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Összefoglaló 

A toronyházak tervezésének és építésének hazánkban idáig nem volt hagyománya. A válto-

zás lehetősége néhány év óta fennáll, ennek eredményeként épül Budapesten az első, 120 mé-

teres magasságot meghaladó MOL-Campus nevű toronyház. Az előkészítése évekre nyúlik 

vissza, témám választása ehhez datálódik és szorosan kapcsolódik. 

A kutatás első részében áttekintettem az Európában több évtized alatt felhalmozott elméleti 

tudást és tapasztalatot, képet alkottam a toronyházak esetében általában alkalmazott szerkeze-

tekről. (A témában több publikációt is közöltem.) A toronyházak alapozási koncepciójának 

meghatározása céljából európai toronyházakat tartalmazó internetes adatbázisokból származó 

adatok többváltozós adatelemzésén alapuló módszert dolgoztam ki. Ehhez egy a mérnökök által 

kevéssé ismert statisztikai eljárást is alkalmaztam. A módszer gyakorlati lépései során megvizs-

gáltam, hogy a budapesti körülmények között mi lehet a toronyházak optimális alapozási szer-

kezete, és annak van-e alternatívája. Ezen újszerű módszerről szól az 1. tézis. 

A toronyházak esetében lényeges hatást jelent a földrengés, ezért azzal részletesen foglal-

koztam. Térbeli végeselemes modelleken végzett numerikus szimulációkkal előállítottam a jel-

legzetes toronyházak alaprezgési periódusidőit. Az alapozást rugalmas ágyazásként modellez-

tem, és ebből származtatva két új, a periódusidő becslésére szolgáló formulát javasoltam. Ezek-

kel már a modellezést megelőző fázisban egyszerűen, gyorsan és a rugalmas ágyazási merev-

séget is figyelembe véve becsülhető az épület egyébként munkaigényes végeselemes modelle-

zésből számítható periódusideje. Ezeket fogalmazza meg a 2. téziscsoport. 

A toronyházak alapozásának tervezése a szokásosnál analitikusabb megközelítésmódot kí-

ván. Duális (geotechnikai és tartószerkezeti) térbeli végeselemes modellezéssel, újszerű meg-

közelítésen alapuló approximációs módszert dolgoztam ki a cölöp nélküli és cölöpökkel kom-

binált alaplemezek ágyazási merevségeinek pontosabb számításához. A nagy alaplemezek ese-

tében jelentős idő- és munkaráfordítással megadható ágyazási értékek számának radikális csök-

kentésére új módszert javasoltam. Eredményeimet a 3. téziscsoportban fogalmaztam meg. 

A MOL-Campus próbacölöpjének erő-süllyedés görbéjét geotechnikai 3D végeselemes 

szoftverrel, és a legfejlettebb, kis alakváltozások tartományában érvényes nagyobb merevséget 

is figyelembe vevő, felkeményedő HSS talajmodellel visszamodelleztem. Ehhez egy sokválto-

zós paramétercsoport kalibrálására alkalmas eljárást dolgoztam ki, mellyel meghatároztam a 

cölöp talajkörnyezetének HSS-paramétereit. A MOL-Campus alapozásának e paraméterekkel 

végzett végeselemes analízis eredményeit az épület süllyedésmérési adataival összevetve a mo-

dellezés kidolgozott módszerét és a paramétercsoportot is validáltam. Az eredmények alapján 

új, modellezéstechnikai javaslatokat fogalmaztam meg. Ismételt numerikus szimulációkkal al-

ternatív alapozási szerkezetet is javasoltam. Mindezeket a 4. tézisben foglaltam össze. 
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Summary 

Until now, the design and construction of high-rise buildings has not had a tradition in Hun-

gary. The possibility of change has existed for a few years, as a result of which the first high-

rise building named MOL-Campus with a height of more than 120 meters is being built in 

Budapest. Its preparation dates back years, and my choice of topic is closely related to this in 

time and content. 

In the first part of the research, I reviewed the theoretical knowledge and experience ac-

cumulated in Europe over several decades, and formed a picture of the structures commonly 

used for high-rise buildings. (I have published several papers on the topic.) In order to determine 

the foundation concept of high-rise buildings, I developed a method based on multivariate data 

analysis of data from Internet databases containing European high-rise buildings. For this, I 

also used a statistical procedure less known to engineers. During the practical steps of the 

method, I examined what the optimal foundation structure of high-rise buildings could be under 

the conditions of Budapest, and whether there is an alternative. Thesis 1 is about this novel 

method. 

The earthquake has a significant effect to the high-rise buildings, so I examined one of its 

aspects in detail. I obtained the basic vibration period times of two typical structural systems 

suggested of high-rise buildings using numerical simulations performed on 3D finite element 

models. I modeled the foundation as an elastic subgrade and derived two new formulas for 

estimating the period time. With these, in the pre-modeling phase, the period time of the 

building compared to the otherwise labor-consuming finite element modeling can be estimated 

simply, quickly and taking into account the subgrade stiffness. These are formulated in Thesis 

Group 2. 

Designing the foundation of the high-rise buildings requires a more analytical approach than 

usual. With dual (geotechnical and structural) spatial finite element modeling, I developed an 

approximation method based on a novel approach for a more accurate calculation of the sub-

grade stiffnesses of the rafts with and without piles. In the case of large rafts, I have proposed 

a new method for radically reducing the number of the subgrade reaction coefficients and spring 

stiffnesses which can only be specified with considerable time and labor. I formulated my 

results in Thesis Group 3. 

I back-analyzed the load-settlement curve of the MOL-Campus pile load test by using geo-

technical 3D finite element software and the most advanced, hardening HSS soil model that can 

take into account a greater stiffness in the range of small strains. For this, I developed a proce-

dure suitable for calibrating a multivariable parameter group, with which I determined the HSS 

parameters of the surrounding soil of the pile. By comparing the results of the FE-analysis of 

the MOL-Campus foundation structure using these parameters with the settlement measure-

ment data of the building, I validated the developed method of modeling and the parameter 

group. Based on the results, I formulated new modeling technics. I also proposed an alternative 

foundation structure by new numerical simulations. I summarized all of this in the Thesis 4. 
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1 

1. BEVEZETÉS 

1.1. Előzmények, a kutatási téma aktualitása 

A nemzetközi építészeti trendek azt mutatják, hogy egy olyan európai nagyváros, mint Buda-

pest előbb-utóbb csatlakozik ahhoz a toronyházépítési hullámhoz, ami manapság egyre inten-

zívebbé válik az ilyen épületeket eddig elutasító metropoliszok körében is. Ennek kézzelfog-

ható példája a Budapesten épülő MOL-Campus toronyház, melynek 120 métert meghaladó ma-

gassága komoly szintugrást jelent az eddig megszokott épületmagasságaink tekintetében. Mér-

nöki értelemben ez a kihívás számtalan tudományos módon tisztázandó kérdést és kutatási le-

hetőséget jelent a hazai mérnökök számára, akik e szakterülethez érthető okok miatt eddig nem 

kerültek közel.  

Egy ilyen átfogó témakör az értekezés címében megjelenő toronyház-alapozás is, ami kuta-

tási szempontból kifejezetten ingergazdag területe a tudományos igényességgel feltárható rész-

leteknek. Néhány, a témát nagyobb léptékben szemlélő bevezető gondolat és a témaválasztás 

személyes motivációjának ismertetését követően a kutatás célkitűzéseinek bemutatásával szű-

kítem le a címben szereplő témamegjelölést.  

A toronyházak, mint kiemelt jelentőségű mérnöki szerkezetek alapozása olyan interdiszcip-

lináris jellegű műszaki probléma, ami az építőmérnöki tudományok szerkezetépítési és geo-

technikai szakterületeinek határmezsgyéjén helyezkedik el, és mindkét szakterülethez szüksé-

ges kompetenciákat igényel. Ebből a komplexitásából következik többek között számos olyan, 

régóta kutatott jelenség, mint például az általam is vizsgált talaj és szerkezet kölcsönhatása (SSI 

– soil-structure interaction), amely gyakorlatilag folyamatos kutatási potenciállal bír. 

A toronyháztervezés bármely szegmensével foglalkozó szakirodalom szinte kizárólag nem-

zetközi vonalon, idegen nyelven érhető el, hazai publikációk projektek hiányában eddig nem 

álltak rendelkezésre. Ezen űr betöltésének kezdő lépésként az említett első, aktuális projekttel 

kapcsolatos tapasztalatok, kutatási eredmények és tanulságok kiemelt jelentőségűek. 

Az értekezés címében szereplő helymegjelölés hangsúlyos sajátossága a kutatási munkám-

nak, egyben rövid magyarázatra is szorul. Az alapozással kapcsolatos műszaki problémák jel-

lege annak geotechnikai vonatkozása, vagyis a talajjal való szoros összefüggése miatt helyspe-

cifikus, szemben a szerkezettervezési szempontokkal, illetve követelményekkel. Ebből termé-

szetszerűleg következik, hogy a problémákra adandó válaszok is valamelyest a helyi talajok 

speciális tulajdonságainak függvényei, ám ez nem feltétlenül jelenti egy-egy kutatási eredmény 

szigorú alkalmazási korlátait. Példa erre, hogy a cölöppel kombinált alaplemezek korszerű ter-

vezési módszerének kidolgozását és széleskörű elterjedését a frankfurti agyagban alapozott, 
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első generációs toronyépületek süllyedési problémái motiválták. Ennek ellenére az eljárás a 

Budapest speciális talajaként ismert kiscelli agyagra a megfelelő tudományos eszközökkel 

adaptálható, és ez általában szükséges is minden egyéb, geotechnikai szempontból eltérő hely-

színen. 

A kutatott témakör aktualitását fokozza az a dinamikus szoftverfejlesztési környezet, amely 

mostanra olyan szinten kiforrott, térbeli modellezésre alkalmas, fejlett talajmodellekkel dol-

gozó geotechnikai végeselemes célszoftvereket biztosít, amelyekkel a modellezési feladatok az 

eddig e téren előrébb járó szerkezettervezési programok színvonalához igazodóan végezhetők. 

Ez jóval szélesebb lehetőségeket biztosít az eddigiekhez képest például a már említett SSI mo-

dellezésében, ami toronyházak esetében szofisztikáltabb megközelítésmódot igényel, mint ál-

talában. A kutatási téma ezen irányvonalának időszerűségét támasztja alá az is, hogy a legújabb 

szoftverfejlesztések a geotechnikai és szerkezettervezői szoftverek közötti interoperabilitás 

megteremtésére fókuszálnak. Ennek megvalósulása hozhatja el például az ágyazási merevségek 

hosszú idők óta problémát jelentő gyakorlati meghatározásának megoldását, amire az érteke-

zésben egyebek mellett magam is egy újszerű, saját módszert mutatok be. 

A kutatási témával kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy bár a következőkben megfogal-

mazott célok elsődlegesen a toronyházak alapozását helyezik a középpontba, az eredmények 

javarészt azonban szokványos épületeknél is hasznosíthatók.   

    

1.2. A témaválasztás személyes motivációja 

A jellemzően mélyépítési vasbeton műtárgyak tervezésével, szakértésével és kivitelezésével 

eltöltött több, mint húsz éves szakmai múltam során lehetőségem volt a legkülönfélébb műszaki 

kihívásokat jelentő, zömmel nagy volumenű geotechnikai- és szerkezettervezési projektekben 

tapasztalatot gyűjteni. Főként a városi speciális mélyépítési feladatok mellett számos infrastruk-

turális beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szerkezet tervezésében és kivitelezésében vettem 

részt, ezek közül néhány jelentősebb létesítmény pl. Budapesti belvárosának legnagyobb, 804 

gépkocsi befogadására alkalmas 4 szintes mélygarázsa (Szabadság-tér), az M4 metróvonal több 

állomási műtárgya (Népszínház u., Rákóczi tér, Fővám tér), vagy éppen az M6 autópálya négy 

db 2x2 sávos közúti alagútja. A kutatási témát leginkább reprezentáló, sőt, annak részét képező 

mérnöki feladat az előző pontban említett, MOL-Campus toronyház-projekt, amiben többed-

magammal az alapozás tervellenőrzését végző szakértői munkacsoport tagjaként vettem részt. 

A talajjal kapcsolatban lévő szerkezetek tervezése során mindinkább meggyőződésemmé vált 

az a felfogás, hogy a két szakterület korábbi tervezési gyakorlat szerinti éles elkülönülése egy 

egyébként közös mérnöki alkotásnál vélhetően nem eredményez optimális szerkezetet. Ez 



3 

olyan kiemelt jelentőségű építményeknél, mint például a toronyházak, még inkább hangsúlyos 

kérdés. A választott téma ilyen szempontok szerinti kutatása alkalmasnak ígérkezett. 

Budapesten a különböző térszín alatti műtárgyak alapozását jellemzően cölöp nélküli vagy 

cölöpökkel kombinált lemezalappal célszerű megoldani, tekintettel a vízzárósági szempontokra 

is. A tervező az ilyen talajon fekvő szerkezetek tervezésekor minden alkalommal több-keve-

sebb időt szentel annak a dilemmának, hogy a modellezéshez, méretezéshez milyen ágyazási 

merevségek vehetők fel, és azok bizonytalansága mennyiben befolyásolja az eredményeket. A 

téma e részproblémájára való válaszkeresésem ebből a személyes tapasztalásból fakad. 

Cölöppel kombinált lemezalapozások Budapesten eddig is épültek, tervezésük a gyakorlat-

ban inkább intuitív, mint tudományosan alátámasztható módon folyt, illetve folyik. Leginkább 

úgy, hogy a tervező egy saját maga által elfogadhatónak ítélt, cölöp és lemez között feltételezett 

teherviselési arány alapján modellezi a szerkezetet, jellemzően AxisVM szoftverben. A MOL-

Campus presztízsberuházáshoz kapcsolódó téma felvetette azt az alkalomszerű és sajnálatosan 

nem megszokott lehetőséget, hogy egy épülethez amúgy igen ritkán készített próbacölöp ered-

ményeinek visszamodellezéséből számolható, és megépült szerkezet süllyedésmérési eredmé-

nyeivel validált modellezési paraméterek képezzék a numerikus szimulációk alapját, ne pedig 

jobb híján becsült értékek. A toronyház alapozása az említett intuitív módszer helyett így ma-

gasabb színvonalon vizsgálható. Ez a témaválasztáskor felsejlő lehetőség ugyancsak motivá-

ciós tényező volt, hiszen az építőmérnökök nagy része a számításainak helyességéről jellem-

zően csak nagyon ritkán tud visszajelzést kapni (pl. geodéziai mérések formájában), ha az iga-

zolás azon triviális, de sokat nem mondó formájától eltekintünk, hogy az épületet állni látja.        

 

1.3. A kutatás célkitűzései 

1.3.1. A kutatás és az értekezés általános céljai 

Kutatási céljaimat jórészt a személyes motivációim között említett szempontok határozták meg. 

Ezeket egyéb kiegészítésekkel úgy állítottam össze, hogy az értekezés képe egy kerek egészet 

alkosson annak ellenére, hogy az általános témamegjelölésnek vagyis a toronyház alapozásnak 

még számtalan tudományos módon vizsgálható aspektusa van. 

Első célomnak a toronyházakkal kapcsolatos általános jellegű ismertetést tekintettem, ami 

egyúttal bemutatja, hogy ezen a téren hagyományokkal rendelkező országokban mi a kialakult 

gyakorlat, és ebből mi használható majd a Budapesten építhető toronyházak esetében. Így vizs-

gálni szándékoztam többek között az alapozás és a felszerkezet kialakításának koncepcionális 

lehetőségeit, az alkalmazott szerkezeti anyagokat, valamint a helyspecifikus tervezési körülmé-

nyeket. E kutatási célok jellege miatt azok eredményeit csak olyan mértékben terveztem rész-

letezni, hogy mellettük a többi, tézisekkel záruló fejezet a megértéshez szükséges terjedelemben 

kifejthető legyen. 
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A 2018. évi komplex vizsgához készített „Kutatási koncepció és program” c. kutatási terv-

ben (KKP) előzetesen megfogalmazott kutatási céljaimat 2019-ben a MOL-Campus projekt-

részvétel valamelyest átformálta. A kutatómunkámat innentől kezdve a projektből nyerhető 

adatokhoz és annak előrehaladási üteméhez igazítottam. A KKP-ban előzetesen megfogalma-

zott és abból idézett kutatási céljaim a következők voltak: 

− „irodalomkutatás 

− a releváns talajadottságok elemzése, a modellezési inputok meghatározása 

− a cölöpök függőleges teherviselésének numerikus vizsgálata 

− mélyfekvésű lemezalap, RF (raft foundation) függőleges teherviselésének elemzése 

− a CPRF modellezése függőleges terhelésekre 

− CPRF numerikus kísérleteinek verifikálása, validálása 

− a vízszintes erőhatások (szél, földrengés) modellezése 

− Axis VM szerkezettervező végeselemes szoftver inputjainak előállítása”. 

Ezek a 2018-ban még többnyire általánosan megfogalmazott kutatási célok a MOL-Campus 

projektben való részvételem által tudtak mindinkább konkrét részfeladatokká élesedni. A pro-

jektből időközben elérhető vált, rendkívül értékes helyszíni mérési eredmények a validáláshoz 

felhasználható adatok formájában segítették a modellezési feladatok lehetőségeinek és céljai-

nak pontosabb megfogalmazását.  

 

1.3.2. A kutatási részfeladatok pontosított célkitűzései 

A kutatás előzőekben említett, első célját tárgyaló rész információ gyűjtést és rendszerezést 

bemutató, áttekintő ismertetésre szolgáló fejezete után a kutatás második részének, menet köz-

ben pontosított céljai a következők voltak:   

− geotechnikai koncepciótervezéshez alkalmas statisztikai alapú, saját módszer fejlesz-

tése olyan referencia-épületek kiválasztásához, melyek alapozásai mintaként szolgál-

hatnak, ezt alkalmazva pedig javaslat a budapesti toronyházak optimális alapozására,  

− 100-150 m magas toronyházak AxisVM modellezéssel számolható alaprezgési perió-

dusidejének becslésére szolgáló olyan új formula megalkotása, amiben ötvöződik az 

empirikus képletek egyszerűsége és a talajágyazás hatásának figyelembevétele 

− modellezési módszer fejlesztése a CPRF modellezéséhez szükséges ágyazási- és rugó-

merevségek eddigieknél pontosabb meghatározásához, fejlett talajmodellekkel dolgozó 

térbeli geotechnikai és szerkezettervező FE-szoftverek alkalmazásával,  

− az alapozás modellezésének fejlesztése a MOL-Campus O-cellás próbacölöpjének visz-

szamodellezésével, sokváltozós modellparaméter-csoport meghatározására alkalmas új-

szerű módszerrel, a kiscelli agyag modellezési paramétereire fókuszálva. 
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2. TORONYHÁZAK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI ÉS ALAPOZÁSI KONCEPCIÓI 

ÉS A HELYSPECIFIKUS TERVEZÉSI KÖRÜLMÉNYEK 

2.1. Bevezetés, célok ismertetése 

Készülve arra, hogy világban megfigyelhető toronyházépítési trend Magyarországon is meg-

kezdődhet, a több évtizedes technológiai hátrány ledolgozásának első lépése szükségszerűen az 

erre irányuló kutatás. A hazai tervezési és építési gyakorlatban, illetve szakirodalomban nem 

találhatók olyan toronyházak szerkezetével, alapozásával kapcsolatos referenciák, amelyek 

szükségtelenné tennék a külföldön megvalósult példák és elméleti háttér alapos tanulmányozá-

sát. PhD kutatási munkámat ezért utóbbi részfeladattal kezdtem, mely eredményeinek egy rö-

videbb összefoglalását mutatja be ez a fejezet, utalva azokra a kapcsolódó publikációimra, me-

lyek további részleteket is tartalmaznak. 

Elsőnek a toronyházak szerkezeti kialakításának és alapozási módjainak koncepcionális 

szintű megoldásait mutatom be, mely felvázolja azokat a hosszú idő alatt kialakult és bevált 

műszaki lehetőségeket, melyek közül a budapesti viszonyokhoz leginkább megfelelőt ki lehet 

választani. Ehhez azonban szükséges összefoglalni a peremfeltételeknek tekinthető, legfonto-

sabb helyspecifikus tervezési körülményeket is, erről szól a fejezet második része.  

Bár a fejezetben összefoglalt ismeretanyag tetemes gyűjtő- és kutatómunkát igényelt, a sze-

lektáláson és szintetizáláson túl önálló tudományos eredményt nem képvisel. E rész elsődleges 

célja olyan áttekintő ismertetést adni, amelyből egyértelműen kiderülnek a kutatás tárgyát ké-

pező toronyházak építését, illetve alapozást meghatározó körülmények. 

Azokat a téma egészét tekintve fontosnak ítélt munkarészeket, részeredményeket, amelyek 

bár hasznosak, de az értekezés későbbi részeihez nem nélkülözhetetlenek, publikációimra, il-

letve mellékletekben elhelyezett részekre hivatkozva említek.   

 

2.2. Toronyházak szerkezeti és alapozási rendszerei 

2.2.1. Teherhordó szerkezetek 

2.2.1.1. Felszerkezeti rendszerek 

A magas épületeket tartószerkezeti rendszerüket tekintve a vízszintes terhek felvételére kiala-

kított szerkezet szempontjából szokás megkülönböztetni, hiszen koncepcionális szinten a ma-

gasság növekedésével elsősorban a vízszintes teherhordó rendszer kialakítása változhat. A szer-

kezeti rendszereket két fő csoportba osztva aszerint különböztetjük meg, hogy az elsődleges 

vízszintes teherviselő rendszer szerkezeti elemei az épület mely részén koncentrálódnak. Ennek 

megfelelően beszélhetünk belső és külső szerkezeti rendszerekről (2.1. ábra), amelyek közül 
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az épület magasságának és a várható vízszintes terhelés nagyságának függvényében kell vá-

lasztani (Ali, Moon, 2007). 

A belső rendszerek szükséges vízszintes irányú merevségét az épület belsejében, annak alap-

rajzi súlypontjában elhelyezett teherviselő elemek (merevítő falak, rácsozatok) biztosítják. A 

belső rendszereken belül az alábbi három különböző szerkezet létezik: 

− sarokmerev keret,  

− belső merevítő maggal ellátott szerkezet,   

− outrigger rendszer.  

Utóbbinak elfogadott magyar szakkifejezése a ha-

zai alkalmazás hiánya miatt nincs, esetleg támasz-

tórudas rendszernek lehetne nevezni. Az első két, 

hazánkban is közismert szerkezeti kialakítás 

25÷30, illetve 60÷70 szintig hatékony, outrigger 

rendszerrel azonban akár 140÷150 szintet is el le-

het érni. Ez a horizontális terhek viselésére szol-

gáló szerkezet a merevítő maggal ellátott épületek 

vízszintes irányú merevségének növelésére egy 

vagy több szinten elhelyezve a konzolnyomatékok 

csökkentésére szolgál. A konzolnyomatékok redukálása úgy valósul meg, hogy az outrigger 

szerkezet a nyomatékok egy részét húzó-nyomóerőkké transzformálja, melyeket az alaprajzi 

súlyponttól minél távolabb elhelyezett pillérek vezetnek le az alapozásig. A konzolnyomatékok 

mellett természetesen a vízszintes irányú elmozdulások és az elfordulások is csökkennek. Az 

erőjáték lényegét az A5. melléklet szemlélteti. 

A külső szerkezeti rendszerek értelemszerűen az alaprajzi kerület mentén, az épület külső 

részén helyezkednek el, pillérek, falak, ferde merevítések stb. együttesen alkotják a hajlított-

nyírt konzol öveit és gerincét, valamint sokszor a homlokzaton építészetileg is megjelenített 

ferde merevítésekkel biztosítják az épület vízszintes terhekkel szemben szükséges ellenállását. 

A külső szerkezeti rendszerek alkalmazása az európai léptékű épületeknél kevésbé indokolt, 

főképpen a világviszonylatban is magasnak számító épületek esetén használt szerkezeti kon-

cepció, ezért e rendszer típusait a következőkben csak felsorolom, de az egyes rendszerek de-

finícióit és főbb jellemzőit az A4. mellékletben ismertetem. A rendszerek nevei ugyan magyar 

fordításban olvashatók, de mivel nem mindegyik angol kifejezésnek van magyar megfelelője, 

a néha kissé esetlen magyar fordítás mellett szerepeltetem az eredeti angol megnevezést is. A 

külföldi szakirodalom jellemzően az alábbi külső rendszereket különbözteti meg: 

2.1. ábra: Külső és belső szerkezeti rendszerek 
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− Csőszerű rendszer (tube systems):  

− Keretvázas „csőszerkezet” (framed tube)  

− Merevített „csőszerkezet” (braced tube)  

− Kötegelt „csőszerkezet” (bundled tube)  

− Cső a csőben szerkezet (tube in tube)  

− Átlós rácsozású rendszer (diagrid system)  

− Külső váz (exo-skeleton) 

− Kötegelt rendszer (bundled system)  

− Térbeli rácsozat (space truss) 

− Óriáskeret (superframe) 

A felsorolásban a csőszerű rendszer alrendszereit is megemlítettem, mivel ezek közül a cső 

a csőben rendszer egy belső rendszerrel együtt – mint a budapesti toronyházak számára opti-

málisan alkalmazható szerkezeti koncepciók – az értekezés későbbi részeiben részletesebb vizs-

gálat tárgya lesz. Emiatt szükséges röviden szót ejteni e külső rendszerről és alrendszeréről.  

A csőszerű rendszer (tube systems) egy vízszintes erővel terhelt függőleges tengelyű, alul 

befogott, vékonyfalú cső analógiájára működő térbeli szerkezeti rendszer, melyben a csőnek az 

átmérőjéhez képest vékony falát az épület teljes kerülete mentén elhelyezett teherviselő szer-

kezeti elemek alkotják. Legfeljebb ~150 szintig jelent hatékony megoldást. A rendszernek az 

említett négy altípusa ismert, melyek közül a cső a csőben rendszerrel fokozható a keretvázas 

„csőszerkezet” merevsége. A belső magot - ami építészetileg jellemzően lépcsők, liftek és gé-

pészeti funkciók elhelyezésére szolgál - a külső „csővel” összekötő födémtárcsák megosztják a 

vízszintes terheket a két szerkezet között, a belső „cső” besegít a külső rész teherviselésébe, 

fokozza a merevséget (2.2. ábra).  

  

2.2. ábra: Cső a csőben szerkezeti rendszer a födémek és belső pillérek ábrázolása nélkül 
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A belső magot merevítő falrendszer alkotja, a külső „cső” pedig az alaprajzi kerület mentén 

sűrűbb osztású, kisebb keresztmetszetű pillérekből, vagy ritkábban kiosztott nagyobb kereszt-

metszetű oszlopokból vagy pengefalakból áll. Ezek anyaga a vasbetonon kívül acél is lehet, az 

alacsonyabb magasságok esetén alkalmazott, nyílásokkal áttört homlokzati falrendszer, mint 

felületszerkezeti külső héj azonban jellemzően monolit beton. A külső és belső „csövek” a füg-

gőleges irányú teherviselésben is jelentős szerepet játszanak a belső pillérek mellett. A nyírási 

középponttól távol eső homlokzati teherviselő héj hatékonyan működik a vízszintes terhekből 

származó hajlított konzolként működő szerkezet esetén. Az épület globális rendszere ilyen mó-

don analóg egy hajlított-nyírt keresztmetszet öveivel és gerincével. A kedvező viselkedést a 

térbeli teherviselési hatás fokozza. Alkalmazásáról a szakirodalom azt tartja, hogy 30 és 60÷80 

szint közötti tartományban optimális alkalmazni, de 60 szint felett ez a szerkezeti rendszer fo-

kozatosan veszít a hatékonyságából (Poulos, 2017). 

Az egyes szerkezeti típusok alkalmazásának nem csak felső korlátja van, de létezik egy 

olyan minimális szintszám is, amely alatt az adott szerkezettípus műszakilag indokolatlan és 

gazdaságtalan. A belső szerkezeti rendszerek merevítő magos megoldása nagyjából 60-70 szin-

tig biztosít kellő vízszintes irányú merevséget, az ennél magasabb épületek esetén a merevítő 

magon kívül egy vagy több szinten beépített outrigger szerkezetet ajánlatos alkalmazni, ami 

viszont építészetileg értékes területek elvesztésével jár. Erre a problémára nyújtanak megoldást 

60-70 szint felett a külső szerkezeti rendszerek (Kanizsár, 2018).   

A Budapestre tervezhető toronyházak 120 m magassági korlátozása ~30÷40 szintszámot en-

ged meg. Ez általában indokolatlanná teszi a nagyobb magasságokhoz szükséges külső szerke-

zeti rendszerek választását, hiszen ez a szintszám a belső szerkezeti rendszerek alsó kategóriáját 

jelöli ki. Ennek megfelelően a budapesti toronyházak várhatóan vasbeton maggal merevített 

csuklós keretként kialakított szerkezetekkel (pl. merevítő maghoz kapcsolt vasbeton pillérekkel 

alátámasztott síklemez födémek) épülhetnek meg. Ez a szerkezeti rendszer megfelelő méretezés 

esetén rendelkezhet a szükséges vízszintes irányú teherbírással és merevséggel, s előzetes szá-

mítások nélkül, az európai példákat értékelve megállapítható, hogy outrigger szerkezetre nem 

lesz szükség. Mindezek mellett a hazai építési gyakorlatban rendszerint alkalmazott vasbeton 

homlokzati fallal és belső merevítő maggal egyaránt rendelkező épületek is alkalmas megoldást 

jelenthetnek, melyek tulajdonképpen a külső szerkezeti rendszerek csoportjába tartozó cső a 

csőben szerkezetek. Ha a magassági méret nem is feltétlenül indokolja ezek alkalmazását, az 

építési gyakorlatban való elterjedésük alapján egyértelmű alternatívát jelentenek. 
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2.2.1.2. Szerkezeti anyagok 

A toronyházak fejlődése szükségessé tette, hogy a szokásos mérettartományú épületekben hasz-

nált anyagokhoz képest lényegesen nagyobb teherbírású szerkezeti anyagokat (is) alkalmazza-

nak. Ez egyrészt magasabb szilárdsági jellemzők növelésével, másrészt a hazai hagyományos 

magasépítésben kevésbé használt kompozit (öszvér) szerkezetek alkalmazásával érhető el. 

Mindkét megoldás új ismereteket, szofisztikáltabb tervezést, és a kivitelezés során szigorúbb 

technológiai fegyelmet igényel.  

A hazai magasépítési gyakorlat helyszínen betonozott monolit szerkezetekben ritkán alkal-

maz C35/45 jelű betonnál nagyobb szilárdságú keveréket. A betongyárak termékpalettáin leg-

feljebb a C40/50 szilárdságú beton található meg, amit jellemzően az infrastruktúraépítésben 

használnak, ám nem elsősorban statikai okokból, hanem valamilyen speciális kitéti osztályba 

való besorolás igénye miatt (pl. fokozott kopásállóság). Ezzel szemben az európai gyakorlat azt 

mutatja, hogy a toronyházak függőleges teherviselő elemei statikai okok miatt megkívánják a 

C50/60 (pl. Torre Espacio – Madrid, 223 m), (Calzón, Navarro, 2008), de akár C70/85 (pl. DC 

Tower – Bécs, 220 m) jelű betonok alkalmazását is (Bollinger et al., 2015). Ez a fajta igény 

természetesen a gyártást-szállítást, valamint a bedolgozást végzők számára betontechnológiai 

szempontból is különleges kihívást jelent.  

A többszáz méter magas, betonszerkezetű épületek létüket a mikroszilikát (silica fume) tar-

talmazó beton 1900-as évek utolsó évtizedeiben történő kifejlesztésének köszönhetik. Az ak-

kortájt forradalmian új betontechnológiai eljárásnak köszönhetően sikerült a betonok nyomó-

szilárdsági értékeit jelentősen, 80 N/mm2 fölé növelni. A cementszemcsékhez képest két nagy-

ságrenddel kisebb, 0,1-0,3 m szemcseméretű mikroszilikának a cement tömegére vonatkozta-

tott 5-10%-os adagolásával nagyobb szilárdság és rugalmasság érhető el, fokozottabb korrózió-

védelem, kedvezőbb szulfát- és kloridállóság tapasztalható. Az ilyen nagyszilárdságú, ún. HSC 

(high strength concrete) betonoknak nagyobb a tömörségük, kisebb a vízáteresztőképességük, 

erősebb a tapadásuk a betonacélra, és kúszásjellemzőik is kedvezőbbek a hagyományos beto-

nokéhoz képest. További kutatások rámutattak arra, hogy a különböző mérettartományú ada-

lékanyag-szemcsék megfelelő megválasztásával és a kémiailag szükségeshez (w/c=0,13÷0,15) 

közeli, minimális vízadagolással fokozható a tömörség és a szilárdság. Ez tette szükségessé a 

bedolgozhatóságot lehetővé tévő szuper-plasztifikátorok kifejlesztését és alkalmazását. A HSC 

beton kedvező mechanikai tulajdonságait egészíti ki egyéb fontos tulajdonságokkal a tovább-

fejlesztett HPC (high performance concrete), vagyis nagy teljesítőképességű beton. E beton pl. 

időálló mechanikai tulajdonságai intenzív időjárási környezetben, toronyházak esetében jól ki-



10 

használhatók, hiszen a nagy magasságban végzendő javítási, állagmegóvási munka minimali-

zálása fontos szempont. A nagy szilárdság kihasználását segíti az acél vagy műanyag szálerő-

sítés, ami a törési viselkedés és duktilitás szempontjából hasznos, valamint kedvezően hat a 

repedésképződésre. A 150 N/mm2 feletti ultra nagy nyomószilárdságú UHSC/UHPC betonok 

az összetevők homogenitásának fokozásával állíthatók elő, a szigorúan kontrollált betontech-

nológiai körülmények miatt jellemzően előregyártott szerkezetekhez használatosak. 

Hasonló fejlődés figyelhető meg a szerkezeti acélok vonatkozásában is. A hazai magasépí-

tési gyakorlat jellemzően megelégszik az S235 szilárdságú acél nyújtotta mechanikai jellem-

zőkkel, az európai példákat tekintve azonban fel kell zárkózni a fokozottabb statikus és dina-

mikus igénybevételek esetén előnyösebben használható, magasabb szilárdsági osztályú acélok 

alkalmazásával. Példaként említhető a Madridban épült Torre de Cristal (230 m) toronyház, 

ahol a beépített szerkezeti acélok legmagasabb szilárdsági osztálya S460 volt (Temprano et al., 

2008), vagy a bécsi DC Tower (220 m) épülete, amelynél S690 jelű acélokat is használtak. 

A tisztán acélból, illetve vasbetonból épült szerkezetekhez képest sok szempontból előnyö-

sebb a beton és az acél elemek speciális kapcsolóelemekkel együttdolgoztatott szerkezete. A 

kompozit (öszvér) szerkezetek alkalmazása a magasépületek területén a 80-as években indult 

hódító útjára, és mára a külföldi gyakorlatban olyannyira uralkodó szerephez jutott, hogy a világ 

300 méternél magasabb épületeinek 60%-a kompozit anyagú. A világtrendet az európai épület-

szerkezetek a kisebb magasságaik miatt visszafogottabb módon követik, a több, mint 700 db 

100 métert maghaladó épület kevesebb, mint 10%-a épült öszvérszerkezetként (pl. európai 

kompozit szerkezetű toronyház a 202 m magas bécsi Millennium Tower), a legtöbb európai 

toronyépület anyaga vasbeton.  

Magyarországon az öszvérszerkezetek elsősorban a hídépítésben, kevésbé a magasépítésben 

terjedtek el. Az ok egyszerű: az öszvérszerkezet előnyeit annál jobban lehet kihasználni, minél 

magasabb az épület. A hazánkban szokásos méretű épületek esetében az említett előnyök költ-

séghatékonysága nem feltétlenül jelentkezik a hagyományos anyagú épületekkel szemben, 

azonban a majdani toronyházak esetében célszerű megvizsgálni a kérdést. Az öszvér anyagú 

épületek ugyanis a szerkezeti és építészeti előnyökön túl egy további fontos előnnyel is rendel-

keznek, ami a magasságukból adódóan kiemelt jelentőségű, ez pedig a tűzvédelmi szempont. 

Annak ellenére, hogy az európai toronyházaknál a betonépületek dominanciája egyértelmű, a 

vizsgált magassági mérettartomány épületeinek kompozitszerkezetként való kialakítása elsőre 

egyáltalán nem elvetendő elgondolás.   
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2.2.2. Alapozási rendszerek 

2.2.2.1. Tiszta alapozási rendszerek 

A megépült európai toronyházak alapozási szerkezeteit tanulmányozva megállapítható, hogy 

jellemzően mélyalapozással hárítják a terheket az altalajra, de akad példa síkalapozásra is. A 

Madridban épült Torre Espacio (223 m) 53x43 méter alapterületű, 4,0 m vastag feszített vasbe-

ton lemezen nyugszik, mely sem cölöpökkel, sem réspillérekkel nem lett alátámasztva (2.3. 

ábra). A különösen jó teherbírású homok alatti merev agyagra 1100 kPa maximális, 700 kPa 

átlagos feszültséget engedtek meg az alaplemez alsó síkján (Calzón, Navarro, 2008).  

  

2.3. ábra: Torre Espacio (223 m, Madrid) és alaplemezének vasszerelése 

Hagyományos cölöpalapozással épült a frankfurti Commerzbank Tower (259 m), mert bár a 

cölöpök tetején egy viszonylag vastag vb. lemez is van, az épület terhét gyakorlatilag teljes 

mértékben a frankfurti agyag alatti mészkőre állított cölöpök hordják. A közvetlen szomszéd-

ságban álló banképületekre tekintettel a süllyedések minimalizálása volt a legfőbb cél, ezért 

111 db nagyátmérőjű, „teleszkópikus” formájú cölöpöt (a felső rész átmérője 1,80 m, az alsóé 

1,50 m) fúrtak ~50 m mélységig, befogva azokat a mészkőbe (2.4. ábra). A köpenyellenállás-

nak a béléscső használatából eredő csökkenését kompenzálandó utólagos köpeny menti injek-

tálást végeztek, a cölöp talpellenállását pedig 20 bar-os utóinjektálással fokozták. Az alkalma-

zott alapozási módszernek köszönhetően, mely egyébként meglehetősen költséges volt (átszá-

mítva ~5 mrd HUF 1995-ben!), a süllyedések valóban csekélyek (smax ≈ 2,1 cm) maradtak (Kat-

zenbach et al., 2005).  

A két megoldás egy-egy szélsőséges példa a tiszta síkalapozási és mélyalapozási megoldá-

sokra. Az esetek túlnyomó részében azonban a különböző szerkezeti funkciók és igények miatt 

a sík- és mélyalapozás elemei egy komplex alapozási szerkezetben egyesülnek, melyek együtt 
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elégítik ki a teherbírási követelményeket, a süllyedési- és alakváltozási kritériumokat, és meg-

felelnek a vízzárósági követelményeknek is.  

  

2.4. ábra: Commerzbank Tower (259 m, Frankfurt) és cölöpalapozása 

2.2.2.2. Kombinált alapozás 

A külföldi példák azt mutatják, hogy a kombinált alapozási mód legelterjedtebb képviselője a 

CPRF (combined pile raft foundation) szerkezet, melyet a magyar gyakorlat cölöppel gyámo-

lított lemezalapnak nevez. Bár a CPRF és a magyar elnevezés is egy kissé kisajátítja a névhasz-

nálatot a cölöpök számára, a mélyalapozási elemek azonban lehetnek természetesen más mély-

alapok, elsősorban réspillérek is.  

A frankfurti agyagtalajon a 70-es, 80-as években síkalapozással épített első generációs ma-

gasépületek (pl. Deutsche Bank Twin Towers (155 m), Dresdner Bank Tower (166 m)) süllye-

dési problémái miatt fogalmazódott meg az igény a süllyedéseket csökkentő, gazdaságos ala-

pozási módszerre. A 2-4 méter vastag lemezalapokra állított toronyépületek 20-34 cm-t süly-

lyedtek, aminek következtében a felszerkezetet dőlések, billenések terhelték, s ezek kompen-

zálása az építés alatt és után nehéz feladat volt. A kompenzálásra különféle technológiákat és 

eszközöket fejlesztettek ki, de a CPRF-rendszer bevezetése után ezek szükségtelenné váltak 

(Katzenbach et al., 2005). 

A kombinált alapozási szerkezetek elterjedése a toronyszerű épületek esetében azzal magya-

rázható, hogy a viszonylag nagy terhelések miatt síkalapozás csak a legritkább esetben, kivéte-

lesen kedvező felszín közeli talajok esetében jöhet szóba. Többnyire süllyedési és nem teherbí-

rási problémával kell szembenézni, s csak a cölöpözés hoz megoldást. Az általában többszintes 
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mélygarázsok alsó vízzárásához viszont szükség van egy vízzáró vasbeton alaplemezre. Ha te-

hát lemez- és mélyalapot is indokolt építeni, akkor a kettőt kombinálva kihasználható a két 

szerkezet előnye: a cölöpökkel csökkenthetők a lemezalap abszolút és relatív süllyedései, vagy 

másik oldalról nézve, a lemezalap teherviselését hasznosítva a cölöpökre kisebb erők hárulnak. 

Azt, hogy a cölöpökre csupán a süllyedések és süllyedéskülönbségek csökkentése végett van-e 

szükség, vagy alkalmazásuk nélkül, tisztán síkalapozással meg sem oldható-e a feladat, már az 

előtervezés során látni kell. 

A kombinált alapozás nem szűkíthető le kizárólag szerkezetileg összekapcsolt vasbeton le-

mez és cölöpök alkalmazására. Számos példa mutatja, hogy betoncölöppel, jet-grouting oszlo-

pokkal vagy egyéb, a gyengébb altalaj merevségét növelő szerkezettel, módszerrel feljavított 

talajkörnyezet alkalmassá tehető a lemezalapozásra. A kombinált alapozási megoldások az ér-

tekezés következő fejezetében, az ottani témakörhöz kapcsolódóan rendszerezett, részletezett 

módon, példákkal illusztrálva még szóba kerülnek.  

 

2.3. Helyspecifikus tervezési körülmények 

2.3.1. Építészeti szempontok 

2.3.1.1. Építészeti méretek 

Az értekezés címében szereplő toronyház fogalmát – a hazai viszonyokra értelmezve – indokolt 

és egyben szükséges is definiálni. Ehhez támpontként az aktuális jogi szabályozást használom, 

azzal a megjegyzéssel, hogy a folytonos vitákat gerjesztő, jelenleg megengedett maximális épü-

letmagasság jövőbeni megemelése elsősorban városépítészeti okok miatt nem valószínűsíthető.  

A disszertáció készítésének időpontjában érvényes szabályozás (Budapest Főváros Rende-

zési Szabályzata → BFRSZ, 2017) által rögzített magasház kategória magassági korlátja M = 

65 m. Az M = 65÷120 m mérettartományba eső épületeket toronyházaknak nevezik. Munkám-

ban a toronyház-mérettartomány felső határának közelébe eső épületek kérdéseivel foglalko-

zom. 

A Budapest első modern toronyházaként épülő MOL-Campus terepszinttől számított 143 m 

magassága a szabályozás előírásainak (BFRSZ 2017, OTÉK, 1997) megfelel. A legfelső, hu-

zamos emberi tartózkodásra alkalmas helyiség födémszintje 120 m (az Országos Településren-

dezési és Építési Követelmények (OTÉK) így definiálja az épület legmagasabb pontját), de a 

felette elhelyezkedő további három gépészeti szint, illetve egy jelentős méretű tetőfelépítmény 

a szerkezeti magasságot jelentősen megnövelte. Ez a pinceszinteket is beleszámítva összesség-

ében az alapozás alsó síkjától mérve ~159 méteres épületmagasságot eredményezett. 
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Az alaprajzi méretekre vonatkozó előírások szerint ~27-30 m minimális épületszélesség 

szükséges toronyházak esetében az építészeti funkciók biztosításához és egyéb lényeges, pl. 

tűzbiztonsági előírások betartásához. Ez a magassággal összefüggésben ~1:4 körüli (építészeti) 

épületkarcsúságot eredményez, melynek lényeges szerkezettervezési következményei vannak.   

2.3.1.2. Építési helyszínek 

Budapest 2015 óta hatályos építési rendezési szabályzata rögzíti, hogy „Budapesten a legma-

gasabbnak számító toronyház létesítése (M=120 m) csak a nagyobb látószögön kívül eső Csepel 

északi részén válik lehetővé a terv szerint, mivel ott van lehetőség a koordinált és tervezett cso-

portos kialakításra és kompozíciós egységet biztosító új szabályozásra. (…) A terület megfelelő 

távolságra esik a város megőrzendő látványpontjaitól, így alkalmas az akár 120 m-es magas-

ságot elérő épület, vagy épületcsoport elhelyezésére.” Az időközben többször módosított sza-

bályozás az említett helyszín mellett még egy területen, Újbuda Lágymányosi-öböl mellett 

fekvő részén is biztosítja a 120 méter magas toronyházak építési lehetőségét (2.5. ábra).  

 

   

 H ≤ 45 m 

 H ≤ 65 m 

 H ≤ 120 m 

 

2.5. ábra: Mmax =120 m magas toronyházak építésére kijelölt helyszínek 

(Forrás: BFRSZ, 2017) 

Eltekintve a mindenkori jogi szabályozástól, a toronyházak kérdéseit részletesen vizsgáló, Bu-

dapest 2030 hosszútávú városfejlesztési koncepció, (2013) alapján csekély a valószínűsége an-

nak, hogy a városfejlődés belátható időléptékkel vizsgált szakaszában újabb, építésre alkalmas 

helyszínek kerüljenek szóba.  

2.3.1.3. Építészeti funkciók 

Érintőlegesen szót kell ejteni azokról az építészeti funkciókról, amelyek a toronyházak szerke-
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zetét, illetve azok alapozásának kialakítását koncepcionális szinten meghatározzák. Ilyen funk-

cionális igény például a lakó- vagy irodaépület jellegű toronyházban tartózkodók parkoló gép-

járműveinek elhelyezése. 

Az OTÉK előírásaiból számolható jelentős számú gépkocsi elhelyezése városi viszonylatban 

többszintes mélygarázs létesítését igényli. Példaként egy 25 emeletes, szintenként 1.200 m2 

bruttó alapterületű toronyházhoz ~900 db gépjármű elhelyezését kell saját telken belül biztosí-

tani. Ez csak a torony alatti, hasonló alapterületű parkolószintekkel nem lehetséges, hiszen 5 

szintnél mélyebb garázsokat itt nem részletezett gazdaságossági, műszaki és építészeti okok 

miatt jellemzően nem építenek. Megoldást jelenthet egy, a toronyhoz szervesen kapcsolódó 

alacsony, de nagyobb alapterületű, úgynevezett „lepény-” vagy „pódiumépület” kialakítása. Így 

a két épület terepszint alatt mélygarázsként kialakított közös része már elegendő parkolóhelyet 

tud nyújtani. A toronyépület alapozása következésképpen mély munkagödörben épül. 

Koncepcionális szinten befolyásolják a szerkezetet a toronyházon belüli vertikális irányú 

gépészeti, illetve közlekedési célú funkciók. Ezek biztosítására szolgáló liftaknák, lépcsőházak, 

szellőzőaknák szigorú építészeti, gépészeti és tűzvédelmi szempontok alapján megtervezett, 

jellemzően blokkokba rendezett építészeti egységei elválaszthatatlan részét jelentik a torony 

vízszintes terhekkel szembeni merevségét biztosító szerkezeti egységnek, az ún. merevítő mag-

nak. Az épület függőleges terhei ezen/ezeken keresztül koncentrálódnak az alapozásra. 

2.3.2. Talajadottságok 

2.3.2.1. Az ismertetés szempontjai 

Az ismertetett két, egymáshoz viszonylag közel fekvő helyszín talajadottságainak jellemzése 

előtt fontosnak véltem a helyi talajok keletkezésének geológiai vonatkozásait áttekinteni és ösz-

szefoglalni. Ezzel kapcsolatban részletes szakirodalmi kutatást végeztem, amely különösen a 

csepeli Szigetcsúcson kijelölt, erősen információhiányos, feltáratlan helyszín miatt volt lénye-

ges. Bár e munkarész eredményeit hasznosnak gondolom, az értekezés további fejezeteihez, 

értelmezhetőségéhez nem nélkülözhetetlenek, ezért ezeket mellékletben tartottam indokoltnak 

bemutatni (A1. melléklet).  

A talajadottságok értékelésén túl a lágymányosi helyszín alapozás szempontjából kulcsfon-

tosságú talajrétegéről, a kiscelli agyagról ismertetek néhány olyan gondolatot, melyek az érte-

kezés egy későbbi fejezetéhez szorosan kötődnek. 

A két helyszín eltérő geotechnikai profilját alkotó talajrétegei közül a szemcsés fedőrétegek 

és csepeli felső-oligocén, illetve miocén rétegsorok az értekezés további fejezeteiben nem ját-
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szanak szerepet. Ennek oka előbbieknél, hogy az alapozási koncepciót nem vagy kevéssé befo-

lyásolják, utóbbiaknál pedig a Szigetcsúcson kijelölt helyszínen egyelőre hiányoznak a részle-

tes talajmechanikai feltárások. Mindezek ellenére e rétegekről is ismertető leírásokat készítet-

tem, melyek különösen a felső-oligocén, miocén rétegek esetében igényeltek intenzív szakiro-

dalmi kutatómunkát, talajvizsgálati jelentések híján (lásd A2. mellékletben). 

2.3.2.2. Talajadottságok értékelése 

A két helyszínt összevetve egyértelműen a lágymányosi rész mutat kedvezőbb talajadottságokat 

a toronyházak alapozása szempontjából. A jelentős előterhelést kapott kiscelli agyag állapotjel-

lemzőit, nyírószilárdsági és deformációs tulajdonságait tekintve a toronyházak jelentette na-

gyobb terhek viselése szempontjából alapozás céljára előnyösebb, mint a Csepel-szigeten elő-

forduló fiatalabb rétegsorok. Az utóbbiak ráadásul korántsem tekinthetők homogén összletek-

nek, ezekben a különböző rétegzett, illetve lokális, lencseszerű betelepülések a kiscelli agyag-

hoz viszonyítva jóval gyakoribbak. Ez a mechanikai tulajdonságokat negatív irányba befolyá-

solja. E rétegek felett mindkét helyszínen jellemzően szemcsés fedőrétegek találhatók, melyek 

az alapozás kérdéseivel kapcsolatban talajmechanikai szempontból alapvetően nem meghatá-

rozóak. 

Vízzáróság szempontjából, ami a többszint mélységű száraz munkatér kialakítása miatt lé-

nyeges, szintén a kiscelli agyag a kedvezőbb. Ebben a lágymányosi helyszín közelében számos 

mélygarázs épült kedvező tapasztalatokkal, a kiscelli agyagon átszivárgó víz mennyisége napi 

szinten elenyésző. A Csepel-szigeten a felső oligocén és miocén rétegek ugyanakkor víztelení-

tés szempontjából nagyobb eséllyel okozhatnak nehézségeket éppen a heterogenitásuk miatt. 

Az esetleges homokerek, a lencseszerű szemcsés betelepülések, illetve a nyomás alatti rétegek 

fokozottabb vízbeáramlást eredményezhetnek, ami a kiscelli agyaghoz viszonyítva nagyobb 

óvatosságot tesz szükségessé.  

A modellezéshez szükséges talajparametrizálás a kiscelli agyag esetén tűnik egyszerűbbnek 

és megbízhatóbbnak annak ellenére, hogy e réteg kedvező mechanikai tulajdonságai éppen a 

laborvizsgálatokat és azok eredményeinek értékelését nehezítik meg. A Csepel-szigeten talál-

ható változékony rétegsor egységes modellezési paraméterekkel leírható rétegösszevonása 

vagy alrétegekre bontása bizonytalanabb feladatnak ígérkezik. E bizonytalanságok csökkentése 

céljából a jövőbeni toronyház projektekhez mindenképpen indokolt a cölöppróbaterhelés, 

melynek alapján a modellparaméterek kalibrálhatók, ahogy az a MOL-Campus esetében is tör-

tént.   
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2.3.2.3. A kiscelli agyag 

Az értekezés elején kitűzött kutatási célok leginkább e talajtípus vizsgálatát igénylik a felső-

oligocén-miocén rétegekkel egyetemben, hiszen az említett helyszíneken. a várható alapozási 

síkok szintjén e rétegek jelentik az építési feküt. A kiscelli agyag a Budapesten megvalósult 

nagyszámú mélyépítési projektnek (metróvonalak, többszintes mélygarázsok, alapozások) és 

az ezekhez kapcsolódó talajmechanikai vizsgálatoknak köszönhetően jól ismert. Az elmúlt év-

tizedek során részletes szakirodalmi ismeretanyag halmozódott fel róla, és számos tudományos 

kutatás, doktori értekezés témájául szolgált a talajmechanika, a geológia és a kettő között helyet 

foglaló mérnökgeológia tudományterületén is. A sokak által korábban már leírt általános jel-

lemzőinek részletes ismertetésétől ezért eltekintek, e helyett néhány olyan vonatkozását emlí-

tem inkább, amely a témám szempontjából különösen fontos.  

Mindenekelőtt a kiscelli agyag általam legfontosabbnak vélt jellemzőivel definiálom a réte-

get. Eszerint a kiscelli agyag a középső-oligocén korban az alsó-oligocén tardi agyagra folya-

matos átmenettel és többnyire egységes kőzettani szerkezettel kifejlődött foraminiferás mély-

tengeri üledék, mely anyagát tekintve aleuritos agyagmárga. A budai oldalon jellemzően 

100÷200, a pesti oldalon 400÷500 m vastagságú, de felszínközeli helyzete miatt alapozási, épí-

téstechnológiai szempontból meghatározó jelentőségű, túlkonszolidált talajréteg.   

A réteg kutatásom szempontjából fontosnak ítélt egyik vonása a kiscelli agyag típusa. Görög 

doktori értekezésében (2008) több budai helyszínről begyűjtött mintát vetett össze egymással. 

Területileg, illetve megjelenésük (színük) alapján elkülönítve vizsgálatokat végzett a folyási 

határ és a plaszticitási index összefüggéseire, a hézagtényező és testsűrűség kapcsolatára, a hé-

zagtényező mélységbeli változására, valamint a plaszticitási index és kohézió viszonyára vo-

natkozóan. Ezek alapján megállapította, hogy a budai oldalon található kiscelli agyag kifejlő-

dése nem teljesen egységes. Kutatásait Paál (1976) korábbi eredményeivel vetette össze. A 

lágymányosi, óbudai és rózsadombi helyszínekről származó mintákból levont következtetése 

szerint a Lágymányoson található kiscelli agyagnak jellemzően kisebb a hézagtényezője, na-

gyobb a tömörsége és a kohéziója, szilárdságát, mechanikai tulajdonságait tekintve egyértel-

műen kedvezőbb a másik két típushoz képest. Ez a toronyházak alapozása szempontjából ked-

vező körülmény. Az ok az eltérő tektonikai és eróziós folyamatokkal magyarázható. 

Egy következő, a kiscelli agyaghoz rendelhető talajmodell használatakor fontossá váló geo-

lógiai vonatkozás az előterheltség kérdése. A geológiai vonatkozású szakirodalmi források be-

számolnak a középső-oligocén üledékre települt rétegek miocén korban végbement lepusztulá-

sáról, ám arról nem szólnak, hogy ennek mértéke általában, és Budapest területén mekkora 
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lehetett. A lepusztult rétegek vastagsága, mint előterhelést okozó tényező, meghatározza a kis-

celli agyag kezdeti, túlkonszolidált feszültségállapotát és mechanikai viselkedését. A lepusztult 

rétegek vastagságával és ezzel összefüggésben a túlkonszolidáció fokával (overconsolidation 

ratio - OCR) legutóbbi időkben két doktori értekezés foglalkozott. Kálmán (2012) és Józsa 

(2016) a 4-es metróhoz kapcsolódóan végzett helyszíni mérésekből és laborvizsgálatokból el-

térő eredményekre jutott. Míg előbbi a túlkonszolidáció értékét 10÷16 között állapította meg, 

addig utóbbi jóval alacsonyabb, 1,5÷4,6 értéktartományt határozott meg. A bizonytalanság e 

téren így továbbra is fennáll. 

Említek egy harmadik, lényeges szempontot, ez pedig a réteg kőzetként, illetve talajként 

való kezelésének problémaköre. A kiscelli agyag a legtöbb esetben geotechnikai értelemben 

vett talajként viselkedik, de előfordul olyan változata is, amely már gyenge szilárdságú kőzet-

nek tekinthető (Görög, 2008). Jellemzően talajmechanikai vizsgálatokkal írható le, de éppen a 

lágymányosi helyszínen előforduló, merev, kőzetszerű viselkedést mutató típus esetén okoz ez 

olykor nehézséget. Görög kőzetmechanikai módszerekkel vizsgált nagy számú kiscelli agyag-

ból vett mintát, a felállított összefüggései a Hoek-Brown anyagmodellel való modellezés esetén 

használhatók. Gyakran szokás talajként a Mohr-Coulomb anyagmodellel modellezni a jellemző 

terhelési tartományban a kőzetszerű, lineárisan rugalmas viselkedése miatt. Ez az egyszerűsé-

géből adódóan számos hátránnyal jár, melyekkel az értekezés későbbi részében külön foglal-

kozok. A fejletteb HSS (hardening soil with small strain stiffness) talajmodellel való leírása 

viszont számos olyan problémát vet fel, ami éppen a kőzetszerű jellegéből adódik. A modell-

paraméterek felvételéhez szükséges talajfizikai jellemzők meghatározása nagy merevsége miatt 

komoly nehézséget jelent a szokásos talajvizsgálati laboreszközökkel, az eredményeket pedig 

ennek okán nagy bizonytalanság terheli. A kiscelli agyag talaj és kőzet közötti átmenetet kép-

viselő típusának keletkezésére természetesen a geológia ad magyarázatot: egyrészt az átlagos-

nál magasabb mésztartalommal bír, másrészt mélyebb elhelyezkedéséből adódó vastagabb üle-

déktakaró okozta előterheltség a többi típushoz képest tömörebb szerkezetet eredményezett.    

