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Szepesházi Róbert:  A HS-talajmodell 

1. A talajok valós mechanikai viselkedésének elemzése a p’ – q kordinátarendszerben 

A modell tárgyalásához szükséges ismerni a feszültségi és alakváltozási állapotok 1. ábrán 
látható p’ – q koordinátarendszerben való értelmezését (Schofield és Wroth, 1968), melyben  

− az átlagos hatékony normálfeszültség 

3
p 321 σ′+σ′+σ′
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− a deviátorfeszültség  

3131q σ′−σ′=σ−σ=           2 

Egy feszültségállapotot e koordinátarendszerben egy p′ és q koordinátájú pont jelöl. 

Az ábrán bejelöltük a törési állapotnak megfelelı (egyenes) vonalat, melynek egyenlete, ha 
elfogadjuk, illetve kiterjesztjük a Mohr-Coulomb féle törési kritériumot,  
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Nyilván csak olyan feszültségi állapotok képzelhetık el, melyek pontja e vonal alatt van. 

A talaj keletkezése után a fölé kerülı rétegek hatására  
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egyenlető, ún. 0K -vonalon halad, melyben Jáky (1944) szerint 

ϕ−= sin1K0            5 

Ha egy ilyen feszültségállapotból kiindulva növeljük a deviátorfeszültséget, a talaj eljuthat az 
1 pontban a törési állapotig. (Pl. a drénezett triaxiális vizsgálat esetén a terhelés vektorának 
hajlása 1:3, mert 32 σ=σ = const. mellett nı a q deviátorfeszültség.) Ha az elért K0-pontból 
indulóan pl. a felszín lepusztulása miatt tehermentesülés következik be, akkor pl. a bejelölt A-
2 vonalon változik a feszültségállapot, a talaj túlkonszolidált lesz, és 0K  növekszik.        

Az 1. ábrán bejelölt f görbék az ún. folyási felületek, melyeknek megadható az  

( ) 0k;;ff ii ≤εσ=           6 

alakú egyenlete, az ún. folyási feltétel, melyben σi általában a feszültségeket (ezek lehetnek p’ 
és q is), εi az alakváltozásokat, k pedig anyagjellemzıket jelenti.  

Az f felület és az f = 0 összefüggés választja el a csak rugalmas alakváltozásokat okozó 
feszültségállapotokat azoktól, melyek rugalmas és képlékeny alakváltozásokat egyaránt 
okoznak. Ha egy feszültségi állapot pontja az f felülete alatt van, illetve ha p’ és q 
feszültségjellemzıit behelyettesítve f < 0 adódik, akkor az ebbıl az állapotból induló 
feszültségváltozások mindaddig csak rugalmas alakváltozásokat okoznak, míg a változásokat 
leíró pont el nem éri az f felületet, illetve  f = 0 nem lesz. A felület fölé kerülve már képlékeny 
alakváltozások is bekövetkeznek.  



A HS-talajmodell  Szepesházi R. 

2007.05. 2 

A lineárisan rugalmas Mohr-Coulomb szerint tökéletesen képlékeny modell esetében  
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(Ez a fıfeszültségek törési állapotban érvényes összefüggésének egyik alakja.) 

A 7 feltétel szerint a folyási feltétel csak feszültségeket és anyagjellemzıket tartalmaz, ami 
azt jelenti, hogy egészen a törési vonalig csak rugalmas alakváltozások keletkeznek. Ezt a 

tapasztalat nem igazolja, hiszen már a talaj ülepedési folyamata során, a 0K -vonalon haladva 

van a tehermentesülés után teljesen meg nem szőnı tömörödés, azaz képlékeny alakváltozás.  

A reálisabb (de bonyolultabb) modellekben a folyási felület a törési vonal alatt van, és a 
felkeményedı modellekben az origótól távolodva növekedik (Doležalova, 1993). Egyenlete, 
az f folyási feltétel a 7-nél bonyolultabb összefüggés, szerepelnek benne az alakváltozások is, 
és a felület eltolódása és növekedése a képlékeny alakváltozások szerint alakul. Például az 1. 
ábrán a keletkezés során az A pontig monoton növekvı terheléssel kialakult feszültségi 
állapotnak az fA felület felel meg. Az innen további, elsısorban a deviátorfeszültség 
növekedésével járó feszültségváltozással adódó A-1 vonal mentén vannak rugalmas és 
képlékeny alakváltozások is. Az A pontból a tehermentesítéssel a 2 pontba a talaj viszont csak 
rugalmas alakváltozásokat szenvedve jut. Innen a deviátorfeszültség növekedésével 
újraterhelıdı talaj a 3 pontig haladva még szintén csak rugalmas alakváltozást mutat, a 3 
ponttól viszont már képlékeny (és rugalmas) alakváltozással jut a 4 ponttal jelzett törési 
állapotba. Ha a talaj a 2 pontból indulva az 5 pont irányába terhelıdik újra, azaz inkább p’ nı 
mint q, az fA felület után az 5 ponttól akkor is újra lesznek már képlékeny alakváltozások is. 
Ha e terhelési folyamat a 6 pontban megáll, akkor e talajra az fB felület lesz érvényes, melyet 
a K0-vonalon haladó normálisan konszolidált talaj a B pontban ért volna el. E talaj a 6 pontból 
a 7 pontig tehermentesülve, majd onnan a 8 pontig újraterhelve ismét csak rugalmas 
alakváltozások következnek be, viszont a 8-9 vonalon máj újra lesznek képlékeny 
alakváltozások is. 

