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A művelés energiaigénye és a talaj 
károsítása



Előadás áttekintése

•A művelés energiaigénye
•Az erőgép járószerkezete
•Az altalajt deformáló tömörödés problémája
•A taposási károk csökkentését célzó fejlesztések
•Az erő- és munkagép energetikai kapcsolata
•A művelőelemek állapota és konstrukciója
•Talajkímélő művelőelemek



A művelés energiaigénye
• Az erőgép üzemeltetése optimális 

sebességtartományon belül gazdaságos.
• Traktorok csoportosítása ISO szabvány szerint:

– Motorteljesítmény kategória
– 50 kW-ig könnyű univerzális
– 50-80 kW középnehéz univerzális
– 80-130 kW nehéz univerzális
– 130 kW felett szupernehéz univerzális



Motorteljesítmény hasznosítása

• Vontatási teljesítmény (járószerkezet)
• Kardánteljesítmény (TLT)
• A vonóerő nagysága egyenesen arányos 

a járószerkezet terhelésével
• Ez elsősorban a gép tömegétől függ 

(nagyobb tömeg, potenciálisan nagyobb 
vonóerő)



Az erőgép járószerkezete

• A járószerkezet talajra gyakorolt elkerülhetetlen 
káros hatása a tengelyterhelés és a csúszás
következményeként fellépő szerkezetromlás
és tömörítés.



Az altalajt deformáló tömörödés 
problémája

• A gépek tömegéből eredő talajnyomás 
nagyságát az egy kerékre, vagy tengelyre eső 
terhelés határozza meg.

• A taposási kár nedves talajban terjed a 
legmélyebbre.

• A taposási kár eredetű altalaj-tömörödés
tartósabb, nehezebben szüntethető meg.



A talaj tömörödését üzemeltetés során 
befolyásolják:

• a gép, vagy gépcsoport össztömege,
• dinamikus hatások,
• a járószerkezet felfekvési felülete,
• a járószerkezet talajnyomása,
• a talaj szerkezete és nedvességtartalma,
• a talajterhelés időhatása.



Járószerkezetek 

• A kerekes traktoroknál a kerékcsúszás a talajtól 
függően 9-13 %,

• a lánctalpas traktoroknál 5,0-6,5%,
• a gumihevedereseknél pedig 4-5 %.
• Az alacsonyabb belső nyomás következtében 

nagyobb lesz a gumiabroncs felfekvési felülete, 
kisebb a nyommélység, ami 5-20 % üzemanyag 
megtakarítást eredményezhet.



Járószerkezetek
• Azonos méretű gumiabroncs azonos terhelés mellett a 

száraz, tömörebb talajon kisebb talajnyomást
eredményez, mint a nedves, képlékenyebb talajokban.

• Széles, alacsonyprofilú, radiál szerkezetű köpenyekben 
a szántóföldön alkalmazható 0,6 bar belső 
levegőnyomás esetén a közepes felszíni talajnyomás 
hozzávetőleg 0,8-0,9 bar, amely agrotechnikai 
szempontból elfogadható.



Talajnyomás



Talajnyomás



A gumiabroncs teherbírásához 
szükséges minimális belső 

levegőnyomás (bar)

Szántóföldi munkavégzés 
lehetőségének megítélése a talaj 

kímélése szempontjából
< 0,5 Nagyon jól megfelel, kedvezőtlen 

körülmények között is
0,5 – 1,0 Jól megfelel, normális körülmények 

között
1,1 – 1,5 Megfelel, száraz körülmények között 

1,6 – 2,0 Még megfelel, száraz körülmények 
között

> 2,0 Nem megfelelő, a munka során a talaj 
károsan tömörödik



Alacsony profilú radiál abroncsok 
előnyei

• Nagyobb felfekvő felület, kis talajterhelés
• Nagy terhelhetőség, nagyobb vonóerő kifejtés
• Kisebb gördülési ellenállás
• Felszínkímélő gördülés
• Alacsony szlip
• Jó öntisztuló képesség
• Üzemanyag megtakarítás
• Tömlő nélküli kivitel



