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Absztrakt

Hazánkban 2012-ben 136,9 millió Ft-ot fizettek ki erdei vadkárként. Ha-
bár ez jelentősen elmarad az összes kifizetett mezőgazdasági vadkár össze-
gétől – csak töredéke annak –, mégis jelentős vadgazdálkodási tényező. A 
mezőgazdasági vadkárral ellentétben a vad által az erdőgazdálkodásban oko-
zott károknak hosszú távú kihatásai vannak. A kutatás célja a vadföldgaz-
dálkodásnak (mezőgazdasági növényeknek) a vadkár mértékére gyakorolt 
hatásának vizsgálata, megállapítani, hogy csökkenthető-e ily módon az erdei 
vadkár nagysága. A vizsgálat 2013-ban, két jelentősen eltérő vadsűrűséggel 
rendelkező vadgazdálkodási egység területén folyt. 

Az eddigi mérések alapján az mondható el, hogy nem túl nagy vadsűrű-
ségű területen a vadföldeknek vadkárcsökkentő hatásuk van az erdősítésekre.

Kulcsszavak: vadkár, vadföldgazdálkodás, erdősítés, erdőgazdálkodás, 
vadgazdálkodás

Abstract

In our country 136,9 million hungarian forints are paid for game damage 
in forestry sector in 2012. Although this appreciably lags behind the total paid 
agricultural game damage’s amount – it’s just a small part of it – after all it 
is important factor in wildlife management. In contrast of agricultural game 
damage, the game damage in forestry sector has long-term impacts

The aim of the research is to find out the effect of wildlife forage ground 
management (agricultural plants) for the rate of the game damage, to ascer-
tain that it is possible or not to reduce game damage in forestry by this way. 
The research was happened in 2013 in two hunting areas, where game density 
was significantly diverse.

On the basis of the mesurements until now we can state that forage grounds 
have game damage reducing effect in hunting areas with not too high game 
density.

Keywords: game damage, wildlife forage ground management, forestation, 
forestry, wildlife management
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Bevezetés

Hazánkban 2012-ben 136,9 millió Ft-ot fizettek ki erdei vadkárként. 
Bár ez jelentősen elmarad az összes kifizetett mezőgazdasági vadkár összegé-
től – csak töredéke annak –, mégis jelentős vadgazdálkodási tényező. A me-
zőgazdasági vadkárral ellentétben a vad által az erdőgazdaságokban okozott 
károknak hosszú távú kihatásai vannak. 

A vadkár növekedésbeli visszaesést, a faanyag minőségének romlá-
sát eredményezheti (Náhlik, 2007). Az ismétlődő vadkárok miatti növeke-
désbeli visszaesés, a csonkítást követő anyagcserezavarok, illetve (gomba)
fertőzés miatt a csemete pusztulása is bekövetkezhet (Bencze, 1972). Erdei 
vadkár következménye lehet az erdősítés befejezetté nyilvánításának elhúzó-
dása, az erdősítés határidőn túli befejezése pedig erdészeti bírságot von maga 
után (Varga, 2002). 

Az előbbieken túl, ahol a vad- és az erdőgazdálkodó ugyanaz, ott 
nem feltétlenül jelenik meg kifizetett vadkárként a vad által okozott erdőgaz-
dasági kár, tehát a kifizetett vadkár összege nem mindig tükrözi jól az erdei 
vadkár mértékét.

A vadkárok alakulását leginkább a vadlétszám és vadfajonkénti ösz-
szetétele, az élőhely, az időjárási tényezők, a potenciálisan károsítható terület 
és annak elhelyezkedése, valamint a vadkár elleni védekezés mértéke, illetve 
annak hatékonysága befolyásolja (Mészáros, 2006).

Az egyes vadfajok eltérő mértékben okoznak kárt az erdőgazdálko-
dásban. A mennyiségi vadkár körülbelül 50%-át a gímszarvas, 20-30%-át a 
vaddisznó, 15-20-át az őz okozza, a minőségi kárnak pedig 60-70%-át a gím-
szarvas, 25-30%-át az őz (Náhlik, 2007). 

Az előforduló erdei vadkárformák az alábbiak szerint csoportosítha-
tóak: 

● természetes felújítások akadályozása, makk felszedése

● makkvetéses erdősítések károsítása

● rügyek, hajtások rágása vegetációs időszakban
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● hajtások rágása vegetációs szünetben

● töréskár tág hálózatú ültetvényekben

● kéregkárosítások (kéreghántás, rágás, dörzsölés)

● taposáskár

● csemeték kihúzogatása (Klátyik, 2003, Walterné, 2001).

A leggyakoribb erdei vadkárforma hazánkban az erdősítések rágása 
(Náhlik, 2007, Varga–Kása, 2011). A szakirodalmi források mellett egy saját, 
2013. évi kérdőíves felmérés eredményei is ezt mutatják. A magyarországi 
vadgazdálkodási egységek közel 5%-ának (N=68) válaszai alapján a rügyek, 
hajtások rágása bizonyult a leggyakoribb erdőgazdasági vadkárnak.

Jelen kutatás kifejezetten rágáskár tekintetében történt. A vizsgálat 
fő célja a vadföldgazdálkodásnak (mezőgazdasági növényeknek) a vadkár 
mértékére gyakorolt hatását vizsgálni, megállapítani, hogy csökkenthető-e 
ily módon az erdei vadkár nagysága.

A kutatás keretében az erdősítések rágáskár okozta növekedésbeli 
visszaesésének felmérésére is sor került, valamint annak vizsgálatára, hogy 
van-e összefüggés a vadkármérték és az erdősítés szélétől való távolság kö-
zött.

Anyag és módszer

A vizsgálat 2013-ban történt. Összesen kilenc akácerdősítés 
felmérésének eredményei kerülnek bemutatásra

Mivel a vad nem tesz különbséget, hogy számára termesztik-e a 
mezőgazdasági növényeket vagy sem (ilyen szempontból nincs különbség 
a vadföld és a szántóföld között), ezért vadföld, illetve szántóföld közeli er-
dősítések vizsgálatára is sor került.

A vizsgálat két jelentősen eltérő vadsűrűségű vadgazdálkodási egy-
ség területén folyt.

Az Agrárgazdaság Vadásztársaság (Tamásipuszta) területén szarvas-
félék közül a gímszarvas és az őz van jelen, a vadsűrűség 3,67 szarvasegy-
ség/100 ha.
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A Nyírerdő Zrt. Gúthi Erdészetének vadászterületén 7,23 szarvas-
egység/100 ha a károsító vadfajok vadsűrűsége, kétszer akkora, mint Tamási-
pusztán. Itt a gímszarvason és az őzen túl dámszarvas is található a területen, 
igen jelentős számban.

Gúth esetében a bemutatásra kerülő hat felmért erdősítés egy terü-
letrészen található, így az azonos körülmények miatt lehetőség nyílt adataik 
együttes, összesített kiértékelésére. Ezek az erdősítések részben különböző 
korúak, viszont átlagmagasságukból adódóan együttesen is vizsgálhatóak.

Az erdei vadkár felmérésének alapját a Márkus-féle rágáskár-érté-
kelési eljárás továbbfejlesztett változata jelentette (Márkus–Mészáros, 2000, 
Mészáros, 2002). A módszer a helyi körülményeknek és a kutatási célnak 
megfelelően módosult.

Az erdősítésekben 10 folyóméteres mintaterületek kerültek kijelölés-
re. A mintaterületek számának meghatározása a következő beosztás szerint 
történt:

● 5 ha alatti nagyságú erdősítés esetében: legalább 100 csemete,

● 5-10 ha nagyságú erdősítés esetében: legalább 150 csemete,

● 10 ha felett: legalább 200 csemete felmérése.

A mintaegyedek rágottságának értékelése az alábbi ötfokozatú skála 
szerint történt:

● 1: A vezérhajtás teljesen ép, az oldalhajtásokon a vadkár (rágás)  
 elenyésző

● 2: A vezérhajtás ép, a felső harmad oldalhajtásai jelentős mérték 
 ben rágottak

● 3: A vezérhajtás is sérült, de regenerálódott, az oldalhajtások erő 
 sen rágottak
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● 4: Ismételten visszarágott, torznövésű fácska, nagysága jelentősen  
 kisebb, mint a kor szerinti magasság

● 5: Agyonrágott, elhaló

Többéves erdősítések esetében a csemetéket három számmal értékel-
tük. A múltban történt, az új, illetve az addigi összes rágás, azaz a kumulált 
vadkár mértéke is meghatározásra került.

A mintaterületek átlagos vadkár értékei összevetésre kerültek a me-
zőgazdasági kultúrától való távolsággal. A mezőgazdasági növénytől való 
távolság meghatározása a mintaterületek végpontjainak GPS készülékkel 
történő meghatározása után, műholdas térkép segítségével történt, a két vég-
ponttól számított távolságok átlagolásával.

Az értékelt csemeték magasságát is megmértük az erdősítések átlag-
magasságának meghatározásához, mely így összevethető azonos korú, beke-
rített kontroll akác erdősítések átlagmagasságával. (Ezt csak Gúth esetében 
tehettük meg, mivel csak itt találhatóak kontrollnak alkalmas, bekerített er-
dősítések.)

A kapott adatok statisztikai kiértékelése Pearson-féle korrelációana-
lízissel és varianciaanalízissel történt.

Eredmények

A	vadkár	mértékének	változása	a	mezőgazdasági	növénytől	mért	távol-
ság függvényében

Tamásipusztán, tehát a kisebb vadsűrűségű területen vizsgált három 
(egy 0,5 hektár, egy 2,5 hektár nagyságú, illetve egy 10 hektáros) erdősítés 
felmérésének eredményei a következők.

Félhektáros erdősítés esetében a mezőgazdasági növénytől (napra-
forgó) a mintaterületek 3,5 métertől 116 méterig terjedő távolságban helyez-
kedtek el. Nagyon szoros kapcsolat mutatható ki a vadkármérték és a napra-
forgó táblától való távolság között (r=0,855). Minél közelebb helyezkedett el 
a mintaterület a mezőgazdasági növényhez, annál kisebb volt a vadkár (1. ábra).
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1. ábra: Vadkár mértéke a mezőgazdasági növénytől mért távolság függvényében 
Tamásipusztán, egy félhektáros erdősítés esetében

2,5 hektáros erdősítés esetében szintén szoros korreláció (r=0,867) 
figyelhető meg. Bár ezen erdősítés esetében köztes növényként dinnyét ter-
mesztettek, a mintaterületeknek egy közeli kukorica vadföldtől (127-244 m 
távolság) mért távolsága tekintetében mégis megfigyelhető volt a távolság 
csökkenésével a vadkár mértékének csökkenése (2. ábra).

2. ábra: Vadkár mértéke a mezőgazdasági növénytől mért távolság függvényében 
Tamásipusztán, egy két és fél hektáros erdősítés esetében
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Tízhektáros erdősítés esetében 35-365 m távolságban helyezkedtek 
el a mintaterületek a mezőgazdasági területtől (kukorica, lucerna). Itt is szo-
ros kapcsolat figyelhető meg (r=0,723) (3. ábra).

3. ábra: Vadkár mértéke a mezőgazdasági növénytől mért távolság függvényében 
Tamásipusztán, egy tízhektáros erdősítés esetében

Ezen vadgazdálkodási egység területén, a végzett mérések 
kiértékelése alapján szoros összefüggés mutatható ki a vadkár mértéke és az 
erdősítések mezőgazdasági növényektől mért távolsága között. Minél köze-
lebb volt a mintaterület a mezőgazdasági növényhez, annál kisebb volt a vad-
kár mértéke.

A másik, kétszer akkora vadsűrűséggel rendelkező vadászterület ese-
tében (Gúthon) felmért hat erdősítés adatai együttesen láthatóak a diagramo-
kon. A mintaterületek 0,5-356 m távolságban helyezkedtek el a mezőgazda-
sági növényektől (kukorica, kevert vetésű vadföld).

A régi vadkár tekintetében laza korreláció (r=-0,292) figyelhető meg. Itt 
minél közelebb volt a mintaterület a mezőgazdasági növényhez, annál na-
gyobb volt az erdei vadkár mértéke (4. ábra).
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4. ábra: Régi vadkár mértéke a mezőgazdasági növénytől mért távolság függvényé-
ben Gúthon

Újabb vadkár esetében is laza kapcsolat figyelhető meg 
(r=0,279), de ebben az esetben pont ellenkezőleg, mint az előző eset-
ben, itt minél közelebb helyezkedett el a mintaterület a mezőgazdasági 
növényhez, annál kisebb volt a vadkár mértéke (5. ábra).

5. ábra: Új vadkár mértéke a mezőgazdasági növénytől mért távolság függvényében 
Gúthon
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Kumulált vadkár esetében nem lehet összefüggést kimutatni 
a mezőgazdasági növénytől való távolság és a vadkár mértéke között 
(r=-0,132) (6. ábra).

6. ábra: Kumulált vadkár mértéke a mezőgazdasági növénytől mért távolság függ-
vényében Gúthon

Összességében tehát a gúthi vadászterület esetében nem vonható le 
egyértelmű következtetés.

Erdősítés	szélétől	mért	távolság	és	a	vadkármérték	közti	összefüg-
gés vizsgálata

Erdősítés szélétől való távolság és a vadkármérték közti összefüggés 
vizsgálatánál az figyelhető meg, hogy kisebb távolságok esetében (0-16 m) 
nincs kapcsolat, nagyobb távolságok (11-50 m; 2,5-120 m) esetében pedig 
laza kapcsolat figyelhető meg (1. táblázat). Az erdősítés szélén nagyobb mér-
tékben rágta meg a vad a facsemetéket.
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1. táblázat: Az erdősítés szélétől mért távolság és a vadkármérték közti korreláció 
mértéke az egyes erdősítések esetében

Erdősítés Távolság az 
erdősítés	szélé-
től	(m)

Korreláció 
mértéke

Tamásipuszta 0,5 ha 0-16 m -0,112
2,5 ha 11-50 m -0,312
10 ha 2,5-120 m -0,363

Gúth régi vadkár
0-15 m

-0,186
új vadkár -0,72
kumulált vadkár -0,118

Vadrágás	hatása	az	erdősítések	átlagmagasságára

A károsított erdősítések, illetve velük azonos fafajú és korú 
bekerített, kontroll erdősítések között szignifikáns különbség van az 
átlagmagasságok tekintetében (7. ábra).

1 éves erdősítések esetében a 2,84 károsítottsági értékű erdő-
sítés átlagmagassága 0,55 m-rel (40,4%-kal) alacsonyabb a kontroll 
erdősítésénél (sign. 0,000%).

Mind a három 2 éves erdősítés esetében is szignifikáns különb-
ség mutatkozott a kontroll, tehát nem károsított erdősítéssel szemben 
(sign. 0,000%). 2,71 vadkár értékű erdősítés átlagmagassága 1,85 m-rel 
(63,2%-kal), 2,8 vadkár értékű 2,196 m-rel (74,8%-kal), 2,87 vadkár 
értékű erdősítés átlagmagassága pedig 2,17 m-rel (73,8%-kal) volt ki-
sebb, mint a kontroll erdősítésé. Tehát mindhárom esetben, közel azo-
nos károsítottság mellett, nagyjából 2 méteres különbség mutatkozott 
a bekerített erdősítéshez képest.

4 éves erdősítések esetében szintén szignifikáns különbség lát-
szik a megrágott és az azonos korú bekerített erdősítés között (sign. 
0,000%). 2,69 átlagos károsítottsági értékszámmal jellemzett erdősítés 
esetében 1,7 m-es különbség (51,9%), 3,06 károsítottsági értéknél pe-
dig 2,02 m-es (61,7%) különbség volt megfigyelhető.
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7. ábra: Vadrágás hatása az erdősítések átlagmagasságára

Következtetések,	javaslatok

Az eddigi mérések alapján az mondható el, hogy nem túl nagy vad-
sűrűségű területen (3,67 szarvasegység/100 ha) a vadföldeknek vadkárcsök-
kentő hatásuk van az erdősítésekre (érdemes e célból is vadföldet művelni). 
Nagyobb vadsűrűségű területen (7,23 szarvasegység/100 ha) nem lehetett 
egyértelmű következtetést levonni.

Az erdősítések átlagmagasságait vizsgálva egyértelműen látszik, 
hogy a vadkár jelentős növekedésbeli visszaesést okozott

Az erdősítés szélétől mért távolságok és a vadkármérték közti ösz-
szefüggés vizsgálatával kapcsolatban azt lehet megállapítani, hogy nagyobb 
távolságok esetében (11-50 m; 2,5-120 m) kimutatható laza kapcsolat, az 
erdősítés szélén nagyobb mértékben rágta meg a vad a csemetéket. Tehát 
az erdősítés mérete, illetve alakja is befolyásolta a csemeték rágottságának 
mértékét. 
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Absztrakt

A fagyasztva szárítással kiváló minőségű terméket állítunk elő, de az eljárás 
nagyon drága és hosszú szárítási időt igényel. Mindennek tudatában nagyon 
fontos kifejleszteni egy új vízelvonási technológiát (úgynevezett kombinált 
szárítási módszert). A szárítási görbékre illesztettük kétféle szárítási modellt. 
A modelleket kiértékeltük a korrelációs koefficienssel (R2) és átlagos négy-
zetes hibával (RMSE). A fagyasztva szárító és a meleg levegős hengerszárító 
elektromos energia-felvételét ún. fogyasztásmérővel mértük. A fagyasztva 
szárítás működési ideje 23 h volt. A kombinált szárítási eljárás esetében a 
teljes szárítási idő 11, 14 és 16 h vett igénybe. A kombinált szárítás (11 h) 
energia-fogyasztása 61%-kal alacsonyabb volt, mint a fagyasztva szárításé. 
Ennek ellenére az optimális kombinált szárítási folyamat: 3 órás előszárí-
tás meleg levegővel és fagyasztva utószárítás 11 órán keresztül, melynek az 
energia fogyasztása 6,7 kWh volt.

Kulcsszavak: fagyasztva szárítás, kombinált szárítás, konvektív szárítás, 
modellezés, energia-fogyasztás.

Bevezetés

A fagyasztva szárítás (liofilizálás), mint modern kíméletes szárítási eljárás 
közismert arról – tudományosan is alátámasztott –, hogy a legkedvezőbb pa-
raméterekkel (textura, szín, beltartalom, rehidrációs abilitás) rendelkező vég-
terméket produkálja (Krokida et al., 1998; Antal, 2010). Egyre nagyobb az 
igény olyan tartósított termékek iránt, melyek hónapok, évek után is hasonló 
értékekkel rendelkeznek, mint a nyersanyag, illetve nő a kereslet a fagyaszt-
va szárított táplálék-kiegészítők és funkcionális élelmiszerek iránt. Ennek 
ellenére a liofilizálás élelmiszeripari alkalmazása még várat magára, ennek 
két fő oka van, az egyik, hogy a berendezés beszerzési ára igen magas, a 
másik, hogy a szárítás üzemeltetési költsége is igen nagy volument képvisel 
(Hammami és Rene, 1997). Az utóbbi probléma elsősorban a fagyasztás- és 
szublimációs sebességtől függ. A jelen kutatómunka célja, hogy a liofilizálás 
szárítási idejét un. kombinált szárítási módszer alkalmazásával csökkentsük 
le, oly módon, hogy a végtermék minősége a hagyományos fagyasztva szárí-
táshoz képest ne vagy csak kis mértékben változzon. 

A kombinált szárítás azt jelenti, hogy meleg levegős (más néven konvektív) 
előszárítással a száradó anyagból a fizikai víz nagy részét – a termék szövete-
inek nagymértékű károsodása nélkül – eltávolítjuk, ezután fagyasztva szárí-
tással (utószárítás) a maradék nedvességtartalmat elvonjuk. 
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Ebben a tanulmányban az alábbi célokat tűztük ki:

- Megvizsgálni a kombinált szárítás hatását a fagyasztva szárítás (kontroll) 
működési idejére.

- Statisztikai úton kimutatni, hogy az egyfokozatú fagyasztva szárítás ener-
gia-fogyasztásához képest a kombinált technológia kisebb energia-felvétellel 
rendelkezik.

- A szárítási görbék modellezése ún. vékonyrétegű modell segítségével, és 
olyan matematikai modell alkalmazása, mely pontosan illeszkedik a görbék-
re. 

- Hipotézisünket igazolni, hogy a kombinált szárítás alkalmazásával (külön-
böző csatlakozási pontok függvényében) a szárítmány minősége (texturája) 
kis mértékben degradálódik. 

A dolgozat céljainak meghatározása mellett tisztáznunk kell, hogy ilyen jel-
legű publikáció nem található a szakirodalomban.

Anyag és Módszer

Nyersanyag

A kíséreltek során felhasznált burgonyát (Solanum tuberosum L.) a helyi ter-
melői piacról (Nyíregyháza, Búza tér) szereztük be. A mintákat megtisztí-
tottuk, eltávolítottuk a héjat, illetve a hibás részeket és a szennyeződéseket. 
Burgonyaszeletelő (Tefal Classic) segítségével 1 cm oldalvastagságú kockák-
ra vágtuk fel a mintákat. A szárítási vizsgálatok előtt hűtőberendezésben (Hu-
sqvarna QT4601, Elektrolux-Lehel KFT.) tároltuk a nyersanyagot -18°C-on

Nedvességtartalom meghatározása

A nyersanyag, illetve az előszárított és a végtermék nedvességtartalmát gra-
vimetriás módszerrel határoztuk meg. Ez azt jelenti, hogy szárítószekrény-
ben (LP306, Labor MIM, Budapest) 105°C-on 6 órán át szárítottuk. A nyers-
anyag nedvességtartalma 79,4% nedves bázisban (w.b.), ez száraz bázisban 
(d.b.) kifejezve 3,854 kg víz/kg szárazanyag. A mintákat – minden kísérlet 
esetében – tömegállandóság beálltáig szárítottuk, a szakirodalmi előírások 
szerint, háromszor megismételve.



28

Szárítási	eljárások

A szárítási kísérleteket két szárítóberendezésben végeztük el. Egyrészt szárí-
tószekrényben (LP306, Labor MIM, Budapest), mely a meleg levegős szárí-
tás (más néven konvektív: HAD) módszerét valósítja meg. A burgonyakoc-
kákat (200 g) a berendezés tálcáira helyeztük egy rétegben. A szárítóközeg 
hőmérséklete 75°C-os és a sebessége 1,0 m/s volt, mely paramétereket 
a szárító tetején található elszívónál mértük (Testo 4510, Testo GmbH, 
Németország).

Másrészt, a minták liofilizálása (FD) Armfield FT33 (Armfield Ltd., Anglia) 
típusú fagyasztva szárítóban lett végrehajtva. A burgonyakockák szárítása az 
alábbi specifikációkkal jellemezhető: A szárítókamra hőmérséklete (a műve-
let végén): 21°C, a minták átlaghőmérséklete (a művelet végén): 19°C, a kon-
denzátor-kamra hőmérséklete (a művelet alatt folyamatosan): -50 – -55°C, 
a munkakamra nyomása: 80-94 Pa, a nyersanyag tömege: 200 g (JKH-500 
típusú digitális mérleg, Jadever, Tajvan). A mintákat a szárító munkakamrá-
jában található tálcára helyeztük el egy rétegben. A száradó anyag tömegének 
pontos nyomon követése érdekében – ennek mérése elengedhetetlen a szárí-
tási kinetikához – speciális tömegmérő rendszert (Emalog KFT., Budapest) 
illesztettünk a munkakamrába. 

A kombinált szárítás a fent közölt két szárítási módszer összekapcsolásával 
jött létre. A burgonya előszárítása a szárítószekrényben kezdődött, a termék 
46%, 35% és 27%-os nedvességtartalmáig (nedves bázisban: w.b. számolva), 
ezután közvetlenül a fagyasztva szárítóban szárítottuk tömegállandóságig (el-
nevezése: HAD-FD).

A szárítási kísérleteket háromszori ismétléssel végeztük el, a tanulmányban 
az átlagértékeket prezentáltuk. 

Matematikai modellezés

A száradási folyamat matematikai leképzéséhez a száraz bázisra (d.b.) vonat-
koztatott víztartalom használata a célszerű, ezért a száradó anyag nedvesség-
tartalma (M) száraz bázisban kifejezve a következő összefüggéssel számol-
ható (1):

   
s

st

m
mmM −

=
,
           (1)

ahol: M – a minta nedvességtartalma (kg víz/kg száraz anyag), mt – a minta 
tömege az adott pillanatban (kg), ms – a minta száraz tömege (kg).
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A szárítási eljárások (HAD, FD és HAD-FD) szárítási görbéire kétféle szá-
rítási modellt illesztettünk, melyek egyenleteit az 1. táblázatban figyelhetjük 
meg.

1. táblázat. A szárítási görbékre illesztett vékonyrétegű modellek

Modell megnevezése Modell egyenlete Referenciák

Henderson és Pabis

vagy Exponenciális
tkeaM ⋅−⋅=

[Akgun és Doymaz, 
2005]

Harmadfokú poli-
nom dtctbtaM +⋅+⋅+⋅= 23 [Antal et al., 2011]

a – model konstans, k - szárítási konstans (h-1), t - szárítási idő (h). a, b, c, d – a harmadfokú 
polinom állandó együtthatói, melyek értékei az anyag jellemzőitől függnek: a fajtától, az 
érettségtől, a fagyasztási sebességtől és a vízleadási hajlandóságtól; t – a szárítási idő (h)

A szárítási görbékre illesztett vékonyrétegű szárítási modelleket két statiszti-
kai faktorral, korrelációs koefficienssel (R2) és relatív átlagos négyzetes hibá-
val (RMSE) értékeltük ki. 

Az elektromos energia-fogyasztás mérése

Abból a célból, hogy összehasonlítsuk a szárítási eljárások villamos ener-
gia-felhasználását, az alábbi képletet használtuk fel (2):

   tPE ×=                                              (2)
ahol: E – villamos energia-fogyasztás (kWh), P – a berendezés energiaigénye 
(kW), t – szárítási idő (HAD, FD és HAD-FD esetében).

A szárítóberendezések villamos energia-fogyasztásának mérése EKM 265 
típusú fogyasztásmérővel (Conrad Electronic GmbH, Németország) történt.

Keménységmérés

A szárított minták állományvizsgálata Brookfield CT3-4500 (Brookfield En-
gineering Laboratories Inc., Egyesült Államok) típusú keménységmérővel 
volt meghatározva. Roncsolásmentes felületi keménységmérés módszerét 
vagy más néven kompressziós vizsgálati eljárást alkalmaztunk. Newtonban 
(N) kifejezve kaptuk meg a termék ellenállását a nyomófejjel szemben. 
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A berendezést az alábbi specifikációkkal üzemeltettük: a terhelési tartomány 
0-10 g, a munkasebesség 1 mm/s, a próbafej átmérője 4 mm, a próbafej ha-
ladási távolsága 50 mm, a penetráció maximális értéke az anyagban 2 mm. A 
vizsgálatokat minden szárítási eljárás esetében hat alkalommal végeztük el, 
és az átlagértékeket jelenítettük meg ebben a cikkben.

Statisztikai	analízis

A kísérleti adatok feldolgozása Microsoft Office Excel 2010 programmal 
történt. A mérési adatok statisztikai elemezését egyutas varianciaanalízissel 
(ANOVA), Duncan-féle teszttel végeztük, SPSS Statistics 21 programot al-
kalmazva.

Eredmények

A	szárítási	kinetika	elemzése

Az 1. ábrán megfigyelhető a konvektív szárítás (HAD), a fagyasztva szárítás 
(FD) és a kombinált szárítás (HAD-FD) szárítási görbéi, a nedvességtartalom 
és a szárítási idő függvényében. 

1. ábra. Fagyasztva-, meleg levegővel- és kombinált módszerrel szárított burgonya 
kockák szárítási görbéje a csatlakozási pontokkal

A konvekciós vízelvonás (HAD) szárítási görbéje két szakaszra bontható, 
első az állandó száradási sebességű szakasz, ahol a nedvességleadás lineá-
risan csökken, itt a szabad víz elvonása játszódik le. A második szakasz az 
ún. csökkenő száradási sebességű szakasz, amikor az anyagban lévő mara-
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dék nedvességtartalom, a kötött víz eltávolítása történik meg (Agarry et al., 
2005). Ahol a száradási görbe inflexiós pontja található, - azaz görbületet 
vált - azt jelenti, hogy onnantól kezdve az anyag belsejéből, nagyobb energi-
aráfordítással távolítható el a maradék nedvességtartalom, mindez a termék 
minőségének hátrányára válik (zsugorodás, sejtösszeomlás, barnulás). Ezért 
a csatlakozási pontok helyét úgy alakítottuk ki, hogy a HAD szárítási kinetika 
görbületváltása előtt (M=46%) és után (M=35 és 27%) helyeztük át a termé-
ket a fagyasztva szárítóba.

Az 1. ábrán megfigyelhető továbbá száradási görbékre illesztett modellek 
(szaggatott vonal). A csatlakozási pontig exponenciális (Henderson és Pabis 
modell) a görbék lefutása, a kapcsolódás után pedig harmadfokú polinommal 
jellemezhető a fagyasztva szárítás (HAD-FD1, 2, 3).

Az 2. táblázat reprezentálja a fagyasztva és konvektív szárítási görbékre 
illesztett vékonyrétegű modellek paramétereit és azok statisztikai kiértéke-
lését. A statisztikai elemzésekből (R2 és RMSE) kiderül, hogy a modellek 
megfelelnek a konvektív- (HAD), fagyasztva- (FD) és a kombinált szárítás 
(HAD-FD) jellemzésére. A korrelációs koefficiens (R2) értéke 0,99 felett volt 
minden esetben, ez azt jelenti, hogy a modellek megfelelőek az adott szárítási 
görbék közelítésére. 

A relatív átlagos négyzetes hiba (RMSE) 0,0129 és 0,0832 közötti értéket vett 
fel a vizsgált szárítási eljárások esetében, ami szintén jónak mondható.

2. táblázat. A szárítási görbékre illesztett matematikai modellek paraméterei és azok 
statisztikai kiértékelése

Szárítási

módszerek
Modell 

Modell paraméterei Statisztika

k a b c d R2 RMSE

FD Polinom. - 0,0006 -0,0221 0,0184 3,8231 0,9997 0,0129

HAD Expon. 0,631 7,6954 - - - 0,9931 0,0832

HAD-FD1

Ex
po

ne
nc

.

 é
s P

ol
in

o-
m

iá
lis

- 0,0011 -0,025 0,058 1,2077 0,9990 0,0299

HAD-FD2 - 0,0005 -0,0077 -0,0232 0,6232 0,9969 0,0456

HAD-FD3 - 0,0008 -0,0107 0,0082 0,3022 0,9970 0,0449

A 3. táblázatban összegeztük a szárítási módszerek kezelési idejét, és a kombi-
nált eljárások (HAD-FD) kedvező hatását a liofilizálás (FD) szárítási idejére. 
A szárítási folyamat addig tartott, míg a termék nedvességtartalma elérte az 
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egyensúlyi állapotot: 5,2-6,4% w.b. és 0,109-0,157 kg/kg d.b. 3. táblázatban 
ezen kívül megfigyelhető, hogy a HAD-FD3 módszerrel 52,17%-kal rövidült 
a szárítási idő (11h) a hagyományos fagyasztva szárításhoz (23h) képest, 
mindez szignifikánsan is kimutatható. Mindemellett a többi kétfokozatú 
szárítási (HAD-FD 1, 2) eljárás is szignifikáns hatással (~30 és 40%) volt a 
FD működési időtartamára.

3. táblázat. A vizsgált vízelvonó módszerek hatása a szárítási időre és a szá-
rított anyag víztartalmára

Szárítási 
módsze-
rek

Konvektív
szárítási 
idő [h]

Fagyasztva 
szárítási 
idő [h]

A szárítmány ned-
vességtartalma

[%, w.b.]

Teljes 
szárítási 
idő [h]

Megtakarí-
tás a szárí-
tási időben 

[%]

FD - 23 6,4 23e -

HAD 6 - 5,2 6a -

HAD-
FD1 2 14 5,9 16d 30,43c

HAD-
FD2 3 11 5,7 14c 39,13b

HAD-
FD3 4 7 5,5 11b 52,17a

Megjegyzés: abc statisztikai analízis ANOVA Duncan (szignifikanciaszint: p<0,05) teszttel.

A	szárítási	eljárások	energia-felvételének	eredményei

A vizsgálat alá vont szárítási eljárások villamos energiafogyasztásának össze-
hasonlítását a 2. ábrán láthatjuk.



33

Szárítási	módszerek

FD 
12,42

HAD 1,53

HAD-FD1
 8,07

HAD-FD2
 6,7
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Megjegyzés: abc statisztikai analízis ANOVA Duncan (szignifikanciaszint: p<0,05) teszttel.
2. ábra. Az egy- és kétfokozatú szárítási eljárások villamos energia-felvétele

Ahogyan a szakirodalom is alátámasztja (Ratti, 2001), a vizsgált eljárások 
közül a legalacsonyabb energia-felvétellel a konvektív eljárás (HAD), a leg-
magasabb energiafogyasztás értékkel pedig a liofilizálás (FD) jellemezhető, 
közöttük statisztikailag kimutatott szignifikáns eltérés van. A kombinált mód-
szerek közül mindegyik esetében alacsonyabb villamos energiafogyasztást 
regisztráltunk a HAD-FD1-nél 35%-kal, a HAD-FD2-nél 46%-kal és a HAD-
FD3-nál 61,4%-kal csökkent a fagyasztva szárításhoz képest, melyek között 
szignifikáns differencia is mutatkozott. 

A	szárítási	módszerek	hatása	a	termék	texturájára

A végtermék texturája, állománya az egyik legfontosabb minőségi faktor, 
melyet a vásárló megvizsgál. A 3. ábra tájékoztat bennünket a meleg levegő-
vel szárított (HAD), a liofilizált (FD) és a kombinált szárítással (HAD-FD) 
tartósított burgonyaminták állományvizsgálatának eredményeiről. Az ered-
mények szerint a konvektív módszerrel szárított minta hozta a legkedvezőt-
lenebb texturális értéket (az anyag felülete keményebb lett a kontrollhoz –FD 
– képest). A kombinált eljárással (HAD-FD) kezelt termék állománya negatív 
változáson ment keresztül, annak függvényében, hogy mennyi ideig volt ke-
zelve a konvektív előszárítás során. A szárítószekrényben a burgonyaminták 
előszárítása 2, 3 és 4 órán át tartott, különösen a 4 órás kezelési idő hatott ked-
vezőtlenül a burgonyaminták texturájára. A HAD-FD 2, 3 minták texturális 
értékének szignifikáns emelkedésének oka, hogy itt már a nedvességtartalom 
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elvonása a száradó anyag belsejéből történik meg (csökkenő száradási se-
bességű szakasz: 1. ábra), azaz a hőkezelés hatására a termék deformálódik, 
zsugorodik.

Szárítási	módszerek

FD 
7,27

HAD 
15,43

HAD-FD1
 8,15

HAD-FD2
 9,14
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Megjegyzés: abc statisztikai analízis ANOVA Duncan (szignifikanciaszint: p<0,05) teszttel.
3. ábra. A fagyasztva-, meleg levegős- és kombinált szárítás hatása a végtermék 
texturájára

A HAD-FD 1 és 2 burgonyaminták felületi ellenállása (texturája) 12,1% és 
25,7%-kal növekedett a fagyasztva szárított (FD) anyaghoz képest, a kombi-
nált módszerrel (HAD-FD 1, 2) kezelt minták között szignifikáns eltérés nem 
mutatkozott.

Ezen kívül a 3. ábrán megfigyelhető, hogy a liofilizált (FD) burgonya jel-
lemezhető a legkedvezőbb texturális paraméterekkel, mindez a késztermék 
porózus struktúrájának, a likacsos, rugalmas szerkezetének köszönhető. A fa-
gyasztva szárított burgonya állományát tekintve hasonló eredményt értek el 
Wang és munkatársai (2010). 

Következtetés

Ebben a tanulmányban összehasonlító vizsgálatot végeztünk, melynek célja 
az volt, hogy a kiváló készterméket előállító, viszont magas üzemeltetési költ-
ségű liofilizálást (FD) kiváltsuk egy olcsóbb szárítási technológiára. A szárí-
tási görbékre illesztett vékonyrétegű matematikai modellek (exponenciális és 
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polinomiális) pontosan lekövették a vízelvonás lefutását. A szárítási kinetika 
és a villamos energiafelhasználás eredményeit tekintve a legkedvezőbb para-
méterekkel a HAD-FD3 módszer (4 órás előszárítás a konvektív szárítóban 
és 7 órás utószárítás a fagyasztva szárítóban) rendelkezik, azaz 52,17%-kal, 
illetve 61,4%-kal csökkentve az FD szárítási idejét és az energia-felvételét. 
De nem szabad megfeledkezni a minőségről, ami szintén fontos tényező a 
késztermék kiértékelésében. Jelen tanulmányban csak a szárított minták text-
urális tulajdonságának jellemzésére volt lehetőségünk, ennek alapján a HAD-
FD3 módszerrel elkészített minta felületi ellenállása 60,4%-kal emelkedett 
az FD mintához képest, amit nem tekinthetünk elfogadhatónak. Arról nem 
is beszélve, hogy a HAD-FD3 eljárással szárított termék színe enyhén barna. 
Mindezen tényezők figyelembevételével az alábbi kombinált szárítási kon-
díciót javasoljuk a burgonyakockák energiatakarékos, kíméletes szárítására: 
HAD-FD2. A HAD-FD2 (3 órás előszárítás a konvektív szárítóban és 11 órás 
utószárítás a fagyasztva szárítóban) esetében a szárítás idő 39,13%-kal, az 
energia-felvétel 46%-kal, a minőség (texturális tulajdonság) 25,7%-kal csök-
kent az FD-hez képest. Ahhoz, hogy tisztán lássuk a kombinált szárítás hatá-
sát a végtermék minőségére, további kutatómunka szükséges. 

Köszönetnyilvánítás
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A BIOÜZEMANYAGOK 
HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ VÁRHATÓ 
FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK

MAGYARORSZÁGON

Balla Zoltán
Debreceni Egyetem, Kerpely Kálmán Doktori Iskola, 

Debrecen, Magyarország

Abstract

Az egyre növekvő energiafelhasználás, világnépesség és éhezés olyan, 
több évtizede megoldatlan problémák, amelyeket a klímaváltozás és az ez 
által kialakult szélsőséges időjárási viszonyok tovább súlyosbítottak, a 
napjainkban tapasztalható gazdasági válság pedig még inkább megnehezítheti 
megoldásukat.
A megújítható energiaforrások szerepének növelésében katalizátorszerepet 
betöltő Európai Unió már a 80-as évek elején megoldást keresett a túltermelés 
következtében felhalmozódott szántóföldi termékek felhasználására. 
Az idők során a támogatási rendszer is a non-food termelést helyezte 
egyre inkább előtérbe, majd a kialakított direktívák és piaci intézkedések 
előkészítették, és így biztosították az összefoglalóan biomasszának nevezett 
megújítható energiaforrások helyét a felhasznált energiahordozók között.

Keywords: biomassza, földhasználat, megújuló energia, klímaváltozás, EU
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Bevezetés

A napjainkban megújítható energiaforrásnak nevezett bioetanol és biodízel 
alkalmazása nem tekinthető teljesen újnak.
A dízelmotort eredetileg növényi olaj felhasználására terveztek, az etanolt 
pedig jelentős mennyiségben kevertek benzinbe a két világháború között. 
Az olcsó fosszilis energia azonban hosszú időre elterítette a tudományt a 
megújítható energiaforrások kutatásától es felhasználásától.
Fordulópontot jelentett a hetvenes évek energiaválsága, amely rávilágított a 
fejlett országok energiafüggőségére. Elsőként a technológiai energiaforrások 
(nap és szélenergia) fejlesztése kezdődött, majd olyan komplex problémákra 
kerestek megoldást, amely már nem kizárólag energetikai, de többek 
között regionális, vidékfejlesztési, hulladékgazdálkodási kérdésekre is 
választ adott. A nyolcvanas években további, jelentős nemzeti kiadásokat 
igénylő problémával kellett megbirkózniuk a fejlett világ nemzeteinek: 
a mezőgazdasági szektor fejlődése es a népesség növekedése nem azonos 
ütemben zajlott, így hatalmas készletek halmozódtak fel több országban. A 
bioetanol és a biodízel teljesítették a komplexitás követelményét, azonban 
a fosszilis energiahordozók ismét közbeszóltak. A 2000 óta tartó folyamatos 
kőolajár-emelkedés, a klímaváltozás egyre drasztikusabb megnyilvánulása, 
valamint a környezet minőségének romlása nem vart, robbanásszerű 
változást hozott, melynek létjogosultságát nemzeti es nemzetközi szinten 
számos intézkedés segítette elő. A szilárd alapot nemzetközi szinten a Kiotói 
Protokoll, közösségi szinten pedig a Zöld es Fehér Könyvek jelentettek a 
bioüzemanyagok számára, amelyeket több, a felhasználás mennyiséget és 
minőséget szabályozó joganyag követett.

Földhasználat	és	környezetvédelem

Az ún. elsőgenerációs agro-üzemanyagok, amelyek a szántóföldi növények 
terméseinek feldolgozásával állíthatók elő, nagyüzemi, intenzív gazdálkodás 
mellett lehetnek gazdaságilag versenyképesek a fosszilis energiahordozókkal. 
Ezt támasztja alá a korábbi brazil gyakorlat is, amelynek eredményeként a 
mezőgazdasági területek 48%-át a vidéki lakosságnak csupán 1%-a művelte 
(Gyulai, 2007). Felismerve azonban az alapanyag-termelésben rejlő további 
(elsősorban a vidéki lakosság életszínvonalának javításában) lehetőségeket, 
útjára indították az ún. Social Fuel Stamp programot, amelynek lényege, 
hogy azok a „kisfarmerek”, akik megfelelnek a „kisgazdaság” kritériumának, 
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megkülönböztetett (meghatározóan magasabb átvételi árban) elbírálásban 
részesülnek. Ezáltal nem csupán a vidéki lakosságra gyakorolt pozitív 
hatások realizálhatók, de a kiegyensúlyozott vetésszerkezet kialakításával 
megvalósíthatóvá válik a fenntartható földhasználat, továbbgondolva pedig 
a fenntartható mezőgazdálkodás. A fentieknek mond ellent azoknak az 
alapanyagoknak az előállítása, amelyek ültetvényi formában termelhetők 
(szójabab, pálmaolaj, cukornád). A fás szárú növényekhez hasonlóan – 
általánosan – a jó termőhelyeken, extenzív körülmények között érhetők el 
a legkedvezőbb energia kihozatali arányok, illetve alakítható ki kímélő 
földhasználati gyakorlat6 (Potori, 2005; Gallagher, 2008)
Az eltérő földhasználat nem csupán a fenntarthatóság kritériumainak egyike, 
vagy az energia-kihozatali arányt határozza meg, de a termékpályát vizsgálva 
a végtermék környezetre gyakorolt hatását is jelentősen befolyásolja (1. ábra).

1. ábra: Az egyes alapanyagokból nyert bioüzemanyagok felhasználásával 
elérhető üvegházhatású gáz megtakarítás (ÜHG) várható mértéke (%) a 
fosszilis üzemanyagokhoz képest.

Az egyes kategóriák magyarázata: Bioetanol búzából, Bioetanol cukornádból, 
Bioetanol melaszból, Bioetanol kukoricából, Biodízel repcéből, Biodízel szójababból, 
Biodízel pálmaolajból, Biodízel állati zsiradékból, Biometán trágya felhasználásával, 
Cellulóz alapú (faipari hulladék) bioetanol   -  Forrás: Gallagher, 2008 (24. o.)

Jól látható, hogy a termesztéstechnológiától függően az ÜHG-megtakarítás 
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rendkívül széles határok között mozoghat. Ellentmondásnak tűnhet a 
fentiekkel szemben az ábrán jelölt érték a cukornáddal és a kukoricával 
kapcsolatban, amelynek oka elsősorban arra vezethető vissza, hogy Brazília 
termelésének kezdetén kevésbé a termelés körülményeire, mint a mennyiség 
fokozására helyezte a hangsúlyt, és ennek kapcsán esetenként (más trópusi 
országokhoz hasonlóan) az esőerdő irtása is előfordult. A búza és a repce 
felhasználása elsősorban az EU 27 vonatkozásában jelentős, ahol a termelés 
körülményei túlnyomóan fejlettebbek és szigorúbb kontroll alá esnek.
A második generációs üzemanyagok (BtL) előállítása a szakértők 
egybehangzó álláspontja szerint nemcsak nemzetközi szinten, de hazánkban 
is több előnnyel járhatna, mint az első generációsok, ki kell emelni azonban 
egy fontos, a földhasználattal szorosan összefüggő problémát. Az első 
generációs bioüzemanyagok előállításához felhasznált növények után 
visszamaradó növényi részek a földbe szerves trágyaként visszaforgathatók, 
viszont a második generációs technológia éppen ezeket dolgozza fel. Így a 
földhasználat esetében a gazdálkodók kettős szorításba kerülhetnek: egyrészt 
korlátozottá válik a rendelkezésre álló szerves trágyák mennyisége (hiszen 
az egyre elterjedtebb biogázüzemeknek a másik forrás, az állati trágya jelenti 
az egyik alapvető alapanyagot), míg a fenntartható gazdálkodás és az egyre 
szigorúbb természet- és környezetvédelmi követelmények (és a fogyasztói 
elvárások) a felhasznált kemikáliák mennyiségének csökkentését várnák. 
Abban az esetben, ha a tarlómaradványok visszaforgatása elmarad, illetve 
túlzott vagy hiányos műtrágyapótlással párosul, jelentősen hozzájárulhat a 
talaj szervesanyag-tartalmának átmeneti vagy tartós csökkenéséhez (Láng – 
Csete, 1992). Ennek kiküszöbölésére több gazdálkodó számára nem kizárólag 
környezetvédelmi, de ökonómiai megfontolásból a precíziós gazdálkodás 
jelenti és jelentheti a jövőben a megoldást. Ezért kiemelkedő annak a tervezési 
munkának a jelentősége, amely nem csupán az első generációs üzemek 
telepítését veszi figyelembe, de előregondolkodva a második generáció 
alapanyagigényével is kalkulál.

ANYAG ÉS MÓDSZERTAN

A földhasználat változásának vizsgálatára a megújítható energiaforrások 
térnyerése jelentős hatást gyakorolt. Nem kizárólag a termelési szerkezet 
elemzése, de a földhasználat változásával járó ÜHG-kibocsátás csökkentése, 
esetlegesen növelése is a kutatások fókuszpontjába került annak érdekében, 
hogy a bioüzemanyagok környezetre gyakorolt hatását komplexen tudják 
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vizsgálni. Egyik módszertanként említhető annak vizsgálata, hogy az egyes 
földhasználati módok mennyi szén-dioxidot kötnek meg, így a művelési mód 
változásának hatása CO2 egyenértékben kiszámíthatóvá válik (Gallagher, 
2008). Ennek a metodikának egy árnyaltabb változataként nem csupán 
a változás, de minden művelési ág alá sorolt területen történt tevékenység 
és esemény hatásait vizsgálva (pl.: tarlóégetés, mezőgazdasági hulladék 
égetése nem energetikai céllal, erdőirtás) az egyes ÜHG típusok megjelenése 
kimutatható. További lehetőség – szintén az Egyesült Királyságból – a fenti 
módszertan kiegészítése egy mátrixszal (Land Use Change Matrix – LUC 
Matrix), amely az egyes művelési módok közötti kapcsolatot is meghatározza 
(1. táblázat).

1. táblázat
A	„Land	Use	Change	Matrix”	szerkezeti	ábrája

Forrás: Thomson – Mobbs, 2008 (a szürke cellák esetében nem történik változás)

Természetesen a mátrix bővíthető az adott ország művelési ágainak 
megfelelően. A módszertan előnyeként említhető, hogy az elemzett terület 
nagysága korlátlan lehet, vagyis nemzeti, regionális vagy kistérségi elemzés 
is készíthető.
A mátrix területi értékeit összekapcsolva a CO2 egyenértékekkel, megközelítő 
pontossággal határozható meg a földhasználat- váltással járó tényleges 
légköri terhelés.
Abban az esetben pedig, ha számszerű adatok nem, vagy csak korlátozottan 
állnak rendelkezésre, a mezőkbe kvalitatív jelzők is írhatók, mint például: a 
változás/ csere üteme gyors – lassú – átlagos, megmagyarázva, hogy az egyes 
jelzők milyen ismérveket takarnak (pl.: a technológiai fejlődés üteméhez 
viszonyítva).
A földhasználat-változás vizsgálatának további módja több hazai és 
nemzetközi tanulmányban megtalálható (Farkasné, 1999; Láng – Csete, 1992; 
Krönert, 1999): a rendelkezésre álló statisztikai adatok segítségével elemezni 
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a múltat, és a világgazdasági folyamatok alapján valószínűsíteni a jövőt. Az 
adatbázisok továbbá kiegészíthetők, – és a teljesebb kép érdekében javasolt– 
a földhasználati rendszer minősítésére alkalmazható mutatószámrendszer 
egyes elemeit, illetve ezek változását vizsgálni (Magda – Szűcs, 2002).
A vizsgálat során felhasznált adatok egyrészt a Központi Statisztikai Hivatal, 
másrészt (annak ellenére, hogy több helyen becslést tartalmaz) a FAO 
elektronikusan elérhető adatbázisából származnak.

Eredmények

A rendelkezésre álló statisztikákat, valamint a 2. ábrát megvizsgálva látható, 
hogy a rendszeresen művelt területek nagysága 2005-re 6 millió hektár alá 
esett vissza, a KSH adatai szerint 2007-ben 5,8 millió hektárra tehető. A 
művelési ágak aránya a kilencvenes évek óta állandónak mondható, azonban 
a művelés alól kivont területek nagysága
5 százalékponttal növekedett (ebben a vonatkozásban azok a területkivonások 
érdemelnek figyelmet, amelyek barnamezős beruházáshoz biztosítanak 
területet – a szántóföldek rovására). Kisebb ingadozásoktól eltekintve a 
szántóföldek nagysága 2000 óta 4,5 millió hektár, az erdők területe lassú 
ütemben, de növekedett, a KSH becslése szerint 2008-ra meghaladhatja az 
1,8 millió hektárt. Mindkét művelési ág stabilitása egyértelműen előnyként 
értékelhető a mezőgazdasági alapanyagokat felhasználó technológiák 
tekintetében, így a bioüzemanyagok kapcsán is. A gyep- és a szőlőművelési 
ág az erdővel ellentétben csökkenő területnagyságot mutat, illetve a gyümölcs 
átmeneti növekedést követően szintén csökken 2000 és 2008 között (KSH).

2. ábra: Magyarország mezőgazdasági földterülete, valamint a szántóföldi 
és erdőművelési ágak nagysága az 1961-2005 időszakban (ezer ha)



43

Megjegyzés: az erdőre vonatkozó adatok 1991-től álltak rendelkezésre
Forrás: FAOSTAT alapján saját szerkesztés

A bioüzemanyagok alapanyagának előállítása szempontjából a szántóföldi 
növények aránya (termesztési terület és betakarított mennyiség/termésátlag 
tekintetében egyaránt) meghatározó fontosságú. A 3. és a 4. ábra egyaránt 
a bioüzemanyag- gyártás legfontosabb alapanyagául szolgáló növényeket 
veszi figyelembe (a 4. ábra a cukorrépát is ábrázolja). Mindkét ábra 
alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kilencvenes évek elejéig tartó 
csökkenést követően, kisebb inga-dozások mellett is, stabilnak tekinthető 
a búza termőterülete, azonban az időjárási viszonyoktól függően rendkívül 
nagy eltérések tapasztalhatók az egyes évek termésátlagai között (pl. 2003-
ban és 2007-ben a kukorica és a búza is évtizedes termésátlag- minimumot 
nyújtott). A bioetanol előállítására szintén alkalmas cukorrépa termőterülete 
a cukoripar privatizációját követően jelentősen visszaesett, de a 2000-
2007-es időszakban viszonylagos stabilitást mutat a terület, az időjárás és 
a terméshozam tekintetében pedig a korábbi két növényhez hasonlóak 
szintén elmondhatók. Annak ellenére, hogy a közelmúltban nagyszabású 
tervek láttak napvilágot a korábbi cukorgyárak átalakításával kapcsolatban, a 
megvalósítás még várat magára, de az USDA előrejelzése alapján a cukorrépa 
feldolgozásának növekedésére reális esély látszik. Annak ellenére, hogy egyik 
eddigi ábra sem tartalmazza, megemlíthető még a burgonya is potenciális 
alapanyagként, de a jelentős tárolási veszteség miatt a szakemberek jelenleg 
az energetikai felhasználás területén nem, vagy csak ritkán veszik figyelembe.
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3. ábra: Magyarország kukorica-, búza- és repcetermelésének két kiválasz-
tott kategóriájának alakulása 2000 és 2007 között

Forrás: KSH adatbázisa alapján saját szerkesztés
4. ábra: Magyarország kukorica-, búza-, cukorrépa- és repcetermelésének 
és két kiválasztott kategóriájának alakulása 1985 és 2007 között

Forrás: FAOSTAT alapján saját szerkesztés
Európában, így hazánkban is a biodízelgyártás fő alapanyagának tekintett 
repce régóta a termelési szerkezet tagja, de ahogyan az ábrák is mutatják, 
területének emelkedése nem áll arányban a (média) támadások és a közösségi 
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növekedés mértékével. Területe és az előállított mennyiség lassan növekedik, 
ám a már megépített, illetve tervezett feldolgozóüzemek szükségleteinek 
kielégítése érdekében nagyobb ütemű növekedés várható. A napraforgó 
szintén potenciális alapanyag lehet, de jelenleg az élelmezésben betöltött 
szerepe miatt nem várható jelentős felhasználás e növény terén. A repcével 
kapcsolatban még egy fontos részletet meg kell említeni: a termelés során 
kritikus pontot jelentenek a kora tavaszi fagyok, amelyek ha Lengyelországban 
károsítják a vetést, a magyar repce ára és versenyképessége jelentősen nőhet.
A második generációs üzemanyagok tekintetében az erdők területének 
növekedése szintén bizakodásra adhat okot (ebben az értelemben 
bioüzemanyag előállítására fahulladékot használnak fel). Az erdészeti ágazat 
esetében kulcsfontosságú lehet annak a kérdésnek a tisztázása, hogy a jelenlegi 
telepítési gyakorlatba milyen mértékben, minőségben és technológiával 
illeszthető be az energetikai célú fásszárúak termesztése, amelyek nem 
kizárólag a jövő üzemanyagának alapjául, de a jelenben brikettálással vagy 
anélkül, hőenergia előállítására alkalmasak.
A termésátlagok javítása technológiai fejlesztés és célzott fajtaválasztás 
segítségévela jövő alapvető kihívásaként áll a gazdálkodók előtt. Utóbbinak 
feltétele lenne a szerződéses termesztés, hiszen az élelmezési kukorica 
beltartalmi tulajdonságai nem optimálisak energetikai alkalmazásra. Abban 
az esetben, ha a technológiai fejlesztés is megvalósul, a magyar kukorica és 
repce (szakértők szerint ez lehet a két leginkább hangsúlyos növény), valamint 
a kész- (bioetanol és -dízel) és félkész termék versenyképes lehetne az európai 
piacon. A bioüzemanyagok alapanyagának termelése során, monokultúrás 
és intenzív földhasználat mellett, kiemelkedő jelentőséggel bír a tápanyag 
utánpótlása, a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat és kiegyensúlyozott 
termésátlagok – az időjárási szélsőségek kezelése tekintetében – elérése 
érdekében. Ez utóbbihoz hozzájárulhat még az öntözési lehetőségek 
biztosítása is.

Következtetések

Az elvégzett elemzések alapján kijelenthető, hogy a nemzetközi szinten 
tapasztalható drasztikus földhasználat-váltás hazánkban még nem érezteti 
hatását.
Az agrárszektor hagyományai miatt ez a folyamat sokkal visszafogottabban, 
várhatóan strukturális változással fog járni.
A nemzetközileg – leginkább trópusi országokban – tapasztalható erdőirtás 
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Magyarországon a jelenleg hatályos, és Európában az egyik legszigorúbb és 
be is tartatott
1996. évi LIV. törvény miatt biztosan nem fog megtörténni a bioüzemanyagok 
térnyerése miatt.
A szerkezetváltás feltételezhetően a korábban takarmányozási célra 
termelt növények rovására történhet, de tekintettel az egyre csökkenő 
állatállományra és a –bioüzemanyag gyártás során keletkező melléktermékek 
takarmányozási célú hasznosíthatóságára, az egyensúly körültekintő 
tervezéssel megteremthető.
A termésátlagok javítása elsődlegesen megoldandó feladat. A repce 
hektáronként 2 tonna körüli termésátlaga jelentősen elmarad az európaitól 
(3,5–4 t), de a kukorica 3,5–4 t/ha átlaga (minimálisan a stabil 6 t/ha lenne 
elvárt) sem teszi a jövőben lehetővé a versenyképes etanol- és dízeltermelést 
aránytalanul magas támogatás nélkül. Kulcstényezőként említhető a célzott 
fajtaválasztás, a termesztéstechnológia fejlesztése az öntözési kapacitások 
növelésével, valamint a piaci környezetet is figyelembe vevő optimális 
birtokméret kialakítása.
Több fórumon elhangzott már az a véleményünk szerint könnyelmű 
kijelentés, amely szerint Magyarország etanol-nagyhatalommá válhat 
(bár ezen az alapon biodízel- nagyhatalom is lehetne), pl.: Bihari, 2008. A 
jelenlegi piaci, elsősorban belpiaci értékesítési lehetőségeket figyelembe 
véve ez elhamarkodott kijelentésnek tűnik. A jelenlegi egyetlen bekeverő 
(MOL) tender keretein belül gyártatja a szükséges komponens mennyiségét, 
az Európába áramló brazil és amerikai etanollal pedig gazdaságilag nem lehet 
versenyképes a magyar „drága” kukoricából előállított etanol.
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INTERCEPCIÓ VIZSGÁLATA 
HOMOKHÁTSÁGI 

ERDŐÁLLOMÁNYOKBAN

Bolla Bence 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

Kecskemét, Magyarország

Kivonat

Az erdei vízháztartás egyik fontos eleme az intercepció (koronaintercepció, 
avarintercepció, törzsi lefolyás). Az intercepció mértékére az erdőállomány 
jellemzőinek döntő hatása van. A kiskunsági homokhátságon lévő 
telepített erdőállományok vízháztartásának vizsgálata erdőgazdálkodási, 
mezőgazdálko dási és természetvédelmi kezelési szempontból egyaránt 
fontos. 

Vizsgálatom két egykorú, egymás mellett elhelyezkedő, azonos erdészeti tech-
nológiával létrehozott, bócsai erdőrészlet koronaintercepciós veszteségének 
meghatározására irányult. Méréseimet egy elegyetlen erdei fenyves és egy 
elegyetlen szürke nyáras faállományban végeztem, 2013. március 15. és 
2014. február 1. közötti időszakban. Kontrollvizsgálataimat a kiválasztott 
erdőrész letek közvetlen közelében lévő erdei tisztáson folytattam.

Az erdei fenyvesben mért intercepciós veszteség 23%, a törzsi lefolyás aránya 
6%, szürke nyáras faállományban az intercepciós veszteség 19%, a törzsi 
lefo lyás 15%. A kontrollterületként szolgáló tisztáson lehullott legnagyobb 
szabad felszíni csapadékesemény mértéke 31 mm.

Kulcsszavak: Intercepció, Vízháztartás, Erdőállomány, Homokhátság, Bócsa
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Bevezetés

Az intercepció során a lehulló csapadék egy része a lomkoronán marad, majd 
onnan elpárolog, illetve egy bizonyos mennyiségét a levélzet fölveszi. A faál-
lományok nagyobb levélfelületi indexe miatt, az intercepció során felfogott 
víz mennyisége nagyobb lehet, mint a lágyszárú növénytársulások esetében. 
Intercepció alatt legtöbbször a korona intercepcióját szokták érteni (Delfs 
1955).  A teljes intercepciós veszteséget viszont, a korona intercepció és az 
avarintercepció együtt jelenti.
A faegyedek lombkoronáján áthulló, valamint a fák törzsén lefolyó csapadék-
mennyiséget együtt állományi csapadéknak nevezhetjük. 
Az intercepció mértékére az erdőállomány jellemzőinek döntő hatása van (1. 
táblázat). Ezek közül a legfontosabbak: a fafajok jellemzői (lombos vagy tűle velű, 
ill. fényigényes vagy árnyéktűrő fafajokból áll-e az erdő; az adott fafaj a törzsén 
mennyi vizet képes levezetni stb.), a faállomány kora és szerkezete (a törzsek 
minősége, ágszerkezete, a korona alakja, a faállomány magassága), az állomány 
záródása, elegyaránya, szintezettsége, az egyes szintek záródása (Führer 1992). 
A faállomány jellemzői mellett fontos kiemelni az éves csapa dék mennyiségi, 
időbeli eloszlását, valamint az egyes csapadékesemények nagyságát is.
Az állományi csapadék nagy része, amely a levélzetről lefolyik, valamint a 
koronán keresztülhullik, az avartakaróra érkezik, míg a törzsön lefolyó kisebb 
vízmennyiség a fatörzs és a gyökerek mellett közvetlenül a talajba jut. Az avar-
réteg és a vele szoros kapcsolatban lévő humuszréteg a csapadék egy bizonyos 
mennyiségét visszatartja. Ezt a jelenséget nevezzük avarintercepciónak. Az 
avarintercepció során a leérkező csapadék egy része szintén elpárolog.

Fafaj
Egyes fafajok intercepciós 
vesztesége (Járó 1980 és 

Magyar 1989, 1993)

Intercepciós veszteség az 
ERTI kutatásai alapján 

(Sitkey 2004)
Hazai nyár 24% 23%
Olasz nyár 25% -
Óriás nyár 29% -

Akác 9% -
Kocsányos tölgy - 24%

Fekete fenyő 24% 28%
Erdei fenyő 16% 25%

1. táblázat: Idős és középkorú faállományokban meghatározott intercepciós 
veszteség százalékos megoszlása (a Kerekegyházán, Ménteleken, Püspökladányban 

és Gödöllőn végzett méréssorozatok alapján).
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Az eddig közzétett kutatások alapján elmondható, hogy a lomb és fenyő állo-
mányokban a lehullott csapadék 60-70%-a hasznosulhat a növényi transzspirá-
ció során. Tehát a korona és az avar intercepciója együtt 30-40%-ot is elérhet 
(Sitkey 2008). Magyarországi méréssorozatok szerint az avarintercepció 
értéke 9-14% között változhat, a csapadékviszonyok függvényében (Führer 
1992, Kucsara 1996, Zagyvainé 2013).

Anyag és módszer

Vizsgálatom két azonos korú (38 éves), egymás mellett elhelyezkedő, 
azonos méretű (5 ha) erdészeti technológiával (teljes talaj előkészítéssel, 
mélyszántás sal és barázdás ültetéssel) létrehozott, Bócsa községhatárában 
lévő erdőrészlet koronaintercepciós veszteségének és törzsi lefolyásának 
meghatározására irá nyult.

A kiválasztott erdőrészletek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság nemzeti 
parki területén (Bócsa-Bugaci homokpuszta) helyezkednek el, valamint nem-
zetközi Natura 2000 hálózat részét is képezik.

Méréseimet egy elegyetlen erdei fenyves (Bócsa 51 D erdőrészlet) és egy 
ele gyetlen szürke nyáras (Bócsa 51 E erdőrészlet) faállományban végeztem, 
2013. március 15. és 2014. február 1. közötti időszakban. Kontroll- 
vizsgálataimat, a kiválasztott erdőrészletek közvetlen közelében lévő erdei 
tisztáson (Bócsa 51 TI1 egyéb részletben) folytattam. 

Az erdőrészletekben az 50X50 m-es mintaterülteket az erdőállományok átlagos 
famagassági, átlagos mellmagassági adatai, valamint fatermőképessége és 
egészségügyi állapota alapján jelöltem ki. Az erdei mintaterületek megállapí-
tása során a leromlott egészségügyi állapot miatt kialakult záródáshiányos 
fol tokat is figyelembe vettem. Az ellenőrző mérések elvégzésére szolgáló 
mintate rület elhelyezkedését, az erdőrészletektől 100 m-es távolságban 
határoztam meg, mivel itt az erdőállomány hatása nagymértékben már nem 
érvényesül és természetközeli állapotot tükröz.

A kijelölt kontrollterületen BOREAS meterológiai állomás és Hellmann-féle 
csapadékmérő edény segítségével észleltem a szabadfelszíni csapadék mérté-
két. A vizsgált erdőrészletekben mintaterületenként, három darab Hellmann-
féle csapadékmérő (sorközben, sorban és egy záródáshiányos foltban kihe-
lyezve), húsz darab 280 cm2 felületű tölcsér (1x1 m-es kötésben kialakítva), 
tíz darab 100 cm2 felületű mérőedény (random módon elhelyezve), valamint 
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har minc törzsgallér segítségével határoztam meg a koronaintercepció és 
a törzsi lefolyás arányát. A mérőedények és törzsgallérok elhelyezését 
a mintaterültek faállományának törzsenkénti felvétele, mellmagassági 
átmérőjének és famagas ságának eloszlása, valamint az adott falállomány 
szerkezete (a törzsek minő sége, ágszerkezete, a korona alakja és záródása) 
alapján határoztam meg (1. ábra).

A szürke nyáras faállományban csak a vegetációs időszakban, míg az erdei 
fenyves erdőrészlet esetében egész évben, még a nyugalmi időszakban is 
gyűjtöttem adatokat.

1. ábra: Az intercepciós mérőeszközök mintaterületenkénti elhelyezkedése.
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Eredmények és megvitatásuk

A kiskunsági homokhátság erdőállományainak kezelési szempontjait 
nagymértékben meghatározza a csapadékesemények eloszlása és mértéke. A 
kontrollterületként szolgáló tisztáson mért legnagyobb szabadfelszíni csapa-
dékesemény értéke 31 mm volt, 2013. május 8-án.

Az intercepció mértékét is döntően befolyásolja a leérkező csapadék 
mennyisége és intenzitása, a faállomány szerkezeti jellemzőivel (záródás, ág- 
és korona szerkezet, törzsalak, az egyes faegyedek elhelyezkedése, sűrűsége 
esetleges alászorultsága) és egészségi állapotával (a gombakárosítással 
érintett faegyedek koronája kiritkul, faegyedek pusztulása folytán csökken 
az erdő záródása) együtt. A kisebb 2-3 mm-ig mért lassú intenzitású 
csapadékesemények során tapasztalható volt az infiltráció (benedvesedés) 
jelensége. Ebben az esetben a lombkorona tározási kapacitásának 
köszönhetően, a csapadék  jelentős része nem érkezett le a talajszintre. Az erdei 
fenyőben mért koronaintercepció átla gos értéke 23% . Az intercepciós hatás 
az örökzöld erdei fenyves esetében egész évben fennáll, mivel lombhullása 
folyamatos. Továbbá,  tűavarja nehe zen bomlik, ezért a leérkező csapadék 
talajba jutására is nagyobb hatással van, mint a lombos faállománynak. A 
szürke nyáras állomány tekintetében, az átlagos koronaintercepciós veszteség 
érétke 19% (2. ábra). A kisebb intercepciós érték a faállomány alacsonyabb 
záródásával, a törzsek gyenge minőségével, a laza ágszerkezettel és az 
elmaradt nevelő vágások miatt alászo rult, majd kiszáradt faegyedek okozta 
lékek megjelenésével magyarázható. 

A törzsi lefolyás az erdei fenyvesben átlagosan 6%, a szürke nyáras erdőrész-
letben 15%. A fenyő vastag, cserepes, nedvszívó kérgén alacsonyabb a törzsi 
lefolyás mértéke, míg a szürke nyár sima, jelentős részében vízelvezető 
kérgén nagyobb törzsi lefolyás volt mérhető. A törzsön lefolyó csapadék 
alakulására is hatással van a faállomány szerkezete, az egyes törzsek alakja, 
minősége és a faegyedek szociális helyzete.

Az erdőállományok intercepciós hatásukkal jelentősen befolyásolhatják a 
leérkező csapadék talajvízbe való beszivárgását, ezzel előidézve a termő-
hely további leszáradását. Ez a megállapítás azonban csak a tartósan aszályos 
időszakokra lehet igaz. Az őshonos, akár telepített faállományok diverzitása 
nagyobb, mint az tájidegen erdőállományokét, vagy eredeti zárt homoki 
gyepeké, mivel csökken a terület páraéhsége, árnyékot biztosít és ez által 
félárnyékot kedvelő és faállományhoz kötődő fajok is megjelennek.
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Intercepció és törzsi lefolyás a szabadfelszíni csapadék 
függvényében
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1. ábra: Koronaintercepció és a törzsi lefolyás aránya az egyes
erdőállományok tekintetében.

Összefoglalás

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Bugac-Bócsai homokpuszta elneve-
zésű területén lévő erdei fenyő és szürke nyár főfafajú telepített erdőállomá-
nyokban vizsgáltam meg az erdei vízháztartás egyik fontos elemét a 
koronaintercepció és a törzsi lefolyás mértéként, 2013. március 15. és 2014. 
február 1. közötti időszakban. Kontrollvizsgálataimat a kiválasztott erdő-
részletek közvetlen közelében lévő erdei tisztáson folytattam.

Az intercepció, törzsi lefolyás és szabadfelszíni csapadékesemények 
mérését Hellmann-féle csapadékmérőkkel, 100 cm2 felületű csapadékmérő 
edényekkel, 280 cm2 felületű tölcsérekkel, törzsgallérokkal és meterológiai 
állomás segítsé gével végeztem el. Az ellenőrző mérések elvégzésére szolgáló 
mintaterület kijelölését, az erdőrészletektől 100 m-es távolságban állapítottam 
meg, mivel itt az erdőállomány hatása már nem érvényesül. Az intercepciót 
nagymértékben befolyásolják az adott faállomány jellemzői, ezért a 
mérőedények és törzsgallé rok elhelyezését a mintaterültek faállományának 
törzsenkénti felvétele, mell magassági átmérőjének és famagasságának 
eloszlása, valamint az adott falál lomány szerkezete (a törzsek minősége, 
ágszerkezete, a korona alakja és záró dása) alapján határoztam meg.

Az erdei fenyvesben mért intercepciós veszteség átlagosan 23%, a törzsi 
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lefo lyás aránya 6%, szürke nyáras faállományban az intercepciós veszteség 
19%, a törzsi lefolyás 15%. A szürke nyáras faállományban csak a vegetációs 
időszak ban, míg az erdei fenyves erdőrészlet esetében egész évben, még a 
nyugalmi időszakban is gyűjtöttem adatokat. A kontrollterületként szolgáló 
tisztáson lehullott legnagyobb szabadfelszíni csapadékesemény mértéke 31 mm.

A koronaintercepció, a törzsi lefolyás és a szabadfelszíni csapadék méréséből 
származó eredmények a jövőben jól felhasználhatóak lesznek a homokhátsági 
erdőállományok vízháztartásának modellezéséhez, valamint megfelelő 
természetvédelmi-erdészeti kezelésükhöz is.
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FELHASZNÁLÓI	ATTITŰDÖK	AZ	
ERDŐGAZDÁLKODÁSI	ÁGAZATBAN

Facskó Ferenc
Nyugat-magyarországi Egyetem – Erdőmérnöki Kar – Roth Gyula 

Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola 
Sopron, Magyarország

Absztrakt

Az információ csak néhány évtizede jelent meg és vált a vállalati stratégia 
kiemelt tényezőjévé, megjelenve ezzel a személyi, szervezeti és technikai 
infrastruktúrafejlesztésekben. Jelen dolgozatomban csak az egyik 
tényezővel, a számítógépet használó személyek hozzáállásával foglalkozom. 
Megvizsgáltam a felhasználók számítógép-használati gyakoriságát; az 
általuk használt eszközök kategóriáit; a futtatott alkalmazások típusát; 
kikértem véleményüket a használt alkalmazásokról. Ma már a számítógép és 
a kommunikáció elválaszthatatlan egymástól. Elemeztem, hogy a szervezeti 
hierarchiában a különböző szintek között áramló információ továbbítása 
mennyire elektronizált.

Kulcsszavak: erdőgazdálkodás, számítógép, felhasználók, attitűd
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Anyag és módszer

A publikációm – a tudományterület jellegéből adódóan – esettanulmány 
jellegű. Az adatgyűjtés anonim kérdőívekkel és személyes beszélgetésekkel 
történt. A vizsgálatokat 2012-ben kezdtem, az előzetes eredményeimről 2013-
ban már számot adtam (Facskó, 2013a, b). Az adatgyűjtést 2014 januárjában 
fejeztem be, így most egy lezárt vizsgálatról tudok számot adni. A kiküldött 
kérdőívekből 265 db érkezett vissza, ez az alapja jelen elemzésemnek. Ezt 
egészítettem ki személyes beszélgetésekkel melyek formális és informális 
keretek között folytak. Az adatokat a leíró statisztika módszereivel elemeztem. 

Eredmények, diszkusszió

Egy „számítógép-ökoszisztémában” – hardver + szoftver + felhasználó – 
a leggyengébb láncszemet a legfölül elhelyezkedő ember jelenti. Hiába 
a megbízható, ergonomikus eszköz és a megfelelő szolgáltatásokat nyújtó 
program, azok nem megfelelő használata hibás adatokat fog eredményezni, 
melyek következménye helytelen döntések sorozata lesz. Emiatt tartottam 
fontosnak megvizsgálni az informatikai eszközöket használó munkatársak 
ezen eszközökhöz való „viszonyát”.

Az  első kérdéseim a géphasználat gyakoriságát és a számítógépes alkalmazások 
fontosságát vizsgálták. Az ötből négy kategóriában használják a gépeket 
szinte napi gyakorisággal, egyedül az adminisztratív dolgozók elenyésző 
része jelezte, hogy nem kell naponta számítógép elé ülnie. A kerületvezetői 
az a kategória, amelyben legkevésbé fordul elő a napi géphasználat, sőt 
30 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem kell számítógépet 
használniuk munkájuk során. Ezt az állapotot érdemes összehasonlítani egy 
megelőző időpontban tapasztalttal (1. ábra). A 2005-ben készített felmérésben 
a napi géphasználatra kérdeztem rá. Habár, már akkor is – a kerületvezetőket 
kivéve – jelentős volt a géphasználati intenzitás, ez szűk évtized alatt elérte 
a maximumát. A kerületvezetők körében is negyedével nőtt a napi használati 
gyakoriság, de ez még apjainkban is csak az észlelhetőség határán van.
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1. ábra: A számítógép napi használatának változása

2. ábra: A számítógépes alkalmazások fontossága

A géphasználat gyakorisága és az alkalmazások fontosságának megítélése 
között nagyfokú azonosság mutatható ki. Az ötből négy kategóriában 
használják a gépeket naponta, és ugyanezen négy kategória az, amelyik 
pozitívan vagy – kis arányban semlegesen – viszonyul a számítógépek 
használatához. A kerületvezetők mintegy 5 százaléka arról nyilatkozott, hogy 
a számítógép kifejezetten akadályozza őket a munkájuk elvégzésében. Ebben 
a felhasználói csoportban ehhez viszonyítva kétszer annyian jelezték azt, 
hogy nem tudják nélkülözni a számítógépet, a maradék pedig – valamivel 
több, mint 85% – azt válaszolta, hogy munkája géppel és számítógép nélkül 
is ugyanúgy elvégezhető (2. ábra).
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A kerületvezetői csoport semleges/negatív hozzáállása mögött vizsgálatok 
nélkül azt gyanítható, hogy hiányzik a számítógépes gyakorlatuk. Felmérésem 
viszont azt mutatta, hogy a nagy többség – bár nem mindenki – rendelkezik 
otthon is (legalább egy) számítógéppel (3. ábra). A legkevésbé ellátott – igaz 
csak 10 százalékos a „hiány” – kategória valóban a kerületvezetői. Előfordul 
a szakirányítói személyzetnél is minimális arányban gépmentesség, de 
valószínűleg munkahelyi saját használatú hordozható eszköz ezt a hiányt 
kipótolja. 

3. ábra: Saját, otthoni számítógépek és internet-hozzáférés

A felhasználók géphasználatának biztonságát, „minőségét” nagyban 
meghatározza az, hogy milyen informatikai képzettséggel bírnak, milyen 
biztos a digitális írástudásuk (4. ábra). Az első négy csoportba tartozó 
munkatársak szinte kivétel nélkül több kategóriát is megjelöltek, és nem 
volt olyan, aki ne szerzett volna valamilyen szervezett formában átadott 
ismereteket. Az is figyelemre méltó, hogy voltak olyanok, akik saját maguk 
finanszírozta tanfolyamra iratkoztak be. Körükben jelentős az autodidakta 
módon megszerzett illetve karban tartott ismeret. Ezzel kapcsolatban az 
egyik válaszadó kiemelte, hogy a gépkezelésben tapasztaltabb kollégáktól 
kapott ismeretek a legfontosabbak.
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4. ábra: Gépkezelési ismeretek forrása

A legnagyobb lemaradásban a kerületvezetők vannak. Ez a csoport az, 
amelyik legkevésbé részesült ilyen jellegű képzésben szervezett (iskolai 
illetve tanfolyami) formában. Ebben a csoportban szinte kivétel nélkül 
csak egy képzési kategóriát jelöltek be, és negyed részük pedig semmilyen 
oktatásban sem részesült. Esetükben – a munkakörülményekből adódóan 
– még a „kollégák általi képzés” is lehetetlen. A teljes dolgozói létszámra 
vetítve három százalék alatti az a létszám, aki nem részesült informatikai 
képzésben. A 2001-es adatokkal összehasonlítva ez jelentős haladás, hiszen 
akkor még 45,9%-os volt ez az arány.

Problémaként azonosítottam azt is, hogy a speciális terepi eszközök 
hiányoznak, illetve a terepi eszközök nem a – nagyobbrészt – terepen dolgozó 
szakemberek kezelésében vannak. Az 5. ábrán az irányítóknál megjelenő 
„terepi informatika” jellemzően nem a munkaszervezést, nyilvántartást segítő 
mobil térinformatikai alkalmazást, hanem a geodéziai bemérést lehetővé 
tevő eszközt (például a Digiterra Exproler használata) jelent. Kijelenthető, 
hogy az elmúlt 8 évben ezek a GPS rendszerek az erdészek munkaeszközévé 
váltak. Ma az EU-s támogatások miatt – ahol is erdőn belül is fél méteres 
koordinátákat kérnek – a pontosabb ipari GPS/GNSS készülékeket vásárolják 
az erdőgazdasági társaságok. Legalább egy ilyen készülék már minden 
erdészeti részvénytársaságnál üzemel.
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5. ábra: Munkahelyen használt számítógépek kategóriái

Külön fontosnak tartom a fenti listából a „mobil” kategóriát. Véleményem 
szerint ezek jelentik a továbblépési lehetőséget. Igazi mobil és személyhez 
kötött eszközök univerzális alkalmazhatósággal. A piacon már megjelentek 
a víz-, por- és törésálló modellek, széleskörű terminálkínálattal: vonalkód 
olvasó, nyomtató, POS terminál. Szoftverekhez is hozzá lehet jutni, például1: 
Partometer, Deer Range Finder (távolságmérés); Baumhöhenmesser, 
Measure Height, How Tall Is That? (famagasság mérése); Forst 4Q (rakodón 
tárolt rönk és sarangolt faanyag térfogatának számítása, számba vétele); 
BS5837 Survey, Cloud1 Tree Survey, C7 – LDFN, C7 – LDFP (erdőterületek 
geometriai/geodéziai felmérése és faegyedek leltározása); C7 – EqVolume 
FN (fatérfogatszámítás); Кубатурник (fűrészüzemi fatérfogatszámítás); 
Treezilla (faegyedek „ökoszisztéma szolgáltatásnak” becslése, regisztrálása).

Ugyancsak probléma, hogy hiányoznak azok az alkalmazások, amelyek 
a terepi munkák szervezését, irányítását, nyilvántartását szolgálnák. A 6. 
ábrán látható, hogy a termelésirányítási és a tő melletti adatrögzítést lehetővé 
tevő alkalmazások aránya (termelés-irányítás, tő melletti adatrögzítés) a 
legalacsonyabbak közé tartozik.

1  Válogatás a play.google.com kínálatából 2014. február 1-jén.
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6. ábra: Különböző munkafolyamatok gépesítettsége (Az adatpontok az átlagot a 
vonalak a válaszokban megadott tartományát mutatják.)

A meglévő eszközökkel való elégedettséget elemezve azt tapasztaltam, 
hogy a hardverrel minden felhasználó csoport elégedettebb, mint az azokon 
futó szoftverekkel. A válaszadók teljes halmazát vizsgálva (az értékelést 
szaggatott vonallal mutatom a 7. ábrán), a rendelkezésre álló hardvereszközök 
minősítésének átlaga 4,18, a használt alkalmazásoké pedig 3,77. Az ötfokozatú 
érdemjegyek analógiáját használva úgy is kifejezhetem, hogy a hardver egy 
négyes fölé, a szoftverek pedig erősen négyes alá osztályzatot kaptak. 

 a) Hardvereszközök b) Szoftverek

7. ábra: Használt számítógépes környezet megítélése
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A felhasználói csoportokat elemezve ennél bonyolultabb a kép. A 
kerületvezetőket kivéve a többiek jó szintűre értékelték a rendelkezésre 
álló hardvert. Az üzemben dolgozó szakmai irányítók általi megítélés kissé 
gyengébb, ez összefüggésben állhat azzal, hogy nekik többször terepen is kellene 
gépet használni. A rendelkezésre álló szoftverek megítélésében majdnem 
fordított a helyzet. A menedzsmentben és az irányításban dolgozók rosszabb 
osztályzatot adtak, mint a kerületvezetők. Az adminisztrációs munkakörben 
dolgozók azok, akik mind a hardver-, mind a szoftverellátottságokat jónak 
minősítették. Ez abból adódik, hogy az ő esetükben nem kell „különleges” 
eszközöket használniuk, és az általuk végzett munka az, amelyet legrégebb 
óta gépesítettek, ebből következően a használt programok kiforrottak.

Megvizsgáltam, hogy a jelenleg rendelkezésre álló alkalmazások 
szükségesek-e illetve, hogy vannak-e olyan folyamatok, amelyeket érdemes 
volna automatizálni (8. ábra). Az adatokból kiderült, hogy a szakmai 
munkákat irányító személyzetnél – bár vannak feleslegesnek ítélt programok 
– nagy igény van megfelelő szakmai szoftverek kifejlesztésére. Különösen 
nagy az igény a döntéshozók szintjén. Az adminisztratív személyzet esetében 
a legkisebb a változtatási igény. Megerősítettnek látom a 6. ábra elemzésekor 
tett megállapításomat, vagyis azt, hogy esetükben a legkiérleltebbek a 
használt programok.

8. ábra: Felesleges és hiányzó szoftverek

Megvizsgáltam azt is, hogy a szigorú értelemben vett szakmai feladatokon 
kívül mire használják még a munkahelyen és otthon az informatikai eszközöket 
A vizsgált kategóriák közül a munkahelyi használatnál minden csoportnál 
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kiemelkedik a web használata (információszerzés), a kommunikáció, 
vagyis az adatok, információk elektronikus úton való továbbítása. Kisebb 
jelentőséggel bírnak a belső információs források elérése (intranet) és az 
állományok szerverről/szerverre történő mozgatása.

Az otthoni használatot vizsgálva, fontosnak tartom felhívni a figyelmet 
arra, hogy a számítógépnek, mint elektronikus adattárolónak a jelentősége a 
magánéletben is megnőtt, a munkatársak hatvan és kilencven százalék közötti 
része használja az eszközeit saját dokumentumai2 tárolására. Igaz, ebben a 
magas arányban közrejátszhat az is, hogy sok olyan eszköz megtalálható egy 
modern háztartásban, amely digitális formában rögzít adatokat.

Az elektronikus levelezést, mint gyors kommunikációs formának a 
jelentőségét több válaszadó külön is kiemelte. Az e-mailek mobil eszközökön 
való elérhetőségét is minőségi ugrásként jelölték meg.

Külön kiemelem, az otthoni munkavégzés (céges e-mailek olvasása, 
megválaszolása; intranet használata; adatok rögzítése, feldolgozása) magas 
arányát. Ez a vezetői, irányítói munkakörben dolgozók között hatvan 
százalék körüli, de az adminisztratív dolgozók és kerületvezetők között is 
harminc százalék tájékán van. Ez a tény a kutatások szerint nem hasznos. A 
munkavállaló – mivel nem tud kikapcsolódni – stressz-szintje növekszik, ami 
egészségügyi problémákhoz vezet.

 a) felülről lefele b) alulról felfele c) azonos szintek között
9. ábra: Elektronikus kommunikáció aránya

2  A dokumentum szó ebben az esetben bármilyen, a számítógépen tárolt adatállományt jelent.
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A kommunikáció irányát vizsgálva három kategóriát állítottam fel: 
a hierarchiában felülről lefele irányulót, alulról felfele irányulót és a 
hierarchiában azonos szintek közöttit (9. ábra). Az elektronikus forma 
intenzitását egy ötfokú skálán kellett értékelniük a válaszadóknak, ahol az 
1-es szint a hagyományos (szóbeli és papír alapú) kommunikációt jelentette, 
míg az 5-ös szint a kizárólagos elektronikus formát jelenti.

Az adatok kiértékelése után láthatóvá vált, hogy a legerősebben elektronizált 
az alulról felfele irányuló kommunikáció, a leggyengébb pedig az azonos 
szintek közötti. Ez az aránytalanság nyilvánvaló, hiszen felülről lefele 
rövid utasítások, kérések áramlanak, viszont a másik irányban általában 
terjedelmesebb feljegyzések, jelentések. Mivel ezek a dokumentumok 
elektronikus formában készülnek, továbbításuk is elektronikus úton célszerű.

A kérdőíven nyitott kérdés formájában arra is választ vártam az adatközlőktől, 
hogy milyen szolgáltatás megjelenése jelentett minőségi ugrást a munkájukban, 
mely funkció az, amely leginkább megkönnyíti a munkájukat. Legtöbben 
az irodai programcsomagok szövegszerkesztési és különösen sokan a 
táblázatkezelési lehetőségeit emelték ki. Az irodai csomagokkal kapcsolatosan 
fontosnak tartották kiemelni azt is, hogy gyorsabb munkavégzést, igényesebb 
kinézetet tesznek lehetővé, és csökkentik a hibalehetőségeket is. A 
munkavégzés olyan módon gyorsítják ezek az applikációk, hogy a többször 
elkészítendő, hasonló dokumentumokat csak egyszer kell „legyártani”, és a 
későbbiekben már csak aktualizálni kell a tartalmukat.

A munkát nagyban megkönnyítőnek írták le a dokumentumok, adatok 
elektronikus tárolásából következő gyors elérési lehetőséget. Az magasabb 
informatikai végzettséggel rendelkező munkatársak olyan jelzést is adtak, 
hogy az adatok relációs adatbázis-kezelővel történő tárolása, és ehhez 
kapcsolódóan, az SQL nyelven történő lekérdezés lehetőséget teremt 
számukra az adatok ad-hoc, előre nem tervezett, szabad lekérdezésére.

Minőségi ugrásnak tartják a térinformatika, azon belül is a terepi térinformatika 
megjelenését. A tematikus térképek elkészítése területén is gyorsabb, 
hibamentes munkát tesznek lehetővé a térinformatikai alkalmazások.

A számítógéppel végzett munkával kapcsolatos interjúimból két idézetet 
emelek ki, amelyek jól illusztrálják az ilyen tevékenység mindennapivá 
válását, és a számítógépekkel elkészített „termék” előállításának gyorsabbá 
válását és minőségének javulását:

„Elolvastam a kb. 10 éve, kézzel írt, grafikonokkal, táblázatokkal (optimum-
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számításon alapuló) sűrűn teleírt oldalakkal bíró diplomamunkám. Elször-
nyedtem, hogy hogyan lehetett megírni ezt számítógép nélkül!”

„… egy olyan munkafolyamatot, melyet korábban papíron levezetve, hosszas 
számológép-használat mellett tudtam csak elvégezni, beleépítették a prog-
ramba, amivel dolgozunk, így pillanatok alatt megoldható a feladat.”

Következtetések

A hazai erdőgazdasági ágazat több mint negyed százados informatikai 
fejlesztéseinek átfogó mérlegét eddig senki sem készítette el. Dolgozatomban 
nem vállalkozhattam a teljes mérleg elkészítésére, annak csak egy szegmensét, 
a felhasználók hozzáállását elemeztem. A friss felmérésem kimutatta, hogy 
a számítógépek bevezetése idején tapasztalható ellenállás mára megszűnt. 
Természetessé vált, hogy a munkakörök betöltésének feltétele a megfelelő 
szintű számítógépes ismeret, sőt a frissen munkába állt mérnökök el is várják, 
hogy megfelelő informatikai erőforrásokat munkakörükhöz.
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Absztrakt

A 2013-as év második felében a Pannon Háztáji Sertésprogram kialakítása 
jelentős fordulatot vett. A korábban csak ötletként megfogalmazott program 
konkrét elképzeléssé vált és egy szakmai együttműködés alakult ki. Ennek 
keretében 5 fő partnert különíthetünk el: a Pannon Egyetem Georgikon Ka-
rának oktatóit, hallgatóit; Nemesvámos Önkormányzatát; az Éltető Bala-
ton-felvidékért Egyesületet; a Nemzeti Agrárkamarát valamint a gazdákat. A 
program kiválóan tömöríti a szakmai érdekegyeztető, a civil szféra, a vállalati 
szféra és a felsőoktatás területéről érkezett személyeket. 

Egy bonyolult, komplex, sok mindenre kiterjedő folyamat megvalósítása a 
cél, vidéki területen, háztáji gazdálkodás keretei között. A program alapgon-
dolata egyértelműen a sertéságazat helyzetének romlásából, valamint egy 
integráció előnyeinek a kihasználásából következett. A program keretében 
kidolgozásra kerül az állattenyésztés, állattartás, feldolgozás, kereskedelem, 
termékfejlesztés – tehát a teljes vertikumot lefedő integráció kialakítása a 
cél. Mindezt szövetkezeti formában és a későbbiekben több mezőgazdasági 
ágazatra kiterjesztve valósítjuk meg. 

háztáji	gazdálkodás,	sertésprogram,	vidékfejlesztés,	integráció,	minőség

Bevezetés

Előzmények

A Pannon Háztáji Sertésprogram előzményeit vizsgálva megállapít-
ható, hogy több olyan tényező szól a program kialakítása mellett, amely az 
évtizedek alatt bekövetkezett változásokat kompenzálni tudja. Korábbi vizs-
gálataink kiterjedtek a sertéságazat jelenlegi helyzetére és megállapítottuk, 
hogy a jelenlegi trendek megállítása, a folyamat visszafordítása sürgető és 
mihamarabb megoldást kell találni a problémákra. Hosszú idősoros adatokat 
vizsgálva láthatjuk, hogy a sertésállomány jelentős csökkenésen ment keresz-
tül. 1960-tól vizsgálva, a Központi Statisztikai Hivatal adatait felhasználva 
apróbb ingadozásokkal a sertésállomány növekedett, 1980-ban több mint 9,8 
millió db sertés volt az országban. 2013-ban ez az adat 3 millió db, a rend-
szerváltás jelentős törést okozott a sertéságazatban is. 1990 és 1993 között 
közel 4 millió darabbal csökkent az állomány, amely azóta is folyamatosan 
csökken. 
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1.ábra: A sertésállomány alakulása 1960-2012 között, ezer db

Forrás: www.ksh.hu adatok alapján, saját szerkesztés, 2014

Vizsgálataink kiterjedtek az egyéni gazdaságokra és a gazdasági társasá-
gokra is. A sertésállomány tekintetében a nagyobb volumenű csökkenés az 
egyéni gazdaságokat érintette. 2000 és 2012 között a sertésállomány csök-
kenését jelentős mértékben nem a gazdasági szervezetek prognosztizálták. 
A gazdasági társaságok kb. 200 ezer db-os sertésállomány-csökkenéséhez 
képest, az egyéni gazdaságok több mint 1,5 millió db-os állománycsökke-
nése figyelhető meg. A sertéstartás és tenyésztés kis méretekben nem volt 
jövedelmező. Ennek összetett okai vannak, amelyeket befolyásolt a politikai 
helyzet, a takarmányárak, a támogatási rendszer stb. A kocaállomány vonat-
kozásában hasonló a tendencia.

A hangsúlyok eltolódása a növénytermesztés túlsúlya az agrárszerkezetben, 
nem segített a sertéságazat felfutásában. Következményként az Európai 
Uniós csatlakozás után az import termékek arányának növekedése figyel-
hető meg. A sertéságazat versenyképességi mutatói az Uniós vállalatokhoz 
képest elmaradnak. 



70

2.ábra: A sertésállomány alakulása hazánkban 2000 és 2012 között, ezer db

Forrás: KSH adatok alapján saját számítás

3. ábra: Az anyakoca-állomány alakulása hazánkban 2000 és 2012 között, ezer db

Forrás: KSH adatok alapján saját számítás

Válasz:	a	sertéságazat	helyzetének	javítása,	sertésstratégia

Egyértelműen látszik, hogy a sertéságazat helyzetének javítása egy 
sürgető probléma. Költséghatékonyan és gyorsan kell megtalálni a megfelelő 
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megoldást. A sertésstratégia célja az állománylétszám csökkenő tendenciájá-
nak megállítása, sőt pozitív irányba történő elmozdítása. Ennek megvalósulá-
sát elősegíti a Kormány 1323/2012. (VIII. 30.) határozata a sertéságazat hely-
zetét javító stratégiai intézkedésekről. A pályázati rendszerekben 2014 után 
kiemelt prioritásként határozzák meg a húsfeldolgozás és az állattenyésztés, 
kiemelten a sertéságazat és a sertéshús feldolgozás helyzetének a javítását. 
Komplex fejlesztésre van szükség, amely magában hordozza a „Minőségi 
Magyar Sertéshús” védjegy fejlesztését, a külpiacok bővítését, piaci infor-
mációs rendszerek fejlesztését, vágópontok kialakítását. A sertésstratégia 20 
ezer új munkahelyet teremt, 2,6 milliárd Ft-os beruházást jelent. Fő priori-
tások: kutatás-fejlesztés, sertéstenyésztő beruházások, eredetigazolási rend-
szer, hatósági nyilvántartási fejlesztés, bel- és külpiaci marketing. Az Euró-
pai Unió a sertéságazatot eddig közvetlenül nem támogatta, ugyanakkor más 
vidékfejlesztési prioritásokkal összhangban pályázati pénzhez lehetett jutni. 
Erre jó példa a családi gazdaságok, a kis- és középvállalkozások támogatása, 
a termelői csoportok és együttműködések létrehozása vagy éppen a generáci-
óváltás elősegítését célzó intézkedések, pl. a fiatal gazdák induló támogatása. 

