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Talajokban lejátszódó feszültségváltozások vizsgálata 

KÁNTOR TAMÁS, KOVÁCS BALÁZS, JUHÁSZ DÁVID 

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, 
3515 Miskolc-Egyetemváros 

tamas.kantor@gmail.com, kovacs.balazs@gama-geo.hu 

Összefoglalás 

Dolgozatunkban különböző szemcse-összetételű és nedvességtartalmú 
talajokon végzett vizsgálataink eredményeit mutatjuk be, melyeket a Miskolci 
Egyetem Geotechnikai Talajvizsgáló Laboratóriumában végeztünk. 
Vizsgálataink során egy speciális, a talajmechanikai vizsgálatokban úttörőnek 
számító, nyomásszenzorokkal kiegészített, az egyetem és a PEDINFO Kft. 
által fejlesztett ödométeres eszközt használtunk. 
Vizsgálataink előtt azt a célt tűztük ki, hogy még szélesebb képet kapjunk a 
terhelés alatt lévő talajok viselkedéséről, s ezt lehetőleg a minta roncsolása 
nélkül érjük el. 
A kapott eredmények alapján a felhasznált eszközök és módszerek alkalmas-
nak bizonyultak a kitűzött cél eléréséhez, mérhető különbségek mutatkoztak 
az egyes paraméterek változtatása során a talajmintákban kialakuló feszültség-
terekben, illetve a talajokra jellemző elaszto-plasztikus viselkedésben. 

Eredményeinkkel bizonyítottuk a talajmechanika alap összefüggéseit, mi-
szerint a homokokra jellemző, nagyobb szemnagyságok esetén az elasztikus 
viselkedés és a hatékony feszültségek a jellemzőek, míg a finom szemcséjű 
talajok esetén a semleges feszültségek dominanciája és a plasztikus viselkedés, 
amivel számolni kell, ha külső többletfeszültség éri a talajt. 
A további célkitűzés, hogy szélesítsük a vizsgált talajok körét, valamint bevon-
junk egyéb, a talajmechanikai laborgyakorlatban használt eszközöket, melyek-
kel nyíró-húzó igénybevételek esetén is vizsgálhatjuk a kialakuló feszültségte-
reket, s alkothassunk háromdimenziós, akár valós idejű képet arról, hogy mi 
zajlik a talajminta belsejében (Kézdi, 1976). 

Kulcsszavak 

talajmechanika, ödométer, feszültség eloszlás, elaszto-plasztikus viselkedés 

Bevezetés 

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán működő 
Agrogeotechnikai Kutatócsoport fő feladata a hagyományos geotechnikai 
vizsgálati módszerek és eszközök alkalmazhatóságának vizsgálata különböző 
konszolidálatlan mezőgazdasági talajokra és szilárd hulladékokra. 
A vizsgálati módszereket három csoportra oszthatjuk úgy, mint ödométeres 
vizsgálatok, triaxiális mérési módszerek, valamint nyíróvizsgálatok. Ezen mód-
szerek hagyományos elvégzését szabványok, empirikus tapasztalatokon alapu-
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ló előírások segítik, s ezek által eredményeik is könnyen felhasználhatóak ala-
pozásoknál, gátépítéseknél, talajvizsgálatoknál valamint bármely mérnöki mű-
tárgy tervezésénél illetve kivitelezésénél, amely a talajt, mint teherviselőt hasz-
nálja. A mezőgazdasági talajok vizsgálata során a talajok deformációja és te-
herbírási jellemzői kiemelten fontosak a művelhetőség és a gépek mobilitása 
szempontjából, míg a hulladéktestek vizsgálatát ipari igények, a biztonságos 
hulladékelhelyezéshez kapcsolódó tervezési törekvések indukálják. (Kántor &  
Kovács, 2010). 

Kutatócsoportunk fejlesztési tevékenységének eredményeként mindhá-
rom vizsgálati módszer esetében születtek új megoldások, eszközök, amelyek 
mind azt szolgálják, hogy a vizsgált anyagról minél több információt kapjunk 
minél kisebb energia- illetve időráfordítással. Ez azért fontos, mert minél 
hosszabb ideig és minél több lépésben vizsgálunk egy anyagot, annál nagyobb 
lesz a mérés során fellépő hibák lehetősége, illetve annál inkább valószínű, 
hogy az anyagtulajdonságok (pl. víztartalom, homogenitás, feszültségviszo-
nyok) megváltoznak. Hatékony mérési megoldások kidolgozása a szűk határ-
idők miatt is előnyös. (Kántor & Kovács, 2011). 
Jelen publikációban az ödométeres vizsgálati módszer fejlesztése során elért 
eredményeinket mutatjuk be. Fejlesztéseink arra irányultak, hogy bevonjuk az 
elektronika, mint tudományág legújabb szenzoros mérési módszereit a 
geotechnikai mérési folyamatokba, így bővítve azon információk körét, amit a 
talajról kaphatunk egy-egy – gyakran hosszadalmas – vizsgálat alkalmával. 

