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1. Bevezetés 

A kutatási téma jelentősége, aktualitása 

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

nagyszabású 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 nagy kihívást 

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

tervezik a Komárom melletti új Dunahídat, illetve megindult a vasúthálózat korszerűsítése, 

melynek keretében ugyancsak sok hídépítési munka várható. 

A szokványos hidak általában előregyártott gerendákból kéttámaszú tartók sorozata-

ként épülnek, melyeket a vasbeton pályalemezek tesznek folytatólagos többtámaszú tartókká, 

s így végleges állapotukban a támaszmozgásokra is érzékeny felszerkezetté. A szélső táma-

szok ma általában rejtett hídfők, a támasz 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 vet fel, mint pl. a negatív köpenysúrlódás keze-

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

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

szerkezetek tervezésében az építés közbeni állapotok méretezése gyakran problematikusabb 

az üzemi állapotokénál. 

 

 

1.1. ábra. Szokványos közúti hidak kialakítása 

A múltbéli és előttünk álló nagyvolumenű hídépítési program gazdaságossága természetesen 

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

tervezők igyekeznek megfelelni az elvárásnak, s e törekvés nyomán az elmúlt időszakban a 

felszerkezetek tervezésében uralkodóvá vált a véges elemes analízis alkalmazása, mindenek-

előtt az AxisVM szoftveré. A felszerkezeteket komplexitásukban térbeli szerkezetként model-

lezik, s az elemekhez általában lineárisan-rugalmas anyagmodellt rendelnek.  



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

süllyedéskülönbségét viszik fel hatásként a szerkezetre. Többnyire azonban inkább Winkler-

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

si 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 álta-

lában az intuíció, a felvett értékek mellett lényegében csak az szól, hogy a velük végzett mére-

tezés (ez idáig) nem vezetett tévedésekhez. A felszerkezetet az ilyen modellből kiadódó 

igénybevételekre méretezik, elmozdulásait ezekkel számítva értékelik. 

a,

 

uz = 10 mm 
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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 

Megismerve a méretezés jelen helyzetét, a cölöpök vízszintes (keresztirányú) terhelés alatti 

viselkedésének modellezése látszott a témaválasztáskor a legproblematikusabb kérdésnek, így 

ennek szenteltem a legnagyobb figyelmet a kutatásom során.  

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

kezet gazdaságosabb lehet. Különösen igaz ez például a keretszerkezetű hidakra, mert a felszerkezet és 

az alépítmény sarokmerev összeépítése a felszerkezet igénybevételeit csökkenti. Ennek egy új típusa 

az integrált hídszerkezet, mely még a dilatációs- és a saruszerkezetek elhagyását is lehetővé teszi.  

A talaj/szerkezetkölcsönhatásnak, a talaj viselkedésének pontosabb modellezése azon-

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

hozhatja. Az elmúlt évtizedben számos konkrét eset, probléma jelezte ezt. Rámutatok majd, 

hogy több esetben lehetett a korszerűbb modellezéssel jobb megoldásokat javasolni, kritikus-

nak mondható problémákat megoldani. Az adekvát modellezés korszerű és rendkívül gazda-

ságos szerkezetek, pl. az erősített talajtámfalas hídfők alkalmazását is lehetővé tenné. Ezt a 



hidas szakterület az ilyesféle szerkezeteknek a 90-es évek közepén bekövetkezett károsodása 

miatt kizárta az eszköztárból, miközben másutt nagy számban kerülnek ilyenek bevetésre.  

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

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

modelleket használó geotechnikai szoftverek, mint pl. a PLAXIS, a MIDAS, a Sofistik stb. 

Ezekkel a talajkörnyezet a talajvizsgálati eredményekből levezethető talajpareméterekkel jel-

lemezhető kontinuumként vehető figyelembe, melyek a nemlineáris és időfüggő talajviselke-

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

A legújabb szoftverek képesek a teljes (fel)szerkezet és a talajkörnyezet együttes modellezésé-

re is. Különösen fontos esetekben érdemes lehet már a közeljövőben is erre törekedni. Ez azonban 

drága hardvert és szoftvert, kiváló statikai és geotechnikai felkészültséget és elegendő tervezési időt 

kíván meg. Mindezek magas költségekkel is járnak, s bár ez a szerkezet árában bőségesen megtérül-

het, a tervezés időszakában ma még általában mindenütt nehéz a vázolt feltételeket teljesíteni. Látnunk 

kell továbbá, hogy ezek a szoftverek inkább csak a geotechnikus körökben terjedtek el. Használatuk-

hoz ezért szükséges lenne a geotechnikai és a tartószerkezeti tervezők eddigieknél szorosabb együtt-

működése.  