A	Pannon	Háztáji	Sertésprogram	előnyei,	a	háztáji	gazdálkodás	
mellett szóló érvek

A háztáji gazdálkodás az 1980-as években élte virágkorát. Mára ez 
a forma eltűnőben van. Ennek főleg jövedelmezőségi okai vannak, valamint 
az átalakuló életvitel, az emberek munkaideje és hajlandósága szab gátat az 
ilyen típusú állattartásnak. Ennek ellenére a háztáji gazdálkodás mellett több 
érv is szól. Ilyen, hogy a még meglévő (bár sok esetben elhanyagolt) háztáji 
gazdasági épületek felújítása alacsonyabb költségigényű, mint egy teljesen új 
épület kialakítása, tehát a kezdeti beruházásigény kisebb. A félintenzív tar-
tástechnológia költségvonzata alacsonyabb, mint az intenzív technológiáké. 
Ugyanakkor alacsonyabb gépesítettség mellett, magasabb kézimunkaigényű 
a sertéstartás, így ennek a „hozzáadott értéknek” kell megtérülnie. 

Kiváló genetikai sertésállománnyal dolgozva újabb érveket állíthatunk a ház-
táji gazdálkodás szolgálatába. A magyar nagy fehér hússertés és a magyar 
lapály sertés kiválóan alkalmazkodott a hazai körülményekhez, nagyobb biz-
tonsággal lehet beállítani a termelésbe, félintenzív tartástechnológia mellett 
ezen fajtákat. A beruházásigény esetében említett épületek megléte arra en-
ged következtetni, hogy a sertétartásnak, sertéstenyésztésnek hagyományai 
vannak, amelyek felélesztése mindannyiunk érdeke. 

Mindemelett egyéb társadalmi hatások is a háztáji gazdálkodás mellett ér-
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velnek. Ilyen a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás növelése. A teljes verti-
kumot lefedi a program, a tartás, tenyésztés, feldolgozás és értékesítés egé-
szét, így jelentősen hozzájárul a munkahelyek számának növeléséhez. Kisebb 
volumenben a háztartások esetében kiegészítő jövedelemről beszélhetünk. 
Várhatóan az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők lesznek azok, akik a 
programhoz kapcsolódnak. Számukra a kiegészítő jövedelem jelentős élet-
színvonal növekedést idézhet elő. 

A társadalmi hatásokon túl, vidékfejlesztési szemszögből vizsgálva a prog-
ramot szintén érveket hozhatunk a háztáji gazdálkodás mellett. A vidék fel-
emelkedésének egyik kulcskérdése a vidéki népesség foglalkoztatottságának 
növelése. A Pannon Háztáji Sertésprogram jelentős szerepet kíván vállalni 
a munkahelyteremtés esetében. A vidéki népesség gazdasági vérkeringésbe 
kapcsolása újabb munkahelyeket generálhat. Vállalkozások jelenhetnek meg, 
egyesületek, nonprofit szervezetek kapcsolódhatnak a programhoz. Vidékfej-
lesztési szemszögből hosszú távú cél élénk pezsgő vidéki élet megteremtése.

3 fő problémakör köré csoportosul a háztáji gazdálkodás hátrányainak cso-
portosítása. Ezek: 

 ● tenyészállat drága, 

 ● inputok beszerzése és az  

 ● értékesítés. 

A hátrányok következményei a termelési színvonal csökkenése (minőség 
csökkenés, tenyészállat drága), magasabb költségek (versenyképesség csök-
kenése, inputok árai magasak pl. takarmányárak), valamint alacsonyabb 
árbevétel realizálása (kisebb volumenű értékesítés, alkupozíció hiánya). A 
megfelelő minőség előállításához kiváló alapanyagokból kell dolgozni. A 
Pannon Háztáji Sertésprogram egy szervezetbe integrálja a gazdákat, így na-
gyobb volumenben képesek termékeket előállítani, a felsorolásban a háztáji 
gazdálkodás hátrányaiként említett témakörökre megfelelő megoldást találni. 
A siker kulcsa ezesetben az integráció, amely szövetkezeti formában valósul 
meg. 

A	Pannon	Háztáji	Sertésprogram	rövid	összefoglalása

A Pannon Háztáji Sertésprogram kidolgozása folyamatban van. Na-
gyon sokrétű, komplex termelő és értékesítési konstrukció készül, amely a 
későbbiekben reményeink szerint több ágazatra is kiterjeszthetővé válik. Az 
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ötlet a Pannon Egyetem Georgikon Karának Állattudományi- és Állattenyész-
tési Tanszék munkatársai, valamint Nemesvámos polgármestere részéről fo-
galmazódott meg. A Georgikon Kar részéről további partnerek csatlakoztak a 
programhoz. Statisztikával, elemzéssel, vidékfejlesztéssel és vállalatökonó-
miával foglalkozó kutatók vesznek részt a programban. Jelenleg további part-
nerek csatlakoztak a kezdeményezéshez. Egyrészről az Éltető-Balaton-fel-
vidékért Egyesület. 60 településből áll és 5 statisztikai térséget érint. 3 jól 
elkülöníthető terület található itt (4. ábra): a Balaton partján lévő települések, 
amelyek főleg a turizmusra építenek. A Veszprém és Ajka környéki falvak 
jóval szegényebb, elmaradottabb térségek. Itt található a Művészetek Völ-
gye, ahol kiemelendő az együttműködési hajlandóság. Hangulatában inkább 
a Bakony hegyeit idézi a terület. A harmadik rész a sümegi kistérség, amely a 
legelmaradottabb térség. (www.balatonleader.hu). 

További partner a programban kormányzati részről a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara (továbbiakban: NAK). Mintegy 300 ezer tagot számlál, egyetlen 
országos szervként működik a korábbiakkal ellentétben. Céljuk egy erős, le-
gitim köztestület megvalósítása, egységes szolgáltatáspaletta kialakítása volt. 

A programról az érintett akcióterület gazdái is folyamatosan érdeklődnek. Po-
tenciális partnerként ők is részt vesznek majd a későbbi folyamatokban. 

4. ábra: Az Éltető Balton-felvidékért Egyesület akcióterülete

Forrás: www.balatonleader.hu, 2014
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A program egyik alapvető rendelete 2010. július 5-én lépett hatályba 
a 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet, mely újra módosította a kistermelői élelmi-
szerelőállításra és kereskedelemre vonatkozó előírásokat. A jogszabály olyan 
civil javaslatokat is tartalmaz, melyek a korábbi rendeletmódosításba nem ke-
rülhettek bele. A változás újabb lehetőségeket is nyit a kistermelők számára. 
Már hatályos 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet a civil javaslatok közül számos 
újabbat beemelt a szabályozásba, ami tovább javíthatja a kistermelők hely-
zetét. (www.fatosz.eu) A rendelet értelmében a termelő 40 km-es körzetében 
(légvonalban) értékesítheti termékeit. A program során ezt a 40 km-es körze-
tet vettük alapul. Folyamatban lévő kutatásaink is erre a területre irányulnak. 
Kérdőíves felmérés folyik, egyrészről a termelésbe a későbbiekben poten-
ciálisan bevonható gazdák között, akiktől választ várunk olyan kérdésekre, 
hogy hajlandóak-e részt venni ilyen programban? Mekkora az a jövedelem, 
amiért hajlandóak vállalni a sertéstartáshoz kapcsolódó munkákat? Másrész-
ről fogyasztói kérdőívezés is folyik. A potenciálisan számba vehető értékesítő 
helyek, mint pl.közintézmények konyhái, közétkeztetés, húst árusító boltok 
válaszaira is szükségünk van, hogy piaci részről is legyenek információink. 
Főként olyan kérdésekre keressük a választ, hogy hajlandóak-e ilyen árut 
felhasználni a konyhájukban? Előnyben részesítenék-e a helyi terméket? (A 
kistermelői törvény értelmében a termelő háznál is értékesíthet, megszabott 
mennyiséget. Valamint a falusi vendégasztal tevékenység keretében feldolgo-
zott termékeit szintén eladhatja, felszolgálhatja.) 

A Pannon Háztáji Sertésprogram célja egy olyan termelői és értékesí-
tési szövetkezet létrehozása, amely a sertéstenyésztésétől egészen az értéke-
sítésig integrálja a termelőket. A gazdákhoz kihelyezett kocák felnevelt sza-
porulatait összegyűjtik, egy központi vágópontra szállítják. Szigorú tartás- és 
takarmányozás-technológia mellett nevelik a gazdák az állatokat, folyamatos 
állatorvosi szolgálat és szaktanácsadás segíti munkájukat. A szövetkezeti vál-
lalkozási forma a legmegfelelőbb egy ilyen kezdeményezés megvalósításá-
hoz. A kereskedelem és értékesítés megszervezése szintén a szövetkezet fela-
data, de a kistermelők, családi gazdálkodók háztól is értékesíthetnek. Fontos 
a rövid ellátási lánc erősítése, a helyben termelés és értékesítés összekapcso-
lása, továbbá a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása. A szövet-
kezet ezért vágópontot és feldolgozó üzemet hoz létre. Fontos, és a hús elő-
állítása során kiemelt szerep jut a nyomonkövethetőségnek. Egy informatikai 
bázis kiépítése elengedhetetlen, amely alapján a teljes folyamat ellenőrizhető. 
Melyik állat, mikor vágásérett, milyen élősúlyú, stb. Cél tehát a teljes ver-
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tikum lefedése, a komplex folyamat szervezése. Nem titkolt cél ezenkívül 
a társadalmi hatások erősítése, a vidék népességmegtartó erejének, a vidéki 
foglalkoztatásnak a növelése. Magyar fajtákra alapozva (magyar nagyfehér 
és/vagy magyar lapály sertésfajták), a genetikai állomány erősítése, a helyi 
gazdaságok fejlesztése és a versenyképesség növelése mind-mind az elérni 
kívánt célok közé tartozik.

A	Pannon	Háztáji	Sertésprogram	előnyei

Az egyik legfontosabb, kiemelendő előnye a programnak a vidéki né-
pesség foglalkoztatásának a bővítése, munkahelyek teremtése. Amely együtt 
jár a jövedelmek növekedésével. A szegényebb rétegek kiegészítő jövedel-
met szerezhetnek, amely jelentős életminőség javulást idézhet elő. Jövőbeni 
kutatási cél ezen kiegészítő jövedelmek pontos, számszerűsített realizálása. 
További előny a kormányzati programokkal összhangban a sertésállomány 
növelése, hazai fajtákra alapozva. Mindezt a háztáji gazdálkodás keretei kö-
zött megvalósítva, amely szintén a vidéki népesség életminőségénak a javulá-
sát idézheti elő. A helyi gazdaságok versenyképességének növelése a cél, egy 
fenntartható agrárszerkezet erősítése mellett. 

Az életminőség növekedése, az új trendek és jogszabályok magukkal hozták 
a minőségi élelmiszertermelés fokozottabb igényét, biztonságos élelmiszerel-
látást. A termékek előállítási folyamata során a nyomonkövethetőség kiemelt 
szerepet kap. Ezekre a változásokra a Pannon Háztáji Sertésprogram kiváló 
megoldást kínál. 

Az integráció előnyeinek kihasználása egyértelműen magával hozza a költ-
ségek csökkenését, valamint a versenyképesség fokozását a gazdák körében. 
Így a gazdasági szempontú előnyök a Pannon Háztáji Sertésprogram kiemelt 
prioritásai közé tartoznak. A versenyképesség fokozásához szorosan kapcso-
lódik a hozzáadott érték növelése, amelyet a feldolgozó üzemből kikerülő 
termékek reprezentálnak. 

A program jelenlegi helyzete

Kérdőíves felmérés folyik a már említett fogyasztói körökben (közin-
tézmények, kórházak, iskolák, óvodák stb., valamint a potenciálisan szóba 
kerülő gazdák, termelők körében. Közülük kezdetben azokat céloztuk meg, 
akik jelenleg is foglalkoznak sertéstartással. A kérdőívezést kiterjesztettük 
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továbbá az értékesítőhelyekre is, húsboltokra, kiskereskedelmi egységekre. 
A kérdőívezés eredménye után a szervezeti keretek kialakítása következik, a 
szövetkezet létrehozása, a hozzá kapcsolódó felelősségek és szabályok meg-
határozása, pontosítása. Megvalósíthatósági tanulmányokat készítünk és üz-
leti tervet, amivel megalapozzuk a program várható eredményeit és a tervek 
alapján folytatjuk a munkát.

Referenciák

www.ksh.hu

www.balatonleader.hu

www.fatosz.eu

1323/2012. (VIII. 30.) kormányhatározat: A sertéságazat helyzetét javító 
stratégiai intézkedések

4/2010. (VII. 5.) VM rendelet, a kistermelői élelmiszerelőállításra és keres-
kedelemre vonatkozó előírásokat tartalmazza
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A NÖVÉNYTERMESZTÉSI 
TECHNOLÓGIÁK 

RENDSZERSZINTŰ	VIZSGÁLATA

Gór Arnold
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, 

Keszthely, Magyarország

Absztrakt

Annak megítéléséhez, hogy a különböző növénytermesztési technológiák 
(hagyományos, ökológiai és precíziós) ökonómiailag milyen rangsorban he-
lyezkednek el, rendszerszintű mélységű vizsgálatot kell elvégeznünk. Sok 
termelési tényezőt, amit az externáliák szintjén kezelünk, a szakirodalom ki-
hagy az elemzés fókuszából. A vízfelhasználás egy ezek közül, pedig társadal-
mi szerepe egyre növekszik. Kiemelten vizsgálom a víz szerepét a termelési 
tényezők közül. További elemzési cél az is, hogy részletesen megvizsgáljuk a 
tápanyag visszapótlás magyar szokásrendszerét és statisztikai adatok alapján 
okszerűségét. Ezekből pedig arra következtetek, hogy milyen kritériumoknak 
kell egy ilyen komplex szempontrendszernek megfelelni és hogyan lehet azt 
kialakítani, valamint későbbiekben a gyakorlatban elterjeszteni. 

Bevezetés

Doktori disszertációm témája a precíziós növénytermesztés komplex ökonó-
miai vizsgálata. A témakör részletes elemzését egy teljes technológiájában 
precíziós elemeket felvonultató üzem gazdasági adatai szolgáltatja. Rá kel-
lett azonban jönnöm, hogy a tisztán modellszámításokon alapuló ökonómiai 
elemzés, ami a magyar szakirodalomban elterjedt, nem megfelelő a rendszer-
szintű vizsgálat elvégzése. A problémát az jelenti elsősorban, hogy az össze-
hasonlítás alapjának a konvencionális művelést vették és ennek egy bizonyos 
százalékában határozták meg a precíziós technológiák bevezetésének megté-
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rülését. (Takácsné 2011) Véleményem szerint kizárólag külön rendszerként 
(stratégiai célok megvalósításaként) lehet a technológiákat megvizsgálni, 
és egységesíteni egy szempontrendszert. Ez szolgáltatná az összehasonlí-
tás alapját, aminek eredményeként nem lenne kihagyott elem a hatékony-
ságvizsgálatból. Összegezve tehát elmondható, hogy célom megvizsgálni a 
növénytermesztési technológiákat (hagyományos, ökológiai és precíziós), 
valamint ezek integrált változatát ökológiai és versenyképességi szempontból.

A stratégia megválasztásának szempontrendszeréről végzett kutatá-
sunk megmutatta, hogy a technológiai vezetőszerep és az ezzel kapcsolatos 
költségpozíció lesz a menedzsment számára az a terület, ahol a legnagyobb 
hatást gyakorolhatja a hosszútávon sikeres működésre. A termelési tényezők 
vizsgálata során arra jutottunk, hogy a biológiai tényezők mindenki számára 
azonos feltételeket teremtenek, a szántóföldi növénytermesztés esetén a ké-
miai és a fizikai tényezők befolyásolhatják legnagyobb mértékben a termelés 
versenyképességét. A stratégiai cél és szempontrendszer közös pontját keresve 
meg kellett állapítanunk, hogy a különböző növénytermesztési technológiák 
az alapvető célokban különböznek, és ez határozza meg második lépésként a 
kialakított eszközrendszert. Megállapításunk röviden, hogy a konvencionális 
technológia célja a költségcsökkentés általi versenyképesség növelés; a 
precíziós technológia a növény igényeinek teljes megfelelésből származó 
költségcsökkenést, hozamnövekedést és kockázatcsökkentést követi; míg az 
ökológiai a teljes vegyszermenteségnek szenteli. Ez is alátámasztja a három 
termelési rendszer összehasonlíthatóságának bonyolultságát. (Gór és Pupos 
2014) Mivel a célok különbözőek, így összehasonlításuknak is több szem-
pontot, vagy egy közös mesterségesen létrehozott mérőszám felhasználását 
követeli meg. Mi az utóbbi irányba indultunk el, és a rendszerek alkotóeleme-
ire bontásával, majd az elemek vizsgálatával kívánjuk célunkat elérni. Ebben 
a tekintetben jelen publikáció inkább egy állapotfelmérés és kérdésfelvetés, 
mint befejezett kutatómunka.

A következő lépésként, ami ennek a dolgozatnak is a vázát adja, a 
korábban említett fizikai és kémiai elemek rendszerben elfoglalt helyét és 
szerepét vizsgáltam meg. Alapvető fontosságú ezen elemek közül a műtrágya 
és a növényvédő szer, valamint az utóbbihoz kapcsolódó vízszükséglet fel-
mérése. Mi is a jelenlegi magyar gyakorlat a nevesített inputok tekintetében?
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Helyzetfelmérés

Abból indultam ki, hogy a legdrágább inputból célszerű a legtöbbet megtaka-
rítani, hiszen arányaiban ez jelenti a legnagyobb költségtömeget. Az alábbi, 
1. ábra mutatja az inputok árának változását az elmúlt 12 évben.

 

1. ábra A vetőmag, műtrágya és a növényvédő szer árváltozása (előző év = 100%) 
Forrás: KSH

Ez az árindexváltozás nem tükrözi azonban a szükséges mennyisége-
ket és az ezzel kapcsolatban lévő költségtömeget. A legnagyobb hullámzást 
a műtrágya ára mutatta, hiszen ez közvetlen kapcsolatban áll a földgázéval. 
Ennek megfelelően a mezőgazdasági vállalatok a hatóanyag mennyiségé-
vel szabályozták a költségeiket, jelentősen csökkentették mértékét az elmúlt 
évtizedben. Ha megvizsgáljuk az értékesített és felhasznált műtrágya tömegét 
az évek során (2. ábra), akkor megállapíthatjuk, hogy az input mennyisége 
még a 2013-as évben sem éri el a szükséges, hozam által kivett hatóanyag 
mértékét. Lehetőség szerint feltöltő trágyázást kellene végezni, hogy a koráb-
bi évek alacsony mezőgazdasági területre vonatkoztatott hatóanyag mértékét 
ellensúlyozni lehessen. Fontos kiemelni a 2008-09-es éveket, amikor a műt-
rágya kiugró árváltozása jelentős visszaesést jelentett a műtrágya értékesítés-
ben. Azóta fokozatos növekedést tapasztalhatunk, a biztató tendencia ellenére 
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még nem megfelelő a tápanyag utánpótlás mennyisége a kiegyensúlyozott és 
biztos hozamok realizálásához. 

Év

Egy hektár 
mezőgazda-
sági terület-
re	jutó	műt-

rágya, kg
összesen

ebből

nitrogén fosz-
for

káli-
um

2004 453 293 75 85 77
2005 392 260 61 71 67
2006 456 289 75 92 78
2007 507 320 87 100 87
2008 431 294 63 74 74
2009 367 275 44 48 64
2010 385 281 46 58 72
2011 413 302 51 60 77
2012 438 313 59 66 82
2013 498 346 75 77 93

1. táblázat Műtrágya értékesítés hatóanyagban (ezer tonna) 

Forrás: KSH adatok kiegészítve a 2013-as adatokkal

A növényvédő szer tekintetében két dolgot is megvizsgáltam. Az 
egyik a hatóanyag mennyisége, ami viszonylag konstans értéket mutat kis 
hullámzással (3. ábra). Ami gondolkodásra késztetett, az a kijuttatáshoz szük-
séges víz mennyisége. Kíváncsi voltam a folyóvíz mennyiségére, hiszen a 
mezőgazdasági vízfelhasználás témakörén belül a KSH erre nem tartalmazott 
adatot. A kimutatás az öntözésre és halastó célra hasznosított víz mennyiségét 
mutatja. Számunkra a későbbiekben az öntözővíz mennyisége fontos, így azt 
kiemeltem.

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Értékesített víz öntözésre 
összesen, millió m

3 109,0 56,8 69,9 162,7 143,3 161,1 55,0 105,2

Vízjogilag engedélyezett ön-
tözési terület, ezer hektár 226,0 223,1 199,7 188,8 208,1 202,1 173,8 182,5

2. táblázat: Mezőgazdasági vízfelhasználás (2004–2011) Forrás: KSH
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Modellkalkuláció	a	víz	mennyiségének	becslésére

A gondolkodás és az összehasonlítás szempontjából az alábbi algo-
ritmus alkalmaztam. Célom végső soron a növénytermesztési technológiák 
összehasonlítása. Ennek egyik eleme a növényvédő szer hatékony felhaszná-
lása. Az ökológiai művelés esetén ez a mennyiség nyilvánvalóan minimális 
lesz, szinte nulla. A precíziós és a konvencionális esetén azonban különb-
ség lesz, ami két indokra vezethető vissza. Az egyik a technológiából faka-
dó szercsökkenés (nincs sorismétlés, automatizált művelés csökkenti az em-
beri hibákat, pontosabb kijuttatás kevesebb felesleget jelent); a másik pedig 
a szinergikus hatás, ami több év során alakulhat ki, és gyommentes táblák 
képében mutatkozik meg. Maga a növényvédő szer azonban nem az egyet-
len, ami csökken, hiszen ehhez kapcsolódik gépi költség és személyi költség 
csökkenés, valamint a kijuttatáshoz szükséges vízmennyiség is. Míg az előb-
bieket viszonylag könnyen meg lehet becsülni, az utóbbi felméréséhez egy 
hozzávetőleges modellszámítást végeztem. Mivel pontos adatok nem állnak 
rendelkezésre, így csak a növényvédő szer mennyiségéből indulhatok ki. Ezt 
ismerve a keverési arány becslésével (és ez valóban csak egy becslés lehet, 
hiszen ez termékenként és hatóanyagonként változik), megkapunk egy víz-
mennyiséget. A kalkuláció elvégzésével azt kapjuk, hogy 

1%-os	töménységet	vegyünk	alapul	(10	gramm/liter),	ami egy na-
gyon alacsony mennyiségnek számít, ennek tizedét (1 gr/l) tüntetik fel bizo-
nyos szereken. A 2011 -es növényvédő szer értékesítési adat 22 798 tonna. 
Ennek	100-szorosa	a	vízmennyiség,	ami	a	kijuttatáshoz	szükséges.	Vagyis 
hozzávetőlegesen 2 279 800 m3. Mezőgazdasági területre vonatkoztatva ez 
427	l/ha. A valóság ennek a tízszerese is lehet, figyelembe véve a töménység 
széles skáláját. 

Megjelenik valahol ez a vízmennyiség a termék önköltségében, vagy 
csak rezsiköltségként merül fel vállalati szinten? Externáliaként tekintünk rá, 
vagy fontosnak véljük a csökkentését a jövőben? A későbbi pontos összeha-
sonlítás elvégzéséhez ennek a számításnak a továbbfejlesztett változatát is 
meg kell határoznunk. Tekintve, hogy az öntözésre felhasznált vízmennyiség 
2011-ben 105,2 millió m3, (2. táblázat) ez a mennyiség talán nem is tűnik 
számottevőnek. 
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2. ábra: A növényvédő szerek megoszlása és az értékesített mennyiség 2000-2012 
(ezer tonna) Forrás: AKI Statisztikai Osztály

Érdekes és megdöbbentő adatsor viszont, amiben leírják bizonyos élelmi-
szeripari termékek előállításához szükséges víz mennyiségét. Néhány példát 
említve, amivel a vízlábnyomot is mérni szokták, 1 alma termesztése 70 l, 1 
hamburger előállítása a teljes folyamatot (alapanyag, feldolgozás, szállítás) 
tekintve 2400 l vizet vesz igénybe. A víz, mint stratégiai erőforrás, fontos-
sága évről évre növekszik. Magától értetődik, hogy a hatékony gazdálkodás 
így alapvető fontosságúvá válik. Az Öko Zrt felméréséből kiderül, hogy a 
demográfiai csökkenés ellenére is növekvő vízigénnyel számolnak, (Öko Zrt 
2008). A mezőgazdaságra vonatkoztatva ráadásul a legmagasabb növekedési 
százalékkal számolnak, ami az állattenyésztésnek köszönhető. Vonatkoztatva 
arra, hogy a növénytermesztés közvetlenül begyűrűzik az állatenyésztés költ-
ségébe és inputanyagaiba, a jelenlegi téma folyamatos figyelemmel kísérete 
szükségessé válik. Megfigyelve az Öko Zrt. által vezetett konzorcium becslé-
si mechnizmusát, a mezőgazdasági vízfelhasználás meghatározása ismételten 
csak az öntözés, halastó, állattenyésztés és egy egyéb kategóriák eredménye-
iből adódik össze, utóbbi, ami reményeim szerint talán tartalmazhatta vol-
na a növényvédő szer felhasználást, sajnos csak egy regionális átalány adat, 
településenként változik és nem tudunk meg róla többet a kiadvány alapján. 
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3. táblázat Magyarország vízigénye 2015 Forrás: Öko Zrt

Összegzés

A kutatás jelenlegi szakaszában a termelési rendszerekbe bekerülő elemek 
meghatározása, kategorizálása és kiértékelése zajlik. Ennek feltétlen ponto-
san végbe kell mennie ahhoz, hogy a későbbiekben egy összehasonlító szem-
pontrendszert állíthassak fel. Mint azt a cikk mutatja, sok elem fontossága 
még kérdéses és további elemzéseket igényel. A víz fontossága nem kér-
dőjelezhető meg, mégis mindössze hozzávetőleges becslések során jutunk 
el a növényvédő szer felhasználásig. Ez a kalkuláció mindössze egy mo-
dellszámítás, bizonyítására lehetőségem nem nyílott. Fontos lesz számom-
ra a konvencionális és precíziós technológiák összehasonlításánál, hogy a 
vízfelhasználást is belevegyem a költségek közé, hiszen ennek kihagyásával 
véleményem szerint a megállapításaim nem állnának helyt. A műtrágya fel-
használás csökkentésére való törekvés esetén pedig felmerül a kérdés, hogy 
a túlzott megtakarítás nem veti-e vissza a terméshozamokat, valójában ver-
senyhátrányt jelentve a hazai mezőgazdasági vállalatok és gazdák számára. 
Ildomos lenne a költségcsökkentés helyett az optimalizáció felé terelni az 
érdekelteket, problémaként merül fel azonban a termények kereskedelmi ára, 
ami kilátástalanná teszi a megtérülést. A stabil, kockázatmentes éves hoza-
mok jobb versenyhelyzetbe hoznák viszont a magyar termelőket, ami hosszú 
távon kifizetődővé válhat.
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Absztrakt

A fenntartható fejlődés szempontjából kiemelkedően fontos a talajok védel-
me, termékenységének megőrzése. Ezért napjainkban is jelentősek a tartam-
kísérletek, amelyekben hosszú távon figyelemmel kísérhetjük a talajban leját-
szódó folyamatokat, valamint a különböző kezelések talajra kifejtett hatásait.

A nitrogén körforgalom során a szerves formából szervetlen, illetve szervet-
len formából szerves keletkezik. Megvalósulásában a növények fontos szere-
pet játszanak, amikor a szervetlen nitrogént a szervezetükbe építik.
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Kutatásunk során egy 25 éve beállított trágyázási tartamkísérlet 21. és 22. 
évét vizsgáltuk. Célunk volt, hogy megállapítsuk, különböző trágyaszinte-
ken, hogyan alakul át a szerves nitrogén, milyen mértékben nő vagy csökken 
a növények számára felvehető nitrogén mennyisége a talajban.

Kulcsszavak: talaj, szerves nitrogénforma átalakulása, mikrobiológiai folya-
matok, tartamkísérlet, műtrágyázás

Bevezetés

A fenntartható fejlődés szempontjából kiemelkedően fontos a talajok védel-
me, termékenységének megőrzése. Ezért napjainkban is jelentősek a tartam-
kísérletek, amelyekben hosszú távon figyelemmel kísérhetjük a talajban leját-
szódó folyamatokat, valamint a különböző kezelések talajra kifejtett hatásait 
(Németh 2005).

A nitrogén az élő szervezetek számára nélkülözhetetlen elem. A talajban elő-
forduló nitrogén csupán néhány százaléka hasznosítható a növények számá-
ra, mivel 95-99%-a szerves kötésben fordul elő. A növények által felvehető 
forma a szerves anyagok átalakulásával, a mineralizációs folyamatok során 
keletkezik, továbbá műtrágyázással kerülhet a talajba. Ez az egyik legfon-
tosabb tényező, amely a növénytermesztés eredményességét meghatározza 
(Németh 1996).  

A nitrogén körforgalom során a szerves formából szervetlen, illetve szervet-
len formából szerves keletkezik. Megvalósulásában a növények fontos szere-
pet játszanak, amikor a szervetlen nitrogént a szervezetükbe építik.

A nitrogén egyik legfontosabb raktára a talaj (Jarvis et al.). A nitrogén szer-
ves formája az akár 1-8% nitrogént tartalmazó humuszban található (Németh 
1996). A talajban található nitrogén mennyisége folyamatosan csökkenne az 
összes szerves anyaggal együtt, ha az okszerű tápanyag-utánpótlás nem va-
lósulna meg. Erre számos példát láthatunk nyugat-európai trágyázási tartam-
kísérletekben. 

A tápanyagellátás határozza meg a talaj termékenységét, mivel a tápanyagok 
természetes módon nem pótlódnak (Kádár 2010).  Ahogyan javul a talaj N-el-
látottsága, a mikroszervezetek tevékenysége is intenzívebbé válik, viszont az 
extrém dózisok bizonyítottan csökkenthetik ezen szervezetek mennyiségét 
(Lásztity et al. 1981). 
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A műtrágyázás (különösen a nitrogén és foszfor műtrágya) kifejezetten nö-
veli a talajban található szerves-C mennyiségét, elősegítheti a C megkötését 
(Zhengchao et al. 2013).

Kutatásunk során egy 25 éve beállított trágyázási tartamkísérlet 21. és 22. 
évében vizsgáltuk a nitrogénforgalomhoz kapcsolódó néhány talajkémiai és 
mikrobiológiai paramétert, kukorica monokultúrában, különböző trágyaszin-
teken. A kísérleti terület Görbeházán, a Hajdúsági löszháton található. Célunk 
volt, hogy megállapítsuk, ezen a réti talajon, a különböző trágyaszinteken, 
hogyan alakul át a szerves nitrogén, milyen mértékben nő vagy csökken a 
növények számára felvehető nitrogén mennyisége a talajban.

Anyag és módszer

A különböző kezelések hatását a talaj nitrogénforgalmára a talaj fizikai-ké-
miai és mikrobiológiai tulajdonságainak változásával követtük nyomon, 
Görbeházán egy 25 évvel ezelőtt beállított tartamkísérletben, réti talajon. A 
nedvességtartalmat a talaj 24 órás, 105oC-on történő szárításával határoztuk 
meg. A talaj pH-ját desztillált vízben és 1M-os KCl-ban mértük, a talaj/víz 
aránya 1/2,5 volt. A talaj AL oldható P2O5 és K2O tartalmát Enger et al. 
(1960) módszere alapján vizsgáltuk. A talaj NO3-N tartalmát Felföldy (1987) 
szerint mértük, míg a szerves C tartalmat Székely et al. (1966) által leírt mód-
szer alapján állapítottuk meg. Az ureáz enzim aktivitásának vizsgálata Szegi 
(1979) módszerével történt, amely az ammónia kvantitatív meghatározásán 
alapszik. A mikrobiális biomassza nitrogént fumigációs eljárással (Vance et 
al., 1987), míg a nitrát feltáródást inkubáció után (Felföldy, 1987) határoztuk 
meg.

Eredmények és értékelésük

A 2009-es és 2010-es év talajra vonatkozó általános fizikai és kémiai para-
métereit az 1. táblázatban foglaltuk össze. A talajtextúra agyagos vályog, 26-
28%-os nedvességtartalommal. A pH semleges, illetve enyhén lúgos. Megfi-
gyelhető, hogy a második trágyaszinten, mind a két pH érték lecsökkent. 

Mind az AL-oldható foszfor és mind a könnyen felvehető kálium is szignifi-
kánsan növekedett a növekvő dózisok hatására a kontrollhoz képest. A nitrát 
koncentrációja a talajban szignifikánsan növekedett a második és az ötödik 
trágyaszinten. A szerves C mennyisége csak a nagyobb dózisok hatására mu-
tatott növekedést.
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1. táblázat: A görbeházi tartamkísérlet talajának néhány �zikai és kémiai tulajdonsága 
(Kátai et al., 2014)
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1. Kontroll 26,01 7,85 7,03 41,0 280,0 19,95 24,35

2. N40P25K30 28,16 7,40 6,43 99,1 293,8 38,86 25,63

3. N80P50K60 27,58 6,80 5,90 182,3 318,8 51,42 24,65

4. N120P75K90 26,94 7,40 6,73 202,7 352,5 43,89 31,85

5. N160P100K120 27,23 7,68 6,85 204,8 325,5 39,35 30,63

6. N200P125K150 27,96 7,75 6,95 130,9 329,5 57,04 29,23

SzD5% 5,65 0,39 0,42 71,64 37,63 25,41 3,33 

A 2. táblázatban látható, hogy a nitrifikáló baktériumok száma a 200kg ha-1 
nitrogénnel kezelt területeken szignifikánsan lecsökkent. Ez is bizonyítja, 
hogy az extrém dózisok gátolják a mikroorganizmusok szaporodását, míg a 
közepes dózisok serkentik. Az ureáz enzim aktivitás szintén a közepes dózi-
soknál volt a legmagasabb. A nitrát produkció drasztikusan lecsökkent a ha-
todik kezelésben, még a kontroll terület nitrát produkciójához hasonlítva is, 
ami ismét igazolja az előbbi állításunkat. A mikrobiális biomassza nitrogén 
mennyisége a trágyaadagok növelésével fokozatosan növekedett a talajban.

A talaj C/N aránya (1. ábra) a kezelések dózisainak növekedésével párhu-
zamosan kismértékben nőtt, mégis elmondható, hogy az arány a 10:1-hez 
értékkel jellemezhető, mely az irodalmi adatoknak megfelel. 
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2. táblázat: A görbeházi tartamkísérlet néhány talaj C- és N-forgalmi paramétere 
(Kátai et al., 2014.)
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1. Kontroll 2,48 3,86 19,86 6,81 46,25

2. N40P25K30 2,54 6,26 38,70 8,96 57,52

3. N80P50K60 2,43 6,79 43,24 11,95 66,98

4. N120P75K90 3,03 7,15 29,09 11,40 75,71

5. N160P100K120 2,90 14,26 32,52 14,40 54,74

6. N200P125K150 2,81 6,71 13,89 16,05 57,48

SzD5% 0,31 9,19 18,38 8,18 12,37

1. ábra: A talaj C/N arányának változása a kezelések függvényében

Összefoglalás

A C/N arány a kezelések hatására kis mértékben nőtt. A szerves kötésű 
C mennyisége nagyobb mértékben növekedett, mint a szerves N mennyisége, 
ez a növekedés a N120P75K90 trágyaszinten érte el a szignifikáns mértéket. A 
nitrifikáló baktériumok mennyisége a negyedik és ötödik kezelésben volt a 
legnagyobb, az N200P125K150 legnagyobb dózis mennyiségüket visszavetette. 
A nitrát-feltáródás mértéke szignifikánsan nőtt a kezelésekben. A nagy 
dózis a nitrát-feltáródás mértékét a kontroll szintje alá vetette. A mikrobiális 
biomassza N mennyisége minden alkalmazott kezelésben nőtt. Az ureáz 
aktivitása az N120P75K90 trágyaszint felett szignifikánsan növekedett a kontroll 
értékéhez viszonyítottan.

Következtetések

A műtrágyázás megfelelő dózisának alkalmazása, illetve a megfelelő 
dózis megválasztása kedvezően befolyásolhatja a növények számára 
hasznosítható szervetlen N formák mennyiségét a talajban. 
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A túlzott műtrágya dózisok mind a talaj kémhatására, mind a 
N-körforgalomban szerepet játszó mikroorganizmusok aktivitására negatív 
hatással lehetnek.

A kukorica monokultúrában az alkalmazott N120P75K90 trágya 
dózis gyakorolt kedvező hatást a N-körforgalom általunk vizsgált néhány 
paraméterére.
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BAKTÉRIUMTRÁGYÁK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

TENYÉSZEDÉNYES KÍSÉRLETBEN

Jakab Anita
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 
Agrokémiai és Talajtani Intézet, Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Kutatásunk során tenyészedényes kísérletekben tanulmányoztuk a kereske-
delmi forgalomban is kapható mikrobiológiai oltóanyagok a talajok egyes 
mikrobiológiai tulajdonságaira, valamint az alkalmazott tesztnövény bio-
masszájára kifejtett hatásait. 

A kísérleteket a DE ATK MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézet tenyészedény-
házában, állítottuk be, 4 egymást követő évben (2010-2013) 3 különböző 
baktériumtrágyát alkalmazva (BactoFil A10, EM-1 és Microbion UNC). A 
készítményeket önmagukban; kontroll, NPK műtrágya, valamint búzaszalma 
kezelésekhez; és azokkal kombinált kezelésekben tanulmányoztuk, 12 kom-
binációt alkalmazva. Az alkalmazott talaj minden évben mészlepedékes cser-
nozjom talaj (Debrecen-Látókép), a tesztnövény angolperje (Lolium perenne, 
L.) volt.

Kulcsszavak: baktériumtrágyázás, műtrágyázás, búzaszalma, talajmikrobio-
lógia, angolperje.  
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Bevezetés

Az alternatív tápanyag-utánpótlás révén a mezőgazdasági termelésben egyre 
több, különböző összetételű és hatásmechanizmussal rendelkező mikrobioló-
giai oltóanyag alkalmazható (Biró 2003, 1-11, Ocskó, 2012). A kijuttatható 
és kereskedelmi forgalomban kapható, engedélyezett mikrobiológiai készít-
ményeket az alkalmazandó hatások alapján az alábbiak szerint csoportosít-
hatjuk (a csoportosítás alapját a 36/2006.	 (V.18.)	 FVM	 rendelet adja, In-
ternet1): Szimbionta mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények, melyek 
főként a nitrogénkötésben résztvevő szimbionta baktériumokat, valamint a 
foszfor és mikroelemek mobilizálásában szerepet játszó mikorrhiza gombá-
kat tartalmaznak. Cellulózbontó mikroorganizmusokat tartalmazó készítmé-
nyek, melyekben, a cellulózbontásban fontos mikrobák, főként baktériumok 
találhatóak. Komposztálási célra használható készítmények, amik a növényi 
maradványok lebomlásának elősegítésében, illetve a komposztálási folyamat 
felgyorsítására alkalmazhatóak. Elsődlegesen, talajon keresztül ható, termés-
növelő hatású mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények, melyek a mak-
ro- és mikroelemek körforgalmában vesznek részt. Növényre ható mikroorga-
nizmusokat tartalmazó készítmények, megelőzésként, a növények kórokozói, 
kártevői elleni védelem céljából alkalmazható gombakészítmények, a levél-
felületre kijuttatandó, a növények fejlődésének serkentésére alkalmazható 
algakészítmények, illetve kombinált mikrobiológiai oltóanyagok, melyek 
alkalmazásával az előzőekben ismertetett hatások komplexen érhetőek el.

Problémát jelent azonban, hogy a hozzáférhető készítmények 
hatásairól kevés tudományos adat áll rendelkezésre. Jelen dolgozatban 
célkitűzés volt a kereskedelmi forgalomban kapható, három baktériumtrágya 
összehasonlító vizsgálata. Tenyészedényes körülmények között vizsgáltam a 
készítmények a talaj főként mikrobiológiai tulajdonságaira kifejtett hatásait. 
Vizsgáltam, hogy a baktériumtrágyák a kontrollhoz, NPK műtrágyázáshoz, 
szalmakijuttatáshoz; önmagukban, illetve műtrágya és növényi maradvány 
(búzaszalma) jelenlétében milyen változásokat váltanak ki a talaj 
tulajdonságaiban és a növényi biomassza (angolperje, Lolium perenne, L.) 
mennyiségében, illetve a készítmények milyen kombinációkban bizonyulnak 
a legeredményesebbnek.

Anyag és módszer

A tenyészedényes kísérletek a DE AGTC MÉK Agrokémiai és 
Talajtani Intézet tenyészházában kerültek beállításra 2010-2013 között 
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Debrecen-Látóképről származó mészlepedékes csernozjom talajon, angolperje 
(Lolium perenne, L.) tesztnövénnyel. A kísérlet talaja minden évben a mérési 
eredmények alapján enyhén savanyú kémhatású, vályog fizikai féleségű volt 
nitrogénnel és foszforral közepesen, káliummal jól ellátott.

Az alul perforált tenyészedényekbe a talaj kifolyása ellen kis szövet került 
elhelyezésre, valamint edényenként 1-1 kg légszáraz talaj bemérésre. 
A tenyészedények mozgatható kocsikon, eső, illetve éjszaka tető alatt 
tartva kerültek elhelyezésre. Edényenként a talajfelszínre 0,6g angolperje 
mag elvetése történt. A kísérletben kontroll-, NPK műtrágya-, valamint 
szalmakezelés, és ezeknek három különböző baktériumkészítménnyel 
kombinált kezelése került alkalmazásra (Bactofil A10, EM-1, Microbion 
UNC). A kísérlet kezelési terve az 1. táblázatban tekinthető meg. A kísérletben 
alkalmazott 12 kezelés véletlen blokk elrendezésben, 3 ismétlésben került 
beállításra, amely összesen 36 tenyészedényt jelentett. 

1. táblázat A kísérletben alkalmazott kezelések

Kezelés Alapkezelések

1 Kontroll/Kezeletlen
2 NPK műtrágya
3 Búzaszalma
4 BactoFil A10
5 NPK műtrágya+BactoFil A10
6 Búzaszalma+BactoFil A10
7 EM-1
8 NPK műtrágya+EM-1
9 Búzaszalma+EM-1
10 Microbion UNC
11 NPK műtrágya+Microbion UNC
12 Búzaszalma+Microbion UNC

A műtrágyakezelésben a nitrogén NH4NO3 (0,2857g edény-1), a 
foszfor KH2PO4 (0,1915g edény-1), a kálium pedig KH2PO4 (0,1915g edény-1) 
és K2SO4 formájában (0,0625g edény-1) került kijuttatásra. A szalmás 
kezelésnél 3g aprított búzaszalma került edényenként a talajba, amely 
szabadföldi körülmények között 7t ha-1 értéknek felelt meg. A BactoFil A10 
és EM-1 baktériumtrágyák hígítva, míg a Microbion UNC előre kimérve 
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kerültek a talajhoz keverve a kísérlet beállításakor. A baktériumkészítmények 
alkalmazott dózisai a szántóföldi ajánlás kétszeresének feleltek meg. Az 
edényeket naponta a szabadföldi vízkapacitás 60%-ára tömeg-kiegészítés 
alapján öntözve voltak. 

A kísérlet a tesztnövény csírázásától számított 8 hét leteltével történt 
felszámolásra. A növényi minták begyűjtése a 4. és 8. héten történt. A minták 
először levegőn, majd 50°C-on tömeg-állandóságig szárítva lettek lemérve, 
mely után az edényenkénti száraztömeg meghatározása történt. A 8. hét 
leteltével edényenkénti talajmintavételre került sor.  

Laboratóriumi körülmények között a talajmintákból lemezöntéses 
módszerrel az összes-baktériumszám (húsleves-agar táptalaj), a 
mikroszkopikus gombák mennyisége (pepton-glükóz agar táptalaj) (Szegi 
1979, 234-259) lett meghatározva. Az aerob cellulózbontó és nitrifikáló 
baktériumok mennyisége Pochon és Tardieux (1962, 102) módszere alapján, 
míg a talajlégzés mértéke (CO2 tartalom) Witkamp (1966, cit. Szegi 1979, 
234-259) szerint lett lemérve. 

Az eredmények átlagértékei közötti statisztikailag igazolható 
eltérések vizsgálatához Aydinalp és Tolner (2010, 754-768) statisztikai 
adatelemzésének varianciaanalízisét alkalmaztuk (MS OFFICE Makró), 
melyben meghatároztuk az eredmények 5%-os szignifikáns differencia 
értékeit.

Eredmények és értékelésük

Alábbiakban a kísérleti éveket összegző, átlagértékeket bemutató 
értékelés következik. Az eredmények bemutatása során az NPK és 
szalmakezelések átlagértékei a kontrollhoz, a NPK+baktériumtrágya értékei 
a műtrágyázáshoz, a szalma+baktériumtrágya kombinációk átlagértékei a 
szalmakezeléshez viszonyítva kerülnek ismertetésre. Kapott eredmények 
összehasonlításánál a szignifikáns változások félkövér	 betűvel, csillaggal 
jelölten kerültek kiemelésre. 

A talaj összes-baktériumszáma (1. ábra) a négy év átlagában, 
a legtöbb esetben hasonló tendenciát követett. A műtrágyakezelésnél 
a kontrollhoz viszonyítva baktériumtrágyázás szignifikáns növekedést 
eredményezett. A kijuttatott tápelemek elősegítették a mikroszervezetek 
elszaporodását. A szalma kijuttatása kismértékű, statisztikailag nem 
igazolható csökkenést okozott. A baktériumtrágyák önmagukban alkalmazva 
mérsékelt baktériumszám növekedést fejtettek ki. Az NPK kezeléshez 
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képest az NPK+Baktériumtrágya kombinációk minden esetben kisebb, 
míg a szalma+baktériumtrágya kombinációk növekvő mikrobaszámot 
eredményeztek. A kijuttatott mikroszervezetek törzsei a növényi maradványt 
táptalajként használva elszaporodtak. 
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1. ábra A kezelések hatása a talaj  összes-baktériumszámára (2010-2013)

Az összes-baktériumszámon belül az aerob cellulózbontó baktériumok 
mennyisége (2. táblázat) a műtrágyázással csökkent, szalmakijuttatással 
növekedett. A szalma, mint növényi maradvány jó táptalajként szolgált a 
mikroszervezeteknek, elősegítette azok elszaporodását. A baktériumtrágyázás 
minden esetben nagymértékű baktériumszám növekedést eredményezett. 
A kombinált NPK+baktériumtrágya kezeléseknél a műtrágyázáshoz 
képest nagyobb átlagértékeket tapasztaltunk. A Szalma+Baktériumtrágya 
kombinációk hasonló pozitív növekedést eredményeztek. A kezelések között 
statisztikailag igazolható különbség nem megállapítható. 

A nitrifikáló baktériumok száma (2. táblázat) az alkalmazott 
kezelések mellett jelentősen változott, azonban a hatások a négy év átlagában 
statisztikailag nem igazolhatóak. A műtrágyázás növekedést, szalmakijuttatás 
csökkenést eredményezett. Ugyanezen kezeléseknél a cellulózbontók számának 
ellentétes változása volt megfigyelhető. A baktériumtrágyák közül leginkább 
az EM-1 emelkedik ki, mely baktériumszám növekedést eredményezett. 
A kombinált NPK+Baktériumtrágya kezelések a műtrágyázáshoz képest 
mennyiségi csökkenést okoztak, míg a cellulózbontóknál ismételten ellentétes 
eredmény volt megfigyelhető. A Szalma+Baktériumtrágya kombinációk 
segítették a szervezetek szaporodását, számuk e kezeléseknél jelentősen 
megemelkedett. Az összes-baktériumszámon belül a cellulózbontók és 
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nitrifikálók számának változását tanulmányozva, megállapítható, hogy az 
egyik mennyiségének növekedésével egy időben a másik csökkenése volt 
tapasztalható.

2. táblázat Az aerob cellulózbontó és nitri�káló baktériumok mennyiségének 
változása a kezelések függvényében, (2010-2013)

Kezelések
Cellulózbontó
baktériumok

*103 db g talaj-1

Nitrifikáló	
baktériumok

*103 db g talaj-1

Kontroll 1,405 2,279
NPK műtrágya 1,388 3,066
Búzaszalma 1,874 0,920
BactoFil A10 4,925 1,388
NPK+BactoFil A10 1,606 1,384
Búzaszalma+BactoFil A10 6,076 2,106
EM-1 5,324 3,124
NPK+EM-1 5,094 1,618
Búzaszalma+EM-1 5,385 1,344
Microbion UNC 6,060 1,806
NPK+Microbion UNC 2,146 1,291
Búzaszalma+Microbion UNC 3,753 3,264

Átlag 1,405 1,966
CV% 97,9 10,9
SzD5% 5,30 2,85

A mikroszkopikus gombák mennyisége (2. ábra) a négy év 
átlagértékei alapján a műtrágyakezelésnél nem változott számottevően. 
A szalma kijuttatásával azonban csekély növekedés volt megfigyelhető. 
A kijuttatott növényi maradvány elősegítette a gombák elszaporodását. A 
baktériumtrágyák esetében csak egy esetben volt tapasztalható kismértékű 
növekedés a kontrollhoz viszonyítva (EM-1). A kombinált kezelések közül 
az NPK+Baktériumtrágya kombinációk nem, a Szalma+Baktériumtrágya 
kezelések egyes esetekben negatívan befolyásolták a gombaszámot. 
Szignifikáns csökkenést eredményezett a szalmakezeléshez képest a 
Szalma+EM-1 kombináció. 
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2. ábra A kezelések hatása a talaj  mikroszkopikus gombaszámára (2010-2013)

A talajlégzés mértéke (3. ábra, CO2) a műtrágyázásnál összességében 
csökkenéssel, a szalmakijuttatásnál növekedéssel mutatkozott.  A  baktériumtrágyázás 
negatívan, az NPK+Baktériumtrágya kombinációk a műtrágyázáshoz képest 
pozitívan, a Szalma+Baktériumtrágya kezelések a legtöbb esetben pozitívan 
hatottak a talajlégzésre. A hatások közül kizárólag egy esetben volt szignifikáns a 
különbség (NPK+Microbion UNC). 

3. ábra A kezelések hatása a talajlégzés mértékére (2010-2013)

Az angolperje száraz tömegének a kezelések hatására kialakult 
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átlagértékei a 4. ábrán kerültek bemutatásra. Az alkalmazott kezelések közül 
leginkább az NPK kezelés emelkedett ki, mely minden évben szignifikáns 
termésnövekedést eredményezett. A szalmakezelésű edényekben a legtöbbször 
depresszió volt megfigyelhető a növényi biomasszában. A baktériumtrágyák 
önmagukban nem, míg kombinált kezeléseiknél a negatív hatások 
mérséklését eredményezték több esetben is. A készítmények közül a BactoFil 
A10 leginkább NPK műtrágyával kombináltan, az EM-1 önmagában, míg a 
Microbion UNC szalmával együtt eredményezett statisztikailag igazolható 
változást. A szalma+baktériumtrágya kombinált kezelésű edényeknél 
legtöbbször csökkenés volt tapasztalható. A vágások között is esetenként 
különbségek állak fenn. Az 1. vágásnál a készítmények jelentősebb, főként 
negatív irányú váltásokat (biomassza csökkenés) előidéző hatása érvényesült. 
A 2. vágás idejében, ami a kísérlet végi állapotokat jól tükrözte, szinte minden 
évben hasonló dinamikával jelentkező hatások mutatkoztak.

4. ábra Az angolperje biomasszájának változása a kezelések hatására (2010-2013)

A kezelések és a vizsgált paraméterek közötti összefüggések 
megismerését korreláció-analízis segítette. Negatív, szoros kapcsolat állt fenn 
a kísérleti évek és a talajlégzés mértéke (CO2) (r = -0,725) között. Pozitív 
szoros kapcsolat volt megfigyelhető a cellulózbontó baktériumok és a NO3

-

-N mennyisége (r = 0,740), a talajlégzés és AL-K2O (r = 0,765), a növényi 
zöldtömeg 1. és 2. vágásának (r = 0,772), a 2. vágásának és összesített zöld 
tömegének (r = 0,874),  száraz tömegének 2. vágási (r = 0,898), és összesített 
száraz tömegének értékei (r = 0,804) között, illetve a perje összes zöld tömege 
és a száraz tömeg 2. vágás (r = 0,776) eredményei között. Pozitív, igen szoros 
kapcsolat állt fenn a növényi paraméterek esetében.
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Összefoglalás

Tenyészedényes körülmények között tanulmányoztam 3 különböző 
baktériumtrágya önmagukban, valamint NPK műtrágya és búzaszalma 
kijuttatása melletti hatásmechanizmusát, miként befolyásolja a talaj egyes 
mikrobiológiai paramétereit, és az alkalmazott tesztnövény biomasszáját 
több éves kísérletben. 

A tapasztalt hatások alapján a készítmények közös illetve specifikus 
hatásait különböztettem meg, mely szerint:

- Önmagukban alkalmazva mindhárom készítmény pozitívan 
befolyásolta a baktériumszámot (BactoFil A10-nitrifikálók, EM-1 
és Microbion UNC-cellulózbontók számát). Műtrágya melletti 
alkalmazásukkal a nitrifikáló baktériumok mennyiségét, illetve 
a talajlégzést serkentették. Szalma melletti alkalmazásukkal 
mérséklődött a növényi biomassza depresszió mértéke.

- Specifikusan, önmagában alkalmazva az EM-1 a cellulózbontó 
baktériumok és mikroszkopikus gombák mennyiségét növelte. A 
Microbion UNC az összes-baktérium és a cellulózbontó baktériumok 
számára hatott pozitívan. Műtrágya melletti alkalmazásuk esetében 
az EM-1 serkentette mikroszkopikus gombák mennyiségét.  Míg a 
BactoFil A10 szalma jelenlétében elősegítette a növényi biomassza 
növekedését. Az EM-1 szalma kijuttatásával a cellulózbontó 
baktériumok mennyiségét, valamint a növényi biomasszát emelte. 

Kísérleti eredmények alapján tett fontosabb megállapítások:

- A kezelések közül a műtrágyázás hatására szinte minden évben 
tapasztaltunk szignifikáns mikrobaszám növekedést. A kezelés 
leginkább az összes-baktériumszámot növelte, a hatás a jobb 
tápanyag-ellátásnak köszönhető. 

- A búzaszalma kijuttatása mellett a cellulózbontók mennyiségének 
növekedését, egyes esetekben a mikroszkopikus gombaszám pozitív 
változását tapasztaltuk. A növényi maradványok táptalajul szolgáltak 
a mikroszervezeteknek, főként a bontásában szerepet játszó mikrobák 
szaporodtak el. 
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- A baktériumtrágyák alkalmazása mellett a cellulózbontó baktériumok 
mennyiségének növekedését figyeltük meg, egyes esetekben a 
mikroszkopikus gombaszám is nőtt. 

- A baktériumtrágyák műtrágya melletti alkalmazása a műtrágyázáshoz 
képest a cellulózbontó és nitrifikáló baktériumok számának 
csökkenését idézték elő egyes években. A kijuttatott nitrogén gátlón 
hatott a nitrifikáló baktériumok elszaporodására.

- A szalma+baktériumtrágya kombinációk kedvezően befolyásolták 
a cellulózbontók és mikroszkopikus gombák mennyiségét (növényi 
maradványok bontása).

A készítmények közül a BactoFil A10 műtrágyával kombináltan, az 
EM-1 önmagában és műtrágyával, míg a Microbion UNC szalmakezeléssel 
kombináltan bizonyult a leghatásosabbnak.
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Absztrakt

Az ökológiai körforgásban a növény jelenti a kiindulási pontot. A növények 
emberre és környezetre gyakorolt pozitív hatása felveti azt a kérdést, hogy az 
ember és a környezet milyen hatással van a növényekre. A külföldi, főként 
nyugati országokban sikeresen működő Közösségi kertek program és a Green 
City Mozgalom (GC) „Zöld infrastruktúra” megteremtése nálunk is elérhe-
tő cél lehet. A nemesítés irányának és a tudatos tervezésnek (endemikus fa-
jok előnyben részesítése; tartósság; alacsony fenntartási költség; várostűrés; 
biodiverzitás megteremtése és megőrzése) kiemelt szerepe van a hazai zöld-
felület megreformálásában. Az általunk kifejlesztett, ill. fejlesztés alatt álló 
„Hort-in-Box” („kert a dobozban”) rendszer (HB) a legújabb természettudo-
mányi és mérnöki ismeretek felhasználásával egy biológiailag egyensúlyban 
lévő „mini növényi életteret” „mini kertként” mutat be.

Kulcsszavak: környezet, zöldfelület, tervezés, innováció, fenntarthatóság

Bevezetés

A növényeknek meghatározó szerepük van az élővilág működési ciklusában, 
mert a magasabb rendű élő szervezetek létezésének alapfeltételét jelentik. Az 
ökológiai körforgásban a növény a kiindulási pont. Szervetlen anyagokból a 
fény energiájának segítségével szerves anyagot állít elő (fotoszintézis). Az 
előállított anyagot saját szervezetének felépítésére és fenntartására, valamint 
oxigén termelésére használja fel. Az ökológiai körforgásban a növény jelenti 
a kiindulási pontot. A növények emberre és környezetre gyakorolt pozitív 
hatása felveti azt a kérdést, hogy az ember és a környezet milyen hatással van 
a növényekre. A humán és biotikus, abiotikus tényezők jelentősen befolyá-
solják a növényi létet meghatározó életkörülményeket. A minket körülvevő, 
mesterségesen kialakított növénytársulások értékes tulajdonságait sokszor 
alulértékelik. Az emberek általában az egynyári és évelő - gazdasági haszonra 
nem alkalmas - növényeket díszítő értékük miatt ültetik. Dekorációs értékük 
mellett az élő és élettelen környezetre gyakorolt hatásuk biológiai, környezet-
védelmi, mérnökbiológiai és rekreációs szerepük révén érvényesül.

Az utóbbi évtizedekben az ember hajlamossá vált a természetes és 
mesterséges kialakított növényi környezet értékes tulajdonságait alulértékel-
ni, pedig díszítő értékükön túl jelentős a biológiai, környezetvédelmi és rekre-
ációs szerepük is. Az élethez nélkülözhetetlen oxigén-termelést, a levegőben 
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található szennyezőanyagok (korom, por, nehézfémek) megkötését végzik. 
Emellett szanatóriumok, kórházak környékén jelentős a pszichére gyakorolt 
pozitív hatásuk is. A kisméretű egy- és kétnyári dísznövények színűkkel és 
formájukkal keltenek bennünk kellemes érzést. A fás növények környezet-
javító hatásuk, biomassza-termelő képességük (nagy levélfelület miatt) és 
hosszú életük (fajonként eltérő) miatt kiemelt fontosságúak, különösen 
városok, nagyforgalmú utak mellett. Ezek az élő szervezetek szimbiózisban 
élnek az állatokkal. A természetes körforgásban az ember jelenléte vagy meg-
jelenése (érintetlen esőerdők) sokszor az egyensúly megbomlását okozza. 
Ennek következtében a kedvezőtlen tényezők a növényekre is visszahatnak, s 
jelentősen gyengíthetik életminőségüket, csökkenthetik biológiai aktivitásu-
kat, megjelenésük díszítőértékét, és az általuk előállított biomassza mennyi-
ségét is. A környezethez való viszonyulás országonként más és más. Nyugati, 
fejlett államokban egyre jobban teret nyer a „fenntartható zöld gondolkodás” 
elve, amely közelebb kívánja hozni a természettől elszakadó társadalom tag-
jait a környezetbarát életvitelhez. Az embernek újra vissza kell találnia arra 
az útra, amely nyugalmat, lelki és testi egészséget nyújthat számára.

Hazánkban a tervezés során kevésbé veszik figyelembe egy ország 
két felének eltérő ökológiai adottságait, ezért alacsony színvonalú köztéri 
kiültetésekkel találkozhatunk. A külföldi, főként nyugati országokban sike-
resen működő Közösségi kertek program és a Green City Mozgalom (GC) 
„Zöld infrastruktúra” megteremtése nálunk is elérhető cél lehet. A nemesítés 
irányának és a tudatos tervezésnek (endemikus fajok előnyben részesítése; 
tartósság; alacsony fenntartási költség; várostűrés; biodiverzitás megterem-
tése és megőrzése) kiemelt szerepe van a hazai zöldfelület megreformálásá-
ban. Az eddig megvalósult GC-koncepció keretében olyan makro-, mezo- és 
mikro lakóterek születtek, melyek mind jobban közelítenek a mai, termé-
szet-központú rendszerekhez (öko-falvak, passzív házak, széndioxid-negatív 
technológiák, stb.). Az új GC-irányzatok közül a függőkertek, a tetőkertek és 
a növényfalak terjedése várható a következő években.

Anyag és módszer

Előzmények

Tanszékünkön 2010-ben kezdődtek a növényfalak hazai megvalósítási lehe-
tőségeinek kutatásai. A vertikális beültetések fejlesztésének előkészületek-
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ént a virágoszlop-beültetések (1.kép) már újdonságot jelentettek az addigi 
vertikális növénybeültetési megoldásokhoz képest: Eddigi tapasztalataink 
szerint a taxonok nagy része – több-kevesebb fitotechnikai beavatkozás 
mellett - jól adaptálható ilyen jellegű felhasználásra.

1.kép Virágoszlop ültetések

DE AGTC Dísznövénytermesztési és Zöldfelület-gazdálkodási Tanszék, Debrecen, 
2011

Az általunk fejlesztés alatt álló „Hort-in-Box” („kert a dobozban”) rendszer 
(HB) a legújabb természettudományi és mérnöki ismeretek felhasználásá-
val egy biológiailag egyensúlyban lévő „mini növényi életteret” „mini kert-
ként” mutat be. A növény gyökérzetét magába foglaló, könnyű szerkezetű 
konténerrendszer a növény többi részét is stabilan tartja. A különböző 
formációkban összeállítható rendszer bruttó térfogata 10-50 liter között vál-
toztatható. A kísérlet 2013-ban Debrecenben két helyszínen, összesen 20 db, 
60x40 cm méretű, kutatási célokat szolgáló HB-szett kihelyezésével kezdő-
dött. A konténereket különböző kültéri kitettségben (teljes napfény, félár-
nyék, árnyék), épületek és kerti létesítmények falára rögzítettük (2-4.kép). 
A növényanyag összeállítása során nyolc, vegetatív úton szaporított, ökoló-
giailag egymáshoz illeszthető dísznövény fajt (Chlorophytum sp, Callisia sp, 
Tradescantia sp, Ficus sp., Scindapsus sp. Zebrina sp., Campanula sp., Bata-
ta sp, Plectrathus sp) választottunk ki. A 83-110 napon át végzett mérések 
során során meghatároztuk a 20 db HB-rendszer teljes vízforgalmát.
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2.kép Batata sp          3.kép Callisia sp.          4.kép Campanula sp.

társításban

DE ATK Mezőgazdasági Növénytani, Növényélettani és Biotechnológiai 
Tanszék, Debrecen, 2013

Eredmények

A kísérlet mérési adatai alapján a teljes napon tartott Batata sp. HB-szett napi 
átlagban 0,91 liter, míg a félárnyékba kihelyezett Batata sp. 0,6 liter vizet 
párologtatott el (1. táblázat). Teljes megvilágításban a Campanula sp. 0,71 
liter, a teljes árnyékban lévő Callisia sp. pedig 0, 046 liter vizet használt fel 
két mérési időpont között. A nagyobb vízmennyiség felhasználást a növény 
környezeti hűtése okozza. A HB-kísérletekhez felhasznált fajok (beltérre pl.: 
Callisia, Epipremnum, Ficus, Nephrolepis, Kalanchoe, stb., kültérre pl.: Ce-
losia, Salvia, Ocimum, Zinnia) és azok ellenálló képességét befolyásoló pro-
tein-hidrolizátumokkal (Costantino Srl, Italy) végzett kutatásaink eredménye 
alapján további kísérletek beállítása és folyamatos értékelése indokolt.

•  Mérés	időintervalluma:	2013.	07.	02	–	2013.	09.	30

Fajok
Összes	öntözőviz	

felhasználás
(liter)

Vízfogyasztás
(liter/alkalom)

Napi párologtatás 
(liter/nap)

Batata sp. na-
pon 100,1 2,129 0,91

Batata sp. félár-
nyék-ban 49,8 1,383 0,6
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Campanula sp. 
napon 78,3 1,665 0,71

Callisia sp. 
árnyékban 3,8 0,105 0,046

1.táblázat Néhány dísznövényfaj vízforgalmi adata a mérési időszakban
DE ATK Mezőgazdasági Növénytani, Növényélettani és Bio-technológiai Tanszék, 

Debrecen, 2013

Következtetések,	javaslatok

Az adatok alapján remélhető, hogy a HB-rendszer a közeljövőben dekoratív, 
ugyanakkor környezeti szempontokból innovatív módon jelenik meg köz-
tereink, lakóházaink falán. Várhatóan, a következő néhány évben láthatóvá 
válik, mely egynyári és évelő dísznövény fajok és fajták, valamint milyen 
ápolási technológiák alkalmasak a városi közterületek, belső terek újszerű 
kialakítása során.
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FŐZÖTT	VILÁGOS	SÖRÖK	
ÁSVÁNYI ANYAG- ÉS ÖSSZES 

POLIFENOLTARTALMA

Szabó Edina
Debreceni Egyetem, Élelmiszertudományi Intézet, 

Debrecen, Hungary

Sipos Péter
Debreceni Egyetem, Élelmiszertudományi Intézet, 

Debrecen, Hungary

Absztrakt

 A sör egy olyan fermentált ital, mely alapanyagai révén számos 
értékes komponenst tartalmaz. Ezen vegyületek a sörfőzés során kerülnek 
a sörbe. Jelen tanulmány az általunk főzött világos sörök ásványi anyag- és 
polifenoltartalmával foglalkozik. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy 
melyik világos sör a legjobb összetételű.

Kulcsszavak: sör, ásványi anyag, polifenol
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Bevezetés

 A sör az emberiség egyik legrégebb óta ismert itala, mely napjainkban 
is nagy népszerűségnek örvend (Iimure-Sato, 2012). Fermentált ital, mely 
vízzel cefrézett malátából (főként árpából), komló és élesztő hozzáadásával 
készül (Nogueira et al., 2005). Alapanyagainak köszönhetően a sör gazdag 
vitaminokban, fehérjékben, ásványi anyagokban (elemek) és polifenolokban 
(antioxidánsokban) (Kalusevic et al., 2011).
 Az ásványi anyagok főként a víz és a maláta, a polifenolok pedig 
a komló révén kerülhetnek a sörbe (Montanari et al., 2009; Stevens et al., 
1999). Ezen vegyületek jelenléte a sörben nemcsak szervezetünk, hanem 
a sör összetétele szempontjából is lényegesek, mivel annak kolloidális 
stabilitását, aromáját, keserűségi fokát, oxidáló képességét, öregedését, és 
színét is befolyásolják (Nakamura et al., 2012; Stevens et al., 1999; Peris et 
al., 1991).

Makroelemek	a	sörben
 
A sörben makro- és mikroelemek egyaránt megtalálhatóak (Goldammer, 
1999; Warnakulasuriya et al., 2002; Dostalek et al., 2006; Hofta et al., 2007). 

Kálium	(K)
 A sörben az egyik legnagyobb mennyiségben megtalálható elem K, 
mely szervezetünk folyadékháztartásának szabályozásához, enzimatikus és 
hormonális folyamatainkhoz, izmaink megfelelő működéséhez szükséges 
(I1). Azonban az élesztők anyagcsere folyamataihoz is nélkülözhetetlen a K. 
A sörben való nagy mennyisége ellenére, annak ízét kevésbé befolyásolja 
(Biuatti, 2009).  

Foszfor	(P)
 Az emberi szervezet vázrendszeréhez, és a fogak felépítéséhez 
szükséges, de nélkülözhetetlen a fehérje, a zsír és a szénhidrát anyagcsere 
során is (I2). A sörben foszfátok formájában van jelen, az élesztők számára az 
ATP-szintézishez, és sejtfaluk felépítéséhez is hozzájárul (Kunze, 2004). 

Magnézium	(Mg)
 Fontos szerepet játszik szervezetünk anyagcsere folyamataiban, a 
csontok, az izmok és egyes enzimek működésében (I3). Azonban az élesztők 
anyagcseréjéhez is szükséges, hiszen enzimjeik kofaktoraként játszik szerepet. 
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A maláta és a sörfőzéshez felhasznált víz általában elegendő mennyiségben 
tartalmazza a Mg-ot (Biuatti, 2009). 
Kén	(S)
 Nélkülözhetetlen a keratin előállításához, a porcok, az inak és a 
csontok egészséges kifejlődéséhez. Szerepet játszik az inzulin valamint 
a heparin termelésében, továbbá semlegesíti az ételekben lévő cianid, a 
belélegzett levegőszennyezés és a cigarettafüst mérgező hatását. A test 
valamennyi sejtjében előfordul (I4). A sörben a kén szulfát-ion formájában 
található meg, és pozitív hatást fejt ki a keményítő és a fehérjék lebontására, 
ami előnyös a sör tisztítása során. A sörnek száraz, éles ízt ad, növeli a 
keserűségét. Azonban nagy mennyiségben sós kellemetlen ízt kölcsönöz neki 
(Biuatti, 2009).
Kálcium	(Ca)
 Szervezetünk számára a Ca az egészséges csontokhoz, és a vas 
felszívódásához szükséges (I5). A sörfőzés során a Ca főként a cefrében 
található meg, jelentősége abban rejlik, hogy növeli a cefre savasságát, 
fokozva ezáltal a cukok- és a fehérjebontó enzimek működését, így nő az 
extrakt és az oldható nitrogén mennnyisége (Biuatti, 2009). 
Nátrium	(Na)
 A szervezet folyadékháztartását szabályozza, az izomműködéshez, a 
vérnyomás szabályozásához, enzimek aktiválásához szükséges (I6). Napjainkban 
- mivel túl sok Na-ot fogyasztunk, mely növeli a  szív és érrendszeri betegségek 
kialakulásának kockázatát – nagy figyelmet kap a K és a Na bevitt mennyisége. 
A túlzott K bevitel is hátrányos, inkább ezen két elem mennyiségének arányára 
a lényeges. A helyes K:Na arány 15:1 (Hegyesiné, 2002).

Mikroelemek	a	sörben

Cink	(Zn)
 Stabilizálja szervezetünkben az RNS és a DNS, valamint a fehérjék 
szerkezetét, az inzulintermelésben és -lebontásban játszik nagy szerepet 
(Pais, 1999). Az egyik legfontosabb elem a sörben is, nélkülözhetetlen az 
élesztők metabolizmusához, és ezáltal az fermentációhoz (Biuatti, 2009). 

Réz	(Cu),	vas	(Fe),	mangán	(Mn)
 Kis mennyiségben nélkülözhetetlenek a szervezet számára. A Fe az 
oxigén és a széndioxid szállításában, a fáradtságérzet csökkentésében, a Cu a 
vas hemoglobinba való beépülésében, a Mn pedig az emberi agy zavartalan 
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működésében, a csontrendszer egészséges fejlődésében játszik nagy szerepet 
(I7; I8; Pais, 1999). Koncentrációjuk rendkívül lényeges a sörfőzés során 
is, mivel zavarhatják a főzési folyamatot, toxikussá válhatnak az élesztők 
számára, és a hab stabilitását és színét károsan befolyásolhatják (Biuatti, 
2009; Matsushige-Oliveira, 1993). 

 A fent említett makro- és mikorelemeken kívül még néhány egyéb 
mikroelem is előfordulhat a sörben, ilyen például az Al, melynek fő forrásai 
szintén a maláta és a víz. A sörnek keserű ízt ad anélkül, hogy az aroma 
összetételét megváltoztatná (Vinas et al., 2002; Blanco et al., 2010).
 
 Kutatásaink során arra törekedtünk, hogy meghatározzuk, milyen 
mennyiségben tartalmaznak az általunk főzött világos sörök polifenolokat, és 
ásványi anyagokat, továbbá, hogy a kapott eredményeket összevessük napi 
ásványi anyag-szükségleteinkkel.

Anyag és módszer

 Vizsgálataink során általunk főzött három világos sör (1. táblázat) 
ásványi anyag és polifenoltartalmát határoztuk meg. A söröket a Debreceni 
Egyetem Élelmiszertudományi Intézetének Zip’s Micro Brewery System típusú 
mini sörfőző berendezésével főztük, a készülékhez kapott receptek alapján. 

1. táblázat: Főzött világos sörök összetétele

 Világos sör 1 Világos sör forrás 
vízzel

Világos sör AVE 
ásványvízzel

Cefrézővíz 30 l csapi 30 l forrás 30 l AVE ásványvíz

Komlóforraló	víz 12 l csapi 12 l forrás 12 l AVE ásványvíz

Maláta
Sima 5 kg Pilseni 5 kg Pilseni 5 kg Pilseni

Karamell 0,5 kg Carahell 0,5 kg Carabelge 0,5 kg Carabelge

Komló
Keserű 8 g Aurora 8 g Spalt Select 8 g Spalt Select

Aroma 16 g Spalt Select 16 g Saphir 16 g Saphir

Élesztő
Alsó - 12 g Brewferm lager 12 g Brewferm lager

Felső 11,5 g Safbrew - -

Főzési	program: Formual 2 Formual 2 Formual 2
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Ásványi anyagtartalom vizsgálata

 A sörök elemtartalmát salétromsavas hidrolízist követően iCAP 6300 
Dual típusú Induktív Csatolású Plazma Emissziós Optikai Spektrométerrel 
(ICP-OES) határoztuk meg, melynek méréstartománya 166-847 nm, optikája 
Echelle típusú, detektora pedig szilárdtest detektor. 

Összpolifenoltartalom vizsgálata
 A sörök antioxidánstartalmának meghatározása Folin-Ciocalteu 
módszerrel történt, mely egy galluszsav ekvivalens értékben kifejezett 
összpolifenol tartalom meghatározására szolgáló kolorimetriás módszer (760 
nm-nél mérve az abszorbanciát) (Kalušević et al., 2011).

Alkalmazott statisztikai módszer 
 
 A mérés során kapott eredmények közül a különböző vízből főzött 
világos sörök elemtartalmát statisztikailag (SPSS 19 statisztikai programmal) 
varianciaanalízissel elemeztük.
 
 Kutatásaink során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mely 
alapanyagból előállított sör a legkedvezőbb összetételű, ezáltal mely sör 
járulhat hozzá leginkább (mértékletes fogyasztás esetén!) egészségünk 
megőrzéséhez.

Eredmények
Az 1. ábrán a főzött világos sörök makroelemtartalmát követhetjük 
nyomon. Ahogy látjuk, valamennyi minta esetében a K tartalom volt a 
legszignifikánsabb, melyet a P, Mg, S, Na és Ca koncentrációja követett. 
A világos sör 1 szignifikánsan több K-ot tartalmazott mint a többi sör, 
legkevesebb K-ot pedig az AVE ásványvízből főzött sör tartalmazta. P-ban 
leggazdagabbnak szintén a világos sör 1 mutatkozott, melyhez képest a másik 
két sör szignifikánsan kevesebb P-tartalommal rendelkezett. Az említett 
elemeken kívül azonban még Mg, S, Na, Ca is jelen volt a sörökben.
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1. ábra: Sörök makroelemtartalma

A 2. ábrán a világos sörök mikroelemtartalma figyelhető meg. Ahogy látjuk, 
a vizsgált sörök Li-ot, Al-ot, Zn-et, Fe-at, Sr-ot, Cu-et, Mn-t, B-t, Mo-t, Ba-ot 
tartalmaztak. A forrás vízből főzött világos sörnek szignifikánsan magasabb 
volt a Li-tartalma mint a többi világos sörnek, az AVE ásványvízből főzött 
sörben pedig alig találtunk Li-ot. Ugyanakkor ebben a sörben szignifikánsan 
magasabb volt az Al koncenrtációja mint a többi sörben.
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2. ábra. Sörök mikroelemtartalma

A harmadik legnagyobb mennyiségben előforduló elem a Zn volt. Legtöbb 
Zn-et a forrásvízből főzött világos sör tartalmazta.

 A 3. ábrán a világos sörök K:Na aránya látható. A világos sör 1 és az 
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Ave ásványvízből főzött sörök esetén az arány 15 körüli volt, ugyanakkor a 
forrásvízből főzött sör esetén jóval nagyobb volt a K:Na aránya.
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3.  ábra: Sörök K:Na aránya

 A világos sörök összpolifenoltartalmát vizsgálva (4. ábra) 
elmondható, hogy a világos sör 1 tartalmazta a legtöbb polifenolt, míg 
legkevesebbet az Ave ásványvízből főzött sör.
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4. ábra: Sörök polifenoltartalma

Következtetések	és	javaslatok

 Összességében elmondható, hogy a makroelemek közül a sörökben 
a K volt jelen a legnagyobb mennyiségben, míg mikroelemek közül a minták 
Li-tartalma dominált. Továbbá azt tapasztaltuk, hogy az általunk főzött 
söröknek egy kivételével megfelelő volt a K:Na arányuk.  
 Ha a kapott eredményeinket összevetjük a napi ásványi anyag 
szükségletünkkel (2. táblázat), akkor elmondható, hogy a forrás vízzel főzött 
világos sör a Mo, a világos sör 1 és az AVE ásványvízből főzött világos sör 
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pedig a P szükségletünket tudja a legnagyobb mértékben kielégíteni.

2. táblázat: Napi ásványi anyagszükségletünk, és a főzött sörök elemtartalmának 
összehasonlítása

K P Mg Ca Na Zn Fe Mo Cu Mn
Napi	szükséglet	(mg) 3500 800 300 800 2000 15 14 0,25 1,40 4,00

Világos sör1 4,16 7,59 5,24 1,25 0,22 0,80 0,30 4,67 1,14 0,01
Világos sör forrás vízzel 4,16 7,59 5,24 1,25 0,22 2,07 0,44 8,14 1,67 0,30

Világos sör AVE ásványvízzel 3,60 6,22 5,26 0,77 0,48 0,78 0,20 0,00 0,65 1,15

Napi elemszükségletünk hány %-a vihető be 2-3 dl sörrel?

 

Főzött söreink összes polifenoltartalmát összevetve (3. táblázat) néhány 
élelmiszer polifenoltartalmával elmondható, hogy az általunk főzött világos 
sörök a fehérborokhoz képest több antioxidáns tartalmaznak, ugyanakkor a 
méz, a vörösáfonya leve és a vörösbor polifenoltartalmát nem érik el.

3. táblázat: Főzött sörök összes polifenoltartalmának összehasonlítása néhány 
élelmiszerrel

Fehérbor 30-60	mg/2dl
Főzött világos söreink 80-111 mg/2dl
Méz 100-400	mg/2dl
Vörösáfonya	leve 360-1000	mg/2dl
Vörösbor 400-800	mg/2dl

Néhány	élelmiszer	és	a	főzött	sörök	

Forrás: I9; Czipa, 2010; I10; I11
 
 Kutatásaink alapján tehát elmondható, hogy a sörök az ásványi 
anyagok igen széles körét tartalmazzák, továbbá hogy egy kivételével 
valamennyi sörnek megfelelő volt a K:Na aránya, mely révén a sör napi 
rendszerességgel, ajánlott mennyiségben fogyasztva, hozzájárulhat egy 
sószegény diétához is. Alá tudtuk azt is támasztani, hogy a sörök tartalmaznak 
polifenolokat is, mely révén ezáltal hozzájárulhat a rákmegelőzéséhez is. 
Vizsgálataink nyomán tehát bebizonyosodott, hogy több szempontból is 
értékesnek mondható a sör, kis mennyiségben (ajánlott napi adag: 2-3 dl/nap, 
I12) kifejezetten kedvező hatást fejt ki szervezetünkre.
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KOMPOSZTKEZELÉSEK HATÁSA 
AZ	ALMAFÁK	(MALUS DOMESTICA 
BORKH.)	TERMÉSMENNYISÉGÉRE

Szabó Anita
Debreceni Egyetem, Agrokémia és Talajtani Intézet, 

Debrecen, Hungary

Összefoglalás

Ökológiai termesztésű (bio/öko és integrált) almaültetvényben vizsgáltuk 
eltérő komposztadagok hatását a talaj tápelem-tartalmának változására (0-30 
cm), továbbá az egyes almafajták (Golden Delicious és Pinova) termésének 
mennyiségére (2010-2012).
A komposzt mennyiségének emelkedésével szignifikáns alma-darabszám 
növekedést tapasztaltunk a bio/öko termesztésű ültetvényben (2012). 
Az integrált termesztésű almafák fagykáros évben, a talaj jobb tápanyag-
ellátottsága következtében, kiegyenlítettebb teljesítményt nyújtottak.

Kulcsszavak: komposztkezelések, almaültetvény, gyümölcsszám
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Bevezetés

A hazai szakirodalomban elsősorban kontrollált körülmények 
között beállított komposzt alkalmazási kísérletek tapasztalatai állnak 
rendelkezésünkre (ELFOUGHI et al., 2010; ANTAL et al., 2010; KOVÁCS 
et al., 2012; KISS, 2011). Szabadföldi kísérletek során nyert következetésekre 
csak korlátozott számban, elsősorban külföldön tesznek említést, továbbá 
ezen kísérletek jelentős része is főleg szántóföldi növénykultúrák trágyázására 
korlátozódik (GOTTSCHALL, 1990; STEINLECHNER és KATTER, 
1991; DUNST, 1991; CREPAZ, 1991). A gyümölcsösökben, azon belül az 
almaültetvényben beállított komposztkísérletek során nyert tapasztalatok 
száma rendkívül csekély.

2010-2012 között a Debreceni Egyetem Tangazdaság és Tájkutató 
Intézet (DTTI) humuszos homoktalajú kísérleti telepén, Debrecen-Pallagon, 
komposzt-kijuttatási kísérletet állítottuk be egy 2008-as telepítésű, ökológiai 
módon termesztett almaültetvényekben. 

Vizsgáltuk a talaj tápelem-tartalmának változását (0-30 cm-es talaj 
mélységben), továbbá az egyes almafajták (Malus domestica Borkh., cv. 
Golden Delicious és Pinova) termésmennyiségének alakulását.

Anyag és módszer

A Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézetének kísérleti 
telepén, Debrecen-Pallagon 2010 júliusában állítottuk be a komposztkísérletet. 
Ezt követően minden évben tavasszal juttattuk ki a komposztot. A kísérlethez 
felhasznált, jogvédett összetételű tápanyag-utánpótló komposztkészítmény 
mindhárom évben a Debreceni Egyetem egyik partnercégétől származott.

A kijuttatandó komposztdózisok meghatározása előtt HOUBA 
et al. (1990) módszerével mértük a komposzt könnyen hozzáférhető 
nitrogéntartalmának összegét [N-összes (CaCl2) = 726 mg kg-1]. A komposzttal 
hektáronként kijuttatott N-hatóanyagok (kg) az alábbiak voltak: 0, 10, 25, 50; a 
hozzájuk tartozó komposztmennyiségek (kg/m2): 0; 1,4; 3,5; 6,9. Kezelésenként 
7 fa tövéhez (1 fa 1 m2-nyi alapterületére) juttattuk ki a fent említett 
komposztdózisokat a nitrát-direktíva figyelembe vételével. A kijuttatást a 
komposztadagok talajba rotálása követte (0-30 cm mélyen) majd a támoszlopba 
épített csepegtető berendezéssel való „beöntözés” zárta a műveletet. Miután a 
komposzt minősége egyenletesen stabil volt, az évek során nem módosítottuk a 
komposzt mennyiségeket a kísérlet egyöntetűsége érdekében.
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A kiindulási évben (2010), a kísérleti talaj és az alkalmazott komposzt 
mért paramétereit az 1. táblázat összegzi.

1. táblázat: A kísérleti humuszos homoktalaj [pH(CaCl2) = 6,06] és az alkalmazott 
komposzt mért paraméterei

Kísérleti	talaj	és	komposzt
Talaj	(Pallag)

Komposzt Mérték-
egység0-30 cm 30-60 cm

Hu 1,17 1,01 18,1 %

KA 26 26 - -

pH	(H2O) - - 7,20 -

pH	(CaCl2) 6,06 5,47 6,94 -

sótartalom 0,009 0,008 - %

AL-P 118,9 54,9 7517,9 mg kg-1

AL-P2O5 272,3 125,7 17216 mg kg-1

AL-K 130,8 124,2 6170 mg kg-1

AL-K2O 158,3 150,3 7466 mg kg-1

AL-Ca 864,5 805,5 50100 mg kg-1

AL-Mg 142,5 103,1 4471,2 mg kg-1

CaCl2-Nösszes 5,94 4,68 725,5 mg kg-1

CaCl2-Nszerves 4,52 4,27 265,7 mg kg-1

CaCl2-NO3 0,74 0,41 459,8 mg kg-1

CaCl2-NH4 0,68 0,00 0,00 mg kg-1

CaCl2-P 7,47 2,17 137,8 mg kg-1

CaCl2-K 53,9 63,7 2368 mg kg-1

CaCl2-Mg 105,3 63,6 765,8 mg kg-1

A talaj fizikai félesége a vizsgált (0-30 cm) mélységben homok, 
Arany-féle kötöttségi száma átlagosan 26. Termőhelyi kategóriáját tekintve 
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humuszos homoktalajnak minősül. A terület talaja enyhén savanyú 
kémhatású [pH(CaCl2) = 6,06], a mélységgel csökken. A talaj szervesanyag-
tartalma alacsony, humusztartalma a mélységgel szintén csökkenő tendenciát 
mutat. A terület talajának - a humusztartalom alapján meghatározott - 
nitrogénszolgáltató képessége közepesnek mondható. A feltalaj (0-30 cm) 
AL-oldható P-ellátottsága igen jó, mennyisége a mélységgel mintegy 
megfeleződik. Az AL-oldható K-ellátottság jónak mondható, mennyisége 
a mélységgel kismértékű csökkenést mutat. A nitrogén és foszfor adatok 
valószínűsítik, hogy a tápanyagpótlással kijuttatott tápanyagok zöme a 
feltalajban koncentrálódik, a rétegek közötti vertikális mozgás a talaj homokos 
szerkezete ellenére csekély. A talaj magnéziumtartalma igen jónak mondható. 
A talaj sótartalma 0,1 %-nál alacsonyabb, így nem tekinthető sósnak (Filep, 
1995).

Az integrált termesztésű fák, szemben a bio/öko termesztésűekkel, 
a komposzt dózisokon túl, műtrágyát is kaptak. 2010 őszén egy adagban 
300 kg ha-1 NPK (15:15:15), 2011 tavaszán 200 kg ha-1 (34 %-os NH4NO3) 
megosztva, míg 2012 tavaszán 200 kg ha-1 (11:11:26) NPK került kiszórásra.

Talajmintákat mindenkor a komposzt kijuttatását (április-május) 
és a szüretet megelőzően (szeptember) vettünk 0-30 cm mélységből, 
saját tervezésű botfúró segítségével. A vizsgálatok során négy leszúrás 
értékét átlagoltuk. Mértük a mintákban a 0,01 M CaCl2- és az AL-oldható 
elemtartalmakat, továbbá a kötöttséget és a humusztartalmat. A talajminták 
0,01 M CaCl2-os pH, N-formák, P-, K- és Mg-tartalmát HOUBA et al. 
(1990) módszere szerint (talaj:kivonószer aránya 1:10 m/v) rázattuk. Az 
extraktumok N-formáinak mennyiségét SCALAR SAN-PLUS SYSTEM 
folyamatos elemző készülékkel, K-tartalmát UNICAM SP95B AAS 
műszerrel lángemissziós üzemmódban, a P-formákat a CONTIFLOW 
ANALYSIS (CFA) Skalar mérőműszer segítségével, a Mg- és Mn-tartalmat 
VARIAN SPEKRAA 20 PLUS atomabszorpciós spektrofotométerrel 
mértük. A pH HANNA INSTRUMENTS HI-8521 digitális pH-mérővel 
került meghatározásra. A talajminták oldható P-, K-, Ca- és Mg-tartalmának 
extrakcióját ammónium-laktát–ecetsavas (AL) kivonószerrel (1:20 
talaj:kivonószer arányban m/v) EGNER et al. (1960) leírása alapján végeztük. 
A P-tartalmat METERTEK SP-850 spektrofotométerrel, a K-tartalmat 
UNICAM SP90B AAS spektrofotométerrel mértük lángemissziós úton, a Ca 
és Mg meghatározása VARIAN SPECTRAA 20 PLUS atomabszorpciós 
spektrofotométerrel történt. A talaj sótartalmát elektromos vezetőképesség 
alapján ORION MODEL 105 A+ műszerrel mértük (FILEP, 1995).

A fák termésének mennyisége (azaz a fánkénti alma-darabszám) 
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minden évben szüretkor került felvételezésre.
Mérési eredményeinket a Tolner László által Microsoft® Excel 2007 

Makróban megírt program két- illetve háromtényezős variancia-analízisével 
értékeltük (AYDINALP et al., 2010). A program SVÁB (1981) által leírt 
algoritmus alapján készült.

Eredmények és értékelésük

A fák talajparamétereinek alakulása

A komposztkezelések függvényében, a feltalajban (0-30 cm) mért 
talajvizsgálat eredményeit a 2. táblázat összegzi.

A kezelések függvényében vizsgálva a bio/öko	ültetvény	talajának 
tápelem-tartalombeli változását, megállapítható, hogy 2011-ben a talaj 
felső 30 cm-ében, szinte minden vizsgált elem mennyisége következetesen 
nőtt a komposzt mennyiségek emelkedésének hatására. Egyedül a CaCl2-P 
alakulásában van kismértékű ingadozás, míg a pH értéke közel változatlan 
maradt. 2012-ben ugyanezen tendencia mutatkozik, miközben már a CaCl2-P 
mennyisége is emelkedik, a kémhatás pedig hasonlóan az előző évhez, közel 
azonosnak mondható.

A komposzt hatása bár kisebb mértékű, mint a műtrágyáé a komposzt 
dózisok függvényében vizsgálva az integrált ültetvény talajának tápelem-
tartalombeli változását, elmondható, hogy 2011-ben a talaj felső 30 cm-ében, 
a tápelemek legnagyobb hányadának mennyisége nőtt (AL-P, -K, -Mg, nitrát-, 
szerves-N, CaCl2-P, -K, -Mg). Az AL-Ca, ammónia-N és a pH kismértékben 
csökkent. 2012-ben minden egyes elem mennyisége következetesen 
emelkedik a kiadagolt komposzt dózisokkal, egyedül a kémhatás értéke 
csökkent kismértékben.
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2. táblázat: Talajvizsgálati eredmények a komposztkezelések függvényében 
(Debrecen-Pallag, 2011-2012) 
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10 67,0 165,8 956,0 135,6 2,71 6,19 8,15 17,05 6,48 9,86 101,91 127,20 

25 68,6 171,0 962,0 141,8 3,87 4,03 7,03 14,93 6,41 8,90 101,91 126,60 

50 99,8 208,7 1256,0 159,4 6,79 8,34 9,72 24,85 6,58 12,40 122,16 137,00 
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10 98,5 272,1 2350,0 159,6 3,69 5,25 8,24 17,18 7,00 12,84 130,11 136,40 

25 102,5 290,1 2420,0 155,2 3,52 5,02 9,63 18,17 7,10 11,69 134,11 137,70 

50 136,3 325,7 2450,0 169,8 5,87 7,55 9,78 23,20 6,91 14,48 154,86 145,20 

 

A	fánkénti	gyümölcsök	számának	alakulása

Itt jegyezzük meg, hogy 2011 kora tavaszán olyan mértékű kemény 
fagyok voltak, hogy ebben az évben alig képződött termés a fákon.

A bio/öko termesztésű Golden Delicious almafákról szüretelt almák 
mennyiségét az 1. ábra mutatja. 2010-ben nincs összefüggés a növekvő 
komposzt dózisok és az alma darabszámok alakulása között (az első komposzt 
kijuttatás a terméskötődés után történt). Átlagosan 5-6 db almát számoltunk 
fánként. 2011-ben a több napos tavaszi fagykár miatt (a DE Agrometeorológiai 
Obszervatórium adataira támaszkodva), jelentős terméskiesés figyelhető 
meg. 2012-ben már szignifikáns alma darabszám növekedést tapasztaltunk 
a kiadagolt komposztdózisok hatására; kiemelendő, hogy a 25 kg N ha-1-os 
kezelésű fákon (31,5 db) átlagosan kétszer annyi almát számoltunk, mint a 
kontroll kezelésű fákon (15,7 db). Azonos kezeléseken belül a kiindulási évhez 
képest, 2012-re szignifikáns növekedés mutatkozik az alma darabszámokban. 
Figyelemreméltó a 10-50 kg N ha-1-os dózisok többlete.
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1. ábra: A bio/öko termesztésű Golden Delicious fánkénti gyümölcsszámának 
alakulása (Debrecen-Pallag, 2010-2012)

A bio/öko termesztésű Pinova almafákról szüretelt almák számát 
a 2. ábra mutatja. Hasonlóan a bio/öko Golden Delicious esetében 
tapasztaltakhoz, itt is megállapítható az miszerint a Pinovánál 2010-ben még 
nincs, 2011-ben a virágzáskori fagy miatt egyáltalán nincs, 2012-ben viszont 
már minden kezelésnél van szignifikáns alma darabszámbeli növekedés a 
kiadagolt komposztdózisok hatására, a kontrollhoz viszonyítva. Azonos 
kezeléseken belül ugyancsak tapasztaltunk szignifikáns növekedést, az évek 
előrehaladtával (2010 és 2012 között).

