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Feladatok 
1. Ödométeres vizsgálat  

2. Egyszerű nyírószilárdsági vizsgálatok 

3. Nyíródobozos vizsgálat 

Rendelkezésre álló idő: vizsgálatonként 25 perc ill. 50 perc 

A laborvizsgálatok menete FIGYELMEZTETÉSEK! 
A laborgyakorlatra a hallhatók felkészülve kell, hogy érkezzenek! 

Vegyék figyelembe, hogy egyszerre 20 hallgató dolgozik 4 munkahelyen egy-két oktató felügyelete 

mellett, így nincs lehetőség a vizsgálatok részletes bemutatására. Az egyes vizsgálatok elvégzésére az 

idő úgy elegendő, ha legalább elméletben tudják mit fognak csinálni. Az útmutatót a helyszínen 

olvasgatni, értelmezni nem lesz idő.  

Ha egy csoport gyakorlatilag teljesen inkompetens, a teljes felkészületlenség jeleit mutatja, a 

csoportot kizárjuk a laborgyakorlatról, és ezzel a részvételi és a vizsgálatokért járó pontokat is 

elvesztik. Ez az elv a csoport egyes tagjaira i külön-külön is alkalmazható, azaz két felkészült ember 

nem fog elvinni egy öt főből álló csoportot!  

Másolt, a labort 8 évvel ezelőtti állapotban mutató fényképeket tartalmazó, jelenleg el nem végzett 

vizsgálatokról szóló jegyzőkönyveket tartalmi ellenőrzés nélkül l 0 pontra értékelünk. A 

jegyzőkönyvek mellé csatolni kell gyakorlatok alatt kézzel készített jegyzőkönyveket, vagy azok 

fénymásolatát.   

  



1. Ödométeres vizsgálat  
 

Ezt a vizsgálatot egyszerre két csoport végzi. A vizsgálatra rendelkezésre álló idő 50 perc. 

A vizsgálat során egy viszonylag kis áteresztőképességű, durvaszemcséjű talaj összenyomódási 

jellemzőit határozzuk meg. 

A vizsgálat előkészítésekor az alsó szűrőkőre egy szűrőpapírt helyeznek, erre lehetőleg központosan 

ráhelyezik az ödométergyűrűt, majd a gyűrűtartó peremes idomot. A peremes idomot a 

rögzítőfülekkel és a csavarokkal szorosan lerögzítjük, a gyűrűbe a ballon segítségével vizet töltünk 

(kb. a gyűrű magasságának feléig) Az átadott telített talajból annyit kanalazunk a gyűrűbe, hogy 1 mm 

maradjon el a minta tetejétől a gyűrű pereméig. A minta feletti vizet leszívjuk, s a mintára 

szűrőpapírt, szűrőkövet, majd teherelosztó elemet helyezünk. A mintát annak megrázása, 

odakoccintása nélkül a terhelőkeretre helyezzük. A terhelőkar rögzítőfülét felhajtva a menetes 

terhelőcsapot érintkezésbe hozzuk a teherelosztó elem csapjával, és ellenőrizzük az előbbi 

központosságát. A terhelőcsap tetejére kell illeszteni a mérőóra tapintógömbjét, amilyen mélyen 

csak lehet a mérőszárat benyomva. A súlytartó himbára felhelyezzük az első terheléshez (10 kPa) 

tartozó súlyt, majd a rögzítőfület hátra billentve kioldjuk a terhelőkart, megkezdve a terhelési 

folyamatot.       

Az egyes terheket két-két percig tartjuk fenn. Az újabb teher ráadása előtt a digitális óra mutatta 

értéket feljegyezzük. Az új teher rárakása, illetve a súlyok elvétele előtt nem rögzítjük a kart, de kellő 

óvatossággal járunk el. 

A vizsgálat során a következő terheket hordjuk fel: 10, 60, 110, 210, 410, 210, 110, 210, 410, 810, 

410, 210, 110, 10 kPa. 

A vizsgálat végén a kart a rögzítőfüllel felemeljük, az ödométert kiemeljük a terhelőszerkezetből, 

szétszedjük, a mintát kinyomjuk a gyűrűből, magasságát, tömegét lemérjük és víztartalmának 

meghatározásához egyértelmű csoportjelöléssel együtt óraüvegre, majd szárítókályhába helyezzük. A 

laborgyakorlatot követő napon be kell jönni a laborba és a száraz tömeget le kell mérni, és fel kell 

jegyezni. A számításokban figyelembe veendő szemcsesűrűség:rs=2,65g/cm3. 

A feldolgozás során elkészítendők az A konszolidáció jelenségének elemezése e vizsgálatok alapján 

nem lehetséges, ezért a laborgyakorlat után a honlapra fel lesz töltve egy összenyomódás-idő sorokat 

tartalmazó idősor, melyből ki-ki a saját csoportjának kiírt adatsor elemzését kell elvégezze.  

A jegyzőkönyv leadásakor beadandó munkarészek: 

1. A vizsgálat rövid, saját szavakkal való bemutatása, egyéni tapasztalatok, az esetleges hibák 

okának értékelése. 

2. (1+e) - ln (z) diagram, a jellemző egyenesek meredekségével   

3.  z - z diagram  

4. Összenyomódási modulus 100 - 200 kPa, illetve 400 - 800 kPa tartományokra 

5. Táblázatosan Konszolidációs adatik feldolgozása meghatározva az adott terheléshez tartozó 

Cv, Es, k, C, értékeket. 

