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A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-FTNYT-12 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg. 

„Talajok és szerkezetek dinamikai vizsgálata szeizmikus tervezéshez tudományos 
diákkör keretében” című tehetséggondozó tábor 

 
1. CSOPORT BESZÁMOLÓJA 

 
 
Témaválasztás indoklása 
A csoport tagjai mind érdeklődnek a geotechnika iránt, tehát adott volt, hogy ezzel kapcsolatos 

témát keressünk. Dr. Richard Ray által összeszerelt Resonant Column (RC) készülék 

Magyarországon egyedül a Széchenyi István Egyetemen található és használható, így érdekesnek 

ígérkezett a vele való munka. Hasonló méréseket tantárgyi keretek között nem végzünk. A tábor 

ideje alatt új ismereteket szerezhetünk és megismerkedhetünk a geotechnika gyakorlati részével 

is. 

 

Célok és várt eredmények felvázolása 
Célunk a Resonant Column eszköz megismerése, majd mérések végzése. A kapott adataink Excel 

alatt futó Visual Basic segédprogrammal való feldolgozása és kiértékelése.  

A vizsgálat során kétféle terhelési módot alkalmaztunk. Célunk ezzel az volt, hogy a két mérésből 

származó adatokat összehasonlítva megközelítőleg azonos eredményeket kapjunk, ezzel bizonyítva 

méréseink pontosságát. 

 

Modell, mérések és mérőeszközök bemutatása 

 

 

2. ábra: Gumimembránok felülnézetből 

3. ábra: Az RC készülék sematikus ábrája 

1. ábra: RC készülék és a kiszolgáló műszerek 

4. ábra: Minta egyenletes eloszlását segítő kúp 
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A vizsgálat során Duna homokból bekészített száraz talajmintát használtunk. A homokot a 2. ábrán 

látható két gumimembrán közé töltjük egy kúp segítségével (4. ábra), mely a vizsgálati anyag 

egyenletes eloszlását hivatott biztosítani. A bekészítés után elszívtuk a levegőt a mintából, ezzel 

kb. 70%-os vákuumot előidézve benne. Miután megbizonyosodtunk benne, hogy a talajminta 

stabilan áll, megkezdtük a vizsgálati és mérőberendezések felszerelését.  
A terhelést egy mágneses fej segítségével adtuk a mintára, melyet egy tekercsben folyamatosan 

változtatott feszültség vezérelt.  

A mérést egy gyorsulásmérő, két közelítésérzékelő és egy LVDT elmozdulás mérő végezte, melyek 

adataiból a Visual Basic programmal támogatott Excel táblázat szolgáltatta az eredményeket.  

 
Mérési eredmények elemzése, összehasonlítása 
A torziós (TOSS) vizsgálat során az adatgyűjtést a készüléken elhelyezett érzékelőkön keresztül 

egy Visual Basic programmal támogatott Excel táblázat végezte automatikusan. A különböző 

terhelési ciklusokhoz a program megrajzolja a ciklusok hiszterézis görbéjét, melyből látható, hogy 

a minta puhul vagy felkeményedik-e. A görbékből meghatároztuk a Gsec húrirányú és Gtan érintő 

irányú nyírási modulusokat. A modulusokat az alakváltozások függvényében ábrázolva megkaptuk 

a leromlási görbéket, melyek a szakirodalom alapján elvárt formát jól közelítik. A triaxiális vizsgálat 

eredményeivel történő összehasonlítás is a mérési eredmények helyességét igazolja. 

Az RC vizsgálat esetében a fő különbség, hogy az adatleolvasást manuális módon kell végezni. 

 

További fejlesztési lehetőségek 
További vizsgálatokat lehet még végezni ugyanezzel a homokkal, de nedves formában, különféle 

szinten tömörítve és akár különböző cellanyomásokon.  

Különböző szemcsés talajok mérési adatainak összehasonlításával szintén új ismereteket 

szerezhetünk. Mérésünket megismételhetjük, hogy biztosak lehessünk benne, az előbbi adataink 

helyesek-e. 

A készülék lehetőséget ad kohéziós talajjal történő vizsgálatra is, különféle pórusvíznyomásokon.  

 

TMDK dolgozat tervezett felépítése 
A tábor során elvégzett mérések, azok eredményeinek feldolgozása és elemzése után kapott 

adatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a témát tovább dolgozva, TMDK munkaként tovább 

lehessen fejleszteni. A dolgozat folytatását jelenleg több ember is tervezi. 

A dolgozatban szerepet kap az eszköz (Resonant Column) felépítése és összeszerelésének lépései. 

A szerkezet működéséhez különböző programok ismerete szükséges, hogy az mért adatokat 

megfelelően fel lehessen dolgozni. Az eredmények kiértékelése fontos része a munkának, így a 

legnagyobb hangsúlyt az kapja.  


