlyt tart.
dx
dX
(3)
l−
Va ρ ( X )τ = 0
dy
dτ
A (3) képlet első tagja a szárítóközeg nedvesedési folyamatát, a második pedig a száradó anyag vízvesztését írja le. A száradási sebesség önmagában is függvény, amelynek ismerete szükséges a (3) egyenlet megoldásához. A száradási sebesség függvény egyenletének kísérletes felírásához független változóként rendszerint a kezdeti anyag-nedvességtartalmat (X1,
kg/kg), a szárítóközeg redukált sebességét (v1, m/s) és hőmérsékletét (t,°C) veszik figyelembe.
Azonban Fick II. törvényéből következik, hogy a termény felületi párolgása a határrétegre jellemző telítettségi sűrűség (ρvs) és a szárítólevegőre jellemző gőzsűrűség (ρv) közti különbség
függvénye. Ezért a konvektív szárításra jellemző, azt pontosabban leíró száradási sebesség∂X
függvény a
= f ( X 1 , v , t , x1 ) és megoldását a következő egyenlet adja:
dτ
∂X
= X a v b exp(n ⋅ t − m ⋅ x1 − C ) (4)

[

]

∂τ

A (4) egyenletben szereplő konstansok (a, b, n, m, C) értékei a száradó anyag tulajdonságainak függvényei, amelyek kísérleti úton határozandók meg.
A mikrohullámú térbe helyezett nedves anyag esetében (ismerve a víz dipólusos tulajdonságát) az egyébként rendezetlen helyzetet elfoglaló ionok az elektromágneses mező irá-
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nyába rendeződnek és kétlépcsős energiakonverziós folyamat játszódik le: először az elektromos tér energiája alakul át a mozgó ionok kinetikai energiájává, majd többszörös ütközés
folytán az ionok kinetikai energiája hővé konvertálódik. Ez a melegedési folyamat független a
frekvenciától és csak kismértékben függ a hőmérséklettől. Az orientáció foka függ az orientáció sebességétől (ami frekvencia-függő) és a relaxációs időtől. Ez utóbbi a molekulák felépítésének függvénye (méret, forma stb.). Az orientáció foka a relaxációs frekvencia fölötti tartományban a frekvencia növekedésével csökken (Stuchly and Stuchly, 1983).
A fenti jelenségen alapuló mikrohullámú szárítás elvileg akkor optimális, ha a hullám
behatolási mélysége a száradó anyag egyenértékű sugarával azonos. Ebben az esetben ugyanis
biztosítható, hogy a diffúziós és a termodiffúziós gradiens azonos irányú legyen.
Energiatranszportról lévén szó – a mikrohullámú melegítési folyamat vizsgálata szempontjából az elektromos mező energiájának meghatározó szerepe van. Ha a klasszikus fizikából ismert W = Fs összefüggést esetünkre alkalmazzuk, akkor a homogén elektromos mező
energiáját adó összefüggés a
1
W = ε ⋅ E 2V
(5)
2
alakot veszi fel. Biológiai anyagok szárításakor homogén térről nem beszélhetünk, mivel a
halmazelemek nem izotróp anyagok. Az inhomogén mező esetében az (5) összefüggés az
egységnyi térfogatra vetített energiasűrűség fogalmát adja, amelynek az adott térfogatra vetített integráljából kapjuk a teljes mező energiáját.
1
W = ∫ ε ⋅ E 2 dV
(6)
2
V
Ez az összefüggés azonban a biológiai anyagok mikrohullámú szárítása gyakorlatában lényegében megoldhatatlan.
Homogén hőmérséklet-eloszlást feltételezve a mikrohullámú energia-elnyelés hatására
létrejött hőmérséklet-emelkedés a (7) egyenletből határozható meg.
ε"
dt
(7)
= 9 ,3 ⋅ 10 −12 E 2 f
dτ
ρc
A (7) egyenletből elvileg a száradó anyag hőmérséklete integrálással meghatározható,
de komoly nehézséget okoz, hogy ε”, E, ρ és c maga is függvénye a hőmérsékletnek. Ezen
túlmenően a fázisváltásból következő időszlip sem hagyható figyelmen kívül. Közelítő eredményre vezet, ha a hőhatást kiváltó áramkomponenst
Id = I tgδ ≈ 5,56.10-13 f kvUV
(8)
összefüggéssel számoljuk, a dielektrikumban disszipált teljesítményt (Pd) pedig a
Pd = UId = 5,56.10-13 f kvU2V
(9)
képlettel határozhatjuk meg (Imre, 1974). A (9) összefüggés csak akkor ad pontos eredményt,
ha a tér alakja a kockához közelít, a veszteségtényező állandó, ha fennáll a tgδ = cos(90-δ)
egyenlőség, és a szárítás szakaszos. Mezőgazdasági viszonyok között a felsorolt feltételek
(szigorúan véve) rendszerint egyenként sem teljesülnek, együttesen pedig szinte sohasem.
Ezért sokkal inkább célravezető, ha a hasonlósági módszer adta lehetőségeket kihasználva
adaptáljuk a konvektív feltételekre levezetett összefüggéseket (Beke, 2011).

MÉRŐBERENDEZÉSEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
A konvektív modellszárítóban a ventilátor (4) által a környezetből szívott levegő tömegáramának, és ezzel a szárítótéri redukált közegsebesség szabályozására fojtókúp (g) szolgál, a térfogatáram pontos meghatározásához a kör keresztmetszetű mérőcsőbe (5) mérőperem
(f) és differenciál manométer (e) van beépítve. A fűtőegység (2) villamos teljesítménye a hőmérsékletszabályozó (h) segítségével 0-8 kW között fokozat nélkül állítható. A szárítótér (1)
20 cm magas, 100 mm belső átmérőjű cső.
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Az átáramlott levegő sebességét indukciós anemométerrel és rotaméterrel mértük. A
hőmérsékletmérésre Fe-Ko termoelemeket (a) helyeztünk el, a kilépő szárítóközeg relatív
nedvességtartalmát harmatpontmérővel (b) határoztuk meg. A mérőberendezések kimenő jeleit mérésadatgyűjtőbe (c) vezettük és számítógéppel (d) értékeltük ki. A száradó anyag nedvességtartalmát szabvány szerinti szárítószekrényes mérésével határoztuk meg.

3. ábra. Kísérleti berendezés konvektív szárításhoz
1. mintatartó, 2. levegő melegítő, 3. villanymotor, 4. ventilátor, 5. mérőcső
a-hőelemek, b-harmatpontméter, c-jelátalakító, d-számítógép, e-manométer, f-mérőperem, gfojtókúp, h-hőmérsékletvezérlő

A mikrohullámú szárítási kísérleteket alapmódusúra hangolt mikrohullámú berendezésben végeztük, amelynek teljesítményét fokozatmentesen változtathattuk 100-700 W közötti tartományban. A szárítási folyamat során a közölt és a visszavert teljesítményadatokat mértük, majd ezek segítségével a disszipált teljesítmény értékét számítással határoztuk meg. A
teljesítményadatokon kívül a szárítótérbe be- és kilépő levegő hőmérsékletét és nedvességtartalmát mértük. A mérőrendszer kialakítását a 4. ábra szemlélteti.

4. ábra. A mikrohullámú mérőrendszer
1. toroid transzformátor, 2. transzformátor és kapcsolóegység, 3. magnetron, 4. transzmittált
teljesítmény-szenzor (PT), 5. reflektált teljesítmény-szenzor (PR), 6. mintatartó, 7. mérleg, 8 és
9. teljesítménymérő, 10. adatgyűjtő egység

34

Konvektív szárításkor a szárító levegő hőmérsékletét először 80 °C-ra, majd 100 °C-ra
állítottuk be. A levegő sebességét 0,4-0,8 m/s között tartottuk.
1. táblázat. A konvektív szárításakor bevitt fajlagos teljesítmények, az alkalmazott technológiai paraméterek függvényében (m = 150 g)
Anyag

Kezdet nedvességtartalom,
X1 (kg/kg)

Paradicsom

8,09

Sárgarépa

4,02

Burgonya

4,18

Étkezési paprika

3,65

Petrezselyemgyökér

4,34

Vöröshagyma

4,26

Közeghőmérséklet,
t (oC)

80
100
80
100
80
100
80
100
80
100
80
100

Redukált közegsebesség,
v (m/s)

Bevitt fajlagos
teljesítmény,
pT (W/g víz)

0,8

3,76
4,42
4,26
4,96
4,15
4,87
4,26
5,00
4,17
4,83
4,07
4,66

A mikrohullámú kísérletek során a nagy kezdeti nedvességtartalom miatt a statikus
mikrohullámú kezelést folyamatos és intermittens technológia szerint is el kellett elvégezni.
Az alkalmazott kezelés/szellőztetés arány 3/1 perc volt. Minden kísérletnél 150 g mintatömeget használtunk. Szárítás előtt a mintákat 1 cm3 térfogatú kockákra daraboltuk. Minden mérési
beállításnál ötszöri ismétléssel vettük fel a mérési pontokat, majd statisztikai átlagokat képeztünk.

MÉRÉSI EREDMÉNYEK
A gyökérzöldségekkel, étkezési paprikával ás vöröshagymával végzett konvekciós
szárítási kísérletek összefoglaló adatait az 5. ábra szemlélteti. Praktikussági okokból az ábrán
a konvektív száradás csökkenő sebességű tartománya látható, de a teljesség kedvéért meg kell
említeni, hogy a kísérletbe vont minták mindegyikénél fellelhető volt az állandó száradási sebességű zóna is. A relatív energiafelhasználás ez utóbbi intervallumban – gyakorlatilag bázisadatot képezve – egyégnyi volt.
A vizsgált zöldségféléknél a konvektív szárítás energiaigényének az anyag nedvességtartalmához való viszonyát a (10) progresszív hatványösszefüggés jellemzi.
q rK = e a K + bK ln X
(10)
Az összefüggés vizsgálat eredményeként kapott együtthatókat a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat. A zöldségfélék szárítását leíró (10) és (11) összefüggések együtthatói.
Anyag
aK
-bK
-RK
aM
-bM
Burgonya
-0,144
1,411
0,9957
0,942
1,185
Paprika
0,002
1,415
0,9902
1,052
1,230
Paradicsom
-0,499
1,402
0,9913
0,663
1,340
Petrezselyemgyökér
0,284
1,527
0,9871
1,344
1,454
Sárgarépa
0,272
1,535
0,9646
1,378
1,499
Vöröshagyma
0,142
1,485
0,9943
1,181
1,343

-RM
0,9857
0,9915
0,9650
0,9908
0,9397
0,9890

35

5. ábra. Zöldségfélék szárításának energiafelhasználása a száradó anyag nedvességtartalma
függvényében konvektív hőközlésnél

Látható, hogy a víztartalom eltávolításához szükséges energia a nedvesség csökkenésével exponenciálisan növekszik. Egyes zöldségféléknél a szárítás végső stádiumában akár
több mint 100-szor nagyobb a folyamat energiaigénye, mint a szárítás kezdetekor. A relatív
energiaigényt ábrázoló egyenes iránytangense az adott növény vízleadási tulajdonságát is jellemzi. A gyökérzöldségek xilem-csöves felépítése, vagy a vöröshagyma módosult levélszerkezete nem támogatja a keresztirányú nedvességáramlást. A sárgarépa, vagy a petrezselyemgyökér jellemzően horizontális szállító edény-nyalábjai a hosszanti tengelyirányú nedvességmozgást segítik. Hasonlóképpen, a vöröshagyma módosult levelei felületén található viaszréteg minden bizonnyal vízgátló rétegként is funkcionál.
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A paradicsom szárítási energiaigényének számszerű adatai az mutatják, hogy a magas
kezdeti nedvességtartalom, illetve a kisebb vízkötési energia könnyebb száríthatóságot eredményez.
A mikrohullámú energiaátvitellel megvalósított vízelvonásnál is – a szárítás energiaigénye tekintetében – a csökkenő száradási szakasz az izgalmasabb. Az egyenletes száradási
intervallumban ugyanis az energiafelhasználás gyakorlatilag állandó és a relatív energiafelhasználás egységnyinek veendő. A csökkenő száradás tartományában a vízelvonás energiaigénye a száradó anyag nedvességtartalmának csökkenésével egységesen tiszta exponenciális
emelkedést mutat (6. ábra).

6. ábra. Zöldségfélék szárításának energiafelhasználása a száradó anyag nedvességtartalma
függvényében, mikrohullámú energiaközlésnél
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A qr = f(X) függvény megoldását a (11) egyenlet szolgáltatja, a 2. táblázatba rendezett
együtthatókkal.
q rM = a M + bM ln X (11)
A mikrohullámú zöldségszárításnál az energiaigény növekedésének mértéke nagyságrenddel alatta marad a konvekciós szárítás hő felhasználásának. A gyökérféléknél – más szerkezetű növényekhez képest – a kezdeti szárítási szakaszban a görbe jobban közelít a vízszinteshez. Valószínű, hogy e tekintetben a jellegzetes xilem-csöves felépítés a domináns, így kevésbé érvényesül például a készülék felépítésének esetleges zavaró hatása. Az ernyősvirágúakban a legintenzívebb nedvességáramlás minden bizonnyal a központi xilem-csövekben jön
létre, a parenchima szövetek pedig sugárirányú vízmozgást gátló rétegekként funkcionálnak.
A hagymaféléknél a hasonló jelenség okaként az feltételezhető, hogy a minták szárazanyagtartalmának növekedésével a tápanyagtároló módosult levelek felületén fokozatosan vastagodó viaszréteg nem támogatja a felületi anyagtranszportot, ugyanakkor bizonyos értelemben
energianyelőként is működik. A burgonyafélék, ezen belül is a paradicsom, vízleadási folyamatában ezúttal is észlelhető, hogy a nedvességtartalom kötési energiája globálisan kisebb,
mint a többi vizsgált terményé.
A gyökgumósok mikrohullámú szárításakor mutatható ki leginkább az a hatás, amit a
mikrohullámú energia úgynevezett nem-termikus effektusa idézhet elő.
Fémes felületre érkező elektromágneses hullám esetében közismert a Lebegyev-féle
sugárnyomás (pjp), amely a Poynting vektor (SP) és hullámterjedési sebesség (cλ) ismeretében
definiálható.
C
p jp = B S P (12)
cλ
A biológiai anyagok jó abszorbensek, ezért biztosra vehető, hogy a (12) egyenlet rájuk
vonatkozó CB együtthatója a fémekre jellemző értéknél kisebb (egyes feltételezések szerint
felényi), de értéke nullánál mindenképpen nagyobb. A jelenség részletesebb tanulmányozásához jó szolgálatot tehet a mikrohullámú térre érvényes
c i e i cosΨ i = c i e r cosΨ i + c m e m cosΨ m (13)
alakú összefüggés, ahol: ci, és cm a belépő és a megtört hullám terjedési sebessége, ei, er, és em
rendre a beeső, a visszavert és a megtört hullámok energiasűrűségét jelöli, míg Ψi, Ψm a belépő, valamint a megtört hullámok szögeit mutatja a felület normálisához viszonyítva.
Bevezetve a Γ = er/ei reflexiós tényezőt kapjuk, hogy:
c cosΨ i
(1 − Γ ) ⋅ e i (14)
em = i
c m cosΨ m
A ci az elektromágneses hullám vákuumbeli terjedési sebessége, míg a cm sebesség anyagfüggő, azaz a megtört hullámhossz (λm), illetve a dielektromos állandó (εm) függvénye:

cm = λm f ,

ahol λ m =

λi
εm

(15)

A sugárnyomás (pjp) az elektromágneses hullámimpulzus x komponensének időegységenkénti (és felületegységenkénti) csökkenése. Felhasználva az elektromágneses hullám impulzus-áramsűrűség-tenzorának kifejezéseit, kapjuk, hogy:
p jp = e i cos 2 Ψ i + e r cos 2 Ψ i − e m cos 2 Ψ m (16)
Behelyettesítve a reflexiós tényezőt és a
egyszerűsítéseket kapjuk, hogy:

sinΨ i
c
= i összefüggést, elvégezve a lehetséges
sinΨ m c m

p jp = e i cos 2 Ψ i (1 + Γ ) − e i cosΨ i ε m − sin 2 Ψ i (1 − Γ ) . (17)
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A (17) összefüggésből levezethető, hogy a sugárnyomás abban az esetben nulla, ha
fennáll a következő egyenlőség:

e i cos 2 Ψ i (1 + Γ ) = e i cosΨ i ε m − sin 2 Ψ i (1 − Γ ) ((18)
Amennyiben a besugárzás Brewster szög alatt történik (amire gyakran törekszünk, a teljes elnyelődés elérése érdekében) Γ = 0, a (18) egyenlet pedig a következő formát ölti:
1 = ε m (19)
A biológiai anyagok szárítási viszonyai között a (19) összefüggés tartós érvényesülése
lényegileg kizárható, aminek következtében elméleti síkon bizonyítható a sugárnyomás jelensége.
A fenti elméleti levezetésben alkalmazott feltételezés – a (12) egyenlet CB együtthatójának pozitív tartományban való létezése – esetleg vitára adhat okot. Ugyanakkor a (19)
egyenlet a mikrohullámú kezelőtérben lejátszódó folyamatok képi rögzítésével is cáfolható (7.
ábra).

