
A	talajok	nyírószilárdsága



Célok:

• A	talajok	nyírószilárdságának	értelmezése.
• Drénezett és	drénezetlen viselkedés	közötti	különbségek	 értelmezése	
• A	terepi	állapotokat	szimuláló	vizsgálatok	kiválasztása.
• A	nyírószilárdsági	paraméterek	meghatározására	szolgáló	terepi	és	

laboratóriumi	vizsgálatok.



Definíciók:

Nyírószilárdság: (τf)	a	talaj	által, az	abban	működő	 nyírófeszültségekkel	 szemben	kifejtett	
ellenállás	legnagyobb	 értéke
Hatékony	nyírószilárdság (φ’)	a	teljes	nyírószilárdságának	súrlódásból	 származó	része
Cementáció (ccm)	a	teljes	nyírószilárdság	azon	része,	amely	a	szemcséket	összekötő kötőanyag	
szilárdságából	adódik
Kapilláris	kohézió (ct)	a teljes	nyírószilárdság	azon	látszólagos	része	amely a	talajszemcsék	
közötti	negatív	pórusvíznyomásból	 adódik
Kohézió (c0)	a	teljes	nyírószilárdság	azon	része,	amely	a	szemcseközi	erőkből	adódik
Drénezetlen nyírószilárdság (σu)	állandó	térfogaton	elnyírt	talaj	nyírószilárdsága
Látszólagos	kohézió (C)	nulla	hatékony	normálfeszültség esetén	mérhető	nyírószilárdság.
Kritikus	állapot az	a	feszültségállapot	melyben a	talaj	folyamatos	nyírási	alakváltozást	szenved	
állandó	nyírófeszültség	– normálfeszültség	 arány	és	állandó	térfogat	mellett
Dilatácó a	nyírási	alakváltozást	szenvedő	talajelem térfogatváltozásának	mértéke.



Talajtípusok,	viselkedés	alapján:	

I.	típus: nyírás	során	tömörödik	 (laza	durvaszemcséjű talajok,	normálisan- vagy	enyhén	
túlkonszolidált	 agyagok)
II.	típus: nyírás	során fellazul	(tömör	durvaszemcséjű talajok,	túlkonszolidált	 agyagok)
II/a	típus: nyírás	során fellazul	(tömör	durvaszemcséjű talajok,	túlkonszolidált	 agyagok)	majd	a	
lemezes	szemcsék	rendeződése	miatt	tovább	csökken	a	szilárdsága	

I.	típus II.	típus





A	nyírószilárdságot	befolyásoló	tényezők	- megfigyelések
• hatékony	normálfeszültség