 

 

1. ábra. A talajok mechanikai viselkedésének értelmezése a p’ – q koordináta-rendszerben  
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2. A talajok drénezett deviatorikus viselkedésének leírása a HS-modellben 

A HS-modellt Schanz (1990) és Schanz és tsai (1992) fejlesztették ki Vermeer (1978) kettıs 
felkeményedési modellje (Double Hardening model) nyomán (Benz, 2006). Ez utóbbi 
felhasználta  

− Kondner és Zelasko (1963) hiperbolikus modelljét, mely a deviátorfeszültség és a 
tengelyirányú fajlagos alakváltozás kapcsolatát írja le,  

− Duncan és Chang (1970) módosítását a hiperbolikus modellre, mely a deviátorfeszültség 
törıértékével „levágja” a hiperbolát,  

− Rowe (1962) modelljét a nyírás alatti dilatáció leírására.                      

Az elıbbi modellek és így a HS-modell is a talajok triaxiális és az ödométeres vizsgálata 
során jól megfigyelhetı viselkedését foglalják matematikai formulába, és így az azokban 
szereplı paraméterek e vizsgálatokkal meghatározhatók. Ez azért is elınyös, mert így a 
geotechnikusok a modell lényegét könnyebben megértik, a bennük szereplı paraméterek 
hatását „érzik”.  

A drénezett triaxiális vizsgálat során a q deviátorfeszültség és az ε1 tengelyirányú fajlagos 
alakváltozás a 2. ábra szerint változik, és Kondner és Zelasko (1963) szerint a      
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összefüggéssel írható le, melyben E50 a deviátorfeszültség qa végértékének feléhez (50 %-
ához) tartozó feszültséghez meghatározott szelı hajlása, azaz egyfajta deformációs modulus. 

A hiperbola a q=qa asszimptotát a végtelenben érné el, ezért Duncan és Chang az 
érvényességét csak a deviátorfeszültség kísérletileg megállapítható qf  végsı (törést okozó) 
értékéig fogadta el.  

A 2/b ábrának megfelelıen tehát a 8 összefüggés addig igaz, míg  

fqq <            9 

ahol a Mohr-Coulomb törési feltétel szerint 
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illetve Duncan és Chang szerint általában elfogadható, hogy  
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A tehermentesülésekre és az újraterhelésekre – amint az a 2. ábrán látható – az Eur 
rugalmassági modulussal és νur Poisson-tényezıvel jellemezhetı lineáris rugalmas viselkedést 
fogadták el: 

ur
1

E

q
=ε               12 

1ur32 ε⋅ν−=ε=ε           13 

A vizsgálatok szerint Eur jellemzıen E50 három-ötszöröse, míg νur 0,15-0,25 lehet.   
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Közismert, hogy a triaxiális vizsgálat során nyert q – ε1 görbe meredeksége, azaz az E50 
modulus a cellanyomástól, másként a kísérlet alatti 3σ′  feszültségtıl függ, ami lényegében 
felkeményedést jelent. Ezt a HS-modellben az 
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összefüggéssel írták le, melyben ref
50

E   a pref  referenciafeszültséghez  tartozó   modulus, m  

pedig a modulus növekedését, a talaj felkeményedését kifejezı kitevı. pref általában 100 kPa-
ra választandó, míg az m kitevı homokok esetében kb. 0,5, agyag esetében kb. 1,0, iszap 
esetében kb. 0,75 szokott lenni. (Megjegyezzük, hogy a képletben szereplı c·ctgϕ azt fejezi 
ki, hogy a kohéziós talaj esetén a kohézió úgy kezelhetı, mintha minden normálfeszültséget 
ennyivel növelne meg. Ez a Caquot-féle teoréma, melyet pl. a síkalapok törıfeszültségének 
meghatározásakor is alkalmazzuk.) Az ref

50
E modulust csak jó felszereltségő triaxiális berende-

zéssel lehet meghatározni, ezért ehelyett gyakran a késıbbiekben tárgyalandó ref
oedE  össze-

nyomódási modulussal azonos értékre veszik. Hasonló módon a tehermentesülésre és az 
újraterhelésre érvényes modulusra is felírható, hogy   
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a)         b) 

 

2. ábra. A talaj viselkedése deviatorikus feszültség hatására a) Kondner (1963), b) Duncan és 
Chang (1970) szerint  

Vermeer (2007) a 6 kifejezést a nyírási alakváltozás 
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 közelítı összefüggését (mely mögött ν=0,5 Poisson tényezı van) bevezetve 

qq

q

E

q

4

3

a50

a

−
⋅=γ−           17 

alakra hozta. Rámutatott, hogy e képlet szerint valamely 3σ′  feszültség esetén, mely a 10 és a 
11. kifejezéssel qa értékét, a 14 képlettel pedig E50 értékét is meghatározza, bármely 1σ′  

feszültséghez egy γ nyírási alakváltozás tartozik. Ha az így összetartozó feszültségekbıl 
figyelembe véve még, hogy 23 σ′=σ′ ,  képezzük a p’ és q feszültségi jellemzıket, akkor p’ – q 

koordinátarendszerben a 3. ábrán látható γ=const. vonalakat lehet elıállítani. Homokok esetén 
ezek az m=0,5 kitevınek köszönhetıen enyhén görbülı, agyagok esetén az m=1,0 kitevı 
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miatt egyenes vonalak lesznek. Ezt a „képet” különbözı homokok és mesterségesen (a folyási 
határról induló nyomással) elıállított agyagok vizsgálatával többen kísérletileg is kimutatták.  

