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Összefoglalás 

 
Doktori kutatásaim a talaj és a szerkezet kölcsönhatásának, szűkebb értelemben a hidak, és 

ezzel összefüggésben a hídfők és a keresztirányban terhelt cölöpalapozások modellezési lehe-

tőségeire irányultak. Részletes nemzetközi és hazai irodalomkutatást végeztem a hídfők, és a 

keresztirányban terhelt cölöpalapozások méretezésére használatos módszerek feltérképezésére. 

A tudományos publikációk tanulmányozása mellett áttekintettem a hazai tervezői gyakorlatban 

alkalmazott módszereket, statikai számításokat elemeztem, tervezőkkel egyeztettem.  

Az értekezés 1. fejezetében megfogalmaztam a téma jelentőségét, aktualitását és célkitű-

zéseimet. 

A 2. fejezetben hazai és a nemzetközi szakirodalom valamint projekttapasztalatok alapján 

összegyűjtöttem, rendszereztem a hidak, hídfők geotechnikai tervezésének azon kritikus konst-

rukciós és méretezési részleteit, amelyek tervezésében a fejlettebb, a talaj és a szerkezet köl-

csönhatását is figyelembevevő modellezést célszerű alkalmazni, a jobb, gazdaságosabb megol-

dások tervezésének érdekében.  

A 3. fejezetében földstatikai elveken alapuló eljárást dolgoztam ki a hagyományos Wink-

ler-féle rugómodell paramétereinek felvételére, illetve ezeknek próbaterhelési görbékből való 

meghatározásra. 

A 4. fejezetben térbeli véges elemes programmal vizsgáltam a keresztirányban terhelt 

egyedi cölöpalapok viselkedését, elemeztem a program által kínált cölöpmodellezési lehetősé-

geket. Eljárást dolgoztam ki arra vonatkozólag, hogy milyen módon állítható elő egy rugalma-

san ágyazott cölöp Winkler-féle rugókarakterisztikája a fejlett geotechnikai modellezéssel el-

végzett számítások eredményei alapján. 

Az 5. fejezetben egy tényleges próbaterhelést modelleztem különböző szoftverekkel, fel-

használva és bővítve az azok által kínált lehetőségeket. 

A 6. fejezetben a cölöpcsoportok vizsgálatával foglalkoztam, bemutatva, hogy a cölöpök 

tengelytávolsága, terhelésének jellege, a talajkörnyezet és a cölöpsorok száma miként befolyá-

solja a teherviselésüket.  

A 7. fejezet a talaj és a szerkezet kölcsönhatását komplex hídfőn vizsgálva elemeztem az 

építési sorrend hatásait és módszertant mutattam be a felszerkezeti modellben alkalmazandó 

rugóállandók megállapítására.  

A 8. fejezet ajánlásokat fogalmaz meg a téma további műveléséhez. 

A vizsgálataim eredményeit 5 tézisben fogalmaztam meg, melyeket az egyes fejezetek 

lezárásaként közöltem.  
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Summary 

 

 
This PhD thesis addresses the interaction between soil and structure, and in narrower sense the 

modelling possibilities of bridge abutment and the laterally loaded pile foundations. Design 

methods for abutment and laterally loaded pile foundations have been investigated thoroughly 

and are reviewed, based on national and international literature. Methods used in common de-

sign practice have been studied, static calculations have been analyzed, and consultations with 

design engineers have been carried out in addition to the review of the relevant scientific pub-

lications.  

The first chapter of the thesis presents the timeliness of the chosen research topic and 

the modelling options used in domestic practice. 

In Chapter 2, the critical construction and design details of the geotechnical design con-

cerning bridges and abutments have been collected and systematized based on the domestic and 

international literature and project experience; where the more advanced model should be used, 

taking into account the soil and structure interaction; and the design of  more economical struc-

tures. The third chapter of the thesis presents the developed process based on subgrade reaction 

principles, to determine the traditional Winkler spring model parameters. 

In Chapter 4, the laterally loaded single pile behavior has been examined by using a 

three-dimensional finite element program; and modeling possibilities offered by the program 

have been analyzed. A method has been determined to determine the Winkler spring character-

istics of a flexible embedded pile based on the results of calculations by the advanced geotech-

nical model. A test loading is presented in Chapter 5, modelled with the method developed in 

this research and by other finite element programs (using the approaches offered by the soft-

ware). In Chapter 6, the laterally loaded pile row behavior has been examined by using a three-

dimensional finite element program. 

The soil - structure interaction of a complex bridge abutment have been analyzed in 

Chapter 7, examining the effects of the construction sequence. The methodology developed by 

this research offers a model to determine the values of spring constants applied to the bases of 

superstructures, using the results of calculations taking into account the interaction of the soil 

and structure. 

Based on the results of research outlined above, five theses have been defined, which 

are the closure of each chapter. Finally, suggestions for further research and advice for practice 

are presented in the last chapter. 
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1. Bevezetés 

1.1 A téma gyakorlati jelentősége, aktualitása 

Az elmúlt 15 év a hazai hídépítés harmadik nagy korszakát hozta. A 2000 táján indult nagysza-

bású autópályafejlesztési program keretében szokványos közúti alul- és felüljárók sokasága 

épült, de a városi úthálózatfejlesztések keretében is számos ilyen műtárgy létesült. A Dunán és 

a Tiszán is sok új hidat építettünk, melyek a legtöbb vonatkozásban nagyobb kihívást jelentet-

tek, akárcsak a megépült völgyhidak. Jelenleg is folyik a gyorsforgalmi úthálózat bővítése, már 

tervezik a Komárom melletti új Duna-hidat, illetve megindult a vasúthálózat korszerűsítése, 

melynek keretében ugyancsak sok hídépítési munka várható. 

A szokványos hidak általában előregyártott gerendákból kéttámaszú tartók sorozataként 

épülnek, melyeket a vasbeton pályalemezek tesznek folytatólagos többtámaszú tartókká, s így 

végleges állapotukban a támaszmozgásokra is érzékeny felszerkezetté. A szélső támaszok ma 

általában rejtett hídfők, az alátámasztó szerkezet a csatlakozó és előrézsűvel lehatárolt töltésben 

van (1.1. ábra). Ezek esetében az altalaj, a földmű, az alapozás és az alépítmény kölcsönhatásai, 

komplex viselkedésük bonyolult problémákat vetnek fel, mint pl. a negatív köpenysúrlódás ke-

zelése, mely miatt manapság sokszor hónapokat várnak a konszolidáció lezajlására. A nagyobb 

hidak szerkezete változatosabb: a szabadon betonozott, a szabadon szerelt, a betolásos stb. szer-

kezetek tervezésében az építés közbeni állapotok vizsgálata gyakran problematikusabb az 

üzemi állapotokénál. 

 

1.1. ábra. Szokványos közúti hidak kialakítása 

A múltbéli és előttünk álló nagy volumenű hídépítési program gazdaságossága természe-

tesen elsőrendű kérdés volt és marad, s e tekintetben (is) sok múlik a szerkezetek modellezésén. 

A tervezők igyekeznek megfelelni az elvárásoknak, s e törekvés nyomán az elmúlt időszakban 

a felszerkezetek tervezésében uralkodóvá vált a véges elemes analízis alkalmazása, hazánkban 
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mindenekelőtt az AxisVM szoftveré. Ez a felszerkezet méretezését illetően nagy előrelépést 

jelentett, hiszen ily módon minden lehetséges tervezési állapotot viszonylag könnyen vizsgálni 

tudnak. A felszerkezeteket komplexitásukban térbeli szerkezetként modellezik, s az elemekhez 

általában lineárisan-rugalmas anyagmodellt rendelnek.  

Az alátámasztásokat (1.2. ábra) gyakran merevnek tekintik, s legfeljebb a támaszok be-

csült süllyedéskülönbségét viszik fel hatásként a szerkezetre. Többnyire azonban inkább Wink-

ler-féle rugómodellel veszik figyelembe a támaszokat, háromirányú rugóval kifejezve az ala-

pozási szerkezet és az altalaj együttes viselkedését. A legfejlettebbnek gondolt megoldásként a 

szerkezetmodell részét képezi az alapozás is (1.2. c ábra), így az összes cölöp, ha cölöpökön áll 

a szerkezet, s ezekhez kapcsolnak bizonyos sűrűséggel rugókat. A rugók paraméterei ilyenkor 

a talaj viselkedését hivatottak modellezni. A rugóállandók felvételének az alapja általában az 

intuíció, a felvett értékek mellett lényegében csak az szól, hogy a velük végzett méretezés (ez 

idáig) nem vezetett tévedésekhez. A felszerkezetet az ilyen modellből kiadódó igénybevéte-

lekre méretezik, elmozdulásait ezekkel számítva értékelik. 

a,

 

b,

 

c,

 

alapozás + altalaj modellje: 
fix támasz + süllyedéskülönbség 

alapozás és altalaj modellje: 
vízszintes és függőleges rugók 

altalaj modellje: 
vízszintes és függőleges rugósor 

háttöltés figyelembevétele: 
földnyomási teher 

háttöltés figyelembevétele: 
az alépítmény külön vizsgálatában 

háttöltés figyelembevétele: 
földnyomási teher 

1.2. ábra. Az alapozás és az altalaj megjelenése a felszerkezet modelljében 

E modellből adódnak ki az alapozásokra jutó terhek is, melyekre azokat elkülönítetten 

méretezik. A cölöpöket például a függőleges terhekre a geotechnikusok vizsgálják, a vízszintes 

terhekre való méretezés általában a statikus feladata. Ez utóbbi általában kimerül abban, hogy 

a terheket egyenletesen leosztják a cölöpökre, s az egyedi cölöpöt rugalmas ágyazású gerenda-

ként nyomatékra méretezik általában erre is az AxisVM szoftvert alkalmazva. (A „legfejlet-

tebbként” említett modellezés esetén ez a szerkezetmodellezés részeként valósul meg 

[Murinko, 2009.].) Előrebocsátom, megismerve a méretezés e helyzetét, a cölöpök vízszintes 

(keresztirányú) terhelés alatti viselkedésének modellezése látszott a témaválasztáskor a leg-

problematikusabb kérdésnek, így kutatásom során ennek szenteltem a legnagyobb figyelmet.  

 

uz = 10 mm 
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A vázolt megközelítés, méretezési rend praktikus, de azt ma már sok szempontból el-

avultnak kell minősíteni. Nyilvánvaló, hogy a talaj és az alapozási szerkezetek, különösen a 

hídfők komplex viselkedését nem lehet lineáris karakterisztikájú rugókkal leírni, hiszen bonyo-

lult kölcsönhatásokról van szó. A talaj viselkedése közismerten nemlineáris, s az egymástól 

független rugókkal való modellezés hibás voltát pl. a lemezalapok esetében már fél évszázada 

ismerjük [Varga, 1966.].  

A talaj/szerkezet-kölcsönhatás pontosabb figyelembevételével a méretezés pontosabb, a 

szerkezet gazdaságosabb lehet [Móczár et. al., 2014.; Józsa és Móczár 2013.] . Különösen igaz 

ez pl. a kerethidakra, mert a felszerkezet és az alépítmény sarokmerev összeépítése a 

felszerkezet igénybevételeit csökkenti. Ennek egy új típusa az integrált hídszerkezet még a di-

latációs- és a saruszerkezetek elhagyásával is kecsegtet.  

A talaj/szerkezet-kölcsönhatásnak, a talaj viselkedésének pontosabb modellezése azon-

ban a legtöbb előnyt az alépítmény és az alapozás, és különösen a hídfők vonatkozásában hoz-

hatja. Az elmúlt évtizedben számos konkrét eset, probléma jelezte ezt, ezeket és jelentőségüket 

a 2. fejezetben részletesen ismertetem. Rámutatok majd, hogy több esetben lehetett a korsze-

rűbb modellezéssel jobb megoldásokat javasolni, kritikusnak vélt problémákat megoldani. Már 

itt említem, hogy a pontosabb modellezés korszerű és rendkívül gazdaságos szerkezetek, pl. az 

erősített talajtámfalas hídfők alkalmazását is lehetővé tenné. Ezt a megoldást hidas szakterület 

az ilyesféle szerkezeteknek a 90-es évek közepén bekövetkezett károsodása miatt az eszköztá-

rából kizárta, miközben másutt (Lengyelországban, Franciaországban, Ausztráliában, az USA-

ban stb.) nagy számban kerülnek bevetésre. 

A pontosabb modellezésre ugyanakkor éppen az elmúlt évtizedben új lehetőségeket kap-

tunk. Ma személyi számítógépeken futtathatunk olyan térbeli véges elemeket és fejlett talajmo-

delleket használó geotechnikai szoftvereket, mint pl. a Plaxis, a Midas, a Sofistik stb. Ezekkel 

a programokkal a talajkörnyezet a valós, talajvizsgálati eredményekből levezethető paraméte-

rekkel jellemezhető kontinuumként vehető figyelembe, melyek a nemlineáris és időfüggő ta-

lajviselkedést is képesek prognosztizálni, s így az építési és terhelési folyamatokat is.  

A legújabb szoftverekkel elvileg a teljes (fel)szerkezet és a talajkörnyezet együttes mo-

dellezése is elvégezhető. Különösen fontos esetekben érdemes lehet már a közeljövőben is az 

ilyen, komplex vizsgálatra törekedni. Ez azonban drága hardvert és szoftvert, kiváló statikai és 

geotechnikai felkészültséget és elegendő tervezési időt kíván meg. Mindezek magas költségek-

kel is járnak, s bár ez a szerkezet árában bőségesen megtérülhet, a tervezés időszakában ma 

még általában mindenütt nehéz a vázolt feltételeket teljesíteni. Látnunk kell továbbá, hogy ezek 
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a szoftverek inkább csak a geotechnikus körökben terjedtek el. Használatukhoz ezért szükséges 

lenne a geotechnikai és a tartószerkezeti tervezők eddigieknél szorosabb együttműködése.  

A rutin tervezési gyakorlatban ma és még jó ideig az látszik lehetségesnek és ezért az 

látszik indokoltnak, hogy közbenső megoldásként azt célozzuk meg, hogy csak az alépítmények 

és az alapozások, valamint a talajkörnyezet kölcsönhatását modellezzük a legfejlettebb 

geotechnikai szoftverekkel. A talajkörnyezettel ténylegesen érintkező szerkezeteket ezen prog-

ramok segítségével méretezzük is, ezen túlmenően, az így felépített modellek eredményeit fel-

használva, állítsunk elő olyan paramétereket, melyekkel a hidász tervezők a felszerkezet mo-

delljében a talaj és az alapozás kölcsönhatását a szokásos módon, lineáris rugókkal, illetve eze-

ket javítva, pl. multilineáris rugókkal, vagy a rugalmas viselkedést határerővel korlátozva mo-

dellezni tudják. 

Értekezésem alapvetően ezt az eljárást kívánja szolgálni, s a 4. fejezettől tulajdonképpen 

ennek lehetőségeit keresem, illetve mutatom be. 

Rámutatok még arra, hogy az utóbbi időkben a geotechnika jelentősége a hídépítésben 

(is) növekedik. Korábban a geotechnikus talajmechanikai szakvéleményt készített, ebben ala-

pozási javaslatot adott, esetleg süllyedéseket és cölöpteherbírást számított, a további konkrét 

tervezésben alig vett részt. Napjainkra a geotechnikai tervező szerepe bővült, s a közeljövőben 

még inkább nőhet, mert egyre nagyobb geotechnikai tudás kell az egyre kedvezőtlenebb altalajú 

területekre szoruló közlekedési pályák és a részüket képező hidak tervezéséhez. A következőket 

emelem ki: a gyakran szükségessé váló talajjavítási és talajerősítési eljárások megválasztása, 

az optimális cölöpalapozás megtervezése, a hídfők komplex viselkedésének modellezése, a hát-

töltés és az alapozás süllyedésének és konszolidációjának értékelése, a támaszmozgások figye-

lembevétele a felszerkezet tervezésében stb. 

Abban, hogy kutatásaim témájává a vázolt kérdéskört választottam, jelentőségén túl az is 

motivált, hogy egy olyan tanszéken dolgozom, mely az egykori Hídépítési, illetve Geotechnikai 

Tanszékek utódja, egy olyan szakmai közösségben, melyben a két szakterületet sokan sikerrel 

művelték/művelik (hídtervezés : Lublóy L., Lőrincz Gy., geotechnika: Szepesházi R., R. Ray). 

Magam korábban elsősorban a magasépítési vasbetonszerkezetek tervezésével foglalkoztam, 

így mindkét szakterületen sok előtanulmányra volt szükségem. Így igazi kihívás volt számomra 

a szerkezettervezés és a geotechnika összekapcsolása, de egyben annak felmérése is, hogy a 

statikus és geotechnikus kooperációjának mik lehetnek a feltételei, a lehetséges formái és ered-

ményei. 
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1.2 A kutatás célkitűzései, várt eredményei, a disszertáció tartalma 

Az építőmérnöki gyakorlatban az anyagok és a (tartó)szerkezetek viselkedésének leírására ki-

fejlesztett modelleket használunk a valóságos szerkezeti konfigurációk és mechanikai jelensé-

gek változatainak vizsgálatára. A feladatok többsége „hétköznapi”, azokat az egyetemi alap-

képzésben megszerezhető kompetenciával, kipróbált modellek alkalmazásával meg lehet ol-

dani. Bonyolultabb esetek felismerésére, a komplex kérdések tisztázásához használható model-

lek ismeretére és a körülményekhez igazodó változat kiválasztására képesít a mesterképzés 

[Scharle et al., 2010.]. Az e körbe tartozó modellek folyamatos fejlesztését indokolja a nume-

rikus módszerek és az informatikai hardver folyamatos fejlődése, ami már ma is lehetővé teszi 

a felszerkezet és a talajkörnyezet azonos tudományos igényességű, térbeli végeselemekkel és 

többféle anyagmodellel történő leírását (Ansys, Abaqus stb.). Ez az igényesség azonban csak 

bonyolult kölcsönhatások, szerkezetek, magas költségek esetén indokolt. A gyakorlati tervezés 

ezzel a lehetőséggel ritkán élhet. Értekezésemben ezért törekszem olyan javított modellek ki-

alakítására, amelyek a „köztes” tartományba sorolható feladatok pontosabb, megbízhatóbb, de 

még vállalható követelményeket támasztó megoldására alkalmasak. 

Az építőmérnöki tervezői gyakorlatban kezdetben a statikus, majd később a geotechnikus 

tervezői körben terjedt el végeselemes analízist alkalmazó szoftverek használata. Ezek azonos 

mechanikai háttérre épülnek, melyek lényegét később bemutatom. A szoftverek következőkben 

történő megkülönböztetése ezért önkényes, de a dolgozatomban ismertetendő módszerek, eljá-

rások értelmezéséhez, a statikus (hidász) és geotechnikus tervezői szemlélet közelítéséhez, a 

két szakma közötti kapcsolat elősegítéséhez, a pontosabb modellek megalkotásához ezt a mér-

nöki szemléletű osztályozást hasznosnak tartom. A kétféle szoftvervilág külön tárgyalása tör-

ténetileg is indokolt, mert két egymástól független úton fejlődtek ki.  

Az egyik modellezési lehetőséget, illetve az ezt lehetővé tevő szoftvereket „szerkezetes” 

jelzővel illethetjük, mert a hidak felszerkezetének, illetve a magasépítési szerkezetek statikai 

vizsgálatának megkönnyítésére és pontosítására fejlesztették ki őket. A felszerkezet részlete-

sebb, pontosabb, kifinomultabb modellezése mellett a talajkörnyezet mechanikai viselkedését 

egyszerű elemekkel (rendszerint kinematikai kényszerekkel, pl. rugókkal) helyettesítve vizs-

gálják. Ilyen „szerkezetes” program az AxisVm, a Fem-Design, a Consteel, a Tower stb. Ezek 

közül hazánkban az AxisVm szoftver használata dominál, magam is régóta ezzel dolgozom, s 

a kutatásban is ennek alkalmazására volt lehetőségem. Ezért a továbbiakban, amikor azt vizs-

gálom, hogy a „szerkezetes” szoftverek alkalmazást miként lehetne a hídszerkezetek modelle-
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zésében javítani, akkor az egyszerűség kedvéért azokat AxisVM-számításokként említem. Bi-

zonyos azonban, hogy a megállapításaim alkalmasak más, az AxisVm-hez hasonló szoftver 

alkalmazásának ilyen célú javítására.  

Mint említettem, e szoftverek a talaj megtámasztó hatását Winkler-féle rugalmas ágya-

zással, ágyazási tényezőkkel, támaszrugókkal veszi figyelembe. A kutatás egyik fő célja a ha-

gyományos rugómodell javítása: 

– a megtámasztó rugók merevségének valós talajparaméterekből levezetett számításával, 

– a rugóerőnek a talaj teherbírásából számított határértékkel (határerővel) való korlátozásával, 

– a cölöppróbaterhelési görbék vagy a talajkörnyezet pontosabb modellezésével előállított erő-

elmozdulás diagramokból meghatározott támaszrugók alkalmazásával (kalibrálással). 

Így az alapmódszer (rugómodell) megtartásával, de azt javítva juthatunk el a valóságos visel-

kedést jobban leíró modellezéshez a felszerkezetek vonatkozásában.  

 A másik modellezési lehetőséget, illetve az ezt szolgáló szoftvereket „geotechnikai” jel-

zővel illethetjük. Ezek azon igény felől indultak, hogy az altalaj viselkedését próbáljuk ponto-

sabban követni azt kontinuumként, térbeli (esetleg csak síkbeli) végeselemekkel és fejlettebb 

nemlineáris anyagmodellek használatával az időbeli folyamatok szimulálására is. Ezekben a 

talajhoz kapcsolódó szerkezetek modellezése ugyanakkor egyszerűbb, korlátosabb. Ezen az el-

ven működő programok a Plaxis, a Midas GTS, a Z-Soil, a Geo5, GSA stb. Ezek közül az egész 

világon a Plaxis szoftver használata dominál, s a kutatásban is ennek alkalmazására volt lehe-

tőségem, bár korábban végeztem vizsgálatokat a Midas GTS szoftverrel is. Noha a különböző 

geotechnikai FEM-alapú szoftverekkel végzett számításokban nagyobb különbségek is lehet-

nek, a modellezési technikáik lényegileg azonosak [Ray et. al., 2010.]. Ezért a továbbiakban, 

amikor azt vizsgálom, hogy a „geotechnikai” szoftverek alkalmazást miként lehetne a hídszer-

kezetek modellezésében felhasználni, akkor az egyszerűség kedvéért azokat Plaxis-számítások-

ként említem. Megállapításaim azonban valószínűleg igazak lesznek más, a Plaxis-hoz hasonló 

szoftver alkalmazására is, bár ezt alaposabban vizsgálni kellene. 

A Plaxis szoftver alkalmazásával kapcsolatban a hídszerkezetek tekintetében a következő 

kérdések érdemesek a kutatásra:   

 a cölöpmodellezésre ajánlott technikák miként alkalmazhatók,  

 a 2D modellezés alkalmazható-e a cölöpcsoportok modellezésére,  

 a hídfők komplex modellezésével miként állíthatók elő az AxisVm szoftver bemenő talajpa-

raméterei, 

 a felkínált anyagmodellek különbségei mennyiben befolyásolják az eredményeket, 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.003



7 

 

Az előzőekben definiált „szerkezetes” programokban a talajkörnyezet viselkedésének fi-

gyelembevételére használatos modellek szabadságfoka közepes (Nc~102). Nem igényelnek 

még nagykapacitású számítógépeket, noha elmozdulásokat és alakváltozásokat is számítanak 

[Scharle, 1976.]. Elfogadhatóságuk és megbízhatóságuk nagyban függ az összevont paraméte-

rek helyességétől, különösen az elmozdulásokat illetően. A talajválaszok hitelességének meg-

ítélésében nagy szerepe van a tapasztalatnak, a képzelőerőnek, a tudásnak és a kockázatérzé-

kenységnek [Poulos, 2001.]. 

A pontos numerikus számítógépes módszerekkel megalkotott, mechanikai, (az előzőek-

ben választott szóhasználattal „geotechnikai” csoportba tartozó) modellek szabadságfoka első-

sorban a számítógépes kapacitástól és a modellezésre fordítható költségektől függ (103 … Nc 

…105). Bár az elmúlt évtizedben a számítástechnika fejlődése óriási volt, a számításaink elvég-

zésekor a gépi kapacitás (még) mindig korlátos, (főleg ha a hazai építési kultúrában gyakori 

idő-, és pénzszűkére is gondolunk), így fontos annak megállapítása, hogy az adott feladatra, 

milyen bonyolult, mekkora szabadságfokú modellt alkalmazzunk. 

A hídszerkezetek mérnöki modelljei lehetnek elkülönítettek és integráltak is, a különbség 

lényege a teherviselő felszerkezetet megtámasztó alapozás és talajkörnyezet viselkedésének el-

különített vagy komplex figyelembe vétele. Elvileg nyilvánvaló a komplex elemzés előnye, 

azonban a gyakorlati tervezés során erre ritkán van lehetőségünk. A konkrét tervezésre, számí-

tásra fordítható idő, az alkalmazott programok és a számítógépes kapacitásának korlátai, a mo-

dellezési tudás hiánya, a többszereplős tervezés az elvileg ideális komlex vizsgálat gyakorlati 

alkalmazási lehetőségét csökkenti. Meg kell említeni azt a nem elhanyagolható tényt is, hogy a 

komplex modellekből kapott eredmények ellenőrizhetősége körülményesebb, a modellezési hi-

bák, pontatlanságok végeredményre gyakorolt hatásai nehezebben követhetők nyomon. A 

komplex modellek vizsgálatára alkalmas szoftverek drágák, hardverigényük nagy, beszerzésük, 

használatuk csak nagy tervezőirodákban lehetséges. Mindezek miatt a napi tervezői gyakorlat, 

valószínűleg még sokáig az elkülönült modellezést fogja használni, annál is inkább mert az 

ilyen egyszerűbb vizsgálatok az összetett számítások eredményeinek gyors, nagyságrendi el-

lenőrzésére is alkalmasak. Utóbbi alkalmazási terület, valószínűsíthetően a tervezési, tervellen-

őrzési gyakorlatban mindig is jelen lesz. Elkülönült modellek alkalmazásával a számítás során 

a biztonság „felhalmozódik”, így végeredményben – általában – a szerkezet globális bizton-

sága, a komplex vizsgálatban megjelenővel szemben nagyobb lesz. 

A napi rutin tervezési feladatok végrehajtását, javítását reálisan egy olyan megoldás al-

kalmazásával lehet végrehajtani, mely a felszerkezetet továbbra is külön modellezi, de ebben 
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olyan rugókat alkalmazunk a támaszok modellezésére, melyek (esetleg nem lineáris) karakte-

risztikáját a talaj valós viselkedésének követésére képes speciális geotechnikai programokkal 

végzett számítások alapján vesszük fel. Értekezésem cölöpalapozásokkal, elsősorban a kereszt-

irányban terhelt cölöpalapok, ill. hídfők az ilyen belátásra épülő modellezési lehetőségeivel 

foglalkozik. 

Témavezetőmmel és munkatársaim segítségével az előbbiekben vázoltak érzékelése és a 

szakirodalom tanulmányozása nyomán a következő kutatási programot fogalmaztuk meg: 

 a hídszerkezetek jobb modellezését kívánó problémák, a jobb modellezéstől várható előnyök 

feltárása és elemzése, 

 az egyedi cölöp AxisVM-modellezésének javítása, 

 egyedi cölöpök Plaxis 3D modellezési lehetőségeinek elemzése, 

 egyedi cölöpök Plaxis 3D és AxisVM-modellezési lehetőségeinek összehasonlítása, 

 cölöpcsoportok Plaxis 3D és 2D modellezési lehetőségeinek összehasonlító elemzése,  

 hídfő komplex 3D modellezési lehetőségeinek elemzése,  

 a Plaxis 3D és az AxisVM szoftverekkel való modellezés összekapcsolása, 

 ajánlások megfogalmazása a modellezések alapján a szokványos felszerkezetek kialakításá-

nak és méretezésének a javítására. 

Disszertációm e feladatsor teljesítéséről szól. 

E program első tételben igyekszem megmutatni, milyen problémák megoldásában segít-

het a munkám. Ez egyben kijelölt további kutatási területeket, hiszen hamar nyilvánvaló volt 

számomra is, hogy a megmutatkozó összes kérdés, probléma megoldásáig e kutatás keretében 

nem juthatok el. Feltártam ezeket, s nem megoldandó problémaként, hanem olyan lehetőség-

ként, majdani eredményként, melyeket a korszerű statikai és geotechnikai méretezés összekap-

csolásától remélhetünk.     

Az előbbi felsorolás következő tétele az AxisVM modellezés olyan javításának lehetősé-

geit keresi, mely nem épül közvetlenül a geotechnikai modellezésre. Az AxisVM-modellezés 

eszközeinek jobb kihasználását vizsgálom, illetve ehhez a hagyományos földstatikai elven 

nyugvó bemenő adatokat szolgáltatok. Ez a szerkezettervezők számára úgy nyújthat előrelé-

pést, hogy nem kell a végeselemes geotechnikai modellezés részleteibe elmélyedniük. Mint már 

említettem, munkámban magam is régóta dolgozom az AxisVM szoftverrel, tanítom a haszná-

latát. Mindezek megalapozták, hogy alkalmazásának kiterjesztésével, eszközeinek kihasználá-

sával foglalkozzam.        
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Ezt követően azt vizsgálom, hogy a Plaxis 3D szoftver a cölöpök viselkedésének mo-

dellezésére mennyiben alkalmas. Kiemelem, hogy ezt ilyen célokra idehaza [Mahler, 2008] és 

külföldön is alig használták. A 3D-változat különféle alkalmazási lehetőségét és módszereit 

egyébként sokfelé kutatják, az sok helyütt PhD-téma [Hamdhan, 2012., Lebeau,  2008.]. Tan-

székünk a Plaxis 3D szoftver kutatási változatával rendelkezik, s mi is többféle alkalmazható-

ságát vizsgáljuk [Koch, 2013.; Bak et. al., 2010/a., 2010/b.]. A program alkalmazásának elsa-

játítására több kurzoson vettem részt, többek között, 2013-ban, a tanszékünk által szervezett, 

F.  Tschuchnigg (TU Graz) által tartott „Computational Geotechnics Course”négy napos tan-

folyamon. 

A Plaxis 3D gyakorlati alkalmazását azonban még a geotechnikai szakterületen belül is 

sok körülmény gátolja, ezért összehasonlító számításokat végeztem arra vonatkozóan is, hogy 

a már idehaza is elterjedtebben használatos Plaxis 2D és AxisVM szoftverekkel mennyiben 

közelíthetők a fejlettebbnek minősíthető Plaxis 3D modell eredményei.  

Külön foglalkozom azzal, hogy a Plaxis 3D mennyiben alkalmas egy hídfő komplex mo-

dellezésére. Ez lehet az alapozás, az alépítmény és a töltés tervezése szempontjából a legjobb 

lehetőség, mert a kölcsönhatásokat és az építési-terhelési folyamatokat is a leghívebben kezeli, 

így e modellezés ezen szerkezetek és folyamatok optimalizálását is segítheti. Vizsgálom azt is, 

hogy e számítások eredményeiből miként lehet bemenő adatokat szolgáltatni a felszerkezet mo-

delljéhez. Említettem, hogy hasonló vizsgálatokat végeztem már korábban a Midas GTS szoft-

verrel [Szép, 2011/a.], amikor a Plaxis 3D szoftver nem volt a jelenlegi használhatósági szinten. 

Mivel azonban a Plaxis 3D sokkal elterjedtebb, s ma már jól használható, illetve a Midas GTS 

alkalmazása nem volt problémamentes, disszertációmban már csak a Plaxis 3D szoftverrel fog-

lalkoztam.            