Anyag és módszer 

Ebben a fejezetben a vizsgálataink során használt anyagokat mutatjuk be, va-
lamint a fejlesztett, speciális ödométeres berendezést, illetve az alkalmazott 
mérési módszerek elméleti áttekintése is ismertetésre kerül. 

Vizsgált talajok bemutatása 

Vizsgálatainkhoz két különböző 
talajt választottunk ki, amelyek 
szemcse összetételükben jelentő-
sen eltérnek egymástól. Az egyik 
tisztán homok frakciót tartalma-
zó, alacsony egyenlőtlenségi ténye-
zőt mutató, nagy szemcsés, míg a 
másik túlnyomó részt iszap méretű 
részecskékből álló, de kis mérték-
ben homokot és agyagot is 
tartalmazó, jól gradált mezőgazda-
sági termőtalaj. 

 
1. ábra. Szemeloszlás meghatározása 



XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
2016. június 1–4. Beregszász, Ukrajna  

 135 

A talajok jellemzésére a szemeloszlási görbék felvételét választottuk, s mivel a 
szemcsetartományok igen szélesnek bizonyultak a szemrevételezés során, ezért 
a szitálás mellett a hidrometrálási eljárást is igénybe vettük (1. ábra). 
A szemcseméret eloszlás vizsgálatok eredményei (2. ábra) bebizonyították az 
elsődleges feltevéseket. Az egyik tisztán homoktalaj, míg a másik agyagos-
homokos iszap a MSZ 14043-2:2006 szabvány által leírt nomenklatúra szerint. 
 

 
2. ábra. A vizsgált talajok szemeloszlási görbéi 

Speciális szenzoros ödométer 

Méréseinket a geotechnikai talajvizsgáló laboratóriumban fejlesztett 
egyedi gyártású speciális szenzorokkal ellátott ödométerrel végeztük el. A 
legfőbb különbség a hagyományos és a speciális ödométer között a minta 
méretében illetve arányaiban mutatkozik. A hagyományos esetben az átmérő 
magasság arány 5:1. A speciális ödométer esetében 1:1. 
Ennek oka, hogy amíg 
a hagyományos ödo-
métereknél a falsúrlódás 
hatásainak elkerülése, a 
talaj kompressziós tulaj-
donságainak meghatáro-
zása a cél, itt a feszült-
ség eloszlások mérését 
céloztuk meg. Ennek 
érdekében az ödométer 
falába 16 db 

 
3. ábra. A speciális ödométer 

nyomásmérő szenzor lett elhelyezve 4 rétegben 4-4 db (3. ábra). A vizsgált 
henger alakú talajminták átmérője és magassága 10-10 cm. 
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Az ödométer részei az aljzaton illetve a fejrészen lévő 13-13 szenzor is 
(4. ábra). Így akár térbeli képet is kaphatunk az adott talajban lévő feszültségek 
eloszlásáról. A berendezés vízálló, a mérési adatok továbbításáról egy vezeték 
nélküli vevőfej gondoskodik. Az aljzati és fej szenzorok elhelyezkedését az 
4. ábra mutatja. 
 

 
4. ábra. A mérésekhez használt szenzoros talp és nyomóegység terhelőkeret 

Az ödométeres vizsgálatokhoz szükséges feszültséget egy felszenzorozott 
számítógépes vezérlésű golyós-orsós egyedi fejlesztésű terhelőkerettel értük 
el. Terhelhetősége 160 kN, ugyanakkor az ödométeres mérések tartománya 
maximum 20 kN (4. ábra).  

 
5. ábra. A terhelőfüggvény 

Felületre vonatkoztatva 
tudjuk mérni a kívánt fe-
szültségeket. A terhelő keret 
számítógépes vezérlésének 
köszönhetően különböző 
terhelési függvényekkel 
tesztelhetjük a mintákat. A 
mérésekhez egy periodikus 
fel-leterhelésű függvényt 
használtunk folyamatosan 
emelkedő feszültség csú-
csokkal (5. ábra). 
 