11,4
7,3 7,3

14,3

1,1 1,3 3,0 1,9

16,7

31,9

43,1

51,3

0

10

20

30

40

50

60

0 10 25 50

Gy
üm

öl
cs

sz
ám

 (d
b)

Komposztkezelés (N kg ha-1)SzD(5%) kezelés, év  = 9,0
SzD(5%) fajta, technológia  =  2,7

2010

2011

2012

2. ábra: A bio/öko termesztésű Pinova fánkénti gyümölcsszámának alakulása 
(Debrecen-Pallag, 2010-2012)
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Az integrált termesztésű Golden Delicious fákról szüretkor leszedett 
almák számát a 3. ábra mutatja. Az integrált technológia esetén, a kijuttatott 
komposzt dózisok mellett a műtrágyázás hatása is megmutatkozik az alma 
darabszámok alakulásában. 2010-ben nincs szignifikáns különbség a kezelt 
fákon felvételezett almák darabszáma között. 2011-ben a fagykár miatt kevés, 
de még számolható alma volt az fákon. 2012-ben, a fák termőre fordulásával 
a gyümölcsszámok hirtelen megugrása mutatkozott, érdemleges szignifikáns 
változások azonban nincsenek az alma darabszámok vonatkozásában. Meglepő 
a kontroll fák nagy, illetve a kezeltekkel azonos gyümölcs száma. Az azonos 
kezeléseket megvizsgálva elmondható, hogy 2010-hez képest 2012-ben 
minden kezelésnél szignifikáns alma darabszám növekedés mutatkozott, ami 
a fa méret-, illetve termőfelületének gyarapodásával hozható összefüggésbe.
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3. ábra: Az integrált termesztésű Golden Delicious fánkénti gyümölcsszámának 
alakulása (Debrecen-Pallag, 2010-2012)

Az integrált termesztésű Pinova almafákról szüretelt almák 
számát a 4. ábra mutatja. Az integrált Pinova alma darabszámok alakulása 
tendenciájában hasonlít az integrált Golden Delicious esetében tapasztaltakhoz: 
2011-ben már mutatkozik kismértékű tápanyaghatás (a bio/öko fákhoz képest 
itt volt számolható alma a fákon), míg 2012-ben ugrásszerű, statisztikailag 
nem igazolható eredmény látható, amely elsősorban a műtrágya hatásának 
tulajdonítható. Adott kezelésen belül a fák életkorával együtt járó termésszám 
növekedés figyelhető meg 2010-ről 2012-re.
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4. ábra: Az integrált termesztésű Pinova fánkénti gyümölcsszámának alakulása
(Debrecen-Pallag, 2010-2012)

Következtetések,	javaslatok

- Mind a bio/öko, mind az integrált ültetvény talajának felső 30 cm-ében 
nőtt a vizsgált elemek mennyisége a komposztkezelések hatására (2010-
2012).

- A 2011-es évi terméskiesés oka a kora tavaszi fagyhatás, amely a virágzás 
ideje alatt okozott károsodást. 

- 2012-ben már tapasztaltunk szignifikáns alma-darabszám növekedést a 
komposzt mennyiségének emelkedésével; elsősorban a bio/öko termesztésű 
ültetvényekben. 

- Az integrált termesztésű almafák esetében megfigyelhető, hogy fagykáros 
évben a talaj jobb tápanyag-ellátottsága, így jobb kondíciója következtében 
nem csökkent olyan mértékben a gyümölcsképződés (mint a bio/öko 
esetében), kiegyenlítettebb volt a fák teljesítménye. 

- A két fajta közül a Pinova nagyobb termés átlagát az első évi termés 
különbségek is jól mutatták.

Köszönetnyilvánítás

Hálásan köszönöm Prof. Dr. Gonda István professor emeritusnak a 
kísérletemhez szükséges helyszín biztosítását, szakmai tanácsait, áldozatos 
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adatokért.
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Absztrakt

 Optikai érzékelőt tartalmazó berendezések alkalmazása a precíziós 
mezőgazdálkodásban nagy területek felszíni talajrétegének a gyors és gaz-
daságos elemzését teszi lehetővé. Az VM Mezőgazdasági Gépesítési intézet 
ASD FieldSpec® 3 Max terepi spektroradiométere 350-2500 nm hullámhosz-
sztartományban képes mérni.

A távérzékeléssel történő felvételezés és az abból nyert adatok elemzése so-
rán, számos a vizsgálatot zavaró hatás jelentkezik. Ezek között a talaj nedves-
ségtartalma is jelentős hatást gyakorol a kapott spektrumokra. A hatás megis-
merése érdekében nedvszívó CaCl2 és nem nedvszívó CaCO3 adalék hatását 
is vizsgáltuk légszáraz és 105 °C-on szárított állapotban. A kapott spektrumo-
kon, a víztartalom okozta spektrum deformációk jól elkülöníthetőek.

Kulcsszavak: hiperspektrális, távérzékelés, talaj, nedvesség
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Bevezetés

A precíziós mezőgazdaságban meghatározó információszerzési tech-
nika a távérzékelés. A távérzékelés az elektromágneses sugárzás és az anya-
gok kölcsönhatásának értékelésén alapul.

Az atommagon belüli kölcsönhatások energiáinak a gammasugárzás felel 
meg. Az atomok belső, a kémiai reakciók szempontjából nem aktív erősen 
kötött, a belső héjakon található elektronjaival a röntgensugárzás képes köl-
csön hatni. Az ezen az elven működő mérőberendezések (XRF) is csak kis 
távolságból adnak értékelhető jeleket, így jellemzően laboratóriumi körülmé-
nyek között alkalmazzák.

Az atomok külső héján levő elektronokkal való elektromágneses kölcsön-
hatás a kémiai reakciók kiváltója illetve kis érő jelensége. Ez az ultraibolya, 
illetve részben a látható fény tartományába esik. Ezeket a kölcsönhatásokat 
értékelő mérőeszközök is jellemzően laboratóriumi körülmények között ol-
datok vizsgálatára alkalmasak. A szilárd anyagok vizsgálatára alkalmas re-
flexiós spekrofotometria szilárd anyagok, így a talaj közvetlen vizsgálatára 
is csak korlátozottan alkalmazhatók ultraibolya tartományban, mivel a jelen-
levő sokféle anyag kölcsönhatásainak eredményeiként kapott hatások nem 
különíthetők el egymástól.

A látható fény (390-750 nm) tartományban már kevesebb anyag 
elektronjai mutatnak kölcsönhatást. Jellemzően a több egymással kapcsolat-
ban levő pi kötések delokalizált elektronjai mutatnak specifikus kölcsönha-
tást. Ezek az anyagok jellemzően színesek. Erre példa a klorofil zöld színe, 
vagy a karotinok vörös illetve sárga színe. Szervetlen vegyületek között szí-
neseket jellemzően az átmeneti fémek vegyületei között találunk. A külső 
elektronhéj s pályája és az egyel beljebb levő héj d pályája között relatív kis 
energetikai szintkülönbség esik ebbe a tartományba.

Az anyagi minőségre jellemző molekulán belüli rezgések energiatartománya 
2500-33000 nm hullámhosszú elektromágneses sugárzás energiatartományá-
ba esik. Infravörös spektrofotométerekkel 7000-33000 nm-es tartományban 
vegyületekre, míg 2500-7000 nm-es tartományban molekulán belüli jelleg-
zetes csoportok azonosítására van lehetőség. A 750-2500 nm es közeli inf-
ravörös (NIR) sugárzási tartományban az anyagi minőségre jellemző mole-
kulákon belüli rezgések felhangjai, illetve azok kombinációi jelennek meg 
(Duckworth 1998). Technikai okokból a távérzékelésre alkalmas optikai 
berendezések a 350-2500 nm-es tartományban, vagyis a látható és a közeli 
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infravörös tartományban érzékelő reflexiós spektrofotométerek. Ezek közül 
az egész hullámhossztartományt nagy felbontással vizsgálni képes berende-
zések a hiperpektrális reflexiós spektrofotométerek. Ezeknek a berendezések-
nek műholdra, repülőgépre, talajművelő gépre szerelt változatai is működnek.

A talajok optikai vizsgálata először látható tartományban történt, a talajok 
szinének mennyiségi értékelésére alkalmas módszerek kidolgozásával (Rice 
et al., 1941, Munsel Color, 1975). Először laboratóriumban vizsgálták talaj-
minták NIR spektrumát (Condit, 1970, Stoner et al., 1980). Baumgartner et 
al. (1986) áttekintette a talajok reflexiós tulajdonságára alapuló vizsgálati 
módszereket, vizsgálta azok mérési elveit és korlátait. A hiperspektrális tá-
vérzékelés fogalmát Dr. Alexander F. H. Goetz (Kruse, 1995) vezette be

A hiperspektrális technika alkalmazása egy sor technikai kérdést vet fel. Ilye-
nek a megvilágítás milyensége, standardizálás, referencia spektrumok, légkö-
ri hatások, nedvességtartalom hatása, talajheterogenitás, ismételhetőség.

Megvilágításra szabadföldi körülmények között a napsugárzást alkalmazzák. 
A napsugárzás spektruma egy 6000 K-os feketetest-sugárzónak megfelelő, 
infravörös tartományban elnyúlt csökkenő intenzitású sugárzás. A sugárzás 
maximuma a látható fény tartomány közepére esik.

Infravörös tartományban, több szakaszban, a sugárzás intenzitása a folyto-
nos lefutáshoz képest jelentősen lecsökkent intenzitású. Ezek a szakaszok a 
légkört alkotó anyagok, elsősorban a vízgőz abszorpciós hatásából adódnak. 
A laboratóriumi halogénlámpás megvilágítás sem tekinthető egyenletesnek. 
A megvilágítás hullámhosszfüggésének hatását fehér referencia alkalmazá-
sával lehet korrigálni. A vizsgálatok során a cél objektumokról a szenzorba 
visszaverődött spektrális radianciát egy tökéletesen diffúz, irány függetlenül 
reflektáló, fehér felület, az un. referencia panel (white reference) radianciájá-
hoz viszonyítják azonos kísérleti körülmények esetén. Ezt a relatív, normált 
radianciát nevezik reflektancia faktornak, amelynek mérése általánossá vált a 
szóban forgó távérzékelési technológiában. A másik viszonyítási referencia a 
fekete visszaverődés-mentes felület. A kettő közötti átmenetet biztosító szür-
ke panelekkel oldható meg a berendezések kalibrációja.

A hiperspektrális technológia németországi felhasználói számára 2009-ben 
meghirdették a White Reference Tour 2010 projektet, amely hamar nemzetközi-
vé vált. Ennek során minden résztvevő partner saját eszközeivel és módszerével 
lemért egy körbe utaztatott 4 darabból álló, eltérő reflektancia szintű panel soro-
zatot, és egy klorit ásványt (Jung et al., 2009). Az eredményt a 1. ábra mutatja. 
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1. ábra White Reference Tour 2010 projekt

 A mérési hibák okainak kiderítése és elemzése a projekt célja. A 
nemzetközi projekthez csatlakozott az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Inté-
zete (MGI), a Debreceni egyetemmel közös AISA DIAL légi és ASD Field-
Spec®3 Max terepi műszerekkel.

Néhány jellegzetes talajban előforduló ásvány spektruma látható a 2. ábra.

2.	ábra	Talajásványok	reflexiós	spektrumai

 
A spektrumok feldolgozása során értékelik a jellemző hullámhossztartomá-
nyokban jelentkező reflektancia minimumokat. A zavaró hatások miat gyak-
ran az egész spektrum elemzésével többváltozós matematikai statisztikai 
módszereket alkalmaznak (Csorba et al. 2013, Szalay et al. 2013).
Jelen munkánkban hiperspektrális vizsgálat folyamatának demonstrálására 
egy talaj változó nedvességtartalmának hatását mutatjuk be a hiperspektrális 
spektrumára.
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Anyag és módszer

Vizsgálatainkhoz homokos fóti talajmintákat használtunk. Ennek jellemző 
tulajdonságai: KA=28.33, Mésztartalom, CaCO3 %=8 %, pHH2O=8.2, humusz-
tartalom, H %=1.4 %., AL-P2O5=95 ppm, AL-K2O=120 ppm.

Az alkalmazott kezelések:

1. talaj: kezelés nélkül

2. t+CaCO3: talaj + hozzáadott CaCO3 0,375%

3. t+CaCl2: talaj + hozzáadott CaCl2 0,415%

Mind a három kezelés mintáinak reflexiós spektrumát vizsgáltuk száraz és 
légszáraz állapotban. A száraz állapotot a minták 105 0C-on történő szárítá-
sával hoztuk létre. A légszáraz állapot a labor levegőjének páratartalmával 
egyensúlyt tartó nedvességállapot.

A vizsgálatokat a Gödöllői Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben 
(MGI) található ASD FieldSpec®3 Max terepi műszerek, 350nm-2500nm-
es tartományban 5nm-nél kisebb felbontással működnek. A műszerbe érkező 
elektromágneses jelet, a környezeti hatások, feldolgozás során bevitt pon-
tatlanságok a kiértékelés eredményét nagymértékben torzíthatják. Ezért a 
vizsgálatokat laboratóriumi körülmények között végeztük úgy, hogy a zavaró 
hatásokat minimalizáljuk.

A méréseket laboratóriumi körülmények között alacsony reflektanciájú bevo-
nattal ellátott mérőszekrényben kontakt mérőfejjel végeztük (3. ábra).

3. ábra Berendezett laborszekrény valamint az ASD mérőműszer kontakt mérőfejjel.

A kontakt mérőfej a minta standard megvilágítását is biztosítja. Az oldalirá-
nyú megvilágítás olyan szemcsés minták esetén, mint a talaj árnyékhatásokat 
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eredményez. A hatás korrigálhatósága érdekében a méréseket 3 pozícióban, 
pozíciónként 10x20 mérés átlagával készítettük. A kapott eredményeket egy 
tényezős varianciaanalízissel értékeltük, a Tolner László által kidolgozott szá-
mítógépes program segítségével (Aydinalp et al., 2010; Tolner et al.,2013). 

Eredmények

A reflexiós spektrum adatokat kezelésenként átlagoltuk az árnyék-
hatások és a talajheterogenitások kiküszöbölése érdekében. A reflektancia 
spektrumok kezelésenként átlagolt adatai 4. ábrán láthatóak. 

4. ábra A kezelt minták reflexiós spektrumai 105°C-on szárított („száraz” 
illetve „sz” jelölés), és a labor levegőjének páratartalmával egyensúlyt tartó 

nedvességállapotban („légszáraz” illetve „lsz” jelölés)

A spektrumgörbék 1400-2400 nm hullámhossz-intervallumban kö-
zelítőleg párhuzamosan futnak és sorrendjük az ábrán feltüntetett jelölések 
sorrendjének felel meg. Legkisebb reflektanciát, vagyis a legnagyobb sugár-
záselnyelést ebben a tartományban a légszáraz állapotú „t+CaCl2lsz” jelölésű 
minta (talaj + hozzáadott CaCl2-ot tartalmazó) eredményezte. Legnagyobb 
reflektanciát, vagyis a legkisebb sugárzáselnyelést ebben a tartományban a 
105 0C-on kiszárított állapotú „t+CaCO3sz” jelölésű minta (talaj + hozzáadott 
CaCO3-ot tartalmazó) eredményezte.

A spektrumok mindegyike ugyanott 1400-1500, 1900-2000 és 2200-2300 nm 
tartományokban lokális reflektancia minimumokat, vagyis abszorpciós csú-
csokat mutat.
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Az abszorpciós csúcsok méretének meghatározását zavarja a változó háttér 
(Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

5. ábra A változó háttérhatás korrekciója

A változó háttérhatás korrekciójára kontinuum eltávolítást alkalmaztunk 
(Youngentob et al. 2011). Ekkor az 5. ábrán szaggatott vonallal jelölt hátteret 
egységnek tekintettük, és a spektrum pontjait ezzel arányosan megváltoztat-
tuk. Az eredmény a kontinuum eltávolítással kapott spektrumok (6. ábra).

6. ábra A kezelt minták reflexiós spektrumai kontinuum eltávolítást követően. A 
minták 105 0C-on szárított („száraz” illetve „sz” jelölés), és a labor levegőjének 
páratartalmával egyensúlyt tartó nedvességállapotban („légszáraz” illetve „lsz” 

jelölés)
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1910 és 1925 nm-es tartományban a vízre jellemző abszorpciós sávban a kö-
vetkező abszorpciós maximum értékeket kaptuk (1. táblázat).

1. táblázat 1910 és 1925 nm-es tartományban kapott abszorpciós maximum 
csúcsmagasság értékek

Minta Sz.  
talaj

Lsz.  
talaj

Sz.tal. 
+ 

CaCO3

Lsz.tal. 
+ 

CaCO3

Sz.tal. 
+ 

CaCl2

Lsz.tal. 
+ 

CaCl2

λ nm 1917 1917 1917 1917 1917 1925

absz. 0,967 0,949 0,968 0,944 0,964 0,908

A varianciaanalízissel kapott SzD5%=0,012. Megállapítható, hogy a legna-
gyobb abszorpciót, ami a legnagyobb víztartalomra utal, a légszáraz talaj-
hoz kevert CaCl2 esetében kaptuk. Ennél szignifikánsan kisebb, de egymás-
tól szignifikánsan nem eltérő értékeket a légszáraz talaj és a légszáraz talaj 
CaCO3 keverék mutatott. A legkisebb, egymástól szignifikánsan nem eltérő 
mértékű, abszorpciót a 3 féle kezelés teljesen kiszárított mintái mutatták.

Köszönetnyilvánítás

A tanulmányban FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet hiperspektrális 
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támogatásával vásárolt, ASD FieldSpec 3 MAX terepi spektroradiométert 
használtam. 
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retében zajlott.
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Bevezetés

Szeder Fábiánban (1784-1859) korának különösen kimagasló és megbecsült 
egyéniségét tiszteljük. Jeleskedett az irodalom, a nyelvújítás és a nyelvművelés 
területén, foglalkozott szótárszerkesztéssel, ő a magyar néprajzi monográfiák 
ősatyja, számos kertészeti, kertművészeti írás szerzője, és nem utolsósorban 
kerttervező. Részt vett a reformkori törekvésekben, szívén viselte a magyar 
nyelv ügyét, írásaiban foglalkozott nyelvtani kérdésekkel, népszerűsítette 
a nemzeti irodalmat. 1828-tól hat éven át szerkesztette az Uránia című 
almanachot, s az Akadémia is levelező tagjai közé választotta (Ombódi 2010).

A kutatók többsége eddig irodalmi, nyelvészeti és néprajzkutatói 
érdemeinek szentelt figyelmet; kertművészeti érdemeiről hallgattak, esetleg 
kertészeti, tervezői eredményeit érdekességként említették meg. A 18-19. 
század magyar kertművészetével foglalkozó szakirodalomban sem lehet 
találkozni Szeder nevével, írásaival, az általa tervezett kertekkel. Egyedül 
Galavics Géza Magyarországi angolkertek című könyve említi, mint aki 
Kazinczyt követően a második magyar nyelvű traktátust írta a tájképi kertekről 
1825-ben (Galavics 1999). Szeder Fábián kerttörténeti szerepe tehát még 
feldolgozatlan, pedig a magyarországi kertészeti, kertművészeti mozgalmak 
vezető alakja s az érett tájképi kertek egyik első hazai traktátusírója volt.

Szeder kertelméleti ismereteinek alapjai

Szeder definíciója szerint „Olly Ültetményeket nevezünk Angoly kerteknek, 
mellyek ama’ képeket, mellyeket a’ gyönyörübb tájak nyujtanak, magokban 
foglallyák” (BK. 80/VII. 2. a., b.). Szeder igen jól ismerte e „leggyönyörűbb 
emberi alkotványokat” (BK. 80/I. 2.), a kertészet és a botanika újdonságait, 
vívmányait. Kertművészeti tárgyú kézirataiban gyakran hivatkozott a hazai 
mellett a külföldi szakirodalomra is.

Szeder a feldolgozott művek közül a leghasznosabbnak Christian Cay 
Lorenz Hirschfeld Theorie der Gartenkunst című ötkötetes munkáját tartotta, 
de olvasta egy ismeretlen szerző 1812-ben Bécsben megjelent, Description des 
principaux parcs et jardins de l’Europe: avec des remarquessur le jardinage et 
les plantations – Bildliche und beschreibende Darstellung der vorzüglichsten 



143

Natur und Kunstgärten in Europa: mit Bemerkungen über Gartenkunst und 
Anpflankungen című áttekintő művét is (BK. 80/VI. 5.). A három kötetben 
publikált traktátust szerzője annak a Charles Joseph de Ligne hercegnek 
ajánlotta, aki maga is írt egy, a magyarországi arisztokrácia több kertjét 
említő, de részletesen csak az Esterházyak cseklészi kertjét ismertető esszét 
(Galavics 1999). Szeder bizonyosan felhasználta e műveket a jegyzeteiben 
fennmaradt, egyes kertekről szóló rövid kivonatainak készítésekor, hiszen 
ezekből a művekből informálódhatott az általa személyesen sosem látott 
kertek kialakításairól.

Szeder feljegyzéseiben említette az angol költő, szerkesztő és 
kertész, William Mason nevét is (BK. 80/VI. 5.), akinek a műveit (Musaeus, 
a Monodyon the Death of Mr. Pope, The English Garden, Dissertationon 
Oriental Gardening) 1773 és 1783 között fordították németre. Szeder 
kertművészeti írásokat felsorakoztató összeírásában (BK. 80/VI. 5.) szerepel 
a francia Claude-Henri Watelet is, aki elsősorban festőművész volt, s 
1754-től a Moulin Joliban fekvő kertjét egy természetet utánzó alkotássá 
alakította. Írásait (Essai sur les jardins) 1776-ban fordították németre. Nagy 
valószínűséggel állítható, hogy Szeder a fent nevezett művek fordításait vette 
alapul kivonatai készítésekor, egyrészt többnyire ezek voltak hazánkban 
elérhetőek, másrészt ő maga angolul nem tudott, de németül kiválóan értett. 
Szeder említette még Claude-François-Adrien de Lezay-Marnezia és Jacques 
Delille abbé költeményeit is, s ezeket a szépirodalmi szerzeményeket szintén 
a kerteket szeretők figyelmébe ajánlotta (BK. 80/VI. 5.).

Szeder nyomon követte a hazánkban tevékenykedő tervezők elméleti 
munkáit is, a fennmaradt jegyzetek tanúsítják, hogy ismerte az idősebb és 
az ifjabb Johann Leibitzer írásait is. A főként a pomológia területén sikeres 
idősebb Leibitzer 1808-as munkájából komplett növényjegyzékeket is átemelt 
saját jegyzeteibe, s kizárt, hogy ne ismerte volna a hotkóci kertről Kazinczy 
által írt traktátust (Kazinczy 1806). Kazinczy kertművészeti tárgyú leveleket 
sosem váltott Szederrel, de közös barátjuk, Guzmics Izidor írásaiból értesült 
a kertművelés terén tett érdemeiről, érdeklődést mutatott a kerti munkák, 
s Szeder személye iránt. Személyes találkozásuk azonban nem hozta meg 
számukra a barátságot. Kazinczy 1831-es pannonhalmi látogatása során azt 
sem engedte, hogy a kerti sétán az azt alakító Szeder is kísérője legyen. A 
kertművészetet méltató író hidegnek titulálta Szedert, aki Kazinczy elutasító 
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viselkedésének következtében nem is kereste annak társaságát (Gulyás 1860).

Szeder a fenti elméleti munkák tanulmányozása, s számos hazai kert 
meglátogatása után alakította ki saját álláspontját a korszak kertművészetéről. 
Tervezői irányelveiről 1825-ben adott összegzést a Tudományos Gyűjteményben 
megjelent „Az angoly Kertekről” című értekezésében (Szeder 1825).

A	traktátusíró

Szeder elméleti munkáinak többsége autográf formában maradt fenn, s a 
tekintélyes anyag túlnyomó többségét a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 
őrzi Benedictius gyűjteményében a BK. 80/ kezdetű jelzetek alatt. A kéziratok 
egy része kerttörténeti vonatkozású, amelyekből nemcsak Szeder botanikai, 
esztétikai, mérnöki ismereteiről alkothatunk átfogó képet, de fontos adatokhoz 
juthatunk a 19. század első felének kertépítészeti növényanyagáról és 
kertművészeti irányultságáról is. A feljegyzések közül kiemelkedik az 1831-től 
tíz éven át vezetett kétkötetes Kertészeti Napló (BK. 80/VII. 2. a., b.), az 1830 
és 1835 között keletkezett Protocollum Horti Superioris S. Martini de S. Monte 
Pannonia ab anno 1830-1835tun Mensis Aprilis diem 14an (BK. 80/VII. 1.) című, 
a pannonhalmi kert történetét ismertető kézirat, az 1830 körülre datálható német-
latin-magyar növénytani jegyzet (BK. 80/II. 15.), valamint a komáromfüssi évei 
alatt vezetett Kertészeti jegyzetek (BK. 80/VII. 3.) címet viselő füzet és az ezzel 
nagyjából párhuzamosan írt Jegyzőkönyv (BK. 80/VIII. 2.).

Szeder publikációi kora nívós lapjaiban – Aurora, Egyházi Tár, 
Felsőmagyarországi Minerva, Hasznos Mulatságok, Kedveskedő, Koszorú, 
Közhasznú Ismeretek Tára, Regélő, Szépliteraturai Ajándék, Tudományos 
Gyűjtemény és Uránia – jelentek meg. Kerttörténeti szempontból a 
Tudományos Gyűjteményben „Az Angoly kertekről” címmel közölt traktátusa 
emelkedik ki, amely a tájképi kertek rövid történeti-ideológiai összefoglalója 
mellett a tervezési irányelveket és a növénykiültetés szempontjait is 
részletesen ismertette.

Az átmeneti korszak kerttípusát elutasító, az érett tájképi kert 
mellett érvelő traktátus ismertette a kertalkotás lépéseinek alapszabályait, 
példákat kínált a különböző kertrészek formálásához, valamint egy, a 
tájképi kertek növényállományát felölelő fajkatalógust is tartalmazott. A 
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katalógus különlegessége, hogy Szeder nem a rendszertan szabályai, hanem 
a kertalkotás szempontjából fontos tulajdonságaik alapján csoportosította 
a növényeket. Az értekezés vázlatai, korábbi változatai fennmaradtak az 
autográf naplókban, a verziók összevetésével felvázolható Szeder végleges 
gondolatának kialakulása, s az érett tájképi kerteket méltató állásfoglalását 
eredményező belső fejlődése.

Szeder számos fennmaradt írásában alapvetően két kerttípust 
különböztetett meg: a „haszonvehetőt” és a „mulattatót”. A köztük lévő 
különbséget abban látta, hogy „a haszonvehető mulattató nem lehet, sem ez 
egészen haszonvehető” (BK. 80/I. 2.). Ennek ellenére erőteljesen érvelt, hogy 
a lehető legjobban kell ötvözni e kettőt, mert csak akkor születhet igazán 
értékes alkotás, ha a szépség és esztétikum mellett a gazdasági szempontokat, 
a használhatóságot is szem előtt tartják. Ez az elv rányomta bélyegét tervezői 
munkásságára is.

A	kerttervező

Szeder 1803-ban lépett be a bencés rendbe, s élete során a rend számos 
házában szolgált, több helyen a kertfelügyelői tisztséget is ellátta. A szerzetes 
– aki az egészség megóvása szempontjából is fontosnak tartotta a szépen 
kialakított kerteket, s azok ilyen irányú megközelítésével úttörő szerepet 
vállalt – tervezői munkáját feltehetően a nagyszombati rendház és gimnázium 
kertjének kialakításával kezdte. E kertről semmilyen bizonyos információval 
nem rendelkezünk, megépülte kérdéses, s az 1820 körülre datált kertterv 
őrzési helye is ismeretlen (W. Nagy 2000).

Szeder 1826 és 1830 között a rend esztergomi székházában élt, s ekkor 
készítette második kerttervét a helyi bencés közösség legnagyobb örömére 
(Sörös 1916). A kertterv ebben az esetben sem ismert, de megépültéről, 
sikeréről Balázs Teofil 1831-ben Szederhez írt levele tanúskodik: „A kertünk 
igen szép, meg sem ismerné Főtisztelendő Úr! Olly nagyra nevekedtek az 
idén minden ültetett fáink, már hozzánk senki be nem láthat, elég látogatóink 
vannak, s a dicséret követi sok szorgalmú, s szép izlésű Fábiánunk 
kertészségét: mi magunk is megvidulva emlegetjük Uraságodnak egykor 
bennünket boldogító társalkodását” (Sólymos 1997). Mivel a rend eladta a 
belvárosi ingatlant, a kertet néhány éves fennállás után felszámolták.
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E kisebb kertalakítások és az elméleti munkák alapozták meg 
Szeder tudását az 1830 őszén megkezdett pannonhalmi főapátsági kert ki- 
és átalakításához. Tevékenységét a magyar nyelven írt BK. 80/VII. 2. a., b., 
valamint a latinul vezetett BK. 80/VII. 1. jelzetű kézirataiban foglalta össze. 
Habár Szeder pannonhalmi kertterve sem maradt fenn, de Pannonhalmán 
vezetett naplója tartalmaz alaprajzi elrendezéseket is. A ceruza- és tusrajzokon 
a tervezési helyszín nem szerepel, de a naplóvezetés helyéből, évköréből, a 
részletek szerkezetéből kikövetkeztethető, hogy ezek a főapátság kertjéhez 
készültek (Ombódi 2010).

Szeder gondoskodott a kert egészének – szőlők, gazdasági területek, 
díszkert – megműveléséről, vagyis a gyakorlatban is a szépség és hasznosság 
együttesére törekedett (BK. 80/VII. 1.). A kert növényállományának 
gyarapításában Szeder segítségére volt Adler József főapátsági orvos is, 
aki saját költségén vásárolt csemetékkel, s keze munkájával is hozzájárult a 
kert szépítéséhez. Mivel Szederhez hasonlóan a doktor is szívesen hódolt a 
dálianemesítésnek, ez is segítette barátságuk elmélyülését.

A sikeres pannonhalmi kertalakítói tevékenysége és az 1832-ben 
bakonybéli apáttá kinevezett Guzmics Izidorral (1786-1839) kötött barátsága 
tette lehetővé, hogy Szeder a béli kert rendezésében is közreműködjön (BK. 
127/I.2.; BK. 127/I. 4.; BK. 127/I. 5.; BK. 80/II. 1.; BK. 80/II. 4; Sörös 
1903). Guzmics maga is szívesen kertészkedett, utazásai során számos 
hazai díszkertet meglátogatott, de nem rendelkezett a tervezéshez szükséges 
háttértudással. Szeder 1832 szeptemberének elején elkísérte Guzmicsot 
Bakonybélbe, s a pannonhalmi kert történetét tárgyaló kézirat szeptember 
26-i bejegyzése alapján ugyanakkor el is készült a béli kert tervével: „In 
Bakonbél pro horto Planum factum” (BK. 80/VII. 1.). Mivel Szedert munkája 
Pannonhalmához kötötte, a kivitelezést Guzmics és az esztétikát oktató Beély 
Fidél (1807-1863) felügyelték, akik a munkálatok lépéseit megörökítették 
saját naplóikban.

Szeder élete utolsó tizennyolc évét a rend komáromfüssi 
jószágkormányzói birtokán töltötte, ahol folyamatosan szépítette a gazdasági 
központ kertjét, az elvégzett munkákat a BK. 80/VIII. 2. és a BK. 80/VII. 
3. jelzetű kézirataiban örökítette meg. A jószágkormányzói házhoz egy 
kisebb kert tartozott, amelyet Szeder a gyümölcsfák közé ékelt virágágyakkal 
ékesített. A kiültetések meghatározó faja a dália – Szeder jegyzeteiben akkori 
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közép-európai nevén említve a „Georgina” – volt, amelynek szaporításával, 
hibridizációjával kapcsolatos megfigyeléseit pontosan feljegyezte. A 
szerzetes látogatóit is a kertben fogadta, erről tanúskodik egy 1858-as cikk is: 
„Az érdemes öreget hasonlón a gyümölcsfához őszszel, melly már meghozta 
áldásdús gyümölcsét, saját kezével ápolt csemetéi és virágai közt találtuk” 
(Sz. n. 1858). Szeder Fábián a látogatást követő év telén halt meg, sírja a füssi 
temetőben található.

Mivel Szeder életét egy zárt közösségben a bencés rend tagjaként 
töltötte, nem tudunk róla és nem is valószínűsíthető, hogy világi kertek 
tervezésében részt vállalt volna. A továbbiakban nem számíthatunk újabb 
Szeder-féle kerttervek, részlettervek előbukkanására.

Összegzés

Szeder Fábián nemcsak elméleti, de gyakorlati kerttervezői munkájával is 
beírta magát a szakmatörténetbe. A 75 évesen elhunyt polihisztor szaktudását 
külföldön is méltányolták, a bajorországi Praktischen Gartenbau-
Gesellschaft in Frauendorf kitüntető oklevelet adományozott számára (W. 
Nagy 2000). Kertészettel, kertművészettel kapcsolatos ismereteit igyekezett 
átadni az arra fogékonyaknak, „Az angoly Kertekről” címmel megjelent 
munkája ismertséget, elismertséget szerzett számára, amellyel jelentős hatást 
gyakorolt kortársaira és a későbbi traktátusírókra is. Egy tizenöt évvel későbbi 
tanulmány nemcsak Szeder cikkének felépítését, de irányelveit, javaslatait is 
tartalmazza (Sz. n. 1840).

Szeder kerttervezőként a bencések öt hazai kertjének tervezésében, 
megvalósításában, fenntartásában vállalt oroszlánrészt. Ugyan egyetlen 
teljes kertterv sem maradt fenn tőle, azonban Pannonhalmán vezetett naplója 
tartalmaz egy-egy kertrész kialakításához készített kisebb részlettervet, 
amelyek segítenek a képalkotásban. Ugyanezen naplók őrzik növénykiültetési 
rajzait is, amelyek a hazai kerttörténet szempontjából kiemelkedőek, mivel a 
19. század első felének magyarországi kertművészetéből ezekhez hasonlítható 
kiültetési ábrákat nem ismerünk. A kiültetési sémákhoz kapcsolódó faj- és 
fajtalisták tanúskodnak Szeder növénygyűjtő és -nemesítő szenvedélyéről, 
egyúttal támpontot kínálnak a korszak dísznövényállományának feltárásához.
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A VÖRÖSHERE ADAPTÁCIÓS 
KÉPESSÉGE A VÁLTOZÓ 

KÖRNYEZETHEZ
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Absztrakt

Az utóbbi időkben feltehetően a globális felmelegedés miatt az 
időjárás egyre kiszámíthatatlanabbá vált, rendszertelenül követik egymást 
aszályos és túlzottan csapadékos esztendők. Ezen, néha negatív tényezők, 
termésre gyakorolt hatásának tompítása érdekében, nekünk nemesítőknek 
törekednünk kell olyan növényfajták és hibridek előállítására amelyek nagy 
alkalmazkodó képességgel rendelkeznek.

Tanulmányunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk saját vöröshere 
fajtáink termőképességét változó körülmények között. Erre a 2011-2012 
aszályos (494,3 mm) és 2012-2013 csapadékos (930 mm) mezőgazdasági 
évben kapott eredmények kitűnő lehetőséget biztosítottak.

Megállapíthatjuk, hogy a Sătmărean (4n) és a Syn5-08 (2n)  fajtajelölt 
rendelkezik a legjobb adaptációs képességgel. Magtermesztés szempontjából a 
körülményektől függetlenül a tetraploid jelentősen kevesebbet terem mint a diploid.  

Kulcsszavak: vöröshere, lóhere, adaptációs képesség, zöldtakarmány hozam
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Bevezetés

A vöröshere a mi térségünk egyik legfontosabb pillangós növénye, 
jól hasznosítja a savas talajokat, de viszonylag nagy a vízigénye. Azon 
térségekben ajánlott termeszteni, ahol a sok éves csapadék átlaga 650 – 800 
mm között található és az évi átlaghőmérséklet nagyobb mint 7,5 C°, de nem 
haladja meg a 9,5 C°-ot.

 A  jó minőségű zöldtakarmányt termő kaszálók és legelők a 
jövedelmező állattenyésztés alapjait képezik. A vöröshere széna nyersfehérje 
tartalma 16,5%. Sokan a lucernához hasonlítják. Termőképessege alacsonyabb 
a lucernájénál, de sokkal jobban tolerálja a mészhiányt és jobb a fagytűrő 
képessége (-25 C°).

Talajjavító hatása is jelentős. Egyrészt, mivel takarmánynövényről 
lévén szó, ez istálótrágya formájában járul hozzá a termőföld szervesanyag 
mennyiségének megőrzéséhez és növeléséhez. Másrészt,  főgyökere 60-120 cm 
– re  hatol a talajba és rizómjai segítségével évente 80-140 kg nitrogént gyűjt 
az útóvetemény számára, ez nagyon jelentős főleg ha biogazdaságról van szó.

A	kísérlet	leírása	

Tanulmányunk célja, hogy megvizsgáljuk saját vöröshere fajtáink 
termőképességét változó körülmények között. Erre a 2011-2012 aszályos 
(494,3 mm) és 2012-2013 csapadékos (930 mm) mezőgazdasági évben kapott 
eredmények kitűnő lehetőséget biztosítottak.

A kísérletben hét fajta zöldtakarmány és mag hozamát hasonlítottunk 
össze, ebből 6 diploid (2n) és 1 tetraploid (4n). Kontrolként a Rotrif-ot (2n) 
választottunk, mivel ez a legrégebbi, még létező fajtánk. A vizsgálathoz öt, 
már  államilag elismert (Rotrif, Sătmărean (4n), Livada Sara, Livada Ralu, 
MargaLiv) és két, még tesztelés alatt álló fajtát használtunk.

Intenzív technológia szerint nyár végén, ősz elején vetettünk három 
ismétlésben. Minden variánsból hat darab tíz négyzetméteres parcellát. 
Hármat használtunk a zöldtakarmány és hármat a magtermés  mennyiségének 
meghatározására.
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Eredményeink

A 2011 – 2012  mezőgazdasági év meteorológia jellemzését az 
1. Táblázat szemlélteti. Ebből kitűnik, hogy ez igen aszályos, harminc 
százalékkal kevesebb csapadék hullott ebben az évben, mint amennyi a 
térségünkre jellemző. 

 Csapadék  
(mm)

Sokéves 
átlag
(mm)

Különbség
(mm)

Hőmér-
séklet
 (C°)

Sokéves 
átlag
(C°)

Különbség
(C°)

Szept.  
2011 24.4 61.6 -37.2 17.9 15.2 2.7

Okt.   
2011 19.9 52.4 -32.5 8.7 9.8 -1.1

Nov.   
2011 0 55.9 -55.9 1.3 4.6 -3.3

Dec.   
2011 69.7 60 9.7 2.7 -0.3 3

Jan.    
2012 32 46.4 -14.4 -0.5 -2.4 1.9

Febr.  
2012 41.5 40.3 1.2 -5.8 -0.3 -5.5

Márc.  
2012 7.3 42.8 -35.5 4.8 4.5 0.3

Apr.   
2012 44.2 50 -5.8 12.3 10.3 2

Máj    
2012 74.7 74.1 0.6 16.9 15.8 1.1

Jun.    
2012 126.7 93.6 33.1 20.4 18.8 1.6

Jul.     
2012 35.1 84 -48.9 23.4 20.4 3

Aug.  
2012 18.8 77.6 -58.8 21.8 19.7 2.1

összeg
átlag Ʃ 494.3 Ʃ 738.9 Ʃ -244.6 X 10.3 X 9.7 X +0.6

1. Táblázat A 2011 – 2012 év havi csapadék összege (Ʃ) és hőmérséklet átlaga (X)
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Ilyen körülmények között a növények élettani folyamatai felgyorsultak, ennek 
következtében a zöldtakarmány hozamot meghatározó hajtások és levelek 
egyenletlenül és hamarabb elvénültek. Ezért sajnos a harmadik kaszálasra 
már nem került sor.  

I kaszálás 
t/ha

24.V.2012
% II kaszálás t/ha

16.VII.2012 % kaszálások
összege t/ha % 

Rotrif 11.2 100 13.6 100 24.8 100
Sătmărean	(4n) 12.2 109 14.6 107 26.8 108

Livada Sara 11.3 101 14.3 105 25.6 103
Livada Ralu 10.8 96 13.8 101 24.6 99
MargaLiv 11.1 99 14 103 25.1 101
Syn	6	–	08 12 107 14.4 106 26.4 106
Syn	5	–	08 12.1 108 14.5 107 26.6 107
SZD 5%  0.78  0.4  1  
 SZD 1%  1.3   0.6   1.5  
SZD 0.1%  1.5   0.8   2  

2. Táblázat  A 2012 év fajtánkénti zöldtakarmány hozama
  
 Megfigyelhetjük, hogy egyes fajták 6 – 8% - kal jobban viselik az 
aszályos körülményeket mint a kontrol. Ezek közül kiemelném a Sătmărean 
(4n) államilag elismert tetraploid fajtat és a Syn 5 – 08 fajtajelöltet.

A magtermés eredményeit a 3. Táblázat szemlélteti. Ebből kiderül, 
hogy a Syn 5 – 08 fajtajelöltről sikerült  a legtöbbet betakarítani, ezzel 
szemben a tetraploid Sătmărean magtermése jóval elmaradt a diploidokhoz 
képest. Ezt a szakirodalom (Urda M. és Savatte M.) a tetraploid növények 
diploid virágporának gyengébb csiraképességével illetve a mejózis folyamán 
keletkező aneuploid (steril) formákkal magyarázza.  
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Magtermés
kg/ha %

 Rotrif 378 100
 Sătmărean 167 44

Livada Sara 380 101
Livada Ralu 375 99
MargaLiv 382 101
Syn	6	–	08 370 98
Syn	5	–	08 388 103
SZD 5%  10.8  
 SZD 1%  15.2  

SZD 0.1% 21,4  

3. Táblázat A 2012 év fajtánkénti magtermés hozama.

 A 2012 – 2013 mezőgazdasági év meteorológiai jellemzését a 4. 
Táblázat szemlélteti, a nagy mennyiségű csapadékai (930 mm) pozitívan 
befolyásolták a térségünk mezőgazdasági termelését. A több éves átlaghoz 
képes 191 milliméterrel több csapadék hullott. 

A 2012 – es évi kora őszi esők pozitív hatást gyakoroltak a vöröshere 
csírázására, kelésére és a fiatal növények tél beállta előtti fejlődésére.

 Nagy mennyiségű csapadék esett 2013 tavaszán is, ez pozitívan 
befolyásolta a vöröshere növekedését, amit az első két kaszálás zöldtakarmány 
hozama bizonyít. A júliusi és augusztusi esők jelentős pozitív hatást gyakoroltak 
a növényekre és ezáltal a harmadik kaszálás jelentős zöldtakarmány hozamot 
adott és a magtermesztésben rekordtermést értünk el.  

A zöldtakarmány éves hozamát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az 
előző évhez hasonlóan a tetraploid Satmarean (9%) haladta meg a legtöbbel a 
kontrolt. A diploidok közül a még állami elismerésre váró  Syn 5 – 08 (8%) és 
a Syn 6 – 08 (7% ) illetve a már elismert fajták közül a Livada Sara (6%) és a 
Livada Ralu (3%) múlta felül a Rotriffot, ezt a 5. táblázat szemlélteti.
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Csapadék  
(mm)

Sokéves 
átlag
(mm)

Különbség
(mm)

Hőmér-
séklet
(C°)

Sokéves 
átlag
(C°)

Különbség
(C°)

Szept.  
2012 43 61.6 -18.6 18.4 15.2 3.2

Okt.   
2012 50.4 52.4 -2 11.6 9.8 1.8

Nov.   
2012 47.2 55.9 -8.7 7.2 4.6 2.6

Dec.   
2012 61.8 60 1.8 -0.3 -0.3 0

Jan.    
2013 70 46.4 23.6 -0.5 -2.4 1.9

Febr.  
2013 51.7 40.3 11.4 2 -0.3 2.3

Márc.  
2013 220.4 42.8 177.6 3.8 4.5 -0.7

Apr.   
2013 78.3 50.2 28.1 12.5 10.3 2.2

Máj    
2013 124 74.1 49.9 17.1 15.8 1.3

Jun.    
2013 81.9 93.6 -11.7 19.9 18.8 1.1

Jul.     
2013 41.6 84 -42.4 21 20.4 0.6

Aug.  
2013 60.3 77.6 -17.3 21.5 19.7 1.8

össze
átlag Ʃ 930 Ʃ 738.9 Ʃ +191.1 X 11.2 X 9.7 X +1.5

4. Táblázat A 2012 – 2013 év havi csapadék összege (Ʃ) és hőmérséklet átlaga (X)

 Ebben az évben az időjárás a vöröshere virágzásakor ideális 
körülményeket biztosított a rovarok általi beporzáshoz, ezért magtermesztés 
szempontjából nagyon jó évet zártunk.
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A magtermés hoyamait a 6. Táblázat szemlélteti. Ebből kiderül, 
hogy a tetraploid Sătmăreanon kivül minden diploid variáns felülmúlta a 
kontrolként használt Rotrifot. Legtöbbel a Livada Sara (13%) és a MargaLiv 
(10%) előzte meg a kontrolt, a még tesztelés alatt lévő Syn 6 – 08 és Syn 5 – 
08, 8% illetve 7% - kal termett többet a Rotrifnál.

Magtermés
kg/ha %

 Rotrif 726 100
 Sătmărean 484 67

Livada Sara 820 113
Livada Ralu 773 106
MargaLiv 799 110
Syn	6	–	08 787 108
Syn	5	–	08 780 107
SZD 5% 26  
 SZD 1% 36  

SZD 0.1% 51  
6. Táblázat A 2013 év fajtánkénti magtermés hozama.

Következtetések

Ha mindkét mezőgazdasági évet eggyütt vizsgáljuk, megállapíthatjuk, 
hogy zöldtakarmány termelésére a tetraploid Sătmărean a legalkalmasabb, 
mivel a tetraploidoknak a leveleik kerekebbek és nagyobbak, a száruk 
viszont vastagabb a diploidokhoz képest. A diploidok közül a Syn 5 – 08 és 
a Syn 6 – 08 fajtajelöltünk a legalkalmasabb a zöldtakarmány céljából való 
termesztésre. 

Magtermesztés szempontjából a Livada Sara és a Marga Liv fajták 
érték el a legjobb eredményeket.

Összességében minden fajta rendelkezik valamilyen értékes 
tulajdonsággal, amely miatt ajánlott termelni, de a Syn 5 – 08 fajtajelölt 
tolerálja legjobban az időjárás viszontagságait.
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Ezen tanulmány adataira alapozva javasoljuk, hogy miután 
befejeződik a Syn 5 – 08 fajtajelölt állami elismertetése, minél nagyobb 
területen legyen művelésbe véve.
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VAN ÚJ A NAP ALATT, AVAGY XXI. 
SZÁZADI MAGYAR TALÁLMÁNYOK 

ÉS A HAZAI SZABADALMI 
AKTIVITÁS ÉRTÉKELÉSE1

Molnár László
Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing Intézet, 

Miskolc, Magyarország

Absztrakt

Úgy tartják, hogy a magyar szürkeállomány világszintű. Az elmúlt évszázad 
eredményei ezt az állítást alátámasztották, de mi a helyzet a XXI. században? 
Léteznek-e kortárs feltalálók, és ha igen, kik ők? Milyen új termékeket, 
innovációkat tudunk felmutatni az elmúlt évekből? Jelen tanulmányban 
ezeket a kérdéseket és a hazai szabadalmi aktivitást vizsgálom. Az elvégzett 
elemzések alapján megállapítható, hogy igenis van új a nap alatt, vagyis 
léteznek az egész világot meghódító XXI. századi magyar feltalálók és 
találmányok. Ami pedig a szabadalmakat illeti, az utóbbi években drasztikus 
csökkenés ment végbe, amely elsősorban a nemzeti úton tett külföldi 
bejelentések alacsony száma miatt következett be.

Kulcsszavak: Kutatás-fejlesztés, innováció, szabadalom, feltalálók, 
találmányok

1  A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiváló-
ság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgo-
zása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Bevezetés

Gábor Dénes, Jedlik Ányos, Rubik Ernő, Szentgyörgyi Albert, Puskás 
Tivadar, Irinyi János, Neumann János. Ki ne halott volna a XX. század 
legjelentősebb magyar feltalálójáról? Hologram, dinamó, Rubik-kocka, 
C-vitamin, telefonközpont, biztonsági gyufa: csak néhány azok közül a 
nagyszerű találmányok közül, amelyeket az előbbi feltalálók jegyeznek, és 
amelyek megváltoztatták a világ történelmét. Úgy tartják, hogy a magyar 
szürkeállomány világszintű. Az elmúlt évszázad eredményei ezt az állítást 
alá is támasztották, de mi a helyzet a XXI. században? Léteznek-e kortárs 
feltalálók, és ha igen, kik ők? Milyen új termékeket, innovációkat tudunk 
felmutatni az elmúlt közel másfél évtizedből? Hol helyezkedünk el egy 
képzeletbeli rangsorban az országok közötti versenyben?

A kutatás célja

Jelen tanulmányban a XXI. századi magyar feltalálókat és találmányokat 
elemzem, kiegészítve a hazai szabadalmi aktivitás vizsgálatával. Ez utóbbi 
azért tartom szükségesnek, mert annak ellenére, hogy a szabadalmak száma 
önmagában nehezen értelmezhető és csak más indikátorokkal együtt lehet 
használni, mégis az innováció legjobb közelítő mutatójának tekinthető és 
egyelőre nem ismert jobb megoldás erre a feladatra.

A kutatás módszere

A kutatás során egyrészt a szakirodalom feldolgozására került sor: a témával 
kapcsolatos nemzetközi és magyar források feltérképezése, összegyűjtése, 
elemzése és értékelése: szakkönyvek, folyóiratokban megjelent szakcikkek 
és egyéb tudományos művek (tanulmánykötetek, doktori értekézések). 
Másrészt pedig statisztikai adatokat elemeztem, amelyek elsősorban a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisaiból származtak.

A kutatás elméleti megalapozása

A következő részben a tudományos munkám szempontjából kulcsfontosságú, 
egymással szorosan összefüggő fogalmakat tisztázom, úgymint szabadalom, 
véd-jegy(oltalom), használati minta(oltalom), formatervezési/ipari 
minta(oltalom), valamint bemutatom a szabadalmi mutató legfontosabb 
előnyeit és hátrányait.
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A szabadalom a találmányok jogi oltalmát biztosítja azáltal, hogy 
a szabadalom tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb 
pozíciót teremt a termékek és technológiák piacán. Jogi védelem alá 
vont minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható 
találmány. A szabadalom tehát valamely műszaki találmányra vonatkozó 
tulajdonjog, amelyet egy ország szabadalmi hivatala adhat ki egyéneknek 
vagy szervezeteknek. A találmánynak újszerűnek kell lennie, nem nyilvánvaló 
ötletből fakadó technikai lépést kell tartalmaznia és iparilag alkalmazhatónak 
kell lennie (OECD, 2009). A gyakorlatban a szabadalmak országonkénti 
számát használják általában egyetlen szabadalmi mutatóként. A szabadalmi 
mutató előnyei, hogy a kutatás-fejlesztési vagy innovációs teljesítmény 
mérésére általánosan elterjedt, kevesen vitatják a szakirodalomban, az 
innováció legjobb közelítő mutatójának tekinthető és egyelőre nem ismert jobb 
megoldás erre a feladatra (Török, 2006). További előnye, hogy a technológiai 
függőség, a behatolás és a technológiaterjedés változásainak azonosítására is 
felhasználják, amelyek az országok, az iparágak, a vállalatok és a technológiák 
terén a feltalálói tevékenység struktúrájában és fejlődésében bekövetkeztek 
(OECD, 2002). A szabadalmak országonkénti számának hátránya, hogy 
nem lehet sem tisztán kutatás-fejlesztési, sem tisztán innovációs mutatónak 
tekinteni, inkább a találmányokat, mint az innovációkat tükrözi, önmagában 
nem mond semmit a mögötte álló találmányok vagy innovációk értékéről és 
sok jogtulajdonos eleve el is tekint a szabadalmi bejegyzéstől (Török, 2006). 
További hátránya, hogy a bejelentett vagy megadott szabadalmak száma 
önmagában nehezen értelmezhető, ezért a szabadalmak számát csak más 
indikátorokkal együtt lehet használni (OECD, 2002).

A védjegy iparjogvédelmi fogalom. Áruk vagy szolgáltatások 
megkülönböztetésére alkalmas, grafikailag ábrázolható megjelölés. 
A védjegyoltalom a védjegyek jogi oltalmát biztosító oltalmi forma. A 
használati minta a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája 
a szabadalmi oltalom mellett. Tárgyak kialakítására, szerkezetére vagy 
részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás. A használati mintaoltalom a 
szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő új szerkezeti kialakítások 
védelmére szolgáló oltalmi forma. A formatervezési/ipari minta bármely 
iparilag előállítható termék formai kialakítása, a termék egészének vagy 
részének megjelenése, amelyet magának a terméknek vagy a díszítésének 
külső jellegzetességei eredményeznek. A formatervezési/ipari mintaoltalom 
az ipari termékek külső formájának jogi oltalmát biztosító oltalmi forma 
(KSH, 2013).
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XXI. századi magyar feltalálók és találmányok

A bevezetésben azt a kérdést fogalmaztam meg, hogy léteznek-e az egész 
világot meghódító XXI. századi magyar feltalálók és találmányok? Ha 
igen, kik ők és milyen szabadalmakat jegyeznek? Az interneten böngészve 
159000 találatot kapunk arra a kifejezésre, hogy „magyar találmány”. 
Áttanulmányozva az első néhány száz találatot, azonban kirajzolódik a 
legjelentősebb XXI. századi magyar feltalálók és találmányok köre. Nézzünk 
meg néhány példát ezek közül.
	 Lindmayer István (tű nélküli oltókészülék): A magyar származású 

kanadai Lindmayer István könnyen kezelhető tű nélküli injekciós 
adagolót fejlesztett ki. A tű nélküli injekciós tűvel a gyógyszer nagy 
hatásfokkal, fájdalommentesen adható be a betegnek. Az oltóanyagot 
egy előre megtöltött, a készülékben elhelyezett kapszulából lehet 
bejuttatni a szervezetbe. A készülék az összetett rugórendszer 
segítségével, egy olyan fúvókán át, amelynek átmérője a legkisebb 
injekciós tű átmérőjének egyötöde, 400 km/h sebességgel lövi be a 
hatóanyagot a bőr alá, ahol az nagy felületen szétterjedve, rendkívül 
gyorsan fel tud szívódni a hajszálerekben (National Geographic, 
2004)

	 Losonczi Áron (Litracon): A fényáteresztő beton márkaneve a „light 
transmitting concrete” angol kifejezés rövidítése. A gyártó weboldalán 
található műszaki adatlap szerint az építési anyag 96 százaléka beton, 
4 százaléka pedig optikai szál. A terméket Losonczi áron fejlesztette 
ki 2001-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 
A terméket előállító vállalatot 2004 tavaszán alapította a feltaláló. 
Annak ellenére, hogy ez az építési anyag nagyon drága, mégis kedvelt 
az építészek körében, mert sokkal erősebb, mint az üveg és ráadásul 
áttetsző, ellentétben a betonnal (litracon.hu).

	Rátai Dániel (Leona3Do): A Leonar3Do egy integrált szoftver 
és hardver platform, amely virtuális valóság (virtual reality, VR) 
környezetet képes teremteni. Segítségével a térben lehet objektumokat 
alkotni, tetszőlegesen változtatni és elemezni. A Leonar3Do a 
forgalomban levő személyi számítógépek konfigurációit komplett 
interaktív 3D munkakörnyezetté egészíti ki. A Leonar3Do platform 
termékeit és megoldásait, a Rátai Dániel feltaláló által alapított 
vállalat fejleszti és forgalmazza (leoanr3do.com).

	Domokos Gábor és Várkonyi Péter (Gömböc): A Gömböc az első 
ismert homogén test, melynek egy stabil és egy instabil, azaz összesen 
két egyensúlyi pontja van. Bizonyítható, hogy ennél kevesebb 
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egyensúlyi helyzettel rendelkező test nem létezhet. A Gömböcöt 
bárhogy tesszük le, mindig a stabil egyensúlyi pontjába tér vissza. 
Így viselkedik a keljfeljancsi is. Míg a keljfeljancsi visszaállása 
egy nehezéknek köszönhető, a Gömböc csupán egyetlen, homogén 
anyagból készült, ezért maga a forma biztosítja talpra állását. A 
Gömböc gerincének tetején található az egyetlen instabil egyensúlyi 
pontja. Ebben a helyzetben elvileg képes lenne megállni, de a 
legkisebb zavarás hatására elbillen onnan, hasonlóan egy hegyére 
állított ceruzához (gomboc.eu).

	Kohlheb Róbert (Stringbike): Lényege, hogy a bicikli hajtott kerekét 
két bovden mozgatja (a string angolul zsinórt jelent, innen a név), 
amelyeket két kis kábeldobra csavarnak fel. A pedálok egy fél kör alatt 
feltekerik majd kihúzzák a madzagokat, és mivel ez a mozgás a jobb 
és a bal oldalon egymást váltja, folyamatosan tudunk előre haladni. 
Ehhez persze a pedálok és a madzagok összekötését egy ellipszis 
alakú lengőkarral oldják meg, amelynek a formája meghatározza 
a bicikli karakterisztikáját - ez tulajdonképpen a stringdrive lelke 
(stringbike.com).

	Kissároslaki István (Kenguru miniautó): A Kenguru névre keresztelt 
elektromos mini autót a hazai Rehab Zrt. fejlesztette ki már több mint 
egy évtizede. Az autó itthoni ára 3 millió forint lett volna 10 évvel 
ezelőtt, és az eredeti terv az volt, hogy az OEP támogatja az autót, de 
az állammal végül nem tudtak megegyezni a finanszírozásról. Végül 
egy izombetegség miatt lebénult amerikai ügyvéd, aki a neten talált 
rá a magyar feltalálóra, 2010-ben meggyőzte Kissároslaki Istvánt, 
hogy menjen ki hozzá Austinba. Az autó gyártása jövőre indul az 
USA-ban (HVG, 2014).

	 Zagyvai András (Smartegg): Ez egy logikai játék, amelyben egy 
fapálcát kell egy labirintuson átvezetni. A fából készült tojásforma egy 
több-rétegű, háromdimenziós labirintus rendszer. A rétegek axiális 
és radiális irányban is mozoghatnak. A pálca a rétegekbe vágott 
járatokban tud mozogni, a két végén lévő dudorok azonban csak 
néhány helyen férnek át a rétegeken. A bonyolultabb változatokban 
több egymásba ágyazott héjszerkezet is van, vagy a réteg egy része 
elforgatható. A játékot Zagyvai András építész találta fel 2007-ben 
(smartegg.eu).
A sort – természetesen – még hosszasan lehetne folytatni, azonban a 

tanulmányra vonatkozó terjedelmi korlátok miatt kénytelen voltam kiemelni 
néhány példát a sok-sok XXI. századi magyar feltaláló és találmány közül. 
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Annak érdekében, hogy az invenciók piaci sikere ne másokat gazdagítson, 
rendkívül fontos a szabadalmi védettség megszerzése. A következő részben 
ezt a kérdéskört vizsgálom meg egy kicsit közelebbről.

A hazai szabadalmi aktivitás vizsgálata

A	következő	részben	a	hazai	szabadalmi	aktivitás	legfontosabb	statisztikáit	
mutatom be. Az 1. ábra a nemzeti úton tett szabadalmi bejelentések 
számának alakulását tartalmazza 2000 és 2012 közötti időintervallumban. 
Narancssárga színnel jelöltem hazai bejelentéseket és kék színnel a külföldről 
származó bejelentéseket.

1. ábra: A szabadalmi tevékenység (2000-2012)
Forrás: KSH, 2013

A szabadalmak esetében az utóbbi években drasztikus csökkenés 
ment végbe a nemzeti úton tett bejelentések számát illetően. Míg 2000 és 2003 
közötti időszakban évente átlagosan 5-6000 darab szabadalmi bejelentést 
regisztrált a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH), addig 2004-ben mintegy 
2700, 2007 és 2012 között pedig mintegy 7-900 darab bejelentés érkezett 
(KSH, 2013) A csökkenés elsősorban a nemzetközi (patent cooperation treaty, 
PCT) bejelentésekből a nemzeti szakaszba lépő szabadalmi bejelentések 
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visszaesése, valamint a nemzeti úton tett külföldi bejelentések alacsony száma 
miatt következett be. A külföldi bejelentések átrendeződtek a központilag 
intézett európai, illetve közösségi útra, de érvényes jogként érintik hazánkat. 
A belföldi bejelentések száma az elmúlt években nagyságrendileg nem 
változott, kétharmadát egyéni, egyharmadát pedig intézményi bejelentések 
teszik ki. 

 A 2. ábra a szabadalmi bejelentések szakterületek szerinti 
megoszlását tartalmazza. Az adatok a 2012-ben tett bejelentésekre 
vonatkoznak.

2. ábra: A szabadalmi bejelentések megoszlása szakterületek szerint (2012)
Forrás: KSH, 2013

A szabadalmak közel fele (49,6 százalék) három szakterületről származott 
2012-ben. Ezek nem másak, mint a gépelemek (20,3 százalék), a műszerek 
(17,9 százalék) és a gyógyszeripar, biotechnológia (11,4 százalék). Ez utóbbi 
szakterület mindig is kiemelkedően fontos szerepet töltött be a hazai kutatás-
fejlesztés és innováció világában. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
egy új gyógyszer kifejlesztésének összköltsége nagyságrendileg megegyezik 
a teljes magyar kutatás-fejlesztési ráfordítások (gross domestic expenditure 
on research and development, GERD) egy évi összegével.
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Következtetések

Jelen tanulmányban a XXI. századi magyar feltalálókat és találmányokat, 
valamint a hazai szabadalmi aktivitás vizsgálatát vettem górcső alá. Ez utóbbi 
szakterület vizsgálatát azért tartottam szükségesnek, mert annak ellenére, 
hogy a szabadalmak száma önmagában nehezen értelmezhető és csak más 
indikátorokkal együtt lehet használni, mégis az innováció legjobb közelítő 
mutatójának tekinthető és egyelőre nem ismert jobb megoldás erre a feladatra. 
Az elvégzett elemzések alapján megállapítható, hogy igenis van új a nap alatt, 
vagyis léteznek az egész világot meghódító XXI. századi magyar feltalálók 
és találmányok: Lindmayer István (tű nélküli oltókészülék), Losonczi Áron 
(Litracon), Rátai Dániel (Leona3Do) vagy Domokos Gábor és Várkonyi Péter 
(Gömböc), hogy csak néhányat említsünk. Ami pedig a szabadalmakat illeti, 
az utóbbi években drasztikus csökkenés ment végbe a számukat illetően. A 
csökkenés elsősorban a nemzetközi bejelentésekből a nemzeti szakaszba lépő 
szabadalmi bejelentések visszaesése, valamint a nemzeti úton tett külföldi 
bejelentések alacsony száma miatt következett be.
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ANOXIKUS ESEMÉNYEK 
NYOMOZÁSA AZ OSTRACODÁK 

SEGÍTSÉGÉVEL MAGYARORSZÁGI 
PÉLDA ALAPJÁN

Cséfán Tünde
ELTE TTK Őslénytani Tanszék, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

A földtörténeti múlt során gyakran rakódtak le szervesanyagban gazdag 
üledékek és üledékes kőzetek, melyek oxigénszegény környezetben 
képződtek és anoxikus eseményekhez köthetők. A kagylósrákok közül a 
Platycopák különösen alkalmasak ezen események kimutatására. Filtráló 
életmódjuk során, a teknőjükön többször átáramoltatott víz miatt oxigén 
és tápanyagfelvételük hatékony, valamint ivadékgondozási stratégiájuk 
is előnyükre válik az alacsony oxigénszint elviselésében. A Platycopák 
százalékos aránya az ostracoda együtteseken belül felhasználható paleo-
oxigénszint jelzésére („Platycopa-szignál”). Jelen tanulmány során a félig 
elzárt medence környezetben lerakódott Vértessomlói Aleurolit Formáció 
alsó-kréta rétegein mutatom be a módszer alkalmazását. A Platycopa-szignál 
alapján becsült értékek a Vst-8. számú fúrás esetében ingadozó, az Agt-2. 
számú fúrás esetében stabilan dizoxikus környezetet jeleztek.

Kulcsszavak: Anoxikus esemény, Kréta, Ostracoda, Paleoökológia, Vértes-
előtér
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Bevezetés

Az óceáni anoxikus események (OAE – Oceanic Anoxic Event) a 
földtörténet során többször megismétlődtek, és előfordultak lokális, regionális 
és globális kiterjedésben is. A globális anoxikus események kialakulása 
legtöbb esetben tengerszint emelkedéshez köthető, amely a felgyorsuló 
óceáni hátságképződésre vezethető vissza, mivel a folyamat során csökkent 
az óceáni medencék térfogata (Jenkyns 1980, Schlanger & Jenkyns 1976). 
Ezáltal gyarapodott a sekély tengerrel borított epikontinentális területek 
aránya (Schlanger & Jenkyns 1976). Az óceáni kéreg képződésével összefüggő 
intenzívebb vulkáni tevékenység miatt a légköri CO2 mennyisége megnőtt. 
Emiatt az átlaghőmérséklet megemelkedett, ami intenzívebb szárazföldi 
málláshoz vezetett. Megnövekedett a nutriens-tartalom és ezzel együtt a 
szerves produktivitás mértéke is (Jenkyns 2010). A szervesanyag bakteriális 
lebontása az aljzat közelében oxigénben szegény vizek kialakulásához vezetett 
(Jenkyns 1980). Félig elzárt medencék esetében viszont az játszott szerepet, 
hogy a viszonylag jelentős édesvíz-utánpótlásból eredő sűrűségrétegződés 
miatt csökkent az oxigéndús felszíni vizek és a fenékvizek keveredésének 
lehetősége. Az oxigénszegény környezetben szervesanyagban gazdag 
üledékek rakódtak le.

A mezozoikum során többször is előfordultak ilyen anoxikus 
események. A négy legnagyobb, globális esemény a toarci (T-OAE), a kora-
apti (Selli-esemény, OAE 1a), a kora-albai (Paquier-esemény, OAE 1b) és a 
cenoman-turon (Bonarelli-esemény, C/T OAE, OAE 2), melyek időtartama 
pár százezer évre becsülhető (Jenkyns 2010). 

A krétában a sarki jégsapka hiánya miatt az óceáni áramlások 
korlátozottabbak voltak, a mainál globálisan magasabb átlaghőmérséklet miatt 
pedig az oxigén tengervízben való oldhatósága alacsonyabb volt (Jenkyns 
1980). Ebből az időszakból legalább nyolc óceáni anoxikus eseményt 
ismerünk, amelyből kettő globális kiterjedésű volt (az OAE1: apti-albai és az 
OAE2: cenoman-turon). Utóbbiak során világszerte fekete palák képződtek. 
A nyersanyagkutatás szempontjából igen fontosak ezek az események, hiszen 
a világ olajkészletének legnagyobb része a kréta során képződött magas 
szervesanyag tartalmú üledékekhez (anyakőzet) és a gyakran rájuk települő 
rudistás mészkövekhez (rezervoár) köthetők (Jenkyns 1980).
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Nem minden anoxikus esemény során képződött azonban minden 
érintett területen jellegzetes fekete pala, így ezekben az esetekben például 
ősmaradványok segítségével lehet kimutatni az alacsony oxigénszintet 
és az ezekhez kapcsolható eseményeket. Ha nem teljes az anoxia, még 
bizonyos tágtűrésű szervezetek megélnek az oxigénben szegény aljzaton és 
víztömegben. A minden vízi környezetben előforduló ostracodák különösen 
alkalmasak ezen események kimutatására, mert bizonyos csoportjaik 
életmódjuknak köszönhetően elviselik a dizoxiát, és így jó nyomjelzői a 
bennfoglaló üledékes kőzet képződési környezetének.

Magyarországi képződményekben is találkozhatunk az anoxikus 
események nyomaival, jellegzetes kifejlődéseivel. Ilyen például a Mecsek-
hegységben megtalálható toarci Réka-völgyi fekete pala (Raucsik & Varga 
2008). A jura előfordulásokkal ellentétben, a kréta sorozatokban kevésbé 
jellemző ez a fajta kőzettípus, így az ősmaradványok vizsgálata nagyobb 
szerepet kap. Esettanulmányként a Vértes-előtérben található, félig elzárt 
medence környezetben lerakódott Vértessomlói Aleurolit Formációt 
választottam. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a globális események 
kimutathatók-e az ősmaradványok segítségével ebből a képződményből. 
Ezt fúrási rétegsorok kagylósrák faunáinak tanulmányozásával próbáltam 
nyomozni. Magyarországon korábban ilyen vizsgálatokat csak Dr. Monostori 
Miklós végzett, aki a kréta időszakból származó, felső-albai—alsó-cenoman 
Pénzeskúti Márga Formáció kagylósrákjai segítségével ki tudott mutatni egy 
alacsony oxigénszintű eseményt (Monostori 2000).
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1. Ábra. Vst-8. és Agt-2. számú fúrások rétegsora
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Földtani	háttér

A Vértes-előtérben található Vértessomlói Aleurolit Formáció a 
kora-kréta során rakódott le. A Tatabányai-medencében és Tata környékén 
is a crinoideás Tatai Mészkőből fejlődik ki fokozatosan, de előfordul még a 
nyugati Gerecsében és ennek előterében is. A formáció délnyugati irányból 
fogazódik össze a heteropikus, urgon fáciesű Környei Mészkővel (Császár 
1998, Szives 2007). A Lábatlani Homokkő irányában, északkelet felé megnő 
a közbetelepülő homokkőrétegek száma. Észak felé nő a képződmény 
vastagsága, mely mélyebb lejtő környezetre utal (Császár 2002). 

A vizsgált vértessomlói Vst-8. számú fúrás (x EOV: 240595.79; y 
EOV: 599599.73) a platform peremtől 2 km-re, meredek lejtőn lerakódott 
képződményeket harántolt (Császár 2002). A fúrásban (1. ábra) a Vértessomlói 
Aleurolit a Tatai Mészkőből folyamatosan fejlődik ki. A sorozatban megjelenik 
a Környei Mészkő Formáció allodapikus mészkőtömb formájában. A mészkő 
alatt glaukonitos réteg van, ami bizonyítéka lehet, hogy a tömb egy aljzat-
hordalékkúp része, melyet zagyár szállított a platform pereméről a medencébe. 
A fúrásban a Vértessomlói Aleurolit fedőképződménye újra a Tatai Mészkő 
egy feltolódási esemény következményeként (Császár 1998, 2002, 2008). 
A 421,9 m vastag, agostyáni Agt-2 fúrásban (x EOV: 258286.7; y EOV: 
598454.05) (1. ábra), mely a formáció sztratotípusa, a vizsgált sorozat rétegei 
idősebb triász képződményre települnek. Fedője mindenhol krétánál fiatalabb. 
A vizsgált sorozat három egységre tagolható litológiai jellegzetességek 
alapján. Az alsó 50 méteres egységre extra- és intraklasztos breccsa 
rétegek váltakozása a jellemző. Crinoideás mészkőpadok is előfordulnak a 
rétegsorban. A középső, 70 méteres egységet homokkő és aleurolitos, néhol 
homokos márga rétegek váltakozása jellemzi. A felső egység a legvastagabb, 
mely a formáció típuskőzete. Ritka benne a homokkőlemez, főként aleuritos 
márgából, agyagmárgából áll. Ebben a részben a breccsa szemcséinek anyaga 
aleurolit vagy márga, átmérőjük 0,5-10cm (Császár 1998).

A formáció ősmaradványait gélpirites kitöltésű ammonitesz- és 
belemnitesz-töredékek, kagylók, csigák, brachiopodák, bentosz-, plankton 
foraminiferák, nannoplanktonok, palinomorphák, dinocysták és ostracodák 
képviselik (Császár 2008).

A	képződmény	kora

A Vértessomlói Aleurolit Formáció kora kora—középső-albai, 
melyet több biosztratigráfiai vizsgálat támaszt alá. A plankton foraminiferák 
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és ammoniteszek (Leymeriella tardefurcata-zóna) alapján kora-albai a 
képződmény, de az Orbitolina-félék és dinoflagelláták rétegtani értékelése 
alátámasztja, hogy felsőbb részei a középső-albaiban rakódtak le (Császár 
1998, 2002, Fülöp 1975, Görög 1993). A vizsgált fúrások közül a Vst-8 a 
nagyforaminifera-vizsgálatok alapján csak az alsó-albai rétegeket harántolta 
(Görög 1996), míg az Agt-2 fúrásban a középső-albai rétegek is megtalálhatók. 
Plankton foraminiferák alapján három zónába lehetett besorolni (Bodrogi 
1992).

Képződési	környezet

A Vértessomlói Aleurolit Formáció képződési környezete 
oxigénhiányos aljzatú, félig elzárt sekély batiális, részben mélyszublitorális 
medence volt, mely a Lábatlani Homokkő előtéri medencéje és a Környei 
Mészkő progradáló karbonátplatformja között alakult ki (Császár 2008). A 
Vst-8 fúrásban a Vértessomlói Aleuritot a képződési környezetet tekintve 
foraminiferák alapján három szakaszra lehetett osztani (Szinger 2008). Az 
alsó rész (153-135 m) enyhén diszaerob nyílttengeri körülmények között 
rakódott le parttól távoli környezetben. A szekvencia középső része (135-112 
m) plankton foraminiferákban gazdag, kis energiájú tengeri környezetben, 
a parttól távol képződött, mely nutriens-tartalma és oxigén-ellátottsága 
is alacsony volt. A felső rész (112-100 m) szintén diszaerob környezetben 
rakódott le, de a nutriens-tartalom itt már magas volt.

Anyag és módszerek

Jelen tanulmány során összesen 114 minta (Vst-8. számú fúrás: 23 
db, Agt-2. számú fúrás: 91 db) kagylósrák példányait dolgoztam fel. A lazább 
aleuritos rétegekből az ősmaradvány vázak hidrogén-peroxidos iszapolással 
nyertem ki. A meszesebb rétegek esetében, a Lethiers és Crasquin-Soleau 
(1988) által kidolgozott, kissé módosított módszer alapján, hideg acetolízist 
alkalmaztam. A kagylósrák taxonok meghatározásához és részletes 
leírásához az ELTE TTK Kőzettan és Geokémiai Tanszékén scanning 
elektronmikroszkópos felvételek készítettem. A paleoökológiai értékeléshez 
a kagylósrák taxonok százalékos megoszlásán alapuló félkvantitatív 
mennyiségi analízist végeztem.

Platycopa-szignál

Az anoxikus események nyomozásában a kagylósrákokon belül 
legjelentősebb szerepe egy bizonyos csoportjuknak, a Platycopáknak van. A 



175

Platycopák a népesebb Podocopa alrendbe tartozó, üledékfaló ostracodákkal 
szemben filtráló életmódot folytatnak, melynek során teknőjükön többször 
átáramoltatják a vizet. Emiatt oxigén és tápanyagfelvételük hatékonyabb és 
így jobban elviselik az alacsony oxigénszintet. A Platycopák ivadékgondozási 
stratégiája is előnyükre válik a stresszkörnyezet tűrésében, mivel az utódok a 
teknőn belül fejlődnek. Ezek miatt a Platycopák százalékos aránya az ostracoda 
együtteseken belül felhasználható paleo-oxigénszint jelzésére („Platycopa-
szignál”). Az egykori oldott oxigénszint (ml/l, a) a Platycopáknak a minta 
összes ostracoda tartalmához viszonyított százalékos arányából (b) Whatley 
(2003) adatai alapján az alábbi egyenlettel becsülhető: a = -0,05 × b + 6.

Eredmények	és	következtetések

A vizsgált, félig elzárt medence környezetben lerakódott Vértessomlói 
Aleurolit Formáció alsó-kréta rétegeinek kagylósrák faunájában a Platycopa-
félék, ezen belül is a Cytherella genus példányai dominálnak (2. ábra). A 
Cytherellákat felhasználva a „Platycopa-szignál” segítségével kiszámítható 
volt az egykori oxigénszint.

2. Ábra. (1-4) Cytherella gr. ovata (Roemer, 1841). (1) Bal teknő, Agt-2. sz. fúrás: 
267 m. (2) Jobb teknő, Agt-2. sz. fúrás: 247 m. (3) Bal teknő, Vst-8. sz. fúrás: 142 
m. (4) Bal teknő, Vst-8. sz. fúrás: 125 m. (5-6) Cytherella parallela (Reuss, 1845) 

Bal teknő, Agt-2. sz. fúrás (5) 169 m. (6) 243 m.

A Vst-8-as fúrásban 119 méterig 50% körül ingadozik a Platycopák 
százalékos megoszlása a rétegsorban, majd 117 méternél kiugróan alacsony 
értéket ér el, lecsökken 10%-ra. Ez után megnő, 115 méternél majdnem a 
70%-ot is eléri. Ugyanez az érték 112 méternél a legmagasabb, 90% körüli. 
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110-108 méter között ismét lecsökken (50%), majd 106-104 m között 
újból 80% fölötti lesz az arány. Az ebből számított oldott oxigén tartalom 
a rétegsoron belül nem éri el a 6 ml/l-t, legalacsonyabb értéke 1,4 ml/l. A 
rétegsorra átlagosan is alacsony oxigénszint jellemző, szám szerint 3,1 ml/l 
(3. ábra). 

Az Agt-2-es fúrásban 163 méterig a Platycopák százalékos 
megoszlása 80% fölötti, elérheti a 95%-ot is, majd ezt követően 125 m-ig 
lecsökken 40-60%-ra. Az adatok alapján a rétegsorra alacsony oxigénszintet 
számolhatunk. Az oldott oxigén tartalom átlagosan erre a szakaszra 1,8 ml/l. 
A rétegsor alsóbb szakaszaiban az alacsony példányszám (kevesebb, mint 10 
példány/minta) miatt nem lehetett oldott oxigén szintet számítani (4. ábra).

Az alacsony oxigénszintű környezetet tafonómiai vizsgálatok 
segítségével is meg lehetett erősíteni. A lelőhelyről származó ostracoda 
teknők kitöltése pirites, a teknők nagy része pedig sötét színű. Az elszíneződés 
feltehetőleg az átalakult vázak esetében a kalcit helyébe lépő piritkristályokra 
vezethető vissza. Az átkristályosodás röviddel az elhalás után az üledékfelszín 
alatt történhetett pár millimétertől pár centiméterig terjedő mélységben. 

A Vst-8. számú fúrás esetében az oxigénszint ingadozó (1,4-6 ml/l), 
az Agt-2. számú fúrás esetében stabilan alacsony (átlagosan 1-2 ml/l) volt. 
Ezt alátámasztja a piritesedett vázak gyakorisága is.

3. Ábra. Platycopa-szignál és az ennek alapján becsült oxigénszintek a Vst-8. számú 
fúrásban.
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4. Ábra. Platycopa-szignál és az ennek alapján becsült oxigénszintek az Agt-2. 
számú fúrásban.

Összefoglalás

Az óceáni anoxikus események során magas szervesanyag tartalmú 
üledékes kőzetek képződtek. Ezek előfordultak globális kiterjedésben, és 
félig elzárt medencékben is. A vizsgálatukhoz szükséges tanulmányozni a 
mikrofosszíliákat, melyek közül különösen alkalmasak erre a kagylósrákok. 
Bizonyos csoportjuk, a Platycopák százalékos megoszlásából az alacsony 
oxigénszintet ki lehet mutatni, ez a „Platycopa-szignál”.

Jelen tanulmány során a fent említett módszer alkalmazását a 
Vértessomlói Aleurolit Formáció példáján mutattam be, melynek ostracoda 
együttesében gyakoriak az alacsony oxigénszintet elviselő Platycopák, ezen 
belül is a Cytherella genus. A „Platycopa-szignál” alapján mind az Agt-2. 
számú és a Vst-8. számú fúrás esetében alacsony oxigénszintű üledékképződési 
környezetre lehetett következtetni, ami a félig elzárt medence jellegből 
adódik. A globális anoxikus események nem mutathatók ki a lokális hosszú 
ideig fennálló dizoxia miatt.
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AZ ERÓZIÓ OKOZTA 
TÁJDEGRADÁCIÓ ÉS HATÁSAI EGY 
KÜLSŐ-SOMOGYI	MINTATERÜLET	

PÉLDÁJÁN

Horváth Kitti
Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet, 

Pécs, Magyarország

Absztrakt 

Somogybabod Külső-Somogy nyugati részén, a Tetves-patak völgyében 5 km 
hosszan elterülő település, melynek kialakulása és fejlődése is egy komplex 
folyamat. Jelen tanulmányban egy aktuális problémakör feltárására törekszem, 
ugyanis a fejlődés negatív hatása, a természeti környezet változásaiban 
is megnyilvánult. Célom a tájhasználat-változás és következményeinek 
elemzése. A geoinformatikai programokkal megpróbáltam objektív 
elemzésre alkalmassá tenni az adatokat körülbelül 200 éves időintervallumra 
vonatkoztatva. A táj mozaikossá vált, amit részben a természetföldrajzilag 
predesztinált terjeszkedés indokol. Eróziós térszínné pedig számos tényező 
együttes hatása alakította, kiemelendő a domborzat, a löszös alapkőzet, 
az elmúlt évtized intenzív csapadékos időszaka valamint az antropogén 
beavatkozások.

Kulcsszavak: Somogybabod, GIS, tájváltozás, mozaikosság, vonalas erózió
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Bevezetés 

A táj ismerete, értékelése az ember gondolkodásmódjának, 
világnézetének tartalmi része lett és egy olyan hajtóerőként funkcionál, 
amely kimozdítja a maga körül kialakított terrénből. Tényként kell kezelni 
az ember és a táj „szimbiózisát”, azonban e kapcsolat nem minden esetben 
pozitív, példaként említhető a földhasználat, mint alapvető tájalakító tényező 
(Miókovics E. 2014). A változásokban az ok-okozati viszonyrendszer 
feltárása összetett, azonban sok esetben az ok megszűntetése a már meglévő 
problémákra nem ad megoldást. Az erdőirtások és a folyószabályozások 
következtében megszűnt az erdők vízvisszatartó képessége és a társadalom 
éghajlat módosító hatása sem mellékes (Perczel Gy. 1996). A vizsgált 
területen is számottevő volt a beavatkozások sora és a vonalas erózió járta 
terület alól sem kivétel (Jakab G. 2008).

A tanulmány célja, a különböző térinformatikai módszerek 
segítségével elemezni a területhasználat-változást – ehhez alapot az I. katonai 
felmérés és az 1980-as évek topográfiai térképe szolgáltatott – így próbáltam 
meg válaszokat keresni a természeti környezetben megjelent új formák táji 
jelentőségével és hatásaival kapcsolatban.

Alkalmazott módszerek

A település és környéke a Nyugat-Külső-Somogyi kistáj része 
(Dövényi Z. 2010), fő körvonalai keletről a Karádi-hát, nyugatról a Gamási-
hát, északról és délről pedig a Somogytúr–Orci meridionális völgy (Marosi 
S. 1979). Vizsgálataimat nem korlátoztam a szűken vett belterületi részekre, 
hanem bevontam abba a külterületeket is, sőt a geoinformatikai feldolgozás és 
képalkotás egyszerűsítése miatt kiterjesztettem azt egy 5×5 km-es négyzetre, 
melynek határait az X 

min – max (550000; 555000) és Y min – max (145000; 150000) 
EOV koordináták adták. A település földrajzi helyzetét tekintve az északi 
szélesség 46,67850°-n és a keleti hosszúság 17,77408°-n helyezkedik el.

A településmorfológiai és domborzati viszonyok megismeréséhez 
fontos volt a kül- és belterületek többszöri, részletes terepi bejárása, jegyzetek 
készítése, a vízmosások felkeresése és fotódokumentáció készítése. Azért is 
volt szükséges a jól ismert helyeket újra felkeresnem, mert a szakirodalom 
tükrében teljesen új megvilágítást nyertek a korábban ismert részek is.
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A GIS vizsgálatokhoz egy 5×5 km-es mintaterületet választottam. 
Ez természetesen jóval több, mint a település 10,58 km²-es területe, de így 
minden külterületi pont beleesik az elemzésbe és a számítás is egyszerűbb. 
Mind az I. katonai felmérés, mind az 1980-as évek 1:10°000 méretarányú 
EOV topográfiai térképeiről digitálisan kivágtam a vizsgált területet és 
arányosan nagyítva illesztettem a kettőt a település magjának, valamint a 
domborzat fő elemeinek segítségével. Mindkettőn elvégeztem – a CartaLinx 
nevű programmal – a területhasználat digitalizálását, valamint az újabb 
térképen a szintvonalakat is 10 m-es vertikális felbontással. Ez elegendőnek 
bizonyult a választott horizontális felbontáshoz, ami 5 méter volt. A topográfiai 
térkép adta 2,5 m-es alapszintvonalköz, ugyan növelte volna valamelyest a 
pontosságot, de sokkal több felesleges munkát adott volna. 

A digitális alapanyagokat IDRISI Andes (15.0) programmal 
dolgoztam fel. A területhasználati vizsgálatokkal párhuzamosan a szintvonalak 
interpolálásával (INTERCOUNTUR) kapott képből lejtőszög és kategória, 
valamint lejtőkitettség térképeket állítottam össze, ami megtekinthető Horváth 
K. 2011 munkájában. A domborzat elemzése az 1980-as évek térképével indult, 
ugyanezt használtam a 200 évvel korábbi, I. katonai felmérés térképénél, 
ami természetesen nem pontos – a szintvonalak hiányából adódóan nincs 
információnk –, de feltételezem, hogy a terület domborzata nagy vonalakban 
hasonló lehetett. A létrehozott digitális domborzatmodellből derivált lejtőszög 
térképet kategorizáltam és ezt használtam fel a területhasználat-változás 
elemzéshez. Azaz, ha történt is a lejtőszögben valamilyen változás, ami 
joggal feltételezhető, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy az nem okoz 
kategóriaugrást. Ha mégis, akkor a felbontásból adódóan (1 millió raszter) oly 
kevés rasztert érinthet, hogy az döntően nem befolyásolja az elemzést.

A két különböző időpontban (1780-as és 1980-as évek) készített 
térképet összevetettem az IDRISI Andes CROSSTAB moduljával. Ehhez 
a digitalizált vektoros állományokat átalakítottam raszteres képpé és 
kiszámítottam a különböző kategóriák területét és részarányukat. Az elkészült 
térképek alapján a területet településmorfológiai szempontból is elemeztem, 
vagyis a természeti tényezők településformáló hatását, a település alaprajzi 
fejlődését, terjeszkedését a közlekedési útvonalat, mint hatótényezőt, 
valamint a funkcióváltás szerepét a területhasználatban.
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Eredmények

A tájhasználat-változás elemzése

Az emberek a természetföldrajzilag kedvező területeket igyekezték 
benépesíteni és a mi esetünkben a magas, erősen tagolt térszín, illetve a 
jó minőségű talajadottságok kimondottan kedveztek. Ezen viszonyokhoz 
igazodva alakult ki a település formája is. 

A korai időszakokban Somogybabod szórványtelepülésként – a zárt 
települések magterületétől távol helyezkedett el – funkcionált (1. ábra), 
melyben a lakó- és munkahely térben nem különült el egymástól és a 
mezőgazdasági adottságokra alapoztak (Mendöl T. 1963, Kovács Z. 2003). 

Az 1980-as évekre a nagyarányú beépítések következtében teljesen 
megváltozott a falu alakja; a telkek, rétek, legelők, erdők felaprózódása 
miatt (2. ábra). Alaprajz szerinti kategorizálás szempontjából a szalagtelkes 
falvak csoportjába ezen belül az egyutcás útifaluk csoportjába sorolható. 
Somogybabod megakadályozva hosszúra nyúlását minimálisan kezd 
hasonlítani a többutcás útifalu típusára, ugyanis merőlegesen kialakítottak az 
eredeti útvonalra két utcasort, melyek a korábbi kisbabodi –, és tard-pusztai 
részeket foglalják magukba.

1. ábra. Somogybabod környezetének területhasználata az első katonai felmérés 
idején (saját szerkesztés)

1 = erdő; 2 = rét, legelő; 3 = szántó; 4 = szőlő; 5 = kert;

6 = lakott terület
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2. ábra. Somogybabod környezetének területhasználata az 1980-as évek 
idején (saját szerkesztés)

1 = erdő; 2 = rét, legelő; 3 = szántó; 4 = szőlő; 

5 = kert; 6 = lakott terület; 7 = motoros versenypálya; 8 = temető; 9 = út; 
10 = Tetves-patak

Jelen esetben egyetlen eleme hasonlóságot mutat az orsó utcájú falutípussal 
is, miszerint a központi térben található a templom és a „vásár” (Mendöl T. 
1963, Kovács Z. 2003), ami sajnos a térképen nem rajzolódik ki, de a terület 
kiváló ismerete alapján, úgy gondolom erősen megalapozott a feltételezésem.

Művelési	ág 1780-as	évek	(ha) 1980-as	évek	(ha) Változás	(%)

Erdő 1729,80 889,94 51,45
Rét,	legelő 332,07 263,66 79,40

Szántó 366,11 1206,07 329,43
Szőlő 64,16 5,87 9,15
Kert 4,45 54,45 1223,59

Lakott terület 3,45 45,08 1306,67
Motoros-

versenypálya 0,00 15,37 –

Temető 0,00 0,80 –
Út 0,00 14,55 –

Tetves-patak 0,00 4,17 –

1. táblázat. Somogybabod területhasználat változása az I. katonai felmérés idejétől 
kezdve az 1980-as évekig (saját szerkesztés)
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A legnagyobb változásokat pirossal kiemeltem a táblázatban (1. táblázat). 
Az erdőterület változása a legszembetűnőbb, ugyanis a korábban nagy 
foltokban lévő erdő napjainkra mozaikossá vált (1., 2. ábra). A tájhasználat 
alapján hat kategóriát sikerült elkülönítenem az I. katonai felmérés térképén, 
míg az 1984-esen bizonyos összevonásokkal tizet. Ez egyértelműen őseink 
erdőirtásainak köszönhető, a természetes növényzetet elpusztították az egyre 
nagyobb térigényt követelő mezőgazdaság miatt. A korábbi társadalom a 
talaj termőképességének kiaknázásával átalakította környezetét, eldeformálta 
a környezeti elemek minőségét, ezáltal a természetes tájat kultúrtájjá 
módosította. Egyre inkább növekvő igényeik motiválták őket, mellyel 
rohamosan kihasználták erőforrásaikat (Perczel Gy. 1996) így újabb és újabb 
erdőket vontak művelés alá. Véleményem szerint ezzel indokolható az erdő 
kb. felének eltűnése (1. táblázat). 

A rét, legelők aránya alig változott meg, csak minimálisan mutat 
csökkenő tendenciát. A szántók aránya pedig egyértelműen az erdők 
kiirtásával hozható párhuzamba, ugyanis jelentős részük szántóvá módosult. A 
szőlőterületek nagysága kissé visszaesett, kilencedére csökkent (1. táblázat). 

A következő nagy módosulást a kertek képviselik, ugyanis arányuk 
feltűnően magas, amely vélhetően a belterületi szántóföldek kertté 
minősítésével történhetett (Perczel Gy. 1996). 

A kedvező természeti adottságok pedig egyre jobban vonzották a 
lakosságot, így a legnagyobb változás a lakott területek arányában állt be, 
tizenháromszoros emelkedést jelentett és hatásuk eredményeképpen új 
kategóriák jelentek meg a területhasználatban. Ezek közül az út – földesút 
formájában –, a temető és a patak korábban is jelen lehetett, de az 1780-as 
években készült térképen ezt nem tüntették fel, így csak feltételezni tudom. 
Azonban kijelenthető, hogy a táblázat (1. táblázat) 7–10. sorában látható 
kategóriák az antropogén hatások következményei, melyek a település 
növekedésével jelentek meg az utóbbi 40–50 évben. Ezt a Tetves-patak 
is kitűnően szemlélteti, hiszen míg korábban a „maga útját járta”, addig 
napjainkban egy mesterséges árokban folyik. 

Somogybaboddal kapcsolatos településföldrajzi kutatásaim során úgy 
gondolom, hogy korábban egy átmeneti típust formált meg a puszták (Babod-
puszta, Tard-puszta, Kölesd-puszta, Ráki-puszta, Szilvás-puszta) és majorok 
(TSZ-major) szerepében, melynek okai a több tagban elhelyezkedő feudális 
birtokok. Míg ebben az időszakban a falu gazdasági jellegére a mezőgazdaság 
dominanciája volt jellemző, így biztosították saját élelmiszerszükségletüket, 
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addig napjainkra a termelékenység rohamos fejlődése kissé megreformálta 
szerepkörét. Mostanság a szolgáltató funkció is majdnem ugyanennyire 
jelentős, ezért is tartottam fontosnak feltüntetni a motoros versenypályát. 
A pályát 1986-ban alakították ki az ország-és világszerte ismert turisztikai 
attrakciónak számító nemzetközi fesztivál kapcsán, ami egyben a falu 
egyik fő bevételi forrása is. A versenypályák a falu északkeleti részén, a 
domboldalban találhatók. Továbbá feltüntettem az infrastruktúra egyik fő 
elemét a Szigetvárt, Kaposvárt és Balatonlellét összekötő 67-es főutat (2. 
ábra). Utóbbinak a Balaton jó megközelíthetőségében van jelentős szerepe, 
aminek lehetőségét a falu maximálisan ki is használja.

Változások,	a	természeti	környezetben	megjelent	új	formák

Mintaterületem a vízmosások „kedvelt” térszínévé vált (3. ábra), a 
löszös alapkőzeten kialakult domborzat, az elmúlt évtized intenzív csapadékos 
időszaka valamint az antropogén beavatkozások következtében. Fontosnak 
tartom az eróziós képződmények kialakulásának okait és a befolyásoló 
tényezőknek a vizsgált területen való részletesebb elemzését is, azonban jelen 
tanulmányban csak a legfontosabbakra térek ki. A teljes fejezet megtalálható 
Horváth K. (2011) munkájában. Legfőbb adaléknak az antropogén hatások 
tekinthetők, de ide nem csak a település beépítése, formája, a temetők, az 
utak és a patak medrének befolyásolása tartozik, hanem egy olyan korai 
időszakokra visszanyúló folyamat is, amelynek veszélye akkor még meg sem 
fogalmazódott őseinkben. 