Az előbbi elemzések nyomán bemutatom, hogy a Plaxis 3D futtatások eredményeivel 

miként javítható az AxisVm modellezés. Lényegileg azt ismertetem, hogy az 1.2.b és c ábrán 

vázolt felszerkezeti modellezési eljárásokat miként lehet ily módon megalapozottan kiszol-

gálni. Az 1.1. fejezetben vázoltak értelmében ez kutatásaimnak a gyakorlatban legközvetleneb-

bül hasznosítható eredménye. 

Érdemes még említeni, hogy az Eurocode-ok hazai bevezetése is megköveteli a tartószer-

kezetek méretezésének fejlesztését. Különösen az Eurocode 7-1, a geotechnikai tervezés álta-

lános szabályait megfogalmazó szabványban jelenik meg sok helyen a talaj/szerkezet-kölcsön-

hatás figyelembevételének igénye. Tény ugyan, hogy a közúti hidak tervezését szolgáló útügyi 

előírás utolsó, 2012-ben megjelent változata igyekezett ezt az igényt elrejteni, de már sokan 
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szorgalmazzák ennek meghaladását. A vasúti hidak tervezését szabályozó MÁV-utasítás új vál-

tozatát is most már az Eurocode 7-1-gyel harmonizáltan kívánják elkészíteni, s ebben – remé-

nyeim szerint – megjelennek azok a kutatási eredmények is, melyeket értekezésemben közrea-

dok. Talán így lesz majd a közúti hidak vonatkozásában is. 
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2. A hídszerkezetek fejlettebb modellezését szükségessé tévő tényezők feltárása 

Ebben a fejezetben hazai és a nemzetközi szakirodalom, valamint a Szerkezetépítési és 

Geotechnikai Tanszék szakértői tevékenységének [Szepesházi, 2007/b, Koren és Horvát 2010.] 

elemzése alapján áttekintem a hídépítésben ma leginkább használatos konstrukciós, tervezési, 

méretezési és kivitelezési eljárásokkal kapcsolatos azon konkrét jelenségeket, eseteket, körül-

ményeket, problémákat, igényeket és törekvéseket, melyek alapjaként az jelölhető meg, hogy 

eddig nem voltunk képesek a talaj/szerkezet-kölcsönhatásának korrekt modellezésére, illetve 

amelyek ezt alkalmazva kedvező megoldást nyerhetnek. 

2.1 A hagyományos szerkezetekkel kapcsolatos problémák modellezési vonatkozásai 

2.1.1 A súlytámfalas és a kitámasztott hídfőszerkezetek méretezési problémái 

A hidak alapozása a múlt században, a vízfolyások feletti hídalapok kivételével, többnyire sík-

alapozással készült [Jankó, 1994.]. A hídfőket a háttöltésből származó aktív földnyomás felvé-

telére alkalmas súlytámfalként alakították ki. Ebből következően szélességük a 3-5m-t is elér-

hette, így az anyagfelhasználásuk mai szemmel nézve bántóan nagy volt (2.1. ábra), ezért csök-

kentésére a hídtervezők már régóta többféle megoldással próbálkoztak. 

A vízszintes erők felvételét úgy próbálták kisebb ráfordítással megoldani, hogy a vasbe-

ton felszerkezetet mindkét végét csuklósan lekötötték a hídfőkhöz, s így a két háttöltés terhét a 

hídfők összetámasztásával vették fel (2.2. ábra). Az ilyen kialakítást kitámasztott hídfőnek ne-

vezzük, s 15 m hídnyílásig, kedvező altalaj esetén mintegy 25...30 m-ig alkalmazható, sőt ha-

zánkban ma hasonló elvi kialakítással többtámaszú, előregyártott vasbeton főtartós gerendahi-

dak is épülnek max. 120 m fesztávolságig [Pál, 2012.]. Így dilatációs- és saruszerkezet nélkül 

is épülhetnek hidak, ami az építési és üzemeltetési költségeket is csökkenti. 

  

2.1. ábra Súlytámfalas hídfő [Tóth, 2003] 2.2. ábra Kitámasztott hídfő [Tassi és Knébel, 1994] 

 

A földtömeg megtámasztó hatását először Széchy vette figyelembe [Tassi és 

Knébel,  1984]. A kitámasztott hídfőket állandó terhekre a szimmetria miatt felül fix-csuklóval 

vasbeton lemez

szerkezeti gerenda

vasbeton felmenő fal

alapozás
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megtámasztottnak tekintik. Aszimmetrikus terhekre, azaz a háttöltés feletti egyoldali esetleges 

terhekre, a hídfő vízszintesen rugóval megtámasztott szerkezetként kezelhető. Az egyik hídfő 

vízszintes elmozdulását esetleges teher előidézte egyoldali földnyomás, fékezés vagy esetleg 

kihajlás okozhatja, s ezzel szemben a túloldali háttöltés megtámasztó hatása aktivizálódik. Ezen 

erőjáték következtében jelentős anyagmegtakarítás érhető el a támfalszerűen működő hídfők-

höz képest. A hídfőfal kisebb lehet, viszont hajlított szerkezetként vasalni kell, mert át kell 

hordania a hátlapjára ható földnyomásokat a felszerkezetre és az alaptestre (2.3. ábra).  

Az igénybevételeket nyugalmi földnyomásból szokás számítani, mondván, a kitámasztás 

lényegileg megakadályozza a fal és ezzel a talaj mozgását. Ez azonban valójában az előbbiek-

ben vázolt viselkedés lényegét hanyagolja el. A talaj/szerkezet-kölcsönhatás jobb modellezésé-

vel bizonyosan ez a szerkezet is gazdaságosabban volna tervezhető. 

 

 

2.3. ábra Kitámasztott hídfő viselkedése 

2.1.2 A rejtett hídfők méretezési problémái 

A hídfők és a szárnyfalak méreteit másrészt úgy kívánták csökkenteni, hogy a felszerkezet 

szélső alátámasztásait a töltésrézsű felső szakaszán helyezték el. Az így kialakított, az 1.1. ábrán 

már vázolt ún. rejtett hídfő egy hídfőgerendából, illetve hídfőfalból és az azt alátámasztó, a 

rézsűben levő oszlopokból és/vagy cölöpökből áll [Tassi és Knébel, 1984.]. Ennek lényege te-

hát az, hogy a hídfőnél a töltést támfal helyett a sokkal olcsóbb földrézsű zárja le, az alépítmény 

és az alapozás a földműbe kerül. E kialakítás hátrányos következményeként viszont a híd két 

végén egy-egy új nyílást kell építeni. Így az alépítmény anyagfelhasználása kedvezőbb lett, a 

felszerkezeti hosszban viszont jelentős a többlet. Összességében azonban így – a gerendák re-

latíve kis gyártási költsége miatt – általában gazdaságosabb megoldást lehet elérni, ezért az 

elmúlt évtizedekben a rejtett hídfős szerkezet uralkodóvá vált. 

földnyomás, zsugorodás, 

kúszás, feszítés, lehülés

felmelegedés fékezőerő, háttöltésteher
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A rejtett hídfős megoldás készülhet síkalapozással is, de ma a cölöpalapozás a gyakoribb, 

aminek fő oka az, hogy manapság az utakat, vasutakat, és a hozzájuk kapcsolódó hidakat ked-

vezőtlenebb altalaj adottságú területekre építjük. A vízfolyások feletti hidakat a kimosódás el-

kerülése végett már régóta cölöpökkel alapozzák. A cölöpök készülhetnek a rézsűből lehajtva 

(1.1. ábra), akár 15-20 m-es hosszúsággal, s ebben az esetben a szerkezeti gerenda és a cölöp-

összefogó gerenda egyesülhet, ami további anyagmegtakarítással jár. Másik megoldásként a 

cölöpöket a terepről mélyítik le (2.4. ábra), a terepszinten cölöpösszefogó gerenda készül, majd 

erre kerülnek az oszlopok (feloldott hídfő) és a felszerkezetet alátámasztó szerkezeti gerenda. 

Korábban két, újabban inkább egysoros cölöpalapozást terveznek. 

A cölöpalapozású megoldás esetén az általában 6-10 m magas háttöltés az eredeti terep-

szint közelében terheli a gyengébb altalajt, a cölöpök a felszerkezet teljes terhét a mélyebben 

fekvő, kedvezőbb talajokra továbbítják. Ezáltal jelentős süllyedéskülönbségek alakulhatnak ki 

hídfőszerkezet és a háttöltés között. Ennek hatása csökkenthető ugyan kiegyenlítő lemezzel, de 

teljesen megszüntetni sehol sem sikerül, külföldön sem.  

A rejtett hídfők tervezésével kapcsolatban a mai napig tisztázatlan a cölöpök altalaj- és, 

rézsűbeli viselkedése. A hídfőket a súlytámfalas modell alapján méretezik. A háttöltés felőli 

oldalon az oszlopokra vagy a cölöpökre a teljes aktív földnyomást működtetik, míg az ellentétes 

oldalon az előrézsű megtámasztó hatását egy csökkentett, a rézsűmagasság harmadának meg-

felelő függőleges földfal passzív földnyomásával veszik figyelembe (2.4. ábra), de néha telje-

sen figyelmen kívül hagyják. Ennek indokaként a hídtervezők azt hozzák fel, hogy nem bíznak 

az előtöltés megfelelő minőségében, ami nyilvánvalóan indokolatlan bizalmatlanság.  

 

2.4. ábra Földnyomások szokásos figyelembevétele a hídfőn 

A cölöpöknek az eredeti terep alatti szakaszát az előbbiek alapján kiadódó vízszintes ter-

helésre mint az altalajban rugalmasan ágyazott gerendát méretezik (2.5. ábra). Ekkor a hídfők 

H

Ep

Ea
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előtöltését gyakran teljesen figyelmen kívül hagyják, a cölöpök befogása így túl mélyen kez-

dődik, ezért bennük nagy kezdeti nyomaték keletkezik. A méretezéshez a legtöbbször a Wink-

ler-féle rugómodellt használják, mellyel szemben számos kritika fogalmazható meg, melyekről 

később részletesebben írok, illetve javítására teszek ajánlást. Már most megjegyezhető azonban, 

hogy a valós geometriai és merevségi viszonyokat figyelembe vevő, a talaj mechanikai visel-

kedését nem ilyen végletesen leegyszerűsítő modellezéssel sokkal gazdaságosabbá tehető ez a 

szerkezet is. 

    
nyomaték reakcióerő nyíróerő normálerő 

2.5. ábra. Cölöp igénybevételei vízszintesen ágyazott gerendamodellre [Szepesházi és tsai, 2008] 

A rejtett hídfős szerkezetekkel kapcsolatban fel kell még vetni, hogy a mai tervezési gya-

korlat teljesen figyelmen kívül hagyja a hídfők előrézsűjének a mellettük levő közbenső tá-

maszra gyakorolt hatását. Nyilvánvaló pedig, hogy egy rézsűvel határolt földtömegben a rézsű-

höz közel levő cölöpökre is hat oldalnyomás, mert a rézsű kifelé akar elmozdulni („rotációsan 

elcsúszni”). Ilyen nyomás a rézsűlábon kívül, az annak közelében levő cölöpökre is hat. Gyenge 

altalaj esetén ezt hatást sok helyütt figyelembe veszik [Chen and Duan, 2014., 

Smoltczyk,  2003.]. Az angolszász irodalomban „flow pressure”-nak nevezett terhelést a 2.6. 

ábra érzékelteti. E jelenség okozott már gondot a hazai hidak esetében is, 2006-ban az M7 au-

tópálya egyik hídjának a 12 m magas előtöltés melletti támaszai 4-5 %-kal befelé dőltek, a 
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fejgerendák szintjén 20 cm volt a bemozdulás [Szepesházi et. al., 2008]. Csak nagyon alapos 

vizsgálódás után lehetett megengedni a szerkezeti gerendák felhelyezését. A hídfő komplex 

térbeli modellezésében az ilyen hatások is megjelennek. 

 

2.6. ábra A cölöpök többletterhelése rézsűben vagy mellette gyenge talaj esetén [Smoltczyk, 2003.] 

2.1.3 Egysoros cölöpalapozás lehetősége és az ezzel kapcsolatos problémák 

A földnyomásból és a felszerkezetről ható, a hídtengely irányú vízszintes erők nyomatékát ha-

gyományosan két sorban lemélyített cölöpökkel vették fel, részben a vízszintes ágyazás révén, 

részben és sokkal inkább a függőleges erők különbségéből adódó nyomatékkal. Ez a feltevés 

reális, mert a fejgerenda már csekély elfordulása is viszonylag nagy erőkülönbséget eredmé-

nyez, mivel a palástellenállás és a talpellenállás mobilizálódásához kevés mozgás kell, a kétso-

ros cölöpalap elfordulási merevsége nagy. A cölöpöket és a hídfőt külön kezelő egyszerűbb 

modellezés esetén a kétsoros cölöpözéskor a vízszintes ágyazást nem is szokták figyelembe 

venni, a terhelő nyomatékot csak a függőleges erők különbsége egyenlíti ki.  

Az utóbbi időkben azonban elterjedtek az egysoros cölöpalapozások, és főleg a hídfőknél. 

Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy itt sokkal kisebb a függőleges terhelés, a többsoros 

cölöpözés a függőleges terhelés felvételére felesleges lehet. Az ilyen típusú alapozás erőjátéka 

azonban alapvetően eltér a kétsoros kialakításúétól. Az egy sorban elhelyezett cölöpök jóval 

hajlékonyabb szerkezetet képeznek, a felszerkezetből átadódó keresztirányú terhelést a talajra 

támaszkodva veszik fel, ennek hatására bennük nyomaték keletkezik. Ez a hajlékonyság elő-

nyös a felszerkezet szempontjából is, ha a támasznál sarokmerev kapcsolatot alakítanak ki, a 

felszerkezet nyomatékai csökkennek. Egyes hídtervezők idehaza e célból is alkalmaztak már 

egysoros alapozást [Szép, 2012.]. Ez átvezet a kerethidak, illetve az integrált hidak világába, 

amivel a következő fejezetben külön foglalkozom. 

 

 

épület 

teherbíró talaj teherbíró talaj 

feltöltés földkiemelés 

gyenge altalaj 
gyenge altalaj 
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Az ilyen egysoros cölöpalapozás nyilván kisebb anyagfelhasználással és munkavégzéssel 

is jár, kevesebb cölöp készül, kisebb cölöpösszefogó gerenda szükséges, végeredményben gaz-

daságosabb szerkezet érhető el. Nyilvánvaló előnyöket hoz az is, ha hídfő cölöpjeit a háttöltés-

ről, a lehető legmagasabbról mélyítik le, így a cölöpösszefogó gerenda és a szerkezeti gerenda 

lényegében egyesülhet, s az egy sorban levő cölöpök miatt keskenyebb is lesz. 

Az egysoros cölöpalapozás esetén viszont nyilvánvalóan megnövekszik annak a jelentő-

sége, hogy mennyiben tudjuk modellezni a töltésbe és az altalajba kerülő cölöpök vízszintes 

(illetve ferde) terhelés alatti viselkedését.  A hazai alkalmazás megalapozottságát sokan vitat-

ják, mert a 2.4. és 2.5. ábrán látható modellezés aligha nevezhető kielégítőnek. Az egysoros 

cölöpalapozás így a felszerkezet szempontjából ugyan hajlékonyabbnak minősül, de vasalás 

költsége és a cölöp átmérője nagyobb.  

Sajnálatos az is, hogy az ilyen modellezés során nem vizsgálják, hogy a cölöp egyensúlyát 

biztosító talajnyomások egyáltalán felléphetnek-e, nem nagyobbak-e azok az adott mélységben 

lehetséges földellenállásoknál. A 2.7. ábra felső része egy, egyébként ágyazási tényezőre épülő 

méretezés ilyen irányú ellenőrző számítását is érzékelteti [Szepesházi, 2002.]. Az altalaj ilyen 

túlzott igénybevétele inkább a közbenső támaszok mellett lehetséges, mintsem a hídfőnél, mert 

ott az előtöltés besegít. 

 

2.7. ábra Egy cölöp vizsgálata hagyományos módszerrel a vízszintes feszültségek ellenőrzésével 

[Szepesházi, 2002.] 
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2.1.4 A háttöltés alatti süllyedés, konszolidáció számítása 

Mint az 1.1 pontban említettem, a típushidak felszerkezete végleges állapotban statikailag ha-

tározatlanná válik, melyben a támaszmozgások többletigénybevételeket okoznak. A típushidak 

jelenlegi tervezési gyakorlatban ritkán kerül sor a támaszok valódi merevséggel történő figye-

lembevételére. A támaszmozgásokat a hídtervezők általában 1cm-es süllyedéskülönbségként 

terhelik rá a felszerkezeti modellre, a geotechnikai tervezőtől pedig ezen feltétel teljesülését 

várják el. A geotechnikai számítások – különösen a süllyedésszámítás – megbízhatósága azon-

ban az ilyen kis értékek tartományában közismerten csekély, ezért ez a követelmény tényleges 

számításokkal általában nem is lenne igazolható, helyette erről gyakran csak egy a „tervezői 

nyilatkozat” kerül kiadásra. A tapasztalatok alapján a felszerkezet ennél jóval nagyobb (5-10 

cm) támaszmozgásokból keletkező igénybevételek felvételére is alkalmas, így ebből a hatásból 

számottevő károsodás nem keletkezik. [Szép et. al., 2009/b]  

 A gyakorlatban ma a töltés okozta süllyedéseket nagyon durva közelítésekkel számítják. 

Általában a töltés teljes magasságából számítják a felszíni terhelést, s azt a teljes felületen 

egyenletesen megoszló tehernek tekintik. Valójában a hídfő előtt és a háttöltések oldalán levő 

rézsűk miatt már a felszíni terhelés is csökken a hídfő tengelypontjától távolodva. Emiatt és a 

felszín alatti feszültségszétterjedés okán a süllyedés már e tengelypontban is sokkal kisebb, 

mint amit a durva közelítéssel számítanak. Egy, a hídfőt térbeli szerkezetként modellező szá-

mításból ez „magától” kijön, amint az a 2.8. ábrán, egy hagyományos süllyedésszámító szoft-

verrel végzett számítás eredményképén érzékelhető [Szepesházi, 2007/b.]. Egy hídfő komplex 

véges elemes modellezése hasonló vagy még kedvezőbb eredményekkel kecsegtet, mert az még 

a hídfőbe épült szerkezetek kedvező hatását is figyelembe veszi. [Szép, 2011/a,c., 2014.] 

A tervezés bizonytalanságát fokozza, hogy a telített talajok esetén az alakváltozások a 

konszolidáció során fejlődnek ki, ezért ismernünk kell annak időbeliségét. A mai erőltetett 

ütemű építés-kivitelezés esetén gyakran nincs idő a teljes konszolidáció kivárására, illetve a 

projektszervezők nagyon pontos prognózisokat kívánnak, amit nehéz, szinte lehetetlen teljesí-

teni. A hagyományos konszolidációszámításhoz általában Terzaghi (1943) egydimenziós kon-

szolidációs elméletét alkalmazzák, ahol is a talajrétegződést egyszerűsítve vesszük figyelembe. 

Többnyire csak a legnagyobb összenyomódásokat szenvedő és/vagy a legkisebb áteresztőké-

pességű rétegek konszolidációját elemezzük, az alakváltozások mélységbeli változásait figyel-

men kívül hagyjuk és a talajokat egy rétegen és a terheléstartományon belül állandó konszoli-

dációs tényezővel jellemezzük. Az építés időtartamát, a teherfelhordás elhúzódását első köze-

lítésben általában nem vesszük figyelembe, s nem térbeli vízmozgásokkal számolunk. Egy 

olyan véges elemes modellezéssel, mely a valóságos mechanikai és hidraulikai állapotokat is 
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kezelni tudja, mindenképpen pontosabb és kedvezőbb eredményeket remélhetünk [Koch, 

2013]. Meg kell azonban jegyezni, hogy a konszolidációszámítás az áteresztőképesség bizony-

talansága miatt a legjobb modellezés esetén is csak becslésnek tekinthető  

 

 

 

2.8. ábra Hídfő körüli süllyedések alakulása egy GGU-számítás szerint 

(A sötétkék szín 0-2 cm, a piros 20-22 cm süllyedést jelent.) 

0 .0 0

5 .0 0

1 0 .0 0

1 5 .0 0

2 0 .0 0

2 5 .0 0

3 0 .0 0

3 5 .0 0

4 0 .0 0

4 5 .0 0

5 0 .0 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10

0

10

20

30

40

 E s 

[kN/m ³] [M N/m ²] [-]
Des ignat ion

2.00 1 .00 0.000 tõzeg
10.00 10 .00 0.000 agyag

Layer
 E s 

[kN/m ³] [M N/m ²] [-]
Des ignat ion

2.00 1 .00 0.000 tõzeg
10.00 10 .00 0.000 agyag

 100.0

 100.0  100.0

 100.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0  0.0

 0.0

 

0 .0 0

5 .0 0

1 0 .0 0

1 5 .0 0

2 0 .0 0

2 5 .0 0

3 0 .0 0

3 5 .0 0

4 0 .0 0

4 5 .0 0

5 0 .0 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10

0

10

20

30

40

 E s 

[kN/m ³] [M N/m ²] [-]
Des ignat ion

2.00 1 .00 0.000 tõzeg
10.00 10 .00 0.000 agyag

Layer
 E s 

[kN/m ³] [M N/m ²] [-]
Des ignat ion

2.00 1 .00 0.000 tõzeg
10.00 10 .00 0.000 agyag

 100.0

 100.0  100.0

 100.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0  0.0

 0.0

 

0.0 0

5.0 0

10. 00

15. 00

20. 00

25. 00

30. 00

35. 00

40. 00

45. 00

50. 00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

5
0

.0

1
0
0

.0

5
0

.0

1
0
0

.0

1
0
0

.0

1
0
0

.0

1
0
0

.0

 Es 

[kN/m³] [MN/m²] [-]
Designation

2.00 1.00 0.000 tõzeg
10.00 8.00 0.000 agyag

Layer
 Es 

[kN/m³] [MN/m²] [-]
Designation

2.00 1.00 0.000 tõzeg
10.00 8.00 0.000 agyag

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.003



19 

 

A konszolidáció téves megítélése egyrészt a hídfő és a háttöltés között kialakuló lépcső-

képződés, másrészt a cölöpöket terhelő negatív köpenysúrlódás miatt okoz gondokat. A mai 

gyakorlat ezek elkerülésére úgy jár el, hogy akkor engedi meg a háttöltésről való cölöpözést 

vagy más szerkezet továbbépítését, amikor annak süllyedése már elfogadhatóan kicsi sebességű 

lett. Az erre vonatkozó mai „ökölszabály” szerint 1cm/hó süllyedési sebesség elérése után kezd-

hető el a cölöpözés. E szabály általános érvényessége azonban valójában megalapozatlan. A 

2.9. ábra próbaszámítások eredményeivel azt mutatja [Szepesházi, 2009.], hogy e süllyedési 

sebesség kisebb áteresztő-képességű és vastagabb konszolidálódó réteg esetén még nem jelenti 

a süllyedés befejeződését.  

 

2.9. ábra Egy töltés hátralevő süllyedése az 1 cm/hó süllyedési sebesség elérésekor [Szepesházi, 2009] 

2.1.5 A negatív köpenysúrlódás kezelése 

Ismeretes, hogy amíg a hídfő körüli töltés, mint felszíni terhelés hatására bekövetkező talaj-

összenyomódásból származó süllyedés nagyobb, mint a cölöpnek a felszerkezetről jövő terhe-

lésből bekövetkező süllyedése, addig a cölöp köpenyén a cölöp és a talaj közötti súrlódásból 

lefelé irányuló terhelés hat a felfelé irányuló ellenállás helyett. Az így kialakuló jelenséget a 

szakirodalom negatív köpenysúrlódásnak nevezi [Fellenius, 1972.; Tóth, 2007.], s összefüggé-

seit a 2.10. ábra szemlélteti. 
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A cölöpben keletkező normálerő a felszerkezetből adódó terhelés és a negatív köpeny-

súrlódás összegzésével számítható, s azt a neutrális szint alatt a palástellenállás csökkenti. Amíg 

a cölöpmenti talajnak van valamekkora összenyomódása a töltésteherből, a cölöpre teherként 

hat a negatív köpenysúrlódás. A régi megközelítés az volt, hogy a negatív köpenysúrlódást 

hozzáadták a felszerkezeti terheléshez, aminek egyik következménye az, hogy a tervezők indo-

kolatlanul nagy negatív köpenysúrlódással terhelték meg a cölöpöket, ami nyilván gazdaságta-

lan méretekhez vezet. Ezt konzervatívnak, indokolatlanul óvatosnak kell minősítenünk, ráadá-

sul a negatív köpenysúrlódás nagyságát a hídfők esetében a talaj- és a cölöpfajtától függő, le-

hetséges maximális fajlagos palástellenállásból számítják. Ez a negatív köpenysúrlódás lehet-

séges maximumát adja, s ezzel számolva újabb lépést teszünk a gazdaságtalan tervezés irá-

nyába. Javíthatjuk a számítást azzal, hogy a neutrális szint körüli zónára a köpenysúrlódás (pa-

lástellenállás) részleges mobilizálódását vesszük figyelembe (lásd a 2.10. ábrát).  

 

 

 

2.10. ábra A negatív köpenysúrlódás összefüggésrendszere [Szepesházi,2009] 

A másik véglet az volt, hogy kivárják az altalaj teljes konszolidációját, s csak azután cö-

löpöznek vagy legalább is azután terhelik meg a cölöpöt a felszerkezettel. Így a negatív kö-

penysúrlódást nem szuperonálják a felszerkezeti terhekre. Ha elegendő építési idő van, akkor 

ez nem jelent többletköltséget, de meglehetősen ritkán van „elegendő” idő. 
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Nem kellene ezeket az óvatos megoldásokat választanunk, ha a töltés, az altalaj és a cö-

löpök kölcsönhatását pontosabban tudjuk modellezni. Amikor ugyanis a felső talajzóna kon-

szolidációja lezajlik, a negatív köpenysúrlódás megszűnik. Míg van valamekkora talaj össze-

nyomódás a cölöpköpeny mentén, legyen az bármily csekély is, addig a negatív köpenysúrlódás 

működik, persze egyre rövidebb hosszon. Ha a negatív köpenysúrlódással valamennyire (még) 

terhelt cölöpre a felszerkezetről rövid ideig szélsőségesen nagy teher adódna (ez a járműteher 

tervezési értéke lehet), akkor a cölöp az addigi süllyedését meghaladva a felső talajzónához 

képest is lefelé mozdulna el, így viszont a negatív köpenysúrlódás helyett ott is palástellenállás 

lépne fel.  

Az ilyen szélsőséges terhekkel szemben tehát a cölöp körüli talaj teljes ellenállása műkö-

désbe léphet, s a cölöperő a d/ ábrarész jobb oldali (piros) vonaláig nőhet. Ha hosszabb ideig 

működne az ilyen szélsőséges teher, akkor kellene azzal számolni, hogy ehhez újra hozzáadód-

hatna a még süllyedő altalajból származó negatív köpenysúrlódás. Ám ennek hatása is az lenne, 

hogy a cölöpnek mélyebbre kellene fúródnia, ami viszont ismét kioltaná a negatív köpenysúr-

lódást és palástellenállást ébresztene. Így kritikus állapot csak akkor állhatna elő, ha a szélső-

séges teher működése alatt a cölöp befúródási sebességét tartósan meghaladná a felső talajzóna 

összenyomódási sebessége.  

A vázoltak szerint viszont a cölöp és a körülötte levő talaj kapcsolata a konszolidáció 

előrehaladtával a teherviselés szempontjából egyre kedvezőbbé válik. Az időbeli változásokat 

azonban nem könnyű számításba venni, mert még a teljes konszolidációhoz tartozó neutrális 

szint megállapítása sem egyszerű. A hagyományos földstatikai számítási eszköztár rétegzett 

altalaj esetén erre gyakorlatilag alkalmatlan, főleg ha a jelenség időbeliségét is vizsgálni kíván-

juk.  

Valójában azonban a süllyedések végértékét csak a szerkezeti gerenda betonozásának 

idejére kell elég pontosan ismerni, mert annak elkészültével a híd geometriája már kialakul. 

(Van ugyan mód arra, hogy a szerkezeti gerenda felső síkját rábetonozással korrigálják, de ezzel 

talán nem érdemes élni.) A következő és fontosabb ellenőrzési pont a pályalemez betonozása, 

mert azzal a szerkezet statikailag határozatlanná, s ezzel a süllyedéskülönbségekre érzékennyé 

válik. Ezek építéséig azonban még sok idő eltelik, s így a közbenső süllyedésmérésekből a 

végső süllyedés elég pontosan prognosztizálható. Elégendően pontos modellezéssel, a süllye-

désmérés eredményeinek extrapolálásával megállapított töltéssüllyedésekhez hozzá kell adni a 

cölöpök várható süllyedését, amiről a következőkben még lesz szó.  
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2.2 A hídfőszerkezetek továbbfejlesztésének modellezési vonatkozásai 

2.2.1 A korszerű cölöpfajták alkalmazhatósága 

A hídszerkezetek többségét ma a talajhelyettesítéses (fúrt) CFA-technológiájú (Continuous 

Flight Auger = Folyamatos Spirállal Fúrt) cölöppel alapozzák (2.11. ábra). Jellemző a 80 cm 

átmérő, a 10-20 m-es hossz. A típushidak esetén azonban ezzel is vannak nehézségeink, külö-

nösen a hídfőket illetően, mert ezek hossza behatárolt, a legtöbb gép 22m-nél mélyebbre már 

„nem kívánkozik” [Szepesházi, 2009.]. Így töltésből, s főleg annak tetejéből néha nehéz elérni 

a megfelelő teherbírást biztosító hosszat, különösen, hogy a töltésbeli palástellenállást nem ve-

szik figyelembe. Korlátozni kell az utólagos behelyezés miatt a vasalás mennyiségét is, amint 

arra a vonatkozó MSZ EN 1536:2001 is rámutat. A CFA-cölöpök átmérőjének növelése is gon-

dokat vet fel. Ma már készítenek ugyan 1,2m-eseket is, de ezek esetében a furatfal stabilitása 

puha kötött és nagyon laza szemcsés talajokban kritikussá válhat. Ezért gyakran béléscső alkal-

mazására kényszerülnek, ami viszont nagyban csökkenti a CFA-cölöp eredendő előnyeit. A 

nagyobb átmérő egyébként általában a függőleges teherbírás szempontjából sem optimális, 

mert a hazai talajviszonyok közepette, és a vázolt okok miatt szükséges hosszak esetén, a cölö-

pök – különösen az üzemi állapotban – inkább a palástellenállásukkal dolgoznak, ami inkább 

több kisebb átmérőjű cölöpöt indokolna. Az átmérő csökkentése viszont a nyomatéki teherbírás 

igényével ütközik, s fokozottan felmerül a betontakarás, sőt a betonkeresztmetszet méretének 

bizonytalansága is. Ellentmondásosnak tartom, hogy a mm-pontossággal zsaluzott, ellenőrzött 

vasszereléssel készülő, gondosan betonozott hídszerkezetek nyomatéki igénybevételeinek 

csökkentését azon az áron kívánjuk elérni, hogy egy talajba fúrt, részlegesen megtámasztott, 

omlékony üregben készülő, utólag benyomott vasalással bíró betonoszlopra hárítunk nagyobb 

nyomatékokat. 