 

Talajok elaszto-plasztikus viselkedése 

A 4. ábra egy tipikus fém mintatest egytengelyű nyomókísérlet során tanúsí-
tott viselkedését mutatja. A talajok gyakran hasonló viselkedést mutatnak 
ezen terhelés elvégzése során. Fémek esetében a terhelés fokozatos növe-
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kedésével általában lineáris rugalmas alakváltozás történik az „A” jelű 
pontig. Ha a terhelés megszűnik, a mintatest visszanyeri eredeti állapotát. 
Az „A” jelű ponton túl a deformáció még nem maradandó, de a feszült-
ség - alakváltozás kapcsolat már nem lineáris.  
Azonban a „B” jelű ponton 
túl a mintatest már vissza-
fordíthatatlan alakváltozást 
szenved. További terhelés 
hatására pedig a „C” jelű 
pontig deformálódik. Az 
„A” és „B” pont között a 
próbatest egyidejűleg mutat 
plasztikus és elasztikus tu-
lajdonságokat. Ezt a tulaj-
donságot elaszto-plasztikus 
viselkedésnek nevezzük. 
(6. ábra) (Shrini K et al., 
1995). 

 
6. ábra. Elaszto-plasztikus viselkedés elvi vázlata 

Eredmények 

A vizsgálatokat különböző víztartalmak (iszap: 30-40-50 % (m/m), ho-
mok: 4- 9-14 % (m/m)) mellett végeztük. Eredményeink bemutatása során 
törekedtünk kiemelni azokat az eseteket, amelyeknél a leglátványosabb kü-
lönbségek adódtak, valamint igyekeztünk rávilágítani arra, hogy a változtatott 
paraméterek szélsőértékeit hasonlítsuk össze. A vizsgálatok során rögzített 
nyomásértékekből feszültség eloszlási térképet interpoláltunk, amelyek vizuáli-
san jól összehasonlíthatóvá teszik az egyes mérési beállításokat. 
 

Ezek alapján az alábbi összehasonlításokat tesszük: 

 Iszapos talaj viselkedése a víztartalom függvényében 

 Legnagyobb terhelésnél mérhető feszültségterek összehasonlítása a víz-
tartalom szerint 

 Legnagyobb terhelésnél mérhető feszültségterek összehasonlítása a szem-
eloszlás szerint 

Iszapos talaj viselkedése a víztartalom függvényében 

Az víztartalom változtatása a kis szivárgási tényezőjű talajok esetén okozza a 
legszembetűnőbb jelenségeket. Ennek oka a semleges és hatékony feszültsé-
gek arányában keresendő. A talajok konszolidációja során a külső, többlet 
feszültség eloszlik a szemcséken átadódó hatékony és a pórustér nyomását 
növelő semleges feszültségekre. A semleges feszültségek a pórustérben lévő 
víz és levegő áramlását idézi elő a kisebb potenciálú helyek felé. Mivel ennek 
az áramlásnak a sebessége függ a pórustér járatainak méretétől (porozitás, 
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szemcseméret, stb.) ezért könnyen belátható, hogy finomabb szemcsés talajok 
esetén az áramlási sebesség kisebb lesz, így a semleges feszültségek lecsillapo-
dása hosszabb folyamatként jelentkezik. Ebből adódóan a talaj hosszabb ideig 
van közel a folyáshatár állapotához nagy víztartalmak esetén (R.F.Craig-
Craig's, 2004). 

 
7. ábra. Iszapos talaj feszültségeloszlásai (w=30%) 

Ezt szemlélteti a 7. 
és 8. ábra is, ahol azt 
láthatjuk, hogy az iszapos 
talaj esetén, 30% víztar-
talom mellett, a 4 báros 
terhelési lépcsőnél az 
oldal irányú, laterális 
feszültségek csupán 
1 báros értéket mutatnak, 
szinte homogén elosz-
lásban a teljes oldalfalon. 

 

 

Az 50%-ra nedvesített 
talajmintánál merőben 
más a helyzet, ebben 
az esetben az oldalfali 
laterális feszültségek 
elérik a fej és az aljzati 
szenzoron mérték 
értékek átlagát és jól 
megfigyelhető a mély-
ség szerinti feszültség-
változás is. 

