
Kísérletek agyagok reológíaí tulajdonságainak jellemzésére
í r ta :  Dr. Szilvágyi Imre

Az agyagok szilárdsági és egyéb tu lajdon
ságai a term észetben előforduló hatások m iatt 
nagym értékben változnak, a  száraz időszak 
rideg-töredező állapotától az átázás u tán  fel
lépő csúszásig-folyásig. Ha figyelembevesszük 
az agyag ipari felhasználását is, m elynek során 
vízben szuszpendálva pl. öblítő isi apként vagy 
réskitöltő zagyként alkalmazzák, állíthatjuk, 
hogy reológiai vizsgálat szempontjából érdekes 
anyagot találtunk, mely víztartalom -változás 
során a  viszkózus folyadéktól a pépes-folyós, 
majd plasztikus állapotig a legszélesebb kon
zisztencia skálát járja  végig,

A term észetben előforduló agyag első kö
zelítésben rugalmas — egy bizonyos terhelé
sig. Ezután viszonylag ham ar a  terhelés növe
kedésével fellépnek a többi reológiai tu lajdon
ságok — plasztikus, viszkózus folyás — is; il
letve a  víztartalom  emelkedésével kapnak mind 
nagyobb szerepet.

Ismeretes, hogy a reológia az anyagokat 
alakváltozásuk jellege szerint csoportokba so
rolja, az ideális rugalm as anyagtól a plasztikus 
folyást is m utató, m ajd viszkózusán folyó 
anyagon át folyadékokig. Az agyag viselkedé
se legjobban a plasztó-elasztikus vagy nagyobb 
víztartalom  esetén a  plasztó-inelasztikus vagy 
ideálplasztikus (Bingham) testekével egyezik. 
Az anyagvizsgálati terv  összeállításakor előre 
várható volt, hogy a nagy állapotváltozás m iatt 
egy-két vizsgálati módszer nem  lesz elégséges, 
ezért a  Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat m ű
szaki fejlesztési m unkája keretében a hagyo
mányos talajvizsgálati módszerek kiegészítésé
re reológiai vizsgálatok végzését is tervbevet
tük. A kutatási cél kettős volt: részben az 
agyag alkotóinak felismerésére, minősítésére, 
részben az agyag gyakorlati célra való felhasz
nálásának elbírálására alkalmas és az agyag 
reológiai tulajdonságait egyértelm űen jellemző 
kísérleteket akartuk kiválasztani és kipróbálni.

I. Viszkoziméteres vizsgálatok

A talajm echanikai folyási határnál na
gyobb víztartalm ú m inták (szuszpenziók) nyíró
feszültség-alakváltozás összefüggése viszkozi
m éterekkel vizsgálható. Ezek kapillár csőből 
való egyszerű vagy nyomás a la tti kifolyás — 
rotációs áram lás — szuszpenzióban süllyedő 
golyó sebességmérésének, vagy lemezek közöt
ti anyag összepréseléseinek elvén alapulnak (1).

A vizsgálatokat három  természetes, vegyi
leg nem kezelt, de különleges összetételű 
agyagfajtával végeztük.*

Az anyagok összetételét jellemző röntgen- 
diffraktométeres, DTA, adszorpciós kapacitás

és talajm echanikai konszisztenciahatár — vizs
gálatok leglényegesebb eredm ényeit I. táblázat
ban foglaltuk össze.
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Megjegyezzük, hogy a begyűjtött m inták 
különböző részeiből, homogénizálás elő tt vég
zett sorozatkísérletek a talajm echanikai kon
zisztencia határok viszonylag kis szóródást 
(±5% ) m utatták, ami a m inták egyöntetűségét 
m utatja. A kaolin m inta viszonylag kevés és 
igen jól kristályosodott agyagásványt ta rta l
mazott, így kevéssé volt képlékeny.

A viszkoziméteres vizsgálatok közül a ka- 
pillár-viszkozim éteres vizsgálat (Ostwald — 
viszkoziméterrel dolgoztunk) nem adott jól re
produkálható és értékelhető eredm ényt. Elvi 
hátránya ezenkívül, hogy eredm énye csak re
latív, összehasonlító jellegű.

Az agyagszuszpenziók vizsgálatára igen jól 
bevált a  rotációs viszkoziméteres vizsgálat.**

Példaként az 1. ábrán a gyakorlatilag tisz
ta illit agyagásványból álló füzérradványi 
agyaggal, különböző töménységű szuszpenzió
kon m eghatározott folyási görbéket m utatunk 
be. Az ábrából látható és ez volt jellemző a 
többi bentonittal, kaolinnal végzett kísérletre 
is, hogy a  vizsgált m inták az általános Bingham 
testnek megfelelően viselkednek, a kezdeti gör
bület után, nagyobb szögsebességeknél a  nyi- 
rófeszültség közel lineárisan nőtt.

