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1. A kutatási téma jelent�sége és célkit�zései 
 

Teljes talaj-el�készítéssel végzett erd�felújítás során a talajban maradt tuskókat 
el kell távolítani. Az ezzel kapcsolatos elvárás többek között a gazdaságosság, vala-
mint az, hogy a m�velet a környezetben és a talajban a lehet� legkisebb kárt okozza. 
Ha az eltávolított tuskó egy területen nagyobb mennyiség�, akkor összegy�jtve to-
vább hasznosítható apríték készítésére, vagy energetikai célú felhasználásra. 

A tuskó eltávolítása többféle módon történhet. Közülük napjainkban legelterjed-
tebb a tuskókiemelés. A kiemelést különböz� módszerekkel, különféle elven m�köd� 
gépek segítségével lehet elvégezni. 

A tuskókiemelésnek nagy er� (több tízezer Newton), illetve nyomaték igénye 
van. Ezek nagyságrendjét több tényez� befolyásolja. Nehezíti a m�veletet az is, hogy 
a vágáslap alatti tömeg nagy és általában ismeretlen a gyökerek elhelyezkedése a ta-
lajban. A tuskó ellenállása igen széles határok között változik. Felmerül a kérdés, 
hogyan lehetne a munkafolyamatot megkönnyíteni és gazdaságosabbá tenni. Mivel 
az Alföldön nagy területeken kell a tuskózást elvégezni, a gyakorlat számára fonto-
sak a m�velet könnyítését célzó kutatások. A téma jelent�ségét mutatja az is, hogy 
1998-ban a VOLVO és a német OPITZ cég közösen végzett kutatásokat tuskókieme-
l� gép fejlesztésére. 

Az er�- és nyomatékszükséglet feltehet�en jelent�sen csökkenthet�, ha a tuskót 
kiemelés el�tt megrázzuk, vagyis a gépészetben általában káros jelenséget, a rezo-
nancia frekvencián történ� rezgetést alkalmazzuk a tuskó kiemelésének megkönnyí-
tésére. A rezgetés hatására lazul a tuskó köt�dése a talajhoz, a gyökerek egy része 
elszakadhat, a gyökérzetr�l a föld lerázódik. Ezáltal könnyebbé válhat a tuskó kieme-
lése. 

A hidraulikus energiaátvitel egyik csoportját alkotják a váltakozó áramú hidrau-
likus hajtások. Jellemz�jük, hogy az energia átalakítók (hidrogenerátor, illetve 
hidromotor) között a munkafolyadék alternáló mozgást végez, nincs szükség nagy-
méret� folyadéktartályra. Fordulatszám változtatásuk a folyadékáram amplitúdójának 
és/vagy frekvenciájának az állításával történik. Számos el�nyös tulajdonsággal ren-
delkeznek, amelyek többféle gyakorlati felhasználást tesznek lehet�vé. Váltakozó 
áramú hidraulikus hajtás segítségével vibráció hozható létre, ami alkalmas lehet a 
tuskó meglazítására, csökkentve ezáltal a kiemel�er�t. 

A gyakorlat számára szükség lenne egy erdészeti körülmények között alkalmaz-
ható, egyszer�en kezelhet� tuskólazító berendezésre, amelynek segítségével csök-
kenthet� a kiemel�er�, javítható a tuskózás m�veletének hatékonysága és gazdasá-
gossága. 
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A fentiek alapján az alábbi kutatási célokat fogalmaztam meg: 
 
- a tuskókiemeléshez szükséges er� meghatározása; 

- a kiemel�er�t befolyásoló tényez�k megállapítása; 
 
- összefüggés keresése különböz� fafajok esetén a függ�leges irányú kiemel�er� és 

a tuskóátmér� között; 
 
- annak vizsgálata, milyen el�nyökkel járhat a vibráció alkalmazása a tuskózásban; 
 
- mechanikai modell megalkotása, amelynek segítségével a rezgés paraméterei 

(frekvencia és amplitúdó) optimalizálhatók; 
 
- váltakozó áramú hidraulikus hajtással m�köd�, az adott erdészeti körülményeknek 

megfelel� kísérleti modellhajtás elkészítse konstrukciós változatokon keresztül; 
 
- mérések elvégzése annak megállapítására, hogy a vibrációs tuskólazítás hatására 

milyen mértékben csökkenthet� a függ�leges irányú kiemel�er�; 
 
- az eredmények feldolgozása, összegzése, következtetések levonása; 
 
- további gyakorlati felhasználási lehet�ségek vizsgálata. 
 