7. ábra. Folyékony víz távozása a hagymaminták mikrohullámú szárításakor
(ÚT = 160 V)

Amint a 7. ábrán is látható, a nagyobb nedvesség-leadási intenzitású szakaszban a távozó nedvesség egy része folyékony halmazállapotú volt és az anyag hőmérséklete pedig magasabb volt, mint az a klasszikus hőmérleg-egyenletekből következett volna. Ez a nedvességmozgás nem magyarázható a mikrohullám termikus hatásával. Ezek alapján is valószínűsíthető, hogy az anyagon belüli nedvességmozgás részben a mikrohullám nem termikus hatásának
köszönhető. Minden valószínűség szerint a sugárnyomás a felszín felé mutató nyomásgradiens oly mértékű növekedését okozza, hogy az fázisváltás nélküli nedvességmozgást idéz
elő.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
A szárítási folyamat energiaigénye a csökkenő száradási sebesség szakaszában érdemel komoly figyelmet. Ebben a tartományban ugyanis a fajlagos energiaszükséglet az anyagnedvességtartalom csökkenésével, az energiaközlés módjától függően, a mikrohullámú szárításkor exponenciális, a konvektív szárításkor pedig progresszív függvény szerint növekszik.
Az egyensúlyi nedvességtartalom közelében a konvektív hőközléssel megvalósított
vízelvonás fajlagos energiaigénye – a száradó anyag belső vízháztartása által is befolyásolva –
legalább egy nagyságrenddel meghaladja a mikrohullámú szárítás energiafelhasználását.
A nagyfrekvenciás térben megvalósított vízelvonási folyamat elsősorban a mikrohullám termikus hatására épül. Ugyanakkor többféle indirekt módszerrel bizonyítható, hogy a
nagy nedvességtartalmú anyagok szárításakor a vízelvonást a mikrohullámú energia nemtermikus hatása is segíti. A száradási folyamat vizualizálásával is igazolható, hogy a nedvességtartalom egy része fázisváltás nélkül távozik, az így jelentkező energia-megtakarítás egy
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része pedig a száradó anyag hőmérsékletét növeli. A Lebegyev-féle törvénynek a mikrohullámú terményszárítás viszonyaira történő levezetése pedig elvi bizonyítékát adja annak a posztulátumnak, hogy biológiai anyagok szárításakor – Brewster-szög alatti mikrohullámú besugárzás mellett – az 1 ≠ ε m feltétel teljesül és ebben az esetben a sugárnyomás kimutatható.

SZIMBÓLUMOK
v⋅L
β⋅L
ν
- a Sherwood-szám. Re =
- a Reynolds-szám. Sc =
- a SchmidtSh =
D
D
ν
szám. β: a felszíni tömegátviteli együttható. D: diffúziós együttható. ν: kinematikai viszkozitás. v: a levegő sebessége. L: jellemző geometriai méret. r: a párolgáshő (kJ/kg). Va: a száradó
anyag fajlagos térfogatárama (m3/s m2). c(X,Θ): a száradó anyag fajhője (kJ/kg K). ρ(X):
halmazsűrűség (kg/m3). x: a levegő aktuális nedvességviszonya (kg/kg). dX/dτ: száradási sebesség (kg/kg s). X1: kezdeti anyag-nedvességtartalom (kg/kg). v1: a szárítóközeg redukált sebessége (, m/s). t: a szárítóközeg hőmérséklete (oC). V: a száradó anyag térfogata. E: elektromos térerő. f: frekvencia. U: az alkalmazott feszültség. kv: veszteségtényező.
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KÖZÚTI BALESET UTÁN TEREPRE BEHATOLÓ JÁRMŰ
SEBESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Dr. Kiss Péter egyetemi docens - Prof. Dr. Laib Lajos egyetemi tanár
Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet, Járműtechnika Tanszék
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. kiss.peter@gek.szie.hu, laib.lajos@gek.szie.hu
ÖSSZEFOGLALÁS
Közúti járműbalesetek egy részénél előfordul, hogy a jármű a baleset következtében
elhagyja az épített utat és „behatol”, azaz ráfut a terepre. A jármű mozgásjellemzőit ettől a pillanattól fogva a terep és a talaj tulajdonságai határozzák meg. A jármű és a terep kölcsönhatásának vizsgálatával a talaj-jármű mechanika foglalkozik, ezért ezen balesetek elemzésénél
terepjáráselméleti összefüggésekre van szükség. Ez a tanulmány a terepre behatoló járműre
ható erőket és ellenállásokat elemzi és mutatja be, a terepjáráselmélet tudományterület kutatási eredményei alapján.
ELŐZMÉNYEK

m ⋅v2
kinetikai energi2
ával rendelkezik. Mozgását továbbiakban a terep-jármű kapcsolat fizikai és mechanikai törvényei határozzák meg. A járműre ható különféle menetellenállások hatására a jármű hosszabbrövidebb utat megtéve a terepen megáll, miközben sebessége és mozgási energiája nullára
csökken. A járműre ható menetellenállások szignifikánsan csökkentik ugyan annak mozgási
energiáját, de mozgását befolyásolja a terep egyenetlenségei által gerjesztett lengésgyorsulás,
továbbá a terepen lévő és a jármű útjába eső makroakadály. A tapasztalat szerint, ha a jármű
áthatol egy makroakadályon, akkor mozgási energiájának körülbelül 10 %-át veszíti el [1]. Ha
a terepegyenetlenség által gerjesztett lengésgyorsulás eléri a σ = (0,3-0,5)g gyorsulás-értékét,
akkor a jármű vezetője képtelenné válik a jármű irányítására [2]. A behatoló járműre, mint
rendszerre ható energiákat a következő egyenlet írja le:
m j ⋅ v2
= Menetellenállások + Lengésgyorsulás + Makroakadályok.
2
A képletben látható sebesség a jármű behatolási sebessége. Ennek meghatározása a
szimuláció célja. A behatoló jármű a terepen megáll, miközben sebessége, mozgási energiája
nullára csökken. A lassítást majd megállást döntően a terep-jármű kapcsolatban fellépő ellenállások határozzák meg. A behatolási sebesség ezért indirekt módon a járműmozgás differenciál egyenletének, illetve az ebből kreált energia egyenlet segítségével számítható.
Ha jármű terepen halad, mozgásképességét igen sok tényező befolyásolja. Ezek egy
része jól definiálható műszaki paraméter, mások viszont determinisztikus és sztochasztikus
függvényekkel, illetve ezek rendszereivel írhatók le (1. ábra).
A baleseteket elemző műszaki szakértőktől nem várható el, hogy minden esetben talaj,
illetve terepegyenetlenség vizsgálatokat végezzenek. Ezért további célunk, hogy néhány
könnyen mérhető paraméter segítségével meglévő adatbázisból kelljen kiválasztani a baleseteket elemző szakértőknek a számítás input adatait és empirikus állandóit. Ehhez a tevékenységhez adatbázist dolgozunk ki, segítve ezzel is a baleseti szakértők munkáját.
A szilárd burkolatú közútról való lefutás pillanatában a jármű
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1. ábra. A járműmozgást befolyásoló fontosabb paraméterrendszerek, illetve függvénykapcsolatok elnevezése

A BEHATOLÁS SORÁN A JÁRMŰRE HATÓ ERŐK, ILLETVE ERŐ DIMENZIÓJÚ ELLENÁLLÁSOK
Menetellenállások
Ütközés után terepre behatoló jármű menetellenállását:
− a gördülési ellenállás;
− a bulldozing, vagy más néven túrás menetellenállása;
− az emelkedési ellenállás;
− a légellenállás;
− a motorfék vagy üzemi fék lassító hatása;
− a járműperdület ellenállása; valamint
− a jármű karosszériájának súrlódási ellenállása határozza meg.
A gördülési ellenállás meghatározására Freitag [3] a WES (Waterways Experimential
Station, Vicksburg, Mississippi, USA) kutatója által kidolgozott számítási módszert alkalmazzuk. A gördülési ellenállás valamint a túrási ellenállás a talaj teherbírásától függ, azaz
függvénye a kúpos (CI) indexnek. Ez egy jól mérhető talajparaméter, melynek ismeretében a
szükséges talajadatok az adatbázisból meghatározhatók. A CI értéket a balesetet követően
méréssel határozzuk meg. A számítást jelentős számú empirikus tényező segíti.
A jármű terepen való mozgásakor figyelembe kell venni a légellenállást, a tehetetlenségi ellenállást és az emelkedési ellenállást. Ezek a jármű sebességétől, sebességváltozásától
terep lejtőszögétől függően lehetnek pozitív vagy negatív előjelűek.
A kerék kivitele, a pálya minősége és a kerék rendeltetése szerint a kerék-pálya kapcsolat modellezése esetén négy esetet különböztetünk meg [4]:
− merev kerék gördül merev, nem deformálódó pályán;
− deformálódó kerék gördül merev pályán;
− merev kerék gördül deformálódó pályán;
− deformálódó kerék gördül deformálódó pályán.
Az első a vasúti vontatás esete, és a klasszikus mechanikai elemzés alapja. A második
a közúton mozgó gumiabroncs esete. A harmadik modellt Gernstner és Bernstein [5] vezette
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be és Bekker [1], illetve kutatótársai alkalmazták 1950-től, elméleti vizsgálataiknál. A negyedik modell a valóságot legjobban megközelítő modell.
A kerekes járószerkezet alkalmazása esetén, jellegét tekintve kétféle veszteség léphet
fel:
− a jármű továbbhaladását gátló ellenállás, amit gördülési ellenállásnak neveznek; valamint
− a kerékcsúszás, az ún. szlip, ami onnan ered, hogy a kerék által megtett út kisebb
vagy nagyobb, mint az az út, ami a kerék geometriai méretéből, és ennek megfelelő csúszásmentes legördüléséből adódik.
A kerékcsúszás több tényezőből alakul ki. Ha a járművet puha talajon a deformálódó
kerék mozgatja, akkor relatív elmozdulás ébred a talajrészecskék között különböző mélységben, a talaj és a gumiabroncs között, valamint a gumiabroncson belül. A kerékcsúszás, azaz a
szlip mértéke közúton 1-2 %, terepen azonban a talaj típusától, és állapotától függően elérheti
a 10-15 %-ot is. Ha a jármű vezetője a behatolás alkalmával még képes fékezni, akkor ennél a
10-15%-nál – amely érték még elfogadható, üzemelés során – jóval nagyobb szlip értékek
adódnak. Befékezett kerék esetében a szlip elérheti az 50 %-ot. Ez az igen magas érték, jól
prognosztizálható abból a jármű nyomból, amely a behatolás során keletkezett.
A bulldozing, azaz a túrás jelenség, valamint a karosszéria-talaj kapcsolat alapparamétereinek meghatározásra szabadföldi méréseket végeztünk abból a célból, hogy rendelkezzünk
tapasztalati adatokkal a fajlagos túrási ellenállásra vonatkozóan.

A gördülési és túrási ellenállás számítása
A talaj-jármű kölcsönhatásának kutatása lehetővé tette a talaj teherbírásának és szilárdságának képlettel történő meghatározását. Ennek értelmében a gördülési ellenállást a talaj
CI, azaz kúpos penetrométerrel mért értékének ismeretében számoljuk. A képletben a CI a
mért érték, míg a B és a D a gumiabroncs szélessége és átmérője collban. Az mj a jármű össztömege.
A behatoló jármű kinetikai energiája a behatolás pillanatában:
m j ⋅ v2
.
2
A gördülési (menet) ellenállás számítási képlete:
− kerekes járműveknél:
CI ⋅ B ⋅ D
 1.2 
CN =
ρ =
 + 0.04 ;
mj
 CN 
− lánctalpas járműnél:
0.8

CI ⋅ BB ⋅ LL
 1.2 
CN =
ρ =
 + 0.04 ,
mj
 CN 
ahol BB és LL a lánctalp szélessége és hossza, mértékegysége ugyancsak coll.
A gördülési ellenállás erőszükséglete:
FG = m j ⋅ g ⋅ ρ .
A gördülési ellenállást részben vagy egészben helyettesítheti a bulldozing jelenség, illetve borulás esetén, a karosszérián csúszás erőszükséglete.

A behatoló jármű sebességét meghatározó további ellenállások
A jármű haladási irányú lassításának, illetve gyorsításának erőszükséglete:
dv
FGY = ± m j
δ,
dt
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ahol a dv/dt a lassulás, illetve gyorsítás nagysága, dimenziója m/s2, δ a forgó tömegek redukciós állandója.
Célszerű a számítást a jármű szabványban rögzített maximális lassulásával is elvégezni.
A lassítás ennél a szimulációnál új értelmet kap. A számítást elvégezzük nulla és maximális féklassulásnál azért, hogy számítani tudjuk a jármű behatolási sebességét akkor, amikor a vezető fékez és abban az esetben, amikor nem képes fékezni a járművet.
Az emelkedési ellenállás erőszükséglete:
FE = ± m j ⋅ g ⋅ E ,
ahol E a százalékos lejtés vagy emelkedés nagysága decimálisan. Értéke lehet pozitív vagy
negatív. Ha jármű lejtőn halad, akkor növelve a jármű mozgási energiáját pozitív előjelű,
emelkedőn való haladáskor negatív.
A légellenállás meghatározása:
2

1
V 
FL = A ⋅ C w ρ levegő 
 ,
2
 3 .6 
ahol A a jármű keresztmetszete, Cw a jármű alaktényezője, ρlevegő a levegő sűrűsége; értéke
1.29 kg/m3.
Az előzetes validációs és verifikációs számítások elvégzése után kapott eredmények azt
mutatták, hogy ez az ellenállás a szimulációnál elhanyagolható, mert például 145 km/h
haladási sebességnél csupán 2.5 km/h eltérést okozott.

A behatoló jármű tapadásának és a kerék csúszásának meghatározása
A behatoló járműre ható erődimenziójú ellenállások:
FT = FG + FE + FGY + FL .
Az adhéziós tényező kerekes járműveknél:
FT
,
µ=
λ ⋅mj ⋅ g
ahol λ empirikus állandó (összkerékhajtásnál: λ = 1,0).
Az adhéziós tényező lánctalpas járműnél:
FT
,
µ=
mj ⋅ g

1.2
CI 
 CI  
=
 .
1 − 0.6
120 
 250  

µ max

A szlip kerekes járműnél:
1

s , = µ n ⋅ K + 0.015
A szlip lánctalpas járműnél:

s, =

0.05µ

µ max

,

ahol a K és az µ empirikus állandók.

A behatolási sebesség számítása
A behatolási sebesség számítása abban az esetben amikor a behatoló jármű a terepen s
hosszúságú úton áll meg:
m jv2
( FG + FE + FGY + FL )s =
.
2
A légellenállást elhanyagoljuk. Szükségesnek tartjuk viszont további két energia
veszteséget okozó jelenséget is figyeleme venni:
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Az egyik a kerék által visszahajtott motor ellenállása, a motorfék járműmozgást lassító
hatása. Értéke általában a motornyomaték maximumának 3-5 %-a.
A másik a jármű megperdülése. Ha a perdülés közelítőleg a tengelytávval mint
sugárral történik, akkor egy teljes perdület energiája:
mj ⋅ g
E i = 2 Lt ⋅ π
f ,
2
ahol Lt a tengelytáv, f az oldalt csúszó erők ellenállási tényezője.
A jármű behatolási sebessége:
m j ⋅ v2
= s ⋅ m j ⋅ g( f gördülési ,túrási + f emelkedési + f fékezés ,tehetlenség + f motorfék ) + ∑ E i .
2
A behatolási sebességet kifejezve:
v = 2 g ⋅ s( f gördülési ,túrási + f emelkedési + f fékezés ,tehetetlenség + f motorfék ) +

∑E
mj

i

,

ahol s a terepre behatoló jármű mozgásának hossza.