 

 
8. ábra. Iszapos talaj feszültségeloszlásai (w=50%) 

 

Terhelési maximumnál mérhető feszültségtér 

A terhelőfüggvény maximumánál (6 bar) mérhető feszültségeloszlást szemlél-
teti a 9. ábra.  
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9. ábra. Iszapos talaj feszültségeloszlása maximális terhelésnél 

(w=50%) 

Itt jól látható, hogy a 
nyomólapi feszültségek 
(FEJ) megegyeznek a ter-
helés nagyságával, tehát 
itt az alakváltozási, tö-
mörödési folyamatok be-
fejeződtek. Az aljzati 
szenzorok esetén kisebb 
értékeket mérhetünk, en-
nek oka az oldalfal és a 
talaj közt fellépő súr-
lódási erőkből ered. (Sza-
bó et al., 1992). 

Homok talajminta feszültségterei 

A fentebb említett sem-
leges és hatékony feszült-
ségek összehasonlító 
vizsgálatát elvégeztük a 
homoktalajon is. 
A víztartalom hatása 
ebben az esetben teljesen 
jellegtelen, a homoktalaj 
kevésbé érzékeny a póru-
saiban lévő víz mennyi-
ségére.  
  

10. ábra. Homokos talaj feszültségeloszlása maximális terhe-
lésnél (w=4%) 

 
11. ábra. Homokos talaj feszültségeloszlása maximális 

terhelésnél (w=14%) 

 

 

Ennek oka a pórustér vi-
szonylag nagy mérete és 
nagy áteresztő képessége.  
A külső terheléseket ha-
mar átveszi a szemcse-
váz. Ezek jól láthatók a 
10. és 11. ábrán. 
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Talajminta elaszto-plasztikus viselkedése 

Az alkalmazott vezérlőfüggvény kiválasztásánál figyelembe vettük, hogy a 
az anyag elaszto-plasztikus viselkedését is nyomon tudjuk követni. A fel- illet-
ve leterhelések során alkalma volt a talajnak összenyomódni, majd visszaru-
gózni, miközben bizonyos fokú alakváltozást elszenved. Ezt mutatja 
a 12. ábra. A 6 fel- és leter-
helési szakaszhoz tartozik 
egy - egy hurok az e-lnP 
görbén, ezen hurkok x ten-
gellyel bezárt szöge a vissza-
rugózás mértékét mutatja, 
amelyeken jól látszik, hogy a 
terhelés növekedtével szin-
tén nőnek. A talaj egyre 
inkább betömörödik, és a 
szemcsék rugalmas viselke-
dése válik meghatározóvá. 
A teljes konszolidáció beáll-
tát követően az illesztett 
egyenesek dőlésszöge nem 
nő tovább. 

 
12. ábra. Homoktalaj elaszto-plasztikus viselkedésének 

mért értékei 

A kísérletet iszap talajon végeztük el különböző nedvességtartalmak mellett. A 
kísérletekből származó rugalmassági mutató értékeket a 13. ábra foglalja össze. 

 
13. ábra. Rugalmassági mutató értékek 

 

 

Ezen jól látható, 
hogy a rugalmasság ki-
sebb víztartalmak esetén 
változik leginkább, és a 
víztartalom növekedtével 
a változás mértéke csök-
ken. A nagyobb víz-
tartalmak esetén a talaj-
ban lévő nagy mennyisé-
gű víz rugalmassága, míg 
kisebb víztartalmaknál a 
talaj szemcséinek rugal-
mas viselkedése a megha-
tározó. 
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Következtetések 

Következtetésképp az állapítható meg, hogy a talajmechanika terén a fej-
lesztések más tudományágak bevonásával újszerű talajjellemzési módszerek 
létrejöttét segítik. Ezek a módszerek lehetővé teszik, hogy jobban megismerjük 
a talajok viselkedését. 
A vizsgálataink rámutattak arra, hogy a talaj belső feszültségviszonyai nyomon 
követhetőek, s akár valós időben megfigyelhetőek a talajminták belsejében 
lezajlódó tömörödési folyamatok. 
A szemcsés összletek elaszto-plasztikus viselkedésének leírása hozzásegíthet 
minket a talajok tömörödési viszonyainak jobb megértéséhez. Laborkísérle-
tekkel prognosztizálhatjuk a talaj viselkedését a jövőben várható terhelések 
mellett, ezáltal tisztább képet kaphatunk a süllyedési, állékonysági kérdésekben 
is akár. 
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