A γ=const. vonalak Vermeer szerint folyási felületnek tekinthetık, lényegében az 1. ábrán 
vázolt f görbének a K0-vonal feletti részét adják, melyet szokás deviatorikus vagy kónikus 
folyási felületnek nevezni és fs jellel jelölni (az s index a shear=nyírás szóra utal.). Ez az 
értelmezés azt jelenti, hogy ha egy talajminta a deviátorfeszültség növekedése révén (ez a p’ – 
q koordinátarendszerben egy felfelé irányuló függıleges vonalat jelent) elért egy bizonyos  
γ=const. vonalat, majd innen tehermentesüléssel lejjebb kerül, akkor egy újabb, alapvetıen 
ismét a deviatorfeszültség növekedésével járó tehernövekedés után akkor fog ismét képlékeny 
alakváltozásokat szenvedni, ha újra eléri, illetve túllépi ezt a γ=const. vonalat.         

 

3. ábra. A deviátorfeszültség növekedésével elıálló γ=const. nyírási alakváltozási vonalak (c=0) 

Schanz (1992) Duncan és Chang modelljét Vermeer elıbbi megfigyeléseit is felhasználva egy 
rugalmas-képlékeny modellé bıvítette a 
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folyási függvény bevezetésével (Benz, 2006), melyben az elsı két, elıbbiekben tárgyalt 
összefüggés mellett γp a képlékeny fajlagos nyírási alakváltozások deviatorikus értékét 
kifejezı mechanikai állapotjellemzı 
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p 22 ε⋅−≈ε⋅−ε=ε−ε−ε−=γ         19 

(A közelítı forma azt jelenti, hogy a kemény talajok képlékeny térfogatváltozása elhanya-
golható.)  

A talajok valós nyírási viselkedését illetıen ismert még a dilatáció jelensége. Tudjuk, hogy 
drénezett triaxiális vizsgálat avagy nyírás során a laza homokok és a normálisan konszolidált 
agyagok folyamatosan tömörödnek, s így érik el a kritikus állapothoz tartozó ϕcv értékkel 
jellemezhetı nyírószilárdságukat. A tömör homokok és a túlkonszolidált agyagok viszont egy 
kezdeti tömörödési fázis után lazulnak, így a tömörödés végén érik el a belsı súrlódási szög 
ϕmax csúcsértékét, majd folyamatosan lazulva jutnak a kritikus tömörségi állapothoz tartozó 
ϕcv értékkel jellemezhetı nyírószilárdsághoz (4. ábra).  

A dilatáció valójában a nyírás, ill. a deviátorfeszültség hatásra fellépı képlékeny szögtorzulás 
miatt bekövetkezı képlékeny térfogatváltozást jelent. Rowe (1962) dilatációs elmélete szerint 
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p
m

p
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ahol ψm a dilatációs szög mobilizálódott értéke.  

A képlékeny fajlagos térfogatváltozás növekménye 
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v ε+ε+ε=ε &&&&           21 

A képlékeny nyírási alakváltozás növekménye 
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Alkalmazva a 19 összefüggést az adódik, hogy 
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A mobilizált dilatációs szög tehát a 3. ábra szerint határozható meg drénezett triaxiális 
vizsgálatból.  

Vegyük még észre, hogy .constp =γ  azt jelenti, hogy 0p =γ& , s így a 20 szerint 0p
v =ε& . Ha tehát 

állandó a nyírási alakváltozás, akkor nincs képlékeny térfogatváltozás, tehát a talaj rugalmas 
állapotban van, azaz egy .constp =γ  vonal valóban folyási felületnek tekinthetı. 

Rowe (1962) dilatációs elmélete szerint a mindenkori mobilizált dilatációs szög   
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ahol ϕm a mobilizált nyírószilárdság, mely valamely 1σ′  és 3σ′  hatékony fıfeszültségek esetén  
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4. ábra. 
A fajlagos térfogatváltozás 
standard drénezett triaxiális 
vizsgálat során a dilatációs 
szög meghatározásával 
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Ez az összefüggés a Mohr-féle koordinátarendszerben egy ϕm < ϕmax, a p’ – q koordináta-
rendszerben pedig egy η0 < ηm < M  hajlású mobilizálódási egyenesnek felel meg. Ez utób-
biak pedig egyben egy .constp =γ  egyenest is jelentenek, hiszen ηm megfelel valamely ϕm 
mobilizált belsı súrlódási szögnek, az valamely ψm dilatációs szögnek, az pedig valamely 

.constp =γ  értéknek.          