* Az agyágm inták begyűjtésében az Országos Érc 
és Á sványbánya V. Földtani Osztályán Zelenika Tibor 
és Ákos Éva oki. geológusok voltak  segítségünkre, 
am iért ezúton is köszönetét mondunk.

** A rotációs viszkoziméteres vizsgálatokat a ku ta
tás keretében az ELTE Kolloidkém iai és Kolloidtech
nológiai Tanszék  végezte el, Rheotest viszkoziméterrel, 
dr. Rohrsetzer S ándor irányítása m ellett. Gondos m un
kájukat ezúton is köszönjük.
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nos töménység esetén a  m ontmorillonitos agyag 
viszkozitása a legnagyobb, illit egy, kaolinit 
három nagyságrenddel kisebb viszkozitású 
szuszpenziót ad. A görbék segítségével az adott 
agyagokból egy tetszőleges célra, a követel
m ényeknek megfelelő viszkozitású szuszpenzió 
egyszerűen beállítható.

A vizsgálat a  híg szuszpenzióktól a pépes- 
folyós állapotig széles skálán készült, célunk 
volt a viszkoziméteres vizsgálatok és a  talaj- 
mechanikai rutinvizsgálatok összekapcsolása, 
átfedése. így rotációs viszkoziméteres vizsgála
tok készültek a  talajm echanikai folyási határ 
(w f  ) körüli víztartalom m al. Ha a különböző 
víztartalm akhoz tartozó reológiai folyáshatár 
T értékét felrajzoljuk és w p víztartalm akat 
bevetítjük, m indegyik agyagra * =  1000 din/cm2 
körüli nyirószilárdságot kapunk, eszerint a ta 
lajm echanikai folyáshatár abszolút értéket adó 
anyagjellemző, m eghatározott nyirószilárdságú 
konszisztencia állapotot jelöl.

Az agyagok képlékenysége is jól jellemez
hető volt a viszkozméteres kísérletekkel, neve
zetesen az 1% víztartalom  változáshoz tartozó 
nyirószilárdságváltozás (A x din/cm2) fordítottan 
arányban volt a  plasztikus index (I„ %) érté
kével, közelítően

1. ábra Illit-szuszpenzión m eghatározott folyási gör
bék Ax 2000

I,

2. ábra Agyagszuszpenziók viszkozitásának változása 
a töménység függvényében

A kísérlet jó anyagjellemzőnek bizonyult, 
ha különböző töménységű m intákkal m eghatá
rozott viszkozitást felrakjuk (2. ábra) az u ral
kodó agyagásvány hatása kidomborodik: azo-

összefüggés szerint.
A rotációs viszkoziméteres vizsgálat ab

szolút anyagjellem zőt ad (2), ami az anyag- 
szuszpenziók gyakorlati felhasználása, minősí
tése szem pontjából igen előnyös. Ismeretes, 
hogy in jektálásra a  * =  100—200 din/cm2 kí
vánatos, ami csak nagy mélységű injektálás 
(alagút, völgyzárógát) esetén em elhető 500 
din/cm2 értékig. Rotációs viszkoziméteres vizs
gálattal a  keverési arány könnyen m eghatároz
ható, illetve ellenőrizhető. Hasonlóan vizsgál
ható az öblítőiszap, a vízzáró résfal anyaga. 
Fentieket hangsúlyozni kívántuk, m ert a  gya
korlatban ma is használatos a  Storm er-viszko- 
zim éter  600 ford/perc szögsebességhez tartozó 
„látszólagos viszkozitás”, ami tapasztalatunk 
szerint nem egyértelm ű és nem alkalmas ab
szolút jellemzésre.

K ísérletképpen szuszpenzióban süllyedő, 
terhelt golyóval működő Höppler-viszkozimé- 
terrel (16 mm átm. golyó, változtatható terhe
lés) is készültek kísérletek. Folyási határként 
a 0,05 mrn/100 sec esési sebességhez tartozó 
fajlagos terhelést (g/cm2) tekintik, tapasztalat 
szerint ugyanis kisebb sebesség esetén a golyó 
megáll. Eeredm ényeket a 4. ábra m utat. Ez a 
kísérlet is elsősorban relatív  összehasonlításra 
alkalmas. i

Az irodalomból ism ert plasztométeres vizs
gálatok végzésére nem volt lehetőségünk.
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3. ábra Folyási határhoz (wF) tartozó nyírószilc.rdság 
meghatározása