 

2.11. ábra A CFA-cölöpözési eljárás 

A CFA-cölöp részesedése a teljes cölöpözési piacból világviszonylatban ~25%, nálunk 

viszont a 75 %-ot közelíti. A folyami hidaknál, a völgyhidaknál nálunk is a nagyobb átmérőjű 
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(1,50 m-es) fúrt Soil-Mec típusú cölöpöket alkalmazzák, melyeknél a víz megjelenésekor a 

furatot bentonitos zaggyal töltik ki, majd ezután vízalatti betonozással készül a cölöp.  

A korábbi, talajkiszorításos (vert) előregyártott, illetve helyszínen betonozott Franki-cö-

löpök az utóbbi 10 évben idehaza visszaszorultak. Ez helytelen, mert a talajkiszorításos cölöpök 

függőleges teherbírása legalább másfélszerese az ugyanazon átmérőjű fúrt cölöpének.  

A függőleges terheléssel szemben nagy ellenállást adó Franki-cölöpök alkalmazását egy-

részt a lassú kivitelezésük, másrészt a csömöszöléssel előállított beton minőségével kapcsolatos 

kétségek vetették vissza. Ez utóbbit megint a vízszintes hatásokból eredő nyomatékok hozták 

elő. Említést érdemel, hogy Németországban gyártanak olyan Franki cölöpöket, melyek talpa 

földnedves betonból veréssel, szára folyós betonból nyomás alatti bevitellel készül. Ez utóbbi-

val törlődik a betonminőséggel és a betontakarással kapcsolatos bizonytalanság, s csak a kisebb 

átmérő miatt nyomatékbírás marad hátrány. Egy pontosabb modellezéssel azonban alighanem 

sok esetben kimutathatnánk e cölöp elégséges voltát is. 

Az előregyártott vert cölöpök háttérbe szorulása elsősorban a lehajtásukkal járó zajterhe-

léssel, annak zavaró hatásávál függ össze, mely inkább épületeknél, sűrűn beépített környezet-

ben problémás. Hídszerkezeteknél ez kevésbé zavaró, illetve a modern hidraulikus verőkalapá-

csok használata esetén a hatások jelentősen csökkennek. Másrészt az előregyártó üzemek in-

kább más jellegű termékek (magasépítési vázszerkezetek, hídgerendák) gyártásában érdekeltek, 

„raktárra” nem készítenek cölöpöt, így az előregyártás egyik legfőbb előnye elveszik.  

Az előregyártott vert cölöpök alkalmazására pedig idehaza is voltak fontos fejlesztések. 

A legkorszerűbb hidraulikus verőeszközzel lehajtott 50cm átmérőjű, pörgetéssel előállított, üre-

ges, hengeres vagy kúpos vasbeton cölöpök alkalmazására több jó példa volt, de az utóbbi idő-

ben megrekedt.  

A talajkiszorításos technológiában rejlő nagyobb fajlagos függőleges teherbírás érvénye-

sítését ez idő tájt a különböző csavart cölöpök fejlesztésében látják. Ezek a CFA-cölöphöz ha-

sonlóan, de talajkiszorítás eredményező szerszámmal készülnek. Több típusuk ismert, idehaza 

főleg a végső formájában spirál alakot öltő ScrewSol-cölöpök (2.12. ábra) készülnek, mert ezek 

hatékonyságát az anyagtakarékos forma is javítja. Háromféle méret használatos: 33/50, 43/60, 

53/70, ahol az első szám a belső, míg a második a külső átmérőt jelenti cm-ben.  

E két cölöptípus mérete, minősége, készítési technológiája révén nagyjából a 80cm-es 

CFA-cölöppel lehet egyenértékű a függőleges teherbírást illetően. A vízszintes erőkre a kisebb 

átmérő miatt természetesen kevesebbet ér. Ezt mutatom be a 2.1. táblázatban. 
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2.12. ábra A HBM Soletanche Bachy talajkiszorításos ScrewSol-cölöpje [HBM Kft. 2007.] 

A vizsgált négy cölöp nyomatéki teherbírását egységesen 8Φ20 hosszvasalással vettem 

figyelembe C30/37 betonminőség mellett. A függőleges teherbírás összehasonlítására nem 

konkrét teherbírási adatokat, csak teherbírási arányokat viszonyítottam, ehhez Szepesházi 

(2011) alapján vettem fel a különböző cölöptípusokra a palástellenállási szorzókat (sq). Figye-

lembe véve, azt a tényt, hogy valójában a kivitelezési technológiából adódóan a ScrewSol cö-

löpök szemcsés talajokban hatékonyak, a táblázatban csak erre a taljtípusra vonatkozó értékeket 

szerepeltettem, a teherbírásokat a CFA 80cm-es cölöpéhez viszonyítottam. 

cölöptípus 

átmérő 
vb. keresztmetszet  

nyomatéki teherbírása 
palástellenállás jellemzője 

Dbelső/Dkülső 

[cm] 
MRd;i 
[kNm] 

MRd;i/MRd;CFA80 
(αsq×D)i 

[m] 
(αsq×D)i/(αsq×D)CFA 80 

SrewSol 43/60 160 0,44 0,75×60=45 1,02 

SrewSol 53/70 215 0,59 0,75×70=50 1,13 

Vert, előregyártott 50/50 199 0,55 0,90×50=45 1,02 

CFA 80/80 364 1,00 0,55×80=44 1,00 

2.1. táblázat különböző típusú cölöpök teherbírásának összehasonlítása 

A táblázatból jól látható, hogy a kisebb átmérőjű és anyagfelhasználású vert (D=50cm) 

és a csavart ScrewSol 43/60 cölöp függőleges teherbírása lényegében megegyezik a 80cm át-

mérőjű CFA cölöpével, a nyomatéki teherbírásuk viszont jóval kisebb, nagyságrendileg csak 

~50%-os. 
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Nyilvánvaló tehát, hogy nagyon fontos a vízszintes terhelésre vonatkozó modellezés ja-

vítása, mert ez bővíthetné a két anyagtakarékos cölöptípus alkalmazhatóságát. A ScrewSol cö-

löpök nyomatéki teherbírásának megfelelőségét a hagyományos és óvatos számítási modellek-

kel ugyanis gyakran nem tudjuk kimutatni, és emiatt ezek nem tudják elnyerni méltó helyüket 

a hídalapozásban. Korlátozza alkalmazásukat az is, hogy a hídfők tömör szemcsés anyagú töl-

tésén nehéz áthajtani őket, s nehéz teljesíteni az egysoros kialakítás miatti nagyobb terhek és a 

töltés tetejéről való indítás igényelte nagy hosszakat. Ezek is gyakran a túlzottan óvatos tervezés 

következményei: a negatív köpenysúrlódás konzervatív figyelembevétele, a (nehezen áttörhető) 

töltésben fellépő palástellenállás negligálása és a fajlagos cölöpellenállás alulbecslése. 

E cölöpözési problémák is kevésbé éleződnének ki, ha a statikai méretezés pontosabb 

lenne. Bizonyosra vehető, hogy a kölcsönhatások modellezésére épülő korszerű számításokból 

kisebb függőleges erők és nyomatéki igénybevételek adódnának, melyeket a kisebb átmérőjű 

cölöpökkel is fel lehetne venni. Ha ilyenekkel dolgoznánk, akkor talán nem kellene szembeál-

lítani a kifejlesztett hídszerkezeteket az alapozási szempontokkal, hanem annak nyilvánvaló 

előnyeit és a cölöpözés fejlődési lehetőségeit egyaránt hasznosítani lehetne. 

2.2.2 Az integrált hidak kiterjedtebb alkalmazása 

Mielőtt a hídépítés egyik fontos innovációjával, az integrált hidakkal részletesebben foglalkoz-

nék, felevenítem a keretszerkezetek, kerethidak legfőbb statikai jellegzetességét (2.13. ábra). A 

keretszerkezet sarokmerev csomópontokkal összekapcsolt hajlítási, nyírási, és normál merev-

séggel rendelkező rudakból áll. Erőjátékuk legfontosabb jellegzetessége, hogy – összehason-

lítva egy kéttámaszú szerkezettel – a gerenda igénybevételei kisebbek, viszont függőleges ter-

helésből is keletkezik vízszintes reakcióerő. A gerendahidakhoz képest a gerenda szerkezeti 

magassága csökkenthető, azonban ennek az az „ára”, hogy vízszintes reakcióerő keletkezik, 

melyet a talajkörnyezetre kell hárítani. A kerethidak felszerkezete a gerendahidakhoz viszo-

nyítva gazdaságosabbak, de az alátámasztás és az alapozás drágább lehet, különösen ha ezek 

modellezése elavult. 

A kerethidak mostani hazai alkalmazására megemlítem az M6-os autópálya Paks–Szek-

szárd szakaszán megépült vadátjárókat [Stefanik, 2010.]. Ezek egynyílású, domború 

felszerkezetű kerethidak, amelyek mellett elsősorban a közbenső támasz elhagyhatóságából fa-

kadó előnyök (balesetvédelem, átalakíthatóság, kivitelezhetőség) szóltak. Az alapozás cölöpfa-

las szekrény lett, mely a felszerkezetből származó nyomatéki igénybevételek és a vízszintes 

reakcióerők felvételére, a vízszintes elmozdulások minimalizálására kedvező. A költségei vi-

szont nagyon magasak lettek, s ezért e hídszerkezetet alkalmazását a továbbiakban el is vetették. 
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Az alapozás és a felszerkezet komplex vizsgálatával azonban bizonyára lehetett volna olyan 

gazdaságosabb szerkezetet is kialakítani, mely az igénybevételek, elmozdulások, és beépítendő 

szerkezeti méretek, anyagfelhasználás tekintetében optimumot ad. 

  
Nyomaték Reakcióerő 

2.13. ábra Kéttámaszú tartó és keretszerkezet nyomatékai és vízszintes reakcióerői 

Az alapozás és a felszerkezet kölcsönhatásának elemzésére végzett számítások eredmé-

nyeit mutatja a 2.14-15. ábra [Pál, 2011.]. Egy egyenletes megoszló teherrel terhelt 50 m nyílású 

tartó vizsgálatának célja az alapozás merevségéből adódó különbségek, illetve bizonytalansá-

gok mérlegelése volt. Az altalajt és az alapozást lineáris rugókkal modellezték, melynek értékét 

a szakirodalmi ajánlások alapján vették fel. A háttöltést és a hídfőt 30 MN/m3, a termett talajt 

és az alapozást 15 MN/m3 alapértékkel (normál megtámasztás) jellemezték, s a merevség hatá-

sának felmérésére ezek 0,2-szereseire (lágy megtámasztás) és 5-szöröseire (merev megtámasz-

tás) is végeztek számításokat. Vizsgálták a síkalapozást, valamint az egysoros (hajlított) és a 

kétsoros (merev befogást adó) cölöpalapozásokat, illetve az összehasonlítási alapot adó két 

szerkezetet: a csuklós és a mereven befogott kéttámaszú tartókat, mint statikai alapeseteket.  

Az ábrákról leolvasható, hogy a kerethidak esetében a síkalapozás esetén a leglényege-

sebb a talaj/szerkezet-kölcsönhatás. Jó, ha a síkalap jó minőségű termett (nagyon merev kötött, 

esetleg szikla) vagy stabilizált talajra kerül, illetve a síkalapozás esetében kell az altalajt alapo-

san megismerni, s a talaj/szerkezet-kölcsönhatást jól modellezni. A cölöpökkel kialakított ke-

retek elmozdulásai és igénybevételei sokkal közelebb vannak a merev kialakításhoz, és a bi-

zonytalanságok kezelhető mértékűek. A kétsoros cölöpalapozás természetesen merevebb, mint 

az egysoros, ám csak 10-20%-kal.  
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2.14. ábra Keretszerkezetek nyomatékai  

különböző merevségű megtámasztási viszonyok esetén [Pál, 2011.] 

 

2.15. ábra Keretszerkezetek elmozdulásai  

különböző merevségű megtámasztási viszonyok esetén [Pál, 2011.] 
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Tekintettel arra, hogy a számítások nem talajmechanikai módszerekkel, hanem csak 2D-

s statikai rúdmodellel készültek, a jelentős vízszintes terheléssel igénybe vett cölöpök talajkör-

nyezetének pontosabb vizsgálatára nem volt alkalmasak. A 2.15. ábra mutatja, hogy a talaj ter-

helés alatti vízszintes alakváltozása a keret erőjátékára és az alakváltozására is erősen kihat, így 

egysoros cölöpalapozás esetén ez mindenképpen vizsgálandó jelenség. Egy pontosabb model-

lezés segítheti a korrekt megoldások kialakítását. 

Az integrált hidak statikai viselkedés szempontjából tulajdonképpen kerethidak, ezen túl-

menően azonban az a legfontosabb jellemzőjük, hogy dilatációs szerkezetek és saruk nélkül 

épülnek [Molnár, 2011.]. Megjegyzem, hogy a nemzetközi szakirodalom több helyen minden, 

saru és dilatáció nélküli hidat is integrált hídnak nevez, ilyen értelemben ebbe a kategóriába 

tartoznak a hazánkban ~120 m fesztávolságig épülő két vagy többtámaszú, a felszerkezet és a 

hídfő között „lekötött”, csuklós kapcsolattal kialakított, kitámasztott hídfős vasbeton típushidak 

is [Pál, 2012.].  

Az integrált hidak jelentősége éppen abban van, hogy a hídtervezés, még inkább a híd-

fenntartás egyik legkritikusabb feladata a dilatációs és a saru szerkezetekhez kapcsolódik. Év-

századokon át a hidak dilatációk és saruk nélkül épültek. Ez a szemlélet a XIX. és a XX. század 

fordulóján megváltozott, amikor is a tapasztalatokon alapuló építést egyre inkább felváltották 

a statikai számításokkal alátámasztott méretezési módszerek, valamint a hagyományos építő-

anyagként használt kő és tégla helyett, egyre gyakrabban alkalmaztak acélt, betont és vasbetont. 

Ekkor lettek a hidak természetes elemei a dilatációs szerkezetek és a saruk, amelyek elválasz-

tották a felszerkezetet az alépítménytől, ill. bizonyos mozgásokat megengedtek. 

A dilatációs szerkezetek és saruk élettartama azonban jóval rövidebb, mint a hídszerkezet 

egyéb részeié, fenntartásuk, javításuk, cseréjük pedig nagyon költséges. Másrészt amennyiben 

a dilatációs hézagok eltömődnek, felfagynak, korrodálódnak, funkciójukat nem tudják teljesí-

teni, a mozgásokat nem teszik lehetővé. Idővel az acél saruk beragadhatnak, a rugalmas saruk 

pedig megrepedhetnek és szakadások alakulhatnak ki bennük. A nem rendeltetésszerűen mű-

ködő dilatációs szerkezetek és saruk a szerkezeti elemekben a tervezési szintet meghaladó 

igénybevételek, alakváltozások, feszültségek kialakulását idézhetik elő, melyek szélsőséges 

esetben a szerkezet tönkremenetelét okozhatják. 

E problémák egy lehetséges megoldása a dilatációs szerkezetek és hídsaruk elhagyása, az 

integrált hídszerkezetek tervezése és építése. Ezen hídtípusok koncepciója már az 1910-es 

években kialakult. Kezdetben csak a közbenső pillérek és a hídgerenda, a későbbiekben már a 

hídfő és a hídgerenda kapcsolata is sarokmerev kialakítással készült. Az ilyen típusú hídszer-

kezetek esetén a hídsaruk és a dilatációs szerkezetek helyett a felszerkezet hosszváltozásából 
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adódó terheket a teljes hídszerkezet, az alapozással együtt veszi fel, ezáltal létrehozva a szer-

kezeti elemek kölcsönhatásából álló rendszert [Marx and Seidl, 2011.]. Elterjedésének éppen 

ez a bonyolult szerkezeti viselkedés volt a legfőbb akadálya. Napjainkban azonban főleg a nyu-

gat európai országokban, (USA-ban és Kanadában) már széleskörűen alkalmazzák őket.  

A hidak felszerkezeti elemeinek hőmérsékletváltozásból, vasbeton szerkezetek esetében 

a kúszásból és zsugorodásból eredő hosszváltozása (megnyúlása vagy rövidülése), az elmoz-

dulások gátlása esetén a szerkezetekben jelentős többletfeszültségeket ébreszt. Abban az eset-

ben azonban, ha az elmozdulásokat – korlátok között tartva – megengedjük, a felszerkezetben 

kialakuló feszültségek csökkenthetők. Az integrált hidakhoz konstruált, általában egysoros ru-

galmas cölöpalapozású hídfők képesek erre, megengedik, de korlátozzák az elmozdulásokat, 

midőn a terheket a talajkörnyezetre hárítják. Egy ilyen jellegzetes szerkezetet érzékeltet a 2.16. 

ábra. 

 

2.16. ábra Tipikus integrált hídfő kialakítás [Feldmann et. al., 2010.] 

Jelenleg Európában folynak a legintenzívebb kutatások az integrált hídszerkezetekkel 

kapcsolatban. 2005-ben kezdett nemzetközi program (Németország, Belgium, Luxemburg, 

Svédország) célja az volt, hogy összehasonlítsák a különböző kialakítási, tervezési és kivitele-

zési gyakorlatokat, gyorsítva ezzel az elméleti tanulmányokat, majd ezek alapján tervezési út-

mutatókat készítettek a gyakorló mérnökök számára [Collin et. al., 2006.; Feldmann et. 

al.,  2010.]. Az integrált híd szerkezeti alapelemeire és modellezési elveire adott javaslataikat a 

2.17. ábrán látható vázlat érzékelteti. Belátható, hogy a javasolt szerkezeti modell jósága nagy-

ban függ attól, hogy a cölöpök mellé a talaj modellezésére felvett rugók mennyiben írják le a 

talaj valós viselkedését. (Nyilvánvalóan helyesebb lenne, ha a függőleges alátámasztást nem 

fix csuklónak tekintenénk.) 
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2.17. ábra Integrált hidak komplex modellezése [Feldmann et. al., 2010.] 

Az integrált hídszerkezetek legfőbb előnyei a következőkben foglalhatók össze: 

 kisebb az építési és a fenntartási költségük, mely elsősorban a dilatációs szerkezetek és saruk 

elhagyásának, valamint az egysoros cölöpalapozásnak köszönhető, 

 az utazáskényelem jobb, mivel a dilatációs szerkezetek és a saruk elmaradásával az autók a 

hídra érkezve, ill. elhagyva azt, zökkenőmentesen haladhatnak, s ezzel a zaj is csökken, 

 földrengéssel szembeni ellenállás kedvezőbb, mert a rengés miatti leggyakoribb károsodás, 

a főtartók túlzott elmozdulása a támaszokon a sarokmerev kapcsolat miatt nem jelentkezik,  

Ezen előnyök mellett a szerkezet legfőbb hátránya, hogy a tervezés bonyolult – a talaj-szerkezet 

kölcsönhatását minél pontosabban figyelembe vevő – modellezést igényel. Természetesen ki-

fejlesztettek számos egyszerűsített tervezési eljárást is, de ezek korlátozzák a híd hosszát, a 
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támaszközök nagyságát, a hídtengely hajlásszögét, stb. A nemzeti szabványokban megjelenő 

korlátozások elég nagy eltéréseket mutatnak. 

2.2.3 Töltésalapozások és modellezésük 

A hídfő és háttöltés merevsége eltérő, így közöttük a terhelés hatására süllyedéskülönbség jön 

létre, ami a híd-, és az útpálya között lépcső kialakulásához vezet. Közúti hidaknál az átmenetet 

és a lépcső létrejöttének megakadályozását a kiegyenlítő lemezzel oldják meg. A kiegyenlítő 

lemez működése azonban nem problémamentes, a lépcsőképződés gyakorlatilag elkerülhetet-

len. Vasúti hidaknál, az átmenetet a vágányzatot alátámasztó kavicságy folyamatos aláverésé-

vel megemelik, kiegyenlítő lemez nem készül [Jankó, 1994]. Újabban, a sebesség növekedésé-

vel törekvések vannak a háttöltés átmenetes javítására. 

Manapság – főleg a közlekedési pályáinkat, így a kapcsolódó hidakat is – gyakran gyenge 

teherbírású, kedvezőtlen talajadottságokkal rendelkező területekre kényszerülünk építeni. Ezért 

általában részletesen kell foglalkozni a töltésalapozással. A cél : 

 a háttöltés és az altalaj szilárdságának a növelése, ezáltal az állékonyságvesztés elkerülése,  

 a háttöltés és az altalaj összenyomhatóságának növelése, ezáltal a süllyedések és süllyedés-

különbségek csökkentése,  

 a deformációk időbeli lefolyásának gyorsítása. 

Megoldásként számos módszer kínálkozik, melyek egy része csak az állékonyságot ja-

vítja, másik csak a süllyedésekre hat kedvezően, többségük azonban mindkettőt előnyösen be-

folyásolja. Az elmúlt 10 év hazai autópálya- és vasútépítési projektjein sok ilyen eljárást alkal-

maztak [Koch, 2013.]. Az ÚT 2-1.222:2006 előírás a szóba jöhető tervezési módszereket alábbi 

csoportosításban tartalmazza: 

– alkalmas építésszervezés, építésütemezés 

– a töltésszerkezet célszerű megválasztása, 

– előzetes talajjavítás. 

Az építésütemezési megoldások közül  

 a lépcsős építési mód nagy talajtörési veszély és elegendő építési idő esetén alkalmazható, 

az altalaj szilárdságát a lépcsők építése közötti konszolidáció javítja,  

 többlettöltés (statikus előterhelés) kis talajtörési veszély esetén alkalmazható, a végső süly-

lyedések időbeli lefolyását gyorsítja. 

A hídfők esetében ez utóbbi megoldás gyakran szóba jön, a véglegesnél magasabbra fel-

hordott töltést idővel részleges visszaszedik, és a töltésből lehajtják a cölöpöket. Így a negatív 
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köpenysúrlódást és a lépcsőképződés veszélyét csökkenteni lehet. A többlettöltés persze meg-

növeli a talajtörés veszélyét, ezért lépcsők számát és a „pihentetési” időt különös gondossággal 

kell azt megtervezni. 

A szerkezeti megoldásokon azokat értjük, melyek a töltés geometriájának és anyagának 

a célszerű megválasztásával, illetve a töltéstalp geoműanyagos erősítésével redukálják az állé-

konyságvesztés veszélyét. A hídfőknél szóba jöhet 

– a töltésrézsű laposabb vagy padkás kialakítása az állékonyság növelés végett, 

– a töltéstömeg csökkentése pl. geohab vagy pernye alkalmazásával mindkét céllal, 

– a töltéstalp erősítése georács fektetésével szintén az állékonyság növelés végett. 

Ezeket a lehetőségeket is csak gondos, a térbeli viszonyokat figyelembevevő modellezés-

sel lehet hatékonyan betervezni, a szokásos síkbeli állékonyságvizsgálatok és a 2.1.4 pontban 

vázolt süllyedésszámításokkal nem alkalmasak a gazdaságos tervezésre. 

Az előzetes altalajjavítás a töltésalapozás leghatásosabb, de egyben a legdrágább módja. 

A töltésépítés előtt az altalaj tulajdonságait a következő megoldásokkal lehet feljavítani: 

 mélytömörítéses módszerek: vibrációs mélytömörítés, vibrált kőoszlop (kavicscölöp) készí-

tése, dinamikus konszolidáció, dinamikus talajcsere (kőtömzs készítése), 

 talajjavítás kötőanyagbevitellel: mélykeverés, tömegstabilizálás, betoncölöpözés, 

 egyéb módszerek: talajcsere, függőleges drénezés. 

A hazai adottságok közt általában tőzeget, szerves agyagot kell javítani, s erre a vibrált 

kőoszlop, a kőtömzs, a mélykeverés, a tömegstabilizálás és a függőleges drénezés alkalmas. 

Az altalajba lehatoló mélyvibrátotokkal készülő vibrált kőoszlopok, illetve a nagytömegű 

döngölők ejtegetésével előállítható kőtömzsök létrehozása a töltés alatti gyenge altalaj komplex 

javítási módszere. Készítésük, illetve a kész kavicscölöpök talajtömörítésként, részleges talaj-

csereként és függőleges drénként is működnek, s így csökkentik a süllyedések mértékét, növelik 

a talajtöréssel szembeni biztonságot és gyorsítják a konszolidációt. 4-5 m-ig inkább a kőtöm-

zsök, nagyobb javítandó mélység esetén inkább a kavicscölöpök alkalmazhatók 

[Woodward,  2005.; Varaksin, 2007.]. 

A mélykeverés és a tömegstabilizálás célja a talajjellemzők javítása cementes és/vagy 

meszes, esetleg más kötéssel. A keverést biztosító szerszámokkal az előbbi esetben oszlopszerű 

elemeket állítanak elő, a második a teljes talajtömeg stabilizálását jelenti. Oszlopszerű javítás 

talajkiszorítással készülő cölöpszerű elemekkel is elérhető, ilyen a Menard-féle CMC-cölöp 

(szabályozott modulusú oszlop) vagy a Soletanche által kifejesztett „rigid inclusion”. 

 A függőleges szalagdrénezés nagyon olcsó, a konszolidáció gyorsítására szolgál, ami az 

állékonyságot is növeli. A nagyon kis áteresztőképességű agyagokban azt teszik lehetővé, hogy 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.003



33 

 

a víznek a terhelés hatására nem függőlegesen kell nagy utat megtéve kiáramolnia, hanem csak 

a legközelebbi drénig kell elszivárognia, onnan a drén gyorsan tovább vezeti. Gyakran kombi-

nálják többletterheléssel, ill. újabban a földanyag helyett vákuummal biztosítják a terhelést 

[Varaksin, 2007.; Indraratna et. al, 2003.].  

 Mindezeket a módszereket sikerrel használták az M7 autópálya dél-balatoni szakaszán. 

Itt már végeztek számításokat fejlett véges elemes szoftverekkel is, de többnyire inkább a ha-

gyományos módszereket alkalmazták. Koch doktori értekezésében [Koch, 2013.] mutatta be 

miként lehet a Plaxis 3D szoftverrel modellezni az folyópálya-töltések alatti oszlopszerű talaj-

javításokat (2.18. ábra). A hídfők esetében is sokat lehet várni a komplex modellezéstől. 

 

2.18. ábra. Oszlopszerű talajjavítás modellezése, térbeli végeslemekkel [Koch, 2013] 

2.2.4 Erősített háttöltéssel épülő hídfők 

A súlytámfalas hídfők felváltására a rejtett hídfős megoldás mellett a vasalt (erősített) talajtám-

falak alkalmazása merült fel. E szerkezet megtámasztó hatását az acél vagy műanyag szalagok-

kal együttdolgoztatott talajtömeg biztosítja, melyet elöl általában egy viszonylag vékony 

előregyártott vasbeton elemekből összeállított homlokfal zár le, amelynek hátoldalához rögzítik 

a szalagokat [Pálossy et. al.,1985., Kecskés és Kosztka 1980.].  

Az első vasalt talaj támfal 1964-ben készült el a Pireneusokban, hídfőként való alkal-

mazására először 1969-ben Strasbourg-ban került sor (2.19. ábra), [Brüggemann, 2010.]. A va-

salt támfalak alkalmazása a kedvező tapasztalatok következtében a nemzetközi gyakorlatban 

gyorsan elterjedt. Ez idő tájt óriási volumenben épülnek ilyen szerkezetek, pl. Franciaország-

ban, az USA-ban, de Németországban és Lengyeleországban is.  

Magyarországon is épültek az 1990-es évtizedben vasalt talajtámfalas hídfők, főként 

autópályák hídjaihoz, de készült főúton és vasúti felüljárónál is (2.20. ábra). Sajnálatos módon 

azonban konstrukciós, méretezési, anyagválasztási és kivitelezési hibák egymásra halmozódása 
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következtében több hídnál a megépítést követően káresetek következtek be. Ezeket a szerkeze-

teket megerősítették, de a hazai hídszabályzatok a vasalt hídfők alkalmazását egy időre megtil-

tották.  

  
2.19. ábra Az első vasalt hídfő Strasbourgban 

[Brüggemann, 2010.] 

2.20. ábra Leomlott H-típusú vasalt támfalas hídfő 

[Szilvágyi és Szepesházi, 2010.] 

 A vasalt talajtámfalakkal lehetőség nyílik a rejtett hídfőknél lévő rézsűk elhagyására, ez-

által a híd hosszának a csökkentésére, de nem kell robusztus vasbetonszerkezetet építeni. A 

vasalással megerősített földanyag teherbírása megnő, ennek köszönhetően a felszerkezetet a 

2.21. ábra szerint akár arra fektetett síkalapra is állíthatjuk. A töltés összenyomódása jó anyag-

választással és gondos kivitelezéssel minimálisra csökkenthető, csak az altalaj összenyomódá-

sával kell számolni, mely szükség esetén az előbbi fejezet szerint javítható. Az alapozás és a 

háttöltés süllyedése így azonos lehet, statikailag határozott felszerkezet gyakorlatilag nem ká-

rosodhat. Ilyen szerkezet Magyarországon még nem épült. 

 

2.21. ábra Erősített talajtámfalas hídfő síkalapozású felszerkezettel [Brüggemann 2010.] 
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Az erősített talajtámfalas hídfők általános méretezési alapelvei a támfalként történő al-

kalmazásával azonosak, azonban figyelembe kell venni, hogy a híd felszerkezetének terhei, a 

támfalakénál a jóval nagyobbak. Különös figyelmet kell fordítani az alátámasztásoknál átadódó 

vízszintes és függőleges koncentrált reakcióerőkre. 

A hídfő tetejére épített síkalapozás méretezési módszerét számos modellkísérlet és a meg-

épült szerkezetek monitoringja alapján dolgozták ki. A modellkísérletek és a numerikus számí-

tások eredményei is azt mutatták, hogy a szalagokban létrejövő feszültségek a híd terheiből és 

a háttöltés okozta földnyomások összegzéséből adódnak [Brüggemann 2010.]. 

Könnyen belátható, hogy az erősített talajból épülő hídfők, és a hozzájuk kapcsolódó vas-

betonszerkezetek kölcsönhatásai rendkívül bonyolultak lehetnek, s ezért a modellezés megbíz-

hatóságának javítása elősegítheti az ilyen típusú, világszerte gazdaságosnak mutatkozó hídfők 

újbóli hazai alkalmazását [Szilvágyi és Szepesházi, 2010.]. 

2.2.5 Új dinamikus hatások figyelembevétele 

A vasúti hidakat hazánkban a 2011. január 1-től bevezetett Tartószerkezeti Eurocode-ok szerint 

kell tervezni.  Eszerint a nagysebességű vasútvonalakon a számításba veendő fékezőerő értéke 

– a korábbi előírásokhoz képest – jelentősen megnőtt, elérheti a vonatteher 35 %-át is. Így a 

fékezőerőből az altalajra vagy a háttöltésre jutó hatások vizsgálatának jelentősége sokkal na-

gyobb lett. Egy-egy műtárgy korszerűsítésekor a tervezőknek súlyos nehézségekkel kellett 

megbirkózniuk. Ez a feladat – úgy tűnik – csak a legkorszerűbb méretezési eljárásokkal oldható 

meg, ha nem kívánjuk különösen robusztus szerkezetekkel felvenni az óriási terheket, vagy 

éppen ellenkezőleg: drága, kifinomult hidraulikus csillapítóeszközökkel megoldani a feladatot. 

Nyilvánvaló, hogy mindkettő nagyon drága, a modellezési tudás fejlesztése sokkal kevesebb 

ráfordítást követel. A kérdéssel a vasúti hidak tervezői egy olyan szabályzat kidolgozásának 

keretében foglalkoznak, mely minden tekintetben megfelel az Eurocode-ok követelményeinek, 

így útmutatást adnak a nagy fékezőerő kezelésére is.  