A számítási modell működtetéséhez szükséges adatbázis
A modell input adatai:
A járműre vonatkozó input adatok:
Pn (kW)
- a motor névleges teljesítménye,
Pümax (kW)
- a motor legnagyobb üzemi teljesítménye,
mj (kg)
- a jármű tömege,
B (")
- az abroncs szélessége,
D (")
- az abroncs átmérője,
A (m2)
- az áramlásra merőleges jármű-keresztmetszet,
Cw
- alaktényező,
BB (")
- a lánctalp szélessége,
LL (")
- a lánctalp hossza,
s (m)
- a jármű által megtett út a terepen,
- = 1,2, a forgó tömegek redukciós tényezője.
δ
A terepszakaszra vonatkozó input adatok:
dv
(m/s2)
- az elérhető lassulás,
dt
E
- a terepemelkedés decimálisan,
2
2
2
σ x = SG M x (m ) - a terepprofil egyenetlenségeinek szórásnégyzete,
CI
- a kúpos index.
A modell output adatai:
v (km/h)
- átlagsebesség.
A számítás pontosságának ellenőrzésére a következő paraméterek is meghatározhatók:
CN (kN)
- gördülési (menet) ellenállás,
RO (kN)
- fajlagos gördülési (menet) ellenállás,
- adhéziós tényező,
µ
FG (N)
- a gördülési ellenállás erőszükséglete,
FE (N)
- az emelkedési ellenállás erőszükséglete,
FK (N)
- kerületi erő,
SV (%)
- szlip.
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A

BEHATOLÓ JÁRMŰ SEBESSÉGÉNEK SZÁMÍTÁSA, ILLETVE A KAPOTT ÉRTÉKEK ELŐZETES
VALIDÁCIÓJA ÉS VERIFIKÁCIÓJA

A számítás elvégzéséhez egy átlagos, terepen is mozgó SUV (Sport Utility Vehicle)
jármű műszaki adatait alkalmaztuk. A jármű tömege 2000 kg volt, a jármű vezetőjével együtt.
A terep, melyre a behatolás történt, homokos vályog talaj volt, átlagos teherbírása 145
CI, nedvességtartalma 12-15 %, száraz bázisra számolva.
A terepen makroakadály nem volt, a terep egyenetlensége nem akadályozta a jármű
vezetőjét a fékezésében. A számítás eredményeit a 2. ábrán mutatjuk be.
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2. ábra. A jármű által terepen megtett út és a behatolási sebesség kapcsolata

A fékút ismeretében a fenti diagramból meghatározható a behatolás sebessége különböző menetellenállások esetén. A legkisebb a sebesség akkor, amikor fékezés is segíti a jármű
megállását.
A számított adatokat összehasonlítottuk mérési adatokkal. A számítás pontossága +/10 %-on belül volt.

A TEREPEGYENETLENSÉG HATÁSA A BEHATOLÁSI SEBESSÉGRE, DISZKUSSZIÓ
Ha a jármű terepen mozog, a terep egyenetlenségei lengéseket gerjesztenek a felépítményen. Ennek szélső értékei, illetve „teljesítménytartalmuk” meghatározzák a jármű haladási sebességét.
Az x(t) függvény az útprofil függvénye, amely az út egyenetlenségeinek időbeli változását az általunk választott alapsíkhoz képest adja meg.
Az út függőleges metszete az útprofil diagram, ami az erőgépek jobb és bal oldali keréknyomában mérhető. A keréknyom szilárd – pl. kemény földút, makadámút, betonút – esetében maga az útprofil, laza vagy növényi maradványokkal fedett mezőgazdasági termőföld
esetében a jármű által „kitaposott” tömörített út.
Az útprofil diagramok látszólag semmiféle szabályosságot nem mutatnak, vagyis matematikai megfogalmazás szerint sztochasztikus függvények. A sztochasztikus rendszerek el-
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méletének kidolgozásával a matematika lehetővé tette számtalan véletlenszerű folyamat –
köztük az útprofil – elemzését.
Az útprofil meghatározása méréssel optikai úton, valamint elmozdulás-méréssel, illetve gyorsulásméréssel oldható meg. Az optikai leképzéskor általában szintmeghatározásokat
végeznek adott vízszintes lépték mellett. Az elmozdulás mérése olyan hordozó-berendezést
feltételez, melynek magassága egy tetszőleges alapsíkhoz viszonyítva állandó.
A gyorsulásmérés során egy meghatározott tömeg vagy a járműfelépítmény függőleges gyorsulásait rögzítik az idő függvényében, miközben a haladási sebességet állandó értéken tartják.
A közúti jármű terepre történő behatolása esetén az útprofil által létrehozott járműlengés számítása azért javasolható, mert az útprofil által gerjesztett, nem csillapított lengés lényegesen megváltoztatja a jármű mozgásállapotát, és ezáltal jelentős sérüléseket okozhat.

KÖVETKEZTETÉSEK
A tanulmányban bemutatott számítási modellel az útelhagyásos baleseteknél a jármű
terepre történő behatolásának sebességét lehet meghatározni. A modell ezt a feladatot a
terepjáráselmélet tudományterület kutatási eredményei alapján kidolgozott empirikus állandókkal pontosított számítási képletekkel oldja meg.
A modell az első számítások alapján reális eredményeket ad. Természetesen szükség
lesz további szabadföldi kísérletek elvégzésére, a modell pontosságának és érvényességének
meghatározására.
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BEVEZETÉS
A vágásterületeken újraerdősítés előtt esetenként teljes talaj-előkészítés elvégzése
szükséges. A művelet célja olyanfajta területrendezés, amely lehetővé teszi a további munkák
akadály nélküli elvégzését. Ennek része a tuskók talajból való eltávolítása, összegyűjtése és
elszállítása is. A klímaváltozással kapcsolatos kérdések, valamint a fosszilis energiahordozó
készletek fogyatkozása a megújuló energiaforrások fokozottabb felhasználására irányítják a
figyelmet. A talajból kiszedett tuskók tüzelőanyagként történő hasznosítása jelentős erőforrás
a biomassza potenciálon belül. Ismeretes, hogy egy fa teljes tömegének körülbelül 25 %-a a
földfelszín alatt található. A tuskó és a gyökérzet egy részének a talajból történő eltávolításához általában baggerra szerelt speciális megfogószerkezetet alkalmaznak. A kitermelt tuskók
energetikai célú felhasználása világszerte (főként a skandináv országokban) egyre nagyobb
méreteket ölt (Kärhä - Mutikainen., 2009). A tuskókiemelés munkaműveletének racionalizálására időelemzéseket végeznek (Laitika - Ranta - Asikainen, 2008).
Távlati célként az Európai Unió a tagországok számára az összes energiafelhasználáson belül a megújuló energiák 20 %-os részesedését irányozza elő. A különböző irányelvek és
a klímavédelemhez köthető intézkedések előtérbe helyezik az erőforrások hatékony kihasználásával kapcsolatos kérdéseket. Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve
fontos célként említi a biomassza potenciál hatékony felhasználását. Egyes számítások szerint
hazánk teljes biomassza készlete 350-360 millió tonna körüli, amelynek jelentős részét a faalapúak képezik. Az erdészeti melléktermékek energetikai felhasználása pótlólagos árbevételt
jelent, javítva a jövedelmezőséget. Mindez területpolitikai célokat is szolgál, fejlődési lehetőséget kínálva az elmaradottabb térségek számára. A faalapú biomassza előállításának technológiai és műszaki fejlesztése jelentős befolyással lehet az elméleti potenciál változására. A hatások mélyreható elemzése és a gépesítés-fejlesztés fontos kutatási terület.
Hazánkban az Alföldön végeznek nagyobb, összefüggő területeken tuskókitermelést,
teljes talaj-előkészítéssel végzett erdőfelújítást megelőzően. A helyi adottságok miatt a Kiskunságban újraerdősítés előtt mindig el kell végezni a tuskózást. Ehhez jelenleg markolva kiemelő tuskózógépeket alkalmaznak. Kutatásaink során a kiemelőerő nagyságát elemeztük és a
művelet hatékonyságát vizsgáltuk.
A TUSKÓKIEMELÉS ERŐSZÜKSÉGLETE
A talajban maradt tuskók kiszedése az egyik legnagyobb energiaigényű feladat. A vágáslap alatti nagy tömeg, a kiterjedt és szerteágazó gyökérzet, valamint a különböző talajkötöttségek miatt a tuskózáshoz szükséges erőt Szepesi (1966) több százezer Newton nagyságúra
becsülte. Az 1970-es évek elején Pirkhoffer (1974) végzett méréseket a tuskózás erőszükségletének meghatározására, az akkor használatos kiemelővillás tuskózógépeken. A kiemelővillát
mozgató csörlő kötélrendszerének egyik, a vízszintessel 30 fokos szöget bezáró ágába hidraulikus erőmérőt kötött. Mérte a húzóerőt a tuskó kifordítása alatt, és ebből következtetett a
kiemelőerő nagyságára. Eredményei azt mutatták, hogy a kiemelőerő a tuskó átmérőjével exponenciálisan emelkedett. Ennek az volt az oka, hogy a tuskó kifordításakor jelentős vízszintes irányú erőkomponens keletkezett.
A napjainkban alkalmazott tuskózási technológia azonban a fent leírtaktól lényegesen
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eltér. Ennek erőszükségletét eddig senki nem vizsgálta. A függőleges irányú tuskózóőerő
nagyságára vonatkozó adatokat nem találtunk az irodalomban. A kiemelőerő meghatározására
méréseket végeztünk egy jelenleg használatos hidraulikus működésű, markolva kiemelő
tuskózógépen üzem közben, különböző fafajok esetén. A tuskózógép hidraulikus rendszeréhez nyomásmérő műszert csatlakoztatva mértük és rögzítettük a gém emeléséhez tartozó
nyomásértékeket a kiemelés folyamata alatt. Ezt követően a gép geometriai méreteit és mechanikai jellemzőit felhasználva meghatároztuk a függőleges irányú kiemelőerőt. Vizsgálataink
szerint a tuskózógép egy megfogással 40 cm vágáslap átmérőig képes a tuskókat kiemelni.
Efölötti átmérő esetén több megfogás, illetve az oldalgyökerek elvágása szükséges a kiemeléshez. A mérések elvégzéséhez olyan fafajokat választottunk, amelyek az Alföldön leggyakrabban előfordulnak (erdeifenyő, akác, nyár), mivel ezek tuskóinak eltávolítására van leginkább szükség a gyakorlatban. Vizsgálatainkat homoktalajon, 20 százalékos átlagos termőhelyi
vízkapacitás mellett végeztük. A talajtömörséget és a talaj nedvességtartalmát 3T System típusú talajtömörség-mérő műszerrel határoztuk meg. Az egyes tuskók kiemelése és a fák kivágása között hozzávetőlegesen ugyanannyi idő telt el, ezért ezt a paramétert a kísérleteink során nem szerepeltettük változóként. A tuskók vágáslap átmérőjét 1 cm pontossággal mértük, a
hozzájuk tartozó kiemelőerőt 100 N pontossággal határoztuk meg. Eredményeinket az 1. ábrán mutatjuk be.
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1. ábra. A kiemelőerő nagysága a vágáslap átmérő függvényében

Az 1. ábrán bemutatott kiemelőerő értékeket összevetettük Pirkhoffer cser, akác és
gyertyán fafajokra publikált kimelővillás adataival (2. ábra). A 2. ábra alapján megállapítható, hogy markolva kiemeléses tuskózási mód alkalmazásakor 25 cm tuskóátmérő felett lényegesen kisebb az erőszükséglet, mint a kiemelővilla használatakor. Ennek az a magyarázata,
hogy a tuskó függőleges irányú kihúzása esetén elmarad a talajban az ún. kehely-hatás, mivel
vízszintes irányú erők nem lépnek fel (Sitkei, 2001).
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2. ábra. Tuskózóerők összehasonlítása különböző munkamódszerek esetén

Az összegyűjtött adatok és mérési eredmények birtokában összefüggést kerestünk a
tuskóátmérő és a kiemelőerő között. A kiemelőerő - tuskóátmérő összefüggést leíró regressziós függvényt logikai szempontok (pl. az f ( 0 ) = 0 és lim f ( x ) = +∞ feltételek teljesülése),
x → +∞

továbbá statisztikai szempontok (illeszkedéshiány vizsgálat pl. F-próbával, megbízhatóság
vizsgálata) alapján több lehetséges egyenlet felírása után következő alakúnak feltételeztük:
f ( x ) = a ⋅ ( x b + e c⋅ x − 1 ) ,
(1)
ahol: x - a tuskóátmérő cm-ben;
f(x) - a tuskó kiemeléséhez szükséges erő N-ban;
a, b, c - ismeretlen paraméterek, amelyeket meg kell határoznunk.
A függvény akkor illeszkedik a mérési adatokra a legjobban, ha a mért és a regressziós
függvénnyel számított kiemelőerők négyzetes eltérése a lehető legkisebb (legkisebb négyzetek
elve). Az (1) függvény két ismeretlen paramétert tartalmazó, nem linearizálható függvény, a
normálegyenletekből álló egyenletrendszer egzakt módon nem megoldható, közelítő eljárást
kell alkalmazni (Czupy - Horváth-Szováti, 2005). Ilyen közelítő eljárás például a Taylor-sorba
fejtés módszerével történő iterációs eljárás. Ennek során az (1) függvényt Taylor-sorba fejtéssel lineárisan közelítjük. (Egy függvény csak akkor írható fel lineáris közelítéssel, ha a
Taylor-sorban szereplő ε maradéktag tart nullához. Ez akkor teljesül, ha a másodrendű vegyes
parciális deriváltak egyenlők. Az (1) függvény eleget tesz ennek a feltételnek.).
Az iteráció első lépése: megbecsüljük az ismeretlenek érétkeit: a0, b0 és c0. Ezt követően Taylor-sorba fejtjük az f ( x i , a , b, c ) háromváltozós függvényt az (xi, a0, b0, c0) hely
körül, a lineáris tagokig megyünk:
f ( x i , a , b , c ) = f ( x i , a 0 , b0 , c 0 ) + f ' a ( x i , a 0 , b0 , c 0 ) ⋅ (a − a 0 ) + f ' b ( x i , a 0 , b0 , c 0 ) ⋅ (b − b0 ) +

+ f ' c ( x i , a 0 , b0 , c 0 ) ⋅ (c − c 0 ) + ε ,

(2)
ahol: ε a maradéktag;
i = 1, 2, … n (a mérési eredmény sorszáma).
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Átrendezve:
ŷ i = f ( x i , a , b , c ) − f ( x i , a 0 , b0 , c 0 ) = f ' a ( x i , a 0 , b0 , c 0 ) ⋅ (a − a 0 ) + f ' b ( x i , a 0 , b0 , c 0 ) ⋅ (b − b0 ) +
0

+ f ' c ( x i , a 0 , b0 , c 0 ) ⋅ (c − c 0 ) + ε .

.

(3)
Ezt a kifejezést helyettesítjük a legkisebb négyzetek elvében használt négyzetösszegbe, és az
így kapott háromváltozós függvény minimumát keressük. A minimalizálandó négyzetösszeg
a, b és c szerinti elsőrendű parciális deriváltjait nullával egyenlővé tesszük (normálegyenletek). Vezessük be a (4)-(6) mátrixalgebrai jelöléseket, ahol a 0 index a kiindulási, becsült paraméter-értékekhez tartozó vektorokat, illetve mátrixokat jelöli.
 ŷ10 
 f ' a ( x 1 , a 0 , b 0 , c 0 ) f ' b ( x 1 , a 0 , b 0 , c 0 ) f ' c ( x1 , a 0 , b0 , c 0 ) 




 a − a0 
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(4)-(6)
Ezek a normálegyenletek mátrixegyenlettel is felírhatók (7), amelyben a ZT a Z mátrix transzponáltja:
Z T0 ⋅ y 0 = Z T0 ⋅ Z 0 ⋅ x 0 ,
(7)

Ebből a Z 0T ⋅ Z 0 mátrix inverzével balról beszorozva a valóságos paraméterek és a kezdő értékek különbsége ( x 0 ) az alábbi módon becsülhető:

(

x 0 = Z 0T ⋅ Z 0

)

−1

⋅ Z 0T ⋅ y 0 ,

(8)

ahol: T - a mátrix transzponáltját;
a (–1) kitevő a mátrix inverzét jelöli.
A kapott x 0 vektor megfelelő koordinátáival a paraméterek kezdő értékeit módosítjuk, így
megkapjuk a paraméterek a1, b1 és c1 új, finomított értékeit.
Az iteráció második lépése: az eljárást az új kezdőértékekkel megismételjük (valamennyi vektor és mátrix 1-es indexszel szerepel):

(

)

−1

x1 = Z 1T ⋅ Z 1 ⋅ Z 1T ⋅ y1 .
(9)
Az x1 vektor megfelelő koordinátáival a paraméterek kezdő értékeit ismét módosítjuk,
így megkapjuk az a2, b2 és c2 új, finomított értékeket. Az iterációt addig folytatjuk, amíg a paraméterek értékei határozott konvergenciát nem mutatnak. A módszer konvergenciáját
Hartley (1961) bizonyította. A fafajonként rendelkezésre álló 150 darab mérési eremény feldolgozására a számítás bonyolultsága miatt a MAPLE számítógép-algebrai rendszert alkalmaztuk. Az egyes fafajokra az alábbi kiemelőerő–tuskóátmérő függvényeket kaptuk
− erdeifenyő:
f ( x ) = 6541,6226 ⋅ ( x 0 ,6369 + e 0 ,041189⋅ x − 1 ) ;
r2 = 0,9987; átlagos szórás: 6317 N
− akác:
f ( x ) = 6288 ,8911 ⋅ ( x 0 ,6526 + e 0 ,038167⋅ x − 1 ) ;
r2 = 0,9985; átlagos szórás 6041 N
− nyár:
f ( x ) = 5432 ,1293 ⋅ ( x 0 ,7399 + e 0 ,038392⋅ x − 1 ) ;
r2 = 0,9978; átlagos szórás 5879 N.
A tuskó vágáslap átmérőjét centiméterben kifejezve x jelöli).