A gumihevederes járószerkezetű 
erőgépek előnyei

• Nagyobb járószerkezeti felfekvő felület
• Kisebb kerékcsúszás
• Kisebb talajnyomás
• Kisebb fordulási sugár
• Nagyobb vontatási teljesítmény
• Kisebb fajlagos fogyasztás
• Nagyobb éves kihasználhatóság
• Közúti közlekedésre is alkalmas



A taposási károk csökkentését 
célzó fejlesztések

• az erő- és munkagépek tömegének 
csökkentése, ezzel kisebb járószerkezeti 
terhelés biztosítása,

• a gumiabroncsok esetében a belső 
levegőnyomás csökkentése, ezzel a felfekvő 
felület növelése,

• egyenlő tengelyterhelés elosztás megvalósítása,



A taposási károk csökkentését 
célzó fejlesztések

• rugózott, lengéscsillapított mellső futómű
alkalmazása,

• a munkatartományban a szlip mérséklése,
• nyommélység-jelző monitor, illetve gyomlazító 

használata



A gumiabroncsos járószerkezetek 
használatának öt fontos üzemeltetési szabálya 

a káros talajtömörödés megelőzésére:

• 1. Széles, alacsony profilú, radiál gumiabroncsok
használata.

• 2. Laza, nedves talajon maximálisan 0,4-0,6 bar belső 
levegőnyomás alkalmazása.

• 3. A lehető legsekélyebb keréknyom elérése.
• 4. Szántóföldi vontatási munkáknál a szlip max. 10-12 

% körül alakuljon.
• 5. A belső levegőnyomás rendszeres, napi 

ellenőrzése, beállítása.



Az erő- és munkagép energetikai 
kapcsolata

• Változtatható fogásszélességű munkagépek 
alkalmazása 

• A talajhoz és állapotához igazodó 
fogásszélesség 
– az elmunkáló menetek száma és az üregjárat is 

csökken. 
• Ilyen megoldást ágy- és váltvaforgató eke, vagy 

középmélylazító fejlesztéseknél is alkalmaznak.



A művelőgép munkaszélessége

• Kedvező talajviszonyok esetén nagyobb, 
kedvezőtlen esetekben kisebb munkaszélesség
alkalmazása gazdaságosabb adott erőgép 
teljesítményéhez.

• A talaj- és terepviszonyokhoz alkalmatlan 
munkaszélesség az előírás szerinti minőség 
csökkenésén keresztül növeli az energia veszteségeket.



A művelőelemek állapota és 
konstrukciója

• Rossz beállítás: 
– az eke fajlagos vontatási ellenállása 30-40 %-kal 

haladja meg az adott körülményekre jellemző 
normális értéket. 

– Egyéb művelőeszközöknél 5-35 % energiaveszteség 
léphet fel.



A művelőelemek állapota és 
konstrukciója

• Kopott, életlen művelőelem:
– 10-40 % energiaveszteség
– csökkenhet a művelés mélysége
– károsan tömörödhet a talaj a művelt réteg alatt.

• Réselt kormánylemez alkalmazásakor a 
vontatási teljesítményigény 0-20%-kal 
csökkenhet.



Talajkímélő művelőelemek
• Azok a konstrukciós megoldások, amelyek

– a talaj vágása, 

– nyírása, 

– lazítása, 

– porhanyítása, 

– vagy a talajba süllyedés során

kevésbé tömörítenek, vagy nem idéznek elő 
visszatömörödést.



Talajkímélő művelőelemek (példa)

• A rugós terhelésű, csavartkéses kultivátorok
művelő-elemei a haladás során rezgő mozgást 
végeznek, optimális késosztás esetén nyirkos 
talajban is gyakorlatilag művelőtalp képzés 
nélkül dolgozhatnak.