A földrengés fokozott figyelembevétele is az Eurocode-k bevezetésével került napirendre 

és hasonló problémakör jelent, a vízszintes hatások felvételének lehetőségeit kell keresnünk. A 

földrengésteherre történő méretezés során a megtámasztási viszonyokra, az alapok modellezé-

sére, a talaj és a szerkezet kölcsönhatásának figyelembevételére az EC8-1 5. része ad szabályo-

kat. A hídszerkezetekre külön fejezet is készült az EC8-3. Az világosan látszik, hogy ha az 

alapozást „végtelen merev” szerkezetként vesszük figyelembe, az a felszerkezet túlzott mértékű 

igénybevételeit és az elmozdulások alábecsülését okozza. Az alapozási módot jól leíró rugal-

mas megtámasztásnak tehát meg kell jelennie a modellezésben. 
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A hidakkal foglalkozó fejezet azt mondja, hogy ha a földrengésből származó igénybevé-

telek számítása jellemzően térbeli 3D-s modellel lehetséges, a valós megtámasztási viszonyok 

figyelembevételével. Abban az esetben, ha az alapozás és a talaj merevségének meghatározása 

bizonytalan, a szabvány előírása alapján két számítást kell elvégezni, egyet a feltételezhető leg-

merevebb megtámasztás, egyet pedig a leglágyabb megtámasztás figyelembevételével. 

Az alapozásnak egyrészt fel kell vennie a felszekezet reakcióit, másrészt a földrengésből 

az alapozási szerkezetekben, önmagukban is kialakulnak terhek, igénybevételek a saját ill. a 

szerkezetet körülvevő földtömeg tehetetlenségéből [Vígh et. al., 2013.]. 

A megtámasztás általában megfelelő ágyazással, rugókkal modellezhető, az alkalma-

zandó rúgótényező függ a talaj minőségétől, terhelési állapotától, emiatt az alapozási szerkezet 

földrengési modellje eltérhet a teherbírási határállapot vizsgálatához használttól. A szeizmikus 

terhek nagysága arányos a szerkezet önsúlyával, így ebből a szempontból pl. az öszvérszerke-

zetű hidak kialakítása kedvezőbb. 

 E rövid vázlat is jól érzékelteti, hogy a szeizmikus hatások is fejlett modellezést kíván-

nak. A dinamikus jelenségekkel az értekezés nem foglalkozik, az a Szerkezetépítési és Geo-

technikai Tanszék más PhD-hallgatóinak kutatási témája. A statikus terhelésre való modellezés 

fejlesztésében elért eredményeim azonban felhasználhatók a dinamikus hatások alatti viselke-

dés modellezésére is. 

2.3 Összegzés a korszerű modellezés szükségességéről 

A szakirodalom feldolgozásával és a hazai hídépítési projektek elemzésével a hidak geotech-

nikai tervezésének kritikus konstrukciós és méretezési részleteiként azonosítottam 

 a kitámasztott hídfők, a rejtett hídfők, az erősített talajtámfalas hídfők, az integrált hidak 

bátrabb betervezését,  

 az egysoros cölöpalapozások, a korszerű töltésalapozási módszerek, a karcsú talajkiszorí-

tásos cölöpök kiterjedtebb alkalmazását,  

 a negatív köpenysúrlódásnak, a töltésbe és a töltés mellé kerülő cölöpök vízszintes tehervi-

selésének, a háttöltés és a vb. szerkezet közti süllyedéskülönbségének, az építésütemezésnek 

a gazdaságos kezelését,  

 a nagy fékezőerők és a földrengéshatások felvételét, a dilatációs szerkezetek elhagyását.  

Megállapítottam, hogy ezekben csak a modellezés javításával léphetünk előre, ha alkal-

mazzuk a talaj/szerkezet-kölcsönhatást és a térbeliséget figyelembe vevő, a nemlineáris és idő-

függő talajmodelleket alkalmazó véges elemes geotechnikai szoftvereket.  
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3. A talaj/szerkezet-kölcsönhatás rugómodelljének javítása 

3.1 Az AxisVm szoftver talajmodellje és javítási lehetőségei 

Az 1. fejezetben érzékeltettem (1.2. ábra), hogy a mai gyakorlatban a tervezők miként model-

lezik a talaj/szerkezet-kölcsönhatását. Az 1.3. pontban definiált „szerkezetes” végeselemes 

programokban a cölöpmodellezésre az alábbi lehetőség kínálkozik (3.1. ábra).  

A vízszintes erővel, keresztirányban (is) terhelt cölöpalapozások mechanikai modellje a 

cölöpöt modellező „beam” típusú végeselemből, ill. az azt megtámasztó háromirányú pontszerű 

rugómerevséggel rendelkező támaszból, vagy vonalmenti ágyazási tényezőből áll. 

A „beam” rúdelem két csomópontú, egyenes tengelyű, állandó vagy lineárisan változó 

keresztmetszetű térbeli elem. Egy segédpont vagy -vektor szükséges az elem térbeli helyzeté-

nek (lokális koordináta-rendszerének) rögzítéséhez. 

A „beam” elem mindkét csomópontjában hat – három eltolódási és három elfordulási –

szabadságfokkal rendelkezik. Három egymásra merőleges erő (egy normál- és két nyíróerő: 

Nx  , Vy , Vz ) és három egymásra merőleges nyomaték (egy csavaró- és két hajlítónyomaték: 

(Mx , My , Mz )  keletkezik az elem adott keresztmetszetében.  

 

 

3.1.  ábra A rugalmasan ágyazott cölöp - rugómodell 

Értekezésemben az ilyen rendszerbe illeszthető „rugómodell” lehetőségeit, a hazai gya-

korlatban, a tartószerkezetek, így a hidak tervezésében elterjedt, AxisVM szoftverrel vizsgál-

tam, de – mint említettem – ezt a (rugó)modellt számos statikai szoftver képes kezelni. 
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A jelen fejezetben azt kívánom bemutatni, hogy milyen – a gyakorlatban általánosan 

használatosnál – bővebb lehetőséget kínál ez a program (vagy más hasonló „szerkezetes” véges 

elemes program) a talajban lévő szerkezeti elemek (leginkább a cölöpök) pontosabb, 

valósághűbb modellezéséhez. A tervezők ugyanis manapság általában csak úgy dolgoznak vele, 

hogy a cölöpökhöz állandó 15 MN/m3 állandójú vízszintes rugókat kapcsolnak, esetleg ezt va-

lamelyest módosítják a talaj általánosan értelmezett minőségéhez igazodóan.  

A(z) (AxisVM) rugómodelljében lehetőség van arra, hogy a cölöpökhöz a tényleges 

geometriai viszonyokat és a valós talajadottságokat modellezve szakaszosan (rétegenként) vál-

tozó értékű rugóállandókat vigyünk be a számításba, melyek a talaj összenyomódását, az ellen-

állások mobilizálódását figyelembe veszik, illetve beépíthetünk a rugókhoz sorba kapcsolva 

csúszkákat, amelyeket (rétegenként változó) határértékekkel (határerőkkel) lehet jellemezni, s 

ezek korlátozzák az elmozdulásból a rugóállandóval számítható reakcióerőket. A vízszintes ha-

tárerőket a földnyomások határértékeiből kell megállapítani, a függőleges határerőket pedig a 

cölöpök palást- és talpellenállásának végértékéből. Ezeket a 3.3. ábra érzékelteti, a részleteket 

a következő (3.2) fejezetben tárgyalom. 

A határerő beiktatásával valójában a talajra – a valós viselkedéséhez közelebb álló – 

lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagmodell vehető számításba (a szokásos lineári-

san rugalmas helyett). A határerő a 3.2. ábra szerinti erő-elmozdulás diagram vízszintes szaka-

szához tartozó érték, jelen esetben a támaszreakciók értékére előírható korlát, melyet a talaj 

teherbírásából földstatikai alapon számítható ki. Az AxisVM szoftver a határerőt csak ún. 

„nemlineáris” számítás esetén [Inter-Cad Kft. 2014] veszi figyelembe, a szoftver terminológi-

ájában „lineáris”-nak nevezett számítás esetén nem kerül bele. (Megjegyezem, hogy a határerők 

figyelembevételének lehetősége szinte a kezdeti szoftververzióktól adott volt, de tudomásom 

szerint a gyakorlatban a tervezők csak ritkán használták.) 

 

 

 

 

 

 

A javított modellezés természetesen komolyabb előkészítő munkát, s alaposabb 

geotechnikai tájékozottságot igényel. A bemenő adatok megalkothatók hagyományos, a cölöp-

viselkedés ismeretéből levezethető megfontolások, szabványokban megfogalmazott szabályok 

 

3.2. ábra Hatáerő (qmax) értelmezése 

q

ex

qmax
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és próbaterhelési tapasztalatok alapján. Vannak olyan hagyományos elveken nyugvó 

geotechnikai programok is, melyekkel elvégeztethetők azok az alapszámítások, melyekből elő-

állíthatók ezek az adatok, ilyen pl. a GGU, az IDAT vagy a GEO5. A valóság hívebb követé-

séhez szükséges információk azonban e tekintetben is inkább az említett véges elemes progra-

moktól várhatók.  

 

kh(z)=Ch(z)·D=·(Es(z)/D)·D 

pl. ha =1,0  és Eoed lineárisan növekszik 

kh(z)=Es(z)=Eoed0+ (EoedH–Eoed0)·z/H 

ks(z)=qsmax(z)/esmax=qsmax(z)/(·D)  

pl. ha  =0,02 

ks(z)=50·qsmax(z)/D 

Kb(H)=Rbmax(H)/ebmax=Rbmax(H)/(η·D)   

pl. ha η=0,05 

Kb(H)=20·Rbmax(H)/D 

qh(z;ex)=kh(z)·eh(z)                               qs(z;ez)=ks(z)·ez(z)       Rb(H;ez)=Kb(H)·ez(H)              

qhmax(z)=[(Kp-Ka)·(p+z·)+2·c·(√Kp+√Ka)]·β·D     qsmax(z)=qs(z)··D  Rbmax(H)=qb(H)··D2/4  

qh(z)=qh(z;ex)  ha qh(z;ex)<qhmax(z) qs(z)=qs(z;ez)  ha qs(z;ez)<qsmax(z) Rb(H)=Rb(H;ez)  ha Rb(H;ez)<Rbmax(H) 

qh(z)=qhmax(z)  ha qh(z;ex)>qhmax(z)      qs(z)=qsmax(z)  ha qs(z;ez)>qsmax(z) Rb(H)=Rbmax(H)  ha Rb(H;ez)>Rbmax(H) 

3.3. ábra AxisVM programban alkalmazható megtámasztások értelmezése 

3.2 A vízszintes ágyazás modellezésének javítása földstatika megfontolások alapján 

A vízszintes rugalmas ágyazás alapjait már Terzaghi (1943) megfogalmazta, s az MSZ 

15005/1-1989 szabvány is ad rá ajánlást, de sok más javaslat is fellelhető a szakirodalomban. 

A felületi ágyazási tényezőt a többség az összenyomódási modulussal arányítja, és 

Ch(z) =  Es(z) / D [kN/m3] 

alakú összefüggést ajánl, melyben D a cölöpátmérő, az α szorzó (mely a talajban keletkező 

feszültség szétterjedésére jellemző), az MSZ szerint 2,0, Terzaghi szerint 1,4 lehet, de sokak, 

pl. Smoltczyk (2003) 1,0-t ajánlanak.  

Vannak olyan német javaslatok is [Smoltczyk, 2003 és Szepesházi, 2007/b], melyek sze-

rint a cölöpcsoportok esetén az egyes sorokhoz, illetve a szélső és a belső cölöpökhöz célszerű 

különböző ágyazási tényezőket rendelni. A szokásos 3D cölöptávolság esetén, a soron belüli 
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korrekció e javaslatok szerint nem szükséges, viszont a „hátsó” sor cölöpjeinek ágyazási ténye-

zőjét célszerű 60 %-ra levenni. A hídfőbeli cölöpök esetében felmerülhet az ágyazási tényező-

nek az előtöltés hátrányos hajlása miatti csökkentése is, de talán elegendő, ha a határerő lesz 

kisebb. 

A talaj vízszintes deformációja a talaj fajtájától és a terhelés tartósságától függően követi 

a terhelést. Ezt az időhatást is a rugóállandóban lehet számításba venni. Az agyagoktól rövid 

idejű terhelésre (pl.: esetleges teherből származó földnyomás, fékező erő) várható válaszokat 

nagyobb rugóállandóval lehet modellezni. Ezt úgy számíthatjuk, hogy az ödométeres modulus 

helyett a drénezetlen rugalmassági modulust vesszük számításba. Homoktalajok esetén a rugó-

állandó időhatás miatti változtatása általában nem szükséges.  

A vázolt módon figyelembe tudjuk venni a talaj rétegenkénti, és egy-egy rétegen belül a 

mélység szerinti változását. Az adatkreálás és -bevitel megkönnyítése céljából az ágyazási té-

nyező változását leírhatjuk valamilyen (pl. konstans, lineáris, parabolikus) függvénnyel is.  

Az egyértelműség kedvéért megemlítem, hogy az előbbiek szerint számított felületi ágya-

zási tényezőkből, a cölöpöt megtámasztó vonalmenti ágyazási tényező, az alábbi: 

kh(z) = Ch(z) ∙ D [kN/m/m] 

Az AxisVM szoftverbe bevihetők pontszerű rugalmas megtámasztások is, ezeket szokás 

egyszerűen rugónak, merevségüket rugóállandónak nevezni. Ha egy H szakasz vonal-menti 

megtámasztását helyettesítjük egy ilyen megtámasztással, akkor annak rugóállandója 

Kh(z) = kh(z) ∙ H [kN/m] 

A vízszintes ágyazás modelljének másik elemét, a vonalmenti határerőt a passzív és az 

aktív földnyomások különbségéből számíthatjuk:   

qhmax = [(Kp – Ka) ∙ (p + z ∙ ) + 2 ∙ c ∙ (√Kp + √Ka)] ∙  ∙ D [kN/m] 

ahol a már ismert jelölések mellett Kp és Ka a passzív és az aktív vízszintes földnyomás -től 

függő szorzója, p a geosztatikus nyomás a felszínen. Agyagok gyors terheléséhez a földnyomási 

szorzókat u=0 értékkel számíthatjuk és c helyére cu, a drénezetlen nyírószilárdság vezethető 

be. A földnyomási szorzókban figyelembe lehet venni a felszín esését is, s ezzel a hídfőbeli 

cölöpök vizsgálatakor az előtöltés hátrányos hajlását is.  

A keresztirányban terhelt cölöp (rugalmas ágyazású gerenda) számítása esetén a terhelés 

hatására létrejövő reakcióerők nagysága kisebb kell legyen a talaj teherbírásának jellemzésére 
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levezetett határerőnél, ezt külön számítással ellenőrizni kellene. Ez az ellenőrző számítás (ame-

lyet amúgy ritkán végeznek el) került be a képletbe, így alkalmazásával ez automatikusan „el-

végeztetik”. 

Bizonytalan részlet, hogy mekkora β∙D helyettesítő szélességgel számoljunk. A β együtt-

ható veszi figyelembe azt a körülményt, hogy a cölöp előtt törési állapotban egy térbeli, ékalakú 

földtest alakulhat ki. Nyilvánvaló, hogy a β=1,0 nagyon óvatos közelítés, mert az síkbeli álla-

potot jelent, β=3,0-nál nagyobbat pedig a szokásos 3D cölöptávolság esetén nem szabad fel-

venni, a talajfeszültségi ékek összemetsződése miatt.  

Látható, hogy mind az ágyazási tényező (α tényező), mind a határerő (β tényező) felvé-

telében vannak bizonytalanságok. Az α és a β tényezők kalibrálása részben numerikus kísérle-

tek (pl. következő fejezetekben ismertetendő Plaxis 3D), részben vízszintes próbaterhelési ered-

mények és modellkísérletek alapján lehetséges. Ügyelni kell arra is, hogy a talaj csak a kohézió 

kimerülésig képes húzófeszültségek felvételére, ezért szögelfordulásból vagy eltolódásból kö-

vetkező negatív (húzó) talajreakció, gyakorlatilag nem léphet fel. A legtöbb szoftver – így az 

AxisVM is – külön beállítással (a szoftver szóhasználatával „nemlineáris” számítás esetén) ké-

pes ezt figyelembe venni. 

3.3 A függőleges ágyazás modellezésének javítása földstatikai megfontolások alapján 

Az AxisVM program használatakor a cölöpöket a hazai magasépítési szerkezettervezési gya-

korlatban (néha a hídtervezési gyakorlatban is) egyetlen függőleges rugóként modellezik, mely-

nek állandóját általában a számított határerő és 5-10 mm süllyedés hányadosaként veszik fel. 

Ennek az az alapja, hogy a próbaterhelések szerint általában kb. ekkora süllyedés mutatkozik a 

törőerő felét kitevő határerőnél. Ez a lebegő cölöpök esetében valóban jellemző, de támaszkodó 

cölöpök esetén, ahol a talpellenállás a nagyobb, ott a süllyedés is több. Cölöpcsoport esetén is 

ezzel számolnak, a csoporthatás miatti többletet nem veszik figyelembe. A modellezésbe a „ha-

tárerőt” ritkán viszik be, külön vizsgálják, hogy a modellből kiadódott cölöperők miként viszo-

nyulnak a cölöp teherbíráshoz.  

Mint a 3.3.b ábrán bemutattam, az AxisVM programban lehetőség van arra, hogy a cölö-

pök egy ΔH darabjához minden irányba, így függőlegesen is, olyan támaszt kapcsoljunk, me-

lyet egy rugó és egy azzal sorba kapcsolt csuszka modellez. Így a palástfelületen a palástellen-

állás mobilizálódását egy rugóállandóval és egy határerővel lehet leírni.  

A vonalmenti „határerőt” a qs(z) fajlagos palástellenállás valamely szokásos módszerrel, 

pl. CPT alapján, vagy próbaterhelésből való visszaszámítással megállapított értékéből a cölöp-

kerülettel való szorzással határozhatjuk meg:   
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qsmax(z) = qs(z) ∙ D ∙ π         [kN/m] 

(qs és qsmax a fajlagos palástellenállás végértéke, a hagyományos fogalmak szerint a törőérték.) 

 

Az eddig a „határerőig” érvényes rugóállandót, mely ennek mobilizálódását fejezi ki, a 

ks(z) = qsmax(z) / esmax          [kN/m2] 

képlettel számítható, melyben esmax a palástellenállás mobilizálódásához szükséges elmozdulás, 

melyet próbaterhelések alapján az átmérő arányában szokás megállapítani: 

esmax = λ ∙ D                                 [m] 

Fúrt- vagy CFA cölöp esetében λ =-2,0 %, tömörebb vagy merevebb talaj esetén a kisebbet, 

lazább vagy gyúrható talaj esetén a nagyobbat véve. A DIN 1054 viszont pl. az 

esmax = 0,5 + 0,5 ∙ Rsmax      [cm] 

képletet ajánlja, melybe a palástellenállás Rsmax végértékét MN-ban kell behelyettesíteni, és az-

zal a képlet cm-ben adja a határelmozdulást. Talajkiszorításos cölöpök esetében ezen értékek 

fele-kétharmada vehető.  

A cölöptalpon ébredő ellenállást is hasonlóan lehet modellezni (3.2. c ábra). A függőleges 

csúszka a cölöp talpellenállásának „határerejét” képviseli, melyet az   

Rbmax(H) = qb(H) ∙ D2 ∙ π / 4               [kN] 

képlettel számíthatjuk, melyben a qb fajlagos talpellenállást a palástéhoz hasonlóan lehet meg-

állapítani. (Ez a talpellenállás végértéke, „régiesen” a törőérték.) 

Az Rbmax(H) mobilizálódásához szükséges elmozdulást megint csak az átmérő arányában 

szokás megadni.  

ebmax= η ∙ D            [m] 

A próbaterhelési tapasztalatok szerint a talpellenállás teljes egészében 0,1∙D elmozdulás-

sal mobilizálódik, illetve még azután is van növekedés, de fele már kb. 0,02∙D elmozdulásnál. 

Az egyedi cölöpök esetében ezért lehet pl.  η=0,050 értékkel számolni, de cölöpcsoport esetén 

a csoporthatást szimbolizálandó, fel kell puhítani a rugót, ezért pl. η=0,075  vehető fel. 

 

A „talprugó” állandója: 

Kb(H) = Rbmax(H) / ebmax       [kN/m] 
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A modell előnye hogy a „csuszkával” a számítás biztosítja, hogy a cölöp igénybevétele 

nem lépi túl a teherbírást. 

A hídfőbeli cölöpök modellezését bonyolíthatja még a háttöltés süllyedése miatt lehetséges 

negatív köpenysúrlódás. Megfelelő előzetes számítások alapján a jelen modellezéssel ezt is figye-

lembe lehet venni, mivel a cölöpdarabokat külön lehet kezelni. 

3.4 Számpélda az AxisVm szoftver talajmodelljének földstatikai alapú javítására 

3.4.1 Bemenő adatok 

Az előbbiekben felvázolt számítási eljárás bemutatására és hatásainak érzékeltetésére a 3.4. 

ábrán látható egyszerű peremfeltételű feladatot vizsgáltam. 

Először a 3.1. táblázat első felében látható változatokban futtattam le számítást. Elemez-

tem tehát a terhelő erő és a határerő (a térszíni terhelés ezt módosítja) változásának hatását úgy, 

hogy az alapesetnek tekinthető A1 jelű számításhoz képest a B1 – E1 jelű számításokban egy 

vagy két bemenő adatot változtattam meg. A példában a cölöpöt 12 db ΔH=1,0 m hosszú elemre 

osztottam, és az elemek mentén a 3.4. ábrán látható módon számított ágyazást vettem figye-

lembe, egy-egy ilyen elemnél már állandó paraméterekkel.  

 

3.4. ábra. A számpélda alapadatai 

Az ábrán szereplő adatok értelmezésével kapcsolatban a következőket kell említeni: 

 a vizsgált cölöp, méreteit és anyagát tekintve, a leggyakoribb CFA-cölöpnek felel meg, 

 az 1 jelű számításokban a cölöp mind felül, mind alul szabadon elfordulhat, ami nem mindig 

és nem feltétlenül teljesül, ezért a 2-es jelű számításokban, összehasonlításképpen, a cölöp 

felső pontjának befogását is modelleztem, 

 a térszíni megoszló terhelés zérus, illetve egy kb. 5,0 m magas hídfő körüli töltés nyomását 

hivatott szimulálni (p=100 kPa), 
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 a terhek kétféle értékkel szerepelnek, hogy a tehernövekedés hatását felmérhessük, az első 

megfelel egy szokásos terhelésnek, a második a beépített határerőket közelíti (a cölöp teljes 

nyomási ellenállása, régi nevén törőereje: 4500 kN), 

 a megadott nyírószilárdsági jellemzők (φ és c), illetve fajlagos palást- és talpellenállások (qs 

és qb) egymással összhangban levőnek tekinthetők, a palástellenállást – egyezően a tapasz-

talatokkal – az önsúlyfeszültségekre figyelemmel a mélységgel növekvőnek vettem fel, de a 

térszínen sem zérusról indulva, 

 a függőleges „palástrugók” állandóját  értékkel vettem fel, mely szinte azonos határ-

elmozdulást adott, mint a DIN szerinti számítás, 

 a megadott Eoed összenyomódási modulusokból a Ch=α∙Es/D összefüggéssel számítottam a 

vízszintes ágyazási tényezőket =1,0 értékkel dolgozva,  

 a Kp és Ka földnyomási szorzókat Rankine szerint a falsúrlódás elhanyagolásával és vízszin-

tes térszín feltételezésével számítottam. 

3.4.2 Eredmények és következtetések  

A 3.1. és 3.2. táblázatban mutatom be a legfontosabb eredményeket, a 3.5. és a 3.6. ábrákon 

érzékeltetem a modellek különbözőségének következményeit.  

Az eredmények elemzéséből a következő megállapításokra jutottam: 

 az elmozdulások ugyanazon teherre a határerő figyelembevételével elvégzett („nemlineá-

ris”) számításból nagyobbra adódnak, a többlet a nagyobb vízszintes teher esetén különösen 

szembetűnő, a nemlineáris számítás esetén az elmozdulás a tehernél fokozottabban nő,  

 a vízszintes reakciók eloszlása a nemlineáris számításból másra adódik, mint a lineárisból, a 

határerő „levágja” a reakcióerők ábrájának tetejét, ami azt mutatja, hogy mennyire fontos 

ellenőrizni, hogy a vízszintes nyomásokat képes-e a talaj felvenni,  

 a térszíni terhelés hatására a vízszintes határerők megnőnek, s ez jelentősen csökkenti a víz-

szintes elmozdulást, a cölöpfej 12,6 mm mozgása a rugóval már jelentős reakcióerőket mo-

bilizálhatott, s azokat a megnövekedett határerő nem korlátozta, 

 a cölöp nyomatékait nagymértékben befolyásolja a számítás lineáris vagy nemlineáris volta, 

illetve a térszíni terhelés, mivel a felső zónában mobilizált reakcióerő nagysága és mélység-

beli változása meghatározza a nyíróerő zérushelyének mélységét, illetve a reakcióerőknek 

az e helyre számítható nyomatékát, 

 a cölöp felső befogása nagyban csökkenti az elmozdulásokat, s ami még fontosabb, a nyo-

matékokat is, s különösen a nemlineáris számítás esetén nagy a különbség,  

 a cölöp alsó fele a reális vízszintes teherre alig dolgozik, nyomaték is alig keletkezik benne, 
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 a függőleges elmozdulás a kisebb teherre teljesen reális, a nagyobbra viszont a lineáris mo-

dell már félrevezetően kicsi értéket ad, a nemlineáris modell viszont jelzi, hogy a törési ál-

lapotként értelmezett 0,1D=8cm süllyedéshez közelítünk. 

 Általánosítva a megfigyeléseket rögzíthető, hogy nagy a jelentősége annak, hogy lineáris 

vagy nemlineáris számítást végzünk-e, s a határerők megállapításakor figyelembe vesszük-e a 

térszíni terhelést, illetve korlátozzuk-e a cölöpfej elfordulását.  

A lineáris számítás alulbecsüli a nyomatékokat és az elmozdulásokat, különösen, ha nagy 

a vízszintes teher. Ez főleg akkor igaz, ha – mint példánkban – az ágyazási tényezőt a cölöpfej 

szintjén nem zérusra vesszük. Ha a határerő számításakor figyelembe vesszük a cölöpfej feletti 

takarásból származó függőleges feszültségeket, s emiatt a határerő is megnő, akkor lényegesen 

kisebb nyomatékokat kapunk. Egy lineáris, a határerőt figyelmen kívül hagyó számítás viszont 

csak akkor ad óvatos eredményt, ha a cölöpfej szintjéről zérussal indítjuk az ágyazási tényezőt. 

E közelítés viszont már túlzottan is óvatossá válhat, helyesebb, ha a cölöpfej szintjéhez zérustól 

különböző ágyazási tényezőt és határerőt veszünk fel a takarás helyes figyelembevételével. A 

cölöpfej elfordulását célszerű korlátozni a felszerkezet vizsgálatából véve annak mértékét. He-

lyesebb persze a cölöpöket bevenni a teljes szerkezeti modellbe, mert akkor a cölöpfejek el-

mozdulását a modell tartalmazni fogja. 

80 cm átmérőjű, 12 m hosszú vb. cölöp – alul-felül szabadon elfordulhat 

számítás bemenő adatok eredmények 

jele típusa 

függ.  
teher 

vízsz. 
teher 

térszíni 
terhelés 

cölöpfej vízsz. 
elmozdulása 

max.                   
nyomaték 

cölöpfej függ. 
elmozdulása 

talp-                    
ellenállás 

V H p emax Mmax smax Rb 

kN kN kN/m2 mm kNm mm kN 

A1 lineáris 1800 180 - 6,6 191 13,9 624 

B1 nem-lineáris 1800 180 - 12,6 322 14,8 663 

C1 lineáris 3600 360 - 12,6 363 26,4 1185 

D1 nem-lineáris 3600 360 - 42,3 840 43,0 1980 

E1 nem-lineáris 3600 360 100 12,6 363 46,8 2160 

         

3.1. táblázat Az AxisVM-modellel lefuttatott terhelési esetek és eredményeik 

 

 

 

 

 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.003



  

46 

  

 

3.2. táblázat Az AxisVM-modellel lefuttatott terhelési esetek és eredményeik 

A1                         B1                        C1                                 D1                               E1 

vízszintes erő 
H = 180 kN 

vízszintes erő 
H = 360 kN 

    
 

lineáris  
számítás 

nemlineáris  
számítás 

lineáris  
számítás 

nemlineáris  
számítás 

3.5. ábra A vízszintes talajreakciók alakulása 
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80 cm átmérőjű, 12 m hosszú vb. cölöp – alul szabadon elfordulhat, felül merev befogás 

számítás bemenő adatok eredmények 

jele típusa 

függ.  
teher 

vízsz. 
teher 

térszíni 
terhelés 

cölöpfej vízsz. 
elmozdulása 

max.                   
nyomaték 

cölöpfej függ. 
elmozdulása 

talp-                    
ellenállás           

V H p emax Mmin/Mmax smax Rb 

kN kN kN/m2 mm kNm mm kN 

A2 lineáris 1800 180 - 5,1 -124/121 13,9 624 

B2 nem-lineáris 1800 180 - 7,5 -170/167 14,8 663 

C2 lineáris 3600 360 - 9,7 -235/229 26,4 1185 

D2 nem-lineáris 3600 360 - 21,1 -419/432 43,0 1980 

E2 nem-lineáris 3600 360 100 9,7 -235/229 46,7 2160 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.003



  

47 

  

 A1 B1  A2 B2 

 felül szabadon elforduló cölöp  felül mereven befogott cölöp 

      

mech. 
modell 

lineáris  
számítás 

nemlineáris  
számítás 

mech. 
modell 

lineáris  
számítás 

nemlineáris  
számítás 

3.6. ábra A nyomatékok változása H=180 kN  vízszintes teher esetén  

3.5 A javított rugómodell paramétereinek elemzése 

3.5.1 Az α és β tényezők hatásának vizsgálata 

Ebben a fejezetben az előzőekben részletesen ismertetett földstatikai elven nyugvó vízszintes 

ágyazási tényezők és a hozzájuk tartozó határerők meghatározásához bevezetett két paraméter, 

α és β megválasztásának hatását vizsgálom. Mindkét paraméter tulajdonképpen a feszültségek 

talajbeli szétterjedésére jellemző. 

Az előbbi mintaszámítást ezért az alábbiakkal egészítettem ki. 

– az ágyazási tényezőt α=1,0-2,0 értékkel számítottam, miközben β=1,0, 2,0 és 3,0 volt, 

– a vízszintes határerő értékét β=1,0-3,0 értékkel számítottam, miközben α=1,0 és 2,0 volt.  