ÖSSZEFOGLALÁS
A vágásterületen kitermelt tuskók energetikai hasznosítása a jövőben várhatóan hazánkban is egyre nagyobb szerepet kap majd. A talajban maradt tuskók eltávolításának erő-
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szükséglete kísérleteink alapján az alábbi tényezőktől függ:
− a tuskózás módjától;
− a fafajtól (gyökérzet);
− a tuskó átmérőjétől;
− attól, hogy mennyi idő telt el a fa kivágása óta;
− a talaj típusától és
− a talaj nedvességtartalmától.
Megállapítható, hogy a függőleges irányú tuskó kiemelés erőszükséglete a legkisebb a
különböző tuskózási módok közül. Kísérleteink alapján az egyes fafajokra maghatározott
kiemelőerő-tuskóátmérő függvények a megfelelő erőgép kiválasztásának, illetve a műveleti
költségek meghatározásának alapjául szolgálhatnak.
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BEVEZETÉS
A fafeldolgozási technológiák fejlesztése, korszerűsödése, a gépesítettségi szint emelkedése, a csúcstechnológiák alkalmazásának megjelenése és terjedése, az automatizáltsági fok
emelkedése, valamint a minőségi, környezetvédelmi és munkaegészségügyi követelmények
szigorodása mind-mind hozzájárul az energiafelhasználás emelkedéséhez. Természetesen a
műszaki modernizáció részben a fajlagos energiafelhasználás némi csökkenését is eredményezheti. A fafeldolgozó üzemekben a felhasznált energia alapvetően hő- és villamos energiára különíthető el.
A villamos energia felhasználók – a technológiákon belül – az alábbiak:
a) Faipari termelőgépek és berendezések, illetve azok üzemfenntartásához nélkülözhetetlen gép és szerszámkarbantartás energiafelhasználása.
b) Technológiai anyagmozgatás, raktározás gépei és berendezései.
c) Technológiát kiegészítő, kisegítő gépészeti berendezések, mint:
− általános épületgépészet.
− világítás,
− kalorikus készülékek,
− sűrített levegő ellátás,
− hidraulikus berendezések;
− por-forgácselszívó és szállítórendszerek;
− szellőztető rendszerek;
− gőz-gáz elszívó rendszerek;
− brikettálás, pelletálás berendezései;
− egyéb berendezések (kisgépek stb.).
Hőt hasznosító felhasználók:
a) Technológiai berendezések, mint.
− termikus hőkezelő berendezések (szárítók, gőzölők, fanemesítők stb.);
− prések;
− felületkezelő berendezések.
b) Fűtés, meleg víz ellátó berendezések.
A JELENLEGI MAGYARORSZÁGI FAIPAR ENERGIAFELHASZNÁLÁSNAK SZERKEZETI BEMUTATÁSA

Bevezetés képen tekintsük át röviden Magyarország energiafelhasználásának szerkezetét. A végső energiafelhasználás a primerenergia (1100 PJ) 70 %-a (794 PJ). A felhasználási
hatásfok becsült értéke 44 %, melyből a hasznos energia 31 %-ra (350 PJ) adódik. Az ipari
szektor energiafelhasználása a végső energiafelhasználásban csak 18 % (142 PJ).
Felméréseinket alapul véve számítással meghatároztuk, hogy a fűrészipari félkésztermékek előállításának energiaigénye mekkora részét képezi az összes ipari energiafelhasználásnak. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal adatai alapján az éves (2009) feldolgozott
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fűrészipari rönk mennyiségéből (1,35 millió m3) indultunk ki. A számított érték nagyon kis
hányadot (~1 %, 1,33 PJ) képvisel az összes ipari energiafelhasználáson belül. Kutatásaink
alapján, ha 50-50 %-os hő, illetve villamos energiafogyasztást feltételezünk, akkor a 0,67 PJ
villamos energiafelhasználás esetében (szabványos kibocsátási tényező Magyarországon:
0,566 tCO2/MWhe; forrás: „A fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési tervhez kapcsolódó formanyomtatvány útmutatójának technikai melléklete”) mintegy 88.590 tonna CO2 kibocsátás jelenik meg (nem mellékes, hogy ez a jelenlegi kvótaárakat figyelembe véve több
mint 450 millió forintnak megfelelő összeget jelent az ún. „Karbon piacon”). A hőenergia esetében (szabványos kibocsátási tényező Magyarországon: 0,202 tCO2/MWhföldgáz) mintegy
31.218 tonna CO2 kibocsátás adódik, ha mindenhol földgázt használunk a hő előállítására. Ez
1 tonna fa feldolgozására vetítve kb. 150 kg CO2 kibocsátást jelent. Természetesen, ha helyileg állítják elő a hőt és azt faalapú hulladékok (becsléseink szerint a szükséges hő mintegy 70
%-át így állítják elő) segítségével teszik, úgy ezen érték a fa CO2 semlegessége miatt kisebb
lehet. Még ideálisabb lenne a helyzet, ha a helyi szinten jól megvalósítható nap, vagy geotermikus energiaforrásokat is bevonnánk az energiaszükségletek fedezésére (erre vonatkozóan a
következő kutatási fázisban megvalósítási modelleket fogunk kidolgozni).
A jelen kutatási részben a különféle profilú faipari vállalatok (fűrészipari, bútoripari,
parkettagyártással és faházgyártással foglakozó, valamint brikettet és pelletet előállító vállalatok) energiafelhasználás-szerkezetének vizsgálatát végeztük el. A felmérések alapján markánsan jelentek meg azok a helyek, ahol nagymértékű az energiafelhasználás, és így nem mellékesen CO2 kibocsátás csökkenés is elérhető.
Vizsgálataink, tehát kiterjedtek a különféle faipari vállalatok energiafelhasználási területeinek megismerésére, melyeket az alábbiakban ismertetjük. Az 1. és 2. ábrán példaként
láthatjuk a felmérésünkben szereplő fűrészüzemek és bútorgyártó vállalatok villamos energia
felhasználásának alakulását. Természetesen az ábránkra nem a beépített összes villamos teljesítményt vittük fel, hanem az egyidejűséggel korrigált, csökkentett villamos teljesítmény értékeket. A mai magyar faipari KKV-ra jellemző egyidejűségeket vettünk alapul, mely 45-50 %.
A villamos energia felhasználás esetében a legnagyobb részarányt a technológiai berendezések (45-60 %), a por-forgács elszívórendszerek (22-28 %) és sok esetben a szárítók kisegítő
berendezései – mely 10 %-ot is meghaladhatja (természetesen, ha az adott vállalat nem szárítottan vásárolja alapanyagát) – képviselik. A por-, forgácselszívás és a szárítás energiafelhasználása tehát jelentős arányt képvisel az összes energiafelhasználásban, ezért ezeket a területeket kiemelten kezeljük, és a felméréseink alapján megoldási javaslatokat dolgozunk ki a
felhasznált energia csökkentésére.
Mivel kutatásainkban az energiafelhasználás szempontjából hangsúlyos szerepet kap a
szárítás, így a felméréseinkből és a kapott információk alapján meghatároztuk, hogy milyen
arányt képvisel egy szárítási folyamat villamos energia és hőmennyiség szükséglete. A
konvekciós szárítási hő-, és villamos energia megoszlását a 3. ábra mutatja.
Számításaink alapján egységnyi mennyiségű faanyag szárításához (azonos peremfeltételekből kiindulva) a minimálisan szükséges befektetett energiának 20 %-a villamos, 80 %-a
pedig hőenergiából tevődik össze, konvekciós szárítás esetén. A későbbi kutatásaink céljából
az energetikai méréseket megalapozó ipari tesztkörnyezetet alakítottunk ki, amely pontos képet nyújt a tényleges szárítási hő-, és villamos energia felvételről, az adott szárítási menetrend
függvényében különböző fafaj és nedvességtartalom változás mellett.
A kezdeti tesztidőszak alatt mért szárítási energia-értékeket a következőkben táblázatosan is összefoglaltuk (1.-2. táblázat). Látható, hogy az általunk felhasznált irodalmi összefüggések és felmérések alapján a számított értékek megközelítőleg megfelelnek a valós, mért
értékeknek.
A következő táblázatokban (3-4. táblázat) meghatároztuk a szárításhoz szükséges
energia előállítása során keletkezett CO2 mennyiségeket, mely energiát összehasonlításképpen
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földgáz-, és faalapú hulladékok segítségével állítjuk elő. A 3. és a 4. táblázat adatait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy egységnyi faanyag eltüzelésével mintegy 2-3 szoros a CO2
mennyiségi kibocsátás a földgázhoz képest. Ez a különbség látszólag szignifikáns, de a mérlegelésnél figyelembe kell a CO2 körforgási időt (fosziliák esetében több millió év), valamint
a faanyag CO2 semlegességét is. Ezért fő cél minél hosszabb ideig tárolni a faanyagban a
CO2-ot és csak a legvégső esetben szabad energetikai célra hasznosítani.
SZÁRÍTÓK ÉS KISEGÍTŐ
BERENDEZÉSEI: 2%

KOMPRESSZOROK: 7%

LÉGTECHNIKA: 22%

KAZÁNOK KISEGÍTŐ
BERENDEZÉSEI: 3%

SZOCIÁLIS ÉS KISEGÍTŐ
BERENDEZÉSEK: 6%

TECHNOLÓGIA: 60%

1. ábra. Fűrészüzemek villamos energiaszükségletének megoszlása

SZÁRÍTÓK ÉS KISEGÍTŐ
BERENDEZÉSEIK: 11%

KOMPRESSZOROK: 6%
LÉGTECHNIKA: 28%

KAZÁNOK KISEGÍTŐ
BERENDEZÉSEI: 4%

SZOCIÁLIS ÉS KISEGÍTŐ
BERENDEZÉSEK: 6%

TECHNOLÓGIA: 45%

2. ábra. Bútorgyártók villamos energiaszükségletének megoszlása
Villamosenergia szükséglet:
19,6%

Hőmennyiség szükséglet:
80,4%

3. ábra. A konvekciós szárítás hő-, és villamos energia mennyiségének megoszlása

55

1. táblázat. A szárítási energiaszükségletek összefoglaló táblázata
Összes energiaszükséglet
Villamos energia
Hőmennyiség
Elméleti száaránya az összes
aránya
mított energia/Tölgy/
Megnevezés Kiinduló nedv. tartaenergiaaz összes energiaszükséglet
lom: 45%
szükségletből
szükségletből
/Tölgy/
Végnedvesség: 8%
[%]
[%]
[MJ/m3]
[MJ/m3]
Konvekciós
szárító
(max. befogadó
2377
12
88
2200
képesség 90 m3;
szárítási időtartam: 22 nap)
Vákuumszárító
(max. befogadó
Nem található
képesség 8 m3;
1248
40
60
egzakt számítászárítási időtarsi eljárás
tam: 6 nap)
2. táblázat. A szárítás fajlagos energiaszükséglete a vizsgált időszakban
Megnevezés

Havi
maximális
Fajlagos szárítási
szárított
energiaszükséglet
alapanyag
/Tölgy/ [MJ/m3]
mennyiség
3
[m /hó]

Konvekciós
szárító

80-90

2377

Vákuumszárító

35-45

1248

Szárítási
energiaszükséglet
villamos
energia
aránya
[%]
12
(253 MJ/m3)
37
(465 MJ/m3)

Szárítási
energiaszükséglet
hőenergia
aránya
[%]

Szárítási összes
villamos
energiafogyasztás
(kWh/hó)

A vizsgált Kft.
havi átlagos
villamos
energia
fogyasztása
(kWh)

Szárítási összes
hőenergia
fogyasztás
(kWh/hó)

A vizsgált Kft.
havi átlagos
hőenergia
fogyasztása
(kWh)

88
(2124 MJ/m3)
63
(783 MJ/m3)

38946

86850

291900

567130

A felhasznált energiamennyiségek megoszlása a vizsgált tesztidőszakban

45% szárítási villamos-energia
felhasználás

- 51% technológiai hőigény
- 49% fűtés, melegvíz ellátás
hőigénye

3. táblázat. Konvekciós- és vákuumszárításhoz szükséges energia előállítása során keletkezett
CO2 mennyisége (hőenergia előállítása földgázzal!)
Hőenergia
Villamos energia
Összes energia
Megnevezés
előállításának
előállításának
előállításának
3
3
CO2 vonzata (kg/m ) CO2 vonzata (kg/m ) CO2 vonzata (kg/m3)
Konvekciós szárító
119
40
159
Vákuumszárító
44
73
117
4. táblázat. Konvekciós- és vákuumszárításhoz szükséges energia előállítása során keletkezett
CO2 mennyisége (hőenergia előállítása faalapú hulladékból!)
Hőenergia előállítá- Villamos energia elő- Összes energia előálMegnevezés
sának
állításának
lításának
3
3
CO2 vonzata (kg/m ) CO2 vonzata (kg/m ) CO2 vonzata (kg/m3)
Konvekciós szárító
325
40
365
Vákuumszárító
119
73
192

A hőigény a technológiai berendezések és az infrastruktúrát kiszolgáló berendezések
között oszlik meg mintegy 54-46 %-ban (4. ábra).
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Fűtés, meleg víz
előállító
berendezések
hőigénye: 54%

Technológiai
hőigény: 46%

4. ábra. Egy általános bútoripari cég hőigényének megoszlása

Elmondható – mely a felméréseink alapján bebizonyosodott –, hogy az energiafelhasználás szerkezetét a legprecízebben csakis az egyes vállalatok esetében lehet elemezni, hiszen minden vállalat más és más. Legjobb példa erre, ha nézzük az elszívó-hálózatok különbözőségeit és visszatáplálások eseti megvalósulásait (elég ha csak a filtrációs hőveszteségekre
gondolunk, de komplexebben vizsgálva nem mindegy, hogy egy ventilátor motorjának fordulatszáma szabályozott-e, vagy sem). Egy másik példa lehet a szárítás, hisz ha egy bútoripari
vállalat szárítottan veszi alapanyagát, abban az esetben ezen „energia-tortaszelet” része 0 %
lesz, ha azonban szárítást végez, akkor mintegy 10 % villamos-energia felhasználása, és akár
45 %-os hőigénye is lehet a vállalat összes villamos-, illetve hő-energiafelhasználásából.
A felhasznált hő mennyiségének pontos meghatározása egyébként is sok problémát
okozhat, hiszen sokszor a helyben keletkező faalapú hulladékból/melléktermékből állítanak
elő különböző mértékbe hőt, és ezt sehol sem regisztrálják, mérik (az energiafelhasználásra
ilyenkor csak következetni tudunk a felhasznált tüzelési alapanyagból és a tüzelőberendezés
teljesítményéből, működési idejéből).

EGYSÉGNYI ALAPANYAG ELŐÁLLATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES VILLAMOS ENERGIAIGÉNY MEGHATÁROZÁSA

Ipari felméréseink alapján számítással meghatároztuk, hogy egységnyi alapanyag/termék előállításához mennyi villamos energia szükséges, és ez hogyan változik a különböző profilú vállalatoknál. Az 5. ábra esetében érdemes kiemelni, hogy például egy bútoripari termék esetében a fűrészipar energiafelhasználását is figyelembe kell venni, hiszen legtöbb esetben egy bútorgyártó már felfűrészelt alapanyaggal dolgozik, melyet esetenként szárítottan vásárol meg. Jelenleg azonban az jellemző, hogy a KKV-k költséghatékonyságuk növelése érdekében szárítatlanul veszik a fűrészárut, és saját maguk szárítják azt le.
A bútoripari feldolgozásnál látható kiugróan magas energiafelhasználás főbb okai:
− egységnyi alapanyag feldolgozása, termék kialakítása sokkal időigényesebb és több
berendezést is igényel;
− por- forgácselszívó hálózatok általában jobban kiépítettek (általában minden gép
rendelkezik elszívással), így ezek több villamos energiát is igényelnek, ugyanez a fűrészipar
esetében már fenntartásokkal kezelendő;
− a bútoripari KKV-k napjainkban jobb infrastruktúrával rendelkeznek, ami az energiafelhasználás növekedésén is érezteti hatását.
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Egységnyi alapanyag/termék előállításához szükséges villamos energiaigények
megoszlása

Villamos energia (kWh)

1200

1 m3 alapanyag feldolgozásához szükséges
villamos energiaigény (kWh)

1000

1 m3 termék előállításához szükséges villamos
energiaigény (kWh)

800

600

400

200

0
Bútorgyártók

Faházgyártók

Parkettagyártók

Pelletgyártók

Fűrészüzem

5. ábra. A felmérésünkben szereplő faipari vállalatok adatai alapján az egységnyi alapanyag/termék előállításához szükséges villamos energiaigények megoszlása

IPARI TESZTKÖRNYEZET
További kutatásainak megalapozása végett ipari tesztkörnyezetet alakítottunk ki hőmennyiség és villamos energiamérők és kiértékelő rendszer felhasználásával (6. ábra). Ennek
segítségével egy jellemző magyar középvállalat energiaszerkezetét térképezzük fel, így ezt
követően hatékony megoldásokat tudunk kínálni az energiafelhasználás csökkentésére. A projekt során kidolgozandó energiafelhasználás csökkentésére irányuló megoldások könnyen és
egyszerűen adaptálhatóak lesznek különböző faipari vállalatokra, legyen szó akár nagyvállalatról akár KKV-ról.

