
Talajvizsgálatok - 2. Beadandó feladat

A feladat célja: Annak bemutatása, hogy egyszerű, igényesen elvégzett megfelelően kiválasztott 
vizsgálatokkal már kevés adatból is meg lehet határozni fejlett talajmodellek paramétereit.

Adatok: Egy talaj ödométeres és dénezett triaxiális vizsgálatát végeztük el. Ezen felül két minta triaxiális 
törésére is sor került 200 és 400 kPa-os cellanyomásokkal. A vizsgálatok eredményeit a mellékelt excel fájl 
tartalmazza csoportonkénti bontásban. 

A feladat a plaxis introductory version segítségével a Hardening Soil modell paramétereit úgy megválasztani, 
hogy a talajvizsgálat szimulátorral meghatározott eredmények a lehető legjobban illeszkedjenek a mérési 
eredményekre.

A megadott eredmények nyers vizsgálati adatok. Ezeknek a Plaxis szimulátorában megadott paraméterekre 
való átszámításhoz a vizsgálóberendezések sajátosságainak és a minták “vizsgálati adatok” táblázatokban 
megadott geometriai jellemzőinek figyelembe vétele szükséges.
 
pl:
összenyomódás, mintamagasság » lineáris alakváltozás
térfogatváltozás, mintatérfogat » térfogati alakváltozás
terhelő erő, minta keresztmetszeti területe, cellanyomás » első főfeszültség 
terhelő erő, minta keresztmetszeti területe » deviátor feszültség 
stb.

Figyelni kell az előjelekre. A megadott adatsorokban, az összenyomódás és a nyomófeszültség az általános 
geotechnikai gyakorlatnak megfelelően pozitív, a Plxisban ezzel ellentétes A nehézségi gyorsulás értéke 
9,81m/s2
A triaxiális vizsgálatokat, tekintve, hogy tartalmaznak tehermentesítési, újraterhelési szakaszt ne triaxiális 
vizsgálatként hanem általános vizsgálatként modellezzék. A triaxiális vizsgálatként való modellezésekor a 
vízszintes peremek mentén 0 feszültségváltozást írunk elő, és a tengelyirányú terhelést pedig alakváltozási 
peremfeltételként definiáljuk. A terhelési programot négy szakaszból érdemes összeállítani (terhelés - 
tehermentesítés - újraterhelés - terhelés). Az egyes terhelési lépcsőkben a lépésközök és az egyes lépések 
számának megfelelő megválasztásával célszerű elérni, hogy a szimulált mérési pontok és a valódi mérési 
pontok egybeessenek. 

A feladat megoldásához tanulmányozzák a http://www.plaxis.nl/files/files/3D2013-3-Material-Models.pdf 
dokumentumot. A http://kb.plaxis.com/videos/plaxis-soiltest honlapon pedig rövid videó mutatja be a soil test 
modul használatát.

Beadandó: 
• A HS modell rövid saját szavakkal való, értelmező bemutatása: felhasználási terület, cél eredet, stb.
• A paraméterek értelmezése, kapcsolata a megadott vizsgálati eredményekkel
• A megadott vizsgálati eredmények feldolgozásához készített számítások bemutatása
• A megadott vizsgálati eredmények grafikus megjelenítése. (Mohr körök, kompressziós görbe, triaxiális 

feszültség-alakváltozás, alakváltozás-térfogatváltozás)
• Az iterációs eljárás során felvett kezdeti paraméterek meghatározásának módjának bemutatása.
• A kezdeti paraméterekhez és a végső paraméterekhez tartozó szimulált görbék és a megadott vizsgálati 

eredmények viszonyainak grafikus bemutatása és az illeszkedések jóságának szavakkal való 
értékelése.

• A meghatározott paraméterek táblázatos formában való bemutatása. 

Terjedelem kb.6-8 oldal.

Előadás:
• kb. 2-3 ppt. dia az elvégzett munka, az eredmények és a tanutak szemléltetésére, amit az első 

beadandóhoz tartozó bemutatóval együtt kell előadni, a harmadik konzultáción. A teljes bemutató hossza 
10-12 perc legyen.

A csoportbeosztást az excel tábla “hallgatók” oldala tartalmazza.

http://www.plaxis.nl/files/files/3D2013-3-Material-Models.pdf
http://kb.plaxis.com/videos/plaxis-soiltest