A törési állapot elérésekor ϕm = ϕmax  és ezért  

cvmax

cvmax
m

sinsin1

sinsin
sinsin

ϕ⋅ϕ−
ϕ−ϕ

=ψ=ψ        26 

A dilatációs szög végértéke tehát a 26 összefüggésbıl akkor is számítható, ha a triaxiális 
vizsgálat során a fajlagos térfogatváltozást nem tudjuk mérni, s ezért a 23 képlet nem 
alkalmazható. A 4. ábráról megállapítható a belsı súrlódási szög ϕmax csúcsértéke és a kritikus 
állapothoz tartozó ϕcv értéke, s belılük a 26 képlettel megkaphatjuk ψ értékét. Közelítıleg 
elfogadható, hogy 

cvmax ϕ−ϕ≈ψ           27 

További közelítéséként pedig kvarchomok esetén ϕcv=30° értékre vehetı.  

A HS-modellben végül a ψm mobilizált dilatációs szöget a következık szerint veszik fel 
Brinkgreve, Broere és Waterman, 2004): 

− ϕ⋅<ϕ sin
4

3
sin m      esetén    0m =ψ  

− ϕ⋅≥ϕ sin
4

3
sin m    és   0>ψ  esetén    









ϕ⋅ϕ−
ϕ−ϕ

=ψ 0,
sinsin1

sinsin
Maxsin

cvm

cvm
m  

− ϕ⋅≥ϕ sin
4

3
sin m    és   0≤ψ  esetén    ψ=ψm  

− 0=ϕ       esetén    0m =ψ  

A dilatáció tekintetében ügyelni kell még arra, hogy a leglazább állapot elérése után a 
program már ne vegye figyelembe. Ehhez meg kell adni a kezdeti és a legnagyobb 
hézagtényezıt és be kell kapcsolni a dilatáció „elvágását” kiadó parancsot.    

3. A talaj kompressziós viselkedésének leírása a HS-modellben 

A HS-modell felépítésekor a kompressziós viselkedés leírására Ohde (1956) és Janbu (1963) 
modelljét fogadták el. İk az ödométeres vizsgálat során, azaz K0-állapotban mutatkozó σ1 – 
ε1 kompressziós görbét (5. ábra) hatványfüggvénynek tekintik. Ez egyben azt jelenti, hogy a 
kompressziós görbe érintıjének hajlását, az Es összenyomódási modulust feszültségfüggınek 
tekintjük. Ohde és Janbu nyomán különösen a német gyakorlatban elterjedten használják a  

ew
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1
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p
pvE 







 σ′
⋅⋅=           28 

formulát, melyben a we kitevıt a vizsgálatok szerint a talaj típusától függ, míg ve az aktuális 
állapottól (pa a mértékegységek „rendezését” szolgálja.) A HS-modellhez we értéke lényeges, 
s a vizsgálatok szerint ez 0,5-1,0 tartományba esik, homokok esetében inkább az alsó, 
agyagok esetében a felsı határérték közelében. 
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A kompressziós görbének a 1σ′  tengely felé való görbülése, az összenyomódási modulus 
feszültséggel való növekedése lényegében felkeményedést jelent. Ezt a HS-modell az E50 és 
az Eur modulusokhoz hasonló összefüggéssel írta le, mely tartalmilag azonos a 28 képlettel. 
Az Es helyett az Eoed jelölést, illetve a 14 és 15 képletben szereplı paramétereket alkalmazva 
(Brinkgreve, Broere és Waterman, 2004)   

m

ref

1ref
oedoed

pctgc

ctgc
EE 









+ϕ⋅
σ′+ϕ⋅

⋅=          29 

Az agyagok m=1 kitevıje a 1σ′  feszültséggel (≈mélységgel) lineárisan növekvı 
összenyomódási modulust jelent, amit sokszor alkalmazunk hagyományos számításokban is, 
míg a homokok m=0,5 kitevıje, „gyökös”, azaz enyhébb növekedést fejez ki, szintén 
egyezıen a tapasztalatokkal. 

 

Az ödométeres kompresszió az 1. ábrán berajzolt K0-vonalon halad. A p’ átlagos 
normálfeszültség növekedése azonban más q – p’ vonalak esetén is kompressziót, tömörödést, 
plasztikus térfogatcsökkenést okoz. Például az izotróp konszolidáció, melyet a triaxiális 
vizsgálat során a konszolidáltatáskor alkalmazunk, p’ tengelyen halad. A HS-modell a beadott 
Eoed paraméterbıl és a K0 tényezıbıl általánosítja a kompressziós viselkedést, (K0 beadható 
önálló paraméterként vagy számítható a 5 kifejezésbıl), kiterjeszti más q/p’ arányokra is 
(Schanz, 1990). Ennek alapösszefüggése: 

m1

ref

p

ref

ref
p
v

p

p

K

p

m1

1
−











⋅

−
=ε           30 

A képlet szerint egy pp átlagos normálfeszültség izotróp kompresszió esetén, vagyis ha 
egyidejőleg q=0, p

vε  képlékeny fajlagos térfogatváltozást okoz. A képletben m és pref a már 
ismert paraméterek, Kref pedig az Eoed modulusból és K0-ból számítható, lényegileg egyfajta 
térfogati alakváltozási modulusnak tekinthetı.   