6. ábra. Ipari tesztkörnyezet

A kiépített mérőrendszer villamos adatok és hőmennyiségek mérésére lett kialakítva
(7. ábra). Ennek megfelelően az egyes mérni kívánt fogyasztókra egy-egy autonóm mérőeszköz lett telepítve. Ezek az eszközök egy buszrendszeren keresztül kommunikálnak egy buszvezérlővel, ami a mért adatokat egy számítógép felé továbbítja. A rendszer vezérlését a számítógép egy szoftveren keresztül végzi. Ez a szoftver menti az adatok közül azokat, amelyek a
beállítás alapján szükségesek. A mért adatok megjelenítése történhet a mérőeszközön, illetve
a számítógép monitorán is. A mentett adatok többféle szempont szerint lekérdezhetők.
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7. ábra. A mérőrendszer sematikus ábrája

Az előzőekben ismertetett mérőrendszer helyszíni kiépítése után megkezdtük a rendszer tesztelését, aminek alapját képezte a beépített 8 db villamos-, és 2 db hőmennyiségmérő
által detektált adatok feldolgozása. Jelenlegi anyagi lehetőségünk ennyi darabszámú mérőhely
kialakítására volt elegendő, így kiválasztottuk a domináns fogyasztókat és oda telepítettük a
mérőegységeket. Több azonos jellegű berendezés, fogyasztó esetében – feltételezve azok közel azonos működtetését – egyet vizsgáltunk (melyek közül a szárítókat emelnénk ki). A következőkben a különféle fogyasztók villamos- és hőenergia felhasználásának alakulását mutatjuk be a mérőrendszer által mért adatok segítségével. Mivel 5, illetve 15 perces mintavételezési időközöket állítottunk be, így egy hónapra vetítve kb. 3000-9000 soros adatsorokat kaptunk. Az adatsorok dátumhoz (év, hónap, nap) és időponthoz (óra, perc, másodperc) rögzítettek, így a technológiához könnyen illeszthetők. A kiértékelés egyszerűsítése céljából a gépek/berendezések által felhasznált villamos- és hőmennyiségek alakulását mutatjuk be havi
bontásban. Mivel nem építettünk ki minden géphez mérőkört, ezért a hiányzó méréseket személyesen végeztük el kézi teljesítménymérő segítségével. A tesztüzem során elkészített, 1 hónapra vonatkoztatott technológiai energia térképét a 8. ábrán láthatjuk.

8. ábra. Tesztkörnyezet havi energiatérképe
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AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG-NÖVELÉS FŐBB LEHETŐSÉGEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Kutatásaink alapján megfogalmaztuk, hogy melyek azok a területek az energiafelhasználás szerkezetében, melyeken jelentős energiafelhasználás csökkenés érhető el. Ide tartoznak:
− Szárítók: Előzetes felméréseink bizonyítják, hogy hő és villamos energetikai szempontból ezek azok a helyek, ahol nagy energia felhasználás történik, így többek közt itt lehet
nagymértékű energetikai racionalizálást is végrehajtani. Ezt elsősorban az alternatív energiaforrások (pl. napkollektoros fűtés rásegítéssel napos nyári időben mintegy 30 %-os hőenergiafelhasználás csökkenés lehetséges) alkalmazásával, a szárítási menetrendek figyelembevételével végzett hő- és villamos energia felhasználás racionalizálásával tudjuk megoldani. Kutatásaink során felmerült a szárítók külső panel szerkezetének felülvizsgálata is, hiszen egy a
jelenlegieknél kisebb hőátbocsátási tényezővel rendelkező szárító jóval kevesebb hőmennyiséget igényelne adott szárítási menetrend esetében (jelenleg tapasztalataink alapján nagyon
nagy a transzmissziós hőveszteség). Erre vonatkozóan a kutatásaink során hőkamerás vizsgálatokat is fogunk végezni.
− Por-forgács elszívó rendszerek: A faipari por-forgács elszívás esetén nagymértékű
hő- és villamos energetikai racionalizálások egyszerre végezhetők. A villamos energia felhasználás itt a különböző ventilátorok és leválasztók, valamint egyéb kiegészítő berendezéseinek működéséből, míg a hőveszteség az elszívás során kialakuló munkahelyi légtér légcseréjéből fakadó filtrációs veszteségből adódik (a filtrációs hőveszteség általában többszöröse
transzmissziós hőveszteségnek, nyilván a légcsereszám függvényében). Ezen okok miatt öszszehasonlító elmézéseket kezdtünk a hagyományos (jelen faipari üzemek 90 %-ban alkalmazott) egy főágas gerincvezetékes por-forgács rendszerek működése valamint a flexibilis gyűjtőcsatornás technológia-rugalmas megoldások energiafelhasználásának összehasonlítására.
− Csarnokok: Hőveszteség alatt legáltalánosabban egy adott helyiségből a határoló
szerkezetein átjutó hőáramot értjük. Ez a jelenlegi faipari üzemek esetében magas, a korszerűtlen falszerkezetek és nyílászárók miatt. A megfelelően kialakított rétegrendek következtében, mintegy 15-20 % transzmissziós hőveszteség-csökkenés érhető el.
− Kompresszorok: A működése során keletkezett hő visszavezetése, visszanyerése
helyiségek fűtésére.
− Technológia villamos energia felhasználás csökkentésének módjai: A felméréseinkben láthattuk, hogy az üzemi összes energiafelhasználásnak több mint a felét a technológiai energiaigény teszi ki. Ez csökkenthető oly módon, hogy ésszerűbben összehangoljuk a termelést és csökkentjük az adott gépek vagy gépcsoportok egyidejűségét. A másik jelentős
energiacsökkentési lehetőség a megmunkáló gépeket működtető meghajtómotorokban van.
Általános ipari tapasztalatunk az, hogy sokszor az indokoltnál nagyobb teljesítményű meghajtómotorok kerülnek beépítésre a faipari megmunkáló gépekbe, melyek nagy volumenű villamos energia lekötéssel járnak, de ugyanakkor az energiafelhasználás hatásfokát is rontják. Ezzel összefüggésben az energiaköltségek nagyarányú növekedését okozzák. Megoldás lehet,
hogy ezen a motorok helyett újabbak, korszerűbbek (jobb teljesítménytényezővel rendelkező
motorok) kerülnek beépítése, vagy egy másik megoldás, ha frekvenciaváltós hajtásszabályozást alkalmaznak. A vázolt megoldásokkal közelítőleg mintegy 30 %-kal csökkenthető a felhasznált villamos energia mennyisége a technológiai energia felhasználáson belül.
− Elektronikus energia-felügyeleti és teljesítménygazdálkodó rendszer alkalmazása:
A rendszer működésének lényege, hogy a pillanatnyi teljesítmény felvétel és a lekötött teljesítmény függvényében szabályozza az egyes faipari berendezések ki-, illetve bekapcsolását.
Így a faipari vállalatok elektromos energia fogyasztása egy előre meghatározott értéken belül
tartható lenne. Ennek köszönhetően nagymértékben csökkenthető a szolgáltatónál lekötött teljesítmény igény, valamint a túllépésekből származó, jelentős költséggel járó büntetések is elkerülhetők. Ide tartozhat akár a faipari elszívó rendszer folyamatirányító rendszerbe történő
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bevonása, mely könnyebb átláthatóságot biztosít, és a rendszer működési állapotának jobb
kézben tarthatóságára helyezi a hangsúlyt. A Gépészeti és Mechatronikai Intézet által kifejlesztett innovatív állapotfigyelő rendszer növeli az üzembiztonságot, és csökkenti az energia
felhasználást. Az energiafelügyelet körébe tartozhat a csarnokok, épületek világítás vezérlése
és szabályozása is (pl. a fényviszonyok optimalizálása; a szünetekben történő világításának,
vagy az egyes, nem használt csarnokrészek világításának lekapcsolása; árnyékolástechnikai
berendezésekkel történő összehangolás).
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BEVEZETÉS
A faiparban a munkadarabok forgácsolása vagy előtolás közben történik az úgynevezett áteresztő gépeknél, vagy rögzített helyzetben, mint például a CNC megmunkáló központokon. Egy összefüggőbb kutatási munka témájaként CNC megmunkáló központokon vizsgáltuk a munkadarab lefogásának dinamikai, kinematikai és felületi érdességet befolyásoló viszonyait. Jellemzően a faipari CNC megmunkáló központokon a vákuumos lefogást alkalmazzák. A vákuumos lefogás nem tekinthető merev lefogásnak és a jellemzően nagy forgácsolási és magas előtolási sebességek komoly erőhatásoknak teszik ki a munkadarabot. Kedvezőtlen forgácsolási paramétereknél, illetve helytelenül alacsony vákuumértéknél (0,7 bar
alatt) a lefogott elemek elmozdulhatnak, a termék selejtes lesz. Korábbi kutatásaink során
vizsgáltuk vákuumos lefogásnál az elmozdításhoz szükséges vízszintes elhúzó erő nagyságát,
a munkadarab függőleges irányú leszakításához szükséges erőt adott vákuumértékek esetén.
Kimutattuk a gumi tömítőcsík súrlódási viszonyokat befolyásoló hatását, meghatároztuk a
ténylegesen működő vákuumfelület nagyságát, valamint szimuláltuk a forgácsolás közbeni
szerszámél által kifejtett ütő dinamikus erőhatásokat a munkadarabon. Jelen kutatásunkban
egy National Instrument és LabView mérőrendszerrel, valamint háromirányú erőmérő cellával és rezgés jeladókkal hasonlítottuk össze forgácsolás közben a munkadarabon fellépő erőés rezgéskülönbségeket, merev lefogás és az iparban alkalmazott vákuumos lefogás közt.
ELMÉLETI ALAPOK. A FA FORGÁCSOLÁSA KÖZBEN FELLÉPŐ ERŐHATÁSOK
Ahhoz, hogy az elvégzett komplex mérési sorozatokból adódó új eredményeket megértsük, néhány alapvető törvényszerűséget meg kell ismerni a faanyag forgácsolásakor. Faanyag megmunkálásakor teljesen más viszonyok alakulnak ki, mint fémek esetében. A fellépő
forgácsoló erő vízszintes és függőleges összetevőinek meghatározásához feltételezzük, hogy a
forgács a kés felületén egy R sugáron deformálódik, amit egy sor gyakorlati megfigyelés támasztott alá.

1. ábra. Forgács erő és deformáció viszonyok (3)
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Az 1. ábra a forgács erő- és deformáció viszonyait mutatja. A szerszámnak a homlokfelületére hat egy N normális erő, ami komponenseire bontható. Mivel a forgács a szerszám
homlokfelületén csúszik, ezért S = µN súrlódó erő is keletkezik, ami szintén szétbontható
komponenseire. Ha a komponenseket összegezzük, akkor a kapott eredőerő a mozgás irányába előre hajlik és a függőlegessel bezárt szöge az alábbiak szerint alakul:
Ph = N ⋅ sin δ + µ ⋅ N ⋅ cos δ

Pv = N ⋅ cos δ + µ ⋅ N ⋅ sin δ
amelyből:

Ph
tan δ + µ
=
Pv 1 − µ ⋅ tan δ
A forgácsoló erő komponenseinek meghatározásához a nyomatékok egyensúlyából
kell kiindulni. Ha a semleges szál középen fekszik, akkor a relatív nyúlás és az ellenállásnyomaték kifejezései a következők:
bh 2
r−R
h
W =
=
és
ε =
R
2R
6
Viszont a semleges szál eltolódásakor az értékek módosulnak, számítások szerint a következőképp:
bh 2
h
és
W ≅
ε≅
5R
10
Az egyensúlyi egyenlet így a következőképp írható fel:
h bh 2
Pv ⋅ l + Ph ⋅ y 0 = σ h ⋅ W = E ⋅
⋅
5 ⋅ R 10
ahol: b - a forgács szélessége.
l ≅ R ⋅ sin δ és y 0 ≅ R ⋅ ( 1 − cos δ )
tan δ ' =

E⋅b  h
Pv =
⋅  ⋅h
[3]
⋅
f ( µ ,δ ) 50  R 
f ( µ , δ ) = sin δ ⋅ ( 1 − µ ⋅ tan δ ) +
ahol:
,
+ (sin δ + x 0 / R ) ⋅ tan δ ⋅ (tan δ + µ )
x0 - a geometriai előhasadás.
A vízszintes erőkomponens a forgácsolóerő, a következő egyenletből számítható:
1

2

tan δ ' E ⋅ b  h 
⋅
⋅  ⋅h,
[3]
f ( µ , δ ) 50  R 
mely egyenlet a forgács deformációjára fordított erőt adja. De a valóságban a lekerekített élre
is hat erő, amelynek a fa nyomószilárdságát kell legyőznie.
P' h = s ⋅ b ⋅ σ ny ,
ahol: s ≅ 2ρ - az él vastagsága,
σ ny - fa nyomószilárdsága.
Az egységnyi hosszra vonatkoztatott forgácsolóerő kifejezése így:
2

Ph =

tan δ ' E ⋅ b  h 
Ph = 2 ρ ⋅ σ ny +
⋅
⋅  ⋅h.
f ( µ , δ ) 50  R 
A forgácsolás irányától függően ez az erő vagy valamelyik komponense határozza
meg a vákuummal lefogott munkadarab általunk vizsgált dinamikai és kinematikai viszonyait.
A rugalmas lefogórendszer viselkedésének meghatározásához minden forgácsolási paramétercsoportnál párhuzamosan vizsgáltuk a merev lefogással rögzített munkadarab viselkedését is.
2
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A MÉRŐRENDSZER FELÉPÍTÉSE
Mérőrendszerünk felépítésekor kettős célt tűztünk ki: egyidejűleg mértük a fellépő
erőket és rezgéseket a munkadarabon. A forgácsoláskor fellépő rezgéseket vízszintes síkban x
és y irányban mértük IPC 608A11 típusú piezoelektromos rezgés jeladóval, amelynek főbb
műszaki paraméterei az alábbiak voltak:
− méréshatár: 50 g;
− rezgés frekvencia: 0,5-10 kHz.
Dinamikus erőhatások mérésére PCB piezoelektromos háromirányú erőmérő cellát alkalmaztunk, melynek segítségével egyszerre tudtunk mérni dinamikus és kvázi stacioner erőértékeket. Az erőmérő cella maximális terhelhetősége x-y irányban 3200 N és z irányban pedig 1700 N volt.
Az ismertetett rezgés- és erőmérő szenzorokat NI 9233 típusú adatgyűjtő kártyákhoz
csatlakoztattuk, amely a mérési adatokat gyűjtötte, és a számítógépnek továbbította USB
porton keresztül. Az adatokat a számítógép egy erre alkalmas szoftver (LabVIEW) segítségével dolgozta fel. A 2. ábrán látható adatgyűjtő rendszer az alábbi két jellemző paraméterrel
rendelkezik:
− mintavételezés: 5 millió minta/másodperc kártyánként;
− órajel maximális frekvenciája: 0-20 MHz.
A National Instruments mérőrendszer rugalmas felhasználói programokat és moduláris, többfunkciós hardvereket használ PC-hez kapcsolódva. Virtuális műszereket alkalmaz,
amely a LabVIEW grafikusan programozható fejlesztői környezet segítségével építhető fel.
Ezen alkalmazásokon keresztül valós jelek mérése, azok szimulálása, megjelenítése, rögzítése, kiértékelése, valamint a kapott eredmények megjelenítése és továbbítása oldható meg. A
LabVIEW program által felkínált blokkdiagram segítségével felépítettük grafikus elemekkel
virtuálisan is a mérőrendszerünket. Beépítettük a szükséges függvényeket, aritmetikai és logikai műveleteket, valamint az egyéb szükséges objektumokat. A mérőkör felépítését huzalozással fejeztük be, amely az adatáramlás útvonalát jelölte ki.
Méréseinknél az alábbi határparamétereket szabtuk az egyes fizikai mennyiségek számára: vízszintes időtengely tartomány 0-0,2 sec, erő tartomány -3000 N - (+) 3000 N, rezgésgyorsulás tartomány pedig -50 - (+) 50g közé lettek állítva. Mérőrendszerünket úgy
parametrizáltuk, hogy egyidejűleg nagysebességgel tudtuk rögzíteni az erőjeleket x, y, z
irányban, valamint a rezgésjeleket x és y irányban. A 3. ábra mutatja a forgácsolásra kerülő
munkadarabot, valamint a beépített jeladókat. A méréseket egy 5D szabadságfokú CNC
megmunkálóközponton végeztük. A forgácsoláshoz egyenes, cserélhető kétélű keményfémlapkás marószerszámot használtunk.
Az elvégzett mérési feladatok az alábbiak voltak:
− a vákuumos és merev lefogás esetén ébredő erők és rezgések meghatározása;
− vákuumos lefogás során két különböző profilú gumitömítés (O és U) erő- és rezgéstani viselkedésnek összehasonlítása.
A kísérleteket 20 mm vastag egy oldalán laminált MDF lapon végeztük el. Minden
esetben x irányban forgácsoltunk kétélű szerszámmal és ellenirányú marást alkalmaztunk.
Az összehasonlító vizsgálatoknál a 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 (1/min) fordulatszámokkal és négy különböző fogásmélységgel (0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mm) végeztük a marást, állandó 5 m/perces előtolás mellett.
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2. ábra. Számítógépes adatgyűjtő rendszer
mérésvázlata