2.3.3. Hidrogeológiai adottságok és következményei 

2.3.3.1. Talajvíz 

A talajvízszint a pleisztocén rétegekben tárolódik, és szintje a Duna közelsége miatt annak min-

denkori vízállásától függ. Kis vízállásnál a Duna leszívó hatása, míg magas vízállásnál a duz-

zasztó hatása érvényesül a parttól számított, nagyjából 1 km széles sávban. Fontos figyelembe 

venni, hogy a Soroksári Duna-ág vízszintjét a Kvassay-zsilip szabályozza, ezáltal viszonylag 
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egyenletes vízszintje a főágéhoz képest alacsonyabb. Ennek eredményeként a szigeti terület 

talajvízének szintje ebbe az irányba mélyül, és DK-K-irányba áramlik.  

A lágymányosi helyszínre készült talajvizsgálati jelentés a mértékadó talajvízszintet a Duna 

ezen szakaszán a Kvassay-zsilip szelvényénél meghatározott árvízszinten adja meg, ami a te-

repszint alatti 1,5 méteres mélységnek felel meg. A közvetlenül a Kvassay-zsilip mellé került 

Atlétikai Stadion talajvizsgálati jelentése (Geoplan, 2018) a Szigetcsúcs NY-i oldalának part-

menti sávjára hasonló értéket javasol felvenni, részletes leírásából pedig a projekt helyszínétől 

DK-i irányban fekvő, toronyházak számára kijelölt telepítési helyszínre 3÷4 m-rel mélyebben 

becsült maximális talajvízszint prognosztizálható. A talajvíz a szulfáttartalom alapján mindkét 

helyszínen XA2 kitéti osztályba sorolható, melyet feltehetően a salakanyagú feltöltésből kiol-

dódó vegyületek okoznak.   

2.3.3.2. Víztelenítési kérdések 

Mivel a toronyházak várhatóan 3÷5 szintes mélygarázsokkal épülnek, ez szükségessé teszi egy-

részt a mély munkaterekben az építés közbeni száraz munkakörülmények, másrészt a végleges 

állapotban a vízmentes térszín alatti belső terek biztosítását. Állandó talajvizes talajkörnyezet-

ben erre a célra már több évtizede Budapesten is a résfalas körülzárást alkalmazzák. Az évek 

során a nagyszámban megépített ilyen műtárgyból jelentős tervezési és kivitelezési tapasztalat 

halmozódott fel. 

Az ideiglenes állapotban talajhorgonyokkal vagy acéldúcokkal, ritkább esetben támaszfödé-

mekkel megtámasztott résfal a talajvíznek a munkatérből való kizárásán túl egyben a földki-

emelés közvetlen környezetének állékonyságát is biztosítja. Ahol elérhető mélységben jelen 

van a kedvező vízzárási tulajdonsággal rendelkező oligocén alapréteg – a két említett helyszí-

nen ez fennáll – ott a réstalpat ebbe a rétegbe mélyítik. A résfal ezáltal egy alsó részén befogott, 

a befogás felett jellemzően több szinten megtámasztott szerkezetként működik. A kvázi-vízzáró 

rétegbe való befogás hosszát a statikai szempontokon kívül természetesen a hidraulikai körül-

mények is meghatározzák. A munkatérbe történő vízbeáramlást vízszintesen a résfal akadá-

lyozza meg, az alulról, függőleges értelemben történő vízáramlást pedig az oligocén réteg csök-

kenti elhanyagolható mértékűre. Építési állapotban a munkagödörben létesített ideiglenes víz-

telenítő kutak szolgálnak arra, hogy a körülzárt területen a nagytömegű földmunkákkal párhu-

zamosan lehetővé tegyék a bezárt víz eltávolítását, illetve ezt követően az oligocén rétegen 

átszivárgó, csekély mennyiségű víz, valamint a behulló csapadék szakaszos kiszivattyúzását. 

Végleges állapotban, ha a térszín alatti szerkezeteket nem kívánják szigetelni, illetve, ha fel-

hajtóerővel a szerkezetet nem akarják terhelni, állandó jellegű víztelenítő rendszert szükséges 
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kiépíteni. Erre a budapesti építési gyakorlatban bevált műszaki megoldások léteznek, melyek 

jellemző alapelemei a kvázi-vízzáró oligocén alapréteg, egy kiépített vertikális és horizontális 

szivárgórendszer állandó jellegű, de szakaszos üzemű víztelenítő kutakkal, és a jellemző alapo-

zási szerkezetként használatos vízzáró vasbeton alaplemez.    

2.3.4. Az alapozásra ható terhek közelítő mértéke 

2.3.4.1. Állandó és esetleges jellegű függőleges terhek 

A vizsgált magasságú toronyházak alapozásra ható terheinek becslését először a függőleges 

terhekre végeztem el. Ezt egyrészt közelítő számítással, másrészt az ismertetett építészeti mé-

retekkel, térbeli modellként kialakított szerkezet végeselemes számításával határoztam meg. Az 

eredményeket összevetettem a MOL-Campus toronyház alapozására megadott függőleges ter-

hekkel. A három számításból származó eredmény néhány %-os eltéréssel jó egyezést mutatott. 

Ez alapján megállapítottam, hogy a vizsgált magasságú épület kváziállandó teherkombináció-

ból származó, SLS (service limit state) határállapot vizsgálathoz tartozó függőleges alapozási 

terhe 800÷900 MN, ULS (ultimate limit state) határállapot vizsgálathoz tartozó terhe pedig 

1100÷1300 MN között becsülhető. A számítás részletei az A3. mellékletben láthatók.    

2.3.4.2. Vízszintes alapozási terhek  

A földrengés hatására keletkező vízszintes alapozási terhek alakulását és a szerkezet viselkedé-

sét rugalmas ágyazású modellek végeselemes analízisével tanulmányoztam (Kanizsár 2021b). 

Szabványos talajosztályokra, különböző támaszviszonyokkal, dinamikus ágyazási merevségek-

kel, épületméretekkel és szerkezeti rendszerekkel végzett futtatások alapján a vizsgált méret-

tartományban meghatároztam az alapozásra ható, vízszintes szeizmikus erők értéktartományát. 

A számítások a modellezési paraméterek függvényében jellemzően ~30÷50 ezer kN közötti 

alapnyíróerőt eredményeztek, egy ~10÷90 ezer kN végértékekkel határolt skálán. A számítások 

során alkalmazott viselkedési tényező konzervatív módon felvett értéke (q=1.5) egyben azt is 

jelenti, hogy nagyobb duktilitású épület esetén a megadott erőkhöz képest akár jelentősen ki-

sebbek is számolhatók (pl. a viselkedési tényező q=3.0 értékénél fele, q=4.5 értékénél har-

mada). 

A szélhatásból származó vízszintes alapozási terheket erőtényezős és nyomási tényezős szá-

mítási módszerekkel elemezve meghatároztam a vizsgált mérettartományra jellemző eredmé-

nyek értéktartományát, valamint vizsgáltam az egyes tényezők eredményt befolyásoló szerepét. 

Az igénybevételek karakterisztikus értékei a földrengéshez képest jóval kisebbek, 2÷14 ezer 

kN közötti sávban mozognak, és ez a szélre vonatkozó 1,5 értékű parciális tényezőt alkalmazva 

sem változik. 
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A földrengésből és szélteherből származó vízszintes alapozási terhek említett relációja spe-

ciális körülmények között megváltozhat. Fordított esetet eredményezhet, ha a szeizmikus ter-

hek kapacitástervezés alkalmazása miatt jelentősen alacsonyabbak (nagy duktilitású szerkezet, 

kedvező helyi válaszspektrum, stb.), a szélterhek viszont az épület kedvezőtlen aerodinamikai 

tulajdonságai és beépítési környezete miatt nagyok. Ilyen eset például az, ha az épület II. be-

építési osztályban épül, cscd=0,95 értékű tényezővel és magas, cf = 2,0 értékű erőtényezővel 

jellemezhető, vagyis formáját tekintve kedvezőtlen aerodinamikai kialakítású. Ekkor az alapo-

zásra jutó vízszintes teher tervezési értéke szélteherből 20.000 kN-t is meghaladja. Ha az ala-

pozás alatti talaj vízszintes dinamikus ágyazási merevsége kicsi (Kx,dyn=Ky,dyn=10.000 

kN/m/m2), az alapozás feletti oldalirányú dinamikus ágyazási merevség pedig nagy 

(Klat,dyn=100.000 kN/m/m2), akkor merev függőleges dinamikus ágyazás esetén (Kz,dyn=50.000 

kN/m/m2) a földrengésből számítható alapnyíróerő értéke igen kicsi, 12.000 kN körüli érték, 

ami kapacitástervezéssel kialakított nagyobb duktilitású szerkezetnél tovább csökken. 

Összehasonlítva a két hatásból származó vízszintes erőt, látható, hogy a megadott értéktar-

tományok középértekeit véve a földrengésből származó alapnyíróerők ~2,5÷4-szer nagyobbak 

a szélhatásból származó vízszintes alapozási teherhez képest. Ugyanakkor a fenti példát te-

kintve, speciális esetben a reláció megfordulhat, és a ~2,5÷4-szeres érték lecsökkenhet akár 0,5 

alattira is. A középértéktől a megadott értéktartományok szélsőértékei felé közeledve ezek a 

jellemző arányok számottevően változhatnak. 

Fenti megállapításokból az a következtetés vonható le, hogy a két vízszintes hatásból szár-

mazó igénybevétel viszonya a számos befolyásoló körülmény miatt nem állapítható meg egy-

értelműen, ha ezt a toronyházak kezdeti tervezési fázisában, szokványos épületek tapasztalatai 

alapján kívánjuk becsülni. Azt, hogy a két hatás közül az alapozásra nézve melyik domináns, 

az összes körülmény körültekintő figyelembevételével, részletes számításokkal lehet és kell el-

dönteni. 

 

2.4. Összefoglalás 

A fejezetben bemutatott témakörök egy része a toronyházak külföldi példáinak és szakirodal-

mának tanulmányozásával, másik része a toronyházak helyi tervezési körülményeinek vizsgá-

latával kapcsolatos. A hagyományosan alkalmazott, általános szerkezeti koncepciókat a helyi 

építészeti igényeknek (épületméretek, építészeti funkciók) megfeleltetve a merevítő magos és 

a cső a csőben felszerkezeti rendszer választása látszik indokoltnak. Előbbi a kisebb épületma-

gasságok esetén alkalmazott belső szerkezeti rendszerek csoportjába tartozik, míg utóbbi a ma-

gasabb épületekre jellemző külső rendszer olykor hazánkban is alkalmazott eleme. A jellemző 
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alapozási rendszereket az ismert építési helyszínek talaj- és hidrogeológiai adottságainak, il-

letve az alapozás becsült függőleges és vízszintes terheinek vonatkozásában vizsgálva kombi-

nált alapozási koncepció tűnik alkalmasnak, ami mellett az egyszerű lemezalapozás lehetősége 

is megfontolást érdemel. Előbbi mindkét építési helyszín talajadottságait tekintve lehet megfe-

lelő műszaki megoldás, míg utóbbi elsősorban a kedvezőbb adottságú lágymányosi helyszín 

esetén jelenthet alternatívát. 

Az alapozás függőleges terhének nagyságrendje jól becsülhető, az általam számított értékek 

közel azonosak a szakirodalomi ajánlásokból, illetve az épülő MOL-Campus toronyház terhei-

ből számítható értékekkel. A vízszintes terhek mértéke tág határok között mozog, az értékeket 

az épület földrengéstervezési és aerodinamikai jellemzői erősen befolyásolják. Azt, hogy a 

kettő közül melyik a domináns, csak egyedileg vizsgálva lehet megállapítani. 

A tervezés általános és speciális szempontjainak részletességét az értekezés terjedelmi kor-

látjához igazítottam, a kutatómunka egyéb hasznosnak ítélt eredményeit a kapcsolódó publiká-

cióimban és az értekezés mellékleteiben közöltem. Tézisek e fejezethez új, tudományos ered-

mények híján nem kapcsolódnak, a megfogalmazott céloknak azonban törekedtem eleget tenni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

3. AZ ALAPOZÁSI KONCEPCIÓ MEGVÁLASZTÁSA 

3.1. Bevezetés, a kutatás célja 

Az előző részben ismertetett, példákon keresztül is bemutatott alapozási koncepciók mind-

egyike alkalmas toronyház alapozásra. Közülük a budapesti viszonyokhoz optimális – hasonló 

körülmények között épült referenciaépületeket vizsgálva – kiválasztható. Az alapozás tervezé-

sét meghatározó legfontosabb szempontok együttes mérlegelése alapján történő választás egy 

nagyméretű toronyház-adatbázisból speciális módszert kíván. Ennek megvalósításáról és be-

mutatásáról szól ez a fejezet. 

Szepesházi Geotechnikai tervezés c. művében (2008.) felhívja a figyelmet az Eurocode EN 

1997-1 első fejezetében is rögzített, összehasonlító tapasztalaton alapuló tervezés jelentőségére, 

valamint a talajvizsgálati adatokkal és elméleti számításokkal alátámasztott tervezéssel való 

egyenértékűségére. Ezt követve, koncepciótervezésre használható, a toronyházak megfelelő 

adatbázisának létrehozásához és a referenciaként szolgáló épületek kiválasztásához matemati-

kai-statisztikai eszközökön alapuló eljárást dolgoztam ki.  

A választást támogató eljárást egy az építőmérnöki gyakorlatban kevéssé ismert módszer 

adaptálásával valósítottam meg, melynek előnye, hogy más hasonló jellegű mérnöki feladatra 

is felhasználható, illetve könnyen „ráigazítható” (pl. különböző műszaki megoldások összeha-

sonlítása és értékelése objektív módon mérhető és/vagy kategorizált változók alapján konkrét 

projekt esetén).  

Az optimális alapozási szerkezet kiválasztása után áttekintem és rendszerezem annak külön-

böző típusait az alkalmazási célt illetően, valamint számos megépült külföldi toronyház alapo-

zását áttekintve jellemző példákkal illusztrálom azokat.   

3.2. Módszertani leírás 

A budapesti viszonyok között optimálisnak tekinthető alapozási koncepció meghatározását ösz-

szehasonlító elemzéssel végeztem. A legfőbb célt ezért az jelentette, hogy olyan épületeket 

gyűjtsek össze, amelyek bizonyos, későbbiekben ismertetett szempontok alapján hasonlónak 

minősíthetők a Budapestre tervezhető toronyházakhoz. Ezen épületek alapozásainak tanulmá-

nyozása révén javaslat adható az optimális alapozást illetően. Ez egyben annak feltételezését is 

jelenti, hogy a hasonlónak minősített, Európa számos helyéről összegyűjtött épületek alapozá-

sát a külföldi mérnök kollégák jellemzően optimális szerkezettel oldották meg. Tekintve, hogy 

a legtöbb példa olyan országból származik, ahol a sokadik toronyház épült vagy épül jelenleg 

is, a tapasztalati előny egyértelmű, így a feltételezés nem tűnik indokolatlannak. 
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Az összehasonlító elemzéshez egy 500 db európai toronyházat tartalmazó adatbázist hoztam 

létre, a Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) szervezet által nyilvántartott 

~1800 db vasbeton, acél, illetve kompozit anyagú épület közül válogatva. A kiválasztás szem-

pontjait később részletezem. Ebből egy 50 db toronyház adatait tartalmazó minta-adatbázis al-

kottam azzal a szűkítéssel, hogy épületenként rendelkezésre álljon az általam fontosnak ítélt 

összes, az alapozás tervezését meghatározó tényező számszerűsített jellemzője. Az ok egy-

szerű: az 500 épületet tartalmazó adatbázisban ezen szükséges adatok legnagyobb része nincs 

meg, így ezek felkutatása „csak” 50 épületre vonatkozóan is számottevő gyűjtőmunkát kívánt. 

A minta-adatbázison ezután különböző értékeken rögzített klaszterszámokkal kétlépéses klasz-

teranalízist hajtottam végre, minden esetben mérve a klaszterszerkezetek megfelelőségét is. Az 

analízist az IBM által fejlesztett SPSS statisztikai szoftvercsomaggal végeztem. Az elfogadha-

tónak ítélt klaszterszám ismeretében meghatároztam azokat a klasztereket, melynek elemei, 

vagyis a toronyházak referencia-épületként tekinthetők. A többi klasztert, illetve azok elemeit 

a továbbiakban figyelmen kívül hagytam. 

A klaszterelemzés a több összehasonlítási szempont egyidejű mérlegelése miatt vált szüksé-

gessé, hiszen két változó összehasonlítása nem okoz gondot, de többszempontú összevetés rá-

nézésre már nem ítélhető meg nyilvánvaló bizonyossággal. A probléma tovább nő akkor, ha az 

egyes szempontok nem is jellemezhetők ugyanolyan típusú mérési skálán értelmezhető válto-

zókkal.  A klaszterelemzés segítségével végrehajtott szelekció eredményeként a referenciaérté-

kűnek minősíthető épületek alapozási szerkezeteit tudtam vizsgálni. Természetesen az eljárás-

ból nem következik, hogy az ignorált klaszterekbe került épületek alapozása nem lehet hasonló 

kialakítású, mint a budapesti toronyházak optimális alapozási szerkezete. A módszernek ez az 

elvárás nem is lehet célja. Legfontosabb elvnek azt kell tekinteni, hogy a nagyméretű adatbá-

zisból csakis a tervezendő épülethez hasonló mintákból lehet olyan következtetéseket levonni, 

ami alapul szolgálhat az összehasonlító tapasztalat alapján való tervezésnek. A klaszterezés 

eredményét úgy lehet értelmezni, hogy ezáltal biztosított a jövőbeni toronyházakkal alapozás 

szempontjából egyenértékű, de legalábbis jó egyezést mutató referencia-épületek kiválasztása, 

ami összehasonlító elemzésnél alapvető feltétel.  

3.3. A klaszteranalízis módszerének ismertetése 

3.3.1. A klaszteranalízis alapelve 

Az adatredukciós statisztikai módszerek lényege az, hogy egy adatmátrixon olyan méretcsök-

kentést hajtunk végre, ami után a redukált adatmennyiségből levont statisztikai következtetések 
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érvényesek maradnak az eredeti statisztikai sokaságra is. Számos ilyen eljárás mellett (pl. fak-

toranalízis, diszkriminancia-analízis) a klaszteranalízis is ebbe a csoportba tartozik. 

A klaszteranalízis azoknak a dimenziócsökkentő eljárásoknak a gyűjtőneve, amelyek segít-

ségével adathalmazok elemeit tudjuk bizonyos tulajdonságok alapján csoportokba, klaszterekbe 

rendezni. A klaszteranalízis, röviden klaszterezés alapvető jellemzői a kohézió, illetve a szepa-

ráció. A kohézió az egyes klasztereken belüli adathomogenitást fejezi ki: minél kisebb a klasz-

terelemek eltérése egymástól, illetve a klaszterátlagtól, a kohézió annál erősebb. Analóg mó-

don, minél nagyobb az egyes klaszterek közötti eltérés, vagyis minél jobban elkülönülnek a 

klaszterezési szempontok alapján kialakított csoportok egymástól, a szeparáció annál nagyobb. 

A két elv együttes érvényesülése stabil klaszterstruktúrát eredményez, ezáltal a sokkal kevesebb 

adat bizonyos matematikai és statisztikai jellemzői megegyeznek az eredetileg nagy méretű 

adathalmazra vonatkozó azonos jellemzőkkel. A klaszterezés előnye éppen abban rejlik, hogy 

úgy tudunk sokkal kevesebb adattal dolgozni (ezáltal időt, munkát és számítási kapacitást meg-

takarítani), hogy a kisebb adathalmaz statisztikai jellemzői reprezentálják az eredetileg nagy-

méretű adatállományét.  

 
3.1. ábra: A klaszterképzés sémája 

3.3.2. A klaszteranalízis módszerei 

Számos klaszterezési eljárás létezik, melyeket két fő csoportba lehet sorolni: hierarchikus és 

nem hierarchikus algoritmusok. A hierarchikus klaszterezésben az új klasztereket az előzőleg 

kialakított klaszterek összevonásával (agglomeratív) vagy felosztásával (divizív) kapjuk. A má-

sik algoritmus egyetlen lépésben alakítja ki az összes klasztert. Az utóbbi klaszterezési eljárás 

előnyösebben alkalmazható a kiugró értékekre való kisebb érzékenysége, valamint a nagyobb 

sebessége miatt. A nem hierarchikus klaszterezési módszerek közül leginkább elterjedt a cent-

roid alapú, úgynevezett K-közép (K-means) eljárás, melyet az értekezés 5. fejezetében ágyazási 
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merevségek adathalmazának csökkentésére alkalmaztam, így ezt ott részletesebben ismertetem. 

A továbbiak miatt itt fontos megemlíteni, hogy ez utóbbi klaszterezési eljárásban a klasztereken 

belüli, illetve klaszterek közötti távolság mérésére jellemzően az általános Minkowski-metrika 

használatos: 

X = (x1, x2, …,xn)  és  Y = (y1, y2, …,yn) ∈ 𝑅𝑛 koordinátákkal megadott pontok távolsága: 

 𝐷(𝑋, 𝑌) = (∑|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|𝑝

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑝

 (3.1) 

ahol p ≥ 1 : a Minkowski-konstans (p = 2 esetén kapjuk az Euklideszi-távolságot). 

Abban az esetben azonban, ha a klaszterezni kívánt változóinkra azok statisztikai mérési 

szintjei miatt a Minkowski-metrika nem alkalmazható, egyéb eljárás szükséges. Ennek ismer-

tetéséhez szükséges megelőzően röviden áttekinteni a változók mérési szintjeit.  

A változókat a legegyszerűbbtől a leginkább informatív típusig négy mérési szinten lehet 

megkülönböztetni az alábbi csoportosítás szerint: 

− nominális (névleges) skálán mérhető változók, 

− ordinális (sorrendi) skálán mérhető változók, 

− intervallum (különbségi) skálán mérhető változók, 

− arányskálán mérhető változók.  

Az első két skálán mérhető változót kategorikus változónak is szokás nevezni. 

A nominális változók értékei között csak minőségi különbsége van, az értékekkel nem lehet 

matematikai műveleteket végezni, értékei nem állíthatók sorrendbe, csupán egy megkülönböz-

tető „címkéről” van szó. Ilyen például a nemek leírása: 1 - férfi, 2 - nő. 

Az ordinális változók a nominálishoz képest annyival informatívabbak, hogy azok a sorren-

diséget az adatok között fennálló valós viszonyok alapján képesek leírni. Ezért ezt a mérési 

szintet rangsoroló mérési szintnek is szokás nevezni. Példa rá az iskolai végzettség: 1 – alap-

fokú, 2 – középfokú, 3 – felsőfokú. 

Az intervallum változóknak már mértékegységük is van, a skálán két felvehető érték közötti 

távolság, azaz a különbségük értelmezhető, a skálaértékek közötti arány viszont nem. Klasszi-

kus példája a hőmérsékleti skála, ahol két érték különbsége meghatározható, de pl. a 2,5-szer 

melegebb megállapítás nem értelmezhető. 

Legtöbb információt nyújtó mérési szinten az arányskálán mérhető változók találhatók, me-

lyek folytonos vagy feldolgozás szempontjából folytonosnak tekinthető diszkrét változók. A 

skálának ellentétben az intervallum skálával létezik abszolút nulla pontja, az értékekkel mate-

matikai műveletek végezhetők. Példaként említhető a magasság, testsúly, stb.  
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Előbbiekből következik, hogy amennyiben egy olyan adathalmazon kívánunk klaszterelem-

zést végrehajtani, amely pl. nominális vagy ordinális változókat is tartalmaz, abban az esetben 

a szokványos távolságmérési módszerekkel (pl. Minkowski-metrikával) dolgozó klaszterezési 

algoritmusokat nem tudjuk használni (Bacher et. al., 2004). Folytonos, arányskálán mérhető és 

kategorikus változók együtteséből álló adathalmaz klaszterezésére alkalmas módszer az ún. 

kétlépéses (twostep) klaszteranalízis.  

Mivel a fejezet későbbi részeibe külföldi toronyházak alapozási megoldásait olyan külön-

böző változók alapján értékelem, melyek között akad kategorikus is, az értékeléshez az utóbbi 

klaszterezési módszert használom, amit a következőkben, illetve a fejezethez kapcsolódó mel-

lékletben röviden ismertetek. 

3.3.3. A kétlépéses klaszterezési eljárás 

Az eljárás jellemzően a társadalomtudományok, biostatisztika, illetve közgazdaságtudomány 

területein alkalmazott módszer, ahol a mérnöki tudományokhoz képest jóval gyakoribb a ke-

vésbé egzakt mérőszámok alapján való, kategorikus változókat alkalmazó osztályozási módszer 

(pl. szociológiai vizsgálatokban nemek szerinti osztályozás, vagy piackutatás jellegű, fogyasz-

tói preferencia sorrend vizsgálat). 

Egy folytonos változókból álló adathalmaz hagyományos módon való klaszterekbe sorolása 

az elemek egymás közötti, klasztereken belüli távolságmérésén alapul. A klaszterezési algorit-

musok jellemzően egy olyan minimalizálandó célfüggvényt használnak, amelynek alapján az 

elemek klaszterekbe sorolása addig tart, amíg az elemek klaszterközéppontokhoz mért távolsá-

gainak négyzetösszege minimális nem lesz. Erről a módszerről az 5. fejezetben részletesen írok. 

Itt azért kell említést tennem róla, mert ezzel ellentétben a kategoriális változók esetében – ahol 

egy szám például csak egy szerkezeti anyag „címkézésére” szolgál (pl. 1 – acél, 2 – vasbeton, 

stb.) – a változók értékeiből Minkowski-metrikával nem képezhető távolság (pl. euklideszi). 

Ezt a problémát a kétlépéses klaszteranalízis valószínűségelméleti alapon kezeli, matematikai 

háttere ezért a hagyományos, Minkowski-metrikával dolgozó klaszteranalízishez képest bonyo-

lultabb. A módszer lépéseiről és matematikai megfogalmazásáról a B5. melléklet ad részlete-

sebb leírást.  

 

3.4. Az alapozási rendszer kiválasztása kétlépéses klaszteranalízissel 

3.4.1. Adatelőkészítés 

Az elemzéshez használható adatbázis megalkotásához magasépületek interneten elérhető adat-
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bázisait használtam (skyscrapercenter.com, emporis.com). Az 1841 db Európában épült vasbe-

ton, acél és kompozit anyagú épület adathalmazából (továbbiakban teljes adatbázis) egy 500 

elemű alapsokaságot (továbbiakban csökkentett adatbázis) hoztam létre. Az eredet méret le-

csökkentésének két oka volt. Az első az, hogy az adatok között 1118 db 100 méteren aluli ma-

gasépület található (61%), ami a kutatásom szempontjából nem minősül hasznos adatnak. A 

másik ok pedig az volt, hogy egy olyan alapsokaságot kívántam létrehozni, melyen belül az 

épületmagasságok normális eloszlást követnek. Ez azért fontos, mert a kétlépéses klaszterana-

lízis a folytonos változók (itt az épületmagasság) esetében normáleloszlást feltételez, így ennek 

a követelménynek kell teljesülnie az alapsokaságra és a belőle vett mintára egyaránt. A teljes 

adatbázis épületeinek magasságait megvizsgálva a 3.1. táblázatban feltüntetett gyakoriságok 

adódtak (1841 épületből 1782 épület magassága ismert). 

3.1. táblázat: A teljes adatbázis épületmagasságainak gyakorisági táblázata és hisztogramja 

Magasság 
[m] 

Gyakoriság 
[db] 

 

0 ÷ 50 23 

50 ÷ 100 1078 

100 ÷ 150 484 

150 ÷ 200 145 

200 ÷ 250 34 

250 ÷ 300 18 

A normáleloszlást követő 500 elemű alapsokaságot 1782 db épületből a következő módszer-

rel választottam ki. Az Excelben a VÉL véletlenszám generáló és a NORM.INVERZ beépített 

függvények segítségével egy épületmagasságokat tartalmazó, 500 elemű, normál eloszlású 

mintaadatsort generáltam m = 135 m középértékkel és  = 40 m szórással. E véletlenszerűen 

létrehozott adatsor gyakoriságai a 3.2. táblázatban láthatók. 

A cél ezek után az volt, hogy a teljes adatbázis 1782 db épületéből a 3.2. táblázat gyakori-

ságaival azonos, vagy azokhoz közeli darabszámú épületet tudjak kiválasztani. Ez biztosítja 

ugyanis azt, hogy az 500 elemből álló csökkentett adatbázisban szereplő épületmagasságok 

normál eloszlást követnek. A gyakoriságokat a hisztogramokon is látható, 10 méteres lépéskö-

zökkel vizsgáltam, a mellettük található táblázatokban azonban helytakarékosság miatt össze-

vont kategóriák gyakoriságai szerepelnek. Az egyes gyakorisági kategóriák elemeit a generált 

mintaeloszlás kategóriáinak elemszámait alapul véve, véletlenszám-generálás segítségével vá-

lasztottam ki a teljes adatbázisból. Példát említve, a 100-110 méteres kategóriába a mintaként 
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generált normál eloszlás szerint 31 épület került, ezért a teljes adatbázis ezen osztályában sze-

replő 189 épületéből ennyit kellett véletlenszerűen kiválasztani. 

A 189 elem adatsorához véletlenszám generálással létrehozott számsort rendeltem (minden 

elemhez egyet), az elemeket e számsor szerinti nagyságrendbe állításával rendeztem, majd az 

első 31-et kiválasztottam. E módszert alkalmazva előállt az 500 elemet tartalmazó csökkentett 

alapsokaság, melynek magassági kategóriákhoz tartozó gyakorisági értékei közelítőleg meg-

egyeznek a 3.2. táblázat minta-gyakoriságaival. 

3.2. táblázat: Randomizálással generált magassági adatsor gyakoriságainak táblázata és hisztogramja 

Magasság 
[m] 

Gyakoriság 
[db] 

 

0 ÷ 50 3 

50 ÷ 100 91 

100 ÷ 150 226 

150 ÷ 200 155 

200 ÷ 250 23 

250 ÷ 300 2 

   Az azonos egyezést megakadályozta az, hogy a teljes adatbázis bizonyos kategóriákban a 

szükségesnél valamivel kevesebb elemet tartalmazott, ezért a hiányzó elemszámokkal más ka-

tegóriákat növelni kellett, hogy az összes darabszám ne változzon. Ez a csökkentett adatbázis 

gyakoriságainak kismértékű eltérését eredményezte a mintaként követett, normál eloszlású 

adatsor gyakoriságaitól. Az 500 elemű alapsokaság gyakoriságait a 3.3. táblázat tartalmazza. 

3.3. táblázat: 500 elemű magassági mintaadatsor gyakoriságainak táblázata és hisztogramja 

Magasság 
[m] 

Gyakoriság 
[db] 

 

0 ÷ 50 4 

50 ÷ 100 95 

100 ÷ 150 235 

150 ÷ 200 141 

200 ÷ 250 23 

250 ÷ 300 2 

Azt, hogy a 3.2. táblázatban szereplő gyakoriságok normál eloszlása az 500 elemű alapso-

kaság 3.3. táblázatban szereplő gyakorisági értékeinél is fennáll-e, Szmirnov-Kolmogorov-pró-

bával teszteltem. Amennyiben a K-S teszt nem szignifikáns, akkor nincs szignifikáns eltérés a 
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normál eloszlás görbéjétől, vagyis a tesztelt adatsor normál eloszlása feltételezhető. A tesztet 

elvégezve ez utóbbi eset teljesült, az 500 elemű csökkentett adatbázis gyakorisági eloszlásának 

D(500) = 0,031; p = 0,200 értékű teszteredménye nem szignifikáns (=0,05), vagyis a norma-

litás feltételezhető. Ezzel létrejött az a csökkentett, de így is 500 épületet tartalmazó adatbázis, 

amelyet innentől kezdve alapsokaságnak tekinthetek, és az ebben szereplő épületmagasságok 

normál eloszlást követnek. Ezek után az elemzéshez szükséges mintát ebből az alapsokaságból 

veszem, ami egyben azt is jelenti, hogy a mintára vonatkozó megállapításaimat erre az alapso-

kaságra vonatkozóan tekinthetem csak érvényesnek. Ezt az 500 elemű adatbázis méretet a ku-

tatási céljaimhoz tökéletesen elegendőnek és megfelelőnek ítéltem, ugyanis ez az adatsor már 

nem tartalmazza tömegesen a vizsgálni nem kívánt, 100 méter alatti épületeket (csak a nor-

máleloszláshoz szükséges mértékben), ugyanakkor az elemszám már elég nagy ahhoz, hogy 

trendeket, érvényes következtetéseket lehessen belőle megállapítani az alapozások kialakítására 

vonatkozóan.   

3.4.2. Mintaadatbázis létrehozása 

Az 500 elemű alapsokaságból 50 elemű mintát vettem. Az elemszámát azzal a megfontolással 

határoztam meg, hogy a minta esetében is feltételezhető legyen a normál eloszlás, a túl kevés 

elemszám ne tegye szükségessé a Student-eloszlás használatát. Mivel a Student-eloszlás 30-40 

mintaelem felett már igen jól közelíti a normál eloszlást, ezért az 500 elemű alapsokaság 10%-

át, azaz 50 elemet határoztam meg mintaelemszámként. 

A mintavétel abban az esetben egyszerű véletlen kiválasztással (pl. számítógépes véletlen-

szám-generálással) elvégezhető lett volna, ha az épületeknek csak a magassági adata az egyet-

len megfigyelt tényező. Egy értékelhető minta esetén azonban az épületmagasság mellett to-

vábbi négy később ismertetett szempontból fontos adatra, valamint az épület alapozásának ki-

alakítására vonatkozó információkra is szükség volt, így ez az eredményes mintavételezést je-

lentősen megnehezítette.  

A mintavételezés egy része az alapsokaság kialakításánál már ismertetett, véletlenszám-ge-

nerálást használó eljárással történt. Ez azonban a használható (minden szükséges adattal ren-

delkező) minták mintegy felét tudta csak szolgáltatni, ugyanis a másik, nagyjából fele minta 

esetében az épületmagasságokon kívül szükséges egyéb adatok nem voltak elérhetők. Ezen 

minták helyettesítésére szolgáló mintavételt ezért befolyásolta, hogy mely épületeknél lelhető 

fel az összes megfigyelni kívánt paraméter. A vegyes mintavételi eljárással választott 50 db 

minta 15 európai városból származik, a véletlenszerűen kiválasztott minták mellé azonos hely-
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színekre további, magasságilag és szerkezetileg különböző épületeket választottam, valame-

lyest könnyebbé téve a mintavételezés adathiány miatti nehézségeit.     

A statisztikai mintavételezéssel foglalkozó szakirodalomból vett definíció szerint, ha a lista-

képző ismérv és a megfigyelt ismérv között nincs sztochasztikus kapcsolat, akkor ez az eljárás 

véletlen mintát eredményez (S. Kriszt et al., 1997). Ezen elv az általam végzett mintavételezés 

esetén teljesül, a minták egy részénél az első pillanatban önkényesnek tűnő mintaválasztás el-

lenére. 

Az előző fejezetben ismertetett adatelőkészítés során létrehozott alapsokaságot és az elem-

zéshez közvetlenül felhasznált mintaadatbázist is igyekeztem a statisztikai szempontok és kö-

vetelmények lehetőség szerinti maximális figyelembevételével kialakítani. Egyúttal azt is meg 

kell jegyezni, hogy a klasszikus statisztikai elemzésekkel ellentétben én a mintát nem az alap-

sokaság statisztikai jellemzőinek becslésére kívánom használni. A cél pusztán a minta egy cso-

portjának klaszterelemzéssel való elkülönítése, és az ebbe tartozó elemek vizsgált ismérvének 

(azaz jellemző alapozási módjának) az alapsokaságra is vonatkoztatható leírása.  

A mintaadatbázisban szereplő épületek alapozásának kialakítását, a tervezést meghatározó 

tényezőit az épületmagasságon kívül további négy paraméterrel írtam le. Ezek közül kettőt a 

vízszintes merevítőrendszer szempontjából legfontosabb, a 2. fejezetben részletesen ismertetett 

hatásokkal lehet összefüggésbe hozni. Az alapozásra jutó szeizmikus hatásokból származó 

igénybevételek mértéke függ a helyszínre jellemző PGA-értéktől (peak ground acceleration), 

azaz a vízszintes talajgyorsulás m/s2-ben megadott csúcsértékétől. Még ha ez a kapcsolat a köz-

vetlen, függvényszerű viszonyhoz képest valamelyest gyengébb is, hiszen az alapkőzetre vo-

natkozó referencia gyorsulások értékeit a felső 30 méteres talajzóna helyszínenként eltérő mér-

tékben módosítja, a PGA mindenképpen egy szeizmikus szempontból osztályozásra alkalmas 

érték. Meg kell jegyezni, hogy a különböző szabványok szerint különböző földrengési osztá-

lyokba sorolt helyi talajok tervezési talajgyorsulás spektrumai a talajfelszínre vonatkoznak, 

azonban az épületek alatt található mélygarázsok miatt (szerkezeti kialakítástól függően) az 

értékeket ~15 méteres mélységben értelmezve az említett torzító hatás már kisebb. Az alapozá-

sokat terhelő szeizmikus hatásokat szeizmikus index néven vettem figyelembe, melynek Is je-

lölést adtam. A PGA értékek alapján öt azonos intervallumú, folytonosan illeszkedő kategóriát 

alakítottam ki, és a minta minden elemét a megfelelő kategóriába besorolva Is=1 és 5 közötti 

értékkel jellemeztem. 

A másik, korábban már tárgyalt hatás, mely az alapozásra különböző jellegű és irányú erő-

hatásokat okoz, a szélhatás. A szélhatásokból származó erők jellemzésére a szélsebesség kiin-
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dulási értékét (vb,0) választottam [m/s]. A mintában szereplő legkisebb, 22,0 m/s-os és a legna-

gyobb, 29,0 m/s-os értékek között látszólag nem nagy a különbség, azonban a torlónyomás 

számításánál a szélsebesség négyzete szerepel, ezért a 29,0/22,0=1,32 arány négyzete már több, 

mint 70%-os teherkülönbséget jelent. A szélhatásokból származó alapozási igénybevételek 

mértékét a szélhatás-indexnek elnevezett, Iw-vel jelölt mutatószámmal írtam le. Erre vonatko-

zóan 7 kategóriát hoztam létre az előző indexhez hasonló módon. 

Az alapozással közvetlen interakcióban lévő talajrétegeket, és a lejjebb elhelyezkedő, de a 

terhelés hatására még alakváltozó talajzónát, mint meghatározó geotechnikai körülményt az Es, 

illetve Eoed összenyomódási modulusok átlagos értékei alapján indexáltam. Ezt a paramétert 

talaj-indexnek neveztem el (jele: Is), ami természetesen nem csak az alakváltozási, hanem a 

nyírószilárdsági tulajdonságokkal is összefüggő mutatószám. Az épületek helyszínein, illetve 

azok környezetében az összenyomódási modulus különböző publikációkból származó minimá-

lis és maximális értékeiből képzett átlagértékeket a szeizmikus-indexszel azonosan, 5 kategó-

riára bontottam: 1 ≤ Isoil ≤ 5. 

Az épületmagasság mellett említett négy egyéb, az alapozással összefüggésbe hozható jel-

lemző közül utolsóként az épület szerkezeti anyagának azonosítására szolgáló szerkezeti-inde-

xet ismertetem, melyet Istr jelöléssel azonosítottam. Három jellemző szerkezeti anyagot külön-

böztettem meg, melyek eltérő szerkezeti viselkedést és merevségi jellemzőket eredményeznek. 

Mivel a talajból, alapozásból és felszerkezetből álló komplex rendszerben az egyes részek me-

revségeinek aránya határozza meg az igénybevételek eloszlását, ezért a felszerkezet merevsége 

ugyanúgy hatással van az alapozási szerkezet igénybevételeire, akárcsak az ágyazó és tá-

maszfunkcióval rendelkező altalaj merevsége. Ezen túl a szerkezet anyaga összefügg az épület 

önsúlyával is, amiből az alapozásra jutó terhek nagyobb hányada származik, a hasznos terhek-

kel összevetve. Vasbeton épületre az Isrt = 1, acélra Istr = 2, míg kompozit szerkezet esetén Istr = 

3.  

Az alapozást meghatározó tényezőként lenne indokolt vizsgálni a még tolerálható, illetve 

megengedhető abszolút és relatív süllyedések értékeit. Ezek egy része azonban a külső és belső 

épületszerkezetekre (pl. homlokzati üvegburkolatok, függönyfalak, válaszfalak), gépészeti sze-

relvények csatlakozásaira (pl. csővezetékek, liftek) valamint a szerkezeti anyagokra vonatko-

zóan jellemzően konstans érték. Másik részük (pl. épületsüllyedés miatti dőlés) pedig az épü-

letmagasság függvénye, ami a paraméterek között már szerepel. Így az ismertetett indexekhez 

hasonló további mutatószámot e tényezőre ezen okok miatt nem hoztam létre. Az egyes indexek 

kategóriákhoz rendelt értékeit a 3.4. táblázat tartalmazza. 
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3.4. táblázat: Az alapozással összefüggő, épületmagasságon kívüli jellemzők és skálázásuk 

Szeizmikus-index  Szélhatás-index  Talaj-index  Szerkezeti-index 

Is PGA [m/s2]  Iw vb,0 [m/s]   Isoil Es [MPa]  Istr anyag 

1 0,00 ≤ …< 0,25  1 21,5 ≤ …< 22,5  1     0 < …< 40  1 vasbeton 

2 0,25 ≤ …< 0,50  2 22,5 ≤ …< 23,5  2   40 ≤ …< 80  2 acél 

3 0,50 ≤ …< 0,75  3 23,5 ≤ …< 24,5  3   80 ≤ …< 120  3 kompozit 

4 0,75 ≤ …< 1,00  4 24,5 ≤ …< 25,5  4 120 ≤ …< 160    

5 1,00 ≤ …<   5 25,5 ≤ …< 26,5  5 160 ≤ …    

   6 26,5 ≤ …< 27,5       

   7 27,5 ≤ …       

Egy mintaelem az előbbiekben ismertetett 5 db változóval írható le, melyek azonban eltérő 

mérési skálán mérhetők. Az épületmagasság (H) arányskálán mérhető folytonos változó, az Is 

szeizmikus-, Iw szélhatás-, és Isoil talaj-indexek ordinális változók, míg az Istr szerkezeti-index 

nominális változó.  

Azt, hogy az egyes változók értékeinek adatsora a klaszteranalízis által feltételezett eloszlást 

követi-e, a vizsgálat előtt ellenőrizni szükséges. Ehhez fontos volt az összes változót dichotom 

változóvá konvertálni. Ennek oka az, hogy ellenkező esetben a függetlenség vizsgálathoz vál-

tozópáronként használható kereszttábla-elemzés 5÷7 kategória esetén üres cellákat tartalmazó 

kontingencia-táblákkal valósulna meg, ami a 2-próba alkalmazását kizárja. Emiatt a 2x2-es 

kontingencia-táblákkal dolgozó Fisher-teszt mellett döntöttem, ami viszont a változók két ka-

tegóriába való besorolását igényli. Minden változó esetén 1-essel jelöltem az átlag alatti érté-

keket, 2-essel az átlagos és az a fölötti értékeket, kivéve a nominális skálán mérhető szerkezeti-

indexet. Ennél vasbetonra 1-es, egyéb anyagra 2- es jelölést alkalmaztam. Ezeket az indexeket 

az alsó indexben szereplő, változó típusára utaló jel után „_bin” kiegészítéssel láttam el, utalva 

a bináris besorolásra. 

A 3.5. táblázatban feltüntettem az 50 elemből álló mintát a mintaelemeket leíró változók 

értékeivel. A táblázat egy helytakarékos kivonata az összes mintaelemre vonatkozó informáci-

ónak, mely teljességében a B1. mellékletben található. Az mintaadatbázisban 8. sorszámmal 

szereplő BUDAPESTI TORONYHÁZ jelképezi azt az épületet, amely a jövőben Budapestre 

elképzelt épületeket reprezentálja, és amelynek az optimális alapozására irányuló jelen kutatást 

végeztem. 
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3.5. táblázat: Mintaadatbázis kivonata  

Srsz. Toronyház elnevezése Helyszín 

Magasság 
[m] 

Indexek  

Szeiz- 
mikus- 

Szél-ha-
tás- 

Talaj- Szerkezeti-  

H H_bin Is Is_bin Iw Iw_bin Isoil Isoil_bin Istr Istr_bin  

1 1 Bank Street London 145 1 1 1 1 1 2 1 3 2  

2 30 St. Mary Axe London 180 2 1 1 1 1 2 1 2 2 
 

3 Allianz Tower Milánó 209 2 3 1 4 2 5 2 1 1  

4 Bahn (Sony Center) Tower Berlin 103 1 1 1 4 2 2 1 3 2  

5 Basler Messeturm Basel 105 1 5 2 3 1 4 2 3 2 
 

6 Beetham Tower Manchester 169 2 1 1 3 1 5 2 1 1 
 

7 Blumau Tower Linz 75 1 2 1 6 2 2 1 1 1  

8 BUDAPESTI TORONYHÁZ Budapest 120 1 5 2 3 1 4 2 1 1  

9 Citygate Tower Bécs 108 1 4 2 4 2 1 1 1 1 
 

10 Cosmopolitan Twarda 2/4 Varsó 165 2 2 1 1 1 3 1 1 1 
 

11 DC Tower Bécs 220 2 4 2 4 2 1 1 1 1  

12 Deansgate Square West Tower Manchester 140 1 1 1 3 1 5 2 1 1 
 

13 Deutsche Bank Towers Frankfurt 155 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
 

14 Duna Tower Budapest 65 1 5 2 3 1 4 2 1 1 
 

15 Europe Tower Budapest 64 1 5 2 3 1 4 2 1 1  

16 Eurovea Tower Pozsony 168 2 3 2 5 2 1 1 1 1  

17 Floreasca City Sky Tower Bukarest 137 1 5 2 7 2 1 1 1 1 
 

18 Frankfurter Buro Center Frankfurt 142 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
 

19 Globalworth Tower  Bukarest 118 1 5 2 7 2 1 1 1 1  

20 Grattacielo Intesa Sanpaolo Torinó 166 2 3 1 4 2 5 2 3 2  

21 Gulliver (IBC Solomenka) Kijev 141 1 1 1 5 2 1 1 1 1 
 

22 Hochhaus Treptower Berlin 125 1 1 1 4 2 2 1 1 1 
 

23 Hotel de las Artes (Hotel Arts) Barcelona 154 2 2 1 7 2 2 1 2 2  

24 Japan Center Frankfurt 115 1 1 1 2 1 2 1 1 1  

25 LUX Tower Linz 81 1 2 1 6 2 2 1 1 1 
 

26 Main Tower Frankfurt 198 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
 

27 Messe Turm Frankfurt 257 2 1 1 2 1 2 1 1 1  

28 Millennium Tower Bécs 202 2 4 2 4 2 1 1 3 2  

29 Mirax Plaza Kijev 192 2 1 1 5 2 1 1 1 1 
 

30 MOL-Campus Budapest 120 1 5 2 3 1 5 2 1 1 
 

31 Monte Laa Tower Bécs 110 1 4 2 4 2 1 1 1 1  

32 Nextower Frankfurt 136 1 1 1 2 1 2 1 1 1  

33 Nivy Tower Pozsony 125 1 3 2 5 2 1 1 1 1 
 

34 One Blackfriars London 166 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
 

35 ORBI Tower Bécs 115 1 4 2 4 2 1 1 1 1  

36 Palazzo Lombardia Milánó 161 2 3 1 4 2 5 2 1 1  

37 Parus Business Center Kijev 136 1 1 1 5 2 1 1 1 1 
 

38 PZU Tower Varsó 104 1 2 1 1 1 3 1 1 1 
 

39 Q22 Varsó 155 2 2 1 1 1 3 1 1 1  

40 Regione Piemonte HQ Torinó 209 2 3 1 4 2 5 2 3 2  

41 Roche Turm Bau 1 Basel 178 2 5 2 3 1 4 2 1 1 
 

42 Rondo 1 Varsó 159 2 2 1 1 1 3 1 1 1 
 

43 The Broadgate Tower London 161 2 1 1 1 1 2 1 2 2  

44 Torre Espacio Madrid 224 2 2 1 5 2 5 2 1 1  

45 Torre PwC Madrid 236 2 2 1 5 2 5 2 3 2 
 

46 Diagonal Zero Zero Barcelona 110 1 2 1 7 2 2 1 3 2 
 

47 Viadux Tower 1 Manchester 139 1 1 1 3 1 5 2 1 1  

48 W Barcelona Hotel Barcelona 99 1 2 1 7 2 2 1 1 1  

49 Warsaw Spire Varsó 180 2 2 1 1 1 3 1 1 1 
 

50 Zlota 44 Varsó 192 2 2 1 1 1 3 1 1 1 
 



35 

A kutatási munka közben indult el a MOL-Campus nevű első budapesti toronyház projekt 

is, így a disszertációban többször hivatkozott épületnek természetesen a listában külön helyet 

biztosítottam. Ez amiatt is indokolt volt, mert az alapozásra vonatkozó megállapítás nem feltét-

lenül kell, hogy egybeessen a MOL-Campusnál alkalmazott alapozási megoldással. Különösen 

igaz ez akkor, ha a jövőbeni épületek zöme nem a lágymányosi, hanem a csepeli helyszínen 

épül majd.  

3.4.3. A klaszterezés feltételeinek ellenőrzése 

A klaszterezést megelőző, szükséges lépés – amint azt az előző pontban említettem – annak 

ellenőrzése, hogy a változók 3.5. táblázatban feltüntetett értékeiből képzett adatsorok eloszlásai 

megfelelnek-e az algoritmus által elvárt eloszlásoknak. A kétlépéses klaszteranalízis módszere 

arányskálán mért, folytonos változók esetén normál eloszlást, míg kategorikus változók esetén 

multinomiális eloszlást feltételez. Előbbit Kolmogorov-Szmirnov-próbával teszteltem  = 5%-

os szignifikancia szinten, míg utóbbit a Pearson-féle 2-teszttel ellenőriztem  = 1%-os szig-

nifikancia szinten. Kategorikus változók esetében azért alkalmaztam a szignifikancia szint te-

kintetében kevésbé szigorú feltételt, mert annak azonosnak feltételezett, elvárt gyakoriságai, 

hogy egy mintaelem az egyenletes lépésközzel kiosztott kategóriák bármelyikébe kerül, a talajt 

jellemző változók viszonylag nagyobb szórása miatt az 50 elemű minta esetében nehezebben 

teljesül.  

A nominális skálán mért szerkezeti-index esetében látható az 1-es értékek dominanciája, ami 

a jellemzően vasbetonból készült épületek uralkodó gyakoriságát jelenti az alapsokaságban és 

a mintában egyaránt. Az alapsokaságban számítható relatív gyakoriság Istr = [1; 2; 3] esetén 

rendre [0,88; 0,03; 0,09]. A 2-próba során ennél a változónál az elvárt gyakoriságok valószí-

nűségeire ezért utóbbi értékeket adtam meg. 

Az egyes próbák a megadott szignifikancia szinten minden változó esetében igazolták a fel-

tételezett eloszlást, az SPSS-ben készült tesztek dokumentációja a B3. mellékletben található. 

Az eredmények összefoglalása változónként a következő: 

− épületmagasság: D(50) = 0,064; p = 0,200 értékű teszteredmény nem szignifikáns, H 

arányskálán mérhető változójának normál eloszlása feltételezhető, 

− szeizmikus-index: 2(4) = 11,800; p = 0,019 értékű teszteredmény nem szignifikáns, Is 

ordinális változójának multinomiális eloszlása feltételezhető, 

− szélhatás-index: 2(6) = 8,240; p = 0,221 értékű teszteredmény nem szignifikáns, Iw 

ordinális változójának multinomiális eloszlása feltételezhető, 
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− talaj-index: 2(4) = 9,400; p = 0,052 értékű teszteredmény nem szignifikáns, Isoil ordi-

nális változójának multinomiális eloszlása feltételezhető, 

− szerkezeti-index: 2(2) = 4,790; p = 0,091 értékű teszteredmény nem szignifikáns, Istr 

nominális változójának megadott valószínűségű multinomiális eloszlása feltételezhető. 

A klaszterelemzés előtt megvizsgálandó másik feltételezés a változók függetlensége. Ezt 

változópáronként a már említett Fisher-egzakt teszttel végeztem, 2x2-es kontingenciatáblákkal 

és a „_bin” indexjelölésű dichotom változókkal. Minden változót minden másikkal összehason-

lítottam, a teszt eredményeit mátrix formában a 3.6. táblázat tartalmazza. Ha a teszt szignifi-

káns, vagyis a p valószínűség kisebb, mint =0,05, akkor a változók között szignifikáns kap-

csolat van. Ellenkező esetben a változók függetlennek tekinthetők. 

3.6. táblázat: A függetlenség-vizsgálat Fisher-egzakt teszt eredményei 

  magasság  
 

[H_bin] 

szeizmikus- 
index 
 [Is_bin] 

szélhatás-
index 
[Iw_bin] 

talaj- 
index 

[Isoil_bin] 

szerkezeti-
index 

[Istr_bin] 

magasság [H_bin]  0,067 0,778 0,760 0,314 

szeizmikus- 
index  

[Is_bin] 0,067  0,538 0,333 0,468 

szélhatás-
index  

[Iw_bin] 0,778 0,538  0,538 0,496 

talaj-index [Isoil_bin] 0,760 0,333 0,538  0,713 

szerkezeti-
index 

[Istr_bin] 0,314 0,468 0,496 0,713  

A táblázatban láthatóan egyik érték sem szignifikáns, a 0,05-nél nagyobb teszteredmények a 

változók függetlenségére tett feltételezést támasztják alá. Az SPSS-ben elvégzett tesztek doku-

mentációja a B4. mellékletben található. 

3.4.4. Kétlépéses klaszteranalízis végrehajtása a mintaadatbázison 

A klaszterezéshez az SPSS szoftvert használtam. A magasság esetében, mivel az skála típusú 

változó standardizálást kellett végezni a mértékegység miatti torzító hatás kiküszöbölésére, 

amit az algoritmus automatikusan végrehajt. A cél az volt, hogy az mintaelemeket különválasz-

szam „hasonló” és „eltérő” csoportokba történő besorolással. Ennek okán nem automatikus 

klaszterszám meghatározással végeztem a szétosztályozást, hanem fix klaszterszámot írtam elő, 

aminek értéke 2 volt. Így azok a mintaelemek, melyeknek klaszterszáma megegyezik a BUDA-

PESTI TORONYHÁZ elnevezésű, 8. sz. mintaelem klaszterszámával, „hasonló” címkét kap-

nak, a többi pedig az „eltérő” kategóriába kerül. A klaszteranalízis eredményeként az SPSS 1-

essel jelölt klaszterbe 27 db, míg 2-essel jelölt klaszterbe 23 db mintaelemet sorolt. A 8. sz. 
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mintaelem az 1-es jelű klaszterbe került, vagyis ezt a klasztert „hasonló”-ként, míg a 2-es jelűt 

„eltérő”-ként azonosítottam. A klaszterszámokat a 3.7. táblázatban tüntettem fel.  

A klaszterszerkezet megfelelőségének mérésére több módszer kínálkozik, melyek közül az 

SPSS a kétlépéses klaszterezéssel kialakított klaszterszerkezet „jóságát” az ún. sziluett-együtt-

hatóval méri. A sziluett-együttható elméleti hátterével és gyakorlati alkalmazásával a 5. feje-

zetben részletesen foglalkozok, itt most csak a klaszterezés eredményének értékeléséhez szük-

séges legfontosabb, idevágó információkat közlöm. A sziluett-együttható (SC = silhouette coef-

ficient) a klaszterszerkezet megfelelőségét, vagyis a klasztereken belüli kohézió és a klaszterek 

közötti szeparáció erősségét egy -1 és 1 közé eső számmal jellemzi. Megfelelő a klaszterszer-

kezet, ha SC a pozitív tartományba esik, és nagyobb, mint 0,25. Az klaszterszerkezet erősség-

nek SC értéke alapján különböző fokozatai vannak, de SC < 0,25 esetén nem beszélhetünk 

valódi klaszterszerkezetről. Ez az eset állt elő a két klaszterre szétbontott minta esetén is, vagyis 

SC = 0,2 alacsony értéke miatt a létrehozott klaszterszerkezet nem tekinthető megfelelőnek. Ez 

látható a SPSS szoftverből származó 3.2. ábrán is, mely szerkesztett ábra, az eredeti angol 

nyelvű feliratokat magyarral egészítettem ki. Az előzőkhöz megjegyzésként szükséges hozzá-

fűzni, hogy az SPSS a sziluett-együtthatót Rousseeuw 1987-ben publikált módszere alapján 

számítja, azonban az értékelési kategóriák elnevezését a cikkben szereplőktől valamelyest elté-

rően adja meg.  

A klaszterezést újra elvégeztem 2-ről 3-ra megnövelve a klaszterszámot. Ennek eredménye-

ként az 1-es klaszterbe 18, a 2-es klaszterbe 9, míg a 3-as klaszterbe 23 mintaelem került. Ez a 

klaszterszerkezet a sziluett-együtthatója alapján (SC=0,3) már elfogadhatónak értékelhető, ez 

látszik a 3.3. ábrán. 