A rutin tervezésben ma és még jó ideig az látszik lehetségesnek és ezért indokoltnak, 

hogy közbenső megoldásként azt célozzuk meg, hogy csak az alépítmények és az alapozások, 

valamint a talajkörnyezet kölcsönhatását modellezzük a legfejlettebb geotechnikai szoftve-

rekkel. Ezeket a talajkörnyezettel ténylegesen érintkező szerkezeteket ezek segítségével mére-

tezzük is, de ezen túl ezeket a modelleket alkalmazva állítsunk elő olyan paramétereket, me-

lyekkel a felszerkezet tervezői a felszerkezet modelljében a talaj és az alapozás kölcsönhatását 

a szokásos módon lineáris rugókkal, vagy esetleg ezeket javítva, pl. multilineáris rugókkal 

vagy a rugalmas viselkedést határerővel korlátozva modellezni tudják.  

Értekezésem alapvetően ezt az eljárást kívánja szolgálni, s a 4. fejezettől ennek lehető-

ségeit keresem, illetve mutatom be. 

Rámutatok még arra, hogy az utóbbi időkben a geotechnikai modellezés jelentősége a 

hídépítésben is növekedik. Korábban a geotechnikus talajmechanikai szakvéleményt készített, 

ebben alapozási javaslatot adott, esetleg süllyedéseket és cölöpteherbírást számított, a további 

konkrét tervezésben alig vett részt. Napjainkban a geotechnikai tervező szerepe bővül, s a 

közeljövőben még inkább nőhet, mert egyre nagyobb geotechnikai tudás kell az egyre kedve-

zőtlenebb altalajú területekre szoruló közlekedési pályák és a részüket képező hidak tervezé-

séhez. Elemei közül a következőket emelhetjük ki: a gyakran szükségessé váló talajjavítási és 

talajerősítési eljárások megválasztása, az optimális cölöpalapozás megtervezése, a hídfők 



komplex viselkedésének modellezése, a háttöltés és az alapozás süllyedésének és konszolidá-

ciójának értékelése, a támaszmozgások figyelembevétele 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 eredményei. 

Az értekezés célkitűzései, a kutatás várható főbb eredményei 

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

kifejlesztett modelleket használunk a valóságos szerkezeti konfigurációk és mechanikai jelen-

ségek változatainak vizsgálatára. A feladatok többsége „hétköznapi”, azokat az egyetemi 

alapképzésben megszerezhető kompetenciával, kipróbált modellek alkalmazásával meg lehet 

oldani. Bonyolultabb esetek felismerésére, a komplex kérdések tisztázásához használható 

modellek ismeretére és a körülményekhez igazodó változat kiválasztására képesít a mester-

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

numerikus módszerek és az informatikai hardver folyamatos fejlődése, ami már ma is lehető-

vé teszi a felszerkezet és a talajkörnyezet azonos tudományos igényességű, térbeli 

végeselemekkel és többféle anyagmodellel történő leírását (Ansys, Abaqus stb.). Ez az igé-

nyesség azonban csak bonyolult kölcsönhatások, szerkezetek, magas költségek esetén indo-

kolt. A gyakorlati tervezés ezzel a lehetőséggel ritkán élhet. Értekezésemben ezért törekszem 

olyan javított modellek kialakítására, amelyek a „köztes” tartományba sorolható feladatok 

pontosabb, megbízhatóbb, de még vállalható követelményeket támasztó megoldására alkal-

masak. 

 

 

 

 



Témavezetőmmel és munkatársaim segítségével az előbbiekben vázoltak érzékelése és a szak-

irodalom tanulmányozása nyomán a következő kutatási programot fogalmaztuk meg: 

 a hídszerkezetek jobb modellezését kívánó problémák, a jobb modellezéstől várható elő-

nyök 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 kialakítá-

sának és méretezésének a javítására. 

Disszertációm e feladatsor teljesítéséről szól. 

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

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

volt számomra is, hogy a megmutatkozó összes kérdés, probléma megoldásáig e kutatás kere-

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

tőségként, majdani eredményként, melyeket a korszerű statikai és geotechnikai méretezés 

összekapcsolásától remélhetünk.     