3. ábra. Rezgésmérő műszer
munkadarabra rögzítése

MÉRÉSI EREDMÉNYEK
A mérési eredmények értékelését Microsoft Excel programmal végeztük. A méréskor
automatikusan elmentett fájlokat importáltuk a táblázatkezelőbe.
A 4. ábrán berajzolt függőleges osztások a szerszám fél fordulatát jelentik, ugyanitt
függőlegesen letolva ábrázoltuk a rezgésgyorsulásokat is. A 4. ábrán jól látható, hogy bármely él forgácsolás kezdésekor megjelenik egy x és y erőcsúcs. Ez megfelel az ellenirányú
maráskor várható viszonyoknak. Alacsonyabb fordulatszámon a forgácsolt munkadarab lengeni kezd és csillapított harmonikus rezgőmozgáshoz hasonlóan viselkedik. A teljes csillapodásra nincs idő, mivel a második él is fogásba lép és erőhatásával megváltoztatja a lengést. A
rezgésgörbén ez jól látszik. Az 5. ábrán az állandó fordulatszámon kialakult x irányú erőket
láthatjuk, mereven lefogott, valamint O és U keresztmetszetű tömítés használatakor a fogásmélység függvényében vákuumlefogásnál.
Mért erő és rezgésadatok merev lefogásnál 3000 1/perc fordulatszámon 1 mm
fogásmélységgel

Erő-fogásmélység diagram 4500 1/perc fordulatszámon, 5
m/perc előtolással X irányban különböző lefogási módokkal
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4. ábra. x, y, z irányban kirajzolt
grafikon részlet

5. ábra. Erő-fogásmélység viszony
állandó fordulatszámnál és előtolásnál

A 6. ábrán az állandó fogásmélységen kialakult x irányú erőket láthatjuk, mereven lefogott, valamint O és U keresztmetszetű tömítés használatakor a fordulatszám függvényében
vákuumlefogásnál.
A méréseket összefoglalva a 7-8-9. ábrákon ábrázoltuk. A diagramokon az oszlopcsoportok fordulatszámokhoz tartoznak, az oszloppárok pedig a két forgácsoló élet jelentik külön-külön. A pozitív és negatív erőcsúcsok külön kerültek felhordásra.
A diagramokról jól látható, hogy 3000 és 4500 1/min fordulatszámnál mindkét
keményfémlapka forgácsol, bár vannak eltérések az egyes erő nagyságok között. Merev lefogásnál az eltérések kisebbek, mint vákuumos lefogás esetén. Ennek az az oka, hogy merev lefogás esetén minden él fogásmélysége ugyanakkora. Ha a munkadarab lengést végez, akkor a
lengéskitérés növelheti vagy csökkentheti a fogásmélységet. A két gumiprofilt összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy az U profil kedvezőbb eredményeket ad, mert ez közelíti jobban a
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merev lefogást. Alacsony fordulatszám tartományban (3000-4500 1/min) a merev lefogás adja
a legjobb eredményt.
Szerszám vágóélei által okozott erőhatások összehasonlítása
fordulatszámonként x-y irányban merev lefogásnál

Erő-fordulatszám diagram 0,5mm fogásmélységnél, 5 m/perc
előtolással X irányban különböző lefogási módokkal
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7. ábra. Munkadarab erőviszonyai változó
paraméterek mellett merev lefogásnál
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8. ábra. Munkadarab erőviszonyai változó
paraméterek mellett,
O profilú vákuumtömítés esetén
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9. ábra. Munkadarab erőviszonyai változó
paraméterek mellett,
U profilú vákuumtömítés esetén

6000 1/perc fordulatszám esetén a második forgácsolóél által keltett erőjel nagyon
csekély. Nagyobb fogásvételnél alig láthatóan, de már kapunk értékelhető erőértékeket. Ezek
mértéke, az első él által kifejtett erő értékének 5-15 %-a. Vagyis a lengéskitérés csökkenti az
egyik él fogásmélységét.
A 10. ábra bizonyítja, hogy a második él is forgácsol, csak kis mértékben (a rezgés
jeladók érzékelnek).
Az ismertetett eredmények azt bizonyítják, hogy egy lengőrendszer alakult ki, amely
az élek fogásmélységét változtatja és a felületi érdességet kedvezőtlen irányba befolyásolja. A
végzett felületi érdességvizsgálat is ezt bizonyítja (11-12. ábra).
Mért erő és rezgésértékek az idő függvényében vákuumos lefogás
(kör gumi) 6000 1/perc fordulatszám, 1mm fogásmélység mellett
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10. ábra. Erő-idő diagram
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11. ábra. Felületi érdesség
6000/min fordulatszámnál,
5 m/min előtolási sebességnél

12. ábra. Felületi érdesség
9000/min fordulatszámnál,
5 m/min előtolási sebességnél

A felületi érdességet összehasonlítva azt kapjuk, hogy 6000 1/perc fordulatszámon
végzett marás hullámmélységei elérik a ± 20 µm-t, 9000 1/perc fordulatszámon pedig csak ±
5 µm-t (13-14. ábra). Ez alapján megállapítható, hogy 9000 1/perc fordulatszámon, még 2
mm fogásmélységgel is sokkal jobb minőségű felületet nyerünk, mint a 6000 1/perc fordulatszámon 1mm fogásmélység esetén.

13. ábra. Marás 6000 1/perc fordulatszámon 14. ábra. Marás 9000 1/perc fordulatszámon

EREDMÉNYEK
A mérési eredményeket figyelembe véve, a merev lefogás adja a legkisebb lengéseket
és az O profilú vákuumos gumitömítés a legnagyobbakat. Az erő-idő diagramok vizsgálatakor kiderült, hogy a 6000 és 12000 1/perc fordulatszámok esetén a lengőrendszer megakadályozza a második él, elsővel azonos mértékű forgácsoló hatását. Ezen jelenség magyarázata,
hogy a forgácsleválasztáskor a munkadarab 400 Hz-es frekvenciával kezd lengeni. A lengés
vákuumos lefogásnál nagyobb mértékű, köszönhetően a rugalmas alátámasztásnak, de szintén
400 Hz körüli. 6000 1/perc fordulatszámú kétélű szerszám éleinek forgácsolási frekvenciája
200 Hz, ennek a frekvenciának egész számú többszöröse a munkadarab önlengése. 9000
1/perc fordulatszám esetén a forgácsolás frekvenciája 300 Hz, aminek 400 Hz nem egész
számú többszöröse. A fentiekből következik, hogy a szerszám 6000 és 12000 1/perc fordulatszámon gerjesztheti a munkadarabot. A kialakuló lengés frekvenciája miatt kritikus fordulatszámokon a második él csak kismértékben forgácsol. A megmunkált felületi minőség javítása
érdekében tehát el kell hangolni a szerszámélek forgácsolási frekvenciáját a munkadarab önlengés frekvenciájától más fordulatszámot kell alkalmazni.
ÖSSZEFOGLALÁS
A végzett mérések bizonyították, hogy vákuumos munkadarab lefogásnál fontos szerepet játszik a tömítőgumi profilja. Az erő- és rezgésmérések bizonyították, hogy a szerszám
forgácsolási frekvenciáját el kell hangolni a munkadarab rugalmas lefogás miatti önlengés
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frekvenciájától. A felületi érdesség javítása érdekében tehát megmunkáláskor más fordulatszámot célszerű alkalmazni.
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SITKEI GYÖRGY A FÁK TUDÓS ISMERŐJE ÉS BARÁTJA
Prof. Dr. Molnár Sándor
egyetemi tanár
Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar
9400. Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

ELSŐ TALÁLKOZÁSUNK
Megismerkedésünk, első beszélgetésünk 1980-ban sajátosan kezdődött: Professzor Úrral a főépület előtti sétányon találkoztam. Szinte köszönés helyett rámutatott egy fára és megkérdezte mi ez? Rögtön válaszoltam: mocsárciprus. Ő elnevetve magát: „hasonlít, de ez a
„Kínai ősfenyő”, Metasequoia glyptostroboides. 1941-ben fedezték fel Kínában, azt hitték,
hogy már rég kipusztult.”
Ez a váratlan továbbképzés egy gépészmérnöktől meglepett, de ezt követően folyamatosan – a mai napig – tartjuk a szakmai, baráti kapcsolatot. Többször elbuktatott még a fentihez hasonló botanikai vizsgákon, de megnyugtat a Professzor Úr 10 évvel ezelőtti kijelentése:
„a fákról veled tudok azért legjobban beszélgetni”.
HOBBI VAGY KUTATÁS?
A botanika, ezen belül a dendrológia a Professzor Úr olyan hobbija, amelyet tudományos szinten is magas színvonalon űz. A természet csodálata, megismerésének vágya ifjú korától kíséri az életét. A Tahiban levő kertjében nem krumplit és babot termesztett, hanem egy
mini botanikus kertet létesített, több mint 1000 taxonnal.
A határok megnyitása (1990) után külföldi botanikai expedícióit rendszeresebbé és
tervszerűbbé tehette. Mi jellemzi ezeket az utakat:
− a körültekintő, szakszerű előkészítés, programtervezés (Ez magába foglalja a megtekintendő növények, tájak előzetes tanulmányozását és az útvonal pontos megtervezését.
Természetesen az időpont megválasztás is nagyon fontos, nem csak a klíma elviselhetősége,
hanem a virágzás, termés, lombszíneződés időpontjai miatt is);
− ami különösen fantasztikus: az igen hosszú néha kétnapos repülő utakat igénylő távoli célpontokat is (pl. Tasmania, Valdivia, Új-Zéland) általában egyedül keresi fel és a repü-
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lőtereken bérelt gépkocsijával egyedül járja a legvadabb tájakat is;
− a Professzor Úr a növények, tájak megfigyelésekor nem elégszik meg azzal, hogy
„rácsodálkozik” azok szépségére, különlegességére és készít néhány felvételt (Törekszik megfejteni azok életmódját és rögzíteni morfológiai sajátosságaikat. Így legtöbb esetben nem egyszer, hanem 2-3 alkalommal is felkeres egy-egy érdekes távoli helyet vagy növénycsoportot);
− utazásai során élményeit felfedezéseit a nagyszámú fotók és leírások mellett kiegészíti magok, élőnövények és faminták gyűjtésével is, így igen jelentős mértékben segítette a
tanszéki xylotéka fejlesztését is;
− és ami a legfontosabb utazásainak élményeit, tapasztalatait személyes beszélgetések
és élménybeszámolók keretében mindig törekedett velünk megosztani (nem véletlenül fogadta
őt „tiszteletbeli dendrológussá” az Erdőmérnöki kar 2001-ben, 70. születésnapján).
Sitkei professzor botanikai tevékenysége véleményem szerint is messze meghaladja a „hobbi” szintet. Eddig egy gyönyörű kiadványban „Érdekes fák és bokrok más tájakról” leginkább arról igyekezett meggyőzni bennünket, hogy a természet valóban csodálatos. E
munka a szépségről, a növényi csodákról szól elsősorban. A Professzor Úr nem kívánt a modern felfedezők képében tetszelegni. Pedig megtehetné!
Ezek létezését a fenti könyv és személyes beszélgetéseink alapján tudom megítélni. A
könyv nem tudományos munkának készült, de hol találjuk meg ilyen igényes leírásokkal,
gyönyörű fotókkal Dél-Afrika és Ausztrália protea féléit, a faméreteket elérő páfrányokat és
cikászokat stb. Hol találunk így „első kézből” alapvető információkat a világ legmagasabb,
legidősebb és legérdekesebb fáiról? Pl. én is úgy tudtam, és úgy is tanítom, hogy a tengerparti
mamutfenyők és a duglaszok nőnek 100 m körüli magasságokra. Ezzel szemben a Professzor
Úr Tasmaniában hasonló Eukaliptuszokkal találkozott.

BÁTORÍTÁS, JÓKÍVÁNSÁG
Nem kívánok itt ezen ünnepi évfordulón Sitkei György akadémikusnak tanácsokat adni, de mégis bátorítani szeretném arra, hogy több kötetnyi feljegyzéséből, felvételeiből egészítse ki a rendelkezésünkre álló szakirodalmat. Egy-egy faj, nemzetség monográfiáihoz, cikkek, önálló tanulmányok keretében nagyon sok kiegészítő, értékes információt tudna nyújtani…
Hivatalosan, egyetemi leckekönyvek alapján nem voltam a Professzor Úr tanítványa.
Munkámat azonban folyamatosan figyelemmel kísérte, segítette. Így visszagondolva a részben együtt töltött gyorsan eltelt három évtizedre úgy érzem, hogy én is a Professzor úr tanítványai között voltam.
Befejezésül nem célom Sitkei akadémikus műszaki tudományok terén elért eredményeit elhomályosítani, de a botanika- és a dendrológia terén is igen kevés azoknak a száma,
akik kb. 1500 növényt ismernek latinul is és otthon vannak mind az öt földrész flórájában. Erre csak egy olyan egyedülálló elme képes, amely az éles logikához egy fantasztikus memóriát
tud kapcsolni.
Az ilyen akadémikusokra szívesen felnézünk. Reméljük még hosszú éveken keresztül. Kívánunk a Professzor Úrnak kiváló egészséget a további eredményes botanikai expedícióihoz.
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CSERES ÁLLOMÁNYOK FELÚJÍTÓ BONTÓ VÁGÁSA
TÖBBMŰVELETES FAKITERMELŐ GÉPPEL
Horváth Attila László
doktorandusz
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
9400. Bajcsy-Zsilinszky u. 4. ahorvath@emk.nyme.hu
Abstract
Hungary’s forest cover is 20,6 % (1 912 900 ha). In 2009 the annual cutting was 6,7
million m3, from this 0,9 million m3 was cut in Turkey oak stand. The characteristics of Hungary’s harvesting is that felling, delimbing, bucking execute with chainsaw and forwarding
happen with forwarder or skidder. The high mechanized logging system’s headring – the harvesters – appeared in hungarien forests from 2006. The analysis and working time interpretation of Valmet 911.3 harvester’s production in Turkey oak stand happend in 2010. The analysis expanded for times of working elements, the moving distances, felled stocks and fellings by
cycles. The expected production was defined The destination of analysis is that statement’s
application of logging with harvester in hungarien hardwood stand.

BEVEZETÉS
Magyarország erősültsége 20,6 % (1.912.900 ha). 2009-ben az éves fakitermelés 6,7
millió m3 volt, ebből 0,9 millió m3-t cseres állományokból termelték ki (1. ábra). 705 ezer
bruttó m3 véghasználati fakitermelésből, ill. 171 ezer bruttó m3 gyérítésből származik.
Magyarországi fakitermelések jellemzője, hogy a döntést, gallyazást, darabolást motorfűrésszel hajtják végre, a közelítés pedig kihordóval vagy csörlős vonszolóval történik. A
magasan gépesítet fakitermelési munkarendszerek vezérgépei – a harveszterek – 2006-tól ismételten munkába álltak a magyarországi erdőkben.
A fejlett országokban az 1960-as években jelentek meg, majd a 1970-es években elterjedtek és létjogosultságot szereztek a többcélú vagy többműveletes fakitermelő gépek (Hiller
I., 1984). Ezek olyan speciális erdészeti gépek, melyek egyszerre két vagy több művelet elvégzésére alkalmasak, általában az átlagosnál nagyobb teljesítményre képesek. Jelenleg a legkorszerűbb technológiát képviselik (Horváth B., 2003). Eleinte a többműveletes fakitermelő
gépeket öt csoportra osztották fel (Szepesi L., 1978):
− döntőgépek (a fák tőtől való elválasztására és előközelítésére voltak képesek);
− gallyazógépek (a ledöntött fák gallyazását végezték el);
− darabológépek (a faanyagot választékolását végezték);
− gallyazó-daraboló gépek (processzorok);
− teljes fakitermelő gépek (harveszterek).
A gépek fejlesztésénél a fő cél az volt, hogy az alapgépre minél több adaptert szereljenek fel. Így az egymást követő műveleteket időveszteség nélkül lehetett végrehajtani. A fejlesztések megvalósulásának köszönhetőn a gallyazó és daraboló gépek visszaszorultak és eltűntek az évek folyamán. Az új gépek kialakulásával a csoportosítás is megváltozott. Alapvetően két nagy csoportjuk ismert (Horváth B., 2003):
− harveszterek: a fa tőtől való elválasztását és a hozzá kapcsolódóan még egyéb műveleteket (rakásolás, gallyazás, darabolás, előközelítés, közelítés) is elvégező gépek;
− processzorok: a fa tőtől való elválasztását nem, de a többi műveletet (gallyazás,
kérgezés, darabolás, előközelítés, közelítés) kapcsoltan végző gépek.
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1. ábra. 2009. évi teljesített fakitermelés fafajonként és fahasználati módonként (Forrás:
MgSzH 2010)

A magasan gépesített fakitermelési munkarendszerek jellemzője, hogy a döntő, felkészítő és anyagmozgató gépeket gépláncban alkalmazzák, ilyen módon a fakitermelés minden
műveleteleme gépesítve van. Ez a technikai szint a folyamatgépesítés. A közép európai kutatásoknak köszönhetően (melyek közül egy nemzetközi projektben az Erdészeti-műszaki és
Környezettechnikai Intézet is részt vett), az un. harveszterek használata a hazai lombos állományokban is kezd létjogosultságot szerezni. A kezdetben fenyő állományokban dolgozó gépek a további fejlesztéseknek köszönhetően napjainkra már a lágy-, ill. keménylombos állományok fahasználati munkáinak elvégzésére is kiválóan alkalmasak.