A 30  szerinti p
vε   képlékeny fajlagos térfogatváltozást okozhat egy,  a  K0-vonalon levı  p’ – 

q feszültségpár, illetve más p’ és q feszültségpárok is. Egy-egy .constp
v =ε  fajlagos 

térfogatváltozásnak megfelelı vonal a p’ – q koordinátarendszerben az 1. ábrán jelölt f folyási 
felületnek a K0-vonal alatti kompressziós, „süvegszerő” része, melyet fc jellel szokás jelölni (c 
a compression=kompresszió szóra utal). E folyási felületeket (6. ábra) az izotróp 
konszolidáció pp értékével lehet „megragadni”, egyenlete pedig 

0pp
q~

f 2
p

2

2

2
c ≤−+

α
=                     31 

  ε'1                    

  σp        p
ref                                  σ'1        

ref
oedE

1 
5. ábra 
Az összenyomódási modulus és az elıterhelés 
meghatározása a kompressziós görbébıl  
a HS-modellben 
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A képletben q~  egy speciális feszültségi jellemzı 

321
sin3

sin3
1

sin3

sin3
q~ σ′⋅

ϕ−
ϕ+

−σ′⋅







−

ϕ−
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+σ′=         32 

tehát lényegében a deviátorfeszültséggel rokon, pl. ha 32 σ′=σ′ akkor qq~ = . 

A 31 képletben szerepel még az a tényezı, mely az fc felület meredekségét határozza meg. Ha 
qq~ = , akkor α azt adja meg, hogy az fc felület hol metszi a q tengelyt, azaz q = α · pp. A HS-

modell α értékét K0-ból számítja.      

Az fc felület helyzete, illetve az azt meghatározó pp feszültség az elıbbiek szerint a talaj 
történetétıl függ. Ezért ha a talaj elıterhelt, akkor azt a program bemenı adataként meg kell 
adni: 

− megadható ez egyes rétegekre az OCR túlkonszolidáltsági viszonyszám, 

− beadható a felszínt a lepusztulás elıtt terhelı POP geosztatikai nyomás. 

A program ezekbıl tudja számítani a pp feszültséget és az f
c felület egyenletét.  

 

Az eddigiekben a p’ – q koordinátarendszerben szemléltetve tárgyaltuk a HS-modellt. Most 
végezetül a 7. ábrán bemutatjuk a modell lényegét a fıfeszültségi koordinátarendszerben. Hat 
törési határfelület határolja le az egyáltalán lehetséges feszültségi állapotokat. Ezeken belül 
vannak a nyírási folyási felületek, melyeket az ábrán a süvegszerő felületen megjelenı 
metszésvonalaik érzékeltetnek. A külsı süvegszerő felület jelent egy kompressziós folyási 
felületet, további ilyenek képzelendık e felület alá.           

 

7. ábra. A HS-modell törési és folyási felületei a fıfeszültségi térben Benz (2006) nyomán. 
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6. ábra. 
A HS-modell  
törési és folyási felületei 
Benz (2006) nyomán 
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4. A HS-modell drénezetlen terhelés esetén 

A HS-modell megalkotói szerint (Schweiger, 2007/c) a munkagödrök esetében  

− drénezetlen terhelésként érdemes számolni míg T<0,1, 

− drénezett terhelésként kell számolni, ha már  T>0,4, 

ahol a konszolidációs idıtényezı 

t
D

Ek
T

2
v

oed ⋅
⋅γ

⋅
=              33 

melyben k az áteresztıképesség, Eoed az összenyomódási modulus, γv a víz térfogatsúlya, D a 
drénezési út, t az építési idı. 

A drénezetlen terhelésre a HS-modell elvileg háromféle számítást kínál (Schweiger, 2007/c): 

− A-módszer:  

o a hatékony feszültségek analízisével oldja meg a feladatot úgy, hogy számítja a 
teljes feszültségek változásából a pórusvíznyomást és a hatékony feszültségeket,    

o ehhez drénezetlen talajviselkedést kell elıírni, és a hatékony feszültségekhez 
tartozó nyírószilárdsági (c’, ϕ’ és ψ) és merevségi paramétereket ( 50E′  és ν’) kell 
beadni. 

− B-módszer:  

o a hatékony feszültségek analízisével meg a feladatot úgy, hogy számítja a teljes 
feszültségek változásából a pórusvíznyomást és a hatékony feszültségeket,    

o ehhez drénezetlen talajviselkedést kell elıírni, és drénezetlen nyírószilárdságot kell 
megadni (c=cu, ϕ=0 és ψ=0), de a hatékony feszültségekhez tartozó merevségi 
paramétereket ( 50E′  és ν’) kell beadni. 

− C-módszer:  

o a teljes feszültségek alapján oldja meg a feladatot,  

o ehhez drénezett (!) talajviselkedést kell elıírni, és drénezetlen nyírószilárdságot 
(c=cu, ϕ=0 és ψ=0) és drénezetlen merevségi paramétereket (Eu és νu=0,495≈0,5) 
kell beadni. 