  

3.2. ábra: Klaszterszerkezet megfelelőségének 

mérése 2 klaszter esetén 

3.3. ábra: Klaszterszerkezet megfelelőségének 

mérése 3 klaszter esetén 
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A 3 klaszterrel kialakított klaszterszerkezetet a 2 klaszteres változattal összehasonlítva az lát-

ható, hogy a második klaszterezés során az elsőben kialakított 1-es jelű, vagyis „hasonló” cím-

kéjű elemek klaszterét bontotta további két klaszterre az algoritmus. Az eredetileg 2-es jelű, 

„eltérő” címkéjű elemek klasztere nem változott. A második klaszterezésnél a klaszterek szá-

mozása módosult, így a végeredményként tekinthető klaszterszerkezet úgy alakult, hogy a má-

sodik klaszterezés alkalmával 1-es és 2-es jelű klaszterbe sorolt elemeket lehet „hasonló” cím-

kével illetni, a 3-as jelű klaszter elemeit pedig „eltérő” címkével azonosítani. Ez látható a 3.7. 

táblázatban.  

3.7. táblázat: A klaszteranalízis eredményei  

Srsz. Toronyház neve Ország 

Klaszte- 
rezés Srsz. Toronyház neve 

Or-
szág 

Klaszte- 
rezés  

I.* II.* I.* II.*  

1 1 Bank Street GBR 2 3 26 Main Tower GER 2 3 
 

2 30 St. Mary Axe GBR 2 3 27 Messe Turm GER 2 3 
 

3 Allianz Tower ITA 1 1 28 Millennium Tower AUT 1 1 
 

4 Bahn (Sony Center) Tower GER 2 3 29 Mirax Plaza UKR 1 1 
 

5 Basler Messeturm SUI 1 2 30 MOL-Campus HUN 1 2 
 

6 Beetham Tower GBR 1 2 31 Monte Laa Tower AUT 1 1 
 

7 Blumau Tower AUT 2 3 32 Nextower GER 2 3 
 

8 BUDAPESTI TORONYHÁZ HUN 1 2 33 Nivy Tower SVK 1 1 
 

9 Citygate Tower AUT 1 1 34 One Blackfriars GBR 2 3 
 

10 Cosmopolitan Twarda 2/4 POL 2 3 35 ORBI Tower AUT 1 1 
 

11 DC Tower AUT 1 1 36 Palazzo Lombardia ITA 1 1 
 

12 Deansgate Square West Tower GBR 1 2 37 Parus Business Center UKR 1 1 
 

13 Deutsche Bank Towers GER 2 3 38 PZU Tower POL 2 3 
 

14 Duna Tower HUN 1 2 39 Q22 POL 2 3 
 

15 Europe Tower HUN 1 2 40 Regione Piemonte HQ ITA 1 1 
 

16 Eurovea Tower SVK 1 1 41 Roche Turm Bau 1 SUI 1 2 
 

17 Floreasca City Sky Tower ROM 1 1 42 Rondo 1 POL 2 3 
 

18 Frankfurter Buro Center GER 2 3 43 The Broadgate Tower GBR 2 3 
 

19 Globalworth Tower  ROM 1 1 44 Torre Espacio ESP 1 1 
 

20 Grattacielo Intesa Sanpaolo ITA 1 1 45 Torre PwC ESP 1 1 
 

21 Gulliver (IBC Solomenka) UKR 1 1 46 Diagonal Zero Zero ESP 2 3 
 

22 Hochhaus Treptower GER 2 3 47 Viadux Tower 1 GBR 1 2 
 

23 Hotel de las Artes (Hotel Arts) ESP 2 3 48 W Barcelona Hotel ESP 2 3 
 

24 Japan Center GER 2 3 49 Warsaw Spire POL 2 3 
 

25 LUX Tower AUT 2 3 50 Zlota 44 POL 2 3 
 

*Megjegyzés: A Klaszterezés I. az első, nem megfelelő klaszterezés eredményei, a Klaszterezés II. a máso- 
                      dik, elfogadható klaszterszerkezet eredményei 

 

Az első klaszterezés 1-es jelű, vagyis hasonló elemeket tartalmazó klaszterének a második 

klaszterezés során történő szétbontása azt jelenti, hogy a végeredménynek tekintett osztályozás 

az 1-es és 2-es jelű elemek között különbséget tett, vagyis a hasonlóság mértéke nem egyformán 

erős. A két klaszterezés összevetéséből az derül ki, hogy a második klaszterezés 2-es jelű klasz-

tere hasonlóság szempontjából „erősebb” mintákat tartalmaz, mint az 1-es jelű klaszter. A 
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klaszterszámokat és a klaszterek elnevezéseit mindezek alapján úgy lehet megfeleltetni egy-

másnak, hogy a „hasonló” kategóriának a 2-es klasztert, a „közel hasonló” kategóriának az 1-

es klasztert, míg az „eltérő” kategóriának a 3-as klasztert nevezem. A klaszterezés kezdeti cél-

jának tekintett, az összehasonlító elemzéshez referenciaként használható mintaelemek kiválo-

gatása az 50 elemű mintaadatbázisból ezek után lehetővé vált. A referencia-minták adathalma-

zából csak az „eltérő” kategóriába került mintákat zártam ki. A referencia-minták a 3.8. táblá-

zatban találhatók.  

3.8. táblázat: A referenciának tekinthető minták 

Srsz. Toronyház neve Helyszín 

Ma-
gas-
ság  

Alapozás 
Klaszte-

rezés 
eredmé-

nyei típus 

lemez 
vtg.  

 cö-
löp 

rés- 
pillér 

talaj- 
javí-
tás [m] [m]  I. II. 

3 Allianz Tower Milánó 209 CPRF 2,5-3,5  ✓     (1) 1 

5 Basler Messeturm Basel 105 CPRF 2,0  ✓     (1) 2 

6 Beetham Tower Manchester 169 RF 3,0        (1) 2 

8 BUDAPESTI TORONYHÁZ Budapest 120            (1) 2 

9 Citygate Tower Bécs 108 CPRF 1,8  ✓     (1) 1 

11 DC Tower Bécs 220 CPRF 4,0    ✓   (1) 1 

12 Deansgate Square West Tower Manchester 140 RF 3,0        (1) 2 

14 Duna Tower Budapest 65 CPRF N/A        (1) 2 

15 Europe Tower Budapest 64 CPRF N/A  ✓     (1) 2 

16 Eurovea Tower Pozsony 168 CPRF 1,5-3,0  ✓     (1) 1 

17 Floreasca City Sky Tower Bukarest 137 CPRF 1,5-2,6    ✓   (1) 1 

19 Globalworth Tower Bukarest 118 CPRF 2,45-2,95  ✓     (1) 1 

20 Grattacielo Intesa Sanpaolo Torinó 166 RF 4,3        (1) 1 

21 Gulliver (IBC Solomenka) Kijev 141 PF      ✓   (1) 1 

28 Millennium Tower Bécs 202 CPRFc 2,2  ✓   ✓ (1) 1 

29 Mirax Plaza Kijev 192 CPRF 3,0    ✓   (1) 1 

30 MOL-Campus Budapest 120 CPRFd 2,2  ✓     (1) 2 

31 Monte Laa Tower Bécs 110 CPRF 1,5  ✓     (1) 1 

33 Nivy Tower Pozsony 125 RFb 2,3      ✓ (1) 1 

35 ORBI Tower Bécs 115 CPRF 1,0-1,5  ✓     (1) 1 

36 Palazzo Lombardia Milánó 161 RFb 2,0-3,0      ✓ (1) 1 

37 Parus Business Center Kijev 136 PF      ✓   (1) 1 

40 Regione Piemonte HQ Torinó 209 CPRF 2,5-5,0  ✓     (1) 1 

41 Roche Turm Bau 1 Basel 178 CPRF 1,5-2,5  ✓     (1) 2 

44 Torre Espacio Madrid 224 RFa 4,0       (1) 1 

45 Torre PwC Madrid 236 RFa 4,0       (1) 1 

47 Viadux Tower 1 Manchester 139 CPRF 3,6  ✓    (1) 2 

Rövidítések: RF (raft foundation) – lemezalap; PF (pile foundation) – cölöpalap; CPRF (combined pile raft foun-
dation) – cölöppel kombinált lemezalap 
Indexek:(a) kieg. utófeszítés; (b) kieg. jet-grouting; (c) kieg. talajjavítás; (d) mélyített síkalap jelleg; (e) vert cölöp 
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Fenti táblázat, melyben az épületek alapozásának típusát és adatait is feltüntettem, lehetővé 

teszi, hogy a statisztikai alapon kiválogatott épületek alapozásainak ismeretében – kiterjesztve 

azt a mintául szolgáló 500 elemű alapsokaságra - javaslatot tegyek a budapesti toronyházak 

optimális alapozására. 

3.5. A klaszteranalízis eredményeinek értékelése 

A 3.8. táblázatból látható, hogy a 27 db reprezentatívnak minősített mintaelemből 17 esetben 

alapozták CPRF-szerkezettel az adott toronyházat, 7 esetben megfelelő alapozást tudtak bizto-

sítani cölöpök alkalmazása nélkül is, vasbeton lemezalappal, míg tisztán cölöpös megoldást 

mindössze 2 alkalommal választottak a tervezők. 

Az alapozási szerkezetekkel kapcsolatban az alábbi jellemzőket figyeltem meg: 

− CPRF-szerkezetek esetén cölöpök helyett réspilléreket is alkalmaztak, de ez csak olyan 

helyszíneken történt meg, amelyeknek talaj-indexe a legalacsonyabb, 

− tiszta cölöpalapozást egy helyszíntől eltekintve nem terveztek, ezen helyszín talaj-in-

dexe a legalacsonyabb értékű volt, 

− cölöp nélküli lemezalapozást csak a legmagasabb talaj-indexű helyszíneken használtak, 

egy kivétellel, ahol azonban a lemez alatti legalacsonyabb talaj-indexű talajt jet-

grouting oszlopokkal erősítették meg, 

− a cölöp nélküli lemezalapozások esetén több esetben valamilyen kiegészítő technológiát 

is alkalmaztak (utófeszítés, talajjavítás, jet-grouting), 

− a lemezvastagságok 1,0-5,0 m tartományban, jellemzően 2,0-4,0 m között változnak, 

− a 4,0-5,0 m vastag lemezek 200 métert meghaladó épületmagasságoknál és cölöp nél-

küli kialakítás esetén fordultak elő. 

A referenciaként szolgáló mintaelemek adatai, valamint a fenti megfigyelések alapján meg-

állapítottam, hogy a budapesti toronyházak tervezését leginkább meghatározó körülmények 

(megengedhető épületmagasság, szeizmikus- és szélhatás mértéke, altalaj jellemzők, optimális 

szerkezettípus) a CPRF-szerkezetek alkalmazását indokolják, de nem kizárólagos módon. A 

referencia-adatbázisból látható, hogy különösen a legmagasabb talaj-index esetén – a budapesti 

helyszínek pedig ilyenek – létjogosultsága van a cölöp nélküli lemezalapozásnak, hiszen az 

alapozási szerkezetek mintegy negyedét ez tette ki. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy 

a lemezalapozást sokkal kedvezőtlenebb körülmények között (pl. Pozsony) is bátran alkalmaz-

zák kiegészítve azt az alapozás alatti talajzóna merevségének megnövelésével. A Budapesten 

kijelölt helyszínek talajadottságait tekintve a CPRF-szerkezet inkább a lágymányosi helyszín-
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hez képest valamelyest kedvezőtlenebb csepeli helyszínen lehet optimális választás, míg a lágy-

mányosi helyszín kőzetszerű kiscelli agyagrétege alkalmasnak mutatkozik a cölöpök nélküli 

lemezalapozásra is. Egyedi körülmények azonban mindig befolyásolhatják az utóbbi megálla-

pítást. Ilyen körülmény volt a MOL-Campus toronyháznál, hogy az alaplemez alsó síkja és a 

kiscelli agyag lejtésben lévő felső síkja között változó vastagságú, de viszonylag vékony (vmax 

≈ 3 m) homokos kavics helyezkedett el. Az alkalmazott rövid, 5-7 m hosszú, 1,2 m átmérőjű 

cölöpök funkciója e süllyedések szempontjából hátrányos talajréteg „kiiktatása” volt, ami vol-

taképpen alapsík-süllyesztésnek fogható fel (Hudacsek et al., 2020). Ebből következően egy 

szinttel mélyebbre helyezve az alapozást, vagyis 4 helyett 5 szintes mélygarázzsal az alaplemezt 

teljes felületén a kiscelli agyagra fektetve, a cölöp nélküli lemezalapozás vizsgálata – mint al-

ternatív megoldás – műszaki szempontból már indokolttá válna. 

A CPRF-szerkezetekre vonatkozó tervezési irányelvek gyűjteménye (Katzenbach és Choud-

hury, 2013) a cölöpök teherviselési arányszámát (pr), valamint a CPRF és a cölöp nélküli le-

mezalap süllyedéseinek az arányát (spr/ssf) a 3.4. ábra szerinti összefüggésben határozza meg. 

Az spr (settlement of piled raft) a cölöppel kombinált lemez jellemző süllyedési értéke, míg az 

ssf (settlement of slab foundation) a cölöp nélküli alaplemez jellemző süllyedése. 

 

𝛼𝑝𝑟 =
∑ 𝑅𝑝𝑖𝑙𝑒

𝑅𝑡𝑜𝑡
 (3.2) 

, ahol 

− 𝑅𝑝𝑖𝑙𝑒 a cölöpök által 

  viselt teherrész, 

− 𝑅𝑡𝑜𝑡 az épület teljes 

  terhe. 

3.4. ábra: CPRF süllyedéscsökkentése az pr együttható függvényében 

     Az pr értéke a 0,0 (tiszta lemezalapozás) és 1,0 (tiszta cölöpalapozás) között veszi fel az 

értékét, jellemzően a 0,3÷0,9 tartományban. Ha pr < 0,1 vagy pr > 0,9, akkor nem beszélhe-

tünk CPRF-szerkezetről. Az pr értékének optimális tartománya 0,5÷0,7 között van, a szerkezet 

ekkor működik a leghatékonyabban.  

A MOL-Campus alapozásának utólagosan visszaszámolt pr értéke 0,35÷0,40 körüli, ami az 

optimális tartományon kívül esik. Ez jól mutatja, hogy a nagy átmérőjű, sűrűn kiosztott cölöpök 
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viszonylag nagy szerkezeti vastagságú (v = 2,20 m) lemezalappal való kombinálása optimali-

zálható, így vélhetően hatékonyabb és gazdaságosabb CPRF szerkezetek is kialakíthatók a jö-

vőben, a lágymányosi helyszínen. Ezt azonban az alternatív megoldásként felemerülő, cölöp 

nélküli lemezalapozással összevetve érdemes vizsgálni a két szerkezet várható süllyedéseinek 

és építési költségeinek összevetésével. Ha mindkét szerkezettel tolerálható süllyedések érhetők 

el, akkor CPRF-szerkezetet alkalmazva a cölöp nélküli alaplemez vastagsága általában csök-

kenthető.  

3.6. Az optimális alapozási koncepció alrendszerei  

3.6.1. A CPRF-szerkezetek rendszerezése 

A szakirodalomban fellelt CPRF szerkezeteket a kialakításuk módja szerint három alapvető 

csoportba soroltam, a negyedik csoportot pedig ezek kombinációja jelenti (Kanizsár, 2019): 

− terhelésintenzitástól független, egyenletes kiosztású cölöpképpel kialakított CPRF, 

− terheléshez igazodó cölöpképpel kialakított CPRF, 

− süllyedéskiegyenlítést célzó cölöpkiosztással kialakított CPRF, 

− kombinált cölöpkiosztással létrehozott CPRF. 

A következőkben ezekre mutatok be egy-egy külföldi példát, feltüntetve a főbb szerkezeti 

méreteket is abból a célból, hogy érzékelhetőek legyenek a minta-adatbázisban szereplő épü-

letmagasságokhoz tartozó, megvalósult alapozási megoldások jellemző dimenziói.  

3.6.2. CPRF egyenletes cölöpkiosztással 

A linzi Blumau Tower (lásd a 

B2. mellékletben) 100 m alatti, 

szolid magassági méretéből fa-

kadó viszonylag kis terhelése 

lehetővé tette a meglehetősen 

egyszerűen, egyenletes kiosz-

tással kialakított cölöpkép al-

kalmazását. A D=90 cm átmé-

rőjű, 17-21 m hosszú, fúrt cölö-

pöket egymástól jellemzően 

~2,5D távolságra helyezték el 

függetlenül a teherintenzitás 

változásától (3.5. ábra). Az 3.5. ábra: Blumau Tower CPRF-szerkezetének egyenletesen kiosz-

tott cölöpképe 
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alaplemez vastagsága 1,6-2,0 m között változott, ami a ~26x26 m átlagos oldalhosszúságú 

négyszög alaprajzzal merev szerkezetet eredményezett. Ha – mint itt – a lemez a cölöptávol-

sághoz képest vastag, a lemez felső síkján ható erők nagy része a cölöpökre jut, a vastag lemez 

merev fejtömbként funkcionál, kiegyenlíti, a teherintenzitás változásától függetlenül ráosztja a 

terheket az egyenletesen kiosztott és azonosan süllyedő cölöpökre (Kanizsár, 2017).

Nagyobb terhelések esetén (a magasépületeken kívül pl. hídpillérek, vízerőművek, stb. ese-

tében) előszeretettel alkalmazzák a dobozalakú cölöp- és réspillér alapozást (box-shaped pile 

and diaphragm wall foundation). (Ha a réselés valamely oknál fogva nehézségekbe ütközik, 

akkor cölöpsorokból képezik a dobozokat.) 

Ezzel a CPRF szerkezet-

tel épült a bécsi DC Tower 1 

(lásd a B2. mellékletben) is: 

171 db 3,6x0,6 m méretű, 

20-25-30 m mélységű rés-

pillér készült a 4,0 m vastag 

vasbeton alaplemez alá.              

Az alaprajzilag ortogonális 

rendszerben lemélyített rés-

pillérek téglalap alakú cellá-

kat alkotnak (3.6. ábra). Az 

egy cellához tartozó, azonos 

irányú réspillérek nem ke-

rültek közelebb egymáshoz 4,0 m-nél, és nem voltak távolabb egymástól 7,0 m-nél. A réspillé-

rek egymáshoz nem kapcsolódtak, köztük a szerkezeti kapcsolat közvetett úton, a nagyon me-

rev vasbeton alaplemezen keresztül valósult meg (Adam et al., 2013). E rendszernek több elő-

nye van (Brandl, 2010):  

− a réspillérek által közbezárt mag gátolt oldalirányú elmozdulásának köszönhetően a ta-

lajra nagyobb függőleges teher hárítható,  

− a réspillér és a talaj integrált teherviselő egységet képezve kvázi-monolitikus szerkezet-

ként kedvezőbb süllyedési jellemzőkkel rendelkezik, 

− a földrengésből származó terhekkel szembeni ellenállása is szignifikánsan nagyobb a 

konvencionális cölöpcsoportokénál.  

A CPRF-alapozás kialakítható az alaplemezzel össze nem kapcsolt cölöpökkel, illetve rés-

pillérekkel is (NCPRF/DCPRF = non-connected/disconnected CPRF). E megoldás az CPRF-

3.6. ábra: CPRF réspilléreinek ortogonális alaprajzi elrendezése 
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szerkezet olyan változata, mely a cölöpöket tisztán csak a lemezalap alatti altalaj merevségének 

növelésére használjuk, ezzel természetesen redukálva a lemezalap süllyedéseit. A lemezalap és 

a tőle független cölöpök között egy megfelelő vastagságú, merev ágyazati réteg biztosítja a 

lemezen ható terhek továbbítását a cölöpökre.  

3.6.3. CPRF a terheléshez igazodó cölöpkiosztással 

A klasszikus cölöptervezési felfogás szerinti réspillér kiosztással valósították meg a bukaresti 

37 szintes, 137 m magas Sky Tower (lásd a 

B2. mellékletben) kombinált alapozását. Az 

íves alaprajzú vázszerkezet geometriájához 

(3.7. ábra) igazodva a réspilléreket közvet-

lenül a terhelt falak, illetve pillérek alá po-

zícionálták (3.8. ábra). A 0,6-0,8 m vastag, 

15-30 m hosszúságú réspillérek szerkezeti-

leg egy 2,6 m vastag alaplemezhez csatla-

koztak. A réspilléreket alaprajzi értelemben 

egymástól függetlenül alakították ki, közöt-

tük szerkezeti kapcsolat csak az alaple-

mezen keresztül, közvetett módon jött létre (Tschuchnigg, 2011).  

 
3.8. ábra: Réspillérek kiosztása és 3D végeselemes modellje (Forrás: Schweiger, 2010) 

A váltakozó rétegződésű homok, illetve iszapos agyag talajokra végzett 2D-s és 3D-s szimulá-

ciók eredményei azt mutatták, hogy a 2D-ben realisztikusan valójában nem modellezhető geo-

metriai és terhelési viszonyokra 100%-kal nagyobb relatív süllyedés értékek adódtak a 3D-s 

3.7. ábra Sky Tower alaprajza 
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végeselem-számítás eredményeihez képest. Az alapozási koncepciót tehát csak térbeli szimu-

lációval lehetett elemezni és optimalizálni, s ilyen számítással vetették össze a validáláshoz egy 

réspillér Osterberg-cellás próbaterhelésének eredményeit is (Schweiger, 2010).   

3.6.4. CPRF süllyedéskiegyenlítést célzó cölöpkiosztással 

Egymáshoz közel épülő magasházak 

esetében az épületek egymásra hatásá-

ból származó többletsüllyedések elkerü-

lése (mérséklése) végett ajánlatos 

aszimmetrikus cölöpképet tervezni, ami 

megakadályozza a tornyok egymás felé 

dőlését. Jó példa erre a bécsi DC Tower 

két épülete (3.9. ábra), melyek közül 

eddig csak a magasabb (220 m) torony 

épült meg, az   alacsonyabb (168 m) épí-

tése még nem kezdődött el. 

A DC Tower 1 CPRF-alapozását úgy 

alakították ki, hogy a saját terhek szem-

pontjából elégséges réspillérek 20 m-es hosszát a majdani szomszédos torony irányába két lép-

csőben 30 m hosszúságúra növelték. Így az épületet alkalmassá tették a majdani, DC Tower 2 

által okozott járulékos hatások viselésére (Adam et al., 2013). 

A 3.10. ábrán láthatók 

az 1-es torony süllyedés-

mérési adatai. Megfi-

gyelhető, hogy a lépcső-

zetesen megnövelt réspil-

lér hosszaknak köszönhe-

tően (3.11. ábra) az épü-

let 2-es torony felöli ol-

dalán a süllyedések ér-

téke kisebb távolságon 

belül cseng le, mint az át-

ellenes oldalon, a süllyedési horpa aszimmetrikus. Látható, hogy a megépült torony minimális 

mértékben okozott süllyedést a majdani DC Tower 2 helyén (smax=3 mm). Ennél várhatóan 

3.9. ábra: A DC Tower 1. és 2. épülete 

3.10. ábra: A DC Tower 1 mért süllyedései (mm) 

(Forrás: Adam et al., 2013) 
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kisebb (gyakorlatilag elhanyagolható) többletsüllyedésre lehet majd számítani DC Tower 1 he-

lyén a DC Tower 2 megépítése után, hiszen annak terhei kisebbek lesznek.  

3.6.5. Kombinált cölöpkiosztású CPRF 

Az előzőekben felsorolt 

három alapvető kialakí-

tási mód közül kettő-

kettő, sőt akár mindhá-

rom is kombinálható 

egymással. Erre példa-

ként említhető a korábbi-

akban már bemutatott, 

bécsi DC Tower épülete. 

Az egyenletes alaprajzi 

kiosztású cölöp-, illetve ennél az épületnél réspillérképet a nagyobb terhelést jelentő merevítő 

mag, illetve keresztirányú merevítő falak alatt besűrítették, valamint a már említett módon süly-

lyedéskiegyenlítési célzattal a réstalpak lemélyítésével is éltek. Ennél a CPRF alapozásnál így 

mindhárom alapelv egy szerkezetben egyesítve valósult meg. 

A linzi Lux-Tower (81 

m) (lásd a B2. melléklet-

ben) alapozásánál az 

egyenletes cölöpkiosztást 

és a terheléshez igazodó 

cölöpképet kombinálták a 

3.12. ábra szerint. A pillé-

rek környékén jelentkező 

nagyobb terhelések miatt 

besűrített cölöpkép egy-

máshoz közel elhelyez-

kedő cölöpjeinek távol-

sága ~1,8-2,5 átmérőnyi volt, így csak kisebb, D=0,60 m átmérőjű cölöpöket alkalmaztak 14,0 

m hosszal, amit a viszonylag kis terhelés lehetővé tett. A kis cölöptávolságok felvetik a redukált 

cölöpteherbírás kérdését egyedi cölöpként, valamint a CPRF-szerkezet cölöpjeként egyaránt. A 

cölöpök felett elhelyezkedő vasbeton alaplemez vastagsága 1,40 m.  

3.11. ábra: A DC Tower CPRF szerkezetének 3D nézete alulról 

 – réspillérek lépcsőzése (Forrás: Adam et al., 2013) 

3.12. ábra: A Lux-Tower kombinált CPRF cölöpképe 
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3.7. Összefoglalás, az új eredmények ismertetése  

A kutatási résszel kapcsolatban megfogalmazott célt, azaz az alapozás koncepciótervezéshez 

használható módszer kidolgozását sikerült elérnem. Az alapozás tervezését meghatározó para-

méterek és a vizsgált magasságú épületek adatbázisa által alkotott mátrixból a megfelelő refe-

renciaként tekinthető épületek elkülönítése, kiválogatása speciális eszközöket igénylő eljárást 

kíván. Az ismertetett módszerrel igazolni tudtam a budapesti toronyházak alapozásával kapcso-

latos prekoncepciót is, mely leginkább a helyi tervezési és építési tapasztalatokon alapszik.  

Az elemző-értékelő összehasonlításhoz egy speciális klaszterelemzési eljárással osztályo-

zási módszert (pontosítva választástámogató eljárást) fejlesztettem ki, mely más, hasonló fel-

adatokra (kategorikus változókkal leírható problémákra) is adaptálható. A magasépületek leg-

nagyobb internetes adatbázisaiból a céljaimnak megfelelő méretű és összetételű, 500 épületet 

tartalmazó adatállományt hoztam létre. Ezt és az ebből kiválasztott 50 épületet tartalmazó min-

tát a kétlépéses klaszteranalízis által elvárt, a változók eloszlására vonatkozó feltételezések sze-

rint rendeztem és alakítottam. A minta-adatbázisban szereplő épületeket a magasságon kívül 

további négy, az alapozás szerkezetét meghatározó tényezővel jellemeztem: a szeizmikus-in-

dexszel, a szélhatás-indexszel, a talaj-indexszel, valamint a szerkezeti-indexszel. Az 50 épületet 

az 5 változó alapján kétlépéses klaszteranalízissel „hasonló”, „közel hasonló” és „eltérő” elne-

vezésű csoportokba soroltam. Az összehasonlító elemzést a „hasonló” és „közel hasonló” ka-

tegóriába sorolt épületek alapozási kialakításainak vizsgálatával végeztem. A vizsgálat eredmé-

nyeként megállapítottam, hogy a reprezentatív minták alapján a budapesti toronyházak optimá-

lis alapozásaként CPRF-szerkezet javasolható, melynek a lágymányosi helyszínen alternatívája 

lehet a cölöp nélküli lemezalapozás.  

A különböző megoldások értékelése alapján kitértem a Budapesten jelenleg épülő MOL-

Campus alapozására. Ennek kapcsán megállapítottam, hogy a tervezett alapozás pr együttha-

tója az optimális tartományon kívül esik, a választotthoz hasonló jövőbeni kialakítás egy újabb 

toronyház esetén optimalizálási potenciállal bír.  

A CPRF-szerkezeteket számos külföldön megépült példa tanulmányozása alapján funkció-

juk, illetve kialakításuk szerint rendszerbe foglaltam. Négy csoportot különböztettem meg: a 

terheléstől független, egyenletes cölöpképpel kialakított; a terheléshez igazodó; a süllyedéski-

egyenlítést célzó és ezek kombinációjaként létrehozott CPRF-szerkezeteket. Az egyes csopor-

tokhoz egy-egy megépült példát rendeltem annak érzékeltetésére, hogy a működési elvek kü-

lönbözőségei, illetve a kialakítások jellemző részletei, és méretei érzékelhetővé váljanak. 

A bemutatott statisztikai alapú módszert és eredményeit a toronyházak alapozási koncepci-

ójának összehasonlító tapasztalaton alapuló tervezéséről szóló, 1. tézisben fogalmaztam meg. 
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4. TORONYHÁZAK ALAPREZGÉSI PERIÓDUSIDEJÉNEK BECSLÉSE A TALAJ-

ÁGYAZÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

4.1. Előzmények, kutatási cél 

Az előbbi fejezetben az alapozás tervezését leginkább meghatározó szempontok között szereplő 

szeizmikus index a földrengésből származó, jellemzően vízszintes hatásokat jelentőségét rep-

rezentálta. Az épület földrengésre adott válaszában kulcsszerepe van az alaprezgés periódus-

idejének, ami toronyházaknál jelentősen eltér a szokásos épületekétől. A következőkben a pe-

riódusidő becslésével kapcsolatos kutatásomat mutatom be. 

A földrengés okozta vízszintes terhek számítása szempontjából a tárgyalt magassági tarto-

mányba eső toronyházak egyik sajátosságát a szokásos méretű épületekhez képest a vízszintes 

alaprezgésük periódusideje (T1) jelenti. Általános megállapításként igaz, hogy az utóbbiak ese-

tében ennek értéke T1 < 1 s, és ezt az értéket a magasabb, 40 m körüli épületek sem haladják 

meg. Ezzel szemben a vizsgált toronyházak alaprezgési periódusideje T1 ≈ 3÷6 s, és ez a szer-

kezet földrengésre adott válaszát tekintve meghatározó jelentőségű. A talajra, mint ágyazó és 

egyben közvetítő közegre vonatkozó gyorsulási válaszspektrum a periódusidő függvényében 

jelentősen eltérő, jellemzően alacsonyabb gyorsulásértékeket ad meg a magasabb periódus idő-

vel jellemezhető toronyházak esetén, mint a szokásos magasságú épületekre. 

A tervezési folyamat elején a toronyházak esetében a periódusidők Rayleigh módszere vagy 

éppen az összegzési tételek (pl. Dunkerley-féle) helyett a gyakorlatban sokkal gyorsabban és 

egyszerűbben közelíthetők a különböző szabályzatok által is javasolt empirikus formulákkal. A 

következőkben ezekkel foglalkozom. A sokszintes épületeken végzett mérések tapasztalatai azt 

mutatják, hogy a sajátfrekvencia „pontos” meghatározására szolgáló sajátérték-probléma meg-

oldásának kiváltására használatos közelítő formulák gyakran jelentős szórással közelítik a vé-

geselemes modellezésből nyerhető, helyesnek vélelmezhető eredményt. Ennek ellenére, hasz-

nálhatóságuk korlátait ismerve – pontos számítások hiányában – tájékoztató értékek becslésére 

alkalmasak, némelyikük olykor meglepően helyes értéket ad. Egy olyan toronyháznak, melynek 

teljes szerkezeti magassága a 120 m építési korlátozást figyelembe véve és abból levezethetően 

~150 m, szintjeinek száma pedig 35, az alaprezgéshez tartozó periódusideje például a 4.1. táb-

lázatban látható egyszerű formulákkal becsülhető, ahol 

− T1   az épület alaprezgésének periódusideje, 

− Ct    a szerkezeti kialakításra vonatkozó tényező, értéke térbeli vasbeton keretekre 0,075, 

− Cu   a spektrális gyorsulástól függő tényező, értéke 1,4 és 1,7 között változik, 

− H    a szerkezet magassága, 

− N    a szintek száma. 
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4.1. táblázat: Alaprezgés periódusidejének becsült értékei toronyházakra 

közelítő formula forrás T1 közelítő értéke 

𝑇1 = 𝐶t ∙ 𝐻3/4 EC8 3,21 s 

𝑇1 = 𝐶u ∙ 0,1 ∙ 𝑁 ASCE/SEI 7-10 4,90 ÷ 5,95 s 

𝑇1 = 𝐻/46 Ellis, 1980 3,26 s 

𝑇1 = (0,2 ÷ 0,35) ∙ √𝐻 Xu et al., 2014 2,45 ÷ 4,29 s 

A számított értékekből jól látszik a formulák adta eredmények különbsége. Ami közös a 

becslésre szolgáló képletekben, az egyrészt az empirikus jellegük, másrészt pedig az, hogy a 

talaj ágyazó hatását, így az épület befogásának rugalmasságát közvetlenül nem veszik figye-

lembe. Az utóbbi hiányosság jelentősége pedig számottevő, hiszen a függőleges konzolként is 

felfogható, egyszerűsített épületváz befogási merevsége hatással van a rezgésalakokra és az 

igénybevételekre egyaránt. Érdemes tehát a problémát a talaj hatását is figyelembe véve meg-

vizsgálni. 

A szakirodalomból ismertek hasonló törekvésekből származó módszerek, illetve képletek. 

Dulácska et al. (2008) Rayleigh módszerét egészíti ki az alap alatti talajtest elfordulásának szá-

mításba vételével. A talaj nyírási modulusával rugalmasságtani összefüggésből meghatározta a 

téglalap alaprajzú alaptestre az elfordulási merevséget, vagyis a rugalmas befogás mértékét: 

 𝑘φ =
𝐺s

1 − 𝜈s
∙ 𝛽φ ∙ 𝐵 ∙ 𝐿2 (4.1) 

, ahol 

− 𝑘φ   az elfordulási merevség, 

− 𝐺s    a talaj nyírási modulusa, 

− 𝜈s    a talaj Poisson-tényezője, 

− 𝛽φ   az alap oldalhosszainak arányaitól függő, merevséget befolyásoló tényező, 

− 𝐵 é𝑠 𝐿   az alap oldalhosszai.  

Az alap elfordulása 𝑘φ ismeretében számítható, és e hatás az egyes szintek vízszintes eltolódá-

sával összegzendő, a teljes elmozdulásokból pedig a periódusidő meghatározható.  

Föppl közismert összegzési tételét alkalmazva az elforduló alaptest és merev felszerkezet 

feltételezéséből számítható periódusidőt (Telf ) összegezzük a merev alapozás és deformálódó 

felszerkezet feltételezéséből számítható periódusidővel (Tmer). 

 𝑇 = √𝑇elf
2 + 𝑇mer

2   (4.2) 

Az amerikai Applied Technology Council (ATC, 1978) földrengési szabályzat periódusidőre 

vonatkozó képletében megjelenik a talaj vízszintes és elfordulási ágyazási merevsége is: 

 �̃� = 𝑇 ∙ √1 +
�̅�

𝐾y
∙ (1 +

𝐾y ∙ ℎ̅2

𝐾θ
) (4.3) 
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, ahol 

− �̃�   az effektív periódusidő, 

− 𝑇   a talaj hatása nélkül számítható periódusidő, 

− �̅�   az épületmerevség merev befogás esetén, 

− ℎ̅  az épület effektív magassága (egyenletes függőleges tömegeloszlás esetén 0,7·h), 

− 𝐾y   az alapozás vízszintes eltolódási merevsége (statikus teherből számolva), 

− 𝐾θ   az alapozás elfordulási merevsége. 

Kiegészítésként hozzáteszik, hogy az eltolódási és elfordulási merevségeket olyan talajfizikai 

jellemzőkből kell származtatni, melyek a talaj földrengés hatására kialakuló alakváltozási tar-

tományában érvényesek. 

A vázoltakból adódik az igény olyan formula iránt, amely az empirikus képletek egyszerű-

ségét ötvözi a talaj hatását is számításba vevő módszerek, illetve képletek előnyével. Kutatási 

tevékenységem e szegmense is természetesen a toronyházak mérettartományát célozza. 

  

4.2. Módszertan 

A rezgésidőket végeselemes modellezési környezetben végzett numerikus szimulációkkal ha-

tároztam meg. Azt, hogy a talaj és a szerkezet kölcsönhatását is figyelembe vevő végeselemes 

analízis alkalmas módszer a periódusidő meghatározására, kísérleti eredmények mérési adatai-

val történő validálás alapján többen is megállapították (pl. Lorenzo et al., 2015, Xiong et al. 

2016). 16 különböző modellel ~400 futtatást hajtottam végre, hogy a modellezési paramétereket 

és jellemzőket változtatva minden futtatási variációhoz az első rezgésalakhoz tartozó periódus-

időt tudjak rendelni. Ezután regressziószámítással függvénykapcsolatokat kerestem a periódus-

idők és egyes modellezési paraméterek között. 

Először két modellezési koncepciót határoztam meg annak alapján, hogy a talaj szerepét 

mennyiben kívánjuk számításba venni. Mivel az alapozás jellemzően több szintnyi mélységben 

van, az épület pinceszinti része szerkezetileg kapcsolatban állhat a talajt megtámasztó, a mun-

katér határolására szolgáló szerkezettel, de kialakítható attól elszigetelve (elválasztva) is. Az 

előbbi esetben a pinceszinteket körülölelő talajkörnyezet a szerkezetet egyrészt terheli, más-

részt megtámasztja, míg az utóbbi kialakítás esetében a talajból származó statikus és dinamikus 

terheléssel nem kell ugyan számolni, viszont a talaj ágyazó-támasztó hatása sem érvényesül. A 

térszín alatt oldalirányú megtámasztással nem rendelkező modellt vízszintes erőkre csak az ala-

pozási szerkezet támasztja meg. Az alapozás szintjén az ágyazások szempontjából a két model-

lezési koncepció azonos.  
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A következőkben az oldalirányú ágyazás nélküli épületet szabadon álló épületnek, a másikat 

a terepszint alatt oldalirányban is megtámasztott épületnek nevezem. Az előbbi típusnak felelne 

meg egy terepszint közelében, pinceszintek nélkül alapozott toronyépület is, ha épülne ilyen.  

A periódusidők talajtól függő értékeinek becslésére szolgáló vizsgálatokat mindkét model-

lezési koncepcióra elvégeztem. A számítások során a következő feltételezésekkel éltem, s ezek 

egy része egyben az eredmények érvényességi tartományát is jelenti: 

− a vizsgált épületek magassági tartománya ~100÷150 m (az alapozási síktól mérve), 

− max. 5 pinceszint, 3÷4 szint tetőfelépítmény (gépészeti szintek), 

− merevítőmagos, pillérvázas szerkezet, illetve cső a csőben szerkezet, mindkettő monolit 

síkfödémekkel, 

− az épületek anyaga monolit vasbeton, 

− szabályos alaprajzi- és magassági kialakítás és tömegeloszlás, 

− Winkler-féle ágyazási modell a talajtípusra vonatkozó megkötés nélkül, 

− lemezalap, mely cölöpökkel vagy réspillérekkel való gyámolítás esetén helyettesítendő 

egy ekvivalens ágyazású, azonos süllyedésű síklemezzel, 

− ágyazási tényezők átlagos konstans értékekkel a lemezalap alatt függőleges és vízszintes 

irányokban, illetve a pinceszinteken oldalirányokban 

− a pinceszintek határolófalainak talajoldali (munkatérhatároló szerkezet felöli) felületein 

fellépő súrlódásokat nem modellezem (síkbeli ágyazási merevségük zérus). 

AxisVM szoftverben modellezési koncepciónként két különböző szerkezeti típusban 4-4 kü-

lönböző magasságú modellt hoztam létre, melyek magasságai nem csak a felszerkezet vonat-

kozásában különböztek, hanem a piceszintek mélységeiben is. A vizsgált jellemző geometriai 

méreteket a 4.2. táblázat tartalmazza. 

4.2. táblázat: A vizsgált modellek alapadatai 

modell 
jele 

merevítő 
magos 

rendszer 

cső a 
csőben 

rendszer 

szintszámok magasság [m] 

alépít- 
mény 

felszer-   
kezet 

tetőfelé-    
pítmény 

össze- 
sen 

alépít- 
mény 

felszer-   
kezet 

tetőfelé-    
pítmény 

össze- 
sen  

M154 *   5 29 4 38 16,0 120,0 18,0 154,0  

M140 *   5 26 4 35 16,0 106,5 18,0 140,5  

M121 *   4 22 4 30 13,0 90,5 18,0 121,5  

M102 *   3 18 4 25 10,0 74,5 18,0 102,5  

T154   * 5 29 4 38 16,0 120,0 18,0 154,0  

T140   * 5 26 4 35 16,0 106,5 18,0 140,5  

T121   * 4 22 4 30 13,0 90,5 18,0 121,5  

T102   * 3 18 4 25 10,0 74,5 18,0 102,5  
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A modellek szerkezeti rendszerükben, így merevségükben is eltérőek, de alaprajzi értelem-

ben a szerkezeti viselkedések összehasonlíthatósága céljából azonosak. Az alaprajzi kialakítás 

a C1. mellékletben megtekinthető, a fő méretek a következők:  

− pinceszinti alapterület: ~ 40 × 50 m 

− toronytörzs alapterület: ~ 30 × 40 m 

− tetőfelépítmény: ~ 20 × 30 m 

A modellek szerkezeti elemeinek méreteit az C1. melléklet tartalmazza, AxisVM-beli megjele-

nésük a 4.1. és 4.2. ábrákon látható: 

  
4.1. ábra: Merevítő magos rendszer 4.2. ábra: Cső a csőben rendszer 

 

4.3. A periódusidőt becslő empirikus formulák áttekintése  

A következőkben bemutatott áttekintés és elemzés célja az , hogy az általam létrehozandó 

formula hasonlítson a meglévőkhöz, ami segítheti a majdani használatát és lehetővé teszi az 

összehasonlításokat. A 4.1. táblázatban bemutatott, az alaprezgés periódusidejének becslésére 

szolgáló empírikus formulákat a bennük szereplő változók darab- és fokszáma szerint a 

következő függvénytípusokat érdemes megkülönböztetni: 

− egy-, két-, és háromváltozós függvények, 

− lineáris- és hatványfüggvények. 

Az egyváltozós hatványfüggvény típusú becslőformula általános alakja: 

 T1 = Ct · H x (4.4) 

, ahol Ct rendszerint a szerkezettől, az anyagtól és merevítési rendszertől függő állandó, x pedig 

általános esetben egy 1-től különböző érték. Példa erre az x = 0,75 esetén T1 = Ct · H  
0,75 alakban 
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ismertté vált formula, mely az amerikai ATC (1978) előírásból származik. 

Az egyváltozós, lineáris típusú becslőfüggvény származtatható a (4.4) formulából x = 1 

értékkel. E típusnak, mely változóként az épületmagasságot tekinti, alakja az alábbi: 

 T1 = a · H (4.5) 

Az (4.5) alakú képlet legismertebb képviselője az Ellis (1980) által javasolt H / 46 formula, ahol 

H az épület méterben megadott magassága. Egyéb hasonló típusú képletek is léteznek, melyek 

a periódusidőt a magassággal összefüggő szintszám (N) függvényében becsülik (pl. 

T1=0,045·N, Navarro et al., (2007)). 

A kétváltozós hatványfüggvényre leginkább az (4.6) alak jellemző:    

 T1 = a · H 

b
 · L 

c (4.6) 

, ahol a, b és c különböző földrengési szabályzatokon alapuló paraméterek, L pedig az épület 

vizsgált iránynak megfelelő alaprajzi hossz-, illetve keresztirányú kiterjedése az alapozás 

szintjén, m-ben. Példaként a = Ct ; b = 1,0; c = -0,5 behelyettesítéssel az amerikai ATC3-06 

előírás 4.2.2. pontjában javasolt képletet kapjuk:  T1 = Ct · H / L0,5. Ha a paramétereket a (4.6) 

képletbe a = Ct ; b = x; c = 0 behelyettesítéssel adjuk meg, az egyváltozós, hatványfüggvény 

általános (4.4) formulájához jutunk. 

A háromváltozós hatványfüggvény földrengésre való tervezés szempontjából szabálytalan 

épületekre alkalmazható formulájára Young (2011) tett javaslatot a következők szerint: 

 T1 = a · H b · (Hátl / H )c · (Wátl /W)d (4.7) 

 , ahol a már korábban említett paramétereken kívül Hátl a vízszintes merevítőrendszer átlagos 

magassága, Wátl pedig az átlagos szerkezeti vastagsága. 

Ahogy látható, a legtöbb képlet alapvetően kevés paramétert tartalmaz, változóként pedig 

jellemzően az épületmagasság vagy legfeljebb még egy jellemző vízszintes épületméret jelenik 

meg. A változó(k) valamilyen hatványa általában egy konstans értékkel szorozva szolgáltatja a 

periódusidőt, ezt a konstans értéket a szerkezet anyagával és kialakításával hozzák 

összefüggésbe. A mérési adatokból statisztikailag meghatározott konstans értékek magukban 

foglalják az adott épület támaszviszonyait is, aminek jellemzésére szolgáló paraméterek (pl. 

ágyazási merevségek) talajmechanikai vonatkozásuk kapcsán azonban csak egy adott 

helyszínre tekinthetők állandónak. Ebből következően ezeket a talajjal összefüggő 

paramétereket is általában változó értékeknek tekintve, érdemes azokat a becslő formulákban 

elkülönítve is megjeleníteni, az általános használhatóság és pontosabb becslés céljából. 

A Ct · H 0,75 formulát Rayleigh módszeréből származtatva Chopra (1995) javasolta először 

kaliforniai acél és vasbeton épületek földrengés során mért mozgásainak feldolgozása alapján. 



54 

A későbbi földrengések adataival kibővített adathalmaz a képlet felülvizsgálatát indokolta, mert 

pl. magasabb épületekre a mérések a számítottaknál hosszabb periódusidőket mutattak (Goel 

és Chopra, 1997). Ennek ellenére az Eurocode 8 ezt az eredeti formulát javasolja, 40 méteres 

magassági mérethatár korlátozással. Más kutatók ugyanakkor arról számoltak be, hogy 

alacsonyabb épületmagasságok esetén (max. 60 m) a különböző szabványi előírások alapján 

becsülhető periódusidők magasabbak a helyszínen mért értékekhez képest (Gallipoli et al., 

2008). Az ellentmondó megállapítások, valamint a formulákkal kapcsolatos okfejtés is 

indokoja, hogy kutatásaimat erre a kérdéskörre is kiterjesszem. Egy, a talaj ágyazó hatását is 

figyelembevevő formula megalkotásához fentiek alapján a (4.4) típusút, azaz az EC8 (2008) 

által javasolt  

 𝑇1,𝐸C8 = 𝐶t ∙ 𝐻0,75 (4.8) 

képletet veszem alapul, és ezt igyekeszem újrafogalmazni. A képletbeli mennyiségek: 

• 𝐶t = 0,075 vasbeton épületek esetében,  

• H a magasság méterben, 

• 𝑇1,EC8 az idő másodpercben. 

Annak szemléltetésére, hogy az e képlettel becsülhető érték mennyire tér el az AxisVM-ben 

számolt, rugalmasan ágyazott és berepedt keresztmetszetű vasbeton épületek periódusidejétől, 

a 4.3. táblázatban feltüntett, Kz,dyn = 50.000 kN/m/m2 dinamikus ágyazási tényezővel 

különböző magasságú és szerkezeti rendszerű modellekre számított értékek szolgálnak. A 

repedezettség hatását az egyes szerkezeti elemek rugalmas merevségeinek az igénybevétel 

jellegétől függő csökkentő tényezőkkel módosított értékeivel vettem figyelembe. Azoknál a 

szerkezeti elemeknél, amelyeknél kváziállandó terhelési szinten indokolt figyelembe venni a 

repedt hajlítási és nyírási merevség rugalmas, repedésmentes merevséghez képest kisebb érté-

két, az EC8 9.4. által javasolt, 0,5 redukciós tényezővel kalkuláltam. A közölt eredmények a 

szabadon álló épületre vonatkoznak.  

4.3. táblázat: Számított periódusidők összehasonlítása 

Alaprezgés számított periódusidői   T1 [s] 

H 
[m] 

AxisVM számítás 
EC8 

képlet 
merevítő magos 

rendszer 
cső a csőben 

rendszer 

154,0 5,14 3,80 3,28 

140,5 4,52 3,30 3,06 

121,5 3,68 2,70 2,74 

102,5 2,89 2,08 2,42 
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4.4. A dinamikus ágyazási merevség 

A rezgés- és földrengésvizsgálatokhoz a rugalmas alátámasztást modellező ágyazási merevsé-

geket a talaj dinamikus merevségéből kell származtatni. Ez az ágyazási merevség definíciójából 

következően a talaj dinamikus összenyomódási modulusának használatát igényli, melynek 

meghatározása korántsem egyszerű feladat. Jellemzően a talajdinamikai vizsgálatokkal mér-

hető (laborban pl. rezonanciás vizsgálat, helyszínen pl. cross hole-mérések), vagy a mérési ered-

ményekből számolható G0 nyírási (vagy más néven Gdyn dinamikus) modulus értékét szokás 

meghatározni (Ray et al., 2014). Ez egy kezdeti, maximális érték, mely azonban a fajlagos nyí-

rási alakváltozás növekedésével egy az adott talajra jellemző, S-alakú, nemlineáris degradációs 

görbe mentén lecsökken (4.3. ábra).  

 

4.3. ábra: Nyírási modulus változása a fajlagos nyírási alakváltozás függvényében 

(forrás: Atkinson és Sällfors, 1991) 

A Santos és Correia (2001) által javasolt (4.9) formula Hardin és Drenvich (1972) kis alakvál-

tozások tartományára érvényes hiperbolikus összefüggését módosította a max/G0 hányados he-

lyett alkalmazott kisebb,  0,7 küszöbérték bevezetésével.    

 

𝐺𝑠

𝐺0
=

1

1 + 𝛼 ∙
𝛾

𝛾0,7

 (4.9) 

, ahol  =0,385;  a fajlagos nyírási alakváltozás; 0,7 pedig az a fajlagos nyírási alakváltozási 

szint, ahol a Gs nyírási szelőmodulus a kezdeti érték ~70%-ára csökken le. A gyakorlatban a 

különböző feszültségszinteken végzett laboratóriumi mérések eredményeire az ún. módosított 

Ramberg-Osgood modellel illeszthető a leromlási görbe egyenlete: 
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𝐺𝑠

𝐺0
=

1

1 + 𝛼 ∙ |
𝜏

𝐶 ∙ 𝜏max
|

𝑅−1 
(4.10) 

Ugyanezen modell szerint a nyírószilárdság és a fajlagos nyírási alakváltozás összefüggése a  

 𝛾 =
𝜏

𝐺0
∙ (1 + 𝛼 ∙ |

𝜏

𝐶 ∙ 𝜏max
|

𝑅−1

) (4.11) 

formulával adható meg, ahol a már ismertetett mennyiségeken túl   a nyírófeszültség,  max a 

maximális nyírófeszültség , C és R pedig modellezési konstansok (Szilvágyi, 2018). 

Az MSZ EN1998-5:2009 szabvány alább idézett táblázata utal a nyírási modulus maximálisnál 

alacsonyabb értékkel való figyelembevételére: 

 

 

4.4. táblázat: A maximális nyírási modulus csökkentése az MSZ EN1998-5:2009 szerint 

 

Előfordulhat azonban, hogy a mélység függvényében változó nyírási alakváltozási szintek a 

leromlási görbék alapján a szabványban megadotthoz képest jelentősen alacsonyabb nyírási 

modulust indokolnak, ahogy azt Wolf (2018) PhD értekezésében saját kutatásaira támaszkodva 

megállapította.  

Fentiek alapján – és tekintettel az említett szabványban is rögzített szórástartományokra – a 

vizsgált alapozási szerkezetek földrengés- és rezgésszámítása során a kiscelli agyag legalább 

50%-os nyírási modulus csökkenésével indokolt számolni, és ennek okán a dinamikus össze-

nyomódási modulus is ezen merevségcsökkenéssel vehető figyelembe. Utóbbi meghatározására 

térek ki röviden a következőkben. 

A statikus és dinamikus modulusok közötti korrelációt többen is vizsgálták. Az Alpan (1970) 

által Edyn /Estat arányra megadott összefüggésben szereplő Estat a leírások alapján a manapság 

használatos E50 modulussal azonosítható (4.4. ábra 1. jelű görbe). Erre, és az ebből származó 
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számítási hibára (az arány 1,5÷2,5-szeres alulbecslése) azóta többen rámutattak (pl. Benz és 

Vermeer (2007), Wichtmann és Triantafyllidis (2009)).  

A Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (DGGT, 2001) a dinamikus és statikus modulusok 

közötti korrelációt (Mdyn /Mstat és Mstat) ödométeres vizsgálatok adatai alapján határozta meg, a 

különböző talajokra pedig egy alsó és felső görbe közötti sávot javasolt, ahogy az a 4.4. ábra 

4. jelű görbéin is látszik. Az Mdyn/Mstat arányt Benz és Vermeer (2007) hasonlóan két görbe 

közötti sávban adta meg, de ez az arány a DGGT görbéihez képest nagyobb (4.4. ábra 3. jelű 

görbék). Benz és Vermeer (2007), valamint Wichtmann és Triantafyllidis (2009) ugyanarra a 

következtetésre jutottak, miszerint az Estat = E50 helyett Estat = 3·E50 ≈ Eur esetén ad az Alpan 

által megadott görbe jó becslést az Edyn /Estat értékére. 

 

4.4. ábra: Edyn/Estat és Estat közötti korrelációk összehasonlítása 

(szerkesztett ábra, források: Wichtmann és Triantafyllidis (2009), Plaxis Bulletin (2015)) 

A lágymányosi, gyenge kőzetszerű viselkedést mutató kiscelli agyag laborvizsgálati ered-

ményeiből becsülhető Eoed =100 MPa értékű modulusa alapján (Hudacsek et al., 2020) a teher-

mentesítés utáni újraterheléshez tartozó modulus Eur = 300÷400 MPa körüli értéken vehető fi-

gyelembe. A 4.4. ábráról ehhez az értékhez a kőzetekre is megadott görbe alapján Edyn /Estat = 

9÷11 arány tartozik. Ha figyelembe vesszük az előzőekben említett, dinamikus modulus alak-

változási tartományhoz köthető ~50%-os leromlását, akkor az utóbbi arány Edyn /Estat=4,5÷5,5 

közötti értékeken becsülhető. Ehhez a felső tartományában igazodó, de valamelyest alacso-
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nyabb értékeket tartalmazó sáv látható a dinamikus és az összenyomódási modulus összefüg-

gését ábrázoló határológörbék között a 4.5. ábrán (Kanizsár, Szepesházi, 2021). Az Edyn /Estat  

aránya itt a leromlás mértékét is figyelembe véve 1,5÷4,5 között adódik. 

Érzékelhető, hogy a 4.4. és 4.5. ábrákon szereplő, jelentős számú és szórású kísérletek bur-

kológörbéi alapján csakis egy jellemző értéktartomány adható meg a statikus és dinamikus mo-

dulusok és ágyazási merevségek arányára, egzakt érték nem. A számításaim során modellezett 

kiscelli agyag becsült függőleges dinamikus ágyazási merevsége mindezek alapján:  

 Kz,dyn = (2÷5)·Kz,stat (4.12) 

A statikus ágyazási merevség Kz,stat értékei a z feszültségek és az s süllyedések hányadosa-

ként a kívánt pontokban az Eur modulust használó HSS-anyagmodellel végzett végeselemes 

modellezéssel meghatározhatók. Ebből a bemutatott korrelációkkal Edyn számolható.  

  

 
4.5. ábra: Dinamikus és statikus modulusok összefüggése (Edyn a kis alakválto-

zások tartományában érvényes maximális rugalmassági modulus, Eoed a statikus 

összenyomódási modulus) 

Példaként egy toronyház 2.000 m2 alapterületű merev alaplemezén 800.000 kN kváziállandó 

terhelésből származó 400 kN/m2 átlagos feszültség hatására kialakuló 5 cm-es süllyedésérték 

alapján az átlagos statikus ágyazási merevség Kz,stat = 8.000 kN/m/m2. A rezgésszámítások, va-

lamint földrengéshatás vizsgálatainak során a rugalmas függőleges ágyazást a (4.12) alapján 

Kz,dyn = 16.000÷40.000 kN/m/m2 értékű dinamikus merevséget indokolt figyelembe venni. A 

számításokat célszerűen a legpuhább és a legkeményebb értékekkel is el kell végezni azok ha-

tásainak elemzése céljából.  
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4.5. A szabadon álló épület rezgésvizsgálata  

4.5.1. Számítási elvek  

Az alaprezgéshez tartozó periódusidők meghatározására irányuló vizsgálatok részleteit és ered-

ményeit tekintsük át először a szabadon álló épületre, mint modellezési koncepcióra vonatko-

zóan. AxisVM végeselem szoftver segítségével elsőrendű rezgésvizsgálatokat végeztem a 4.2. 

táblázatban megadott jellemzőjű modelleken. A számítási elvek a következők voltak: 

− a normálerők merevségmódosító hatását nem vettem figyelembe, 

− a betonkeresztmetszetek berepedés miatti merevségcsökkenését a 4.3. pontban leírtak 

szerint figyelembe vettem, 

− a modális tömegrészesedés 90%-os minimális értékét minden esetben ellenőriztem, 

− csak mx és my tömegkomponenseket vettünk figyelembe (Vigh et al., 2013), 

− a rezgő tömegnek az alapozási szerkezet nem része. 