„Nemlineáris” számításokat végeztem 180 és 360 kN vízszintes erőkre, tehát a határerő-

ket figyelembe vettem. A szoftverben az ágyazási tényezőket és a határerőket a 3.3. táblázatban 

szereplő értékekkel vettem figyelembe. 
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mélység  vízszintes ágyazási tényező vízszintes határerő 

[m] Eoed [kPa] ×Eoed/D×D [kN/m2] ph [kN] 

  α=1.0 α=1.4 α=2.0 β=1.0 β=1.5 β=2.0 β=2.5 β=3.0 

0.0 15000 15000 21000 30000      

-0.5 16250 16250 22750 32500 21.3 32.0 42.7 53.3 64.0 

-1.5 18750 18750 26250 37500 64.0 96.0 128.0 160.0 192.0 

-2.5 21250 21250 29750 42500 106.7 160.0 213.3 266.7 320.0 

-3.5 23750 23750 33250 47500 149.3 224.0 298.7 373.3 448.0 

-4.5 26250 26250 36750 52500 192.0 288.0 384.0 480.0 576.0 

-5.5 28750 28750 40250 57500 234.7 352.0 469.3 586.7 704.0 

-6.5 31250 31250 43750 62500 277.3 416.0 554.7 693.3 832.0 

-7.5 33750 33750 47250 67500 320.0 480.0 640.0 800.0 960.0 

-8.5 36250 36250 50750 72500 362.7 544.0 725.3 906.7 1088.0 

-9.5 38750 38750 54250 77500 405.3 608.0 810.7 1013.3 1216.0 

-10.5 41250 41250 57750 82500 448.0 672.0 896.0 1120.0 1344.0 

-11.5 43750 43750 61250 87500 490.7 736.0 981.3 1226.7 1472.0 

-12.0 45000 45000 63000 90000      

3.3. táblázat Az AxisVM számításban figyelembe vett ágyazási tényezők és határerők 

Az eredményeket a 3.7. - 3.11. ábrákon ábrázoltam. Róluk a következők állapíthatók meg: 

– a β értékének növekedése, aminek hatására a határerő növekszik, a cölöp elmozdulása és 

nyomatéka csökken, a hatás a kisebb teher esetén még nem jelentős, nagyobb teher esetén 

viszont már mindkettő nagyon érzékenyen reagál  változására. 

– az α értékének növekedése, ami az ágyazási tényező növekedését jelenti, az elmozdulások 

csökkenését eredményezi, de a hatás csekély, a nyomatékokra egyáltalán nem hat. 

Ebből az következik, hogy az  tényező felvételére nem érdemes nagy figyelmet fordí-

tani, a  tényező felvétele viszont kulcskérdés. A határerő – különösen, ha a teher elég nagy –  

nagy mértékben befolyásolja az igénybevételeket és az alakváltozásokat, az ágyazási tényező 

hatása kisebb. A határerő meghatározásának az a legbizonytalanabb eleme, hogy mekkora an-

nak a talajzónának a szélessége, mely a határerőt biztosítja, s a  tényező ennek mértékét fejezi 

ki. A fejlettebb geotechnikai modellezéssel ezt feltétlenül pontosítani kell.  

Megjegyzem, hogy a határerőt növeli a bemutatott modellünkben térszíni terhelés is, s 

annak hatása hasonló a  tényezőéhez. Nyilvánvaló, hogy ezt a lehető legpontosabban be kell 

vinni a számításba, s helytelen, ha egy cölöpöt úgy vizsgálunk, hogy a cölöpfej a térszínen van, 

s ott kapja a vízszintes terhelést.  
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3.7. ábra A vízszintes elmozdulások és a nyomatékok változása a β tényező függvényében α=1,0 esetén 

  
3.8. ábra A vízszintes elmozdulások és a nyomatékok változása a β tényező függvényében α=2,0 esetén 

  
3.9. ábra A vízszintes elmozdulások és a nyomatékok változása az α tényező függvényében β=1,0-nél 
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3.10. ábra A vízszintes elmozdulások és a nyomatékok változása az α tényező függvényében β=2,0-nél 

  

3.11. ábra A vízszintes elmozdulások és a nyomatékok változása az α tényező függvényében β=3,0-nál 
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3.12. ábra Egyedi (minta)cölöp Plaxis 3D modellje, „solid” elemekkel 

Az összehasonlító számítások eredményeit értékelve (3.13. és 3.14. ábra) megállapítot-

tam, hogy az adott cölöpre és talajkörnyezetre β=2 figyelembevételével számított határerők 

esetén kapok a térbeli modellhez közeli eredményt. 

H=180kN H=360kN 

    

eymax=8.5 Mymax=252 eymax=25,5 Mymax=663 

ey [mm] My [kNm] ey [mm] My [kNm] 

3.13. ábra Egyedi (minta)cölöp Plaxis 3D számítások eredményei 

talajkörnyezet 

cölöp 
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H=180kN H=360kN 
ey [mm] My [kNm] ez [mm] My [kNm] 

3.14. ábra Egyedi (minta)cölöp AxisVm számítások eredményei β=2,0 és α=1,0 mellett 

vízszintes teher [kN] 180 360 

számítási mód 

cölöpfej vízszintes 
elmozdulása 

maximális 
nyomaték 

cölöpfej vízszintes 
elmozdulása 

maximális 
nyomaték 

emax [mm] Mmax [kNm] emax [mm] Mmax [kNm] 

Axis (β=2,0) 9,2 252 25,0 630 

Plaxis 3D 8,5 252 25,5 663 

eltérés [%] 8 0 2 5 

3.4. táblázat Egyedi (minta)cölöp Axis és Plaxis 3D számításának összehasonlítása 

3.6 A rugóállandók meghatározása erő-elmozdulás görbékből 

3.6.1 A módszer alapjai 

Bemutattam, hogy az AxisVM modellel végzett számítások eredményei nagyban függenek at-
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Ez nagyban egyszerűsíthető, lényegében automatizálható, ha rendelkezésre áll egy pró-

baterheléssel vagy fejlett geotechnikai szoftverrel előállított vízszintes erő-elmozdulás kapcso-
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lat. Ha a szoftverrel valóban jól modellezhető a vízszintes terhelésű cölöp viselkedése, feltéte-

lezhetően az előállított erő-elmozdulás kapcsolat kifejezi a komplex kölcsönhatásokat. Ezt a 

kérdést a következő fejezetekben vizsgálom. Jobb persze, ha egy valódi próbaterheléssel nyert 

erő-elmozdulás kapcsolatunk van, mert az bizonyosan a tényleges talaj/szerkezet-kölcsönhatás 

eredménye.     

Itt azt mutatom be, hogy egy (akármilyen forrásból származó) erő-elmozdulás kapcsolat-

ból miként állítható elő egy rugóállandókkal és határerőkkel jellemzett vízszintes támaszokból 

álló talajmodell. Egy inverz számításról van tehát szó, hiszen egy adott cölöp erő-elmozdulás 

kapcsolata a talajtámaszoktól függ, most pedig azt kívánjuk meghatározni, hogy milyen táma-

szok eredményezhetnek egy meglévő erő-elmozdulás kapcsolatot.  

Az Excel program Solver bővítménye alkalmas az ilyen feladatok megoldására. Ezt a 

vibrált kőoszlopos és kőtömzsös altalajjavítás esetén a várható süllyedés számítására Koch E. 

(2013) alkalmazta sikerrel a doktori értekezésében.  

R. Ray dolgozta ki a számítási eljárás alapjait, mely a rugalmasan ágyazott gerendának, 

illetve a keresztirányban terhelt cölöpalapot megtámasztó (nem-lineáris) rugó paramétereinek 

meghatározásra is alkalmasnak ígérkezett [Szép és Ray, 2013]. 

Kiindulási (ismert) adatnak a cölöpfej értékpárokkal megadott vízszintes erő-elmozdu-

lás kapcsolatát tekintettük (3.15. ábra), továbbá a cölöp rugalmassági modulusát, átmérőjét és 

a hosszát. Ismeretlen paraméternek tekintettük a rugókarakterisztikákat, a lineárisan rugalmas 

tökéletesen képlékeny talajmodellt leíró két paramétert, a k rugóállandót és a határerőt jellemző 

Qhmax állandót, illetve az ilyen paraméterekkel jellemzett támaszok mélységét (3.16. ábra).  

  

3.15. ábra  A vízszintes terhelésű cölöp erő-elmozdu-

lás diagramja 

3.16. ábra A vízszintes terhelésű cölöp AxisVM 
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A cölöp modellje rúdelemekből áll, melyek a rúdvégi csomópontokon keresztül kapcso-

lódnak egymáshoz. A csomópontokhoz rendeljük, hozzá a cölöpöt megtámasztó rúgókat. 

Az eljárás során praktikus okokból két támaszrugó helyzetét rögzítettük, a legfelsőt a cö-

löpfej, a legalsó a cölöptalp szintjére tettük. Hat rugóval megtámasztott cölöp esetén a modell 

a 3.15. ábrán vázoltnak felel meg, és 16 ismeretlent jelent, mivel z4=H ismert.  

A rugalmas ágyazású gerenda differenciálegyenlete mátrixos jelöléssel felírva: 

[KG] [ey] + [KS][ ey] = [p] 

ahol:  

 KG : gerendát alkotó rudak összesített merevségi mátrixa, 

 KS : a talajrugók merevségi mátrixa, 

 ey : a csomópontok vízszintes elmozdulása, 

 p: a szerkezetre ható tehervektor (jelen esetben egy a cölöp tetején ható vízszintes erő). 

Lineáris talajreakció (rugóállandó) esetén KG és KS összevonható egy kombinált merev-

ségi mátrixba, majd az egyenlet a szokásos lineáris feladatoknak megfelelően megoldható. 

Abban az esetben, ha a talaj megtámasztó hatását helyettesítő reakció nem lineáris, az egyenlet 

így alakul,  

[KG] [ey] + [KS(ey)][ ey] = [p] 

Ekkor a merevségi mátrixok nem vonhatók össze, s a nemlineáris egyenletrendszert valami-

lyen iterációs módszerrel kell megoldani. Jelen esetben a Newton-Raphson módszer került 

alkalmazásra, s a megoldást VisualBasic programnyelven R. Ray készítette el.  

A számítás során az általunk választott teherlépcsőkhöz (a differenciálegyenletet meg-

oldva) meghatározzuk a vízszintes elmozdulások értékét. Az így kiadódó erő-elmozdulás 

adatpárokat összehasonlítjuk a rendelkezésre álló (próbaterhelésből vagy véges elemes szá-

mításból származó) értékekkel, és addig változtatjuk rugóállandókat, a hozzájuk tartozó kor-

látozó értékeket, valamint a helyüket, míg a számított és a mért eredmények különbsége 

minimális nem lesz. A minimumkeresést a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva az 

Excel táblázatkezelő Solver bővítményével végezzük el. 

A megoldás során kiadódó eredményeket értékelve megállapítottam, hogy a rugóál-

landók (és a hozzájuk tartozó korlátok) csak matematikailag adnak helyes eredményt, valós 

fizikai tartalommal nem rendelkeznek. Ezért disszertációmban a rugók (és a korlátaik) da-

rabszámának, helyzetének (a cölöp felső része), merevségének a talajjellemzőkhöz igazodó 

megválasztásával egészítettem ki a R. Ray által kidolgozott eljárást. Próbaszámításokat vé-

geztem melynek eredményét felhasználva, pontosítottam a módszert.  
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3.6.2 Alkalmazási példa 

Az eljárást az előző fejezetekben is vizsgált cölöpön mutatom be.  

Ehhez az AxisVM szoftverrel állítottam elő egy vízszintes erő-elmozdulás kapcsolatot 

leíró diagramot, s azt vizsgáltam, hogy egy ebből előállított talajmodell ezt menyiben adja visz-

sza. (Természetesen a gyakorlatban vagy fejlett geotechnikai szoftverrel, vagy próbaterheléssel 

nyert erő-elmozdulás kapcsolat közelítéséről lehet szó.) Az AxisVM szoftverrel ésszerű számú 

teherlépcsőben elvégezve a nemlineáris számítást, és mindegyikben meghatározva az elmoz-

dulást, a vízszintes erő-elmozdulás kapcsolat görbéje előállítható (3.15. ábra).  

 E görbe közelítésére törekedve az Excel-Solver számítással 6 rugónak a jellemzőit és 4-

nek a helyét határoztam meg. Ezeket a 3.5. táblázatban közlöm. 

rugó rugóállandó határerő 

sor-szám 
mélység k Qhmax 

[m] [MN/m] [kN] 

1 0 35 325 

2 -2,0 46 500 

3 -4,4 200 500 

4 -6,4 200 343 

5 -8,4 190 443 

6 -12,0 50 600 

3.5. táblázat Az Excel-Solver segítségével maghatározott rugóállandók, határerők és mélységek 

A megállapított támaszjellemzőket alkalmazva az AxisVM szoftverrel „újramodellez-

tem”, hogy miként viselkedik a 80ccm átmérőjű és 12 m hosszú cölöp H=180 kN erő hatására. 

Az eredeti, földstatikai alapon felvett, illetve a 3.4. táblázatban közölt, az Excel-Solver számí-

tással megállapított modellel nyert vízszintes elmozdulások és nyomatékok mélység szerinti 

alakulását a 3.17. és 3.18. ábrán mutatom be. 

Az ábrák alapján megállapíthatjuk, hogy a vízszintes elmozdulások a felszínen meg-

egyeznek, aminek természetesen így is kell lennie, hiszen az Excel-Solver a rugóállandókat és 

a határerőket a cölöpfej azonos erő-elmozdulás diagramja alapján állapította meg. A mozgások 

mélység szerinti változása már kissé különbözik, de az eltérés nem durva. A nyomatéki ábra 

lefutása is hasonló, bár a kevesebb támasz miatt, természetszerűleg szögletesebb, a maximális 

nyomaték értéke viszont gyakorlatilag megegyezik. Mindezekből arra következtethetünk, hogy 

a kidolgozott eljárás a lényeget illetően jól működhet.  
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támaszrugók földstatikai alapon támaszrugók Excel-Solver számításból 

3.17. ábra Vízszintes elmozdulások földstatikai alapon felvett és az Excel-Solver számítással nyert  

rugókarakterisztikákkal végzett AxisVM számítások szerint  

  

támaszrugók földstatikai alapon támaszrugók Excel-Solver számításból 

3.18. ábra Nyomaték földstatikai alapon felvett és az Excel-Solver számítással nyert  

rugókarakterisztikákkal végzett AxisVM számítások szerint  

Az Excel-Solver által adott támaszjellemzők az erő-elmozdulás kapcsolat matematikailag 

legjobb közelítéséből adódtak ki, fizikailag viszont nem feltétlenül ésszerűek. Ezért érdemes 
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beleavatkozni az optimumkeresésbe, pl. a rugók k és Qhmax jellemzőinek arányát, illetve határ-

értékeiket megkötve, avagy a támaszok helyzetét a rétegződéshez igazítva.  

Hozzáteszem még, hogy az Excel-Solver számítással előállítható támaszmodelljét úgy is 

javíthatjuk, hogy a véges elemes (pl. Plaxis) számításokat nem csak a cölöpfej viselkedését 

illetően közelítjük, hanem pl. a cölöp nyomatékait is. Hasonlóképpen: tényleges próbaterhelés-

sel nyert eredmények közelítésekor figyelembe vehetjük a cölöp pl. inklinométerrel mért gör-

bülését is. Ilyen eljárásokat alkalmazott Marte (1998). 

Megjegyzem végül, hogy a bemutatott eljárás természetesen alkalmazható függőleges 

erő-elmozdulás kapcsolatra is, a függőleges elmozdulást szabályozó rugókarakterisztikák meg-

határozására is. 

 

3.7 Összegzés és az 1. tézis megfogalmazása a cölöp rugómodelljének lehetőségeiről 

Eljárásokat dolgoztam ki a szerkezettervezésben a cölöpökre és a talajkörnyezet modellezésre 

gyakran használt rugómodell javítására. 

a) Földstatikai alapon nyugvó képleteket adtam a cölöpökhöz kapcsolódó függőleges és víz-

szintes támaszok ágyazási tényezőjének és határerejének meghatározására, melyekkel figye-

lembe vehető a cölöp körüli talajzóna térbeli teherviselése, takarási mélysége és felszínének 

hajlása is, s kimutattam, milyen nagy a jelentősége a határerő pontos számításának. 

b) R. Ray által kidolgozott általános (kalibrálási) eljárást adaptálva, az Excel-Solver bővítmé-

nyét alkalmazva kidolgoztam egy eljárást arra, hogy valódi vagy szimulált próbaterhelésből 

nyert erő-elmozdulás görbéhez miként lehet megtalálni azt a rugóállandókkal, határerőkkel és 

mélységekkel jellemzett támaszrendszert, mely a görbe által leírt teherviselést eredményezi. 
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4. Egyedi cölöp modellezése geotechnikai szoftverrel 

4.1 A modellezés lehetőségei 

4.1.1 A Plaxis 3D szoftver alapvető jellemzői 

A fejlett „geotechnikai” programokban a talajkörnyezetet kontinuumként kezelik. Értekezé-

semhez számításaimat a Plaxis 3D programmal végeztem el. A Plaxis és a hozzá hasonló szoft-

vereket (Midas-GTS, FLAC, Sofistik-Fides stb.) elsősorban alagutak, munkagödrök, összetett 

alapozások, illetve a talaj és a szerkezet kölcsönhatásának vizsgálatára ajánlják Használatával 

a valós talajkörnyezet modellezhető, figyelembe vehető a talaj nemlineáris viselkedése, időben 

változó terhelési, alakváltozási folyamatok játszhatók le. Tanszékünkön több ilyen területre is 

vizsgáljuk a szoftver alkalmazhatóságát, így a töltésalapozási eljárások modellezésére [Koch, 

2013], cölöpökkel gyámolított lemezalapozás vizsgálata [Bak, et al., 2010/a, 2010/b], próbater-

helések modellezésére [Bak, 2013.]).  

Mint a bevezetőben is írtam, kutatásom elsősorban a cölöpök vízszintes (keresztirányú) 

terhelés alatti viselkedésének modellezésére irányultak, a Plaxis 3D alkalmazhatóságát illetően 

is elsősorban erre helyeztem a hangsúlyt. Ebben a fejezetben az egyedi cölöp viselkedését vizs-

gálom különböző terhelésekre, kipróbálva a szoftver erre kínált modellezési lehetőségeit. Ösz-

szehasonlítom az elvégzett futtatási eredményeket, és modellezési ajánlásokat fogalmazok meg 

a gyakorlat számára. 

A Plaxis 3D szoftverben a talajtömeget térbeli („solid”, „test”) 10 csomópontú tetraéder 

végeselemekkel modellezik (4.1. ábra). Az elemeket a szoftver a hálógenerálásnak nevezett 

lépésben automatikusan hozza létre. 

A talaj és szerkezet kölcsönhatását a szoftver alapvetően úgy érvényesíti, hogy a talajele-

mek és a kapcsolódó szerkezeti elemek közös csomópontjaiban azonos mechanikai jellemzőket 

(feszültségeket, alakváltozásokat és elmozdulásokat) biztosít. Nemlineáris anyagmodelleket 

úgy alkalmaz, hogy „kis lépésekben” változtatja meg az elmozdulásokat és az alakváltozásokat, 

s ezekhez hozzáigazítja a talajjellemzőket, mellyel a következő lépést számítja. A talaj és a 

szerkezet kölcsönhatását még úgy is figyelembe lehet venni, hogy talajparaméterek megadásá-

nál lehetőség van arra, hogy a határfelületekhez „interface” elemeket kapcsolhatunk, s ezek 

tulajdonságait be lehet állítani. Az „interface”-ek tömeg és vastagság nélküli modellelemek, 

amelyek egyrészről lehetővé teszik, hogy az egymással érintkező talaj és a szerkezeti elemek 

egyazon helyen ugyanazon feszültségek hatására az anyagtulajdonságaikból eredően külön-

böző elmozdulásokat szenvedjenek. Az „interface” elem kettős csomópontokkal rendelkezik, 

melyek között relatív elmozdulás lehetséges, miközben a kettős csomópontok közötti távolság 
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zérus (4.2 ábra). Másrészről a határfelületi elemmel adható meg, hogy a szerkezeti elem és a 

talaj közötti nyírófeszültség az utóbbi nyírószilárdságának legfeljebb hányadrésze lehet. Az 

arányszám jele Rinter, melynek értékét a szakirodalmi ajánlások alapján [Dao, 2011.], fúrt és 

CFA-cölöp esetében ~0,67-0,70 célszerű megválasztani. 

 

 

 

4..  ábra 10 csomópontú tetraéder elem 4.2. ábra Interface elem 

 

4.1.2 A Plaxis 3D cölöpmodellezési lehetőségei 

A cölöpök modellezésére a Plaxis szoftver két lehetőséget kínál. Az egyik a cölöpöt a valós 

geometriai méreteivel „solid” elemekből építi fel (4.3. ábra). Az így megalkotott cölöpmodellt 

a nemzetközi szakirodalom „volume pile”-nak (továbbiakban VP) nevezi. Hátránya az ilyen 

modellezésnek, hogy jóval bonyolultabb a geometria definiálása, gyakran időigényes a véges 

elem háló generálása (olykor a cölöp relatíve kicsi mérete miatt a háló elkészítése el is lehetet-

lenül) és gyakran maga a számítás is.  

A gyakorlatban a tervezők elsősorban az igénybevételekre kíváncsiak, azokat hasonlítják 

a teherbírásokhoz, azokra méretezik a szerkezeti elemeket. A VP-cölöpmodell igénybevételeit 

az számítás eredményként kapott feszültségek integrálásával lehet meghatározni, ami némi 

többletmunkát igényel. Eljárhatunk azonban úgy, hogy a cölöp tengelyébe egy olyan nagyság-

rendekkel kisebb merevségű „beam” típusú elemet adunk meg, mely a „solid” elemekből álló 

cölöp viselkedését nem befolyásolja, viszont az igénybevételei közvetlenül kinyerhetők. Cél-

szerűen ezt a „beam” elemet valós geometria méretekkel, de 106 értékkel osztott rugalmassági 

modulus figyelembevételével lehet definiálni [Dao, 2011]. Az így modellezett (és számított) 
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VP-cölöp és a „beam”-elem alakváltozása azonos lesz, a cölöp igénybevételei, a számított ér-

tékeknek 106-al történő felszorzásával meghatározhatók. Az ilyen módon definiált cölöpre a 

továbbiakban a VPB jelölést használom.  

  

Volume pile + beam (VPB)  Volume pile (VPB) talajkörnyezettel 

4.3. ábra Volume Pile cölöpmodell „solid” elemekből és „beam” elemből felépítve 

 A cölöpök vizsgálatára a program fejlesztői egy másik lehetőségként megalkották az ún. 

embedded pile (a továbbiakban EP) elemet (4.4. ábra). Ez az elem rúdszerű, olyan speciális 

„beam”-elemként definiálható, amelyhez a talaj és a szerkezet kölcsönhatására jellemző adatok 

is rendelhetők. Felhasználásával a számítás eredményeként az alakváltozások mellett a 

cölöpigénybevételek is közvetlenül kiolvashatók. Az elem kezdő és a végpontját kell megadni, 

s az anyagjellemzők mellett a palást-, illetve a talpellenállás határértékei is definiálandók, me-

lyekkel a talaj és a cölöp közötti kapcsolat kezelhető.  

  

    embedded pile (EP)                                        embedded pile (EP) talajkörnyezettel 

4.4. ábra „Embedded Pile” cölöpmodell, „beam” elemekből felépítve 
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A talpellenállásra egyetlen ésszerű felső korlátot kell beadni. A palástellenállás megadá-

sára 3 lehetőség van (4.5. ábra):  

 a „linear” számításhoz a palástellenállás maximális értékét kell a cölöpfej és a cölöptalp 

szintjéhez rendelni,  

 a „multi-linear” számításhoz egy a felhasználó által generált függvénnyel akár rétegenként 

is változtatható a palástellenállás,  

 a „layer dependent” számításban a szoftver a talajrétegződéshez igazodóan automatikusan 

számítja a palástellenállásokat, a felhasználónak csak annak korlátait kell megadnia.  

 

 

teherbírás: 

maxcölöp

bottomtop
FL

2

TT



 

 

teherbírás: 

max

N

1i

1ii1ii

F
2

)yy)(TT(








 

 

  

Layer dependent 

A palastellenállát a program a mélység függvényében a különböző rétegekre a program az 

alábbiak szerint generálja: 

R2)c)tan((T ii

avg

hs    

ahol: 

φi : az interface belső súrlódási szöge (Rinter φsoil) 

ci : az interface kohéziója (Rinter csoil) 

σh
avg : az átlegos vízszintes nyomás a cölöp palástján 

A palasátellenállás maximális értéke a felhasználó által megadott Tmax értéket nem haladhatja meg. 

4.5. ábra a palástellenállás megadásának lehetőségei [Tschuchnigg, 2013] 

A függőleges terhelésű cölöpök esetén az így modellezett cölöp viselkedése a szakiroda-

lom szerint eléggé jól követi a valóságot [Lebeau, 2008]. A delfti egyetemen készült dolgozat 

szerint [Dao, 2011] a keresztirányban (vízszintes erővel) terhelt cölöpök esetén is jól használ-

ható az „embedded pile” modell, ezt azonban kritikával kell fogadni. Az EP-nek ugyanis nincs 
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térbeli kiterjedése, a talaj és a szerkezet kölcsönhatását csak a talp- és a palástellenállás értéké-

nek megadásával lehet definiálni, ezek azonban csak a függőleges viselkedést befolyásolják. 

Nagy előnye viszont az „embedded pile” modellnek az egyszerű parametrizálás és a relatíve 

gyors számítás, így általános, különösen a vízszintes terhelésre vonatkozó alkalmazhatóságá-

nak feltárása a napi tervezési gyakorlat szempontjából kiemelt fontosságú. 

4.1.3 Anyagmodellek a talajokra 

A geotechnikai véges elemes programok többféle anyagmodellt kínálnak fel, s ezek közül több 

is szóba jön a talaj és a szerkezet kölcsönhatásnak tervezésekor.  

A Mohr-Coulomb anyagmodellt alkalmazzuk a leggyakrabban. Ezt jól ismert, a hagyományos 

geotechnikai számításokban is alkalmazott lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny viselke-

dést leíró anyagmodell, melyben a képlékenységi feltétel a közismert Coulomb-féle törvény.  

A lineárisan rugalmas viselkedés kezeléséhez két paramétert kell megadni, ami célsze-

rűen az Eoed ödométeres modulus ésa  Poisson-tényező lehet. Az alakváltozások tekintetében 

azzal javítható a modell, hogy mélységgel változó modulus vihető be. A modellel számíthatók 

az azonnali alakváltozások is, amihez a modell a térfogatállandó anyagra érvényesu=0,5 Pois-

son-tényező segítségével számítja ki a drénezetlen állapotra jellemző Eu rugalmassági modulust 

[Brinkgreve, 2002]. 

A törési állapot vizsgálatára a Coulomb-féle törvényt alkalmazza a szoftver, s lehet dré-

nezett és drénezetlen terhelést is vizsgálni. Az utóbbihoz háromféle lehetőséget is kínál a szoft-

ver, ám a számítási tapasztalatok szerint egyértelműen a hatékony feszültségek analízisén ala-

puló számítás a megbízható. A nyírószilárdságot ennek megfelelően akár drénezettnek, akár 

drénezetlennek tekintjük egy talaj viselkedését a hatékony feszültségekhez tartozó ’ belső súr-

lódási szög, c’ kohézió és ψ dilatációs szöggel kell megadni.   

Az MC-modell legfőbb gyengéje az, hogy folyási feltételként is a Coulomb-féle feltételt 

használja, azaz úgy tekinti, hogy míg a feszültségek nem elégítik ki a Coulomb-féle feltételt, 

addig a talaj rugalmasan viselkedik, s a feltétel teljesülése utáni képlékeny alakváltozásokat a 

Coulomb-féle feltétel deriválásával számítja. A talajok viselkedésére ez a feltevés nem helyes.  

A tapasztalat szerint az MC-modell mégis elég jó eredményeket ad a monoton tehernö-

velésekre, ha jól sikerül felvenni a modellezendő terhelési tartományra az ödométeres modulu-

sokat [Schanz, 2006]. A hídfő modellezését illetően azonban ez nem könnyű, hiszen gyakran 

gyenge talajokkal van dolgunk, melyek modulusa kicsi, ám az összenyomódással nagyban javul 

is. Noha az MC-modell lényege nem különbözik a hagyományos számításokban alkalmazot-

taktól, az ezzel dolgozó végeselemes számítások mégis pontosabban írhatják le a töltésépítés 
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esetén bekövetkező folyamatokat, mert bennük megjelennek a képlékeny alakváltozások is, 

amelyek a korábbiak szerint különösen a töltések széle alatt lehet jelentős. 

A felkeményedő HS-anyagmodell alapvető jellemzője, hogy hatványfüggvényekkel ve-

szi figyelembe a feszültségeknek a talajmerevségre gyakorolt hatását [Schanz et. al., 1999]. Az 

ödométeres vizsgálattal nyerhető kompressziós görbének a σ’1 tengely felé való görbülése (4.6. 

ábra), tehát az összenyomódási modulus feszültséggel való növekedése, lényegében felkemé-

nyedést jelent. 

Ezt a HS modell az  
m

ref

1ref

oedoed
pctgc

ctgc
EE 












  

összefüggéssel írja le, ahol  

 ref
oedE  a referencia feszültséghez tartozó összenyomódási modulus,  

 m kitevő a merevségnek a feszültségtől való függését írja le.  

A referenciafeszültséget általában pref=100 kPa-ra vesszük. A képletben a feszültség 

előjele nyomás esetén negatív. (A cctg szorzat a kohéziót a Caqout-féle elvnek megfelelően 

a normálfeszültség megnövelésével veszi figyelembe.)  

A triaxiális vizsgálattal előállítható q…ε1 görbe (4.7. ábra) kezdeti, a törést okozó 

deviátor-feszültség 50 %-áig tartó szakaszának meredekségét jellemző E50 rugalmassági (szelő) 

modulus a  cellanyomástól  függ,  ami  szintén  felkeményedést jelent. Ennek függvénye is 

hasonló:  
m

ref

3ref

5050
pctgc

ctgc
EE 












  

Itt ref
50E szintén a  referenciafeszültséghez tartozó modulus.  

A tehermentesülésre és újraterhelésre érvényes modulust az alábbi formula adja meg: 

m

ref

3ref
urur

pctgc

ctgc
EE 












  

Az ref
urE modulust triaxiális berendezéssel lehet meghatározni, míg az ref

oedE modulus a 

kompressziós kísérlet eredménye. A Plaxis szoftver fejlesztőinek ajánlása szerint vizsgálati adat 

híján elfogadható ref
oedE = ref

50E és az ref
urE =(3÷5)∙ ref

oedE közelítés, míg az m kitevő agyag esetén 1,0, 

homok esetén 0,5 lehet [Brinkgreve, 2002]. A hazai talajokon végzett vizsgálatok alapján ezen 

az adatok pontosíthatók [Koch E, 2012]. A modellben szerepel még alakváltozási jellemzőként 

az újraterhelésre és a tehermentesítésre jellemző ur Poisson tényező, melyet 0,15-0,25 értékre 

ajánlatos felvenni.  

1

1
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A HS-modell a deviatorikus terhelés q…1 görbéjét (4.7. ábra) egyébként egy hiperboli-

kus függvénnyel írja le, mely a qa asszimptotához tart, de amelyet a qf törőérték levág. Az utób-

bit a Coulomb-féle törési feltétel szerint veszik figyelembe: 

 qa = (c ∙ ctgφ − σ3
′ ) ∙

2∙sinφ

1−sinφ
  

Elfogadják továbbá, hogy  

 qa = qf / 0,9   

 A modellben a folyási feltétel nem azonos a törési feltétellel, azaz nem-kapcsolt modell-

ről van szó. A rugalmas viselkedést előidéző feszültségállapotok zónájának határát, a folyási 

határgörbét egy külön függvénnyel írja le. A határgörbét elsősorban a talaj adott feszültségi 

állapotát megelőző feszültségállapotokat jellemző maximális p átlagos normálfeszültség hatá-

rozza meg, így figyelembe veszi a talaj feszültségtörténetét és emlékezőképességét.   

A tapasztalat szerint egyebek mellett ezért is írja le sokkal jobban ez a modell a talajok 

viselkedését, különösen, ha a talajtörténetben vagy az építés folyamán tehermentesülések és 

újraterhelések is vannak, mint pl. a hídfők esetén is lehetnek (lásd a többlettöltést). 

A HS-modellel ugyanúgy lehet a drénezett és drénezetlen terheléseket, illetve a konszo-

lidációt kezelni, mint az MC-modellel. 