4. ábra Folyáshatár meghatározás Höppler készülékkel

Összefoglalva m egállapítottuk, hogy a fo
lyási határnál (w f ) nagyobb víztartalm ú 
m inták rotációs viszkoziméterrel jól vizsgálha
tók, reológiai tulajdonságaik egyértelm űen jel
lemezhetők. Eredm ényeink szerint:

1. agyagszuszpenziók csak nagyobb szög- 
sebesség esetén viselkednek ideális Bingham  
testre  jellemző módon, ezért az agyagjellemzők 
számszerű felírása nehéz, a folyásgörbe azon
ban egyértelm ű, reprodukálható, grafikusan jól 
értékelhető,

2. a  kísérleték eredm énye (adott töm ény
séghez tartozó viszkozitás illetve nyírószilárd
ság) jó anyagjellemző, nagyságuk, víztartalom 
mal való változásuk alapján a term észetes 
agyagban lévő agyagásványra lehet következ
tetni,

3. értelm ezni lehetett a talajm echanikai fo
lyási határt,

4. kísérleti eredm ények alapján az agyag- 
szuszpenzió gyakorlati felhasználására recep
tu rá t lehet adni, illetve a  szuszpenzió előírás- 
szerű tulajdonságait ellenőrizni lehet.

II. Kompressziós és triaxiális vizsgálatok
Folyási határnál kisebb víztartalm ú agya

gok összenyomódását kompressziós kísérlettel, 
súrlódását — kohézióját triaxiális kísérlettel 
szokás m eghatározni. E kísérletekkel jól követ
hető az alakváltozások időben való elhúzódása, 
tehát reológiai viselkedése.

Terzaghi az összenyomódás időbeli lefolyá
sát a rugóból és késleltető dugattyúból össze
te tt ún. K elvin  testtel illusztrálta és vezette le 
ism ert konszolidációs elméletét.
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Csak függőleges irányú változást vett fi
gyelembe és bizonyos egyszerűsítésekkel élt, 
amelyek nem teljesen helytállóak. Így a Darcy 
törvényt érvényesnek tekintette  a  kis hiroszta- 
tikus esések tartom ányában is. Valószínű, hogy 
i =  10 a la tt a Darcy törvény m ódosított alakja 
érvényes:

v =  k i*
ahol n > l .

Róza (3) a rra  is rám utatott, hogy agyag 
esetén az áram lás csak egy küszöbérték után 
indul el, tehát a  helyes alak:

v =  k (i—i o)n

Terzaghi a  vizsgált terhelési lépcsőnek 
megfelelő intervallum ban k  és e értékét állan
dónak tételezte fel, továbbá a hézagtényező 
(e) és az effektív feszültségek összefüggését 
időtől függetlennek képzelte. Ez utóbbi egy
szerűsítés okozza az elméleti és m egfigyelt kon
szolidációs jelenségek között a  legnagyobb el
térést.

rusvíztúlnyomás (Leanards— Altschaeffl kísér
letei).

K ísérleteink szerint jelentős a  másodlagos 
összenyomódás aránya az elsődlegeshez ké
pest:

1. ha erősen képlékeny, vagy szerves az 
agyag,

2. ha  viszonylag vékony m intával kísérle
tezünk,

3. ha kicsi a terhelésnövelés (Ap) a meg
lévő terheléshez (p) képes. Ezért, ha az egy
szerű Terzaghi-féle modell alapján akarunk 
számolni, a kompresszió kísérlet során A p/p^  
1 lépcsőkben kell a terhelést növelni (pl. 0,5— 
1—2—4 kp/cm2).

Az em lítettek m iatt az anyag nem lineáris 
(pszeudoplasztikus) viselkedésének jellemzésé
re a korábban ism ertetett reológiai konszisz- 
tencia görbe valam ely egyenlettel való megkö
zelítését célszerű szám ításba venni,

Eyring —  +  C sin —  
B A

Ostwald rn =  B y
összefüggést javasolt, ahol A, B, C anyagállan
dók.

S.átro

5. ábra Agyagtalaj konszolidációs görbéi

Terzaghi (5) szerint a konszolidáció víz
szintes végéríntőhöz ta rt (5. ábra) ezzel szem
ben a kísérletileg .meghatározott konszolidációs 
görbék végéríntője ferde és az összenyomódás 
tovább folyik. Ezt az összenyomódásrészt má
sodlagos konszolidációnak nevezzük.