Az alaplemez felületi megtámasztását rugalmas ágyazású, felületi támaszelemek Kx,dyn,  

Ky,dyn vízszintes, és Kz,dyn függőleges dinamikus eltolódási merevségeivel [kN/m/m2] adtam 

meg. Ezek átlagos értékei a következők voltak: 

− Kz,dyn = [5; 10; 20; 30; 40; 50] ·103 kN/m/m2, 

− Kx,dyn = Ky,dyn = [5; 10; 25; 50; 75; 100; 150; 200; 300] ·103 kN/m/m2.  

A futtatási program összeállítása a különféle ágyazásokkal és szerkezeti modellekkel így 176 

numerikus szimulációt eredményezett.  

4.5.2. Függőleges és vízszintes ágyazási merevségek szerepének összehasonlítása  

A számítások a vizsgált épületmodell mindkét szerkezettípusának esetében azt mutatták, hogy 

a függőleges ágyazási merevséget egy adott értéken rögzítve a vízszintes ágyazási merevség 

változása (Kx,dyn = Ky,dyn = [5÷300] ·103 kN/m/m2)  = 1%-nál kisebb, azaz elhanyagolható 

mértékben befolyásolja az egyes rezgésalakok periódusidőit. Ez praktikusan tizedmásodpercre 

azonos időket jelent. A vízszintes ágyazási merevséghez képest jóval nagyobb mértékben be-

folyásolja a periódusidőket a függőleges ágyazási merevség változása, ebben az esetben  

≈20÷30 %-os különbségek tapasztalhatók a Kz,dyn = [5÷50] ·103 kN/m/m2 értéktartományon 

belül (4.5. táblázat). 

Miután jól látszik, hogy szerkezeti rendszertől függetlenül azonos függőleges ágyazások 

esetén a vízszintes ágyazásoknak nincs szignifikáns hatásuk, felesleges mindegyik modellre az 

összes vízszintes és függőleges ágyazási tényező-kombinációval futtatást végezni a periódus-

idők meghatározásához. Célszerű a vízszintes ágyazás paraméterét egy adott értéken rögzíteni, 

és a különböző magasságú és szerkezeti rendszerű modellek input paraméterei közül csak a 
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Kz,dyn értékét változtatva vizsgálni a periódusidő alakulását. A rögzített értéket a periódusidők 

számtani átlagából képzett értékekhez közeli időkhöz tartozó vízszintes ágyazással azonosra 

vettem fel.  

4.5. táblázat: Periódusidők [s] az ágyazási tényezők függvényében a 154 m magas modellekre, 

szabadon álló épület esetén 

Kx,dyn = 
Ky,dyn  

MEREVÍTŐ MAGOS RENDSZER CSŐ A CSŐBEN RENDSZER 

[×103 Kz,dyn [×103 kN/m/m2]  min,max 
[%] 

Kz,dyn [×103 kN/m/m2]  min,max 
[%] kN/m/m2] 5 10 20 30 40 50 5 10 20 30 40 50 

5 6,55 5,91 5,51 5,34 5,23 5,16 21,3 5,37 4,60 4,15 3,98 3,88 3,82 28,9 

10 6,55 5,90 5,50 5,33 5,22 5,15 21,3 5,36 4,59 4,13 3,96 3,87 3,81 29,0 

25 6,54 5,89 5,49 5,32 5,22 5,14 21,3 5,36 4,58 4,13 3,95 3,86 3,80 29,0 

50 6,54 5,89 5,49 5,32 5,21 5,14 21,4 5,35 4,58 4,12 3,95 3,86 3,80 29,0 

75 6,53 5,89 5,49 5,32 5,21 5,14 21,4 5,35 4,58 4,12 3,95 3,86 3,80 29,1 

100 6,53 5,89 5,49 5,32 5,21 5,14 21,4 5,35 4,58 4,12 3,95 3,86 3,80 29,1 

150 6,53 5,89 5,48 5,31 5,21 5,14 21,4 5,35 4,58 4,12 3,95 3,86 3,80 29,1 

200 6,53 5,88 5,48 5,31 5,21 5,13 21,4 5,35 4,57 4,12 3,95 3,85 3,80 29,1 

300 6,53 5,88 5,48 5,31 5,21 5,13 21,4 5,35 4,57 4,12 3,95 3,85 3,79 29,1 

 min,max 
[%] 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  

 

Felmerül a kérdés, hogy vajon milyen mértékű hibához vezet Kz,dyn és Kx,dyn = Ky,dyn érté-

kekből képzett, de irreálisnak tűnő értékpárokkal kapott eredményeket is alapul venni az átlag 

számítása során. Más megközelítésben: indokolt-e az irreális értékpárok kiszűrése, hogy csak a 

reálisnak feltételezhető értékpárokból képződjön a számtani átlag? A dilemmát példával szem-

léltetve egy Kz,dyn = 50.000 kN/m/m2 függőleges ágyazási tényezőhöz, mely merev, nagy ösz-

szenyomódási modulusú, kedvező nyírószilárdságú talajra enged következtetni, nem tűnik reá-

lisnak a Kx,dyn = Ky,dyn vízszintes ágyazások legkisebb, azaz 5.000 kN/m/m2 értékét felvenni. 

Ez esetben össze nem illő értékpárról beszélhetünk, amivel ugyan számolható periódusidő, ez 

azonban a számtani átlagban torzító hatással szerepelhet. Mivel a függőleges és vízszintes ágya-

zások között azonos talaj esetén közvetlen összefüggés nem áll fenn, mert nem tisztán talaj-

függő mennyiségek, hanem eltérő jellegű hatásokból és olykor eltérő nagyságrendű elmozdu-

lásokból származtatott arányalapú mérőszámok, ezért a reális-irreális értékpárok definiálásának 

lehetősége nem egyértelmű. A dilemma feloldására egy rögzített Kz,dyn érték mellett megvizs-

gáltam, hogy a Kx,dyn, Ky,dyn ágyazások értéktartományán belül képezhető összes variációból 

számítható átlagértékek mennyivel térnek el a nem reális értékpárokat is tartalmazó teljes adat-

halmazból számítható átlagtól. A 4.6. táblázat a Ti,j -vel jelölt periódusidő-átlagokat tartal-

mazza, Kz,dyn = 5.000 kN/m/m2 rögzített függőleges ágyazás esetén. A táblázatból kiderül, hogy 

adott függőleges ágyazás mellett a vízszintes ágyazások bármilyen szűk (2 db érték) vagy tág 
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(9 db érték) értéktartományán is határozom meg az átlagos vízszintes ágyazási merevséget, az 

eltérés a teljes adatsorból számítotthoz képest legfeljebb 0,01 sec. 

4.6. táblázat: Ti,j  periódusidő-átlagok [s] a 154 m magas, merevítő magos rendszerű modellre 

  i = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

j = 
Kx,dyn = 

Ky,dyn 
5.000 10.000 25.000 50.000 75.000 100.000 150.000 200.000 300.000 

1 5.000                   

2 10.000 6,55                 

3 25.000 6,55 6,54        Ti,j [s],     

4 50.000 6,54 6,54 6,54      Kx,dyn = Ky,dyn [kN/m/m2],  

5 75.000 6,54 6,54 6,54 6,54    Kz,dyn = 5.000 kN/m/m2  

6 100.000 6,54 6,54 6,54 6,53 6,53         

7 150.000 6,54 6,54 6,53 6,53 6,53 6,53       

8 200.000 6,54 6,54 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53     

9 300.000 6,54 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53   

 

A 4.5. táblázat tehát – ha tartalmaz is összeillőnek nem ítélhető függőleges és vízszintes ágya-

zási merevség-párokat – a vízszintes ágyazások teljes adatsorból képzett számtani átlagát ezek 

érdemben nem torzítják. Ugyanerre jutottam a cső a csőben rendszert vizsgálva. Ennek alapján 

a további vizsgálatokban a vízszintes ágyazást a periódusidők számtani átlagához közeli, 

Kx,dyn=Ky,dyn= 50.000 kN/m/m2 értékkel, rögzített paraméterként vettem figyelembe. 

 

4.5.3. Numerikus szimulációk eredményei és függvénykapcsolatok  

Az elvégzett rezgésvizsgálatok a függőleges ágyazások és a periódusidők között a 4.6. és 4.7. 

ábrák szerinti függvénykapcsolatokat eredményezték.  

 
Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3] Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3] 

4.6. ábra: Merevítő magos rendszer T1 - Kz,dyn  

görbéi különböző épületmagasságokra 

4.7. ábra: Cső a csőben rendszer T1 - Kz,dyn  

görbéi különböző épületmagasságokra 
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Az Excel segítségével végzett nemlineáris regressziószámítás hatványfüggvényre erős kor-

relációt mutatott, a determinációs együttható értéke 0,97÷0,99 lett. A hatványfüggvénnyel kö-

zelíthető összefüggés a (4.13) képlettel írható le, melynek a és b paraméterei a 4.7. táblázatban 

láthatók. 

 𝑇1 = 𝑎 ∙ 𝐾z,dyn
b  (4.13) 

A különböző modellmagasságokhoz tartozó a paraméter egy újabb regressziószámítás ered-

ményéből kifejezhető volt a H magasság függvényeként, amint az a 4.8. ábra látható. A deter-

minációs együttható értéke ebben az esetben 0,999 lett. 

 

4.7. táblázat: A periódusidő hatványfüggvényének paraméterei 

MEREVÍTŐ MAGOS RENDSZER CSŐ A CSŐBEN RENDSZER 

görbe a b R2 görbe a b R2 

M154 15,378 -0,102 0,98 T154 18,161 -0,147 0,97 

M140 13,392 -0,102 0,98 T140 15,907 -0,148 0,97 

M121 10,674 -0,100 0,98 T121 12,191 -0,142 0,97 

M102 8,469 -0,100 0,99 T102 9,269 -0,140 0,97 

 

 
4.8. ábra: A periódusidő hatványfüggvényének ’a’ paramétere az épületmagasság függvényében 

4.5.4. A periódusidőt becslő új formula létrehozása  

A 4.6. és 4.7. ábrák eredményeinek a 4.7. táblázatban összefoglalt görbe-paramétereit, és a 

4.8. ábra görbe-paramétereit felhasználva az alábbi gondolatmeneten haladtam végig: 

A (4.13) egyenlet 4.7. táblázatban szereplő összes görbéjére felírható általános alakja: 

 𝑇1 = 𝑎(𝐻) ∙ 𝐾z,dyn
b  (4.14) 

, ahol a(H) a regressziószámításból származó, magasságtól függő paraméter. 
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(4.14)-be behozva a (4.8) formulát, a következő összefüggés adódik: 

 𝑇1 = 𝑎(𝐻) ∙ 𝐾z,dyn
b ∙

 𝐶𝑡 ∙ 𝐻0,75 

𝑇1,EC8
 (4.15) 

, melyből átrendezéssel az alábbi egyenlet nyerhető: 

 𝑇1 =
𝐶t ∙ 𝑎(𝐻)

𝑇1,EC8
∙ 𝐾z,dyn

b ∙ 𝐻0,75 (4.16) 

a(H) paraméterre és H magasságra elvégzett regressziószámítás alapján a 4.8. ábráról 

− a = 0,009 · H 1,472  merevítő magos rendszer esetén, 

− a = 0,004 · H 1,675  cső a csőben rendszer esetén. 

H közel azonos hatványkitevőit az egységes formulára való törekvés okán a mindkét szerkezeti 

rendszerre elfogadható 1,5-re választom.  

 
 𝐶𝑡∙ 𝑎(𝐻)

𝑇1,EC8
   kifejezést 𝐶t

∗(𝐻) ∙ 𝐻0,75  formában felírva a periódusidő az alábbi alakra hozható: 

 𝑇1 = 𝐶t
∗(𝐻) ∙ 𝐻0,75 ∙ 𝐾z,dyn

b ∙ 𝐻0,75  (4.17) 

, ahol 𝐶t
∗(𝐻) = 𝐶t ∙ 𝑎(𝐻) / 𝑇1,EC8/𝐻0,75 = 𝐶t ∙ 𝑎(𝐻)/(𝐶t ∙ 𝐻0,75)/𝐻0,75 = 𝑎(𝐻)/𝐻1,5  

A 𝐶t
∗(𝐻) és a b paraméterek a két szerkezeti rendszerre a 4.8. táblázatban láthatók. 

4.8. táblázat: Függvényparaméterek számítása 

i H     
[m] 

MEREVÍTŐ MAGOS RENDSZER CSŐ A CSŐBEN RENDSZER 

a(H) b Ct*(H) = a(H)/H1,5 a(H) b Ct*(H) = a(H)/H1,5 

1 154,0 15,378 -0,102 0,0080 18,161 -0,147 0,0095 

2 140,5 13,392 -0,102 0,0080 15,907 -0,148 0,0096 

3 121,5 10,674 -0,100 0,0080 12,191 -0,142 0,0091 

4 102,5 8,469 -0,100 0,0082 9,269 -0,140 0,0089 

A konstans értékeket a különböző magasságú modellek számtani átlagaiból számítva: 

 𝐶t
∗ =

∑ 𝐶t
∗(𝐻)i i

𝑛
  é𝑠  𝑏 =

∑ 𝑏i i

𝑛
 ;      𝑖 = 1. . .4;  𝑛 = 4 (4.18) 

− a merevítő magos rendszerre: 𝐶t
∗ = 0,0081 ≈ 0,0080 ;  𝑏 =  −0,101 ≈ −0,100 

− a cső a csőben rendszerre:       𝐶t
∗ = 0,0093 ≈ 0,0095 ;  𝑏 =  −0,144 ≈ −0,145 

E konstansokkal együtt alkalmazandó javasolt formula tehát: 

 𝑇1 = 𝐶t
∗ ∙ 𝐾z,dyn

b ∙ 𝐻1,5  (4.19) 

, ahol T1 [s] az alaprezgés periódusideje; Ct* és b a szerkezet típusára jellemző konstans, Kz,dyn 

[kN/m/m2] az átlagos függőleges dinamikus ágyazási merevség; H [m] az épület alaplemezének 

felső síkjától mért magassága. 
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4.5.5. A szabadon álló épületre vonatkozó új formula pontossága  

A (4.19) képlettel megbecsültem a különböző magasságú és szerkezeti rendszerű modellek pe-

riódusidőit a Kz,dyn függőleges dinamikus ágyazási merevség AxisVM számításokhoz input pa-

raméterként használt értékeivel. Ezek a számításokból adódó görbékkel azonos koordinátarend-

szerben láthatók (4.9. és 4.10. ábra). A becslés %-ban kifejezett, modellezéssel számítható pe-

riódusidőhöz viszonyított relatív hibája meghatározható a következő kifejezés szerint: 

  =
|𝑇1,becsült − 𝑇1,AxisVM|

𝑇1,AxisVM
∙ 100 (4.20) 

, ahol 

−  a becslés %-ban kifejezett relatív hibája, 

− 𝑇1,becsült a (4.19) képlettel becsült periódusidő, 

− 𝑇1,AxisVM az AxisVM szoftverrel számított periódusidő. 

 
      Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3]       Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3] 

      (görbe: számított érték; pontjelölő: becsült érték) 

4.9. ábra: Számított és becsült periódusidők                   

Kz,dyn függvényében, a merevítő magos rendszerre 

      (görbe: számított érték; pontjelölő: becsült érték) 

4.10. ábra: Számított és becsült periódusidők       

Kz,dyn függvényében, a cső a csőben rendszerre 

4.9. táblázat: Becsült periódusidők relatív hibái a vizsgált modellre 

Relatív hiba  rel [%] 

H            
[m] 

MEREVÍTŐ MAGOS RENDSZER CSŐ A CSŐBEN RENDSZER 

Kz,dyn [×103 kN/m2/m] Kz,dyn [×103 kN/m2/m] 

5 10 20 30 40 50 5 10 20 30 40 50 

154,0 0,2 3,3 3,4 2,5 1,6 0,8 1,4 4,3 4,8 3,1 1,2 0,4 

140,5 0,8 2,6 2,6 1,7 0,8 0,0 1,3 4,5 4,9 3,3 1,5 0,2 

121,5 1,5 1,3 1,1 0,3 0,5 1,2 1,4 3,6 3,6 1,8 0,1 1,7 

102,5 2,9 0,6 0,7 1,4 2,0 2,5 0,5 4,2 4,1 2,3 0,5 1,1 
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A relatív hibák átlaga a merevítő magos, valamint a cső a csőben rendszerre rendre 1,5%, 

illetve 2,3%; 1,0% és 1,6% szórás mellett. A maximális relatív hiba kerekített paraméterek ese-

tén sem haladja meg az 5%-ot. 

A javasolt (4.19) formula alkalmazhatóságát a hibaanalízis mellett gyakorlati példával is 

verifikáltam. A MOL-Campus toronyház tervezés során meghatározott, első rezgésalakhoz tar-

tozó periódusidejét összevetettem a (4.19) képlet merevítő magos rendszerre vonatkozó verzi-

ójával becsült értékkel. A tervezés során AxisVM szoftverben elkészítették az épület térbeli 

végeselemes-modelljét, s azon a rezgésvizsgálatot elvégezték (MOL-Campus, 2018). Az ered-

mény a 4.11. ábra: A MOL-Campus számított periódusidői látható. 

 
T1, MOL-Campus = 6,34 s T2, MOL-Campus = 5,03 s T3, MOL-Campus = 4,39 s 

4.11. ábra: A MOL-Campus számított periódusidői (forrás: MOL-Campus, 2018) 

A periódusidőket szabadon álló épületként végzett modellezésből határozták meg, azaz a 

talaj ágyazó hatását csak az alaplemez alatt vették figyelembe, a pinceszinti oldalfalak oldalirá-

nyú ágyazó hatásával nem számoltak. A függőleges ágyazási tényezőket Plaxis 3D modellezés 

alapján vették fel, ezek szintvonalas alaprajza látható a 4.12. ábrán.  

 

 
 

4.12. ábra: A MOL-Campus toronyépület alatti függőleges ágyazási merevségek eloszlása 
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Ugyanazokat az ágyazási merevségeket szerepeltetve a becslőformulában, mint amivel a ter-

vezés során AxisVM-ben a rezgésszámítást végezték, az összehasonlításra lehetőség nyílt (a 

tervezési adatokból nem derült ki, hogy a rezgésszámításhoz használt merevségek statikus vagy 

dinamikus értékek). A merevítő magok alatti zóna ágyazási merevsége 6.000 kN/m/m2 értékről 

a lemezszélek felé nő, egy relatíve keskeny sávban 10.000 kN/m/m2 feletti értékeket felvéve. 

A területtel súlyozott átlagos függőleges ágyazási merevség értéke 8.200 kN/m/m2 (C2. mel-

léklet). 

A (4.19) formulát alkalmazva az alaplemeztől mért H = 159 m magas toronyépület alap-

rezgéshez tartozó periódusidejének becslésére: 

𝑇1,becsült = 𝐶t
∗ ∙ 𝐾z,dyn

b ∙ 𝐻1,5 = 0,008 ∙ 8200−0,1 ∙ 1591,5 = 6,51 𝑠 

A becslés relatív hibája: 

 =
|𝑇1,becsült − 𝑇1,MOL−Campus|

𝑇1,MOL−Campus
∙ 100 =

|6,51 − 6,34|

6,34
= 2,7% 

 

4.6. Térszín alatt oldalirányban is megtámasztott épület rezgésvizsgálata  

4.6.1. Számítási elvek  

A szabadon álló épület alaprezgéshez tartozó periódusidejének becslésére szolgáló formula lét-

rehozása után a másik modellezési koncepciót vizsgáltam. Ez bonyolultabb feladat, hiszen eb-

ben az esetben a toronyépület rugalmas befogása nem csak az alaplemez síkjában valósul meg, 

hanem a rendszerint többszintes pincefal felületi ágyazása révén oldalirányban is. Az ilyen mó-

don megtámasztott épület nagyobb fokú rugalmas befogással rendelkezik, mint a szabadon álló 

épület, a merevebb befogás ceteris paribus rövidebb periódusidőre enged következtetni. Az 

előző vizsgálatok alapján megalkotott formulában szereplő paraméterek köre bővül, hiszen fon-

tos tényező, hogy oldalirányú ágyazással [dinamikus jellemzője a Klat,d (kN/m/m2)] az épület 

függőleges tengelye mentén milyen hosszon biztosítható a rugalmas befogás egy jelentős há-

nyada. Ez gyakorlatilag a pinceszintek mélységét jelenti [D (m)], hiszen az oldalirányú ágyazás 

a pincefalak felületén jön létre. Ez a merevség a vizsgált budapesti talajviszonyok között jel-

lemzően a kiscelli agyagréteg felett elhelyezkedő szemcsés összlet átlagos statikus oldalirányú 

ágyazási jellemzőjének becsült értékéből határozható meg, a talajjal kölcsönhatásban lévő rés-

fal-, illetve pincefalszerkezetek járatos vastagsági méreteinek figyelembevételével. A szerkezet 

merevségének az ágyazási reakciók eloszlásában elsődleges szerepe van. A gyakorlatban elter-

jedt eszköz Chadeisson közismert diagramja, ami a nyírószilárdági paraméterek alapján ad 

becslést a vízszintes, statikus ágyazási merevségre, a kísérleteiből származó összefüggések 
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azonban magukban foglalják az elemzett ~ 0,6÷0,8 m vastagságú szerkezetek merevségi hatá-

sait is (Monnet, 1994). Olyan explicit formulát, amely a talajparamétereket és a szerkezet me-

revségét egymással viszonyba helyezi, pl. Monnet (1994) és Schmitt (1995) javasolt. Monnet 

képlete kohézió nélküli szemcsés talaj ~15÷37°-os belső súrlódási szög tartományában, 80 cm 

vastagságú résfal esetén Klat,s ≈ 10.000 és 50.000 kN/m/m2 közötti értékeket eredményez. 

Schmitt nyírószilárdsági paraméterek helyett ödométeres modulussal felírt összefüggése nagy-

ságrendileg hasonló eredményeket szolgáltat (pl. homokos kavics, Eoed = 40 MPa, v = 80 cm-

es résfal Klat,s ≈ 30.000 kN/m/m2 értéket). Ezen statikus értékek ismeretében az oldalirányú, 

dinamikus ágyazási merevség vizsgálati értéktartományát a (4.12) alapján Klat,d = 0 és 100.000 

kN/m/m2 között határozom meg, ahol a speciális esetként tekinthető 0 érték a korábban ismer-

tetett szabadon álló épület esetét jelenti. 

Az alaprezgés periódusidejének becslésére szolgáló – oldalirányú ágyazást is figyelembe 

vevő – képlet megalkotásához szükséges vizsgálatok alapvető elvei, feltételezései és korlátjai 

hasonlóak voltak a már bemutatott, szabadon álló épületre vonatkozó részletekkel. Első lépés-

ként a különböző magasságú modellek esetén az alaplemez ágyazási viszonyait a korábbiakkal 

teljesen azonos módon felvéve (Kx,dyn  = Ky,dyn = 50.000 kN/m/m2 konstans vízszintes merevség 

mellett Kz,dyn = [5; 10; 20; 30; 40; 50] ·103 kN/m/m2 értékű függőleges ágyazási merevségekre) 

határoztam meg az első rezgésalakhoz tartozó periódusidőket úgy, hogy a pincefalak felületén 

Klat,d = [10; 25; 50; 100] ·103 kN/m/m2 értékű oldalirányú ágyazási merevséget állítottam be. 

Klat,d mind a négy értékére meghatároztam a periódusidőket minden Kz,dyn értékre, minden ko-

rábbi magasságra és szerkezeti rendszerre egyaránt, így a 192 numerikus szimulációból álló 

futtatási program a 4.10. táblázatban látható. 

4.10. táblázat: Futtatási program az oldalirányú ágyazást 

    figyelembe vevő modellezésre 

 paraméterek 
MEREVÍTŐ MAGOS RENDSZER CSŐ A CSŐBEN RENDSZER 

Kz1 Kz2 Kz3 Kz4 Kz5 Kz6 Kz1 Kz2 Kz3 Kz4 Kz5 Kz6 

Klat1,d 

H1 ; D1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

H2 ; D1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

H3 ; D2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

H4 ; D3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Klat2,d … 49 …         …         96 

Klat3,d … 97 …         …         144 

Klat4,d … 145 …         …         192 

 

Az oldalirányú ágyazásokkal kapcsolatban a következő megjegyzést kell tenni. A pinceszer-

kezet talajjal érintkező külső falaira minden irányból lineáris felületi támaszokkal oldalirányú 

ágyazást definiálni elvi hiba lenne, hiszen így a talaj és a fal között húzóerők jöhetnek létre. Ezt 
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a jelenséget általában lehet kezelni a nemlineáris, csak nyomásra működő támaszok alkalmazá-

sával, amelyeket azonban az AxisVM szoftver a rezgésalakok lineárisan rugalmas számítási 

módja miatt nem vesz figyelembe. A térszín alatti dobozszerkezet oldalirányú ágyazása azon-

ban megfelelő módon modellezhető a következő meggondolás alapján. A födém- és faltárcsák-

ból álló rendkívül merev dobozszerkezet adott irányú vízszintes elmozdulása az arra merőleges 

síkú külső falak azonos mértékű vízszintes elmozdulását eredményezi. Ha a dobozszerkezet 

két-két szemközti oldalán lévő külső határolófalai közül csak egy-egy felületen (szomszédos 

oldalakon) definiálunk lineárisan rugalmas támaszt, akkor a keletkező húzási ágyazási reakciók 

abszolút értékben jó egyezéssel azonosnak vehetők azon nyomási ágyazási reakciók előjel nél-

küli értékeivel, melyek a szemközti falakon alakulnának ki, a csak nyomásra dolgozó felületi 

támaszokban. Ezzel a modellezéstechnikai megoldással a húzásra inaktív, nemlineáris rugókkal 

rendelkező felületi támaszok alkalmazásának hiánya pótolható. Másként fogalmazva merev do-

bozszerkezet esetén a négy oldalra definiált nemlineáris támaszviszony két oldalon lineáris ru-

gókkal kialakított támaszrendszerré transzformálható.  

4.6.2. Merevítő magos szerkezeti rendszer modellezési eredményei  

4.6.2.1. Numerikus szimulációk eredményei és függvénykapcsolatok 

A vizsgálatok lépéseit és eredményeit először a merevítő magos rendszerre mutatom be. A víz-

szintes ágyazási merevség rögzített értéke mellett elvégzett rezgésvizsgálatok eredményei a 

függőleges ágyazások és a periódusidők között ennél a modellezési koncepciónál is erős függ-

vénykapcsolatokat (R2 = 0,99 ÷ 1,00) mutatnak, ahogy az a 4.13. ÷ 4.16. ábrákon jól látszik. 

Az ábrákból kitűnik, hogy a különböző magasságú és pincemélységű modellek görbéinek jel-

lege csak egy adott oldalirányú ágyazási értéken hasonló, más oldalirányú ágyazási merevségek 

esetében a görbék karakterisztikái is különböznek. Emiatt az látszott észszerűnek, hogy egy 

olyan zárt formula helyett, ami minden – egyébként egymástól igen eltérő – görbére megfelelő 

pontosságú becsléssel tudna szolgálni, ám a sok változó paramétere miatt bonyolult vagy hosz-

szú lenne, helyesebb egyszerűbb formulák megalkotása, ami egy-egy rögzített értékű oldalirá-

nyú ágyazás esetére ad jó közelítést. A további lépésekben ezt az elvet követem. 
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      Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3]       Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3] 

a) K lat,d= 10.000 kN/m3;   b) K lat,d= 25.000 kN/m3;   c) K lat,d= 50.000 kN/m3;   d) K lat,d= 100.000 kN/m3 

4.13. ábra: M154 modell T1 - Kz,dyn görbéi 

különböző oldalirányú ágyazásokra 

4.14. ábra: M140 modell T1 - Kz,dyn görbéi 

különböző oldalirányú ágyazásokra 

 

 
      Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3]       Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3] 

a) K lat,d= 10.000 kN/m3;   b) K lat,d= 25.000 kN/m3;   c) K lat,d= 50.000 kN/m3;   d) K lat,d= 100.000 kN/m3 

4.15. ábra: M121 modell T1 - Kz,dyn görbéi 

különböző oldalirányú ágyazásokra 

4.16. ábra: M102 modell T1 - Kz,dyn görbéi 

különböző oldalirányú ágyazásokra 

A regressziószámítás eredményeiként kapott hatványfüggvények paramétereit a 4.11. táblá-

zat foglalja össze, e paraméterek láthatók a 4.13. ÷ 4.16. ábrákon is. A függvények általános 

alakja: 
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 𝑇1 = 𝛼 ∙ 𝐾z,dyn
β

 (4.21) 

4.11. táblázat: Regressziószámítással meghatározott függvény-paraméterek 

            H, D, és Klat függvényében, merevítő magos rendszer 

H 
 [m] 

D 
[m] 

 = f (H,D,Klat,d)  = f (H,D,Klat,d) 

Klat [×103 kN/m2/m] Klat [×103 kN/m2/m] 

10 25 50 100 10 25 50 100 

154,0 16,0 9,384 7,687 6,883 6,370 -0,060 -0,043 -0,034 -0,028 

140,5 16,0 8,136 6,671 5,971 5,543 -0,059 -0,042 -0,034 -0,028 

121,5 13,0 7,669 6,416 5,718 5,234 -0,071 -0,056 -0,047 -0,040 

102,5 10,0 7,044 6,209 5,623 5,139 -0,084 -0,074 -0,065 -0,058 

4.6.2.2. Periódusidőt becslő új formula létrehozása 

Az  és  paraméterekre, valamint a magasságra (H) és a pincemélységre (D) vonatkozóan 

ismét regressziószámítást végeztem, hogy utóbbi két jellemző a keresett formulában megjelen-

hessen. A számítások eredményeiből az látszott, hogy az  paraméter a magasság és a pince-

mélység arányától függhet, a  esetében csak a D-től való függés látszik egyértelműnek. A 

regressziószámításokat  esetében H 

2 / D arányra,  esetében pedig a D változóra elvégezve az 

4.17. és 4.18. ábrákon látható eredményeket kaptam.  

 
a) K lat,d= 10.000 kN/m3;   b) K lat,d= 25.000 kN/m3;   c) K lat,d= 50.000 kN/m3;   d) K lat,d= 100.000 kN/m3 

4.17. ábra: A periódusidő hatványfüggvényének       

paramétere a H 
2 / D arány függvényében, 

merevítő magos rendszerre 

4.18. ábra: A periódusidő hatványfüggvényének  

paramétere a D függvényében,  

merevítő magos rendszerre 

A paraméter-függvények tehát az alábbi alakokban írhatók fel:  

  = a · H 

2 / D + b    és      = c · D + d (4.22) 
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, s ezek a, b, c és d értékeit a 4.12. táblázat tartalmazza. 

4.12. táblázat: Paraméter-függvények állandói Klat,d függvényében, 

merevítő magos rendszer 

Klat,d 
[kN/m3] 

számított értékek kerekített értékek 

a b c d a b c d 

10.000 0,0053 1,5780 0,0042 -0,1255 0,0055 1,580 0,004 -0,125 

25.000 0,0035 2,4767 0,0053 -0,1267 0,0035 2,475 0,005 -0,125 

50.000 0,0030 2,3279 0,0052 -0,1158 0,0030 2,330 0,005 -0,115 

100.000 0,0030 1,9325 0,0050 -0,1070 0,0030 1,935 0,005 -0,105 

A (4.21) képletbe behelyettesítve  és  lineáris függvényét, a merevítő magos rendszerre ol-

dalirányú átlagos vízszintes ágyazást is figyelembe véve alábbi formula nyerhető: 

 𝑇1 = [𝑎 ∙
𝐻2

𝐷
+ 𝑏] ∙ 𝐾z,dyn

(c∙D+d)
 (4.23) 

, ahol a, b, c, d a 4.12. táblázatban látható kerekített értékek. 

4.6.3. A cső a csőben szerkezeti rendszer modellezési eredményei  

4.6.3.1. Numerikus szimulációk eredményei és a függvénykapcsolatok 

A rezgésvizsgálatok eredményeivel végzett regressziószámítások a függőleges ágyazások és a 

periódusidők között a cső a csőben rendszernél is erős függvénykapcsolatokat (R2 = 0,98 ÷ 

1,00) mutatnak.  

 
      Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3]       Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3] 

a) K lat,d= 10.000 kN/m3;   b) K lat,d= 25.000 kN/m3;   c) K lat,d= 50.000 kN/m3;   d) K lat,d= 100.000 kN/m3 

4.19. ábra: T154 modell T1 - Kz,dyn görbéi 

különböző oldalirányú ágyazásokra 

4.20. ábra: T140 modell T1 - Kz,dyn görbéi 

különböző oldalirányú ágyazásokra 
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      Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3]       Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [x104 kN/m3] 

a) K lat,d= 10.000 kN/m3;   b) K lat,d= 25.000 kN/m3;   c) K lat,d= 50.000 kN/m3;   d) K lat,d= 100.000 kN/m3 

4.21. ábra: T121 modell T1 - Kz,dyn görbéi 

különböző oldalirányú ágyazásokra 

4.22. ábra: T102 modell T1 - Kz,dyn görbéi 

különböző oldalirányú ágyazásokra 

A 4.19. ÷ 4.22. ábrákon látható görbék egyenletei a (4.22) hatványfüggvényhez hasonlóan 

– akárcsak a merevítő magos rendszerre – a cső a csőben rendszerre is megadhatók. Ekkor  

és  függvény-paraméterek adott oldalirányú átlagos ágyazási merevség esetén a 4.13. táblázat 

szerint alakulnak. 

4.13. táblázat: Regressziószámítással meghatározott függvény-paraméterek 

       H, D, és Klat,d függvényében, cső a csőben rendszer  

H 
 [m] 

D 
[m] 

 = f (H,D,Klat)  = f (H,D,Klat) 

Klat,d [×103 kN/m2/m] Klat,d [×103 kN/m2/m] 

10 25 50 100 10 25 50 100 

154,0 16,0 11,074 8,982 7,973 7,317 -0,103 -0,085 -0,075 -0,067 

140,5 16,0 9,596 7,776 6,883 6,317 -0,103 -0,085 -0,074 -0,067 

121,5 13,0 8,743 7,270 6,433 5,842 -0,112 -0,096 -0,086 -0,078 

102,5 10,0 7,709 6,766 6,096 5,558 -0,124 -0,113 -0,104 -0,096 

4.6.3.2. Periódusidőt becslő új formula létrehozása 

Akárcsak a merevítő magos rendszernél,  és  függvény-paramétereket H és D változókkal 

kifejezve érhető el az alaprezgés periódusidejét becslő, (4.23) formuláéval azonos alakú képlet, 

mely adott oldalirányú, átlagos ágyazási merevség esetén az épületmagasság, a pincemélység 

és a függőleges ágyazási merevség megadásával jól közelíti a számítási eredményeket. Ehhez 

a korábbiakhoz hasonlóan, ismételt regressziószámítás szükséges  és H 2/D, valamint  és D 

változópárokra. Ennek eredményeit a 4.23. és 4.24. ábrákon szereplő, lineáris függvények je-

lentik, melyek paramétereit a 4.14. táblázat tartalmazza.  
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a) K lat,d= 10.000 kN/m3;   b) K lat,d= 25.000 kN/m3;   c) K lat,d= 50.000 kN/m3;   d) K lat,d= 100.000 kN/m3 

4.23. ábra: A periódusidő hatványfüggvényének 

                    paramétere a H 2/D arány függvé- 

                   nyében, cső a csőben rendszerre 

4.24. ábra: A periódusidő hatványfüggvényének  

                  paramétere a D függvényében, 

                  cső a csőben rendszerre 

A korreláció a cső a csőben rendszer esetében is erős, a determinációs együttható R2 = 0,96 

és 1,00 közötti érték. Ezen eredményeket tekintve megállapítható, hogy a (4.23) formula azonos 

alakban alkalmazható mindkét szerkezeti rendszerre a 4.12. és 4.14. táblázatokban megadott 

paraméterek kerekített értékeit használva. 

4.14. táblázat: Paraméter-függvények állandói Klat,d függvényében, 

cső a csőben rendszerre 

számított értékek kerekített értékek 

a b c d a b c d 

0,0075 0,0736 0,0035 -0,1585 0,0075 0,075 0,0035 -0,160 

0,0051 1,4713 0,0047 -0,1587 0,0050 1,470 0,0045 -0,160 

0,0044 1,4835 0,0050 -0,1530 0,0045 1,485 0,0050 -0,155 

0,0041 1,1973 0,0048 -0,1432 0,0040 1,195 0,0050 -0,145 

 

4.6.4. A térszín alatt oldalirányban is megtámasztott épületre vonatkozó új formula pontos-

sága 

Azt, hogy a (4.23) formula milyen pontossággal tudja megbecsülni az AxisVM szoftverrel szá-

mítható alaprezgési periódusidőket az egyes modellek esetén, a következőkben mutatom be. A 

(4.23) formulával meghatározott periódusidőket a 4.5.5. alfejezetben ismertetett módon a (4.20) 

képlet alkalmazásával viszonyítottam az AxisVM szoftverrel számított értékekhez. A becslő-

függvény javasolt függvényparamétereivel meghatároztam a relatív hibákat, melyek minden 
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esetben 5%-on belül maradtak. Az eredmények a C3. mellékletben megtekinthetők. A számítá-

sok összefoglalásaként az oldalirányú átlagos ágyazási merevség egyes értékeihez a 4.15. táb-

lázatban feltüntettem az átlagos relatív hibákat, és a szórásokat.  

4.15. táblázat: Becslőfüggvény átlagos relatív hibái 

 a terepszint alatt oldalirányban is megtámasztott modellekre 

Alaprezgési periódusidő  rel [%] relatív becslési hibái 

Klat,d 
[kN/m3] 

MEREVÍTŐ MAGOS 
 RENDSZER  

CSŐ A CSŐBEN  
RENDSZER  

átlag szórás átlag szórás 

10.000 1,9 1,5 2,8 1,7 

25.000 2,0 1,0 4,6 1,8 

50.000 1,9 1,0 1,6 0,9 

100.000 2,9 1,3 1,9 1,7 

A becslőfüggvények relatív hibáival kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az a, b, c és d 

függvény-paraméterek kerekítés előtti, számított értékeivel a 4.15. táblázatban bemutatott el-

térések még kisebbek. A becsült értékek és az AxisVM szoftverrel számított eredményekből 

előállított periódusidő-görbék viszonyát grafikus megjelenítésben a 4.25. ábrán szereplő példán 

keresztül szemléltetem. Hasonló grafikon állítható elő a többi modellre is, mindkét szerkezeti 

rendszer esetén. 

 
                        Függ. ágyazási merevség – Kz,dyn [kN/m/m2] 

4.25.ábra: Becsült és számított periódusidők az ágy. merevségek függvényében; cső a csőben rendszer 

A hibaelemzésben bemutatott relatív hibák alacsony, 5%-ot meg nem haladó mértéke alap-

ján megállapítható, hogy a (4.23) formula a terepszint alatt oldalirányban is megtámasztott mo-

dellezési koncepció szerint vizsgált toronyépületek első rezgésalakhoz tartozó, modellezésből 

származó periódusidőinek becslésére mindkét szerkezeti rendszerre alkalmas. A két rendszerre 

egységesen javasolt formula és a hozzátartozó 4.16. táblázat: 

Klat,d=10.000 kN/m3, számított 

 

Klat,d=10.000 kN/m3, becsült 

 Klat,d=25.000 kN/m3, becsült 

 
Klat,d=50.000 kN/m3, becsült 

 
Klat,d=100.000 kN/m3, becsült 

 

Klat,d=25.000 kN/m3, számított 

 
Klat,d=50.000 kN/m3, számított 

 
Klat,d=100.000 kN/m3, számított 
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 𝑇1 = [𝑎 ∙
𝐻2

𝐷
+ 𝑏] ∙ 𝐾z,dyn

(c∙D+d)
 (4.24) 

4.16. A javasolt formula paraméterei 

Klat,d 
[kN/m3] 

MEREVÍTŐ MAGOS RENDSZER CSŐ A CSŐBEN RENDSZER 

a b c d a b c d 

10.000 0,0055 1,580 0,004 -0,125 0,0075 0,075 0,0035 -0,160 

25.000 0,0035 2,475 0,005 -0,125 0,0050 1,470 0,0045 -0,160 

50.000 0,0030 2,330 0,005 -0,115 0,0045 1,485 0,0050 -0,155 

100.000 0,0030 1,935 0,005 -0,105 0,0040 1,195 0,0050 -0,145 

, ahol H az épületmagasság [m]; D a térszín alatti mélység [m]; Kz,dyn a függőleges dinamikus 

ágyazási merevség [kN/m/m2]; Klat,d az oldalirányú dinamikus ágyazási merevség [kN/m/m2];  

az a, b, c, d függvényparamétereket pedig táblázatos formában adtam meg. 

Ha a (4.24) formulát összevetjük a szabadon álló épület (4.19) képletével, terepszint alatti 

oldalirányú ágyazás hiánya esetén a két formula alakilag közel azonos egymással. Ugyanis D 

értékét, ha nem is nullára, hanem attól csak kevéssé különbözően 1,0 m-re vesszük fel (D = 0 

esetén a (4.23) képlet zéró osztó miatt nem értelmezhető), akkor a (4.23) Kz,dyn kitevője mere-

vítő magos rendszernél -0,09 ÷ -0,12, a cső a csőben rendszernél pedig -0,12 ÷ -0,15 értéktar-

tományba kerül, igen közel a (4.19) -0,100 és -0,145 értékű kitevőihez. A (4.23) formula 𝑎/𝐷 ∙

𝐻2 + 𝑏 tagja pedig a (4.19) 𝐶t
∗ ∙ 𝐻1,5 tagjához közelít, a hatványkitevők kis különbségére az 

egyéb konstansok jelenthetnek magyarázatot. Ha nem is kapjuk vissza (4.23) speciális eseteként 

a (4.19) képletet pontosan, hiszen empirikus jellegük miatt analitikus összefüggésben nem áll-

nak, a hasonlóság ennek ellenére látható.  

 

4.7. Összefoglalás, az új eredmények áttekintése 

A fejezet témáját tekintve szorosan kapcsolódik az értekezés 2. fejezetében ismertetett, a föld-

rengésből származó vízszintes alapozási terhek meghatározásának tárgyköréhez. Az előterve-

zés fázisában, végeselemes modell hiányában is meg kell tudni becsülni a szeizmikus teherből 

származó, vízszintes erők nagyságrendjét. Ebben a periódusidőnek kulcsszerepe van, hiszen a 

részletesebb földrengés-számítást megelőzően a tervezési válaszspektrum görbéről leolvasható 

vízszintes gyorsulási érték az épület első rezgésalakjához tartozó periódusidő függvénye. 

A periódusidő becslésére leginkább empirikus formulák használatosak, jóllehet ezek pon-

tossága sok esetben kérdéses. Ugyanarra az épületre különböző formulákkal meghatározott pe-

riódusidők szórása meglehetősen nagy, ami részben azzal magyarázható, hogy jellemzően két 

paraméter (egy szerkezettől függő állandó és az épületmagasság) kevés az összetett jelenség 

leírására. 
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A talaj és a szerkezet kölcsönhatása e téren is hasonlóan nagy jelentőséggel bír, csakúgy, 

mint az értekezésben bemutatott más részterületeken. A talaj és szerkezet együttes merevségé-

ben a vasbeton anyagú épület csupán a rendszermerevség egyik elemét jelenti, a másik a talaj 

oldaláról determinált. Az említett, mérési eredmények statisztikai értékeléseiből származó em-

pirikus képletek ugyan magukban foglalják a talaj támasztó-ágyazó hatását is, a formulákban 

azonban erre utaló paraméter explicit módon jellemzően nem szerepel. Ebből következően a 

statisztikai mintától jelentősen eltérő talajkörnyezetre vizsgált épület periódusideje az adott for-

mulával megfelelő módon nem becsülhető. Kutatásom ebben a fejezetben bemutatott része erre 

a problémára fókuszált.  

Végeselemes modellezéssel közel 400 numerikus szimulációt végeztem a ~100-150 m mé-

rettartományú toronyházak különböző modellezési jellemzőkkel és paraméterekkel leírható 

épületein. Különböző modellezési koncepciókat, szerkezeti rendszereket vizsgáltam eltérő ma-

gasságú és térszín alatti mélységű épületekre és változó támaszviszonyokra. A vizsgálatok ered-

ményeként kapott periódusidők és bizonyos modellezési jellemzők között erős függvénykap-

csolatokat figyeltem meg, melyekből két új, a periódusidő becslésére szolgáló formulát hoztam 

létre. 

 Az új, ágyazási merevségeket is figyelembe vevő formulákkal – az alkalmazhatóság kere-

tein belül – egyszerűen és gyorsan megbecsülhetők azok a periódusidők, melyek egyébként egy 

végeselemes modell elsőrendű rezgésvizsgálatának eredményeként kaphatók – jelentős meny-

nyiségű modellezési munka árán. 

A javasolt formula  

− szabadon álló épületre: 

𝑇1 = 𝐶t
∗ ∙ 𝐾z,dyn

b ∙ 𝐻1,5  

− térszín alatt oldalirányban is megtámasztott épület: 

𝑇1 = [𝑎 ∙
𝐻2

𝐷
+ 𝑏] ∙ 𝐾z,dyn

c∙D+d 

, ahol H az épületmagasság [m]; D a térszín alatti mélység [m]; Kz,dyn a függőleges dinamikus 

ágyazási merevség [kN/m/m2]; Ct
* a szerkezetre jellemző állandó [-]; az a, b, c, d függvénypa-

ramétereket és Klat,d oldalirányú dinamikus ágyazási merevség [kN/m/m2] értékeit pedig táblá-

zatos formában adtam meg. 

A fejezet fentiekben összefoglalt eredményeit a tézisekről szóló 7. fejezet 2. téziscsoportjá-

ban fogalmaztam meg szabatosan. 
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5. CPRF-SZERKEZET ÁGYAZÁSI- ÉS RUGÓMEREVSÉGEINEK MEGHATÁRO-

ZÁSA DUÁLIS MODELLEZÉS ÉS KLASZTERANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL 

5.1. Bevezetés, a kutatás célja 

Az előző fejezetből kiderült, hogy a szerkezettervező szoftverek által modellezési paraméter-

ként használt ágyazási- és rugómerevségnek a statikus és a dinamikus hatásokból származó 

igénybevételek számításában kulcsszerepe van. A CPRF szerkezettervező szoftverrel végzett 

analíziséhez ezek helyes meghatározása alapvető fontosságú. Jelen fejezetben e téren folytatott 

kutatási munkámat mutatom be. 

A szerkezettervezési gyakorlat érthető módon a felszerkezeti modell részeként tekint a 

CPRF-szerkezetre. Alapvető problémát jelent azonban, hogy a szerkezettervező szoftverek al-

talaj-modellezése a geotechnikai szoftverekéhez képest eltérő elvi alapokon nyugszik. A le-

mezágyazási- és cölöprugó-merevségekkel modellezett kombinált alapozási szerkezet elmoz-

dulásai és igénybevételei csak akkor tudják kis eltéréssel megközelíteni a realisztikus talajmo-

dellekkel dolgozó geotechnikai szoftverek eredményeit, ha ezen input-paraméterek megválasz-

tásával szimulálni tudjuk a geotechnikai modell talpfeszültség-eloszlását (Bak ét la., 2010). Mi-

vel ez nem konstans, hanem pontról-pontra – hol kisebb, hol nagyobb mértékben – változik, a 

szerkezettervező szoftver ágyazási- és rugómerevségeit is ezekhez igazodóan, eltérő értékekkel 

kellene megadni. Ez jelentős mennyiségű adatbevitelt jelent már egy közepes méretű alaplemez 

esetében, ami a gyakorlat számára megterhelő. Az ágyazási- és rugómerevség értékek különféle 

közelítő számításokkal és egyszerűsített feltételezésekkel történő becslése, valamint azoknak a 

talpfeszültség-eloszlás változékonyságához képest túlzottan csekély száma miatt a szerkezet-

tervező szoftverrel kapott számítási eredmények sok esetben jelentősen eltérnek a geotechnikai 

szoftverrel számított eredményektől (Kanizsár, 2020a).  

A fejezetben ezen eljárásokhoz képest korszerűbb eszközökkel elérhető, pontosabb módszert 

mutatok be. Nemzetközi színtéren zajlanak hasonló célú szoftverfejlesztések, de ezek tudomá-

nyos igényességgel nincsenek publikálva. Az alapgondolatok hasonlóságán túl azonban az itt 

bemutatott módszer további újszerűsége a matematikai statisztikából – valamint most már az 

értekezés 3. fejezetéből is – ismert, de az építőmérnöki gyakorlatban kevésbé használt klaszter-

analízis alkalmazása, mely lehetőséget nyújt az ágyazási merevségek adatszámának erőteljes 

csökkentésére. 

5.2. Szakirodalmi háttér 

A talajon fekvő, méretei alapján rugalmasnak tekinthető vasbeton lemezalapok igénybevétele-

inek számítására többféle hagyományos módszer áll rendelkezésre akkor, ha a szerkezetet nem 
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egy talaj-anyagmodelleket is kezelni képes végeselemes szoftverben (pl. Plaxis 3D) vizsgáljuk. 

Az ágyazási tényezős eljárás és a valóságot jobban közelítő, rugalmas féltér alakváltozásán ala-

puló eljárás mellett e kettő kombinációja jelenti a harmadik módszert. Ezek közül számos szer-

kezettervező végeselem-szoftver (pl. AxisVM) alkalmazza az ágyazási tényezős eljáráson ala-

puló modellezést, annak egyszerűségéből adódó népszerűsége miatt még akkor is, ha hátrányai 

közismertek. Ennek okán e módszer elméleti hátterét a következőkben röviden áttekintem. 

A talajágyazat reakciója, más néven talpfeszültség-eloszlás a terhelt gerenda vagy lemez és 

az ágyazást biztosító talaj közötti kontaktfelület mentén értelmezett feszültségmező. Az ágya-

zási tényező egy a kontaktfelület bármely pontjában működő p feszültség és azon pont y süly-

lyedésének arányaként értelmezhető: 

 𝐾z =
𝑝

𝑦
 (5.1) 

Az arány függ az ágyazat rugalmas jellemzőitől és a kontaktfelület méreteitől. Egy adott pont-

ban a szerkezet megtámasztása, valamint annak feszültséggel arányos elmozdulása modellez-

hető egy rugóval, illetve annak merevséggel arányos összenyomódásával. Az ágyazat ilyen, 

egymástól független rugók halmazaként képzelhető el. 

Az ágyazási tényező gondolatát Winkler (1867) vezette be az alkalmazott mechanikába, 

majd Zimmermann (1888) használta először ágyazott vasúti keresztaljak feszültségeinek szá-

mítására. Az elméletet a későbbi évtizedekben kiterjesztették rugalmas alapozások vagy például 

mozgó járműteherrel terhelt beton-pályaszerkezetek feszültségszámítására. Alapvető hibája, 

hogy az egyes rugókat függetlennek tekintve nem veszi figyelembe a talajkörnyezet befolyásoló 

szerepét, azaz a talpfeszültségek, süllyedések egymásra hatását. A következőkben ismertetem 

a teória alapösszefüggéseit, mivel az általam használt AxisVM szoftver rugalmas támaszai is 

ezen az elven működnek.  

 

B: 

E: 

I: 

S: 

 

p: 

 

y: 

 

e: 

a gerenda szélessége; 

a gerenda rugalmassági modulusa; 

a gerenda inercianyomatéka; 

a gerenda közepétől x távolságban működő, 

egységnyi szélességre jutó nyíróerő; 

a középponttól x távolságban működő, egy-

ségnyi felületre jutó ágyazási feszültség; 

a gerenda süllyedése a közepétől x távol-

ságban lévő pontban; 

a természetes alapú logaritmus 

5.1. ábra: Rugalmas ágyazású gerenda   

A nyíróerő differenciálisan kicsiny megváltozása a gerenda közepétől x távolságban: 
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−

𝑑𝑆

𝑑𝑥
= 𝑝 = 𝐾z ∙ y 

(5.2) 

A hajlított rugalmas gerenda elmélete szerint: 

 
−

𝑑𝑆

𝑑𝑥
= −𝐸 ∙

𝐼

𝐵

𝑑4𝑦

𝑑𝑥4
 

(5.3) 

 

(5.2) és (5.3) egyenletekből következően: 

 
𝐾z ∙ y = −𝐸 ∙

𝐼

𝐵

𝑑4𝑦

𝑑𝑥4
 

(5.4) 

(5.4) egyenlet egy megoldása: 

𝑦 = 𝐶1 ∙ 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝜓 𝑐𝑜𝑠 𝜓 + 𝐶2 ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝜓 𝑠𝑖𝑛 𝜓 + 𝐶3 ∙ 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝜓 𝑠𝑖𝑛 𝜓 + 𝐶2 ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝜓 𝑐𝑜𝑠 𝜓   (5.5) 

, ahol 

𝜓 = 𝑥 ∙ √
𝐵 ∙ 𝐾𝑧

4 ∙ 𝐸𝐼

4

 

(5.6) 

𝐶1. . . 𝐶4 pedig integrálási állandók. 

A gerendában keletkező maximális nyomaték: 

 
𝑀max =

𝑄 ∙ 𝐿

4 ∙ 𝐵 ∙ 𝜓1
∙ (1 − 𝐷) 

(5.7) 

, ahol 
𝐷 =

𝑐𝑜𝑠 𝜓1 + 𝑠𝑖𝑛 𝜓1 − 𝑒−𝜓1

𝑠𝑖𝑛ℎ 𝜓1 + 𝑠𝑖𝑛 𝜓1
 

(5.8) 

, és 

𝜓1 = 𝐿 ∙ √
𝐵 ∙ 𝐾𝑧

4 ∙ 𝐸𝐼

4

 

(5.9) 

A rugalmas ágyazás alapgondolatának lemezekre való alkalmazásával Hertz (1884) foglal-

kozott elsőként. Az ezzel kapcsolatos publikációjának eredményei alapján Föppl (1907) hívta 

fel a figyelmet a talajon fekvő lemezek elméletének problémakörére, melyet először Koch 

(1923) és Sleicher (1925) dolgozott ki és publikált, rugalmas ágyazású körlemezekre. A rugal-

mas ágyazású lemez parciális differenciálegyenlete az alábbi alakban írható fel: 

 𝐷∆∆𝑦 + 𝐾z ∙ y = 𝑞 (5.10) 

, ahol a már ismertetett jelöléseken túl D a lemezmerevség, q pedig a lemezen működő meg-

oszló felületi teher. 

A külföldi, de akár a hazai szakirodalom is bővelkedik az ágyazási tényező közelítő megha-

tározását célzó formulákban, Winkler elméletének továbbgondolásával, kiterjesztésével, fej-

lesztésével. Kögler és Scheidig (1938) négyzet alakú alaptestekre vonatkozó képletében az 

alaprajzi méreten túl az alapozási mélysége is megjelenik. Jáky (1944) téglalap alaprajzú alap-

testekre közölt formulát. Hetényi (1946) a végtelen hosszúságú, hajlékony tartó összefüggéseit 

ültette át véges hosszúságú, hajlékony tartóra. Terzaghi (1955) kísérleti eredményeiből egy 
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adott méretű lemezre vonatkoztatott referencia-ágyazást szerepeltet formulájában, melyet a 

vizsgált sávalapon vagy lemezalapon működő teher szélességi méretének megfelelően korrigál. 

Pasternak (1954) a Winkler-féle modellt fejlesztette tovább a rugók közötti nyírási interakció 

feltételezésével, ami realisztikusabb megközelítésmódot jelent csupán egy plusz paraméter be-

vezetése árán. A Varga (1957) által felírt nagy kiterjedésű, relatíve vékony lemezekre vonat-

kozó összefüggése a lemez vastagságát és rugalmassági modulusát is tartalmazza, a talaj ösz-

szenyomódási modulusán kívül. Dulácska (1982) képletében a süllyedéshez köthető határmély-

ség értéke is megjelenik. Gazetas az ágyazási tényező kérdésével több művében is behatóan 

foglalkozott, kutatásai a lemezeken kívül cölöpökre is kiterjedtek (pl. Gazetas et al. 1985, Ga-

zetas 1991). Hazai vonatkozású munkaként megemlítem Szép (2014) PhD értekezését, aki a 

témakör kérdéseit hídszerkezetekre vonatkozóan vizsgálta geotechnikai és szerkezettervezési 

végeselemes modellezés segítségével. 

A cölöpök erő és süllyedés közötti kapcsolatával foglalkozó szakirodalmi háttéranyag óriási, 

amit Szepesházi (2011) PhD értekezésében dolgozott fel és foglalt össze kutatási eredményei 

mellett. Jelen fejezethez a cölöpök témaköre az említett összefüggésből származtatható rugóál-

landók meghatározásának kérdéskörén keresztül kapcsolódik. A CPRF-szerkezetek elméletére 

nem térek ki, hiszen a fejezetben ezeket a szerkezeteket nem geotechnikai modellezésük, hanem 

a rugalmas ágyazással dolgozó szerkezettervező szoftverek számára szükséges lemezágyazási- 

és cölöprugó merevségek kapcsán vizsgálom. Néhány olyan publikációt azonban megemlítek, 

melyeknek szerzői az egyedi cölöpteherbírás kutatása mellett a CPRF-szerkezetekben működő 

cölöpök különböző interakcióit vizsgálva segítették e kombinált szerkezet alkalmazásának el-

terjedését. Korábbi időkből Hain és Lee (1978) és Poulos (1989), később Clancy és Randolph 

(1993), Randolph (1994), és Burland (1995) dolgoztak ki különféle közelítő módszereket a cö-

löpök, a lemez, és a talaj közötti különböző interakciók modellezésével vagy éppen elhanyago-

lásával. A végeselemes modellezés megjelenése, majd elterjedése a geotechnika területén is 

egyre több lehetőséget kínált, Small és Poulos (2007), Katzenbach et al. (2005) már e modern 

eszközök által nyert eredményeiről számolt be. Egyedi cölöp és CPRF szerkezet geotechnikai 

modellezésével magam is foglalkozom az értekezés 6. fejezetében.   