4.2 Az erő-elmozdulás kapcsolat összehasonlító elemzése a Plaxis 3D cölöpmodelljeire  

4.2.1 Vizsgálat homogén talajokra 

Ebben a fejezetben összehasonlító számításokat mutatok be arra vonatkozólag, hogy egy füg-

gőleges és vízszintes terhelést is elszenvedő cölöp esetében az EP, illetve a VPB modellek 

eredményei miként viszonyulnak egymáshoz (4.8. ábra). 

 
 

4.6. ábra. A talaj viselkedése ödometrikus terhelés 

hatására a HS-modellben [Brinkgreve,2002] 

4.7. ábra. A talaj viselkedése deviatorikus terhelés 

hatására a HS-modellben [Brinkgreve, 2002] 
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A számításaimat először egynemű talajkörnyezet figyelembevételével végeztem el, így 

vizsgáltam egy gyengébb (GY), és egy kedvezőbb (K) minőségű kötött ill. szemcsés talajré-

tegbe épített egyedi cölöpöt. A talajra – mivel a terhelés monoton növekvő – a Mohr-Coulomb 

anyagmodellt alkalmaztam a 4.1. táblázat szerinti paraméterekkel. Szemcsés talajoknál a kohé-

zió értéke valójában 0, számítási problémák elkerülésére a programokban „nagyon kicsi” (1), 

értékkel vehető figyelembe. 

MC-talajparaméterek 

Szemcsés Kötött 

tömör homokos 
kavics 

laza iszapos 
homok 

kemény kövér 
agyag 

gyúrható sovány 
agyag 

térfogatsúly  [kN/m3] 20 18 20 18 

belső súrlódási szög  [°] 38 28 20 18 

kohézió c [kPa] 0 (1) 0 (1) 100 20 

ödométeres modulus Eoed [MPa] 100 25 20 5 

Poisson-tényező  [-] 0.25 0.3 0.3 0.35 

palástellenállás korlátja qsmax [kPa] 100 40 80 30 

talpellenállás korlátja qb [kPa] 8000 2000 10000 3000 

4.1. táblázat Egyedi cölöp Plaxis 3D vizsgálatához felvett homogén talajok paraméterei  

A talajkörnyezetet és a cölöpök VPB modelljét térbeli „solid” végeselemekből építettem 

fel. Az EP-al elvégzett futtatásoknál, a palástellenállási értékeket, egynemű talajok esetén, csak 

a program által automatikusan számított „layer dependent” lehetőséget kihasználva végeztem 

el (a további megadási lehetőségeket rétegzett talajkörnyezet esetén vizsgáltam). 

A vizsgált cölöp jellemzői 

 technológia:  CFA,  cölöpátmérő: 80 cm, cölöphossz: 20,0 m,  

 betonminőség: C30/37, rug. modulus: 3,0×107kN/m2, interface paraméter: Rint=0,7. 

  

4.8. ábra Egyedi cölöp VPB és EP modellje Plaxis 3D programban 

A modellezés során a cölöpterhet folyamatosan növeltem az 4.2. táblázatban megadott 

végértékekig, a vízszintes és a függőleges erők arányának állandósága mellett. 

talajkörnyezet 
talajkörnyezet 

„EP” cölöp „VPB” cölöp 
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terhelési  
eset 

függőleges erő vízszintes erő 

Pz [kN] Px [kN] 

a 8000 0 

b 8000 4000 

c 0 4000 

4.2. táblázat Egyedi cölöp maximális terhei 
A futtatásokkal nyert erő-elmozdulás adatokat a 4.9. és 4.10. ábrákon mutatom be.  

  

4.9. ábra Erő-elmozdulás diagramok a Plaxis 3D VPB és EP modellekből szemcsés talaj esetén 

  

4.10. ábra Erő-elmozdulás diagramok a Plaxis 3D VPB és EPmodellekből kötött talaj esetén 
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Az ábrákról megállapítható, hogy  

 a trendek lényegében nem függenek a talajfajtától, az azonos színű görbepárok mindkét áb-

rán hasonló helyzetűek, 

 a vízszintes erő a függőleges teherviselést kevéssé befolyásolja, némileg kedvezőbbé teszi, 

a függőleges erő a vízszintes teherviselést még kevésbé befolyásolja, kis mértékben javítja, 

 a függőleges teherviselést illetően a VPB modell rendre kedvezőbbet ad, mint az EP-modell, 

a vízszintes teherviselést illetően a helyzet fordított, 

 az EP modell és a VPB modell görbéi a teljes tartományokat tekintve meglehetősen nagy 

különbséget mutatnak tulajdonképpen minden talaj- és terheléstípusra, 

 a vízszintes elmozdulások kevésbé függenek a cölöpmodelltől a kisebb terhekre. 

Hangsúlyozni kell, hogy a vizsgált modellekben a szoftver számította ki be a függőleges 

cölöpellenállásokat, így az EP-modellben is, mert itt a „layer dependent” palástellenállás- szá-

mítást alkalmaztuk. Ebben van a legnagyobb eltérés, s úgy tűnik, ezt nem célszerű alkalmazni. 

Helyesebbnek látszik a másik két lehetőséggel élni: más cölöpszámítási módszerekkel megál-

lapított fajlagos ellenállásokat beadva a modellezésbe.  

4.2.2 Összehasonlító számítások a Plaxis 3D cölöpmodelljeire rétegzett altalaj esetén 

A további számításaimhoz egy lehetséges hídfő körüli rétegsort használtam, melyet a későbbi-

ekben ismertetendő számításokban is alapul vettem. Ezt a 4.11. ábra és a 4.3. táblázat mutatja, 

az egyedi cölöp az előző számításokban ismertetettel megegyező. A cölöpteher 4.2 táblázat 

szerinti, ugyanakkora mint a homogén talajok esetén volt. 

 

 

4.11. ábra  Egyedi cölöp modellezése, talajrétegződés 
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4.3. táblázat – Egyedi cölöp, talajrétegződés 

Az EP-számításokat az előzőekben bemutatott különböző palástellenállási modellekkel 

is elvégeztem a következő köpenysúrlódási határértékekkel dolgozva (4.4. táblázat): 

–  a program által automatikusan számított „layer dependent” lehetőséget választva (EP_ld), 

–  a talajrétegek és a CPT-adatok alapján számítottam a palástellenállások határértékeit, me-

lyek összegét az első lépésben 2500 kN-ban fogadtam el (EP1), 

–  3000 kN-ban maximáltam a palástellenállást és az egyes rétegekbeli fajlagos értékeket is 

arányosan (1,2-szeresre) növeltem (EP2), 

–  4000 kN-ban maximáltam a palástellenállást és az egyes rétegekbeli fajlagos értékeket is 

arányosan növeltem (EP3). 

A talpellenállás határértékét ez első három modellben 5000 kN-ban, az utolsó modell 

esetében 4000 kN-ban határoztam meg.  

számítás jele EP1 EP2 EP3 

összes palástellenállás 2500kN 3500kN  4000kN 

réteg vtg. kerület palástellenállás értékei palástellenállás értékei palástellenállás értékei 

H U=D qs qsU qsUH qs qsU qsUH qs qsU qsUH 

[m] [m] [kPa] [kN/m] [kN] [kPa] [kN/m] [kN] [m] [kN/m] [kN] 

3,70 2,5 45 113 418 55 138 511 72 181 669 

6,50 2,5 25 63 408 30 75 490 40 100 653 

7,00 2,5 58 146 1020 70 176 1231 93 233 1632 

2,80 2,5 92 231 647 110 276 774 147 370 1035 

20,00    2493   3006   3989 

4.4. táblázat Cölöp mentén figyelembe vett palástellenállási értékek 

A futtatásokkal nyert erő-elmozdulás adatokat a 4.12. ábrákon mutatom be.  

A függőleges erő-elmozdulás kapcsolatról a következők állapíthatók meg. 

– a vízszintes erő a függőleges teherviselés görbéjét lényegében nem befolyásolja, 

réteg 
térfogat-
súlyok 

belső  
súrlódási szög 

kohézió 
ödométeres 

modulus 
Poisson-
tényező 

áteresztő-
képesség viselkedési 

mód 

jele neve 
d / t  c Eoed  k 

[kN/m3] [°] [kPa] [kPa] [-] [m/s] 

 töltés 20/21 36 10 50000 0,25 10-4 drénezett 

 agyag 17/18 22 20 8000 0,35 10-9 drénezetlen 

 homok 18/19 30 0 (1) 12000 0,30 10-6 drénezett 

 kavics 19/20 36 0 (1) 35000 0,25 10-8 drénezett 
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– a függőleges teherviselés VPB modellel nyert görbéinek görbülete folytonosan változik, 

amiként a nagy talpellenállású cölöpök „valódi” próbaterheléssel nyert görbéi szoktak, 

– a függőleges teherviselés EP modellel nyert görbéi megtörnek, a görbék második szakasza-

inak visszavetítése az erőtengelyt kb. a palástellenállási határértéknél metszi, 

– a VPB modellel nyert görbét a 4000 kN palástellenállási határértékkel nyert EP görbe köze-

líti a legjobban, a szoftver által megállapított „layer dependent” görbe a legkevésbé, 

– az s=D/10=80mm süllyedéshez tartozó erőt, melyet nyomási ellenállásnak (törőerőnek) szo-

kás tekinteni, a VPB és az EP3 görbe közel azonosan adja ki.  

  

4.12. ábra Erő-elmozdulás diagramok a Plaxis 3D VPB és EP cölöpmodellekből rétegzett talajra 

Megállapítható még, hogy a reálisan lehetséges, a nyomási ellenállás kb. 50 %-át kitevő 

függőleges terhekre a VPB, valamint az EP2 és EP3 modellek is közel azonos süllyedést ered-

ményeztek. Ha tehát a palástellenállás határértékét előzetesen eléggé jól fel tudjuk venni, akkor 

az EP modellel is elég jól modellezhetjük a függőleges teherviselést.  

A vízszintes erő-elmozdulás kapcsolatról a következők állapíthatók meg: 

– a függőleges erő a vízszintes teherviselés görbéjét lényegében nem befolyásolja, 

– az EP-modellek alkalmazásával jóval kisebb elmozdulások adódnak, mint a VPB-modellel, 

a különbség a teher növekedésével fokozódik, 

– az EP-modell esetén a vízszintes elmozdulások értékét a palástellenállás megadási módja, 

annak értékei nem befolyásolják, amit triviálisnak gondolhatunk. 

Az adatok értékeléséhez figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a cölöp nyomatéki teher-

bírása a szokásos vasalás mellett kb. 1000 kN vízszintes terhelésre kimerül, illetve, hogy ez az 
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erő 3-4 cm eltolódást okoz. Ennél nagyobb vízszintes erő tehát valójában már nem működhet a 

cölöpön. Ezen erőig viszont nem mutatkozik túlzottan nagy különbség a VPB- és az EP-mo-

dellek görbéi között, így a reális terhelési tartományra az EP-modell is elfogadható. 

Az EP-modellel kapcsolatos kedvező tapasztalatok azért fontosak a gyakorlat számára, 

mert ezzel a futatás sokkal gyorsabb, mint a VPB-modellel. 

4.3 Igénybevételek összevetése a Plaxis 3D cölöpmodelljeire végzett számításokból 

A modellezett cölöp igénybevételeit a reális terhelési tartományban vizsgáltam, hiszen a talaj-

környezet által meghatározott 8000 kN körüli nyomási ellenállásnak a szokásos biztonsági el-

várásokkal legfeljebb a fele engedhető meg, a cölöpök ésszerű vasalással biztosítható nyoma-

téki teherbírása, valamint a megengedhetőnek ítélhető vízszintes elmozdulás a vízszintes erőt 

kb. 1000 kN-ban korlátozza. Ezért ezen az alacsonyabb teherszinten végeztem számításokat a 

VPB és EP modellekkel az igénybevételek összehasonlítására: függőlegesen 4000kN, vízszin-

tesen 800kN erőt működtettem. Az EP modellek közül már csak az EP3 jelűt vizsgáltam, mert 

az előbbiekben az látszott a legjobbnak. 

Az igénybevételek mélység szerinti alakulást a 4.13. ábra mutatja. 

   

4.13. ábra. Igénybevételek 4000kN függőleges és 800kN vízszintes erőre a Plaxis 3D modellekből 

Megállapítható, hogy  

 a két modell összességében azonos igénybevételi ábrákat eredményezett, s azok a mechani-

kai tudásunkkal összhangban vannak,  
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 az egyedi értékek a véges elemes modellezésben megszokott módon szabálytalanul ingadoz-

nak egy szabályos vonal körül, a cölöp méretezéséhez egy kisimított vonalról leolvasható 

értéket kell figyelembe venni. 

 A 4.13. ábrán látható igénybevételi ábrák ilyen együttes megjelenítése és értékelése 

egyébként hasznos a cölöpvasalás tervezéséhez is. A 4.14. ábrán bemutatom a 80 cm átmérőjű 

cölöp C30/37 betonminőséggel és kétféle vasalással (6Φ16 és 8Φ28) számított teherbírási vo-

nalát, s ezen megjelöltem néhány olyan igénybevételpárt, melynek jelentősége van. Egy ilyen 

ábra alapján meghatározható pl., hogy meddig kell erősebb vasalást alkalmazni, illetve mely 

mélységtől szükségtelen a vasalás. 

 

4.14. ábra. Cölöp keresztmetszete és teherbírási vonala 

4.4 Ágyazási tényező előállítása a Plaxis 3D számításokból  

Kutatásom egyik fő célja a szerkezettervezésben használatos szoftverek, elsősorban az AxisVM 

használatának javítása, egyebek mellett oly módon, hogy a geotechnikai szoftverek, elsősorban 

a Plaxis 3D szoftver outputjából az előbbi számára reálisnak gondolható inputokat, elsősorban 

rugóállandókat állítsak elő.  

A Plaxis 3D outputjából – bármelyik modellel is dolgozunk – kivehető a cölöpbeli nyíró-

erők (Q) és a cölöp vízszintes elmozdulásainak (uy) mélység szerinti változása (4.4. táblázat). 

Az előbbiből numerikus deriválással előállíthatók a cölöpre ható a vízszintes (pi) nyomások. 

Az ágyazási tényező a vízszintes nyomások és a vízszintes elmozdulások hányadosa:  

Kg = pi / un 

Az eljárást az előbbiekben is vizsgált cölöp Plaxis 3D „EP” modelljével H=800 kN víz-

szintes terhelésre kapott eredményeivel mutatom be (4.15. ábra és 4.5. táblázat).  
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Az eredmények közül lekérdeztem a cölöp nyíróerőit és vízszintes elmozdulásait, s az 

egyes mélységekre kivett értékeket Excel-táblázatba gyűjtöttem, s grafikusan ábrázoltam. Mind 

a két ábrát „kisimítottam”, hogy a véges elemes közelítés miatt „ugrándozó” értékeket kiegyen-

lítsem, illetve, hogy a véletlenszerű mélységekre kapott értékek helyett állandó és elég sűrű 

mélységközökre nyerjek értékeket. A „simítást” szakaszonként legfeljebb negyedfokú polino-

mokkal leírt trendvonalakkal végeztem el. A polinomokkal H=0,25 m mélységekre számítot-

tam a nyíróerő és a vízszintes elmozdulás „javított” értékeit, s az ezekre illeszkedő görbéket 

(tulajdonképpen a trendvonalakat) is bemutattam az ábrákon. Érzékelhető, hogy a nyíróerő-

ábrán valóban kisimult a Plaxis-outputjából közvetlenül szerkesztett vonal, az elmozdulási áb-

rán valójában nem kellett kiegyenlíteni. 

   

  

4.15. ábra ágyazási tényező előállítása Plaxis 3D számításból 
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A nyíróerőkből meghatároztam a cölöpre ható vízszintes földnyomás értékét: egy zi mély-

séghez a szomszédos két nyíróerőérték különbségének és a H osztásköz kétszeresének a há-

nyadosát rendeltem (4.16 ábra). A 4.15 ábrán a vízszintes földnyomások így meghatározott érté-

kei láthatók, és berajzoltam az előbbiekhez hasonlóan előállított kisimított görbét is.  

  

4.16 ábra A cölöpöt terhelő vízszintes földnyomások ábrájának  előállítása a nyíróerő ábrából 

Ezután az adott mélységre érvényes ágyazási tényezőt, a kiegyenlített vízszintes 

földnyomás és elmozdulás hányadosaként számítottam. Ezt ábrázoltam a 4.15. ábra utolsó 

részén. Érzékelhető, hogy az ágyazási tényező 6 m-től szeszélyesen változik, aminek az oka az, 

hogy innentől kicsi az elmozdulás és vízszintes nyomás is. Ennek azonban valójában nincs je-

lentősége, mert a cölöp viselkedését a 6,0 m alatti ágyazás lényegében nem befolyásolja. Ezért 

a 6,0 m alatti zónákra „nagyvonalú” átlagolással vettem fel az AxisVm szoftverbe bevitt érté-

keket, a felső 6,0 m-re pontosabban közelítettem a számított értékeket, s természetesen akár a 

pontos értékeket is bevihettem volna az AxisVm számításba.  

Ezekkel az ágyazási tényezőkkel az AxisVM szoftverben elvégeztem a cölöpmodell 

számítását. A kapott eredményeket a Plaxis_EP modellel nyertekkel együtt ábrázoltam a 4.16. 

ábrán. Érzékelhető, hogy az AxisVM modellezés a Plaxis_EP modellből nyert ágyazási 

tényezőkkel gyakorlatilag hibátlanul visszaadta Plaxis_EP modell eredményeit. 

 

4.16 ábra Összehasonlítás elmozdulás/nyomaték 
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4.4. táblázat 4.5. táblázat 

mélység
vízszintes  

elmozdulás
nyíróerő

 z [m] uy [mm] Q [kN]

0,000 -22,56 -800,0

-0,769 -17,51 -462,7

-1,539 -12,97 -214,9

-1,797 -11,60 -130,8

-2,055 -10,33 20,0

-2,825 -7,08 76,6

-3,594 -4,52 88,0

-3,647 -4,37 100,0

-3,700 -4,22 104,2

-3,762 -4,05 106,6

-3,824 -3,88 105,0

-4,872 -1,62 118,2

-5,920 -0,24 139,3

-6,185 0,00 133,2

-6,450 0,20 118,2

-7,138 0,58 93,4

-7,825 0,78 84,2

-8,450 0,85 79,5

-9,076 0,83 68,8

-9,138 0,83 67,7

-9,200 0,83 66,1

-9,253 0,82 67,4

-9,305 0,82 68,8

-10,015 0,73 52,2

-10,725 0,63 13,6

-11,063 0,59 5,1

-11,400 0,54 -2,1

-11,938 0,46 7,0

-12,475 0,38 11,5

-12,700 0,35 10,7

-12,925 0,31 8,0

-13,435 0,23 5,0

-13,945 0,15 -1,0

-14,022 0,14 -0,6

-14,099 0,13 2,0

-14,219 0,11 4,9

-14,338 0,10 6,0

-15,216 -0,01 7,7

-16,095 -0,08 9,4

-16,147 -0,08 21,9

-16,200 -0,09 19,7

-16,243 -0,09 3,6

-16,286 -0,09 -6,6

-17,025 -0,08 21,8

-17,764 -0,01 0,0

-17,812 0,00 -6,5

-17,860 0,01 -12,9

-18,930 0,29 -30,6

-20,000 0,63 -14,8

PLAXIS_EP-output

vízszintes  

elmozdulás
nyíróerő

nyíróerőből  

számítva
korrigá lva számítva AxisVM input

 z [m] uy [mm] Q [kN] ph [kN/m] ph [kN/m] kh [kN/m/m] kh [kN/m/m]

0,00 -22,66 -796,3 -386,6 -378,8 16 718 17 500

-0,25 -20,85 -699,7 -401,3 -410,9 19 710 19 167

-0,50 -19,13 -595,7 -420,6 -424,2 22 180 20 833

-0,75 -17,50 -489,4 -421,4 -421,2 24 075 22 500

-1,00 -15,95 -385,0 -406,5 -404,2 25 340 24 167

-1,25 -14,49 -286,1 -378,5 -375,6 25 918 25 833

-1,50 -13,12 -195,7 -340,3 -337,9 25 757 27 500

-1,75 -11,82 -116,0 -294,6 -293,3 24 807 23 750

-2,00 -10,60 -48,5 -244,2 -244,2 23 031 20 000

-2,25 -9,46 6,1 -191,9 -193,2 20 411 16 250

-2,50 -8,40 47,5 -140,4 -142,5 16 965 12 500

-2,75 -7,40 76,3 -92,5 -94,5 12 763 8 750

-3,00 -6,48 93,7 -51,1 -51,7 7 972 5 000

-3,25 -5,62 101,8 -18,7 -18,2 3 243 5 000

-3,50 -4,83 103,1 -4,4 -16,6 3 438 5 000

-3,75 -4,11 104,0 -12,7 -15,0 3 652 5 000

-4,00 -3,44 109,5 -20,0 -13,4 3 887 5 000

-4,25 -2,84 114,0 -16,0 -11,8 4 144 5 000

-4,50 -2,29 117,5 -12,2 -10,2 4 427 5 000

-4,75 -1,80 120,1 -8,6 -8,5 4 737 5 000

-5,00 -1,36 121,8 -5,2 -6,9 5 073 5 000

-5,25 -0,98 122,7 -2,0 -5,3 5 427 5 000

-5,50 -0,64 122,8 -0,4 -3,7 5 764 5 000

-5,75 -0,35 122,9 -0,4 -2,1 5 933 5 000

-6,00 -0,10 123,0 -0,2 -0,4 4 360 5 000/30 000

-6,25 0,10 123,0 3,0 1,2 11 551 30 000

-6,50 0,26 121,5 8,0 5,0 18 920 30 000

-6,75 0,39 119,0 12,0 10,0 25 773 30 000

-7,00 0,48 115,5 16,0 15,4 32 468 30 000

-7,25 0,53 111,0 20,0 18,2 34 504 30 000

-7,50 0,55 105,5 24,0 18,6 33 930 30 000

-7,75 0,78 99,0 27,0 20,6 26 417 30 000

-8,00 0,93 92,0 25,7 22,2 23 828 30 000

-8,25 0,89 86,1 23,4 23,5 26 496 30 000

-8,50 0,84 80,3 23,7 24,3 28 972 30 000

-8,75 0,79 74,3 24,2 24,8 31 218 30 000

-9,00 0,75 68,2 24,6 24,9 33 190 30 000

-9,25 0,71 62,0 24,7 24,7 34 835 30 000

-9,50 0,67 55,8 24,6 24,1 36 090 30 000

-9,75 0,63 49,7 24,3 23,2 36 880 30 000

-10,00 0,59 43,7 23,8 22,0 37 120 30 000

-10,25 0,56 37,8 23,1 20,4 36 704 30 000

-10,50 0,52 32,1 22,2 18,5 35 509 30 000

-10,75 0,49 26,7 21,0 16,2 33 390 30 000

-11,00 0,45 21,6 19,7 13,7 30 170 30 000

-11,25 0,42 16,9 15,4 10,8 25 643 30 000

-11,50 0,39 13,9 7,3 8,0 20 372 30 000

-11,75 0,36 13,2 2,8 5,8 15 922 30 000

-12,00 0,34 12,5 2,8 3,9 11 590 30 000 / 15 000

-12,25 0,31 11,8 2,8 3,8 12 193 15 000

-12,50 0,29 11,1 2,8 3,7 12 844 15 000

-12,75 0,26 10,5 2,8 3,6 13 547 15 000

-13,00 0,24 9,8 2,8 3,5 14 303 15 000

-13,25 0,22 9,1 2,8 3,4 15 116 15 000

-13,50 0,20 8,4 2,8 3,2 15 985 15 000

-13,75 0,19 7,7 2,8 3,1 16 909 15 000

-14,00 0,17 7,0 2,8 3,0 17 884 15 000

-14,25 0,15 6,3 2,8 2,9 18 900 15 000

-14,50 0,14 5,6 2,8 2,8 19 939 15 000

-14,75 0,13 4,9 2,8 2,7 20 978 15 000

-15,00 0,12 4,2 2,8 2,6 21 980 15 000

-15,25 0,11 3,5 2,8 2,5 22 897 15 000

-15,50 0,10 2,8 2,8 2,4 23 667 15 000

-15,75 0,09 2,2 2,8 2,3 24 218 15 000

-16,00 0,09 1,5 2,8 2,1 24 473 15 000

-16,25 0,08 0,8 2,8 2,0 24 361 15 000

-16,50 0,08 0,1 2,8 1,9 23 832 15 000

-16,75 0,08 -0,6 2,8 1,8 22 869 15 000

-17,00 0,08 -1,3 2,8 1,7 21 499 15 000

-17,25 0,08 -2,0 2,8 1,6 19 788 15 000

-17,50 0,08 -2,7 2,8 1,5 17 836 15 000

-17,75 0,09 -3,4 2,8 1,4 15 755 15 000

-18,00 0,09 -4,1 2,8 1,3 13 654 15 000

-18,25 0,10 -4,8 2,8 1,2 11 621 15 000

-18,50 0,11 -5,5 2,8 1,0 9 720 15 000

-18,75 0,12 -6,2 2,8 0,9 7 991 15 000

-19,00 0,13 -6,8 2,8 0,8 6 450 15 000

-19,25 0,14 -7,5 2,8 0,7 5 099 15 000

-19,50 0,15 -8,2 2,8 0,6 3 929 15 000

-19,75 0,17 -8,9 2,8 0,5 2 924 15 000

-20,00 0,18 -9,6 2,8 0,4 2 066 15 000

kiegyenl ítéssel  nyert 

értékek
vízszintes  nyomás  

vonalmenti  ágyazás i  

tényező
mélység

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.003



  

75 

  

Megjegyzem, hogy a megállapított ágyazási tényező valójában a talaj komplex válaszát 

fejezi ki, benne az adott terhelési szintre összegződik a rugalmas és a képlékeny viselkedés, így 

használata azzal az előnnyel is jár, hogy elegendő lineáris számítást elvégeznünk. 

4.5 Összehasonlító AxisVm számítások a vizsgált cölöpre  

A 3. fejezetben az AxisVm szoftver cölöpmodellezésének javítási lehetőségeit mutattam be, a 

4. fejezet előző részeiben pedig a Plaxis 3D cölöpmodellezési lehetőségeit vizsgáltam.  

Kézenfekvő, hogy az e fejezetben vizsgált cölöpön összevessem a kétféle modellezés 

eredményeit, lévén egyik fő célom, hogy a felszerkezet tervezésében kedvelt AxisVm szoftver-

hez a talaj viselkedését jobban leíró Plaxis 3D modellezéssel állítsak elő a támaszmerevséget 

jellemző paramétereket. Az összehasonlítással csak a vízszintes teherviselésre szorítkoztam, 

mivel az a bizonytalanabb kérdés, de az összevetés elvégezhető ugyanígy a függőleges teher-

viselésre is.  

Az AxisVm talajkörnyezetet szimuláló inputját háromféle módon határoztam meg:  

 földstatikai alapon számítottam a cölöphöz illesztett megtámasztásokat jellemző vonal-

menti ágyazási tényezőket és a határerőket, 

 felvettem a tervezési gyakorlatban használatos (rutin) ágyazásai tényezőket, melyekhez ha-

tárerő nem tartozik, 

 az Excel-Solver segítségével egy erő-elmozdulás görbéből automatikusan megállapítottam 

az ezt kiadó támaszok helyét, rugóállandóját és határerejét. 

A mostani számításhoz a földstatikai alapú paramétereket a 4.6. táblázatban állítottam 

elő. Az ágyazási tényező képletében szereplő  tényezőt 1,0-re vettem, mivel a 3.5. fejezetben 

kimutattam, hogy ennek hatása jelentéktelen. A határerőben lévő β tényezőt 3,0-ra vettem, így 

kaptam ugyanis a legjobb egyezést a Plaxis modellekkel. A vonalmenti ágyazási tényezőket és 

határerőket a cölöp hossza mentén, a réteghatárok figyelembevételével 65-74 cm-enként kiszá-

mítottam, s a kapott értékeket egy-egy szakaszon állandónak vettem. 

A napi tervezői gyakorlatban a következő Ch ágyazási tényezőkkel szoktak dolgozni: 

 háttöltés: 30000 kN/m3, 

 termett talajok:  15000 kN/m3. 

Ezekből a kh vonalmenti ágyazási tényezőket a D=0,8m átmérővel szorozva számítottam.  

Az Excel-Solver számítás alapjául az a vízszintes erő-elmozdulás diagram szolgált, me-

lyet a Plaxis_EP modellel nyertem (4.12. ábra). E görbe közelítésére törekedve 6 rugóval jelle-

meztem a környező talajt, melyek adatai 4.7. táblázatban közölt értékekre adódtak. 
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talaj  
réteg 

 

mélység 
összenyomó-
dási modulus 

ágyazási tényező 

(=1,0) 
kohézió 

belső súrló-
dási szög 

földnyomási tényező határerő 
(β=3.0) aktív passzív 

H Es kh=×Es/D×D c  Ka Kp ph 

[m] [kPa] [kN/m/m] [kPa] [°] [-] [-] [kN/m] 

töltés 

0.00 50000 50000 10 36 0.26 3.85 0 

-0.74 50000 50000 10 36 0.26 3.85 246 

-1.48 50000 50000 10 36 0.26 3.85 374 

-2.22 50000 50000 10 36 0.26 3.85 501 

-2.96 50000 50000 10 36 0.26 3.85 629 

-3.70 50000 50000 10 36 0.26 3.85 757 

agyag 

-4.35 8000 8000 20 22 0.45 2.20 563 

-5.00 8000 8000 20 22 0.45 2.20 609 

-5.65 8000 8000 20 22 0.45 2.20 655 

-6.30 8000 8000 20 22 0.45 2.20 702 

-6.95 8000 8000 20 22 0.45 2.20 748 

-7.60 8000 8000 20 22 0.45 2.20 794 

-8.25 8000 8000 20 22 0.45 2.20 840 

-8.90 8000 8000 20 22 0.45 2.20 886 

-9.55 8000 8000 20 22 0.45 2.20 933 

-10.20 8000 8000 20 22 0.45 2.20 979 

homok 

-10.90 12000 12000 0 30 0.33 3.00 1261 

-11.60 12000 12000 0 30 0.33 3.00 1342 

-12.30 12000 12000 0 30 0.33 3.00 1423 

-13.00 12000 12000 0 30 0.33 3.00 1503 

-13.70 12000 12000 0 30 0.33 3.00 1584 

-14.40 12000 12000 0 30 0.33 3.00 1665 

-15.10 12000 12000 0 30 0.33 3.00 1745 

-15.80 12000 12000 0 30 0.33 3.00 1826 

-16.50 12000 12000 0 30 0.33 3.00 1907 

-17.20 12000 12000 0 30 0.33 3.00 1987 

kavics 

-17.90 35000 35000 0 36 0.26 3.85 2792 

-18.60 35000 35000 0 36 0.26 3.85 2906 

-19.30 35000 35000 0 36 0.26 3.85 3021 

-20.00 35000 35000 0 36 0.26 3.85 3136 

4.6. táblázat  Az AxisVM számítás inputjainak meghatározása  földstatikai alapon a 3. fejezet szerint 

 

 

 

 

 

4.7. táblázat Az Excel-Solver segítségével maghatározott rugóállandók, határerők és mélységek 

A számításokat 800 kN vízszintes terhelésre végeztem. A 4.17. ábrán az ötféle modellel 

megállapított nyomatékokat, a 4.18. ábrán pedig a vízszintes elmozdulásokat mutatom be.   

rugó rugóállandó határerő 

sorszám 

mélység k c 

[m] [MN/m] [kN] 

1 0.00 28.74 327 

2 -2.00 46.21 500 

3 -4.37 200.00 500 

4 -6.37 200.00 343 

5 -8.42 200.00 443 

6 -20.00 500.00 600 
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4.17. ábra  A nyomatékok változása a modell típusától függően 

 

4.18. ábra  A vízszintes elmozdulások változása a modell típusától függően 
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A 4.17. ábráról leolvasható, hogy  

 a görbék lefutása nagyon hasonló, az Excel-Solver számításé tér el a leginkább a többitől, 

 a maximális nyomatékok közti eltérés kb. 20 %, ami nem sok, s a helyük is csaknem azonos, 

 10 m-től gyakorlatilag egyik modell sem hoz ki vasalást igénylő nyomatékot, 

 a javított AxisVm modellek adták a legnagyobb nyomatékokat, a rutin ágyazással végzett 

számítás a legkisebbet, de ez utóbbi sem kirívóan kicsit, ami megnyugtató, 

 elvileg a Plaxis_VPB modell a legjobb, s annak görbéje egyfajta átlagot is jelent, ám ellene 

szól felépítésének és futtatásának nagy időigénye, 

 a Plaxis_EP modell a nyomatéki maximum körül kicsit zavaros, de a kisimítással megfelel.   