Vélhetően az 1980-as évek térképezései hívták fel a figyelmet mind 
Magyarországon, mind külföldön a vonalas erózió fontosságára, melynek 
nagyfokú domborzatátalakító szerepe is van (Jakab G. 2008), azonban 
hazánkban nem tulajdonítanak kellő figyelmet (Kertész Á. – Centeri Cs. 
2006) e jelentős veszélyforrásra. Ezen formák létrejötte pedig befolyásolja 
a település terjeszkedési lehetőségeit, számos mezőgazdasági területként 
hasznosítható rész esik ki a művelés alól, ezzel súlyos anyagi kárt okozva a 
településnek.
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3. ábra. A 2010. júniusi vízmosás különböző szakaszai (saját készítés)

Összegzés

Somogybabod az I. katonai felmérés idején szórványtelepülés volt, míg 
az 1980-as évekre az antropogén beavatkozások eredményeképpen egyutcás 
útifaluvá alakult. A területhasználat-változás adatokkal való kifejezése után 
megállapítottam, hogy a vizsgált terület kihasználtsága sokoldalú, valamint a 
térképeken megfigyelhető a táj mozaikossága is. Legkiemelkedőbb az erdő, 
a szántó és a lakott terület kiterjedésének változása. Az erdőterületek felének 
eltűnése és a szántók esetében beállt négyszeres növekedés között párhuzam 
vonható. A lakott területen és a szántókon kívül erősen növekvő tendenciát 
mutatnak a kertek, az utak, a temetők és a patak is. Az egyik legjelentősebb 
tájformáló erő itt is a társadalom, akik igényeik növekedésével jelentősen 
eldeformálták természetes környezetüket. A tájban bekövetkezett nagymértékű 
degradáció pedig az erdőirtásokra, a folyószabályozásokra, illetve az egyre 
nagyobb térigényt követelő mezőgazdaságra vezethetők vissza. Mindez az 
eróziós formák és folyamatok jelenlétében nyilvánul meg leginkább, ami 
napjainkra a mintaterületen és környékén szinte irreverzibilissé vált. 
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Absztrakt

A globális digitális terepmodellek (DSM) és a belőlük származtatott 
adatbázisok jelentős szereppel bírnak a domborzat elemzésével foglalkozó 
tudományos vizsgálatokban. Az alacsony előállítási idő és költségráfordítás 
mellett azonban független tanulmányok alátámasztották, hogy különböző 
hibákkal terheltek, melyek megismerése elengedhetetlen a kutatásokban 
való alkalmazás előtt. Az EU-DEM az ASTER GDEM és SRTM modellek 
egyesítésével 2013 végére előállított, 25 méteres cellaméretű magasságmodell. 
Jelen kutatásban az EU-DEM vizuális és statisztikai módszerekkel történő 
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értékelésére, a hibák felszínborítottságnak és domborzati viszonyoknak 
megfelelő javítására, valamint a morfológiai viszonyok elemzésével a 
módosítások ellenőrzésére került sor. A Pannon-medence jellegzetes 
hegylábfelszíneire például szolgáló kelet-mecseki mintaterület reprezentatív 
eredményeket hozott a modell ilyen térszíneken való alkalmazhatóságáról.

Kulcsszavak: EU-DEM, digitális terepmodell, hibaszűrés, TPI, 
hegylábfelszín, Mecsek 

Bevezetés

Az SRTM és ASTER GDEM modellek, mint szabadon hozzáférhető 
DSM-ek sok földtudományi kutatás alapjául szolgáltak (Bolch, T. et al. 2005, 
Drăguţ, L. –Eisank, C. 2012, giChamo, T. Z. et al. 2012, SereS a. – DoBoS 
e. 2010). A megfelelő előfeldolgozási lépéseket követően, e távérzékeléssel 
előállított modellek geomorfológiai elemzések magassági adatbázisaként is 
alkalmazhatóak (guTh, P. L. 2010, hEngL, T. – rEuTEr, h. 2011).

A megbízhatóság növelése és a szélesebb alkalmazhatóság érdekében 
az SRTM és ASTER GDEM megjelenése óta több kísérlet történt azok 
egyesítésével új DSM-ek előállítására, kihasználva a különböző felvételezési 
technológiából fakadó előnyöket (KääB, a. 2005, KarKee, m. et al. 2008, 
roBinSon, n. et al. 2014).A nemrégiben közzétett EU-DEM is e magassági 
termékek sorába tartozik (BaShfielD, A. – Keim, A. 2011, EU-DEM 
Metadata).

Mivel a különböző sajátosságokkal rendelkező alapadatbázisok 
és az egyesítés lépései jelentősen befolyásolják a végső DSM minőségét, 
jelen tanulmány elsősorban ezek hatásainak feltárására és az EU-DEM 
alkalmazhatósági körének megismerésére fókuszál.

Kutatási terület

A kutatás mintaterületéül a Kelet-Mecsek déli előterében található 
Vasas–Belvárdi-vízfolyás 150 km2-es vízgyűjtő területe szolgált (1. ábra).
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1. ábra. A mintaterület elhelyezkedése (a kistáj-határok és a Natura 2000 SCI 
területek bemutatásával), a domborzati viszonyok (A) és a felszínborítottság (B) 
alakulása az összevont CLC2006 kategóriák alapján. – 1 = lakott területek; 2 = 

valós felszínként értelmezett kategóriák; 3 = erdők; 4 = állandó növényi kultúrák, 
cserjés, vegyes mezőgazdasági és természetes növényzetű területek, lerakóhelyek; 5 

= nyersanyag kitermelő helyek; 6 = vízfelszínek

E hegységelőtéri térszín jól reprezentálja hazánk jellegzetes 
felszíntípusát: a középhegységekhez kapcsolódó, völgyhálózat által 
felszabdalt hegylábfelszínt (sChwEiTZEr F. et al. 2012). A Pannon-tó 
visszahúzódását követően alakult ki arid-szemiarid klímán (Fábián sZ. á.. et 
al. 2004, sChwEiTZEr F. – sZöőr gy. 1992), és a pannóniai, valamint idősebb 
rétegeket enyhén lejtő (2–5°) síkban elmetsző maradványfelszínekként 
jelenik meg (Fábián sZ. á. et al. 2001, KovácS I. P. et al. 2013, PécSi M. 
1963). A pannon rétegeket szubszekvens vízfolyások tárják fel (Fábián sZ. 
Á. et al. 2005), míg az akkumulációs glacis területét egységesen lösz (eQp2–3) 
fedi.

A terület északabbi középhegységi térszínei élénkebb relieffel 
jellemezhetők, ide tartozik a Mecsek legmagasabb pontja (Zengő, 682 m) is. 
A hegységelőtér enyhe lejtésű, a kifolyási pont környékére ~280 m-ről ~113 
m-re csökken a tengerszint feletti magasság.
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A felszínborítás követi a domborzatot: az erdők többnyire a hegységi 
térszíneket borítják (24%), a hegylábakon pedig kiterjedt szántóföldi, illetve 
legelőterületek (58%) húzódnak. A modell vizsgálata szempontjából az erdők 
jelentős magasságmódosító hatásuk, míg a szántók és legelők a valósnak 
tekinthető felszíni magasságok vizsgálata miatt fontosak.

Anyag és módszer

A 25 méteres cellaméretű EU-DEM-et az ASTER GDEM és az 
SRTM modellekből, automatizált módszerrel, súlyozott átlagolást alkalmazva 
állították elő. A modell kialakításának célja a két alapadatbázis előnyeinek 
kombinálásával, valamint egy vízrajzi állomány és a NEXTMap adatainak 
felhasználásával egy jobb minőségű DSM előállítása volt (BaShfielD, 
A. – Keim, A. 2011). A modell 5x5°-os részletekben érhető el az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) honlapjáról.

Az EU-DEM hibáinak elemzéséhez szükséges egy a valós felszínt 
reprezentáló magassági adatbázis is. Erre a célra SAGA GIS segítségével 
szintvonalakból interpolált DEM-et használtunk fel.

A felszínborítottság hatásának vizsgálatához a CORINE Land Cover 
2006 adatbázis összevont kategóriái (1. ábra) szolgáltak alapul.

A kutatás során négy fő feladatrész elvégzésére volt szükség (2. ábra). 
Az előzetes lépések közé tartozik a modellek azonos vetületre és cellaméretre 
hozása, az EU-DEM esetében feltételezhető horizontális elcsúszás korrigálása 
és a félrevezető eredményeket adó külfejtések maszkolása. Az adatok 
elemzése során vizuális és statisztikai módszerekkel állapítottuk meg a hibák 
mértékét és területi elhelyezkedését, valamint összefüggés-vizsgálatokkal 
feltártuk a domborzati viszonyok és a felszínborítás kapcsolatát a hibák 
eloszlásával (FrEy, h. – PauL, F. 2012, sZabó G. 2011, Zhao, S. et al. 
2011).Ezek csökkentésére első lépésben korrigáltuk a kiugró hibákat, majd 
átlagolt értékekkel módosítottuk az egyes felszínborítások hibás magasságait, 
végül alkalmaztuk sun, X. et al. (2007) zajszűrő algoritmusát. A módosított 
modellen ismételten elemeztük a hibás magasságú területeket, ellenőriztük 
az elvégzett munkát. Ennek a későbbi kutatások szempontjából legfontosabb 
része a völgyhálózat és hegylábfelszínek vizsgálata volt.

A térképek feldolgozásához GRASS GIS 6.4.3 (http://grass.osgeo.
org/) és SAGA GIS 2.1.0 (http://saga-gis.org) térinformatikai programokat 
alkalmaztunk, illetve a statisztikai elemzésekhez az spgrass6 bővítmény 
révén az R (http://www.r-project.org) szoftvert használtuk fel.
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2. ábra. A kutatás lépései.

Eredmények és diszkusszió

A modellek előkészítésekor az ASTER GDEM Validation Team 
(2011) leírása alapján, egy nagyobb mintaterületen a Zengő, a Hármashegy és 
a Dobogó csúcsokhoz igazítva korrigáltuk a modell horizontális elcsúszását.

Az EU-DEM minőségének ellenőrzéséhez első lépésben 
domborzatárnyékolásos térképet készítettünk, illetve 2,5D megjelenítésben 
vizsgáltuk a felszín megjelenítését. Az előállításkor alkalmazott simítás 
hatására a modellen ábrázolt felszín kevésbé részletes (3. ábra). A további 
elemzéshez számszerű adatokat szolgáltató különbségtérképekről a hibák 
területi eloszlása is megállapítható volt: az erdővel fedett területeken, illetve 
a völgyekben a referencia DEM-nél magasabb értékek jelennek meg.
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3. ábra. A vizsgált modellek domborzatárnyékolásos térképei.

A hibák mértékéről a statisztikai mutatók szolgáltattak információt, 
melyeket külön vizsgáltunk az erdővel fedett és a valós felszínt reprezentáló 
területek esetében. Az átlagos hibaértékek alapján 2 méteres negatív eltérés 
tapasztalható a szántók és füves területek tekintetében, az erdők pedig 
átlagosan 5 méterrel magasabbak a referencia felszínnél. A kiugró hibák 
jelenlétének megállapítására szolgált a négyzetes középhiba (RMSE) és az 
ún. „3σ szabály” használatával meghatározott RMSE (aguiLar, F. J. et al. 
2007) összevetése (1. táblázat). Az értékek eltérése utal ugyan kiugró hibák 
jelenlétére, azok neTeler, M. (2005) által leírt módszerrel történő javítása 
nem eredményezett jelentős változást.

1. táblázat. Az RMSE értékek változása.

kiindulási 
RMSE

kiindulási	3σ	
RMSE

kiugró hibák 
korr. RMSE végső	RMSE

5,2 m 4,3 m 5,2 m 3,9 m

A változatosabb domborzatú erdős területek esetében a korábbi 
tanulmányokhoz (sZabó G. 2011, sZabó G. et al. 2013) hasonlóan kimutattuk a 
kitettség hatását a hibák alakulásában. Ennek megfelelően a felszínborítottság 
alapján történő javítás során figyelembe vettük a kitettségi kategóriákat is. 
Ezt követően alkalmaztuk az említett zajszűrő eljárást, az SRTM modellre 
meghatározott paraméterekkel (sun, X. et al. 2007, STevenSon, J. A. et al. 
2010).
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A hibák korrigálása után az átlagos hiba 0 m körül alakult, azonban ez 
félrevezető eredmény lehet. A hibák abszolút értékének átlaga ~1,7 m maradt 
a nyílt területeken és 5 m körüli az erdők esetében. A modell javítása előtt a 
cellák 27%-a esett az 1 méteres hibahatár alá, míg a módosítások hatására 
már a terület 48%-a. A hibaértékekből a kezdeti és javítás utáni állapotban 
készített hisztogram is tükrözi a magassági különbségek csökkenését. Erről 
tanúskodik a különbségtérkép is, amelyen jól nyomon követhető az erdők 
eltávolításának, illetve a nyílt területek „felmagasításának” hatása (4. ábra). 
A referencia DEM és a javított EU-DEM alapján azonos beállításokkal 
készített völgyhálózatok jó egyezést mutatnak: a generált „patakokhoz” 
sorolódó cellák száma közel azonos, valamint területi elhelyezkedésük is jól 
fedi egymást.

4. ábra. Az EU-DEM és a referencia DEM különbségtérképe a módosítások 
elvégzése előtt (A) és után (B).
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A hegylábfelszínek leválogatásához WeiSS, A. (2001) és JenneSS, 
J. (2006) által leírt Topographic Position Index (TPI) egy módosított 
változatát1alkalmaztuk:

(“DEM” – “minDEM”) / (“maxDEM” – “minDEM”).
A módszer az átlagos tengerszint feletti magasság helyett a lokális 

minimum és maximum értékek alakulását veszi figyelembe. A szintek 
keresése során a szomszédsági vizsgálatban alkalmazott mátrix (15 cella, 
375 m), illetve a TPI küszöbérték (0,45) meghatározása jelentett nehézséget. 
A megtalált felszíneket PécSi M. (1963) által meghatározott magassági 
szinteknek (180–280 m) megfelelően tovább pontosítottuk (5. ábra).

5. ábra. A klasszikus Pécsi M. (1963) féle mecseki hegylábfelszín újraértelmezése 
a vizsgált területen (Kovács M.) újabb adatok alapján. – 1 = jura mészkő (J); 2 

= kréta bazalt telér (mK1); 3 = kárpáti rétegek (bdMk); 4 = bádeni rétegek (psMb1, 
szMb2, 

hMb1); 5 = szarmata rétegek (kMs); 6 = bádeni és szarmata összevontan; 
7 = Pannóniai homokos-agyagos rétegek (cPa1, 

klPa2, 
soPa2); 8 = pleisztocén 

törmelékes lejtőlösz; P1 = feltételezett korábbi pediment (sebe K. et al. 2013); P2 
= későmiocén–korapliocén pediment; SB = szubmontán medence; Ge = eróziós 

glacis; Ga = akkumulációs glacis

1 http://gis4geomorphology.com/roughness-topographic-position/
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6. ábra.A leválogatott hegylábfelszín-szerű formák és a könnyebben erodálható 
rétegek összevetése. 1 – leválogatott formák; 2 – bádeni rétegek; 3 – szarmata 

rétegek; 4 – Pannóniai rétegek.

A választott vízgyűjtő az átformálódó hegylábfelszínek típuspéldája. 
A bemutatott módszerrel meghatározott felszínalaktani formák többnyire 
ezeket a konzekvens vízfolyások közt húzódó glacis-maradványként 
értelmezhető völgyközi hátakat mutatják. A referencia DEM és az EU-
DEM esetében azonos beállításokkal leválogatott területfoltok kiterjedése 
és elhelyezkedése szinte teljesen megegyező. Az eróziós és akkumulációs 
glacis elkülönítésében támpontot nyújt az említett miocén és pannóniai 
képződmények felszíni megjelenése, így az eredményeket a fedett földtani 
térképpel is összevetettük (6. ábra).

Összefoglalás

A választott mintaterületen az EU-DEM különböző sajátos hibákat 
mutatott, így az előzetes elemzések és javítási műveletek elvégzése valóban 
szükségesnek bizonyult. A magassági értékeket a felszínborítási kategóriákra 
jellemző átlagos hibával módosítottuk, majd a modell további pontosítása 
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érdekében egy „zajszűrő” eljárást is alkalmaztunk. Ezekkel a lépésekkel a 
modell vizuális megjelenése is javult.

A korrigálás ellenőrzése során kivitelezett vizuális összehasonlítások 
és meghatározott hibastatisztikák alapján megállapítható, hogy a módosítások 
révén valóban javult a modell. A generált völgyhálózatok és a leválogatott 
geomorfológiai szintek jó egyezése alátámasztotta, hogy az EU-DEM 
alkalmas lehet ilyen jellegű kutatások alapadatbázisának.

Bár az eredmények alapján egyértelmű a modell javulása, a korrigálási 
eljárásokkal való további kísérletezés újabb,megbízhatóbb eredményekre 
vezethet. A hegylábfelszínek meghatározására egyéb módszerek (pl. TPI 
más kiszámítási módjai, Hammond-módszer) vagy további feltételek (pl. 
kitettség, lejtőszög) alkalmazása a formák jobb lehatárolását eredményezheti.
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AZ	NKA	KÖZMŰVELŐDÉSI	
SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZÁSI 

VERTIKUMÁNAK TERÜLETI 
JELLEMZŐI	2007-2011	KÖZÖTT

Kölcseyné	Balázs	Mária
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 

Békéscsaba, Magyarország

Absztrakt

Magyarországon a Nemzeti Kulturális Alap független pénzalapként 
támogatja pályázati úton a kulturális intézményeket, szervezeteket, azok 
projektjeit.

A vizsgált ötéves időszakban 17 állandó kollégiuma működött, közülük 
egy a Közművelődési Szakmai Kollégium. A Közművelődési Szakmai 
Kollégiumhoz 2007-2011 között 5331 db pályázat érkezett be.

Kutatásom során a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai 
Kollégiumához beérkezett pályázatok területi jellemzőit vizsgálom a 2007-
2011 közötti ötéves időszakban. 

Jelen tanulmányomban a kutatási témámon belül kiemelten foglalkozom a 
megyék, kistérségek pályázati aktivitásával, eredményességével. 

Vizsgálódásaim során összegyűjtött adataimat, s azok elemzését szeretném 
összevetni a kulturális statisztikai rendszer összesített adatsoraival. 
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Arra, hogy a térségi pályázati aktivitás szoros összefüggést mutat a kulturális 
szféra feltételrendszerének változásaival, s hogy az infrastruktúra minősége, 
továbbá a szakember ellátottság jelentősen befolyásolja a pályázati aktivitást 
és eredményességet, a közművelődési statisztikai jelentések és a pályázati 
adatok rávilágíthatnak.

Kulcsszavak: pályázat, forrás, területi különbségek, innovációs készség

Bevezetés

Az elmúlt évtizedek során a kutatók rávilágítottak a kultúra és a 
gazdasági fejlődés kapcsolatára, összefüggéseire. A kultúra egy társadalom 
életében kiemelt fontossággal bír, akár kitörési pontként is felfogható.  A 
nemzeti kultúra hatása a gazdaságra vitathatatlan. (Polyák, 2011.) „A gazdaság 
a tágabb kultúra része….rövid távon a gazdaságtól függ a szűkebb kultúra, 
…a kulturális szféra finanszírozása, működése. Hosszabb távon a gazdaságot 
és a kultúrát a szűkebb kultúra határozza meg.” (Koncz, 2004.) 

A kultúrafinanszírozás, s annak különböző módozatai biztosítják 
a közösségi művelődés, a kulturális élet feltételrendszerét. Ugyanakkor 
tágabb aspektusból vizsgálva, a kultúrafinanszírozás lényege nem kizárólag a 
pillanatnyi támogatás és annak felhasználása, hanem egy társadalom hosszabb 
távú befektetésének is tekinthetjük, mely – az oktatásfinanszírozáshoz 
hasonlóan – hosszabb távon mindenképpen megtérül. (Kölcseyné, 2014.)

Napjainkban az intézmények és civil szervezetek projektjeik 
megvalósításának forrásait nagyrészt pályázati forrásokból teremtik meg. 
Ennek a működési mechanizmusnak költségvetési intézményben dolgozóként, 
civil szervezetek tagjaként, pályázatíróként jómagam is részese vagyok, így a 
kérdéskör kiemelten az érdeklődésem középpontjában áll.

Az ötéves időszakot tekintve – hipotéziseim szerint – a pályázati 
aktivitás a kulturális intézmények, szervezetek „talpon maradásának” egyik 
módjává vált, ugyanakkor nem feltétlenül adott mindenütt, különösen a 
kistelepüléseken, illetve a több szempontból is hátrányos helyzetű térségekben 
az a szervezeti és intézményi feltételrendszer, az a pályázatíró potenciál és 
innovációs készség, ami az eredményes forrásszerzéshez jutáshoz szükséges. 

Feltételezéseim szerint a hátrányos helyzetű illetve a leghátrányosabb helyzetű 
térségek forrásbevonási készségei gyengék, s így a felosztható források több 
mint 50%-át a városok (legnagyobb mértékben a megyeszékhelyek) tudták 
felhasználni, a kistelepülések kis számban nyújtanak be pályázatot, s azok is 
gyakran eredménytelenek. 
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Azt feltételezem továbbá, hogy a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű 
térségekben a közművelődési intézmények, a kultúra területén tevékenykedő 
civil szervezetek közművelődési feltételrendszere, közművelődési aktivitása 
és a pályázati aktivitás illetve eredményesség közt szoros együtt járás 
mutatkozik.

Mindezt a kultúrafinanszírozás legjelentősebb hazai szereplőjének, 
a Nemzeti Kulturális Alapnak, s azon belül a Közművelődési Szakmai 
Kollégium adott időintervallumában beérkezett pályázatainak vizsgálatával 
bizonyítani tervezem. Hogy mindez hogyan hat vissza a gazdaság állapotára, 
a gazdasági fejlődésre hosszabb távú hatásvizsgálatok deríthetik csak ki. 
Rövid távon a kultúrafinanszírozás, annak közvetlen kultúraélénkítő hatása 
a helyi gazdasági folyamatokra közvetett módon azonnali hatást gyakorolhat.

A Nemzeti Kulturális Alap

A Magyar Országgyűlés 1993-ban, az 1993. évi XXIII törvény 
elfogadásával hozta létre a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA), mely az elmúlt 
évben ünnepelte 20. évfordulóját. Az ünnepi alkalom kapcsán értékelték, 
áttekintették történetét, célkitűzéseit, eredményeit. Az alapítói szándék szerint 
olyan forrásosztó szervezetet kívántak létrehozni, melynek célja a nemzeti 
és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és 
határon túli terjesztésének támogatása.

Fontos szempont volt, hogy a létrejövő alap az államtól „karnyújtásnyira”, 
ám attól mégis függetlenül működő szervezet társadalmasított kuratóriumi 
rendszer működtetésével pályázati úton nyújtson támogatást a kulturális 
programok megvalósításához. Mint elkülönített pénzalap, ne legyen kitéve 
a különböző nyomásgyakorlásoknak, az évenkénti költségvetési vitáknak. 
(www.nka.hu 2012.12.29.)

Az NKA fő bevételi forrása több alkalommal is megváltozott. 2010-
ig a kulturális járulék, majd ennek megszűnését követően  - jelenleg is - az 
ötös lottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka biztosítja annak bázisát. 

A vizsgált időszakban, 2007-2011 között az NKA 17 állandó szakmai 
kollégiuma mindösszesen 26.494,1 millió Ft támogatást osztott szét a 
pályázók között. Az állandó kollégiumok egyike a Közművelődési Szakmai 
Kollégium (KSZK) volt, melyhez ezen időszakban 5331 db pályázat érkezett 
be. Ez éves szinten átlag 1066,2 db (szórás 157).
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1. ábra: NKA Közművelődési Szakmai Kollégium, a beérkezett pályázatok 
száma a vizsgált időszakban

Forrás: Saját szerkesztésű táblázat adatai alapján a Térképtér Kft. szerkesztése

A pályázatok legnagyobb százaléka (91,7%) Magyarországról 
érkezett, a fennmaradó 8,3% határainkon túli magyarlakta térségekből, főként 
Erdélyből és Vajdaságból.

A mindenkori pályázati számot több tényező befolyásolja, így 
a kiírások által meghatározott pályázói kör nagysága, az elő- illetve 
utófinanszírozás ténye, az esetleges pályázati díj, illetve a meghatározott saját 
erő mértéke.

A vizsgált időszakban a kiírások lehetővé tették a közművelődési 
intézmények, illetve a kulturális civil szervezetek pályázatbenyújtását, 
azzal a megkötéssel, hogy egy szervezet egy kiírásra csak egy db pályázatot 
nyújthatott be. A pályázatok előfinanszírozást nyújtottak a nyertesek számára, 
pályázati díj nem volt előírva, sőt sok esetben saját erő sem.

Ezek a feltételek azt valószínűsíthették, hogy a települések 
intézményei, szervezetei nagy számban, rendszeresen nyújtanak be pályázatot.
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A gyakorlatban azonban az jelent meg, hogy egyes térségek pályázati 
aktivitása kiemelkedően magas volt, más térségekből pedig elenyésző 
számban érkeztek be pályázatok.

A	beérkezett	pályázatok	területi	különbségei

Kutatásom során a komparatív, összehasonlító szemléletmód 
alkalmazását helyeztem középpontban, hiszen ennek a regionális, területi 
tudományokban nagy szerepe van. (Nemes Nagy 2009)

A pályázati aktivitás kifejezést a továbbiakban gyakran alkalmazom, ezért 
fontosnak vélem a fogalmi tisztázását. Azt értem alatta, hogy érkezett-e be 
egyáltalán az adott térségből pályázat, s ha igen, milyen számossággal.

A beérkezett pályázatok számát tekintve megállapítható, hogy kistérségi 
szintet vizsgálva jelentős különbségek mutatkoznak. Ha az ötéves adatokból 
képzett éves átlagokat összehasonlítva térképre kivetítjük (2. ábra), jól 
láthatjuk, hogy egyes kistérségek esetében az éves pályázatszám nem éri el a 
10 db-ot sem, míg más térségek esetében ez a 60 db-ot is meghaladja.2

Kutatásomban a 2004. évi CVII. törvény 2007-ben módosított mellékletében 
feltüntetett 174 kistérség adatait vizsgáltam. Eltekintettem attól, hogy 2010-
ben, az iszapkatasztrófa érintett településeit az Országgyűlés a 2010. évi 
CXLIX. törvénnyel Devecseri kistérség néven új kistérséggé alakította, 
s így a statisztikai kistérségek száma 175-re nőtt, mivel a vizsgált időszak 
kisebb részét érintette csak e változás.(https://www.ksh.hu/teruleti_atlasz_
kistersegek.) Továbbá a minta torzításának veszélye miatt megállapításaimat 
a fővárosi adatok kihagyásával fogalmazom meg, mivel Budapest esetében 
az adatsorok az ott székhellyel rendelkező, de valójában országos hatókörű 
intézmények és szervezetek adatait is tartalmazzák.

2  Érdemes megjegyezni, hogy egy-egy kistérség esetében a 60 db sem feltétlenül 
magas szám, hiszen az évi 4-6 pályázati kiírás esetében ez mindössze 8-10 pályázót 
feltételez, holott a térségek minden közművelődési intézménye és kulturális célú civil 
szervezete minden kiírás esetében nyújthatott be pályázatot. 
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2. ábra: A benyújtott pályázatok kistérségenkénti átlagos száma a vizsgált 
időszakban 

Forrás: Saját szerkesztésű térkép az NKA Igazgatósága által biztosított adatok 
alapján

Területi	különbségek	a	közművelődési	statisztikai	mutatószámok	
tükrében

A közművelődési feladatokat ellátó szervezetek kormányrendelet 
alapján kötelesek az OSAP 1438 - Jelentés a közművelődési tevékenységet 
folytató szervezetek működéséről című adatszolgáltatás teljesítésére. 

Az így nyert adatsorok ötéves átlagaiból főkomponens elemzést 
végezve két faktor létrehozására nyílt mód.

A két faktort infrastrukturális illetve humán elnevezésekkel jelöltem, mivel 
az első főként a feltételrendszert és aktivitást jellemzi, míg a második a 
közművelődésben tevékenykedő munkatársakról szolgál információkkal.

Az infrastrukturális faktor 7, a humán faktor 18 változóra épül. A két faktor 
közötti korreláció nagyon erős (98%).
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3. ábra Kistérségek közművelődési feltételrendszere és aktivitása (infrastrukturális 
faktor)

Forrás: Saját szerkesztésű térkép a https://www.teir.hu/ adatai alapján

Összefüggés a területi statisztikai mutatók és a pályázati aktivitás 
között

A kistérségek pályázati aktivitásának térképi megjelenítése nagyon 
hasonló mintázatot mutat, mint a közművelődési intézmények, szervezetek 
által évente beküldött közművelődési statisztikai mutatók feldolgozásával 
kapott közművelődési feltételrendszer és aktivitás térkép.

Az együtt járás azonban nem csak vizuálisan olvasható le. Lineáris 
regressziós modell alkalmazásával kimutatható, hogy a közművelődési 
feltételrendszer és aktivitás szignifikáns hatással van a benyújtott pályázatok 
számára (p érték=0.000, megmagyarázott variancia 94%).

A lineáris regressziós vizsgálati módszerrel az egy modellben 
vizsgált területi statisztikai adatokból képzett közművelődést mérő faktorok 
és a pályázati adatok elemzése során a két közművelődést mérő faktor közül 
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a humán faktor bír erősebb hatással a támogatott pályázatok számára. (Erős 
összefüggés van a humán faktor és az egy településről benyújtott pályázatok 
száma között (p érték 0.000***) 

Összegzés

Tanulmányomban az NKA KSZK 5 éves időtartamában beérkezett 
pályázatok területi különbségeit vizsgáltam. A pályázati aktivitás a 
kistérségi szinten megvizsgált számosságot jelentette. Ezt vetettem össze a 
közművelődési statisztikai adatsorokkal, s vizsgáltam matematikai statisztikai 
módszerekkel.

Az összefüggés egyértelműen kimutatható. A kistérségek 
infrastrukturális és aktivitási mutatóit tekintve együtt járás mutatkozik 
a benyújtott pályázatok számával. Ez azt jelenti, hogy ahol gyengébbek 
az infrastrukturális feltételek, kisebb a közművelődési aktivitás, ott a 
pályázatok száma is alacsonyabb. Az erősebb hatást azonban a humán faktor 
fejti ki, azaz meghatározó a benyújtott pályázatok számát tekintve. Vagyis 
megfogalmazható, hogy a pályázati aktivitást jelentősen befolyásolja az 
intézményekben dolgozó humánerőforrás, annak képzettsége, munkaideje.

További kutatási célként a pályázati eredményességet és 
annak meghatározó tényezőit tervezem vizsgálni. Fontosnak vélem a 
településtípusok szerinti különbségek kimutatását is, mind az aktivitás, mind 
az eredményesség szempontjából.
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A MAGYARORSZÁGI ÉS 
LENGYELORSZÁGI VIDÉKI 

TELEPÜLÉSEK VÁNDORLÁSI 
EGYENLEGÉNEK ALAKULÁSA A 
VÁROSI KÖZPONTOKTÓL VALÓ 
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Absztrakt

E tanulmány a városi központok időbeli távolsága és a lengyel és magyar vidéki 
települések vándorlási egyenlege közötti kapcsolat feltárására tesz kísérletet. 
Ennek érdekében a szerző megvizsgálja és grafikonok segítségével illusztrálja 
a különböző nagyságú városi központok – a fővárosok, a 400000, 100000, 
50000 és 30000 fős lakónépességet meghaladó városok – időbeli távolsága 
és a települések vándorlási egyenlege közötti összefüggéseket. Magyarország 
esetében a fővárostól való távolság jóval erősebben befolyásolja a vándorlási 
egyenleg alakulását, mint a policentrikus Lengyelország esetében. Az 
egyes méretkategóriájú központok országonként eltérő hatása a vándorlási 
egyenlegre a különböző közigazgatási szintek két országban betöltött eltérő 
szerepére utal.

Kulcsszavak: Lengyelország, Magyarország, vidék, migráció, elérhetőség
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Bevezetés

A népesség mozgása a vidéki és városi terek között a történelem során 
számos változáson ment át és főbb jellemzői alapján (kibocsátó és 
célterületek, a vándormozgalomban részt vevők motivációi) egymástól 
időben többé-kevésbé elkülönülő szakaszokra osztható – városrobbanás, 
relatív dekoncentráció vagy szuburbanizáció, dez- vagy ellenurbanizáció és 
reurbanizáció (Enyedi 2011). Kelet-Közép-Európa volt szocialista országai, 
így Magyarország és Lengyelország abban a sajátos helyzetben vannak, hogy 
az államszocializmus alatt követett sajátos fejlődési pálya eredményeként 
a városfejlődés bizonyos szakaszai felgyorsítva, időben egymás mellett 
mennek végbe (Timár 1999). Az elnéptelenedő vidéki térségek együtt 
léteznek a szuburbizálódó városkörnyékekkel és a (térségben még kisebb 
jelentőségű) dezurbanizáció célterületeivel, mozaikos és differenciált vidéki 
teret eredményezve. Jelen tanulmány, ami egy, a visegrádi országok vidéki 
térségeinek népességmegtartó, ill. népességvonzó képességét befolyásoló 
tényezők feltárását célzó nagyobb kutatási munka részét képezi, a vándorlási 
egyenleg és városi központoktól való távolság kapcsolatát mutatja be 
Lengyelország és Magyarország vidéki településein, hozzájárulva ehhez 
a vidéki teret differenciáló vándormozgalmi folyamatok minél alaposabb 
megismeréséhez.

A	város	és	vidék	közötti	vándormozgalom	időbeli	alakulásának	
áttekintése Magyarország és Lengyelország esetében

Magyarországon a már a polgári korszak kezdetétől találhatunk olyan 
településeket (pl. Albertfalva, Újpest – Budapest; Óperint – Szombathely, 
Diósgyőr – Miskolc) amelyek a szomszédos nagyobb városnak köszönhetően 
jelentős vándorlási többlettel rendelkeztek. Ezen agglomerálódó települések 
elsősorban a Budapest környezetében csoportosultak. A főváros körül a 
19 század fordulójára a mai értelemben vett szuburbán települések egyes 
sajátosságait is mutató alvótelepülések szabályos gyűrűje fejlődött ki. A 
szocializmusban az adminisztratív korlátozások miatt a vasútvonalak mentén 
a fővárosi agglomeráció 50-70 km-ig is kiterjedt (Beluszky P. – Sikos T. 2007). 
Összességében azonban a vidékről városba költözés volt a domináns migrációs 
folyamat, akárcsak Lengyelországban, ahol azonban a városokban munkát 
találó vidékiek egy része az időnként érvénybe lépő regisztrációs korlátok 
miatt a környező vidéki településeken volt nyilvántartva (Gawryszewski, A. 
2006).
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A rendszerváltás után ez a folyamat megfordult, a magyarországi városok – 
ha az adminisztratív urbanizáció hatását leszámítjuk – 1990 óta folyamatosan 
népességet veszítenek a vidék javára (Kulcsár 2008). Az 1980-as évektől már 
a nagyobb hazai városok körül is megfigyelhető szuburbanizációs folyamatok 
(Timár 1999) a rendszerváltás után már valamennyi nagyobb városi térségében, 
valamint egyes kisvárosok körül is megfigyelhetők, valamint a budapesti 
agglomeráció határain túli egyes területek dezurbanizációs célterületekként 
jelentek meg (Dövényi 2009). A rendszerváltás után Lengyelországban is 
gyorsan csökkent a vidék vándorlási vesztesége, hogy az ezredforduló után 
immár vándorlási többlettel rendelkezzen a városokkal szemben (Łodyga 
2006).

Módszertan

A kutatás elemzési egységeit Magyarország és Lengyelország LAU-2 szintű 
közigazgatási egységei adják. A 2011-es népszámlálás eszmei időpontjában 
2828 község és 328 városi rangú település alkotta a magyar településállományt. 
A lengyel LAU-2 szintű helyi közigazgatási egységek, a gminák három 
kategóriába vannak beosztva: városi gminák, vidéki gminák, és város-vidék 
gminák. A vidéki gminák – a magyarországi közigazgatási gyakorlattól 
eltérően – számos településföldrajzi értelemben önálló faluból állnak (némileg 
emlékeztetve a magyarországi szeres településekre), és népességszámuk igen 
nagy is lehet. A város-vidék gminák a vidéki falvak mellett egy várost is 
tartalmaznak, ami általában kisebb az önálló városi gminákhoz képest. E 
sajátos közigazgatási rendszer következménye, hogy a 2011-es népszámlálás 
időpontjában a majdnem négyszeres lakosságú Lengyelország csak 2479 
LAU-2 szintű közigazgatási egységgel rendelkezett, ebből 306 városi gmina, 
1571 vidéki gmina, 602 pedig város-vidék gmina volt.
A vizsgálatok kivitelezéséhez megkerülhetetlen egy munkadefiníció 
kiválasztása a városi és vidéki elemi egységek elkülönítésére. Mivel a 
különböző város-vidék megközelítések sokszínűsége és állandóan megújuló 
tartalma miatt egy minden szempontból elfogadott és egyértelmű lehatárolás 
megalkotása nem állt módomban, arra törekedtem, hogy egy minél 
kézzelfoghatóbb, ún. ökölszabályt használjak, ami egyformán alkalmazható 
a visegrádi négyek valamennyi országára. A vizsgálatba bevontam 
valamennyi községet, vidéki gminát, és a város-vidék gminák vidéki részét, 
valamint azokat a városokat, városi gminákat és a város-vidék gminák 
városi részét, aminek lakónépessége nem haladta meg az 5000 főt a 2011-es 
népszámláláskor. A városi rangú települések egy részének bevonása mellett 
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szól, hogy számos kutató szerint a rendszerváltás utáni várossá nyilvánítási 
gyakorlat a magyar településállomány adminisztratív felduzzasztásához 
vezetett (Tóth 2008). Az 5000 fős lélekszám az Európai Unió új város-vidék 
tipológiájában is megjelenik a városi térbe sorolás küszöbértékeként, ez 
alátámasztja használatát.
A települések vándorlási egyenlege Magyarország esetében az 1989-2011-es 
népszámlálás közötti időszakra vonatkozik, Lengyelország esetében pedig az 
1995-2012-es időtartamra álltak rendelkezésre adatok. Az eltérő hosszúságú 
időtartamokból adódó különbséget az adott időszakokon belüli évi átlagos 
vándorlási egyenleg használatával hidaltam át, amit a kiindulási lakónépesség 
százalékában vizsgáltam. A vizsgált központoktól való távolság függvényében 
csoportokra bontottam a vizsgált településállományt, arra törekedve, hogy 
az egyes csoportok elemszáma alkalmas legyen statisztikai elemzésre, és 
az összehasonlíthatóság érdekében minél jobban átfedjék egymást a két 
ország csoportjai. Hogy az egyes kiugró adatok torzító hatását kiszűrjem (pl. 
Remeteszőlős a vizsgált időszakban pl. 2459%-kal növelte a lakónépességét), 
nem az egyes csoportok átlagát, hanem az első kvartilisét, mediánját és 
harmadik kvartilisét vizsgáltam. Így egyúttal abba is betekintést nyerünk, 
hogy az egyes csoportokon belül mennyire differenciált a településállomány.
A távolságok a Google Maps adatain alapulnak, és a bizonyos népességszámot 
meghaladó leghamarabb elérhető központok percbeli időtávolságát 
tükrözik. Az adatok figyelembe veszik azon központokat is, amelyek más 
vajdaságban vagy megyében találhatók, mint a település, de nem számolnak 
az országhatárokon kívüli központokkal. A vándorlási egyenleg és a városi 
központok távolságának vizsgálatát a fővárosok, 400000 fő feletti városok, 
100000 fő feletti városok, 50000 fő feletti városok és 30000 fő feletti városok 
kategóriákra végeztem el.

Eredmények

Magyarország és Lengyelország városállománya történelmi fejlődésük 
eredményeként gyökeresen eltér egymástól: míg Magyarország szélsőségesen 
egyközpontú ország, ahol a 2011-es népszámlálás szerint 1729040 fős 
Budapestet nagyságban a 211320 fős Debrecen követi, addig a jóval 
policentrikusabb Lengyelországban a magyar fővárosnál csak valamivel 
kisebb Varsó után (1700612 fő) népességszámban a 757611 fős Krakkó és a 
728892 fős Łódź következik. Ez a különbség tükröződik a vándorlási egyenleg 
alakulásában is a fővárosoktól való időtávolság függvényében (1. ábra).
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1. ábra Magyarország és Lengyelország vidéki településeinek évi átlagos 
vándorlási egyenlegének alakulása a vizsgált időszakban (1990-2011 ill. 1995-
2012), a kiindulási népesség százalékában, a fővárosok időbeli elérhetőségének 

függvényében

A fővárosoktól 50 percen belül található települések döntő többsége 
mindkét országban kimagasló vándorlási nyereséget könyvelhetett el a 
rendszerváltás utáni időszakokban, ugyanakkor a távolság növekedésével 
párhuzamosan a görbék jóval meredekebben zuhannak Lengyelországban, 
mint Magyarországon. Míg a Magyarországon a görbék folyamatos 
fokozatos csökkenése arra utal, hogy hazánkban a fővárostól való távolság 
a teljes településállomány vándormozgalmi helyzetére hatással van, addig 
Lengyelországban a görbék legrosszabb értékeiket a fővárostól 70-100 
perces távolságban érik el. Ez összefüggésben lehet azzal, hogy a bár fővárost 
is magában foglaló Mazóviai vajdaság Lengyelország legdinamikusabban 
fejlődő régiója, a régión belül kiugróak a területi különbségek, a vajdaság 
jelentős része belső perifériának tekinthető.
Lengyelországban a főváros mellett további 6 város (Krakkó, Łódź, Wrocław, 
Poznań, Gdańsk és Szczecin) népessége meghaladja a 400000 főt, az európai 
városhierarchián belül előkelő helyet elfoglaló regionális központok, a 
főváros valódi ellenpólusai. Ez a településkategória Magyarországról teljesen 
hiányzik. A 2. ábráról leolvasható, hogy bár e városokhoz közeli települések 
vándorlási többlete összességében alatta marad a fővároshoz közeli települések 
jellemző értekeinek, a görbe lefutása a Magyarország esetében már ismert, a 
teljes településállományon belül érvényesülő fokozatos csökkenést mutatja. 
Ez utal arra, hogy e központoknak a nagyméretű vajdaságaikon kívül is 
érvényesül térformáló szerepük.
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2. ábra Lengyelország vidéki településeinek évi átlagos vándorlási egyenlegének 
alakulása a 1995-2012 között, a kiindulási népesség százalékában, a 400000 fő 

fölötti városok időbeli elérhetőségének függvényében

100000 fős lakónépesség feletti városból Magyarországon kilencet, 
Lengyelországban pedig 39-et találunk. Míg hazánkban elsősorban a 
szűkebb feladatkörű tervezési-statisztikai régiók központjai kerültek be ebbe 
a kategóriába, addig Lengyelországban az 1999-es reform óta a lengyel 
közigazgatási beosztás alapegységét képező, valódi, funkcionális régióként 
működő vajdaságok központjai teszik ki a kategória zömét. Ez a különbség 
megmutatkozik a 3. ábrán is. Míg Magyarországon a 100000 fölötti 
városoktól való távolság – e nagyvárosok közvetlen környezetére tett pozitív 
hatást leszámítva – kevéssé befolyásolja a vidéki települések vándorlási 
egyenlegének alakulását, addig Lengyelországban a települések vándorlási 
egyenlegének romlása folytatódik e központoktól távolodva is. 



217

3. ábra Magyarország és Lengyelország vidéki településeinek évi átlagos 
vándorlási egyenlegének alakulása a vizsgált időszakban (1990-2011 ill. 1995-

2012), a kiindulási népesség százalékában, a 100000 feletti városok időbeli 
elérhetőségének függvényében

4. ábra Magyarország és Lengyelország vidéki településeinek évi átlagos 
vándorlási egyenlegének alakulása a vizsgált időszakban (1990-2011 ill. 1995-

2012), a kiindulási népesség százalékában, az 50000 feletti városok időbeli 
elérhetőségének függvényében

Az ötvenezer főnél nagyobb településektől való távolság esetében (4. 
ábra) viszont (Magyarország: 19 település; Lengyelország: 86 település) 
Magyarország esetében is a településállomány egészére nézve folyamatosan 
csökkenő formát öltenek a görbék. Ebbe a kategóriába Salgótarján és 
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Szekszárd kivételével már az összes megyeszékhely beleesik, a görbe 
lefutása visszaigazolja, hogy Magyarországon a települési fölött a megyei 
a legfontosabb közigazgatási szint, és hazánkban a kisebb megyeszékhelyek 
töltik be azt a térszervező szerepet, mint Lengyelországban a vajdaságok 
központjai.
Végül megvizsgáltam a 30000 feletti városok távolságának hatását is a 
települések vándorlási egyenlegére (5. ábra). E méretkategória esetében 
egyértelmű pozitív hatás már csak e központok közvetlen környezetében 
tapasztalható. Figyelemreméltó az is, hogy Magyarország esetében a 
30000 fölötti kategória jóval foghíjasabban fedi le az országot, 29 település 
esetében több mint másfél óra szükséges a legközelebbi e népességet 
meghaladó települések eléréséhez. A diagramok lefutását látva ez igen 
hátrányos e területek népességmegtartó képességére nézve. Végül az ábrákon 
végigtekintve, az első és harmadik kvartilisek különbségének távolság 
szerinti csökkenéséből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy míg a rossz 
elérhetőségből adódó hátrányok egységesebben érvényesülnek, addig a városi 
központok közelisége jóval differenciáltabban befolyásolja a magyarországi 
és lengyelországi vidéki települések vándormozgalmi mutatóit.

5. ábra Magyarország és Lengyelország vidéki településeinek évi átlagos 
vándorlási egyenlegének alakulása a vizsgált időszakban (1990-2011 ill. 1995-

2012), a kiindulási népesség százalékában, az 30000 feletti városok időbeli 
elérhetőségének függvényében
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Absztrakt

Munkánk során olyan mérőszámokat gyűjtöttünk össze, melyek 
meteorológiai változók alapján jellemzik egy terület szőlőtermesztésre 
való alkalmasságát.  Számításainkhoz három regionális klímamodell 
hibakorrekció után kapott outputjait használtuk fel. Vizsgáltuk ezen 
mérőszámok térbeli és időbeli eloszlását Magyarországon az 1951-
2100 időszakban. Hőmérsékleti és csapadékhullási szélsőértékeket is 
elemeztünk.

Munkánk újszerűsége, hogy az április 1. – szeptember 30. 
közti időszak helyett, a tartósan 10°C feletti napi középhőmérsékletű 
időszakkal végeztük a vegetációs időszakra vonatkozó számításainkat.

Eredményeink alapján hőmérsékleti szempontból előtérbe 
kerülhetnek hosszabb vegetációs idejű, illetve vörösbort adó 
szőlőfajták. A nyári hőstressz és a csapadék nélküli időszakok 
hosszának növekedése, ám a téli extrém alacsony hőmérsékletek 
gyakoriságának csökkenése várható.

Kulcsszavak: RegCM, ALADIN, PRECIS, vegetációs időszak, Huglin-
féle heliotermikus index

A	felhasznált	regionális	klímamodellek

Vizsgálatainknál az ENSEMBLES Európai Uniós projekt (van der 
Linden and Mitchell 2009) keretében elvégzett modellszimulációk 
közül a RegCM és az ALADIN regionális klímamodell (RCM) 
(Pongrácz et al. 2011), illetve a Brit Meteorológiai Szolgálat Hadley 
Központjában kifejlesztett, a Kárpát-medence térségére adaptált 
PRECIS RCM (Wilson et al. 2007; Pieczka 2012) nyers outputjain 
végzett percentilis-alapú hibakorrekcióval (Formayer and Haas 2009) 
előállított adatsorokkal dolgoztunk. Az eljárás során a szimulált 
napi mezősorokat az állomási méréseken alapuló E-OBS adatbázis 
(Haylock et al. 2008) rácspontonként meghatározott havi eloszlásai 
alapján korrigálták (Pieczka et al. 2011) .

A futtatásnál A1B szcenáriót (Nakicenovic and Swart 2000) és 
25 km-es horizontális felbontást alkalmaztak. Ez a térbeli felbontás 
növénytermesztési szempontból fontos mikroklímák pontos leírására 
nem alkalmasak, ám a várható tendenciák vizsgálatához kielégítők. A 



222

feldolgozott adatok (napi minimum-, maximum- és középhőmérséklet, 
valamint csapadékösszeg) az északi szélesség 44°–50°, valamint a 
keleti hosszúság 14°–26° közti területre és az 1951−2100 (PRECIS: 
1951–2098) közti időszakra vonatkoznak.

A	vizsgált	mérőszámok

Hőmérsékletileg lehetséges vegetációs időszak (GST): a 
tartósan 10 °C feletti napi középhőmérsékletű időszak. Számításainknál 
használt GST kezdet az első nap, melyet legalább két ilyen nap követ. 
A GST vége az utolsó nap, melyet legalább két ilyen nap előz meg 
(Kozma 2002).

Aktív hőösszeg (ADD): a vegetációs időszak napi 
középhőmérsékleteinek 10 °C feletti részeinek összege (Davitaja 
1959; Kozma 2002).

Huglin-féle heliotermikus index (HI): 

( ) ( )[ ]∑ −+−
=

.
max

2
1010 TT

dHI ,

ahol d a földrajzi szélességtől függő érték, ami 1,02 – 1,06 (északi 
szélesség 40° −50°) változhat, T az átlagos, Tmax pedig a maximum  
napi léghőmérséklet (°C). Az összegzést a GST-re végezzük el. A 
kisebb HI érékekhez korai érésű, illetve fehérbort adó szőlőfajták, 
míg a nagyobb HI értékekhez kései érésű, illetve vörösbort adó fajták 
tartoznak (Huglin 1978; Kozma 2002). 

Hidrotermikus koefficiens (HTC): 

EDDPGSHTC /10= ,

ahol PGS a vegetációs időszak csapadékösszege (mm), EDD az effektív 
hőösszeg, ami a GST napi középhőmérsékleteinek összege (°C). A 
HTC optimuma 1 körül van (Szeljanyinov 1928; Kozma 2002).
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Vizsgáltuk szélsőséges hőmérsékleti és csapadék események 
gyakoriságát (Oláh 1979; Dunkel és Kozma 1981; Szenteleki et al., 
2011):
	−17 °C-nál, illetve −21 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet a 

nyugalmi időszakban (TU−17; TU−21),
	−1 °C-nál alacsonyabb, illetve 35 °C-nál magasabb hőmérséklet 

a vegetációs időszak elején (TU−1; TO35),
	egymást követő 1 mm-nél kevesebb, illetve 5 mm-nél nagyobb 

csapadékú napok száma (PU1; PO5).

Eredmények és értékelés

Vizsgálatainknál az 1961−1990 időszakot vettük referencia időszaknak. 
Ehhez viszonyítottuk a XXI. század közepére (2021−2050) és végére 
(2071−2100; PRECIS: 2069−2098, melyeket a továbbiakban az 
egyszerűség kedvéért 2071−2100*-gal jelölünk) kapott eredményeket.

Az eredmények értékelésénél szem előtt kell tartani, hogy 
a modelleredmények sík területre vonatkoznak, így nem veszik 
figyelembe a lejtőkitettségből származó többletsugárzás hatását és a 
speciális mikroklimatikus hatásokat sem.

GST: a referencia időszakban átlagosan 160–190 nap között 
változott Magyarország területén (1. ábra). A legmagasabb értékeket 
az alföldi területeken kaptuk, így ezen pontokra hagyományos „április 
1. – szeptember 30.” módszerrel kielégítően pontos eredményeket 
kaphatunk. A XXI. század során a GST hosszabbodása várható (korábbi 
kezdet és későbbi befejeződés). Az átlagos GST 180–210 nap lehet, 
bár az ALADIN nem mutat ilyen markáns növekedést (180–200 nap). 
A XXI. század végére a RegCM és ALADIN modell 200–220 napos, 
míg a PRECIS modell 210–230 napos GST-t adott. Így a XXI. század 
során a hagyományos „április 1. – szeptember 30.” módszert szükséges 
lehet újra gondolni.
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1. ábra: GST  a Kárpát-medencében a RegCM (bal), az ALADIN (közép) és a 
PRECIS (jobb) alapján 1961−1990 (fent), 2021−2050 (középen) és 2071−2100* 

(lent).

ADD: a referencia időszakban mindegyik modell 1200–1400 °C 
értéket adott (2. ábra). A XXI. század első felében az ADD növekedése várható 
(RegCM és ALADIN: 1400–1700 °C; PRECIS 1600–2000 °C). A XXI. század 
végére még magasabb értékek várhatók (RegCM és ALADIN 1700–2200 °C; 
PRECIS 2000–2500 °C). A legmagasabb ADD-t minden időszakban az alföldi 
területek adták.
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2. ábra: ADD  a Kárpát-medencében a RegCM (bal), az ALADIN (közép) és a 
PRECIS (jobb) alapján 1961−1990 (fent), 2021−2050 (középen) és 2071−2100* 

(lent).

HI: a referencia időszakban 1600 − 2000 °C értékeket kaptunk (3. 
ábra). Legmagasabb értékek, az ADD-hez hasonlóan, az alföldi pontokon 
jelentkeztek. A XXI. század első felében a HI növekedése várható (RegCM HI 
= 1800 – 2300 °C;  ALADIN HI = 1900 – 2300 °C, illetve az Alföldön néhol 
HI>2300 °C; PRECIS Magyarország nagy részére HI>2300 °C). A modellek 
alapján a XXI. század végére Magyarország nagy részén HI>2300 °C.

A GST, ADD és HI értékeinek növekedése arra utalhat, hogy lehetővé 
válhat hosszabb vegetációs idejű, illetve vörösbort adó szőlőfajták elterjedése.
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3. ábra: HI a Kárpát-medencében a RegCM (bal), az ALADIN (közép) és a PRECIS 
(jobb) alapján 1961−1990 (fent), 2021−2050 (középen) és 2071−2100* (lent).

HTC: Magyarországon a vizsgált időszakban nem várható, hogy 
a HTC a kritikus tartományba kerüljön. A referencia időszakban az alföldi 
területeket hőtöbblet, míg a hegyvidéki területeket csapadéktöbblet 
jellemzett. A XXI. század során a hőmérséklet hatásának növekedése 
várható.

TU–17: A PRECIS nem adott ilyen alacsony hőmérsékletet. A 
RegCM alapján számított gyakoriságok a XX. század második felében 
összhangban vannak Dunkel és Kozma (1981) mérési eredményeivel. 
Az ALADIN modell eredményei is hasonló mintázatot mutatnak, de 
számértékileg elmaradnak a mérésektől. A XXI. században TU–17 
gyakorisága jelentősen lecsökkenhet (4. ábra).
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4. ábra: TU−17 napok száma a Kárpát-medencében a RegCM (bal) és az ALADIN 
(jobb) alapján 1961−1990 (fent), 2021−2050 (középen) és 2071−2100 (lent).

TU–21: a modellek eredményei nem érik el a mért értékeket 
(Dunkel és Kozma, 1981), így a jövőre vonatkozó vizsgálatok pontossága 
megkérdőjelezhető.

TU–1: a modellek 1−2 évente adtak a referencia időszakban
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TU–1-t, mely a XXI. században nem mutat jelentős változást. Ha megvizsgáljuk 
az április 1. utáni értékeket, akkor a TU–1 jelentős csökkenése várható. Ez 
arra utalhat, hogy XXI. században a korábban elkezdődő vegetáció miatt 
előfordulhatnak a szőlőre káros fagyesemények.

TO35: a referencia időszakban átlagosan 2−15 évente (5. ábra) 
jelentkezett TO35 (gyakrabban délkeleti és északnyugati országrészen). 
Ezekben az években átlagosan 1−4 alkalommal adtak a modellek TO35-t. A 
XXI. század első felében a TO35 növekedése várható (PRECIS 1−2 évente; 
RegCM és ALADIN: 1−10 évente). Ezen években az ALADIN és PRECIS 
8–16 alkalommal, míg a RegCM 2−4 alkalommal adott TO35-t. A XXI. század 
végére minden modell  1−2 évente jelzett TO35-t. Ilyen években a RegCM 
5−13 alkalommal, az ALADIN és PRECIS 27–40 alkalommal mutatott TO35-t.

5. ábra: TO35 napú évek száma a Kárpát-medencében a RegCM (bal), az ALADIN 
(közép) és a PRECIS (jobb) alapján 1961−1990 (fent), 2021−2050 (középen) és 

2071−2100* (lent).
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Éves leghosszabb PU1 időszak: a referencia időszakban a RegCM 
és PRECIS 21−27, az ALADIN 24–31 napos évi leghosszabb PU1 időszakot 
jelzett. A XXI. század közepére a RegCM pár nap rövidülést, az ALADIN és 
PRECIS pár nap hosszabbodást mutatott. A XXI. század végére a RegCM 
21−27, az ALADIN 29−42, míg a PRECIS 24–32 napos évi leghosszabb PU1-t 
adott.

Éves leghosszabb PO5 időszak: a vizsgált időszak egészében a 
modellek szerint 2,5–4 napos időszakkal számolhatunk.

6. ábra: Az éves leghosszabb PU1 időszak hossza a Kárpát-medencében a RegCM 
(bal), az ALADIN (közép) és a PRECIS (jobb) alapján 1961−1990 (fent), 2021−2050 

(középen) és 2071−2100* (lent).
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A HI növekedésének szignifikanciáját egytényezős teljesen véletlen 
ANOVA-val vizsgáltuk, majd Bonferroni-teszttel végeztünk páronkénti 
összehasonlítást. A XXI. század közepére vonatkozó értékek növekedése 
mindhárom modell alapján szignifikáns a Dunától keletre eső területeken, 
ám néhány nyugati ponton nem szignifikáns a változás (7. ábra). A XXI. 
század végére minden vizsgált pontra szignifikáns a növekedés a referencia 
időszaki értékekhez képest. Néhány ponttól eltekintve a referencia időszakban 
a normalitás nem sérül, de a XXI. században már több ponton nem teljesül 
ez a feltétel. A szóráshomogenitás legkevesebb ponton a RegCM, legnagyobb 
területen az ALADIN esetén sérül. Ennek oka, hogy a XXI. század során a 
kapott HI szórásnégyzeteinek növekedés várható.

7. ábra: HI-re vonatkozó Bonferroni-összehasonlítás a Kárpát-medencében a 
RegCM (bal), az ALADIN (közép) és a PRECIS (jobb) alapján 1961−1990 (fent), 

2021−2050 (középen) és 2071−2100* (lent). A különböző betűk (illetve az azokhoz 
tartozó színek) szignifikánsan különböző értékeket mutatnak p<0,05 szinten.
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Összegzés

Kutatásaink kimutatták, hogy a XXI. század során Magyarországon 
várhatóan szignifikánsan növekszik a hőmennyiség, ami lehetővé teheti 
hosszabb vegetációs idejű, illetve vörösbort adó szőlő fajták telepítését. 
Ezzel párhuzamosan megnő a nyári hőségkárok valószínűsége, mely gyakran 
párosulhat szárazságstresszel. Ezek az események limitálhatják a termés 
mennyiségét és minőségét. A nyugalmi időszaki szélsőségesen alacsony 
hőmérsékletek bekövetkezési valószínűsége jelentősen lecsökkenhet, de a 
vegetációs periódus korábbi megindulásával a tavaszi fagyveszéllyel mint 
kockázati tényezővel a későbbiek során is fontos lehet számolni.

Köszönetnyilvánítás

A PRECIS regionális klíma-szimuláció futtatása az OTKA K-78125 számú 
pályázata keretében zajlott, a hibakorrigált outputok előállítását Pieczka 
Ildikó végezte.
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ENSEMBLES projekt (505539) keretében állították elő, melyet az EU FP6 
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Absztrakt

A népesség növekedésével, a termelőeszközök fejlődésével és a földhasználat 
változásával az ember környezet átalakító tevékenysége mindinkább előtérbe 
került. Erre különösen jó példákat találunk a Duna-Tisza köze félig kötött 
futóhomok területein, ahol a klímaváltozás és az emberi tevékenység 
környezetre gyakorolt együttes hatására a történelem folyamán többször 
mozgásba lendült a homok. Ennek következtében az egyes területek eredeti 
geomorfológiai felépítése megváltozott, a pleisztocénben kialakult formák 
a későbbi futóhomok-mozgások hatására átformálódtak. A földtudományi 
vizsgálatok eredményeit kiegészítve a régészeti kutatások eredményeivel, 
lehetőséget ad arra, hogy egy-egy terület komplex vizsgálatát végezzük 
el. Jelen munkánkban ilyen komplex régészeti és földtudományi kutatás 
eredményeit szeretnénk bemutatni.

Kulcsszavak: környezeti változások, futóhomok-mozgás, OSL 
kormeghatározás, régészet, antropogén tevékenység

Bevezetés,	célkitűzés

Hazánk területén a folyók egykori hordalékkúpjain kialakult 
futóhomok felszínek a Belső-Somogy, a Duna-Tisza köze valamint a 
Nyírség területén helyezkednek el. Ezek a homokvidékek igen érzékenyek a 
környezeti változásokra, területükön mind klímaváltozás következtében mind 
emberi tevékenység hatására megindulhat a futóhomok mozgása. A népesség 
növekedésével, a termelőeszközök fejlődésével és a földhasználat változásával 
pedig az ember környezet átalakító tevékenysége a történelem folyamán egyre 
jelentősebbé vált, így ezzel a hatással a kényes egyensúlyú homokterületeken 
kiemelten számolhatunk. Megfelelő hőmérséklet, csapadékmennyiség és 
növénytakaró mellett, bizonyos antropogén tevékenységek következtében 
újra és újra megindulhat a futóhomok mozgása. Erre találhatunk bizonyítékot a 
Duna-Tisza köze futóhomok területein, ahol a klimatikus viszonyok, valamint 
az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatása együttesen az eolikus 
tevékenység többszöri aktiválódását eredményezte a történelem folyamán. 
Ennek következtében a táj eredeti geomorfológiai felépítése megváltozott, 
a pleisztocénben kialakult formák a holocén futóhomok-mozgások hatására 
átformálódtak.
A Duna-Tisza köze területén a legjelentősebb futóhomok mozgások a 
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pleisztocén hideg-száraz klímáján voltak, majd a holocén beköszöntével 
a korábban szabadon mozgó felszínek a melegebbé és nedvesebbé váló 
klímán folyamatosan stabilizálódtak és talajképződés zajlott. Ugyanakkor 
a szárazabb időszakokban ismételten megindult az eolikus tevékenység 
(Borsy és Borsy 1955, Borsy 1977a,b, 1987, 1989, 1991, Gábris et al. 2000, 
2002; Gábris 2003; Hertelendi et al. 1993, Kádár 1956; Krolopp et al. 1995, 
Marosi 1967, Sümegi és Lóki 1990; Sümegi 2005, Újházy 2002; Újházy et al. 
2003). A legfiatalabb futóhomokmozgások pedig már a történelmi időkhöz, 
elsősorban az ember környezet átalakító tevékenységéhez köthetők (Borsy 
1977ab, 1987, 1991; Gábris 2003, Lóki és Schweitzer 2001, Marosi 1967, 
Újházy et al 2003).
Jelen munkánkban célul tűztük ki az eolikus tevékenység időbeli és térbeli 
jellemzőinek feltárását egy, Kecel és Soltvadkert között létesített régészeti 
ásatás területén. A kutatás célja megválaszolni, hogy a vizsgált területen 
mikor indult meg a futóhomok mozgása, az hogyan alakította át az eredeti 
morfológiát és melyek lehettek az eolikus tevékenység kiváltó okai.

Vizsgálati módszerek

Régészeti leletek vizsgálata

A történeti és régészeti kutatások eddigi eredményeit felhasználva 
feltárult előttünk a vizsgált terület történelme, megtudhattuk milyen 
népcsoportok éltek a különböző időszakokban, milyen tevékenységet 
folytattak, és azzal hogyan befolyásolhatták környezetüket. A régészeti ásatás 
pedig a mintaterület rétegtani felépítését tárta elénk, részletes képet nyújtva 
az egykori kulturális szintekről.

Geomorfológiai térképezés

A vizsgált terület domborzati és geomorfológiai térképezése 
terepi felvételezések és topográfiai 1: 10 000-es térképek segítségével 
történt. A morfológiai felépítés megrajzolásához először kijelöltük a 
fő morfológiai egységeket: eróziós, transzportációs és akkumulációs 
zónákat, majd meghatároztuk a félig kötött futóhomok területek jellemző 
formáit, a szélbarázda-maradékgerinc-garmada formacsoportot, valamint 
homoklepleket, deflációs területeket, parabolabuckákat. Így megismerhető 
volt a terület jelenlegi morfológiája.
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Rétegtani elemzés, OSL kormeghatározás

A régészeti ásatás területén, 8 helyen szelvényleírást végeztünk, 
valamint 2 helyen OSL méréshez összesen 5 mintát gyűjtöttünk. Az optikai 
kormeghatározás segítségével az üledékek utolsó napfényre kerülésének 
időpontját határozhatjuk meg. A módszer különösen alkalmas kvarc tartalmú 
üledékek, például futóhomok korának meghatározására (Aitken et al. 1998, 
Murray 2000). A mintavételezés és a minták előkészítése, a megfelelő 
szemcseméretek (90-150 µm) szétválasztása Aitken (1998) és Mauz (2002) 
által meghatározott lépésekkel történt. A kormeghatározást a Szegedi 
Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékén lévő 
RISOE TL/OSL-DA-15 típusú műszerrel végeztük.

A vizsgált terület jellemzése

A kutatási terület az 54. számú főúttól délkeletre, Kecel és Soltvadkert 
között a Duna-Tisza köze déli részén (1. ábra) egy 9 km2 nagyságú terület, 
mely a Dorozsma-Majsai-homokhát északnyugati szélén helyezkedik el 106-
123 m tengerszint feletti magasságban. A mintaterület nyugati-északnyugati 
része egy alacsonyabb, kisebb reliefenergiájú terület, ahol nagy kiterjedésű 
laposok uralkodnak az eróziós zónára jellemzően, míg keleti-délkeleti 
része egy félig kötött futóhomok terület akkumulációs térszínére jellemző 
formákkal (szélbarázda-maradékgerinc-garmada) gazdagon borított térszín, 
ahol az uralkodó széliránynak megfelelő északnyugat-délkeleti irányú 
rendeződés figyelhető meg. A 320 m hosszú 6 m széles régészeti feltárás 
a mintaterület közepén húzódott, keresztülvágva a félig kötött futóhomok 
területekre jellemző szélbarázda-garmada forma-együttest (2. ábra).
Soltvadkert - Alsócsábor, Herczeg tanya lelőhely a Duna-Tisza közének egy 
régészeti szempontból alig ismert területén található. A település területén sem 
szisztematikus terepbejárás, sem nagyberuházásokhoz köthető leletmentés 
nem folyt korábban. A környék történetére, így, csak az esetlegesen 
múzeumba került leletanyag, illetve a szomszédos Kecel területén előkerült 
lelőhelyek alapján következtethetünk. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy a 
terület a rézkortól a középkorig szinte folyamatosan lakott volt, s ennek még 
számtalan nyoma rejtőzhet a föld alatt. A keceli adatokat ismerve legelőször 
vélhetően a Bodrogkeresztúri kultúra népessége telepedett meg, majd a késő 
rézkorban a terület a Badeni kultúra szállásterülete lett.



237

1. ábra: A mintaterület elhelyezkedése

A bronzkor időszaka a Makói népesség megjelenésével kezdődik, majd a 
Nagyrévi, Vatyai, Halomsíros, Urnamezős kultúra emberei lakták a vidéket, 
mely ezután a vaskorban a kelták területévé vált (H. Tóth 1984, Wicker 2000, 
Knipl 2004, 2009a,b,c, Knipl 2013). Az 1-5. században Kecel és Soltvadkert 
határa a szarmata szállásterület része volt, majd az avarok, és magyarok 
telepedtek meg a vidéken (H. Tóth 1984, Wicker 2000, Knipl 2004). E 
két utóbbi népesség nyomait tárták fel 2006-ban Soltvadkert - Alsócsábor, 
Herczeg tanya lelőhelyen, ahol a Bács-Kiskun megyei múzeum munkatársai 
(Székely György és Mészáros Mónika) 2006. október - november során, 
valamint 2007 májusában leletmentést végeztek.
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2. ábra: A mintaterület domborzata, valamint geomorfológiai felépítése, a régészeti 
ásatás, a szelvények és a mintavételi pontok helyével
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Eredmények

A régészeti feltárás egy épülő gázvezeték nyomvonalán, mintegy 
300 méter hosszan és 6 méter szélességben valósult meg (2. ábra). Ennek 
során 162 objektum (56 árok, 70 gödör (ebből 31 bizonytalan korú), 30 
cölöplyuk, 2 kemence, 2 kút, 2 ház) került kibontásra. A leletanyag tanúsága 
szerint a lelőhely területén két egymást követő korszak embereinek nyomát 
különíthetjük el egymástól. Az első megtelepedők a népvándorlás korában 
érkeztek (avarok), majd az Árpád-kori magyarok következtek. A feltárt 
objektumok jelentős része (55 árok, 22 gödör, 5 cölöplyuk, 1 kemence, 1 kút, 
2 ház) a népvándorlás kori településhez tartozott.
A homokbuckát keresztezve északkelet-délnyugati irányban 8 mintaszelvényt 
létesítettünk a régészeti ásatás mentén, amelyek közül két szelvényből vettünk 
mintákat OSL kormeghatározásra (2. ábra). Ez lehetővé tette számunkra, 
hogy nyomon kövessük a felszín átalakulását a szélerózió és akkumuláció 
következtében. Az optikai kormeghatározás eredményei alapján, a pleisztocén 
végén és a holocén elején 12650±2250 és 9900±1570 évvel ezelőtt számos 
alkalommal megindult a futóhomok mozgása, amelynek következtében egy 
vastag futóhomok réteg alakult ki körülbelül 2000-3000 év alatt (3. ábra).
Ezután a preboreális időszak melegebb és nedvesebb klímáján (Járainé 
1966, 1969) a felszín stabilizálódott és talajképződés zajlott. A homokbucka 
környékén az alacsonyabban fekvő lapos területeken, valamint a szélbarázda 
mélyedésében vastagabb talaj alakult ki a holocén folyamán. A holocén 
későbbi időszakaiban futóhomokmozgások és talajképződési periódusok 
váltották egymást átalakítva a felszínformát. 3 homokmozgási periódus zajlott 
le 1190±220, 1140±140 és 150±30 évvel ezelőtt az OSL kormeghatározás 
alapján, amelynek eredményeképpen egy 40-160 cm vastag talaj- és 
futóhomok rétegek váltakozó sorozata alakult ki (3. ábra).

Részleges	környezeti	rekonstrukció

A szelvények adatait (3. ábra) összevetettük a rendelkezésre álló régészeti 
leletekkel. Ennek segítségével részleges környezeti rekonstrukciót 
készíthettünk, megrajzolva az emberi tevékenység egykori környezetre 
gyakorolt hatását. A régészeti leletek alapján az első megtelepedések a 
homokbucka területén, valamint a környező térségekben a népvándorlás 
korában történtek. A 6-9. század folyamán avarok lakták a területet. Ebben 
az időszakban hideg és száraz klíma uralkodott (Rácz 2006), amely ideális 
körülményt teremtett futóhomok mozgások kialakulásának, különösen az 
intenzív emberi hatással együt



240

3. ábra: A mintaszelvények rétegsora az OSL mérések adataival
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Az avarok nagyállattartó népességének tevékenysége, elsősorban az 
állattartás és a legeltetés jelentős hatással voltak a környezetre, amelynek 
következtében kialakulhattak olyan szabad homokfelszínek, ahol a hideg 
szelek megbonthatták a felszínt és megindult a futóhomok mozgása. 40-
100 cm vastag homokréteg akkumulálódott 1190±220 évvel ezelőtt, majd 
egy rövid időszak következett, amikor a felszín stabilizálódott és humuszos 
homoktalaj képződött. Ezután ismét megindult a futóhomok mozgása 
1140±140 évvel ezelőtt újabb 20-40 cm-es réteget létrehozva.

4. ábra: A vizsgált terület a II. katonai térképezés idején az 1850-es években, a 
régészeti ásatás helyével

A legfiatalabb futóhomok-mozgási periódus 150±30 évvel ezelőtt történt, 
amely már az újkori időkhöz köthető A második katonai térképen látható 
(4. ábra), hogy a vizsgált terület az 1850-es években szántóföldi területek és 
egy erdő határán helyezkedik el. A Duna-Tisza közén uralkodó széliránynak 
megfelelően a homokanyag az északkeleti területekről származik, melyeket 
abban az időben szántóföldként hasznosítottak. Ez alapján valószínűsíthető, 
hogy a szántóföldi művelés következtében csupasszá vált felszíneket a szél 
könnyen megbonthatta és a kifújt homokanyagból egy vékony homoklepel 
képződött a vizsgált területen.
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Összefoglalás

A vizsgált terület holocén morfológiai fejlődéséről elmondható, hogy az 
egykori pleisztocénben kialakult formák megváltoztak, átalakultak, az eredeti 
morfológiai felépítés nem meghatározható. A felszínt átalakító folyamatok 
történelmi időkhöz köthetők, amelynek oka elsősorban az ember környezet 
átalakító hatásában keresendő. A 3 meghatározott futóhomok mozgási 
periódus következtében az eredeti morfológia átalakult és megváltoztak a 
talajadottságok is.

Köszönetnyilvánítás:	 A kutatást a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
Nemzeti Kiválóság Program Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a 
konvergencia régiókban projekt támogatta.
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Abstract

Munkám során a szodalit alapú zeolitok szerkezetét és kristálykémiáját 
vizsgáltam szintetikus LTA zeolitokon keresztül. Szintetikus zeolit mintáimat 
metakaolinitből állítottam elő lúgos eljárással, majd röntgen-pordiffrakciós 
felvételeken és pásztázó elektronmikroszkópos képeken vizsgáltam a létrejött 
LTA zeolitot. Vizsgáltam az ioncsere folyamatát az LTA-ra jellemző Na+ 
ion Cs+-ra való kicserélésével. Mintám szerkezetének meghatározásához 
a SIR (Semi-Invariáns Rekonstrukció) programcsomagot és a SHELX 
nevű programot alkalmaztam, melyekben röntgen-pordiffrakciós adatokat 
használtam fel.

Kulcsszavak: LTA zeolit, szintézis, szerkezet, SIR
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Bevezetés

A zeolitok sokáig kuriózumnak számító ásványok voltak, pedig 1756-
ban már leírta őket egy svéd mineralógus, Alex Fredrik Cronstedt (1722-
1765). Csupán a 20. század elején kezdték vizsgálni őket tüzetesebben, de 
már a 19. században megfigyelték abszorpciós és ioncserélő tulajdonságukat, 
később pedig ismertté vált molekulaszűrő képességük is. Elsőként kemény 
vizek kezelésénél, mosóporgyártásnál és az olajiparban terjedt el használatuk. 
Ma már a környezetvédelemben is fontos szerepük van. Kezdetben a 
természetben megjelenő nagyobb zeolittelepeket még nem tudták lokalizálni 
csak az anyagvizsgálati technikák fejlődésével sikerült az 1950-es években. 
Ezáltal a szintetikus zeolitok kerültek előtérbe, elsőként az úgynevezett 
„Permutitok”, melyeknek jelentős az ioncsere képességük. Ezen szintetikus 
eljárások közül a hidrotermális kezelést alkalmaztam Linde A Típusú (Linde 
Type A rövidítve LTA) zeolitok előállításához. 

Mik is azok a zeolitok és hogy néz ki az LTA?

A zeolit elnevezés Cronstedt svéd mineralógustól származik, a görög 
zein forrni és lithos mint kő szavakból, azon szilikátokra melyek hevítve vizet 
vesztenek és forrás látszatát keltik, illetve gyöngyöt képeznek. Ma definíció 
szerint a zeolitok olyan alumoszilikátok melyek háromdimenziós hálózatos 
szerkezettel jellemezhetőek, amit AlO4 és SiO4 tetraéderek kapcsolódása hoz 
létre. A hálózatban egymással összefüggő üregek és csatornák alakulnak ki, 
melyekben alkáli és alkáliföldfém kationok, illetve vízmolekulák helyezkednek 
el. Ezeket a hálózat kötéseinek felszakítása nélkül lehet cserélni. A 250-400ºC 
közötti vízvesztést képesek szobahőmérsékleten visszaabszorbeálni, illetve 
ioncserére is képesek 100ºC alatt. A zeolit szerkezetek molekulaszűrőként is 
alkalmazhatók, mivel - csatornaméretüktől függően - az ionokat, molekulákat 
átengedik vagy visszatartják.

Kémiai formulájuk általánosan az alábbi képlettel írható le:
(Ca,Na2,K2,Ba,Sr,Mg,Cs2,Li2)a[Al2aSin-2aO2n]*nH2O

Szögletes zárójelben a hálózatot alkotó atomok vannak, azon kívüliek a 
kicserélhető kationok és a vízmolekulák.

Zeolitok felhasználása manapság igen széleskörű, megtalálhatóak 
az olajiparban krakkolási és izomerizációs eljárásoknál, a víztisztítási 
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folyamatok során is alkalmazzák, ellenállnak a radioaktív sugárzásnak így 
radioaktív hulladéktárolóknál is használhatóak, de a bányászathoz kapcsolódó 
nehézfém- szennyezés is megköthető velük (Tschernich 1992).

Az általam szintetizált LTA zeolit köbös szimmetriával jellemezhető, 
a Si és Al atomok rendeződését tekintve Pm m (a=12,3Å) vagy Fm c 
(a=24,6Å) tércsoporttal. A szerkezetben két karakterisztikus méretű kalitka 
található, egy kisebb d=7Å melyet β vagy szodalit és egy nagyobb d=11Å 
melyet α kalitkának neveznek (Togashi et al 2001). Előállításához hidrotermális 
reakciót alkalmaztam melyhez lúgos kezelést is kapcsoltam. Kiindulási 
anyagnak a sedleci bánya kaolinitjét használtam, mely Al és Si forrásaként 
szolgált, lúgos körülmények között oldódik, majd átalakul LTA zeolittá. Az 
LTA a szodalittal együtt átmeneti fázisként jelenik meg, a végső termék a 
kankrinit. Az így létrejött zeolit LTA Na12(Al12Si12O48)27H2O képlettel írható 
le, a Na+ionok és vízmolekulák a kalitkákban és csatornákban helyezkednek 
el (Ríos et al. 2008). Az LTA szerkezetének leírásához ismerjük meg előbb 
a szodalit szerkezetét. A szodalit tetraéderes koordinációjú atomjainak 
összekötésével négyes és hatos gyűrűket kapunk, melyek kapcsolódásával 
egy kalitka rajzolódik ki. Ha ezen szodalit kalitkákból négyes gyűrűiknél 
nyolcat összekapcsolunk, akkor megkapjuk az LTA zeolit alapszerkezetét.

1. ábra: Szodalit és LTA szerkezete



248

Az LTA zeolit szintézise és vizsgálata
A szintézis első lépéseként kaolinitmintámat 720°C-on 

metakaolinitté alakítottam. Ezután NaOH-os kezelést alkalmaztam és 80°C-
on kristályosítottam, végül átmostam és szárítottam az így létrejött anyagot. 
3 mol NaOH oldattal 1, illetve 2 napig kezeltem a mintát 3g/17ml és 3g/16ml 
arányban, 1,5 mol NaOH oldattal 1 napig 3g/30ml arányban kezeltem. Az 
első esetben létrejött mintákat sósavval mostam át, így az üregekből távoztak 
a Na+  ionok, helyüket Cs+-al töltöttem fel CsCl oldatban való kevertetéssel.

Mintáimat röntgen-pordiffrakciós felvételeken vizsgáltam, Siemens 
D-5000 Bragg-Brentano geometriájú röntgen-pordiffraktormétert alkalmazva, 
mely másodlagos grafit monokromátorral és szcintillációs detektorral 
felszerelt. A felvételek 2Θ üzemmódban készültek CuKα sugárzással, 0,02° 
lépésköz mellett 4 másodperces számlálási idővel,2°-150° tartományban. 

2. ábra: XRD felvételek a Na-os, savazott és Cs-os LTA-ról

A kristályok megjelenését pásztázó elektronmikroszkópos képeken 
vizsgáltam, összetételükről EDX mérések készültek AMRAY 1830 SEM 
EDAX PV9800 típusú energiadiszperzív spektrométerrel, 20kV-os gyorsító 
feszültség 1nA mintaáram alkalmazásával.
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3. ábra: 1-es kezelési módszerrel kapott LTA zeolitok hexaéder és romboéder 
formákban
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4. ábra:2-es és 3-as kezeléssel szintetizált LTA zeolitok romboéderes 
és gömbszerű formákkal



251

Az 1.kezelési esetben 8-11 µm átmérőjű hexaédereket és 
romboédereket figyeltem meg, a 2. esetben ezek 5-8 µm-esek voltak, 
mellettük 1-2µm-es gömbszerű alakok is megjelentek. A 3. kezelési eljárásnál 
13-14 µm-es kockák és romboéderek jellemzőek, a gömbformák szintén 
megfigyelhetőek, összetételük a kocka formákéval egyezőnek bizonyult.

Az LTA zeolit szerkezetének meghatározása

A szerkezet rekonstrukciójához a SIR 2011 (Semi-Invariáns 
Rekonstrukció) programot használtam, mely direkt módszereket alkalmazva 
a különböző diffrakciós technikákból nyert intenzitás és hkl adatokból képes 
megfejteni a kristályok szerkezetét. Az atomok pozícióját a SHELX nevű 
programmal való különbségtérképezéssel tudtuk meghatározni.

5. ábra: A SIR 2011 program által rekonstruált alapváz és a SHELX által 
meghatározott atompozíciók; piros gömbök az oxigén, kék gömbök a nátrium, zöld 

gömbök a szilícium, lila gömbök a cézium atomok helyét jelölik.
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Ezen eredmények alapján elmondható, hogy a kezeletlen LTA 
zeolitban Na+ a β üregekben és a csatornákban található. A savazott zeolitoknál 
a H3O

+  ionok jellemzőek az üregekben és csatornákban, a Cs+-al töltött 
esetben az α üregben és a csatornákban található a Cs+.

Összefoglalás

A zeolitok mára fontos részei az iparnak, ioncsere képességüknek, 
molekulaszűrő és abszorbciós tulajdonságuknak köszönhetően. Szerkezeti 
vizsgálatuk is az ipari felhasználás növekedésével került előtérbe, főként a 
szintetikus zeolitokon keresztül. Munkám során ezek közül az LTA zeolitot 
szintetizáltam és szerkezetét rekonstruáltam. Ehhez kaolinitmintát használtam 
fel és lúgos kezeléssel egybekötött hidrotermás reakció során átalakítottam 
zeolittá. A szerkezet meghatározása az XRD adatkészletek alapján SIR2011 
program segítségével történt. Elmondható, hogy LTA szerkezetű kristályokat 
sikerült előállítanom, és az XRD felvételeken megjelenő átlapolódások 
ugyan rontották a szerkezet jóságát, de elegendő adatot szolgáltattak az 
LTA rekonstrukciójához. A SEM képeken megjelenő kocka, romboéder és 
gömbformák is a szintézis sikerességét támasztják alá.
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Absztrakt

A tanulmány megvizsgálja, hogy a közösségi közlekedés időigényét az 
utazásban részt vevők hogyan érzékelik és értékelik, milyen objektív és 
szubjektív tényezők játszanak szerepet a közlekedési eszközválasztásban. A 
vizsgálat alapjául egy személyes kikérdezést alkalmazó kérdőíves felmérés 
szolgált, amelyben különös hangsúlyt fektettünk az ingázás jellemzőire 
és a közlekedési eszközválasztás döntő tényezőire. A kérdőíves felmérést 
Debrecenben a helyközi közlekedési megállóhelyeken végeztük el a 
Debrecenbe bejárók kikérdezésével. A vizsgálat rávilágít az autóbusz és vasút 
versenyképességét meghatározó helyi tényezőkre, felhívja az olyan szubjektív 
tényezőkre a figyelmet, mint a biztonságérzet, amely viszonylatonként és 
közlekedési eszközönként komoly mértékben változhat.

Kulcsszavak: közösségi közlekedés, térinformatika, elérhetőség, időtér, 
ingázás
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Bevezetés

A települések társadalmi és gazdasági jellemzői igen jelentős különbségeket 
rejtenek. A társadalom és gazdaság szereplői az igényeik és céljaik 
megvalósításához a helyben nem megtalálható tényezőket a közlekedési 
és távközlési rendszereken keresztül érhetik el. A közlekedési hálózat 
minősége és kapacitása a helyben nem kielégíthető társadalmi és gazdasági 
igények kiszolgálásában kulcsszerepet játszik (Erdősi F. 2000). A társadalmi 
fejlődéssel az igények sokrétűsége és volumene folyamatosan növekszik, 
ebből következően az emberek életében a közlekedés egyre fontosabbá 
válik. (Meg kell jegyeznünk, hogy a kommunikációs technológiák 
fejlődésével – elsősorban az internetnek köszönhetően – a világon bárhol 
végezhető tevékenységek száma folyamatosan növekszik (pl.: távoktatás, 
telebank, távmunka) azonban a személyközlekedést igénylő tevékenységek 
máig meghatározóak (Jakobi Á. 2007).) A közösségi közlekedés – a 
rendszerváltást követő jelentős visszaszorulása ellenére – jelentős szerepet 
játszik a közlekedési igények kielégítésében. A mobilizáltabb és gazdaságilag 
fejlettebb országokban – a társadalmi igazságosság és szolidaritás 
jegyében – is figyelmet fordítanak a valamilyen (pénzügyi, fizikai, életkor, 
életmód- vagy életvitelbeli) okból személygépkocsit nem használó rétegek 
mobilitáshoz való hozzáférésének vizsgálatára (Salonena M., Toivonena 
T. 2013, Kawabata M. 2003, Martin D.J., Wrigley H., Barnett S., Roderick 
P. 2002). A közösségi közlekedés kínálatának vizsgálata fontos tényező a 
vonzásközpontok és (potenciálisan) vonzódó települések relációjában, mind 
a munkahelyek (Bartus T. 2007) mind a szolgáltatások (Patkós CS. 2001), 
elérhetősége szempontjából, ugyanis a személyközlekedési igények térbeli 
koncentrációt mutatnak (Rodrigue, J-P. – Comtois, C. – Slack, B. 2006). A 
munkanélküliség térségi különbségeinek csökkentését a kutatások gyakran 
az ingázás térnyerésével kívánják megoldani, ehhez az ingázási költségek 
becslése (Köllő J. 1997, Kertesi G. 2000) és a közlekedési rendszer célzott 
fejlesztése adhat lehetőséget. Kutatásunk nem akar és nem is vállalkozhat 
az ingázási költségek becslésére, azonban a közösségi közlekedéssel 
megvalósított ingázás teljes utazási idő igényének pontosabb ismerete új 
irányokat nyithat meg e kutatásokban. Vizsgálatunk tulajdonképpen a helyi 
és helyközi közforgalmú közlekedés használata során érzékelhető időtérre 
irányul, amelyben a metrikus axiómák többnyire nem érvényesülnek (Dusek 
G. – Szalkai G. 2006). A vizsgálatunk kapcsolódik az időföldrajzi (time 
geography) kutatási koncepcióhoz, amely az emberek térbeli aktivitását és 
mozgását az idő dimenziójának függvényében tanulmányozza (Šveda, M. 
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– Madajová, M. 2012). A munkánkban egy korábbi időtér modellezéses 
vizsgálatunkra támaszkodva és egy kérdőíves felmérés eredményeit 
felhasználva kívánjuk bemutatni a közösségi közlekedés objektív és szubjektív 
tulajdonságait, különös hangsúlyt fektetve a közlekedési eszközválasztás és 
az utazási idő érzékelés témakörére.

A	közösségi	közlekedés	időtere	egy	modellezés	nézőpontjából
A közösségi közlekedés teljes utazási folyamatának időigénye jelentősen 
meghaladhatja a helyközi utazási eszköz menetrendjében közölt értéket. 
Ugyanis a lakóhelyen a megállóhely megközelítése mind gyalogosan, 
mind kerékpárral jelentős időt igényelhet. Az utazási célpont (munkahely, 
oktatási intézmény stb.) elérése a vonzásközpontban szintén jelentős 
mértékben megnöveli az utazási időt. A szakirodalom szerint legalább 
hét – időtartammal becsülhető – momentuma van a közösségi közlekedés 
eszközzel megvalósított utazásnak (Prileszky I. 2002), melyeknek igen 
szofisztikált mérési és modellezési lehetőségei vannak (Salonena M. 
és Toivonena T. 2013, Jäppinena S., Toivonena T. & Salonena M. 
2013, Weidmann, U. 1993, Schwarze B. 2002). A modellezésünk során 
törekedtünk érvényesíteni a legfontosabb tényezőket (Pálóczi G. 2013). 
Az eredmények alapján a kötöttpályás közlekedési ág – a vasút – relatív 
versenyelőnyének jelentős csökkenése rajzolódott ki. Ugyanis a helyközi 
utazási idő szempontjából számos vasútvonal esetében számottevő utazási 
idő előnye van az autóbusszal szemben. A 100-as vasúti fővonal mellett fekvő 
Téglás vasúton 23 perc, autóbusszal pedig 44 perc alatt érhető el Debrecenből, 
azonban a modell eredményei alapján Debrecen belterületének kisebb fokú 
feltárása miatt a vonattal utazóknak megközelítőleg azonos, vagy nagyobb 
utazási idővel kell számolniuk (50-65 perc az utazási célpont Debrecenben 
való elhelyezkedésétől függően), mint a Volánt választóknak (50-70 perc). 
A modell más települések esetén is feltárt hasonló versenyképességi 
különbségeket, valamint minden esetben jelezte a nettó helyközi utazási idő 
és a teljes utazási folyamat közötti jelentős különbséget (Pálóczi G. 2013).

A	közösségi	közlekedés	egy	empirikus	adatfelvétel	tükrében

A kérdőíves felmérést 2014 január-február hónapjában végeztük hallgatói 
segítség bevonásával. A felmérést személyes kikérdezés módszerével 
hajtottuk végre Debrecen hét helyközi autóbuszmegállójában, a MÁV Zrt. 
legforgalmasabb debreceni állomásán, a Nagyállomáson, valamint a három 
műszakban dolgozók sikeres eléréséért a Róna Dohányfeldolgozó Kft 
debreceni telephelyén. Az utasokat véletlenszerűen választottuk ki a helyközi 
autóbuszra várakozók köréből. A kérdőívben az utasok alapvető demográfiai 
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és ingázási, utazási jellemzői mellett az utazási idő érzékelésüket és a 
szolgáltatás minőségéről és fejlesztési lehetőségeiről kialakított véleményüket 
mértük fel. 

A felmérésben résztvevők döntő többsége rendszerint autóbusszal 
közlekedik. Összesen 316 fő töltötte ki kérdőíveinket, ebből mindösszesen 
30 fő szokott rendszeresen vonattal utazni lakóhelye és Debrecen között. 

A Közlekedéstudományi Intézet Személyközlekedési Igazgatósága 
adatai szerint a közúti közösségi közlekedés a szuburbanizációs trendekhez 
igazodva fejlesztette kínálatát és Debrecen vonzáskörzetében a hivatásforgalmi 
szegmensben döntő piaci részesedéssel rendelkezik (Bói L. 2013), ezért úgy 
véljük, a menetrendszerinti autóbusz szolgáltatást igénybevevők a vasúti 
közlekedésről alkotott véleménye rámutathat a legfontosabb szempontokra, 
amelyek a vasút versenyhátrányát okozzák.

A felmérésben résztvevők összesen 69 települést jelöltek meg 
lakhelyként, köztük záhonyi, miskolci, pécsi és oszlári lakos is található. 
A	kérdőíves	felmérés	eredményeinek	ismertetése
A felmérésben résztvevők 58%-a nő, illetve közel fele középiskolai diák vagy 
egyetemi hallgató volt (1. táblázat). Jelentős többségük (67%) igénybe szokta 
venni a Debreceni Közlekedési Vállalat (DKV Zrt.) szolgáltatásait, a taxit 
vagy kerékpárt használók aránya elenyésző. 

Foglalkozás Megoszlás (%)

nyugdíjas 9,6

dolgozó, műszakos munkarend 7,7

dolgozó, normál munkarend 23,8

tanuló 48,7

munkanélküli 5,4

vállalkozó 1,5

egyéb 3,3
 

1. táblázat: a felmérésben részt vevők foglalkozás szerinti megoszlása 
Forrás: saját szerkesztés a felmerés adatai alapján 
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1. ábra: Az utazási idő alakulása Debrecen térségében a felmérés és a menetrendek 
alapján 

Forrás: saját szerkesztés a felmérés, a MÁV és Volán menetrendek alapján

A megkérdezettek 54%-a minden nap Debrecenbe utazik, 13%-uk hetente 
néhányszor, akik jellemzően egyetemi hallgatók. A megyeszékhelyet 
hetente vagy havonta felkeresők aránya 16, illetve 12% volt a mintában. A 
leggyakoribb utazási motiváció a tanulás (56%), ami felülmúlta a foglalkozás 
szerint magukat tanulónak vallók számát. A különbséget feltehetően a 
levelező képzésben, ill. felnőttoktatásban résztvevők száma jelentheti. 
Debrecen foglalkoztatási szerepkörét jelzi, hogy a megkérdezettek 27%-a 
dolgozni jár a cívisvárosba. A mintavétel nem tekinthető reprezentatívnak 
ebből a szempontból, ugyanis a kérdőívezés során a munkavállalók sokkal 
intenzívebben jelentek meg a munkaidő végét követően, míg a középiskolai 
és egyetemi hallgatók a délutáni és kora esti órákban folyamatosan érkeztek 
a mintavételi helyekre, így nagyobb arányban sikerült őket lekérdezni. Úgy 
véljük, hogy a reprezentativitás ilyen irányú sérülése a fő vizsgálati kérdés 
szempontjából nem releváns.

Az utazási idő érzékelése szempontjából hipotézisünk igaznak 
bizonyul. A helyközi menetrendszerinti utazási időnél a felmérésben részt 
vevők hosszabb utazási időről számoltak be lakhelyük és debreceni utazási 
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célpontjuk között. A vasúti utazási időről – az alacsony elemszám miatt – csak 
néhány esetben kaptunk bemutatható eredményt településenkénti bontásban 
(1. ábra).

A menetrend szerinti utazási időt rendre meghaladja az utasok által 
megadott utazási idő, azonban nagyságrendileg nem minden esetben van 
olyan jelentős különbség a menetrendszerinti és az általuk megadott idő 
között, mint ahogy a modell előrevetítette, az eltérés okaként a kérdésfeltevés 
hibája is felvethető. 

Az	utazási	eszközválasztás	döntési	tényezői
A mintavételezés miatt a közlekedési eszközválasztás szempontjait elsősorban 
az autóbuszt előnyben részesítők szempontjából értékelhetjük. A vonat ellen 
leggyakrabban a helyben nem elérhető szolgáltatást, vagy az átszállások 
szükségszerűségét jelölték meg (a felmérésben részt vevők 28%-a). A 
második legfontosabb szempont jelentősen elmarad ettől, ugyanis mindössze 
5 %-uk jelezte, hogy a vonaton nem érzi magát biztonságban, többen jelezték, 
hogy szeretnének több biztonsági őrt a vonatokra. 

