
Mechanikai vizsgáltok 



Modellező vizsgáltok 

• Bonyolultabb anyag modellek 
• Tág érvényességi tartomány 
• A vizsgálatok pontos paramétereinek előírása bár 

szabvány szerint szükséges, de nem olyan 
kritikus, mint a modellező vizsgálatok esetén   

• Általános érvényű vizsgálati eredmények 
• A vizsgálati program modellparaméterek 

megismerését célozza 
• Jobban illik az elváló talajvizsgálati jelentés - 

geotechnikai terv koncepcióba

Anyagjellemző vizsgáltok 

• Egyszerű modellek 
• Szűk érvényességi tartomány  
• A vizsgálati feltételek megadása különösen 

fontos  
• Általános érvényű vizsgálati eredmények 
• A vizsgálati program célja a várható terhelésekre 

adott talajválasz megismerése  
• Nehezen illeszthető az elváló talajvizsgálati 

jelentés - geotechnikai terv koncepcióba



Vizsgálat a modellparaméterek szem előtt tartásával

Pl: Plaxis HS modell esetén: 

E50ref=?, Eoedref=? 
Eurref=?, νur=? 
c’=?, φ’=?,ψ=? 
m=?, K0nc=?

Ödométeres vizsgálat eredményei 

Triaxiális vizsgálat eredményei 

Azonosító vizsgálatok és a feladat alapján kiválasztott modell 
paramétereinek meghatározására arra alkalmas vizsgálatokkal.



Hagyományos 
ödométer

Hagyományos ödométer 
automatikus adatrögzítéssel

Automata 
ödométer

Kompressziós, konszolidációs jellemzők 
(MSZE EN ISO/TS 17892-11:2004)

Szabványos módszer:  Ödométeres vizsgálat lépcsős terheléssel



Eredmények értékelése - összenyomódási modulus a 
kompressziós görbe alapján 



Eredmények értékelése - összenyomódási jellemzők a 
kompressziós görbe szemilogaritmikus ábrázolása 

alapján 



Előterheltség és egyéb paraméterek



Kompressziós, konszolidációs jellemzők

Rowe cell CRS ödometer



Közvetlen nyírás 
(MSZ EN ISO/TS 17892-10:2004) 

Dobozos  nyírás



Közvetlen nyírás  
• Modellező vizsgálat 
• Bonyolult feszültségállapot 
• Nem mérhető alakváltozási állapot, 

kvalitatív 
• Fokozatos mobilizálódás 
• A párhuzamos megvezetésű fejjel 

-4°(kötött) +6°(szemcsés) eltérés 
adódhat a mért nyírószilárdságban 
hagyományos eszközzel mért 
nyírószilárdsághoz képest ISO/TS 17892-10:2004(E) 
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Key 
a conventional device 
b parallel controlled device 
1 loading pad 
2 porous plate 
3 soil specimen 
4 force transducer 

Figure 1 — Schematic drawing of a conventional and a parallel controlled shearbox 

4.1.6 During testing, the shear box shall be placed in an outer container (the carriage), such that the test 
specimen is submerged under water during the test. 

4.1.7 The carriage shall be supported on the bed of the machine by a low-friction bearing which allows 
movement in the longitudinal direction only. 

4.1.8 To achieve a uniform distribution of the shear stresses over the plan of the specimen rough porous filter 
plates shall cover the upper and the lower surface of the specimen. The porous plates shall be of a material which 
does not react chemically with the pore water or the soil. Their porosity shall prevent intrusions of soil into the 
pores, but shall allow free drainage of water throughout the test. Therefore the permeability of the porous platens 
shall be at least 10 times the permeability of the specimen. 

4.1.9 Typical arrangements for a conventional and a parallel controlled shearbox are shown in Figure 1. 

NOTE A parallel controlled shear box allows a correct simulation of in-situ shearing when shear planes occur. 
Investigations show  that  with cohesive soils the friction angle ĳ is up to 4° smaller  and with non-cohesive soils it is up to 6° 
higher in a parallel controlled shearbox than in a conventional apparatus. 

4.2 Ring shear apparatus 

4.2.1 The apparatus shall be constructed such that shearing forces are purely torsional. 

4.2.2 The soil container rings shall be of sufficient stiffness to prevent radial deformation of the specimen. 

4.2.3 The soil container rings shall be integrated in a water bath which allows the specimen to be submerged 
during the test. 

4.2.4 The upper and lower rings shall be fitted with porous platens having the same properties as those in the 
shear box (see 4.1.8). 