5.3. Az alkalmazott klaszterezési eljárás  

5.3.1. Előzmények 

A klaszteranalízis elvét és a kétlépcsős klaszterezési módszer alkalmazását megelőzően már 

bemutattam. Az e fejezetben ismertetett eljáráshoz ismét használtam ezt a statisztikai módszert, 

de most egy másik változata látszott alkalmas eszköznek ehhez a feladathoz. 
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A későbbiekben ismertetett adatredukció szükségessége miatt a nem hierarchikus klasztere-

zési módszerek közül a leginkább elterjedt centroid alapú, úgynevezett K-közép (K-means) el-

járás alkalmazását tartottam célszerűnek, amit a jól kihasználható előnyei (pl. nagyméretű adat-

mátrixhoz megfelelő, egyszerű, gyors) és a jelen feladat szempontjából kevésbé hangsúlyos 

hátrányai (pl. beépített metrika, előre megadott klaszterszám) indokoltak. Fontos megemlíteni, 

hogy míg a korábban bemutatott, kétlépcsős klaszterezés esetében az ordinális skálán mérhető 

változók miatt a klasztereken belüli, illetve klaszterek közötti távolság mérésére használatos 

Minkowski-metrika nem jöhetett szóba, jelen feladatban a folytonos változók ennek alkalma-

zását megengedik. 

5.3.2. A klaszterszerkezet kialakítása K-közép módszerrel 

A K-közép klaszterezési eljárás matematikai megfogalmazása a következő: 

Adott egy (x1, x2, ..., xn) adathalmaz, amelyben minden egyes változó egy d-elemű vektor. A K-

közép klaszterezés célja az n db adattömböt k (≤ n) db klaszterből álló C = (C1, C2, … Ck) 

adatcsoportba besorolni úgy, hogy a klasztereken belüli elemek átlagtól való eltéréseinek négy-

zetösszege minimális legyen. A minimalizálandó célfüggvény: 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ ‖𝑥 − 𝜇i‖
2 =  ∑|𝐶i| 𝑉𝑎𝑟 𝐶i

𝑘

𝑖=1𝑥∈𝐶i

𝑘

𝑖=1

 (5.11) 

ahol  i a Ci elemeinek átlagértéke.  

Az egyszerű algoritmus a kezdőlépés utáni további két lépés alternáló ismétlődéséből áll, a 

folyamat pedig addig tart, amíg az elemek már nem váltanak klasztert: 

− Felveszünk k db kezdő klaszter középpontot: m1
(1), …., mk

(1). 

− Minden elemet a hozzá Euklideszi-távolság alapján legközelebb lévő klaszter-közép-

pontnak megfelelő klaszterbe sorolunk: 

 𝐶i
(t) = {𝑥p ∶  ‖𝑥p − 𝑚i

(t)‖
2

≤  ‖𝑥p − 𝑚j
(t)‖

2
 ∀𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘}, (5.12) 

Minden xp egyetlen klaszterbe kerül besorolásra, még akkor is, ha két vagy több másikba 

is kerülhetne. (t) az algoritmus aktuális lépésszáma. 

− Újra számoljuk a klaszter középpontokat: 

 
𝑚i

(t+1) =  
1

|𝐶i
(t)|

 ∑ 𝑥j

𝑥j∈𝐶i
(t)

 (5.13) 

5.3.3. Klaszterszerkezet validitásának mérése és a célszerű klaszterszám meghatározása 

A klaszterek célszerű számát előzetesen végzett hierarchikus klaszterezéssel is meg lehet 
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állapítani, én azonban egy klasztervaliditási indexet választottam erre a célra, az úgynevezett 

sziluett-együtthatót (sziluett-index néven is emlegetik). Számos ehhez hasonló mérőszám léte-

zik, amelyekkel a klaszterezés „jóságát”, azaz a klaszterstruktúra erősségét, ezáltal az alkalma-

zott klaszterszám helyességét meg lehet ítélni (Szüle, 2019). A sziluett-együttható használata 

mellett érvként az szolgált, hogy ez – szemben más klasztervaliditási indexekkel – nem hierar-

chikus klaszterezési eljárás esetében is használható, a kohéziót és a szeparációt egyszerű módon 

méri, és algebrai kifejezés eredményeként, nem pedig grafikus úton (mint pl. a klaszterkönyök-

mutatószám) határozható meg. Az alábbiak szerint számítható: 

Jelölje 𝑎(𝑖) az 𝑥i elem saját, 𝐶i klaszteren belüli átlagos távolságát más elemektől: 

 
𝑎(𝑖) =  

∑ 𝑑(𝑥i − 𝑥j)j:xj∈Ci,j≠i

|𝐶i| − 1
 (5.14) 

𝐶̅ jelentse a 𝐶i klaszteren kívüli klaszterek halmazát, melynek elemeit 𝐾-val jelöljük.  

∀𝐾 ∈ 𝐶̅ klaszterre 

 
𝑑(𝑥i,𝐾) =  

∑ 𝑑(𝑥i − 𝑥j)j:xj∈K

|𝐾|
 (5.15) 

, vagyis meg kell határozni az adott 𝑥i, elem más klaszterek összes 𝑥j ∈ 𝐾 ∈ 𝐶̅ elemétől vett 

átlagos távolságát, majd ezek közül a minimumot, melyet jelölje 𝑏(𝑖):   

 𝑏(𝑖) = min
𝐾∈�̅�

𝑑(𝑥i, 𝐾) (5.16) 

Az 𝑠(𝑖) sziluett-értékek ezekkel a következő módon definiálhatók (Rousseeuw, 1987): 

 
𝑠(𝑖) =  

𝑏(𝑖) − 𝑎(𝑖)

max {𝑎(𝑖), 𝑏(𝑖)}
 (5.17) 

Azt a 𝐾∗ ∈ 𝐶̅ klasztert, amelyre a 𝑑(𝑥i, 𝐾∗) távolságnál már csak a minimumot jelentő 𝑏(𝑖) 

kisebb, 𝑥i szomszédjának, vagyis a második legjobb klaszternek nevezzük, amelybe 𝑥i kerül-

hetett volna. 

A klaszterezés után a klaszterek elemeire 𝑠(𝑖) értékei számíthatók. Az értékek [-1;1] interval-

lumban mozognak, és az alábbi következtetések vonhatók le: 

− ha 𝑠(𝑖) < 0 , akkor 𝑥i vélhetően rossz klaszterbe került, közelebb esik 𝐾∗-hoz, mint 𝐶i 

-hez; 

− ha 𝑠(𝑖) ≈ 0 , de 𝑠(𝑖) > 0 , akkor 𝑥i a 𝐾∗ és 𝐶i klaszterek között helyezkedik el; 

− ha 𝑠(𝑖) ≈ 1 , akkor 𝑥i a megfelelő klaszterbe került. 

A klaszterezést minősítő SC (silhouette coefficient) sziluett-együttható a sziluett-értékek átlaga: 

 
𝑆𝐶 =  

∑ 𝑠(𝑖)i:xi∈C

|𝐶|
 (5.18) 

, ahol |𝐶| =  |𝐶i ∪ 𝐶̅| = 𝑘. Ennek alapján  
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− ha 𝑆𝐶 ∈ [0.71, 1] , akkor a klaszterszerkezet erős, 

− ha 𝑆𝐶 ∈ [0.51, 0.7] , akkor a klaszterszerkezet megfelelő, 

− ha 𝑆𝐶 ∈ [0.26, 0.5] , akkor a klaszterszerkezet gyenge, 

− ha 𝑆𝐶 ≤ 0.25 , akkor nem beszélhetünk valódi klaszterszerkezetről. 

 

5.4. Az új, duális modellezési eljárás és számítási módszer áttekintése 

5.4.1. A modellezési eljárás alapelve 

A következőkben ismertetett, úgynevezett duális modellezési eljárás megoldást kínál arra a 

szerkezettervezői igényre, hogy az alapozási szerkezet és az épület alatti altalaj reális deformá-

cióit egy „szerkezetes” szoftverrel is meg lehessen határozni. Az altalaj realisztikus térbeli geo-

technikai modellezéssel számított deformációinak szerkezetes szoftverrel reprodukált értékei a 

legkorrektebb ágyazási- és rugómerevségekhez, és azon keresztül a szerkezetes szoftverben 

modellezett CPRF helyes igénybevételeihez vezetnek. Bár a hagyományosan alkalmazott szer-

kezettervező és geotechnikai modellek közötti iterációs eljárás régóta ismert, ez a fajta duális 

modellezés a geotechnikai FEM-szoftver felszerkezet modellezési képességeit használja a fej-

lett talajmodellezés mellett.  

Jelenleg a talaj és a szerkezet kölcsönhatásának leírására a legjobb lehetőséget a Plaxis 3D 

szoftverben megjelenő fejlett talajmodellek, elsősorban az általam is alkalmazott HSS modell 

szolgáltatja, miközben ez a szoftver képes kifogástalanul figyelembe venni a kölcsönhatást 

meghatározó másik elemet, a szerkezet merevségét is. Ez indokolja, hogy a CPRF-szerkezetre 

vonatkozó eredményeket a Plaxis 3D-ben számolt teljes épületmodellből nyerem, ezeket refe-

rencia-értékeknek tekintem. Egy másik FEM-szimulációban ugyanazon építmény szerkezet-

tervező szoftverrel létrehozott modelljének ágyazási- és rugómerevségeit egy több lépésből álló 

javítási (approximációs) folyamat során úgy kalibrálom, hogy a CPRF-szerkezetre kapott süly-

lyedések a referencia-értékekkel megegyezzenek, illetve azokat egy előzetesen elfogadott és 

rögzített hibaértéken belül közelítsék. A szerkezettervező szoftverrel elsődleges cél a Plaxis 

3D-ben kapott süllyedéskép előírt pontosságú előállítása. (Süllyedéskép alatt általánosságban 

az alaplemez és talaj közös síkjának az összetartozó, egymással egy alakváltozási rendszert 

alkotó eltolódások és elfordulások által meghatározott deformációs alakját értem. A fogalmat 

az 5.6. pontban még tovább pontosítom.) 

Ez a Plaxis 3D süllyedésértékeiből – mint a szerkezettervező modellre közvetett módon előírt 

kinematikai teherből – számítható ágyazási- és rugómerevségek alkalmazásával érhető el. Ezek 

a Plaxis 3D modellből közvetlenül, csomópontonként számolható mennyiségek, mint input-
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paraméterek jellemzően nagy adathalmazt alkotnak, melynek mérete azonban javítási lépésen-

ként klaszteranalízis alkalmazásával jelentősen csökkenthető. Következményként a két modell 

azonos globális és lokális szerkezeti merevsége, valamint egyező külső terhei esetén ugyanazon 

elmozdulások egyforma igénybevételeket eredményeznek. Mindezek alapján a módszer lé-

nyege tömören úgy foglalható össze, hogy a keresett CPRF-input paraméterek a szerkezetter-

vező modell Plaxis 3D referencia-modellhez való kinematikai hangolása útján meghatározha-

tók, és ez a klaszteranalízis által redukált input-adathalmaz a gyakorlati számítások során ke-

zelhető méretű. Az eljárás működési elvének sémáját az 5.2. ábra mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2. ábra: A duális modellezési eljárás sémája 

 

Az eljárás lépései (egyes fogalmakat a következő fejezetben adok meg): 

1. Referencia modell létrehozása Plaxis 3D-ben, a szerkezettervező szoftveréhez is illesz-

kedő, közös, úgynevezett illesztési háló definiálásával 

2. Ekvivalens modell létrehozása a szerkezettervező szoftverben, illesztési hálóval kiala-

kítva 

3. Referencia-értékek meghatározása Plaxis 3D-ben 

Approximációs módszer alkalmazása: 

PLAXIS 3D 
referencia modell 

 

APPROXIMÁCIÓS MÓD-
SZER 

 

AXIS VM* 
ekvivalens modell 
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4 
 

klaszteranalízis 
(opcionális) 
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10 
 

11 
 

OUTPUT 

(beágyazott) 

(beágyazott) 

INPUT 
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4. Ágyazási- és rugómerevségek kiindulási értékeinek felvétele 

5. Ágyazási- és rugómerevségek klaszterezése 

6. Optimális klaszterszám meghatározása sziluett-együtthatók módszerével 

7. Szerkezettervező szoftver modelljének futtatása az optimális klaszterszámú ágyazási- és 

rugómerevség megadása után 

8. Szerkezettervező szoftver eredményeinek értékelése a referencia-süllyedések alapján 

9. Hibaelemzés alapján döntés a befejezésről vagy a folytatásról 

10. Folytatás esetén az ágyazási- és rugómerevségek javítása a relatív hibák alapján 

11. Javítási lépés indexének növelése 1-gyel, ismétlés 4. ponttól 

*megjegyzés: a szerkezettervező szoftver AxisVM vagy hasonló elven (Winkler-ágyazás-

sal) működő szoftver 

5.4.2. Az alkalmazásra vonatkozó alapfeltevések és követelmények 

5.4.2.1. Geometria 

A geotechnikai, illetve a szerkezettervező szoftverekkel létrehozott FEM-modellek talajon álló, 

felszerkezeti részei geometriai értelemben azonosak. Az azonosság az alkalmazott rúd- és felü-

letelemekből álló teljes felszerkezeti modellre értendő. Ha a felszerkezet bizonyos részeit rúd- 

és felületelemek helyett térfogatelemekkel modellezik, akkor a megkövetelt geometriai azonos-

ság a rúdtengelyekre és középsíkokra vonatkozik. A végeselem hálózatok teljes geometriai 

egyezősége nem feltétel. 

5.4.2.2. Végeselemek 

A két modell által használt elemek típusainak egyezősége nem, de csomópontjaik szabadság-

fokainak azonossága feltétel. A lemezszerkezetek elemeire vonatkozóan a Mindlin-féle nyírási 

deformációkat is figyelembe vevő elméletet tekintem érvényesnek. Plaxis 3D-ben alkalmazha-

tók térfogatelemek is, a feltételeknek megfelelő látszólagos, ún. „dummy” lemez és/vagy rú-

delemek együttes használatával. 

5.4.2.3. Terhek és hatások 

A CPRF-szerkezeteket függőleges irányú terhelésekre vizsgálom. Nem foglalkozom a vízszin-

tes irányú hatások és ágyazások kérdésével, illetve a lemez síkjára merőleges irányú nyomaték-

vektorral azok alárendelt jelentősége miatt. Ágyazási merevségen ezért innentől kezdve a füg-

gőleges ágyazási merevséget értem, a cölöprugók elfordulási merevsége pedig csak a lemez 

síkjába eső (vízszintes) tengelyek körüli elfordulásokhoz tartozó merevséget jelenti.  
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A teheresetekből képzett, SLS-, illetve ULS-határállapotok vizsgálatához tartozó teherkom-

binációk mindegyike elméletileg egy-egy külön analízist igényel, hiszen teherkombinációnként 

eltérő talpfeszültség-eloszlások és süllyedések keletkeznek. A tervezési gyakorlatban szerke-

zettervezési oldalról és geotechnikai szempontból is mérlegelendő, melyek a külön vizsgálatot 

igénylő, jellemző, illetve kritikus teherkombinációk. A süllyedésszámítás az SLS határállapot-

vizsgálatok részét képezi, amit kvázi-állandó teherkombináció alapján kell végezni. Ez ad leg-

inkább jellemző értékeket egy szerkezet valóságban mérhető elmozdulásait illetően, így vizs-

gálati alapkombinációnak ezt tekintem. A módszer természetesen más teherkombinációkra vál-

tozatlan formában alkalmazható, mivel a klaszterezés tetszőleges adathalmazra elvégezhető.    

5.4.2.4. Mechanikai és szilárdságtani alapfeltevések 

A felszerkezeti modellek anyagmodelljei azonosak. Ez akár betonra, akár acélra nézve lineári-

san rugalmas anyagmodellt jelent. Feltételezzük, hogy a két modellből nyert azonos süllyedés-

képek esetén a felszerkezeti modellek tényleges erő- és elmozdulásrendszerei azonosak, hiszen 

a kinematikailag lehetséges, egymással azonos elmozdulásrendszereket az egyező anyagegyen-

letek csak egymással azonos, statikailag lehetséges erőrendszerekkel kapcsolhatják össze (Ka-

liszky, 1990).  

5.4.2.5. Alapozási szerkezet 

A geotechnikai szoftverben a CPRF-szerkezet cölöpjei a talajba ágyazott, térfogatelemekkel 

vagy a cölöpmodellezésre kifejlesztett speciális rúdelemekkel modellezett szerkezetek (embed-

ded beam), melyekben normálerők és hajlítónyomatékok működhetnek. A cölöpök a lemezhez 

nyomatékbíró módon csatlakoznak. A CPRF-szerkezet erőjátéka a szerkezettervező szoftver-

ben lineáris, függőlegesen összenyomódó, illetve egymásra merőleges tengelyek körül elfor-

duló spirálrugókkal modellezhető. Ezekkel a rugókkal a cölöpfejek csomópontjaiban keletkező 

és lemezre ható normálerőket és nyomatékokat szimulálom. Függőleges cölöperőként a cölö-

pökben működő, változó nagyságú normálerő cölöpfejnél érvényes értékét tekintem, mivel köz-

vetlenül ez az erő okoz igénybevételt a lemezen.  

A tényleges alaplemez-cölöp kapcsolatban cölöp-nyíróerők is keletkeznek, melyek a kap-

csolat külpontossága miatt az alaplemezt koncentrált nyomatékkal terhelik. Az előzőekben be-

mutatott modell az említett kapcsolati hatást nem kezeli, a duális modellezési eljárás az általá-

nos modellezési gyakorlat ezen korlátját nem célozta javítani. A korrekció egy lehetséges módja 

a végeredményül kapott nyomatékok ezen lokális értékekkel való szuperponálása, vagy a kül-

pontos kapcsolat cölöpönkénti modellezése.      
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5.4.2.6. Talaj 

A geotechnikai szoftver anyagmodelljeinek feltevésein túl egyéb kiegészítéseket nem szüksé-

ges tenni. A modellezett talajrétegződést tetszőleges számú, fajtájú és térbeli kiterjedésű talaj-

réteg alkothatja. Az SSI (soil structure interaction), vagyis a talaj és szerkezet közötti kölcsön-

hatás szempontjából releváns sík a két különböző szoftver által modellezett talajzóna közös 

része. Ez a szerkezettervező szoftver alaplemezt modellező felületelemei által definiált sík, 

mely felületszerkezet modellezése esetén egyrészt annak középsíkját, másrészt a lemez és a 

talaj érintkezési felületét jelenti. Bár a cölöpök a valóságban a lemez alatti talajközegbe ágya-

zott szerkezetek, a szerkezettervező szoftverben a cölöpöket modellező rugók az említett síkban 

helyezkednek el, ahol az erőátadás a modellezés során megvalósul.    

 

5.5. A duális modellezési eljárás alapelemeinek ismertetése 

5.5.1. A Plaxis 3D referencia-modellje 

5.5.1.1. Modellalkotási elvek 

A geotechnikai feladatok térbeli végeselem-analízisére alkalmas Plaxis 3D szoftverben létre 

kell hozni a vizsgált szerkezet teljesértékű modelljét. A teljesértékűség esetünkben azt jelenti, 

hogy a talajkörnyezet és a felszerkezet modellezését a valós geometriával, terhelésekkel és re-

alisztikus anyagmodellek alkalmazásával végezzük. Az épületet nem bontjuk részekre sem geo-

metriai, sem erőtani értelemben (pl. alaplemez felső síkjában történő átvágás), hanem a teljes 

szerkezet komplex modelljéből nyerjük ki a vizsgálni kívánt szerkezeti elem eredményeit. Az 

elkülönített modellezéssel szemben ennek az eljárásnak az az előnye, hogy a részekre bontás 

mellőzésével kiküszöbölhetjük a teherátvitel során keletkező hibákat (pl. akció- és reakcióerők 

kezelése kényszerű átlagolással, kiugró értékek redukálásával, igénybevételek simításával, 

stb.), a talaj és az épület valós merevségével számolhatunk az analízis minden lépésében, vala-

mint egyező felszerkezeti modellekkel jutunk el a keresett eredményekig. Így az eljárás igazo-

dik ahhoz az alapvetéshez, melyet számosan (Lee és Brown, 1972; Brown és Yu, 1986; Zhang 

és Small, 1994; Poulos, 2016) megfogalmaztak: a felszerkezetből származó merevítő hatás és 

a relatív süllyedések közötti összefüggés alapvető jelentőségű. A gyakorlatban ez csak úgy va-

lósítható meg, hogy a geotechnikai szoftver – hasonlóan a Plaxis 3D-hez – alkalmas a felszer-

kezet megfelelő modellezésére (Kanizsár, 2020b).  

5.5.1.2. A szerkezeti elemek modellezése 

A Plaxis 3D szoftverben a CPRF-szerkezet modellezése lemezelemek és speciálisan cölöpmo-

dellezésre fejlesztett, talajba ágyazott rúdelemek (embedded beam) kombinálásával végezhető. 
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Emellett lehetőség van a szerkezet valódi térfogatelemekkel történő modellezésére is akár a 

cölöp, akár a lemez esetében. Ez bizonyos megkötések mellett a fúrt cölöpök realisztikusabb 

modellezését teszi lehetővé, vagy akár a szerkezeti kapcsolatok térbeli feszültségállapotának 

analízisére is szolgálhat. Modellezési korlátot például az építési technológia teherbírást befo-

lyásoló hatása, vagy éppen a szerkezeti elemek nagy száma jelenthet. Az igénybevételek kinye-

réséhez azonban térfogatelemek használatakor is szükséges a felületszerkezet középsíkjában 

definiált látszólagos, ún. „dummy plate” lemezelemek, illetve a cölöptengelyben létrehozott 

„dummy beam” rúdelemek alkalmazása. A lemez és a talaj közötti interakció, illetve a relatív 

elmozdulás lehetősége interfész elemek alkalmazásával biztosítható. 

5.5.1.3. Szerkezeti kapcsolatok 

A cölöp és alaplemez közötti szerkezeti kapcsolatot nyomatékbírónak feltételezem. Ez termé-

szetesen a vasalástól és a szerkezeti kialakítástól függ, de az általános feladatmegfogalmazás 

céljából a cölöpökre ható normálerők mellett a lemezről átadódó hajlítónyomatékok vizsgála-

tával is foglalkozom. Értelemszerűen az elfordulási cölöpmerevségek zérus értéke esetén a 

CPRF egy speciális esetéhez, a csak normálerőkkel terhelt cölöpök esetéhez jutunk. További 

speciális esetnek tekinthető a cölöpök nélküli alaplemez (RF – raft foundation) ágyazási me-

revségeinek meghatározása. A módszer azokra a kombinált alapozási szerkezetekre is használ-

ható, melyeknél a lemez és a mélyalapozási szerkezetek között nincs szerkezeti kapcsolat 

(NCPRF = non-connected pile raft foundation), sőt az alkalmazhatóság kiterjed a lemez és a 

cölöpök között teherközvetítő réteggel kialakított rigid inclusion rendszerű alapozásokra is 

(Kanizsár, 2019). 

5.5.1.4. Az illesztési háló fogalma – feszültségpontok és csomóponti süllyedések 

A Plaxis 3D modell, valamint a szerkezettervező szoftver CPRF-modelljeinek csomóponti geo-

metriáját össze kell hangolni annak érdekében, hogy az egyes csomópontok eredményei köz-

vetlenül összehasonlíthatók legyenek, valamint a Plaxis 3D outputja közvetlen inputként legyen 

felhasználható a szerkezettervező szoftverben. Természetesen az azonos alaprajzokon belül 

nincs szükség tökéletesen azonos alaprajzi osztású végeselem hálókra, de előre definiált koor-

dinátákkal létre kell hozni egy-egy olyan „háló a hálóban” ponthálózatot, melyek pontjainak 

koordinátái egymással megegyeznek, és részei egyik, illetve másik szoftver végeselem hálóza-

tának is. Ennek részletezése előtt szükséges bevezetni a felülettartomány fogalmát, amely a 

szerkezettervező szoftverben több azonos tulajdonságú felületelem egyesítésével hozható létre, 

és speciálisan az egy elemből álló felülettartomány is értelmezhető.   
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Plaxis 3D-ben kétdimenziós lemezelemekkel definiált alaplemez m db csomópontból álló 

hálójának geometriáját P vektorral definiáljuk, amely m db blokkra osztva blokkonként tartal-

mazza a csomóponti koordinátákat. Jelöljük A-val azt a halmazt, amely tartalmazza P összes 

elemét. Hasonlóan a szerkezettervező szoftverben Q az n csomópont által alkotott háló vektora, 

B pedig az a halmaz, amely tartalmazza Q elemeit. 

 

P = [

𝑝1

⋮
𝑝m

]   és   A = {𝑝i | 𝑖 = 1 … 𝑚, 𝑚 ∈ 𝑵} , (5.19) 

  

Q = [

𝑞1

⋮
𝑞n

]   és   B = {𝑞j | 𝑗 = 1 … 𝑛, 𝑛 ∈ 𝑵} (5.20) 

P és Q egyező koordinátájú csomópontjait tartalmazó H vektor k db blokkját a C jelű halmaz 

elemeiből képezzük, melyet A és B közös részeként definiálunk:  

 C = A ∩ B = {ℎ l  |  𝑙 = 1 … 𝑘, 𝑘 ∈ 𝑵}  
 

⇒ (5.21) 

 

H = [

ℎ1

⋮
ℎ k

] ,   m > k < n. (5.22) 

A H vektor elemei által kifeszített, másodlagos finitizálás útján kialakított hálót a továbbiakban 

illesztési hálónak nevezem, megkülönböztetve az egyik, illetve másik szoftver tényleges véges-

elem hálójától. Az illesztési háló csomóponti koordinátáinak meghatározásakor figyelemmel 

kell lenni arra, hogy a szerkezettervező szoftvereben egy felülettartomány átlagos ágyazási me-

revségének értékét annak alaprajzi súlypontjában lehet megadni. A csomóponti feszültség és 

süllyedés értékeiből számítható ágyazási merevséget a Plaxis 3D azonos koordinátájú pontjá-

nak eredményeiből lehet csak kinyerni. Ezért minden olyan pontban, ahol a szerkezettervező 

szoftverben felülettartományra vonatkozó ágyazási merevséget kívánunk megadni, rendelkez-

nünk kell Plaxis 3D csomóponttal is. Az illesztési háló csomópontjainak egymástól való távol-

sága, azaz a hálósűrűség megválasztása szubjektív döntés eredménye, de a végeselem hálók 

geometriájának általános kialakítási elveihez hasonlóan természetesen bizonyos szempontokat 

figyelembe kell venni. Így például a CPRF-szerkezet alaprajzi kiterjedését, a lemezvastagságot, 

az egyedi cölöpök távolságát, a cölöpcsoportokon belüli cölöptengely távolságokat, a pillérek 

és falak pozícióit. Általános megállapítás, hogy az illesztési háló sűrűségének növelése ponto-

sabb illesztést tesz lehetővé a két szoftver alakváltozási és igénybevételi eredményei között, 

különösen az erőteljesebben változó függvényértékek környezetében. 
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5.5.2. A szerkezettervező szoftver modellje 

5.5.2.1. A ponthálózat geometriai illesztése, felületi tartományok 

A lemez modellezése felületelemekkel történik, melyek Winkler-típusú rugalmas ágyazású ta-

lajoldali megtámasztást kapnak. A finitizált tartományt azonos tulajdonságú végeselemek ösz-

szevonásával képzett felülettartományokra célszerű felosztani. A felületi tartományok geomet-

riájának meghatározásakor szem előtt kell tartani azt, hogy az összevont felületelemeknek azo-

nosak az ágyazási merevségei. Ezt az átlagos értéket a felülettartomány súlyponti csomópont-

jában lehet megadni, mely érvényes a tartomány minden egyes felületi elemére. 

A szerkezettervező szoftver által is használt illesztési háló természetesen kell, hogy tartal-

mazza azokat a csomópontokat is, amelyek koordinátái azonosak a Plaxis 3D szoftverben defi-

niált cölöpök alaplemezzel közös csatlakozási pontjaival. H vektor két külön blokkra bontható. 

Az egyik blokkot jelölje HL, ez a kL db felülettartományi súlyponttal azonos számú csomópontot 

tartalmaz. A felülettartományokra vonatkozó átlagos ágyazási merevségek megadása a HL vek-

tor által tartalmazott csomópontokban lehetséges. A másik blokk HC, ez a rugókkal modellezett 

cölöpök kC db csomópontjának koordinátáit foglalja magában: 

 
H = [

𝐻 L

𝐻 C
]   és   k = kL + kC , ahol (5.23a,b) 

− k a H vektor blokkjainak, vagyis az illesztési háló csomópontjainak száma; 

− kL az alaplemez felülettartományainak száma; 

− kC a cölöpök száma. 

Szükséges definiálni 𝑋  és 𝑌  koordináta-vektorokat, melyek a H vektor csomópontjainak x-, 

illetve y-koordinátáit tartalmazzák. Minkettő felbontható két blokkra a lemez-, illetve a cölöp-

csomópontok alapján: 

 
X = [

𝑋 L

𝑋 C
]   és Y = [

𝑌 L

𝑌 C
] (5.24a,b) 

Természetesen nem elvárható, hogy – különösen nagy alaprajzi kiterjedésű lemezek esetén – 

több száz, vagy akár több ezer pontban egyenként definiáljuk az ágyazási merevségeket a Plaxis 

3D eredményei alapján. Az ágyazási merevségek megfelelő módon lecsökkentett darabszámá-

nak megállapítása ezért a módszer egyik kulcsfontosságú lépése. Az ismertetés későbbi szaka-

szában részletesen írok arról, hogy miként lehet matematikai eszközökkel megválasztani a kü-

lönböző értékű ágyazási merevségek kopt ≪ k optimális darabszámát annak szem előtt tartásá-

val, hogy a szerkezettervező szoftverrel kapott süllyedéskép lényegileg egyezzen a Plaxis 3D 

süllyedésképével. Az 5.4.1. pontban általánosan definiált süllyedéskép fogalmát ezek után any-

nyival kell kiegészíteni, hogy azt az illesztési háló pontjainak halmazán értelmezzük. 
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5.5.2.2. CPRF-modellezése függőleges terhelésre 

Ágyazási merevségekkel modellező szoftverekben a függőlegesen terhelt CPRF-szerkezetek 

támaszviszonyai általános esetben négyféle input paraméterrel jellemezhetők: a lemezalap Kz 

ágyazási merevségével, a cölöpök Rz eltolódási rugómerevségével és a cölöpfejek Rxx, illetve 

Ryy elfordulási rugómerevségeivel. Utóbbi két elfordulási merevséget a tervezési gyakorlat sok 

esetben figyelmen kívül hagyja, egyszerűsítve ezzel a feladatot, pedig ez elvi hibát jelent. A 

Mindlin-féle lemezelmélet szerinti u elmozdulások ugyanis a függőleges eltolódásfüggvény 

mellett a belőle közvetlenül le nem származtatható elfordulásfüggvényekkel együtt írhatók le 

(Bojtár és Gáspár, 1992). 

 

u = [

𝑤 (𝑥, 𝑦)

𝜑x(𝑥, 𝑦)
𝜑y(𝑥, 𝑦)

] (5.25) 

A cölöp-lemez csatlakozási pontokban a lemezelfordulások a cölöpfejek elfordulásaival össze-

tartozóan értelmezendők, melyek a cölöpök hajlítási merevségeitől, hosszaitól, illetve a talajtól, 

mint ágyazó közegtől függenek. Utóbbiak határozzák meg az elfordulási merevséget, ami pél-

dául egy nagy átmérőjű cölöpökből álló cölöpcsoport esetén jelentős hatással bír akár egy vas-

tag alaplemez elfordulásaira is. 

5.5.2.3. Ágyazási- és rugómerevségek 

A végeselem módszer a szilárdságtanból ismert elmozdulás módszert használva közvetlen ered-

ményként csomóponti elmozdulásokat szolgáltat. Az s vektor tartalmazza a H vektor csomó-

pontjainak süllyedéseit. A későbbi mennyiségek definiálhatósága érdekében s-et H-hoz hason-

lóan két blokkra bontjuk a felülettartományok, valamint a cölöprugók csomópontjainak meg-

különböztetése érdekében:    

 
s = [

𝑠 L

𝑠 C
] (5.26) 

Az ágyazási- és rugómerevség definíciói szerint azok erő jellegű mennyiségek egységnyi el-

mozdulás jellegű mennyiségekre jutó hányadosai: 

 
𝐾 z,i =  

𝜎 z,i

𝑠 L,i
;  𝑅 z,j =  

𝐹 z,j

𝑠 C,j
;  𝑅 xx,j =  

𝑀 x,j

𝜑 xx,j
;  𝑅 yy,j =  

𝑀 y,j

𝜑 yy,j
 (5.27a-d) 

, ahol 

− 𝐾 z,i  az ágyazási merevségek vektorjának i-edik eleme; 

− 𝜎 z,i   a függőleges hatékony talajfeszültség vektor i-edik eleme; 

− 𝑠 L,i    a lemezsüllyedés vektorblokk i-edik eleme; 

− 𝑅 z,j  a függőleges rugómerevség vektorjának j-edik eleme; 



92 

− 𝐹 z,j   a függőleges cölöperő vektor j-edik eleme; 

− 𝑠 C,j   a cölöpsüllyedés vektorblokk j-edik eleme; 

− 𝑅 xx,j és 𝑅 yy,j   a cölöpfej elfordulás rugómerevség vektorjainak j-edik elemei; 

− 𝑀 x,j és 𝑀 y,j     a cölöpfej elfordulást okozó nyomaték vektorok j-edik elemei; 

− 𝜑 xx,i és 𝜑yy,i      a cölöpfej elfordulás vektorok j-edik elemei; 

− 𝑖 = 1 … 𝑘L  és  𝑗 = 1 … 𝑘C. 

Az approximációs módszer lépéseinek részletes leírását tartalmazó 5.6. pontban megtalálható, 

hogy az egyes vektorok elemeit javítási lépésenként mely modelleredményekből kell képezni. 

5.5.3. A referencia-értékek definiálása 

A Plaxis 3D-ben a referencia-modellen elvégzett számítással az illesztési háló pontjaira kapott 

eredményeket referencia-értékeknek tekintem. Ezek közül elsődleges referencia-értékek azok, 

amelyek alapján a szerkezettervező szoftver modelljének süllyedésképét a referencia-mo-

delléhez hangolom, illetve amelyek alapján az ágyazási- és rugómerevségeket javítási lépésen-

ként korrigálom. Másodlagos referencia-értékekként azokat értelmeztem, melyekre nincs köz-

vetlenül szükség a korrekciós folyamat minden egyes lépésében, jellemzően hiba indikátorként, 

illetve rögzített küszöbértékként használhatók.  

Elsődleges referencia-értékek: 

− 𝑠 ref   a süllyedések, 

− 𝑀 x,ref és 𝑀 y,ref      a cölöpfej elfordulását okozó nyomatékok.  

Másodlagos referencia-értékek: 

− 𝜎 z,ref          a függőleges hatékony talajfeszültségek, 

− 𝐹 z,ref          a függőleges cölöperő, 

− 𝑚 x,ref és 𝑚 y,ref      lemeznyomatékok, 

− 𝑁 pillér,ref         az alaplemezről induló pillérek normálerői, 

− 𝑀 x,pillér,ref és 𝑀 y,pillér,ref az alaplemezről induló pillérek nyomatékai.  

5.5.4. Az approximációs módszer 

5.5.4.1. Az approximációs módszer lényeges elemei 

A módszer egy rekurzív módon végrehajtott paraméter-korrekción alapul, és a következő fon-

tos elemek együtteséből áll össze: 

− a szerkezettervező szoftverben létrehozott ekvivalens modell, 

− ágyazási merevségek mennyiségi redukciója klaszterezéssel (opcionális), 

− paraméter-korrekció algoritmusa. 
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Az approximációs módszer sémáját a duális modellezési eljáráson belül az 5.3. ábra jeleníti 

meg. 

 

5.3. ábra: Az approximációs módszer stuktogramja 

5.5.4.2. A klaszteranalízis gyakorlati célja és jelentősége 

Nagy alaprajzi kiterjedésű CPRF-szerkezetek illesztési hálója túl sok csomópontot tartalmaz 

ahhoz, hogy azokat külön, egyesével kezelve végezzük a szerkezettervező szoftver modelljének 

hangolását. Példaként: egy 100×50 m alaprajzi méretű CPRF lemezének illesztési hálója 2×2 

méteres osztásközzel 1300-nál is több pontot tartalmaz, amihez 8×8 méteres pillérosztás esetén 

a pillérek alatti cölöpök/cölöpcsoportok száma hozzávetőlegesen 1400 darabra bővíti az adat-

halmazt. Belátható, hogy ennyi pontban külön ágyazási- és rugómerevség-értéket meghatározni 

nagyon munka- és időigényes, ezt ráadásul többször kell elvégezni. A módszer modellhangolási 

(javítási) folyamatában az említett munkamennyiség jelentős csökkentésére a korábban már ál-

talánosságban ismertetett klaszteranalízis szolgál. Cél ennek alkalmazásával egy olyan 𝑘 opt ≪

𝑘 klaszterszámú, erős (SC≈0,7) klaszterszerkezetű ágyazási eloszlás kialakítása, ami jelentős 

adatcsökkentés ellenére is meg tudja közelíteni előírt pontossággal a Plaxis 3D-ben kapott süly-

lyedési horpát. Az ilyen klaszterszerkezetet kialakítására alkalmas legkisebb klaszterszámot 

optimális klaszterszámnak nevezem, mely alkalmazása esetén a javítási lépések hibakonver-
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genciája elfogadható sebességű, jellemzően néhány lépés után a közelítés hibája aszimptotiku-

san tart kifejezetten a nullához és nem egy attól eltérő hibaküszöbhöz. A klaszterezés alkalmaz-

ható a cölöpök rugómerevségeire is, de azok felületelemekhez képest általában jóval kisebb 

száma miatt a módszer haszna elsősorban az ágyazási merevségeknél érzékelhető:   

𝑘 opt,L ≪ 𝑘 L ;    𝑘 opt,C ≤ 𝑘 C ;    𝑘 opt ≪ 𝑘     é𝑠   |𝑠 ref,i − 𝑠 i| → 0,    𝑖 = 1 … 𝑘   , ahol 

− 𝑘 opt,L    az ágyazási klaszterek optimális száma; 

− 𝑘 opt,C    a cölöprugó klaszterek optimális száma; 

− 𝑘 opt =  𝑘 opt,L + 𝑘 opt,C   az ágyazási klaszterek és cölöprugó klaszterek együttes opti-

mális száma. 

5.5.4.3. Paraméter-korrekció 

A korrekciós folyamat javítási lépéseiben az ágyazási- és cölöpmerevségek kiindulási értékeit 

ezen input-paraméterekkel végzett futtatások eredményei alapján módosítjuk. Az ágyazási- és 

függőleges cölöprugó-merevségek javításának mértékét a kapott süllyedéseredmények referen-

cia-süllyedésekhez viszonyított eltérései határozzák meg. Az elfordulási merevségek javítására 

a cölöpfej-nyomatékokat és azok referencia-értékeit használjuk, melynek itt nem részletezett 

modellezéstechnikai oka van. A korábban definiált vektorjelölésekkel pontosított leírás a kö-

vetkező:  

Javítási lépésenként a szerkezettervező szoftver 𝐾 z input-paraméterével végzett számítás 𝑠 L 

output- értéket szolgáltat. Utóbbi 𝑠 ref -hez viszonyított eltérésével 𝐾 z értékét módosítjuk. A 

következő lépésben a módosított 𝐾 z inputtal újabb  𝑠 L számolható, melyet 𝑠 ref -hez viszonyítva 

az eltérés újra meghatározható. Az ismétlődő folyamat eredményeként eljuthatunk 𝐾 z azon ér-

tékéig, amellyel végzett futtatásból származó 𝑠 L eltérése 𝑠 ref -től egy rögzített tolerancia-érté-

ken belül van. 

Ez az elv alkalmazható 𝑅 z, 𝑅 xx, 𝑅 yy  merevségek javításaira is figyelemmel arra, hogy 

utóbbi két mennyiség korrekcióit a cölöprugókban keletkező 𝑀 x,rugó és 𝑀 y,rugó nyomatékok 

𝑀 x,ref és 𝑀 y,ref referencia-értékekhez viszonyított eltérései alapján számítjuk. A négy külön-

böző merevségi input-paraméter javításait egyszerre, ugyanazokban a javítási lépésekben vé-

gezzük a korrekciós folyamat során. 

 

5.6. Az approximációs módszer részletes bemutatása 

5.6.1. A klaszterezés végrehajtása  

Az approximációs módszer lépéseinek ismertetése előtt szükséges bemutatni a klaszterezés, 
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mint a módszer egy lépésének gyakorlati végrehajtását. A kezdeti adatbázis mérete az illesztési 

háló HL blokkjának csomópontszámával (kL) egyezik meg, hiszen ennyi egyedi ágyazási me-

revség számítható a felületi tartományokra a csomópontok feszültség és süllyedés értékeiből. 

Az analízist három változó mentén hajtjuk végre: minden pontban a kezdeti ágyazás értéken 

kívül egy az illesztési hálóhoz rendelt lokális koordinátarendszerben értelmezett x és y koordi-

náta is változóként szerepel. A klaszterstruktúra kialakításakor nem kizárólag az ágyazási me-

revségek értéke lényeges, de a pontok alaprajzi helyzete is fontos, hiszen egy-egy pont ágyazási 

merevsége a közvetlen környezetével összhangban nyer értelmet. Példaként a lemezsarkoknál 

lévő feszültségcsúcsot leíró klaszterekbe nem szerencsés, ha bekerülnek hasonló értékű, de a 

jelenségtől alaprajzilag távol eső, tehát független pontok ágyazási értékei, amelyek torzíthatják 

az amúgy ezen a helyen igen érzékeny, hirtelen változó feszültségfüggvény közelítését. 

Kz vektor tartalmazza az illesztési háló csomópontjaiban, a Plaxis 3D-vel számolt függőleges 

talajfeszültségek és süllyedések hányadosait, míg 𝑋 L a csomópontok x-, 𝑌  L pedig a csomópon-

tok y-koordinátáinak vektorjai. A három változó dimenziója nem egyezik, ilyenkor klaszterezés 

előtt standardizálásra van szükség. Mivel a háromból két változó alaprajzi értelemben egy ko-

ordinátapárt alkot, a harmadik változó, azaz az ágyazási merevség az adott pont harmadik, z-

koordinátájaként értelmezhető, így minden pontban egy-egy térbeli vektorral rendelkezünk. Az 

egyes pontok közötti térbeli Euklideszi-távolságok számolhatók.  

A klaszterezést az említett három változó (Kz,i, xi, yi) szerint, különböző klaszterszámok ese-

tére el kell végezni, melyek közül a sziluett-együtthatók segítségével kiválasztjuk a kopt,L opti-

mális klaszterszámot. Ökölszabályként alkalmazható a 

 𝑘max = √𝑛/2 (5.28) 

képlet, amely egy n-elemű adathalmaz esetén megadja a várható maximális klaszterszámot (Ko-

vács, 2014). Az általam elvégzett klaszterezések tapasztalatai alapján a képlet jelentését úgy 

módosítom, hogy ez adja meg azt a számot, amelynek környékén várhatóan megtalálható a kopt,L 

optimális klaszterszám. A képletből számítható értéknél valamelyest nagyobb, de akár néhány 

klaszterrel kevesebb is lehet optimális. Célszerű tehát a képletből számítható értéktől egy vá-

lasztott k-val lefelé és felfelé is a klaszterezéseket elvégezni. k értékére (jellemzően 1-2) 

nincs egzakt formula, minthogy maga a √𝑛/2 kifejezés sem az. Ha a sziluett-együtthatók érté-

kelésekor egyértelműen látszik, hogy k értékét kicsire választottuk, akkor a vizsgálati tarto-

mány szélessége növelhető. 
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Miután √𝑛/2 ±  ∆𝑘 klaszterszámokra elvégeztük a klaszterezést, minden klaszterszámra 

meg kell határozni a sziluett-együtthatókat, melyek a klaszterszámok függvényében ábrázolha-

tók. Mivel a sziluett-együttható értéke a klaszterszerkezet erősségét jellemzi, a görbén kmax ér-

tékhez közeli lokális maximum környezetét kell vizsgálni. Az 5.4. ábra egy ilyen görbét ábrá-

zol. Látható, hogy a sziluett-együttható értéke k = 2-nél éri el a maximumát, de ezt az értéket 

csak a magyarázat és a teljesség kedvéért tüntettem fel, gyakorlati szempontból érdektelen. Egy 

alaplemeztervezési feladatban (és ez általában a nagy elemszámú statisztikai feladatokra hason-

lóan érvényes) ugyanis két klaszter bizonyosan nem elegendő az ágyazási értékek eloszlásának 

leírására még akkor sem, ha a sziluett-együttható értéke egyébként abszolút értelemben magas.  

 
5.4. ábra: Sziluett-együtthatók a klaszterszámok függvényében 

A görbét a kezdeti, k = 2-nél felvett abszolút maximuma utáni lecsengő szakaszát követően az 

√𝑛/2 klaszterszám környékén célszerű vizsgálni, kopt,L értéke a görbe ezen szakaszán várható. 

A példaként bemutatott, sziluett-együtthatókat ábrázoló 5.4. ábrán a 9 klaszterszámhoz jelölt 

pont esetén látható, hogy SC értéke közelítőleg 0,7, ami erős klaszterszerkezetre utal. Ez olvas-

ható le az 5.5. ábráról is, mely a klaszterezéshez használt SPSS statisztikai szoftvercsomag 

eredményei közül származik. 

Az ágyazási merevségek javulásának, ebből fakadóan a süllyedésértékek referencia-értékek-

hez történő közeledésének üteme az optimális klaszterszám esetében a legnagyobb. Ha tehát 

kopt,L klaszterszámtól bármely irányban kis mértékkel eltérünk, akkor ez azt eredményezi, hogy 

a javítási lépésenként számítható hibák konvergenciasebessége kisebb, az egyező süllyedéské-

pek eléréséhez több lépésre van szükség, mint kopt,L esetében. Nagyobb eltérés esetén a javítási 

lépésenkénti referencia-értékekből számítható átlagos relatív hibákat nem lehet egy bizonyos 
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szint alá csökkenteni, ami az optimálistól eltérő klaszterszerkezet alkalmazása következtében 

áll elő. 

A modellfeladatok kapcsán alábbi megfigyeléseket tettem: 

− a sziluett-együttható statisztikailag optimális értéke a lemezágyazási probléma esetén nem 

feltétlenül esik egybe optimális klaszterszámmal, ami abból ered, hogy a lemez lokális fe-

szültségcsúcsait egy bizonyos klaszterszámnál kevesebbel nem lehet megfelelően követni; 

− azonos SC-érték mellett a nagyobb klaszterszámot érdemes választani; 

− a √𝑛/2 értéknél kisebb klaszterszám általában kevésnek bizonyul; 

− az SC≈0,7 érték már megfelelő klaszterstruktúrát eredményez; 

− egy előző javítási lépéshez képest történő klaszterszám csökkentést követően a javítási lépés 

átlagos hibája az előzőhöz képest általában nő, a konvergencia lassul; 

− ha az SC értéke kisebb klaszterszám esetén jóval meghaladja a 0,7-et (pl. 0,8 ÷ 0,9 körüli), 

de nagyobb klaszterszámok esetén is (akár alulról) közelíti azt, akkor érdemesebb a kisebb 

SC értékhez tartozó nagyobb klaszterszámot választani. 

A kopt,L meghatározása után, a klaszterezés során megtörténik a kopt_L db klaszter-középpont, 

vagyis az ágyazási paraméterek értékeinek meghatározása és azok hozzárendelése az adathal-

maz elemeihez, azaz a felülettartományokhoz. Ezt nevezzük ágyazási klaszterekbe való beso-

rolásnak, aminek végére rendelkezésre áll minden felülettartomány középpontjára az ágyazási 

merevség. Az illesztési hálóra speciális feltételeket nincs értelme előírni (pl. egyenletesség, sű-

rűség), a végeselemes modellezésben általánosan elfogadott hálószerkesztési elvek alkalmazása 

az 5.5.1.4. pont kiegészítéseivel elegendő. 

 

 
5.5. ábra: Sziluett-értékek táblázata és gyakoriság hisztogramja SPSS szoftverből 
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Az adathalmaz méretétől függő csökkenés érhető el az ágyazási merevség típusainak számát 

illetően. Az √𝑛/2 hüvelykujjszabály miatt a klaszterezendő adathalmaz elemszámának növe-

kedése exponenciálisan növekvő munkamegtakarítást jelent. Néhány száz elemből álló adat-

halmaz 3-10%-nyi klaszterrel közelíthető, ami ezres nagyságrendben az 1%-hoz tart. Ez azt 

jelenti, hogy már néhány száz pontban meghatározott ágyazási merevség esetén is az adatmeg-

adások során legalább 90%-os munka- és időmegtakarítás realizálható. Természetesen ezt a 

klaszterezésre fordított idő- munkamennyiség valamelyest csökkenti, de a mérleg (különösen 

nagy adatbázisnál) abszolút pozitív. 

A lemezágyazásokra ismertetett klaszterezési eljárás az egyes rugómerevségekre külön-kü-

lön szintén alkalmazható, ha a cölöpök darabszáma ezt indokolttá teszi. Kevés cölöp esetén a 

klaszterezési munka meghaladhatja a cölöpönkét eltérő értékű rugómerevségek egyesével tör-

ténő megadására fordított munkát. Ez utóbbi esetben a cölöp rugómerevségeket nem érdemes 

klaszterezni, ez előzetes mérlegelés kérdése. A klaszterezéshez a nagy számítási igény miatt 

javasolt statisztikai célszoftvert használni (pl. SPSS, XLSTAT stb.), melyekkel a feladat meg-

lehetősen egyszerűen és gyorsan végezhető. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a célszerű klaszterszám megválasztásához használt sziluett-

együttható számítás nem kizárólagos, hanem alternatív eleme a módszernek. Az optimális 

klaszterstruktúra megválasztásához alkalmazható egyéb hasonló eljárás is, mivel igen sokféle 

validitásmérésre szolgáló egyéb index is létezik. 

5.6.2. Ágyazási- és rugómerevségek kiindulási értékei 

A keresett merevségek meghatározása egy rendszerint több lépésből álló korrekciós folyamat. 

Kezdő lépéseként előállítjuk 𝐾 z
(N)

, 𝑅z
(N)

, 𝑅xx
(N)

, 𝑅yy
(N)

 ágyazási- és rugómerevségi vektorokat, va-

lamint az 𝑋 L és 𝑌  L koordináta-vektorokat. Abban az esetben, ha a rugómerevségeket is klasz-

terezni kívánjuk, a hozzájuk tartozó 𝑋 C és 𝑌  C koordináta-vektorok is szükségesek. Az első ja-

vítási lépésben a kezdeti értékek a Plaxis 3D számítás referencia-értékeiből (feszültségekből és 

süllyedésekből) számíthatók, a további lépésekben pedig a megelőző lépés javított merevségér-

tékeivel azonosak: 

− 𝑁 = 1 esetén 𝐾 z,i
(N)

= 𝜎 z,i 𝑠 L,i⁄ ,   𝑅z,j
(N)

= 𝐹 z,j 𝑠 C,j⁄  a Plaxis 3D-modell referencia-értékeiből 

számolva, 𝑅xx
(N)

 é𝑠 𝑅yy
(N)

 pedig tetszőleges kezdőértékkel felvett mennyiségek; 

− 𝑁 > 1 esetén pedig a 𝐾 z
(N)

= 𝐾 z,jav
(N−1)

 ;  𝑅 z
(N)

= 𝑅 z,jav
(N−1)

 ;  𝑅 xx
(N)

= 𝑅 xx,jav
(N−1)

 ;  𝑅 yy
(N)

= 𝑅 yy,jav
(N−1)

 

, ahol a zárójelben lévő 𝑁 ≥ 1 érték a javítási lépés aktuális számát jelöli, a „jav” indexű 

javított merevségek pedig az 5.6.7. pont szerint számolandók. 
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Az elfordulási merevségek kezdeti értékeit tartalmazó 𝑅xx
(1)

, 𝑅yy
(1)

 vektorokat számítással nem 

tudjuk előállítani, mivel cölöpfej-elfordulásra vonatkozó referencia-értékek (korábbi verziójú 

Plaxis3D-ben) nem állnak rendelkezésre. A merevségek azonban tetszőleges kezdőértékkel fel-

vehetők, hiszen a javítási lépések során azokat a referencia-modell cölöpnyomatékaival való 

egyezőségéig fogjuk korrigálni. A végeselemes szoftverek által is használt Newton-Raphson 

numerikus módszerhez analóg módon, ha a kezdőérték túl messze esik a célértéktől, akkor a 

konvergenciasebesség alacsony (szélső esetben nincs konvergencia), ezért érdemes reális tar-

tományból indulni, pl. közelítő formulán alapuló becsléssel (Gazetas, 1984). 

5.6.3. Kz(N), Rz(N), Rxx(N), Ryy(N) merevségi vektorok méretcsökkentése klaszteranalízissel 

𝐾 z
(N)

, 𝑅z
(N)

, 𝑅xx
(N)

, 𝑅yy
(N)

 vektorok elemeire elvégezzük az előzőekben ismertetett klaszterezési el-

járást. A több klaszterszerkezetre meghatározott sziluett-együtthatók alapján kiválasztjuk az 

optimális klaszterszámot. Az ehhez tartozó klaszterközéppontok lesznek a klaszterezett merev-

ségeket tartalmazó vektorok elemei, melyekkel a szerkezettervező szoftver modelljének futta-

tását végezzük: 

 𝐾 z
(N)

→ 𝐾 z,cl
(N)

,       𝑅 z
(N)

→ 𝑅 z,cl
(N)

,       𝑅 xx
(N)

→ 𝑅 xx,cl
(N)

,     𝑅 yy
(N)

→ 𝑅 yy,cl
(N)

. (5.29a-d) 

Ha kevés a cölöp, ezért a rugómerevségekre nem végzünk klaszterezést, akkor a kiindulási ér-

tékekkel számolunk tovább: 

 𝑅 z,cl
(N)

= 𝑅 z
(N)

,      𝑅 xx,cl
(N)

= 𝑅 xx
(N)

,      𝑅 yy,cl
(N)

= 𝑅 yy
(N)

. (5.30a-c) 

5.6.4. Modellfuttatás a klaszterezett merevségekkel   

𝐾 z,cl
(N)

,   𝑅 z,cl
(N)

,   𝑅 xx,cl
(N)

,   𝑅 yy,cl
(N)

 eltolódási-, illetve elfordulási merevségekkel a szerkezettervező 

modellben elvégezzük a számítást, melynek eredményeként az illesztési háló csomópontjainak 

süllyedéseit az 𝑠(N) vektor tartalmazza. A következő lépéshez, a hibaelemzéshez a süllyedése-

ken kívül szükséges további eredmények a cölöprugókban keletkező nyomatékok: 

𝑀 x,rugó
(N)

 é𝑠 𝑀 y,rugó
(N)

.  

5.6.5. Futtatási eredmények hibaelemzése 

A szerkezettervező szoftver eredményeiből relatív hibákat számolhatunk, ha a kapott süllyedé-

sek és cölöprugókban keletkező nyomatékok értékeit viszonyítjuk az elsődleges referencia-ér-

tékekhez. 

𝑠(N),   𝑀 x,rugó
(N)

 é𝑠   𝑀 y,rugó
(N)

 ismeretében meghatározzuk az illesztési háló csomópontjaira az el-

sőrendű referencia-értékekre vonatkozó relatív hibákat %-ban kifejezve: 
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− a lemez (HL) illetve cölöpök (HC) pontjainak süllyedéseire: 

 

𝛿𝑠 L,i
(N)

=  
𝑠 L,i

(N)
− 𝑠 refL,i

𝑠 refL,i
∙ 100,     𝛿𝑠 C,j

(N)
=  

𝑠 C,j
(N)

− 𝑠 ref_C,j

𝑠 ref_C,j
∙ 100 (5.31a,b) 

− a cölöpökben, illetve rugókban keletkező nyomatékokra: 

𝛿𝑀 x,j
(N)

=  
𝑀 x,rugó,j

(N)
− 𝑀 x,ref,j

(N)

𝑀 x,ref,j
(N)

∙ 100,     𝛿𝑀 y,j
(N)

=  
𝑀 y,rugó,j

(N)
− 𝑀 y,ref,j

(N)

𝑀
 y,ref,j

(N)
∙ 100 (5.32a,b) 

A referencia-értékekhez való közeledés mérésére javítási lépésenként meghatározható a 

Laplace-féle átlagos hiba, aminek általános formulája: 

 
𝜗𝑅 =  

∑ |𝛿𝑅κ|nR
κ=1

𝑛R
 (5.33) 

, ahol  

− 𝑅 a tetszőleges eredmény-mennyiség, pl. lemezsüllyedés (𝑠L), cölöpnyomaték (𝑀x), stb.; 

− 𝛿𝑅κ az 𝑅 eredmény-mennyiség relatív hibaértéke a 𝜅-adik pontban; 

− 𝑛R az eredmény-mennyiség relatív hibaértékeinek darabszáma (kL vagy kC); 

− 𝜅 = 1 … 𝑛R. 