• a túlkonszolidáltság	 (tömörség)	mértéke

• drénezési	viszonyok

• kohézió

• kapilláris	kohézió

• cementáció



A	hatékony	normálfeszültség	hatása



A	túlkonszolidáltság	mértékének	hatása



A	drénezési	viszonyok	hatása

Állapot Drénezett Drénezetlen

Pórusvíznyomás	változás ~ 0 Nullától különböző	 negatív	
vagy		pozitív

Térfogatváltozás	 Összenyomódás Nincs,	pozitív	pórusvíznyomás

Megnyúlás Nincs,	negatív	víznyomás

Konszolidáció Van Nincs

Hosszváltozás Van Van, de	az	oldalirányú	
alakváltozás	miatt	V	állandó

Vizsgálat Hatékony	feszültségek Teljes	feszültségek

Tervezési	paraméterek Φ’cs (vagy φ’p vagy φ’r) su



A	kohézió,	a	kapilláris	kohézió	és	a	cementáció	hatása



ÖSSZEFOGLALÁS:
1.	Az	I.	típusú	talajok	nyírási	ellenállása	a	nyírási	alakváltozással	egy	un.	„kritikus”	értékig	
növekszik	és	a	talaj	egy	un.	„kritikus”	hézagtényező	eléréséig	tömörödik.
2.	Az	II.	típusú	 talajok	nyírási	ellenállása	a	nyírási	alakváltozással	egy	csúcsérték	elérése	után	egy	
un.	„kritikus”	értékig	csökken	és	a	talaj	egy	kismértékű	kezdeti	tömörödés	után	egy	un.	„kritikus”	
hézagtényező	eléréséig	lazul.
3.	A	II.	típusú	 talajok	nyírószilárdsági	csúcsértéke	és	fellazulási	hajlama	a	normálfeszültség	
növekedésével	 csökken.
4.	A	II.	típusú	 talajokban	a	nyírószilárdság	 (csúcs)	elérése	előtt	lokalizált	nyírási	zónák	alakulnak	
ki	(shear	bands).	Ezek	fellazult	talajlencsék	amelyek	már	kritikus	állapotba	kerültek.	A	nyírási	
alakváltozás	növekedése	során	ezek	a	zónák	a	szomszédos	 talajrészekre	kiterjednek,	 s	lassan	az	
egész	zóna	kritikus	állapotra	lazul.
5.	Kellően	nagy	nyírási	alakváltozás	esetén	minden	 talaj,	tekintet	nélkül	kiindulási	állapotára	(e0)	
elér	egy	olyan	kritikus	állapotba	(ecs),	melyben	 további	térfogatváltozás	és	nyírófeszültség	–
normálfeszültség	 változás	nem	következik	be.
6.	A	kritikus	nyírófeszültég és	a	kritikus	hézagtényező	függ	a	talajelemre	ható	normálerőtől.
Nagyobb	hatékony	normálfeszültséghez	 kisebb	kritikus	hézagtényező	és	nagyobb	 kritikus	
nyírófeszültség	 tartozik,	azaz	a	kritikus	hézagtényező	és	kritikus	nyírószilárdság	nem	
talajjellemzők	.
7.	Bizonyos	túlkonszolidált	agyagokban	nagy	nyírási	alakváltozások	esetén	a	talajszemcsék	a	
nyírási	zónák	irányával	párhuzamosan	rendeződnek	és	a	nyírószilárdság	reziduális értéke	a	
kritikus	állapothoz	 tartozó	nyírófeszültségnél	 kisebb	lesz.
8.	A	nagyobb	mértékű	 túlkoszolidáltság nagyobb	nyírószilárdsági	 csúcsértéket	és	nagyobb	
fellazulásra	való	hajlamot	eredményez.



9.	A	drénezett körülmények	között	megfigyelhető	 térfogatváltozás	nincs	meg	drénezetlen
viselkedés	esetén	ezért:

• drénezett körülmények	 között	tömörödő	 talajokban	(I.	típus)	drénezetlen nyírás	során	
a		pórusvíznyomás	megnövekszik

• drénezett körülmények	 között	fellazuló	talajokban	drénezetlen nyírás	során	a		
pórusvíznyomás	 lecsökken	(II.típus)

10.	A	szemcsék	közötti	vonzásból	 származó	kohézió	általában	kicsi ezért	elhanyagoljuk
11.	Telítetlen	talajok	esetében	a szegletvizekben lévő	víz felületi	feszültségéből	adódó,	
szemcséket	összehúzó	normálerő látszólagos nyírószilárdságot	kölcsönöz	a	talajnak,	ami	a	
telítés	során	eltűnik.
12.	Cementáció—szemcsék	közötti	kémiai	kötés—gyakorlatilag	minden	 természetes	talajban	
jelen	van	(kiszáradt	darabosan	összeálló	de	kézzel	morzsolható	homok—homokkő).	 Ez	a	kötés	
nagyon	kis	(a	geotechnikai tervezési gyakorlatban	általánosnál	nagyságrendekkel	 kisebb)	
nyírási alakváltozás	esetén	már	tönkremegy.



Törési	feltételek	– nyírószilárdsági	modellek	:	

Coulomb:	súrlódás
Taylor: súrlódás	és	szemcsék	összekapaszkodása
Mohr-Coulomb:	 Coulomb	 féle	súrlódási	elmélet	és	a	Mohr féle	feszültségi	körök	összekapcsolása	
Tresca: a	szélső főfeszültségek	különbsége	alapján



H = µW

Coulomb	féle	törési	modell- alapeset

τf = (σ’n )f tan φ’

τf = (σ’n )f tan (φ’±α)

Coulomb	féle	törési	modell	– a	dilatáció	hatása



Coulomb	féle	törési	modell

ÖSSZEFOGLALÁS:
1.	A	talajok	nyírási	tönkremenetele	modellezhető	 a Coulomb féle	súrlódási	 törvénnyel
2.	A	dilatáció	hatására	a	nyírószilárdság	növekszik	és	a	Coulomb	 féle	törési	burkoló	 egy	görbe.
3.	Nagy	hatékony	normálfeszültségek	 elnyomják	a	dilatáció	hatását
4.	Kritikus	állapotban	a	dilatációs	szög	(α)	nulla.
5.	Cementált	talajokra a	Coulomb	 féle	súrlódási	 törvény	τf = ccm+(σ’n)f tan	(ξ0) formában	
írható,	ahol:	ccm a	cementációs	szilárdság	és	ξ0	a	látszólagos	súrlódási	 szög.