4.2.5 The ring shear apparatus shall contain a device for application of vertical (normal) stresses. 

4.2.6 A typical arrangement for a ring shear apparatus is shown in Figure 2. 
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 Key 
1 specimen 
2 filter stones 
3 upper circular frame (fixed) 
4 lower circular frame (rotating) 
5 bearing to lift upper circular frame 
6 loading lever for normal stress 
7 loading and measurement of torque 

Figure 2 — Example of a ring shear apparatus 

4.3 Loading system 

4.3.1 The normal load shall be kept constant during shearing. 

4.3.2 Shearing must be achieved by continuous horizontal or torsional displacement. 

4.3.3 If only the peak shear stress is to be determined shearing can also be done by constant increase of the 
shear load. 

4.3.4 Shearbox equipment shall allow a minimum horizontal displacement of 20 % of the length or diameter of 
the specimen. 

4.3.5 Ring shear equipment shall allow a travel by torsion of 30 mm. 

4.4 Measurement of forces and displacements 

4.4.1 Force 

The vertical force shall be measured with an accuracy of 3 %, or within 2,5 N, whichever is the greater. If the 
friction between both halves of the apparatus is higher than 3 % of the shear force at failure, a suitable correction to 
the shear force shall be applied. 

Közvetlen nyírás - környíró készülék



Egyirányú nyomószilárdság 
(MSZ EN ISO/TS 17892-7:2004) ISO/TS 17892-7:2004(E) 
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 Key 
1 load frame 
2 load measuring device 
3 top platen 
4 bottom platen 
5 soil specimen 
6 drive unit 
7 axial compression measuring device 

Figure 1 — Schematic drawing of a loading machine for performing unconfined compression tests 

4.1.2.4 The drive unit shall move one of the platens with a constant speed, called the platen rate, which shall 
be within the ranges specified in 5.4. When the drive unit is set to advance the platen at a certain rate, the actual 
platen rate shall not deviate more than ± 20 % from the set value. The movement of the platen shall be smooth 
without fluctuations or vibrations. 

4.1.3 Load measuring device 

4.1.3.1 The force applied on the specimen shall be measured with an accuracy of ± 5 % or within ± 1N, 
whichever is the greater. 

4.1.3.2 The compression of the load measuring device when the specimen fails, shall not exceed 10 mm. 

4.1.3.3 If the load measuring device can be subjected to bending moments and/or horizontal forces (as it may 
be in the set up shown in Figure 1), the device shall be sufficiently insensitive to such factors that they can be 
neglected or accounted for. 

4.1.4 Compression measuring device 

4.1.4.1 The readability of the compression measuring device shall be better than 0,20 % of the initial specimen 
height. 

4.1.4.2 The device, with its reading equipment, shall be readable to ± 0,030 % of the initial specimen height, 
and have a travel range of at least 20 % of the initial specimen height. 

4.1.4.3 If only the travel of one platen (not the change in distance between the two platens as in Figure 1) is 
measured, the displacement of the other platen, if significant, shall be accounted for when calculating the 
compression of the specimen. 

legalább 1000 mm2 minta 

az alakváltozás növelése 
• a terhelőfeszültség csúcsértékénrk 

elérése után további 5% alakváltozás 
eléréséig  

• vagy 15% alakváltozás eléréséig 
• úgy hogy a tötés 2-15 percen belül 

következzen be 
qu, cu, esetleg érzékenység számítása 

az eredmények érvényessége nagyon 
korlátozott  



Egyirányú nyomószilárdság – különleges mérések



Triaxiális vizsgálatok

Konszolidálatlan,drénezetlen 
Szabványos konszolidált: 
• CIU  
• CAU 
• CID 
• CAD 
Feszültségpálya 
Telítetlen  
Ciklikus, dinamikus



Konszolidálatlan drénezetlen vizsgálat 
(MSZ EN ISO/TS 17892-8:2004)

NOTE The value of (σ1 - σ3)/2 at failure for undrained tests is 
usually called 'undrained shear strength' and should according 
to the list of symbols published by ISSMFE be denoted 
cu.However, the symbol su (already used in some countries) is 
recommended to make it clear that the undrained shear strength 
is basically not due to actual cohesion, but mainly due to friction 
and effective stresses.

A vizsgálat eredménye NEM LEHET φ és c !!! 
A vizsgálat eredménye az EC7-2 5.8.5.2 a talaj adott állapotához és 
feszültségállapotához tartozó drénezetlen nyírószilárdság, cu ,mely 
jelölés egyébiránt félrevezető. 



Konszolidált triaxiális vizsgálatok 
(MSZ EN ISO/TS 17892-9:2004)

A vizsgálat célja a talaj hatékony nyírószilárdsági paraméternek 
megállapítása. 