Példaként a kL darab lemezágyazási-pont süllyedéseire ez így írható fel: 

 
𝜗𝑠L =  

∑ |𝛿𝑠Lκ
|

kL
κ=1

𝑘L
 (5.34) 

Az N-edik javítási lépés átlagos relatív hibáit megkapjuk, ha képezzük a hibavektorok összeg-

zővektorokkal való skaláris szorzatait, és azokat megszorozzuk az 1 𝑘L⁄  , illetve  1 𝑘C ⁄ skalá-

rokkal: 

 
𝜗𝑠 L

(N)
= 𝛿𝑠 L

(N)
∙ 1 ∙

1

𝑘L
, 𝜗𝑠 C

(N)
= 𝛿𝑠 C

(N)
∙ 1 ∙

1

𝑘C
 (5.35a,b) 

 
𝜗𝑀 x

(N)
= 𝛿𝑀 x

(N)
∙ 1 ∙

1

𝑘C
, 𝜗𝑀 y

(N)
= 𝛿𝑀 y

(N)
∙ 1 ∙

1

𝑘C
 (5.36a,b) 

Az elsődleges referencia-értékek alapján történő javítási lépésekben célszerű meghatározni leg-

alább az egyik irányú lemeznyomatékok, mint másodlagos referencia-értékek hibacsökkenéseit 

is a döntési kritériumokkal (5.6.9. pont) való összevethetőség érdekében. Előbbihez hasonlóan: 

𝛿𝑚 x,i
(N)

=  
𝑚 x,i

(N)
− 𝑚 x,ref,i

(N)

𝑚 x,ref,i
(N)

∙ 100,       𝛿𝑚 y,i
(N)

=  
𝑚 y,i

(N)
− 𝑚 y,ref,i

(N)

𝑚
 y,ref,i

(N)
∙ 100 (5.37a,b) 

𝜗𝑚 x
(N)

= 𝛿𝑚 x
(N)

∙ 1 ∙
1

𝑘L
, 𝜗𝑚 y

(N)
= 𝛿𝑚y

(N)
∙ 1 ∙

1

𝑘L
 (5.38a,b) 
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5.6.6. Döntéshozatal hibaelemzés alapján 

Az átlagos relatív hibák javítási lépésenkénti változását koordinátarendszerben ábrázoljuk. Ha 

minden lépésben az optimális klaszterstruktúrát használtuk, a görbe aszimptotikusan tart a re-

latív hibák zérusértékéhez. Arról, hogy folytassuk-e az eljárást az ágyazási merevségek javítá-

sával, vagy a befejezést válasszuk, szubjektív döntést kell hoznunk. A görbe alakját figyelve a 

folyamatot akkor célszerű befejezni, ha további lépésektől érdemi javulás (hibacsökkenés) már 

nem várható. A befejezést az alábbiak indokolhatják:  

− a hibacsökkenés mértéke az utolsó lépésekben töredéke a megelőző lépésekben elért javu-

lásokhoz képest (a konvergencia drasztikus mértékben lelassul); 

− a hibacsökkenés mértéke az utolsó két egymást követő lépésben is negatív értelmű (az utol-

jára alkalmazott klaszterszerkezettel már nem tudunk hibacsökkenést elérni); 

− elértünk egy előre meghatározott abszolút hibaértéket, ami lehet egy jellemző, vagy kitün-

tetett süllyedési érték (átlagos, maximális, minimális, stb.) %-ban meghatározott része (pl. 

a 20 mm-es átlagos süllyedés 1% -ának megfelelő mértékű hiba: 𝜗𝑠 L
(N)

< 0,2 mm). 

Szubjektivitást kizáró, abszolút érvényű döntéstámogatási kritérium rögzítése nem lehetsé-

ges, a módszer approximációs jellege nem tudja kizárni a mérlegelés szükségességét. Ameny-

nyiben a döntéshozatal eredménye a befejezés, úgy az ágyazási- és rugómerevségek az utolsó 

lépés klaszterezett értékei. Folytatás esetén ezeket az értékeket tovább javítjuk a következő pont 

szerint. 

5.6.7. Ágyazási- és rugómerevségek javítása 

Az ágyazási- és rugómerevségek az N-edik javítási lépésben az abban a lépésben számolt relatív 

hibák ismeretében korrigálhatók. A javított értékek a következők: 

𝐾 z,jav,i
(N)

=  𝐾 z,i
(N)

∙ (1 +
𝛿𝑠 L,i

(N)

100
),         𝑅 z,jav,j

(N)
=  𝑅 z,j

(N)
∙ (1 +

𝛿𝑠 C,j
(N)

100
) (5.39a,b) 

𝑅 xx,jav,j
(N)

=  𝑅 xx,j
(N)

∙ (1 −
𝛿𝑀 x,j

(N)

100
) , 𝑅 yy,jav,j

(N)
=  𝑅 yy,j

(N)
∙ (1 −

𝛿𝑀 y,j
(N)

100
) (5.40a,b) 

A relatív hibákkal való korrigálás előjelhelyes értelmezése során fontos szempont, hogy az 

a mennyiség, amiből a hiba számítható, egyenes vagy fordított arányban okoz-e változást a 

merevségek értékeiben. A képletekben szereplő előjelek ezért különböznek. 

Az (N+1) -edik lépésben a kiindulási értékek az N-edik lépés javított értékei:  

 𝐾 z
(N+1)

= 𝐾 z,jav
(N)

 ;        𝑅 z
(N+1)

= 𝑅 z,jav
(N)

 ; (5.41a,b) 
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 𝑅 xx
(N+1)

= 𝑅 xx,jav
(N)

 ;        𝑅 yy
(N+1)

= 𝑅 yy,jav
(N)

 (5.42a,b) 

5.6.8. Rekurzió 

A hibaelemzés alapján korrigált ágyazási- és rugómerevségekkel új javítási lépésben (N:=N+1) 

az előző lépéssorozatot megismételve, tovább csökkentjük az elsőrendű referencia-értékekkel 

való összevetésből meghatározott relatív hibákat. A keresett eredményeket a rekurzív folyamat 

döntéshozatal általi leállítása szolgáltatja az utolsó lépésben.   

5.6.9. Döntési kritériumok 

A szerkezettervező modell hangolása az illesztési háló pontjaiban történik, ezért azoknál a 

mennyiségeknél, amelyek elősorban e háló adott csomópontjának elmozdulásától függenek, 

azonos javítási lépésszám esetén kisebb relatív hiba számítható. Ilyen mennyiség a süllyedés, a 

pillérek normálereje és a cölöperő. Azok a mennyiségek, amelyek nem ponthoz, hanem felület-

hez köthetők, azonos javítási lépésszám esetén nagyobb relatív hibákat mutatnak. Ennek oka 

az, hogy egy általános illesztési csomópont környezetében lévő egyéb felületelem-pontokban a 

modellek süllyedéseinek egyezőségét nem várjuk el. Ilyen mennyiségek a lemeznyomatékok, 

valamint a velük szorosan összefüggő cölöp-, illetve pillérnyomatékok. A hibacsökkenések 

konvergencia-sebessége az egyes mennyiségekre vonatkozóan eltér, és amint az 5.6.6. pontban 

kifejtettem, abszolút kritérium a végeredménynek tekinthető megoldáshoz nem rendelhető. A 

tesztfuttatásokból az derült ki, hogy az elmozdulás-jellegű mennyiségek kevés lépésszámmal a 

mérnöki pontosság által igényelt szinten kvázi-hibamentessé tehetők (tized mm-re pontos süly-

lyedések). Mielőtt a javítási folyamatot befejezzük, a mérlegelést célszerű a nagyobb hibával 

illeszthető nyomatékok oldaláról is elvégezni.  

Ismeretes, hogy a végeselemes szoftverek az iterációs lépések során a tehervektorhoz viszo-

nyított kiegyensúlyozatlan terhek vektorából képezik a relatív hibát, s azt egy küszöbértékhez 

viszonyítják. Hasonló elv e módszerben is alkalmazható. A lemeznyomatékokra előírható a 

szerkezettervezési szempontokra és igényekre figyelemmel felvett 휀 küszöbérték, amely lehet 

a nyomatékok Laplace-féle hibájának egy választott értéke, pl. 휀 → 𝜗𝑚 x
  = 5%. Lehetőség van 

valamilyen abszolút értékű  hibakorlát alkalmazására is:  

− egy kitüntetett nyomatékhoz viszonyított érték: pl. a maximális, minimális, átlagos, stb. 

nyomaték bizonyos százaléka, pl.  → 0,05 ∙ 𝑚 max
 ; 

− a nyomatéki vasalás alapján választott érték: pl. a lemez minimális húzott vasalásához tar-

tozó határnyomatéknak, vagy az alkalmazni kívánt vasalási alapháló határnyomaték érték-

ének bizonyos hányada, pl.  → 0,01 ∙ 𝑚 H
 .  
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Előfordul, hogy adott sűrűségű illesztési hálóval történő javítási lépések során nem tudunk a 

kívánt hibaérték alá menni, hiába növeljük a javítási lépések számát. Ebben az esetben az il-

lesztési háló globális, vagy a kritikus helyek szerinti lokális sűrítése vezethet eredményre. 

 

5.7. Alkalmazási korlátok, érvényesség 

A módszer alkalmazására vonatkozó alapfeltevéseket az 5.4.2. pontban ismertettem. Alkalma-

zási korlátot a modellezhetőségre vonatkozó uniformitási követelmény teljesülésének hiánya 

jelent, ami elsősorban a felszerkezet Plaxis 3D-ben való modellezhetőségére értendő. Ha 

ugyanis a két felszerkezeti modell merevségek tekintetében eltér egymástól, a módszer alapelve 

érvényét veszti. A helyszíni zsaluzatban monolit vasbetonszerkezetként kialakított épületek 

Plaxis 3D-ben általában megfelelő módon modellezhetők. A kérdés akkor vetődhet fel igazán, 

amikor a speciális szerkezeti elemek és kapcsolatok modellezését lehetővé tévő szerkezetter-

vező szoftverek képességeire is szüksége lenne a Plaxis 3D-ben létrehozandó modellhez. Ilyen 

lehet például egy külpontos szerkezeti kapcsolatokkal kialakított, kompozit, ortotrop födém-

szerkezet. Sok esetben azért Plaxis 3D-ben ekvivalens merevségű, helyettesítő födém alkalma-

zásával az ilyen jellegű nehézségek is áthidalhatók úgy, hogy a módszer alapelvei és feltevései 

ne sérüljenek. Ezeket a modellezéstechnikai mérlegeléseket azonban mindig az adott feladat 

esetében egyedileg lehet csak megtenni. 

A szerkezettervező szoftver oldaláról alkalmazási korlátot a CPRF modellezését lehetővé 

tévő input- paraméterek megadási lehetősége jelent. Amennyiben a szoftver a 5.5.2.2. pontban 

ismertetett paraméterek megadását lehetővé teszi, a CPRF modellezése nem ütközik elvi aka-

dályba. Ez a hazai gyakorlatban jellemzően alkalmazott Axis VM szoftver esetében teljesül, de 

a módszer alkalmas bármely hasonló módon működő, egyéb szerkezettervező szoftver haszná-

lata esetén is. Talajtípusokra, talajrétegződésekre vonatkozó korlátok nincsenek, hiszen a mód-

szer szempontjából közömbös, hogy a Plaxis 3D modellezéssel meghatározott süllyedések mi-

lyen talajkörnyezetben alakultak ki. A matematikai, illetve statisztikai eszközökkel lényegileg 

csak a modellezett eredményeket ültetjük át a szerkezettervező szoftver modellkörnyezetébe. 

 Bár az anyagmodelleket korábban már említettem, a módszerben alkalmazott analízis típusa 

a következőképpen összegezhető. A tartószerkezeti analízis anyagi és geometriai értelemben is 

lineáris. A geotechnikai analízis geometriai értelemben lineáris, anyagi értelemben azonban a 

tartószerkezet lineáris, a talajhoz viszont – választhatóan – nemlineáris anyagmodell javasolt a 

realisztikusabb süllyedési eredmények kulcsszerepe érdekében. Lineáris talaj-anyagmodell ese-

tén a módszer működik ugyan, de éppen az alapozás vizsgálatára alkalmasabb, geotechnikai 

modellezésből fakadó előnyét veszítheti el. Itt egyúttal meg kell említeni, hogy nemlineáris 
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talaj-anyagmodell esetén a duális modellezést SLS és ULS teherszinteken külön-külön el kell 

végezni.  

Fontos megjegyezni, hogy a módszer korlátait alapvetően a FEM-szoftverek korlátjai hatá-

rozzák meg. Az eljárás az elemi statikai és szilárdságtani problémákon túlmutató speciális kér-

déseket (pl. időben lejátszódó, ill. építéstechnológiai folyamatok hatása) csak olyan szinten tud 

kezelni, ahogy azt az egyes szoftverek külön-külön is képesek. A geotechnikai szoftvernek ezen 

a téren kulcsszerepe van, hiszen minden hatás legvégül azokhoz a süllyedésértékekhez vezet, 

amelyeket a szerkezettervező szoftverrel reprodukálni kívánunk. A szerkezettervező szoftver 

oldaláról pl. a kúszás vagy a repedezettség hatása elemi szinten kezelhető (alakváltozási modu-

lussal, merevségcsökkentő tényezővel), ezek a geotechnikai szoftverben is alkalmazhatók. 

Utóbbi viszont anyagmodell és többlépcsős modellezés szintjén képes kezelni pl. a konszolidá-

ciót vagy éppen az építési fázisokat is.  

 

5.8. Gyakorlati példa a duális modellezés alkalmazására 

5.8.1. Numerikus modellkísérlet előkészítése 

A módszer gyakorlati alkalmazásának és az elérhető eredmények bemutatásához tesztmodellt 

alkottam. A mindkét alaprajzi irányban tengelyesen szimmetrikus, ~35×40 m alaprajzi méretű 

szerkezetből a szoftverekben csak a szerkezet negyedét szerepeltettem. A modellezett szerke-

zetrész egy 15 szintes, vasbeton pillérvázas épületé, melynek alsó 4 pinceszintje egy résfallal 

körülhatárolt munkatérben helyezkedik el. Az alapozásként szolgáló CPRF lemezvastagsága 

0,90 m, a (4×) 4 db belső pillér alatt pedig 10,0 m hosszú, Ø0,80 m átmerőjű fúrt vasbeton 

cölöpök vannak. Az épület pillérekkel közvetlenül alátámasztott, síklemez födémekkel készül. 

Bár a modellépület építészeti és szerkezeti méreteit, pillérosztását tekintve megfelel egy valós 

építménynek, a feladat kutatási jellege miatt a pinceszinti vasbeton falak helyett vasbeton pil-

léreket alkalmaztam az erőjáték jobb áttekinthetősége érdekében. Ennek a modelleredmények 

összehasonlításában van jelentősége, ugyanakkor a módszer elvi és gyakorlati alkalmazhatósá-

gára nincs befolyással. Az altalaj leírására szolgáló paramétereket úgy választottam, hogy a 

cölöpök lemezsüllyedéseket csökkentő hatása érzékelhető módon érvényesüljön. Plaxis 3D-ben 

HSS anyagmodellt használva előállítottam az elsődleges és másodlagos referencia-értékeket. A 

modellek közötti illesztési kapcsolatot biztosító illesztési háló kL = 110 db lemezágyazási pontot 

tartalmaz, további kC = 4 pont pedig a szerkezeti negyedenként 4 db belső pillér alatti cölöpök 

csatlakozási pontjai. 
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5.8.2. Végeselem-szoftverekkel végzett futtatások 

Plaxis 3D-ben a teljesértékű tesztmodell végeselem-analízisét elvégeztem, ennek eredménye-

ként jöttek létre az elsődleges és másodlagos referencia-értékek. Ezt követően 6 javítási lépés-

ben végeztem az ágyazási- és rugómerevségek javítását, ami 6 futtatást jelentett a szerkezetter-

vező szoftverrel. A hatodik javítási lépést a hibakonvergencia-grafikonok alapján befejező lé-

pésnek fogadtam el, az ehhez tartozó eredményeket és a javított merevségek utolsó értékeit 

végeredményeknek tekintettem.   

5.8.3. A tesztmodell Plaxis 3D-ben és a szerkezettervező szoftverben 

Az 5.6. ábrán egy teljesértékű, Plaxis 3D-ben megalkotott szerkezeti modell látható, mellette 

pedig a szerkezettervező szoftverben létrehozott párja. A bemutatandó teszteredmények az 

alábbi tesztmodell futtatásaiból származnak. 

 

5.6. ábra: Végeselem-tesztmodell Plaxis 3D-ben (a) és a szerkezettervező szoftverben (b) 

5.8.4. Eredmények értékelése, elemzése 

5.8.4.1. A báziseredmények 

Az eredmények értékelésében a módszer hasznosságának és hatékonyságának megítéléséhez 

úgynevezett báziseredményeket értelmeztem. Ezek nem részei a módszernek, pusztán a mód-

szerrel elérhető pontosság bemutatása céljából szükségesek. 

Báziseredményeknek azokat a szerkezettervező szoftverrel számolt értékeket nevezem, me-

lyek a klaszterezés nélküli, 𝐾 z
(1)

, 𝑅 z
(1)

, 𝑅 xx
(1)

 , 𝑅 yy
(1)

 ágyazási- és rugómerevségekkel végzett futta-

tásból származnak. Ezeket a merevségeket a Plaxis 3D süllyedés- és feszültségeredményeiből, 

felületi tartomány-középpontonként egyedi értékként számítottam. (Ezek voltak a felső index-

ben jelölt, első javítási lépés kiindulási merevségei.) Például 𝑠(B) bázissüllyedéseknek az előbb 
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említett futtatásból származó süllyedésértékeket nevezem, melyek vektorát a megkülönböztetés 

miatt (B) felső indexszel jelöltem. A báziseredményeket a javítási lépések eredményeihez ha-

sonlóan viszonyíthatjuk a referencia-értékekhez. Így a báziseredmények relatív hibái a koráb-

ban leírtakhoz hasonlóan ugyancsak számíthatók. Példaként a bázissüllyedések relatív hibái a 

lemez (HL) illetve a cölöpök (HC) pontjaiban: 

 

𝛿𝑠 L,i
(B)

=  
𝑠 L,i

(B)
− 𝑠 refL,i

𝑠 refL,i
∙ 100,    𝛿𝑠 C,j

(B)
=  

𝑠 C,j
(B)

− 𝑠 ref_C,j

𝑠 ref_C,j
∙ 100 (5.43a,b) 

A Laplace-féle átlagos relatív hiba szintén kifejezhető: 

 
𝜗𝑠 L

(B)
= 𝛿𝑠 L

(B)
∙ 1 ∙

1

𝑘L
, 𝜗𝑠 C

(B)
= 𝛿𝑠 C

(B)
∙ 1 ∙

1

𝑘C
 (5.44a,b) 

A báziseredmények a nem az általam ajánlott módon felvett ágyazási merevségekkel végzett 

számítások közül a legpontosabb eredményeknek tekinthetők. Móczár et al. (2014) ezeket a 

„Plaxis eredményekből közvetetten számított” süllyedéseknek nevezi.  

A tesztmodellre vonatkozóan 110 felülettartomány-középpontra és 4 cölöp-csomópontra 

egyedileg számolt ágyazási- és rugómerevség megadásával (de értelemszerűen klaszterezés 

nélkül) állítottam elő a báziseredményeket. Ahogy az az eredmények számszerű ismertetéséből 

a 5.8.4.2. ÷ 5.8.4.6. pontokban látható, az általam kidolgozott módszerrel elérhető pontosság 

akár egy nagyságrenddel is meghaladhatja a báziseredmények pontossági szintjét, miközben 

egy nagyságrenddel kevesebb ágyazási merevség érték elegendő a CPRF-szerkezet támaszvi-

szonyának szimulálásához. Az utóbbi különbség nagyobb ágyazási adatbázis esetén két-három 

nagyságrend is lehet. 

5.8.4.2. Klaszterezési eredmények 

A szerkezettervező szoftverrel végrehajtott 6 javítási lépés mindegyikében az ágyazási merev-

ségeket klasztereztem, a rugómerevségeket azonban a cölöpök kis száma miatt nem. Lépésen-

ként a sziluett-együtthatók grafikonjaiból az optimális klaszterszámokra az 5.1. táblázatban 

szereplő értékek adódtak. 

5.1. táblázat: Optimális klaszterszámok javítási lépésenként 

lépés 1 2 3 4 5 6 

kopt,L 10 9 9 8 8 8 

5.8.4.3. Függőleges elmozdulások, cölöpfej elfordulások 

A 110 különböző ágyazási merevség helyett a hatodik javítási lépésben 8 klasztert alkalmazva 

a 34 és 61 mm közé eső referencia-süllyedésekhez viszonyított hibák átlagértékére a le-

mezágyazási pontoknál 𝜗𝑠 L
(6)

= 0,17%-ot, a cölöprugók pontjainál pedig ugyancsak 𝜗𝑠 C
(6)

= 
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0,17%-ot értem el (5.7. és 5.8. ábra). A süllyedések abszolút eltérései 0,0 és 0,3 mm között 

alakultak. A szerkezettervező szoftver báziseredményeire az előbbiekhez képest kb. egy nagy-

ságrenddel nagyobb átlagos relatív hiba számítható: 𝜗𝑠 L
(B)

= 1,49%, valamint 𝜗𝑠 C
(B)

= 1,47%. 

Az elfordulási rugómerevségek esetében a referencia-nyomatékokhoz lehet viszonyítani. A 

hatodik javítási lépésben elért relatív hibák átlagértékei: 𝜗𝑀 x
(6)

= 0,46%, illetve 𝜗𝑀 y
(6)

= 

0,44% (5.9. és 5.10. ábra). Mivel az 1. javítási lépés kezdeti elfordulási rugómerevségei nem a 

Plaxis 3D-ből számított, hanem tetszőlegesen felvett értékek, ezért a báziseredmények átlagos 

relatív hibái 𝜗𝑀 x
(B)

 é𝑠 𝜗𝑀 y
(B)

-re nem értelmezhetők. 

  
5.7. ábra: Lemezsüllyedések abszolútértékű 

                átlagos relatív hibái 

5.8. ábra: Cölöpsüllyedések abszolútértékű 

                átlagos relatív hibái 

  
5.9. ábra: Cölöpfej-nyomatékok abszolútértékű 

                átlagos relatív hibái - X-irány 

5.10. ábra: Cölöpfej-nyomatékok abszolútértékű 

                  átlagos relatív hibái - Y-irány 

 

5.8.4.4. Pillérerők és nyomatékok 

Az alaplemezről induló pillérek normálerőinek és nyomatékainak vizsgálta az előzőhöz hasonló 

tendenciákat tárt fel, a különbségek számszerű értékei a következőképpen alakultak. A ~2.000 
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÷ 10.000 kN nagyságú normálerőkre nézve az utolsó javítási lépésben referencia-értékekből 

számított átlagos relatív hiba kisebbre adódott, mint a báziseredmények alapján számított: 

𝜗𝑃 N
(6)

= 1,66% < 𝜗𝑃 N
(B)

= 1,77%. Befogási pillérnyomatékok esetében az egyik irány bá-

ziseredményeit 1,5% eltéréssel sikerült megközelíteni: 𝜗𝑃 MZ
(6)

= 4,12% > 𝜗𝑃 MZ
(B)

= 2,64%, míg 

a másik irányú nyomatéknál a báziseredményekhez képest javulást sikerült elérni: 𝜗𝑃 MY
(6)

= 

5,97% < 𝜗𝑃 MY
(B)

= 8,93%. 

5.8.4.5. Lemeznyomatékok 

A pillérek alatti legnagyobb negatív nyomatékok ~2300÷2500 kNm/m nagyságú értékeit vizs-

gálva megállapítható, hogy a báziseredmények mindkét irányt illetően 7÷8%-os eltérést mutat-

nak. A javítási lépések befejezése után pillérenként pontról-pontra a báziseredményekkel azo-

nos értékeket értem el. Az mx nyomaték báziseredményeit 1,1% eltéréssel közelítettem meg: 

𝜗𝑚 x
(6)

= 8,9% > 𝜗𝑚 x
(B)

= 7,8%, az my nyomaték báziseredményeinél viszont pontosabb ered-

ményt értem el: 𝜗𝑚 y
(6)

= 7,6% < 𝜗𝑚 y
(B)

= 8,1%. A báziseredményektől való jelentősebb eltérés 

nyomatéki irányonként egy-egy vizsgált pontban tapasztalható, ezek mértéke 25%-ra, illetve 

22%-ra adódott. Figyelembe kell venni azonban azt a tényt, hogy ezekben a pontokban a legki-

sebbek a nyomatékok, számszerűen 51 kNm/m, illetve 69 kNm/m. Ezen alacsony értékekhez 

mért viszonylag magas, 22÷25% relatív hiba meglehetősen kis nyomatékeltéréseket jelent, ab-

szolút számokban kifejezve: 13÷15 kNm/m. A maximális nyomatékok értékeihez viszonyítva 

ezek két nagyságrenddel kisebb értékek. 

5.8.4.6. Cölöperők és nyomatékok 

Ezekre a mennyiségekre külön hibaértékeket nem szükséges meghatározni, hiszen a rugóme-

revségek és elmozdulások közötti lineáris kapcsolat miatt ugyanazok az értékek számíthatók, 

mint a cölöpök függőleges eltolódásai és cölöpfejek elfordulásai esetében. 

 

5.9. Összefoglalás, az új eredmények áttekintése  

A bemutatott duális modellezési módszer az alapfeltevések teljesülése esetén és az alkalmazási 

korlátokon belül alkalmas arra, hogy a CPRF-alapozású szerkezeteknek a szerkezettervező vé-

geselemes szoftverrel való modellezéséhez az ágyazási- és rugómerevségeket eddigieknél sok-

kal pontosabban adjuk meg. A térbeli modellezést lehetővé tévő, fejlett talaj-anyagmodellekkel 

rendelkező Plaxis 3D geotechnikai szoftver talajmechanikai feladatok mellett alkalmas tartó-

szerkezetek, pl. monolit vasbeton vázas épületek modellezésére is, a felszerkezet anyagára és 
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kialakítására vonatkozóan pedig általában nem szükséges megkötéseket tenni. Ennek köszön-

hetően a szoftverbe teljes modellként bevitt épület CPRF-szerkezetére vonatkozó eredményeket 

referencia-értékűnek lehet tekinteni az ekvivalens modell szerkezettervező szoftverrel végzett 

végeselemes analízisének vonatkozásában. 

A klaszteranalízis segítségével a különböző értékű ágyazási- és szükség esetén rugómerev-

ségek száma radikális mértékben lecsökkenthető, ami már közepes méretű alaplemezek esetén 

is rendkívül nagy idő- és munkamegtakarítást eredményezhet. A klasztervaliditási indexértékek 

alapján javítási lépésenként megválasztott ágyazási klaszterszerkezetekkel végzett korrekciós 

eljárás ugyanakkor eléri, illetve a süllyedések és pillérerők esetében meg is haladja az egyéb 

számítási módszerek közül legjobbnak ítélt eljárás pontosságát. A süllyedések tekintetében ez 

akár egy nagyságrenddel pontosabb eredményeket is jelenthet. 

Az approximációs módszerrel meghatározhatók a cölöprugók elfordulási merevségei annak 

ellenére is, hogy kezdőértékeiket tetszőlegesen választjuk meg. Ez azért különösen hasznos, 

mert ez a modellezési paraméter jóval nehezebben becsülhető, mint a cölöpök függőleges ru-

gómerevsége.  

A Plaxis 3D süllyedésképének lépésről lépésre történő közelítéséből egyértelműen látszik, 

hogy az illesztési paraméterekként szolgáló lemezágyazási merevség, a cölöpök függőleges ru-

gómerevsége, valamint a két irányú nyomatékokat modellező elfordulási merevségei egymástól 

nem függetleníthető mennyiségek, külön-külön történő meghatározásuk elvi hibát jelent. 

Ahogy a lemez elmozdulásait a 𝑤(𝑥, 𝑦) eltolódás függvényen kívül a 𝜑x(𝑥, 𝑦) és 𝜑y(𝑥, 𝑦) el-

fordulás függvények együttesen határozzák meg, úgy lehet a kívánt süllyedésképet is ezen me-

revségek egy modellben történő, együttes hangolásával elérni. A CPRF- szerkezet geotechnikai 

és szerkezettervező végeselemes szoftverekből nyert kinematikai állapotjellemzőinek össze-

hangolása – mint legfontosabb elv – jelenti a módszer kulcsát, és vezet az ágyazási- és rugó-

merevségek egyéb módszerekhez képest pontosabb értékeihez.   

A modellezési módszer kiküszöböli az idejétmúlt közelítő képletekkel becsült ágyazási- és 

rugómerevségek alkalmazásából származó bizonytalanságokat és eltéréseket mind a süllyedé-

seket, mind az igénybevételeket illetően. 

A fejezetben bemutatott duális modellezési eljárás elvi alapját, vagyis a süllyedésképek 

egyezőségének következményeit kihasználó gondolatot − a rá épített modellezési eljárással azt 

a gyakorlatban is hasznosítható módszerként igazolva − a 3. téziscsoport 3/1. téziseként fogal-

maztam meg. A téziscsoport 3/2. tézise pedig az ismertetett klaszteranalízis modellezési eljá-

rásba ágyazott módszerével elérhető eredményekről és előnyökről szól. 
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6. AZ ALAPOZÁS MODELLEZÉSÉNEK FEJLESZTÉSE A MOL-CAMPUS O-CEL-

LÁS PRÓBACÖLÖPJÉNEK VISSZAMODELLEZÉSÉVEL 

6.1.  Bevezetés, a kutatási célok megfogalmazása 

Az előző fejezetben bemutatott duális modellezés feltételezte, hogy a geotechnikai szoftverrel 

előállított kulcsfontosságú referenciaértékek (pl. süllyedések) a legfejlettebb modellezési esz-

közökkel és eljárásokkal nyert eredmények. Így ott a figyelem a szerkezettervező szoftver felé 

irányult azt keresve, miként lehet azzal a helyesnek vélt, geotechnikai szoftver eredményeit 

reprodukálni. A realisztikus geotechnikai modellezés azonban a legkorszerűbb talaj-anyagmo-

dellek, térbeli végeselemek és egyéb speciális eszközök használata esetén sem magától értetődő 

feladat, különösen egy olyan komplex erőjátékű szerkezet esetében, mint a cölöp vagy még 

inkább a CPRF. A következőkben e témával foglalkozok részletesen.     

A MOL-Campus toronyépület CPRF-szerkezetének tervezését megelőzően próbacölöp ké-

szült. Ezt a hagyományos terhelőhidas kialakítástól eltérően, O-cellás terhelőberendezéssel lát-

ták el. A próbaterhelés célja az volt, hogy annak eredményei a CPRF-szerkezet cölöpjeinek 

palást- és talpellenállására tájékoztató értékeket szolgáltassanak. Bár a próbaterhelés kiértéke-

lését követően az alapozási koncepcióban végrehajtott módosítás miatt a végleges cölöpök és a 

próbacölöp hosszai, talpsíkjai jelentős mértékben eltértek, a próbaterhelés eredményeit fel le-

hetett használni. A CPRF-szerkezetre és a próbacölöpre vonatkozóan PLAXIS 3D geotechnikai 

szoftverrel térbeli modellezés készült, ennek eredményeiről publikáció is megjelent (Hudacsek 

et al., 2020). Ebben a végeselemes modellben a merev, kőzetszerű viselkedést mutató kiscelli 

agyagot a részletes megfontolás alapján választott Mohr-Coulomb (továbbiakban MC) anyag-

modell írta le. A modellezést továbbfejlesztendő, elkészítettem a próbaterhelés újabb modelljét 

a kiscelli agyagra fókuszálva, a fejlettebb, HSS anyagmodell alkalmazásával. Ez lehetőséget ad 

többek között a túlkonszolidáció, a feszültségszinttől függő alakváltozási modulusok, illetve a 

kezdeti, kis alakváltozások tartományában ismeretes nagyobb merevség figyelembevételére. 

 A kiscelli agyag bizonyos modellparamétereinek meghatározásához sem helyszíni mérések, 

sem laborvizsgálatok eredményei nem álltak rendelkezésre. Ilyen például a tehermentesülést 

követő újraterhelés leírására szolgáló Eur modulus, vagy az előterheltség OCR viszonyszáma. 

A próbaterhelés visszamodellezésével ezek meghatározása is a kutatási célok között szerepelt 

(Kanizsár, 2021c). Az eredményként kapott paramétercsoport és maga a modellezési módszer 

is validálható a MOL-Campus alapozás ezen modellparaméterekkel számolt, és a valóságban 

mért süllyedéseinek összevetésével. Ehhez megalkottam a teljes alapozási szerkezet geotechni-

kai modelljét, amely magában foglalja a vasbeton felszerkezet négyszintes, térszín alatti részét 



111 

is. A validálás fontos része a szerkezetkész épület süllyedésmérési jegyzőkönyveiből származó 

mérési adatok értékelése, és a süllyedési referenciaértékek meghatározása. Bár a témának már 

nem része, de kézenfekvő, hogy a validált modellt rögvest alkalmazzam is egy a 3. fejezetben 

már emlegetett, alternatív alapozási koncepció megvalósíthatóságának vizsgálatára.  

A fejezet elején az O-cellás próbacölöp terhelésről és modellezéséről szóló szakirodalom 

áttekintése alapján röviden összefoglalom az e téren végzett kutatások kezdetektől napjaikig 

tartó fejlődését, megemlítve néhány jelentősebb külföldi és hazai munkát, illetve publikációt.  

 

6.2. A MOL-Campus talajadottságai 

A próbacölöp helyéhez közel eső fúrások 

alapján a 6.1. ábra látható talajrétegződés te-

kinthető jellemzőnek.  A terület egykori 

természetes fedőrétege felett nagy vastag-

ságú feltöltés található. A felső 2 m megle-

hetősen heterogén anyagú, jellemzően szem-

csés, de iszapos, agyagos, továbbá tégla- il-

letve betontörmelékes zónákat is magában 

foglal. A CPT csúcsellenállás tág határok 

közötti változékonysága (qc = 3-15 MPa) is 

ezt a heterogenitást tükrözi. A vastag feltöl-

tés alsó, nagyobb részét fekete salak képezi 

kb. 5,5 m vastagságban. Ez a réteg nagyon 

laza, a statikus szonda jellemző csúcsellen-

állása qc = 1,5 MPa.  

 A feltöltés alatt található, ~0,8 m vastag-

ságú egykori agyagos fedőréteg jellemzően 

puha, gyúrható állapotú, amit az igen csekély, 

qc = 0,8 MPa értékű szondacsúcs-ellenállás is jól mutat. Ezt követik a Duna hordalékanyagából 

álló szemcsés rétegek, melyek összvastagsága ~10 m. Az összetétele alapján homokos kavics 

– kavicsos homok, az egyes frakciók aránya és a CPT szonda csúcsellenállásai alapján négy jól 

elkülöníthető alrétegre bontható. A felső 2 m-ben a szondaellenállások nagyobb szórása válto-

zékonyságra utal, az átlagos érték qc = 10 MPa-ra tehető. Az ezt követő ~3,7 m-ben a szonda-

ellenállások nőnek, az átlagos qc = 15 MPa érték közepesen tömör, tömör állapotot jelez. Éles 

váltással különül el a következő ~1,5 m vastag zóna, mivel itt a homok frakció dominanciájának 

6.1. ábra: Talajrétegződés a próbacölöp helyén 
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köszönhetően a csúcsellenállás átlagos értéke qc = 8 MPa-ra mérséklődik. A szemcsés réteg 

negyedik, legalsó része ~3 m vastagságban települt a feküt jelentő kiscelli agyagra. Állapota 

tömör, a szonda csúcsellenállásának átlaga qc = 24 MPa.  

 A kiscelli agyag a felszíntől kb. 18,5 m mélységben jelenik meg, de meg kell jegyezni, hogy 

ez a mélység a próbacölöphöz közel eső fúrás környezetében igaz, a teljes építési területen 

agyagfelszín a Dunától távolodva lejt. Az agyag a plaszticitási indexe (Ip = 15-25%) alapján 

közepes plaszticitású sovány-közepes agyagnak minősíthető. Alacsony víztartalmából (w < 10 

%) és magas konzisztencia indexéből (Ic = 1,4-1,5) adódóan kemény állapotúként jellemezhető. 

Az áteresztőképességre vonatkozó vizsgálatok szerint (k = (3÷5)·10-12 m/s) vízzárónak tekint-

hető.  

 A talajvíz jellemzően a homokos kavicsrétegekben tárolódik, szintjét pedig a közel lévő 

Duna mindenkori vízszintje szabályozza. A próbacölöp készítésekor megfigyelt talajvízszint a 

tereptől számítva 8 m mélységben volt. A talajrétegek laborvizsgálati eredményekből származó 

és becsült modellparamétereit a 6.1. táblázat tartalmazza.   

6.1. táblázat: Talajrétegek modellparaméterei 
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természetes térfogatsúly (n) kN/m3 17,0 17,0 18,0 20,0 21,0 20,0 21,5 23,0 

telített térfogatsúly (t) kN/m3 18,0 18,0 19,0 20,0 21,1 20,0 21,5 23,0 

kezdeti hézagtényező (einit) - 0,80 0,80 0,70 0,65 0,50 0,65 0,4 0,3 

belső súrlódási szög (’cr) ° 28 24 22 31 31 31 31 28 

kohézió (c) kPa 1 1 5 1 1 1 1 var 

dilatációs szög () ° 0 0 0 10 10 10 10 - 

drénezetlen nyírószil. (su) kPa - - - - - - - 951 

összenyomódási mod. (Eoed
ref) MPa 33,0 9,5 5,1 16,9 26,9 14,3 26,9 var 

Poisson-tényező () - - - - - - - - 0,2 

újraterhelési modulus (Eur
ref) MPa 99,0 28,5 15,3 50,0 90,0 50,0 80,0 var 

dev. deformációs mod. (E50 ref) MPa 33,0 9,5 5,1 16,9 26,9 14,3 26,9 var 

felkeményedési fv. kitevő (m) - 0,6 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 

kezdeti nyírási modulus (G0
ref) MPa 95,6 61,9 53,0 108,7 153,7 101,9 211,6 var 

nyírási alakvált. (0,7) [10-4] - 1,0 1,0 1,0 2,3 2,6 2,4 2,9 var 

áteresztőképesség (k) m/s 10-3 10-3 10-5 10-6 10-6 10-6 10-6 4·10-12 

túlkonszolidáltság (OCR) - - - - - - - - var 

 Azok a paraméterek, amelyekre vonatkozóan közvetlen mérési eredmények nem álltak ren-

delkezésre, szakirodalmi ajánlásokból és tapasztalati megfontolásokból származnak. A kiscelli 

agyag esetében a nem mért, illetve a mért, de nyilvánvalóan nagyobb bizonytalanságot magá-

ban hordozó paraméterek előre nem voltak rögzítve, azok meghatározása a modellezés feladatát 
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képezte. Ezen paraméterek a táblázatban var (variable) megjelöléssel szerepelnek. Példaként 

említhető az ödométeres modulus referencia értéke. Ezek esetében az elvégzett vizsgálatok 

eredményeinek korrekciójára volt szükség, mivel a rendkívül merev agyag kicsiny alakválto-

zásának mértéke összemérhető volt magával a mérőeszköz alakváltozásával. Az ebben, vala-

mint a minta szakszerű bekészítésének korlátozott lehetőségében rejlő bizonytalanság nyilván-

valóan megjelent a mérés végeredményeiben. Így ez esetben az Eoed
ref értékét egy rögzített, mért 

eredmény helyett egy viszonylag széles (100÷200 MPa) tartományban volt indokolt vizsgálni 

a modellezés során. 

6.3. A MOL-Campus próbacölöpjének kialakítása és terhelése 

6.3.1. Az O-cellás próbaterhelési módszer ismertetése, szakirodalmi hátterének áttekintése 

A hagyományos, terhelőhidas próbacölöpözéssel szemben az O-cellás (Osterberg-cella) tech-

nológia nem igényel az ellentartás céljára lehorgonyzó cölöpöket. A terhelendő cölöpben, an-

nak hossza mentén akár több szinten is, egyszer használatos hidraulikus terhelőberendezést, ún. 

O-cellát építenek be. Az O-cella/cellák szintjét célszerűen úgy kell megválasztani, hogy a ter-

helések hatására fellépő elmozdulásokból 

meghatározható legyen a cölöp talpellenállá-

sának és köpenymenti ellenállásainak karak-

terisztikája, valamint a jellemző rétegekben 

mobilizálódó fajlagos köpenysúrlódások 

görbéi. Értelemszerűen arra is figyelemmel 

kell lenni, hogy az egyes cölöpszakaszokon 

ébredő ellenállások kimerítéséhez a cölöp 

többi részén működők elegendő ellentartást 

biztosítsanak. A legegyszerűbb esetben a 

talp közvetlen közelében elhelyezett cellával 

különválasztható a talpellenállás, valamint a 

cölöp teljes köpenyellenállása, feltéve, hogy 

azok lényegileg hasonló nagyságúak. Az O-

cellás próbacölöpözési rendszer kialakítása a 

rendszerelemek feltüntetésével a 6.2. ábraán 

látható. 

 Az O-cellában működtetett hidraulikus nyomás hatására a cella a cölöptengely mentén nyílni 

kezd, és annak alsó, illetve felső síkján átadódó, ellentétes irányú erők a cella alatti cölöprészt 

6.2. ábra: O-cellás próbacölöp rendszer vázlata 
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lefelé, a cella feletti cölöprészt pedig felfelé mozdítják el. Ha a cella közvetlenül a talp felett 

van, akkor az alsó rész elmozdulását lényegében a talpellenállás határozza meg, míg a felső 

részét a köpenymenti ellenállás, valamint a cölöp rugalmas összenyomódása. Mivel az alsó rész 

talpellenállása és a felső rész palástellenállása egymást egyensúlyozzák ki, a terhelés addig tart-

hat csak, amíg az egyik ki nem merül. Ezek után arra már nem kapható közvetlen információ, 

hogy az erősebb rész törési ellenállása mekkora lenne.  

 Az ilyen próbaterhelés eredményeiből meghatározható, hogy egy ugyanilyen cölöp miként 

viselkedik, ha – mint a szerkezeti cölöpöket vagy a hagyományos próbaterheléskor a próbacö-

löpöt – a tetején, fentről lefelé irányulóan terheljük. Az eljárás egyébként hasonló a hazánkban 

gyakran alkalmazott osztott, ún. VUIS-típusú önlehorgonyzó próbaterheléshez.  

Az O-cellás módszer kifejlesztését megelőzően többen is próbálkoztak hasonló elvek szerint 

végrehajtott kétirányú cölöp próbaterheléssel. Gibson és Devenny (1973) sziklába készült furat 

aljába helyezett hidraulikus sajtóval terhelte a fölötte elhelyezkedő beton „dugót”, és a paláston 

kialakuló feszültséget számították. Hasonló vizsgálatokat végzett Horvath (1978) és Amir 

(1983). Osterberget megelőzően, és tőle függetlenül fejlesztette ki az O-cellás próbaterheléssel 

azonos módszerét és eszközeit Elisio Da Silva (1983) Brazíliában. Nem sokkal ezután, 1984-

ben Osterberg is végrehajtotta kezdetleges O-cellás berendezésével első sikeres tesztjét. A geo-

technikus szakma kezdeti bizalmatlansága után egyre szélesebb körben kezdett népszerűvé 

válni az eljárás, számos műszaki és gazdasági előnye miatt (Schmertmann, Hayes, 1997). Bi-

zonyos teherszint felett (~40 MN) a konvencionális próbaterhelés már nem is alternatíva, az O-

cellás próbaterhelés során elért legnagyobb teher pedig meghaladja a 360 MN értéket. 

A próbaterhelési módszer alkalmazásához, illetve az eredmények feldolgozásához számos 

elméleti munka kapcsolódik. Ezek egyik csoportját olyan analitikus alapú eljárások alkotják, 

melyek a mérési adatok feldolgozásához, azok alapján való modellezéshez, teherbírás-becslés-

hez előállított görbékkel foglalkoznak. A TIMESET módszerrel általában jól modellezhetők 

egy cölöp konstans terheléshez tartozó elmozdulásai, és a süllyedés végértéke a „végtelen” idő-

pillanatban extrapolálással meghatározható. A módszert részletesen England (1993) írta le. A 

CEMSET eljárás alapjait Fleming (1992) dolgozta ki, ami az egyedi cölöp terhelés alatti visel-

kedésének leírására és előrejelzésére szolgál. A módszer a palástsúrlódás és talpellenállás jel-

lemzésére hiperbolikus függvényeket használ, és figyelembe veszi a cölöp rugalmas összenyo-

módását. A mérési adatokból való visszamodellezéshez, illetve az egyenértékű, konvencionális 

próbaterhelési görbe származtatásához (különböző terhelési irányok miatti eltérő karakteriszti-

kák) számos algoritmus ismert, ilyen például az UniPile (Goudreault, Fellenius, 2014) vagy a 

CEMSOLVE. A kétirányú próbaterhelés eredményeiből az egyenértékű, hagyományosan felül 
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terhelt cölöp erő-elmozdulás görbéjének meghatározásával többek között Lee és Park (2008), 

Kim és Mission (2011), Fellenius (2015), és Hoyoung et al. (2016) foglalkoztak. 

A tudományos munkák másik csoportját legújabban a végeselemes szimulációkkal vissza-

modellezett próbaterhelések és azok eredményeiből származó egyenértékű görbék előállítási 

módszerei képezik. A geotechnikai modellezés elterjedésével kezdetben ezek 2D-ben készül-

tek, ezzel azonban a próbaterhelés egyes fontos részletei csak korlátozottan vehetők figye-

lembe. El-Mossallamy et al. (2016) leírása is erre utal. Jóval korábban, a már említett, O-cellás 

próbaterheléshez hasonló elven működő, Vuis-típusú próbaterhelés 2D-s végeselemes model-

lezésével Szepesházi és Németh (2005) foglalkozott. A térbeli geotechnikai modellezés és a 

HSS talajmodell az egyes modellezési részletekben realisztikusabb megközelítésmódot kínál, 

de meg kell jegyezni, hogy ez a modellezési módszer sem alkalmas a cölöpfúrás technológiája 

által befolyásolt, cölöp körüli közvetlen talajzóna kezdeti állapotjellemzőinek és feszültségál-

lapotának valós szimulálására. Tschuchnigg (2012) PhD disszertációjában aprólékosan foglal-

kozik az O-cellás próbaterhelés legfontosabb modellezéstechnikai kérdéseivel.  

6.3.2. A próbacölöp építése és műszerezése 

A MOL Campus-nál a próbacölöp 1200 mm névleges átmérővel készült a résfalas körülhatáro-

láson kívül eső, de ahhoz közeli területen. A cölöp fúrását az eredeti, 105,00 mBf terepszintről 

egy Ø1300 mm, 8,65 m hosszú iránycső lehajtását követően bentonit szuszpenziós furatmegtá-

masztás védelmében spirál, illetve dobfúróval végezték. A furatot a talptisztítást, zagycserét és 

armatúrabehelyezést követően a 74,65 mBf talpszint és a 98,00 mBf tervezett visszavésési sík 

között kibetonozták. 

 A cölöp terhelését egy 540 mm átmérőjű, 12,9 MN erőre hitelesített O-cellával végezték, 

melyet előzetesen az armatúrába a cölöptalp felett 1,00 m-re pozícionáltak és rögzítettek. Így 

az O-cella a 23,35 m hosszú cölöpöt egy 22,35 m hosszú felső részre, és egy 1,00 m hosszú alsó 

részre osztotta. Az O-cella mozgásait négy db beépített elmozdulásmérővel mérték. A felső 

cölöprészben két szinten, két-két nyúlásmérő bélyeget is elhelyeztek, melyeknek a normálerő 

hatására bekövetkező alakváltozásaiból megállapítható a fajlagos palástellenállások köpeny-

menti eloszlása. A cölöp rugalmas összenyomódását beépített jelzőrudak segítségével mérték. 

A mérésekhez a terepszinten kialakított referenciatartót és arra szerelt elmozdulásmérőket hasz-

náltak. A cölöp elmozdulásait a referenciatartó mozgásával korrigálták. Az összes mérőműszer 

adatrögzítőhöz való csatlakoztatásával a mérési adatokat 30 másodpercenként automatikusan 

rögzítették, így lehetőség volt a valós idejű megjelenítésre. A próbacölöp, az O-cella és a nyú-

lásmérők mélységbeli helyzetét a már előzőekben hivatkozott, 6.1. ábra mutatja.  
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6.3.3. A próbaterhelés végrehajtása 

A próbaterhelés “nulladik” lépésében az O-cella rögzítő hegesztéseinek és a cella körüli beton 

felrepesztése történt 1,51 MN nagyságú erő ráadásával. Azonnali tehermentesítés és a mérő-

műszerek nullméréseinek leolvasását követően az O-cellát 19 közel azonos, 0,7÷0,8 MN nagy-

ságú teherlépcsőben 14,65 MN erőig terhelték. 

 Az utolsó három kivételével – mivel ezek már megközelítették a berendezés terhelhetőségi 

határát – az egyes teherlépcsőket a 0,1mm/20 min kúszási érték eléréséig vagy min. 3 órán át 

tartották fenn. Az utolsó három teherlépcső 30-30 perc részleges konszolidációs időig tartott, 

majd a maximális terhelés elérését követően 4 fázisban tehermentesítve nullára csökkentették 

a terhet. A 6.3. ábra a terhelési folyamat látható, melynek végén a felső rész 88,51 mm-t moz-

dult felfelé, míg az alsó rész 57,21 mm-t lefelé. 

 

6.3. ábra: O-cellás próbaterhelési görbék 

 

6.4. A próbacölöp mérési eredményei 

6.4.1. A felső rész ellenállása 

A felső rész ellenállását a köpenysúrlódás adja. A cölöpre ható nettó teher meghatározásához a 

cella által a felső részre működtetett teherből levonandó az azzal ellentétes irányú, cölöp önsú-

lyából származó erő, melynek értéke 0,36 MN. Az utolsó három terhelési lépcsőt az előző pont-

ban említett okok miatt figyelmen kívül hagyva, a felső rész 12,34 MN erő (11,98 MN nettó 

teher) hatására 55,97 mm-t mozdult el felfelé. A modellezéshez eddig a teherlépcsőig célszerű 

figyelembe venni az erő és az elmozdulás kapcsolatát leíró mérési adatokat, hiszen az utolsó 
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három esetben mért konszolidálatlan elmozdulások a ténylegesekhez képest valószínűleg ki-

sebbek. A próbaterhelés méréseiből származó görbéket a D1. melléklet tartalmazza. 

 A két szinten elhelyezett nyúlásmérő bélyegek a palástot annak hossza mentén három zónára 

osztották. Zónánként meghatározható volt a fajlagos palástellenállások növekedése, és kitűnt, 

hogy a karakterisztikájuk szignifikánsan különbözik egymástól. Az egyes zónákhoz tartozó 

görbék a D1-1. ábrán láthatók. 

 A felső rész elmozdulása két értékből tevődik össze. Az egyik a cölöp merevtestszerű el-

mozdulása, a másik pedig a rugalmas összenyomódása. A görbékből következik, hogy az erő-

elmozdulás jellegét az 1. és 2. zónákra jellemző viselkedés határozza meg. Eszerint az erő-

elmozdulás görbe (D1-2. ábra) nem a 3. zóna görbéjének klasszikus alakját követi, a másik két 

zóna görbéihez hasonlóan az figyelhető meg, hogy a cölöp felső része az egyre növekvő elmoz-

dulások ellenére további terheket képes felvenni. Az ok a rétegek különbözőségén kívül vélhe-

tően az adott fúrástechnológiával a szemcsés és a kötött talajokban létrehozott palástfelületekre 

vezethető vissza. A kemény kiscelli agyagba (tapasztalatok szerint) tükörsimára „csiszolt” fu-

ratpalást mentén mobilizálódott konstans fajlagos nyírási ellenálláshoz tartozó elmozdulások 

tartományában a jóval durvább, homokos kavicsban kialakított cölöprész fajlagos nyírási ellen-

állása fokozható. A D1-2. ábrán az is látható, hogy a leolvasott értékekre kiegyenlítő görbét 

fektettek, aminél a három utolsó mérés adatait a már említett okok miatt nem vették figyelembe. 

6.4.2. Az alsó rész ellenállása 

Az alsó rész elmozdulása lényegileg egy merevtestszerű elmozdulás, hiszen ahhoz képest a 

rugalmas összenyomódás mértéke a kis hosszméret miatt elhanyagolható. Az utolsó három ter-

helési lépcsőt figyelmen kívül hagyva az alsó rész 12,34 MN erő hatására 51,54 mm-t mozdult 

el lefelé, ami a felső részéhez hasonló mértékű. A talpellenállás karakterisztikája, melyet teljes 

egészében a kiscelli agyag határoz meg, nem tekinthető szokványosnak (D1-3. ábra). A görbe 

inflexiós pontot tartalmaz, amihez tartozó tehernél nagyobb erőkre bizonyos fokú felkeménye-

dés tapasztalható. Az elmozdulások növekvő terhelés hatására nőnek ugyan, de kissé csökkenő 

mértékben. Ez a megszokotthoz képest éppen ellenkező értelmű viselkedés. A jelenségre utaló 

közvetlen magyarázat a mérési adatokból nem olvasható ki, bár az O-cella elmozdulásmérői és 

a nyúlásmérők is mutattak némi anomáliát, ami egyenetlen erőátadódásra, külpontos nyomásra 

enged következtetni. Felmerülhet még az is, hogy a kezdeti nagyobb elmozdulások a fúrás vé-

gén kissé fellazult talaj és a leülepedett zagy összenyomódásából erednek. Természetesen az 

inflexiós görbe modellezése nem lehetett cél, csak a görbe jellegének legkisebb eltéréssel való 

megközelítése. A 6.4. ábra a próbacölöp részeinek erő-elmozdulás görbéit ábrázolja. 
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6.4. ábra: Az O-cella feletti és alatti cölöprészek próbaterhelési görbéi 

6.5. A próbaterhelés modellezése 

6.5.1. Modellalkotás 

A próbacölöp térbeli végeselemes 

modellje a Plaxis 3D szoftverben ké-

szült. A cölöp méreteit figyelembe 

véve alaprajzilag 20x20 m kiterje-

désű és 40 m mélységű rétegzett ta-

lajblokk modellezte azt az ágyazó 

közeget, mely határfelületeinek cö-

löptől való távolsága biztosította, 

hogy a modellméret ne befolyásolja 

az eredményeket (6.5. ábra). 

Az 1,20 m névleges átmérőjű 

23,35 m hosszú cölöp modelljét 10 

csomópontú tetraéder térfogatele-

mek alkották. A próbacölöp speciá-

lis részletei kiemelt figyelmet kap-

tak, ugyanis ezek realisztikus leírása 

nagyon fontos a modell egészének 

viselkedésében. Ilyen részletek a köpenycső, az O-cella, a talaj és szerkezet közötti kölcsönha-

tást szimuláló határfelületi elem (interface), a meg nem szilárdult beton jellemzői, valamint a 

kiscelli agyag túlkonszolidáltságának modellezéstechnikai vonatkozásai. A köpenycső be-

építése a cölöpözés végrehajtásához szükséges előkészítő, de modellezendő lépés, hiszen annak 
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a cölöp visszavésési sík feletti talaj megtámasztásában, és a terhelést megelőző feszültségálla-

pot kialakításában is szerepe van. Anyaga és geometriája közvetlenül modellezhető. 

Központi kérdés az O-cella modellezése, hiszen ez a szerkezet osztja két részre a cölöpöt, és 

terheli közvetlenül azokat. A modellezésnél figyelembe vettem Tschuchnigg (2012) PhD-disz-

szertációjában rögzített, hasonló témában közölt eredményeit. Az O-cella tágulását, ezáltal a 

két cölöprész egymással ellentétes mozgását úgy kellett modellezni, hogy az egymástól távo-

lodó cölöprészek között elhelyezkedő cella anyagi folytonosságot is képviseljen, akárcsak a 

valóságban, ugyanakkor a terhelés hatására táguló hézagba a környező talaj térfogatelemei ne 

tudjanak “betüremkedni” a vízszintes irányú talajfeszültségek hatására. Ez például egy, az O-

cella terhelő lemezei között elhelyezkedő ortotróp tulajdonságú acél membrán modellezésével 

érhető el. Abból a célból, hogy az a cella által működtetett erőt, illetve annak kis részét se tudja 

felvenni, alkotóirányú merevségét gyakorlati értelemben véve nullára kellett választani. Kiegé-

szítésként az alkotókra merőleges irányú előírt elmozdulást működtettem a membrán felülete 

mentén, ugyancsak zérus értékkel. Ez biztosítja azt, hogy az acél „gallér” gumiszerűen képes 

követni az O-cella tengelyirányú nyíló-záródó mozgását, de a cölöptengelyre merőleges irányú 

erők hatására mereven viselkedik, megtámasztva a szomszédos talajelemeket. Az O-cella mo-

dellezését mutatja be a 6.6. ábra. 