Schweiger (2007/c) az A-módszert ajánlja, ha a HS-modellt alkalmazzuk, mert ez jól követi a 
valós talajviselkedést (a Mohr-Coulomb-modell esetén már nem javasolja ezt). Ugyanakkor 
szükségesnek tartja, hogy tapasztalt, a talajmechanikában magas szinten jártas szakember 
ellenırizze a kiadódó pórusvíznyomásokat és drénezetlen nyírószilárdságokat, mely utóbbiak 
ez esetben nem független paraméterek, hanem számítás eredményei. A B-módszert arra az 
esetre ajánlja, ha nincsenek adatok a hatékony feszültségekhez tartozó nyírószilárdságra, s a 
közvetlenül mért drénezetlen nyírószilárdságra kívánják alapozni a számítást. A C-módszert 
Schweiger egyáltalán nem ajánlja.    

Mind az A-, mind a B-módszerben tehát a teljes feszültségek növekményébıl a 
pórusvíznyomás, illetve ezekbıl a hatékony feszültségek növekményét számítja a program 
(Vermeer, 2007/b). Ezt Skempton (1954) ismert, a triaxiális terhelésre vonatkozó 

( )[ ]313 ABu σ∆−σ∆⋅+σ∆⋅=∆           34 

összefüggésére alapozza, melyben B és a A pórusvíznyomási paraméterek.  
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Rugalmas állapot esetén – és a drénezetlen ilyennek tekinthetı – A=1/3-ra vehetı, de vannak 
olyan mérési adatok, melyek szerint A is függ a feszültségpályától. Ha elfogadjuk az A=1/3 
értéket és figyelembe vesszük, hogy 32 σ∆=σ∆ , akkor az adódik, hogy  

pB
3

Bu 321 ∆⋅=
σ∆+σ∆+σ∆

⋅=∆         35 

Mivel a drénezetlen terhelés alatt a térfogat állandó, azaz ∆εv=0, levezethetı (l. Kézdi, 1971), 
hogy  

wK

Kn
1

1
B

′⋅
+

=            36 

Ebben n a hézagtérfogat, K’ a szemcsevázra érvényes (a hatékony feszültségekhez tartozó) 
térfogati alakváltozási modulus  

( )ν′⋅−⋅

′
=′

213

E
K           37 

Kw pedig a víz térfogati modulusa, melyre a következık igazak: 

− Sr=1,0 (telített talaj esetén)  Kw≈∞ és ezért B=1,0      és így     ∆u=∆p     és    ∆p’=0, 

− Sr<1,0 (bezárt levegı miatt)  Kw és B csökken            és így     ∆u≠∆p  és    ∆p’≠0. 

A modellt alkalmazó PLAXIS-program egy tulajdonképpen önkényes közelítéssel számítja B 
értékét (Schweiger, 2007/c). Értelmezi a drénezetlen talaj megnövekedett Ktotal merevségét a   

( )
( )

( ) ( )ν′+⋅ν⋅−⋅

ν+⋅′
=+

ν⋅−⋅

′
=+′=

1213

1E

n

K

213

E

n

K
KK

u

uw

u

w
total      38 

összefüggéssel, amibıl 
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A Skempton-féle B paraméter ezek után a 36, 37 és 39 képletekbıl számítható, majd abból a 
35 képlettel a teljes feszültségek növekményébıl a pórusvíznyomás növekedése. 

A drénezetlen állapot kezelésének másik alapösszefüggése (Schweiger, 2007/c): 

GGu ′=               40 

vagyis a nyírási alakváltozási modulus drénezett és drénezetlen állapotra azonos, mivel a víz 
nem vesz fel nyírófeszültséget, illetve a másik oldalról tekintve a kérdést: mivel a drénezetlen 
állapotban csak térfogatváltozás nem következik be, nyírási alakváltozás viszont igen. 

Írjuk fel a rugalmasságtani összefüggést a két nyírási modulusra, s vezessük be, hogy a 
térfogat-állandóság miatt νu=0,5, így azt kapjuk, hogy     
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Ezeket a 40-be bevezetve  

( )ν′+⋅
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E3
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Ezzel az összefüggéssel képezi a beadott paraméterekbıl pl. a PLAXIS-program a drénezetlen 
rugalmassági modulust, s mellé νu=0,495 Poisson-tényezıvel számol (a 0,5 érték számítási 
nehézségeket okozna). Természetesen az E’ moduluson keresztül Eu-ban is érvényesül a 
kezdeti feszültségtıl való 15 szerinti függés. 

Említsük még meg, hogy a rugalmassági és az összenyomódási modulus ismert összefüggése 
a drénezett és drénezett állapot esetében     

( ) ( ) E
211

1
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ν′⋅−⋅ν′+
ν′−

=′          44 
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A 44 lehetıvé teszi, hogy E’ és ν’ valamelyike helyett az Es összenyomódási modulusból 
induljunk ki. A 45 pedig rámutatott arra, hogy drénezetlen állapotban az ödométerben nincs 
összenyomódás.   