A közlekedési eszközválasztásra vonatkozó kérdés az autóbusz 
vonzerejét. A lakóhelyen közelebb található autóbusz megállóhely (24%) 
egyszersmind jelzi a Hajdú-Volán Zrt. járatainak nagyobb területi feltárását és 
a MÁV Zrt. ezen a téren megfigyelhető hátrányát, ehhez szorosan kapcsolódik 
a Debrecenben jobb forgalmi helyen megtalálható autóbuszmegálló indoka 
(3%). Az utazási idő szempontjából érdekes, hogy a megkérdezettek 7%-a 
szerint autóbusszal gyorsabban eléri utazási célpontját. A szolgáltatás 
szubjektívnek mondható tényezői (gyorsabb busz: 6,5%; gyakoribb buszjárat: 
6%; busz kényelmesebb: 4%) is az autóbusz közlekedési ág előnyét erősítik.

Összefoglalás

A vonzáskörzetek jelenlegi ingázási kapcsolatainak fejlesztése és a 
perifériális térségek jövőbeli feldarabolása lehet az egyik lehetősége a 
területi különbségek csökkentésének, ám ennek megvalósításához szükséges 
a jelenlegi közösségi közlekedési hálózat és ingázási rendszerek pontosabb 
megismerése. Az eredményeink rámutatnak arra, hogy a statisztikailag 
általánosan használt helyközi utazási idő a szolgáltatást igénybe vevők 
oldaláról tekintve jelentősen elmarad a valós visszatartó tényezőktől (az 
ingázás valós költségeitől). 
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A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. 
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Abstract

Migration behavior is very important because of strict requirements. 
Examination of compatibility between the polymer and the plasticizer is nec-
essary, because different applications prescribe different limits.

In our study we compared the migration properties of plasticized 
PVC containing Flexidone®, a new class of plasticizers and the “traditional” 
bis-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and bis-(2-ethylhexyl) adipate (DEHA).

Plasticized PVC is also used in toys, food packaging and medical 
application therefore its migration behavior is very important because of 
strict requirements. Examination of compatibility between the polymer and 
the plasticizer is necessary, because different applications prescribe different 
limits. Therefore, in this work we have made detailed investigation to recog-
nize the migration behavior of this plasticizer.

Keywords: PVC, plasticizer, phthalate, alkyl-pyrrolidone, migration
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Introduction

Polyvinyl chloride (PVC) is a commercial thermoplastic for a variety 
of applications. It is the second most popular plastic for the production of 
consumer goods. PVC is considered to have the advantages of low cost, wide 
processing versatility, and it is used to manufacture various types of products 
ranging from highly rigid to very flexible.

Polyvinyl chloride (PVC) plasticizers in particular phthalates, have 
for more than 25 years the subject of environmental and health debate despite 
attempts by the industry to defend their current status with ever new data. 
However, this has initiated the development of numerous new plasticizers as 
phthalate substitutes with less toxicological concern. [1]

In our study we compared the properties of plasticized PVC contain-
ing Flexidone®, a new class of plasticizers and the “traditional” bis-(2-ethyl-
hexyl) phthalate (DEHP) and bis-(2-ethylhexyl) adipate (DEHA).

Flexidone® were developed the collaboration of ISP-Ashland Spe-
cialty Ingredients, Cologne, Germany, and the Institute for Materials Tech-
nology at the University of Applied Sciences Cologne (Institut für Werkstoff-
anwendung der Fachhochschule Köln). These new plasticizers are N-alkyl 
pyrrolidones with linear alkyl chain of 8 to 18 carbon atom length. [1, 2]

These plasticizers proved to be excellent in our previous works and 
the literature has also confirmed their good properties. Hardness, density, ten-
sile tests were carried out, moreover Dynamic Mechanical Thermal Analysis 
(DMA) measurements were made in wide temperature range for determina-
tion of glass transition temperature and the energy of activation of the transi-
tion. The dissolution temperature values were determined by our own method 
and instrument. The low dissolution temperature accelerates the mixing pro-
cess. [3]

Experimental

Materials and sample preparation

The base polymer used for flexible samples was Ongrovil® S-5070 
PVC powder. A combination of zinc stearate and calcium stearate powder 
(Newstab 50) and epoxy soybean oil (Drapex® 392) were selected as heat 
stabilizer and co-thermal stabilizer, respectively. Plasticizers are bis-(2-ethyl-
hexyl) phthalate (DEHP), bis-(2-ethylhexyl) adipate (DEHA), and Flexido-
ne®100, Flexidone®300, Flexidone®500.
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plasticizer
PVC pow-

der
Drapex®392 Wax-E

New-
stab®50

sample

20 100 2 0,2 3

30 100 2 0,2 3

50 100 2 0,2 3

Table 1:
Plasticized PVC formulations (Components in grams)

The processing was carried out on a roll-mill at 160°C for 5 minutes. 
Sheets of 1.0 mm tickness were compression moulded at 180°C for 5 minutes.

Migration tests

Migration behavior of plasticizers from flexible PVC may occur in 
different ways: volatilization from to the air; extraction to a liquid in contact 
with it; migration to a solid or semi-solid in contact with it; exudation under 
pressure. [4]

The main mechanism of migration is diffusion, based on Fick II. law 
(i):

  
   ( i )

It was conducted by sandwiching a plasticized PVC sheet between 
two rigid PVC samples with 1 mm thickness and 30 mm in diameter. The 
solid-contact approach measures the weight loss of the plasticized samples 
after in contact with the rigid PVC. The measurements were carried out at 5 
different temperatures: 25, 40, 50, 60 and 70 °C.

Results and discussion

The migration of plasticizers of different flexible PVC samples was 
examined at five different temperatures for ten weeks. The results show that 
increasing the temperature or the concentration increase the migration will-
ingness by every type of plasticizer. The change of weight vs. time plotted 
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against temperature and concentration can be seen in Figure 1 and Figure 2 
on example of DEHP.

At room temperature (25 ºC) the migration is negligible. At 40 ºC and 
50 ºC the results are roughly equivalent.

We have measured the total diffused mass, this is equal to the integral 
the solution of Fick II law. The diffusate amount is proportion to the square 
root of migration time. The previous migration results vs. square root of mi-
gration time represent is straight line approximately (show Figure 3 and 4). 
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Compare the different plasticizers migration behavior at 40 ºC (Fig-
ure 5) shows that alkyl-pyrrolidone have larger migration willingness as 
bis-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and bis-(2-ethylhexyl) adipate (DEHA).
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Figure 5: Different plasticizers migration behavior at 40oC
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On other hand we know from our previous that we should use less 
plasticizer from alkyl-pyrrolidone to become the same properties by DEHP. 
[3] In Figure 7 can seen use less of Flexidone plasticizer show similar prop-
erties as the larger concentration of DEHP and DEHA. 
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Figure 7: Different plasticizers migration behavior at 40oC, 
15% Flexidone vs. 20% DEHP, DEHA

Conclusion

We have tested the migration behavior of N-alkyl pyrrolidone plasti-
cizers and two traditional plasticizers. Comparing the samples with different 
plasticizer concentration migration measurements were carried out.

The results of the experiments show that the previously expected 
good properties from our previous works and the literature have also been 
realized. 

For better understanding of the mechanism of interaction of Flex-
idone plasticizers and the structure changes we plan further investigations, 
namely thermally stimulated discharge and Raman imaging.  
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Absztrakt

A tanulmányban bemutatásra kerül egy egytengelyes digitális 
pozíciószabályozású robotkar kísérleti és elméleti stabilitásvizsgálata. A 
kísérleti berendezés egy háromtengelyes Descartes-robot egyik tengelyéből, 
egy mikrokontroller alapú vezérlő elektronikából, valamint egy MATLAB 
Simulink vezérlő programból áll. A stabilitási térképeket a mintavételezési 
idő és az arányos szabályozási paraméter függvényében, a stabilitási határhoz 
tartozó mérési eredményekkel ábrázoltuk. A méréssel meghatározott 
stabilitási határ alacsony mintavételezési frekvencia esetén jól illeszkedik 
az elméleti határgörbére. Megmutattuk, hogy magasabb mintavételezési 
frekvenciák mellett, az elméleti modellben figyelembe vett mintavételezésen 
kívül további digitális hatások korlátozzák a stabilitási tartományt.

Kulcsszavak: pozíciószabályozás, stabilitásvizsgálat, digitális hatások
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Bevezetés

Az ipari robotok működtetése során a legfontosabb feladat a gyors és 
pontos mozgás megvalósítása. Ezt általában nagy szabályozási paraméterek, 
valamint tengelyenkénti (decentralizált) szabályozók segítségével valósítják 
meg nagy mintavételezési frekvencia mellett. A szabályozó tervezésénél 
sokszor elhanyagolják az időbeli és térbeli diszkretizálás (mintavételezés és 
kvantálás) hatását, és a digitális szabályozóval ellátott rendszert időben és 
térben folytonos rendszerként vizsgálják.

Azonban néhány esetben a különféle digitális hatásoknak erős 
befolyása lehet a szabályozott rendszer dinamikai viselkedésére. Egyes 
összetett szabályozási algoritmusoknak tekintélyes számítási időre van 
szüksége, amely alacsonyabb működési frekvenciát eredményez és a digitális 
hatások bonyolult dinamikai viselkedést okoznak. A különféle nemlineáris 
hatások, mint például a kvantálás, száraz súrlódás, kotyogás kaotikus 
mozgáshoz vezethetnek (Csernák és Stépán 2010, Csernák és Stépán 2011).

Magas mintavételezési frekvencia csak korlátozottan valósítható meg 
az alacsony költségvetésű szabályozó egységek esetén, ahol a jelfeldolgozás, 
valamint a szabályozó algoritmus is ugyanazon a mikrovezérlőn futnak. A 
cikkben egy egytengelyű robotkar digitális pozíció szabályozását vizsgáljuk 
egy saját fejlesztésű, mikrovezérlő alapú szabályozó hardverrel. A kísérlethez 
a MATLAB Simulink RealTime Workshop (RTW) egy rugalmas kezelői 
felületet biztosít, amelyen keresztül a szabályozási paraméterek, valamint 
a megkívánt pozíció értékek beállíthatóak (MathWorks 2014). Ugyanakkor 
a szabályozó program működése időkésést esetleges szinkronizációs 
problémákat okozhat, amely instabilitáshoz is vezethet.

A	kísérleti	berendezés	leírása	és	modellezése

A vizsgált kísérleti berendezés egy Descartes-robot egyik tengelyéből (Hirata 
MBH180), egy saját fejlesztésű, PIC mikrovezérlő (24FJ128GA010) alapú 
kommunikáció egységből, valamint a Simulink RTW alapú valósidejű 
szabályozásra alkalmas programból áll.
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A PIC mikrovezérlő alapú kommunikációs egység végzi a motor 
tengelyére szerelt szögjeladó (encoder) jeleinek feldolgozását, valamint a 
mért szögelfordulás értékek továbbítását a számítógép felé. Emellett fogadja 
a szabályozáshoz szükséges fordulatszám referencia értékeket, amelyet 
továbbít a motorvezérlő H-híd felé impulzusszélesség moduláció (PWM) 
formájában. A kísérlet során használt robot tengelye az 1. ábrán látható.

1. ábra: A Hirata robot MB-H180 tengelye

A hasábrobot felhasznált tengelyét egy egyenáramú szervomotor 
hajtja, amelyet egy merev tengelykapcsoló köt össze a golyósorsós 
mozgásátalakítóval. A golyósorsóról feltételezzük, hogy veszteségmentes 
nyomaték erő átalakítást végez. A kísérleti berendezés elvi vázlata a 2. ábrán 
látható.

2. ábra: A kísérleti berendezés elvi vázlata
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A szabályozó erő az impulzusszélesség moduláció kitöltési tényező 
függvényében a következő összefüggéssel számítható

 0 0.9845t m
c c

m

r k U
F p p

Rp
= =

, 
ahol a golyósorsó áttétele 100tr π= , a motorállandó 0,1187 Nm / Amk = , a 
tápfeszültség 0 24 VU = , a figyelembe vett ellenállás 1,1R = Ω , valamint a 
maximális impulzusszélesség moduláció kitöltési tényezője 730mp =  (Budai 
és Kovács 2013).

A sebesség-szabályozott motor által előállított nyomatékot 
folyamatosan csökkenti az elektromotoros erő, amelyet Faraday indukciós 
törvényének értelmében (Petrik és mtsai. 1986) viszkózus csillapításként 
modellezhetünk. A kísérleti berendezés egyenértékű mechanikai modellje a 
3. ábrán látható. 

3. ábra: A kísérleti berendezés egyenértékű mechanikai modellje

A rendszer mozgásegyenlete

( )sgnmx bx C x F+ + =  

ahol m a vizsgált tengely által mozgatott további kar(ok) tömege, b a 
hajtásrendszer viszkózus csillapítása. A figyelembe vett száraz súrlódási 
erő 20 NC ≈ , valamint az F szabályozási erő az  egyenletnek megfelelően 
számítható.

A hiányzó paramétereket két egyszerű kísérlettel határozhatjuk meg. 
Az első mérés során a rendszert állandó erővel gyorsítjuk, a második kísérlet 
során pedig azt vizsgáljuk, hogy a csillapítás és a száraz súrlódás hatására egy 
adott kezdeti sebességgel indított rendszer mikor kerül nyugalmi állapotba. 
A kísérletek alapján a rendszer eredő tömege 37 kgm = , illetve a viszkózus 
csillapítás értéke 1443 Ns / mb =  (Budai és Kovács 2013).
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A szabályozott dinamikai rendszer vizsgálata

A digitálisan szabályozott dinamikai rendszer vizsgálata során elhanyagoljuk 
az egyébként stabilizáló száraz súrlódás hatását. Bevezetjük a következő 
szabályozási erőt
 1 2

1
j j

p j d

x x
F k x k

t
− −

−

−
= − −

∆ 1, [ , )j jt t t +∈

, 
ahol pk  és dk  a szabályozási paraméterek, t∆  a mintavételezési idő, valamint 

jt j t= ∆  a jedik mintavételezési időpillanatot jelöli. Továbbá 1 1( )j jx x t− −=  
és 2 2( )j jx x t− −=  jelöli a mintavételezett és késleltetett pozíció adatokat 
(Stépán 1989, Insperger és Stépán 2011). A modellezett egy mintavételezési 
periódusnyi időkésést a Simulink RTW okozza, ugyanis a program először 
kiküldi a szabályozó megkívánt értékét, majd egy mintavételnyi idővel 
később fogadja a bemeneti adatokat (MathWorks 2014).

A  és  egyenletek felhasználásával nyert mozgásegyenlet szakaszonként 
lineáris; megoldása az egyes mintavételi pontokban a következő diszkrét 
leképzés segítségével számítható
 

1 ,j j+ =z A z
 

ahol 
T

1 2j j j j jx x t x x− −= ∆  z   a diszkrét állapot vektor (Kovács és 
mtsai. 2008, Insperger és mtsai. 2010) és
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az állapot átmeneti mátrix. Továbbá /b t mβ = ∆  a dimenziótlan viszkózus 
csillapítás, (1 e ) /βε β−= − , valamint 

2 /pp k t m= ∆  és /dd k t m= ∆  
a dimenziótlan arányos- és differenciális erősítési tényezők. A diszkrét 
állapotvektor elemeit homogén dimenziójú összetevőkből állítottuk össze, 
ezért a sebességet a mintavételezési idővel megszorozva vettük figyelembe.
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Ahhoz, hogy a megfelelő szabályozási paramétereket választhassuk 
meg, a rendszer stabilitásvizsgálata szükséges. A vizsgált diszkrét rendszer 
aszimptotikusan stabilis, ha az A mátrix összes sajátértéke a komplex 
egységkörön belül helyezkedik el (Budai és Insperger 2012, Magyar és 
mtsai. 2010, Stépán és mtsai. 1990). A rendszer stabilitásvizsgálatát a 
sajátértékek numerikus megkeresésével végeztük, a vizsgálat eredményét 
adott mintavételezési idő mellett a pd síkon ábrázoltuk. A szabályozási 
paraméterek jól ismert Dalakú stabil tartománya a 4. ábrán látható.

4. ábra: Stabilitási térkép a pd síkon

Mivel jelentős viszkózus csillapítást tartalmaz a rendszer, a 
szabályozást csak arányos erősítési tényezőt alkalmazva is vizsgáltuk. A 
dimenzióval rendelkező Δtkp paraméterek síkján a vizsgálat eredményét az 
5. ábra mutatja.
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5. ábra: Stabilitási térkép a Δtkp síkon

A	mérési	eredmények	összefoglalása

A Simulink RTW dokumentációja alapján az RS232 kommunikációt 
megvalósító „Packet Outpout” blokk alapbeállításaként 500 Hzes 
mintavételezési frekvenciánál a valós idejű működés korlátozott. A 
dokumentáció szerint ezt a korlátozást az un. „direct port access” opció 
kiválasztásával lehet feloldani, amit a méréseknél figyelembe vettünk. A mért 
stabilitási térkép és az elméleti határgörbék a 6. ábrán láthatók, ahol az arányos 
erősítési tényező mértékegysége a méréseknél használt [N/enkóder impulzus] 
formában adott. Az ábrán piros × jelöli a „direct port access” opció használata 
nélküli, a kék pontok pedig a „direct port access” opció használatával kapott 
mérési eredményeket.
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6. ábra: Stabilitási térkép a mérési eredményekkel

A stabilitási térképen jól látszik, hogy 0,004 s 0,01 st≤ ∆ ≤  
tartományban a mért stabilitási határ jól megegyezik az egy mintavételezési 
időnyi késéssel számított stabilitási határgörbével. Azonban az alacsonyabb 
mintavételezési idejű tartományban jól láthatóan a mért stabilitási határ nem 
illeszkedik az elméleti határra.

Az alacsonyabb mintavételezési idejű tartományban a mérési 
eredmények változó effektív mintavételezésre utalnak. Abban az esetben, ha 
a mintavételezett jel frekvenciája, a mintavételezéshez képest alacsony és a 
kerekítést (kvantálást) is figyelembe vesszük, előfordulhat, hogy több egymást 
követő mintavétel megegyezik. A csak időbeni diszkretizációt figyelembe 
vevő elméleti modellben ez további időkésésként vehető figyelembe, 
mely időkésés függ a mintavételezett jeltől. A kísérleti eredmények jól 
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közelíthetőek a két mintavételezésnyi késést tartalmazó elméleti modellel, de 
a közelítés helyessége, alkalmazási feltételei további vizsgálatot igényelnek. 
Emellett a mérések pontosítása, a kvantálás kiküszöbölése érdekében 
tervezzük a jelenlegi egyszerű jelfeldolgozás helyett a négyszeres kvadratúra 
megvalósítását is.

Következtetések,	összefoglalás

A cikkben a mintavételezés és a kvantálás hatását vizsgáltuk egy digitális 
PD szabályozóval ellátott egytengelyes robotkar stabilitására vonatkozóan. 
Az elméleti eredményeket méréssel is összevetettük. A méréseket egy 
valósidejű Simulink RTW alapú, magas szintű vezérlővel működtetett 
eszközön végeztük.

Az elvégzett kísérlet alapján láthattuk, hogy a meglévő nagy 
viszkózus csillapítás mellett, a száraz súrlódás és a kimeneti kvantálás 
elhanyagolható. A kísérleti eredmények ezek figyelembe vétele nélkül is jó 
egyezést mutatnak. Azonban a mintavételezés és a bemeneti kvantálás hatása 
váratlan instabilitási problémákat eredményezhet a magas mintavételezési 
frekvenciájú tartományban.
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Abstract

Roller bearing is one of the most widely used elements in rotary machines. 
The analysis of vibration signals is a major technique for monitoring the 
condition of machine components. Good bearing, bearing with inner race 
fault was measured.Condition monitoring is conceived as pattern recognition 
problem. Pattern recognition consists of two main phases: feature extraction 
and feature classification. Statistical features are widely used as features in 
fault diagnostics. Fuzzy classifier is built and tested with representative data. 
Several trials have been carried out, taking into account the vibration spectral 
data collected by the measurement equipment, where satisfactory results 
could be achieved.

Keywords: machine, bearing, fault, diagnosis, fuzzy
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Introduction

Rolling element bearings are common in domestic and industrial applications. 
Thus investigating their typical failures is important for condition monitoring 
as well as quality inspection. Different methods are used for detection 
and diagnosis of bearing defects; they can be classified as vibration and 
noise measurements, temperature measurements and wear debris analysis, 
spectrographic oil analysis, ferrography and chip detection have been 
reviewed. Vibration analysis is the most widely used method. Several 
techniques have been applied to measure the vibration and acoustic responses 
from defective bearings; both in time and frequency domains, like acoustic 
emission measurement for early fault revealing, SPM method, sound pressure 
and sound intensity measurement techniques [1]. Optical investigation can 
be used to measure failure geometry. SEM is widely used as well for higher 
resolution.

Figure 1. Optical microscope to image analysis

Bearing defects could be categorized as ‘distributed’ or ‘local’. 
Distributed defects include waviness, surface roughness, misaligned races 
and off-size rolling elements. 
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Figure 2. Typical bearing faults

Figure 2. and 3. shows the typical defects. Distributed defects 
are caused by manufacturing error, improper installation or abrasive 
wear [2]. Localized defects are mostly cracks, pits and spalls on the 
rolling surfaces. Electric pitting because of electric current through the 
bearings is  also among the different types of bearing damage described 
in the literature and deep cracks initated from inside as well [2-5]. 

Figure 3. Spalls and cracks on the balls and rings

Fretting is sometimes connected to corrossion at the contact areas of 
the bearing, generally called false brinelling.

It decreases fatigue strength of materials operating under cycling stress. 
The process can result in fretting fatigue, whereby fatigue cracks can spread 
toward the surface zone creating visible cracks and spalls as Figure 4. shows.
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Figure 4. Fatigue wear due to local load

Vibration response due to localized defects

For analysing vibration respone in roller bearings, basically two methods 
are applied by the researchers. First, is to run the bearing until it suffer 
irreversible failure, measuring its vibration trends meanwhile, then removing 
from the machine, finally its geometry failures are documented. Although it is 
an authentic approch of investigation but time consuming. Other approach is 
to make artificial defects  in the bearings by techniques such as acid etching, 
spark erosion, scratching or mechanical indentation, measure their vibration 
response and compare it with that of good bearings [9–13].

Time-domain approach

The simplest approach in the time domain is to measure the overall root 
mean-square (RMS) level and crest factor, i.e., the ratio of peak value to 
RMS value of acceleration. This method has been applied with limited 
success for the detection of localized defects [11]. Some statistical parameters 
such as kurtosis have been introduced for bearing defect detection [14]. The 
probability density of acceleration is normally Gaussian distribution in case 
of intact bearings, damaged ones results in non-Gaussian distribution [14].
Intact bearing has the kurtosis value is close to 3. with Gaussian distribution, 
(Figure 5.) If this value is higher than 3 impending failure appear which can 
be more serious in time. Kurtosis and crest factor are capable of presenting 
the actual condition of the bearings. These statistical parameters, crest factor 
and „k” kurtosis can be calculated by using the formulas below.
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Figure 5. Gaussian distribution of manufactured bearing elements

Frequency-domain approach

Frequency-domain (FFT) analysis of the vibration signal is the most widely 
used approach of detecting roller-bearing defects. The interaction of defects 
in rolling element bearings produces impulses. These pulses excite the 
natural frequencies of bearing elements and housing structures, resulting 
in an increase in the vibrational energy at these high frequencies. From the 
formulas the resonant frequencies of the individual bearing elements can be 
calculated and they can be shown int he spectrum (Figure 6.) 
BPFO (ball passing frequency outer race), BPFI (ball passing frequency inner 
race), FTF (fundamental train frequency), BSF (ball spin frequency) can be 
calculated in Hz with the following formulas by knowing the contact angle 
(F), rotation speed (f), number of rollers, outer ring diameter (D), and inner 
ring diameter (d) of the bearing.
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Figure 6. Typical frequency domain fault frequencies after FFT
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Table 1. Bearing acceleration, crest factor and kurtosis values in new and damaged 
conditions [21]

Fuzzy approach in analysing measurement data

Boolean logic handles only two discrete varibles while fuzzy logic is multi-
valued and handles the concept of partial values between 0 and 1. Professor 
Zadeh [19], University of California Berkley, introduced the theory of fuzzy 
logic; where the truth value of a statement can be any number between 0 to 1. 
Fuzzy sets are defined by a membership function. [1
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A fuzzy implication is of the form: IF X is A THEN Y is B, where A, B are 
fuzzy sets defined on a universal sets Ux , Uy respectively.
The definition of the truth table of a fuzzy implication should be a generalization 
of Boolean case. That is, if the condition “X is A” is satisfied with a degree of 
membership µA (X) = 1  and “Y is B” with a membership degree of µB (X) = 
1  , then the truth value of the implication µA=B (X, Y) = 1  should be equal to 
0, if µA (X) = 0   and µB (X) = 0   or if  µA (X) = 1  and µB (Y) = 1   then µA=B 
(X, Y) =1 [17,18].
Fuzzy logic is able to accepting the concept of partial values betwwen 0 and 
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1, where the truth value may range between completely true and completely 
false. Fuzzy measures and fuzzy integrals take into account the index of 
importance of criteria and interactions among them - an important feature 
that makes fuzzy measure and fuzzy integral a good candidate for application 
in machinery fault diagnosis [16]. 
To investigate a real bearing problem a fuzzy classifier was built and tested 
with representative data in Matlab. Several trials have been carried out, 
taking into account the vibration spectral data collected by the bearing test 
rig equipment. Figure 7. shows the process of fuzzy approach from data 
collection to fuzzy classification. Figure 8-9. presents the fuzzy membership 
functions. 
As input parameters, curtosis, crest factor and looseness were defined. 
Due to researches curtosis with 3 value represents good bearing 
condition. Table 1 shows the general change of both curtosis and crest 
factor referring to undamaged and damaged bearings. Scale from 3 to 
7 was defined to these statistical parameters with gaussian function 
shape, low, medium, high values were defined. Loosiness is from 0 and 
1 non-discrete values (exist or non-exist) based on fuzzy theory. As 
for output FFT accelaration value the range was choosed according to 
the acceptance level based on several measurements that created low, 
medium, high range of values by using triangle function shape. Figure 
10. represents the 3D surface by the edited six rules as see in the next.

Figure 7. Process of fuzzy logic investigation [20]
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Figure 8. Fuzzy membership functions

      
Figure 9. Fuzzy membership functions

                                 
                                                      

Figure 10. Fuzzy rules editor and 3D viewer
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The following six fuzzy rules were generated to determine the bearing status 
depending on curtosis, crest factor and looseness. These rules are based on 
practical experiences.

1. If (Kurtosis, crest factor is Low) and (Looseness is Exist) then (FFT 
accelaration value- m/s2 is Low) 

2. If (Kurtosis, crest factor is Low) and (Looseness is Non-exist) then (FFT 
accelaration value- m/s2 is Medium) 

3. If (Kurtosis, crest factor is Medium) and (Looseness is Exist) then (FFT 
accelaration value- m/s2 is Medium) 

4. If (Kurtosis, crest factor is Medium) and (Looseness is Non-exist) then 
(FFT accelaration value- m/s2 is High) 

5. If (Kurtosis, crest factor is High) and (Looseness is Exist) then (FFT 
accelaration value- m/s2 is High) 

6. If (Kurtosis, crest factor is High) and (Looseness is Non-exist) then (FFT 
accelaration value-m/s2 is High) 

Experimental	validation,	tests

To validate the fuzzy approach test- rig had been built which has 5 individual 
roller bearings. One of them was monitored by measuring accelaration level. 
The list of measuring instruments:

- PCB 603C01 accelerometer
- NI 9234 DAQ
-     NI Labview Sound and Vibration Measurement VI
- TESTO 476 stroboscope 
- Soundbook measurement system
- Olympus BX61 optical microscope
- Matlab Fuzzy Toolbox
- SPSS statistical software
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Figure 11. Experimental test-rig for validation

As it was written previously there are two approach for investigating 
failures, life-tests and short-term tests by creating artificial faults on the bearing 
elements. In this research, spark erosion was created with EDM machine then 
geometrical measured under Olympus BX61 optical microscope. Artificial 
spall was 658 um in diameter and 257 um deep on the inner ring of the FAG 
6206 bearing. Being a plastic cage bearing balls could be removed easily 
before creating the fault. BPFI was calculated, basically by 2880 1/ min engine 
speed, exact rotation speed was measured and BPFIs were recalculated as it 
is seen in Table 2.

Figure 12. Experimental test-rig for validation
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Table 2. Bearing fault frequencies in measurements

Figure 13. Time domain measurement accelaration value
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Figure 14. Frequency domain measurement accelaration value

Results

Acceleration measurement was achived by both NI DAQ 9234 with Labview 
Sound and Vibration Measurement Toolkit and Soundbook system as well. 
As Figure 13. shows there was no significant difference between acceleration 
peak and rms values in Table 1. as regards to damaged bearings. Figure 14. 
shows BPFI at 260,16 Hz as peak value emphasizing the present of the artificial 
fault on the inner race. Its value 0,43 m/s2. Figure 15. presents a validation 
of fuzzy approach proving the assumptations that right membership function 
and fuzzy rules were choosed. Validation with different input values were 
executed and represented acceptable errors. For reaching higher accuracy 
further experimental data is required to define exact input parameters for the 
fuzzy decision system.
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Figure 15. Rule viewer for the bearing fault diagnosis

Conclusion

By creating control sets there was insignificant difference between real 
measured values and those calculated by Matlab fuzzy application. Fuzzy 
approach could be useful for bearing fault diagnosis, further validation is 
necessary to prove correlation with other kind of bearing faults and bearing 
types.
As for future work adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS) will 
be used that integrates both neural networks and fuzzy logic principles, 
corresponds to a set of fuzzy IF–THEN rules that have learning capability to 
approximate nonlinear functions.
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Abstract

Rotary machines are widely applied industrian applications. Engines, turbines, 
pumps, gearboxes generate considerable vibration and so do their rotating 
machine elements, bearings, shafts . In this paper,  vibration measurement 
of roller bearings are under research with high speed FPGA embedded 
systems which are capable of executing parallel measurements at the same 
time. Both traditional VHDL language and Labview graphical language for 
vibration measurement are presented, referring to Virtual Instruments (VIs) 
for specific purposes. Using NI C Series dynamic signal acquisition modules 
is proved to be an effective solution, more sophasticated measurements need 
more complicated devices, so finally CompactRIO reconfigurable embedded 
control and acquisition system is presented.

Keywords: machine, bearing, fault, FPGA, Labview
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Introduction

For both rotary machines and roller bearings predictive maintenance is a 
remarkable solution to preserve their good condition. Getting information 
about their status during operation is inevitable in industrial applications. 
Rolling element bearings are common in domestic and industrial applications.  
Vibration analysis is the most widely used method in bearing fault diagnosis 
among other methods [1].  Rotating machine, even new ones generate 
some level of vibration. Higher levels and increasing trends are symptoms 
of abnormal machine performance. Vibrations create machine faults in the 
long run [2-5]. There are two types of analysis: time domain and frequency 
domain. The frequency domain analysis is more attractive because it can 
give more detailed information about the status of the machine. Time domain 
analysis can give qualitative information about the machine condition. In this 
paper FPGA embedded digital systems based measurement possibilities are 
presented with traditional HDL language and the Labview graphical approach. 
FPGA as field programmable gate arrays are useful for measuring roller 
bearings and detect failures during operation. They have logic gates inside 
and RAM blocks to implement complex digital computations. FPGA support 
really fast I/O data flow and communication bidirectional data buses help 
producing high speed. LabVIEW enviroment so it could be widely used in 
several real industrial application like in machine and bearing fault diagnosis.

FPGA application, advantages, hardware description language

Field-programmable gate arrays (FPGAs) are defined as reprogrammable 
silicon chips. FPGA basically combines the excellent features of application-
specific integrated ASICs and other computerized systems. High speed 
and reliability are provided by FPGAs they can achive parallel operation 
in preminent industrial applications as well. The FPGA configuration is 
based on a so-called a hardware description language (HDL). The behavior 
of the FPGA is determined by hardware description language (HDL) or a 
schematic design. [6] The HDL form is supplying its task in large structures 
and schematic entry can allow for easier visualisation of a design.
It is obvious to raise the abstraction level through the introduction of alternative 
languages and reduce the complexity of designing in HDLs to industrial 
applications. National Instruments’ LabVIEW graphical programming 
language contains an FPGA add-in module available to make the FPGA 
applications easire instead of using more complicated VHDL language.



299

As for disadvantages, shorter I/O response times and specialized functionality 
are typical to FPGAs. Digital signal processors computional capabilities can 
be exceeded by using FPGA. VHDL allows the description of a concurrent 
system. It is basically dataflow language while BASIC, C, and assembly code 
run sequentially, one instruction at a time [7].
So VHDL can be named as a multipurpose, portable application. It can be used 
at many times in many other applications. Before applications  formational 
and functional block parameters should be tuned (capacity parameters, 
memory size, element base, block composition and interconnection structure) 
for the specific application [8].
Accurate and formal way of description is achieved by tha hardvare description 
language that allows for the automated analysis, simulation.
HDLs is core part of automation systems, especially for complex circuits, 
such as microprocessors which are widely used in many real applications.

Bearing test rig validation

For validation of the theoritical approach test- rig (Figure 1.) had been 
built which has 5 individual roller bearings. One bearing was being 
monitored by measuring its accelaration level. The list of measuring 
instruments which were used in the measurement.

- PCB 603C01 accelerometer
- NI 9234 DAQ, NI CompactRIO
-    NI Labview Sound and Vibration Measurement VI
- TESTO 476 stroboscope 
- Soundbook measurement system
- SPSS statistical software
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Figure 1. Experimental test-rig for validation of vibration measurement

As it was written previously there are two approach for investigating 
failures, life-tests and short-term tests by creating artificial faults on the bearing 
elements. In this research, spark erosion was created with EDM machine then 
geometrical measured under Olympus BX61 optical microscope. Artificial 
spall was 658 um in diameter and 257 um deep on the inner ring of the FAG 
6206 bearing. Being a plastic cage bearing balls could be removed easily 
before creating the fault. BPFI was calculated, basically by 2880 1/ min engine 
speed, exact rotation speed was measured and BPFIs were recalculated.
BPFO (ball passing frequency outer race), BPFI (ball passing frequency inner 
race), FTF (fundamental train frequency), BSF (ball spin frequency) can be 
calculated in Hz with the following formulas by knowing the contact angle 
(F), rotation speed (f), number of rollers, outer ring diameter (D), and inner 
ring diameter (d) of the bearing and can be described as Figure 2. shows.

Figure 2. Typical frequency domain fault frequencies after FFT
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According to calculations engine speed is 48 Hz, BPFO 171,84 Hz, 
BPFI 260,16 Hz, FTF 19,2 Hz, BSF 112,32 Hz by using FAG 6206 roller 
bearing in the validation test, FFT spectrum is shown Figure 3.

Figure 3. Frequency domain measurement accelaration value

Labview application and devices in vibration measurement 

The Sound and Vibration Toolkit provides good tool for audio, acoustics, or 
vibration applications. Virtual instruments (VIs) (Figure 4.) can be created for 
many typical and non-typical measurements, scaling a signal to engineering 
units (EU), calibrating a measurement channel, applying weighting filters, 
time-domain signals analysis, level measurements, swept-sine measurements, 
single-tone measurements, fractional-octave analysis, frequency analysis, 
transient analysis, THD, SNR, SINAD [9].
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Figure 4 Labview VIs for vibration measurements

As for choosing the right measuring devives firstly, it is necessary 
to decide what kind of sensors are used in the measurement. It depends on 
which signal must be measured. To measure these parameters accelerometers, 
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proximity probes, microphones are largely used both in industrial and research 
application. 
For the measurement written in this paper, PCB603C01 accelaration sensor 
(Figure 5.) was used. It was attached strongly ont he top of the bearing house 
with magnet providing enough force to keep the sensor and produce ideal 
circumstiences for further operations.
Sensitivity (±10 %) 100 mV/g 10.2 mV/(m/s²)  
Measurement Range ±50 g ±490 m/s², 0.5 to 10000 Hz  
Frequency Range (±3 dB) 30 to 600000 cpm   
Resonant Frequency 25 kHz  
Broadband Resolution  350 µg 3434 µm/sec2  
Non-Linearity ±1 % ±1 %  
Transverse Sensitivity ≤7 % ≤7 % 
Overload Limit (Shock) 5000 g pk 49050 m/s² pk  

Figure 5. PCB603c01 vibration sensor and its inner curcuit [10]

All sensors have a frequency range over which they are designed to 
operate. PCB603c01 operates in 0.5 to 10000 Hz frequency range. As it was 
written earlier in this paper due to calculations engine speed is 48 Hz, BPFO 
171,84 Hz, BPFI 260,16 Hz, FTF 19,2 Hz, BSF 112,32 Hz by using FAG 
6206 roller bearing in the validation test. 0.5 to 10000 Hz frequency range is 
appropriate to analyse data in this application. 
To prevent aliasing, antialiasing filters should be used, which cut the 
maximum frequency range of the device to a little less than one-half the 
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maximum sampling rate. Antialiasing filters are built in the devices used in 
this measurements.
Basically, sound and vibration applications require various numbers of analog 
inputs and outputs however now is one output was used because only one 
bearing was under test. There is the chance operators can expand the system 
to the number of channels of your choice by simply adding more devices. 
Now, National Instrument (NI) devices was used for the measurement, like 
NI DAQ 9234 and NI CompactRIO [9].
NI DAQ 9234 has a 4-Channel, ±5 V, 51.2 kS/s per Channel, 24-Bit IEPE 
device with 51.2 kS/s per-channel maximum sampling rate; ±5 V input, 24-
bit resolution; 102 dB dynamic range; antialiasing filters. Software-selectable 
AC/DC coupling; AC-coupled (0.5 Hz), software-selectable IEPE signal 
conditioning (0 or 2 mA), smart TEDS sensor compatibility, NIST-traceable 
calibration are the typical features of this device used in the bearing vibration 
measurements [9].
The NI 9234 (Figure 6.) is a C Series dynamic signal acquisition module 
for making high-accuracy audio frequency measurements from integrated 
electronic piezoelectric (IEPE) and non-IEPE sensors with NI CompactDAQ 
or CompactRIO systems. The NI 9234 provides 102 dB of dynamic range 
and incorporates software-selectable AC/DC coupling and IEPE signal 
conditioning for accelerometers and microphones. The four input channels 
simultaneously digitize signals at rates up to 51.2 kHz per channel with built-
in antialiasing filters that automatically adjust the sampling rate.

Figure 6. NI 9234 C Series dynamic signal acquisition module [9]
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Recommended software for this device is NI sound and vibration 
analysis software, including the NI Sound and Vibration Measurement Suite 
and the NI Sound and Vibration Toolkit. NI analysis software features NI 
Sound and Vibration Assistant interactive software for quickly acquiring, 
analyzing, and logging acoustic, noise, and vibration data. 
For more complex measurements (Figure 7.) with higher inputs cDAQ is 
used. An NI CompactDAQ system consists of a chassis, NI C Series I/O 
modules, and software. Chassis can connect to a host computer over USB, 
Ethernet, or 802.11 WiFi or operate stand-alone with a built-in controller. 
With over 50 measurement-specific modules and 1-, 4-, and 8-slot chassis so 
it is a flexible, expandable platform.

Figure 7 Devices dependancy from measurement complexity [9]

CompactRIO (Figure 8.) is a reconfigurable embedded control and 
acquisition system. The CompactRIO system’s rugged hardware architecture 
includes I/O modules, a reconfigurable FPGA chassis, and an embedded 
controller. Additionally, CompactRIO is programmed with NI LabVIEW 
graphical programming tools and can be used in a variety of embedded 
control and monitoring applications. The CompactRIO system includes an 
embedded controller and reconfigurable chassis. The embedded chassis is at 
the center of the CompactRIO system because it contains the reconfigurable 
I/O FPGA core [9].
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Figure 8. NI CompactRIO embedded machine control and monitoring system [9]

NI Value Series CompactRIO, as rugged, embedded machine 
control and monitoring system, was used for the bearing monitoring. It has 
integrated real-time controller and FPGA chassis, real-time processor for 
deterministic control, data logging, and analysis up to 667 MHz dual core 
processor, up to 85,000 logic cells up to 220 multipliers, real-time OS, -40 
to 70º C temperature range it can be used in normal industrion measurement 
applications in the industry [9]. Reconfigurable FPGA for custom I/O timing, 
control, and processing, 4- or 8-slot chassis for any C Series I/O module are 
the most important features of this device.

Conclusion

Accurate and reliable measuring methods and devices are inevitable for 
rotary and bearing health monitoring. For real industrial operations where 
complicated systems are used high speed measurements in parallel are 
usually needed. FPGA provides outstanding opportunity to make high speed 
parallel measurements. Basically, VHDL language is used to determine logic 
connection that make it flexible in many applications. However, industrial 
requirement is to simplify the language environment, Labview graphical 
program make the measurements easier without knowning low-level 
programming. For bearing vibration tests Labview and  NI sound and vibration 
analysis software are an excellent choice. NI DAQ for simplier measurements, 
NI CompactRIO for mor sophisticated measurements provided good results 
for monitoring the bearing heath condition.
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Absztrakt

A víz elektrolízisével történő hidrogén termelés egyik különleges esete, mikor 
a cellán átfolyó villamos áram valamilyen függvény szerint folyamatosan 
változik. Az áramerősség folyamatos változása megváltoztatja a vízbontó 
cella viselkedését, hatással van a termelt hidrogén mennyiségére, és nem 
utolsó sorban a cella villamos teljesítményfelvételére. Kutatásaink egyik 
célja annak a megállapítása, hogy periodikus jelek alkalmazásakor hogyan 
változnak az előbb felsorolt jellemzők, azok miképpen függnek a frekvencia 
és az amplitúdó értékétől. A kérdések megválaszolásához méréssorozatot 
végeztünk el, amelyhez egy automatikus működésű mérőrendszert terveztünk. 
A mérőrendszer alkalmas arra, hogy tetszőleges jelalakú, és nagyszámú 
vízbontási kísérletek teljesen automatikus módon, akár felügyelet nélkül is 
elvégezhetők legyenek.

Kulcsszavak: vízbontás, elektrolízis, hidrogéntermelés, folyamatosan 
változó áramerősség, automatikus működésű mérőrendszer
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Bevezetés

A víz elektrolízisével történő hidrogén előállítás elektromos feszültség igénye 
298 K hőmérsékleten és környezeti nyomáson elméleti számítások alapján 
1,23 V (Viswanath 2004). Ez alapján a vízbontás elméleti energiaigénye 
2,94 kWh/m3 H2 értékben határozható meg (Mingyong Wang, és mtsai. 
2014). A gyakorlatban azonban ettől jelentősen nagyobb potenciálkülönbséget 
(1,65 - 1,7 V) szükséges létrehozni a vízbontó cella elektródjai között 
ahhoz, hogy a gázfejlődés beinduljon, így az elektrolízishez alkalmazott 
cellák praktikusan 1,8 V és 2,6 V közötti feszültségen működnek (Nikolic, 
és mtsai. 2010). Ebből adódóan a vízbontás útján történő hidrogén termelés 
energiaigénye 4,5 - 5 kWh/m3 H2. A vízbontó egységek hatékonyságát számos 
paraméter befolyásolja, mint pl. a hőmérséklet, a nyomás, az alkalmazott 
elektrolit minősége és vezetőképessége, az elektródák távolsága, méretei, 
anyagminőségei, stb. (Mazloomi és Sulaiman 2012). További befolyásoló 
tényező a tápforrás villamos kimenetének jelalak típusa és annak jellemzői. 
A hagyományos DC (direct current) elektrolízistől való eltérés a jelalak 
tekintetében rendkívül sokféle lehet, továbbá a változtatható paraméterek 
száma és az értékek széles skálája nagyon sok beállítási lehetőséget 
eredményez, melyek különböző kombinációinak manuális végigmérése - 
a lehetséges esetek számosságától függően - akár irreálisan hosszú időt is 
igényelhet (Ibl 1980).

Kutatási céljaink között szerepel az egyenfeszültségre ültetett 
jelek amplitúdó és frekvencia változtatásainak vizsgálata a vízbontás 
hatékonyságának és a termelt gáz intenzitásának szempontjából. A jelalak 
kiválasztásának fontos tényezője volt, hogy a lefutásban ne legyenek 
hirtelen változások (feszültségugrások). Ezt a kritériumot a háromszögjel 
teljes mértékben kielégíti, így a cella gyakorlatilag folyamatosan változó 
tápfeszültséget kapott. Az elektródokra kapcsolt feszültség háromszög alakú 
lefutásának egyenáramú komponense UDC = 2,5 V (ofszet), amely általánosan 
alkalmazott feszültség a gyakorlatban alkalmazott vízbontók cellák esetében.

A nagyon sok beállítási lehetőség manuális végigmérésének elkerülése 
érdekében egy automatikus működésű mérőrendszert állítottunk össze, amely 
meghatározott algoritmus szerint végzi el a különböző vízbontási méréseket.
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A	mérőrendszer	és	mérési	algoritmus
A mérőrendszer felépítésének blokkvázlatát az 1. ábra szemlélteti. Központi 
egysége a tápforrás, melynek segítségével tetszőleges jelalak állítható elő az 
1. táblázatban összefoglalt kritériumok szerint.

1. ábra. A mérőrendszer felépítésének vázlata

1. táblázat. A tápforrás kimeneti paraméterei

Kimeneti 
paraméter

Minimum 
érték

Maximum 
érték

Feszültség, V -10 +10
Áramerősség, A 0 8
Frekvencia, kHz 0 100

A tápforrás egy OPA549 típusú (Texas Instruments) erősáramú 
műveleti erősítőből, egy National Instruments által gyártott NI USB-6259 
típusú multifunkcionális modulból, és egy LabVIEW szoftverből áll (National 
Instruments, 11.0 verzió, 2011). Az OPA549 típusú erősáramú műveleti 
erősítő áramgenerátor és feszültséggenerátor üzemmódban is egyszerűen 
alkalmazható, vezérléséhez két független analóg vezérlőjel szükséges 
(OPA549 adatlap 2005). A két vezérlőjelet a LabVIEW szoftver és az USB-
6259 típusú modul hozza létre.
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A LabVIEW szoftver segítségével az 1. táblázat adta korlátok között 
gyakorlatilag bármilyen feszültség- vagy áramalak alkalmazható. Méréseink 
során alapvetően az előbbit, azaz a cellafeszültséget változtattuk az idő 
függvényében.

A kísérletek során alkalmazott cella egy olyan gáztömör edény, 
amelynek fedelén két gázelvezető csonk, illetve az elektródok csatlakozásai 
foglalnak helyet. A két, egyenként 1,5 mm vastagságú 25 mm magas, 25 mm 
széles rozsdamentes acél anyagú elektród távolsága 4 cm (anyagminőség: 
1.4307). Elektrolitként 1 mol/l koncentrációjú kálium-hidroxid vizes oldatot 
használtunk, a cellában lévő oldat mennyisége 500 ml.

Az elektródok felületén képződő gázbuborékok a felhajtóerő 
következtében az elektrolit felszíne felé haladnak, majd azt elérve kilépnek a 
gáztérbe. Tekintettel arra, hogy a gáztérfogat állandó, az elektródokon képződő 
gáz mennyisége közvetlen nyomásnövekedést okoz. A nyomásnövekedés 
sebessége egyenesen arányos a termelt gáz térfogatáramával.  A 
nyomásnövekedés sebességét egy független térfogatáram mérő eszköz 
segítségével kalibráltuk. Az MPX5010DP típusú nyomásmérő maximum 
10 kPa differenciál-nyomás mérését teszi lehetővé, érzékenysége 450 mV/
kPa. A nyomásmérőt a cella egyik gázelvezető csonkjára szereltük.

A jelgenerátor modul 16 db analóg bemeneti csatornával rendelkezik, 
melyek közül négyet használtunk a folyamatok figyelésére:

	 nyomásmérő;

	 tápegység által generált feszültség;

	 cellafeszültség;

	 cellaáram.
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A felsorolt négy paraméter mintavételi sebessége a mérések során 
1000 mérés/sec. A szoftver azon túlmenően, hogy valós időben számszerűen 
és grafikonon is megjeleníti a mért értékeket, automatikus mentést is biztosít.

A mérések közötti nyomáskiegyenlítést a cella második gázelvezető 
csonkjára szerelt, elektromágnessel vezérelhető szelep végzi. Minden 
olyan mérés során, ahol keletkezik gázhalmazállapotú reakciótermék, a 
gáztérben megnő a nyomás. A nyomásnövekedés annyira kicsi azonban 
(másképp: a gáztér méretéhez képest olyan kis térfogatú gáz keletkezik), 
hogy a nyomásnövekedés hatása az elektródreakciók kimenetelére 
elhanyagolhatónak tekinthető. Mindez persze csak akkor igaz a sorozatban 
végzett kísérletekre is, ha minden mérés után a keletkezett túlnyomást – a 
szelep nyitásával – leengedjük. A szelep nyitása/zárása a jelgeneráló modul 
egyik digitális kimenetével irányítható.

Az automatikus mérés folyamatábrája a 2. ábrán látható. A 
mérőrendszer segítségével több paraméter is léptethető egyszerre vagy külön-
külön, így felügyelet nélkül elvileg tetszőleges számú mérés lebonyolítható.

Az egyenfeszültségre ültetett háromszög alakú jel szemléletes 
bemutatása a 3. ábrán látható. A mérések során az egyenáramú komponens 
UDC = 2,5 V állandó volt, és a jel frekvenciáját és amplitúdóját változtattuk. 
Az egyes mérések során olyan kismennyiségű vízfogyás tapasztalható 
(maximum 0,5 g H2O fogyás a sorozatmérés végén), amely gyakorlatilag 
nem változtatja meg az elektrolit mennyiségét és összetételét, ezért ezt a 
paramétert változatlannak tekintettük. A környezeti hőmérséklet 22 - 24 °C 
között változott. A mérések környezeti nyomáson történtek.

A cellaáram mérése egy, a cellával sorosan kapcsolt sönt ellenállás 
segítségével történt. A sönt ellenálláson eső feszültség egyenesen arányos 
az áramkörben folyó áramerősséggel. Ennek eredményeként minél nagyobb 
az áramerősség, annál nagyobb a tápfeszültség és a cellafeszültség közötti 
különbség is.
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2. ábra. Automatikus mérés folyamatábrája

3. ábra. Háromszögjel szemléltetése
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Az amplitúdó kezdő értéke 0,1 V, amelyet +0,2 V-os lépésközönként 
3,9 V-ig növeltünk. A mérés során először a frekvenciát növeltük 1 Hz-től 
199 Hz-ig, 2 Hz frekvencianövekedést beállítva, majd miután ez a sorozat 
lezajlott, léptettünk egyet az amplitúdó értékén, és a frekvencia növelése 
az újonnan beállított paraméterrel ismét 1 Hz-től kezdődött (4. ábra). 100 
alkalommal történt frekvencia-, valamint 20 alkalommal amplitúdó léptetés, 
így a mérések száma összesen 2000 db volt. A szoftver 15 sec ideig kapcsolt 
egy-egy jelalakot a cellára, miközben folyamatosan mérte és regisztrálta a 
tápegység által generált feszültséget, a cellafeszültséget, az áramerősséget 
és a nyomásértékeket. A mérés után 2 sec várakozás következett, majd 
4 sec időtartamra kinyitott a mágnesszelep, és a gáztérben kiegyenlítődött a 
nyomás. A szelep zárását követően ismét 2 sec várakozási idő volt beiktatva, 
miközben a szoftver léptetett egyet a frekvencia értékén (és a legnagyobb 
beállított frekvencia elérése után az amplitúdó értékén is). A procedúra 
lezajlása után a mérés az újonnan beállított paraméterekkel folytatódott.

4. ábra. A frekvencia és az amplitúdó léptetésének szemléltetése
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Eredmények

Az 1.000 minta/sec mintavételi sebesség mellett a szoftver a 15 sec időtartam 
alatt összesen 60.000 adatot tárol el (4 db bemeneti csatorna). 2000 mérés 
esetében ez az érték már 120 millióra növekszik. A 2000 mérés eredményeinek 
manuális feldolgozása meglehetősen nehéz, ezért az eredményeket tartalmazó 
fájlok feldolgozására egy saját készítésű célszoftvert fejlesztettünk C# 
nyelven. A szoftver az alapbeállításoknak megfelelő helyen elmentett 
fájlokból kiolvassa az adatokat és kiszámolja a két legfontosabb paramétert:

	 nyomásnövekedés sebessége, V/sec (a nyomásmérő analóg kimenetén 
mért elektromos feszültség egyenesen arányos a nyomás értékével);

	 átlagos villamos teljesítmény, W.

A nyomás a cellán belül minden esetben lineárisan növekszik. A 
szoftver először egy lineáris regressziót végez el, amelynek kiszámolja az 
iránytangensét.

A villamos teljesítmény számításakor a szoftver a következő 
összefüggést használja:

ahol:

	 n - mérési adatok száma, db;

	Un - aktuális cellafeszültség, V;

	 In - aktuális cellaáram, A.

Az előzőekben ismertetett mérési algoritmus szerint elvégeztük 
a sorozatmérést, majd feldolgoztuk az eredményeket. Az 5. ábra a termelt 
gáz térfogatáramának alakulását szemlélteti a frekvencia és az amplitúdó 
függvényében. Látható, hogy kisebb frekvencia és nagyobb amplitúdó 
beállítások mellett a gáztermelés intenzitása fokozódik. Fontos megemlíteni, 
hogy a cella üzemelése közben létrejövő oxigén és hidrogén jelen esetben egy 
térbe gyűlt össze, ezért a két gáz összességében járult hozzá a térfogatáram 
értékéhez.
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5. ábra. A térfogatáram értékek frekvencia és amplitúdó függése 2,5 V 
egyenfeszültségre ültetett háromszög jel esetében

A 6. ábra a cella villamos teljesítmény felvételének az alakulását szemlélteti 
a frekvencia és az amplitúdó függvényében. Azon a helyen, ahol a 
gáztermelés intenzitása kiugró értéket mutat, ott a teljesítmény felvételben 
nem tapasztalható ugyanilyen jellegű tendencia.

6. ábra. A cella villamos teljesítmény felvételének frekvencia és amplitúdó függése 
2,5 V egyenfeszültségre ültetett háromszög jel esetében
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Az 5. és 6. ábrán látható grafikonok 2000 db mérési pontot 
tartalmaznak. Mindegyik ponthoz tartozik egy időben változó tápfeszültség, 
cellafeszültség és a cellán átfolyó áramerősség függvény. A különböző időbeli 
lefutásokat alapvetően két csoportra lehet osztani. Az egyik csoportba azok 
a mérések tartoznak, melyek során az áramerősség változása minden esetben 
a cellafeszültség változásának irányában történik. Erre mutat egy példát 
a 7. ábra. A másik csoportba azok a mérések tartoznak, amelyek során az 
áramerősség változásának iránya nem mindig a cellafeszültség változásának 
irányába történik. A 8. ábra egy ilyen jellegű hatást szemléltet. Az ábrán 
látható cellafeszültség lefutás minimum pontja környékén tapasztalható olyan 
eset, amikor az áramerősség csökkenéshez feszültség növekedés párosul. Ez a 
hatás a háromszög jel amplitúdójának növekedésével fokozatosan érvényesül, 
azaz éles határ nem állapítható meg.

7. ábra. Tápfeszültség, cellafeszültség és áramerősség függvény részletek a 15 Hz 
frekvenciájú és 0,5 V amplitúdójú háromszög jel mérés során



318

8. ábra. Tápfeszültség, cellafeszültség és áramerősség függvény részletek a 15 Hz 
frekvenciájú és 3,5 V amplitúdójú háromszög jel mérés során

Az adott frekvencia és amplitúdó beállítás mellett mért gáz 
térfogatáramhoz meghatározható az elméletileg szükséges villamos 
teljesítmény, továbbá tartozik hozzá egy mért teljesítmény érték is. A 
kettő hányadosából számolható a vízbontás hatásfoka. A 9. ábra a kapott 
összefüggést szemlélteti. Látható, hogy kis amplitúdó értékeknél a frekvencia 
gyakorlatilag nem befolyásolja a vízbontás hatékonyságát. Az amplitúdó 
növelésével egyre erőteljesebbé válik a hatásfok frekvenciafüggése is.

9. ábra. A cella hatásfokának alakulása a háromszög alakú jel frekvenciájának 
és amplitúdójának függvényében
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Összefoglalás

Az eredmények alapján elmondható, hogy 2,5 V egyenfeszültségre ültetett 
háromszög jel esetében a frekvencia csökkentése és az amplitúdó növelése a 
vízbontás során termelt gáz növekedését eredményezi. A vízbontás hatásfokát 
kis amplitúdó értékek mellett a frekvencia gyakorlatilag nem befolyásolja. 
Az amplitúdó növelésével egyre jobban érvényesül a cella hatásfokának 
frekvenciafüggése. A frekvencia jelen esetben 1-től 199 Hz-ig, az amplitúdó 
0,1 V-tól 3,9 V-ig terjed.

A publikációban bemutatott mérőrendszer alkalmazása 
nagymértékben megkönnyíti a változó áramú víz elektrolízis kísérletek 
lebonyolítását. Segítségével további méréseket tervezünk elvégezni, melyek 
között szerepel a jel alakjának és a jel egyenfeszültségű komponensének 
változtatása is.

Köszönetnyilvánítás

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
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kiemelt projekt  keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Absztrakt

A fenntartható fejlődés és a környezettudatosság tükrében a jövő közlekedése 
számára vonzó alternatívát jelentenek a villamos autók. Várható elterjedésük 
azonban számos kérdést is felvet a villamosenergia-ellátásért felelős ipari 
szereplők számára: képes lesz-e a meglévő infrastruktúra a villamos autók 
töltése miatt megjelenő többlet igényt kielégíteni? A terhelésnövekedésen 
kívül milyen hálózati hatásai lesznek az új technológia elterjedésének? Hova 
kell telepíteni töltőket és hány töltőfejet kell létesíteni? Fel lehet-e használni 
a villamos autók akkumulátorainak energiatároló kapacitását rendszerszintű 
szabályzási célokra? A dolgozat ezekre a kérdésekre kíván választ adni 
számítógépes szimulációk és matematikai modellezés segítségével. 

Kulcsszavak: aggregált teljesítmény, frekvenciaszabályozás, hálózati hatás, 
sztochasztikus modell, villamos autó

Bevezetés

A villamos autók közeljövőben várható elterjedése komoly 
problémákat vethet fel a villamosenergia-rendszer üzemeltetése terén. 
A villamos autók töltésének megoldására új csatlakozási pontokat kell 
kialakítani a hálózaton,  töltőállomások esetén pedig fontos kérdés lehet, 
hogy a töltési igény kiszolgálására hova és hány töltőfejet telepítsenek. 
Ugyanakkor a jelentkező többlet villamosenergia-igény hatására a meglévő 
hálózati elemek (transzformátorok, kábelek) túlterhelődhetnek, így azok 
megerősítésére, cseréjére lehet szükség, amely jelentős költségvonzattal jár.

A várható hálózati hatások felmérésére az egyetlen rendelkezésre 
álló eszköz ma a számítógépes szimuláció, mivel jelenleg nem üzemel sehol 
sem reprezentatív mintának tekinthető villamos autó flotta, amely alapján 
méréseket lehetne végezni, illetve statisztikai következtetéseket levonni.

A dolgozatban a villamos autók várható hálózati hatásainak 
elemzését mutatjuk be számítógépes szimulációk segítségével, négy nagyobb 
tématerületet érintve.
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Villamos	autók	töltésének	hatása	a	kisfeszültségű	
elosztóhálózaton

A kisfeszültségű elosztóhálózatra vett hatások vizsgálatát a 
DIgSILENT Power Factory (www.digsilent.de) hálózatszimulációs szoftverrel 
végeztük, valós hálózatot vizsgálva, amelyet az 1. ábra mutat [1].

1. ábra: A vizsgált kisfeszültségű hálózat

A jelölt transzformátort és a hozzá kapcsolódó kábelhálózatot 
képeztük le a szimulációs programban, emellett mérési adatok alapján 
háztartási terhelési profilokat is felvettünk. A 2. ábra mutat példát háztartási 
terhelési profilra: 30 profilt vettünk fel és osztottunk szét véletlenszerűen 
a vizsgált hálózaton. Emellett egy másik megközelítést is alkalmaztunk: a 
Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal statisztikái [2] alapján 
átlagos háztartási fogyasztást tételeztünk fel minden fogyasztóra, s a 
szimulációkat ezekkel az adatokkal is elvégeztük.
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2. ábra: Fogyasztói terhelési profil (példa)

A villamos autók töltőteljesítményét mérések segítségével határoztuk meg 
(3. ábra):

3. ábra: Az akkumulátor töltésekor felvett hatásos teljesítmény, lassú töltés

Látható, hogy lassú töltés esetén a teljesítményfelvétel a töltés alatt állandó 
(érdemes megjegyezni, hogy gyorstöltők esetén ez nem igaz). 

A járművek töltését ún. szabályozatlan töltésként modelleztük, 
amihez a hazaérkezés és töltőre csatlakozás eloszlását figyelembe kell venni. 
Ezt a szakirodalomra [3], [4] támaszkodva Poisson-eloszlással közelítettük 
(4. ábra):
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4. ábra: Villamos autók beérkezési eloszlása (λ=8	autó/
negyedóra)

A paraméterezést követően a hálózaton 15 perces bontásban 
számító load-flow szimulációkat végeztünk, s ezek eredményeként 
meg lehetett határozni a hálózati elemek terhelődését, valamint az 
egyes vonalak menti feszültségesést. Az átviteli rendszerirányító 
honlapjáról (www.mavir.hu) elérhető adatbázisban 2 évnyi fel- ill. 
le irányú szabályozási igény statisztikai elemzésével a töltés időbeli 
eltolásának lehetséges nagyságát is meg tudtuk határozni. A szimulációk 
eredményét összefoglaló ábrákon lehet bemutatni (5. ábra és 6. ábra). 
Az ábrák alapján elmondható, hogy a kisfeszültségű elosztóhálózaton 
csak eleve erősen terhelt esetben és csak nagy villamos autó részarány 
esetén várható a hálózat túlterhelődése, illetve szabványban meg nem 
engedett mértékű feszültségesés.
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5. ábra: KÖF/KIF transzformátor terhelődése

6. ábra: Feszültségesés

Gyorstöltővel	ellátott	töltőállomások	sztochasztikus	modellezése

Töltőállomások létesítése esetén az egyik legfontosabb, a tervezéskor 
meghatározandó paraméter az elhelyezendő töltőfejek száma. Ha túl 
kevés töltőfej van, akkor a beérkező igényeket nem tudjuk kiszolgálni, 
így várakozás alakul ki, míg ha túl sok a töltőfej, akkor a kihasználtságuk 
alacsony lesz. A töltőállomások méretezési kérdését a sorbanállási elmélet 
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matematikai leírásmódjával lehet vizsgálni [5], [6], [7]. A modellezés 
során egy egyszerűsített, Markov-láncokon alapuló eljárást alkalmaztunk: 
feltételeztük, hogy a villamos autók valamilyen fix intenzitással érkeznek 
be tölteni, s feltöltésük is fix intenzitással (tehát azonos töltőteljesítménnyel) 
történik. A modell természetesen bővíthető, a későbbiekben kívánatos lenne 
a beérkezési intenzitás időtől való függését is implementálni.

7. ábra: A rendszert leíró Markov-lánc, ahol λ a beérkezési, μ a kiszolgálási 
intenzitás, c a töltőfejek száma és N a töltőállomás teljes befogadóképessége

8. ábra: Átlagos sorhosszúság a töltési idő függvényében

A rendszerre (lásd: 7. ábra) felírható átmenetvalószínűség-mátrixból 
meghatározhatók a stacionárius állapotok és így a kialakuló sor hosszának és 
a várakozási időnek a várható értéke (8. ábra), adott beérkezési és kiszolgálási 
intenzitás mellett. A szimulációs eredmények azt mutatják, hogy a szükséges 
töltőfejek száma érzékeny a töltési időre (a 8. ábra szerinti meredek felfutás 
jelzi ezt).

Hasonló szimulációt lehet elvégezni ún. akkumulátorcserélős 
töltőállomások esetén is: ilyenkor a járművet nem egyből tölteni kezdik, 
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hanem a lemerült akkumulátort kiemelik, s egy feltöltöttet helyeznek be, a 
kivett akkumulátort pedig tölteni viszik. Egy ilyen töltőállomás esetében a 
központi kérdés, hogy mekkora akkumulátorkészletet kell tartani, hogy a 
beérkező igényeket maradéktalanul ki tudjuk szolgálni. A folyamatot a  9. 
ábra mutatja [8].

9. ábra: Akkumulátoros töltőállomás működési sémája

Adott paraméterek esetén a következőket mondhatjuk: Adott paraméterek esetén a következőket mondhatjuk: 

10. ábra: Szükséges akkumulátorkészlet számának változása

Látható, hogy a töltőfejek számának növekedésével egyre kisebb 
készletre van szükség, ugyanakkor valamennyi akkumulátorra mindig szükség 
van a beérkező igények kiszolgálására (a görbe tehát nem tart a 0-hoz).

A fentiekben megvizsgált gyorstöltők, illetve akkumulátorcserélős 
töltőállomások hálózati hatását egyaránt megvizsgáltuk egy középfeszültségű 
hálózaton [9], amely a 11. ábrán látható. 
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11. ábra: A vizsgált KÖF hálózat a töltőállomásokkal
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12. ábra: Feszültségesés a legtávolabbi végponton

A feltételezések szerint a vizsgált hálózaton jelenlévő két, 
hagyományos benzinkutat cserélnénk le villamos autók töltésére alkalmas 
töltőállomásokra. A korábbiakban már bemutatott, 15 perces bontásban 
számító load-flow szimulációt futtatva meghatározhattuk a hálózati elemek 
terhelődését (13. ábra) és az egyes végpontokon mérhető feszültségesést (12. 
ábra).
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13. ábra: NAF/KÖF transzformátor terhelődése

Látható, hogy a feszültségesés mértéke, valamint a terhelődés nem 
haladja meg a megengedett értékeket.

Rendelkezésre álló akkumulátor-kapacitás sztochasztikus modellezése

A következőkben egy, kidolgozásában még folyamatban lévő 
sztochasztikus modellt mutatunk be, amely segítségével nagyszámú 
villamos autó akkumulátorai töltöttségének mértéke lesz előre jelezhető. 
A modell Markov-láncokon alapul [10], de az átmenet-valószínűségek 
meghatározása dinamikusan, az egyes járművek előző állapotától függően 
változik (a Markov-láncok alkalmazásának ebben a kontextusban nincs 
jogosultsága, mert az adott állapotbeli átmenet-valószínűség nem független 
az előzményállapotoktól). A modellt Matlabban implementáltuk, bemeneti 
paraméterei valószínűségi változók, amelyekre statisztikai adatokból lehet 
becsléseket tenni. A modell egyelőre normális eloszlású valószínűségi 
változókat tételez fel, a paraméterek a következők:

•  autóhasználat (hányszor használják az autót egy nap),

•  egy alkalommal megtett út hossza,

•  fogyasztás,
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•  töltőteljesítmény,

•  két mozgó állapot közötti időintervallum hossza,

•  út a következő töltőállomásig/töltőfejig.

A járművek mozgására például a következő adatsorból (14. ábra)  
következtethetünk [11]:

14. ábra: Mozgó járművek részaránya [11]

A fenti görbét a modell implementálása során három Gauss-
görbével közelítettük, amelyek paramétereit a Matlab Curve Fitting Toolboxa 
segítségével határoztunk meg. A többi statisztikai adatot több forrásból [12], 
[13], [14], [15], [16] határoztuk meg, de ez az adatbázis még pontosításra 
szorul. A kapott eredményekből itt csak az akkumulátorok töltöttségének 
becslésére kapottat emelnénk ki (15. ábra):
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15. ábra: Villamos autók akkumulátorának töltöttsége (példa)

A modell segítségével a későbbiekben egy taxi flotta sztochasztikus 
modellezését kívánjuk elvégezni. 

Aggregált	villamos	autó	teljesítmény	szabályozási	célú	
felhasználása

Egy-egy villamos autó hatása a villamosenergia-rendszerre 
elhanyagolható, de ha nagy számú autó töltését központilag vezérelni 
tudnánk, akkor az így aggregált járművek, mint virtuális erőmű segítségével 
rendszerszintű szolgáltatást tudnánk nyújtani a hálózat üzemeltetői számára. 
Ez az ún. V2G (Vehicle-to-Grid) koncepció [17]. A teljesítményaggregálásra 
egy külön entitást kell létrehozni: ez az ún. aggregátor. Segítségével lehetőség 
van a rendszerterhelésben a hajnali órákban jelentkező völgy feltöltésére, 
továbbá energiatárolásra és frekvenciaszabályozásra is. Ez utóbbira mutatunk 
be példát a DIgSILENT Power Factory-ban megvalósított szimuláción 
keresztül. 

A 16. ábra szerinti mintahálózaton végeztük a vizsgálatokat. A 
hálózatrész a szimuláció során szigetbe kerül, termelést csak a generátor 
végez, valamint az aggregált villamos autók képesek visszatáplálásra. 
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16. ábra: Mintahálózat dinamikus szimulációkhoz

A dinamikus vizsgálatokhoz szabályozóegységeket kell létrehozni 
[18], ez látható a 17-19. ábrákon:

17. ábra: Villamos autó teljesítményszabályozó blokkdiagram
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18. ábra: Droop szabályozó

19. ábra: Teljesítményszabályozó

A szabályozó működése a következő: a hálózaton teljesítmény- és 
frekvenciamérést végez (PQ Measurement ill. PLL a 17. ábra A frekvenciát 
összehasonlítja a névleges 50Hz-cel és ha egy holtsávban megadott értéknél 
nagyobb az eltérés, akkor a frekvenciakülönbséget teljesítmény-alapjellé 
alakítja, majd integrátorokon keresztül a villamos autókat modellező statikus 
generátor számára szükséges áram-alapjeleket állítja elő. A modell működését 
a következő diagramokon mutatjuk be (20-22. ábra):
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20. ábra: A frekvencia alakulása elégtelen nagyságú generátor-kapacitás esetén
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21. ábra: A frekvencia alakulása villamos autók rásegítése esetén
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22. ábra: A villamos autók teljesítményfelvétele

A szimulációs eredményekből láthatjuk, hogy villamos autók a 
frekvenciacsökkenés hatására a korábbi töltő állapotból visszatáplálásba 
váltanak és ezáltal a frekvenciacsökkenést képesek megállítani: a frekvencia 
visszaáll a névleges 50Hz értékre (21. ábra). 

A szimulációban láthattuk, hogy viszonylag kis számú autó (itt kb. 
700db) is képes a frekvenciaváltozás dinamikáján javítani.

Összefoglalás

Láthattuk, hogy a villamos autók elterjedésével várhatóan több 
probléma is fel fog merülni a villamosenergia-hálózaton. Ezen problémák 
túlnyomó részére azonban létezik megoldás, sőt, sok esetben a villamos 
autók által képviselt újfajta terhelés előnyökkel is járhat a hálózat üzemeltetői 
számára:

•  lehetővé teszi a völgyfeltöltést,

•  energiatárolási funkciót tud megvalósítani,

•  szabályozási tartalékot biztosít.
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Azt is láthattuk, hogy a várható hatások becsléséhez részletes modellek és 
szimulációk szükségesek. A további munka keretében ezt a modellezést 
kívánjuk folytatni a következő célokkal: 

•  rendelkezésre álló aggregált villamos autó teljesítmény becslése 
sztochasztikus módszerekkel (részben kész; továbbá Petri-háló alapú 
modellezés),

•  villamos autó töltők egymásra hatásának vizsgálata,

•  feszültségszabályozási képesség vizsgálata feszültségletörések 
mérséklésére.
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AZ	ITS	TECHNOLÓGIA	FEJLŐDÉSI	
TRENDJE

Fáskerty Péter
Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék, 

Győr, Magyarország

Absztrakt

A fejlődés irányainak főbb pontjai közé sorolhatók azok a tények, hogy az 
intelligens közlekedési rendszerek (ITS) mindenki számára minden időben, 
területtől függetlenül általánossá válik az információk elérhetősége. A 
felhasználók köre kiterjed a közösségi- és az egyéni közlekedést használókra 
is. A hálózatüzemeltetők együttműködése elengedhetetlen, mivel adott 
komponensek felhasználása több rendszerben is előfordulhat. Az ITS 
rendszereknek és szolgáltatásoknak vannak kiemelt prioritással rendelkező 
területei. Jelen tanulmány ezekből emel ki pár fontosabbat, mellyel szeretné 
megismertetni az olvasót.

Kulcsszavak: ITS, kommunikáció, helymeghatározás, érzékelés, biztonság
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Bevezetés

Az ITS direktíva alapján a témakör az alábbi fogalommal magyarázható: 
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) olyan rendszerek, amelyekben 
információs és kommunikációs technológiákat alkalmaznak a közúti 
közlekedés területén, beleértve az infrastruktúrát, a járműveket és a 
felhasználókat is, a forgalomirányításban és a mobilitás kezelésében, valamint 
a más közlekedési módokhoz való kapcsolódási pontok vonatkozásában.

A	kommunikáció	fejlődése

A Radio Data System (RDS), azaz „rádiós adatrendszer”, kis 
mennyiségű digitális információ elküldésére szolgál hagyományos FM-
rádiós adások alatt. 57 kHz-es segédhangvivőt használ adatátvitelre.A 
kommunikáció ezen formája az 1990-es évekre tehető.

Napjainkban a digitális	 közlekedés a jellemző. Elsődleges célja, 
hogy növeljék a közlekedési rendszerek teljesítményét és csökkentsék káros 
mellékhatásait. Egyik fő feladata: az infokommunikációs infrastruktúra 
és közlekedés rendszereinek összekapcsolása a szabályozás és az irányítás 
eredményesebb bevezetése érdekében, mind a közösségi és egyéni közlekedés 
esetében.

Helymeghatározás

Helymeghatározásra a GPS (Global Positioning System) áll a 
közlekedők segítségére. Alapja olyan műholdakból álló hálózat, amelyek a 
bolygó körül fix pontokon keringve sugározzák a GPS vevővel fogható jeleket. 
A jelek időkódokat és földrajzi adatokat tartalmaznak. Elsősorban katonai és 
felderítési céllal fejlesztették ki. Az úthálózaton közlekedő járművek helyzetét 
jelenleg a GPS rendszer alkalmazásával lehet legkönnyebben meghatározni, 
de csak akkor, ha a terepről térképes adatbázis áll rendelkezésre.

Ezen GPS rendszerek pontosítására fejlesztették ki az EGNOS és 
GALILEO rendszereket, így akár méteres pontossággal is meghatározható az, 
hogy éppen hol tartózkodunk. Ennek ott van jelentősége, ha egymás mellett 
párhuzamosan haladó utak esetén a navigációs eszköz nem helyezi rossz sávra 
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a helyzetünket meghatározó szimbólumot, így megkönnyíti helyzetünket, 
hogy melyik sávot használjuk egy esetleges letéréshez az autópályáról vagy 
éppen mikor kell sávot váltanunk. Működésük alapja a GPS-el megegyező.

Az	érzékelés	infrastruktúrája

Meg ma is használatos az induktív hurokdetektor, melyet a 1990-
es években kezdtek alkalmazni. Működésének lényege, hogy az érzékelő 
hurok felett elhaladó járművek megváltoztatják a mágneses terét, ez a 
változás impulzust kelt, így kerül a jármű kiértékelésre és regisztrálásra. 
Maga a szerkezet egy érzékelő hurokból, egy kiértékelő egységből és a kettőt 
összekötő speciális vezetékből, valamint egy tápegységből áll.

CCTV rendszer (Closed Circuit Television), olyan zárt láncú TV 
rendszer, melynek segítségével a központból nyomon követhető a közúton 
történő események sora. Így hamarabb értesül az illetékes szervezet esetleges 
káreseményekről, cselekmények történéséről, ezáltal az események felderítése 
gyorsabb a hatóságok számára.

A rendszámfelismerő rendszer napjainkban népszerű és több helyen 
alkalmazott technikai dolog. Működése egy videó kamera és infra reflektor 
segítségével történik, így rögzítik a gépjárművek képeit. A képfeldolgozás 
tipikus ideje 240msec.

Passzív	biztonság

A passzív biztonság a közlekedési eszközök azon biztonsági elemeit 
foglalja össze, amelyek a baleset bekövetkezése közben és utána segítenek 
elkerülni, enyhíteni a sérüléseket, és melyek a vezető beavatkozását nem 
igénylik. A passzív biztonság fejlődése a gépkocsi használat tömegessé válása 
idején indult meg. A növekedés maga után vonta a közúti balesetek számának 
emelkedését is. A legnagyobb műszaki biztonságra való törekvések ellenére is 
előfordulnak balesetek, ezért a gépjármű kialakítása során figyelni kell, hogy 
egy esetleges baleset során a személyek sérülése a lehető legkisebb legyen.
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Passzív biztonsági berendezések az alábbiak lehetnek:

 •  energiaelnyelő lökhárítók, karosszéria elemek,

 • tetőszerkezet merevítése,

 • fejtámasszal ellátott ülések,

 • párnázott műszerfal,

 • süllyesztett ajtófogantyúk,

 • biztonsági üveg, 

 • hárompontos biztonsági öv

 • légzsákok, stb.

Gépjárművezetőt	segítő	rendszerek	

Ezen rendszerek olyan segítséggel vannak a gépjárművezetőknek, 
melyek a figyelmetlenséget igyekeznek korrigálni a közúton történő 
közlekedés során, így elkerülve a balesetek bekövetkezését. Szakirodalomban 
így is megtalálhatjuk ADAS (Adaptive Driver Assistant Systems)

A gépjárművezetőt segítő rendszerek közé tartozik, az adaptív 
sebességtartó automatika, amely képes tartani egy előzetesen kiválasztott 
sebességet, úgy hogy közben figyeli a követési távolságot az elöl haladó 
járműhöz képest. Ha ezzel a rendszerrel szerelt gépjármű túl közel kerül az 
előtte haladó járműhöz hangjelzéssel és/vagy motorfékkel próbálja növelni a 
követési távolságot a biztonságos mértékig.

Automatikus parkoló rendszereknek fő célja, hogy segítség az 
útpadka melletti párhuzamos parkolást. Néhány rendszer teljes egészében 
elvégzi a teljes parkolás feladatot a gépjárművezető helyett, másik típusú 
rendszerek, egyszerűen csak tanácsot adnak, hogy mikor, meddig és milyen 
irányban kell tekerni a gépjármű kormányát.

Holttér érzékelő rendszerek kifejlesztése nagyban lecsökkentette a 
„nem láttam” típusú balesetek számát, mivel, ha a gépjármű holtterébe más 
közlekedő kerül, hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt a veszélyre. A rendszer 
egy érzékelős fejegységből és egy monitorból áll.
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A gépjárművezetőt segítő rendszerek másik fontos eleme a fáradság 
érzékelő szenzorok, melyek a gépjárművezetőt figyelik és a figyelme lankadni 
kezd, hangjelzéssel figyelmeztetik, hogy pihenőre van szükség.

Ezen rendszerek száma mára már számos, így csökkentve a közúti 
balesetek számát. Megemlítésképpen, ide sorolhatók még az ütközéselkerülő 
rendszerek, a hegymenet asszisztens, a sávelhagyásra figyelmeztető 
rendszerek, a gumiabroncsnyomás ellenőrző rendszerek is.

Az e-Call

1. ábra: Az e-call szolgáltatás működési elve

Az e-call vagy az e- segélyhívó rendszer egy európai kezdeményezés, 
célja, hogy a közúti balesetet szenvedők gyors segítséget kapjanak, még 
abban az esetben is, ha az érintettek nem tudják értesíteni az illetékes 
hatóságokat. Az alapötlet Németországból származik. Az e-Call lényegében 
egy gépjárműbe épített „okostelefon”, amely állandó készenlétben van. 
Hazánkban már jelenleg is elérhető ez a szolgáltatás, mivel bizonyos márkák 
kínálatában most is megtalálható ezen lehetőség, de egy EU direktíva 2015-re 
szabvánnyá teheti ezen megoldás alkalmazását minden új gépkocsiba Európa 
országaiban. Azonban arra is lehetőség van, hogy már a forgalomba helyezett 
járművekbe is beszerelhető legyen.  A rendszer lényegét az alábbi (1. ábra) 
foglalja össze. 
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FINITE ELEMENT SIMULATIONS AT 
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Abstract

This paper is written about the usage of finite element method at high 
frequencies. The weak forms of both domains, simulations in isotropic 
and linear media are discussed. The first part is about the theory of the 
electromagnetics, the forms of the wave equations, and about the finite 
element method. The second chapter is about deriving the weak forms. The 
final chapter shows the implementation of the finite element method, and 
results with different geometry and boundary conditions.

Keywords: nodal finite element method, radio frequency simulation, time 
domain, frequency domain, Newmark method
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Introduction

Basics of Nodal Finite Element Method

Finite element method (Iványi and Kuczmann 2008) (Jin 2001) (Jin 2009) 
(Kuczmann et al 2013) is a numerical technique developed for finding 
approximate solutions of differential equations. To find the approximation, 
the physical equations are multiplied by shape functions on every element. 
The 1 dimensional shape functions can be defined as:                               
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where N is the shape function, m is the order of the shape functions, xi 

and xj are the coordinates of the nodes inside the element.

 The 2 dimensional linear shape functions on triangle elements can 
be introduced using barycentric coordinates. The area of triangles can be 
calculated by determinants as:
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An arbitrary point in the triangle splits it onto 3 different. The area of the 
triangles can be calculated, as above. The 2 dimensional linear shape functions 
can be defined as:  

                                                          ∆
∆

= i
iN ,                                            (3)

Electromagnetics at High Frequencies

The basics of the theory of electromagnetism are defined by Maxwell’s equations 
(Maxwell 1865). The differential forms of Maxwell’s equations in time domain 
(Simonyi and Zombory 2000) (Standeisky 2006) can be written as:

                                                                              ,                                 (4)
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,                                                  (6)

                                                    ρ=⋅∇ D


,                                                 (7)

The first (4) and the second (5) equations forms in frequency domain are:

                                         EJH r


εωε 0j+=×∇ ,                                        (8)

                                          HE r


µωµ 0-j=×∇ ,                                           (9)

At infinity, the electromagnetic field must vanish, the electric and magnetic 
field satisfies the Sommerfeld radiation condition (Jin 2009):

                                   ( ) ( )[ ] 0j- 0 =××∇
∞→

HEnkHEr
r


,,lim ,                      (10)

where k0 is the wave number in free space.

 The wave equation for the electric field can be derived from (4) and 
(5) in time domain (Jin 2009) (Pozar 2012) by eliminating the magnetic field 
intensity as:
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Simulations are defined in a finite space, the Sommerfeld radiation condition 
is not usable for simulations in the form in (10). On the surface of a finite 
space, the radiation condition in time domain (Jin 2009) can be approximated 
as:
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where Y0 is the wave admittance of free space. 
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The wave equation for the electric field can be derived from (8) 
and (9) in frequency domain (Jin 2009) (Pozar 2012) by eliminating the 
magnetic field intensity as:
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where Z0 is the wave impedance of the free space. On the surface of a finite 
space, the Sommerfeld radiation condition in frequency domain can be 
approximated as: 
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,                      (14)

Weak Forms and their Implementation Method

Equations in Time Domain

To find the approximation of the solution of the time domain problem, the 
wave equation (11) can be multiplied with the shape function N and integrated 
over the volume V: 
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This equation contains second order derivative. It can be eliminated by 
invoking vector algebraic identities. Applied the approximation of the 
Sommerfeld radiation condition (12), the weak form of the time domain 
analysis (Jin 2009) is represented as:
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where S is the integration variable on surface. The implementation of the 
weak form results in a second order, inhomogeneous differential equation 
system (Jin 2009):
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An unconditionally stable method to solve numerically a second order 
differential equation is the so called Newmark-β method (Newmark 1959). 
Using the central differencing for the first and the second order time 
derivatives:
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and the weighted average for undifferentiated quantities:

                                 ( ) 1-1 2-1 nnn EEEE βββ ++≈ + ,                          (24)

                                  ( ) 1-1 2-1 nnn ffff βββ ++≈ +
,                         (25)

where β is a parameter between 0 and 1, substituting these into (17), the form 
of the time-stepping equation system is:
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This method is unconditionally stable, if β ≥ 1/4.

Equations in Frequency Domain

Multiplied the wave equation in frequency domain (13) with the shape 
function N and integrated over the volume V:
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This equation contains second order derivative. It can be eliminated by 
using vector algebraic identities and the Gauss-Ostrogradskij theorem. The 
weak form of the frequency domain analysis is (Jin 2009):
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The implementation of the weak form results in a simple equation system:
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The formulation described above can be performed only at one frequency 
each time.
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Simulation	Examples

The following simulations will show the advantages and disadvantages of the 
time and frequency domain simulations. If it is possible, the accuracy of the 
models will be shown compared to analytical results. Every finite element 
mesh was generated with Gmsh software, and every step of the finite element 
method was implemented in Matlab.

Simulations in Time Domain

The first simulated geometry is a 3 meter long line, an excitation is placed at 
1 meter, and the boundary on the right side is a perfectly conducting wall. The 
conducting wall can be implemented as a simple Dirichlet boundary, where 
the electric field is set zero. The left boundary must be defined as an absorbing 
boundary to grant the wave propagation without reflexion on the wall. Two 
simulations were made on one frequency and one simulation was made with 
a combined signal (See in Figure 1). The results shows the maximal values on 
each element after the transient.

Figure 1. Results with perfect electrically conducting wall

If the applied frequency is 150MHz, the distance between the antenna and the 
wall is the half of the wavelength, so the sum of the incident and the reflected 
wave is zero, but at 225MHz the incident wave meets the reflected wave at 
the antenna in equal phase. 

 Analyzing rectangle cavity resonators and their quality factors requires 
time domain simulations, because transients can be analyzed only in time 



353

domain. A resonator with perfectly conducting walls, used on the resonance 
frequency, has an infinite quality factor. The geometry of the applied problem 
is a simple square, witch size of the sides are 0.1meter. The lowest resonance 
frequency of this resonator (Pozar 2012) is 1.606GHz. Figure 2. shows the 
results of an ideal and a rectangle cavity with badly conducting walls. Here 
the value of quality factor is approximately about 6.

Figure 2. Electric field in the center of rectangular cavity resonator

 The next example shows the effect of the filtering in a rectangular 
waveguide in time domain. The waveguide contains an iris that works as a 
high-pass filter. Figure 3. shows the model and the finite element mesh of the 
waveguide.
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Figure 3. The finite element mesh of the simulated rectangular waveguide

This waveguide has a 1.5GHz cutoff frequency, the filter allows propagation 
without attenuation only above 3GHz. Absorbing boundaries are defined at 
the ends of the waveguide. The absorbing boundary in 2 dimension can be 
implemented as a 1 dimensional problem, assembly goes only for the nodes 
of the edges on the boundary, with 1 dimensional shape functions. Figure 4. 
shows the results with a complex signal, and with its components as well. It is 
interesting, that there is a time interval, where the signal with 2GHz is larger 
than the signal with 3.2GHz owing to the transients.

Figure 4. The electric field at the end of the waveguide

Time domain simulations are very time consuming, because every 
time step must calculated. The transient analysis is only possible in time 
domain, but for the most of the high frequency problems, it is not needed to 
calculate the transient behavior.
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Simulations in Frequency Domain

The following 1 dimensional problem, the geometry and the excitation is the 
same as before. The result of a frequency domain simulation is a complex 
value. The absolute value and the phase of the result can be seen on Figure 
5. and Figure 6. 

Figure 5. The absolute value and the phase of the result at 150MHz

Figure 6. The absolute value and the phase of the result at 225MHz

The figures above show the result without the conducting wall. The absolute 
values of the results are the same as in time domain. The phase is constant 
between the excitation and the wall, which means, that standing waves are 
formed there. The linear parts of the phase plot mean simple wave propagating.
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The next simulation is a about a simple open ended rectangular waveguide 
in TE10 mode. The cutoff frequency of the used arrangement is 1.5GHz, 
so the frequency of the excitation is chosen as 2GHz. The calculated guide 
wavelength is 0.277m. Figure 7. shows the absolute value and the phase of 
the result of the simulation.

Figure 7. The absolute value and the phase of the result

On Figure 7. one can see, that the open ended rectangular waveguide radiates 
backward. The guide wavelength can be measured from the phase plot, in this 
case it is approximately 0.228m.

 Parabolic antennas are widely used by satellite communication 
systems owing to their polar pattern. Due to the special geometry of the 
parabolic antennas, plane waves are propagating parallel to their axis. The 
frequency of the simulation was 300MHz. The mirror is set as a perfect 
electrically conducting surface. Figure 8. shows the absolute value and the 
phase of the result.
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Figure 8. The absolute value and the phase of the result

It can be seen on the plot of the phase, that the wave propagates parallel to 
the axis of the mirror as an almost perfect plane wave. The real parabolic 
antennas work on higher frequencies, and have a better polar pattern. The 
frequency was chosen relatively low for decreasing the number of unknowns.

The simulations in frequency domain give fast result for the problems, 
but only at one frequency at a time. In practice, the most important question is 
the behavior in, and out of the applied frequency range of any device.

Conclusions

In this paper, simple 1 and 2 dimensional high frequency 
electromagnetic problems were presented. The deriving of the applied weak 
forms in time and frequency domain and their application methods were 
discussed. These methods were presented via some simple examples. Time 
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domain simulations are very effective to find the result with an appropriate 
input signal and to calculate the transients, however, it can be very time 
consuming, because one has to calculate the field in every time step. In 
contrast, a frequency domain simulation can be done only at one frequency at 
a time, but the implementation of it is much easier, it gives a fast result, and 
in practice, the behavior of the devices in frequency domain is much more 
important.
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BRIGHTNESS PERCEPTION OF 
SAMPLES DEPENDING ON SHAPE AND 

LUMINANCE OF BACKGROUND
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Abstract

Objects presented on a computer screen, can be perceived differently 
as zheir luminance value were set. In my previous study I investigated 
the brightness of discs with different size. I found that object size had an 
influence on brightness perception. Now I measured the effect of object shape 
on brightness perception. During the experiences a disc and a star shaped 
samples were presented simultaneously on computer screen with a brightness 
scale on the left side. Subjects are asked to judge and scale the brightness of 
both sample on the scale. Three series of experiences were made: the disc and 
star were of the same area, with 5° viewing angle, and with 2° viewing angle. 
The third experience was about disc and star of the same circumference. In 
the first exoerience 33 subjects participated, in the second experience 21 and 
in the third one 27 subjects, All of them with normal colour vision and they 
use computer regularly. Averaged luminance values signed by subjects on 
the scale were evaluated by statistical probes, with two samples T-probe or 
Welch-probe on 90% probability level. My results show that disc and star of 
the same area seemed of the same brightness. On the other hand, disc and star 
with equal circumference show brightness differences, particularly with red 
samples, where red star judged 12-14% darker than red disc.

Keywords: shape, area, circumference, brightness, background.



361

Introduction

On computer screen informations are presented visually. Brightness or colour 
of an object or figure can be important, probably can change our decisions 
(e.g. medical applications, traffic simulations, even internet buying, etc)  
Designing web sites, or developping softwares with images, for correct 
apperarances it is not enough to set colours and luminance values, but human 
visual processing must be considered as well. The human receptors of light 
are the rods and cones situated in retina. Cones and rods send the stimulus by 
neural networks to the visual cortex. Colour and brightness perceptions are 
formed in our brain.   Human vision is more than a simple light measuring 
device. When we investigate the appearance of an object, we always see it in 
relation to its environment, thus simultaneous effects are important. We shoud 
have more knowledge about human vision for promoting optimal perception, 
we shoud reveal its abilities and bounds.

Several studies were made already to extend the available colour 
appearance models and deal with aspects of human vision and perception. My 
research is about brightness perceptions. Till now I investigated the effect of 
size on brightness: despite the fact that all the discs had the same luminance 
and were of the same colour, size can form the brightness perceptions. It 
seemed to be of interest to investigate the effect of shape on brightness 
perception. Now I study the connection between shape and brightness: can 
samples with identical hues and luminance values but of differenct shapes 
change our brightness perceptions?

The main aim is to develop such a modell that could predict the 
perception of a sample, in addition it could give recommendations how 
to change environmental setting, e.g: size, shape, background, colour or 
lumunance values.
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Related phenomena

Two simple objects that have identical luminance and size or circumference, 
differ in brightness. The background also can influence the appearance of the 
foreground. 

It is not enough to reproduce the absolute values of luminance if we 
would like to reproduce a scene on the screen of a monitor, but we have to pay 
attention to the environmental settings as well. 

Experimental	set-up	and	observers

Three experiments were made regarding the brightness perceptions of 
different shape but of the same luminance samples. In the first and second 
experiments a disc and a star with identical area were presented, under 5º 
viewing angle, after it under 2º viewing angle. In the third experiment the 
samples had equal circumferences, exactly 16 cm. At least 21, 14-60-year 
old subjects with normal colour vision made observations, partly also with 
repetitions to see the reproducibility of the experiment. The representational 
set-up (see Figure 1) that was used in the third experiment: a disc and a star-
shape sample with equal circumference are presented for simultaneously and 
observers were required to point their brightness on an adjacent luminance 
scale. 

Figure 1: Sample arrangement
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Objects and background settings were similar to previous experimental 
settings where size effect on brightness perception was investigated. 

Disc and star samples were set grey (36 cd/m²), red (10 cd/m²), green 
(36 cd/m²) and blue (8 cd/m²) colours, background settings were white (70 
cd/m²), light grey (40 cd/m²), dark grey (18 cd/m²) and black (1,4 cd/m²) in 
the first and second experiments, and white (70 cd/m²) and black (1,4 cd/m²) 
in the third experiments, so one trial consisted of 16 comparisons as well 
as 8 comparisons. Statistical probes (student- and Welch probes) with 90% 
reliablilty level were applied for luminance differences between disc and star. 

ELI values represents the equivalent luminance index which means the 
apparent brightness/luminance ratio: the average of luminances of objects 
judged by observers related to the luminance of disk and multiplied by 100. 

ELI > 100 means that disk was perceived lighter, ELI <100 means that disk 
was perceived darker related disk’s luminance. 