 

6.6. ábra: O-cella modellezése 

 Az SSI modellezésére Plaxisban a kettő közt elhelyezkedő határfelületi vagy ún. interfész 

elemek szolgálnak. Alkalmazásukkal lehetőség nyílik a talaj és a szerkezet közötti relatív el-

mozdulások szimulálására. A kölcsönhatás mértéke a talajkörnyezethez rendelt Rinter dimenzió 
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nélküli szilárdságcsökkentő arányszám megfelelően megválasztott értékével modellezhető. Ál-

talában a valós talaj-szerkezet kölcsönhatás leírása érdekében a határfelület gyengébb és rugal-

masabb, mint a környező talaj, így Rinter értékének 1,0-nél kisebbnek kell lennie. Az egyes ta-

lajréteghez rendelt interfész tulajdonságai a kapcsolódó talajréteg tulajdonságaiból és a szilárd-

ságcsökkentő tényezőből a következők alapján számíthatók:  

 𝑐𝑖 = 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝑐𝑠𝑜𝑖𝑙 (6.1) 

 tan(𝜑𝑖) = 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 ∙ tan(𝜑𝑠𝑜𝑖𝑙) ≤ tan(𝜑𝑠𝑜𝑖𝑙) (6.2) 

 𝜓𝑖 = 0,  ha 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 < 1,   egyébként  𝜓𝑖 = 𝜓𝑠𝑜𝑖𝑙 (6.3) 

, ahol 𝜑𝑠𝑜𝑖𝑙  a talaj belső súrlódási szögének csúcsértéke. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy a palást mentén, a harántolt rétegekre más és más Rinter értéket 

kell megadni. A relatív elmozdulást a palást felületén kívül a talp felülete mentén is biztosítani 

kell. Mivel az alsó rész köpenyfelülete és talpsíkja ugyanabban a kiscelli agyagrétegben van, 

egyazon Rinter beállítással nem modellezhető egyszerre a talp alatti, illetve a köpenymenti köl-

csönhatás. Két különböző mechanizmusról van ugyanis szó, amelyeknél az elmozdulások mér-

téke jelentősen eltér. A köpeny mentén kialakuló cm nagyságrendű függőleges relatív elmoz-

dulás, valamint közvetlenül a talp alatt kialakuló, a terhelés alól kitérni igyekező talaj vízszintes 

irányú, mm nagyságrendű elmozdulása modellezéstechnikai szempontból célszerűen külön ke-

zelendő. A felső rész palástjának egy szakasza ugyanabban a kiscelli agyagban helyezkedik el, 

mint az alsó rész köpenye. Mivel azonos terhek hatására közel azonos mértékben is mozognak, 

a fajlagos nyírószilárdság hasonló mértékben mobilizálódik a köpenyfelületeken. Mindezek 

alapján ezekre a palástszakaszokra indokolt ugyanazt az Rinter értéket vonatkoztatni. Mivel a 

kemény (Ic  ≈ 1,5) kiscelli agyagban készült cölöpfuratok palástfelületeire – kibontott cölöpfa-

lakon észleltek szerint – a fúrószerszám által nagyon simára csiszolt textúra jellemző, amely a 

jelen esetben még bentonitos “kenést” is kapott, a modellezés során alkalmazott Rinter ≈ 0.15 

reálisnak gondolható. Azért, hogy az alsó rész talp- és köpenyfelületére különböző Rinter értéket 

lehessen megadni, a kiscelli agyagot a talp síkjában két alrétegre kellett bontani. Ezek minden 

paramétere azonos, kivéve az Rinter értékeit. Ezzel a technikával ugyanazon talajban működő 

cölöptalpra és cölöpköpenyre más Rinter érték állítható be. 

 A cölöpfurat kibetonozásakor indokolt a beton folyós állapotát figyelembe venni, hiszen az 

a megkötéséig csak terhelő közegként játszik szerepet a furat környéki talajzóna terhelés előtti 

feszültségállapotának kialakulásában. Ezért a modellezés során a cölöpözés fázisában, annak 

anyagára az időfüggő szilárdsági, merevségi és alakváltozási tulajdonságokkal rendelkező 
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elasztoplasztikus beton anyagmodell alkalmazása volt indokolt (modellezési paramétereit a D2. 

melléklet tartalmazza). 

 Szintén alapvető kérdés a kiscelli agyag túlkonszolidáltságának figyelembevétele. A HSS 

anyagmodellben ez az OCR (overconsolidation ratio) viszonyszám, vagy a POP (pre-overbur-

den pressure) feszültség megadásával valósítható meg, mely utóbbi OCD (overconsolidation 

difference) néven is ismert. A próbaterhelés modellezése az OCR értékekkel készült, melyek 

az M4 metróvonalhoz mélyített fúrások túlkonszolidáltságra irányuló laborvizsgálatainak ered-

ményeiből álltak rendelkezésre, Józsa (2016) publikációjából. Ő az előterhelő feszültség becs-

léséhez ödométeres és triaxiális vizsgálatok eredményeit (Eoed és Eur) felhasználva állított fel 

összefüggéseket a budai oldalon (Kelenföld, Lágymányos) található kiscelli agyagokra. 

 Eszerint a mélységgel hiperbolikus kapcsolatban álló OCR értékek az ödométeres modulus-

sal felállított összefüggésből 1,5÷4,5 közé esnek, míg a tehermentesítés utáni újraterhelés mo-

dulussal felírt összefüggés alapján 2,0÷4,6 közöttiek. A modellezés során a mélységgel változó 

OCR viszonyszámot alrétegekre való osztással lehet figyelembe venni. A kiscelli agyagban 

felvett réteghatárok alja a nullának vett terepszinttől számítva -25, -30 és -40 m. A három alré-

tegekre meghatározott átlagos OCR értékek a l leolvashatóan rendre 3,5; 3,0 és 2,5.  

 
6.7. ábra: OCR értékei a mélység függvényében (szerkesztett ábra, forrás: Józsa, 2016) 

 

 A modellezés végig követi a cölöp próbaterhelés teljes folyamatát a fúrás előkészítésétől az 

utolsó terhelési lépcsőig. Ehhez a végeselem-szoftverben az alábbi fázisok definiálására volt 

szükség: 

1. lépés: kiindulási helyzet, kezdeti feszültségi állapot 

2. lépés: béléscső lefúrása 
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3. lépés: cölöpfúrás, kibetonozás (t=0), beton szilárdulás (t=28 nap) 

4. lépés: O-cella aktiválása 1,51 MN erővel 

5. lépés: O-cella tehermentesítése, elmozdulások kinullázása 

6-21. lépés: terhelés 16 lépcsőben 12,34 MN erőig 

6.5.2. Kiindulási modellparaméterek 

A HSS anyagmodell alkalmazásához szükséges modellezési paraméterek értékei a 6.1. táblá-

zatban szerepelnek. A kiscelli agyag néhány, szokásosnál nagyobb bizonytalanságot hordozó 

paraméterére rögzített értékek nem láthatók a táblázatban. Ezekre vonatkozóan korábbi labor-

vizsgálatok statisztikai feldolgozásából származó értéktartományokból érdemes kiindulni, és a 

pontosításukat, a legjobbnak vélhető értékeiket a próbaterhelés eredményei alapján kalibrált 

modelleredmények szolgáltatják. A következőkben e paraméterek értékeiről esik szó: 

− összenyomódási modulus: Eoedˍinit = 100÷200 MPa, ami meglehetősen tág értékhatárokat 

jelent, de a különböző helyekre és eltérő mélységekre vonatkozóan (lásd Görög [2007]) 

meghatározott modulusok értékeit vizsgálva a kiscelli agyagokra ekkora értéktartomány 

vizsgálata látszott indokoltnak, 

− a deviátorfeszültség végértékének 50%-ához tartozó alakváltozási modulus: E50ˍinit = 

Eoedˍinit = 100÷200 MPa és E50
ref

ˍinit = Eoed
ref

ˍinit   lett a Plaxis 3D szoftver kézikönyve és 

szakirodalmi ajánlás (Schanz et al., 1999) alapján, mivel e modulusra vonatkozó labor-

vizsgálat nem készült, 

− a tehermentesítés utáni újraterhelési modulus: Eur
ref

ˍinit = 3÷5 ∙ Eoed
ref

ˍinit , ugyancsak 

szakirodalmi ajánlások (Koch, 2012) alapján aktuális vizsgálati adatok helyett, 

− kohézió: c = 750÷1000 kPa a mostani triaxiális vizsgálatok nyomán felvett értékek, 

− a kezdeti nyírási modulus: G0
ref

ˍinit = 400 MPa, mely 2 db downhole mérés és a laborató-

riumi mérések jelentős szórást mutató eredményeinek, valamint Hardin és Black (1968) 

által javasolt formulával számítható értékek összevetése alapján adódott, 

− a 0,722 ∙ G0-hoz tartozó nyírási alakváltozás: 0,7ˍinit = 7,5·10-3 % a torziós nyíróvizsgálat 

bizonytalan eredményei miatt a szakirodalom alapján becsült érték, 

− túlkonszolidáltsági viszonyszám: OCR = 1,5÷4,5 közvetlen labormérések hiányában a 

6.5.1. pont szerint, 

− határfelületi elem szilárdsági paramétere a cölöppalástra: Rinter = 0,15÷0,30 becsült ér-

téktartomány, 

− határfelületi elem szilárdsági paramétere a cölöptalpra: Rinter = 0,80÷1,00 becsült érték-

tartomány, 
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− a felkeményedést jellemző függvény kitevője: m = 0,5÷1,0 a deviátorfeszültség és a füg-

gőleges alakváltozások közötti hiperbolikus függvénykapcsolat paramétere, célzott la-

borvizsgálatok hiányában szakirodalmi becslés alapján. Rögzített értéke kiscelli agyagra 

m=1,0, tekintettel az elmozdulásokat enyhe módon befolyásoló szerepére. 

 A különböző modulusok értékeinek Plaxis 3D-ben használatos, 100 kPa referencia-feszült-

ségi szintre való átszámítása az alábbi képletekkel történt: 

 
𝐸𝑜𝑒𝑑

𝑟𝑒𝑓
=

𝐸𝑜𝑒𝑑

(
𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝜎1

′ 𝑠𝑖𝑛 𝜑
𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝑝𝑟𝑒𝑓 𝑠𝑖𝑛 𝜑

)
𝑚 

(6.4) 

 
𝐺0

𝑟𝑒𝑓
=

𝐺0

(
𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝜎3

′ 𝑠𝑖𝑛 𝜑
𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝑝𝑟𝑒𝑓 𝑠𝑖𝑛 𝜑

)
𝑚 

(6.5) 

, ahol a már ismertetett paramétereken kívül 

− 𝜎1
′ a hatékony függőleges feszültség [kPa], 

− 𝜎3
′  a hatékony vízszintes feszültség [kPa], 

− pref a Plaxis 3D-ben használatos referencia feszültségszint értéke, jellemzően 100 kPa. 

6.5.3. A paraméterérzékenység vizsgálata 

A HSS anyagmodell modellparamétereinek kalibrálása előtt paraméter-érzékenységvizsgálat 

készült annak tisztázása céljából, hogy a modellcölöp elmozdulása milyen irányba és mekkora 

mértékben változik az egyes paraméterek változtatásával, miközben a többi érték változatlan. 

A próbaterhelés teherlépcsői közül kiválasztva egyet-egyet a kis-, a közepes- és a nagy intenzi-

tású értéktartományokból az 5. a 10. és a 15. számú teherlépcsők értékeivel (3,78 MN; 7,65 

MN; 11,55 MN) paraméterbeállításonként egy-egy numerikus szimuláció készült az elmozdu-

lások meghatározása végett. A modellfuttatások végeztével egy-egy terhelési szinthez megál-

lapíthatók a változó paraméterhez tartozó elmozdulások, melyek közül egy választott referencia 

értéket 100%-nak definiálva az adott futtatási sorozat eredményei ahhoz viszonyíthatók. Ily 

módon látható minden paraméter esetében, hogy annak változtatása milyen irányban és mek-

kora mértékben befolyásolja a cölöprészek elmozdulásait.  

 Ebben a vizsgálatban szereplő paraméterértékek nem feltétlen egyeznek a vizsgált kiscelli 

agyag paramétereivel, hiszen az érzékenységvizsgálattal csak az eredményre gyakorolt befo-

lyás jellemző nagyságrendjének és irányának tisztázása volt a cél. Ezért a vizsgálat jellege nem 

teszi lehetővé abszolút érvényű következtetések levonását, pusztán egy eszköznek tekintendő, 

ami által a modellparaméterek kalibrálása a mérési eredményekhez hatékonyabban végezhető. 
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 A 6.2. táblázat mutatja, hogy mely paraméterek hatását vizsgáltam. A nyírószilárdági para-

méterek közül a hatékony belső súrlódási szög rögzíthető paraméternek minősült, az elvégzett 

nagyszámú triaxiális vizsgálat alapján ugyanis annak értéke nem tűnt bizonytalannak. Ezzel 

szemben a kohézió értéke 750 és 1000 kPa közötti tartományban mozgott, így az – mivel köz-

vetlen hatása van a teherbírásra, illetve a próbaterhelési görbe törési állapotot megközelítő sza-

kaszának jellegére – az érzékenységvizsgálatban is szerepelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A táblázatból kiolvashatók az elvégzett 96 db numerikus szimulációból származó eredmé-

nyek, melyek elemzése után az alábbi megállapításokra jutottam: 

− az egyes paraméterek változtatásának hatására a cölöprészek elmozdulás-érzékenységét 

a 6.3. táblázat adja meg, 

− a nyírási alakváltozás paramétere nincs hatással a felső rész elmozdulására, a kezdeti 

nyírási modulus pedig elhanyagolható mértékben befolyásolja azt. 

6.3. táblázat: Kategorizált paraméter-érzékenységek 

cölöp elmozdulását befolyásoló paraméterek 
érzékenységi fok 

alsó rész felső rész 

Rt
inter Rp

inter erőteljes  

Eoed , OCR Eoed mérsékelt  

Eur , m , 0,7 , G0 m , OCR enyhe 

Rp
inter , c Eur , 0,7 , G0 , Rt

inter , c jelentéktelen 

6.5.4. A modellparaméter-csoport kalibrálási stratégiájának összefoglalása 

A többparaméteres kalibrálási stratégia első lépéseként az összes lehetséges paraméterkombi-

náció számát – mérlegelve a labormérési eredmények megbízhatóságát, ismert bizonytalansá-

gait – bizonyos paraméterek rögzítésével erősen leszűkítettem. A modellezés során a kiscelli 

agyag feletti rétegeknek a talajvizsgálati jelentés alapján felvett modellparaméterei nem változ-

6.2. táblázat: Paraméter-érzékenységvizsgálat összefoglalása 

paraméter cölöp alsó rész elmozdulása cölöp felső rész elmozdulása 

jel 
növelés 

[%] 

változás elmozdulás mértéke [%] változás elmozdulás mértéke [%] 

nő csökk. 0÷5 5÷20 20÷50 50+ nő csökk. 0÷5 5÷20 20÷50 50+ 

Eoed +50  •   •   •   •  

Eur +67 •   •    • •    

m +100  •  •    •  •   

c +33  • •    •  •    

0,7 +200  •  •    • •    

G0 +25  •  •    • •    

Rp
inter +400  • •     •    • 

Rt
inter +400  •    •  • •    

OCR +200  •   •   •  •   
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tak. Ehhez előzetesen feltételeztem, hogy esetükben a labormérési eredmények megbízhatósá-

gát nem terheli az a mértékű hibakockázat, ami a kiscelli agyagnál fennáll. A feltételezés he-

lyességét a később szimulált fajlagos köpenyellenállások próbaterhelés méréseivel jól egyező 

értékei igazolták. Bár a teljes cölöpellenállás közel felét a szemcsés rétegbe eső cölöpszakasz 

adta, a parametrizálás elsősorban a CPRF-szerkezet viselkedését elsődlegesen meghatározó kis-

celli agyagra fókuszált. A rögzített és változtatandónak minősített „var” jelű paramétereket a 

talajadottságokról szóló fejezet 6.1. táblázata tartalmazza. 

A változtatandó paraméterekre reális értéktartományokat határoztam meg vagy a laborered-

ményekből, vagy szakirodalmi ajánlások alapján. A paraméterek kiindulási értékeinek felvéte-

lét a 6.5.2. pontban ismertettem.  

A 6.5.3. pontban bemutatott paraméterérzékenység-vizsgálat a változtatandó paraméterek 

további szűrésén túl a kalibráláshoz szükséges numerikus szimulációk számának minimalizá-

lását, vagyis a kontrollált hatékonyság növelését célozza. A 6.3. táblázatban látható, hogy a 

cölöpmodell a palástra és talpra külön értékekkel megadott Rinter paraméterekre, az Eoed érté-

kére, valamint az OCR paraméterre reagált erőteljesen és mérsékelten, a többi paraméter enyhe 

vagy jelentéktelen módon befolyásolta az elmozdulásait. E tény ugyancsak szükségtelenné tette 

számos, elméletben felírható (matematikailag lehetséges) kombináció futtatását. 

Az OCR-paramétert mélységfüggő értékekkel egy korábbi kutatás-sorozat hivatkozott ered-

ményei alapján rögzítettem, így ezek után a következő, kezelhető számú változtatandó paramé-

terből álló csoport alakult ki: Eoed
ref, E50

ref, Eur
ref, c’ref, R

p
inter, R

t
inter. Mivel az E-modulusok kö-

zötti, 6.5.2. pontban már említett közvetlen összefüggések csak egy igen szűk vizsgálati tarto-

mányt jelentenek, a kalibrálási munka tovább egyszerűsödött. 

A néhány paraméterre leszűkített változók száma mindezek után lehetővé tette a reális ér-

téktartományon belüli kalibrálást, egy futtatásban csak egy paraméter változtatásával. Az elő-

zetes paraméterérzékenység vizsgálat alapján sejthető volt, hogy a paraméter-csoport egy adott 

elemét változtatva az eredmény milyen mértékben és irányba változik. 

A kalibrálási folyamat numerikus szimulációi egy-egy, az alsó és felső részekre előállított 

erő-süllyedés görbét eredményeztek, melyekhez az előzőekben bemutatott, futtatásonként vál-

toztatott paraméter-csoport tartozott. A modellezett görbe eltérése a mért próbaterhelési görbé-

től lépésenként számítható volt. Erre a legkisebb négyzetek módszere szolgált, a kalibrálási 

folyamat a (6.6. képlettel felírt célfüggvény értékének minimalizálását célozta. A minimális 

értékhez tartozó paraméterkombinációt fogadtam el végső eredménynek. 
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𝑚𝑖𝑛 [∑(𝑠moi

b − 𝑠mei

b )2

16

𝑖=1

+ ∑(𝑠moi

s − 𝑠mei

s )2

16

𝑖=1

] (6.6) 

, ahol 

− 𝑠moi

b     az alsó rész modellezett elmozdulás-eredménye az i-edik teherlépcsőben, 

− 𝑠mei

b     az alsó rész mért elmozdulás-eredménye az i-edik teherlépcsőben, 

− 𝑠moi

s     a felső rész modellezett elmozdulás-eredménye az i-edik teherlépcsőben, 

− 𝑠mei

s     az alsó rész mért elmozdulás-eredménye az i-edik teherlépcsőben, 

− 𝑖          a terhelésilépcső sorszáma (1-16). 

Az előzőkben áttekintett szisztematikus hangolási stratégia a sokparaméteres rendszerben a le-

hetőségekhez képest a legnagyobb mértékben kerüli a véletlenszerű próbálkozással nyert ered-

ményt, és tudatos vizsgálati koncepcióra épül.  

6.5.5. A modellezés eredményei 

A (6.6) minimális értékét eredményező futtatásban a kiscelli agyag paraméterei a 6.4. táblázat 

szerint alakultak, ez tekinthető tehát a próbaterhelés szimulációja alapján reá vonatkozóan a 

leghitelesebb HSS-paraméteregyüttesnek. A táblázatban a már említett modellezéstechnikai 

okok miatt felosztott agyagréteg a, b, c jelű alrétegei szerepelnek.  

6.4. táblázat: Kiscelli agyag kalibrált modellparaméterei 

al- 

réteg 

Eoed
ref Eur

ref m c’ref ’ ’ 0,7 G0
ref Rinter OCR 

[kPa] [kPa] [-] [kPa] [°] [°] [%] [kPa] [-] [-] 

a 105.000 315.000 

1,00 850 28 0 7,5·10-3 400.000 

0,1400 3,5 

b 105.000 315.000 0,1400 3,0 

c 105.000 315.000 0,8500 2,5 

 

 A mért és a HSS modellel kapott görbék a 6.8. ábra láthatók, melyen szerepel egy az O-

cellás próbaterhelést végző szakcég által kifejlesztett, ún. Cemsolve nevű számítási eljárással 

nyert görbe is. Bár a görbeilleszkedés nagyon jónak értékelhető, a kiscelli agyag fajlagos pa-

lástellenállásának mobilizálódási folyamatát nem sikerült teljesen lekövetni.  

 A legjobb görbeilleszkedéshez tartozó modellparaméterekkel elkészítettem a próbacölöp 

egyirányú (a tetején lefelé működtetett erővel való) terhelésének a szimulációját is. Bár ennek 

megítéléséhez – hagyományos próbaterhelés híján – az összehasonlíthatóságot lehetővé tévő, 

méréseken alapuló referenciagörbe nem állt rendelkezésre, a cölöpfejhez tartozó görbe jó egye-

zést mutat a Cemsolve-módszerrel modellezett görbe karakterisztikájával. E két görbe szerepel 

a 6.9. ábra, melyen látható még az ugyanezen próbaterheléshez tartozó, de a cölöptalp elmoz-

dulásait ábrázoló, valamint az O-cellás próbaterhelés egyszerű összegzéssel készített görbéje. 
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6.8. ábra: Modellezett, illetve mért erő- és elmozdulás görbék 

 

 
6.9. ábra: Egy- és kétirányú próbaterhelés modellezett erő és elmozdulás görbéi 

  A hagyományos terhelésű cölöp talpára és cölöpfejére vonatkozó két (piros színű) görbe 

közötti elmozdulás különbsége a cölöp adott erőhöz tartozó rugalmas összenyomódása. Megfi-

gyelhető, hogy e két görbe között, azok átlagához hasonló jelleggel helyezkedik el az O-cellás 

próbaterhelés összegzett modellje, a legkisebb elmozdulásokat pedig a Cemsolve-modell gör-
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béje szolgáltatja. Meg kell jegyezni azt is, hogy hasonló módon az önlehorgonyzó, osztott cö-

löpös, ún. VUIS-próbaterhelés is földolgozható, amire egy egyszerűbb próbálkozást korábban 

Szepesházi és Németh (2005) mutatott be. 

6.5.6. A modellméret és a hálósűrűség hatásvizsgálata 

A cölöptalp terepszinttől mért ~30 m mélységéhez igazodva a modellezett talajkörnyezetet 40 

m mélységben határoltam le. Megvizsgáltam azonban azt, hogy az eredményre milyen hatást 

gyakorol a 45, illetve 50 m mélységben történő lehatárolás. Emellett különböző sűrűségű há-

lókkal is végeztem futtatásokat annak tisztázására, hogy ezek milyen mértékben befolyásolják 

a kapott eredményeket. A hálósűrűség matematikai definícióját a 6.6.2. pontban ismertetem. A 

különböző modellekkel végzett futtatások eredményei közötti eltéréseket a 6.5. táblázat tartal-

mazza.   

6.5. táblázat: Az alsó cölöprész modellmélység és hálósűrűség vizsgálatának eredményei 

hálósűrűség hatásvizsgálata modellmélység hatásvizsgálata 
s fine-mid s 40-45 s 45-50 

40 m 45 m 50 m 
finom 
hálósűrűség 

közepes 
hálósűrűség 

finom 
hálósűrűség 

közepes 
hálósűrűség 

1,11 mm 1,24 mm 1,52 mm 0,19 mm 0,32 mm 0,28 mm 0,56 mm 

ahol 

− s fine-mid   a finom és közepes hálósűrűséggel kapott, különböző terhelési lépcsőkből 

számított átlagsüllyedések különbsége modellmélységenként, 

− s 40-45 a 40 és 45 m mélységű modellekkel kapott, különböző terhelési lépcsőkből szá-

mított átlagsüllyedések különbsége az egyes hálósűrűségekre, 

− s 45-50 a 45 és 50 m mélységű modellekkel kapott, különböző terhelési lépcsőkből szá-

mított átlagsüllyedések különbsége az egyes hálósűrűségekre. 

A táblázatból az látható, hogy a vizsgált hatások bármely egymáshoz viszonyított eltérése                          

s < 0,5 mm, ami megfelelően alacsony szintet jelent. 

 

6.6. Az eredmények és a modellezési módszer validálása 

6.6.1. A validálás célja és módja 

A próbaterhelés visszamodellezésének elsődleges célja az volt, hogy mérési eredmények alap-

ján pontosíthassam a kiscelli agyag helyszíni mérésekből és laborvizsgálatokból egyértelműen 

meg nem állapítható paramétereit. Másodlagosan a visszamodellezés megmutatta, hogy milyen 

módon lehet a cölöpök és a kiscelli agyag közötti kölcsönhatásokat a lehető legjobban leírni.   
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Ebből következően azt gondolhatjuk, hogy a visszamodellezésből a legjobb görbeilleszke-

dést adó, így a modellezés eredményének tekinthető paramétercsoporttal lehet a MOL-Campus 

teljes alapozási szerkezetét a legjobban modellezni. E modellel az alapozási szerkezet kijelölt 

pontjainak süllyedései számíthatók, és ugyanezen pontok süllyedésmérési eredményeivel ösz-

szevethetők. Ezek (a geotechnikában) elfogadható szintű, cm-en belüli egyezése esetén a való-

ságot megfelelően leíró modellezésről beszélhetünk, és ennek alapján az alkalmazott talajpara-

méterek mellett magát a modellezési módszert és a konkrét modellt is érvényesnek tekinthetjük.   

A következőkben e validálási módszer két eszközét, a MOL-Campus alapozásának geotech-

nikai modelljét és az épület süllyedésmérési eredményeit ismertetem. 

6.6.2. A MOL-Campus alapozásának geotechnikai végeselemes modellje 

Plaxis 3D-ben elkészítettem a validáláshoz szükséges teljes alapozási szerkezet geotechnikai 

modelljét. Részletes leírása a D3. mellékletben található.  

A modell a 6.10. ábra látható, és ezen megfigyelhető a kiscelli agyagréteg öt alrétegre osztott 

rétegsora. Ez a HSS-anyagmodell paraméterei közül a különböző értékű Rinter és OCR paramé-

terek megadása miatt szükséges, hasonlóan a próbacölöp modellezéséhez. Az egyes alrétegek 

modellezési paramétereit a  tartalmazza. 

 

6.10. ábra: A MOL-Campus alapozásának geotechnikai modellje a belső szerkezet ábrázolása nélkül 

 Az a jelű réteg a-1 zónája a cölöpök palástja körül, míg a-2 jelű zónája közvetlenül a cölöp-

talpak alatt található, különbség köztük csak a kétfajta ellenállás eltérő jellegét leíró Rinter para-

méter értékeiben van, a már részletezett modellezéstechnikai okok miatt. 
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6.11. ábra: A MOL-Campus alapozásának geotechnikai modellje a belső szerkezettel 

 

 

6.6. táblázat: Kiscelli agyag modellparaméterei a CPRF-szerkezet vizsgálatához 

alréteg 
Eoed

ref Eur
ref m c’ref ’ ’ 0,7 G0

ref Rinter OCR 

[kPa] [kPa] [-] [kPa] [°] [°] [%] [kPa] [-] [-] 

a-1   

1,00 850 28 0 7,5·10-3 400.000 

0,14 3,5 

a-2   0,85 3,5 

b 105.000 315.000 merev 3,0 

c   merev 2,5 

d   merev 2,0 

 

A geotechnikai modellnek részét képezte a szerkezet térszín alatti négyszintes része is, mely-

nek merevsége hatással van az abszolút és relatív süllyedések értékeire. Tschuchnigg (2012) 

PhD értekezésében hasonló modellezési eljárást mutatott be a bukaresti Floreasca City Centre 

– Sky Tower (137 m) toronyépület alapozásával kapcsolatban, mely szintén Plaxis 3D-ben ké-

szült. Geotechnikai modellje a térszín alatti szerkezetet is magában foglalta. Poulos (2017) ha-

sonló modellezési megközelítésre tesz javaslatot azzal a megjegyzéssel, hogy általában 2÷3 

szintnél több szerkezetet már nem éri meg szerepeltetni a modellben, mert azok a végeredményt 

már kevéssé befolyásolják. Emellett egyszerűbb, alternatív megoldást is említ a Melis és Rod-

riguez Ortiz (2001) által kidolgozott egyenértékű épületmerevség figyelembevételére. Termé-

szetesen nem lett volna akadálya annak, hogy a modellben a teljes épületet figyelembe vegyem, 

amiként az 5. fejezetben bemutatott számításokban azt meg is tettem. Ez azonban nagyban meg-

növelte volna a modellépítés és futtatások időtartamát, ezért az előbbi hivatkozások alapján 

megelégedtem a legalsó 4 szint számításba vételével.     
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Az alapozási szerkezet vizsgálatához létrehozott geotechnikai modellt különböző szempon-

tok szerint variáltam, aminek célja az önkényesen felvett geometriai modelljellemzők ered-

ménybefolyásoló szerepének kiszűrése volt. Ez a modellezett talajkörnyezet alaprajzi és mély-

ségi lehatárolásának és a hálósűrűség hatásának vizsgálatát jelenti. A HSS-talajmodell alkal-

mazása megoldást jelent az egyszerűbb modelleknél jelentkező határmélység problémára, ám 

ennek alkalmazása esetén is meg kell győződni arról, hogy a választott modellmélység nincs 

hatással a kapott eredményekre. Ennek oka az, hogy bármekkorára is választjuk HSS-talajmo-

dell esetén a modellmélységet, a süllyedések a lehatárolt talajtömb alján csökkennek zérus ér-

tékre. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a többféle modellmélységgel nyert süllyedésértékek nö-

vekménye mikor csökken egy általunk megfelelően kicsinek ítélt szint alá (pl. s < 1,0 mm). 

Ha az eredményértékek változása egy vizsgált modellmélység esetén ezen határérték alatt ma-

rad, akkor e modell tekinthető érvényesnek, és e modellmélységhez tartozó süllyedés tekinthető 

validált eredménynek. A modell alaprajzi kiterjedésének befolyásoló szerepe hasonló okok mi-

att indokolt, ám e méretet a modellmélység növelésével, annak megfelelő mértékben amúgy is 

növelni szükséges. A modellezett talajtömb mélységei a különböző modellverziókban a követ-

kezők voltak: 45 m; 60 m; 75 m; 90 m; 105 m. Az alaprajzi kiterjedés hatását a kisebb modell-

mélységhez megfelelő 130×200 m és a nagyobb modellmélységhez alkalmas 190×260 m mé-

retű modellekkel vizsgáltam. 

A geometriai méretek hatásvizsgálata mellett a hálóosztás sűrűségének szerepét szintén vizs-

gáltam, ami a szoftver által alkalmazott numerikus módszer pontosságát befolyásolja. A hálót 

alkotó elemek átlagos méretét (Ie) a modell térbeli kiterjedése (xmin,max; ymin,max; zmin,max) és a 

relatív elemméret-tényező (re) határozzák meg a következő összefüggés szerint:        

 𝐼𝑒 =
𝑟𝑒

20
∙ √(𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛)2 + (𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛)2 + (z𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑚𝑖𝑛)2 (6.7) 

Adott modellméret esetén a hálósűrűség a relatív elemméret tényező értékével állítható be, 

az öt előre definiált hálósűrűség közül a durva (re=1,5), a közepes (re=1,0) és a finom (re=0,7) 

osztásokkal végzett futtatások eredményeit vetettem össze. 

6.6.3. Az alapozás geotechnikai modelljének eredményei 

A CPRF-szerkezet modelljének, valamint a HSS-anyagmodell kalibrált modellparamétereinek 

validálására az elvégzett numerikus szimuláció végeredményei közül az abszolút süllyedések 

használhatók. Ennek oka az, hogy az építés során rendszeres geodéziai mérésekkel az épület 

kijelölt pontjainak függőleges irányú elmozdulásait mérték. Az alapozás részeként működő cö-

löpökre a monitoring program nem terjedt ki, így a modellezési eredményekből kinyerhető erő- 
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és alakváltozás jellegű mennyiségekre vonatkozó referencia nincs. Összehasonlítást legfeljebb 

a próbacölöp mérési értékeivel lehetne végezni, ezek viszont nem független adatok, hiszen a 

modellezés talajparaméterei ezekből származnak. Másrészről a CPRF-szerkezetek cölöpjeinek 

karakterisztikáit az egyéb interakciók miatt (pl. lemez-cölöp, cölöp-cölöp) az egyedi cölöpöké-

hez hasonlítani pusztán elvi alapokon nem volna helyes.  

Az ismertetett modellverziókkal nyert maximális süllyedéseket tartalmazza a 6.7. táblázat. 

6.7. táblázat: Modellméret és hálósűrűség vizsgálatából származó maximális süllyedések 

i 

modell- 
mélység 

finom hálóosztás (F) közepes hálóosztás (K) durva hálóosztás (D) 
si,F srel sF si,K srel sK si,D srel sD 

[m] [mm] [%] [mm] [mm] [%] [mm] [mm] [%] [mm] 

1 45 22,2 100  23,6 106  25,8 116  

    2,5   2,6   2,5 
2 60 24,7 111  26,2 118  28,3 127  
    1,2   1,3   1,3 

3 75 25,9 117  27,5 124  29,6 133  

    0,9   0,7   0,8 
4 90 26,8 121  28,2 127  30,4 137  
    0,3   0,5   0,5 

5 105 27,1 122  28,7 129  30,9 139  

Megjegyzés:   srel = si / s1,F  [%] ;   s = si+1 - si [mm] 

A táblázat eredményeiből látható, hogy sem a modellméret, sem a hálósűrűség hatása nem 

elhanyagolható mértékű. A 100%-os bázisértékhez viszonyítva kiderül, hogy azonos hálósűrű-

ségek esetén a modellméret hatása 20%-ot meghaladó eredménykülönbséget is okozhat.          

Azonos modellméret esetén a hálósűrűség befolyásoló szerepe valamivel kisebb, ~15% körüli. 

A két hatás együttesen érvényesüléséből akár ~40%-os különbség adódhat.  

Szem előtt tartva azt az általános elvet, hogy a finomabb hálóosztás matematikailag ponto-

sabb eredményt szolgáltat, az eredményeket célszerű ebből kiindulva is megvizsgálni. Látható, 

hogy a 75 m mély modell esetén a maximális süllyedés növekménye a 90 m mélységű modell 

eredményéhez viszonyítva már 1,0 mm alatt marad. Ez a süllyedésnövekmények konvergen-

ciakritériumára felállított önkényes, de ésszerű küszöbszám kijelöli azt a modellt, melynek 

eredményei a feladat megoldásaként értelmezhetők. E modellel különböző tehernagyságokra 

meghatároztam az alapozás maximális süllyedéseit, mely  

− az alapozási szerkezet önsúlyára sCPRF, max = 2,1 mm;  

− az épület önsúlyára sG, max = 22,9 mm;  

− a kváziállandó terhelésre pedig sSLS, max = 25,9 mm.   

A kváziállandó terhelésből származó süllyedések a 6.12. ábra láthatók. 
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6.12. ábra: A MOL-Campus toronyépület alapozásának HSS-modellel számított süllyedései 

6.6.4. A MOL-Campus toronyépület süllyedésmérési adatainak elemzése 

A torony geodéziai süllyedésmérése 2020.02.20-án kezdődött el, az alaplemezen telepített mé-

rési pontok (S01-S30) nullméréseivel, melyek alaprajzi helyzete a D4. mellékletben megtekint-

hető. Az alaplemez a nullmérést megelőzően kb. 2 hónappal készült el, így az abból származó 

süllyedések (melyek a jelentős, 2,2 méteres lemezvastagság miatt nem elhanyagolható mérté-

kűek), a süllyedésmérési adatokban nem szerepelnek. A mérési adatsor a toronyépület vasbeton 

szerkezetének elkészültéig, 2021.07.14-ig tartalmaz értékeket, így a modellezési eredmények-

kel való összehasonlítás az épület önsúlyából származó süllyedésekre végezhető közvetlenül, a 

továbbiakra legfeljebb extrapolációval. 

A négy pinceszint megépítése után az alaplemez szintjén lévő pontok mérése leállt, helyettük 

a földszintre telepített új mérőpontok süllyedéseit mérték (S100-S115). A régi és új mérési pon-

tok közül 12 db esett többé-kevésbé azonos függélybe, a többi esetében a mérési folytonosság 

megszakadt, ily módon hiányos mérési adatsorokat eredményezve. 

A mérési adatokat megvizsgálva megállapítottam, hogy az közvetlen módon nem használ-

ható fel a modelleredményekkel való összevetésre az alábbi főbb okok miatt: 

− késve, az alaplemez megépítése után két hónappal került sor a nullmérésre, 

− minden mérési pontra jellemző, hogy esetenként elmaradt a mérés (pl. a mérést akadá-

lyozó körülmények, elpusztult mérőpont), 

− nyilvánvaló mérési hibák érzékelhetők (pl. terhelésnövekedés után 2-3 mm emelkedés). 

Y+ X+ 
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Fontos említeni, hogy a résfallal körülzárt munkatér földkiemelését követően az alaplemez 

körülbelül fél év múlva épült meg, ami azt jelenti, hogy az alapozási sík alatti talaj expanziója 

addigra bekövetkezett. Ez egyben megengedi azt a megállapítást, hogy az expandáló talaj 

okozta munkagödör-fenék emelkedéssel a süllyedésmérés értékelése során nem kell kalkulálni. 

Az emelkedést mutató mérési adatokat ezért minden esetben mérési hibaként kezeltem. 

 A toronyépület 15 db süllyedésmérési pontjainak mért, időtengely mentén ábrázolt süllye-

désértékei láthatók a 6.13. ábraán.  

  
6.13. ábra: A MOL-Campus toronyépület süllyedési görbéi az eredeti mérési adatsorok szerint 

A fentebb említett, bizonytalanságot okozó tényezők a görbék alakján jól látszanak. Ezek elle-

nére a süllyedésmérési adatok az elemzésre alkalmassá tehetők, a 15 db görbe alapján az el-

mozdulások trendje kirajzolódik, de a mérési adatok korrekciója feltétlenül szükséges.  

Az adatkorrekciót a következő szerint végeztem: 

a) a pozitív előjelű (emelkedést jelentő) s eltérést okozó méréseket érvénytelennek te-

kintettem, az adatsorokból azokat töröltem (görbék simítása), 

b) az alaplemez süllyedését a nullmérést megelőző időszakra visszafelé extrapolálva, a 

simított görbék alapján becsültem, 

c) a vasbetonszerkezet rugalmas összenyomódásának mértékét megbecsültem, 

d) a vasbetonszerkezet kúszásából származó összenyomódást figyelembe vettem. 

Az a) típusú adatokkorrekciót a 6.13. ábra szereplő összes görbére, míg a b), c), d) típusú 

kiigazítást csak a maximális (S115 jelű mérési pont) és a minimális (S106 jelű mérési pont) 

mért süllyedésekhez tartozó görbékre végeztem el. Az emelkedést mutató mérési értékek ér-

vénytelenítésével korrigált adatsorokkal jobban közelíthetők az épület valós süllyedési görbéi. 
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(Ha az érvénytelenített mérés közbenső mérés volt, az csak a görbe alakját teszi bizonytala-

nabbá, a maximális süllyedés megállapításában nem játszik szerepet.) Az érvénytelen mérések 

kiszűrése után a simított süllyedési görbék a 6.14. ábra láthatók. Az adatkorrekció eredménye-

ként a mért pontok süllyedései 0÷3 mm-rel nőttek.  

 
6.14. ábra: A MOL-Campus toronyépület simított süllyedési görbéi az adatkorrekció után 

A görbesimítás utáni maximális süllyedés értéke az „A” jelű merevítő mag S115 jelű pont-

jánál 21,2 mm, ami az alaplemez súlyának hatására kialakult süllyedést nem tartalmazza. Az 

extrapoláláshoz szükséges görbe egyenletét XLSTAT szoftver segítségével, lineáris regresszió-

számítással állítottam elő, 95%-os konfidencia intervallumot figyelembe véve. A legjobban               

illeszkedő egyenes nem az origóból (a nullmérés időpontjából) indulna, ezért ezt teljesítendő 

feltételként szükséges volt rögzíteni. Az egyenes egyenlete: 

 𝑠alap𝑙𝑒𝑚,115 = 0,03777 ∙ 𝑛   [mm] (6.8) 

, ahol n a napok számát jelenti. A determinációs együttható R2=0,98-ra adódott.  Az alaplemez 

a nullmérést megelőzően 2 hónappal készült el, így az alaplemez súlya által okozott süllyedés 

az S115 pontban: 𝑠alap𝑙𝑒𝑚,115 = 0,03777 ∙ 60 = 2,3 𝑚𝑚 -re becsülhető. 

A mérési pontokon észlelt legkisebb, 10,9 mm-es süllyedés (S106 jelű mérési pont) – hason-

lóan az S115 jelű ponthoz – az alaplemez súlyából származó süllyedést mérések híján nem 

tartalmazza. E pont nullmérésére csak 2020.05.04-én került sor, vagyis az alaplemez nullmérést 

követő 74 nap múlva, így a mért érték nem tartalmazza a pinceszintek hatására bekövetkezett 

süllyedéseket sem. Ezért az S106 jelű ponton mért süllyedést fentiekhez hasonlóan korrigálni 

szükséges az alaplemez nullmérését megelőző 60, valamint az azt követő 74 nap alatt bekövet-

kező süllyedések extrapolált értékeivel. Az újabb regressziószámítás eredményeként az S106 
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pont süllyedési görbéjét modellező egyenes egyenlete: 

  𝑠alap𝑙𝑒𝑚,106 = 0,03015 ∙ 𝑛   [mm] (6.9) 

, a determinációs együttható értéke pedig R2=0,95. Az egyenlet alapján az S106 pont extrapolált 

süllyedése az alaplemez betonozása és az alaplemez 2020.02.20-án történt nullmérése közötti 

időszakban: 𝑠alap𝑙𝑒𝑚,106 = 0,03015 ∙ 60 = 1,8 𝑚𝑚-re, míg ezt követően, a pont 2020.05.04-

án végzett nullméréséig tartó időszakban: 𝑠pince,106 = 0,03015 ∙ 74 = 2,2 𝑚𝑚-re becsülhető. 

A regressziószámítások részletei a D5. mellékletben találhatók. 

A süllyedésmérés értékeinek kiigazítása a szerkezet összenyomódásával toronyházak eseté-

ben indokolt, mert a vasbetonszerkezetekre (pillérekre, falakra) rögzített, alakváltozó szerke-

zettel együtt mozgó mérőpontok elmozdulása nem elhanyagolható mértékű. A MOL-Campus 

épületének a teljes rugalmas összenyomódását és a kúszásból származó összenyomódását egy-

aránt meghatároztam a mért maximális és minimális süllyedés helyén. Fontos megemlíteni, 

hogy e számítások csak közelítésnek tekinthetők, hiszen többek között a beton időben változó 

rugalmassági modulusának mérési időszakra vonatkozó értékei nem ismertek, és ezt az alkal-

mazott, kúszást számító közelítő eljárás sem kezeli. A számítást a D6. melléklet, az eredménye-

ket a 6.8. táblázat tartalmazza. 

6.8. táblázat: Szerkezet összenyomódásai rugalmas deformációból és kúszásból 

 fajlagos összenyomódás abszolút összenyomódás 

vb. szerkezet rugalmas  kúszás  együttes  rugalmas  kúszás  együttes  

(mérési pont)   [-]   [-]   [-] s [mm] s [mm] s [mm] 

fal (S115) 9,68×10-5 7,26×10-5 1,69×10-4 0,5 0,4 0,9 

pillér (S106) 1,49×10-4 9,66×10-5 2,45×10-4 0,8 0,5 1,3 

A toronyépület vasbetonszerkezetének elkészültéig mért maximális (S115) és minimális (S106) 

süllyedések eredeti mérési adatainak korrigált értékei az alábbiak szerint összesíthetők: 

6.9. táblázat: Maximális és minimális süllyedések korrigált értékei 

mérési adat mérési korrekció oka 
süllyedés [mm] 

jele max (S115) min (S106) 

geodéziai alapmérés − smért -19,9 -10,9 

− emelkedések kiszűrése sjav -1,3 -0,8 

− alaplemez süllyedése salaplem -2,3 -1,8 

− pinceszintek nem mért süllyedése spince − -2,2 

− vb. fal/pillér rug. összenyomódása s +0,5 +0,8 

− vb. fal/pillér kúszása s +0,4 +0,5 

összesen: smért_korr -22,6 -14,4 
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6.6.5. A modellezett és mért süllyedések összehasonlítása 

A CPRF-szerkezet süllyedésmérésekkel meghatározott maximális (S115 pont) és minimális 

(S106 pont) süllyedéseit összevetettem a végeselemes modellezéséből kapott eredményekkel. 

Az összehasonlítás az épület szerkezetkész építési fázisára vonatkozóan volt lehetséges, a mo-

dellezésből e lépéshez tartozó értékeket vettem. A 6.10. táblázat a mért és modellezett süllye-

déseket tartalmazza. 

6.10. táblázat: Modellezett és mért süllyedések összehasonlítása 

mérési pont 
süllyedés eltérés 

mért (smért_korr) modellezett [mm] [%] 

S115 (max.) 22,6 22,7 0,1 1 

S106 (min.) 14,4 15,1 0,7 5 

A táblázat értékei alapján megállapítható, hogy a modellezés kis eltérésekkel, jó egyezéssel 

közelíti a mért süllyedési eredményeket. A lágymányosi típusú merev kiscelli agyag jól ismert, 

kőzetszerű viselkedése alapján (melyet a süllyedésmérési görbék jellege is alátámaszt) extra-

polálással feltételezhető, hogy az SLS és ULS határállapotokhoz tartozó teherszinteken az egye-

zések a linearitás miatt hasonlóan jók. Ennek a modellezés oldaláról nyert az eredményei a 6.16. 

ábraán láthatók, az ezekre vonatkoztatható mérési eredmények jelenleg még nem állnak ren-

delkezésre. 

6.6.6. Az eredmények érvényességi tartománya 

Mivel a modellezés során kapott eredmények a 6.1. táblázatban feltüntetett talajmechanikai 

jellemzőkből, mint kiindulási értékekből származnak, az eredmények érvényessége a közel azo-

nos mechanikai és állapotjellemzőkkel leírható kiscelli agyagra érvényes. Ez praktikusan a Bu-

dapest lágymányosi-kelenföldi részén található változatot jelenti, melyet Görög (2008) egyér-

telműen külön típusként jelöl. Természetesen geológiai okokra visszavezethető helyi anomáliák 

az e területen belüli agyagok esetében is okozhatnak eltéréseket a talajfizikai jellemzőkben, 

amit figyelembe kell venni, ha a talajparamétereket egy új modellezésben kívánják felhasználni. 

Az itteni paraméterek pedig csak egy alaposabb vizsgálat után vonatkoztathatók az óbudai és 

rózsadombi típusú kiscelli agyagokra, azok kedvezőtlenebb tulajdonságai miatt. 

6.6.7. A validált modell alkalmazása alternatív alapozási mód vizsgálatára 

Az értekezés 3. fejezetében megállapítottam, hogy a toronyházak optimális alapozásaként al-

kalmazható CPRF-szerkezet mellett Budapesten a lágymányosi terület kedvező talajadottságai 

felvetik a síkalapozás lehetőségét. Miután a MOL-Campus alapozásának végeselemes modell-

jét, illetve a kiscelli agyag kalibrált modellparamétereit a süllyedésmérési adatokkal validáltam, 
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a modell érvényességéből kiindulva további megállapítások tehetők. A validált HSS modellből 

a cölöpöket eltávolítva, de egyéb input paramétert nem változtatva Plaxis 3D-ben elvégeztem 

a lemezalap végeselemes analízisét. A toronyépület alatti süllyedések a 6.15. ábra szerint ala-

kultak.  

 
6.15. ábra: A MOL-Campus toronyépület cölöpök nélküli lemezalapozásának HSS-modellel számított 

süllyedései (alulnézeti ábra) 

 Az ábrát a cölöpöket is tartalmazó modell süllyedésképével (6.12. ábra) összevetve megál-

lapítható az azonos jelleg, a maximális süllyedések mindkét esetben a merevítő magok környe-

zetében alakultak ki. Különbség a süllyedések értékében tapasztalható. A cölöpök nélküli le-

mezalapnak az épület önsúlyból származó maximális süllyedése 34,7 mm, ami a cölöpös verzió 

25,9 mm-es maximális értékénél 34%-kal nagyobb. A maximális relatív süllyedés 0,7‰-re adó-

dott, a cölöpös verzióban ez 0,5‰ szemben a megengedett 2‰-kel. 

 Ezek az értékek elfogadhatók, de az alapozási koncepció alkalmasságának megítéléséhez 

GEO jellegű határállapot-vizsgálatot is végeztem, a talajtörés, illetve a túlzott alakváltozások 

ellenőrzése céljából. A kváziállandó teherkombinációból számított teherszint ~90%-ához tar-

tozó önsúlyteher, illetve a 100%-os SLS teherszintet követően a 150, 200 és 250%-os teher-

szintekhez tartozó maximális süllyedéseket is meghatároztam. A 150%-os teherszint az ULS 

teherkombinációk terhelési szintjével közel azonos, míg a legnagyobb érték a sík- és cölöpala-

pok talajtörési ellenállásához tartozó ~2,0÷2,5 értékű biztonság mértékéhez igazodik. Az erő-

süllyedés pontpárokból származó görbe a 6.16. ábra látható.       

X+ 

Y+ 
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6.16. ábra: A MOL-Campus toronyépület cölöpök nélküli és cölöpözött lemezalapozásának HSS-mo-

dellel számított maximális süllyedései a vizsgált teherszintek függvényében 

 Látható, hogy a rendkívül merev, kőzetszerűen viselkedő lágymányosi kiscelli agyagon a 

kváziállandó terhelés 2,5-szerese ugyanúgy lineárisan növekvő süllyedéstöbbletet okoz, mint 

ahogy az megfigyelhető a kisebb terhelési tartományra érvényes, korrigált süllyedésmérési ada-

tok görbéjén is. Túlzott mértékű süllyedésnek, süllyedésnövekedésnek nincsenek jelei, a talaj-

töréssel szembeni biztonság tehát megállapítható.  

A szél-, illetve földrengéshatásból származó vízszintes erőknek a 2. fejezetben elemzett cse-

kély nagyságrendje és a több szint mélységben kialakított merev, dobozszerű szerkezet ezen 

erőhatásokkal szembeni kedvező ellenállása geotechnikai oldalról lehetővé teszi a cölöpök nél-

küli lemezalapozási koncepciót is. Ennek szerkezeti oldalról sincs akadálya, mert a helyi nyo-

matékcsúcsok és lokális nyírási problémák lemezvastagítással és többletvasalással kezelhetők. 

Az ULS teherszinthez tartozó lemeznyomaték tervezési értéke 11÷12 ezer kNm/m-re adódott, 

erre az értékre a MOL-Campus toronynál alkalmazott 2,20 m vastag lemez bevasalható. 

 

6.7. Összefoglalás, az új eredmények áttekintése 

A fejezetből kiderül, hogy a Plaxis 3D szoftverrel a HSS talajmodellt alkalmazva a modellpa-

ramétereket megfelelően megválasztva helyesen lehet szimulálni egy valós cölöppróbaterhe-

lést. Ezt igazolják a bemutatott O-cellás próbaterhelés modellezésével a két cölöprészre megál-

lapított erő/elmozdulás-görbék és a mért adatok görbéinek jó egyezése. Sokváltozó paraméter-

csoport kalibrálásra alkalmas stratégiát dolgoztam ki, melyet alkalmazva eljutottam a próbacö-

löp talajkörnyezetét képező kiscelli agyagnak a szimuláció alapján leghitelesebbnek talált HSS-

modellparamétereihez. Ezeket a hasonló tulajdonságú, (jellemzően Lágymányoson és Kelen-

földön található) kiscelli agyagok esetében a jövőbeni modellezésekhez fel lehet használni. 

Bár a kőzetszerűen viselkedő merev kiscelli agyag modellezésére alkalmas lehet a Mohr-
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Coulomb anyagmodell is, a HSS anyagmodell pontosabb eredményeket ígér. Ennek az egyik 

fontos előnye a túlkonszolidáltság figyelembevételének a lehetősége. A paraméter-érzékeny-

ségvizsgálat alapján ugyanis kijelenthető, hogy az OCR-viszonyszámnak szignifikáns hatása 

van a talpellenállásra. A túlkonszolidáltsággal függ össze a tehermentesítési-újraterhelési mo-

dulus kérdése, melynek minden elmozdulás számításban meghatározó jelentősége van. Kom-

binált alapozás lévén a talajfeszültségek igen tág határok között változnak: a cölöpcsúcs kör-

nyezetében, ahol plasztikus zónák is kialakulnak, a feszültség többszöröse a lemez ágyazási 

feszültségének. Ennek lekövetése a feszültségszinttől függő modulusok és a kis alakváltozások 

tartományában érvényes merevebb viselkedés szimulálására alkalmas anyagmodell használatát 

igényli. A szimuláció alapján az javasolható, hogy ennek értéke az elsődleges terhelésre vonat-

kozó modulus 3-szorosa legyen. 

 Rámutattam arra, hogy a kiscelli agyagot zónákra bontva ajánlatos modellezni, különösen 

az OCR-érték mélységtől való markáns függése miatt. Ezt kívánja az is, hogy különösen az O-

cellával szétválasztott és külön mozgó cölöprészek esetében a köpeny és talp határfelületi ele-

meire vonatkozóan különböző Rinter értékeket kell megadni. 

 Az O-cellás terhelő berendezés modellezésének bemutatott fogásai, továbbá a mért és szi-

mulációval nyert adatok összehasonlításán alapuló feldolgozás – vélhetően – jól alkalmazható 

más O-cellás próbaterhelések hasznosítására is. A próbaterhelés vázolt szimulációjának ered-

ményei az előbbieken túl közvetlenül felhasználhatók a szerkezeti cölöpök modellezésében 

akár egy szokványos cölöpalapozás, akár egy CPRF-szerkezet tervezéséhez. 

A MOL-Campus szerkezetkész épületének süllyedésmérési adatait korrigálva (az egyér-

telmű mérési hibákat kiszűrve) azokat elemzésre alkalmassá tettem, és figyelembe vettem olyan 

egyéb, az elmozdulást befolyásoló tényezőket, melyek hatásait a mérési adatok nem tartalmaz-

ták. A korrigált mérési adatokkal validáltam azt a próbacölöp visszamodellezésével kalibrált, a 

HSS-anyagmodellhez használt modellparaméter-együttest, valamint magát a modellezési mód-

szert is. Ezzel elvégeztem a MOL-Campus CPRF-szerkezetének végeselemes modellezését.  

Zárásként a fejezet tárgyának szerves részét ugyan nem képező, de ahhoz praktikusan mégis 

kapcsolható vizsgálódást ismertettem. A validált modellparaméter-csoporttal – annak első al-

kalmazásaként – újabb végeselemes szimulációt hajtottam végre a cölöp nélküli lemezalapozási 

koncepció vizsgálatának céljából. A bemutatott vizsgálati eredményekből megállapítottam, 

hogy a vizsgált méretkategóriába eső toronyépületek cölöp nélküli lemezalapozása a lágymá-

nyosi helyszínen található, általam megadott vagy hasonló paraméterekkel jellemezhető kiscelli 

agyagban alternatív műszaki megoldást jelent a CPRF-szerkezet mellett. A csepeli helyszínre 

tervezhető épületeknél ezt részletes talajmechanikai vizsgálatok, próbacölöp terhelés visszamo-

dellezéséből kalibrált modellezési paraméterek és a teljes tervezett szerkezetre vonatkozó tér-

beli geotechnikai végeselemes analízis eredményei alapján lehet majdan megítélni.    
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7. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

7.1. Bevezetés 

Az értekezés korábbi fejezeteinek végén összefoglaltam az adott kutatási rész során elvégzett 

munkát, áttekintettem annak eredményeit, rávilágítva azok értékeire. E fejezetben a PhD érte-

kezés követelményeinek megfelelően az új, tudományos eredmények és megállapítások tömör, 

tézisszerű megfogalmazása következik. 

 

7.2. Tézisek ismertetése 

7.2.1. 1. tézis: az optimális alapozási koncepció kiválasztási módszere 

A toronyházak alapozásának koncepcionális tervezéséhez összehasonlító tapasztalaton alapuló, 

többváltozós statisztikai adatelemzéssel osztályozási és választástámogató módszert dolgoztam 

ki. Az eljárással meghatározható az alapozási rendszer és az ahhoz kapcsolódó technológiai 

koncepció, ami a geotechnika tervezés első és leglényegesebb lépése. 

A módszer részeként véletlen mintavételezéssel létrehoztam megépült toronyházak olyan 

adatbázisát, mely öt különböző, az alapozás tervezését leginkább meghatározó, de egymástól 

független, az alábbi táblázatban látható paramétercsoportot (ún. klaszterezési változókat) tar-

talmaz. Ezek valószínűségi eloszlása megfelel a módszer kulcselemének számító, kétlépéses 

klaszteranalízis alkalmazhatósági feltételeinek.  

Folytonos vált. Ordinális változók Nominális vált. 

Magasság Szeizmikus-index Szélhatás-index Talaj-index Szerkezeti-index 

H [m] Is PGA [m/s2] Iw vb,0 [m/s]  Isoil Es [MPa] Istr anyag 

64÷257 

1 0,00 ≤ …< 0,25 1 21,5 ≤ …< 22,5 1     0 < …< 40 1 vasbeton 

2 0,25 ≤ …< 0,50 2 22,5 ≤ …< 23,5 2   40 ≤ …< 80 2 acél 

3 0,50 ≤ …< 0,75 3 23,5 ≤ …< 24,5 3   80 ≤ …< 120 3 kompozit 

4 0,75 ≤ …< 1,00 4 24,5 ≤ …< 25,5 4 120 ≤ …< 160   

5 1,00 ≤ …<  5 25,5 ≤ …< 26,5 5 160 ≤ …   

  6 26,5 ≤ …< 27,5     

  7 27,5 ≤ …     

 

A hasonló jellegű feladatokra adaptálható eljárással igazolni tudtam azt az intuitív feltétele-

zést, miszerint a budapesti toronyházak optimális alapozási szerkezete a cölöpökkel gyámolított 

lemezalapozás (CPRF), melynek a különösen kedvező altalajú lágymányosi helyszínen alter-

natívája lehet a cölöp nélküli lemezalapozás. Az utóbbi megállapítást az értekezés utolsó feje-

zetében validált végeselemes modellel végzett számítással alá is támasztottam.   
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A módszer újszerűségét a triviális folytonos (H) és az általam definiált ordinális (Is, Iw, Isoil), 

illetve nominális (Istr), típusú változók, valamint az ilyen vegyes esetre alkalmas, de építőmér-

nöki problémákra eddig nem használt speciális klaszterelemzési algoritmus összekapcsolása 

képezi.  