A drénezetlen állapot kezelésekor az elıbbiek szerint lehet számolni a teljes feszültségek 
növekményébıl a pórusvíznyomásokat és a hatékony feszültségeket. Tekintsük példaként egy 
normálisan konszolidált (vagy rekonszolidált) talaj standard triaxiális vizsgálatát. A 8. ábra 
szerint az izotróp konszolidációból (0 pont) kiindulva a vízszintes feszültségek állandó 
(σ2=σ3=const.) értéke mellett a deviátorfeszültség növelésével érünk el törést. A teljes 
feszültség a q : p’ = 3 : 1 hajlású (0-1) egyenesen halad, a pórusvíznyomás-méréses kísérletek 
tanúsága szerint a hatékony feszültségek vonala a 0-1 görbe. Ez a 2 pontban éri el a törési 
vonalat, s a törést okozó deviátorfeszültség qu, s eddig emelkedik a teljes feszültségek vonala 
is (0-3). A 0-1 és a 0-2 vonal közötti különbség abszcisszája a pórusvíznyomás, töréskori ∆u 
értéke az 1-2 szakasz hossza.  

 

Ha a terhelés drénezett, akkor a 0-1 vonal egyben a hatékony feszültségek vonala is, hiszen 
akkor ∆u=0. A drénezett terhelés esetén a törési vonalat a 3 pontban érjük el, a törést okozó 
deviátorfeszültség qD.  

A qu és qD drénezetlen nyírószilárdságnak is tekinthetı, s qD azért nagyobb qu-nál, mert a 
drénezett terhelés közben van tömörödés, a szilárdság javul.         
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8. ábra. 
A standard triaxiális 
vizsgálat feszültségi 
pályái és a HS-modell 
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A drénezetlen terhelés közben a térfogat állandó, ezért a 0-2 görbe megfelel egy fc folyási 
felületnek, mégpedig annak, amelyiket a törés elıtti izotróp konszolidáció során alkalmazott 
p’=pp feszültség kijelöl (vö. 6 ábra)A HS-modell tehát a drénezetlen terhelés tekintetében is 
összhangban van a talajok tényleges viselkedésével. Ha HS-modellel lekövetünk egy dréne-
zetlen standard triaxiális vizsgálatot, akkor a hatékony feszültség változására gyakorlatilag 
megkapjuk a 0-2 vonalat és a cu = qu drénezetlen nyírószilárdságot. A drénezetlen nyíró-
szilárdság tehát a HS-modell szerint „kijön”, nagysága attól függ, hogy melyik fc vonalon 
érjük el a törési vonalat.  

A számítási tapasztalatok szerint (Schweiger, 2007/c) a HS-modell a túlkonszolidáltság 
hatását is elég jól visszaadja. A túlkonszolidált állapotból induló terheléskor a hatékony 
feszültségek vonala egy olyan fc folyási felületen éri el a törési vonalat, mely az egykori 
elıterhelésnek megfelelı pp és a kiindulási állapotnak megfelelı ponton haladó áthaladó fc 
felület között van. Így megjelenik cu-ban az elıterhelés hatása, amit már számos kísérlet 
igazolt. Schweiger (2007/c) egyebek mellett elsısorban ezért ajánlja a korábban leírt A-
módszert. Rámutat viszont arra, hogy a PLAXIS-program a HS-modellnél alacsonyabb rendő 
modellt, pl. a Mohr-Coulomb modellt alkalmazva, az A-módszerrel túlbecsüli a drénezetlen 
nyírószilárdságot. Arra is felhívja a figyelmet, hogy az A-módszert alkalmazva a dilatációs 
szöget nem szabad túlzottan nagyra venni, mert az zavarokat okoz. Tegyük hozzá, legfeljebb 
nagyon túlkonszolidált agyagok esetében lehet indokolt ψ≠0 felvétele, mivel a dilatáció 
igazán a tömör szemcsés talajok esetében jellemzı, ám ezek esetében a drénezetlen terhelés 
gyakorlatilag nincs. Mindazonáltal, mivel még nincs elegendı tapasztalat arra, hogy a 
PLAXIS-program a HS-modellel miként képezi a drénezetlen nyírószilárdságot, az olyan 
esetekben, amikor az analízist mindenképpen a (pl. nyírószondázási) vizsgálatokból jól 
ismertnek gondolható cu drénezetlen nyírószilárdság tükrében kívánjuk elvégezni, célszerő a 
B-módszert alkalmazni. (Tudvalevı azonban, hogy a drénezetlen nyírószilárdságon alapuló 
problémamegoldás inkább a puha kötött talajok esetében elınyös, erre viszont a PLAXIS-
program egy másik modellt, a Soft Soil modellt ajánlja.) 

5. A talajviselkedés a kis alakváltozások tartományában – „small stiffness-modell” 

Régi megfigyelés, hogy a talajok összenyomódása a kis feszültségek tartományában 
lényegében megszőnik, vagy alig érzékelhetı. A hagyományos, lineáris rugalmasságtanon 
alapuló süllyedésszámítások jól ismert ellentmondása, hogy ha végtelen mélységig van 
feszültség, akkor abból lenne alakváltozás is, melyeknek a végtelen mélységig való 
összegzése végtelen süllyedést adna. Ennek feloldására vezettük be a határmélységet, azt 
mondván, hogy ahol az új feszültségek a korábbi hatékony feszültség bizonyos részét (20 %-
át) nem érik el, ott már nem okoznak szemcsemozgást, s így összenyomódást. 