A 4.18. ábráról azt állapíthatjuk meg, hogy  

 a görbék lefutása hasonló, de a különbségek nem minősíthetők jelentéktelennek,  

 a cölöpfej elmozdulása 22 és 32 mm között volt, az átlagos értékhez képest 20% az eltérés. 

 a zérus elmozdulás mélysége még inkább függ a modelltől, 2,5 és 6,5m között alakul, 

 12 m-től gyakorlatilag nincs elmozdulás, ebben a modellek nagyjából megegyeznek. 

 az AxisVm modellek kisebb elmozdulást hoznak, mint a Plaxis modellek. 

4.6 Összegzés és a 2. tézis megfogalmazása a Plaxis 3D cölöpmodellezésről 

Elemeztem a Plaxis 3D szoftver cölöpmodellezési lehetőségeit és összehasonlító számítások 

alapján megállapítottam, hogy 

a) a gyakorlatban könnyebben alkalmazható „embedded pile” (EP) modell a „volume pile 

beam” (VPB) modellhez képest: 

 a vízszintes erő-elmozdulás kapcsolatra valamivel kisebb elmozdulásokat szolgáltat, 

 a függőleges erő-elmozdulás kapcsolatra a palást- és talpellenállás jó felvétele esetén ad ha-

sonló görbét, különösen a reális terhelési tartományban, 

 az igénybevételekre lényegileg azonos (kevéssel kedvezőbb) értékeket mutat ki. 

b), Eljárást dolgoztam ki arra, hogy miként lehet az AxisVm szoftverbe bevihető vonal-menti 

ágyazási tényezőt meghatározni a Plaxis 3D modellezésből kinyerhető nyíróerő és vízszintes 

elmozdulási ábrákból. Kimutattam, hogy ezekkel az AxisVm gyakorlatilag ugyanazt a tehervi-

selést mutatja ki, mint a forrásként használt Plaxis 3D modell.  

c), A vizsgálódás eredményeképpen az is megállapítható volt, hogy a függőleges irányú terhe-

lés-elmozdulás kapcsolatot nem befolyásolják a vízszintes terhek, a vízszintes teherviselésre 

nincs hatása a függőleges terhelésnek. E megállapítás arra bátoríthat, hogy az egyszerűbb mo-

dellekben (pl. AxisVM) a talaj és a cölöp kölcsönhatását a különböző irányokra független tá-

maszokkal modellezhetjük.  
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5. Egy vízszintes próbaterhelés modellezése 

Kutatásaim elsősorban a cölöpalapozások keresztirányú terhelés alatti viselkedésére, az alap-

merevséggel összefüggő kérdésekre, az elmozdulásokra és az igénybevételekre irányultak. Az 

AxisVM és a Plaxis 3D szoftverek alkalmazhatóságának elemzéséhez modelleztem egy a Tan-

székünk közreműködésével [HBM-Geoplan Kft., 2013] végzett vízszintes cölöppróba-terhe-

lést.  

Megjegyzem, hogy miközben függőleges próbaterhelésre viszonylag gyakran kerül sor, 

vízszintes próbaterhelésre csak nagyon ritkán, mert az nehézkesebb, nagyobb felkészültséget 

igényel, s ez idáig nem is nagyon volt rá igény. Így a vízszintes teherviselést mutató mérési 

eredmény alig-alig van, s ezért a következők a tárgyban értékes adalékot jelentenek.  

5.1 A próbaterhelés körülményei, adottságai 

A próbaterhelés Nyíregyházán a Lego cég új gyártóüzemének ScrewSol cölöpalapozásához ké-

szült. A cölöpök helyenként, jellemzően a földrengésteherből jelentős vízszintes igénybevétel-

nek is ki lehetnek téve, ezért a cölöpöző cég úgy döntött, hogy a függőlegesek mellett egy víz-

szintes próbaterhelést is végeztet egy SS53/70 próbacölöpön.  

A próbaterhelés elrendezését az 5.1. ábra érzékelteti. 

 

5.1.  ábra - A vízszintes próbaterhelés elrendezési vázlata [HBM-Geoplan Kft, 2013]  

horgonycölöp

terhelő

szerkezet

hidraulikus

sajtó

próbacölöp

horgonycölöp

DYWIDAG rúd

terhelő

szerkezet

próbacölöp

horgonycölöp

DYWIDAG rúd
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A terhelt cölöp fő adatai a következők: 

 technológia: ScrewSol,   cölöpátmérő: 53/70 cm,  dolgozó cölöphossz: 6.5 m 

 cölöpfej alsó síkja: 112.0 mBf,  cölöptalpszint: 105.5 mBf,   

A talajfeltárások szerint a területen finom szemcsés (finom homok, iszapos finom homok) 

és átmeneti (iszap, homokos iszap, néhol sovány agyag) rétegek vannak, melyek 5,0 - 6,0 m-ig 

laza településűek, a tömörség a mélységgel fokozatosan nő. A vízszintes próbaterhelés közelé-

ben készült fúrásszelvényt az 5.2. ábra szemlélteti.  

 

5.2. ábra - A vízszintes próbaterheléshez legközelebb eső fúrás szelvénye [HBM-Geoplan Kft,2013] 

A próbacölöp mellett készült CPT-szondázás diagramjai az 5.3. ábrán láthatók. Eszerint 

a CPT-csúcsellenállás a homok és az iszap mennyiségének függvényében változik. A felső, 3,0 

- 3,5 m finom homokos zónában 3 - 6 MPa a jellemző, alatta az 1,0 - 2,0 m vastag agyagos - 

iszapos zónában 1 - 4 MPa közötti értékeket mértek. Ezt viszonylag tömör iszapos homok- és 

homokréteg követi, ennek CPT-csúcsellenállása jellemzően 5 - 15 MPa, de benne változó mély-

ségekben és vastagságokban többször is megjelennek gyengébb iszapos és agyagos rétegek is 

1 - 3 MPa csúcsellenállásokkal. 
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A próbaterheléshez a vizsgálati vízszintes teher 200 kN értékben került meghatározásra. 

A cölöpbe 6Ø28 hosszvas és a felső kb. 1,5 m-es zónába Ø8/100 menetemelkedésű spirálken-

gyelezés került. E vasmennyiséggel a próbacölöp nyomatéki teherbírása MRd=310 kNm, ami a 

200 kN körüli vizsgálati terhelésből számított nyomatéknál jóval nagyobb, így szerkezeti ol-

dalról a cölöp megfelelő biztonsággal rendelkezett. 

 

5.3. ábra - A vízszintes próbaterhelés mellett készült CPT szondázás diagramja 

 [HBM Geoplan Kft.,2013] 
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A próbaterhelési tervben rögzített előírásoknak megfelelően végezték a cölöp vizsgálatát. 

A 200 kN-os vizsgálati teher a statikus adatszolgáltatás alapján került meghatározásra. (A cö-

löpök vízszintes terhelésének tervezési értéke (ULS) 150 kN). Az SLS karakterisztikus terhelés 

hatására megengedett maximális vízszintes támasz elmozdulás 12.5 mm. Szeizmikus tervezési 

állapotban ez az érték L/200, ahol L a fejtömb felső síkja és az első födém alsó síkja közötti 

távolság jellemzően 21-30 mm.  

A terhelési rend az Fv = 200 kN vizsgálati teherrel az alábbi volt. 

0 - 40 - 80 - 0 - (40) - 80 - 120 - 0 - (60) - 120 - 160 - 0 - (80) - 160 - 200 - (100) - 0 kN 

A terhelés során mindegyik újonnan felvitt terhelési lépcső előtt (illetve a teljes teherme-

netesítéseknél és a teljes újraterheléskor) terhelési lépcsőt addig tartották fenn, míg az elmoz-

dulási sebesség 0.025mm/5perc alá nem süllyed (azaz kivárták konszolidációt). Az elmozdulást 

2 induktív útadóval mérték. 

5.2 A modellek felépítése 

A cölöp adatait az alábbi értékkel vettem számításba: 

 helyettesítő átmérő D=0,58 m (a magátmérő 5 cm-es növelésével), 

 keresztmetszeti terület A=D2×π/4=0,582×π/4=0,264m2, 

 inercianyomaték I= D4×π/64=0,584×π/64=0,0055m4, 

 betonminőség : C30/37, 

 a rugalmassági modulus: 3×107kN/m2. 

Az AxisVM szoftverrel többféle számítást végeztem. 

– a tervezői gyakorlatban szokásos konstans rugóállandóval, 

– földstatikai alapon, a 3. fejezetben ismertetett módon felvett rugóállandóval és határerővel, 

– az Excel-Solver programmal automatikusan meghatározott megtámasztással. 

Elsőként a gyakorlatban szokásos „rutin” lineáris számítást végeztem el, állandó ágyazási 

tényezővel, határerő megadása nélkül. A figyelembe vett ágyazási tényező értéke: 

kh=15000×D=15000×0,58=8700 kN/m/m 

A másodszor a vízszintes ágyazási tényezőket és a határerőket földstatikai alapon, a 3. 

pontban ismertetett számítási eljárással határoztam meg. A cölöpöt 13 db 50cm hosszúságú 

szakaszra osztottam, s egy-egy szakaszon belül azonos ágyazási tényezőt és határerőt vettem 

figyelembe. Az ágyazási tényező α=1,0, a határerőt β=1,25 figyelembevételével számoltam. 

(Ez úgy is tekinthető, mintha a cölöp külső D=70 cm-es átmérőjével és β=1,00 értékkel dolgoz-

tam volna.) Hozzáteszem, a β=1,25 érték mellett az szólt, hogy a vele számított erő-elmozdulás 
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diagram így közelítette a legjobban a próbaterheléssel nyert görbét. E számítás bemenő adatait 

az 5.2. táblázat mutatja. (Tulajdonképpen a β értékét karibláltam a próbaterhelési adatok alap-

ján). 

 

talaj réteg 

mélység 
összenyomódási 

modulus 
ágyazási  
tényező 

földnyomási  
tényezők 

vízszintes  
határerő 

H Es  (Eoed/D)  D Ka Kp PH 

[m] [kPa] [kN/m/m] [-] [-] [kN] 

homok_1 
 

0,00 24000 24000 0,26 3,85 0 

-0,50 24000 24000 0,26 3,85 26 

-1,00 24000 24000 0,26 3,85 52 

-1,50 24000 24000 0,26 3,85 78 

-2,00 24000 24000 0,26 3,85 104 

-2,50 24000 24000 0,26 3,85 130 

homok_2 

-3,00 36000 36000 0,45 2,20 74 

-3,50 36000 36000 0,45 2,20 85 

-4,00 36000 36000 0,45 2,20 95 

homok_1 
-4,50 24000 24000 0,26 3,00 223 

-5,00 24000 24000 0,26 3,00 249 

homok_3 

-5,50 72000 72000 0,33 3,85 202 

-6,00 72000 72000 0,33 3,85 219 

-6,50 72000 72000 0,33 3,85 237 

5.2 táblázat A próbaterhelés AxisVM határerős modellezéséhez használt adatok 

Végül az AxisVM programmal lefutattam azzal a négy pontszerű rúgóval és a hozzá tar-

tozó határerővel megtámasztott cölöpmodellt is, melynek támaszjellemzőit az Excel-Solver 

program segítségével a 3.4. fejezetben leírt automatikus módon úgy határoztam meg, hogy a 

méréssel nyert próbaterhelési görbét a lehető legpontosabban kapjam. Ez így természetesen 

csak annyiban lehet érdekes, hogy megmutatja, a számított támaszjellemzőkkel végzett model-

lezés mennyiben adja vissza az alapul vett próbaterhelési görbét, illetve az ezzel kiadódó igény-

bevételek mennyiben hasonlítanak a többi modellel számítottakhoz. E modellnek az Excel-

Solver programmal megállapított támaszjellemzőit az 5.3. táblázat mutatja.    

E görbe közelítésére törekedve az Excel-Solver számítással 6 rugónak a jellemzőit és 4-

nek a helyét határoztam meg. Ezeket az 5.4. táblázatban közlöm.  

rugó rugóállandó határerő 

sorszám 
mélység k c 

[m] [MN/m] [kN] 

1 0.00 18.86 67.76 
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2 -2.72 29.13 160.37 

3 -3.82 39.27 425.10 

4 -6.50 500.00 10000.00 

5.3. táblázat Excel-Solver segítségével maghatározott rugóállandók, határerők és mélységek 

A Plaxis 3D programba a fúrásszelvény alapján a valós talajrétegződést és geometriai 

méreteket adtam be. Mohr-Coulomb talajmodellel dolgoztam, amihez a talajparamétereket a 

CPT-diagram alapján vettem fel viszonylag „bátran” (5.4. táblázat).  

A számítást az előzőekben ismertetett VPB és EP cölöpmodell alkalmazásával egyaránt 

lefutattam. (Mivel csak vízszintes terhelés van, a palástellenállás számítási módja közömbös.)  

réteg vtg. 

réteg 
neve 

térfogatsúlyok 
belső súrló-
dási szög 

kohézió 
ödomméteres 

modulus 
Poisson  
tényező 

H d t φ c Eoed 

[m] [kN/m3] [°] [kPa] [kPa] [-] 

2,5 homok_1 20 21 36 0 (1) 24000 0,25 

1,5 homok_2 17 18 22 0 (1) 36000 0,35 

1,0 homok_1 20 21 36 0 (1) 24000 0,25 

1,5 homok_3 18 19 30 0 (1) 72000 0,30 

0,8 homok_1 20 21 36 0 (1) 24000 0,25 

5.4. táblázat A próbaterhelés Plaxis 3D modellezéséhez használt talajparaméterek 

A vizsgált modelleket és fő jellemzőiket az 5.5. táblázat foglalja össze. 

jel cölöpmodell talajkörnyezet geometriája és paraméterei 

Plaxis 3D_VPB volume pile + beam 
tényleges rétegződés  
Mohr-Coulomb modell 

Plaxis 3D_EP embedded pile 
tényleges rétegződés  
Mohr-Coulomb modell 

AxisVm_rutin rúdelem (beam) 
13 rugó 0,5 m-enként 
konstans rugóállandó  

AxisVm_földstatika rúdelem (beam) 
13 rugó 0,5 m-enként 

rugóállandó + határerő a rétegződés alapján számítva  

AxisVm_solver rúdelem (beam) 
4 rugó 0,5 m-enként 

rugóállandó + határerő a próbaterhelési görbe alapján 
Excel-Solver programmal számítva  

5.5. táblázat Próbaterhelés numerikus modellezések 

5.3 A modellszámítások eredményei 

A számítások eredményeit: a cölöp felső pontjának vízszintes erő – elmozdulás diagramjait és 

a nyomatéki ábrákat az 5.4. és 5.5. ábrán mutatom be. 

Az 5.4. ábra alapján a következőket szűrhetjük le: 
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 a Plaxis 3D „VPB” modellel nyert görbe közelíti meg a legjobban próbaterhelési görbét, a 

mért adatok és számítás eredményei lényegében megegyeznek, 

 a Plaxis „EP” modellel nyert görbe jellege kissé különbözik a mérttől, de az eltérés 150  kN-

ig nem lényeges, 

 az AxisVM földstatikai alapon felvett modelljével számított görbe is viszonylag jól közelíti 

a mért adatok vonalát,   

 a rutin rugóállandóval végzett lineáris számítás írja le a legkevésbé a valóságot, értelemsze-

rűen ez egyenes, s a kezdeti terhekre túl nagy, a végsőkre túl kicsi elmozdulást ad, 

 az AxisVM-hez az Excel-Solver program segítségével meghatározott modell – ha kicsit 

szögletesen is – de lényegében pontosan visszaadja a forrását,  

 100 kN terhelésig a görbék – a lineáris számításból származót kivéve – alig különböznek. 

 

5.4. ábra A próbaterhelési görbe közelítései 

Megjegyzendő, hogy a viszonylag jó egyezéshez „bátor” talajparametrizálás kellett, il-

letve az AxisVm földstatikai alapú számítása érzékeny volt a β értékére, vagyis arra, hogy mi-

lyen széles megtámasztó talajzónával számolunk, s az 1,25 értékkel adódott ilyen jó egyezés. 
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Az 5.5. ábrán látható nyomatékok értékeléséhez mérési adatok nem álltak rendelkezé-

semre, csak a különböző modellezések eredményeit lehet összevetni. Az látszik, hogy  

 a Plaxis 3D VPB és EP számítási eredményei viszonylag jól egyeznek (Mmax≈265kNm),  

 a földstatikai alapon javított, határerős AxisVm számítás ezeknél valamivel nagyobb nyo-

matékot ad (Mmax≈320kNm),  

 az AxisVm „rutin” alkalmazása alulértékeli a nyomatékokat (Mmax≈170kNm), 

 az AxisVm-hez a Solver program segítségével optimalizált pontszerű rúgós megtámasztás-

sal elvégzett számítással előállított nyomatékok jelentősen nagyobbak (Mmax≈395kNm), 

mint a többi számításból adódó értékek, így ezt az eljárást még tovább kell finomítani.  

 Hasonló arányokra jutottunk a 4.9. ábra kapcsán is. 

 

5.5.  ábra A nyomatéki igénybevételek összehasonlító grafikonja 

Bár egyetlen számításból messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, azt megál-

lapíthatjuk, hogy megfelelően megválasztott numerikus számítási eljárással és jó paraméter-

felvétellel a keresztirányban terhelt cölöpök viselkedése jól modellezhető. 

 

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 100 200 300 400

m
é

ly
s

é
g

 [
m

]

nyomaték [kNm]

 Plaxis_3D_VPB

 Plaxis_3D_EP

 AxisVM_földstatika

 AxisVM_rutin

 AxisVM_solver

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.003



  

87 

  

5.4 Összegzés és a 3. tézis megfogalmazása egy vízszintes próbaterhelés modellezéséről 

Előállítottam különböző modellezésekkel egy adott ScrewSol cölöp valódi vízszintes próbater-

helésének eredményeként nyert erő-elmozdulás görbéjét, s megállapítottam, hogy 

 a Plaxis 3D „volume pile beam” (VPB) modellje adja a legjobb közelítést, ha kellően bátor a 

talajparametrizálás, de a Plaxis „embedded pile” (EP) modellje is megfelel, 

 az AxisVm szoftverrel dolgozva a támaszjellemzőket rutin adatfelvétellel megállapítva nem 

lehet jól közelíteni a görbét, az általam ajánlott javításokkal, különösen a földstatikai alapon 

felvett támaszjellemzőkkel viszont szintén jó közelítés adható, míg az Excel-Solver számítás 

– érthetően – jól visszaadta a görbét, hisz a támaszjellemzői abból származtak. 

Megállapítottam továbbá, hogy a nyomatékok nagysága a modelltől erősen függ: 

 a Plaxis 3D VPB és a Plaxis 3D EP modellje közel azonos értékeket ad, 

 az AxisVm szoftver földstatikai alapú modellje ezektől alig eltérő eredményt, a rutin számí-

tás viszont veszélyesen kis, az Excel-Solver pedig túlzottan nagy nyomatékot szolgáltat. 
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6. Cölöpcsoportok vizsgálata Plaxis 3D programmal 

6.1 A vizsgálatok áttekintése 

A cölöpöket csoportban alkalmazzuk, ezért tervezésük során értelemszerűen felmerül az a kér-

dés, hogy másként viselkednek-e a cölöpök csoportban, mint ahogy egyedi cölöpként. A jelen 

fejezet ezen vizsgálatok eredményeit ismerteti. 

A cölöpök méretei, anyagminősége és technológiája és ezért a számításba vett paraméte-

rei megegyeztek a 4.2. fejezetben ismertetettekkel. A cölöpöket együttdolgozását 20 cm vas-

tagságú a cölöppel azonos anyagminőségű vasbeton lemez biztosította.  

A cölöpöket VPB modellezéssel vizsgáltam, mert az előbbiek szerint az reálisabb ered-

ményeket szolgáltat.  

Egy és két sorban sorakozó 5-5 cölöpből álló csoportokat vizsgáltam különböző, a cölöp-

átmérő két és félszeres és háromszoros értékének megfelelő tengelytávolsággal.  

A talajkörnyezet is megegyezett a 4. fejezetbelivel, azaz vizsgáltam egyrészt a cölöpsort 

négyféle homogén talajkörnyezetre: „gyengébb” (GY) és „kedvezőbb” (K) minőségű kötött il-

letve szemcsés talajrétegbe beépítve (4.1. táblázat), másrészt arra a rétegzett altalajra, melyet a 

4.11. ábra és a 4.3. táblázat ismertet.  

A terhelést mindig úgy vettem fel, hogy az egyes cölöpökre jutó erő azonos legyen, s azt 

a háromféle függőleges és a vízszintes teherkombinációt vizsgáltam, melyek a 4.2. táblázatban 

vannak megadva.  

E vizsgálatok eredményeit egymással, illetve az egyedi cölöp teherviselésével vetettem 

össze a cölöpöfej(ek) elmozdulását tekintve a viselkedés meghatározó jellemzőjének.  

 

6.1. ábra. Egysoros cölöpalapozás véges elemes modellje térbeli végeselemekből 

talajkörnyezet 

  cölöpsor 
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6.2 Az egysoros cölöpcsoport viselkedése a Plaxis 3D szerint  

Szemcsés talajban álló egysoros cölöpalapra nyert eredményeket a 6.2. és 6.3. ábra mutatja.  

  
6.2. ábra. Erő - elmozdulás diagramok különböző tengelytávolságok és terhelések esetén  

„kedvező” szemcsés talaj esetén 

  
6.3. ábra. Erő - elmozdulás diagramok különböző tengelytávolságok és terhelések esetén  

„gyenge” szemcsés talaj esetén 

Ezekről az ábrákról azt állapíthatjuk meg, hogy  

 a cölöpcsoportok viselkedése egységes képet mutat, az egyedi cölöpöké azoktól nagyon eltér, 

 a cölöpcsoportok viselkedésében a tengelytávolság hatása megfelel a vártnak, nagyobb tá-

volság esetén kisebbek a mozgások, 
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 a függőleges teherviselést illetően inkább az egyedi cölöpök görbéi látszanak valósnak, a 

cölöpsoroké túlzottan kedvező viselkedést, lényegében felkeményedést jeleznek, 

 a függőleges teherviselést a cölöpsorok esetében sem nagyon befolyásolja a vízszintes teher, 

s fordítva: a vízszintes teherviselést sem az egyidejű függőleges teher, 

 a vízszintes teherviselésben a talajminőségtől függ az egyedi cölöp és a cölöpsor viselkedé-

sének viszonya.   

Kötött talajra vonatkozóan a 6.4. és 6.5. ábrán látható eredmények adódtak.  

  

6.4. ábra Erő-elmozdulás diagramok a tengelytávolság és a terhelés függvényében  

„kedvező” kötött talajra 

 
 

6.4. ábra. Erő - elmozdulás diagramok különböző tengelytávolságok és terhelések esetén 

„gyenge” kötött talajra 
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Ezeken az ábrákon sokkal koherensebb kép rajzolódik ki: 

 a cölöpcsoportok viselkedése egységes és összhangban van az egyedi cölöpökével, a reális 

terhelési tartományban az egyedi cölöpök elmozdulásai a legkisebbek, 

 a cölöpcsoportok viselkedésében a tengelytávolság hatása megfelel a vártnak, nagyobb tá-

volság esetén kisebbek a mozgások, 

 a csoportok görbéi közel vannak az egyeneshez, azaz lineáris viselkedést jeleznek, mert 

messze vannak még a teherbírási határállapottól, 

 a függőleges teherviselést a cölöpsorok esetében sem nagyon befolyásolja a vízszintes teher, 

s fordítva: a vízszintes teherviselést sem az egyidejű függőleges teher, 

 a talajminőség hatása megfelel a tapasztalatoknak. 

A rétegzett talajban álló egysoros cölöpalapra nyert eredményeket a 6.5. ábra mutatja.  

  
6.5. ábra. Erő - elmozdulás diagramok különböző tengelytávolságok és terhelések esetén 

rétegzett talajra 

A 6.5. ábráról azt állapíthatjuk meg, hogy  

– görbék nagyon közel vannak egymáshoz, a csekély eltérésekben viszont szabályosság, trend-

jelleg érzékelhető, 

– a tengelytávolság hatása kicsi, de növelése egyértelműen kedvező, 

– az egyidejű vízszintes erő alig befolyásolja a függőleges teherviselést, a minimális hatás vi-

szont rendre kedvező, csökkenti a süllyedést, 

– az egyidejű függőleges erő hatása is elhanyagolható, de megjelenése a vízszintes teherviselés 

szempontjából inkább előnyös, 
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– az egyedi cölöp a terhelési tartomány első részében (kb. 6000, illetve 600 kN-ig) kedvezőbb 

a sorban álló cölöpökénél, majd kissé kedvezőtlenebbé válik. 

Nyilvánvaló, hogy a kezdeti terhelési tartományban a cölöp(ök) körüli talajzónák függő-

leges összenyomódását okozó összes terhelés az egyedi cölöp esetén kisebb, mert a sorban álló 

cölöpök terhe a talajban valamelyest összegződhet. A nagyobb terhek alatt viszont az egyedi 

cölöp valószínűleg könnyebben befúródhat, mert a sorban álló cölöpök talpzónájában inkább a 

sávalapok alattihoz hasonló, nagyobb ellenállást adó törési mechanizmus alakulhat ki.  

6.3 A kétsoros cölöpcsoport viselkedése 

A kétsoros cölöpcsoportra végzett futtatások eredményeit az egysoros csoportra és az egyedi 

cölöpre nyert eredményekkel a 6.6. ábra hasonlítja össze. E vizsgálatokat csak 3D tengelytá-

volságra végeztem el. 

A 6.6. ábráról azt állapíthatjuk meg, hogy  

– a kétsoros cölöpök görbéi mind a függőleges, mind a vízszintes viselkedést illetően valami-

vel kedvezőtlenebb teherviselést mutatnak, mint az egysorosé, 

– a reális kb. 4000 kN-os függőleges és  kb. 600 kN-os vízszintes tehernél az elmozdulások 

különbsége nem számottevő,  

– a vízszintes erő egy bizonyos terheléstől lerontja a kétsoros szerkezet viselkedését, 

  

6.6. ábra. Erő - elmozdulás diagramok különböző egy- és kétszeres cölöpsor esetén 

rétegzett talajra 
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6.4 A cölöpcsoportok Plaxis 2D modellezésének lehetősége 

A tervezői gyakorlatban általában a 2D-s programváltozatot használják, részben sokkal kisebb 

ára, részben pedig a korábbi megjelenése és elterjedettsége okán. Könnyen belátható azonban, 

hogy a cölöpcsoportok vizsgálatára a 2D-s programverzió csak korlátozottan alkalmas, mégis 

gyakran találkozhatunk ilyen próbálkozásokkal. A 2D-s verzióban a cölöpöket végtelen hosz-

szúságú helyettesítő fallal lehet csak modellezni, melynek viselkedése a valóságostól eltérhet. 

A 2D modell „hibája” egyedi cölöp esetén nyilván nagyobb, míg cölöpsor esetén elvileg kisebb 

lehet. Célszerű volt megvizsgálni, hogy mennyiben hasonlítanak a 2D és 3D modellezés ered-

ményei, s azt mennyire befolyásolja a tengelytávolság.  

A 3D modellezést ehhez is a VPB cölöpmodellt használtam, míg a 2D modellezésben a 

cölöpsort „beam” elemmel modelleztem a cölöpök átmérőjéből és tengelytávolságából megha-

tározva a helyettesítő fal nyomási és a hajlítási merevségét. Ugyanazt a 20,0m hosszú és 0,80m 

átmérőjű cölöptípust és az 5.4. táblázatban leírt talajkörnyezetet vettem alapul, mint az előző-

ekben. A vizsgálatokat csak az egysoros cölöpalapozásra és vízszintes erőre végeztem el, mely-

nek nagyságát az előbbi számítások során ésszerűnek bizonyult értékekben úgy választottam 

meg, hogy az egyedi cölöpre mindegyik modellben azonos erő jusson, ehhez a 2D modellben 

a terhet a tengelytávolsággal osztva számítottam a vonalmenti terhelést. 

A számítások bemenő adatait és legfontosabb eredményeit a 6.1. táblázat foglalja össze. 

Ennek jobb oldali oszlopaiban közlöm a 2D-s és 3D-s modellel nyert eredmények viszonyát.  

tengely-tá-
volság 

PLAXIS 3D (cölöpsor) PLAXIS 2D (cölöpfal) PLAXIS 2D / PLAXIS 3D 

inercia 
vízsz. 
teher 

vízsz. 
elmozd. 

nyomaték inercia 
vízsz. 
teher 

vízsz. 
elmozd. 

nyomaték 
vízsz. 

elmozd. 
nyomaték 

[m] [m4] [kN] [mm] [kNm] [m4/m] [kN/m] [mm] [kNm] [%] [%] 

2,5D 2,00 0,020 
500 17,0 249 

0,0100 
250 33,8 508 200 204 

1000 45,9 668 500 56,5 1406 123 210 

3,0D 2,40 0,020 
500 15,7 243 

0,0083 
208 27,7 458 176 188 

1000 40,4 611 416 44,8 1260 111 206 

3,5D 2,80 0,020 
500 15,0 244 

0,0071 
178 24,7 445 165 182 

1000 40,4 665 357 36,0 1156 89 174 

6.1. táblázat. Vízszintes erő - elmozdulás diagram egyedi, egysoros és kétsoros cölöpalapozásra  

A táblázat alapján a következőket lehet megállapítani. 

A 3D modellezés eredményei 

 nem érzékenyek a tengelytávolságra, az elmozdulások és nyomatékok a különböző tengely-

távolságra alig különböznek, olyan mintha a cölöpök külön dolgoznának, mint azt már az 

előbbiekben is megállapítottam,  
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 a teherszint kétszeres növekedése az elmozdulásoknak és a nyomatékoknak is kb. azonos, 

2,7-szeres növekedését eredményezi. 

A 2D modellezés eredményei 

 a tengelytávolságtól jobban függenek, a merevség és a terhelés azonos mértékű (a tengely-

távolságokkal arányos) változása az elmozdulások és a nyomatékok különböző mértékű, a 

tengelytávolság növekedésével csökkenő változását okozza, 

 a teherszint kétszeres növekedése az elmozdulások kb. 1,5-szörös, a nyomatékok kb. 2,7-

szeres növekedését eredményezi. 