 

2. A kutatás tudományos el�zményei 
 

A tuskókiemelés er�szükségletének csökkentésére számos kísérlet történt. A 
kiemel�er� nagyságát befolyásoló tényez�ket Voronyin (1967) vizsgálta, de matema-
tikai összefüggéseket nem írt fel. 

Szepesi (1966) szerint vibráció alkalmazásával az er�szükséglet 30 ÷ 50 %-kal 
csökkenthet� és a tuskót teljesen tisztán, földréteg nélkül lehet kiemelni, azonban a 
vibráció paramétereinek (optimális frekvencia, amplitúdó, az együttrezg� tömeg 
nagysága) megállapítására részletes kutatómunkára van szükség. 

A gyakorlatban alkalmazott függ�leges irányú kiemeléshez képest irodalmi ada-
tok szerint a tuskó vízszintes irányú elmozdítása 50 ÷ 80 %-kal kevesebb er�t igé-
nyel (Szilajev, 1989). 

Lukács (1977, 1981, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) leírta a váltakozó ára-
mú hidraulikus energiaátvitel jellemz� tulajdonságait, meghatározta a hidraulikus 
teljesítményt valamennyi ellenállásfajtára. Megállapította, hogy a gyakorlat számára 
el�nyös tulajdonságai miatt f�ként a két fázis és annak egész számú többszörösei al-
kalmazhatók. Foglalkozott a kétfázisú, váltakozó áramú hidromotorok üresjárási és 
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terhelési vizsgálatával, valamint a hidraulikus váltakozó áramú körök be- és kikap-
csolási jelenségeivel. Vizsgálta a szinkron rendszer�, és a nem szinkron rendszer� 
váltakozó áramú hidraulikus hajtások legfontosabb jellemz�it, elemezte mozgás- és 
áramlásviszonyaikat. Foglalkozott a nem szinkron rendszer� váltakozó áramú hid-
raulikus hajtások mozgás-átalakítóinak konstrukciós és méretezési kérdéseivel. Ku-
tatta a váltakozó áramú hidraulikus transzformátorok m�ködését meghatározó tör-
vényszer�ségeket. 

Prokes (1968, 1982) a váltakozó áramú hidraulikus mechanizmusokat villamos 
analógia alapján vizsgálta. Kutatta az ún. hibrid rendszereket, amelyek egyidej�leg 
akár egyen-, akár váltakozó folyadékárammal is m�ködtethet�k. 

 
(Megjegyzés: A hivatkozások címe a dolgozat irodalomjegyzékében található.) 
 
 

3. Vizsgálati módszerek 
 

3.1 A kiemel�er� meghatározása 
 

Méréseket végeztem egy jelenleg használatos hidraulikus m�ködés�, markolva 
kiemel� tuskózógépen üzem közben. A tuskózógép hidraulikus rendszeréhez nyo-
másmér� m�szert csatlakoztatva mértem a gém emeléséhez tartozó nyomásértékeket 
a kiemelés folyamata alatt. Ezt követ�en a gép geometriai méreteit és mechanikai 
jellemz�it felhasználva meghatároztam a függ�leges irányú kiemel�er�t. 

 
 

3.2 A tuskó lazítása rezgetés útján 
 

Konstrukciós változatokon keresztül (1. ábra) létrehoztam egy traktorra szerelhe-
t� kísérleti váltakozó áramú hidraulikus tuskólazító berendezést. Ennek segítségével 
a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. erd�területein különböz� fafajokból (erdeife-
ny�, akác, nyár) származó tuskókat rezgettem.  

 

1. ábra. A kísérleti berendezés kialakításának egy változata 
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Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében a vágáslap átmér�je és a tuskók 
földfelszín feletti magassága mindig közel azonos volt. Vizsgáltam a tuskók lazulá-
sának mértékét, miközben a rezgetés frekvenciáját és amplitúdóját változtattam. 