Sokszor előfordul — különösen kisebb te r
helések esetén —, hogy a  görbe elsődleges és 
másodlagos része szét sem választható. Az el
mélet szerint pórusvíztúlnyomás és összenyo
módás egyszerre lesz zérus, valóságban az áb
rán ponttal jelölt helyen m ár megszűnik a pó-

A számítási részletek mellőzésével meg
em lítjük, hogy ezek bevezetésével a konszoli
dációszámításban a  Terzaghi-féle, vízáteresztő
képességtől függő időtényező m ellett megjele
nik egy, az agyag viszkozusságát jellemző m á
sodik időtényező is.

Az anyag összenyomódásának leírására, te
hát jobb megközelítést kapunk, ha az egyszerű 
késleltetett rugalmasságot jelképező Kelvin 
modell helyett összetettebb reológiai modellt 
(Burgers vagy Schwedoff) választunk, m int 
ahogyan e rre  m ár korábban is rám utattunk  (6). 
így a fajlagos alakváltozás, süllyedés szám ítá
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si képletében a másodlagos jelenségeket is le
író, időtől függő exponenciális viagy logaritm i
kus tag is szerepel, így pl. fajlagos alakváltozás:

a  a
B — —-4- —

El E2
( i - e- 1E2t)

vagy
o o — o0. .

s = —  +  — — lóg At 
Ex E2

alakban írható fel, ahol Et, E2 az anyag ru 
galmas, 4  A a  plasztikus viselkedést jellemző 
állandók, aa pedig a  plasztikus viselkedés kü 
szöbértéke. M eghatározásuk kompressziós vagy 
triaxiális kísérlet alakváltozási görbéiből lehet
séges (7).

Fokozza a  nehézséget, hogy homogén, de 
nagyobb vastagságú rétegben m ár nem tek in t
hető állandónak az agyag rugalmas viselkedé
sét leíró rugalmassági modulus sem, m ert az az 
effektív feszültségtől (mélységtől) függ,

17 _  V U ---- W)E — E0 oej f

összefüggés szerint (6. ábra).

(W c tfí 0 ”  -

6. dóra
6. ábra Rugalmassági modulus változása az ef fekt ív 

feszültség függvényében

Fiatal agyagok (pl. á tgyúrt minta) esetén, 
ahol a terhelés jelentős porustérfogat-csökke- 
nést okoz, a =  0 (1 görbe), a görbén felism erhe
tő az előterhelés is (a 0), m ert ennél kisebb fe
szültség esetén E gyakorlatilag állandó. A te r
mészetben előforduló agyagokon, m elyek m ár

korábban a kőzettéválás folyam atában ismételt 
terhelésnek, kiszáradásnak és egyéb hatásoknak 
voltak kitéve, E 2. görbe szerint változik (a =  
0,4 — 0,6); idős, túlkonszolidált agyagra, a vizs
gált feszültségtartom ányban lehetséges, hogy 
a =  1 és így E =  const.

Az agyag reológiai viselkedésére jellemző 
a kúszás jelensége is. Adott «i normálfeszültség 
és gyors terhelésnövelés esetén n  nyiróigénybe- 
vételnél bekövetkezik az elnyiródás, A törést 
okozó nyiróigénybevételnél kisebb, de egy kü
szöbértéket (r k ) meghaladó r- alkalmazása ese
tén  a m inta hosszú ideig tartó alakváltozása 
következik be (7. ábra), m ajd létrejön a törés. 
Az idő-alakváltozás görbe jellegzetes szakaszai: 
O — A azonnali alakváltozás, A — B változó 
(általában csökkenő) sebességű alakváltozás, 
mely plasztikus-viszkózus folyásban folytatódik 
(B — C), ez fokozatosan növekvő alakváltozás
sal progresszív törésbe megy át.

Különösen csúszásvizsgálatok, állékonysá
gi számítások során fontos a  kúszás figyelem- 
bevétele (8). A feladat kettős: 1. meg kell álla
pítani, hogy az adott agyagon mekkora a 
progresszív töréshez vezető nyírási küszöbér
ték  {T-t ), feltétlenül ügyelni kell arra, hogy 
még lokálisan se lépjen fel az agyagban ennél 
nagyobb nyírás, 2. fel kell írni a  kúszás egyen
letét (vagy grafikusan kell az alakváltozásokat 
értékelni) a  várható tartós mozgás mértékének 
tisztázása érdekében.