A középmélylazítás hatékonyságát 
elősegítő fejlesztések

• A lazítók tömegének csökkentése
nagyszilárdságú anyagokkal lehetséges.

• A cserélhető szerszámok (lazítóék, 
vágóél) alkalmazhatósága a lazító-eszköz 
tartóssága, a munka hatékonysága miatt 
előnyös.



A középmélylazítás hatékonyságát 
elősegítő fejlesztések

• Megfelelő munkamélység elérése, a 
művelési feladatra alkalmas erő- és munkagép 
kiválasztásával.

• Változtatható paraméterű szerszámok 
fejlesztését a talaj állapotához való 
alkalmazkodás, az erőgép kímélése, a kívánt 
lazítási mélység elérése teszi szükségesség.



A középmélylazítás hatékonyságát 
elősegítő fejlesztések

• Minimális porhanyítás, ha az elsődleges művelési 
feladat nem ez.

• Vibrációval működtetett aktív szerszámú 
eszközök használata.

• Szárnyas lazítókések alkalmazása. Ekkor 
általában nem a mélyebb, hanem a felszínhez közeli 
tömör réteget a lehető legjobban átporhanyító
talajmunkára törekednek.



Műszaki fejlesztések a lazítás minőségének 
javítására és energiaigényének csökkentésére

• A gerendely alakja: A haladásra merőleges, egyenes, 
továbbá V alakú, vagy a haladással szöget bezáró lehet.

• A gerinclemez (lazítótest) és a lazítókés alakja: 
A legkönnyebb talajba hatolást és – megfelelő 
késosztással – a legjobb átlazítást kell elérni reális 
vontatási teljesítményigény mellett.



Műszaki fejlesztések a lazítás minőségének 
javítására és energiaigényének csökkentésére

• Gerinclemez tömegének csökkentése a vontatási 
teljesítményigény optimalizálására a lazítóhatás, illetve a 
szilárdság megtartása mellett 

• Ferdekéses középmélylazítók: A ferde 
művelőtestek az eketalp-réteget áttörve, a talajt 
megemelve lazítják, de helyzetüknél fogva nem hozzák 
a felszínre a rögöket.



Műszaki fejlesztések a lazítás minőségének 
javítására és energiaigényének csökkentésére

• A „helioplow” lazítókések: Az oldalirányban is ívelt 
gerinclemezű, a talajba ferdén hatoló lazítók. A 
lazításkor egyáltalán nincs talajréteg keveredés.

• Ekegerendelyre szerelhető lazítótestek.
• Tárcsás csoroszlya, a talajba hatolás 

könnyítésére.
• Talajlazítás fúróelemmel.



A művelőgép alkalmassága adott 
feladatra

• Az eltérő felépítés, 
– a nagyobb tömeg,
– vontatási teljesítményigény, 
– hajtóanyagfogyás,
– vagyis a várható energia növekmény miatt 

• nem célszerű mélyművelő eszközt középmély-, 
vagy sekély talajmunkára használni.



Előadás összefoglalása

•A művelés energiaigénye
•Az erőgép járószerkezete
•Az altalajt deformáló tömörödés problémája
•A taposási károk csökkentését célzó 
fejlesztések
•Az erő- és munkagép energetikai kapcsolata
•A művelőelemek állapota és konstrukciója
•Talajkímélő művelőelemek



Előadás ellenőrző kérdései

• Mi válthatja ki az altalajt deformáló tömörödést és 
hogyan lehet ezt a degradációs folyamatot mérsékelni, 
megszűntetni?

• Milyen talajkímélő járószerkezetek ismertek?
• Mi befolyásolja a művelés energiaigényét? 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS: A biológiai tényezők és a 

talajművelés. Szervesanyag gazdálkodás

• Előadás anyagát készítették: Dr. Schmidt Rezső,    
Dr. Beke Dóra
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