A 2D és a 3D modellezés eredményeinek összevetése azt mutatja, hogy   

 nagyon különböznek a kétféle modellel megállapított elmozdulások és nyomatékok is, 

 a vízszintes elmozdulások a tengelytávolság növekedésével közelítenek egymáshoz, a teher-

szint növekedésével pedig meg is változik a viszonyuk,  

 1,7-2,0-szer nagyobbak a 2D-vel nyert nyomatékok, a tengelytávolsággal a különbség kis 

mértékben csökken, a teherszint nem befolyásolja.  

Úgy gondolom, a 3D modellezés elvileg mindenképpen helyesebb, és az előző fejezetek 

szerint annak eredményei összhangban vannak az AxisVM modellezéssel és a próbaterheléssel 

nyert eredményekkel is. A 2D modellezéssel kapcsolatos elvi ellenvetések megalapozottak, s 

most azt is megállapítottuk, hogy eredményei gazdaságtalan méretezésre vezetnek. A 2D mo-

dellezés kalibrálása szintén a térbeli numerikus kísérletek, és próbaterhelési mérések alapján 

lehetséges. Értekezésem erre vonatkozó számításokat nem tartalmaz, vizsgálata lehetséges 

jővebeli kutási feladat. 

6.5 Összegzés és a 4. tézis megfogalmazása a cölöpcsoportok modellezéséről 

Megvizsgáltam a korábbiakban legjobbnak talált Plaxis 3D VPB modellel, hogy az egymásra 

hatás mennyiben befolyásolja a csoportban levő cölöpök viselkedését. Megállapítottam, hogy 

mind az egysoros, mind a kétsoros cölöpalapozás esetén a reális tengelytávolságok (2,5D – 

3,0D) mellett:  

a) a reális terhelések tartományában (kb. 2-szeres biztonságig) a cölöpök egymásrahatása 

elhanyagolható, 

b) szemcsés talaj esetén a cölöpcsoportok és az egyedi cölöpök teherviselése egymással 

nincs összhangban, kötött talaj esetén ilyen anomália nem mutatkozik, 

c) törési állapothoz közelítve a különböző csoportok teherviselésének jellege és számszerű 

jellemzői között növekvő különbségek mutatkoznak.  
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Összehasonlítottam még az egysoros cölöpalapozások Plaxis2D és Plaxis 3D modelle-

zésnek eredményeit, s megállapítottam, hogy a 2D modellel nyert eredményeket nem szabad 

elfogadni, mert – az elvi kifogásokon túl – gazdaságtalan méretezéshez vezetnek. 
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7. Egy hídfő modellezése Plaxis 3D programmal 

A hidak legbonyolultabb szerkezeti része a hídfő. Amint azt a 2. fejezetben részletesen bemu-

tattam, elsősorban a hídfő vonatkozásában jelentkeznek azok, a talaj és a szerkezet bonyolult 

kölcsönhatásából keletkező problémák, melyeket a hagyományos geotechnikai modellekkel ne-

héz, csaknem lehetetlen értékelni, ezekre igazán csak a korszerű modellezési lehetőségek kiak-

názásától remélhetünk gazdaságos megoldást.  

A hídfők komplex véges elemes geotechnikai modellezése lehetőséget ad a következőkre:     

 a hídfő optimális szerkezeti kialakításának és építési technológiájának megtervezése, 

 a hídfő szerkezeti elemeinek gazdaságos méretezése, 

 a hídfőnek mint támasznak parametrizálása a felszerkezet méretezéséhez.  

A jelen fejezet egy jellegzetes kialakítású hídfő Plaxis 3D szoftverrel való modelle-zésén 

keresztül analizálja/prezentálja ezek megvalósíthatóságát.    

 

7.1 A szerkezet és az építés modellje 

7.1.1 A szerkezet és a talajkörnyezet modellje 

A szerkezet „általános tervét” a 7.1. ábra érzékelteti. A hídfő 5 db, egy sorban elhelyezett, egy-

mástól 2,8 m (3,5D) távolságra levő, 20 m hosszú, 80 cm átmérőjű cölöpön áll. Vasbeton cö-

löpösszefogó gerendája, 1,2 m széles és 2,0 m magas, hossza 12,40 m. Az ezen levő hídfőfal 

szélessége 0,60 m, magassága 1,80 m. 

A szerkezeti elemek számításba vett paraméterei:  

 rugalmassági modulus 30000-MPa,  

 Poisson-tényező 0,2,  

 térfogatsúly 25 kN/m3.  

A hídfő körüli szemcsés anyagú, 7,50 m magas töltést 1:1,5 hajlású rézsű határolja. Ta-

lajfizikai paramétereit a 7.1 táblázatban mutatom be. Az altalajt 3 rétegűre vettem: a 6,50m 

agyag, a 7,0m homok és a 10,0 m kavics adatai szintén a 7.1. táblázatban láthatók. A talajt, 

hogy a modellezést az első próbálkozásokban az anyagmodell bonyolultságával ne terheljem, s 

a futtatási időt is elviselhető keretek közt tartsam, a gyakorlatban leginkább használatos lineá-

risan rugalmas és a Mohr-Coulomb törvény szerint tökéletesen képlékeny anyagmodellel, vet-

tem figyelembe, mely a tapasztalat szerint növekvő terhelés esetén elfogadható. 

A modellben a cölöpöket, a hídfőfalat és és a szárnyfalakat háromdimenziós testként, 

úgynevezett „solid” elemként vittem be a szoftverbe. A cölöpökre tehát a 4. fejezetben bemu-

tatott „VPB” modellt alkalmaztam, azaz bevittem a „solid” elembe egy „beam” elemet a 4. 
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fejezetben bemutatott módon. A cölöp „solid” eleme köré interface elemet definiáltam, para-

méterét Rf=0,7 értékkel vettem figyelembe. „Beam” elemet építettem a hídfőfalba is, hogy an-

nak igénybevételeit is közvertlenül lekérhessem. Ennek inerciáját a megadott geometriából szá-

mítottam, a rugalmassági modulusát pedig a 4. fejezetben vázoltaknak megfelelően 106 értékkel 

osztva vettem számításba. A cölöpök és a hídfőfal „beam” elemei közötti kapcsolat sarokmerev. 

Az előbbiek szerinti modell 3D képét, a hídfő modelljét a 7.2. és 7.3. ábra szemlélteti.  

talaj 
d / t 

[kN/m3] 
φ 

c  
[kPa] 

Eoed 
[MPa] 



[-] 
viselkedés 

k  
[m/s] 

Háttöltés 20/21 36 10 50 0,25 drénezett 10-4 

Agyag 17/18 22 20 8 0,35 drénezetlen 10-9 

Homok 18/19 30 0 (1) 12 0,30 drénezett 10-6 

Kavics 19/20 36 0 (1) 35 0,25 drénezett 10-8 

 

7.1 táblázat  Talajadatok 

 

7.1. ábra. A szerkezet modellje 
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                    7.2. ábra. A teljes modell véges elemes hálója                7.3. ábra. A vb. szerkezet modellje 

7.1.2 Az építési folyamat modellezése 

A kivitelezést – némi egyszerűsítésekkel – a következő technológiai fázisokkal képzeltem el: 

1. kezdeti állapot (sík felszínnel és K0 tényezővel számított önsúlyfeszültségekkel), 

2. töltésépítés a 3,70m magasan levő lavírsíkig, 

3. cölöpözés a lavírsíkról, 

4. a hídfőfal megépítése és a teljes töltés felépítése a 7,50m szintig, 

5. a felszerkezeti (önsúly- és jármű-) terhek működtetése. 

Erre a technológiai sorrendre háromféle  – szintén kissé leegyszerűsített – időbeli üte-

mezést tételeztem fel: 

a)  gyors építés: a konszolidáció csak felszerkezetépítés (5. fázis) után kezdődik. 

b)  gyors töltés- és alépítményépítés: a konszolidáció kivárása a felszerkezetépítés (5. fázis) előtt, 

c)  lassú építés: a konszolidáció kivárása a töltéslépcsők felhordása (2. és a 4. fázis) után  

E három ütemezés nyilvánvalóan valós lehetőséget, célt jelent, könnyen belátható, hogy 

adott esetben mindegyiknek lehetnek előnyei és hátránya is. E háromféle ütemezésre kiadódó 

fontosabb eredmények összehasonlításával kívánom demonstrálni a PLAXIS 3D modellezés-

ben rejlő azon lehetőségeket, melyek révén egy szerkezet kialakítása és építésütemezése opti-

malizálható. (Dolgozatomban a szerkezeten nem változtatok, ahhoz új modelleket kellene fel-

építeni, s azok vizsgálatának eredményeit összehasonlítani.) Megjegyzem, hogy a konszolidá-

ciós futtatásokra azt írtam elő, hogy addig tartson, míg a terhelés okozta pórusvíz-növekmény 

10 kPa-nál kisebb nem lesz. 

A felszerkezetről átadódó terhelések maximális értékét a következőkre vettem: 

 függőleges teher: 1500 kN/m vonalmenti terhelés, eredője 18600 kN, cölöpteher 3720 kN, 

 vízszintes teher:     150 kN/m vonalmenti terhelés, eredője   1860 kN, cölöpteher   372 kN. 

E terheket úgy tekintettem, hogy azok az állandó és hasznos terheket is magukba foglal-

ják. Természetesen részekre lehetne osztani ezeket időbeliségük alapján is, így a felszerkezeti 

gerendák önsúlyából, a pályalemez és a burkolat önsúlyából, valamint a járműteherből szár-

mazó függőleges erőket, illetve a hőmérsékleti hatásokból és a fékező erőből származó erőket 

érdemes lehet külön vizsgálni. Vizsgálódásaim célját tekintve azonban ezt most nem tartottam 

indokoltnak. A vízszintes terhek irányát úgy vettem fel, hogy azok a háttöltés nyomásával ösz-

szegződjenek.  

A felvett értékek egyébként megfelelnek egy szokványos hídfő terheinek, illetve azokat 

a cölöpök a 4. fejezet tanúsága szerint el is viselik. Végeztem egyébként még számítást 75 kN/m 

vízszintes terhelésre is, azonban ezeket az eredményeket most nem közlöm. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.003



  

99 

  

7.2 Számítási eredmények az alapozás és az alépítmény méretezéséhez 

Itt részletesebben, a lehetőségek érzékeltetésére, csak a „gyors építés” modellezésének eredmé-

nyeit mutatom be és értékelem, s azokból is csak az üzemelő szerkezet (5. modellfázis) teljes 

terhelése alatt a konszolidáció után bekövetkező elmozdulásokat és igénybevételeket. Jelzem 

azonban, hogy a másik két építésütemezésre is jellegében és nagyságrendjében hasonló vég-

eredményeket kaptam. Így a „gyors építésre” vonatkozó eredmények alapján megfogalma-

zandó megállapítások a szerkezet komplex viselkedésére, elmozdulásaira és igénybevételeire 

vonatkozóan általános érvényűnek vehetők. Belátható, hogy a gyors építés és a végső konszo-

lidáció után létrejövő állapot a legkedvezőtlenebb, a másik két építésütemezés és bármelyik 

közbenső fázisa ennél kedvezőbb az elmozdulások és az igénybevételek szempontjából.   

 A számítások további részeredményeit természetesen még kiveszem és elemzem, ami-

kor az építési technológia és ütemezés hatását vizsgálom. Ám ezeket már grafikusan nem köz-

löm, csak a legfontosabb eredményeket gyűjtöm táblázatba a vizsgálódáshoz. 

7.2.1 Az elmozdulások és értelmezésük 

A 7.4. ábra mutatja az üzemi állapotban a teljes terhelés hatására a konszolidáció végére bekö-

vetkező összes függőleges elmozdulást. Maximális értéke a folyópálya alatt a töltéstengelyben 

26 cm, innen a süllyedés a koronaélig kb. 6 cm-el csökken, a lábpontnál pedig a teljes süllye-

désnek kb. a negyede jelentkezik (5 cm). Ezek az értékek és arányaik olyanok, mint amilyenek 

a tapasztalat alapján várhatóak. Közvetlenül a hídfő mögött a süllyedés 26,6 cm, a hídfőé 23 

cm, az előtöltés lábánál pedig kb. 3 cm. Figyelemre méltó, hogy ez kisebb, mint a folyópálya 

lábánál jelentkező érték. A térbeli modell tehát a hídfő körüli töltés süllyedésére a hagyományos 

számításokénál kedvezőbb eredményeket hoz.  

A hídfő és a háttöltés közti süllyedéskülönbséget jól érzékelteti a 7.5. ábrán látható, az 

úttengelyben felvett metszet. A számítás szerint tehát, ha valóban ilyen az építésütemezés, ak-

kor 4,6 cm-es lépcső alakulna ki a hídfőnél. Valójában persze a leggyorsabb építés közben is 

bekövetkezik valamennyi konszolidáció, készül kiegyenlítő lemez, így a süllyedéskülönbség 

csökkenthető, s finomabb modellezéssel természetesen ezek is figyelembe vehetők. Ezen az 

ábrán jól látható a cölöpök és a talaj közötti süllyedéskülönbség is, mely a cölöpellenállásokat 

mobilizálja. Ez most kb. 6cm, ami viszonylag sok, a cölöpnek „stabilabban” kellene állnia. 

A 7.6. ábra a cölöpök és a hídfő függőleges elmozdulását mutatja. A cölöpök kb. 23 cm- t 

süllyednek, süllyedéskülönbségük legfeljebb 2 mm, a cölöpösszefogás tehát merev mozgást 

eredményez. 
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7.4. ábra. A függőleges elmozdulások térbeli alakulása 

 

7.5. ábra. A függőleges elmozdulások alakulás az úttengely alatt 

A 7.7 ábra a cölöpök és a teljes hídfő vízszintes mozgásairól tájékoztat. A hídfő minden 

pontja a híd felé mozdul el, s a mozgás lényegében azonos a hídfőhöz kapcsolódó talajtömegek 

mozgásával, ami természetes. A hídfő tetejének elmozdulása 11,4 cm körül van, a cölöpök te-

teje 8 cm-t, alja 0,7 cm-t mozdul el. 
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7.6. ábra. A hídfő és cölöp függőleges mozgásai 7.7. ábra. A hídfő és cölöp vízszintes mozgásai 

A 7.9 ábrán a hídfő és talajkörnyezetének hídtengely irányú vízszintes elmozdulásai lát-

hatók. A legnagyobb mozgás (11,4 cm) a hídfőfal tetején van, amelyet már az előző ábrán is 

láttunk. Érzékelhető az előrézsű lábának a környezeténél kissé nagyobb előremozdulása is. 

 

7.9. ábra. A vízszintes elmozdulások térbeli alakulása 
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7.2.2 Az igénybevételek bemutatása és értelmezése 

A  7.10. ábra a cölöpök elmozdulásit és igénybevételeit mutatja 

 
  

  

uymax=81mm Qmax=1044kN Mmax=886kNm Nmax=4111kN uzmax=225mm 

7.10. ábra  A cölöpök vízszintes elmozdulásai, nyíróerői, nyomatékai, normálerői és függőleges elmozdulásai 

A nyíróerő ábrán a cölöpösszefogó szintjén nagyobb érték jelentkezik. Itt adódik át a 

hídfőfalról a háttöltés nyomása és a felszerkezet vízszintes terhe. A maximális 1044-kN érték 

után a nyíróerő a rugalmas megtámasztásra jellemzőnek mondható lefutással gyorsan csökken. 

A cölöp a maximális nyíróerőt kevés nyírási vasalással fel tudja venni, lejjebb pedig arra nincs 

is szükség. 

A nyomatéki ábrát megvizsgálva feltűnő a befogási nyomaték hiánya. A cölöp szempont-

jából az igazi befogás elmaradása nyilván a biztonság javát szolgálja, de a gazdaságosság kárára 

megy. A nyomatéki ábráról leolvasható a maximális pozitív nyomaték: Mmax=886 kNm, s az 

ehhez tartozó normálerőt, a PLAXIS eredménytáblázatából lehet kivenni: N=3980 kN. (A ma-

ximális Nmax=4111 kN erőnél ez annyival kisebb, amennyit rajta a palástellenállás az Mmax he-

lyéig csökkentett.) Erre az igénybevételpárra a cölöp az előző fejezetben ismertetett teherbírási 

vonal alapján könnyen bevasalható. 

A 7.11. ábrán a hídfőfal nyomatéki és nyíróerő ábráját mutatom be. Az ábrák alakhelye-

sek, az értékek pedig kisebbnek látszanak, mint amekkorákra az ilyen gerendákat méretezni 

szokták.  
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7.11. ábra. A hídfőfal nyomatéki és nyíróerő ábrái 

A bemutatottak érzékeltetik, miként lehet a Plaxis 3D modellből az igénybevételeket a 

szerkezeti elemek méretezéséhez összeállítani. 

 

7.3 Az építési technológiák értékelése a Plaxis 3D modell alapján 

A 7.1.2. fejezetben jeleztem, hogy háromféle építésütemezést vizsgáltam. Az ezekre végzett 

futtatások legfontosabb eredményeit a 7.2. táblázatba gyűjtöttem ki. A cölöpök süllyedését, 

maximális normálerejét és nyomatékát adtam meg a cölöpözés utáni négy modellezési fázisra: 

a töltés teljes felmagasítására, az azt követő konszolidációra (ha volt ilyen), a felszerkezeti ter-

helésre és az azt követő végső konszolidációra végzett számításokból. A táblázat utolsó előtti 

sorában pedig az összes építési és konszolidációs időt adtam meg. 

A cölöpök süllyedése lényegében a hídfő süllyedésével azonos, így a felszerkezeti terhe-

lés felvitele utáni cölöpsüllyedések a felszerkezetet veszélyeztető süllyedésként értelmezhetők. 

A normálerők változása azt mutatja meg, hogy mennyiben terheli a cölöpöt a töltés a negatív 
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köpenysúrlódáson keresztül és mennyiben a felszerkezet. A nyomatékok változása háttöltés ha-

tásának változásából és a felszerkezeti teherből adódik. A megadott idők tulajdonképpen a kon-

szolidációs idők összegei, mert az építési fázisok időigényét elhanyagoltam, úgy tekintendők, 

mint az építés kezdetétől a mozgásmentes állapot eléréséig szükséges időtartam.        

modellfázisok cölöpjellemzők 

építésütemezés 

gyors  
hídépítés 

gyors  
alépítmény- és 

töltésépítés 

lassú  
hídépítés 

töltésmagasítás  
a koronaszintig   

a hídfőfal  
építésével együtt 

süllyedés [mm] 97 90 111 

normálerő [kN] 1014 1014 978 

nyomaték [kNm] -712 -712 -589 

konszolidáció 
a töltés alatt 

süllyedés [mm] - 91 112 

normálerő [kN] - 1253 1025 

nyomaték [kNm] - -464 -515 

felszerkezeti  
terhelés 

süllyedés [mm] 203 193 210 

normálerő [kN] 3888 3743 3819 

nyomaték [kNm] 895 1051 975 

végleges 
konszolidáció 

süllyedés [mm] 266 257 254 

normálerő [kN] 4111 3869 3921 

nyomaték [kNm] 886 1055 996 

a felszerkezetet terhelő süllyedés [mm] 169 166 142 

építési és konszolidációs idő [nap] 177 254 405 

7.2. táblázat  A cölöpök süllyedésének és igénybevételeinek alakulása az építésütemezés függvényében 

A táblázatot értelmezve a következő megállapításokra juthatunk: 

 a gyors építés eredményezi a felszerkezetet terhelő legnagyobb süllyedést és a legnagyobb 

cölöperőt, viszont a nyomaték ekkor a legkisebb,  

 a gyors alépítmény- és töltésépítésre adódott a legnagyobb nyomaték, viszont a normálerő a 

legkisebb,  

 a lassú építés kéri a legtöbb időt, viszont ekkor a legkisebb a felszerkezetet érő süllyedés. 

Ezek az arányok logikusak, inkább az okoz meglepetést, hogy az időtartamok kivételével 

nincs számottevő különbség az adatokban. A lassú építéssel alig csökken a felszerkezetet ter-

helő süllyedés, alig kisebbek az igénybevételek a másik két ütemezéshez képest, miközben az 

összes időtartam jóval nagyobb. A vizsgált esetben tehát az merülhet fel, hogy érdemes-e ki-

várni két töltésépítési fázis után a konszolidációt, ha annak kevés a hozadéka. Valószínűleg 

érdemesebb a gyors építést preferálni, és a felszerkezet jobb modellezésével igazolni, hogy az 
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képes a kicsit nagyobb süllyedések elviselésére. Az a gondolat is kínálkozik, hogy semmikép-

pen sem érdemes a hídfő cölöpjeinek építésével sokáig várni, s ezért kétszer felvonultatni a 

cölöpöző gépláncot. 

Hangsúlyozom, hogy e gondolatok a konkrét példa kapcsán fogalmazhatók meg, s nem 

általánosíthatók. Érzékeltetik azonban, hogy az ilyen modellezés valóban jó lehetőségeket kínál 

a szerkezet és a technológia optimalizálására.     

Érdemes még felfigyelni arra, hogy a cölöpökben a negatív köpenysúrlódás 1000-1250 

kN normálerőt kelt, de ez később csökken, hiszen a végső fázisban működő 3900-4100 kN erő 

alig több, mint a felszerkezeti teherből adódó 3720 kN. Úgy tűnik tehát, ezt a problematikát is 

lehet értékelni a modellel. 

Érdekes az is, hogy a maximális nyomatékok előjelet váltanak. Ennek okát a 7.12. ábra 

alapján érthetjük meg, melyen a cölöpök vízszintes elmozdulását mutatom be. A töltésépítés 

hatására az altalaj összenyomódása miatt a folyópálya felé növekvő süllyedés keletkezik, így a 

cölöpök arra felé hajlanak, míg a felszerkezeti teher fellépése után, melynek vízszintes össze-

tevője is van, a mozgások megfordulnak. Figyelmeztető, hogy a gyors építéskor a töltésmaga-

sítás hatására a negatív nyomaték csaknem azonos nagyságú a végső állapotra számítottal. Elő-

fordulhat tehát olyan eset is, amikor a végső nyomatéknál nagyobb is működhet egy közbenső 

építési fázisban. E modellezéssel az ilyen veszélyek is feltárhatók 

   

a teljes töltésmagasság elérése után a felszerkezeti teher felvitele után a végső konszolidáció után 

7.12. ábra. A cölöpök vízszintes mozgása 
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7.4 Kiegészítő számítások 

A Plaxis 3D-nek a hídfőkre való alkalmazásában rejlő lehetőségeket, az ettől várható előnyöket 

még néhány kiegészítő számítás eredményének ismertetésével szeretném megmutatni.  

 Végeztem futtatást a 7.1. fejezetben részletesen bemutatott szerkezetre, talajviszonyokra 

és építési fázisokra „gyors alépítmény- és töltésépítés” építésütemezési esetre úgy, hogy  

 egyetlen talajparamétert, éspedig a felső agyagréteg áteresztőképességét változtattam meg, 

két nagyságrenddel növelve azt, 

 az MC-talajmodell helyett a HS-talajmodellt alkalmaztam az előbbi változáson túl.   

 E változtatások hatását az eredményekre a 7. 3. táblázatban foglaltam össze. 

modellfázisok cölöpjellemzők 
gyors alépítmény- és töltésépítés építésütemezés 

MC-talajmodell HS-talajmodell 

  kA=10-9 m/s kA=10-7 m/s 

töltésmagasítás  
a koronaszintig   

a hídfőfal  
építésével együtt 

süllyedés [mm] 90 91 146 

normálerő [kN] 1014 1014 1322 

nyomaték [kNm] -712 -712 -955 

konszolidáció 
a töltés alatt 

süllyedés [mm] 91 91 147 

normálerő [kN] 1253 1260 1543 

nyomaték [kNm] -464 -486 -436 

felszerkezeti  
terhelés 

süllyedés [mm] 193 191 199 

normálerő [kN] 3743 3745 4250 

nyomaték [kNm] 1051 1042 817 

végleges 
konszolidáció 

süllyedés [mm] 257 203 207 

normálerő [kN] 3869 3879 4391 

nyomaték [kNm] 1055 1050 1079 

a felszerkezetet terhelő süllyedés [mm] 166 112 60 

konszolidációs idő [nap] 254 17 17 

7.3. táblázat  A cölöpök süllyedésének és igénybevételeinek alakulása az építésütemezés függvényében 

 Az áteresztőképesség megváltoztatása a következőket hozta: 

 az eredmények nagy többségére nem hatott ki, a különbségek nagy része a számítási pontat-

lanságnak tudható be,  

 a konszolidációs idő szinte lenullázódott a korábbihoz képest,  

 a felszerkezetet terhelő süllyedés kétharmadára csökkent, ami kedvező. 

(Korábban említettem, hogy az építési időt a nagyobb konszolidációs időhöz képest elhanya-

golhatjuk el. A most kapott csekély konszolidációs idővel az építési idő már azonos nagyságú 

lehet, de valójában mindkettő elhanyagolható.)  
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 A talajmodell megváltoztatása azt eredményezte, hogy 

 az első fázisokban nagyobb süllyedések léptek fel, így a végére kevesebb maradt, ami a fel-

keményedésnek köszönhető, 

 a felszerkezetet terhelő süllyedés csaknem harmadára csökkent, ami nagyon kedvező, 

 a cölöpöket a különböző fázisokban terhelő normálerők kissé megnőttek, a nyomatékok me-

net közben csökkentek, a végső fázisban lényegében ugyanaz lett, ami szintén előnyös. 

E számítások érzékeltetik, hogy a kritikus talajok áteresztőképességének ismeretében az 

ütemezés pontosítható, ill. a fejlettebb talajmodellek alkalmazása további előnyöket hozhat.  

7.5 Támaszmerevségek meghatározása a hídfők PLAXIS 3D modellezéséből 

A hídfő PLAXIS 3D modellezésének harmadik célja, hogy az elkülönült felszerkezeti model-

lezés számára a hídfő viselkedését, megtámasztási képességét minél valósághűbben leíró rugó-

karakterisztikát szolgáltassunk. Ehhez a bemutatott (és hasonló) modellezéssel elő kell állítani 

a felszerkezetről érkező terhelés erő-süllyedés görbéjét. Ilyenek vannak a 7.13. és 7.14. ábrá-

kon. Ezek a háromféle ütemezésre, a függőleges és vízszintes terhelés 10:1 arányára, s végtelen 

gyors (drénezetlen) teherfelvitelre készültek. Ugyanezen hídfőre készíthetők azonban hasonló 

görbék másféle ütemezésre, másféle teherarányra és pl. adott sebességű vagy drénezett terhe-

lésre is. Úgy tekinthetők ezek, mint a hídfők szimulált próbaterhelési görbéi. 

 

7.13. ábra. A hídfő szimulált függőleges próbaterhelési görbéi gyors felszerkezeti terhelésre 
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A felszerkezet modellezéséhez kiválaszthatók közülük azok az összetartozó görbék, me-

lyek a hídfők felszerkezeti terhelését a lehető legjobban közelítik.  A görbéket a várható terhe-

lési tartományra egyenessel helyettesíthetjük, s annak hajlása adja a felszerkezet alátámasztását 

jellemző, vonalmenti ágyazási tényezőket a függőleges (z) és a vízszintes (y) irányra.  

 
7.14. ábra. A hídfő szimulált vízszintes próbaterhelési görbéi gyors felszerkezeti terhelésre 

A görbék helyettesíthetők két egyenessel is, ha a felszerkezet modellezésére használt 

szoftver két kapcsolódó ágyazási tényezővel is jellemezhető megtámasztást is képes kezelni. 

Közelíthetünk egy ágyazási tényezővel és egy határerővel is, ha pl. az AxisVM-mel dolgozunk, 

s a görbe jellege olyan.  

A megadott görbék közül például  

 a függőleges teherviselési görbéket egyetlen egyenessel is közelíthetjük, s így kb. 15000 

kN/m/m vonalmenti ágyazási tényezőt vehetünk fel, 

 a vízszintes teherviselési görbéket egyetlen ferde és egy függőleges egyenessel lehet közelí-

teni és kb. 4000 kN/m/m vonalmenti ágyazási tényezőt és 120 kN/m vonalmenti hatáerőt 

vehetünk fel rájuk, ami persze eléggé durva közelítés. 
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7.6 Összegzés és az 5. tézis megfogalmazása a hídfők Plaxis 3D modellezéséről 

Megvizsgáltam, hogy mennyiben lehet modellezni a hídfők komplex viselkedését a Plaxis 3D 

szoftverrel, s az eredmények miként hasznosíthatók a tervezési gyakorlatban.  

a) Megállapítottam, hogy a cölöpöket és a vasbeton hídfőszerkezeteket összekapcsolt „solid” 

és „beam” elemekkel modellezve az elmozdulásokra és a szerkezeti igénybevételekre reális 

eredményekhez juthatunk.  

b) Bemutattam, hogy egy ilyen modellezéssel optimalizálhatók a szerkezetek és az építésüte-

mezés.  

c) Eljárást adtam arra, hogy miként lehet a modellel olyan rugókarakterisztikákat meghatá-

rozni, melyekkel a hídfők a felszerkezet modelljében megfelelően figyelembe vehetők. 
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8. Javaslatok a téma további művelésére 

8.1 Javaslatok a tervezési gyakorlat számára 

Összegyűjtöttem, rendszereztem a hidak, hídfők geotechnikai tervezésének azon kritikus konst-

rukciós és méretezési részleteit, amelyek tervezésében a fejlettebb, a talaj és a szerkezet köl-

csönhatását is figyelembeevő modellezést célszerű alkalmazni, melyekkel jobb, gazdaságosabb 

megoldásokat tervezhetünk. Ezeken a területeken ajánlom a szerkezettervezők és a 

geotechnikus tervezők fokozott együttműködését. 

Eljárást dolgoztam ki az AxisVM (és a hasonló elvű „szerkezetes” véges elemes progra-

mokban) a Winkler féle rugóállandó és a határerő földstatikai elven történő felvételére. Bemu-

tattam azt, hogy miként lehet egy erő-elmozdulás görbe alapján az ágyazási tényezőket oly 

módon meghatározni, hogy azok már a határerőt is tartalmazzák. További eljárásokat dolgoz-

tam ki a rugóállandóknak méréses vagy szimulált próbaterhelés alapján való felvételére. 

Megvizsgáltam a Plaxis 3D szoftver cölöpmodellezésre ajánlott VPB és EP technikáit. A 

leírt tapasztalatokat a tervezési gyakorlatban közvetlenül tudják hasznosítani azok, akik a Plaxis 

3D szoftverrel dolgozni tudnak. 

Eljárást dolgoztam ki arra, hogy miként lehet meghatározni a Plaxis 3D szoftverrel az 

AxisVm (és a hasonló elvű „szerkezetes” véges elemes programok) szoftverhez a cölöpöket 

megtámasztó talajt vagy a teljes alátámasztást, mindenek előtt a hídfőt figyelembe vevő rugók 

állandóját és határerejét. A Plaxis 3D szoftvert használó geotechnikusok ennek alapján meg-

bízható alapadatokat szolgáltathatnak a felszerkezetet tervező hidászoknak.  

Bemutattam, hogy miként lehet modellezni egy hídfőt a Plaxis 3D szoftverrel beleértve 

az időbeliséget és annak következményeit is. Ezt követve a geotechnikusok optimalizálhatják 

a hídfők szerkezetét és az építésütemezést. 

8.2 Javaslat a további kutatási irányokra 

A tudományos eredmények továbbgondolásának lehetőségeit illetően az alábbiakat javaslom: 

– a végeselemes programokkal történő modellezést a fejlettebb anyagmodellek, elsősorban a 

Hardening Soil és a Soft Soil modellek figyelembevételével, 

– a végeselemes tervezési, számítási eredmények monitoringgal történő ellenőrzését, majd 

„back-analysis” révén a modellezés pontosítását, 

– a 2. fejezetben vázolt feladatok, szerkezetek végeselemes modellezését, az eredmények rész-

letes értékelését. 
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