Az eddigiekből értelem szerűen következik, 
hogy az általánosan használt Coulomb-féle tö
rési feltétel alkalmazása is megfontolandó. Bi
zonyos, hogy a  Coulomb-féle törési feltétel a 
húzási részen korrekcióra szorul. Egyenlő nagy 
húzások esetén (8. ábra, A  pont) a m inta ép, 
ugyanakkor r>\ és 03 egyidejű csökkentése után 
(B kör) a m inta törik, ez valószerűtlen. Való
színűbb megközelítés lenne egy határkor fel
vétele (H), m elynél a  törés húzás következté
ben áll elő, m inden más húzásos tönkrem ene
telhez tartozó kör ebben van. Ha egy feszült
ségállapot köre H körön kívül esik, a törés 
m ár nyírás következtében áll elő. Így a burko
ló a húzási oldalon görbe vonal lesz. Másrészről 
a nyomások oldalán a m eghatározott kohézió és 
súrlódási szöget is időtől függő értéknek kell 
tekinteni, a  szokásos kísérleti módszerek rövid 
ideig tartó  terhelés esetére vonatkoznak. Tar
tós terhelésre — az adott agyagon, különböző ° 
normálterheléssel m eghatározott értékek 
horkolója adja az új törési feltételt, a  tapasz
ta la t szerint a  csökkenés elsősorban a kohézió 
értékében jelentős. Végül hangsúlyozni kell, 
h °gy az agyagban kialakuló összenyomódást 
okozó  ̂feszültség nemcsak a felszíni'' terhelés 
nagyságától, de alkalmazásának módjától is 
függ. Egy kiválasztott pont feszültség ' állapota 
Mohr-körével jellemezhető. A triaxiális kísér
let tetszésszerinti feszültségváltozás előállításá-
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7. ábra
7. ábra Lassú alakváltozás görbéi nyírásnál

3. ábra
Coulumb-egyenes módosítása a húzást sza-S. ábra

ra alkalmas, így a terhelés e lő tti-u táni állapot 
is beállítható, a  változás követhető.

Űjabban a  M ohr-körök megrajzolása he-
ö-t ~J“* (Tn

lyett T „mx pontjukat (koordinátái —------— és
2

—---- — szokták csak feltüntetni; egy terhelési

haszon

sorozat a la tt bekövetkező változást pedig fe- 
szültségi nyom görbének nevezik. Ha az alakvál
tozásokat is m érjük, a nyomgörbe egyes pont
jaihoz tartozó összenyomódás is feltüntethető, 
több nyomgörbe esetén az azonos fajlagos 
alakváltozás pontjai (£ =  0,5, 1,0, 2,0%) össze is 
köthetők (9. ábra). Az alakváltozással kiegészí
te tt nyom görbék közvetlenül is felhasználhatók
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süllyedésszámításra (7). Különösen előnyösen 
lehet megadni a süllyedések azonnal bekövet
kező részét (pl. nagy terhelések h irtelen  fel
hordása, silók .megtöltése).

ló ira

9. ábra Triaxiális kísérlet feszültségi nyomgörbéi

Adott esetben a  vizsgált réteg középpont
jában a terhelés elő tt a  nyugalm i nyomásnak 
megfelelő feszültségállapot uralkodott (A  pont).

A nyugalmi nyomás K 0 szorzótényezőjét 
Jáky  alapján K0 =  1—sin rp értékkel vehetjük 
fel. Ezután hirtelen terhelés következtében a 
feszültségek nőttek, de a terhelés nagy részét 
a pórusvíznyomás vette fel (B . pont). A bekö
vetkezett hirtelen  alakváltozás fajlagos értéke 
az alakváltozási vonalakról leolvasható, ezt 
megszorozva a rétegvastagsággal m egkapjuk a 
süllyedést. A végső nyugalm i helyzet — az is
m ert konszolidációs folyam at lezajlása u tán  C 
pontban alakul ki.

Fejtegetéseinket összefoglalva, javaslatunk 
az, hogy a Terzaghi-féle konszolidációs elmélet 
helyett az agyag reológiai tulajdonságait jobban 
leíró reológiai modell alapján történ jen  a szá
mítás. Az új reológiai modell m iatt a süllyedés 
végértéke is időtől függő m ennyiség lesz és a 
fajlagos alakváltozás képletében az agyag ru
galmas viselkedését jellemző tényezőkön kívül 
a viszkózus jelleget feltüntető tag is szerepel.

A tartós alakváltozás, kúszás, az állékony
ságszámítások során is figyelembe veendő. Igv 
a Coulomb-féle törési feltétel új értelmezést 
kap.

A reológiai viselkedés kompressziós illetve 
triaxiális kísérletekkel jól jellemezhető.

A kompressziós kísérlet bizonytalan fe
szültségállapota és a  kísérleti m etodikában rej
lő hibalehetőségek m iatt elsősorban triaxiális 
kísérletek készítése javasolható.
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