Méréseket végeztem a tuskó csillapítási tényez�jének kiszámításához szükséges 
logaritmikus dekrementum meghatározására. Vízszintes irányú ütést mértem a tuskó-
ra, amelyre tapintón keresztül Brüel & Kjaer 4332 típusú rezgésgyorsulás érzékel�t 
rögzítettem. Larson – Davis HVM 100 típusú rezgésmér� m�szerrel mértem a rez-
gésgyorsulást, valamint a kitérést. 

 
 

3.3. Az eredmények kiértékeléséhez használt eljárások 
 

3.3.1 Összefüggés a kiemel�er� és a tuskóátmér� között 
 
Az azonos vágáslap átmér�khöz tartozó kiemel�er� értékeknek nagy volt a szó-

rása, ezért az azonos átmér�khöz tartozó eredményeket átlagoltam, majd 3-3 szom-
szédos adat mozgóátlagát képeztem. A nemlineáris függvények regresszió-számítása 
során az ismeretlen paraméterek becslésére egy Taylor-sorba fejtéssel történ� iteráci-
ós módszert alkalmaztam. A bonyolult mátrixszámítások elvégzésére a MAPLE szá-
mítógép-algebrai rendszert használtam. 

 
3.3.2 A kísérleti berendezéssel keltett rezgések elemzése 

 
Megalkottam a traktor, a traktorra függesztett kísérleti berendezés és a lazítandó 

tuskó együttese által alkotott rezg�rendszer mechanikai modelljét (2. ábra). A modell 
vizsgálatakor a csillapítási és rugómerevségi tényez� id�beli változásától eltekintet-
tem. 

 

 
 

2. ábra. A rezg�rendszer mechanikai modellje 
 

A mozgásegyenletek felírásának szintetikus módszerével és a D’Alembert-elv fel-
használásával a 2. ábra alapján az alábbi mozgásegyenlethez jutunk: 

 
( ) 0tsinAmtcoskAtsincAtsinArm 2
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2

ttr =ωω−ωω+ω+ωω− , (1) 
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ahol: 
 mtr a traktor tömege [kg], 
 mt a tuskó és az együttrezg� talaj tömege [kg], 
 x1 a traktor x irányú elmozdulása [m], 
 x2 a tuskó x irányú elmozdulása [m], 
 c a tuskó rugómerevségi tényez�je [N/m], 
 k a talaj csillapítási tényez�je [Ns/m], 
 r a gerjesztést létrehozó VHM dugattyújának amplitúdója [m], 
 At a tuskó amplitúdója. 
 

Az (1) egyenlet segítségével meghatároztam a rezg�rendszer elemeinek moz-
gását. Elemeztem, hogyan befolyásolják az egyes paraméterek (rugómerevség, ellen-
súly) a tuskó amplitúdóját. Vizsgáltam a rezgetés során a tuskót ér� er�összetev�ket. 
Megállapítottam, hogy az alacsonyabb frekvenciatartományban a tuskó mozgását 
dönt� mértékben a rugóer� gátolja. 
 
 

3.3.3 Teljesítményviszonyok 
 
Meghatároztam a tuskórezgetés törvényszer�ségeit és elemeztem a rendszer tel-

jesítményviszonyait, továbbá energetikai és dinamikai egyensúlyának feltételeit (3. 
ábra). 
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3. ábra. A teljesítmény és a rezgés amplitúdó kapcsolata a frekvencia  

függvényében 
1 jel� görbe: energetikai- 2 jel� görbe: dinamikai egyensúly feltétele 

 

x2 

fmax 

Pösszes 

Pmax 



 
 

7 

A 4 Hz fölötti frekvenciatartományban a rázó berendezés stacionárius üzemálla-
pota megváltozott és az üzeme instabillá vált. A kritikus frekvenciahatárt átlépve az 
energetikai és a dinamikai egyensúly feltételét jelz� görbék er�sen eltérnek egymás-
tól. Ennek az lesz a következménye, hogy a rendszer periodikusan ugrál a két görbe 
között. Ahhoz, hogy az energetikai egyensúly feltétele teljesüljön, a munkapontnak 
az 1 jel� görbére kell esnie. Ez azonban nem felel meg a dinamikai feltételeknek (2 
görbe), ezért a munkapont átugrik a 2 jel� görbére és a folyamat egymás után ismét-
l�dik, amely er�sen váltakozó, instabil üzemállapotot eredményez. 
 