Difference between brightness of different shape samples are calculated by 
next formula: 

DIFF = ELIgreater_disk – ELIsmaller_disk

Results

Brightness differences with different shaped objects could be found at equal 
circumferences, but there is no brightness differences for samples of the same 
area. Table 1 shows the ELI values and scatterings of disc and star of 5°, 
Table 2 shows the ELI values and scatterings of disc and star of 2° and Table 3 
shows the ELI vales and scatterings of disc and star of 16 cm circumference.
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Table 1: Differences of brightness of disc and star sized 5˚

Table 2: Differences of brightness of disc and star sized 2˚

Table 3: Differences of brightness of disc and star with circumference of 16 cm

Red samples of equal circumferences presented on white and black 
background differ in brightness: red disc seems 14% lighter in white, and 11% 
lighter in black background than red star. Blue samples of equal circumference 
presented on black background also differ in brightness, blue disc seems 14% 
lighter than blue star. But, grey star presented on white backround seems 4% 
lighter than grey disc! 
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Conclusion

Significant brightness differences can be observed with grey, red and blue 
disc and star samples of equal luminace values and of equal circumferences.  
Luminance value of background can influence the perception of samples as 
well. Additional investigations would be necessary to reduce scattering and 
to study the perceptions of green samples as well.
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Abstrakt

An analytical solution is presented to determine the in-plane and out-of-
plane deformations of a bimetallic elastic circular plate with hole and without 
hole. The two plate components of different elastic materials have common 
displacement at their interface. The thermal load is derived from uniform 
temperature change. The results obtained by analytical method are verified by 
a comparison with finite element (Abaqus CAE) solutions.

Keywords: bimetallic, circular plate, thermal load, normal stress, deformation.
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Introduction

There are several works on bimetallic elastic beams (Timoshenko 1925, 
1953; Young and Budymas 2002; Boley and Weiner 1997; Hetnarski and 
Eslami 2010). In this paper a more complicated bimetallic configuration, the 
bimetallic circular plate under the action of uniform temperature change is 
studied. The presented analytical method is based on the constitutive law of 
the linear thermoelasticity (Duhamel-Neumann equations). The considered 
bimetallic circular plate configuration is shown in Fig. 1. 

Figure 1 Bimetallic circular plate.

In the cylindrical coordinate system Orφz the plate component i 
(i=1,2) occupies the space domain
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It is assumed that the radius R2 to thickness H=h1+h2 ratio to be at 
least 10, so that the classical laminate theory of plates which is based on 
Kirchhoff’s assumption can be used (Timoshenko and Krieger 1959; Szilárd 
1974).
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Theoretical formulation

For axially symmetrical in-plane and out-of-plane deformations the 
displacement field in the cylindrical coordinate system Orφz is as follows
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dr

ϕ  = − + 
 

u e e ,                        (2)

where u, w are the displacements in radial and axial direction, er and ez denote 
the unit vectors in radial and axial directions, respectively. The displacement 
field given by Eq. (2) is valid for the whole cylindrical body V=V1+V2. From 
the strain-displacement relationships we obtain
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The stresses are computed from the Duhamel-Neumann law (Boley 
and Weiner 1997; Hetnarski and Eslami 2010)
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In Eqs. (4), (5) Ei, νi are the Young modulus and Poisson ratio, αi is 
the coefficient of the linear thermal expansion, T is the temperature change. 
The temperature of the two layered composite circular plate initially is the 
reference temperature. Its temperature is slowly raised to a constant uniform 
temperature, so that the temperature change is T. The stress resultants for in-
plane loads are Nr, Nφ and for out-of-plane loads are Mr, Mφ and Qr. A simple 
computation which is based on Eqs. (4) and (5) gives
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11 12 11 12 ,r

du u dM B B D D T
dr r dr r

ϑ ϑ β= + + + −                    (9)

 

                      
21 22 21 22 .du u dM B B D D T

dr r dr rϕ
ϑ ϑ β= + + + −                  (10)

Qr will be defined later on. The stiffness and temperature coefficients 
appear in Eqs. (7-10) are as follows:

                                   

1 1 2 2
11 22 2 2

1 2

,
1 1
E h E hA A
ν ν

= = +
− −

                                (11)

                                   

1 1 1 2 2 2
21 12 2 2

1 2

,
1 1
E h E hA A ν ν
ν ν

= = +
− −                                

(12)
 

                               

2 2
1 1 2 2

11 22 2 2
1 2

,
2(1 ) 2(1 )

E h E hB B
ν ν

= = −
− −                          

(13)
 

                               

2 2
1 1 1 2 2 2

21 12 2 2
1 2

,
2(1 ) 2(1 )
E h E hB B ν ν

ν ν
= = −

− −                          
(14)

 

                               

3 3
1 1 2 2

11 22 2 2
1 2

,
3(1 ) 3(1 )

E h E hD D
ν ν

= = +
− −                          

(15)
 

                               

3 3
1 1 1 2 2 2

21 12 2 2
1 2

,
3(1 ) 3(1 )
E h E hD D ν ν

ν ν
= = +

− −                          
(16)

 

                                         

1 1 1 2 2 2

1 2

,
1 1

E h E hα αα
ν ν

= +
− −                                      

(17)
 

                                      

2 2
1 1 1 2 2 2

1 2

.
2(1 ) 2(1 )

E h E hα αβ
ν ν

= −
− −                                  

(18)

Figure 2 shows the positive stress resultants on the reference surface 
(z=0).
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Figure 2 Positive stress resultants.

The condition of mechanical equilibrium in the present case can be 
formulated for in-plane and out-of-plane loads as (Timoshenko and Krieger 
1959; Szilárd 1974)
 

                                         
0,rr N NdN

dr r
ϕ−

+ =                                        (19)

 

                                              
0,r rdQ Q

dr r
+ =                                             (20)

 

                                     
0.rr

r

M MdM Q
dr r

ϕ−
+ − =                                  (21)

Here the shear stress resultant Qr is defined as
 

                                               

1

2

.
h

r zr
h

Q dzτ
−

= ∫                                              (22)

Qr is a reactive stress resultant, its effect is not taken into account 
into the deformation. In our case there are no present applied external forces 
and the following boundary conditions are considered for hollow bimetallic 
circular plates (two cases):

            1 2 1 2 2( ) ( ) 0, ( ) ( ) 0, ( ) 0,r r r rN R N R M R M R w R= = = = =   (23)

                1 1 2 2 2( ) ( ) 0, ( ) ( ) 0, ( ) 0,r rN R M R w R u R Rϑ= = = = =    (24)
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for solid bimetallic circular plates (two cases):

2 2 2( ) 0, ( ) 0, (0) , (0) 0, ( ) 0,r rN R M R w finite value w Rϑ= = = = =  (25)

   2 2 2(0) , (0) 0, ( ) ( ) 0, ( ) 0.w finite value w R u R Rϑ ϑ= = = = =    (26)

For the cases above mentioned we have Qr=0. Substitution of Eqs. 
(7-10) into Eqs. (19) and (21) leads to a system of differential equations for 
u=u(r) and ϑ=ϑ(r)

                                              [ ] [ ]11 11 0,A L u B L ϑ+ =                               (27)

                                              [ ] [ ]11 11 0,B L u D L ϑ+ =                               (28)
where
 

                                           
[ ]

2

2 2

1( ) .d q dq qL q r
dr r dr r

= + −                              (29)

From the system of homogeneous equations (27), (28) it follows that

                                                

2

2 2

1 0,d u du u
dr r dr r

+ − =                                 (30)

 

                                               

2

2 2

1 0.d d
dr r dr r
ϑ ϑ ϑ
+ − =                                (31)

The general solutions of Eqs. (30) and (31) can be represented as

                                                  
2

1( ) ,Cu r C r
r

= +                                      (32)

                                                 
2

1( ) .Kr K r
r

ϑ = +                                      (33)

Integration of Eq. (33) gives
 

                                     

2

1 2 3( ) ln .
2
rw r K K r K= − − +                             (34)

Expressions of stress resultants and normal stresses in terms of 
constants C1, C2, K1, K2 are as follows
 

( ) ( ) ( )2 2
11 12 1 12 11 11 12 1 12 112 2( ) ,r

C KN A A C A A B B K B B T
r r

α= + + − + + + − −  (35)
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( ) ( ) ( )2 2

21 22 1 22 21 21 22 1 22 212 2( ) ,C KN A A C A A B B K B B T
r rϕ α= + + − + + + − −   (36)

 
( ) ( ) ( )2 2

11 12 1 12 11 11 12 1 12 112 2( ) ,r
C KM B B C B B D D K D D T
r r

β= + + − + + + − −  (37)

( ) ( ) ( )2 2
21 22 1 22 21 21 22 1 22 212 2( ) ,C KM B B C B B D D K D D T

r rϕ β= + + − + + + − −   (38)

2 2
1 12 2 2 2( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ,

1 1 1
i i i i

ri i i i i
i i i

E zE EC KC K T
r r

ασ ν ν ν ν
ν ν ν

   = + + − + + + − −   − − −   
 (39)

2 2
1 12 2 2 2( 1) (1 ) ( 1) (1 ) ,

1 1 1
i i i i

i i i i i
i i i

E zE EC KC K T
r rϕ

ασ ν ν ν ν
ν ν ν

   = + + − + + + − −   − − −       
(40)

where i=1,2. The constants of integration C1, C2, K1, K2 and K3 can be 
computed from boundary conditions formulated by Eqs. (23-26).

Numerical	examples
For numerical computation two cases are considered. In the first case a hollow 
bimetallic circular plate is considered with the boundary conditions (23) and 
(24). The following numerical data were used (Fig. 1.):

1 2 1 2 1

6 6
1 1 2 2 2

0.25 m, 0.5 m, 0.006 m, 0.004 m, 206 GPa,
1 10.3, 11.7 10 , 68.95 GPa, 0.21, 23 10 ,
K K

160 K.

R R h h E

E

T

ν α ν α− −

= = = = =

= = ⋅ = = = ⋅

=
The analytical and FEM solutions (Fig. 3.) of the axial displacements 

and normal stresses for boundary condition (23) are shown in Fig. 4.
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Figure 3. The deformed finite element modell.

Figure 4. Graphs of normal stresses and deflections for boundary condition (23).

For the outer cylindrical boundary surfaces with fixed edge condition 
which is formulated by Eq. (24) the figures of analytical and finite element 
solutions are presented in Fig. 5.
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Figure 5. Graphs of normal stresses and deflections for boundary condition (24).

In the second case a solid circular plate is considered with the 
boundary conditions (25) and (26) and T=60K. In Fig. 6. and 7. the graphs of 
normal stresses and deflections are shown obtained by analytical and FEM 
solutions (R1=0m, R2=0.5m).
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Figure 6. The plots of the normal stresses and deflections for boundary conditions (25).

Figure 7 shows the graphs of stresses and deflection for bimetallic 
plate built in the cylindrical boundary surfaces r=R2 (boundary condition 
(26)).

 

Figure 7. The plots of normal  stresses and deflections for boundary condition (26).

Conclusions

In this paper the elastic bimetallic circular plate is analyzed. The applied 
thermal load is caused by uniform temperature change. An analytical method 
is proposed to determine the stresses and displacements. Results obtained by 
the presented analytical method are in good agreement with the solutions of 
the finite element modells (Abaqus CAE).
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Absztrakt

A kulturális gyökerek megismerése fontos, kimagasló emberformáló szerepet 
tölt be, legfontosabb a hitelesség és a belülről való megélés. Az épített 
örökség, az építészet gyökereinek egyre mélyebb megismerése nemcsak az 
„ősök mélyről jövő üzenetének meghallását” (Kós Károly) segíti, hanem 
egy olyan szellemiség kialakulását is, amely a sikeres építészeti, oktatói 
tevékenységnek is alapja lehet.

Kulcsszavak: örökségvédelem, ókeresztény temető, cella trichora, 
műemlékvédelmi oktatás
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I.	Örökségvédelem	az	oktatásban

„…Minden művészet és minden művész elkötelezettje a maga népének és 
hazájának, szülőföldjének. Amelyik nem az – nem művész!” (Kós Károly)

A műemlékvédelmi oktatás alapjait Dr. Szabó Pál professzor fektette le 
karunkon. A professzor, mint műemlékvédelmi szakember és épületfizikus, 
erős építészettörténeti alapokra helyezett, de alapvetően műszaki jellegű 
műemlékvédelmet oktatott és a diáksággal igyekezett megértetni a 
gyakorlati módszerek ismeretének fontosságát. Műemlékvédelmi oktatása 
építészettörténeti – anyagtani, műszaki műemlékvédelmi és egy gyakorlati 
feladatból állt, melynek keretében hallgatóként valamilyen élő feladatot kellett 
megoldanunk. Az itt tanultak és a szó legnemesebb értelmében vett „megszállott” 
oktatóim, mestereim, Bachman Zoltán és Kistelegdi István professzorok 
hatására kezdetem el komolyabban foglalkozni az örökségvédelemmel 
kapcsolatos feladatokkal. Professzoraim oktatási módszere példaértékű 
számomra. Mindennapi munkájuk tanulsága, hogy a diákokat vezető oktató, 
nem lehet más, mint megértő, féltő és szerető tanító. Mindig és mindenhol 
együtt kell „élni” a diáksággal, mert csak így lehet megérteni a lelküket, 
segíteni a fejlődésüket, hogy jó építészek, jó emberek legyenek. 

 „A hagyomány forrás, erő, hatalom annak a kezében, aki keresi – s bizton meg 
is találja – nemzeti kultúránk, művészetünk sajátos helyét a nagyvilágban. A 
múlt kihunyóban lévő parazsának felszítása, tisztító tüzének lángra lobbantása 
fegyver a hozzáértő kezében, önmagunk fönntartására, megerősítésére, 
nemzeti karakterünk megőrzésére.” (Kistelegdi István) 

II.	Élő	projektek	az	oktatásban

A doktori tanulmányaim alatt elkezdett kutatásaim oktatásba való 
integrálásával, a diákjaim épületkutatásokba való bevonásával szeretném 
elérni, hogy a hagyományos műemlékvédelmi ismeretek mellett az általános 
értékvédelemmel is foglakozzanak, a védelem fogalmát kiterjesztve speciális 
rendeltetéshez kötődő építészeti védelemre, pl. ipari és mérnöki létesítmények 
védelmére. Az oktatott tantárgyak célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek 
az örökségvédelem elméletével és gyakorlatával. A hallgatóknak meg kell 
érteniük a történeti idők és a rehabilitáció, az egyedi és területi védelem, 
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„A műemlék műveltebbé, szellemileg – lelkileg gazdagabbá, bölcsebbé, 
emberibbé teszi az embert azokon az élményeken keresztül, melyeket 
elődeink – elsősorban saját népének – kultúrájával való találkozás nyújt.” 
(Pogány Frigyes)

Ezt a találkozást az oktatásban az újabb generáció számára a diákéveik alatt 
van lehetőségem biztosítani az Épületrehabilitáció és Műemlékvédelem 
tárgyakon keresztül. Kutatási munkám fontos részét képezi a diákjaimmal 
való közös munka. Célom kutatni, felmérni, megismerni, bemutatni, 
megőrizni és hasznosítani az építészeti kultúrát, további törekvés még a 
magyar építészet gyökereinek megismerése mellett a rajzkészség, a térlátás, 
az építészetelmélet, az önálló alkotó – és kutató képesség kialakítása, 
továbbfejlesztése a hallgatókban. 

Az oktatás, a nevelés fontos részének tartom az építészeti örökség helyének 
megtalálását napjainkban. A kutatások, felmérések folytán, az ott szerzett 
tapasztalatokkal, ismeretekkel a hallgatók olyan építésszé formálódnak, akik 
megismerik és megértik a hagyományokat és építészként olyan épületeket 
terveznek, amelyek kortárs és meghatározó építészeti irányzatok ismerete 
mellett figyelembe veszik a gyökerek üzenetét, szellemiségét. 

Múltunk megismerése révén talán nem hivalkodó, nem a „nyugatot majmoló”, 
„pöffeszkedő”, hanem egyszerű, racionális, környezetbarát, humánus, tájba – 
környezetbe illő, őszinte házak valósulnak meg kezük nyomán.

III.	Örökségvédelmi	kutatómunka	és	építészeti	tervezés

Mikor doktori dolgozatom elkészítésébe belefogtam, tisztában voltam 
azzal, hogy meg kell küzdenem egy olyan nehézséggel, amely minden 
hasonló jellegű munkának, ügynek mindenképp kijár. Disszertációm témája 
művészettörténetileg a római kor és a középkor közötti kontinuitást adó 
emlékek sorában kiemelkedő jelentőségű Cella Trichora, a pécsi Szent István 
tér alatt. 

Ahogy a többi ókeresztény emlékénél is, a Cella Trichora esetében is magas 
történeti és művészeti értékkel bíró emlékanyagról van szó, a védelmére és 
bemutatására irányuló műveletet alapos elemzés és mérlegelés kellett, hogy 
megelőzze. Az elemzéssel a műtárgy állapotát kívántam feltárni és ebből 
kiindulva kialakítani a lehető legjobb és legszükségesebb megoldást.
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A munkát a ma rendelkezésre álló csonka adathalmaz, levéltári hagyatékok 
aprólékos áttanulmányozásával kezdtem, vizsgával, elemezve, csoportosítva 
a tudományos feltételezéseket, szempontokat. 

IV.	Ókeresztény	temető	–	kezdtek

Hazánk történetének jelentős részét képezi az az időszak, amikor a Római 
Birodalom (Imperium Romanum) kb. időszámításunk kezdetén elfoglalta a 
mai Dunántúlt és Pannonia provincia néven bekebelezte a Római Birodalomba. 
Pécs (Sopianae) Kr.e. 10-ben került a Római Birodalom fennhatósága 
alá. A Római Birodalom hazánkban mind katonailag, mind gazdaságilag 
berendezkedett, létrehozva egy fejlett városi kultúrát. Egyik ilyen fontos 
város volt Sopianae, ami a mai Pécs belvárosa területén helyezkedett el. 

Kutatásokból kiderül, hogy az egykori Sopianae területén már időszámításunk 
szerint II. századában hatalmas épületek álltak, falaikat falfestmények 
borították, több helyen központi illetve padló alatti fűtéses rendszer 
(hypocaustum) működött. A városi kultúra a rómaiakkal érkezett erre a tájra, 
jelentőségét az itt összefutó kereskedelmi és hadiutak adták.

Pécs városa több fontos római út találkozásánál épült, kisebb-nagyobb 
faluszerű települések, illetve villagazdaságok övezték. Legismertebb ezek 
közül a Hosszúhetényi Somkerék-dűlőben lévő római villa, de hasonló 
Pellérd, Bicsérd, Vasas, Bogád, Komló határában is található.

Sopianae a III. század végétől jelentősen fejlődött, Diocletianus római császár 
(284-305) idején az addigi két részre osztott Pannonia provinciát négyfelé 
osztották, ennek egyik részeként, Valeria tartományának polgári közigazgatási 
székhelye Sopianae lett. A tartományi székhely a III. század végén a dél 
felöl beáramló kereszténység egyik központja lett. A Kr. u. IV. században 
Ravenna és Aquilea irányából terjedt a kereszténység az északi térségek felé. 
A Drávától északra Poetovio (Ptuj, Szlovénia), Savaria (Szombathely) és 
Aquincum (Óbuda) egyházközösségei álltak püspöki fennhatóság alatt. Írásos 
dokumentumok nem igazolják, hogy Sopianaeban püspöki székhely volt, de 
a XVIII. század végétől előkerült ókeresztény kápolnák, sírépítmények mind 
arra utalnak, hogy a IV. században püspöki székhely lehetett itt. 

A késő római temetők általában az egykori római várostól északra és keletre 
helyezkedtek el. Ezek nagyobb számban Sopianae északnyugati részén, 
nagyjából a Dóm tér - Ferencesek utcája – Széchenyi tér – Aradi vértanuk útja 
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által körülhatárolható, a IV. század közepe táján kialakult temetőben létesültek, 
de a nagy kiterjedésű temető elsősorban a mai Székesegyház környékén 
található. A késő római temetők közül ma ismert ilyen nagy kiterjedésű 
temetőterület még az Apáca utca és Káptalan utca környékén fordul elő. 

A jelenleg is látogatható ókeresztény emlékek felső része csak nyomokban 
maradt ránk. A Sopianaeban feltárt sírok, sírkamrák eltérő tengerszint feletti 
magassága, egymástól való távolsága mutatja, hogy a domboldalra telepített 
temető teraszos kialakítású volt. A feltevések szerint a pécsi ókeresztény 
temető építményei teraszosan helyezkedtek el, a felső teraszról lehetett 
megközelíteni a sírkápolnát, a cella memoriae-t és az alsó teraszról a 
temetkezési helyként szolgáló cubiculumot. Ezek a temetkezési helyek tehát 
kétszintesek, a sírkamrából és a fölötte lévő kápolnából álltak.

A pécsi bazilika altemploma nagyjából azonos szintmagasságban áll 
a székesegyház nyugati végén 1922-ben feltárt Cella Trichorával - a 
háromkaréjos kápolnával, a Péter Pál és a mellette lévő kisebb sírkamrákkal, 
valamint a keresztelőkápolnával. A Cella Septichora - a hétkaréjos templom 
és a Korsós sírkamra már egy következő szint, ezután az Ókeresztény 
Mauzóleum, végül az Apáca utcai sírkápolnák talajszintje a következő a 
sorban. Az akkori római járószinten álló épületek környezetét a századok 
során az északi várfal léte előtt a Mecsekről szabadon lesodródó hordalék 
töltötte fel. Az erózió és a természetes feltöltődés eltüntette a mesterséges 
tereplépcsőket, Ennek köszönhető, hogy van ahol a felszín közelében, és van 
ahol több méter mélységben kerültek elő a római sírok. 

V. Pannónia ókeresztény kultuszépületei

Krisztus vallása a III. század folyamán jutott el Pannonia területére. Itt először 
a tartomány déli városaiban (Sirmium – Mitrovica - Szávaszentdemeter, 
Siscia – Sissek - Sziszek, Poetovio – Pettau – Ptuj) vert gyökeret a század 
második felében. A Drávától északra fekvő területek később, a constantinusi 
béke éveiben nyíltak meg a keresztény hit számára.  

A IV. század második felétől kezdődőleg már beszélhetünk keresztény 
Pannóniáról. A keresztény életnek ismert központjai a fent említetteken kívül 
Savaria – Szombathely, Brigetio – Ószőny, Aquincum – Óbuda, Sopianae – 
Pécs, Mursa – Eszék, ahonnét a környező vidékre is átterjedt az új vallásos 
világnézet. 
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A keresztény hit terjesztésében Itália és Kelet tartományai egyaránt kivették 
részüket. A Pannoniai keresztény művészet egyrészt a Róma és a közelebbi 
itáliai centrum, Aquileia művészetének formakincseiből táplálkozott. 

A Pannonia földjén előkerült emlékek közül az egyházközségi kultuszépület 
a bazilikák és a sírkápolnáknak egyik csoportja, a cella trichora. A 
kultuszépületek osztályozásánál nem csak építészeti, hanem liturgikus 
szempontokat figyelembe véve kapunk képet az ókeresztény temetkezési 
szokásokról eljutva a cella trichora-hoz. Az ókereszténység szemében is ez 
volt az irányadó, amikor a nem háromhajós, kisebb méretű templomokat is 
„basilica” névvel illették.

Pannoniában is az első kultuszhelyeket magánházakban rendezték be. Az 
adottságok, a meglévő alaprajzi forma, a felépítmény, a meglévő épület 
esetében is a liturgikus szükséglet volt a mértékadó. A magánházban 
berendezett szentélyre is a bazilika elnevezést használták. Kezdetben itt 
a bazilika nem több mint családi szentély, nem egy egész egyházközség 
központja. A római birodalom területén ez jelentette mindenütt a fejlődés 
egyik kiindulópontját. Az alaptípusból több irányban indult meg a fejlődés.

A pannóniai ókeresztény építőművészetben jelentkező új formák és építészeti 
megoldások, meglévő formákból, elsősorban Aquileia környezetéből jelentek 
meg. A kisméretű bazilikák kibővítése, illetve újabbak építése vált szükségessé 
az egyházközségek lélekszámának gyarapodásával. Újabb kultuszépület 
építésekor az exedrát (félkör alaprajzú falfülke, az apszis elődje) és a klérus 
félköríves ülőhelyét lebontották, a szentélyrészt a középhajót lezáró apszisba 
került. A kibővítések másik módja volt egy vagy több sekrestye hozzáépítése 
a hajóhoz. 

A keleti, bizánci közvetítéssel idekerült építészeti hatások egyik példáját 
mutatja a kisebb fenéki kultuszépület, amely az V-VI. század időszakából 
származhat. A háromosztatú előcsarnokos (narthex) bazilika középhajóját 
egy nagyobb átmérőjű apszis zárja be. A szentély lezárásának ez a módja nem 
volt ismert az itáliából származó korai kersztény építészetben. 

A másik épületcsoport, épületkomplexum a bazilikatípusok esetében az 
aquicumi polgárváros bazilikája és a pannoniai kékkúti épületcsoport. Itt két 
teremegyházat folyosórész kapcsol össze. Az építészetileg bazailikatípusú 
két kultuszépületet folyosó vette körül. Előszőr magánházból alakították át, 
majd késöbb önállóan épült apszis nélküli teremtemplomok voltak. Ezek a 



384

bazilikatípusok az egyházközségek mindennapos liturgikus szükségleteit 
szolgálták.  

A kultuszépületek egy másik csoportja a halott-, illetve a mártírtisztelettel 
kapcsolatos. A temetői bazilikák, kápolnák és a memoriak különféle 
változatokban képviselt formái az egyházközségi bazilikák csoportjában 
is előfordulnak. Ezek a temetői bazilikák, kápolnák szerényebb méretűek 
és elmarad a reprezentatív jellegű teremegyház típustól, mivel a temetői 
kápolnának minden kultikus cselekménye a halott-, illetve a mártírkultusszal 
függ össze. Itt nem kap helyet olyan az egész élő egyházközséget érintő 
kultikus cselekmény, mint például a keresztelés, konfirmáció stb., itt az egész 
klérus jelenléte szükségtelen. 

1. sz. ábra: Római kori temető helyszínrajza Pécsett

A temetői kultuszépületeknek egy, Pannoniában is kedvelt típusa a kvadratikus 
középteret három oldalról apszisokkal lezáró, kupolával fedett centrális 
építmény, a cella trichora. Az ókeresztény építőművészet ezt a centrális 
elrendezésű, a középteret kupolával fedett épületformát előszeretettel a 
temetői sírkápolnáknál használták Itáliában. A dunai provinciák, elsősorban 
Pannonia felé Aquileia játszotta a közvetítő szerepét. Tartományunkban 
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Sirmium (Mitrovica), Sopianae (Pécs), Aquincum (Budapest-Óbuda) és 
Savariaból (Szombathely) ismeretesek cella trichor-ák. Valamennyi közül a 
pécsi dómtéri Cella Trichora rendelkezik a legnagyobb múlttal. 

2. sz. ábra: Dómtéri Cella Trichora

A Rózsakert területe Sopianae késő római kori északi temetőjének és a 
középkori városnak a területére esik, kiemelten védett régészeti lelőhely. 
A telek tulajdonosa a Pécsi Székeskáptalan a területen egy új vendéglátó 
ipari egységet kívánt nyitni. A 2010-2011. évben végzett régészeti kutatás 
során a kutatóárok területén, a megtalált falszakasztól sejteni lehetett, hogy 
temetői épülettel lehet számolni. A feltárás során beigazolódtak az előzetes 
feltételezések: a Rózsakert területén előkerült Sopianae északi temetőjének 
második, késő római kori háromapszisos temetői épülete. 
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3. sz. ábra: Rózsakerti Cella Trichora 

V. Összefoglaló

Fontosnak tartom, hogy a még meglévő, fellelhető örökségünk dokumentálva 
legyen, így biztosítva az utókor számára az épített örökség „túlélését”. 
„Legyünk… előítélet nélkül, kegyelettel múltunk iránt és fejlesszük ebből 
jobb jövőnket!” (Henszlmann Imre)

VI.	Köszönetnyilvánítás

„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című 
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
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Absztrakt

A modern, fejlődő társadalom egyre növekvő mértékben igényli, hogy a 
világ különböző pontjain előállított termékek elérhetők legyenek számára. 
A fogyasztók szeretnék igényeiket minél gyorsabban és minél nagyobb 
választékból kielégíteni, azonban a gyártó vállalatok elsősorban azokba 
az országokba telepítik termelő üzemeiket, ahol adózás és munkabér 
szempontjából megtakarításokat tudnak elérni. Mindezen elvárásokat 
csak megfelelő közlekedési technológiák alkalmazásával lehet hatékonyan 
kielégíteni.
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A megnövekedett közlekedési igényekre reagálva a közlekedési 
ágazatok közül a vasúti volt az, amely elsőként lehetővé tette a nagy 
távolságok leküzdését és nagy mennyiségek egyszerre történő megmozgatását 
a napjainkban felértékelődött fenntarthatóság igénye mellett.

A közúti közlekedés térhódításával elsősorban a vasúti közlekedési 
szakemberek tartották szükségesnek olyan módszer kidolgozását, amely 
képes átrakás nélkül, gyorsan, a közúti járművek bárminemű változtatása 
nélkül vasúton elszállítani a közúti járműveket. A legelterjedtebbé a Ro-La1 
kombinált fuvarozási technológia vált, azonban napjainkra az új igények új 
technológiákat kívánnak.

Bevezetés

A XIX. században kezdődött ipari forradalom a XX. században 
teljesedik ki, a rendelkezésre álló technológiai lehetőségek kibővítik a 
mindennapi emberek számára elérhető határokat. Minden ember szembesülhet 
a ténnyel, hogy a technológiai fejlődésnek, köztük a közlekedési technológia 
további fejlődésének nincsenek határai, azonban a fenntarthatóság igénye 
napjainkban felértékelődött. Az eddig nagyszámban alkalmazott fuvarozási 
technológiák nem, vagy csak részben vették figyelembe a környezetre és az 
emberekre visszaható hatásokat, valamint a felgyorsult világban a szállítási 
útvonalak egyre zsúfoltabbá válnak.

A villamos vontatás bevezetése megnövelte az egyszerre 
megmozgatható áru mennyiségét, megemelte a vontatási sebességet és a gőz- 
vagy a dízel vontatással szemben a környezetet sem terheli akkora mértékben.

A közúti közlekedés folyamatos térhódításával az itt végrehajtott 
szállítások – folyamatosan csökkentve a vasúti szállítás volumenét – egyre 
növekedtek, jelentős mértékben terhelve a közutak forgalmát.

A közúti-vasúti kombinált szállítás technológiai változatai kialakítása 
során arra törekedtek, hogy a vasúti közlekedés minél nagyobb arányban 
részt tudjon vállalni az áruszállítási eladatok végrehajtásában. Bár igen sok 
speciális árutovábbítási forma alakult ki az évek során, igazán csak a Ro-La 
kombinált fuvarozási technológia terjedt el széles körben, segítve egyrészt 
a vasút áruszállítási szerepének megőrzését, másrészt a környezettudatos 
közlekedési módok elterjedését.

1  A Ro-La egy speciális vasúti szállítási mód. A szó a német „Rollende 
Landstrasse” kifejezés rövidítése, magyarul „gördülő országút”-nak fordítjuk.
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A Ro-La életre hívásának alapja a kedvezőtlen osztrák alpesi 
útviszonyok (kiváltképpen téli időszakban) problémája volt. A megoldást egy 
alacsony, átmenő padlómagasságú, a lehető legkisebb átmérőjű kerékpárral 
rendelkező vasúti kocsi jelentette. 

A technológia a nem daruzható közúti járművek szállítását teszi 
lehetővé olyan járművekét, melyek alváza nincs megerősítve, daru segítségével 
nem emelhető be a vasúti kocsiba, így a teljes közúti járműszerelvényt kell 
elhelyezni a vasúti kocsin.

Az első Ro-La speciális vasúti kocsik megjelenése óta (1966) a 
fuvarozás területén megváltoztak az igények, az elvárások és a prioritások 
mind műszaki, mind gazdasági területeken. A közlekedéspolitikai célok, 
az azok elérését segíteni szándékozó jogszabályi környezet, az egyre 
erőteljesebben megjelenő környezettudatosság új kihívások elé állítják a 
közlekedésben résztvevőket is. Ehhez a folyamathoz a kombinált szállításnak 
is alkalmazkodnia kell.

Technológiai	lehetőségek

Tekintettel arra, hogy a Ro-La kombinált fuvarozási technológia kialakulása 
és alkalmazása több tíz évre tekint vissza, illetve ez idő alatt a kombinált 
fuvarozással szembeni elvárások is megváltoztak, szükségesé vált új, 
korszerűbb módszerek keresése. Tényezők, melyek miatt a Ro-La kombinált 
fuvarozási technológia nem felel meg a kor kívánalmainak:
- vasút oldaláról a speciális vasúti kocsik beszerzése és karbantartása (a kis 

átmérőjű kerekek gyors kopása miatt 88% a változó költségek aránya);
- kötöttpályából adódóan csak meghatározott útvonalon képes közlekedni;
- holttömeg szállítása: a közúti jármű vontató része is „utazik”, ami a Ro-

La egy tonna árura vetített fajlagos energiaigényét növeli;
- magas árak: a közúti szállítás erősebb támogatottsága, valamint az 

a tény, hogy a közúti szállításból eredő passzívákat nem a fuvarozók/
fuvaroztatók fizetik meg, hanem a társadalom, a közúti árufuvarozás még 
mindig vonzóbb, mint a vasút igénybevétele.

A fent felsoroltak mellett természetesen az előnyös tulajdonságokat 
meg kell tartani. Ilyenek:
- közúti fuvarozók részéről nem igényel beruházást;
- a közúti fuvarozó üzemanyagot, útdíjat, kilométert takarít meg;
- közúti balesetek számának csökkenése;
- időmegtakarítás;
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- pihenő- és vezetési idő optimális összehangolása;
- kiszámíthatóság, követhetőség;
- vezetési idő jobb kihasználása;
- környezetvédelem;
- kamion-stoppok elkerülhetők.

A Ro-La forgalmat azon fuvarozó társaságok veszik igénybe, melyek 
nyugat-európai szemmel nézve fejlődő országokból szállítanak, a vállalkozás 
kis méretű, ezért
- nem rendelkezik jelentős szállítójármű állománnyal;
- nincs a cél állomáson olyan partnerük, mely a nem kísért szállítás esetén 

a vontatmány részt el tudná fuvarozni;
- nincsen akkora járműállományuk, hogy a megbízó és a feladó állomás, 

valamint a leadóállomás és a címzett között saját járművel tudják ellátni 
a fuvarozást (adott két állomáson vontató jármű állományt tartsanak fenn 
megfelelően képzett személyzettel);

- nem rendelkeznek a költségesebb technológiát jelentő daruzható 
járművekkel.

Jelen fejezetben azon technológiákat mutatom be, melyek képesek, 
és adott viszonyok között alkalmasak a Ro-La technológia kiváltására.

a. CargoBeamer

A CargoBeamer kifejlesztésére Németországban került sor2, hogy az egyre 
növekvő volumenű távolsági közúti árufuvarozás megbízható módon, 
gyorsan és költségkímélően a közútról a vasútra terelődjék. A technológia 
kifejlesztését elősegítette az Európai Unió közlekedési politikája is, mely 
céljának tekinti, hogy az árufuvarozás 60% (2015-re) már ne a közutat vegye 
igénybe. (Baier, Weidemann, Jenayeh, 2011.).

2  Az Európai Uniós Marco Polo II. programban meghirdetett ESTRaB (Efficient Semi-
trailer Transport on Rail Baltica) pályázat keretében, melynek célja a kelet-nyugat útvonalat 
kiszolgálása Hollandia és a balti államok között, kiemelt figyelemmel a nyomtávváltásra.
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1. ábra CargoBeamer terminál

A CargoBeamer lényegében egy helytakarékos, automatizált, 
horizontális irányú átrakó rendszer, ezáltal szükségtelen a vasúti kocsik 
tolatása. (1. ábra) A rendszer hátrányaként megjegyezhető, hogy speciális 
vasúti kocsikat, illetve terminált igényel, ahol helyet kell kapnia egy-, két-, 
esetleg négy vágánynak. A rendszer működéséhez elengedhetetlen a vasúti 
kocsira párosával elhelyezett rátétek, amelyek alátámasztják a szállítandó 
közúti jármű vontatmányt. (2. ábra) Hasonló rátétek helyet kaptak a 
vágányközi rakodókon is a vasúti kocsi álláshelyeknek megfelelően, lehetővé 
téve, hogy a közúti és a vasúti szállítás időbeli eltéréseit áthidalja.

2. ábra CargoBeamer rendszer használat közben
„Rail Cargo Austria - Csere-rendszer”
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A CargoBeamer mozgató rendszere úgy lett kialakítva, hogy a 
rátétek – mind a vasúti kocsin, mind az álláshelyen lévők – egyszerre is 
mozgathatók, így a le- és felrakodás párhuzamosan, egyszerre történhet. Ez 
a rakodási idő csökkenését eredményezi, egyszerre akár 30 közúti szállítási 
egység kezelhető.

b. Cargo-Pendelzug

A Cargo-Pendelzug3 („inga tehervonat” – 3. ábra) koncepció olyan elemekből 
épült fel, amelyek már eleve rendelkezésre álltak, éppen egy kicsit át kellett 
alakítani a mai igényeknek megfelelően. A Pendelzug megalkotásánál a 
fejlesztési kereteket az alábbi tényezők jelentették:

- adott határokon belül lehet fejleszteni;
- a meglévő rendszerbe való beavatkozást el kell kerülni;
- az új rendszernek könnyen beilleszthetők legyenek a 
hálózatba;
- az infrastruktúra üzemeltetők a hasonló technikai 
adottságokkal közlekedő vonatokat szeretik;
- a szállítmányozó vállalatok (vasútvállalatok) magas 
kihasználtságot és rövid forduló időt kívánnak, alacsony 
egységköltségek elérése miatt;
- az ügyfelek az alacsony szállíttatási költséget, pontosságot, 
rugalmasságot, gyorsaságot, megbízhatóságot és a szállítóeszközök 
minőségét várják el. (Van den Bold, 2011)

3. ábra Cargo-Pendelzug

3  Pendelzug (német) – shuttle train (angol) – ingavonat; Cargo-Pednelzug - 
teheringavonat: mindkét irányban változatlan összeállításban közlekedhet. A szerelvény 
egyik végére a vontató járművet, a másik végére a vezérlőkocsit sorozzák be. Egyik irányban 
a vontatott jármű húzza, a másik irányba tolja a szerelvényt. Előnyei: rövid fordulási idő, 
elmaradnak a tolatási műveletek, csökken az állomáson való tartózkodási idő.
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A teher-ingavonat konténerek és csereszekrények szállítására 
alkalmas kombinált forgalomban rövid- és középtávon:

- a szerelvény a nyilvános vasúti pálya hálózatot használja, és a 
csatlakozó (mellék/szárny) vonalakon is felső vezeték igénybevétele 
nélkül képes közlekedni;
- adott szerelvény a közlekedési útvonalán többszöri 
megállókat is be tud iktatni, akár szárnyvonalakon is;
- rövid ideig foglalja a pályát be- és kirakodás esetén a köztes 
megállókon;
- le tud közlekedni a szigorúan betartandó menetrenddel 
közlekedő személyvonatok között. (InnovaTrain AG. 2010.)
A Cargo-Pendelzug meghatározott sorrendben összeállított 

szerelvény, mozdony a vontatásért és egy motoros vezérlőkocsi, hogy 
a szerelvény útja ne legyen irányhoz kötve. (Van den Bold, 2012) Így 
bármilyen probléma esetén egy gyors és egyszerű vezető állás cserével lehet 
új útvonalon közlekedni.

c. Flexiwaggon

A Flexiwaggon (4. ábra) Svédországban került kifejlesztésre. A technológia 
lényege, hogy olyan területeken is alkalmazni lehessen a kombinált szállítás 
lehetőségét, ahol nincs kiépített terminál. (Randelhoff, 2012.)

4. ábra Flexiwaggon
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A Flexiwaggon esetében ami az előnye, az egyben a hátránya is, 
vagyis, hogy a vasúti kocsi mindkét oldalán helyet kapnak a közúti járművek 
fel- és lehajtásához szükséges rámpák, amelyeket magával visz a szállítási 
folyamat során. Ez holtsúlyt jelent, valamint a vasúti kocsi hossza is változik, 
mivel a két rámpa között kell elférnie a közúti járműnek. Viszont így 
függetleníthető a kombinált szállítás a kialakított termináloktól, bármilyen 
lapos területen használható és a vasúti kocsira való felállás iránya sem kötött. 
(5. ábra) Ezáltal a vasúti szerelvények összeállításánál nem kell az azonos 
típusú vasúti kocsik alkalmazására törekedni és az elérhető úti célok listája is 
jelentősen bővíthető.

A jármű vezetője kezeli a vasúti kocsi automatikáját, mely a rámpákat 
működteti. Sajátossága, hogy mind kísért, mind kíséret nélküli szállítási 
formában alkalmazható.

5. ábra Flexiwaggon

A Flexiwaggon vasúti kocsi maximálisan 50 t-val terhelhető és 
maximális terhelésnél 120 km/h sebességgel vontatható. (www.flexiwaggon.
se) Hátrányát a bonyolult hidraulikus és elektronikus rendszerek jelentik.

d. Modalohr

A Modalohr egy alacsonypadlós ikerkocsi (közös forgóváz), melyet francia 
mérnökök fejlesztettek ki. A zsebeskocsi 30º-ban kifordítható (6. ábra) (a 
vasúti kocsi közepén lévő tengely körül) és a felhajtó rámpa segítségével 
a közút és a vasúti kocsi egy szintbe hozható, mely a sínek süllyesztésével 
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elhagyható. A közúti járműnek fel kell hajtania a vasúti kocsira (mint a Ro-La 
esetében), úgy hogy a vontató rész áthalad azon és csak a félpótkocsi marad a 
vasúti járművön. A félpótkocsit leakasztják, a közúti vontató lehajt a rámpáról 
és a 30º-ban kifordított zsebeskocsit visszafordítják eredeti helyzetébe.

6. ábra Modalohr

A vasúti szállítás végeztével a félpótkocsi elvitele hasonló módon 
történik. Lehetőség van arra is, hogy a teljes közúti jármű a vasúton utazzon, 
mint a Ro-La esetén. Egy teljes Modalohr vasúti szerelvény kirakodási ideje 
30-60 percet vesz igénybe, a berakodása 60-90 percet. A rakodás iránya 
azonban kötött. A Modalohr rendszer alkalmazása feltételezi a háromféle 
aszfaltozott terminál egyikének meglétét, melyek az egyes állomások 
szerelvény fogadóképességétől függ

- a terminál hossza megfelel a vasúti szerelvény hosszának;
- a napi vonatszám alacsonyabb, így kisebb terminál kialakítása 
is elegendő;
- a terület szükséglet nagyobb, mint amekkora a rendelkezésre 
áll. Ilyenkor a vasúti kocsikat csak egyik oldalról lehet megközelíteni, 
vagyis nem alakul ki átmenő forgalom.

e. Megaswing és Megaswing Duo

A Megaswing és Megaswing Duo svéd fejlesztések. A rendszer egy, illetve két 
elfogatható vasúti zsebes kocsiból áll. A rendszer lényegében az ismertetett 
Flexiwaggon- és a Modalohr-megoldások ötvözése.(Randelhoff, 2012.)
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7. ábra Megaswing

A Megaswingen (7. ábra) 3 perc alatt elhelyezhető egy közúti 
pótkocsi. A vasúti kocsi zsebes része egy hidraulikus rendszer segítségével 
képes balra vagy jobbra kifordulni, miután az alátámasztás megtörtént. Az 
alátámasztás csak a forgatáshoz szükséges, miután a zseb rész a megfelelő 
irányba kifordult, az alátámasztás visszaáll eredeti helyzetébe, hogy a 
félpótkocsi akadálymentesen rátolathasson a vasúti kocsi zsebes részére. 
Miután a félpótkocsi a vasúti kocsi rakodórámpáján elhelyezésre került, a 
zseb rész megemelkedik, megkapja az alátámasztást és visszafordul az eredeti 
állapotba. Az alátámasztás ismét visszahúzódik a vasúti kocsi oldalához és a 
rakodás befejezettnek tekinthető. Hasonlóképpen folyik a félpótkocsi leállása 
a vasúti kocsiról is. (www.kockumsindustrier.se)

A Megaswing Duo (8. ábra) működési elve megegyezik a Megaswing-
ével. A különbség abban áll, hogy a Duo esetében két zsebes kocsi került 
összekötésre egy forgóvázon (6 tengelyes vasúti kocsi). 

8. ábra Megaswing Duo
„Kockums Industrier – Vasúti logisztika 1859 óta”
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A vasúti kocsik zseb része a központi forgóvázhoz képest két 
irányba tud kifordulni, vagyis egyszerre két rakodórámpa mozog (www.
kockumsindustrier.se). A rámpák mozoghatnak átlóban, illetve azonos 
irányban. A hidraulikus berendezés működtetéséhez egy ember elegendő.

A Megaswing vasúti kocsik maximális terhelhetősége 66,2 tonna, és 
ezzel a terheléssel 120km/h sebességgel haladhat a vasúti kocsi.

A Megaswing Duo vasúti kocsik maximális terhelhetősége összesen 
97 tonna, összhossza 34 méter.

f. RailRunner

A RailRunner amerikai megoldás a konténerek részben közúton, részben 
vasúton történő szállítására. A technológia három fő részből áll:

- az egyik a közúti egység, a 9. ábra látható félpótkocsi alváz, 
mely a konténer méreteihez igazodva (40’ - 53’) többféle hosszúságú 
lehet.

9. ábra Rail Runner konténerszállító közúti alváz

- a másik a 10. ábra is látható „középső egység”, mely a 
vasúton való közlekedést teszi lehetővé.

10. ábra RailRunner Intermediate Unit

- a harmadik a 11. ábra látható záró egység, mely az 
összeállított szerelvény legvégére és a legelejére kerül, ezzel az 
egységgel kapcsolódik a mozdony a szerelvényhez.
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11. ábra Rail Runner Transition Unit

A közúti jármű rátolat a középső egységre, ami lényegében a 
vasúti forgóváz. A félpótkocsi alvázának hátsó része úgy van kialakítva, 
hogy felgördüljön a vasúti egységre. Egy ilyen középső részre két alváz 
rögzíthető. A felgördüléssel az egység megemeli az álvázat, azzal együtt 
a közúti kerekeket is. Az alváz másik oldala is kap forgóvázat, így lehet 
szerelvénnyé összekötni a konténerszállító közúti járműveket. Összesen 150 
konténerszállító alváz köthető össze ezzel a módszerrel, melyek összesen 
5.200 tonnát képesek megmozgatni. A középső egység 70 mhp (112,65 km/h) 
sebességre lett tervezve. (www.railrunner.com)

g. Eco-Picker

A technológiát, melyet a portugál MetalSines cég fejlesztett ki, a 2012. 
szeptember 18-21. között Berlinben megrendezett nemzetközi Közlekedés 
Technológiai Kiállításon, az InnoTrans-on mutatták be.

A technológia több részből tevődik össze. A teljes kamion vagy 
csak a vontatmány részére egy váz áll rendelkezésre, melyre felhajtanak 
a járművek. Ezen keretek lesüllyeszthetők, hogy a keret vége rámpaként 
funkcionáljon. A keretek négy sarkánál íves karszerű végződések találhatók, 
melyek segítségével a forgóvázat tartalmazó részbe tudnak kapcsolódni, 
mely az összeillesztéskor megemeli a keretet a vasúti pályáról. Lerakodáskor 
a forgóvázat tartalmazó egységeket „lehúzzák” a keretről és a közúti jármű 
lehajthat a vasúti kocsiról, illetve rátolathat a vontatmányra és elviheti. 
Kereteket összekötő egységek a forgóvázakat, illetve az ütköző részt is 
tartalmazzák. Vagyis a forgóvázakat tartalmazó kapcsoló résznek három 
típusa van. (www.metalsines.com )

- az egyik (12. ábra) a járműszerelvényeket tartó kerethez 
csatlakozó és felemelő rész,
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12. ábra Eco-Picker vasúti kocsi közúti szerelvények részére
„Nincs még egy olyan vasúti kocsi a világon, amely ennyire egyszerűvé tenné…”

„Vasút és közút együtt egy zöldebb bolygóért”

- a másik (13. ábra) a vontatmányokat szállító keret, mely nem 
rendelkezik ütközőkkel, a vasúti kocsik összekapcsolását a vasúti 
kocsik mindkét végéhez illesztendő kétszintes rész jelenti, ahol az 
egyik vasúti kocsi kerete alulra, a másik felülre csatlakozik,

13. ábra Eco-Picker vasúti kocsi vontatmányok részére

- a harmadik (14. ábra), ami lehetővé teszi a két vasúti kocsi 
típus közötti kapcsolatot, illetve a hagyományos vasúti kocsikhoz 
való kapcsolódást.

14. ábra Eco-Picker vasúti kocsi összeillesztése

Befejezés

Összességében megállapítható, hogy a Ro-La technológia, mint 
kísért kombinált fuvarozási forma vonatkozásában teljesen egyenértékű 
„váltó technológia” eddig nem igazán létezett. Ennek egyik oka, hogy 
a kísért forgalom gazdaságilag nem hatékony, hiszen a vonójármű holt 
tömegnek minősül, ami rontja a szállítás során a hasznos tömegarányt és 
felesleges költségeket generál. A bemutatott technológiák vonatkozásban 
fontos kiemelni, hogy azok elterjedtségükben, műszaki megoldásaik, 
valamint a technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen terminálok 
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speciális kialakítása okán jelenleg csak a kifejlesztő ország vasúttársaságai, 
illetve néhány, a technológiához csatlakozó ország területére korlátozódik. 
Így a tanulmányozott technológiák rövid távon nem alkalmasak a jelenleg 
hanyatlását élő Ro-La technológia kiváltására.

Megoldást a problémára véleményem szerint az adhat, ha összeurópai 
érdekeket figyelembe vevő, olyan egységes technológia fejlesztése mellett 
teszik le a voksot az államok közlekedéspolitikájukban, mely technológiát a 
piaci szereplőként igénybe vevő vasúti és közúti fuvarozó vállalkozások is 
elfogadnak.
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A	GÉPJÁMŰVEZETŐ	KÉPZÉSBEN	
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS 

HATÁSAINAK ELEMZÉSE

Kiss Diána
Széchenyi István Egyetem, 

Győr, Magyarország

Absztrakt

A gépjárművezető képzés Magyarországon több mint 100 éves múlttal 
rendelkezik. Az elmúlt években a képzés folyamata és a vizsgáztatási rendszer 
jelentős változásokon ment keresztül. Ezen változások jelentős hatással 
vannak többek közt a gépjárművezető-jelöltek vizsgájára is, és így egyben 
a közlekedésbiztonság alakulására. A vizsgarendszer változásának hatása a 
sikeres vizsgaeredményekre jelentős. A változást követően jelenleg csak 1 év 
adata áll jelenleg a rendelkezésemre, de valószínűsíthető, hogy a megfigyelt 
tendencia megmarad, illetve a sikeres forgalmi vizsgák aránya 2012. előtti 
eredményekhez képest a jövőben is alacsonyabb lesz.

Kulcsszavak: közlekedésbiztonság, gépjárművezető-képzés, baleseti 
kockázat
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1. Bevezetés

Az Európai Fehérkönyv szerint a világon az első három halálozási ok: a 
szív- és érrendszeri megbetegedések, rákos daganatos megbetegedések, és a 
közúti közlekedési balesetek. Élete során minden harmadik ember megsérül 
közlekedési balesetben.

A közlekedési balesetek nem csak anyagi károkat okoznak, hanem ezen 
túlmenően  érzelmi-lelki veszteségeket (amit pénzértékben kifejezni 
szinte lehetetlen) is, nem csak az áldozat vagy sérült számára, hanem a 
hozzátartozóknak is (Prof. Dr. Holló Péter 2008)

1.1. Fiatalok baleseti kockázata

A fiatalok körében az első számú halálozási ok a közúti közlekedési baleset. 

A probléma gyökere elsősorban az életkori sajátosságokból adódó fokozott 
kockázatvállalás, valamint a gépjármű-vezetési tapasztalat hiánya. 

1. ábra: Fiatalok népességen belüli és közúti balesetek halálos áldozatainak számán 
belüli aránya [OECD 2004.]

Az 1.ábrán láthatjuk, hogy a fiatalok részaránya a népességen belül 10%, 
ehhez képest a közúti balesetek halálos áldozatainak számán belül aránytalanul 
nagy, 27%.

A fenti arányokból kiindulva nézzük meg az életkor, a nem és a gyakorlat 
szerepét a baleseti kockázatban.
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2. ábra: Az életkor, a nem és a gyakorlat szerepe a baleseti kockázatban [OECD 
2004.]

A 2. ábrán láthatjuk, hogy a nők és férfiak között e tekintetben is  alapvető 
különbség van. A férfiak kockázatvállalása jóval magasabb értékű, mint a 
nőké. A kockázatvállalás maga, csökken az életkor előrehaladtával, és meglepő 
módon nem szükséges a kockázatcsökkenéshez gyakorlat (gépjármű-vezetési 
tapasztalat). Viszont a legnagyobb baleseti kockázatcsökkenést akkor érjük el, 
ha a vezetési tapasztalat és az életkor növekedését együtt vesszük figyelembe.

2.	Gépjárművezető-képzés	Magyarországon

A gépjárművezető képzés Magyarországon több mint 100 éves múlttal 
rendelkezik. A kiindulási pont az első gépkocsi megjelenése volt Budapesten, 
1895-ben. Az irodalomkutatás alapján a gépjárművezető-képzés 1912-
ben indult meg.   Az elmúlt években a képzés folyamata és a vizsgáztatási 
rendszer jelentős változásokon ment keresztül. Ezen változások számottevő 
hatást gyakorolnak többek közt a gépjárművezető-jelöltek vizsgájára és 
annak eredményeire is.
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2.1.	Jelenlegi	gépjárművezető-képzés

A jelenleg is alkalmazott gépjárművezető képzés „tanterve” a következő:

1. Elméleti képzés (28 óra):

• közlekedési alapismeretek (14 óra)

• járművezetés elmélete (6 óra)

• szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra)

2. Gyakorlat (29 óra):

• alapoktatás (9 óra)

• főoktatás (20 óra):

◦ városi vezetés (14 óra)

◦ országúti vezetés (4 óra)

◦ éjszakai vezetés (2 óra)

2.2. E-laerning megjelenése

2012. január 1-jét követően az elméleti képzés során nem szükséges tantermi 
keretek között részt venni az oktatásban, hanem az elvégezhető távoktatás 
(ún. E-learning) formájában is. 

Ahogy a legtöbb képzési forma, az E-learning is rendelkezik előnyökkel és 
hátrányokkal (SZTE, wordpress). 

Előnyei közé sorolható, hogy 

• csökkenek az oktatáshoz, illetve képzéshez tartozó járulékos költségek, 

• globális a hozzáférés, 

• a felkészülés bárhol és bármikor önállóan elvégezhető. 

A hátrányok azonban a gépjárművezető-képzésben jobban megmutatkoznak, 
így a jelöltnek
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• az oktatás személytelenné válik, 

• kevésbé interaktív (ha egyáltalán az) 

• az előadás, a tananyag elsajátítása után nincs megfelelő visszajelzés és 
megerősítés a katedra másik oldaláról. 

A közlekedési környezetben pedig elengedhetetlen, hogy a megtanult és 
– elvileg –  elmélyített tudás készség szinten élete végéig maradjon meg a 
tanulóban. Készségnek nevezzük azt, ha valamely tevékenység/cselekvés 
automatizálódott, a tudat közvetlen befolyása nélkül működik. Közeli 
fogalom még a dinamikus sztereotípia, melynek legfontosabb jellemzője, 
hogy a résztevékenységek sora egységes jelentésű együttesbe szerveződik. 
Gyerekkorban ilyen mozdulatsor az ajtó kinyitása (hiszen felnőttkorban 
sem gondolkozunk el rajta, hogyan kell a kilinccsel kinyitni az ajtót), míg 
gépjárművezető-képzésnél, és a gépjárművezetésnél készség szinten kell 
megtanulnunk a különböző cselekvéssorokat, mint például a vészfékezést. 

A környező országokban (Románia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, 
Szlovákia, Ukrajna, Bulgária) csak hagyományos, tantermi oktatás útján 
végezhető el a KRESZ tanfolyam.

2.3. Gyakorlati vizsgarendszer változása

2012. január 1-ig a tanulóvezetőknek  a gyakorlati képzés során két vizsgát 
kellett tenniük. Az első vizsgára (járműkezelési vizsga) a 9 óra alapoktatás 
után került sor, amikor különböző alap-, és manőverezési feladatokat kellett a 
tanulóvezetőnek végrehajtania. Ezt követően 20 óra főoktatás után került sor 
az 50 perces forgalmi vizsgára (NKH, 2013.).

2012. január 1. után a járműkezelési vizsga megszűnt, és helyette a forgalmi 
vizsga időtartama 10 perccel megnövekedett, valamint a vizsga során kilenc 
manőverezési feladatból kellett végrehajtani négyet.

Egy-egy manőverezési feladatot kell elvégezni a következő csoportokból 
(összesen négyet):

1. 
• M1: Beállás várakozóhelyre, jobbra előre 90º-os szögben, majd 
visszatolatás a szemközti sávba
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• M2 - Beállás várakozóhelyre, balra előre 90º-os szögben, majd 
visszatolatás a szemközti sávba

2.

• M3 - Beállás várakozóhelyre, jobbra hátra 90º-os szögben

• M4 - Beállás várakozóhelyre, balra hátra 90º-os szögben

3.

• M5 - Parkolás úttal párhuzamosan előremenetben

• M6 - Parkolás úttal párhuzamosan hátramenetben

4.

• M7 - Megfordulás hátramenet közbeiktatásával („Y” megfordulás)

• M8 - Megfordulás egy ívben („U” megfordulás)

• M9 - Megfordulás saroktolatással

2.4. Vizsgarendszer változásának hatása

Mind a képzésben, mint a vizsgáztatásban bekövetkezett változások 
a következő hatással voltak a sikeresen teljesített forgalmi vizsgák 
arányára.
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3. ára: Sikeresen teljesített forgalmi vizsgák aránya 
[Saját szerkesztés NKH adatai lapaján]

A 3. ábrán láthatjuk a vizsgarendszer változásának hatását a sikeres 
vizsgaeredményekre. Igaz, hogy a változást követően csak 1 év adata 
áll jelenleg a rendelkezésemre, de valószínűsíthető, hogy a csökkenő 
tendencia megmarad, illetve a sikeres forgalmi vizsgák aránya 2012. előtti 
eredményekhez képest a jövőben is alacsonyabb lesz.

Tanulóvezetők kikérdezése alapján a forgalmi vizsga megnövekedett 
időtartama okozza a vizsgák sikertelenségét (összesen 60 perc, amelyből 50 
perc vezetés), mivel a plusz 10 perc vezetési idő a kezdő gépjárművezető-
jelölt számára nagy megterhelést jelent.

Győr-Moson-Sopron megyében is megfigyelhetjük a csökkenő tendenciát a 
sikeres vizsgaeredmények tekintetében (4. ábra).
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4. ábra: Sikeresen teljesített forgalmi vizsgák aránya [Saját szerkesztés NKH adatai 
alapján]

Szemmel látható a különbség a Győr-Moson-Sopron megyei eredményeket 
ábrázoló diagramon is.

Amennyiben átlagoljuk mindegyik év értékét a megyében, úgy 2011-ben 
61,71%-ot kapunk, míg 2012-ben 54,63%-ot. A több mint 7%-os különbség 
elég számottevő.  

3. Mit lehetne tenni a sikeresebb vizsgák elérése és a baleseti 
kockázat	csökkentése	érdekében?

A baleseti kockázat szoros összefüggésben van az életkorral, mint az már 
említettük. A kockázat csökkenést két fő oldalról lehetne megközelíteni:

	Elméleti oktatás

	Gyakorlati képzés

Elméleti oktatás során a közlekedési alapismeretek óra (14 óra) feladata, hogy 
a gépjárművezető-jelölt érthető ismereteket kapjon a forgalomban résztvevők 
jogairól és kötelezettségeiről. A Nemzeti Közlekedési Hatóság előírása 
alapján nélkülözhetetlen a szemléltetés, és hogy minél több érzékszervet 
mozgósítsunk ennek érdekében. (Itt máris ellentmondásba ütközünk az 
E-learning bevezetésével).

A másik elméleti tananyag a járművezetés elmélete (6 óra), melynek fő célja 
a különleges körülmények közötti vezetésre való felkészítés.
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Az utolsó tárgy a szerkezeti és üzemeltetési ismeretek óra (2 óra), melynek 
célja a jármű biztonsági ellenőrzésének és a gépkocsi technikai kezelésének 
elsajátítása.

Az elméleti oktatás (ami megelőzi a gyakorlati képzést) során véleményem 
szerint hiába beszélünk különleges körülmények közötti vezetésről, amíg a 
jelölt meg nem tapasztalja mi is az valójában. Másik fontos tényező, hogy 
a járművezetés elmélete tantárgy keretén belül –elvileg- tárgyalni kellene a 
baleseteket és azok tanulságait, valamint közlekedési balesetek elemzését is 
el kellene végezni. 

Amennyiben ez a rész nagyobb hangsúlyt kapna (akár egy balesetben 
megsérült személlyel történő elbeszélgetés formájában, vagy kórházban 
baleseti sérültek ellátása), a gépjárművezető-jelöltben közvetlen tapasztalat 
szintjén megmaradna az, hogy milyen következményekkel jár, ha valaki 
közlekedési baleset részesévé válik. Ezen felül a korosztályukra jellemző 
magas baleseti kockázatot is szemléltetni illetve megértetni lehetne, hogy 
ezen kifejezések ne csak „kötelező fogalmak” legyenek, amelyeket azért kell 
megtanulni, mert a sikeres vizsgához kellenek.

Gyakorlati képzés során a legfőbb változás 2013. augusztus 15-én lépett 
életbe, miután minimum 580 km-t kell levezetni a képzés során.

Az alapoktatás közben végre kell hajtani egy „intenzív fékezés” gyakorlatot 
, amely során különböző sebességekről kezdve intenzív fékezést kell 
végrehajtani (száraz és nedves útfelületen egyaránt). A fékutat előre meg kell 
becsülni, és a kapott eredményt össze kell hasonlítani a tényleges értékkel. 

Főoktatás során nincs előre megtervezett különleges körülmények közötti 
vezetés, és a 20 órás képzés véleményem szerint nem elegendő arra, hogy a 
jelöltek a gépjárművezetést készség szinten elsajátítsák.

4.	Külföldi	kitekintés

A hazai helyzet feltárása után bemutatok pár külföldi példát is.

Különböző országokban a hivatásos oktatók munkáját segítik a szülők, vagy 
más, erre felhatalmazott felnőttek, akik kíséretében zajlik a vezetés. Vannak 
országok, ahol többlépcsős rendszert alkalmaznak (Nick Sanders, Jan Vissers, 
2010.). 
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A gépjárművezetésnél fontos megemlíteni, hogy itt az Európai Unió nem 
határozott meg irányelvet az egységesítésre, nem úgy, mint a halálos sérültek 
számának csökkentésében. 

Dánia: a tanuló-vezetők az elméleti és gyakorlati oktatást nem egymás 
után, hanem váltogatva látogatják, a könnyebb gyakorlatoktól haladva 
a nehezebbek felé. Fontos része a képzésnek a defenzív vezetés és a 
vészhelyzetek felismerése. A gyakorlati képzés során kockázatfelismerő 
feladatokat is végrehajtanak zárt pályán. 

Svédország: köztudottan Svédország közlekedésbiztonsági szempontból 
az egyik legkiemelkedőbb. A gépjárművezetés tanulás minimális életkora 
16 év, viszont jogosítványt leghamarabb 18 éves korban lehet szerezni. 
Svédországban kísérő vezető oktatást alkalmaznak, melynek baleseti 
kockázatcsökkentő hatása kimagasló, mintegy 46% volt.

A környező országokban, így Romániában például 25 perces a forgalmi vizsga, 
és rendőr vizsgabiztosok vannak. Ausztriában a vizsgázó először teljesen 
egyedül a járműben végrehajtja a gyakorlópályához tartozó feladatokat, ezt 
követően az oktatóval és a vizsgabiztossal következik a forgalmi vizsga, ami 
25 perces (minimum). Horvátországban a forgalmi vizsga ideje 30 perc. 

Az OECD/ECMT Közlekedési Kutatóközpont ajánlása szerint a vezetői 
engedély megszerzése előtt legalább 51 óra vezetési óra ajánlott, és ennek a 
számnak 120 órára történő emelése 40%-kal csökkentette a vezetői engedély 
megszerzését követő 2 évben a balesetek számát.

5.	Következtetés

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Magyarországon a gépjárművezető-
képzés mind időtartamban, mind pedig módszertanilag kiegészítésre, illetve 
átformálásra szorul. Hiszen a minimális 51 vezetési órától 32 órával vagyunk 
lemaradva, amibe szinte még egyszer „belefér” az alap-, és főoktatás. 

A járművezető-jelöltek a vizsgán nagy stressz hatásnak vannak kitéve, és 
az összevont vizsgáztatás, a megnövekedett időtartam negatívan hat, és 
csökkenő tendenciát mutat a vizsgák eredményességében.



413

A gépjárművezető-képzésben tehát elsősorban a gyakorlati oktatás reformjára 
van szükség. Úgy gondolom, hogy az elméleti (KRESZ) oktatás megfelelő 
(magam is végigültem egy tanfolyamot ez elmúlt időszakban). A vezetési 
óraszám emelésével, a megnövekedett járművezetési tapasztalattal a fiatal 
gépjárművezetők jobban tudatában lennének a saját-, és gépjárművük 
tulajdonágaival, határértékeivel, illetve kockázatával.

A levezetett kilométerek hatására a reakcióidő csökkenne (átlagban), a 
reakcióbiztonság javulna, valamint a többi közlekedő távolság-sebesség 
megbecsülése is javulna.

Ezek mind olyan tényezők, amelyet csak járművezetés gyakorlása által lehet 
elsajátítani, az iskolapadból nem.

A megváltozott gépjárművezető-képző rendszer elsősorban a baleseti kockázat 
csökkenésben jelenne meg a fiatal gépjárművezetők között, másodsorban 
pedig a személyi sérüléses balesetek számában. 

A közlekedésbiztonság, mint határmenti tudomány számos már területtel is 
kapcsolatban áll, így a változás az egészségügyre, a gazdaságra is kihatna. 
Hiszen köztudott, mekkora gazdasági veszteséget okoznak a közlekedési 
balesetek (pl. kiesett munkaerő, ami évente az Európai Unióban a GDP 
2%-a), és ekkor még nem is beszéltünk a lelki veszteségekről, amelyek 
pótolhatatlanok.
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KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ	–	ÉPÍTŐ	KÖZÖSSÉG

dr. Kósa Balázs
PTE PMMIK, 

Pécs, Magyarország

Absztrakt

Doktori disszertációm a közösségi és szociális építészettel foglalkozik. A 
gazdasági világválság idejét éljünk. Fontosnak gondolom, hogy az építész 
szociálisan érzékeny legyen a körülötte lévő világra. Az építészet nem az 
önmegvalósítás eszköze kell legyen, hanem felelősségteljes, körültekintő 
válaszadás egy minden korban feltett kérdésre. Mi építészek a munkánkkal 
nagy hatással vagyunk a környezetünkre. Egy épület nem egy apró tárgy, 
amelyet zsebre vághatunk, vagy letakarhatunk egy lepedővel. Minden 
egyes ház, ami megépül vizuális ingereket vált ki az emberekből (vizuális 
nevelés).Számos közösség létezik napjainkban. Ezek közül az egyik a 
virtuális közösségek. Azonban ezek nem pótolják a valódi közösségeket. 
Fontos egyensúlyt tartani a virtuális közösségekben való kommunikáció és a 
személyes dialógusok arányában.  A közösségi oldalak használata az emberek 
többségének napi rutin tevékenységként lép fel. A virtuális közösségi felületek 
nem pótolják a személyes találkozásokat. Azonban kiváló felületet képeznek 
gyorsabb, könnyebb kommunikációra. Ezért a megfelelő módon kell 
használni azokat! A jelenlegi fiatal generáció alapvető igénye az interakció, 
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a virtuális kommunikáció. Minél több vélemény “ütközik” egy adott projekt 
megvalósításánál, annál körültekintőbb, és kreatívabb megoldások születnek. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a minőségi oktatást - kvalitatív - fel kell 
váltsa egy sokkal személytelenebb kvantitatív rendszer. Biztosítanunk kell a 
hallgatóknak a megfelelő minőségű konzultációs lehetőségeket, hogy azáltal, 
hogy csapatban dolgoznak, saját személyiségük is fejlődni tudjon. Fontos 
ugyanakkor, hogy nyitottak legyünk más tudományterületeken kutatók 
szemléletére is, hiszen egy teljesebb kép megalkotásához ez is szükséges. 
Azt gondolom, hogy az elméleti tudás megszerzése mellett a gyakorlati 
tudás elsajátítása is rendkívül fontos. Ezért éreztem indokoltnak egy csoport 
létrehozását, akik a szolidáris építészettel foglalkoznak a gyakorlatban, és nem 
csak elméleti szinten. Fontos azonban egy tematikus rendszer létrehozása. 
Amíg a megfelelő szakmai ismereteknek nincsenek birtokában a hallgatók, 
addig csak kedvcsináló feladatokat célszerű elvégeztetni velük. Amikor már 
a tudás a birtokukban van, akkor bízhatunk rájuk “igazi” projekteket.

Kulcsszavak: felsőoktatás, közösségteremtés, szolidaritás, szolidáris 
építészet

Bevezetés

Értekezésem négy, egymással szoros kölcsönhatásban lévő szinten 
tárgyalja az építő közösségek kérdését. Elsőként az individuum, az egyén 
társadalomban és közösségben betöltött szerepét elemzi. A következő szinten 
az egyén és közösség kapcsolatát vizsgálja, adott közösségeken keresztül, 
majd a harmadik szinten közösségek szűk (lokális) és tág (országos) 
értelemben vett környezetükre kifejtett hatását mutatja be. A negyedik szint a 
globális értelmezés, ez egy nemzetközi adatelemzésen, tapasztalatszerzésen 
keresztül kerül bemutatásra. Ennek szükségességét azzal indokolom, hogy 
fontosnak tartom – különösen a globalizált világban, ahol a mobiltelefon, az 
internet és más kommunikációs eszközök segítségével szinte másodpercek 
alatt kapcsolatba léphetünk a világ bármely pontján élőkkel – azt, hogy olyan 
tényeket állapítsunk meg, ami megállja a helyét a világ egészét tekintve 
is. Természetesen ez nem jelentheti a társadalmi-kulturális különbségek 
figyelmen kívül hagyását, de jelenti a „glokális” szemléletet. („Gondolkodj 
globálisan, cselekedj lokálisan!”)

A történeti fejlődés során azonban felismerték egyes bűncselekmények közjogi 
jellegét és a magánvád már nem felelt meg az állam szervezettségi fokának 
és a társadalom elvárasainak, így kialakultak a hivatalból való eljárás és a 
magánvád korlátozásának esetei. Létrejött a közvád formájaként az általános 
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állampolgári vádjog, az „actio popularis”. E fejlődési folyamat alatt egyre jobban 
tért hódítottak az inkvizitórius eljárás szabályai az igazságszolgáltatásban. A 
virágzó középkortól kezdődően egyre jobban közjogiasodott a büntetőjog, és 
az újkortól kezdődően a bűncselekmények elkövetőivel szemben a büntetés 
jogát az állam gyakorolja, melynek az a felfogás az alapja, hogy a jogrendet 
sértő és veszélyeztető cselekményekkel szembeni büntetőigény érvényesítése 
állami feladat. Ennek eredményeként jött létre az állandó állami vádhatóság, a 
magánvádat teljesen kizáró államügyészség vádmonopóliuma. 

Az egyén szerepe

A közösség és az egyén fogalma szétválaszthatatlanok egymástól, hiszen az 
egyének sokasága alkotja a közösséget. A közösség lehet kis közösség, pél-
dául család, nagyobb (osztály, iskola, település), és természetesen egy ország 
közössége, a társadalom egésze.
A Pedagógiai Lexikon meghatározása szerint az individualitás fogalma:
„a személy azon sajátosságainak összessége, amely által mindenki mástól 
különbözik. 
Az ember azonban társas lény. Az egyéniség fontos tényező, ám a közös-
séggé válás is fontos része az emberi kapcsolatok alakulásának. A 18. szá-
zad, zömében romantikus irodalmi alkotásai, és az azt követő század német 
filozófiai szemléletmódja képezte alapját annak a gondolatiságnak, misze-
rint az ember zárt individuum. Sokáig még a modern felfogású ember is ezt 
az elméletet vallotta, így jelent meg az ember alakja Freud híres “Unbeha-
gen” című filozofikus modelljében önző, ösztöneit kielégíteni vágyó lény-
ként, aki csak  akkor képes felelősségteljes gondolkodásra, ha arra értelmes 
énje parancsot ad neki. Ennek a parancsnak is csak azért tesz eleget, mert 
felismeri abban rejlő érdekeit, a közeget, amely védelmet nyújt. Szenved 
is ettől a magatartásformától, hiszen emiatt le kell hogy mondjon bizonyos 
szükségleteiről. A mai korban a tudomány már úgy vélekedik ugyanerről a 
témáról, hogy az ember alapvető szükséglete a kommunikáció, anélkül nem 
tud létezni, hiszen nem érik ingerek. Ingerek hiányában pedig az egyes sze-
mélyiségjegyek, esetenként a teljes személyiség dezintegrálódik. A társas 
érintkezés olyannyira nagy jelentőséggel bír életünk folyamán, hogy vannak 
kutatók, akiknek álláspontja szerint szinte “respiratorikus” fontosságú az em-
beri kommunikáció. Hiszen egy közösség, és annak csoportjai is nagy hatás-
sal vannak egymásra. Ehhez még kimondott szónak sem kell elhangoznia, a 
másik puszta jelenléte is arra ösztönöz, hogy “viselkedjünk”. Van egy, talán 
még fontosabb dolog a puszta kommunikációnál. Minden emberi lénynek 
szüksége van elfogadásra és elismerésre. Ezt a vágyat a századelő híres szo-
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ciálpszichológusai szinte alapvető emberi szükségletként tartották számon. 
Elfogadás, elismerés, figyelem, segítség, szeretet. Jelenlegi világunkban az 
individualizmus hatása erős, bár napjainkra az új „szociális média” új típusú 
közösségeket formál. 
Hogyan tud és miképpen akar közösségekhez csatlakozni a mai kor embe-
re? Miként szocializálódik társadalmunkban? Ha a közösség fogalmát tág 
értelemben tekintjük, minden ember, mint egyén, tartozik valamilyen kisebb, 
vagy nagyobb közösséghez: beleszületik (ld. család), vagy a szocializáció 
előrehaladtával maga találja, választja azt (ld. település ahol élünk).  Közös-
ség minden olyan lokális vagy - a mai modern társadalom szerveződésének 
megfelelően – nem-lokális szerveződés, ahol a társadalmi kapcsolatban azo-
nos céllal, érdekkel, értékrenddel, együttes fejlődési folyamatban, közösen 
tevékenykednek a közös akarat megvalósítása érdekében. Hankiss Elemér 
kiemeli, hogy a közös cél, értékrendszer mellett a közösség saját identitásá-
nak tudatára ébred (a „mi-tudat”) (Hankiss. 1983). A definíció hangsúlyoz-
za, hogy nem csupán a közösség térbeli-szomszédsági, hanem szimbolikus 
szerveződését , és az önszerveződő, közösséget fejlesztő folyamatokat is 
fontosnak tekintem. Az építészek amellett, higy tagjai ezen közösségeknek 
a helyeket is megteremtik ahol ezek működnek, így kiemelt fontossággal bír 
ennek a problémakörnek a szem előtt tartása. Ha valaki nem méri fel pontosan 
azt, hogy milyen közösségnek tervez, akkor a helyek milyensége kihat az azt 
használókra is.

Közösségek	napjainkban

Számtalan mennyiségű és minőségű közösség létezik. A legkisebb és az egyik 
legalapvetőbb ezek közül a család. Természetesen óriási szerepe van annak 
hogy ki milyen szociális háttérrel rendelkezik, a dolgozatomban azonban egy 
nem olyan régen kialakult új típusú közösséget elemeznék, a virtuális közös-
ségeket.  

Virtuális	közösségek

Az elmúlt néhány évben nagy népszerűségnek örvendenek azok az online 
közösségi oldalak - facebook, twitter, iwiw -, amelyek a korlátozott hozzáfé-
réssel rendelkező környezetben élők számára is lehetővé teszik életük esemé-
nyeinek, profiljainak megosztását, távolabb élő barátaikkal való kommuniká-
ciós gátak feloldását. Vannak olyan webes közösségek, amelyek különböző 



419

vallási, etnikai, szakmai, vagy éppen politikai érdekeltségűek számára adnak 
felületet. A változatosságot a felhasználók sokszínűsége, illetve a portálok 
szabályainak különbözősége is meghatározza. Napjainkban már emberek 
százmilliói építették be napi rutinjukba a közösségi oldalak használatát, 
hiszen ezeken a csatornákon keresztül kapnak információt a világról, ked-
venceikről, bonyolíthatnak le üzleti tranzakciókat, oszthatják meg hasonló 
témakörökben kutató társaikkal eredményeiket, erősíthetik meg emberi 
kapcsolataikat, vagy köthetnek új barátságokat akár másik kontinensen elő 
személyekkel. Lényegét tekintve azonban ezek a portálok inkább az offline 
interakciókat tükrözik. 
Ebben a percben még nem tudhatjuk, hogy ezek az online közösségi oldalak 
vajon meddig örvendenek ilyen népszerűségnek, tartós lesz-e az a fajta ra-
jongás irántuk, ami jelenleg körbeveszi őket, de a már egy évtizede tartó fo-
lyamatos érdeklődés arra enged következtetni, hogy akár tartósan, hosszabb 
távon is jól működő rendszerekről beszélhetünk.

Közösségek	a	felsőoktatásban

“Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom.
Ha sokan álmodnak együtt, az egy új valóság kezdete.”

A felsőoktatásban való nevelés az utolsó esély arra, hogy felhívjuk a figyel-
met arra, mennyi értéket hordoz magában egy csapat, és mekkora felelős-
sége van az építészeknek. Csupán a célt kell pontosan meghatározni, a célt, 
amely mindenki számára hasonló motivációt jelent. Azonban ennél talán még 
fontosabb a korábbiakban is ecsetelt szolidaritás, odafigyelés, szenzitivitás, 
érzelmi intelligencia fejlesztése. Azt gondolom, hogy egy érzelmeket nélkü-
löző építész szegényes eszközkészlettel rendelkezik. Ennek az elvnek az el-
sajátítását tűztem ki célul, mikor útjára bocsájtottam a b2 Innovációs Hallga-
tói Csoportot. Azonban pusztán egy elv kevés, ha nincs felépítve a mögöttes 
tartalom, ha nem tudjuk előre a következő lépéseket. A tematikám szerint a 
még tejfeles szájú építészpalántákkal először meg kell szerettetni a szakmát, 
hogy igazán szívvel-lélekkel legyenek képesek majd alkotni. Erre szolgáltak 
azok a rendezvények, amelyek ugyan építészeti töltettel rendelkeztek, azon-
ban még nem igényeltek magas készültségi fokot. Fontosnak gondolom a fo-
kozatosságot. Éppen ez ok mentén haladva vezettem át az arra érdeklődőket a 
rendezvények világából a kisebb makettek, majd installációk világába. Érte-
lemszerűen itt már jóval komolyabb kihívásoknak kellett megfelelni, hiszen 
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épület-szerkezettani, tervezés- módszertani és esztétikai igényeket is ki kel-
lett szolgálnunk. Amikor a csoport tagjai ezeket az akadályokat is sikeresen 
vették, akkor kezdődhetett el az igazi építészet. Ez viszont sok türelmet és ki-
várást igényelt, nem beszélve a szakmai tapasztalatszerzésről. Azt gondolom, 
hogy a megfelelő ütemezés és tematika mellett képesek vagyunk felelősség-
teljes, szolidáris gondolkodásmódra nevelni a jövő építész generációját. Fon-
tosnak érzem továbbá, hogy megismertessük gondolatainkat azokkal is, akik 
nem a szakmán belül tevékenykednek. Fontos, hogy bízzanak a tervezőben, 
hogy lássák a mögöttes gondolatokat. Az építészet mindamellett, hogy szigo-
rú mérnöki gondolkodást igényel,  művészi gondolatokat, többlettartalmat is 
kell képviseljen. Éppen ezért meg kell ismertessük a társadalom többi részét 
ötleteinkkel, észjárásunkkal. 
Ha a hallgatók már iskolai feladataik során is foglalkoznak a témával, esetle-
gesen részt is vesznek közös építési folyamatokban, akkor nem állnak majd 
értetlenül a való életben, ha olyan szituációval találják szembe magukat, mint 
például - hogy pécsi példát hozzak -  a György-telep munkálatai. Ezért érez-
tem fontosnak egy csoport létrehozását, akik a szolidáris építészettel foglal-
koznak a gyakorlatban, és nem csak elméleti szinten. Céljaim között szerepelt 
egy olyan egységes csoport létrehozása, amely képes felelősségteljes tervek 
és munkák elkészítésére, továbbá a csoport tagjaival megismertetni a tervezés 
és a kivitelezés folyamatait. A város és régió figyelmét felhívni problémákra 
és azok orvoslási lehetőségeire. A b2 csoport tematikájáról elvégeztem egy 
összehasonlítást is, hiszen a kutatásom során felvettem a kapcsolatot két ha-
sonló tematikával működő szervezettel. Mindkettő az USA-ban található.
Az egyik a YALE a másik pedig a PRINCETON Egyetemen működik. Érde-
kes megfigyelés ez, hiszen egymástól függetlenül fogalmaztuk meg magunk-
nak szinte ugyan azokat a pontokat. Egy magyarországi és egy amerikai csa-
pat eszmecseréje pedig kifejezetten hasznosnak bizonyult sok szempontból. 
Írásom nem csak építészeti szempontok alapján vizsgálja a fentiekben említett 
problémaköröket, hanem a mai elvárásoknak megfelelően interdiszciplináris 
kutatássá teszi azt, és erre sarkallja a csoportban dolgozókat is. Azt gondolom, 
hogy a tudományterületek együtt gondolkodása révén még izgalmasabb és 
még komplexebb lehet a dolgozat, hiszen egy problémára csak akkor tudunk 
releváns választ adni, ha a lehető legtöbb oldalról körüljárjuk azt. Nem csak 
építészeti, hanem pedagógiai és szociológiai problémákra keresve ezáltal a 
helyes válaszokat.



421

Nemzetközi	szint

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, 
Breuer Marcell Doktori Iskola és a Széchenyi István Egyetem Ybl Miklós 
Műszaki Kara közös pályázatukkal, mely a SPACE MAKER nevet viselte, 
2012-ben elnyerte a 13. Velencei Építészeti Biennále - a leglátogatottabb 
nemzetközi építészeti világkiállítás - kurátori és kiállítás szervezői tisztségét. 
A kurátorok pályázati anyagukban a fiatal generációban rejlő lehetőségek-
re, a csapatmunkára és a mesterek és tanítványaik közötti együttműködésre 
fontosságára hívta fel a figyelmet, így a pavilon nagy részében fiatal építész 
hallgatók munkáit mutatták be. A közös munka jelen esetben is nagy szere-
pet játszott, hiszen hat doktorandusz, köztük jómagam is részt vehettünk a 
tervezés és a kivitelezés folyamataiban egyaránt. Óriási élmény és rendkívü-
li tapasztalatszerzés volt ez mindannyiunk számára. Ahogy a b2 csoportnál, 
itt is - mivel kisebb csapatról van szó - tökéletesen működött a Bohm-féle 
dialógus. Egyszer sem a rossz, megoldhatatlan részekre koncentráltunk, ha-
nem mindig ahhoz a részhez kapcsolódtunk gondolatainkkal, ami a leginkább 
megragadott minket, ami a legfejleszthetőbb volt. Ebben az esetben azonban 
már tudatosan alkalmaztuk ezt azokkal a társakkal, akikkel már a b2-es fel-
adatok során is dolgoztunk együtt, hiszen a tapasztalatok azt mutatták, hogy 
sokkal célravezetőbb és eredményesebb az így megvalósított terv. A többiek 
pedig idővel szintén átvették ezt a mentalitást, a konzultációk kedélyes be-
szélgetésekké alakultak, amit nem csak a külső szemlélők láttak így, hanem 
mi, a tényleges résztvevők is valóban jól éreztük magunkat az együtt mun-
kálkodás során.

Konklúzió

Sok építész nem hisz abban, hogy a közösségi építészetnek, a közösségek 
megteremtésének a mai társadalmunkban lehet létjogosultsága, és az egész 
elmélet nem más, mint egy kései reakció a múltbéli egyeztetetések és igé-
nyek felmérésnek hiányában megadott építészeti válaszok pontosítására. 
Véleményük szerint ezek a próbálkozások idővel lecsitulnak és elhalnak. 
Ha viszont a b2 csoport felé érkező egyre sűrűbb megkereséseket és a világ 
számos részén lévő történéseket vesszük alapul, akkor megállapítható, hogy 
a közösségi és szociális építészet nem idejétmúlt elgondolás, aminek éppen 
csak „divatja” van napjainkban, hanem egy aktuális válasz a válságra és az 
azzal járó problémák orvoslására. Felismerendő ugyanakkor, hogy azok, akik 
az elvesztegetett időről és az anyagi forrásokról beszélnek a közösség bevo-
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násával történő építkezések folyamán, azok az egész szolidáris építészetet 
mindössze eszköznek tekintik ahhoz, hogy épületeket tudjanak létrehozni, és 
ők nagy valószínűséggel nem fognak arra törekedni, hogy a házaik mellett 
közösségeket is építsenek, vagy éppen közösséget fejlesszenek. Ez a gon-
dolkodásmód viszont értelmezésemben semmiképpen sem helytálló. Hiszen 
ebben az esetben lépnek fel azok a problémák - a helytelen helyzetfelisme-
rés, értelmetlen funkciójú épületek megépítése a közösség igényeinek ala-
pos felmérése nélkül - amelyek következtében felszínre tör az emberekben 
a vandalizmus, vagy nem is használják ezeket a házakat. Nincs meg bennük 
az a fajta szolidaritás a társadalom egésze, a saját társuk, vagy éppen a meg-
rendelő felé, amely alapvető elvárás egy szakmáját lelkiismeretesen végezni 
kívánó építész felé. Ahogy azt a dolgozat több ízben ecseteli ennek a gondol-
kodásmódnak az elsajátítása, az együttműködésre való hajlam, a szenzitivitás 
környezetünk egésze és embertársaink felé még az egyetem berkein belül 
sem késő. Természetesen túlzás lenne azt állítani, hogy a közösségben vég-
zett munka, a közösségi építészet hatására már létre is jönnek közösségek, 
az építészet azonban egy interdiszciplináris team együttműködése mellett jó 
eszköz lehet ahhoz, hogy megtegyük az első lépéseket ezeknek a problémák-
nak a kezelésére. 
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Abstract

In this study we deal with stability analysis of two layered composite beams. 
One of the mostly used composite structures is the multilayered beam which 
was created from several homogeneous layers. The layers join to each other 
by means of different connectors such as nails, rivets, screws or in some case 
with gluing as well. The connection in normal direction is perfect, the layers 
cannot divorce but the connection in axial direction is not perfect, due to 
relative deformation of the connectors an interlayer slip occurs. This study 
presents the stability analisys of these two-layered elastic composite beams 
with interlayer slip by a variational method.

Keywords: composite beam, interlayer slip, variational method, potential 
energy
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 Introduction

A variational analysis which is based on the principle of minimum total 
potential energy is developed for the composite beam loaded in its symmetry 
plane by axial forces. Elastic two-layer beam with partial shear interaction 
is considered. It is assumed that each layer separately follows the Euler-
Bernoulli hypothesis and the load-slip relation for the flexible shear connection 
is a linear relationship. In the reference configuration, the composite beam 
occupies the 3D region [ ]0,B A L= ×  generated by translating its symmetrical 
cross section A along a rectilinear axis, orthogonal to the cross section. The 
cross section A is divided into two parts A1 and A2, that is 1 2A A A= ∪  and the 
common boundary A1 and A2 is denoted by 12A∂ . The components B1 and B2 are 
defined as [ ] [ ] 0 120, , 0, ,i i i i i iB A L B A L A A A= × ∂ = ∂ × ∂ = ∂ ∪∂  (Fig. 1). Here 
L is the length of the beam and 0iA∂  is the ’outer’ boundary curve of the cross 
section ( )1, 2iA i = . A point P in ( ) [ ]( )01 02 0,B B B B A A L= ∪∂ ∂ = ∂ ∪∂ ×  is 
determined by the position vector x y zx y z= + +r e e e , where x, y, z and ex, ey, 
ez are referred to the rectangular coordinate system Oxyz shown in Fig. 1. The 
axis z is located in the E-weighted center line of the whole composite beam 
and the plane yz is the plane of symmetry for the geometrical and support 
conditions. The centre of Ai is ( )1, 2iC i = and C is the E-weighted centre of 
the whole cross section 1 2A A A= ∪  (Fig. 1). According to the Euler-Bernoulli 
beam theory the displacement field x y zu v w= + +u e e e  has the form (Ecsedi 
and Baksa 2011)

 d0, ( ), ( ) ,
di
vu v v z w w z y
z

= = = −  ( ) ( ), , , 1, 2 .ix y z B i∈ =  (1)

Fig. 1. Two-layered beam with weak shear connection. 

By the application of the strain-displacement relationship of elasticity and the 
simplified form of Hooke’s law (Poisson’s ratio=0) we get

 ( ) ( )
2

2

d d , , , 1, 2 .
d d

i
z i i
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z z

σ
 

= − ∈ = 
 

                           (2)

The other stress components are equal to zero. The interlayer slip in axial 
direction is defined on the common boundary of beam components B1 and 
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The other stress components are equal to zero. The interlayer slip in axial 
direction is defined on the common boundary of beam components B1 and 
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B2 as the difference of the axial displacement components (Ecsedi and Baksa 
2011, Girhammar and Pan 1993)

                           ( ) [ ]1 2 12( ) ( ) ( ), , , 0, .s z w z w z x y z A L= − ∈∂ ×               (3)

The interlayer shear force S is a linear function of the slip s:

                                                        .S ks=                                         (4)

Here k is the slip modulus (Ecsedi and Baksa 2011, Girhammar and Pan 
1993). Our analysis of the composite beam with interlayer slip is restricted to 
the case of absent axial forces that is

                               ( )1 2 0, d 1, 2 .
i

i z
A

N N N N A iσ= + = = =∫               (5)

A detailed computation for N1 gives the next result (Ecsedi and Baksa 2011)
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1 21 1
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              (6)

where ( )zψ ψ=  is the rotation of the cross section according to Euler-
Bernoulli beam theory and
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 (Fig. 1). (7)

The expression of the bending moment is as follows (Ecsedi and Baksa 2011)
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The cross-sectional shear force ( )V V z=  is obtained as (Ecsedi and Baksa 
2011, Girhammar and Pan 1993)
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M v s sV z IE c AE IE c AE
z z z z z

ψ
− −

= = − + = +    (10)

Denote U the strain energy of the whole composite beam. Starting from the 
next formulas (Washizu 1968)
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and Eq. (2) we obtain
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2 22 2
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     = + + +   
    

∫     (13)

and the potential energy of the applied axial force is

                                                    

2

0

d d .
2 d

LF vV z
z

 = −  
 ∫                          (14)

A variational method

The total potential energy of the composite beam can be written as the sum of 
the strain energy and the potential energy of the applied axial force

                                                          .U VΠ = +                                        (15)

The first variation of the total potential energy must be equal to zero according 
to the principal of minimum total potential energy

                                                              0,δΠ =                                       (16)

so we gain the next form for the considered composite beam
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δ
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Π = + + +



+ − =

∫

∫
   (17)

From this equation can be determined the dynamic boundary conditions and 
the system of the equilibrium equations. This latter system of equations is 
the next



427

                                 { }
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v s vIE c AE F
z z z−

+ + =                          (18)

 

                                 

3 2

3 21 1

d d 0,
d d

v sc AE AE ks
z z− −

− − + =
  
                       (19)

because the variation of the deflection and slip are arbitrary. We investigated 
two cases using this method. The same composite beam was considered with 
different boundary conditions in both cases.

Simply supported column

In the first case a simply supported column was analysed (Fig. 2.). First we 
have the next kinematically admissilbe deflection and slip function

y

buckling 
shape

z

0z =

z L=

F

Fig. 2.: Simply supported composite column with axial load.
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                    ( ) sin , ( ) cos ,i i i iv z V i z s z S i z
L L
π π

= =             (20)

which satisfy the boundary conditions. The constant i denotes the number of 
the buckling load and L is the length of the beam. Substituting these functions 
into the Eqs. (18), (19) we get the following system of equations
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3 2

1 1

0
.

0
i

i

IE i F c AE i
VL L
S
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L L

π π

π π

−

− −

    −             =           +        

                         (21)

The non trivial solution gives the buckling load, that means the determinant 
of the coeffitients must be equal to zero. Thus we have a closed form for the 
critical load
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4 2
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1 1

2

1
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IE c AE AE i k IE i
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π
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−

    − +        =
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            (22)

The following data and cross section (Fig. 3.) were used, we looked for the 
first buckling load

10
1 2 1 2 1

9
2

4 m, 0.05 m, 0.15 m, 0.3 m, 0.05 m, 1.2 10 Pa,

8 10 Pa, 1.

L h h b b E
E i
= = = = = = ⋅

= ⋅ =
In an early study (Girhammar and Gopu 1993) derived the next result

                                                 1 270.3 kN.F =                                       (23)

According to the exact analysis of buckling we can get

                                    1 271.019 kN.F =                                       (24)
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Fig. 3. The cross section of the considered composite column.

y
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b2

h 1
h 2

If we substitute the data into the Eq. (22) the critical load is

                                               1 271.018 kN.F =                                       (25)

Based on these values we can say that the results are in good agreement.