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

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

modellezés eszközeinek jobb kihasználását vizsgálom, illetve ehhez a hagyományos földstati-

kai elven nyugvó bemenő adatokat szolgáltatok. Ez a szerkezettervezők számára úgy nyújthat 

előrelépést, hogy nem kell a végeselemes geotechnikai modellezés részleteibe elmélyedniük. 

Mint már említettem, munkámban magam is régóta dolgozom az AxisVM szoftverrel, taní-

tom a használatát. Mindezek megalapozták, hogy alkalmazásának kiterjesztésével, eszközei-

nek kihasználásával foglalkozzam.        

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 kurzuson 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 meny-

nyiben közelíthetők a fejlettebbnek minősíthető Plaxis 3D modell eredményei.  

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

zésére. Ez lehet az alapozás, az alépítmény és a töltés tervezése szempontjából a legjobb lehe-

tőség, 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 

modelljéhez. Említettem, hogy hasonló vizsgálatokat végeztem már korábban a Midas GTS 

szoftverrel [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 foglalkoztam.            

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 legközvetle-

nebbül hasznosítható eredménye. 

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

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

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

kölcsönhatás figyelembevételének igénye. Tény ugyan, hogy a közúti hidak tervezését szolgá-

ló útügyi előírás utolsó, 2012-ben megjelent változata igyekezett ezt az igényt elrejteni, de 

már sokan szorgalmazzák ennek meghaladását. A vasúti hidak tervezését szabályozó MÁV-

utasítás új változatát is most már az Eurocode 7-1-gyel harmonizáltan kívánják elkészíteni, s 

ebben – reményeim szerint – megjelennek azok a kutatási eredmények is, melyeket értekezé-

semben közreadok. Talán így lesz majd a közúti hidak vonatkozásában is. 

 



A kutatás során alkalmazott módszerek 

Munkám első fázisában részletes szakirodalom-kutatást végeztem, a disszertáció 2. fejezete 

elsősorban erre épül. A szakirodalom tanulmányozása, követése azonban természetesen a 

munka legutolsó fázisáig tartott, amikor is saját új eredményeimet összevetettem másokéval.   

A tudományos publikációk tanulmányozása mellett áttekintettem a hazai hídtervezési 

projektek dokumentumait, egyeztettem hídász és geotechnikai tervezőkkel, feltártam a hazai 

tervezési gyakorlat kutatásomhoz kapcsolódó részeit.  

A Széchenyi István Egyetemen 2009-re sikerült beszerezni olyan számítógépes progra-

mokat, melyek számomra is lehetőségeket adtak az ezekkel végezhető korszerűbb számítások-

ra, ezeket kutatási céllal alkalmaztam disszertációmhoz [Szép J. és tsai, 2009]. Különösen sok 

időt fordítottam a PLAXIS 2D és 3D, valamint a MIDAS GTS véges elemes szoftverek hasz-

nálatának elsajátítására. Ehhez több külföldi és hazai tanfolyamon, „user’s meeting”-en 

(Delft, Frankfurt,) is részt vettem, illetve doktorandusz társaimmal is együttműködtem. 

A disszertációm elkészítéséhez nagyszámú, időigényes futtatást végeztem a PLAXIS 

3D szoftverrel a cölöpök és a hídfő komplex vizsgálatára, melyet ilyen célra ismereteim sze-

rint még nagyon kevesen használtak. A futtatások eredményeit grafikusan ábrázoltam, érté-

keltem, következtetéseket vontam le. 

Gyakorló híd és geotechnikus tervezőkkel egyeztettem, az általuk használt, elsősorban 

az AxisVM szoftver alkalmazásán alapuló megoldások javításán is sokat dolgoztam. Ezt a 

programot rendszeresen alkalmazom, s az egyetemen tanítom a használatát. 

Kutatásaim ideje alatt a hivatkozott publikációk mellett több előadást is tartottam a híd-

alapozás, valamint a talaj és a szerkezet kölcsönhatásnak modellezése témakörében különböző 

szakmai konferenciákon. 