MUNKAIDŐ-TANULMÁNY ÉS TELJESÍTMÉNY VIZSGÁLAT
Terület bemutatása
A Szentgál község határában elhelyezkedő 23C erőrészlet, gazdasági egységét tekintve
magántulajdon, melyen a Szentgáli EBT a gazdálkodó. Az állomány 8,5 ha összterületű csertölgy állomány. A felújító bontó vágás az egész állományt érintette. A fák átlagos kora 77 év,
az átlag famagasság 19 m, az átlag mellmagassági átmérő pedig 27 cm. 70 %-os záródás mellett a törzsszám 410 db/ha, a fakészlet pedig 231 m3/ha. A cserjeborítás 70 % feletti. A cser
újulat az egész területen nagy számban volt jelen.
Munkarendszer leírása
A fakitermelés gépi úton történt, a vágásterületen mozgó gumikerekű Valmet 911.3 típusú harveszterrel. A felújító bontó vágás során 15-20 m széles pásztákban szakaszos előrehaladással dolgozott, miközben folyamatosan alakította ki maga előtt a pászta közepén kanyargó
(visszamaradó fákat kerülgető) 4 m széles közelítőnyomot (7. ábra). A közelítőnyomok az
egész terület kb. 20 %-át foglalták el. A munkavégzés során a gép kitermelte és felkészítette
az előzetesen kivágásra megjelölt fákat, melyek a kialakítandó közelítő nyomban, ill. annak
jobb és bal oldalán helyezkedtek el. A kivágandó fák kijelölése a meglévő újulat és az állományviszonyoknak megfelelően történt.
A gépkezelő a manipulátorkar végén található harveszterfejjel megközelítette a fa tövét, majd ráfogott (2. ábra). A fejen található fogókarok biztosították a szoros rögzítést. A
hidraulikus vezérlésű láncfűrész egy művelettel vágta át a tőrészt, mialatt a gépkezelő a mani-

74

pulátor karral segítette és irányította a döntést (3. ábra). A fa földre érkezését követően a tőtől
elválasztott fát a közelítőnyomhoz közelítette elő. A harveszterfej segítségével ezután egy
menetben zajlott a fa gallyazása, választékolása darabolása és választékonkénti rakásolása (4.
ábra). A koronarész vastagabb oldalágainak leválasztása nem az ívkésekként is funkcionáló
fogókarokkal valósult meg. Ez esetben a törzs e kérdéses részénél a gépkezelő a manipulátor
kar segítségével a fejegységet áthelyezte a levágandó ágra, rögzítette a fejet, majd a hidraulikus vezérlésű fűrészláncos vágószerkezettel levágta az ágat (5. ábra). Ezt követően elvégezte
az ágrész gallyazását választékolását és darabolását, majd folytatta a törzsrész feldolgozását.
A feldolgozás során a 3 m-es faanyag rakásolása a gép mellett valósult meg. A gallyazás során képződött vékonyfa, valamint a korona 5 cm-nél vékonyabb részei a gép mellett, a
közelítőnyom jobb és bal oldalán halmozódott fel. A fakitermelés folyamatát akadályozó –
előzetesen motorfűrésszel kivágott – cserjeszint egyedeit a gépkezelő a manipulátor kar segítségével áthelyezte a közelítőnyom érintett oldalára (6. ábra). A hengeresfa választék közelítését Valmet 860.3 típusú kihordó végezte.

2. ábra. Fa felkeresése

5. ábra. Vastag oldalág
levágása

3. ábra. Fa döntése

6. ábra. Gallyanyag rendezése

4. ábra. Választékolás,
darabolás

7. ábra. Közelítőnyom

A meglévő újulat védelme érdekében a harveszter és a kihordó csak a kialakított
közelítőnyomokon közlekedett. Továbbá az újulat zavartalan fejlődését biztosította, hogy a
gallyanyag közvetlenül a közelítőnyom mellett halmozódott fel, valamint a kivágott cserjék is
ugyanide kerültek az áthelyezés következtében. A vékony faanyag koncentrált megjelenése jó
lehetőséget kínál az esetleges aprítással történő hasznosításhoz. Természetes, ebben az esetben az aprítást és az apríték közelítését végző gépek szintén a kialakított közelítőnyomon közlekednének.
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Vizsgálat módszere
A munkaidő-tanulmány elkészítéséhez és a műszakteljesítmény meghatározásához terepi mérésekre volt szükség. A terepi adatfelvétel során haladó (folyamatos) időméréses módszer lett alkalmazva. A műveletelemek időtartama mellett rögzítésre került az egyes ciklusonként feldolgozott faanyag mennyisége, ill. az átállások távolsága is. A terepi adatrögzítés során a következő műveletelemek kerültek elkülönítésre:
− fa felkeresése (F): az az időtartam, amely alatt a gépkezelő a manipulátor kar segítségével ráhelyezi a harveszterfejet a fa tőrészére;
− döntés, felkészítés (D): a fa döntését, előközelítését, gallyazását, választékolását,
darabolását és választékonkénti rakásolását magába foglaló időtartam;
− átállás (Á): helyváltoztató mozgás időtartama;
− csak döntés (CD): nagyon vékony, ill. rosszminőségű (pl. teljesen korhadt) faegyed
kitermelésére fordított idő, amely alatt nem keletkezik választék;
− gallyanyag rendezése (G): valamely oknál fogva zavaró tényezőként jelentkező
gallyanyag átrakása;
− faanyag rendezése (R): Valamely oknál fogva zavaró tényezőként jelentkező faanyag (választék) áthelyezése;
− pihenő (P): személyi szükségletek kielégítésének időtartama;
− hibaelhárítás (H): A munkavégzés során bekövetkező műszaki meghibásodások elhárításának időtartama;
− várakozás (V): egyéb veszteségidő.
Vizsgálat eredményei
A terepi adatfelvétel három nap (1130 perc) alatt valósult meg. A műveletelemek %-os
megoszlása a 8. ábrán látható. Produktív munkavégzésre a munkaidő 75,9 %-át fordította, ez
meghaladja a Magyarországra jellemző átlagos gépkihasználtság mértékét (60 %). A hibaelhárítás, a várakozás és a pihenőidő aránya alacsony.
Szentgál 23C 2010.11.15 - 17.
Fa felkeresése

46,7%

Döntés
Átállás

5,2%

Csak döntés

1,2%

Gallyanyag rendezése
Faanyag rendezése

7,8%
12,4%

Pihenő
Hibaelhárítás

15,1%

0,4%

11,2%

0,0%

Várakozás

8. ábra. Műveletelemek megoszlása a vizsgálat időtartama alatt

A teljesítmények meghatározásához rendelkezésre állt a kitermelt és felkészített faanyag mennyisége (196,1 m3) és a műveletelemek időtartama. A Valmet 911.3-as többműveletes fakitermelő gép óránkénti teljesítménye (teljes időben) 10,4 m3. A gép várható műszakteljesítménye – hasonló körülmények és állományviszonyok esetén – 65,6 m3 (1. táblázat). A
várható teljesítmény meghatározásakor a Magyarországra jellemző 60 %-os gépkihasználtsági
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tényező (P) került felhasználásra. Az átállások átlagos távolsága 10 m, az átlagos átállási idő
pedig 0,35 min.
1. táblázat. Mért és várható teljesítmények
Összesített teljesítmény
(F+D)
Döntés - felkészítés
(F+D+Á)
Fakitermelés
(F+D+CD+Á+G+R)
Fakitermelés + vágástakarítás
(Ö-V)
Várakozás nélk. időben
(Ö)
Teljes időben
Összesített várható teljesítmény
(F+D)
Döntés - felkészítés
(F+D+Á)
Fakitermelés
Fakitermelés + vágástakarítás (PM.o.átl.) (F+D+CD+Á+G+R)
(F+D+CD+Á+G+R)
Fakitermelés + vágástakarítás (Pmért)

1. nap 2. nap 3. nap
3
3
3
m /h m /h m /h
14,9
21,5
23,9
12,5
17,9
18,2
10,6
15,2
15,2
8,2
12,1
11,3
8,0
12,0
11,2
3
3
3
m /h m /h m /h
8,9
12,9
14,4
7,5
10,7
10,9
6,3
9,1
9,1
8,0
12,0
11,2

Összesített
3
3
m /h m /műszak
20,0
160,1
16,2
129,2
13,7
109,4
10,5
84,0
10,4
83,0
3
3
m /h m /műszak
12,0
96,1
9,7
77,5
8,2
65,6
10,4
83,0

KÖVETKEZTETÉSEK
A teljesítményadatok alapján megállapítható, hogy cseres állományok fakitermelése
során – a faegyedek sík, ill. térgörbesége, valamint az erős ágrendszer ellenére – eredményen
alkalmazhatóak a harveszterek. A munkavégzés folyamatának, valamint a harveszter szerkezeti kialakításának köszönhetően a gépi fakitermelés minimális károkat okozott a visszamaradó állományban, az újulatban és a talajban.
ÖSSZEFOGLALÁS
A cseres állományok jelentős részarányt képviselnek a hazai fakitermelésekben.
Valmet 911.3 típusú harveszter Szentgál 23C erdőrészletben végrehajtott felújító bontó vágásban 83 m3/műszak teljesítményt ért el a vizsgálat ideje alatt. A gép alacsony talajnyomása
valamint a jó teherbírású talaj együttesen eredményezte az újulat szempontjából is kíméletes
fakitermelést.
FELHASZNÁLT IRODALOM
Hiller I. - Mastalir E. - Gyurácz S. - Igmándy P. (1984): A fakitermelés és anyagmozgatás
műszaki fejlesztésének aktuális kérdései. Sopron, 11-12. p.
Jóri J. I. - Fenyvesi L. - Hajdú J. - Horváth B. - Wachtler I. (2005): A klímaváltozás befolyása
a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási technológiák gépesítési feladataira. „AGRO-21”
Füzetek. 46:38-55.
Horváth B. (2003): Erdészeti gépek. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, 296 p.
Horváth B. (2008): Az erdészeti gépfejlesztések jelene és jövője. Mezőgazdasági Technika,
XLIX. 3:27-29. ISSN 0026 1890
MgSzH (2010): Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésekről a 2009. évben, Budapest,
MgSzH, 18 p.
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TALAJELLENÁLLÁS ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSA ERDŐVEL
BORÍTOTT TERÜLETEKEN
Major Tamás
egyetemi adjunktus
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
9400. Sopron, Ady E. út 5. Telefon: (99) 518-136. E-mail: major@emk.nyme.hu

BEVEZETÉS
A talaj fizikai-mechanikai jellemzői közül szakirodalmi adatok és saját vizsgálataink
alapján a talajművelés szempontjából meghatározó a talajellenállás, a tömörség és a nedvességtartalom. Ezek tuskós területekre vonatkozóan teljesen ismeretlenek. A mezőgazdaság területén rendelkezésre álló jellemzők az erdőgazdasági talajok esetében viszonylag ritkán alkalmazhatóak, mivel a mezőgazdasági és erdészeti kultúrák más-más talajtípusokon fordulnak
elő, továbbá a fák gyökérzetének következtében a talajjellemzők jelentősen megváltoznak.
A gyökérzet elhelyezkedésének, hatásának megismerése gyökérfeltárással nagyon időigényes, ezért olyan módszert kerestünk, mellyel viszonylag gyorsan juthatunk megfelelő adatokhoz. Kézenfekvőnek tűnt, hogy talajellenállás-mérések eredményeiből következtessünk a
gyökérzet hatására.
A MÉRÉS LEÍRÁSA
A talajellenállás méréseket „3T System” elektronikus rétegindikátorral végeztük,
amely 1 cm-es talajrétegenként összetartozóan méri a talaj nedvességtartalmát és tömörségét.
A talaj nedvességtartalmát a szántóföldi vízkapacitás (pF 2,5) %-ban kifejezett részarányaként térfogat %-ban adja meg. A talaj penetrációját (tömörödöttségét) a mérőkúp (60°, 12,5
mm átmérő) a talajjal szembeni behatolási ellenállás értékeként regisztrálja (kPa-ban).
A mérési helyeket a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Soproni Erdészetének 79/B és
80/B erdőrészleteiben jelöltük ki. Az erdőrészletek adatait az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat. A méréssel érintett erdőrészletek adatai
Jellemző
Talajjellemzők:
− genetikai talajtípus:
− fizikai talajféleség:
− hidrológiai viszony:
− termőréteg vastagság:
Faállomány jellemzők:
− fafaj:
− kor [év]:
− d1,3 [cm]:
− hektáronkénti törzsszám [db/ha]:

Erdőrészlet
79/A

80/B

ABE
vályog
VFLEN
IMÉ

ABE
vályog
VFLEN
IMÉ

KTT, VF
109
42
132

KTT, EF, GY, A
81
28
480

Egy mérési helyen három fát választottunk ki. A kiválasztott fák körül koncentrikus
körök mentén a fáktól távolodva 0,5 m-enként 3,0 m távolságig mértük a talajellenállást.
Kontrollterületként a három fa súlypontjában is végeztünk méréseket, feltételezve, hogy a
gyökereknek ott nincs már befolyása.
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40 cm mélységig mértünk. A talajművelés is ezen a mélységen belül történik, illetve a
fák gyökérzetének jelentős része a talajfelszín közelében helyezkedik el. Irodalmi adatok szerint a gyökerek hosszának 65-85 %-a található a talaj felső 10 cm-én belül. Méréseink szerint
a talajellenállás a mélység függvényében a talaj felső 40 cm-es rétegében közel állandó értéket mutat a felső humuszos réteg kivételével.
A kiértékelést igen nagy számú mérés alapján végeztük, mivel a pontszerű mérések
szórása igen nagy, a mérések pontosságát nagyban befolyásolja a talajban előforduló kövek és
a korábbi fakitermelések során kitermelt fák talajban lévő, még el nem korhadt gyökereinek
jelenléte.
A nyolc mérési helyen összesen 24 egyed körül végeztünk méréseket. A méréseket
úgy terveztük meg, hogy a területen található fák átmérő-intervallumát lefedjük. Mivel az erdőgazdálkodásban mellmagassági átmérőket használnak, mi is ezt alkalmazzuk (táblázatok
segítségével a tő- és mellmagassági átmérő egymásba átszámítható).
A kísérletbe vont fák kocsánytalan tölgyek voltak.

A MÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE
A 3T System mérőkészülék által rögzített adatokat ASC II fájlformátumba exportáltuk, majd Microsoft Exel program segítségével rendeztük. A statisztikai analízisre ezt követően került sor, mely egy széleskörű, többváltozós függvények illesztésére is alkalmas, megfelelő grafikus reprezentálással bíró programcsomaggal (STATISTICA) történt. A statisztikai
program segítségével korrelációanalízist és regresszió-számítást végeztünk. A tényezők közti
kapcsolat erősségét a Pearson korrelációs együttható mutatja.
A mért talajellenállás értékek az 1. ábrán láthatóak,
ahol: var1 változó az átmérőt,
var2 változó a fától való távolságot,
var3 változó a talajellenállást jelöli.
Az adathalmaz korrelációs mátrixát a 2. táblázat tartalmazza.