Column	with	fixed	ends

In this case a column was analysed which had fixed ends (Fig. 4.). We must 
write new kinematically admissible deflection and slip functions to content 
the new kinematical boundary conditions. The functions are as follows

                             

2 2( ) 1 cos , ( ) sin .i i i iv z V i z s z S i z
L L
π π = − = 

 
            (26)

Taking these functions into the Eqs (18), (19) a newer system of equations is 
won
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 Fig. 4. Column with fixed ends.
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From this system we can gain an other closed form for the buckling load
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L
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π

− −
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    − +        =
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            (28)

The data and the cross section have not changed since the previous case. 
Using the data and the Eq. (28) the next result can be computed

                                   1 714.862 kN.F =                                       (29)

From the exact analysis we obtain

                                    1 714.862 kN.F =                                       (30)
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Conclusion

A variational method was presented for the stability analysis of composite 
beams with interlayer slip. The system of equilibrium equations was 
obtained from the first variation of the total potential energy. Two cases 
were investigated with different boundary conditions for which we had to 
take different kinematically admissible deflection and slip functions. The 
first critical load was determined by means of the variational method in both 
cases. The results were in good agreement with the exact solutions and with 
the earlier studies so this method can be used well for the determination of 
the critical load.
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Absztrakt

A következőkben egy olyan módszer kerül bemutatásra, mely a régészeti 
és a gépészeti modellezés határterületének összekapcsolásával keletkezett. 
Az integrált módszer egy komplex folyamat, mely segítségével a 3D lézer 
szkennelést követően hengerszimmetrikus műtárgyakról virtuális modell 
készül, ami geometriájában és megjelenítésében is pontosan reprezentálja az 
eredeti tárgyat. 
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Az eljárás során egy külső program segítésével a szken pontok koordinátáit 
felhasználva kerül létrehozásra a felületet, mely illeszkedik a pontfelhőhöz. 
A geometriai rekonstrukció további része egy CAD rendszer segítségével 
lesz végrehajtva. Emellett egy olyan textúra elkészítése is a cél, ami képes 
a virtuális modell fotó realisztikus megjelenítésére is. A textúra elkészítését 
speciálisan előkészített műtermi fotózás előzi meg. Ezután egy teríték textúra 
kerül létrehozásra, amit a virtuális modellre visszafeszítve alkalmazunk. Az 
eljárás eredménye egy számítógépes testmodell, mely alkalmas számítások 
elvégzésére és az esetlegesen hiányzó részek rekonstruálására, ezen felül 
realisztikus vizualizációt biztosít a felhasználók számára.

Összességében megállapítható, hogy a létrehozott eljárás komplexen együtt 
kezeli a testmodell létrehozását és a vizualizációt is. 

Kulcsszavak: 3D szkennelés, NURBS felület, rekonstrukció, vizualizáció, 
teríték textúra

Bevezetés

A módszer egy komplex folyamat, ami egy, az eredeti modellel jó közelítéssel 
megegyező virtuális reprodukciót biztosít számunkra. 

A következőkben bemutatásra kerül a módszer néhány egyszerűsítéssel 
elvégzett leírása. Eredményül egy realisztikus reprodukciót kapunk, ami 
komplexen magába foglalja a pontos geometriát és a valósághű megjelenítést 
is. 

1. A szakirodalom áttekintése

Számos módszer létezik arra, hogy a pontfelhőből felületmodellt hozzunk 
létre, ezek közül az egyik legelterjedtebbek a különböző Reserve Engineering 
programok, melyek a pontfelhőre tesszalált (háromszögekre bontott) felület 
illesztenek, majd egy másik program (CAD rendszer) segítségével a tesszalált 
felületből testmodell készíthető. A tesszalált felületek poligonokból állnak, 
így a szkennelt test görbületeinek a követése csak nehézségek árán oldható 
meg. Ezen eljárások hátránya, hogy a Reserve Engineering programok nem 
képesek a felülettel együtt a textúrát is kezelni. 

Az alapprobléma, mellyel a kutatások nagy része foglakozik, a 
felületrekonstruálás. A szabadformájú felületek rekonstruálása, matematikai 
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algoritmusokkal való közelítése még napjainkban is egy érdekes terület, 
mellyel számos tudományos munka foglalkozik [1]. Létezik olyan tanulmány 
is, mely a tesszalált felület optimalizálásával igyekezett javítani a felület 
pontosságát, felületi normálisok segítségével [2].

A felületrekonstruálásra rendezetlen ponthalmaz esetén is írtak már 
algoritmust. A felület topológiai változtatásával közelítik a pontokat, de 
ezen eljárás során is a tesszalált felület volt a kiindulási pont [3]. Egy másik 
módszer a felületrekonstruálást a szkennelési utak segítségével végezte, 
melyek a szkennelés után rendelkezésünkre állnak [4].

A textúra alapját a pontos fényképezés során rögzített digitális negatívok 
jelentik. Amikor digitális negatívból képet generálunk óhatatlanul információ 
veszik el. Ez a folyamat, torzulást eredményez a képeken [5]. Ennek a 
problémának a megoldására a szakirodalomból ismert fényképészetben 
használt képkorrekciókat végeztük.

A kutatás során kiderült, hogy korábban már foglalkoztak íves vagy gömb 
alakú felületek visszatorzításával (térképészetben), azonban itt a fotózás 
normális irányban történik, és minden fényképen azonos torzítási műveletet 
alkalmaznak. A leírás egy gömbre alkalmazható speciális esettel foglalkozik 
[6].

A szakirodalom áttekintése után elmondható, hogy rendelkezésünkre 
állnak már módszerek a virtuális testmodell rekonstruálására, de ezek az 
eljárások általában csak a felület rekonstrukcióval foglalkoznak részletesen. 
A textúra készítés egyedi eseteivel és automatizálásával kapcsolatban kevés 
tudományos eredmény található. 

2. A módszer bemutatása

A módszer kidolgozása során hengerszimmetrikus tárggyal dolgoztunk és 
ennek a külső felületeit vizsgáltuk. Ezekre az egyszerűsítésekre azért volt 
szükség, hogy bizonyosságot nyerjünk a folyamat elvégzése után kapott 
eredmény létjogosultságáról. Továbbiakban az eljárás kiterjeszthető lesz 
bonyolultabb geometriák reprodukálására is. 
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A	módszert	előkészítő	eljárások

3D	körszkennelési	eljárás

Ideális mód a hengerszimmetrikus, sima felületű tárgyak gyors szkenneléséhez. 
Miután a tárgyat a szkenner forgó asztalához rögzítik, a lézersugár függőleges 
irányban pásztázza a felületet a digitális adatok létrehozására. 

A	műtárgy	fotózása	műtermi	környezetben

A fényképezést műtermi környezetben szükséges elvégezni a minél kisebb 
torzulás érdekében. Minden beállítást előzetesen érdemes kiszámítani és 
rögzíteni. Csak így kaphatunk valósághű képeket, amelyek a látvány későbbi 
visszaállításához is segítséget jelenthetnek. Fontos megjegyezni, hogy a 
legjobb minőségű kamera sem tudja visszaadni 100%-os pontossággal a 
környezet viszonyait. A fotózást követő utómunkálatokhoz referenciákat 
- relatív-abszolút függőleges irány meghatározása, színkártya - készítünk, 
ezzel segítve a számítógépen végzett korrekciókat. Figyelni kell a környezeti 
hatásokra (kintről beszűrődő fények, légáramlások) is, amiket minimálisra 
érdemes csökkenteni leárnyékolásokkal. A műtermi környezet és a 
fényképezőgép beállítása után változtatás nem megengedett addig, ameddig 
minden kép el nem készült. Ezután a forgásszimmetrikus test fényképezését 
körasztalon, körbeforgatással végezzük. A tárgy középvonala egybeesik a 
kameraállvány tengelyével. Előre meghatározott szögeket fordítunk, majd 
így készítjük a felvételeket. Minél kisebb szöget fordítunk, annál több kép 
készül, így a további munkálatok előtt célszerű eldönteni, hogy milyen 
pontosságban kívánjuk felhasználni az elkészült képeket.

Fényképezés utáni korrekciók:

Az abszolút szürkét megjelenítő referencia színkártyához viszonyítva az 
elkészült képeken állítóak a színek. Az expozíció mértéke növelhető, így 
csökkentve az árnyékolás hatását. Ezek a beállítások már megfelelően 
módosítják a képeket ahhoz, hogy az emberi szem számára ne legyenek 
észrevehetőek a leképezés pontatlanságai. A képeket RAW formátumban 
tároljuk és használjuk tovább, mert ezek a digitális negatívok sokkal több 
információt tartalmaznak a képről, mint a szokványos képformátumok és az 



436

ezeken végzett színkorrekciók is kevesebb információveszteséggel járnak.

Fotózás során figyelembe kell venni a következő jelenségekből adódó 
pontatlanságokat: szenzorzaj, színhőmérséklet, nem pixelpontos fénymérés, 
Anti-Aliasing (élsimítás) szűrő, MOIRE jelenség.

Fotó	realisztikus	textúra	készítés

A textúra elkészítésének az elve hasonló egy panoráma kép elkészítéséhez. Az 
egymással átfedésbe kerülő darabokat illesztjük össze egy nagy terítékképpé. 
Ehhez azonban a fotózás során elkészült képeket az adott geometriához 
illeszkedő méretre kell vágni, torzítani, majd e műveletek után készíthetjük 
el, akár automatizálva is, az összeillesztett képet.

Az elkészült fényképek adott méretre vágása

A képek kivágása előtt, több dolgot figyelembe kell venni. Meg kell vizsgálni 
a választott tárgy profilján a felületi érintőket és az inflexiós pontokat Külön 
figyelmet kell fordítani a nagy görbületi ívvel rendelkező részekre és az 
inflexiós pontok körüli területekre. Ezek után mérlegelnünk kell, hogy egy 
vagy több képsort készítünk a tárgy magasságának megfelelően a görbületeket 
figyelembe véve. Amennyiben kis ívekkel dolgozunk, elég lehet egy sávban 
elvégezni a kivágást.

Az eljárás lényege, az hogy minden képen pixelpontosan megkeressük és 
lemérjük a tárgy középvonalát, és ettől a referenciától két irányban azonos 
mértékben kiválasztjuk a kivágni kívánt tartományt. A fényképek tetején és 
alján található holtrészeket a befotózott tárgy legmagasabb és legalacsonyabb 
pontjához viszonyítva szintén elhagyjuk. Ezeket a méreteket kiszámítva 
egy téglalap alakú kijelölést kapunk, amit pixelpontosan minden képen 
alkalmazva kijelölünk és kivágunk.

Ezt követően egy olyan képsorozatot kapunk, ahol a forgásszimmetrikus tárgy 
középvonala körül lévő tartomány látszik holtrészektől mentesen. Ez a rész 
helyezkedik el pontosan szemben a kamerával, a kamera tengelyében, ezért 
a lencse szélén lévő torzítások is kevésbé hatnak rá. A felszín görbülete is 
pontosan szemből látszik. Ez tekinthető ideális beállításnak a képek méretre 
vágásához. 
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Minél több képet használunk, annál pontosabb és torzulás-mentesebb lesz a 
további munkánk, azonban ezt már manuális úton nagyon időigényes lenne 
elvégezni. Ezért érdemes egy olyan scriptet írni, ami automatikusan generálja 
számunkra a megfelelően kivágott képsorozatot. Nekünk elég csak egy képen 
elvégezni a pixelpontos tartomány lemérését és kijelölését. Ezt a scriptben 
felhasználva a program elvégzi helyettünk a számításokat és a kivágást.

A	fényképek	torzítása	előzetes	számítások	alapján

A képszeletek kivágása után valósághű textúra készítéséhez további 
torzításokra van szükség. Ez azért fontos, mert azt a sávot, ahol a tárgy kerülete 
maximális (legnagyobb az átmérője forgásszimmetrikus tárgyak esetén), 
ott a képet torzulás-mentesnek tekinthetjük. Viszont ahol a keresztmetszet 
lecsökken, inflexiót vált, ott a tárgy távolabb kerül a kamera lencséjétől, és 
azonos pixelszámra több információ kerül, mivel a távolság miatt kisebbnek 
látszik az adott felületrész. Ezért ahhoz, hogy minél tökéletesebb kiterített 
téglalap alakú textúrát kapjunk, az adott magasságokhoz tartozó átmérők 
pixeleit, az átmérőkhöz arányosan szét kell húznunk úgy, hogy referenciának 
használjuk a maximális átmérőt. Elsősorban azokat az átmérőket érdemes 
vizsgálni, ahol nagy a görbület vagy inflexió váltás történik. Minél pontosabb 
eredményt szeretnénk, annál több átmérőnél kell elvégezni a kép nyújtását. 
A torzítás a képszelet középvonalától szimmetrikusan két irányba történik. 

Ez a folyamat manuálisan elvégezve sok időt venne igénybe. Ezért érdemes 
erre a folyamatra is egy scriptet írni, ami automatikusan elvégzi a torzítást és 
új képszeleteket generál. 

A	textúra	elkészítése

A textúra elkészítését az előzőleg generált képszeletek megfelelő illesztésével 
valósíthatjuk meg úgy, ahogyan egy panoráma képet illesztünk össze. A 
képen található átfedéseket megkeressük, majd az ezeken található mintázat 
egymásra illesztésével egy folytonos képet alkothatunk. Ezt a folyamatot is 
érdemes automatizálni, mivel manuálisan sok időt venne igénybe az illesztés. 
Itt is igaz az, hogy minél több képet használunk fel, annál pontosabb textúrát 
kapunk. 

Az általunk alkalmazott eljárás során egy lineáris, téglalap alakú textúra 
készítése a cél, mivel forgásszimmetrikus testre zsugorítjuk vissza. Azonban 
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az előzetes torzítás során keletkezhetnek hibák, amik az illesztés további 
deformálódásához vezethetnek.

Felületillesztés MATLAB programban

A szkennelés után egy pontfelhő áll rendelkezésünkre. Mint ahogy azt már 
az előzőekben áttekintettük a pontfelhő kezelésére számos egyéb program 
létezik. A módszer kidolgozása során célunk egy testmodell létrehozása lesz 
kihasználva az adott CAD rendszer lehetőségeit.

A módszer során a szken pontok koordinátái alapján egy általunk megírt 
program segítségével hozzuk majd létre a NURBS felületeket, melyek 
segítségével integráltan végezzük el a textúrák illesztését a virtuális modellre.

A módszer alapötlete az volt, hogy szabályos, köríven elhelyezkedő 
pontsorokat generálunk, melyek adott távolságban helyezkednek el egymástól, 
majd ezek segítségével felületet hozunk létre, mely körülveszi a pontfelhőt. 
A szabályos pontsorok koordinátáinak módosításával, melyet a pontfelhő 
pontjainak koordinátái szerint végzünk el, fogjuk a felületet torzítani, létre 
hozva a szkennelt tárgy külső felületét. A módszer kidolgozásának ebben 
a fázisában még egyszerűsítéseket teszünk, így csak a külső felületekkel 
dolgozunk.

A pontsorok generálásához és a megfelelő szkennelt pontok koordinátáinak 
kiválasztásához szükségünk volt egy olyan programra, mely elvégzi ezeket 
a műveleteket. A programot saját magunk írtuk meg, így széleskörűen 
alkalmazható módszert hoztunk létre. A program kód megírásához a MATLAB 
programot használtuk, mivel ez az egyik legelterjedtebb programozási 
keretrendszer. 

Program a felületek generálására és illesztésére

A változókat a program elején tudjuk módosítani. A legfontosabb változó a 
pontok egymástól mért függőleges és vízszintes távolsága (gDens), mely így 
megegyezik a szabályos generált pontsorok z irányú távolságával is.

A koordináta transzformációs műveteket, vagyis a megfelelő szken pontok 
megkeresését, mindig az adott z szinten (zLevel) x-y síkban végezzük el, 
majd továbblépünk a következő szintre. A szintek z irányú távolságának 
változtatásával tudjuk a módszer pontosságát is változtatni.
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A változók definiálása után a pontsorok, a gridek generálása következik. 
Adott átmérőjű félköríven elhelyezkedő pontokat hozzon létre félkörívben, 
mivel a Creo 2.0 CAD rendszer félterekkel modellezik. A köríven a pontok 
egyenletesen oszlanak el, a pontok számát és így a távolságát, valamit a 
pontsorok távolságát is gDens határozza meg. 

A programban az eddigi beállítások után egy ciklust futtattunk. 

Az első lépés a szken adatok beolvasása. Az adatok szöveg fájlként való 
behívása után, a pontok koordinátáit mátrixba rendezi a program, a homogén 
koordináta hozzáadásával. A szken pontok változója: Points.

A megfelelő szken pontok megtalálása úgy történik, hogy az adott z magasságú 
síkban kivágunk egy hengeres sávot, melynek a vastagsága az adott z szinttől 
a z szintek távolságának a fele felfelé plusz(idxMax), lefelé mínusz(idxMin) 
előjellel, így a sávok összeértnek. Ebben a sávban keressük majd a megfelelő 
szken pontot (1.ábra)

                               

                                                     (1)

                               

                                                    (2)
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1 ábra A vizsgált terület

A program ezután adott számú megfigyelő koordináta rendszert (nCS) hoz 
létre, melyek az origó körül egyenletesen elosztva adott szöggel, adott 
távolságban helyezkednek el. A megfigyelő koordináta rendszerekre is egy 
ciklust futtatunk. A megfigyelő koordináta rendszer definiálása után az első 
művelet az, hogy az összes szken pontot transzformáljuk az eredeti koordináta 
rendszerből az adott megfigyelő koordináta rendszerbe. Ehhez homogén 
koordináta transzformációt alkalmazunk [9]. A programban definiáljuk 
a transzformációs mátrixokat, melyek segítségével a transzformációk 
elvégezhetők.

A szken pontok transzformálása a megfigyelő koordináta rendszerbe, majd 
a pontok koordinátáinak mátrixba rendezi a program. A transzformált szken 
pontok P2. Ezt követően először az y koordináta majd az x koordináta szerint 
és sorba rendezzük a pontokat és megkeressük a megfigyelő koordináta 
rendszerhez legközelebb levő pontot (P2near), ez lesz a kiválasztott pont. 
A kiválasztás után a pontot visszatranszformáljuk az eredeti koordináta 
rendszerbe (P2selected).

                            

                                               (3)
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                                                (4)

                           

                                              (5)

Ezután tovább lépünk a következő megfigyelő koordináta rendszerre. Miután 
az adott szinten az összes megfigyelő koordináta rendszerben megkerestük 
a pontokat (2.a ábra), tovább lépünk a következő z szintre, ahol ugyan csak 
elvégezzük az előzőekben definiált műveleteket. A 2. ábra b részén látható az 
összes kiválasztott pont.

2 ábra a) Az adott szinten kiválasztott pontok b) Az összes szinten 
kiválasztott pontok

A 3D-s testmodell létrehozása Creo 2.0-ben

Miután a MATLAB megírt program segítségével létrehoztuk a grideket 
és a módosított pontsorokat a módszer további részét, vagyis a 3D-s 
testmodell létrehozását a Creo 2.0 CAD rendszerben végezzük el. A 
programba egymás után beolvassuk először az egyik, majd a másik 
féltér generált szabályos pontsorait(grideit)( ábra a)). Ezután a gridekre 
B szplájn görbéket illesztünk. A Creo 2.0-ben a B-szplájn olyan szabad 
görbe, mely illeszkedik a pontsor összes pontjára. Ezt azért szükséges 
megtenni, mivel felületet csak görbékre lehet illeszteni. Ha a görbék 
adottak a felület elkészítése gyors és egyszerű. A módszer ezen részének 
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befejezése után két felület rész áll rendelkezésünkre (3. ábra a)). A felület 
elkészítése után a felületre illesztjük a textúrát (3. ábra b)). A Creo 
2.0-ben hengeres vetítést alkalmazunk, így a felületre torzítás nélkül 
vetítjük az elkészített textúrát, mely a módosítás során követni fogja a 
felület változását. A hengeres felület textúrázása során nagy hangsúlyt 
kell fektetni a pontos illesztésre. A textúra illesztése után kezdhetjük a 
felépített pontsorok koordinátáinak a módosítását, pontsorról pontsorra 
(3. ábra c)). Ezután azoknak a felület részeknek a kivágása következik, 
ahol már nem voltak szken adatok (3.ábra d)). Végül elkészítjük a 
testmodellt (3 ábra e)). Az így elkészült a testmodellhez anyagot 
rendelhetünk, így már tömeget mérhetünk és egyéb számításokat, 
szimulációkat is végezhetünk. A testmodell felhasználásával akár a 
hiányzó részek visszamodellezése is lehetséges. A 3. ábrán a Creo-ban 
végrehajtott műveletek látatók egy esettanulmányon keresztül.

          

3. ábra a) A létrehozott henger felület b) a felület a textúrával c) a felület a 
módosítás után d)a felesleges részek kivágása e) a test modell

Fotó	realisztikus	megjelenítés	a	PTC	Creo	2.0	PhotoLux	moduljában

A korábban leírt eljárás során elkészült testmodell vizualizációját a műtermi 
környezettel azonos beállításokkal rendelkező renderelt képpel és videóval 
tesszük lehetővé. Célunk, az eredeti fényképpel megegyező, virtuális 
reprodukció. Ezt a teljes környezet és annak beállításainak PTC Creo 2.0 
render moduljában történő visszaállításával oldjuk meg. Ezt követően 
vizsgáljuk az eredeti modell és végeredményül kapott kép hasonlóságait és 
esetleges eltéréseit.
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A folyamat során virtuálisan rekonstruáljuk a műtermet az eredeti világítással 
és beállításokkal együtt. Ezt követően a textúrával ellátott testmodellhez 
anyagot rendelünk, majd az eredeti fényképből kimásoljuk az eredeti anyag 
színét tartalmazó RGB színkódot és ezt is virtuálisan visszaállítjuk a modellen. 
Addig változtatjuk a modell vizualizációját befolyásoló effektusokat, ameddig 
a valósággal megközelítőleg azonos képet kapunk eredményül.

3. Összefoglalás

Mint ahogy azt a szakirodalom áttekintése során is láthattuk a felületek 
geometriai rekonstruálása és a valósághű megjelenítése egy olyan probléma 
melyeknek még nincs tökéletesen kidolgozott, egzakt módja, így az általunk 
kialakított eljárás lehetőséget ad e két probléma együttes, komplex kezelésére, 
mivel a módszer a tárgy rekonstruálását és vizuális megjelenítését együtt 
kezeli. 

A véglegesen kidolgozott eljárással bármilyen tárgy virtuális rekonstruálása 
lehetséges lesz. Eddigi kutatásunkkal egy integrált módszer kialakításának 
első fázisát dolgoztuk ki, további céljaink között szerepel az eljárás általános, 
automatizált kidolgozása. A létrehozott módszer viszont már ilyen módon 
is számos helyen felhasználható. Az elkészült számítógépes testmodell 
alkalmas lesz számítások elvégzésére. Az eljárás számos új lehetőségre 
mutat rá a restaurátori munkálatok elvégzésében, egy virtuális testmodell 
segítésével hiányos műtárgyak pótlása lehetséges. Emellett a virtuális 
modell biztosítja a műtárgy reprodukciójának a valósághű bemutatását, 
ami akár korlátozott képességű felhasználók számára is lehetővé teszi az 
adott műtárgy megismerését. Egy további lehetséges felhasználási mód, az 
elkészült számítógépes modell alapján a leletet gyors prototípusgyártással 
való újra nyomatása, így az bárki számára hozzáférhetővé válna. A módszer 
kiterjeszthető a gépészeti tervezés során való felhasználásra is. 

A következő ábrán egy estetanulmányon keresztül, egy folyamat ábra 
segítségével mutatjuk be a teljes rekonstrukciós folyamatot (4. ábra)
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4. ábra A rekonstrukció folyamata

Az eljárás létjogosultságát az alkalmazási lehetőségei igazolják. 
Összességében megállapítható, hogy a létrehozott eljárás komplexen együtt 
kezeli a testmodell létrehozását és a vizualizációt is. 
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Absztrakt

Napjainkban az autóipar és a motorfejlesztés az egyik legdinamikusabban 
fejlődő iparág. Az üzembiztonságot szolgáló diagnosztikai rendszerek 
egyik megoldása egy akusztikai és rezgés mérőrendszer, amely az adatokat 
feldolgozva képes a különböző hibákat jelezni, ill. előjelezni. Ennek a 
rendszernek a fejlesztése során jelen vizsgálatok célja a légfelesleg tényező 
változtatás hatása egy belsőégésű motor rezgésösszetevőire. A vizsgálatok 
középpontjába a mért adatsor időjeleinek analízise, a belőlük képzett 
spektrum elemzése, valamint a jel teljesítmény tartalma kerül. A légfelesleg 
növekedésével a mért jelek időjelének és spektrumainak amplitúdója, 
valamint az RMS értékei is csökkenő tendenciát mutattak. Emellett csak 
villamos géppel való hajtás során (égés nélkül) egyes frekvenciakomponensek 
eltűntek, így az égés jellemzése is előtérbe kerülhet. 

Kulcsszavak: rezgésdiagnosztika, belsőégésű motor, légfelesleg tényező, 
spektrum, RMS
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Bevezetés

Az autóipari gyártók próbálnak minél jobban a piaci verseny 
igényeihez alkalmazkodni. Ahhoz, hogy ezeknek a kritériumoknak a lehető 
legjobban meg tudjanak felelni, az ár, az üzembiztonság, az üzemanyag 
fogyasztás, a károsanyag kibocsátási határértékek és a teljesítmény igény 
között kell a legmegfelelőbb kompromisszumot megtalálni. Az ebben 
való fejlesztésben és az üzembiztonság megvalósításában diagnosztikai 
rendszerek segédkeznek [1.][2.]. Ezek egyik fajtája akusztikán és/vagy 
(felületi) rezgéseken alapszik. A fő cél egy effajta rendszer létrehozása, 
melynek első lépcsője a belsőégésű motor rezgésösszetevőinek elemzése a 
légfelesleg tényező változtatásának függvényében. 

A	légfelesleg	tényező

A légfelesleg tényező (l) megadja a motor által beszívott és az 
elméletileg az égéshez szükséges levegőmennyiség arányát. Ez az arány 
többek között befolyásolja a motor hatásfokát, teljesítményét, valamint 
káros anyag kibocsátását is. Az égés, mint kémiai folyamat lejátszódása 
során nagyon fontos a jelenlévő tüzelőanyag és oxigén helyes aránya. Ha az 
arány nem reprezentál közel egyensúlyi levegő és tüzelőanyag mennyiséget, 
akkor a reakció során a be- és a kimenő anyagok kombinációja nem történik 
meg maradéktalanul. A belsőégésű motorokban is ez a folyamat játszódik le. 

A zárt térben lefutó reakció szabályozása részben a bejuttatott 
tüzelőanyag-levegő arányával valósítható meg. A tökélten égés számos 
üzemi paramétert meghatároz a motor esetében. A mai modern gépjárművek 
számos szenzorral felszereltek és a vezérlés a motorhoz kapcsolt érzékelők 
jeleiből határozza meg az ideális keveréket. A nem megfelelő oxigénszinttel 
az égés során több, a motor több mérhető paramétere is kapcsolatban van, 
ezek folyamatos monitorozása a diagnosztika alapja.

Rezgésösszetevők	mérésének	kivitelezése

A rezgésmérések alapjául egy gázüzemű belsőégésű motor szolgált. 
A gázmotoros egység alapja egy, a Ganz-Set Kft. által készített BAG-20 
típusú berendezés, mely az alábbi egységekből áll: 

• Wiscon Total TM27 típusú gázmotor. 
• Marelli CX IM B3 180M típusú aszinkron generátor
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A gyorsulásméréshez egy egytengelyű, autóiparban alkalmazott, 
Siemens által gyártott kopogás szenzor került felhasználásra. Ennek jelét egy 
National Instruments által gyártott USB-6008 típusú DAQ eszköz rögzítette. 
Az adatgyűjtő 12bit-es felbontással, valamint 10000 minta/s-es maximális 
mintavételi frekvenciával rendelkezik. Ezen eszközökkel is jól kimérhetők 
voltak a motor rezgésére jellemző alacsony frekvenciás összetevők, de a 
további kutatásokhoz elengedhetetlen a magasabb frekvenciatartományok 
vizsgálata. A keverék összetételét egy szabályzó szelep állította, az oxigén 
koncentráció (%-os érték) mérésének alapját a kipufogógáz adta. 

A kopogásszenzor felrögzítésére két opció is adódott. Az egyik a 
hengerfej és a forgattyúsház illesztésénél, a másik a forgattyúsházon (1. ábra). 
Az első rögzítési ponton a mérési eredményekből láthatóan számos negatívan 
befolyásoló tényezőt lehetett felfedezni.

Az egyik probléma a rögzítés hely maga, hiszen a forgattyús ház és 
a hengerfej nem esik egy síkba, ezáltal nem tud a szenzor teljesen felfeküdni 
a felületen. A rögzítéshez egy alátétet kellett alkalmazni, ami rugóként, 
működik és ez által nagy gyorsulások, akár 100m/s2 (továbbiakban g) 
felettiek, is megjelentek az időjelen (2. ábra). A másik probléma, hogy az 
alátét vastagsága sem megfelelő, még így is felütközhet a gyorsulás érzékelő 
talpa a forgattyúsház öntvényén. A harmadik gond, pedig a motor festéséből 
származó kedvezőtlen rezgésátvitel a szenzor felé – a házon kb. ~0,3 mm 
vastagságú festék réteg található. Az említett tényezők mind-mind jelentős 
zajt visznek a rendszerbe, valamint nem valós frekvenciák jelennek meg, a 
valósak pedig elmosódnak a spektrumban.

A második rögzítési pontnál, a korábbi rögzítésnél tapasztalt 
hibák figyelembevételével a motorról a festék eltávolításra került, és alátét 
használata nélkül a szenzor fel tudott feküdni a forgattyúsházra.
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a.) b.)
1. ábra: 

 a.) Első rögzítési hely  
b.) Második rögzítési hely

a.)

b.)

2. ábra: 
 a.) Az első rögzítési helyen mért időjel  

b.) A második rögzítési helyen mért időjel
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Az így kapott eredmények már jóval több felhasználható információt 
hordoznak. A közel ugyan azon légfelesleg tényező mellett a mért maximális 
gyorsulások mértéke kevesebb, mint fele az első rögzítési pontban mértekhez 
képest.

A mérés ideje alatt a motor 1500 fordulat/perces fordulatszámon 
járt, ami 25Hz-nek felel meg. Így a mintavételező tulajdonságaiból adódó 
maximálisan kiértékelhető 5000Hz az alsó tartományi elemzésekhez 
elegendőnek bizonyul. Az adatgyűjtőbe mV-os nagyságrendű feszültségjel 
érkezik, ezért a gyorsulásértékek meghatározásához konverziót kell 
alkalmazni. A felhasznált érzékelő 30mV/g érzékenységgel rendelkezik, 
amit kell korrigálni -8,1mV/g értékkel méterenként. A hozzákapcsolt vezeték 
hossza 0,74m, ami 6mV érzékenység csökkenést okoz, így 24mV/g lesz a 
szenzor eredő érzékenysége. 

A munka folyamán három időjel került mentésre üzem meleg 
motornál, különböző légfelesleg tényezők mellett, valamint egy olyan 
adatsor, amikor nem volt égés a motorban, hanem azt csak az aszinkron gép 
hajtotta. Mivel a légfelesleg tényezőt közvetlen nem lehetett meghatározni, 
ezért ezt a kipufogó gáz O2 tartalmából kellett kiszámítani.

Felírva a propán égését az extra oxigén figyelembevételével,

                     

                                 (1)

majd a kipufogó gáz %-os O2 tartalmára átrendezve, ahol x a felesleges O2 
moláris tömege:

Levegő és propán aránya valós esetben:

                              (2)
Levegő és propán aránya ideális esetben:

                               (3)
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Légfelesleg tényező definíció szerint:

                                                       (4)

Ezekből az egyenletekből meghatározható az adott oxigén szinthez tartozó 
légfelesleg (1. táblázat):

1. táblázat:  
A mérés során beállított három légfelesleg érték

Kipufogó gáz 
  tartalma [%]

Légfelesleg  
tényező [-]

1,3 1,063
3,9 1,214
7,6 1,515

Mérési eredmények kiértékelése

A mérések állandó fordulatszámon hajtódtak végre, így ennek következtében 
a jelet tartalmazó frekvencia összetevők időben csekély módon változhattak. 
Erről meg lehet győződni, ha az időjelen STFT4 transzformáció [3.] kerül 
végrehajtásra, amivel kirajzolható a frekvencia-idő-amplitudó térgörbe, az 
ún. vízesés-diagram.  A Short Fourier transzformáció elvében teljesen 
megegyezik a diszkrét vagy a gyors Fourier transzformációval csak ez az 
időjelen bizonyos időlépésenként hajtódik végre, valamint a frekvencia 
felbontása is jóval kisebb. Ha a mérés során időben változott volna a spektrum, 
akkor az, ezen a diagramon jól látható lenne. 

A legkisebb légfelesleg tényezőnél mért adatsoron egy ilyen 
transzformációt alkalmazva (3. ábra) jól látható, hogy a spektrum időben 
nem számottevő módon változik, ahogy ez várható is volt. A térbeli 
diagramon 20 és 32,6 másodperc között láthatóak a spektrumok 0,7 
másodperces lépésközzel. Az ábrázolt frekvenciatartomány a 0-700Hz-es 
intervallum.

4  Short-Time Fourier Transform
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 A mérések kezdetleges kiértékeléséhez az adott légfelesleg 
tényezőnél rögzített időjelek amplitúdóit, valamint a spektrum amplitúdókat, 
komponenseket és a jelsorozat teljesítménytartalmát (RMS5 érték) volt 
szükséges elemezni.

3. ábra: 
A legkisebb légfelesleg tényező időjelén végrehajtott STFT analízis

5  Root Mean Square
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Időjelek	elemzése

 Az alábbi táblázatban (2. táblázat) láthatóak a teljes időjel 
megvizsgálása során kapott maximális és minimális amplitúdó értékek.

2. táblázat:  
A 4 mérési beállításban mért időjelek maximális és minimális amplitúdó értékei a 

légfelesleg tényező függvényében

Légfelesleg  
tényező [-]

Maximális  
gyorsulás [g]

Minimális  
gyorsulás [g]

1,063 46,57 -54,645
1,214 36,81 -38,306
1,515 31,51 -32,491

29,38 -28,97

 A táblázatból az látszik, hogy az időjelek maximális és minimális 
amplitúdójai is csökkenő tendenciát mutatnak a légfelesleg tényező 
függvényében. Ennek értelmében a levegő-tüzelő anyag keverék 
elszegényítésével, azaz az égés tökéletességének fokozatos rontásával, a 
rezgéskomponensek csökkennek. Égés nélküli esetben, aszinkron gépes 
hajtással az amplitúdó értékek a legkisebbek, melyből az vonható le, hogy 
pusztán az égés megléte is befolyásolja a gép rezgéskomponenseit.

Spektrumképek elemzése 

Az STFT analízis eredménye alapján látható, hogy a frekvencia komponensek 
időben közel állandóak ezért a jelelemzésre használható a Fourier 
transzformációt. A 4. ábra mutatja be a 1,063-as légfelesleg tényezőhöz 
tartozó spektrumot. Az ábrán a későbbi elemzés nyomon követhetősége miatt 
bejelölésre került a motor fordulatszámához tartozó frekvencia, ami a 25Hz-
es összetevő, valamint néhány felharmonikus is.

A motornak számos eleme függ a főtengely fordulatszámától, ezáltal 
beazonosítható lehet, hogy melyik alkatrészhez melyik harmonikushoz, vagy 
melyik spektrumösszetevőhöz tarozik. A vezérmű tengely fordulatszáma fele 
a főtengely fordulatszámának ezért rá a 12,5Hz-es összetevő illik. Az 50Hz-es 
komponens az égési folyamattal lehet kapcsolatban, de ebbe az összetevőbe 
beleszól a villamos 50Hz is. A négy henger miatt egy körülfordulás alatt két 
hengerben játszódik le az égés, valamint az amplitúdón jelentős mértékben 
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változtat az aszinkronmotor villamos frekvenciája. 

A 3 különböző légfelesleg értékhez tartozó spektrumképeken látszik, 
ahogyan az adott komponensek amplitúdói fokozatosan csökkennek (8. ábra), 
vagy éppen el is tűnnek az alapzajban. A harmonikus összetevők elemzésével 
kapcsolatban, a tisztán aszinkron géppel hajtott motor esetében rögzített 
jelet is érdemes még analizálni (7. ábra). Ezen is látható, hogy a 48,5Hz-es 
amplitúdó milyen jelentős nagyságú a 25Hz-hez képest. Az égés nélküli hajtás 
esetén két kitüntetett frekvenciát érdemes kiemelni; az egyik a 48,5 Hz-hez 
tartozó, ez az 50Hz-es generátorból származik, valamint a rá jellemző 3%-os 
slip-re. A generátor forgórésze négy pólust tartalmaz, ebből következik, hogy 
a 4. felharmonikusa a 4x48,5=194Hz-es frekvenciánál jelenik meg. 
 A spektrumokat összevetve, arra a következtetésre lehet jutni, hogy 
az aszinkron gépes hajtás esetén eltűnő frekvencia komponensek, valamint 
az amplitúdók nagyobb csökkenése (az égési frekvencia komponensek 
rá szuperponálódálásának hiánya) az égés jellegéből (illetve meglétéből) 
fakad.

4. ábra: Spektrumkép  légfelesleg értéknél
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5. ábra: Spektrumkép  légfelesleg értéknél

6. ábra: Spektrumkép  légfelesleg értéknél
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7. ábra: Spektrumkép aszinkron gépes hajtás esetén 

8. ábra: 
Egyes frekvenciakomponensek amplitúdóinak alakulása a légfelesleg függvényében

Teljesítménytartalom

A rezgésdiagnosztikában és rezgéselemzésben egy általánosan elfogadott 
mérőszám az adott jelsorozat RMS értéke, mely a vizsgált szakasz 
teljesítménytartalmát reprezentálja numerikus formában. Ennek a 



457

teljesítménytartalomnak a származtatása a vizsgált szakasz adott változó 
szerinti integráljával történik. Az eredmények feldolgozása folyamán mind 
az időjel, mind pedig a spektrum RMS értéke is kiszámításra került az alábbi 
összefüggések alapján [4.]:

Időjel esetén:

                                                                    (5)

Spektrum esetén:

                                                    (6)

Mivel teljesítménytartalomról van szó, így akkor érdemes igazából 
vizsgálni ezt az értéket, amikor a motorban égési folyamatok játszódnak 
le, azaz ez esetben a villanymotorral hajtott eset irreleváns információkat 
szolgáltathat. 

A mérések feldolgozása előtt olyan eredmények az elvárhatóak, 
melyek szerint az RMS érték a légfelesleg tényező növelésével csökken. 
Ennek elméleti magyarázata (a korábbiakhoz hasonlóan) az, hogy a keverék 
szegényítésével az égés távolodik a tökéleteshez szükséges l=1 értéktől, így 
a motor hengeriben jelenlévő effektív középnyomás és ez által a futómű felé 
leadható nyomaték csökken. 

A mérési eredmények a várakozásoknak megfelelően alakultak (3. 
táblázat). Ennek értelmében mind az időjel, mind a spektrum RMS értékei 
csökkenő tendenciát mutatnak a légfelesleg tényező növelésének hatására.
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3. táblázat: 
Az időjel és a spektrum RMS értékei a légfelesleg tényező függvényében 

Légfelesleg  
[-]

Időjel RMS  
[g RMS]

FFT amplitúdó RMS  
[g RMS] (0-300Hz)

1,063 2,57438 0,01080030

1,214 2,11306 0,00814465

1,514 2,06645 0,00659716

Összegzés

A mérési eredményekből látszik, hogy a légfelesleg tényező 
növekedésével a mért jelek időjeleinek, valamint spektrumainak is csökken 
az amplitúdója és a teljesítménytartalma. 

A mérések során a motor meghajtásra került villamos géppel 
(égés nem volt az égéstérben) is. Ennek eredményeképp, összehasonlítva 
az égéses esetekkel, az amplitúdó értékek a legkisebbek, valamint egyes 
spektrumkomponensek el is tűnnek. Ennek az oka az lehet, hogy mivel 
nincs égés, nincsenek meg a hozzá tartozó spektrumkomponensek, illetve 
nincsenek meg az égésből származó időjel amplitúdók sem, így azok nem 
adódnak hozzá a mechanikai rendszerekből származó rezgésekhez.

Az eredmények nagyobb fokú alátámasztásához, ill. a kutatás 
elmélyítéséhez további mérések szükségesek pl. egynél kisebb légfelesleg-
tényezővel, változó fordulatszámmal, változó terheléssel, radiális irányú 
rezgésméréssel vagy akár egy nagyobb felbontóképességű és nagyobb 
mintavételezési sebességre képes adatgyűjtő kártya használatával.
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Abstract

Cumulation of combustible dusts means serious hazards in some segments 
of industry. To direct a vented explosion to a safe area or protect health of 
employee, vent ducts are used. Because of vent ducts discourage venting 
process, maximum explosion overpressure highly rises in defensive 
enclosures. Because of venting devices are usually set only after planting 
enclosures, shapes of vent duct are depend on built-in the environment. But 
some of these given formes are forbidden by directives.
The aim of this paper is simulating venting processes the most accurate, and 
investigate some vent duct shapes, and occurring pressure waves and stress.

Keywords: dust explosion, vent duct, SC/TETRA, numerical simulation, 
explosion pressure
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Introduction

In some parts of industry are occur explosible powders: from food 
industry to pharmaceutics we can found wide range of sources of combustible 
dusts. A lot of fine particle material, for example coal, wood, flour, sugar can 
explode, in case of powders of these materials can be found in air in suitable 
concentration. When an accident happens, also financial harms, also human 
sacrifices are significant. So avoidance of fire and explosion is a required 
project.

For that reason is significant to know combusting and explosing 
qualities of used powders. Pressure increasing during explosion can be used 
to determine specified areas and geometries of explosion vents and vent ducts. 
These are different by standards in several countries. Shapes are depend on 
acting forces and moments during explosion. Because of venting devices are 
usually set only after planting enclosures, shapes of vent duct are depend on 
built-in the environment. But some of these given forms are forbidden by 
directives. The question is, what shapes of vent ducts can stand against loads, 
depending on each types of directives, or it cannot gives proper safety in case 
of dust explosion. Numerical simulations validating by experimental results 
are help to answer.

Property of dusts

Property of dusts are significant vary from materials, what they came 
from. The ultimate reason is: far bigger area belongs to the same material while 
making powder of it. On the surface intensity of oxidating is significantly 
higher, and ignition of just one dust speckle can start chain reaction. [1]

Dust cloud explosions confined in vessels or other process equipment 
cause rapid increase of pressure. If the dust-handling plant cannot contain 
such pressures then measures have to be taken either to prevent the explosion 
or to protect the plant against the destructive effects.

The maximum explosion pressure (pmax, pext) [bar] is the highest 
explosion pressure developed by an enclosed dust explosion. [1]
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Fig. 1. Representation of explosion pressure rise depending on maximum 
explosion overpressure and time. [2]

The explosion pressure and the (dp/dt) [bar/s] rate of pressure rise determine 
the violence, what dust in arbitrary concentration react in case of dust explosion. 
The maximum rate of pressure rise generated by an explosion of a given dust-air 
mixture in a vented vessel after systematically changing the dust concentration. [2]

Fig. 2. Representation of maximum explosion pressure rise to a selected 
dust, in case of 1m3 closed vessel. [2]
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The most universally used law connected to explosion named cubic 
law: ( ) StKconstVdtdp ==⋅ 3/1

max/
If values of maximum pressure rise are represented in graph as a 

function of different amounts of dust, corresponding values obtained from 
the maximum of the curve can be calculate on the powder characteristics Kst 
value based on cubic law. Maximum values are established in a wide range of 
concentrations, which were performed at a closed, nearly spherical explosion 
chamber. The larger the volume, according to cubic law, the maximum 
pressure is less over time.

Explosion	venting

Explosion venting is a protective measure that prevents unacceptably 
high explosion pressures by ensuring that most of the explosion takes place 
in a safe, open are and not inside a building or dust handling enclosure. Weak 
areas in the walls of the enclosure are designed to open at an early stage of 
explosion. The burning material and products of combustion are released, and 
the overpressure inside the enclosure is reduced. [1]

Opening area is a very significant parameter to determine maximum 
reduced explosion overpressure in enclosures during explosion venting. To 
reckon opening area, need to know design pressure of enclosure, explosion 
characteristic of dust, shape and size of the vessel, static activation pressure 
of venting device, and state of dust cloud in enclosure. [3]

Effect of vent ducts
First requirement, that vent ducts have to as short and straight as 

possible. Necessary to possess the same area like venting area and the same 
construction pressure like saved tank. Because vent ducts are traverse venting 
process, reduced maximum overpressure in venting devices is significantly 
rises. Next figure points to pressure rise effect of vent duct in case of cubic 
tank. Tank includes rupture disk, and filled with homogenous dust-air mixture. 
[3]
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Fig. 3. Effect of vent duct to maximum reduced overpressure [2]

Equations in standards are valid to the following vent duct shapes:
- straight vent duct, cross section of the duct is equal to venting 

area;
- straight vent duct which includes maximum 20° angle with 

vessel;
- slightly curved vent duct.
Equations cannot be used in the following cases:
- straight vent duct, when cross section of vent duct is not equal to 

venting area.
If refracting angle in vent ducts are 45˚ or 90˚, using them is not 

forbidden, but needs special foresight. Recommendations for them can be 
found in reference [1].

Numerical modeling

To do some numerical simulations, earlier figured reference [6] had 
been used. In referred article explosing phenomenon had been discussed as an 
initial burning process in investigated vessel, while burning gas expand, and 
blowing down through vent duct.
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In the reference had been modelled pressure waves in vessel with 
vent duct and ductless, and experiments had been done with vent duct.

During researches in this paper, results which are recorded during 
experiments were used in computer simulations as boundary condition. Data 
in reference [6] were the base of numerical models. If during numerical 
simulation results are similar to results of reference [6], the applied numerical 
model is right, and henceforward it can be applied for other geometries of 
vent ducts.

In this diagram seems experimental results from reference [6].

Fig. 4. Experimental results [6]

In reference [6] 2D axisymmetric model had been investigated in 
numerical simulations, with unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes 
equation. In that work k-e model had been used to model turbulent flow. 
Triangular cells had been used whose characteristic linear dimension lies in 
the range 10-3, 10-2 m. The smallest cells had been required in correspondence 
of the vessel and duct. During simulations, time step was controlled by 
Courant-number. On the contrary, in this paper fix time step had been used.

In figure 5. seems original geometry. Side length of square transverse 
section was 0,032 m.
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Fig. 5. Original geometry in reference [6]

During this research original geometry were modified slightly for 
easier handling. Sizes of both models are the same, but vessel had been drawn 
from P3 cross section, because of boundary condition can be easier to specify 
to this plane. On cutted parts of the vessel, investigations were not execute. 
Modified geometry seems in Figure 6.

 

Fig. 6. The original [6], and modified geometry

To execute numerical simulations SC/TETRA software were used, 
which is a hydrodinamical flow simulating, finite volume method software. 
The explosion itself were modelled as a process in one-phase system. The fluid 
was compressible, and flowing unsteady. In the course of modeling, applied 
fix time step was really small (the order of 10-5 s). During the executions 
Reynolds-averaged Navier-Stokes equations and k-ε turbulence model has 
been used. [5]

During calculations, flowing medium assumed as compressible air, 
and analyzed unsteady. Than software calculates given material density by 
selected state equation. 

One of boundary conditions is experimental data from reference [6] 
with vent duct. (Figure 4.) These are overpressure values which depend on 
time, in selected P3 plane of the vessel. This simulates pressure rising during 
the exploting process.
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The used software specially produces the mesh of geometry. First 
step to build up octree with „octants”, and this octree can be thicken in proper 
locations. After creating octree, mesh (non-structured, built from tetrahedron 
elements) can be construct. To describe flow next to the walls, prismatic 
layers can be used. In accordance with the practice, in this problem three 
prismatic layers gives adequate flow next to the walls.

About 5 million elements had been used in mesh. Characteristic 
linear dimension of mesh lies in the range 10-3, 10-4 m.

Fig. 7. Mesh density where geometry suddenly changes

After simulating, results had been assessed. Results are the following 
in P7 cross section (distance of P3 plane was 0,13m):
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Fig. 8.Results of simulations and measurements from reference [6]

In Figure 8. seems results of original measures and simulations. After 
setting together them, evidence, that simulational results are approximate 
experimental ones. In applied model, simulations can regard as validated 
ones, and they can be used to simulate further experiments and exploting 
phenomena.

Fig. 9. Results of simulations at 0,045 s
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Fig. 10. Results of simulations at 0,06 s

Perspectives

After knowing the basics of this topic, the effective problem can 
be studied. The model which were used, can accept as a simulation method 
that properly approximate reality. Henceforward, this model can be used to 
investigate other, real size tanks, vessels and vent ducts.

Occurrent questions are the following: vent duct which is fitted to 
the enclosure, how effect to the maximum explosion pressure? Standard vent 
duct shapes how can effect recoil forces and pressure waves during venting 
process?

To answer these questions, experiments had been done at laboratory 
of Department of Chemical Machinery, with tanks. In investigated vent duct 
9 pieces of pressure transmitters had been set. With these can be measure 
spread of pressure waves. Signs of pressure transmitters would be record with 
Quantum X AD converter. From pressure-time diagrams by measurements 
can represent fluctuation of pressure depend on time and place along vent 
duct. From measured data can determine recoil forces and stresses to vent 
ducts. When they set together with recommendations of standards, it can be 
reasoned to use different shapes of vent ducts. Henceforward recoil forces to 
vessels can be properly investigate.
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Abstract

In the present study, we exploited a tendency of [Fe(hptrz)3](OTs)2 (hptrz 
= 4-heptyl-1,2,4-triazole, OTs = para-toluenesulfonyl) spin crossover 
(SCO) nanoparticles to interact with OH groups in order to functionalize 
cellulose sheets with specific optical properties. A controlled modification 
of fiber external surfaces and their lumen was achieved by adsorption of 
nanoparticles (layer-by-layer nanoassembling). The nanocomposite was 
prepared by functionalizing the fibers with 20 wt% [Fe(hptrz)3](OTs)2 spin-
crossover nanoparticles and acridine orange dye molecules. This compound 
display an abrupt spin transition - initiated by temperature changes - with a 
hysteresis loop close to room temperature. The cellulose sheets prepared from 
the nanocomposite show “smart functionalities” such as thermochromic and 
thermofluorescent effects associated with the spin transition phenomenon.

Keywords: cellulose fibers, spin-crossover nanoparticles, thermofluorescence, 
thermochromism

Introduction

Renewable cellulose fibers and its derivatives have been proved to be 
good templating materials for functionalization with metal complexes and 
nanoparticles since they have a large number of hydroxyl groups that are 
accessible for chemical modification (Cai, et al. 2009) (Csóka, L.; Bozanic, D. 
K.; Nagy, V.; Dimitrijevic-Brankovic, S.; Luyt, A. S.; Grozdits, G.; Djokovic, 
V. 2012) (Diez, et al. 2011) (Drogat, et al. 2011) (Pinto, et al. 2009) (Shin, 
et al. 2008) (Son, Jouk and Park 2006) (Zheng, et al. 2006) (Shin, Y.; Bae, 
I. T.; Arey, B. W.; Exarhos, G. J. 2007). The spatial, structural organization 
of accessible and inaccessible regions on the cellulose surface influences 
the nano- and macroscopic adsorption properties of functionalized complex 
nanoparticles. (Zheng, et al. 2006) (Chandak, Csóka and Grozdits 2011). 
Lumen loaded fibers with different, functionalized nanoparticles through the 
pit apertures on the fiber walls offer also an efficient way for the fabrication 
of nano-composites. 

Here we describe biopolymer/SCO nanocomposites, which were elaborated 
by adsorbing pre-formed [Fe(hptrz)3](OTs)2 nanoparticles from a colloidal 
solution onto linter fibers. The phenomenon of spin crossover between high-
spin (HS) and low-spin (LS) states of 3d4–3d7 transition-metal complexes is 
one of the most spectacular examples of molecular bistability (Gütlich, P.; 
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Hauser, A.; Spiering, H. 1994). This switching between the two spin states 
can be induced by various external stimuli (temperature, pressure, light 
irradiation, …) and is accompanied by a marked change in different physical 
properties, including magnetic, electric, mechanical and optical responses. 

Materials and methods

Materials and Sample preparation

Bleached linter cellulose fibers were received from Buckeye Technologies 
Inc. All solvents and reagents for the preparation of SCO nanoparticles were 
purchased from Sigma Aldrich and used without further purification. 

4-Heptyl-1,2,4-triazole (hptrz) was obtained from N-formylhydrazine, 
triethyl orthoformate, and n-heptylamine by following the Bayer synthesis. 
Iron(II) tosylate was synthesized from the reaction of metallic iron with 
tosylic acid. 

[Fe(hptrz)3](OTs)2 nanoparticle colloid was prepared in homogeneous media 
using PEG as the stabilizing agent (Gural’skiy, I. A.; Quintero, C.; Molnár, 
G.; Fritsky, I. O.; Salmon, L.; Bousseksou, A. 2012). For the synthesis of the 
doped particles the luminescent dye was first added to the ligand solution 
before the reaction with the iron salt. The as prepared [Fe(hptrz)3](OTs)2 
nanoparticles showed a size distribution between 300 - 500 nm (Figure 1.). 

Figure 1. TEM images of [Fe(hptrz)3](OTs)2 nanoparticles
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Electron Microscopy

A HITACHI S-3400N instrument was used for scanning electron microscopy 
(SEM) imaging of both modified and unmodified fibers. The images were 
obtained at an operating voltage of 17 kV. The nanoparticles were imaged 
by transmission electron microscopy (TEM) by means of a JEOL JEM-1010 
(100 kV) microscope.

Electronic and Vibrational Spectroscopies

UV/VIS diffuse reflection spectra were recorded on a Lambda-35 
spectrophotometer (PerkinElmer Instruments) equipped with an integrating 
sphere. Raman spectra were collected in the 150– 2300 cm-1 frequency 
range using a LabRAM-HR (Horiba) Raman microspectrometer. The 632.8 
nm line of a He/Ne laser (ca. 1 mW) was used as the excitation source and a 
spectral resolution of ca. 3 cm-1 was obtained. IR spectra were recorded on 
a Spectrum-100 (Perkin Elmer) FTIR instrument in ATR mode between 600-
4000 cm-1 with a resolution of 4 cm-1. All spectroscopic experiments were 
carried out in ambient air. 

Optical Microscopy

Variable temperature fluorescence microscopy images have been recorded 
using an Olympus BX51 microscope equipped with a CCD camera (DU934N-
BV, Andor Technology) and a ×50 magnification objective (LMPLFLN-50x, 
Olympus). The excitation and the collected light beams were filtered by band-
pass filters centered at 452 nm and 543 nm, respectively. 

Variable temperature optical reflectance microscopy images were 
acquired using a MOTIC SMZ-168 stereomicroscope equipped with 
MOTICAM 1000 color camera operated in the green spectral range (around 
540 nm). In both microscopy experiments the sample temperature was 
controlled by means of a Linkam THMS600 liquid-nitrogen cryostat. Prior 
to measurements the samples were desolvated at 70 °C for 30 min under a 
nitrogen flow. Then, they were cycled between 70 and 20°C at rate of 4°C/
min.
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Results and discussion

Scanning	Electron	Microscope	(SEM)	Images

The scanning electron microscope images of the unmodified and [Fe(hptrz)3]
(OTs)2 nanocomposites incorporated cellulose fiber sheets are presented in 
Figure 2.. In contrast to the SEM image of the control sample, the [Fe(hptrz)3]
(OTs)2 modified sheet depicts a large number of bright nano-objects, which 
obviously contain heavier atoms than the rest of the matrix. The micrographs 
in Figure 2. basically show that the [Fe(hptrz)3](OTs)2 nanoparticles are 
randomly dispersed over the whole surface of the cellulose fibers.

Figure 2. SEM images of unmodified linter fibers (bottom) and of the 
nanocomposite (top)

Vibrational Spectroscopy

The spectroscopic fingerprint of the nanoparticles assembled on the linter 
fibers was obtained through Raman and FTIR measurements. Figure 3. shows 
a comparison of the room temperature Raman (Figure 3.(top) and FTIR 
(Figure 3.(bottom) spectra of the reference cellulose sheet, the [Fe(hptrz)3]
(OTs)2 nanoparticles and the [Fe(hptrz)3](OTs)2  nanoparticles modified 
cellulose fibers. 
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The comparison of the three Raman spectra confirms clearly that the 
nanoparticles are present in unchanged state in the modified cellulose sheet. 
The FTIR spectra is dominated by the strong absorption of the cellulose 
fibers contrary to the Raman scattering where the cellulose fiber’s spectra is 
relatively weak.
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Figure 3. Room temperature Raman (top) and FTIR (bottom) spectra of unmodified 
cellulose, [Fe(hptrz)3](OTs)2 nanoparticles and nanoparticles modified linter fibers.
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UV-VIS Spectrometry

Figure 4. shows the room temperature diffuse reflectance spectra of the 
reference cellulose sheet, the [Fe(hptrz)3](OTs)2 nanoparticles and the 
[Fe(hptrz)3](OTs)2 nanoparticles modified cellulose fibers in the visible 
spectral region. Pure cellulose has no absorbance in the visible range. The 
spectra of the two other samples are characterised by a broad absorption band 
centered at ca. 540 nm. This band is the 1A1→1T1 ligand-field transition of the 
LS form of the complex (Ribeau, O. 2012).
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Figure 4. UV-vis diffuse reflectance spectrum of unmodified cellulose, 
[Fe(hptrz)3](OTs)2 nanoparticles and nanoparticles modified linter fibers.

Thermochromism

On the cellulose fiber surface, physical changes like spin-crossover can be 
initiated by temperature changes. The thermal variation of the reflectance 
of the nanocomposite was followed around 540 nm by cycling the sample 
between 20 and 70 °C. This change is perfectly reversible (Figure 5.), occurs 
rather abruptly around 54 °C in the heating mode and 51 °C in the cooling 
mode. This abrupt change and the thermal hysteresis loop are related to the 
spin transition process in the [Fe(hptrz)3](OTs)2 complex.
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Figure 5. Temperature dependence of the optical reflectance (540 nm) of the 
[Fe(hptrz)3](OTs)2 / cellulose fiber composite material in the heating and cooling 

modes.

Fluorescent properties

The thermochromic property of the material can be transformed 
into thermofluorescence, if the separation between a pair of energy levels 
associated with the luminophore matches closely an energy level spacing of 
the SCO centre (in a given spin state) the excited state energy transfer to the 
latter (Quintero, et al. 2012). 

In the present experiment we doped our [Fe(hptrz)3](OTs)2 
nanoparticles by acridine orange molecules. The thermal variation of the 
fluorescence intensity of the nanocompoiste at 543 nm reveals the thermal 
hysteresis characteristic of the the spin transition of [Fe(hptrz)3](OTs)2 
(Figure 6.). The transition temperatures in the heating and cooling modes are 
46 °C and 40 °C, respectively. These transition temperatures are somewhat 
different of those of the undoped sample (Figure 5.), which is most probably 
related to the different hygrometry of the samples. in a control experiment 
when we immobilised simply acridine orange molecules on the linter fibers 
(Sarrazin, et al. 2009) we observed only a monotonous decrease (i.e. thermal 
quenching) of the luminescence intensity with increasing temperature (Figure 
6.).
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Figure 6. Thermal variation of the fluorescence intensity in the heating and cooling 
modes over two thermal cycles for the cellulose fibers functionalised by acridine 

oange doped SCO nanoparticles (top) or only by acridine orange (bottom). 

Conclusions

In summary we have successfully elaborated handsheets of linter cellulose 
nanocomposites displaying spin crossover phenomena and associated 
thermochromic and thermofluorescent properties. We can transform the 
thermochromic property of the material into thermofluorescence. While 
thermochromism is of course an appealing property for applications where 
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visual detection by the human eye is the aim, thermofluorescence remains 
“invisible” for the eye in everyday conditions. On the other hand this latter 
becomes very useful for remote optical sensing and security applications. 
The cellulose sheets prepared from the nanocomposite show significant 
thermochromic and thermofluorescent effects associated with the spin 
transition phenomenon.
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Abstract

The aim of this paper is to demonstrate the utilizability of canteen waste 
as a feedstock for thermochemical processes. For this purpose, a lab-scale 
experimental reactor has been assembled, in which synthesis gas with 30-
45% carbon monoxide-content and 45-53% hydrogen content was repeatedly 
obtained by pyrolysis. Since considerable amounts of carbon was also 
produced from the process, the next step of research would involve the 
transformation of the carbon-rich slags into gas phase.

Keywords: synthesis gas production, canteen waste, pyrolysis
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Introduction

In the context of Hungarian waste management, canteen waste is generally 
treated as municipal waste or disposed as landfill waste. As a plausible 
alternative, we propose a method of handling and processing canteen waste 
as a valuable source of fuel for energy production.

Prior to experimental pyrolysis, a series of preliminary tests were 
performed on samples of food waste taken from the canteen of the University 
of Miskolc. The results showed that the selected samples were suitable for 
synthesis gas production. Thus, an experimental reactor was assembled, based 
on the principles of our previous lab-scale research of syngas production from 
other types of fuel.

Synthesis gas

Synthesis gas is a special gas mixture composed mainly of carbon monoxide 
and hydrogen, obtained by thermochemical processes like pyrolysis or 
gasification.

Synthesis gas can be produced from various feedstock using different 
methods. The most important input materials include coals, natural gas, crude 
oil fractions, biomasses and wastes. The final product (i.e. the output gas) can 
be utilized in several ways.

Canteen waste

Canteen wastes derive from the production and consumption of food. 
In Hungary, an annual average of 2 tonnes are reported, 11% of which is 
directly or indirectly related to the catering industry [1]. This type of waste 
is commonly referred to as ”canteen waste” and identified as ”biodegradable 
kitchen and canteen waste” with an EWC code of 20 01 08 [2].

In current Hungarian waste management system, these wastes are 
partly reprocessed (e.g. into animal feed), partly treated as municipal waste. 
The remaining quantities are disposed in landfills [3].

The aim of our research was to prove that by applying thermal 
decomposition techniques (pyrolysis/gasification), these materials are 
reasonably convertible into synthesis gas.
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The testing of raw materials

No databases available in the literature could be used as reference data for 
the gasification experiments. Thus, subsequent to representative sampling, 
the elemental composition, moisture and ash content of the samples taken 
the from the typical daily canteen wastes of the University of Miskolc were 
determined.

Moisture content analysis was based on the thermogravimetric 
method using a Mettler Toledo HB43-S type instrument. The halogenic 
heating module was set at 105 °C, and the mass change of the drying samples 
were recorded.

The dry samples were then pulvorized (ground in a mortar), weighed 
into a tin container and loaded into the autosampler of a Carlo Erba EA 1108 
type elemental analyser. With the standard parameters set, the elemental 
components of the samples were obtained.

For the determination of ash content, pulvorized samples of known 
weight were placed on an ash plate and loaded into a muffle furnace. After 
heat-up, the samples were kept at 830 °C for 3 hours. The ash content of the 
samples was calculated from the measured mass loss.

The composition of the samples is given in Fig. 1.

Fig. 1. Composition of the tested samples
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As seen in Fig. 1, the samples have relatively high moisture content, 
which is the first component to leave the reactor system. The remaining 
substance is mainly composed of hydrogen, oxygen and carbon, from which 
the hydrogen- and carbon monoxide-rich syngas is formed.

Pyrolysis: Test conditions

A tube furnace was used for pyrolysis, consisting of a heat resistant steel 
tube with a tube diameter of 23 mm and a hot zone length of 1 m. The test 
parameters were set as specified in our former coal gasification experiments. 
The samples were placed in the vacuum chamber and heated from room 
temperature up to 900 °C at a heating rate of 800 °C/h; then held for a 
fixed time until the flow rate of the produced gas fell below 0.3 l/h. An 
Erlenmeyer flask was attached to the reactor to collect the fluid-phase 
precipitated from the output stream. In the next step, the solid particles 
were removed by filtering through a pipe section (of increased diameter) 
filled with cotton. Then the purified gas was flown through a glass Allihn 
reflux condenser, and the condensed liquid phase was collected with another 
Erlenmeyer flask. Final gas flow rate was measured by a rotameter installed 
at the outlet pipe of the leaving gas, followed by an outlet valve for syngas 
sampling. The schematic illustration of the system is represented in Fig. 2.
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Fig. 2. Schematic illustration of the experimental reactor
1- heat resistant steel tube, 2 – tube furnace, 3 – feedstock, 4 – filter,
5 – cotton, 6 – Erlenmeyer flask, 7 – glass Allihn reflux condenser,

8 – rotameter, 9 – sampling point

In this paper, four set of experiments are discussed in details, 
the basic parameters are presented in Table 1. 

Table 1. The basic parameters of pyrolysis experiments 

Raw material
Amount 

of sample 
(g)

Moisture 
content 
(%)

Slag 
content	(g)

Test 
duration 
(min)

Volume of 
produced 
gas	(l)

Rice with peas and 
breaded chicken breast 

1:1
46,4 62,2 10,8 120 Not 

available

Rice and roast pork 
1:1 47,4 62,4 12,1 240 15,8

Rice and potato chips 
1:1 46,9 55,7 14,5 160 10,2

Roast pork and fried 
chicken breast 1:1 48,5 59,1 16,1 110 4,4
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Pyrolysis: Test results

The first experiment involved the pyrolysis of a mixture of rice with peas 
and breaded chicken breast (1:1 mass ratio). Fig. 3 shows the changes of the 
main components (hydrogen and carbon monoxide) as a function of time. 
The detailed analysis of the minor components (e.g. carbon dioxide, nitrogen, 
various hydrocarbons etc.) detected in the syngas is out of scope of this paper. 
Fig. 4 indicates the comparative results of the input raw material and the 
output slag, regarding elemental components and ash content. 

Fig. 3. The amount of hydrogen and carbon monoxide from the pyrolysis of a 1:1 
mixture of rice with peas and breaded chicken breast

Fig. 4. The composition of the tested mixture of rice with peas and breaded 
chicken breast
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At stable furnace temperature, the hydrogen content of the sample 
typically varied between 47-53%, while carbon monoxide changed between 
32-45% (see Fig. 3).

Most of the produced nitrogen, hydrogen and sulphur exited with 
the leaving gas, while considerable amounts of carbon was left back in the 
slag (see Fig. 4). It is assumed that by combining the described pyrolytic 
process with gasification (i.e. steam/oxygen would be applied as gasifying 
media), the high carbon content of the slag could be considerably reduced.

The second experiment involved the pyrolysis of a mixture of rice 
and roast pork (1:1 mass ratio). The related diagrams are shown in Figs. 5 
and 6.

Fig. 5. The amount of hydrogen and carbon monoxide from the pyrolysis of a 1:1 
mixture of rice and roast pork

Fig. 6. The composition of the tested mixture of rice and roast pork
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As seen in Fig. 5, the concentration levels measured at constant temperature 
for both gases were far more uniform than in the first experiment. Hydrogen 
content varied between 45-48%, and carbon monoxide between 37-40%. The 
carbon content of the slag went up to almost 70%.

The lab-scale pyrolysis results for a mixture of rice and potato chips 
(1:1 mass ratio) are illustrated in Figs 7 and 8.

Fig. 7. The amount of hydrogen and carbon monoxide from the pyrolysis of a 1:1 
mixture of rice and potato chips

Fig. 8. The composition of the tested mixture of rice and potato chips

Fig. 7 indicates a similar tendency for hydrogen and carbon 
monoxide as the previous two cases. The concentrations apparently 
increased during the heat-up phase and stabilized at 900 °C. The slag 
contained about 75% of carbon (see Fig. 8).

The data shown in Figs 9 and 10 were obtained from the pyrolysis 
of a mixture of roast pork and fried chicken breast (1:1 mass ratio).
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Fig. 9. The amount of hydrogen and carbon monoxide from the pyrolysis of a 1:1 
mixture of roast pork and fried chicken breast

Fig. 10. The composition of the tested mixture of roast pork and fried chicken breast

A synthesis gas of 1:1 volume ratio of hydrogen and carbon monoxide 
was produced from the respective pyrolysis experiment (see Fig. 9). Traces 
of hydrogen sulphide formation was also detected during the heat-up phase. 

In case the output synthesis gas were to be utilized by the chemical industry, 
the H2S component should be definitely removed, or else the catalysts used 
for the respective industrial manufacturing processes would be poisoned. 

The fact that the sulphur content of the slag did not reach the limit of 
detection (100 ppm), is likely to be attributed to the increased H2S content of 
the synthesis gas.
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Summary

A series of preliminary test were performed on food samples representative 
of the daily canteen waste of the University of Miskolc. The tests involved 
elemental analysis, moisture and ash content determination. Based on the 
results, the tested canteen wastes were found appropriate for synthesis gas 
production.

The samples were fed into a lab-scale in-house experimental reactor 
and underwent pyrolysis (with subsequent syngas purification and separation). 
The produced syngas contained about 45-53% of hydrogen and 30-45% of 
carbon monoxide. Some amount of hydrogen sulphide was also traced from 
the pyrolitic process, which would adversely affect the catalysts used by the 
chemical industry – in case the produced syngas were to be utilized in that 
sector.

While most of the nitrogen-, hydrogen- and sulphur-content of the 
original feedstock exited with the leaving gas, considerable amounts of 
carbon (60-75%) remained in the reaction residues (slags). The high residual 
carbon-content of the slag is assumed to decrease if gasification media 
(steam, oxygen) would be applied in the process. This hypothesis is still 
under research and will be discussed in the next paper.
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Absztrakt

A Si3N4 alapú kerámiák szerkezeti és szerszámanyagként történő 
felhasználásakor a kritikus tönkremeneteli mechanizmusok egyik 
legszélesebb körét a különféle kopási károsodások képviselik. A monolitikus 
kerámiák kopási ellenállásának javítása hatékonyan tovább nem fokozható, 
ezért a kutatások legújabb irányát alapvetően a kompozitok, azon belül is a 
nanofázisokkal erősített kompozitok képviselik. Kutatásaink során monolitikus 
és többrétegű grafénnel (MLG) adalékolt Si3N4 kerámia nanokompozitokon 
végeztünk pin-on-disc vizsgálatokat. A kopásvizsgálatokat különböző gyártási 
technológiával – szikraplazma szintereléssel és meleg izosztatikus sajtolással 
– előállított és különböző mennyiségű többrétegű grafént (MLG) tartalmazó 
próbatesteken végeztük. Alapvető célkitűzésünk egyrészt a grafén adalékolás, 
másrészt a kerámia gyártásban újszerűnek számító szikraplazma szinterelés, 
azaz SPS (Spark Plasma Sintering) technológia kopási viselkedésre gyakorolt 
hatásának vizsgálata volt.

Kulcsszavak: Si3N4 kerámia, tribológia, pin-on-disc, kopás, grafén, SPS, 
profilometria

Bevezetés

A keramikus anyagok általában nagy szilárdsággal és rugalmassági 
modulussal rendelkeznek, ezért a kerámiamátrixú kompozitok fejlesztésekor 
nem a szilárdság növelése, hanem a ridegség csökkentése a cél. Az elmúlt 
évtizedek sikeres alapanyag kutatásainak és anyagtechnológiai fejlesztéseinek 
eredményeként a kerámiamátrixú kompozitok mátrix anyagának szívósságát 
jelentősen sikerült megnövelni. A szívósságnövelést az alkalmazott kerámia 
vagy fém erősítőszálak esetében a mátrix/szál határfelületi kapcsolat 
viszonylagos gyengesége biztosítja, aminek következtében a repedés az 
alapanyagban terjedése közben eléri az erősítőszálat, de további terjedése csak 
úgy lehetséges, ha az erősítőszál elszakadása vagy kihúzódik a mátrixból. 
Ez a folyamat jelentős energiaelnyeléssel jár, amelynek következménye a 
kompozit anyag szívósságának növekedése [1]. 

Napjainkban a különleges anyagszerkezetű, kompozit kerámiák – ezen belül 
is a legújabb irányt képviselő nanofázissal erősített kerámia kompozitok – 
kutatása az egyik legdinamikusabban fejlődő terület. 

A karbonból felépülő nanoszerkezetű anyagok nagy változatosságot mutatnak 
térbeli kiterjedésük és kristályszerkezetük alapján. Térbeli kiterjedésük szerint 
megkülönböztetünk nanorészecskéket (0D), nanocsöveket- és szálakat (1D) 
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és további nanokristályos anyagokat (3D). A szén kétdimenziós módosulata 
a grafén, amelynek létezését hosszú ideig nem tartotta lehetségesnek a 
tudomány az igen nagy felület/térfogat arány miatt, ami a rendszert nagyon 
instabillá teszi. Azonban 2004-ben a Manchesteri Egyetemen A. Geim és K. 
Novoselov sikeresen előállították ezt az anyagot.

A grafén egyetlen grafit alapsíkból áll, benne az atomok hatszögletes 
elrendezésben találhatók meg. Ez a különleges szénhálózat egészen speciális 
elektronszerkezettel rendelkezik, ezért a grafénhoz kapcsolódó kutatások 
igen nagy része különleges vezetési tulajdonságainak megismerésére irányul 
(pl. „ballisztikus vezetés”, kvantum Hall-effektus) [2].

A grafén eredeti definíciója mára kiterjedt az egyatomos rétegű szerkezeten túl 
a néhány, vagy több atomi rétegű hasonló szerkezetekre is. Így találkozhatunk 
a kétrétegű (bilayer), háromrétegű (trilayer), néhány rétegű (few-layer), 
illetve multirétegű (multilayer) grafénnal is (ld. 1. ábra).

1. ábra. Példák többrétegű grafén szerkezetekre [3]

A néhány rétegből álló grafénra szintén több elnevezés és ennek 
megfelelő jelölés is létezik a szakirodalomban. Ezek közül néhány: graphene 
platelets (GPL), graphene nanoplatelets (GNP), multilayer graphene 
nanosheet (MLG vagy MGN), illetve graphene nanosheet (GNS) [4, 5, 6].

A próbatestek gyártási módszerei

A tanulmány keretében bemutatott kutatások során vizsgált Si3N4 
alapú kerámiák technológiai fejlesztésének egyik új útja, a hagyományos 
meleg izosztatikus sajtolás (Hot Isostatic Pressing, HIP) eljárással szemben 
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az ún. szikraplazma szinterelés (Spark Plasma Sintering, SPS) technológia 
alkalmazása. Nem részletezve itt az egyes technológiák sajátosságait, az 
összehasonlításként alkalmazott SPS eljárás azon fontos előnyét emeljük ki, 
amelyet a nagyságrendekkel rövidebb szinterelési idő képvisel. Ennek révén 
ugyanis nemcsak a gyártási folyamat ideje és ezáltal költségei csökkenthetők, 
hanem elkerülhetők a mikroszerkezet olyan nemkívánatos változásai, mint 
a szemcsedurvulás. SPS módszer alkalmazásával nanokerámiák esetében 
megtartható a kiinduló nanoszemcsés szerkezet, továbbá szilíciumnitrid 
kerámiáknál hasznosítható sajátossága, hogy míg HIP eljárás esetén a 
hosszú hőntartási idő alatt β-Si3N4 keletkezik, az SPS eljárással megőrizhető 
a kiinduló kerámia eredeti α-Si3N4 kristályszerkezete, ami a kopásálló 
alkalmazások szempontjából különösen előnyös lehet [7, 8].

A kerámiák kopása

A kerámiák kopási viselkedése sok tekintetben hasonló a fémekéhez, 
azonban két fontos sajátosságukat figyelembe kell venni, amikor kopási 
károsodásukat vizsgáljuk. Az egyik, hogy a kerámiák ridegebbek, mint 
a fémek, így az súrlódáskor a felszíni réteg letöredezése, és ezzel a kopás 
nagyon gyorsan bekövetkezhet. A második tényező, hogy rossz a hővezető 
képességük, így a súrlódás okozta felmelegedés igen nagy határfelületi 
hőmérsékletek kialakulásához vezethet. A rendkívül nagy hőmérséklet-
ingadozás okozta lokális hősokk pedig a felszíni rétegek repedezését idézheti 
elő. Mindezek mellett rendkívüli előnyük, hogy tiszta felületen és kis 
érintkezési nyomásnál kopás nem alakul ki (zéró-kopás jelensége) [9]. 

A kerámiák legjellemzőbb kopási mechanizmusai a következők: 
adhézió, abrázió, felületi kifáradás és tribokémiai reakció.

Kerámiák esetében a kopással szembeni ellenállást döntően a vizsgált 
anyag szilárdsági jellemzői, szívóssága és keménysége határozza meg. 

A nagy szilárdság elérésének fontos feltétele, hogy a kiinduló 
kerámiapor nagy tisztaságú legyen, egyenletes szemcseméret eloszlás 
jellemezze, és a gyártás során kialakuló anyagszerkezet ne tartalmazzon 
kritikus méretű hibahelyeket. Az előállítás módjától függő tipikus hibahely 
típusok a következők:

- pórusok
- anyagfolytonossági hibák
- grafitzárványok
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- szinterelési hibahelyek 
- a szinterelési adalékból képződő olvadt üvegfázis 
- az őrlés során bekerülő idegenanyag tartalom
- durva szemcsék, agglomerátumok

A nagy keménységű kerámiáknál a hibaméretnek 10 μm-nél kisebbnek kell 
lennie. Erősen befolyásolja az anyagi minőséget a szinterelési hibahelyek 
mennyisége és eloszlása is [9, 10, 11].

Az új, dinamikusan fejlődő SPS technológia hatékonyan tömöríti a 
részecskéket, ennek köszönhetően néhány fém és kerámia esetében és 
mindezek kompozit változatánál is elérhető akár a 100%-os elméleti sűrűség 
is. Ennek technológiai és fizikai hátterét az adja, hogy a minta elemi részei 
közötti kötések erőssége befolyásolható a nyomás és a hőmérséklet pontos 
szabályozásával, ezáltal az anyag porozitása jobban kontrollálható. Így 
ezzel a technológiával nagy sűrűségű, szinterelési adalékanyagoktól és 
porozitástól mentes anyagot lehet előállítani, ami megőrizheti a kiinduló 
por nanoméretű szemcséit is, mivel alkalmazása során nem jelentkezik 
szemcsedurvulás a rövid hőntartási idő miatt [12].

A	kísérleti	munka	célkitűzése

A kísérleti munka célja többrétegű grafénnel adalékolt Si3N4 
mátrixú kerámia kompozitok tribológiai tulajdonságainak, súrlódási 
és kopási viselkedésének elemzése volt eltérő próbatest összetétel és 
gyártástechnológia alkalmazása esetén. A kísérleti munka egyrészt  
pin-on-disc típusú kopásvizsgálatokat foglalt magába, másrészt a tribológiai 
viselkedést befolyásoló tényezők – pl. felületgeometriai jellemzők, 
mechanikai tulajdonságok (törési szívósság, keménység) vizsgálatára 
irányultak. A kopásnyomok morfológiájának tanulmányozása és a kopási 
mechanizmusok elemzése céljából LSM és SEM vizsgálatokat is végeztünk.

A vizsgált próbatestek

A vizsgálatokhoz különböző mennyiségű – 0%, 1% és 3% –, homogén 
eloszlású grafént tartalmazó, kétféle – HIP és SPS – technológiával előállított 
próbatesteket használtunk.

A HIP technológiával készült próbatestek gyártója az MTA TTK MFA 
Kerámia és Nanokompozitok Osztálya volt, az SPS technológiával gyártott 
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próbatestek pedig MTA TTK Funkcionális és Szerkezeti Anyagok Osztályán 
készültek.

A próbatestek összetételét, amely csak a HIP eljárásnál szükséges PEG 
adalékban tér el, az 1. Táblázat szemlélteti:

1. Táblázat. A próbatestek összetétele

Kémiai	összetétel
Szinterelési eljárás

HIP SPS
Si3N4  90 % 90 %
Al2O3 4 % 4 %
Y2O3 6 % 6 %
PEG 11,1 g/100g ―
Többrétegű (multilayer) grafén, MLG 0; 1; és  3 % 0; 1; és 3%

A mikroszerkezeti felvételek a Miskolci Egyetem Fémtani, Képlékenyalakítási 
és Nanotechnológiai Intézetében, AMRAY-1830-I típusú berendezéssel 
készültek.

Az SPS eljárással előállított próbatestek mikroszerkezeti képei a 2. ábrán 
láthatók. Ahogyan a felvételek is kiválóan szemléltetik, az MLG adalék 
egyenletesen oszlik el a kerámia mátrixban. 

2. ábra. A SPS próbatestek mikroszerkezeti képei (felső sor:N= 1000x, alsó sor: N= 5000x nagyítás)
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A különféle összetételű HIP eljárással készült minták mikroszerkezeti képeit 
a 33. ábra illusztrálja.

 
a) b) c)

3. ábra. A HIP próbatestek mikroszerkezeti képei [6, 13]

Az a) ábrarészleten látható 0% grafén tartalmú minta szövetszerkezeti képe 
saját felvétel, az 1% és 3% grafénnel adalékolt minták mikroszerkezeti fotói 
(ld. 3. ábra b) és c) részlete) szakirodalomból [13] vett illusztrációk. A grafén 
egyenletes oszlik el ebben a minta típusban is, ezt más szerzők is publikálták 
[14, 6]. 

Tribológiai vizsgálatok

A kopási kísérleteket a freiburgi Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik, 
(IWM) Intézetben egy CETR gyártmányú UNMT-2 típusú kopásvizsgáló 
berendezésen (4. ábra) végeztük.

4. ábra. Az UNMT-2 típusú kopásvizsgáló
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A súrlódási együtthatót a csúszási úthossz függvényében rögzítettük 
a kopásvizsgálat során. A regisztrátumok számos hasznos információt 
szolgáltatnak a vizsgált anyag kopási viselkedéséről. A próbatesteken 
egyenként 3-3 mérés történt a megadott, azonos vizsgálati  feltételekkel. Egy 
jellemző kopásnyomot illusztrál az 5. ábra.

5. ábra Kopásnyomok az SPS gyártású a 0% és 1% MLG tartalmú szilíciumnitrid 
mintákon

A kopási ellenállás jellemzése

A pin-on-disc vizsgálattal nyert kopásnyomok profilometriai vizsgálatával 
kopásnyomonként – a kerület mentén egyenletesen elhelyezkedő – négy 
metszetben meghatároztuk a kikopott keresztmetszetek nagyságát. A 
méréseket a Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézetében egy AltiSurf 
520 típusú háromdimenziós felülettopográfiai berendezésen végeztük. A 
kikopott keresztmetszetek próbatestenként mért átlagát hasonlítja össze a 6. 
ábra, amely alapján a következő megállapítások tehetők:

•  Adott típusú – HIP vagy SPS – gyártási eljárás esetén az MLG 
adalékanyag mennyiségének növelésével növekszik a kikopott 
keresztmetszet; 

•  Az SPS technológiával készült minták esetében a kikopott 
keresztmetszet értéke minden esetben kisebb, vagyis kedvezőbb a 
kopással szembeni ellenállás.
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6. ábra A kopási ellenállást jellemző kikopott keresztmetszet értékek

Az	összetétel	és	a	súrlódási	együttható	kapcsolata	

A különböző összetételű és gyártási eljárással előállított próbatestek súrlódási 
együttható-csúszási úthossz diagramját a 7. ábra szemlélteti. Az ábrából 
megállapítható, hogy az SPS próbatestek súrlódási együtthatója jellemzően 
nagyobb értéket vett fel, de kisebb intervallumban mozgott, mint a HIP 
próbatestek esetében. Az SPS minták súrlódási együtthatója a grafén-tartalom 
növelésével folyamatosan nőtt, míg a HIP mintáknál az 1%-os MLG tartalmú 
minta súrlódási együtthatója volt a legnagyobb.

7. ábra. A súrlódási együttható és az összetétel kapcsolata HIP és SPS minták 
esetén
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A	súrlódási	együttható	és	kikopott	keresztmetszet	kapcsolata

A súrlódási együttható és a kikopott keresztmetszet értékei között (ld. 8. ábra 
a) és b) részletének zöld színű oszlopai) egy kivétellel – amit a 3% grafén 
tartalmú HIP minták képviselnek – hasonló tendencia figyelhető meg, azaz 
a mért súrlódási együtthatók és a kikopott keresztmetszet értékei azonos 
módon változtak, vagyis a kopással szembeni ellenállás a súrlódási együttható 
növekedésével csökkent. 

Ennél az összehasonlításnál fontos megjegyezni, hogy míg a kétféle módon 
gyártott próbatestek súrlódási együtthatói alig térnek el egymástól, addig 
a kikopott keresztmetszetek – azaz a kopási károsodás – tekintetében 
igen jelentős az eltérés, amit a 8. ábrán célszerűen ábrázolt eredmények 
szemléletesen mutatnak.

Az a tapasztalat, hogy az SPS eljárással készített próbatestek esetében a 
kikopott keresztmetszet jelentősen kisebb volt, mint a HIP minták esetében, 
de a súrlódási együttható növekedett, arra utal, hogy a kétféle módon 
szinterelt minták alapvetően másképpen viselkedtek, ugyanolyan koptatási 
körülmények között. Ennek oka lehet, hogy a HIP minták döntően szívós, 
kisebb keménységű β -szilíciumnitridből, míg az SPS minták túlnyomórészt 
rideg, kemény, α-szilíciumnitrid szemcsékből állnak.
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  a)            b)

8. ábra. A súrlódási együttható (a) és a kikopott keresztmetszet (b)  
értékeinek összehasonlítása

Ez utóbbiak jobban ellenállnak a koptató hatásoknak, de a rideg 
szemcsék kitöredezése miatt keletkező törmelék valószínűleg kedvezőtlenebb 
súrlódási körülményeket, nagyobb súrlódási együtthatót okoz [15].
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Lézerpásztázó	mikroszkóppal	(LSM)	készült	képek	elemzése

A kopásvizsgálat közben keletkezett kopásnyomokat lézerpásztázó 
mikroszkóp – a továbbiakban LSM   segítségével is megvizsgáltuk. 
A vizsgálathoz alkalmazott berendezés egy Color 3D Laser Scanning 
Microscope VK-9700 típusú konfokális pásztázó mikroszkóp, amelyet a 
freiburgi Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik, (IWM) Intézetben 
használtunk.

A 9. ábra kenőanyag nélküli vizsgálatok során keletkezett kopásnyomokat 
ábrázol. A felvételek alapján összehasonlított kopásnyomokból további 
információt kaphatunk az egyes anyagok viselkedéséről. 

Az SPS technológiával készült próbatesteken kevésbé vehető észre 
a kopás okozta károsodás. A felületi roncsolódás mértéke az MLG nélküli 
próbatesteken mindkét gyártási eljárás esetén közel azonos volt, viszont az 
1 és 3% grafént tartalmazó minták közül az SPS technológiával előállított 
darabok jóval kisebb mértékben károsodtak, mint a HIP technológiával 
készültek.

9. ábra. A kenőanyag nélküli koptatásból származó kopásnyomokról készült LSM 
képek

A morfológiai vizsgálatok első megállapításai tehát összhangban 
vannak a kopásvizsgálatok mérési eredményeivel, amelyek ugyancsak az SPS 
minták kedvezőbb kopásállóságára utaltak. A későbbiekben a kopásnyomok 
átfogóbb SEM vizsgálatával az uralkodó kopási mechanizmusok is 
meghatározhatók lesznek.
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Mikrokeménység vizsgálat

A mikrokeménység-vizsgálatokat a Miskolci Egyetem Mechanikai 
Technológiai Tanszékének Mitutoyo típusú mikrokeménység-mérő 
berendezésén 5N terhelőerővel végeztük el. 

A próbatesteken mért mikrokeménység vizsgálatok eredményeit a 10. a) 
ábra szemlélteti, amelyből megállapítható, hogy a többrétegű graféntartalom 
mennyiségének növelésével csökkent az anyagok keménysége. Ez a grafén 
részecskék körül szintereléskor visszamaradó pórusoknak tulajdonítható. 
Összességében feltételezhető, hogy a két anyag keménységbeli különbségét 
nem csupán a kristályszerkezetek eltérése, hanem a porozitásbeli különbség 
együttesen határozza meg.
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10. ábra. A mikrokeménység vizsgálat eredményei

Amennyiben a már korábban meghatározott kikopott keresztmetszet 
értékeket (ld. 10. b) ábra) hasonlítjuk össze a keménységmérés eredményeivel 
megállapítható, hogy az anyag keménysége meghatározó szerepet játszik 
mindkét módon előállított minták esetén a kopással szembeni ellenállás 
tekintetében, azaz a nagyobb keménység jobb kopási ellenállást eredményez.

Törési	szívósság	vizsgálata

A Vickers lenyomatos törési szívósság meghatározása 10 N terhelőerővel 
történt. A vizsgálatok során kapott eredményeket a 11. ábra szemlélteti.
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11. ábra. A törési szívósság vizsgálatának eredményei

Mint látható, az összetétel változtatás hatása, mindössze a 3% 
grafént tartalmazó minták esetében figyelhető csak meg, a HIP mintáknál 
növekedés, az SPS mintáknál csökkenés mutatkozik a kisebb mennyiségű 
MLG tartalmú minták szívósságához képest. Mivel a HIP eljárással előállított 
β-szilícium-nitrid alapvetően nagyobb szívósságú fázis, mint az SPS gyártású 
α-szilícimunitrid, ugyanakkor ilyen irányú különbséget csak a 3% grafén 
tartalmú mintáknál tapasztaltunk, a törési szívósság vizsgálatok eredményét 
egyelőre nem tekintjük anyagra jellemzőnek és az okok feltárására további 
vizsgálatok elvégzését tartjuk szükségesnek. 

Amennyiben a kikopott keresztmetszeteket (ld. 10. b) ábra) és a 
rendelkezésre álló mechanikai jellemzőket (10. ábra. A mikrokeménység 
vizsgálat eredményei10. ábra a) részlete és  
11. ábra) összességében vizsgáljuk, azt a megállapítást tehetjük, hogy 
a keményebb, ridegebb mátrixú SPS minták kopását a szívósság és 
keménység együttesen szabályozta, azaz a kopásállóság mindkét anyagi 
tulajdonság egyidejű csökkenése mellett romlott. Ezzel szemben a 
szívósabb, lágyabb HIP minták esetében a kopást elsősorban a keménység 
kontrollálta, hiszen a növekvő szívóssági jellemzők ellenére a csökkenő 
keménységgel hozható kapcsolatba a gyengülő kopási ellenállás [16].

Ennek a jelenségnek több oka is lehet, például:

- a minták porozitása ismeretlen;
- a szintereléskor fellépő szemcseméter-változás, amely negatívan 

befolyásolja a szívósságot;
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- nem zárható ki új fázisok keletkezése sem, amelyek módosíthatják 
a tulajdonságokat;

- a Vickers lenyomatos törési szívósság meghatározásának 
bizonytalansága.

Összefoglaló

Kutatásunk során kétféle szinterelési technológiával előállított, 
monolitikus, 1% és 3% MLG-vel adalékolt Si3N4 kerámia nanokompozitok 
kopási sajátosságait vizsgáltuk.

Kimutattuk, hogy az alkalmazott – viszonylag durva méretű – MLG 
részecskék kedvezőtlenül hatnak a kopási ellenállásra. Ez feltételezetten a 
grafén jelenlétében általában megnövekvő porozitásnak tulajdonítható. Az 
SPS technológiával készült minták kopási ellenállása mindhárom vizsgált 
anyagminőség, a monolitikus és a grafénnel adalékolt minták esetén is 
kedvezőbb volt, mint a HIP eljárással készülteké. A tapasztalt viselkedés 
anyagszerkezeti háttere, hogy a kemény, rideg mátrixanyag jobban ellenállt 
az uralkodó kopási károsodásnak. 

A törési szívósság meghatározásának bizonytalanságai ellenére 
az SPS mintáknál a kopás és a mechanikai jellemzők közötti kapcsolat a 
várakozásnak megfelelően alakult: a kerámiákra jellemző módon a nagyobb 
szívósságú és keménységű minták esetén kedvezőbb volt. A HIP minták 
ettől eltérő viselkedésének oka (nagyobb szívósság mellett gyengébb kopási 
ellenállás) további vizsgálatokkal tisztázandó. 

A mért súrlódási együtthatók és a kikopott keresztmetszet értékei 
kismértékben ugyan, de azonos módon változtak, vagyis a kopással szembeni 
ellenállás a nagyobb grafén tartalmú mintáknál a súrlódási együttható 
növekedése mellett csökkent. A kétféle módon gyártott próbatesteknél a 
közel hasonló értékű – 0,32-0,41 közötti – súrlódási együtthatók ellenére 
a kopás mértéke jelentősen különbözött, a kétféle mátrixanyag kopási 
mechanizmusának felételezett eltérései miatt.

Kutatásunk eredményeként a két különböző gyártási technológiával 
előállított próbatestek kopásvizsgálatának tapasztalatai alapján, ami az SPS 
technológiával előállított minták jelentősen kedvezőbb kopási ellenállását 
tárta fel, kijelölhető a grafénnal adalékolt Si3N4 nanokompozitok további 
fejlesztésének iránya, a gyártási technológiák előnyös tulajdonságainak 
maximális kihasználása érdekében [6].
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A TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREK 
KÍSÉRLETI	ÚTON	TÖRTÉNŐ	

OPTIMALIZÁLÁSA A DP ACÉLOK 
PONTHEGESZTÉSE SORÁN

Prém László
Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet, 

Miskolc, Magyarország

Absztrakt

A napjaink autógyártásában egyre nagyobb jelentőséggel bíró DP acél 
vékonylemezek ponthegeszthetősége jelentősen különbözik a járműiparban 
évtizedekig meghatározó jelentőségű, kiválóan hegeszthető lágyacélokétól. 
Jelen cikkben a nagyszilárdságú DP acélok ponthegesztése során alkalmazható 
különböző elektródtípusokat és geometriákat, illetve az optimális elektróderő 
tartományát vizsgálom. Hegesztési kísérletek révén meghatározom a 
DP 1000-es acélminőség ellenállás-ponthegesztése során alkalmazható 
hegeszthetőségi munkatartományokat folyamatos és szakaszos energiabevitel 
esetén, továbbá elemzem a technológiai paramétereknek a kötések minőségére 
gyakorolt befolyását. Megvizsgálom, hogy az impulzustechnika alkalmazás 
révén hogyan változik a hegeszthetőségi munkatartomány, illetve azt is, 
hogy a folyamatos és szakaszos energiabevitellel ponthegesztett kötések 
mely igénybevétel és anyagvizsgálati mód esetén bizonyulhatnak megfelelő 
minőségűnek.