2. Az értekezés téziseinek ismertetése 

1. tézis 

Eljárásokat dolgoztam ki a szerkezettervezésben gyakran használt cölöpmodellezési 

módszer javítására. 

a, Földstatikai alapon nyugvó képleteket adtam a cölöpökhöz kapcsolódó függőleges és 

vízszintes támaszok ágyazási tényezőjének és határerejének meghatározására, melyekkel fi-

gyelembe vehető a cölöp körüli talajzóna térbeli teherviselése, takarása 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 bő-

vítményét alkalmazva kidolgoztam egy eljárást arra, hogy valódi vagy szimulált próbaterhe-

lésből nyert erő-elmozdulás görbéhez miként lehet megtalálni azt a rugóállandókkal, határ-

erőkkel és mélységekkel jellemzett támaszrendszert, mely a görbe által leírt teherviselést 

eredményezi. 

Vonatkozó saját publikáció: Szép J.és tsai (2009, 2011/c, 2011/d, 2013). 

2. tézis  

Elemeztem a Plaxis 3D szoftver cölöpmodellezési lehetőségeit és összehasonlító számí-

tások 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 

hasonló 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 víz-

szintes elmozdulási ábrákból. Kimutattam, hogy ezekkel az AxisVm gyakorlatilag ugyanazt a 

teherviselést mutatja ki, mint a forrásként használt Plaxis 3D modell.  

c), A vizsgálódás eredményeképpen az is megállapítható volt, hogy a függőleges irányú 

terhelés-elmozdulás kapcsolatot nem befolyásolják a vízszintes terhek, a vízszintes tehervise-

lésre nincs hatása a függőleges terhelésnek. E megállapítás arra bátoríthat, hogy az egysze-

rűbb modellekben (pl. AxisVM) a talaj és a cölöp kölcsönhatását a különböző irányokra füg-

getlen támaszokkal modellezhetjük. 

Vonatkozó saját publikáció: Szép J.és tsai (2008/a). 



3. tézis 

Előállítottam különböző modellezésekkel egy adott ScrewSol cölöp valódi vízszintes próba-

terhelésének 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 szá-

mítás viszont veszélyesen kis, az Excel-Solver pedig túlzottan nagy nyomatékot szolgáltat. 

4. tézis 

Megvizsgáltam a korábbiakban legjobbnak talált Plaxis 3D VPB modellel, hogy az egy-

másra 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 számsze-

rű jellemzői között növekvő különbségek mutatkoznak.  

Összehasonlítottam még az egysoros cölöpalapozások Plaxis2D és Plaxis 3D modellezésnek 

eredményeit, s megállapítottam, hogy a 2D modellel nyert eredményeket nem szabad elfo-

gadni, mert – az elvi kifogásokon túl – gazdaságtalan méretezéshez vezetnek. 

Vonatkozó saját publikációk: Szép J. (2012) 

 

 

 



 

5. tézis 

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 épí-

tésütemezés.  

c) Eljárást adtam arra, hogy miként lehet a modellel olyan rugókarakterisztikákat megha-

tározni, melyekkel a hídfők a felszerkezet modelljében megfelelően figyelembe vehetők. 

Vonatkozó saját publikációk: Szép J. (2011/b, 2011/d, 2014) 



 

3. Összegzés 

Javaslatok a tervezési gyakorlat számára 

Kutatási eredményeim alapján az alábbi javaslatot teszem: 

Összegyűjtöttem, rendszereztem a hidak, hídfők geotechnikai tervezésének azon kritikus 

konstrukciós és méretezési részleteit, amelyek tervezésében a fejlettebb, a talaj és a szerkezet 

kölcsönhatását is figyelembeevő modellezést célszerű alkalmazni, melyekkel jobb, gazdasá-

gosabb 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 prog-

ramokban) a Winkler féle rugóállandó és a határerő földstatikai elven történő felvételére. Be-

mutattam 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 rugóállandók felvételére. 

Ismertettem, azt, hogy miként lehet modellezni az időbeliséget, annak következményeit. 

A fenti eljárások gyakorlati alkalmazását javaslom, mind szerkezettervezői, mind 

geotechnikus tervezői körökben. 

További kutatási irányok 

A tudományos eredmények továbbgondolásának lehetőségeit illetően az alábbiakat javaslom: 

– A véges elemes programokkal történő modellezést a fejlettebb anyagmodellek, (első-

sorban a Hardening Soil) figyelembevételével 

– a véges elemes tervezési, számítási eredmények helyszíni monitoringgal történő ellen-

őrzését, majd „back-analysis”-sel a modellezés pontosítását. 

– A 2. fejezetben vázolt feladatok, véges elemes modellezését, az eredmények részletes 

értékelését 
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