  



 

2. A nyírószilárdsági jellemzők meghatározása egyszerű vizsgálatokkal 
a) Természetes rézsűhajlás. 

A természetes rézsűhajlás mérése durva szemcséjű talajok kritikus belső súrlódási szögének 

meghatározására alkalmas módszer 

A vizsgálat során egy mérősarkokban tölcsér segítségével valamelyik anyagból a legkisebb 

hézagtényező meghatározásakor alkalmazott módszerrel egy kb. 8 cm magas negyedkúpot alakítunk 

ki. Ezt a talajkúpot két, egymásra merőleges irányból lefotózzuk úgy, hogy a kúp mérősarkot adó 

síkokkal alkotott metszésvonalának koordinátái leolvashatók legyenek. A vizsgálatot minden 

előkészített anyagra kétszer elvégezzük. A képek alapján Gimp-et, Photoshopot, Matlabet, Autocadet 

stb. használva meghatározzuk az élek hajlásszögét. Feldolgozáskor és a jegyzőkönyvek 

összeállításakor az átlagos mért rézsűhajlás és szórás tekintetében elemezni kell a kapott 

eredményeket. 

b) Az előkészített talajminták két végébe, legalább három-három alakalommal belenyomva a 

penetrométert, annak skáláján leolvasást téve meghatározzuk a nyírószilárdságot, és feljegyezzük 

azt. Átlagos mért nyírószilárdság (mintánként 6 db) és szórás tekintetében elemezni kell a kapott 

eredményeket. 

1. A vizsgálat rövid, saját szavakkal való bemutatása, egyéni tapasztalatok, az esetleges hibák 

okának értékelése. 

2. a vizsgálatok fizikájának bemutatása a jelenségek értelmezése 

3. a rézsűhajlások táblázatos bemutatása, statisztikai értékelése 

4. egy-egy jellemző fotó   

5. a penetrométerrel megállapított nyírószilárdságok statisztikai értékelése 

  



3. Dobozos nyírás 
A vizsgálatok elvégzésére 25 perc áll rendelkezésre. 

A dobozos nyírás során ugyanabból a száraz homoktalajból kell két különböző állapotú mintát 

előkészíteni, egy lazát (tölcséres módszer) és egy tömöret (rázóasztal). Fel kell jegyezni a 

nyíródobozok belméreteit, a bekészített minta magasságát (eredeti mélység-homokfelszín távolsága 

a doboz felső peremétől) és a minta tömegét (eredeti tömeg-visszamaradt mennyiség). Az első 

nyíródobozt be kell helyezni a nyírókészülékbe, és a durva pozícionáló kerékkel (az aktuátor 

csavarorsójának végén) amennyire csak lehet érintkezés közelébe kell hozni az elemeket, úgy hogy a 

csavarorsó hornya felfelé álljon. A durva előtolás és a finom előtolás váltócsapját (a lineáris aktuátor 

tetején található) gépi előtolás (alsó) állásba kell helyezni.  Ezt követően a kézikerék forgatásával 

addig kell mozgatni a nyíródoboz kocsiját, amíg az erőmérő óra meg nem mozdul, jelezve, hogy a 

megfelelő elemek kapcsolatban vannak.  Ezt követően a kézikereket finoman mozgatva a kézikerék 

tengelyén lévő, a kerékkel átellenes oldalon lévő kézi/gépi előtolás választó csapot be kell nyomni. 

(finom kattanással a helyére ugrik, és aztán a kézikereket nem lehet forgatni)  

Ezt követően a csoport sorszámához rendelt terheléshez tartozó, táblázatból kiválasztott súlyokat rá 

kell akasztani a megfelelő himbákra (közvetlen, áttétel).  A függőleges terhet a terhelő kar 

átfordításával rá kell adni a mintára, a csapokat ki kell venni. Az órákat, le kell nullázni. A 

számítógépen a fájlnevet meg kell adni csoportszám(1-16)-teher(kPa)-állapot (laza/tömör).dat 

formában. Az adatgyűjtést el kell indítani. A nyírást kb. 5-7 mm eltolódásig érdemes folytatni, amíg a 

nyíróerő értéke nem állandósul. A vizsgálatot el kell végezni a másik mintával is. Mivel minden 

csoport más-más terheléshez tartozó értékpárt határoz meg, amikor az ödométeres vizsgálat 

víztartalmi mintáját jönnek visszamérni, le kell menteni az összes adatot (13*2 adatpont) és a 

feldolgozáskor ezek alapján kell megrajzolni a csúcs és törési burkolókat.  

A jegyzőkönyv leadásakor beadandó munkarészek: 

1. A vizsgálat rövid, saját szavakkal való bemutatása, egyéni tapasztalatok, az esetleges hibák 

okának értékelése. 

2. A nyírószilárdságok csúcs és kritikus értékeinek összefoglaló táblázata 

3. A törési burkolók grafikus ábrázolása 

4. A nyírószilárdsági paraméter(ek) megadása   

5. Kvalitatív elemzést a függőleges alakváltozások, a kezdeti állapot és a függőleges terhelés 

összefüggéséről minta adatsor alapján elmagyarázva. 

Kapcsolódó videók: 

Ödométer:  

http://www.youtube.com/watch?v=zxFxTR1EnOI 

Nyíródoboz:  

http://www.youtube.com/watch?v=kPPzgXfXDmI, 

http://www.youtube.com/watch?v=L1fWPypBP0g 

Rézsűhajlás: 

http://www.youtube.com/watch?v=gsP4WK4RGUU 

Penetrométer: 

http://www.youtube.com/watch?v=PBo0UDVWhSo 
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