Kulcsszavak: nagyszilárdságú DP acél, ellenállás-ponthegesztés, elektród, 
hegeszthetőségi munkatartomány, szakaszos energiabevitel
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Bevezetés

A magyar gazdaság egyik húzóágazata az autóipar. Hazánkban számos 
autóipari klaszter működik, amelyek több száz autóipari beszállítóként 
funkcionáló kis- és középvállalkozást tömörítnek magukba. A világszerte 
nagy ráfordítással folyó autóipari anyagfejlesztéseknek köszönhetően ma 
már az autóipari beszállítóknál dolgozó mérnökök munkájuk során egyre 
különbözőbb szilárdságú és alakváltozó képességű acélminőségekkel 
találkozhatnak. Ebből következik, hogy ezeknek az anyagoknak igen eltérő 
lehet a különböző képlékenyalakítási és hegesztéstechnológiákkal történő 
feldolgozása, ami nagy kihívást jelenthet a technológiát tervező mérnököknek.  
A járműgyártásban évtizedeken keresztül meghatározó jelentőségűek 
voltak a konvencionális lágyacélok, amelyek jól alakíthatóak és kiválóan 
hegeszthetőek. A személygépkocsik önsúlycsökkentésének igénye, 
az egyre fokozódó biztonsági előírások és a fokozatosan szigorodó 
környezetvédelmi előírások következtében az utóbbi években előtérbe 
került a korszerű nagyszilárdságú acélok alkalmazása. Az elsőgenerációs 
korszerű nagyszilárdságú acélok (AHSS) között a felhasználási részarányt és 
a ponthegesztéssel történő feldolgozást  figyelembe véve a ferrit-martensites 
szövetszerkezetű DP acélok vezető szerepet töltenek be [1].

A	DP	acélok	ponthegeszthetősége

A DP acélok ferrit-martensites szerkezetét leggyakrabban egy folyamatos 
hőkezeléssel, áthúzó kemencében, az interkritikus hőmérsékletre való 
hevítéssel, megfelelő idejű hőntartással, valamint szabályozott hűtéssel 
állítják elő [2]. A ferrit mátrixba ágyazott, finom, diszperz eloszlású 
kemény martensit szigetek az acél szilárdságát növelik, míg a lágy ferrit 
a jó alakíthatóságot biztosítja. A vegyi összetétel, ezen belül elsősorban a 
karbontartalom és a hűtési sebesség szabályozásával a martensit aránya 
20…70 % között változtatható [3]. Kísérleteink során a rendelkezésünkre álló 
DP acéltípusok közül a legnagyobb szilárdsággal és legkisebb alakváltozó 
képességgel rendelkező, így talán a legnagyobb kihívást jelentő 1 mm-es 
falvastagságú, DP 1000-es anyagminőség ponthegeszthetőségét vizsgáltam. 
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1. ábra: a) A DP acélok mechanikai jellemzőinek változása az alapanyag martensit-
térfogat hányadának függvényében; b) DP 1000-es acél mikroszerkezeti képe

Az 1. ábrán jól látható a DP 1000-es anyagminőség ferrit-martensites 
szövetszerkezete, illetve megfigyelhető a DP acélok szilárdsága, keménysége, 
alakváltozó képessége és az alapszövet martensit aránya közötti egyértelmű 
összefüggés is. 

Acélminőség

Mechanikai tulajdonságok Mikroszerkezet

Rm

(MPa)

Rp0,2

(MPa)

A80

(%)

HV 0,2

(-)

Martensit-
arány

(%)
DP 1000 1047 761 11,33 324 55 %

1. táblázat: A DP 1000-es acél mechanikai tulajdonságai és martensit-aránya

A DP acélok ponthegesztése abban tér el a hagyományos lágyacélokétól, 
hogy figyelembe kell vennünk, hogy az alapanyag jelentős mennyiségű, 
lágy, vakedzett martensitet tartalmaz, a mikroötvözők az austenitesedett 
anyagtérfogatok edződését segítik elő, továbbá nagyobb fajlagos ellenállás 
és nagyobb melegszilárdság jellemző rájuk, mint a lágyacélokra [4]. A 
hegesztéstechnológiát tervező mérnököknek ezért feltétlenül figyelembe kell 
venniük, hogy a DP acélok ponthegesztésekor edződési veszéllyel, a kötés 
kedvezőtlen tönkremenetelével, akár üzem közbeni repedéssel, ridegtöréssel 
is számolni kell, ha a lágyacéloknál megszokott technológiát alkalmazzák. 
A hegesztendő alapanyagot a kísérletek megkezdése előtt vegyelemzésnek 
vetettük alá, az eredmények a 2. táblázatban láthatóak.
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Acélminőség C (%) Si (%) Mn (%) Cr (%) Ni (%) Nb (%) V (%) B (%)
DP 1000 0,148 0,49 1,50 0,03 0,04 0,015 0,01 0,0004

2. táblázat: A DP 1000-es acél vegyi összetétele

Az	optimális	elektródtípus	és	elektróderő-tartomány	vizsgálata

Az ellenállás-ponthegesztés elsőrendű paramétere a hegesztőáram és a 
hegesztési idő. A hőforrás szempontjából másodrendűnek számítanak 
azok a paraméterek, amelyek a szekunder áramkör hatféle ellenállásából 
összetevődő, dinamikus karakterű eredő ellenállást befolyásolják. Ilyen 
másodrendű paraméternek számít az elektród anyaga, alakja, és geometriája 
is [5]. A DP acélok ellenállás-ponthegesztéséhez az univerzálisnak tekinthető, 
kiváló hő- és villamos vezetőképességű, kopásálló Cu-Cr-Zr összetételű 
bronzelektródok javasolhatóak. Az elektródgeometriák vonatkozásában pedig 
leggyakrabban a csonkakúp, a félgömb és a gömb-kúp kialakítású elektródok 
használatosak. A csonkakúp végződésű elektródok alkalmazásának nagy 
előnye, hogy viszonylag nagy heglencse átmérő készíthető, hátránya azonban, 
hogy a nagyszilárdságú acélok ponthegesztése során alkalmazott nagyobb 
elektróderők mellett viszonylag gyorsan kopnak, azaz a csonkakúp átmérője 
változhat, kedvezőtlenebb esetben ellipszissé torzulhat, ami a hegesztés 
során aszimmetrikus heglencsét, elégtelen hegedést eredményezhet. A DP 
acélok csonkakúp elektróddal történő ponthegesztése esetén a lágyacéloknál 
megszokott méretekhez viszonyítottan a homloklapátmérő mérsékelt növelése 
javasolt azonos felületi nyomás biztosítása mellett. A gömb-kúp és a félgömb 
végződésű elektródok lényegében azonos tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Állandó elektróderő tartása mellett, a gömbfelület révén, a hevítéssel arányos 
benyomódás megnöveli az elektród-munkadarab érintkező felületét, ezért az 
elektródnyomás folyamatosan csökken, a benyomódás lelassul, ezáltal pedig 
csökken a benyomódási mélység [5]. A gömbelektródok alkalmazásának 
további előnye, hogy az alsó- és felső elektród tengelyének néhány fokos 
szögeltérését is kiegyenlítik, illetve a gömbfelület miatt kedvező az átmenet 
az alapanyag és a heglencse között. A benyomódási mélységet az elektróderő 
mellett a lekerekítési sugár is jelentősen befolyásolja. Minél kisebb rádiuszú 
gömbelektródot alkalmazunk, annál nagyobb elektródbenyomódással 
kell számolnunk, azonban azt feltételezem, hogy ekkor a kötéskialakulás 
egyes fázisai jobban elkülönülhetnek egymástól, ami a nagyszilárdságú 
acélból készült ponthegesztett kötések minősítő vizsgálatai során nagy 
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előnyt jelenthetnek. A gömbvégződésű elektródok alkalmazásának további 
hátránya, hogy a maximálisan hegeszthető pontátmérő kisebb, mint 
csonkakúp alkalmazása esetén. Kísérleteink során Cu-Cr-Zr ötvözésű, R50-
es lekerekítési sugarú gömb-kúp elektródot alkalmaztunk.

2. ábra: a) a lenyomatsugár és b) állandó elektróderőhöz tartozó 
elektródnyomás a benyomódási mélység függvényében az alkalmazott gömb-kúp 

elektródnál [5] 
Az elektróderő növelése az átmeneti ellenállás mérséklésén keresztül a 
hőforrás teljesítményét is csökkenti, ezért az elektróderőt célszerű a jó 
érintkezéshez elégségesen alacsony értéken tartani. Ezzel ellentétben az 
elektróderőnek döntő befolyása van az olvadék körüli képlékeny zóna 
létrehozásában és fenntartásában, ami az olvadék kifröccsenését hivatott 
akadályozni. A képlékeny zónát csak az áramerősséggel arányosan növekvő 
elektróderő képes létrehozni és fenntartani. Az előzők szerint és az ezzel egyező 
üzemi tapasztalatoknak megfelelően az ellenállás-ponthegesztés három 
fontos paramétere közül a kötés minőségére az áramerősség és a hegesztési 
idő gyakorol nagyobb befolyást, míg az elektródaalak és az elektróderő 
hatása mérsékeltebb [5]. Az optimális elektróderő-tartományt kísérleti 
úton vizsgáltam. A vizsgálni kívánt elektróderő szintek meghatározásánál 
figyelembe vettem, hogy a nagyszilárdságú acélokhoz 20...50%-al növelt 
elektróderő alkalmazása javasolt [4]. A kísérletek során a következő 
elektróderőkkel készítettem pontkötéseket: Fe= 2 kN, 2,5 kN, 3 kN, és 3,5 
kN. Az előkísérletek tapasztalatait figyelembe véve azért ezt az erőtartományt 
vizsgáltam, mert ennél kisebb elektróderőnél nem volt megfelelő a felületi 
kontaktus a hegesztendő lemezek között, a nagyobb elektróderő pedig az 
átmeneti ellenállás jelentős csökkenését, illetve nagyobb benyomódást és 
nagyobb elektródkopást eredményezett. A kísérleti tapasztalatok alapján 
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kijelenthetjük, hogy az 1 mm-es falvastagságú DP 1000-es acél gömb-
kúp végződésű elektróddal történő ponthegesztéséhez a 2,5...3 kN-os 
elektróderő tartomány javasolható. Ezeknél az erőknél megfelelő minőségű, 
kigombolódott kötések készíthetőek, az elektródbenyomódás mértéke egy 
oldalra számítva mindössze 0,05...0,1 mm. 

3. ábra: a) ponthegesztett kötések nyíró-szakító ereje az áramerősség függvényében 
az optimálisnak ítélt elektróderőknél; b) kigombolódott kötés makroképei

A 3. ábrán jól látható, hogy az elektróderő növelése az átmeneti ellenállás 
mérséklése miatt az áramerősség tengely mentén jobbra tolja az Fny-
Iheg görbét, ami azt jelenti, hogy az elektróderő növelése az áramerősség 
növelését igényli azonos teherbírású vagy azonos heglencse átmérőjű kötés 
készítéséhez. Mindkét elektróderő alkalmazása esetén azonos szélességű 
áramerősség tartományban készíthetünk megfelelő minőségű kötéseket.

Az	elsőrendű	technológiai	paraméterek	behatárolása	folyamatos	
és	szakaszos	energiabevitelű	ponthegesztés	esetén

A ponthegesztés hőforrása az ellenálláshő, amelyre alapvető befolyással a 
hegesztési idő és a hegesztő áram van. Ez a tény indokolja, hogy ez a két 
paraméter az ellenállás-ponthegesztés elsőrendű paramétere. Egyes források 
szerint a hegesztő áramnak nagyobb befolyása van a pontkötés szilárdságára, 
mint a hegesztési időnek, azonban a hegesztési időnek az alacsonyabb 
áramerősség tartományban jelentősebb lehet a hatása a hegesztett kötés 
szilárdságára, mint nagyobb áramerősség tartományban [6]. Az előbbieket 
figyelembe véve a DP 1000-es acél hegeszthetőségi munkatartományainak 
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meghatározásakor a hegesztési idő és a hegesztő áram hatását vizsgáltam, míg 
a korábbi kísérletek során meghatározott elektróderő értékét az optimálisnak 
vélt, állandó értéken tartottam. A DP acélok ponthegesztéshez javasolt 
hegesztési főidő a kemény munkarendhez tartozó 9...15 periódus idő, míg 
az áramerősség vonatkozásában a 4,75...7,5 kA-es tartományt elemeztem. 
A munkatartományok felvételekor az MSZ EN ISO 14327:2004 szabvány 
előírásait követtem. A kísérleti alapanyagok gyártója, az SSAB ajánlása alapján 
a DP acélok folyamatos és szakaszos energiabevitellel a célnak megfelelő 
minőségben egyaránt jól ponthegeszthetők, ezért egy-egy kísérletsorozatot 
végeztem el a folyamatos és a szakaszos energiabevitelű ponthegesztési 
technológia munkatartományának meghatározására [4]. A különbséget az 
jelentette, hogy szakaszos energiabevitelnél a hegesztési főidőt két azonos 
idejű részre osztottam és a két impulzus közé 15 periódus szünetidőt iktattam. 
A munkatartományok bal oldali határoló görbéje a pontkötések maximális 
nyíró-szakító erejének 80 %-ához tartozik, míg a jobb oldali határoló vonal a 
kifröccsenés határát jelzi. A két határoló görbe közötti terület a jó minőségű, 
kigombolódott kötések tartománya. 

4. ábra: a) a hegeszthetőségi munkatartományok b) az impulzushegesztésre is 
alkalmas AC ponthegesztő berendezés

A folyamatos és szakaszos energiabevitel hatásvizsgálata

A kísérletek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy szakaszos 
energiabevitel során az egyes hőimpulzusok közötti szünetidőben a hevített 
térfogat az anyagban végbemenő hővezetéssel a következő hőimpulzus 
kezdetéig valamelyest hűlni tud, amely következményeként a hegesztési 
munkatartomány jobbra tolódik [7]. Ez azt jelenti, hogy a kifröccsenés 
nagyobb hőáram alkalmazása során fog bekövetkezni, mint folyamatos 
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energiabevitelű ponthegesztés alkalmazásakor. Az impulzustechnika 
alkalmazásnak hátránya, hogy körülbelül 5...10 %-al csökken a pontkötések 
maximális nyíró-szakító ereje és a ciklusidő is jelentős mértékben növekszik. 
A folyamatos energiabevitellel ponthegesztett kötésekkel összevetve azonban 
rendkívül nagy előnyt jelenthet, hogy a szakaszos energiabevitel révén az 
edződésre hajlamos DP 1000-es acél heglencséjének és hőhatásövezetének 
keménysége a kritikusnak tartott 450 HV alá csökkenthető, illetve ezzel 
összefüggésben jelentősen finomítható a kötések dendrites szerkezete (5. 
ábra). Ezeket a kedvező tulajdonságokat figyelembe véve, azt feltételezem, 
hogy az impulzussal ponthegesztett kötések a felszakító- és a keresztszakító 
vizsgálatok során lényegesen kedvezőbben viselkednek a nyíró-szakító erő 
csökkenés ellenére is, ugyanis ezek a vizsgálatok sokkal érzékenyebbek a 
különböző technológiai variánsokra, mint a nyíró-szakító vizsgálat. 

5. ábra: a) folyamatos és b) szakaszos energiabevitellel ponthegesztett kötés 
makrocsiszolati képe 

Összefoglalás

A nagyszilárdságú DP 1000-es acél folyamatos és szakaszos energiabevitelű 
ponthegesztési technológiájának vizsgálatakor megállapítottam, hogy 
a Cu-Cr-Zr ötvözésű, gömb-kúp kialakítású bronzelektród 2,5..3 kN-os 
elektróderő tartományban kiválóan alkalmas az 1 mm-es falvastagságú DP 
acélok ponthegesztésére. A DP acélokból készülő, statikus igénybevételnek 
kitett alkatrészek ponthegesztéséhez, ahol az elsődleges átvételi követelmény 
a minimális nyíró-szakító erő, megfelelő megoldást jelenthet a célszerűen 
megválasztott folyamatos energiabevitelű technológia. A dinamikusan 
igénybevett, élet- és vagyonbiztonság szempontjából fontos alkatrészek, 
különböző teherviselő elemek (pl.: autók B-oszlopa) hegesztésére célszerűbb 
a szakaszos energiabevitelt alkalmazni. Az impulzustechnika következtében 
kis mértékben csökken a pontkötések maximális nyíró-szakító ereje, de ezt 
bőségesen ellensúlyozza, hogy kedvezőbb lesz a kötések keménységeloszlása, 
szemcseszerkezete, kifáradási határa, fel- és kereszt-szakító ereje.
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Absztrakt

Az egységes EU-s Belső Energiapiac (IEM) létrehozásának kiemelt területe 
a szerve zett villamosenergia-piacok összekapcsolása. Az IEM célmodellje 
alapján ún. áramlás alapú (flow-based) kapacitáskalkulációt kell a jövőben 
alkal mazni a másnapi időtávú kereskedésű piacon. A kapacitáskorlátok e 
fogalomrendszer nek megfelelő matematikai megfogalmazását adjuk meg 
jelen tanulmányban. Bemutatjuk továbbá a korábbi, NTC kapacitásokat 
kezelő klíringalgorit mus továbbfejlesztését, áramlás alapú kapacitáskorlá tok 
imple mentálásával. A szoftverrel vizsgáljuk a jövőbeni áramlás alapú cseh–
szlovák–magyar piac-összekap csolást, mely hez az átviteli kapacitásokat háló-
zati load flow modellből számítottuk, az új módszer tan szerint. Elemezzük az 
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elszámoló árak alakulását és rámutatunk a paradox határkeresztező szállítások 
jelenségére.

Kulcsszavak: áramlás alapú kapacitás, piac-összekapcsolás, számítógépes 
szimuláció, szervezett villamosenergia-piac, szűk keresztmetszet kezelés

1. Bevezetés

Európában a határkeresztező teljesítmény-szállítások biztosítják a piacinteg-
ráció hoz szükséges kapcsolatot a különböző, jellemzően tagál lami méretű 
(ár)zónák között (Meeus 2005). A hálózat átvivő képessége azonban általában 
nem elegendő az piacok áreltéréseit kiegyenlíteni igyekvő villamosenergia-
kereskedelem biztosításához, azaz bizonyos hálózati elemek szűk kereszt-
metszetként korlátozzák azt. Emiatt a kapacitások előzetes kiosztására van 
szükség, mellyel elkerülhetőek azok a kereskedelmi szállítások melyek már 
túlterhelődéseket okoznának. 

A piacok integrációjának a kulcsa tehát a szűkkeresztmetszet-
kezelés és a kapacitásalloká ciók egységesítése. A hálózati szűkületek kezelése 
négy lépésből áll (Consentec 2004):

• Átviteli kapacitás számítása, azaz a még biztonságosan (pl. „n-1” elv 
alapján) lebonyolítható villamosenergia-szállítás meghatározása nettó 
átviteli kapacitás (NTC) vagy áramlás alapú fogalmakkal.
• Kapacitás-kiosztás, explicit vagy implicit allokációval. Csak a kiosztott 
kapacitásjog birtokában lehet határt is keresztező villamosenergia-
szállítást végrehajtani, a szállítás ún. menetrendezésével.
• Szűk keresztmetszetek előrejelzése a kapacitások kiosztásával lehetővé 
tett energiapiaci tranzakciók végleges értékének figyelembevételével.
• Operatív üzemviteli beavatkozás az esetleges túlterhelődések 
elkerülésére.

A másnapi időtávú kereskedésben az ún. implicit 
kapacitás-kiosztási módsze rek a preferáltak, ugyanis lehetővé teszik a 
különálló szervezett piacok (energiatőzsdék) összekapcsolá sát, valamint az 
ellentétes irányú kapacitásigények összevoná sát, nettósítását, így a hálózati 
átvivőképesség hatékonyabb kihasználását. Ezen eljárások a résztvevő piacok 
közötti szűkü leteket energiaár-differenciák érvé nyesítésével kezelik. Pl. egy 
importáló piacon több eladási ajánlatot lehet elfo gadni, ha a piaci elszámoló 
ár nagyobb, így csökkentve a behozott mennyiséget a kapacitáskorlát alá. 
Ha nem jelent kezik szűk keresztmetszet, akkor minden zónában azo nos kell 
legyen az ár, melyet a közös aggregált kereslet-kínálati görbe metszéspontja 
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határoz meg. NTC kapacitások alkalmazása esetén az eltérés mindig egyetlen 
határmetszékhez köthető, azon ban áramlás alapú (FB) eljárás esetén sokkal 
összetettebb az allokáció eredménye (ld. (4) egyenlet, ill. nem intuitív 
szállítások).

Az implicit kapacitás-kiosztás nem más, mint a tőzsdei 
elszámolási folyamat során a hálózat véges kapacitása és az elfogadott vételi, 
illetve eladási ajánlatok közötti összefüggést leíró korlátok figyelembe vétele. 
A teljes piac-összekapcsolás által elért összes társadalmi jólét (vevői és 
eladói többletek összege), mint célfüggvény maximalizálása általában együtt 
jár azzal, hogy az egyes árzónák nettó exportja (NEX), azaz az elfogadott 
eladási és vételi ajánlatok zónánként összesített mennyiségeinek különbsége 
nem zérus. Mindez határkeresztező szállításokkal jár együtt. Függetlenül 
az alkalmazott kapacitásszámítási eljárástól a tranzakciók közül csakis a 
határkeresztezőek volumene korlátozható az EU-s piacokon, függetlenül a 
vevő és az eladó adott árzónán belüli tényleges helyétől.

2. Áramlás	Alapú	Átviteli	Kapacitások	Számítása

A határkapacitások számítására jelenleg alkalmazott NTC alapú fogalom-
rendszer közvetlenül a szállítások lehetséges menetrendezett értékére ad kor-
látot, minden egyes szomszédos országpárra, határmetszékre vonatkozóan 
(pl. SKàHU irányban, adott órában max. 300 MW teljesítmény hozható be). 
Az áramlás alapú meg közelítés azonban – a NTC alapútól eltérően – lehetővé 
teszi a nemzetközi szállítások egymásra hatásának (pl. a közép-európai 
régióban jelentős hurok áramlásoknak) a figyelembe vételét az allokáció 
időpontjában. Vagyis a különböző területpárok közötti lehetséges szállítási 
relációkra nincsen egy-egy előre meghatározott átviteli kapacitásérték, 
hanem a különböző irányú szállítási igények (pl. ATàHU és SKàHU) 
versenyeznek a véges átvivő képességért ebben a számítási modellben. 

A FB kapacitásszámítás linearizált alakban előálló 
eredménye a további szállításra még igénybe vehető teljesítmény-áramlás 
(AMF), minden egyes hálózati korláton, azaz véges átvivőképességű fizikai 
elemen (távvezeték, transzformátor). A kiosztott kapacitásokat és az azok 
igénybevétele követ keztében fizikailag kialakuló áramlásokat a teljesít-
mény-áramlási eloszlási tényezők (PTDF) kötik össze, melyek az áramlások 
érzékenységi tényező, a zónák nettó export változásaira vonatkoztatva.

A számítás kiindulópontja a közös hálózati (load flow) 
modell, mely egy minden részvevőre együttesen vonatkozó alapeseti („n”) 
üzemállapo tot rögzít. A rendszerirányítók hatásköre a kritikus hálózati elemek 
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mellett a kritikus rendszer üzemál lapotok megnevezése is hiányállapotok 
formájában (alapeseti hálózat egyszeres („n-1”), kétszeres („n-2”), stb. 
kieséssel gyengítve). Ezután az áram lási és PTDF értékeket minden „h” órára, 
minden olyan „c” kritikus ág–hiányállapot párosításra számítani kell, melyek 
várhatóan korlátozhatják a határkeresztező kereskedelmet (Consentec 2004). 
PTDF definíció szerint:
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h
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cBA

hc Exchange
Flow
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→

→
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∆

= (1)

ahol ΔFlowc a teljesítményáramlás megváltozása [MW-ban] a c áramlás 
alapú korlátban megadott rendszer üzemállapotban („n”, vagy valamely 
„n-1, n-2”, stb. eset) a kritikus ágon.  ∆ExchangeAàB az A zónából B-be 
irányuló szállítás mértékének változása [MW-ban]. A PTDF tényezőket ún. 
DC teljesítmény áramlás-számítással határozzák meg, emiatt teljesülnek rá 
a linearitás szabályai (additivitás, homogenitás) (CAO 2009). Így implicit 
allokációkban elegendő egyetlen referencia („H” – „hub”) piacra számítani 
az eloszlási tényezőket, ugyanis a linearitás miatt:
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A további szállításra még igénybe vehető teljesítményáramlási 

„mozgástér”, az AMF meghatá rozásának kiindulópontja az adott hálózati ág  
maximális átvivőképessége. Ezt csökkenti a fenntartott tartalék, valamint az 
alap esetben szereplő és az explicit kapacitásjo gokra bejelentett szállítások 
által igényelt áramlások.

A FB kapacitáskorlát az összekapcsolt m piacok NEX-
jai által keltett fizikai többletáramlásra vonatkozik, melyekre teljesülnie 
kell minden hálózati ágon, hogy a nem haladják meg az adott elem AMF 
kapacitáskorlátját:

hcAMFNEXPTDFAMF hc
m

hmhcmhc ,,,,,,, ∀≤⋅≤ +− ∑ -ra. (3)
További korlátokat kell felírni az elszámoló árakra (MCP) 

vo natkozóan, hogy csak akkor jelentkezhessen árkülönbség a zónák között, 
ha egy szűk kereszt metszet korlátoz (azaz (3) egyik egyenlősége teljesül). 
Mivel a felírt (3)-ban szerepel PTDF, belátható, hogy a mennyiségi (NEX) 
változók klíringje során az árváltozókra (az optimalizáció duális változóira) 
is az eloszlási tényezőkkel arányos a korlát vonatkozik:

( ) .,,,,,,, ∑ ⋅−=−
c

hchcAhcBhBhA CPPTDFPTDFMCPMCP (4)
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A CPc,h szűkületi felár (árnyékár) megadja, hogy mennyivel 
nö vekedne a célfüggvény értéke, ha egyetlen MW-tal relaxálnánk a (3) 
korlátot. Ennek megfelelően akkor és csak akkor pozitív, ha az AMF+

c,h 
az aktív korlát (ill. negatív, ha az AMF–

c,h). Vagyis a piacokon a villamos 
energia annak megfe lelően árazódik, ahogyan azok a PTDF-ekkel arányban 
hozzájárulnak nettó exportjukon keresztül a korlátozó szűk keresztmet szet 
ki alakulásához.

3. Klíring	Algoritmus

A tőzsdei elszámolás (klíring) lényege a másnapi időtávú, aukciós típusú 
szervezett villamosenergia-piacon, hogy a kapuzárásig beérkező ajánlatok 
mindegyikéről eldöntsük, hogy a felajánlott vételi/eladási mennyiség mekkora 
hányadát tudjuk elfogadni a kereslet-kínálat egyensúlyából számítandó, 
mindenkire egyformán vonatkozó klíring árak (MCP) mellett (Sárközi 2011).

Az össze kapcsolt tőzsdék klíring algoritmusának célja 
tehát az elszámoló árak és a primer döntési változók, azaz a vételi és eladási 
ajánlatok elfogadási mértékei nek a meghatáro zása. Mindez egy egészváltozós, 
négyzetes célfüggvényű optimalizációra (MIQP) vezet, mely egy NP-nehéz 
komplexitású feladat. A gyakorlatban tehát problémát jelent a feladat mé-
retével exponenciálisan nö vekvő futási idő. A BME Villamos Energetika 
Tan székén, MATLAB kör nye zetben korábban kifejlesztett másnapi 
energiatőzsdei klíringszimulátor számos programfutást gyorsító fejlesztést 
tartalmaz, melyek le hetővé teszik, hogy a piacklíring kedvező esetben még 
a gya korlatban előfor duló adatmennyiségek esetén is másodpercek alatt 
elvégezhető. A szimulátor részleteit  (Divényi 2011, 2012)-ben publikáltuk, 
jelen cikkben – terjedelmi okok miatt – az áramlás alapú kapacitásfogalmakkal 
történő bővítésének ismertetésére kell szorítkozzunk.

Az optimalizáció célfüggvénye a társadalmi jólét növekmény 
maximálizálása (Sárközi 2011), azaz az elfogadott ajánlatok vevői/eladói 
többletének növelése. Korlátként figyelembe kell venni az ajánlatok elfogadási 
feltételeiből következő, a döntési és az árváltozók kapcsola tát megadó piaci 
szabályokat (pl. csak olyan eladási ajánlatot fogadunk el, amelyek limitára 
nem magasabb az elszámoló árnál). Teljesíteni kell továbbá (implicit módon) 
az árzónák közötti kapacitás- és árfeltételeket is, ezeket azonban újra kellett 
fogalmazni az áramlás alapú korlátok esetére, ld. (3-4). Az új kapacitások 
alkalmazásakor azonban nagyszámú ág–hiányállapot kombinációt kell ke-
zelni az allokáció során. E további korlátok számának redukálására új 
előszűrési mód szert alkalmaztunk, így fenntartható volt a számítás erőforrás-
hatékony sága a változószám csökkentésével.
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További megoldandó feladatot jelentett, hogy az áramlás 
alapú klíring eredmé nye ként megkapott zónánkénti NEX nem hatá rozza 
meg egyértel műen a határkeresztező csereprogramokat, a lehetséges hu rok-
tranzak ciók miatt (1. ábra). Ezen új kapacitások esetén ugyanis a bilaterális 
 menetren dekre nem vonatkozik közvetlenül korlát – ellentétben az NTC 
kapacitá sok esetével, melyek pontosan ezekre a határkeresztező szállításokra 
vonatkoznak.

1. ábra Példa azonos zónás nettó exporthoz tartozó határkeresztező tranzakciókra 
[MW], a második esetben 10 MW-os pozitív körüljárási irányú többlet 

huroktranzakcióval.

Szükségessé vált egy zónakonfigurációtól független, 
általános esetben alkalmazható számítás, melyre teljesül a tranzakciók 
volumenének minimalitása (lehetővé téve további, napon belüli kereskedést). 
Belátható, hogy a szabá lyozási zónák villamos szomszédsági mátrixának Mo-
ore-Penrose pszeudoinverzét [Border_adj]+ alapul vevő kalkuláció teljesíti e 
követelménye ket, s így egy lépésben, minden esetre számítható a kapott NEX 
vektorból a szükséges bilaterális határkeresztező (be) szállításokat. A módszer 
egyúttal lehetővé teszi az irányok súlyozását is (a szomszédsági gráf éleinek 
1-től eltérő felvételével) ezáltal lehetővé téve a hatékonyabb határkeresztező 
menetrend-kialakítást (pl. hálózati veszteségek figyelembevételét). 

[ ] TbeNEXadjBorder =+_ . (5)

4. Piac-összekapcsolás	Szimulációja

A korábban már a valós piaci klíringgel megegyező eredményeket szolgáltató 
szoftver kibővítésével megvizs gáltuk az új kapacitáskal kulációs eljárás 
beveze tésé nek hatását a CZ-SK-HU piac-összekapcsolásra. Az egyedi 
vételi és eladási ajánlatokat a (Divényi 2012)-ben ismertetett algoritmussal 
lehetett a publikus aggregált görbékből kinyerni. A kapacitásadato kat pedig 
egy korábban elkészí tett (Sőrés 2010), Kelet-Közép-Európa teljes átviteli 
hálózati topológiáját tar talmazó load flow modell adatait felhasználva, az 
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új módszertan szerinti, saját kapacitáskalkulációs modullal számítottuk. A 
szimulációt a rendelkezésre álló adatok alapján 2012 májusának első hét 
kereskedési napjára végeztük el, felhasználva az ENTSO-E Transparency 
Platform órás felbontású adatait. Mindez naponként közel 7000 vételi/eladási 
ajánlat és 2000 kapacitáskorlát kezelését igényelte. E gyakorlati léptékű 
szimuláció esetében is a futási idő mindössze néhány tíz má sodperc volt.

A hálózati számítás eredménye az összes lehetséges áramlás 
alapú korlát (ág–hiányállapot párok) melyek korlátozzák a csehországi 
(OTE), a szlovákiai (OKTE) és a magyarországi (HUPX) tőzsdék közötti 
szállításokat. A közép-európai régióban jellemző észak-déli kereskedelmi 
tranzakciók és fizikai áramlások következtében ezirányban telítettek a hálózati 
ágak. A klíringszimulációt lefuttatva a kereskedési napokra az eredmények 
alapján a jelenlegi, NTC alapú kapacitásdefiníció szerint a cseh–szlovák 
metszéken nem volt szűkület, azonban a HUàSK relációra a vizsgált órák 
23,2%-ban nem volt elegendő az így számított átvivőképesség. 

A részletes hálózatszámítás és az új kapacitáskorlátok 
fel írása azonosíthatóvá tette azon hálózati elemeket, melyek ténylegesen 
korlá tozzák az e szállításokat. A legtöbb órában a szállítások legnagyobb 
hányadát (a PTDF 25-30% is lehet egyetlen elemen!) lebonyolító 400 kV-os 
feszültségszintű határkeresztező táv vezetékek bizonyultak szűkület nek, más, 
hasonló (akár a három érintett ország területén kívüli) elemek hiánya esetén.

4.1	Szűk	Keresztmetszet	miatt	Kialakuló	Árkülönbség

Az új kapacitásfogalmak alkalmazásával a szűk keresztmet-
szetek pontosan, (3) szerint kezelhetőek. Nettósít hatóvá válnak az elemeken 
jelentkező ellenkező irányú fizikai áramlások, így a meglévő hálózati 
infrastruktúra sokkal hatékonyabban hasznosítható. Különösen igaz ez a 
megállapítás a régió országainak átviteli hálózatára, mely sűrűn aláhurkolt, 
s számos árzónát foglal magában, így több szállítás egymással ellentétes 
teljesítményáramlást okoz azonos hálózati elemeken.

A 2. ábra a kapacitáskorlátos órákban kialakuló 
árkülönbségek eloszlásfüggvényét mutatja be, melyet a klíringszimuláció 
futtatásával kaptunk. A hatékonyabb kapacitásallokáció következmé nye, hogy 
a (4) összefüggés szerint kell az árkülönbségeket meghatározni (ld. 1. táblázat). 
Emiatt a cseh és a szlovák piac ára is eltért minden kapacitásszűkületes órában, 
noha a hálózati szűkületet a jelentős magyarországi import okozta – legalábbis 
az NTC alapú fogalmak alapján! Megállapítható tehát, hogy az árdifferenciák 
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összes piacra történő szétterítésével történik meg a túlterhelődés megelőzése, 
vagyis a csehországi piac árváltozása is segíti a kapacitáskorlát betartását.

2. ábra A szűkületi órákban tapasztalt árkülönbségek eloszlásfüggvénye

4.2	Nem	intuitív	határkeresztező	menetrendek

Néhány kereskedési órában a klíring ún. nem intuitív 
határke resztező szállítást eredményezett. A 3. ábra egy ilyen paradox szituációt 
mutat be, amikor a cseh piac annak ellenére importál, hogy az a legolcsóbb 
piac mind há rom közül. Az áramlás alapú allokációban a szomszédos területek 
közötti áramlásokra nem vonatkozik külön megfogalmazott korlát, így 
előállhat ilyen eredmény, miszerint egy határmetszéken a drágább piacról az 
olcsóbb felé érdemes teljesítmény szállítani (pl. CZàSK). Ez a pénzügyileg 
nyilvánvalóan vesztesé ges tranzakció csak akkor következhet be, ha ezáltal a 
kapacitáskorlát enyhítésével valahol máshol nagyobb volumenben tud átlépni 
egy zónahatárt a villamos energia, az olcsóbb zónából a drágább irányában (a 
3. ábrán pl. SKàHU), így növelve az elért társadalmi jólétet. (A bemutatott 
órában 22,4 MW többlet OTE import további 5 MW HUPX importot tesz 
lehetővé, ld. 1. táblázat PTDF arányait, felhasználva (3), (4)-et).

1. táblázat Példa a piaci elszámoló árak és a szűkületet okozó távvezeték  
PTDF-jeinek viszonyára (2012. május 4-én, a nem intuitív kereskedési órákban).

Óra
MCP	–	OKTE 
(hub)	[€/MWh]

MCP	–	OTE

[€/MWh]

MCP	–	HUPX

[€/MWh]

Szűkületi 
PTDFCZ

Szűkületi 
PTDFHU

9 53,26 51,84 60,007 5,0% 22,4%
10 55,9 56 57,046 2,1% 24,1%



525

3. ábra Nem intuitív határkeresztező menetrend a SKàCZ relációban (május 4-i 9. 
óra)

A nem intuitív kereskedés vizsgálata kulcsfontosságú, 
ugyanis bár a teljes összekapcsolás szintjén az optimális megoldást jelentik 
(ekkor a legnagyobb az elért társadalmi többlet), egy-egy piac esetében 
azonban ez veszteséggel jár együtt. Különösen jelentős e hatás a kisméretű 
piacok esetében, melyek gyakrabban állhatnak a paradox helyzet kedvezőtlen 
oldalán, így lehetővé téve a nagyobb piacokra beadott ajánlatok többletének 
növelését, az aktív szűkület enyhítése révén.

Összefoglalás

A tanulmány bemutatta az új kapacitás-mérőszám rendszert, az áramlás alapú 
fogalmakat és megadtuk azon matematikai megfogalmazását e korlátoknak, 
mely lehetővé teszi az implicit allokációkban, piac-összekapcsolásokban 
történő alkalmazásukat. Röviden vázoltuk a folyamatosan fejlesztett, tőzsdei 
klíringet megvalósító eszközünket, melyet valós adatmennyiségű szimuláció-
ban, a cseh–szlovák–magyar másnapi piac-összekapcsolásra alkalmaz tunk. 
Azonosítottuk a tranzakciókat korlátozó fizikai elemeket, vala mint vizsgáltuk 
az új kapacitás fogalmak alkalmazásának hatását a kiala kuló elszámoló 
árakra. Elemeztük továbbá a fellépő új jelenségeket, az árdiffe renciákat és a 
nem intuitív menetrendeket.

Munkánk eredményeképpen a piacklíring szoftver az IEM 
célmodelljének megfelelő, áramlás alapú kapacitásfogalmak kezelésére 
is alkalmassá vált, és alapul szolgál a témában további alapkutatási és 
szimulációs feladatok elvégzésére a módszer várható hazai bevezetését 
illetően.
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KÖZLEKEDÉSI TERVEK 
TÉRHÓDÍTÁSI	LEHETŐSÉGEI	

MAGYARORSZÁGON

Szakonyi Petra 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Győr, Magyarország

Absztrakt

Győr Megyei Jogú Város (2007-től 2009-ig) részt vett a Pro.motion, majd 
(2008-tól 2010-ig) a Travel Plan plus c. projektekben. A projektek indulásakor 
szinte ismeretlen fogalom volt hazánkban az először Hollandiában, majd az 
Egyesült Államokban, majd Nagy Britanniában már az 1990-es évek elején 
elterjedt közlekedési terv fogalma. A projektek célja, az új megközelítési mód 
szerinti, energiatakarékos közlekedési menedzsment módszer kidolgozása 
volt a közlekedési szektor számára. A közlekedési terveket övező pozitív 
kritikák mellett azonban olyan szkeptikus vélemények is napvilágot láttak, 
melyek kérdőre vonták a azok hatékonyságát. Fenti szkeptikus vélemények 
eloszlatása és a jó gyakorlatok bemutatása érdekében íródott az alábbi cikk.

Kulcsszavak: közlekedési terv, közlekedési munkamegosztás, 
fenntarthatóság, forgalomcsökkentés, szabályozás
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Bevezetés

Világszerte egyre nagyobb figyelmet kap a közúti közlekedés 
menedzsmentje, azon belül pedig az egyéni gépjármű forgalom mérséklésének 
problematikája. Annak érdekében, hogy a városok gépjárműforgalma és 
annak káros következményei (zajterhelés, légszennyezés, városi szabad terek 
csökkenése stb.) csökkenthetőek legyenek, az egyéni gépjármű forgalom 
okozta problémákat meg kell oldani. 
Egy 2008-ban készült brit kutatás szerint, a városi gépjármű forgalom mintegy 
38 %-át a munkába járás, vagy valamilyen pl.: üzleti szempontból a munkához 
köthető közlekedés teszi ki. Ennek okán megszületett az a fajta szabályozás 
és módszertan, mely kifejezetten a munkahelyek közlekedési szokásaival és a 
munkahelyek által generált közlekedési problémák orvoslásával foglalkozik, 
elsősorban közlekedési tervek alkalmazásával [1]. 
A munkahelyi közlekedési tervet úgy lehet a legjobban definiálni, hogy 
az nem más, mint egy olyan közlekedési csomag, mely a munkahelyek 
dolgozói számára készül annak érdekében, hogy mindennapi közlekedésük 
környezetbarát módon történjen.  

1. A	közlekedési	tervek	múltja,	jelene	és	jövője

A közlekedési tervek már az 1990-es évek elején kezdtek elterjedni, először 
Hollandiában, majd az Egyesült Államokban, majd Nagy Britanniában. A 
közlekedési tervek elterjedését ezekben az országokban komoly politikai 
támogatás övezte. Az egyik legnagyobb volumenű munkahelyi közlekedési 
tervekkel foglalkozó kutatás a Londoni Egyetem vezetésével valósult meg 
2008-ban, amely 20 közlekedési tervet és tanulmányt foglalt magába [1]. 

1.1. A közlekedési tervek múltja és közlekedéspolitikai háttere 
Nagy Britanniában, 1997-ben alakult meg a „UK Association for Commuter 
Transport”(Munkába Ingázók Szövetsége), a brit Közlekedési Minisztérium 
alapításában. Ezt követően egy következetes követelményrendszer 
is megfogalmazásra került a helyi hatóságok, önkormányzatok és 
egészségüggyel foglalkozó szervezetek számára, a munkahelyi közlekedési 
tervek készítésének vonatkozásában. Az első közlekedési terveket érintő 
hatósági állásfoglalást és követelményrendszert megfogalmazó útmutató 
2001-ben jelent meg. Annak érdekében, hogy a közlekedési tervek minél 
szélesebb körben elterjedjenek a munkáltatók körében, az adórendszerben 
olyan, a munkáltatókat érintő módosításokat vezettek be, melyek rájuk 



529

motiválóan hatottak. 2002-ben, pedig megjelent egy olyan jó gyakorlatokat 
tartalmazó útmutató, melyek közül a későbbiekben több bemutatásra is kerül. 
2004-ben „Bölcsebb Választás” címen publikálásra került egy dokumentum, 
mely a „Közlekedés Jövője” című dokumentum kiegészítéséül szolgált. Ez a 
dokumentum megerősítésül szolgált arra, hogy a közlekedési tervek hatékony 
eszközei lehetnek az ingázás által generált közúti forgalom csökkentésének. 
2004-ben a London Közlekedéséért nevű szervezet London szerte 
meghirdetett egy több millió fontos munkahelyi közlekedési tervfejlesztési 
programot, mely lehetővé tette a közlekedési tervek minél szélesebb körben 
történő készítését és elterjedését, továbbá az egyetemeken is kiemelt figyelmet 
kapott a közlekedési tervek készítésében jártas szakemberek képzése. 2007-
ben a Brit Közlekedésfejlesztési Osztály létrehozta a „Nemzetközi Üzleti 
Közlekedési Hálózatot”, mely egy olyan fórumot biztosított a brit munkaadók 
számára, ahol megismerhették a közlekedési tervek alkalmazásának módját, 
lehetőségeit és hasznát [1].  

 1. 2. Közlekedési tervek a közelmúltban és napjainkban
A közlekedési tervek elterjedését követően 2008-ban és 2009-ben egyre 
inkább kezdett felmerülni az a kérdés, hogy vajon a közlekedési tervek 
mennyire hatékonyak. Elsősorban azt kezdték el vizsgálni, hogy gazdasági és 
egészségügyi szempontból milyen eredményt mutatnak. Vizsgálat alá kerültek 
továbbá a legjobb gyakorlatok is annak érdekében, hogy a közlekedési tervek 
még szélesebb körben elterjedhessenek. A közlekedési tervek hatékonyságát 
természetesen a széndioxid kibocsátás csökkentése szempontjából is nagy 
érdeklődés övezte. A pozitív kritikák mellett szkeptikus vélemények is 
megjelentek, melyek kérdőre vonták a közlekedési tervek hatékonyságát. 

• Mit lehet elérni a közlekedési tervek alkalmazásával?
• Hogyan lehet a közlekedési tervek hasznosságát mérni?

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása azért is volt érdekes, mert sok 
esetben a közlekedési tervek sikerének mutatóit az határozta meg, hogy 
mennyire nőtt például az adott cég dolgozóinak környezettudatossága, mely 
eredmény önmagában nehezen volt mérhető vagy értékelhető [1].
Magyarországon az első közlekedési tervek 2007 és 2010 között kezdtek 
megjelenni, amikor is az Intelligens Energia Európa Program6 keretében 
lehetővé vált a települési önkormányzatok számára, hogy az Európai Unió által 
biztosított támogatási és finanszírozási keret segítségével, egy-egy nemzetközi 
együttműködési projektben részt vegyenek és a projektek keretében, a 
közlekedési tervek készítésében jártas európai projekt partnerekkel való 
6   Intelligent Energy Europe Programme http://ec.europa.eu/cip/iee/ 
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szoros együttműködésben közlekedési terveket valósítsanak meg. Meg kell 
említeni továbbá, hogy Magyarországon a (korábban a cikkben definiált) 
közlekedési tervek készítésének szabályozásával, és alkalmazásával egyetlen 
országos jogszabály, vagy helyi rendelet sem foglalkozik.

2. Közlekedési	tervek	hatékonyságának	vizsgálata

Annak érdekében, hogy a közlekedési tervek hasznosságát egyértelműen 
értékelni lehessen elkészült Nagy Britanniában egy olyan tanulmány, amely 
20 olyan közlekedési tervet készítő és felhasználó munkahelyet vizsgált, 
ahol a legjobb gyakorlatok kerültek bevezetésre és ahol a közlekedési tervek 
eredményei jól mérhetőek voltak. Legelőször is felmérésre került az összes 
Angliában és Velszben lévő helyi hatóság, 554 üzlet, 45 korház, valamint 29 
felsőoktatási intézmény. Ezen intézmények közül a 133 legjobb gyakorlattal 
rendelkező intézmény került kiválasztásra, majd a legjobb gyakorlattal 
rendelkező intézmények közül egy telefonos interjút és egy felmérést 
követően, végül az a 20 intézmény került kiválasztásra, ahol lehetőség 
volt a közlekedési szokásokat jellemző monitoring adatok begyűjtése is. 
Ennek a 20 intézménynek, a közlekedési tervek hatására elért közlekedési 
munkamegosztás változásának vizsgálatára került sor, azon belül is elsősorban 
az autóvezetésre kifejtett hatására. A vizsgált intézményekben, a közlekedési 
tervek hatására, a monitoring időszak alatt, a dolgozók munkába járása 
során, 14%-al csökkent az autóval közlekedők és 18%-al, az autót vezetők 
száma. Elmondható továbbá, hogy a vizsgálatban résztvevő intézményekben, 
a közlekedési tervek hatására, mintegy megduplázódott a busszal, vonattal, 
kerékpárral és gyalogosan közlekedők száma [1].

2. 1. A közlekedési terv hatékonysága a vizsgált intézmény területi 
elhelyezkedésének függvényében
Köztudott, hogy a gépjármű forgalom nagyságát nagyban befolyásolja 
a munkahely és a lakóhely területi elhelyezkedése, egymás közötti 
távolsága, valamint a lakóhely és a munkahely városszerkezetben betöltött 
szerepe. Meg kell jegyezni azt is, hogy a közlekedésben és a közlekedési 
szokásokban végbemenő változások nem csak az adott célterületre vannak 
hatással. A legkézenfekvőbb összefüggés például abban mutatkozik, hogy 
ha egy munkahelyre érkező egyéni gépjármű forgalom csökken, akkor azzal 
párhuzamosan a környező iskolákba érkező forgalom is csökken [1]. 
Fenti következetéseket a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a 
Travel Plan plus projekt keretében, az általános iskolások körében végzett 
és azok közlekedési szokásait vizsgáló felmérés, és az azt követően készült 
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tanulmány is alátámasztja, mely szerint a felmérésben vizsgált közel 1000 
diák közlekedési szokása, szinte egytől-egyig szülei közlekedési szokásától 
függött és nem önálló döntésének eredménye volt [2]

2. 2. A közlekedési tervek hatékonysága és a parkolási szokások közötti 
összefüggések vizsgálata
A legtöbb tanulmány szerint a közlekedési szokások megváltoztatásában 
és ez által az egyéni gépjármű forgalom csökkenésében a parkolási 
menedzsmentnek döntő szerepe van.
A korábbiakban hivatkozott tanulmány szerint, az alábbi parkolással 
kapcsolatos rendelkezések járulnak hozzá a közlekedési tervek sikeréhez és 
fejtenek ki pozitív hatást az egyéni gépjárműforgalom mérséklésére:

• a rendelkezésre álló parkolóhelyek számának csökkentése az intézmény 
környezetében és fél mérföldes körzetben;
• parkolással kapcsolatos tiltó rendelkezések bevezetése;
• alkalmazottak parkolási díjfizetési kötelezettségeinek elrendelése;
parkolási díj kompenzációs támogatás (ha nem használja a rendelkezésre 
álló parkolóhelyet) [1].

Magyarországon a parkolási normák az OTÉK (253/1997. számú 
Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) 
által meghatározottak („4. sz. melléklet az építmények rendeltetésszerű 
használatához szükséges elhelyezendő személygépkocsik számának 
megállapítása”) szerint rendelkezik. A fentieken túl az OTÉK részletesen 
szabályozza az egyes közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló 
egységekhez építendő parkolóhelyek számát, a település mérete és a vonzott 
forgalom függvényében. A parkolási normákra vonatkozó előírásoktól való 
eltérésre igen korlátozott lehetőségek vannak. Fenti Kormányrendelet legfőbb 
problematikája, hogy a kötelezően betartandó parkolási normák a minimálisan 
biztosítandó parkolóhelyek számát jelentik, vagyis a jelenleg a szabályozás 
nem felel meg a fenntartható közlekedés tervezési elveinek (azaz annak az 
alapkérdésnek, hogy nem kell feltétlenül kiszolgálni minden parkolási igényt 
a személygépjármű-forgalom csökkentése érdekében). Ez azt jelenti, hogy 
a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé (igen speciális helyszínek és 
helyi rendeletek alkalmazásának kivételével) a biztosítandó parkolóhelyek 
számának csökkentését, így az előrebecsülhető forgalomnagyság csökkenését 
sem. Egy új, kifejlesztendő szabályozásra van szükség, amely a kiszolgálandó 
parkolási igények arányát határozza meg, figyelembe véve a tervezett 
beruházás helyszínének jellemzőit [3]. A jelenlegi szabályozási rendszer 



532

csökkenti a hazai közlekedési tervek hatékonyságát is, mivel nem ösztönzi a 
gépjárműforgalom csökkentését szolgáló, munkahely specifikus közlekedési 
szabályozás bevezetését. 

2. 3.  Közlekedési tervek és a közösségi közlekedés közötti összefüggések 
vizsgálata 
Ahogy az a korábbiakban bemutatásra került, a vizsgálatban résztvevő 
intézményekben, a közlekedési tervek hatására, mintegy megduplázódott a 
busszal, vonattal közlekedők száma. A busz és vonat használat népszerűbbé 
tétele tekintetében azok a cégek voltak a legeredményesebbek, melyek 
saját buszt alkalmaztak, melyek a célterületekről (legtöbb foglalkoztatott 
lakhelyéről) szállították a dolgozókat közvetlenül a céghez, vagy éppen a 
legforgalmasabb vasútállomásról vitték a cég dolgozóit munkába. Azok a 
cégek is eredményesek voltak, melyek külön buszokat indítottak csúcsidőben 
az utazás kényelmesebbé tétele érdekében. További eredményekhez 
vezetett a relatív olcsó buszjegyek értékesítése is. A buszközlekedésről és 
vonatközlekedésről való információszolgáltatás is a legtöbb sikeres cég 
esetében fejlesztésre került, akár csak az infrastruktúra [1].  

2. 4. A közlekedési tervek és a kerékpáros közlekedés közötti összefüggések 
A vizsgálatban résztvevő intézményekben a közlekedési tervek hatására a 
kerékpárral közlekedők száma is megduplázódott. A kerékpározás vonzóvá 
tétele szempontjából a legfontosabb szempontok a munkahelyek kerékpárral 
történő elérhetőségének javítása, vagy a meglévő elérési útvonalak 
fejlesztésének biztosítása volt. A hálózatfejlesztésen túl fontos szempont volt 
továbbá a kerékpárok megőrzésének és parkolásának biztosítása, valamint 
a zárható szekrények és zuhanyzási lehetőségek garantálása is a dolgozók 
számára [1]. 
Meg kell említeni azonban az Egyesült Királyság Közlekedési Osztályának 
azt az 1996-ban közzétett írását, mely szerint az utazások kevesebb, mint 2 
%-a történik kerékpárral. Felmerült a kérdés tehát, hogy a kerékpározásnak 
akkor mekkora szerepet kell szánni a közlekedési stratégiákban, ha a 
rövid utazások a közlekedésnek csupán egy kis részét teszik ki. Az 1996-
ban végzett kutatások szerint azonban a kerékpáros közlekedés alacsony 
részarányának oka abból is adódott, hogy a kerékpáros beruházások és 
fejlesztések elmaradtak. Egy 1999-ben végzett felmérés alapján már a 
megkérdezettek 82 %-a vélekedett úgy, hogy kerékpárutakat és parkolókat 
kellene fejleszteni, valamint a munkahelyi kerékpártárolást biztonságosabbá 
tenni a kerékpáros közlekedés részarányának növelése érdekében. Az 1998-
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ban megfogalmazott, úgynevezett „Fehér papír”, a kerékpározást már a 
közlekedés zöld alternatívájának nevezte, és célul tűzte ki a kerékpáros 
közlekedés részarányának 2012-re történő megnégyszerezését [4].

2. 5. A közlekedési tervek hatása a gyalogos közlekedésre
A vizsgálatba bevont intézményekben, a közlekedési tervek hatására, nem 
csupán a közösségi és kerékpáros, de a gyalogosan közlekedők száma is 
megduplázódott. A gyaloglás népszerűvé tétele szempontjából a legfontosabb 
a magas színvonalú gyalogos elérhetőség biztosítása volt. A gyalogos 
közlekedés fejlesztését biztosító intézkedések: a kereszteződések számának 
csökkentése, a gyalogos átjárók biztonságossá tétele, a forgalomcsillapítás és 
sebességkorlátozás, közvilágítás stb. voltak. 

2. 6. A közlekedési tervek hatékonysága az intézményi sajátosság 
figyelembevételével 
A közlekedési tervek készítése során nem lehet figyelmen kívül hagyni a 
közlekedési tervet igénybe vevő cég vagy intézmény területi sajátosságát, vagy 
a dolgozók jellemzőit (dolgozók korösszetétele, dolgozók jövedelemszintje, 
dolgozók lakhelye, dolgozók nemenkénti aránya, a munkahely mérete stb.). 
A felmérések szerint a dolgozók kora nem befolyásolja a közlekedési tervek 
sikerét, noha egyes tézisek szerint a fiatalabb munkavállalók közlekedési 
szokásait könnyebb megváltoztatni. Azok az intézmények azonban, melyek 
a városközpontokban helyezkednek el, vagy amelyek dolgozói alacsonyabb 
jövedelemszinttel rendelkeznek, illetve akik a munkahelyükhöz közelebb 
laknak, könnyebben változtatnak közlekedési szokásaikon és térnek át az 
autóhasználatról más közlekedési módra, derült ki a felmérésből [1]. A nagy 
számú női munkaerőt foglalkoztató cégek is jelentősebb sikereket értek 
el a közlekedési tervek alkalmazása során, az autóhasználat mérséklése 
tekintetében, bár ezen a területen befolyásoló tényező volt, hogy a női 
munkaerő jövedelme nem volt magasabb az átlagnál, így vélhetően a 
siker sokkal inkább a jövedelemszinttel, mint a nemek arányával van 
összefüggésben.
Egy 2003-ban, Hertfordshireben (3 cég dolgozóinak körében) végzett 
kutatás szerint a kerékpáros közlekedés részarányának növelését nagyban 
befolyásolhatja egy-egy intézmény, vagy munkahely dolgozóinak nemek 
szerinti összetétele. A felmérés során kimutatták, hogy a nők jellemzően 
rövidebb távolságot tesznek meg a munkába járás során és kevésbé szívesen 
járnak kerékpárral munkába, mint férfi kollégáik, kivéve a nőknek egy 
azon alcsoportját, amely rendelkezik kerékpárral, és elég közel lakik a 
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munkahelyéhez, és akik körében a kerékpár, mint közlekedési alternatíva 
különösen jelentős szerepet játszik [4]. 

3. Konklúzió

Amennyiben a közlekedési tervek Magyarországon is olyan súlyt kapnának 
a közlekedéspolitikában és a szabályozási rendszerben, mint Nagy 
Britanniában, a fenntartható közlekedés fejlődése sem csupán vízió lenne. A 
sikeres közlekedési tervek megvalósításának feltétele azonban, hogy ne csak a 
munkavállalók szemléletformálására terjedjen ki, hanem valódi intézkedések 
és fejlesztések is bevezetésre kerüljenek, melyek lehetővé teszik az egyes 
alternatív közlekedési módok használatát. Bár a közlekedési tervek, egyes 
munkahelyek közlekedési problémáira gyakorolt pozitív hatása kutatási 
eredményekkel megfelelően alátámasztott, a városi közlekedésterhelés 
csökkentésére gyakorolt hatása továbbra sem kétséget kizáróan igazolt. 
A közlekedési tervek városi életminőségére gyakorolt pozitív hatásának 
bizonyítása érdekében szükséges, további tudományos kutatás elvégzése, 
a kutatási eredmények értékelése és matematikai modellekkel történő 
alátámasztása. 
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Absztrakt

Az nyilvánvaló tény, hogy az „abszolút akadálymentesség” csak egy kis 
környezetben, a csúcstechnológia teljes támogatásával, bevezetésével 
valósítható meg. Kutatásom célja, hogy átfogó képet adjon az 
akadálymentességre vonatkozóan, mind az európai, mind a hazai jogi jellegű 
szabályozások, követelményrendszerek tekintetében, az akadálymentes 
környezetre vonatkozó törvények és a társadalmi integráció iránti igény 
ismeretében, a helyes megközelítési elvekkel egy újszerű, empatikus, etikus 
és esztétikus „szabályrendszer” kidolgozása.
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Akadályozottsággal élők a világ összes országában léteznek és találkoznak a 
mindennapi élet nehézségeivel. Ezek az akadályok gátolják vagy korlátozzák 
a fogyatékkal élőket az alapvető emberi és szabadságjogukban. Hazánk is 
az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan törekszik a fogyatékossággal 
élő esélyegyenlőségének a megteremtésére. Az intézkedések sorában 
kiemelkedő oktatás, mely az emberi jogok előmozdításának alapvető eszköze. 
Az elmúlt években, hazánkban a jogi szabályozások terén hozott pozitív 
irányú változásoknak köszönhetően megduplázódott a felsőoktatásban a 
fogyatékossággal élő hallgatók száma. 

Kulcsszavak: komplex akadálymentesítés, akadálymentes környezet

I. Alapfogalmak meghatározása

Annak érdekében, hogy az akadálymentesítés témakörét megfelelő 
szemszögből vizsgáljuk, jól értelmezzük, célravezető következtetéseket 
vonhassunk le, elengedhetetlen az alapfogalmakkal, meghatározásokkal 
tisztában lennünk. Tudnunk kell, hogy a környezet milyen hatást gyakorol a 
fogyatékos emberekre és tisztában kell lennünk a törvényhozási folyamatok 
során kialakult, használt kifejezésekkel is. 

A helytelen és zavaró értelmezések elkerülése érdekében elsősorban azt kell 
meghatároznunk, mit értünk fogyatékosság alatt. A köztudatban a fogyatékos 
egyén legtöbb esetben mozgássérült vagy mentálisan sérült embert jelent, 
ami nem fedi a valóságot. 

„A fogyatékosság nem betegség - Az Európai Parlamentben decemberben 
nemzetközi konferencián mutatta be fogyatékosságügyi világjelentését 
a Világbank és az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A konferencia 
házigazdája Kósa Ádám magyarországi EP-képviselő volt. 70 országból 
380 szakértő dolgozott a jelentésen, melynek célja ráirányítani a figyelmet 
arra, hogy a fogyatékosság nem betegség. A kiadvány teljes összhangban 
áll a fogyatékossággal élő személyek jogairól 2006-ban elfogadott ENSZ-
egyezménnyel, melyet az Európai Unió 2011 januárjában ratifikált (Szlovákia 
2010 márciusában). A világon csaknem egymilliárd ember, az egész lakosság 
15%-a él valamilyen szintű és típusú fogyatékossággal. A konferencián 
elhangzott, hogy a fogyatékosság ügyét komplexen kell kezelni, hiszen 
nemcsak gazdasági kérdés, hanem a szegénység elleni küzdelem, valamint 
a megfelelő egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
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kérdése is. Ennek tudatában az Európai Bizottság a fogyatékossággal 
összefüggő gazdasági hatásokat vizsgáló tanulmányt rendelt meg, melynek 
célja a téma pénzügyi vonatkozásainak feltárása.” (Carissimi – Esély 
fogyatékos és egészségkárosodott embereknek, III. évfolyam, 2012/1, január 
– február)

A fogyatékosság a gyógypedagógia alapfogalma. A fogyatékosság határozza 
meg azt a tulajdonságot vagy tulajdonságcsoportot, amely rászorulttá teszi az 
érintett személyét a gyógypedagógia ellátására. 

Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) 
nemzetközi osztályozás alapján három fogyatékossági fokozatot különítünk 
el: károsodás, fogyatékosság, ill. rokkantság.

II. Károsodás

A károsodások veleszületett rendellenesség, betegség vagy sérülés 
következtében jönnek létre. A károsodás oka a személyek képességének 
csökkenését okozhatják, akadályozhatják a tevékenységek kivitelezésében.

(a) Strukturális károsodás – a szervezet sejt alatti, sejten belüli 
(szubcelluláris), celluláris, szöveti, szervi alkotóelemeinek hiánya, 
csökkenése vagy torzulása. 

(b) Funkciókárosodás – a szervezet alkotóelemei által megvalósítandó 
folyamatok, működések hiánya, csökkenése vagy torzulása.

Károsodott tehát egy végtagját vesztett személy, de egy agyvérzést elszenvedő 
ember is (pl. kézamputáció, tüdő daganat, agyvérzés).

Egészségkárosodás: WHO terminológia szerint a károsodás (impairment) az 
ember pszichológiai, fiziológiai szerkezetének, funkciójának rendellenessége, 
esetleg hiányossága. A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV 
törvény szerint az egész szervezetre vonatkoztatott, a szervezet felépítésében, 
funkcióiban betegség, sérülés vagy veleszületett rendellenesség következtében 
kialakult kedvezőtlen változás. (Fogalomtár, http://rehab.munka.hu/c/
document_library)

Egészségkárosító kockázat: valamely munkakörnyezetből, munkavégzésből 
származó egészségkárosodás bekövetkezésének valószínűsége. (Fogalomtár, 
http://rehab.munka.hu/c/document_library)
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Egészségi állapot: a szervezet morfológiai (anatómiai) alkotóelemeinek, 
s azok funkciójának az állapota, a szervezet működésének meghatározott 
szintje, amely az egyén közérzetét, képességeit, tevékenységét, társadalmi 
részvételét befolyásolja. (Fogalomtár, http://rehab.munka.hu/c/document_
library)

(a) Az egészségi állapot romlása: a szervezet működésének, 
működőképességének csökkenése, torzulása, mely belső (endogén) 
vagy külső (exogén) ok következtében jöhet létre. (Fogalomtár, 
http://rehab.munka.hu/c/document_library)

(b) Kóros egészségi állapot: a szervezet működésének betegség, 
rendellenesség, sérülés miatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú 
változása. A kóros állapotot előidézheti genetikai hajlam, öregedés, 
stressz, terhesség stb. is. (Fogalomtár, http://rehab.munka.hu/c/
document_library)

1. ábra: Károsodás létrejötte, kialakulása, összefüggései

(Forrás: http://www.vitalitas.hu)
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III. Fogyatékosság

„A fogyatékosság emberi funkciózavart jelent: az ember normális szenzoros, 
motoros vagy mentális funkcióihoz szükséges képességek részleges vagy 
teljes, átmeneti vagy végleges hiánya.” (Dr. Klauber A. - Multimorbid 
betegek rehabilitációja) 

A fogyatékosság fajtái tehát az értelmi fogyatékosság, az érzékszervi 
fogyatékosság, testi és/vagy mozgásszervi fogyatékosság, halmozottan 
fogyatékosok. Az 1998. évi XXVI. törvény így határozza meg: fogyatékos 
személy az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, 
értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, 
illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós 
hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. Ha például 
az egyén kar amputáció miatt elveszti írásképességét, vagy az agyvérzés 
következtében elveszti beszédfunkcióját, fogyatékos személlyé válik.

2. ábra: Fogyatékosság létrejötte, kialakulása, összefüggései
(Forrás: http://www.vitalitas.hu)
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IV. Rokkantság

„Az egyén kora, neme és társadalmi szerepei szerint elvárható mindennapi 
tevékenység tartós akadályoztatottsága.” (Dr. Klauber A. - Multimorbid 
betegek rehabilitációja)

A rokkantság tehát az embernek, mint társadalmi lénynek a társadalmi 
szerepeiben, funkcióiban bekövetkező zavara. Ha például valamely 
fogyatékosság következtében az egyén elveszti munkahelyét, hátrányos 
helyzetbe kerül, melynek egyéb következményes problémái is lehetnek. A 
rokkantság tehát társadalmi funkciózavar és a fogyatékosság következménye 
(pl. írás-, beszédképtelenség miatti munkahelyvesztés, következményes 
családi, egzisztenciális problémák).

3. ábra: Rokkantság létrejötte, kialakulása, összefüggései

(Forrás: http://www.vitalitas.hu)

V. Fogyatékosság jelentésváltozásai

Az előzőekben felsorolt fogalmak egy folyamat különféle állomásait 
képezhetik. Amennyiben nem avatkozunk be megfelelő módon és időben, a 
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károsodásból fogyatékosság, a fogyatékosságból pedig rokkantság, hátrányos 
helyzet alakulhat ki.

A fogyatékos személyeket általában a „fogyatékos” jelzővel illetik. A 
szakmai és hivatalos nyelv már nem a „fogyatékos” megjelölést, hanem 
a „fogyatékos emberek”, „fogyatékos személyek” illetve a „fogyatékkal 
élő emberek” elnevezést használja. A fogyatékosság egy alapvető szakmai 
fogalom, de jelentéstartalma a mai napig nem egységes. Fogyatékosságot az 
emberi testi, idegrendszeri, lelki, cselekvésbeli vagy szociális tulajdonságok 
területeken határozhatunk meg. Ezeken belüli is a fogyatékosság vonatkozhat 
a tulajdonság területére, területen belüli egy vagy több tulajdonságra, területre 
is.

„Fogyatékos személyek: gyógypedagógiai nevelést igénylő személyek. 
Főbb csoportjaik: az értelmi fogyatékosok, a látássérültek, a hallássérültek, a 
mozgáskorlátozottak, a beszédben akadályozottak, valamint a teljesítmény- 
és viselkedészavarokkal küzdők. Nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük sajátos 
pedagógiai eljárások alkalmazását igényli.” (Mesterházi, 2001)

Magyarországon nemzetközileg is elismerten az elsők közt szabályozta törvény 
a fogyatékos emberek jogait 1998 évi XXVI. törvény. „Fogyatékos személynek 
az minősül, akinek érzékszervi (különösen látás-, hallásszervi), mozgásszervi 
értelmi képességei jelent mozgásszervi, értelmi képességei jelentős mértékben 
csökkentek vagy hiányoznak, illetőleg a kommunikációjában számottevően 
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való 
aktív részvétel során.” (1998. évi XXVI. törvény - a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról)

A közoktatási törvény azokat sorolja gyógypedagógiai területre, akiknél 
fogyatékosság áll fenn. Gyógypedagógiai nevelést igénylő személyek 
meghatározása országonként, illetve földrajzi és kulturális régiónként, 
valamint történelmi koronként változó. 

„Mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat 
formáld belőlük és általuk.” (Weöres Sándor)

VI.	Akadálymentesség	továbbfejlesztési	lehetőségei

Meglévő környezetünk az emberek nagy csoportja számára számos akadállyal 
bír, azaz nem akadálymentes. Az akadálymentesség alapvető célkitűzése az 
egyéni különbségek figyelembe vétele, olyan környezet kialakítása, amely a 
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fogyatékkal élő személyek környezet használhatóságát figyelembe veszi és 
mindenki számára biztonságosabb, kényelmesebb használatot biztosít.

VII.	Eltérő	követelményrendszer

Magyarországon 1998-ban olyan törvény került elfogadásra, melynek 
megvalósításához nem volt biztosított a gazdasági-, társadalmi feltétel. 
AZ építész szakma gyakorlatából is hiányzott az akadálymentesség 
megvalósításához szükséges rutin. 

Tehát az akadálymentesség biztosítása csak számos tudományág, szakterület, 
szakági tervezők összehangolt tevékenységével valósítható meg. 

Ahhoz, hogy az építés, átalakítás valóban akadálymentes legyen, már a 
tervezés során érdemes környezettervező rehabilitációs szakértőt vagy 
szakmérnököt (akadálymentesítési szakértőt) bevonni a tervezésbe, később 
pedig a kivitelezésbe is. 

Optimális esetben a rehabilitációs szakértők vagy rehabilitációs 
szakmérnökök nem csak a kész tervdokumentáció átnézésekor és a 
nyilatkozat kiállításakor kapcsolódnak be a tervezési folyamatba, hanem 
már sokkal hamarabb, a tervezési folyamat elejétől részt vesznek a 
munkában. Ideális esetben a tervező és a rehabilitációs szakember együtt 
mérik fel az akadálymentesítésre kerülő épületet vagy új építésnél már a 
koncepció megfogalmazásában is részt vesz a rehabilitációs szakember, 
majd a tervezés során folyamatosan konzultálnak egymással és egyeztetik 
a különböző akadálymentesítési megoldásokat. Együttműködéssel érhető 
el, hogy a tervdokumentáció minden szempontból megfeleljen a komplex 
akadálymentesítés kritériumainak. 

Európai Uniós és hazai pályázatok esetében is minden építési projekteknél 
kötelezően előírt  a pályázatban környezettervező rehabilitációs szakértő vagy 
szakmérnök alkalmazása a pályázat előkészítéséhez. 

A meglévő, sokszor védelem alatt álló épületeink esetében szükség lenne 
egy eltérő, az adott épületet egyéni szemlélettel vizsgáló akadálymentességi 
követelményrendszer. A kulturális örökségi védelem alatt álló épületek 
esetében az akadálymentesítés nem minden esetben oldható meg teljes 
körűen az örökségi értékek sérelme nélkül. Ezért ezekben az esetekben az 
akadálymentesítés kialakítását az örökségi értékek megőrzésének figyelembe 
vételével kell meghatározni. 
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VIII.	Intézményi	akadálymentesítés

Az akadálymentesítés lehet az épített környezet tudatos kialakítása, 
átalakítása. A műszaki megoldások tekintetében viszont megkülönböztetünk 
személyi és intézményi akadálymentesítést.

(a) Közhasznú intézmények akadálymentességének kialakítása az 
üzemeltető szervek, szervezetek feladata (állami és közigazgatási 
hatóságok és szervezetek).

(b) Üzleti szférában lévő szolgáltatások akadálymentességének 
kialakítását a piaci viszonyok szabályozzák, a társadalmi elvárásoknak 
megfelelően, mivel a szolgáltató és a fogyasztó viszonyát nem 
szabályozza magas szintű jogszabály. 

(c) Lakhatás akadálymentességének kialakítása alatt értendő a 
lakóházak – lakások minden típusára, vendéglátó szálláshelyekre, 
oktatási intézményekhez tartozó diákszállókra, kollégiumokra. 
Az akadálymentes lakhatás feltételeire ma még nincs kötelezően 
betartandó előírások. 

(d) Kereskedelmi szálláshelyek akadálymentességének kialakítása 
alatt értendő a szállodák, panziók, üdülők. Ezek akadálymentes 
kialakítása sokkal bonyolultabb az átlagnál, mivel erre a 
területre egyszerre vonatkozik a kereskedelmi – üzleti szféra és a 
közhasználatú létesítmények előírásai, szempontjai. Ugyanakkor itt 
a szálláshelyekben ötvöződik a lakóhely, az átmeneti és huzamos 
tartózkodású szálláshely funkciót. Tehát a „fogyatékos turizmus” 
számára is meg kell oldani az akadálymentességet.

(e) Oktatási intézményekben mára intézkedések történtek az 
akadálymentesség megvalósítása érdekében. Ugyanakkor megfelelő 
jogi szabályozások hiányában az oktatási intézményhez kapcsolódód 
diákszálló, kollégium akadálymentességének kialakítása jellemzően 
elmarad.
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4. ábra: Intézmények komplex akadálymentes vizsgálati szempontjai (épületek 
megközelítése, épületen belüli közlekedés, kommunikációs akadálymentesítés, 

menekülési útvonalak)

A komplex akadálymentesítés célja, hogy mindenkit befogadó, mindenki 
számára alkalmas környezetet, épületeket, tárgyakat és szolgáltatásokat 
alakítsunk ki. Az akadálymentesség biztosítása az élet minden területén 
szigorú szabályok megalkotását és társadalmi személetmód váltást igényel. 

IX. Társadalom befogadóképessége, toleranciája

Az emberek általában egyetértenek azzal, hogy a fogyatékos személyeket 
támogatni kell. Azonban amikor szemtől szemben találkoznak ezzel a 
jelenséggel, akkor sok esetben nem ez az elv érvényesül. Toleráljuk a tőlünk 
különböző tulajdonságokkal, jellemvonásokkal bíró egyéneket, de nem 
vesszük észre, hogy ezt a toleranciát nem egy-egy személlyel szemben kellene 
éreznünk, hanem mindenkivel szemben tanúsítanunk kellene. Hajlamosak 
vagyunk tehát a különböző tulajdonságokkal rendelkező, de valamilyen 
közös jellemvonást viselő embereket csoportosítani, és ezen csoportokat 
kizárni társadalmunkból. 
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A hétköznapi ember sok esetben nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, 
tapasztalatokkal, a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, ezáltal nem tud 
megfelelően viselkedni sem. Bizonytalannak érezzük magunkat, ami 
általában feszültséget kelt bennünk, és ezt a feszültséget minden ember 
másképp oldja, vezeti le: elkerüléssel, esetleg agresszív fellépéssel. Ahhoz, 
hogy a társadalom befogadóbb legyen a fogyatékos személyek csoportjával 
szemben, és a kialakult ellenérzés, hozzá nem értés megszűnjön, ahhoz ennek 
a csoportnak részt kellene vennie a hétköznapjainkban. Ez azonban csak úgy 
lehetséges, ha a körülmények biztosítva vannak minden területen.

Közösségben való jelenlétük elengedhetetlen alapja és feltétele tehát az 
akadálymentes környezet és közlekedés.

X. Zárszó

A kultúra az a terület, ahol a fogyatékkal élő különösen másodrendűnek 
érezheti magát. Míg a legtöbb kiemelt szerepű középületben, tehát 
kórházakban, önkormányzati épületeknél nagyobb számban megvalósul az 
akadálymentesítés bizonyos fokig, addig a kulturális intézmények háttérbe 
szorulnak. Fontos elfogadnunk azt a tényt, hogy a fogyatékkal élő személy 
teljes mértékben hozzánk hasonló ember, hasonló igényekkel, így a kultúra 
iránti hasonló érdeklődésüket sem szabadna akadályoznunk.

XI.	Köszönetnyilvánítás

„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című 
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
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VASBETON GERENDÁK VIZSGÁLATA 
A NÉVLEGES MEREVSÉGEK 

MÓDSZERÉVEL

Várdai Attila
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Budapest, Magyarország

Bódi István
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

A dolgozatban vasbeton- és feszített beton gerendák alakváltozás-vizsgálatát 
mutatjuk be az anyagi nemlinearitás figyelembe vételével, az MSZ EN 
szabványban ismertetett, névleges merevségek általánosított módszerét 
felhasználva.

Ismertetjük a névleges merevségek módszerének alkalmazását tiszta hajlítás 
és külpontos nyomás esetén.

A lehajlásokat mátrix elmozdulás- módszer alapon határozzuk meg. A 
vizsgált gerendákat részelemekre osztottuk, melyek merevségét a ténylegesen 
működő igénybevétel alapján számítottuk.
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Összehasonlító számpéldán mutatjuk be a lágyvasalással ellátott és a feszített 
gerenda viselkedését, egyenlő határnyomatékot feltételezve. 

A dolgozat bemutatott példáján hangsúlyozzuk a használhatósági 
követelmények vizsgálatának szükségét, illetve a terhelés tartósságának 
jelentőségét.

Kulcsszavak: névleges merevség, vasbeton, nemlineáris, görbületi inercia, EC

Bevezetés

A vasbeton tartószerkezetek terhelés hatására, a beton csekély húzószilárdsága 
miatt megrepednek. A repedések jelentősen csökkentik a szerkezeti 
elemek merevségét. A forgalomban kapható szoftverek többsége a terhelés 
merevségre gyakorolt hatását nem veszi figyelembe, ezzel az alakváltozások 
értékét és az igénybevétel-eloszlást pontatlanul számítja.

 Jelen dolgozatban az MSZ EN 1992-1-1: 2010 előírásaiban közölt 
névleges merevségek általánosított módszerének segítségével vizsgáljuk a 
terhelés hatását vasbeton gerendák számított merevségére és alakváltozásaira.

 A módszer a repedésmentes és a berepedt keresztmetszet jellemzői 
alapján, a teherintenzitás függvényében egy effektív merevséget határoz meg 
(Deák és mts. 2011). Az eljárás egy módosító, ζ-tényező segítségével a húzott 
betonzóna merevítő hatását is figyelembe veszi. 

 Jelen vizsgálatainkat síkbeli keretmodellen, mátrix-
elmozdulásmódszer alapon végeztük, a gerendák részegységekre történő 
felosztásával (2. ábra).

  Lágyvasalással kialakított és feszített vasbeton gerendák 
összehasonlító számításán keresztül mutatjuk be a kezdeti normálerő és 
az alkalmazott vasmennyiség merevségre gyakorolt hatását, különböző 
teherszinteken.

Az	effektív	merevség	meghatározása

A keresztmetszetek jellemzőit a vasbeton szilárdságtan szabályai alapján 
határozzuk meg, I.- és II.- feszültségi állapotban (Várdai 2013). Tiszta 
hajlítás esetén a számítás könnyedén elvégezhető, külpontosan nyomott 
keresztmetszet esetén azonban a berepedt keresztmetszet semleges tengelyének 
meghatározása (egyenes hajlítás feltételezése mellett) harmadfokú egyenlet 
megoldását igényli.
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 Alkalmazott algoritmusunk Cardano-képletének segítségével 
számítja a semleges tengely pozícióját.

 Külpontos nyomás esetén a semleges tengely nem a súlyponton 
megy át, ahogyan azt az 1. ábra mutatja, ezért az alakváltozások számításához 
a „görbületi inercianyomaték (Icu)” (Dulácska 1978) kerül meghatározásra, 
(Jankó 1982) alapján.

1. ábra- a görbületi inercianyomaték értelmezése.

Vizsgált modellek bemutatása

A merevségek vizsgálatát kéttámaszú vasbeton gerenda numerikus modelljén 
végeztük el. Az összehasonlítást a hatályos előírások szerinti tervezés 
szempontjából készítettük el, ezért a szilárdsági jellemzők figyelembe 
vételekor tervezési értéket vettünk alapul. Négy modell-változatot elemeztünk, 
melyek számított határnyomatéka egyenlő. Az elméleti fesztáv 8,0 m, minden 
modell esetén. A gerenda szélessége 35 cm.

 Az első modell (VB- 35×66) közönségesen vasalt vasbeton gerenda,  
66 cm-es magassággal, 4φ 20-as húzott betonacéllal. A második modell (VB- 
35×50) 50 cm magas, 6φ 20-as betonacéllal kialakítva. Jelen dolgozatban 
nem vizsgáltuk a betonacél-elhagyások hatását, így a fenti mennyiséget a 
teljes gerendahosszon feltételeztük.

 A másik két modell feszített gerenda, a P-0,678 jelű változat 
ν=0,678-es feszítési hányadot feltételez (3φ10-es betonacél és Ap=495 
mm2 keresztmetszeti területű feszítő acélbetét), míg a P- 1,000 jelű változat 
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kizárólag feszített acélbetétet tartalmaz. Utóbbi értelemszerűen elméleti 
jelentőségű, a gyakorlatban gerendák esetében (a ridegtörési kockázat 
minimalizálása miatt) nem alkalmazott változat. 

A modellek paramétereit a 2. ábra és az 1. táblázat foglalja össze.

2. ábra- a számítási modell és az egyes változatok keresztmetszeti kialakítása.

A feszítőerő hatásának szemléltetése miatt a P- 1,000 jelű modell feszítési 
feszültségét maximális (σp0,max= 1 350 N/mm2), a P- 0,678 jelű modell 
esetén ennél csekélyebb értékűnek (σp0= 1 250 N/mm2) tekintettük.

magasság határnyomaték vashányad

h As Ap MRd ρ=As,p/Ac

[cm] [mm2] [mm2] [kNm]

VB- 35×66 66 4φ20 1256 6 30 29 0 0054

VB- 35×50 50 6φ20 1885 0 310 53 0 0108

P- 0,678 50 3φ10+ 9× Fp 55/1860 235 6 495 0 312 42 0 0042

P- 1,000 50 9× Fp 55/1860 495 0 311 68 0 0028

S500- B Fp 55/1860

f y = 435 N/mm 2 f p = 1 617 N/mm 2

E s = 200 kN/mm 2 E p =195 kN/mm 2

Beton: C25/30

modellnév

vasalás

elrendezés

A betonacél jellemzői: A feszítőpászma jellemzői:

           
1. Táblázat- modellváltozatok paramétereinek összefoglalása.

A vizsgálatokat pillanatnyi terhelésre és tartós terhet figyelembe véve is 
elvégeztük. Előbbi esetben a beton kezdeti rugalmassági modulusának 
átlagértékét vettük figyelembe (Ecm) és a feszített tartók kezdeti feszítőerejével 
(P0) számoltunk. Utóbbi esetben 100%-os tartós terhelést feltételeztünk, 
tehát a kúszási tényező végértékével (ϕ∞) redukáltuk a számításban a beton 
rugalmassági modulusának értékét. A feszített gerendák betéteiben fiktív 
feszültségveszteséget definiáltunk (Δσ= 250 N/mm2 értékben).
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 A tartó terhelése egyenletesen megoszló teher, 1,5 kN/m-es 
teherlépcsőkben növelve. Pillanatnyi terhelés alatti állapot vizsgálatánál a tartó 
terhelését a határnyomaték eléréséig, tartós teher esetében a határnyomaték 
60%-ig növeltük. Utóbbi jó közelítéssel modellezi átlagos magasépítési 
szerkezetek kvázi állandó teherszintjét, melyre a lehajlási követelmények 
ellenőrzendők.

Pillanatnyi terhelés vizsgálata

A 3.ábrán látható az egyes modell-változatok igénybevétel-lehajlás diagramja. 
Leolvasható a normálerő kedvező hatása a terhelés során.
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3. ábra- gerendák alakváltozása, rövid idejű terhelés hatására.

 A feszített gerendák repesztő nyomatékának értéke jelentősen 
megnőtt a vasbeton tartókéhoz képest, azonos magasság esetén több, mint 
háromszorosára. Magas kihasználtság eléréséig a feszített gerendák mindössze 
~30-60% alkalmazott vasmennyiség mellett is kedvezőbb alakváltozást 
mutatnak.

 A repedések megjelenését követően azonban az alakváltozások kis 
tehernövekmény hatására is rohamosan növekszenek és mivel a repedés magas 
terhelés mellett következik be, ezért a rugalmas-berepedt állapot tartománya 
(II. feszültségi állapot) jelentősen lecsökken. Ennek következményeként 
a tönkremenetel folyamata valós szerkezeten kevésbe észrevehető, mint 
vasbeton gerenda esetén, ez indokolja a szabályzatokban szereplő, feszítési 
hányadra vonatkozó korlátozást.

 Nem meglepő módon a gyakorlati kialakítások közül a legkedvezőbb 
viselkedést a magasított keresztmetszetű vasbeton gerenda (VB- 35×66) 
mutatja. Számított lehajlása maximális terhelés alatt mindössze 68,8%-a 
az alacsonyabb (de kétszeres fajlagos vashányaddal rendelkező) vasbeton 
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tartóénak (VB- 35×50). Megjegyzendő, hogy az összehasonlítás magasabb 
gerendája 32%-al több betonmennyiséget igényel a többi modellváltozaténál.

A tartóközép merevségének változását a terhelés során a 4. ábrán mutatjuk be.
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4. ábra- gerendák merevsége a mezőben.

 Látható, hogy leghamarabb a VB- 35×50 jelű vasbeton tartó 
merevségcsökkenése indul meg, viszont a kedvező fajlagos vasmennyisége 
miatt merevsége maximális kihasználtság esetén is 36,7%-a a repedésmentes 
értéknek. A magasított vasbeton gerenda merevsége kezdeti értékének 23,9%-
ra redukálódik, de abszolút értékét tekintve továbbra is a legmerevebbnek 
tekinthető a tönkremenetelt közvetlen megelőzően.

  A feszített gerendák merevségcsökkenése bár szintén jelentős (a 
kezdeti érték ~30%-ra esik vissza), de csak a teherbírás közel felét- két 
harmadát meghaladó teherszinten kezdődik meg. Figyelembe véve, hogy 
P-0,678 esetében a vasmennyiség 38,7%-a a VB- 35×50 jelű modellének 
(P-1,000 esetén pedig mindössze 26,3%-a) belátható, hogy jelentős 
anyagmegtakarítás érhető el a feszítési technológia alkalmazásával.

 A normálerő következtében a merevség csökkenése is egyenletesebbé 
válik. A folyamat a 3. ábra alakváltozási görbéin is megfigyelhető, ami a 
közönséges vasbeton tartókéval ellentétben nem bi-lineáris (jelen modell a 
III. feszültségi állapotot a merevségek számításakor nem veszi figyelembe).

 A statikailag határozatlan tartók igénybevétel-eloszlása szintén 
merevségüktől függ és a fenti különbségek a számított merevség értékében 
óvatosságra intenek a lineárisan rugalmas elméletek eredményeinek 
elfogadásával kapcsolatban. Könnyedén belátható a nemlineáris eljárások 
szüksége, azon belül is az alkalmazott módszer jelentősége.
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Tartós terhelés vizsgálata

Az alakváltozások ellenőrzése a használhatósági határállapot vizsgálatainak 
része. A reológiai folyamatokat figyelembe véve a számítást tartós terhelés 
mellett hajtottuk végre. 

 Amíg a pillanatnyi terhelés modellezése során a beton rugalmassági 
modulusát Ecm=31,4 kN/mm2 értékkel számoltuk, addig tartós terhek esetén 
ennek 29,9%-át (Ec,eff=9,4 kN/mm2) vettük figyelembe.

 Repedések már használati állapotban is megjelenhetnek a tartón és az 
igénybevétel megoszlásának függvényében a merevség nem állandó a tartó 
mentén. A merevség változását a 60%-os kihasználtság mellett az 5. ábra 
szemlélteti.
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5. ábra- merevség változása a tartó mentén.

 A forgalomban lévő szoftverek többsége a merevséget azonban 
a tartó mentén konstansnak tételezi fel és azt az alkalmazott vasalás 
elhanyagolásával számítja. Ennek megfelelően Ec változásával egyenesen 
arányos módosulást tételez fel a számított merevség és így az alakváltozások 
értékében. Esetünkben azonos teherszinten ez a feltevés a pillanatnyi lehajlás 
3,34 szeresét jelentené.

 Az elhelyezett vasalást a homogenizált keresztmetszetek 
számításakor a betonacél és a beton rugalmassági modulusának arányában 
vesszük figyelembe, egy α-tényező segítségével (korábbi „n-es számítás”), 
ezért Ec módosulása a vasalás figyelembe vételét is befolyásolja. α értéke 
számpéldánkban ~6,2-ről ~20,7-re nő, tehát az elhelyezett vasmennyiség 
szerepe jelentőssé válik. A VB- 35×50 jelű modell esetén a vasalás figyelembe 
vételével a lehajlás tartós teher alatt 39,4 mm, ami 1,47 szerese a pillanatnyi 
lehajlásnak (és nem 3,34 szeres érték).



554

 Feszített gerendák esetében a feszültségveszteségek is jelentősen 
módosítják a merevséget. A kisebb feszítőerő miatt lecsökken a repesztő 
nyomaték értéke, így korábban megindul a tartó merevségcsökkenése. A 
lehajlások emiatt P- 0,678 esetén 7,67 szeres, a P- 1,000 jelű változatnál 
pedig 21,55 szeres (tehát a rugalmassági modulus változása által indokolt 
értéket jóval meghaladó) mértékűre nőnek.

 A 6. ábrán látható a gerendák számított lehajlása, valamint az  
L/250= 32 mm értékű, esztétikai követelményt jelentő lehajlás-korlát.
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6. ábra- tartós terhelés alatti lehajlások, mezőközépen.

 A választott határérték természetesen ennél szigorúbb is lehet, 
amennyiben csatlakozó szerkezeti elemek épségét kell biztosítanunk és ekkor 
az alakváltozásokat a lehető legkörültekintőbben kell meghatároznunk.

 A modellváltozatok közül jelen esetben a magasított vasbeton 
gerenda (VB- 35×66) és a kizárólag feszítő acélbetétet tartalmazó (pusztán 
elméleti vizsgálat célját szolgáló) feszített gerenda (P- 1,000) teljesíti az 
előírt követelményt.

 A gyakorlatban a statikai szempontból indokolt tartóméret alkalmazása 
azonban gyakran (például építészeti igények miatti) problémákba  ütközik. 

 A bemutatott módszer értékeléséhez  összehasonlítottuk a számított 
eredményeket közelítő eljárásokkal. A 2. táblázatban feltüntettük a vasalatlan 
betonkeresztmetszet (EIbeton), illetve a vasalás figyelembe vételével az I.- 
(EII) és II.-feszültségi állapot (EIII) szerint számított hajlítómerevségeinek 
értékeit. Szintén ábrázoltuk a repesztő nyomaték (Mcr) és a ζ-tényező  
értékeit.
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 Az ‚A esetben’ a  betonkeresztmetszet (EIbeton) merevségével 
számítottuk a lehajlásokat, az általános statikai szoftverek által használt 
(lineárisan rugalmas) eljárásnak megfelelően.

 A ‚B esetben’ Mcr értékéig az I.- stádium, majd e feletti 
nyomatékértékre (M-Mcr) a II.-feszültségi állapot szerinti jellemzők szerint 
meghatározott lehajlásokat összegeztük, (Massányi és mts. 1989)-ban 
ismertetettek alapján, de a húzott zóna merevítésének elhanyagolásával.

 A ‚C eset’ értékei az MSZ EN előírások szerint, a ζ-tényező 
felhasználásával kerültek meghatározásra, azonban a mezőközépi 
tartókeresztmetszet jellemzőit a tartó mentén állandónak tekintve. 

A ‚D eset’ eredményei a dolgozat korábban ismertetett értékei (6. ábra).

Modell EIbeton EII EIII Mcr ζ felhajlás A B C D

[MNm2] [MNm2] [MNm2] [kNm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

VB- 35×66 . 8 jún.95 ápr.49 8 .31 .899 16.239 20.288 24.656 23.513

VB- 35×50 márc.34 p .45 ápr.31 58.5 .954 37.350 36.826 40.157 39.404

P- 0,678 márc.34 ápr.38 25.máj 14 .42 . 33 .1 30.184 30.696 38.484 35.619

P- 1,000 márc.34 r.3 28.jún 181. 5 .552 9.548 27.802 25.439 30.582 24.233

E c = 9400 N/mm 2 p= 24.0 kN/m L= 8.0 m

M= 192.0 kN L/250= 32.0 mm

2. Táblázat- lehajlások közelítő számítása.

 Az eredményeket elemezve megállapítható az ‚A eset’ 
megbízhatatlansága. A vasalás és az anyagi nemlinearitás elhanyagolása 
miatt pontossága esetleges, a vizsgált teherszint és a vashányad jelentősen 
befolyásolja.

 

A ‚B eset’ az előzőnél jobb közelítést eredményez, de (a fentiekben ismertetett 
feltételek mellett is) a biztonság kárára közelíti a ‚D eset’ (dolgozatban 
„pontosnak” tekintett) értékeit. A hatályos előírások szerinti közelítés (‚C 
eset’), a mértékadó görbület konstansnak tekintve, biztonságos közelítést 
ad. Feszített gerendák esetében azonban, ahol használati állapotban a magas 
repesztő nyomaték miatt csak a mező korlátozott része reped be (5. ábra), 
jelentősen túlbecsüli az alakváltozások értékét.
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Összefoglalás

A kielégítő pontosságú tervezéshez vasbeton esetén az anyagi nemlineárist 
figyelembe vevő eljárások alkalmazása elengedhetetlen.

 Tanulmányunkban különböző szerkezet-kialakításokat vizsgáltunk 
meg és összehasonlítottuk viselkedésüket pillanatnyi és tartós terhelés 
hatására. Értékeltünk alakváltozásokat közelítően meghatározó módszereket.

 Hangsúlyoztuk a részletes tervezés szükségét a merevségi 
követelmények kielégítéséhez. Bemutattuk a repedéseket záró tengelyirányú 
nyomóerő kedvező hatását a merevségek kezdeti értékére, illetve a 
merevségcsökkenés folyamatára.

 Utaltunk rá, hogy az igénybevételek tervezés során figyelembe vett 
eloszlását is jelentősen pontosíthatjuk nemlineáris elméletek alkalmazásával. 
A bemutatott módszer könnyen beépíthető végeselemes szoftverekbe és így 
komplex szerkezetek viselkedését is jobb közelítéssel modellezhetjük.

 Megjegyezzük, hogy az ismertetett eljárás felhasználásával 
egyszerűbb szerkezetekre akár közönséges táblázatkezelő szoftverek 
segítségével is elkészíthetők parametrikus alkalmazások, ami a kisebb 
tervezőirodák számára is elérhetővé teszi a számítások pontosítását, jelentős 
költségű programcsomagok beszerzése nélkül.
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