Taylor	féle	törési	modell	levezetése

osztva -val

Külső	nyírási	munka

Belső	súrlódási	
energiaelnyelés	

A	külső	teher	ellenében	
végzett	munka

és

Kritikus	állapotban	:

A	nyírófeszültség	csúcsértékénél:

ALAPELVEK:
1. A	külső	és	belső	munka	egyenlőségéből	 indul	ki
2. A	talaj	nyírószilárdsága	súrlódásból	 és	a	szemcsék	összekapaszkodásából	adódik
3. Ellentétben	a	Coulomb	modellel	nem	feltételez	semmilyen	 tönkremeneteli	mechanizmust	



A	Coulomb	féle	törési	feltétel	féle	törési	modell	kiterjesztése:
Mohr-Coulomb féle	törési	feltétel



ÖSSZEFOGLALÁS:
1.	A Coulomb	 törvény	és	a	feszültségek	Mohr körös	ábrázolásának	összekapcsolásával	lehetőség	
nyílik	általános	feszültségállapotban	 lévő	talajelemekre	vonatkozólag	megadni	a	törési	
kritériumot.
2.	A Mohr-Coulomb modell	esetén	akkor	tekintjük	a	talajt	törési	állapotban	lévőnek	ha	a	
legnagyobb	 és	a	legkisebb	 főfeszültségek	aránya	maximális.	Ez	nem	minden	esetben	azonos	
azzal	amikor	a	főfeszültségek	különbsége	maximális.
3.	A	csúszólap normálisa	a	nagyobb	 főfeszültséghez	 tartotó	sík	normálisával	45°+φ’/2	szöget	zár	
be.
4.	A	maximális	nyírófeszültség	 nem	a	törőfeszültség.



σ1=σ3.tg2(45+ϕ/2)+2.c.tg(45+ϕ/2)

c+tg. ϕστ =
α=45+ϕ/2

σ3=σ1.tg2(45-ϕ/2)-2.c.tg(45-ϕ/2)

Mohr-Coulomb féle	törési	feltétel	ha	a	kohéziót	talajjellemzőnek	
gondoljuk

τ ϕtg  +c

A ϕ
ϕ 3σc

c

τ

2α
σ K 1σ

B

.
τ=σ

σ



Tresca féle	törési	feltétel

ÖSSZEFOGLALÁS:
1.	A	finomszemcséjű talajok	gyors	terhelésre	való	vizsgálatához	alkalmazható	nyírószilárdsági	
paraméter	a	drénezetlen nyírószilárdság: su=((σ1)f-(σ3)f)/2
2.	A	drénezetlen nyírószilárdság	mechanikai	interpretációja	a	Tresca féle	törési	feltétel.
3.	A	drénezetlen nyírószilárdság	 függ	a	kezdeti	hézagtényezőtől	ezért nem	tekinthető	alapvető	
szilárdsági	talajfizikai	jellemzőnek.



ÖSSZEFOGLALÁS ARRA AZ ESETRE HA SEMMI MÁST NEM TANULNAK MEG:
1. A KRITIKUS ÁLLAPOTHOZ TARTOZÓ fcs SÚRLÓDÁSI SZÖG AZ ALAPVETŐ 
NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTER.
2. A NYÍRÓSZILÁRDSÁG CSÚCSÉRTÉKÉHEZ TARTOZÓ fp SÚRLÓDÁSI SZÖG 
NEM ALAPVETŐ NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTER, HANEM A TALAJ 
DILATÁCIÓS HAJLAMÁTÓL FÜGG.



A nyírószilárdság komponensei (részben ismétlés)

Súrlódás Látszólagos kohézió



legfontosabb	
vizsgálatok	

egyszerűsített	
vizsgálatok	

speciális	továbbfejlesztett	
vizsgálatok	

triaxiális	
vizsgálat	

egyirányú	
nyomóvizsg.	

valódi	triax.	
vizsgálat	

síkbeli	fesz.	
áll.	vizsg.	

dobozos	
nyírás	

billentéses	
vizsgálat	

valódi									
nyírás	

torziós	
vizsgálat	

 

Nyírószilárdsági vizsgálatok



Nyírószilárdsági vizsgálatok	kiválasztása	a	modellezési	elv	alapján



Nyírószilárdsági vizsgálatok	kiválasztása	a	modellezési	elv	alapján



Triaxiális berendezés



Triaxiális vizsgálatok

Egyirányú	nyomókísérlet Konszolidált	drénezett kísérlet	
(CID,	CAD)



Triaxiális vizsgálatok

Konszolidált	drénezetlenkísérlet	
(CIU,	CAU)

Konszolidálatlan	drénezetlen
kísérlet	(UU)



Dobozos	nyírás



Dobozos	nyírás	- az	eredmények	interpretációja



Homokszórás	- szabad	részű	szöge	



Nyírószilárdság	becslése	terepi	vizsgálatok	eredménye	alapján	CPT-FV

Pl:	CPT	alapján	homokra: Pl:	FV	alapján	finpm szemcséjű	talajra:



Nyírószilárdság	becslése	terepi	vizsgálatok	eredménye	alapján	- SPT

Ütésszámok	és	a	belső	súrlódási	 szög	összefüggése	durva	szemcséjű	
talajok	esetén:

Ütésszámok	és	a	drénezetlen
nyírószilárdság	összefüggése	 finom	
szemcséjű	talajok	esetén:



Nyírószilárdság	becslése	empirikus	alapon