Az eljárás lépései: 
• Telítés előkészítése 
• Telítés 

• Öblítés 
• Háttérnyomás  

• Telítettség ellenőrzése 
• Konszolidáció 

• Izotróp konszolidáció 
• Anizotrópia kialakítása 
• Konszolidáció 

• Nyírás 
• Drénezett 
• Drénezetlen 



Telítés háttérnyomással  

1) B ellenőrzés, cellanyomás (CP) 
emelése

2) Háttérnyomás (BP)  
emelése



Izotróp és anizotróp konszolidáció 



Drénezetlen nyírás 



Drénezetlen nyírás 



E50ref=30MPa  
Eoedref=30MPa 
Eurref=90MPa 

νur=0,22 
c’=1 kPa 
φ’=41,8° 
ψ=16 
m=0,6  

K0nc=0,3335

Mért vizsgálati görbék Modellezett  vizsgálati görbék

HS paraméterek

Illesztett modell paraméterek



Speciális triaxiális berendezések

Bishop-Wesley rendszerű feszültségpálya cella



Speciális triaxiális berendezések

Dupla falú, telítetlen minták 
vizsgálatához kifejlesztett 
triaxiális rendszer



Telítetlen talajok vizsgálata triaxiális készülékben

A telítetlen vizsgálatok kapcsán felmerülő különleges problémák: 
• abszolút negatív pórusvíznyomások; kavitáció 
• a térfogatváltozást nem azonos a mintába belépő, ill. abból kilépő 

víz térfogatával 
• a levegő és a víz fázisok elválasztása a fázisnyomások elkülönített 

mérése céljából  

Speciális megoldások:   
• tengely eltolás technika (ua>pa) 
• a térfogatváltozás meghatározása a belső cellába be- ill. abból 

kiáramló víz térfogatának mérésével. A belső cella 
alakváltozásának megakadályozása annak külső és belső oldalán 
azonos nyomás működtetésével 

• nagy vízbelépési nyomású póruskő alkalmazása a víz oldalon 



10 - 4 - 310 - 210 - 110 1 10

Földrengés

Tengerhullámzás

Gépalapok
10 - 4 - 310 - 210 - 110 1 10

Kis alakváltozás mérésére 
alaklmas triaxiális eszköz

RC-Talajoszlop 
rezonancia 

TOS- Torziós nyírás 

Ciklikus egyszerű 
nyírás

Dinamikus-ciklikus 
triaxális készülék

Bender 
Element

Vizsgálatok 

Jellemző hatások

Jellemző alakváltozás tartomány 

Speciális laborvizsgálatok dinamikai és fejlett 
talajmodellek paramétereinek kiméréséhez 

Síkalap alatti 
összenyomódás 



Bender element 

Egy triaxiális cellába helyezett 
próbatest egyik végeibe szúrt 
piezoelektromos kerámia lapka 
jeladó keltette nyíróhullám 
impulzus és a minta átellenes 
végébe helyezett azonos 
kialakítású jelvevő közötti út 
megtételéhez szükséges időt 
mérjük.
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Modulus from Shear Wave Velocity 
 
A major advantage of the seismic CPT (SCPT) is the additional measurement of 
the shear wave velocity, Vs.  The shear wave velocity is measured using a 
downhole technique during pauses in the CPT resulting in a continuous profile 
of Vs.   Elastic theory states that the small strain shear modulus, Go can be 
determined from: 
 

Go = U Vs
2 

 
Where: U is the mass density of the soil (U = J/g). 
 
Hence, the addition of shear wave velocity during the CPT provides a direct 
measure of soil stiffness.   
 
The small strain shear modulus represents the elastic stiffness of the soils at 
shear strains (J� less than 10-4 percent.  Elastic theory also states that the small 
strain Young’s modulus, Eo is linked to Go, as follows; 
 

Eo = 2(1 + X)Go 

 

Where: X is Poisson’s ratio, which ranges from 0.1 to 0.3 for most soils. 
 
Application to engineering problems requires that the small strain modulus be 
softened to the appropriate strain level.  For most well designed structures the 
degree of softening is often close to a factor of about 2.5.  Hence, for many 
applications the equivalent Young’s modulus (E’) can be estimated from: 
 

E’
 ~ Go = U Vs

2 

 
Further details regarding appropriate use of soil modulus for design is given in 
the section on Applications of CPT Results.  
 
The shear wave velocity can also be used directly for the evaluation of 
liquefaction potential.  Hence, the SCPT provides two independent methods to 
evaluate liquefaction potential. 
 
 



 RC

 TOSS

TOSS és RC üzemmódok



HS small strain modell leromlási 
görbe illesztése

0,3



HS és HS Small modellek öszevetése 
Mért görbe HS modell

HS small modell