 

4. Új tudományos eredmények 
 
I. tézis: 
 
Mérési adatok alapján meghatároztam a függ�leges irányú tuskókiemel� er� és a tus-
kó vágáslap átmér�je közötti összefüggéseket alföldi homoktalajon, 20 százalékos 
átlagos term�helyi vízkapacitás mellett (az x [cm] a tuskó vágáslap átmér�jét jelöli): 
 
erdeifeny�: )1ex(6226,6541)x(f x041189,06369,0 −+⋅= ⋅ ; 
 
 r2=0,9987; átlagos szórás: 6317 N 
 
akác: )1ex(8911,6288)x(f x038167,06526,0 −+⋅= ⋅ ; 
 
 r2=0,9985; átlagos szórás: 6041 N 
 
nyár: )1ex(1293,5432)x(f x038392,07399,0 −+⋅= ⋅ ; 
 
 r2=0,9978; átlagos szórás: 5879 N. 
 
Megállapítottam továbbá, hogy a függ�leges irányú tuskókiemelés er�szükséglete a 
legkisebb a különböz� kiemelési módok közül. 
 
 
II. tézis 
 
A tuskót a traktorra mereven függesztett kísérleti váltakozó áramú hidraulikus be-
rendezéssel rázva meghatároztam a tuskórezgetés törvényszer�ségeit, melyek az 
alábbiak: 
a) A tuskó rugómerevségi tényez�jét két komponensb�l állítottam el�. Az egyik a 
tuskó rugalmas hajlításából adódó összetev�, a másik pedig a talaj rugalmasnak te-
kinthet� deformációjából származik. A rugómerevség értékének növekedésével a 
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tuskó rezgésének amplitúdója exponenciálisan csökken (azonos egyéb paraméterek 
mellett). 
 
b) Számottev� lazító hatást eredményez� tuskó amplitúdóhoz ötven tonnás nagyság-
rend� ellentömeg szükséges, vagy a jelenlegi, 3,5 tonnás traktortömeg mellett 200-
300 kW gerjesztési teljesítmény (15 Hz frekvencián). 
 
c) Gerjesztés során a tuskót ér� er�hatások közül f = 5 Hz határfrekvencia alatt a ru-
góer� dominál. 
 
 
III. tézis 
 
Elemeztem a rezg�rendszer energia, illetve teljesítmény viszonyait. Az alábbi megál-
lapításokat tettem: 
a) A csillapítás ciklusonként csaknem minden energiát elfogyaszt, ebb�l adódik a 
rendszer nagy energia felvétele. A bevezetett energia nagy részét a csillapítás emészti 
fel. 
 
b) A frekvencia függvényében a teljesítményigény � szögsebesség köbével arányo-
san n�, és a kívánatos 10-15 Hz frekvenciatartományban 200-300 kW értéket ér el. 
Ekkora teljesítményigény a tuskózáshoz racionálisan nem alkalmazható. 
 
Meghatároztam a hidraulikus meghajtó rendszer energetikai és a dinamikai egyensú-
lyának a feltételeit, melyek ha egyidej�leg nem teljesednek, akkor instabil állapot lép 
fel. 
 
 

5. További felhasználási lehet�ségek a gyakorlatban 
 

A váltakozó áramú hidraulikus hajtás elvén m�köd� kísérleti berendezés további 
gyakorlati felhasználási lehet�ségeit kutattuk. Együttm�ködve a Corvinus Egyetem 
Kertészmérnöki Karának M�szaki Tanszékével kísérleteket végeztünk annak eldön-
tésére, hogy alkalmazható-e a berendezés gyümölcsfarázó gépek m�ködtetésére. A 
gyümölcsbetakarító farázó gépek ugyancsak vibrációt hoznak létre, m�ködésük so-
rán nagy indítónyomatékra van szükség. A kísérleti berendezés fokozatmentes frek-
vencia- és amplitúdó állítási lehet�sége kedvez� a farázó gépek m�ködtetése szem-
pontjából. Vizsgálataink során a farázó gép rázószerkezetét a tuskórázáshoz kifej-
lesztett kísérleti váltakozó áramú hidraulikus berendezéssel m�ködtettük. A berende-
zés m�ködésével kapcsolatos eddigi tapasztalataink kedvez�ek. A kísérletek tovább 
folytatódnak, a gyümölcsleválasztás hatékonyságát vizsgáló mérésekre ezután kerül 
sor. 
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