1. ábra. A mért talajellenállás értékek

A változókat páronként vizsgálva a korrelációs értékek arra utalnak, hogy vagy egyáltalán nincs vagy csak nagyon gyenge a kapcsolat szorossága.
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Ezek az értékek azonban nem zárják ki, hogy egy illesztett modell korrelációs együtthatója kedvezőbb értéket nem mutathatna.
A talajellenállás faátmérőtől és a távolságtól való függésének szemléletesebbé tételéhez a fáktól azonos távolságra lévő mérési pontokon mért talajellenállás értékeket átlagoltuk,
a felület illesztése az átlagértékekre történt.
Az átlag értékek korrelációs mátrixát a 3. táblázat tartalmazza.
2. táblázat. A teljes adathalmaz korrelációs mátrixa
átmérő
távolság
talajellenállás
1,00
0,00
0,28
átmérő
0,00
1,00
-0,23
távolság
0,28
-0,23
1,00
talajellenállás
0,21
-0,19
0,52
nedvességtartalom

nedvességtartalom
0,21
-0,19
0,52
1,00

3. táblázat. Az átlagértékek korrelációs mátrixa
átmérő
távolság
1,00
0,00
átmérő
0,00
1,00
távolság
0,40
-0,49
talajellenállás
0,20
-0,37
nedvességtartalom

nedvességtartalom
0,20
-0,37
0,62
1,00

talajellenállás
0,40
-0,49
1,00
0,62

A felület illesztésénél a másodrendű felület egyenletéből indultunk ki és ennek módosításával jutottunk a következő egyenlethez, melyet Rosenbrock és quasi-Newton iterációs
módszerrel illesztettünk a ponthalmazra.
2
p = a1 ⋅ r 2 + a 2 ⋅ d1,3 + a3 ⋅ ( r ⋅ d1,3 )2 + a 4 ⋅ d1,3 + a5 ⋅ r a6 + a7
ahol: p [100 kPa]: a talajellenállás értéke,
r [m]:
a fától való távolság,
d1,3 [cm]:
a faátmérő.
Az a1 , a 2 , a 3 , a 4 , a 5 , a 6 , a 7 a modell együtthatóit jelöli, melynek értékeit a
4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat. A regressziós modell együtthatói
a1
a2
a3
a4
0,077571 -0,011850 -0,000443 1,121044

a5
0,000002

a6
12,53775

a7
6,555678

A korrelációs együttható, mely a változók közti kapcsolat szorosságát jellemzi:
R = 0,72213. Ez az érték a mérési értékek jellege miatt, és felület illesztése végett megfelelő
értéknek mondható. Ennél jobb korrelációs érték csak az adatok további finomítása révén (pl.
a közgazdaságtanban alkalmazott, és már műszaki területen is elterjedt hármas mozgó átlagolással) érhető el.
Az alkalmazott regressziós modell fizikailag nem jellemzi a változók kapcsolatát, de
megadja a változás tendenciáját, továbbá alkalmas arra, hogy segítségével interpolációt végezzünk. A kapott függvénybe helyettesítve az átmérő, illetve a távolság értékeket, kapjuk lépésenként a parciális függvényeket, melyek megadják az adott átmérő, illetve az adott távolság esetén a talajellenállás változását.
Az illesztett felület térbeli ábrázolása a ponthalmazokkal a 2. ábrán látható. A ponthalmaz, valamint a regressziós modell helyzetének bemutatására egy elforgatott helyzetű ábra
is készült (3. ábra).
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2. ábra. Az illesztett felület

3. ábra. Az elforgatott helyzetű illesztett felület

A mérési adatok alapján kimutatható, hogy a fák 1-1,5 m-es környezetében a gyökérzet hatása miatt nagyobb a talajellenállás. Kontrollterület hiányában nem tudjuk, hogy a fáktól
1,5 m-nél távolabb mért talajellenállás értékek mennyivel nagyobbak a gyökér nélküli, ugyanilyen paraméterekkel rendelkező talajok esetében. Azon fák esetében, amelyek mellmagassági
átmérője 30 cm-nél kisebb, gyökérzetének hatását a talajellenállás változására nem tudtuk kimutatni.
A nagyobb átmérőjű egyedek esetében sem lehetett mindig ilyen összefüggéseket találni, ez elsősorban a szabadabb állásban lévő egyedek esetében sikerült. A hektáronkénti
törzsszámból egy faegyedre jutó 3 m sugarú elméleti növőtér, a fák véletlen elhelyezkedése
miatt (a szomszédos fák hatására) sokszor jóval kisebb. Ilyen helyeken, illetve nagyobb hektáronkénti törzsszám esetén az erdőrészlet talaját egyenletesen benövő gyökerek miatt a talajellenállás viszonylag egyenletes.
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GYENGE FATERMŐKÉPESSÉGŰ AKÁC ÁLLOMÁNYOK
KITERMELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
Szakálosné Mátyás Katalin
egyetemi adjunktus
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
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ÖSSZEFOGLALÓ
Az erdészeti gyakorlat a fafajok fatermőképességét csoportba sorolja: jó - közepes gyenge. Magyarország összes erdőterületeinek 4,6 %-a (85.000 ha), a faanyagtermelést szolgáló erdőknek pedig 1,1 %-a (13.700 ha) tarozik a gyenge fatermőképességű állományok közé. A kevés fahozamú és rossz minőségű állományok kitermelési és értékesítési problémájával az ország erdőgazdaságainak többsége szembesül.
A közép-európai kutatásoknak köszönhetően (melyek közül egy nemzetközi projektben Intézetünk is részt vett), az un. teljes fakitermelő gépek (harveszterek) használata a hazai
lombos állományokban is kezd létjogosultságot szerezni. A kezdetben fenyő állományokban
dolgozó gépek a fejlesztéseknek köszönhetően napjainkra már a lágy-, ill. keménylombos állományok gyérítési és véghasználati munkáinak elvégzésére is kiválóan alkalmasak. A kevésbé jó minőségű, szinte kizárólag tűzifa választékot „adó” állományok kitermelése is jóval
gazdaságosabbá, természetközelibbé és biztonságosabbá tehető.
A harveszter alkalmazásának további előnye, hogy mint fakitermelő és előközelítő gép
kiválóan illeszthető az aprítéktermelési logisztikai rendszerbe. A gyenge állományok kevésbé
jó minőségű faanyaga ezáltal apríték (esetleg pellet, illetve brikett) formájában fűtőművi vagy
erőművi felhasználásra kis és nagyfogyasztók számára is gazdaságosan értékesíthető.
AZ ERDŐÁLLOMÁNYOK FATERMŐKÉPESSÉGE
Magyarországon közel 2 millió ha erdő található, azaz az ország erősültsége 20,6 %.
Az éves fakitermelés 2009-ben 6,8 millió m3 volt. A fahasználati munkák – a fafajmegoszlás
arányából is következően (1. ábra) – legnagyobb részarányban az akácos (1,48 millió m3), ill.
a tölgyes állományokat (1,05 millió m3) érintették.
Az erdőrendezési gyakorlat fatermési osztályokba sorolja a hazai erdőállományokat.
Római számokkal jelölve I-től (legjobbtól) VI-ig (legrosszabbig) terjedően mutatja, hogy a
kérdéses fafaj 100 %-os elegyarány és sűrűség esetén évente átlagosan – országos átlagban –
hány m3-t képes létrehozni a megállapodás szerinti kritikus vágásérettségi korig. Az állomány
fatermőképessége a jelenlegi kortól függetlenül adja meg a megállapodás szerinti vágáskorig
elérhető átlagos teljesítményt, m3/ha/év-ben (Patocskai Z. et al., 2007). A fafajok fatermőképessége az előzőek alapján lehet jó, közepes vagy gyenge, mely csoportok határértékeit az 1.
táblázat tartalmazza.
Magyarország összes erdőterületeinek 4,6 %-a (85.000 ha), a faanyagtermelést szolgáló
erdőknek pedig 1,1 %-a (13.700 ha) tarozik a gyenge fatermőképességű állományok közé (2.
ábra). Szélsőséges termőhelyeken található erdők általában a gyenge fatermőképességű csoportba sorolhatóak, többnyire gazdaságosan nem hasznosíthatóak, csak védelmi (talajvédelmi,
vízvédelmi) feladatok ellátására alkalmasak. Ebből kifolyólag a különleges rendeltetésű erdők
között található a legtöbb gyenge fatermőképességű erdő.
A fatermőképességet csoportok szerint vizsgálva (3. ábra) megállapíthatjuk, hogy a
gyenge fatermőképességű erdők legnagyobb részarányban a Dunántúli-, ill. az Északiközéphegységben, valamint az Nagyalföldön fordulnak elő.
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1. táblázat. Fatermőképességi csoportok és határértékei (Forrás: www.mgszh.gov.hu, 2010)
Jó

Fafaj

Kocsányos tölgy
Kocsánytalan tölgy
Cser
Bükk
Gyertyán
Akác
Nemesnyár
Hazai nyár
Fűz
Erdeifenyő
Feketefenyő

Közepes Gyenge
m3/ha/év
7–4
4>
11 – 6
6>
7–5
5>
8–6
6>
6–4
4>
12 – 6
6>
20 – 8
8>
13 – 6
6>
16 – 9
9>
7–5
5>
8–6
6>

> 7
> 11
> 7
> 8
> 6
> 12
> 20
> 13
> 16
> 7
> 8

Tölgy

100%
20,8

80%

Cser
Bükk

11,1

60%

23,5

5,9
5,1

Gyertyán

12,6

Akác

11,1
4,8

23,9

Nemesnyár

13,3

40%
Hazai nyár

6,8
3,9

20%

10,9

Többi
lombos

4,4
3,4
11,7

Fenyő

11,6

15,1

Terület %

Élőfakészlet %

0%

1. ábra. 2009. évi fafajmegoszlás (Forrás: www.mgszh.gov.hu, 2010)

2. ábra. Erdőterületek 2009 évi megoszlása fatermőképesség és rendeltetés szerint (Forrás:
www.mgszh.gov.hu, 2010)
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30,8

Dunántúli-középhegység

33,1

Északi-középhegység
Nagyalföld

3,9

69,5

32,6

3,8

63,6
56,5

Dél-Dunántúl

10%

20%
Jó

30%

1,3

42,2
72,7

Nyugat-Dunántúl
0%

4,9

62,0

26,6

Kisalföld

12,5

56,7

40%

Közepes

1,0

26,3
50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gyenge

3. ábra. Erdőterületek 2009 évi megoszlása fatermőképesség szerint az erdészeti tájcsoportokban (Forrás: www.mgszh.gov.hu, 2010)

A termőhelyek átlagos fatermőképessége az ország összes erdőterületére vonatkozóan
8,6 m3/ha/év, faanyagtermelést szolgáló erdőké 8,9 m3/ha/év, a különleges rendeltetésű erdőké pedig 8,1 m3/ha/év. Meg kell jegyeznünk, hogy a termőhelyek átlagos fatermőképessége
sajnos az elmúlt 10 évben csökkenő tendenciát mutat.

A GYENGE FATERMŐKÉPESSÉGŰ ERDŐÁLLOMÁNYOK KITERMELÉSE
A kevés fahozamú és rossz minőségű állományok kitermelési és értékesítési problémájával többé-kevésbé az ország valamennyi erdőgazdasága szembesül.
Magyarországon az ún. motormanuális fakitermelés a jellemző (döntést, gallyazást, darabolást motorfűrésszel hajtják végre), a közelítés pedig nagyrészt géppel – kihordóval, vagy
csörlős vonszolóval – valósul meg, a műveletgépesítés szintjén.
A gyenge fatermőképességű állományokban végrehajtott fahasználati munkák – a nagy
törzsszám és az alacsony fatérfogat következtében – magas fajlagos időszükséglettel járnak,
melynek következtében a teljesítmény alacsony, a költségek pedig magasak. Sok esetben a kitermelt faanyag értéke nem fedezi a munkálatok költségeit.
A folyamatgépesített fakitermelés során az anyagmozgatáson kívül a döntés és a felkészítés is speciális erdészeti gépekkel történik. A magasan gépesített fakitermelési munkarendszerek vezérgépei az un. teljes fakitermelő gépek (harveszterek), amelyek kezdetben fenyő állományokban történő munkavégzésre fejlesztettek ki, de többek között a közép-európai kutatásoknak köszönhetően (melyek közül egy nemzetközi projektben Intézetünk is részt vett)
napjainkra már hazai lágy-, ill. keménylombos állományok gyérítési és véghasználati munkáinak elvégzésére is kiválóan alkalmasak.
A leírt munkarendszerben végrehajtott fakitermelés a kevésbé jó minőségű, szinte kizárólag tűzifa választékot „adó” állományok esetében is jóval gazdaságosabbá, természetközelibbé és biztonságosabbá tehető.
Logisztika és apríték-hasznosítás
Aprítéktermelési és szállítási feladatokat sokféle tényező befolyásolja. Önmagában is
bonyolult tervező munkát igényel a kitermelés technológiájának (4. ábra) kiválasztása, melyet
a különböző szállítási lehetőségek meghatározása tovább nehezít. A folyamatosan változó és
hirtelen fellépő befolyásoló tényezők, mint pl. az időjárás, bármikor felboríthatják a tervezést
és gyors újratervezési feladatokat indukálnak.
A leírt feladatok optimális megoldására korszerű eszközökre és informatikai háttérre
van szükség. Nyugat-európai erdő- és mezőgazdálkodási logisztikai fejlesztések tapasztalatai
alapján hazánkban is lehetőség lenne hasonló rendszerek kiépítésére. A faanyag apríték for-
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mában történő elszállításával esetleges erőművi, fűtőművi felhasználásával kapcsolatos logisztikai rendszer az úgynevezett IMA, mely utal az integrált (a gazdálkodó szerv, a betakarító vállalkozók és a szállító társaságok együttműködése), és modulált (a hardver és szoftver
elemek összekapcsolása) apríték-hasznosításra.
Az IMA működésének alappillérei:
− az erdőállomány vagy a faapríték-depó helyének koordinátái;
− az erőműbe történő szállítás számítógépes tervezése;
− a rendszer résztvevői között fenntartott folyamatos, naprakész adatforgalom;
− a kitermelés, aprítás, (szárítás), rakodás és szállítás számítógépes irányítása.

4. ábra. Gyenge fatermőképességű erdőállományok kitermelési rendszere

A rendszer jellemzői:
− a fakitermelő (aprító) és szállító eszközök tartozékának tekintendő a fedélzeti számítógép, a PDA és a mobiltelefon, melyek segítségével a kézi modemen keresztül, adatok, információk küldésére van lehetőség (az információk és a GPS/GIS rendszerek által támogatva
létrehozható egy digitalizált térkép a területről; illetve a fakitermelő gép típusára, a kitermelt
faanyag mennyiségére a szállításra vonatkozó adatok és az egyéb paraméterek rögzítésére és
küldésére is lehetőség nyílik);
− a rendszerbe tartozó valamennyi állományra vonatkozó kitermelési és szállítási tervezés (optimalizáló program segítségével) gyorsan, pontosan elvégezhető;
− a szállítási szakaszok és rakományok adatai, paraméterei internetes hálózat segítsé85

gével közölhetők;
− az alapvető információkon kívül megadhatóak az esetleges új útszakaszok, útzárlatok, kocsifordulóhelyek stb., melyek szimbólumai a digitalizált térképre kerülnek;
− a felhasználási helyre vezető úton a járművek pozícióját a sofőr bármikor leolvashatja és továbbíthatja a szállítmány valamennyi adatával együtt;
− az erőműbe, fűtőműbe történő érkezésre a felhasználó rendelkezésére áll valamenynyi ismérv a rakományról, s az információkat már csak a szükséges szárítás, tömegmérés és
laborvizsgálatok eredményeivel egészítik ki.
A rendszer alkalmazásának köszönhetően számos előny realizálható, nevezetesen:
A terület tulajdonosa illetve kezelője számára:
− az erdőállomány helye és területe pontosan meghatározott;
− az erdőállomány pontos pozíciója automatikusan kerül a harveszterbe telepített
PDA-ra;
− az erdőállomány vonatkozó hozamadatok és a faanyag minősége rendelkezésre áll;
− a kitermeléskor gyűjtött adatok a további tervezésekhez felhasználhatóak.
A szállítási vállalkozónak:
− gyors és optimális tervezési lehetőség;
− részletes és könnyen újratervezhető szállítási terv készítés;
− a szállítás hatékony irányítása;
− a szállítójárművek navigációs készsége és kihasználása javítható;
− a kitermelt faanyag mennyiségének ismeretében a szállítókapacitás a tényleges
mennyiséghez igazítható.
A harveszter és forvarder kezelőjének:
− online információja van az erdőállomány és a rakodók helyéről;
− fahasználati (vágásszervezési) terv készítésére van lehetőség;
− az elszámolás alapjául szolgáló teljesítmények rögzíthetőek.
Az aprítógép kezelőjének:
− online információ áll rendelkezésre az aprítandó faanyag helyéről és elérés lehetőségéről, a letermelés időpontjáról;
− rögzíthetőek a teljesítmény és a faanyagra vonatkozó adatok.
A faaprítékot hasznosító erőmű, fűtőmű számára:
− a felvásárlás optimális ütemezésére, tervezésére van lehetőség
− előzetes, pontos információk állnak rendelkezésre az érkező anyag mennyiségéről,
minőségéről és a beszállítás idejéről.
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