A triaxiális vizsgálatok során is észlelhetı, hogy az elsı terhelés kezdetén, valamint a 
tehermentesítési-újraterhelési ciklusok elején az alakváltozás sokkal kisebb (9. ábra). A 2/b. 
ábra szerinti Eur hajlású vonal csak a hiszterézis egészére jellemzı, a kezdeti érintık E0 
hajlása valójában sokkal nagyobb (E0>>Eur).  

Ismert az is, hogy az ismétlıdı dinamikus terhelések esetében az Edyn dinamikus rugal-
massági modulus az Estat≈Eur statikus rugalmassági modulusnak többszöröse, szemcsés talaj 
esetén kb. 2-5, kötött talaj esetén 5-10 az arány (Alpan, 2007).  

A talajok kezdeti E0 merevsége helyett általában a  

( )ur

0
0
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E
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ν+⋅
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kezdeti nyírási modulus változását szokták vizsgálni. 
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9. ábra. A triaxiális vizsgálat q–ε1 összefüggésén értelmezhetı modulusok Benz (2006) nyomán. 

A kísérletek szerint a G modulus a kezdeti nagy G0 értékrıl a nyírási alakváltozások 
elırehaladásával a 10. ábra szerint csökken (Atkinson és Sällfors, 1991). Az ábrára bejelöltük, 
kb. mely tartományban van a talaj alakváltozása a geotechnikai szerkezetek körül és a 
talajvizsgálatokban s vázoltuk azt is, miként mérhetık a kis alakváltozások. 
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képlettel írta le, s vezette be a HS-modellbe, melyet ezzel már gyakran HS-Small modellnek 
nevezik. Ebben a vizsgálatok szerint a=0,385=const-ra vehetı, γ0,7 pedig azt a fajlagos nyírási 
alakváltozást jelenti, melynél a G modulus a 0,7·G0-ra csökken.  

A HS-modell bemenı paraméterei ennek megfelelıen a G0 (vagy E0) és a  γ0,7 paraméterekkel 
egészülnek ki. A HS-modell lényegének megfelelıen mindkettı a pref (általában 100 kPa) 
nyomáshoz tartozó referenciaértéknek tekintendık, s érvényes rájuk is a szokásos 
felkeményedési függvény: 
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10. ábra. 
A nyírási modulus 
változása és                 
a geotechnikai 
szerkezetek körüli 
jellemzı nyírási 
alakvátozások  
Atkinson és 
Sällfors, 1991) 
szerint    
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G0 (vagy E0) és γ0,7 speciális labor- és terepi vizsgálatokkal mérhetı, s a dinamikus 
vizsgálatok ígérkeznek a gyakorlat számára is elfogadható költségő lehetıségnek. Jellemzı 
értékeikre azonban vannak a szakirodalomban tapasztalati adatok és korrelációs 
összefüggések is, például  

e

140
Eref0 ≈            50 

( ) 3,0
P

64ref
0 OCRI105102 ⋅⋅⋅+⋅≈γ −−         51 

A 50 képlet eredete Wichtmann és Trantafyllidis (2004) munkája, s ebben e a hézagtényezı, 
és a modulust MPa-ban kapjuk. A 51 képlet Stokoe és Santamarina (2000), illetve Vucetic és 
Dobry (1991) adataiból származik, s ebbe IP %-ban vezetendı be, s az eredmény pedig tizedes 
szám. 

A HS-Small modellben még alkalmazták Masing (1926) a hiszterézis görbék alakjára 
vonatkozó alapelveit, mely szerint a tehermentesülés és újraterhelés G0 (vagy E0) érintıje 
azonos a kezdeti terhelésével, de az elıbbiekre vonatkozó γ0,7 kétszerese az utóbbiénak:      

ur7,0ini7,0 )(
2

1
)( γ=γ              52 

Az elıbbieket beépítették a HS-modellbe oly módon, hogy a program a terhelésváltozások 
kezdetén a G0 (vagy E0) modulusokkal, majd a 47 képlet szerint kiadódó egyre csökkenı 
modulussal számol. Mikor a modulus eléri az G50 (vagy E50), illetve a Gur (vagy Eur) 
modulusokat, akkor ezekkel, vagyis az eredeti HS-modell szerint dolgozik tovább. A 
merevség ilyen módosulása azonban természetesen valamelyest módosítja a modellezés 
további részleteit is, amire itt nem térünk ki. Azt említjük még meg, hogy Benz (2006) 
rámutat arra, hogy a HS-Small modellhez a Mohr-Coulomb törési feltételnél jobban illene 
Matsuoka és Nakai (1982) törési kritériuma, s ezt is beépítették a HS-Small modell egyik 
változatába. Tudni kell azonban, hogy ez az alkalmazást nehezíti, értelmezése sokkal 
bonyolultabb a Mohr-Coulomb modellnél, ami bevezetése ellen szól.           
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