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: Kanizsár (2017); Kanizsár (2018); Kanizsár (2019) 

7.2.2. 2. téziscsoport: az alaprezgéshez tartozó periódusidő becslése 

2/1. tézis: 

100÷150 m szerkezeti magassági kategóriába eső, merevítő magos, illetve cső a csőben szerke-

zeti rendszerű, térszín alatti oldalirányú talajmegtámasztás nélküli, rugalmas ágyazású lemez-

alapozással készülő toronyházak első rezgésalakhoz tartozó periódusidőit AxisVM végesele-

mes szoftverrel vizsgálva megállapítottam, hogy a periódusidő, valamint az alaplemezre vonat-

koztatható átlagos függőleges dinamikus ágyazási merevség között hatványfüggvénnyel leír-

ható kapcsolat van. E megfigyelést felhasználtam a vonatkozó EC8 szabványban ajánlott for-

mulához hasonló képlet kidolgozásához, mely az AxisVM szoftverrel számítható periódusidő-

ket ~3%-os maximális relatív hibával képes megközelíteni. Az új formula: 

𝑇1 = 𝐶t
∗ ∙ 𝐾z,dyn

b ∙ 𝐻1,5  

melyben 

− T1 az első rezgésalakhoz tartozó periódusidő másodpercben, 

− 𝐶t
∗ és b a szerkezeti rendszerre jellemző állandók: 

− merevítő magos szerkezeti rendszerre:  𝐶t
∗ = 0,0080 ;  𝑏 =  −0,100, 

− cső a csőben szerkezeti rendszerre:        𝐶t
∗ = 0,0095 ;  𝑏 =  −0,145, 

− Kz,dyn az épület lemezalapozására vonatkoztatható átlagos függőleges dinamikus ágya-

zási merevség kN/m/m2-ben, 

− H az épület szerkezeti magassága az alapozás felső síkjától számítva, méterben. 

2/2. tézis: 

100÷150 m teljes szerkezeti magassági kategóriába eső, merevítő magos, illetve cső a csőben 

szerkezeti rendszerű, a térszín alatt oldalirányú talajmegtámasztással és rugalmas ágyazású        

lemezalapozással készülő toronyházak első rezgésalakhoz tartozó periódusidőit AxisVM                  

végeselemes szoftverrel vizsgáltam. Az eredményeket elemezve megállapítottam, hogy az alap-

rezgési periódusidő, valamint az épület szerkezeti magassága, az alapozására vonatkoztatható 

átlagos függőleges és oldalirányú dinamikus ágyazási merevség és a térszín alatti oldalirányú 
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megtámasztási mélység között hatványfüggvénnyel leírható kapcsolat van, mely függ a szerke-

zettípustól is. Olyan formulát dolgoztam ki, mely az AxisVM szoftverrel számítható periódus-

időket ~5%-os maximális relatív hibával képes megközelíteni. Az új formula: 

𝑇1 = [𝑎 ∙
 𝐻2

𝐷
+ 𝑏] ∙ 𝐾z,dyn

(c∙D+d)
 

melyben 

− T1 az első rezgésalakhoz tartozó periódusidő másodpercben, 

− Kz,dyn az épület lemezalapozására vonatkoztatható átlagos függőleges dinamikus ágya-

zási merevsége kN/m/m2-ben, 

− H az épület szerkezeti magassága az alapozás felső síkjától számítva, méterben, 

− D az épület térszín alatti mélysége az alapozás felső síkjáig méterben, 

− Klat a D mélységre vonatkoztatható átlagos oldalirányú dinamikus ágyazási merevség 

kN/m/m2-ben, 

− az a, b, c és d az oldalirányú ágyazási merevségtől és a szerkezeti rendszertől függő 

állandók: 

A javasolt formula paraméterei 

Klat 
[kN/m/m2] 

MEREVÍTŐ MAGOS RENDSZER CSŐ A CSŐBEN RENDSZER 

a b c d a b c d 

10.000 0,0055 1,580 0,004 -0,125 0,0075 0,075 0,0035 -0,160 

25.000 0,0035 2,475 0,005 -0,125 0,0050 1,470 0,0045 -0,160 

50.000 0,0030 2,330 0,005 -0,115 0,0045 1,485 0,0050 -0,155 

100.000 0,0030 1,935 0,005 -0,105 0,0040 1,195 0,0050 -0,145 

A tézis újdonságtartalma a talajkörnyezet figyelembevétele az első rezgésalakhoz tartozó 

periódusidő becslésében. 

A téziscsoporthoz kapcsolódó saját publikáció: Kanizsár, Szepesházi (2021) 

7.2.3. 3. téziscsoport: az ágyazási- és rugómerevségek meghatározása 

3/1. tézis: 

A CPRF ágyazási- és rugómerevségeinek meghatározásához nemlineáris talajmodellekkel dol-

gozó geotechnikai, illetve lineárisan rugalmas, Winkler-féle ágyazással működő szerkezetter-

vező 3D végeselemes szoftverek együttes alkalmazásának előnyeit kihasználó, a gyakorlatban 

elterjedt iterációs eljáráshoz képest új elven működő, duális modellezési eljárást dolgoztam ki.  

Az új elv szerint a teljes szerkezetet tartalmazó geotechnikai modellben vizsgált CPRF 
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egyensúlyi és kinematikai állapota a két modell egy észszerűen megválasztott, közös ponthal-

mazán, az ún. illesztési háló pontjaiban a szerkezettervező szoftverrel egy előre rögzített                        

hibaküszöböt figyelembe véve reprodukálható. Az így kapott elmozdulásrendszerhez tartozó 

ágyazási- és rugómerevségek jelentik a keresett eredményt. 

A gyakorlati végrehajtáshoz általam kidolgozott, célorientált műveleti sorrendet alkalmazó 

approximációs módszer rekurzív folyamatában ismételt futtatásokat már csak a szerkezetter-

vező szoftverben kell végrehajtani. Az ágyazási- és rugómerevségeket futtatásonként korri-

gálva az illesztési háló pontjaira kiadódó süllyedések és cölöpfej-nyomatékok a talajviselkedés 

tekintetében jóval fejlettebb geotechnikai szoftverrel kapott referenciaértékekhez hangolhatók.  

A módszert Plaxis 3D és AxisVM szoftverekkel végzett numerikus szimulációk eredményeivel 

verifikáltam. Bemutattam, hogy az AxisVM szoftverrel reprodukált, célszerű sűrűségű illesz-

tési hálóval a számított süllyedések közel egy nagyságrenddel kisebb átlagos relatív hibával 

(~0,2%) közelíthetik a geotechnikai modell referencia-süllyedéseit, mint a gyakorlatban leg-

pontosabbnak számító módszer báziseredményei (~1,5%). A pontosság – mint a végeselem-

módszerben általában is – függ az illesztési háló sűrűségétől. A módszer korlátait a vonatkozó 

fejezetben részletesen tárgyaltam. 

3/2. tézis: 

Numerikus kísérletek alapján megállapítottam, hogy a rugalmas ágyazással modellezett CPRF-

szerkezetek pontról-pontra változó talpfeszültség-eloszlásának számításához szükséges ágya-

zási merevségeknek a végeselemes modell elemszámával (n) arányosan nagy adatmennyisége 

a K-közép klaszteranalízis alkalmazásával – azonos eredmények szolgáltatása mellett – a hi-

vatkozott √𝑛/2  ökölszabály szerint erőteljes mértékben, n értékétől függően akár nagyságren-

dekkel is csökkenthető. Lényeges előnye a klaszterezett adatrendszernek, hogy az így megadott 

ágyazási merevségek (pl. színkóddal vizualizált) alaprajzi eloszlása sokkal átláthatóbbá, a szer-

kezet erőtani működése érthetőbbé válik.  

Az eljárások újszerűségét a CPRF geotechnikai és tartószerkezeti modellezésének új elven 

nyugvó és a kidolgozott algoritmussal megvalósítható összekapcsolása, valamint az ágyazási- 

és a rugómerevségek számának klaszteranalízisen alapuló csökkentése képezi.     

A téziscsoporthoz kapcsolódó saját publikációk: Kanizsár (2020b); Kanizsár (2021a) 
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7.2.4. 4. tézis: az alapozás modellezésének fejlesztése 

A MOL-Campus toronyházhoz készült egyedi próbacölöp O-cellás terhelését Plaxis 3D-ben 

végzett numerikus szimulációkkal visszamodelleztem, amiben HSS talajmodellt használva a 

tervezett toronyházak viselkedése szempontjából meghatározó lágymányosi típusú kiscelli 

agyag modellezési paramétereinek megállapítására fókuszáltam.  

Az egyes paraméterek befolyását a cölöprészek elmozdulásainak mértékére és irányára kü-

lönböző próbaterhelési szinteken (~30%, ~60%, ~90%) végzett futtatásokkal vizsgáltam. Refe-

renciaértékekből számított relatív mérőszámok alapján érzékenységi kategóriákat határoztam 

meg és megállapítottam, hogy a modellezett tagolt cölöpszerkezet viselkedése a modellpara-

méterekre az alábbi táblázatban megadottak szerint érzékeny: 

cölöp elmozdulását befolyásoló paraméterek 
érzékenységi fok 

relatív változás 

alsó rész felső rész srel [%] 

Rt
inter Rp

inter erőteljes  > 50 

Eoed , OCR Eoed mérsékelt  20÷50 

Eur , m , 0,7 , G0 m , OCR enyhe 5÷20 

Rp
inter , c Eur , 0,7 , G0 , Rt

inter , c jelentéktelen 0÷5 

A modellezési paraméterek helyszíni- és laborvizsgálatokból származtatott, de bizonytalan 

értékeit a vonatkozó fejezetben részletezett szisztematikus paramétermódosítási stratégiával ka-

libráltam, majd ezeket a szerkezetkész MOL-Campus végeselemes modellezésével nyert és mé-

résekkel megállapított süllyedéseinek összevetésével validáltam. Így az alábbi táblázatban kö-

zölt értékekre jutottam: 

alré-

teg 

Eoed
ref Eur

ref m c’ref ’ ’ 0,7 G0
ref Rinter OCR 

[kPa] [kPa] [-] [kPa] [°] [°] [%] [kPa] [-] [-] 

a   

1,00 850 28 0 7,5·10-3 400.000 

0,1400 3,5 

b 105.000 315.000 0,1400 3,0 

c   0,8500 2,5 

Ezek alapján a lágymányosi típusú kiscelli agyagra új modellezéstechnikai javaslatokat fo-

galmaztam meg: 

− A réteget alrétegekre bontva célszerű modellezni a következő okok miatt: 

− a paraméter-érzékenység vizsgálata megmutatta, hogy az OCR-viszonyszámnak szigni-

fikáns hatása van a talpellenállásra, az OCR-érték pedig mélységfüggő, 

− az SSI realisztikusabban írható le, ha a cölöptalpra és a palástra különböző értékű határ-

felületi elem-paramétereket (Rinter) veszünk számításba. 

− A talaj G0 modulusa az egyedi cölöp elmozdulásait – mivel a talajfeszültség-változások loká- 
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lisak – csak enyhén befolyásolja, a CPRF modellezésében viszont – a kiterjedt feszültségtest 

okán és a határmélység befolyásolása révén – a szerepe erőteljes. Ezt a két különböző hatást 

a modellezés során – amennyire lehetséges – együttesen kell figyelembe venni. 

− Más modellezési feladatokban a HSS paraméter-csoport kiindulási értékeire a bemutatott 

paraméteregyüttes alkalmazását javaslom. Az alrétegek számát és határait a cölöp mélységi 

helyzetének és a fenti szempontok együttes figyelembevételével célszerű megállapítani.   

A tézis újdonságértékének és szélesebb körű alkalmazhatóságának az O-cellás cölöppróba-

terhelés és a megépült épület CPRF alapozásnak legkorszerűbb geotechnikai modellezésére be-

mutatott módszert, valamint e nagymodellkísérletek alapján a lágymányosi típusú kiscelli 

agyagra javasolt leghitelesebb HSS-paraméteregyüttest, illetve modellezéstechnikai fogásokat 

tartom. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: Hudacsek P., Kanizsár Sz., Koch E., Szepesházi R., 

Szilvágyi Zs., Wolf Á. (2020); Kanizsár (2021c)  

 

7.3. Az értekezés összefoglalása 

7.3.1. A kutatással elért eredmények és megvalósult célok 

A kutatási téma felvezetéséről szóló első fejezetben az előzmények és egy átfogó jellegű prob-

lémafelvetés mellett kiemeltem a téma aktualitását, és összefüggésbe hoztam azt a személyes 

szakmai praxisommal és motivációimmal. Ismertettem, hogy a kutatás megkezdése előtt milyen 

célokat tűztem ki, és hangsúlyoztam, hogy e kitűzött célok a kutatás folyamán – tekintettel a 

téma sokszínűségére – valamelyest óhatatlanul változhattak. 

A kutatás első részében – hazai szakirodalom és referencia hiányában – képet alkottam a 

toronyházak esetében általában alkalmazott szerkezetekről. Bár a kutatás kijelölt tárgyának nem 

volt része a toronyházak tartószerkezeti vonatkozása, az alapozás és a szerkezet integráns egy-

sége miatt koncepcionális szinten azt is áttekintettem. A rendszerszemléletű megközelítésmód 

mellett a részletekre is fókuszálva a gyakorlati tervezés talajkörnyezeten kívüli, egyéb helyspe-

cifikus körülményeit is vizsgáltam. Szót ejtettem a szerkezetet meghatározó legfontosabb épí-

tészeti szempontokról és meghatároztam a jellemző függőleges és vízszintes terhek nagyság-

rendjét. A 2. fejezetben közölt összegyűjtött és rendszerezett ismeretekről több publikációban 

számoltam be.  

A 3. fejezetben az összegyűjtött információkra támaszkodva a budapesti körülmények között 

optimális alapozási koncepció meghatározására alkalmas módszert dolgoztam ki. Az összes 
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európai toronyház internetes adatbázisokból származó adatait feldolgozva, azokra a klaszter-

analízis egy speciális, úgynevezett kétlépcsős eljárását alkalmaztam. Az általam bevezetett in-

dexekkel elvégzett klaszterezéssel olyan megépült toronyházakat választottam ki, melyek alap-

ján az optimális alapozási koncepció megállapítható. A módszer az Eurocode EN 1997-1 első 

fejezetében említett, összehasonlító tapasztalaton alapuló tervezés egy általam kidolgozott vál-

tozata, mely – a koncepcionális tervezés szintjén – az elméleti számításokkal alátámasztott ter-

vezéssel egyenértékűnek tekinthető. Az eredményeket az 1. tézisben mutattam be. A módszer 

ismertetésénél hangsúlyoztam, hogy az eljárás hasonló, egzakt mérőszámokkal gyakran nem 

leírható többváltozós osztályozási feladatokra (pl. technológiai eljárások értékelése, kiválasz-

tása), döntéstámogatási célokra könnyen adaptálható. Az adatelemzés eredményei alapján fel-

vetettem, hogy a helyi körülményekhez optimális CPRF alapozáson kívül, bizonyos feltételek 

mellett a cölöpök nélküli lemezalapozás is szóba jöhet, amit a 6. fejezetben részletesebben is 

megvizsgáltam. 

A toronyházak esetében lényeges hatást jelent a földrengés, a 4. fejezetben ezért egy aspek-

tusát vizsgáltam. A tervezés kezdeti fázisában a szeizmikus erők közelítő számításához        

szükséges megbecsülni az épület első rezgésalakjához tartozó periódusidőt. Ehhez egy, az EC8-

ban javasolt empirikus formulát fejlesztettem tovább. A Budapestre tervezhető toronyházakhoz 

alkalmas tartószerkezeti rendszerű, térbeli végeselemes modelleken végzett numerikus szimu-

lációkkal előállítottam azok alaprezgési periódusidőit. Az egyes modellek különböző paramé-

tereit (épületmagasság, térszín alatti mélység, megtámasztási viszonyok) változtatva vizsgáltam 

azok hatását a periódusidőre. Az alapozást rugalmas ágyazásként modelleztem, és ebből szár-

maztatva két új, a periódusidő becslésére szolgáló formulát javasoltam. Ezekkel már a model-

lezést megelőző fázisban egyszerűen, gyorsan és a rugalmas ágyazási merevséget is figyelembe 

véve becsülhető az épület munkaigényes végeselemes modellezésből számítható periódusideje. 

A formulákkal 5%-on belüli pontosság érhető el, az eredmények validálásához a MOL-Campus 

épületének a tervezés során meghatározott periódusidőit használtam. Eredményeimet a 2. tézis-

csoportban fogalmaztam meg. 

A toronyházak alapozásának tervezése a szokásosnál analitikusabb megközelítésmódot kí-

ván. Az 5. fejezetben duális (geotechnikai és tartószerkezeti) térbeli végeselemes modellezés-

sel, újszerű megközelítésen alapuló approximációs módszert dolgoztam ki a CPRF ágyazási- 

és rugómerevségeinek pontosabb számításához. Ehhez azt a numerikus szimulációkkal igazolt, 

de azok nélkül is belátható elvet használtam, hogy egy szerkezet alaplemezének geotechnikai 

modellel meghatározott kinematikai jellemzői azonosan elérhetők a szerkezettervező szoftver 

helyesen megválasztott ágyazási- és rugómerevségeivel, és ezek az ágyazási jellemzők jelentik 



148 

az elvileg legpontosabban meghatározható értékeket. A módszerbe integráltam azt az egyéb-

ként önálló eredményként is bemutatott eljárást, ami a nagy alaplemezek esetében jelentős idő- 

és munkaráfordítással megadható ágyazási értékek számának radikális csökkentését célozza. 

Az eredményeimet a 3. téziscsoportban összegeztem. 

A MOL-Campus próbacölöpjének erő-süllyedés görbéjét geotechnikai 3D végeselemes 

szoftverrel a legfejlettebbnek tartott, HSS talajmodellt alkalmazva visszamodelleztem. Sokvál-

tozós paramétercsoport meghatározására alkalmas kalibrálási stratégiát dolgoztam ki, mellyel 

eljutottam a vizsgált, lágymányosi típusú kiscelli agyag általam javasolt HSS-paramétereihez. 

A MOL-Campus alapozásának e paraméterekkel végzett végeselemes analízis eredményeit az 

épület süllyedésmérési adataival összevetve a modellezés kidolgozott módszerét és a paramé-

tercsoportot is validáltam. Ezek alapján újszerű modellezéstechnikai ajánlásokat fogalmaztam 

meg, és alternatív alapozási szerkezetet is javasoltam. Mindezeket a 4. tézisben foglaltam össze. 

A négy téziscsoportban összefoglalt hat tézishez kapcsolódó kutatási anyag bemutatása az 

értekezés terjedelmi korlátja miatt jelentős szelektálást igényelt, így a főszövegben nem közölt 

részleteket is eredményezett. Ezek közül a fontosabbakat mellékletben csatoltam.  

Az értekezés címe által felölelt téma egésze természetesen egy PhD értekezéssel nem fed-

hető le, a kötelezőnek gondolt (2. fejezet) és a szükséges (3. fejezet) tartalmi részeken kívüli 

témákat egyrészt a MOL-Campus folyamatban lévő projektje generálta (4. és 6. fejezet), más-

rész a bevezetőben említett személyes motivációk (5. fejezet) inspirálták. Nem vitás, hogy 

számtalan kutatható/kutatandó munkarész akad még e területen a jövőben is, melyek még in-

kább felértékelődnek, ha az első, itt bemutatott toronyház projektet több is követi majd. Zárás-

ként erről ejtek szót az utolsó pontban.  

7.3.2. Javaslatok a további kutatásokra 

Kutatási eredményeim további tudományos vizsgálatra érdemes témákat vetnek fel. Az, hogy 

ezen tartalmak nem részei az értekezésnek, részben az értekezés kihasznált terjedelmi keretével, 

részben további szükséges talajmechanikai vizsgálatok és monitoring mérések hiányával ma-

gyarázható. Az alább javasolt kutatások nem mindegyike kecsegtet feltétlenül tézisértékű tudo-

mányos eredménnyel, azonban a téma egészéhez feltétlenül hasznos adalékkal szolgálhatnak. 

A 2. fejezetben vizsgált alapozási és tartószerkezeti koncepciók, valamint helyspecifikus ter-

vezési körülmények elemzése továbbfejleszthető a toronyházak építésére kijelölt helyszínek 

talajmechanikai adottságainak további kutatásával. Az É-Csepelre kijelölt helyszín tervezett to-

ronyházainak alapozáshoz, illetve annak a bemutatott geotechnikai modellezéséhez igazodó              

talajvizsgálati program részletes kimunkálása és megvalósítása fontos kiegészítést jelentene. 
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Az ebből származó, a felső-oligocén és a miocén rétegekre irányuló részletes talajmechanikai 

vizsgálatok megfelelő kiindulási alapot jelentenek az alapozás modellezési lehetőségeinek to-

vábbfejlesztéséhez. E témakört – a 6. fejezet tartalmához hasonlóan – HSS-anyagmodellel vé-

gezhető numerikus szimulációk eredményeinek értékelésével lehetne teljessé tenni, amihez egy 

a Szigetcsúcson esetlegesen induló toronyház-projekthez fúrt próbacölöp mérési eredményeire 

lenne szükség. 

A 2. és 4. fejezetekhez szerkezettervező szoftverrel végzett numerikus szimulációk dinami-

kus ágyazási merevségek megadását igényelték. Az ezek alapjául szolgáló dinamikus modulu-

sok szakirodalmi ajánlások szerint statikus vizsgálatok eredményeire vonatkozó korrelációkból 

származtathatók, de a különböző talajokra végzett kísérletek jelentős szórást mutató eredmé-

nyei miatt csak viszonylag tág határok között adhatók meg. A kijelölt építési helyszíneken                  

található, toronyházak alapozását meghatározó talajok ezen értéktartományainak szűkítésére 

irányuló kutatások a realisztikusabb modellezéshez, ezáltal pontosabb eredmények eléréséhez 

nyújtanának segítséget.     

A CPRF-szerkezetben működő cölöpök monitoring-eredmények alapján történő vissza-                  

modellezését és azok egyedi próbacölöp mérési eredményeivel való összehasonlítását elméleti 

és gyakorlati szempontból egyaránt hasznos feladatnak ítélem. A csoportban működő cölöp és 

az egyedi cölöp viselkedésbeli különbözőségének vizsgálata „klasszikus” kutatási téma, a helyi 

talajokban működő nagyátmérőjű cölöpökre irányuló vizsgálódás várható eredményeinek új-

szerűsége garantált. 

Fontos információkat lehetne nyerni a CPRF-szerkezeteket jellemző, 3.fejezetben említett 

pr -tényező helyi talajokban történő optimalizálását célzó kutatásokból. Ez az érték az ott be-

mutatott diagram szerint meglehetősen tág határok között mozoghat, és az alapozási szerkeze-

tek anyag- és technológiai igényét elsődlegesen befolyásolja. A helyi talajokra vonatkozóan 

megtalált optimuma egyértelmű gazdasági előnyt jelenthet, ami a toronyházak mellett a szok-

ványos méretű épületek alapozása esetében is jelentkezne. 

Végezetül fontos modellezési feladatnak és hasznos kutatási résznek gondolom a szerkezet me-

revségének hatására irányuló numerikus kísérleteket. Korábbi ajánlások, tapasztalatok ugyan 

fellelhetők e tárgykörben (a 6. fejezetben magam is hivatkoztam ilyenekre), de a szerkezetet és 

talajt is kezelni képes korszerű szoftverekkel (pl. Plaxis 3D) az eddig megfogalmazott feltevé-

seket tovább lehetne vizsgálni, pontosítani. A talajkörnyezetbe helyezett szerkezetből csak any-

nyit érdemes modellezni, amekkora rész merevsége még valóban hatással van az eredményeket 

(pl. süllyedések). Ennek rendkívül fontos hozadéka az a kutatási eredmény lenne, amellyel a 

modellépítési munka mennyiségét és a modellfuttatási időket lehetne optimalizálni. 
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M1 

A1. MELLÉKLET 

Az építési helyszínek geológiai áttekintése 

A1−1. A felhasznált szakirodalom 

Budapest talajadottságai a nagyszámú, évtizedek óta halmozódó talajmechanikai 

feltárásokból származó adatoknak és az évszázados múltra visszanyúló geológiai jellegű 

feltérképezésnek, illetve kutatási programoknak köszönhetően jól ismertek. A Duna jobb 

partjának geológiai jellemzőit meghatározó Budai-hegységgel kapcsolatban számos geológus 

közölt ma már alapműveknek tekinthető tudományos publikációt. 

Régebbi időkben született, de ma is hasznos műnek tekinthető Schafarzik és Vendl először 

1929-ben megjelent Geológiai kirándulások Budapest környékén c. munkája. A szerzők a 

könyvből idézett részlet szerint bebarangolták „tudományos megfigyelésre (térképpel, 

vázlatkönyvvel, iránytűvel, zseb-aneroiddal és esetleg még egy kis kodakkal is) – és kőzet és 

kövületgyűjtésre (hátizsákkal, kalapáccsal, vésővel és csomagoló-anyagokkal) kellőképpen 

felszerelve, Budapest közelebbi és távolabbi környékét”. Ugyancsak majd évszázados múltra 

tekint vissza Schmidt Eligius Róbert 1933 és 1935 között a Csepel-sziget északi részén végzett 

kutatásairól szóló műve, mely több helyen 50 méterig mélyített fúrások eredményei alapján ad 

igen részletes és precíz leírást a terület tektonikai és hidrogeológiai viszonyairól. Mivel a terület 

még napjainkban is jórészt beépítetlen, a kevés feltárásból származó csekély információ miatt 

ez a leírás nagy jelentőséggel bír. Különösképpen azért, mert itt a toronyházak számára kijelölt 

terület alatt már nem a középső-oligocén korú kiscelli agyag található, hanem egy ritkábban 

előforduló, kevésbé „megkutatott”, felső-oligocén, illetve alsó-középső-miocén korú 

rétegösszlet. 

Későbbi időkből származik Wein A Budai hegység tektonikája (1977) c. műve, mely a 

hegység rétegtani felépítését geológiai korok szerint tekinti végig, részletes leírást adva az 

értekezés szempontjából fontos oligocén és pleisztocén-holocén korok között keletkezett 

rétegekről. A geológiai művek szerzői közül megemlítem még Báldi budai és Buda környéki 

oligocén, miocén rétegsoraival foglalkozó munkáit (pl. Adatok Budafok és Törökbálint 

környékének rétegtani viszonyaihoz, 1958; illetve Magyarországi oligocén és alsómiocén 

formációk, 1983) és a későbbi időkből Nagymarosy hasonló témájú műveit (pl. Magyarországi 

oligocén, 2002). 

Mérnökgeológiai vonatkozásban jelentős többek között Paál budai agyagokkal foglalkozó, 

1976-ban közölt munkája, vagy éppen Fodor T.-né és Kleb 1986-ban megjelent átfogó műve, 

mely Magyarország mérnökgeológiai térképéhez készült magyarázókötet. A fővárosi 
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metróépítéshez kapcsolódó művek kiemelt fontosságúak, melyek az eddig emlegetett budai 

oldalon túl, a pesti oldal mérnökgeológiai viszonyaival is részletesen foglalkoznak. Alapműnek 

tekintem a Greschik által szerkesztett Mérnökgeológiai szemlében közölt „A budapesti 

metróépítés földtani eredményei” c. munkát (Bubics, 1978). Ez a publikáció a metróépítési 

gyakorlata során tett, tudományos igényességgel összegyűjtött megfigyelések és tapasztalok 

összefoglalása. A legutóbbi metróépítés mérési eredményeit és tapasztalatait Görög PhD 

értekezésében (2008) dolgozta fel, mely a budai eocén és oligocén korú agyagtartalmú kőzetek 

értékelésével foglalkozik, jelentős részt szentelve a kiscelli agyagnak.  

  

 A1-2. Általános geológiai összefoglalás 

Mindkét kijelölt helyszín a Csepeli-sík megnevezésű kistáj része, a Duna mentén 

elhelyezkedő síkság Budapest déli részére benyúló, legészakibb csücskében található. Az 

áttekintést a helyszínekre bontva külön ismertetem. Annak ellenére, hogy az egymáshoz 

viszonyított csekély távolság miatt a geológiai történet nagyjából közös, teljes egyezésről nem 

beszélhetünk. Ezt az a szembetűnő különbség is alátámasztja, hogy a Csepel-szigeti fúrások 

jellemzően miocén korú rétegeket is harántoltak, szemben a lágymányosi helyszín fúrásaival. 

A lágymányosi helyszín a Budai-hegység dél-keleti oldalának lábánál terül el, melyet a 

Budaörs-Gellérthegy tengely mentén húzódó Budaörsi-eltolódás határol. A határvonal mentén 

meredek lejtők alakultak ki a Budaörsi-medence irányába (Fodor et al. 1994). Magyarország 

pre-kainozoos földtani térképe szerint a geológiai alapkőzet karni medence fáciesű márga és 

mészkő, illetve ladin-karni platform fáciesű dolomit. Az előbbi a középső-triász idején 

keletkezett medencékben jött létre, a transzgressziós időszakokban végbemenő lerakódás 

kiterjedésének növekedésével (Haas és Budai, 2014). Az utóbbi sekélytengeri karbonátos 

kőzettest, mely a helyszín közelében Budaörsi Dolomit, Fődolomit, illetve a Mátyás-hegyi 

Formáció Sashegyi Dolomit Tagozatának formáiban jelenik meg (Karádi et al. 2016). A 

helyszínhez közel eső, két nagymélységű fúrás (15 353,00 B-15 és 14 243,00 Kr-1) a pretercier 

felszínét 489, ill. 515 m mélységben harántolta.  

A triász időszaki képződmények eltérő mértékben lepusztult és karsztosodott felszínén – 

üledékhézagot követően – a paleogén időszakban ciklikus transzgresszió-regresszió általi 

üledéklerakódás következett be. A késő-eocén elején benyomuló tenger sekélyvízi üledékeként 

keletkezett Szépvölgyi Mészkőre viszonylag gyors tengermélyülés következtében mélyvízi 

üledékként Budai Márga települt, melyek együttes vastagsága átlagosan 200 m (Nagymarosy, 

2002).  
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A kora-oligocén korban képződött Tardi Agyagból folyamatosan kifejlődő, közép-oligocén 

Kiscelli Agyag Formáció jelenti mérnök-geológiai szempontból a szóban forgó terület építési 

feküjét, melyről a későbbiekben részletesebben is szó esik. Fontos geológiai előzmény e rétegre 

nézve az, hogy a miocén kor egy részében a Budai-hegység a tenger visszahúzódása miatt 

szárazulattá vált, ami újabb üledékképződés helyett a felsőbb szinteken lerakódott rétegek 

lepusztulását eredményezte.  

Újabb üledékképződés a negyedidőszakban kezdődött. Az Ős-Duna jellemzően pliocén-

pleisztocén átmenet időszakában végbemenő, jelentős mértékű, természetes meder- és 

folyásirány-változásai a holocén korban fejeződtek be, melyek eredményeként a később főággá 

váló meder jelenlegi helyére került (Mike, 1991). A folyó üledékképző tevékenységének 

következtében a lágymányosi helyszín – mint egykori ártér – környezetében csakúgy, mint a 

Pesti-síkságon az agyag fölé folyóvízi homokos kavics, homok, iszap, szerves iszap rakódott 

le. 

A Csepel-szigetcsúcson végzett mélyfúrás (14 244,00 Kvzs-1) a pretercier felszín mélységét 

a terepszint alatt 308 m-en érte el. A fúrási szintek közötti minimális, ~5 m körüli az eltérés, a 

Csepeli helyszín alatti triász réteg azonban tengerszint feletti magasságokkal számolva 176, 

illetve 203 m-rel van magasabban a lágymányosi helyszín alapkőzetéhez viszonyítva. Ennek 

oka minden bizonnyal az, hogy a Budai hegységet a már említett Budaörsi-eltolódással 

megegyező irányú, azaz DNy-ÉK-i, és arra merőleges ÉNy-DK-i törésvonalak tagolták 

kiemelkedő sasbércekre és árkosan besüllyedt medencékre (Görög, 2008). A Gellérthegy 

feltolódott sasbérce előtt elterülő lágymányosi helyszín is nagy valószínűséggel egy ilyen 

harmad-, illetve negyedkori üledékekkel feltöltött lesüllyedt árok, ami magyarázza a csepeli 

fúrásban harántolt triász időszaki alapkőzet jelentősen magasabb szintjét. Ezt támasztja alá 

Wein A Budai-hegység tektonikája (1977) c. művében tett megállapítása is, miszerint „A Budai-

hegység területén a kiscelli agyag általában 100-200 m vastag, de a D-i elősüllyedékben és a 

Pesti síkság területén az 500-600 m-t is eléri.” Ez természetesen a két helyszín között kialakult 

vető létezését feltételezi. A triász időszaki alapkőzet egyébként megegyezik a lágymányosi 

helyszín alatt található kőzetekkel, azaz dolomit és mészkő, illetve márga. 

Kifejezetten a Csepel-sziget északi részének tektonikai, sztratigráfiai és hidrológiai 

viszonyaival részletes és átfogó módon Schmidt 1939-ben megjelent műve foglalkozik. 

Kutatófúrásaival a pleisztocén és holocén rétegek alatt a középső oligocéntől egészen a felső 

pannonig terjedő rétegeket tárt fel (A1-1. ábra). 
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a, b – toronyházak telepítési helyszínei; I. - Kiscelli Agyag; II. – felső-oligocén rétegek; III. – miocén rétegek 

A1-1. ábra: Schmidt É-csepeli fúrásai alapján készült korabeli térkép részlete – szerkesztett változat 

A kiscelli agyag jellemzően a Szigetcsúcs É-i, ÉNy-i részén található, melyet alátámasztanak 

a Kvassay-zsiliptől északra épülő Budapesti Atlétikai Stadionhoz készült talajvizsgálati jelentés 

(Geoplan Kft., 2018) megállapításai is: „A dunai terasz alatt, a 90.0-91.5 mBf mélységtől szürke 

színű, oligocén korú alapkőzet jelentkezett. … A területen húzódó északkelet-délnyugat irányú 

tektonikai vonaltól északra a középső oligocén korú Kiscelli agyag formáció, míg attól délre 

felső oligocén korú homok, homokos agyag, agyag formáció jellemző.” (A1-1. ábra I. és II. 

területek). Schmidt feltárásai azt mutatják, hogy a felső oligocén alaprajzi kiterjedésének 

említett törésvonal alatti határa a Petróleum-kikötőt ÉK-i irányba a soroksári Duna-ág bal 
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partján található Timót utcával összekötő vonalig terjed, mely a budai oldalon Albertfalva 

magasságában folytatódik.    

A miocén kor mediterrán emeletét tárták fel a felső oligocén déli határvonalától délre. A 

rétegsornak e fejezetben azért van jelentősége, mert alaprajzi elhelyezkedése folytán a 

toronyházak számára kijelölt helyszín alatt (A1-1. ábra „b” jelű terület) valószínűsíthetően 

megtalálható. 

A Schmidt térképén III. számmal jelölt mediterrán emeletbe tartozó rétegek további 

felosztásban találhatók meg Schafarzik és Vendl (1929) munkájában. Ők e terület északi részét 

az alsó-mediterránhoz (alsó-miocén), míg déli részét a felső-mediterránhoz (középső-miocén) 

sorolták. 

Schmidt fúrásai a felső mediterrán badeni emeletébe tartozó lajtamészkő rétegeket, valamint 

szarmata, illetve pannon-pontuszi emeletek rétegeit is harántolták, ám ezek a toronyházak 

telepítési helyszínétől már távolabb esnek. A triász alapkőzetre települt oligocén-miocén 

üledéket a teljes területen 10÷12 m vastag pleisztocén kavicstakaró fedi, melyet kisebb-

nagyobb vastagságban futóhomokszerű felhalmozódások borítanak, benne pedig kisebb 

vastagságú agyag- és homoklencsék találhatók. 

E rövid áttekintés után sorra veszem a telepítési helyszíneken megtalálható talajokat, és 

tömören összefoglalom a legfontosabb jellemzőiket az A2. mellékletben. 
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A2. MELLÉKLET 

Az építési helyszínek talajmechanikai leírása 

 A2−1. Jellemző fedőrétegek 

A tercier rétegek felett a Duna mentén, annak teraszanyagaként jellemzően világosbarna-

szürke színű folyóvízi kavics, homokos kavics, kavicsos homok települt. A csepeli oldalon, az 

Atlétikai Stadionhoz készített fúrásokban inkább a homokos kavics, a lágymányosi oldalon 

(MOL-Campus) pedig kavicsos homok a jellemző. Míg a csepeli fúrásokban a réteg átlagosan 

4÷5 m vastag, addig a lágymányosi helyszínen kb. 10 m. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 

part felől haladva a Csepel-sziget belseje felé a jellemző rétegvastagság nő (Schmidt 10÷12 

méterről tesz említést), a Lágymányoson végzett, a Dunaparthoz közelebb eső fúrásokban pedig 

a réteg elvékonyodása észlelhető. A homokos kavics mértékadó szemcseátmérője dm = 5÷15 

mm, a kavicsos homoké dm = 0,15÷0,35 mm, a hatékony szemcseátmérője de = 0,003÷0,50 mm, 

az egyenlőtlenségi mutatója Cu = 5÷30. A homok és kavics frakciók aránya változó, az alsóbb 

zónákban az utóbbi megnő. Iszaptartalma csekély, agyagtartalma elenyésző. Állapota 

jellemzően közepesen tömör, bár lokálisan előfordulnak benne laza zónák is, de az alsóbb, 

oligocén réteg feletti zóna már egyértelműen tömör. Ezt mutatja az is, hogy a statikus szondák 

többsége ezen alsóbb rétegekben elakadt. A CPT csúcsellenállása mindkét helyszínen 

megegyezik, átlagosan 25 MPa. A Csepel-szigeten végzett egyéb fúrások alapján számítani kell 

a kavicsteraszban lokálisan közbetelepült sovány agyag, homokos iszap rétegekre (Ip = 

17÷19%, Ic = 0,80÷1,05), ez Schmidt korábban említett, hasonló megállapítását támasztja alá. 

A kavicsterasz felett általában, és a már említett fúrások tanúsága szerint is ártéri 

öntéstalajok települtek. Mivel ezek a felszínhez közeli rétegek és rétegvastagságuk sem túl 

nagy, a toronyházak várható alapozási mélyégét figyelembe véve vizsgálataim szempontjából 

jelentőségük kicsi. Ismertetésük ennek megfelelő részleteségű. Az általában nagy, közel 30%-

ot is elérő izzítási veszteségük magas szervesanyag tartalomra utal, ennek felel meg sötétszürke, 

feketefoltos színük is. A rétegösszletben jellemzően közepes agyag, kisebb részben sovány-, 

illetve kövér agyag és homokos iszap talajok találhatók. Míg a csepeli fúrásokban a vastagságuk 

eléri a 2÷4 métert, addig a lágymányosi oldalon ez jellemzően mindössze 1 m, bár helyenként 

itt is kivastagodik. A magas szervesanyag-tartalom miatt jelentős víztartalommal bír. Állapota 

puha, gyúrható (Ic = 0,1÷0,9; Ip = 10÷40 %), átlagosnál gyengébb teherbírású, kompresszibilis 

réteg (Es = 3÷6 MPa), amit a CPT-szonda mindössze 1÷2 MPa értékű csúcsellenállása is mutat. 

Az öntéstalajok felett mindkét fúrási helyszínen jelentős vastagságú feltöltés található, bár a 

csepeli részen ez inkább a parthoz közelebbi területeken jellemző, a belső részeken kevésbé. A 
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feltöltések leginkább anyagukat tekintve térnek el egymástól. A lágymányosi területet a 

kelenföldi hőerőmű salakjával töltötték fel, a Szigetcsúcson ezt helyi anyagokkal oldották meg. 

Így az utóbbi az előbbitől eltérően igen heterogén. A statikus szonda csúcsellenállása 5÷10 MPa 

körüli értéket mutat, laza állapotú, gyenge teherbírású, alapozásra alkalmatlan rétegek, a 

salakfeltöltés nyírószilárdsága pedig víz hatására jelentősen le is csökkenhet. A toronyházak 

alapozásának vizsgálata szempontjából indifferens rétegek.   

 

A2−2. Miocén rétegek 

Miocén rétegek alatt itt a Schmidt által feltárt mediterrán emeletébe tartozó rétegeket kell 

érteni, vagyis azokat az alsó- és középső-miocén korú talajokat, amelyek a csepeli helyszín D-

DK-i sarka alatt valószínűsíthetők (A1. melléklet, A1-1. ábra, III. terület). Középső-miocén 

korú lajtamészkő a csepeli fúrásokban nem, csak a Soroksári Duna bal partján került elő, a felső 

miocén korú szarmata rétegek a helyszínt pedig már nem érintik.    

Arra már korábban többen is rámutattak, hogy a Budai-hegység K-ÉK-i pereme mentén az 

alsó-miocén rétegek hiányoznak. Azt, hogy az üledékhézag meddig tartott, az É-D-i metróvonal 

alagúthajtása során, valamint a Dél-Buda – Rákospalota akkori nyomvonalához készült fúrások 

alapján sikerült tisztázni. A geológiai vizsgálatok eredményeiből a vonal mentén települt 

miocén rétegek korát a középső bádeni alemeletbe sorolták, vagyis a középső miocén felsőbb 

szintjébe. Bubics a Budapesti metróépítés földtani eredményei c. munkájában részletesen 

elemzi ezt az igen változatos rétegcsoportot, melynek bázisüledéke a Dunazug-hegység 

vulkanizmusából származó riolittufa lepusztulása által keletkezett aleurit és terrigén anyag 

keveredéséből jött létre. E bentonitos üledékcsoport fő alkotóelemei a szenes/meszes bentonitos 

aleurit, aleuritos bentonit, bentonitos aleurittal cementált breccsa és bentonit-kavicsokból álló 

konglomerátum. A bázisüledék felett regionális elterjedésű csökkentsósvizi homokos üledék 

rakódott le – durva törmelékes kavicsos homok és konglomerátum, homokos agyag, illetve 

homokkő formájában. A miocén tenger előrenyomuló és visszahúzódó ciklusai által a 

partközeli sávokban szárazföldi, illetve édesvízi (tavi, mocsári) üledékes rétegek (agyag, 

aleurit, homok, homokkő) települtek. 

Schmidt leírása szerint „A mediterráni főkép szürkés-zöld, többé-kevésbé meszes s agyagos 

homokokból, kisebb, de esetenként még több m vastag, finom vagy darás, néha aprókavicsos 

csillámos homokokból, szürkés-zöld és helyenként limonitos festődésű, többnyire meszes kötő-

anyagú finomabb vagy durvább, csillámos homokkövekből áll. Alárendelten zöld agyagok s 

zöldes-szürke, ill. kékes-zöld homokos agyagpadok is fordulnak elő benne. Alsó részében rész-
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ben (valószínűleg burdigalien) kavicsok kerülnek túlsúlyba.” Bár ebben a leírásban is hasonló 

rétegekről olvashatunk, megítélésem szerint ezek a miocén rétegek a metróépítésből megismert 

miocén rétegeknél idősebb képződmények, ami a következőkkel magyarázható. Schmidt 

térképén a mediterránnak nevezett rétegcsoport, mely Schafarzik és Vendl alapján 

beazonosíthatóan alsó- és középső miocén korú, Budafok irányából, a Duna vonalát keresztezve 

éri el a Csepel-szigetet és fordul észak-kelet irányba. Az tudható pl. Báldi (1958) leírásaiból, 

hogy a Budafoki területen – eltérően az ÉD-i metróvonal pesti oldalán tapasztalt üledékhézagtól 

– a felső oligocén feletti üledéklerakódás az alsó-miocén eggenburgi emeletével folyamatosan 

fejlődött tovább. A középső-miocén korú ottnangi és kárpáti (alsó- és felső helvéti) emeletek 

erre települtek, s csak a felsőbb rétegekben jelenik meg az a riolittufa, amiből a metrónál 

ismertetett bádeni bázisüledék származik. A Csepel-sziget északi részén Schmidt által jelzett 

mediterrán üledékegyüttes tehát a bádeninél idősebb korú alsó- és középső miocén rétegcsoport.  

Miután a kor tisztázódott, talajvizsgálati jelentés viszont a területre nem készült, csak arra 

van lehetőség, hogy a szakirodalmi adatok alapján a rétegsorokat általánosan leíró és néhány 

talajfizikai jellemzőjüket bemutató ismertetést adjak.  

Az alsó-miocén burdigáliai emelet jellemző szemcsés anyaga az agyagos-homokos kavics. 

Ez heterogén, osztályozatlan, durvaszemű, nem ritkán homok, agyag és konglomerátum 

közbetelepüléssel. Kedvező teherbírású, de kötöttsége, agyagtartalma miatt a beszivárgó vizek 

tárolására képes, ami mozgások kialakulását segítheti elő. Szemeloszlási görbéje az A2-1. ábra 

4-es jelű talajként feltüntetett törökbálinti kavicséval azonosítható, mely Báldi (1958) leírása 

szerint a budafokival egyező réteg.  

 

A2-1. ábra: Miocén és pliocén homokos kavics szemeloszlása (Török 1981) 

 (forrás: Fodor és Kleb (1986)) 
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Az alsó miocén eggenburgi emeletének másik jellemző, de kötött talaja a szárazföldi 

kifejlődésű tarkaagyag. Fúrásadatok híján ennek csepeli előfordulása nem ismert, jelenlétének 

tisztázása a jövő feladata. E talaj anyaga meglehetősen változatos, a szeszélyesen települt 

homokos rétegben gyakoriak a homoklencsék. Jellemzője továbbá a vízérzékenység, a kis 

képlékenység és a homoklencsékbeli nyomás alatti pórusvíz. Főbb jellemzőit az A2-1. táblázat 

mutatja. 

A2-1. táblázat: A tarka agyagok kőzetfizikai jellemzői 

 
Érték 

WL IP 
Ic e 

d 

[%] [%] [kN/m3] 

átlag 35,1 14,4 1,50 0,58 20,1 

min. 19,2   1,9 0,29 0,41 18,9 

max. 53,5 31,1 3,33 0,96 21,5 

szórás   7,0   5,5 0,51 0,10   3,8 

(Forrás: Fodor és Kleb (1986)) 

A középső miocén többek közt Budafokon is feltárt, így valószínűleg a Csepel-szigetre is 

áthúzódó ottnangi és kárpáti emeletben szintén megtalálható a kavicsos-konglomerátumos 

kifejlődésű rétegösszlet. A burdigáliai kavics szintje felett elhelyezkedő réteg vastagsága nem 

túl nagy. E korra jellemzőbb rétegsor inkább a váltakozóan édesvízi és tengeri üledékösszlet, 

mely agyag, homokos agyag, helyenként agyagmárga talajokból áll. Jellemzően közepes 

plaszticitású, sovány agyagok, képlékenységük kicsi, kis- vagy közepes mértékben 

térfogatváltozóak. Teherbírásuk és szilárdsági jellemzőik kedvezőek. Jellemző értékeiket az 

A2-2. táblázat mutatja. 

A2-2. táblázat: A középső-miocén agyagok kőzetfizikai jellemzői 

 

 Érték  
WL IP 

Ic e 
d c 

[%] [%] [kN/m3] [kPa] 

átlag 37,4 16,0 1,13 0,64 21,0 325 

min. 24,0   7,0 0,14 0,42 19,0 250 

max. 44,0 25,0 2,25 0,84 22,0 350 

szórás   4,5   4,4 0,51 0,09   0,5   41 

(Forrás: Fodor és Kleb (1986)) 

 

A2−3. Felső-oligocén rétegek 

Schmidt Csepel-sziget északi részére irányuló kutatásának fúrásadatait (1939) támasztja alá 

az FTV 13/36 sz. fúrása, mely a pleisztocén képződmények alatt felső-oligocén réteget tárt fel. 

Schmidt fúrásai a dunai kavicsterasz alatt iszapos, finomabb és durvább homokpadokat, 

agyagos, meszes homokköveket, sötétszürke agyagot és homokos-meszes márgát tártak fel 



 
Az építési helyszínek talajmechanikai leírása                                     A2. MELLÉKLET - 2. fejezet 

M10 

sűrűn váltakozó rétegzettségben, az FTV fúrásnaplója pedig szürke sovány és közepes agyagot 

rögzít. Fodor és Kleb (1986) szerint az oligocén felső szakasza már durvább törmelékes, 

homokos kifejlődésű, helyenkénti kavicsbetelepülésekkel. Jellemzőiket az A2-3. táblázat 

szerint adják meg. 

A2-3. táblázat: Felső-oligocén üledékek kőzetfizikai jellemzői 

 Típus Érték W [%] WL [%] Ip [%]  [°] 

  átlag 16,2 29,2 9,8  

Iszapos homok min. 10,0 22,0 6,0  

  max. 33,0 13,0 28,0  

  átlag 16,2 41,0 18,7 23,8 

Homokos agyag min. 8,0 32,1 12,6 15,2 

  max. 23,0 46,0 23,5 31,0 

  átlag 22,6 52,7 28,0  

Iszapos agyag min. 12,0 42,7 20,0  

  max. 40,0 74,2 42,3  

(Forrás: Fodor és Kleb (1986)) 

Kifejezetten a Csepel-sziget északi részén található felső-oligocén réteg elemzésével 

kapcsolatos szakirodalmi anyagot nem sikerült fellelni, de az északabbra fekvő, pesti területen 

előforduló felső-oligocén, a metróépítés során feltárt rétegeire vonatkozóan részletes leírás áll 

rendelkezésre (Bubics, 1978). Eszerint kifejlődését tekintve két jól elkülöníthető fáciese 

figyelhető meg, az idősebb, alsó a felső-rupéli átmeneti zónához kapcsolódik, fő összetevője az 

aleurit. 

Tipikus agyagszerű megjelenéséről nem beszélhetünk, jellemzően a változó kőzetliszt-

tartalmú rétegek egymásba fogazódó összleteként definiálható. A fiatalabb, felső zónában 

leggyakrabban nagy homoktartalmú kőzetek képződtek, esetenként homokkőként jelenik meg. 

Míg a kifejlődés alsó részének szemcsés üledékei karbonát által cementálódtak, addig a felső 

szakaszában található homokok legfeljebb agyaggal kötöttek. E különbség természetesen 

mechanikai viselkedésükben is szerepet játszik. 

Az Atlétikai Stadion projektjéhez készített talajvizsgálati jelentés szerint az elvégzett 

vizsgálatok alátámasztották a földtani térképek adatait, aminek alapján a tervezési terület építési 

alapkőzetét a felső-oligocén formációhoz sorolták. Megállapították, hogy a Kiscelli Agyag 

Formációtól korban kissé eltérő réteg tulajdonságaiban ahhoz nagyon hasonló, elkülönítésük 

emiatt nehézkes. Itt némi ellentmondás tapasztalható a Schmidt által végzett fúrási 

eredményekkel. Schmidt ugyanis a középső- és felső-oligocén DK-ÉNy irányú határát délebbre 

adta meg, az ő térképén a szóban forgó terület feküje egyértelműen kiscelli agyag. Ez 

magyarázatul szolgálhat a minták hasonlóságára, nehéz elkülönítésére (ha a Schmidt-térkép 
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szerinti felső-oligocén itt még valóban nem jelenik meg). A rétegsorból származó magminták 

állapotára az alábbi paraméterek jellemzők: 

− hézagtényező:  e = 0.3÷0.5, 

− telítettségi fok:  Sr = 0.9÷1.0, 

− térfogatsűrűség:  n = 2.0÷2.4 g/cm3. 

A statikus szonda csúcsellenállása qc = 20 MPa körüli értékre adódott, az egyirányú 

nyomószilárdság átlagos értékei pedig igen széles, qu = 200÷700 kPa közötti tartományban 

mozogtak, vélhetően a terület tektonikai zavartságából adódó ép, illetve töredezett részek 

váltakozása miatt. A keményebb zónájában haladó dinamikus szonda ütésszáma N10 = 120 

feletti volt. Mindezek alapján a hivatkozott jelentés a telített réteget nagyon kemény állapotú, 

nagyon jó teherbírású, alapozásra alkalmas összletnek írta le, amely gyakorlatilag vízzárónak 

minősül, és a kőzetszerű, illetve talajszerű viselkedés határán mozog. 

 

A2−4. Középső-oligocén réteg (kiscelli agyag) 

A kiscelli agyagnak a disszertáció későbbi részeivel kapcsolatos vonatkozásait a 2. 

fejezetben részletezem. 
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A3. MELLÉKLET 

Az alapozás függőleges terhei 

 A3−1. Teherelemzés módszertana 

A domináns függőleges és vízszintes terhek jellemző értékeinek meghatározását többféle, 

egymástól eltérő módszerrel végeztem amiatt, hogy azok előzetes várakozásoknak megfelelő, 

közel azonos eredményei a teherelemzés megalapozottságát minél erősebben alátámasszák. A 

számítási módszerek a következők: 

a) szakirodalomból származó közelítő számítások, illetve tervezési szabványban rögzített 

egyszerűsített számítási módszerek alkalmazása, 

b) térbeli modellen végzett tartószerkezeti és geotechnikai végeselemes modellezés, 

c) a szerkezetkész MOL-Campus toronyház tervezési és modellezési adatainak 

felhasználása, feldolgozása. 

A (b) módszerhez létrehoztam egy építészeti méreteiben és funkcionalitásában reprezentatívnak 

tekinthető toronyház vasbetonszerkezeti modellsorozatát. A modellsorozat két-két különböző 

modellezési koncepciónak megfelelő támaszviszonnyal, illetve szerkezeti rendszerrel és négy 

különböző felszerkezeti magassággal, valamint térszín alatti mélységgel kialakított 

toronyházmodellt foglal magában, ami összességében így nyolc-nyolc eltérő esetet jelent. A 

modellsorozat legmagasabb tagja a vizsgált magassági mérettartomány legmagasabb 

épületének jellemző értékeire tud megalapozott becslést nyújtani (pl. önsúly, periódusidő, 

igénybevételek), míg a sorozat többi eleme az egyes épületjellemzők hatásainak vizsgálatára, 

illetve az épületek szimulált viselkedésének megfigyelésére biztosít lehetőséget. A szerkezeti 

elemek vázlattervekben szereplő (C1. melléklet) méreteit közelítő számítások alapján vettem 

fel annak érdekében, hogy az önsúly-számítás reális értéket eredményezzen.  

 

A3−2. Állandó és esetleges jellegű függőleges terhek 

A toronyházak terheinek sajátosságát a szokványos méretű épületekkel szemben egyrészt a 

teherintenzitások abszolút mértéke, másrészt az egyes terhek relatív, egymáshoz viszonyított 

nagysága jelenti (pl. függőleges és vízszintes terhek aránya, szélteher és földrengésteher 

aránya). Az előírásoknak megfelelő, H=120 méteres legmagasabb ponttal rendelkező 

toronyház, aminek teljes szerkezeti magassága (térszín alatti szerkezet + felszerkezet + 

tetőfelépítmény) a 150 métert is meghaladhatja, a függőleges terhelések vonatkozásában a 

szokásos hazai épületekhez képest többször akkora - esetenként nagyságrendbeli - értéket 
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képvisel. A függőleges terhek intenzitásának érzékeltetésére szolgálnak az alábbi egyszerűsített 

becslési eljárások, ahol az egyes módszerekkel végzett számítási eredményeket a módszer 

jelének felső indexben való szerepeltetésével különböztetem meg: 

Poulos (2017) szerint a toronyházakra megállapítható SLS-teher jellemző, átlagos fajlagos 

értéke szintenként 10-15 kN/m2 (SLS-teher alatt a továbbiakban a kvázi-állandó kombinációból 

számított hatásokat kell érteni). A magassági korlátot betartva egy 5 szint pincével, földszint + 

28 emelettel és 4 szint tetőfelépítménnyel tervezett toronyház esetében, mely pinceszintjei 

2.000 m2, általános szintjei pedig 1.200 m2 bruttó átlagos alapterülettel vehetők figyelembe az 

építészeti előírások alapján, alapozási síkra ható függőleges terhe közelítőleg: 

 𝐹𝑣_𝑆𝐿𝑆
[𝑎]

= 𝑛𝑝 ∙ �̅�𝑝 ∙ �̅�𝑣_𝑆𝐿𝑆 + 𝑛á ∙ �̅�á ∙ �̅�𝑣_𝑆𝐿𝑆 + �̅�𝑎𝑙𝑎𝑝𝑙𝑒𝑚 ∙ 𝛾𝑣𝑏 ∙ �̅�𝑝 (A3.1) 

, ahol 

• 𝑛𝑝          a pinceszintek száma, 

• �̅�𝑝          a pinceszintek átlagos bruttó alapterülete, 

• 𝑛á           az általános szintek száma, 

• �̅�á           az általános szintek átlagos bruttó alapterülete, 

• �̅�𝑣_𝑆𝐿𝑆      az SLS-teher jellemző, átlagos fajlagos értéke, 

• �̅�𝑎𝑙𝑎𝑝𝑙𝑒𝑚  az alaplemez becsült átlagos vastagsága, 

• 𝛾𝑣𝑏          a vasbeton térfogatsúlya. 

𝐹𝑣_𝑆𝐿𝑆
[𝑎]

= 5 ∙ 2000 ∙ 15 + 33 ∙ 1200 ∙ 15 + 2,00 ∙ 25,0 ∙ 2000 = 844.000 kN = 844 MN 

A [b] módszer térbeli modelljének Axis VM programmal számított SLS-terhe 𝐹𝑣_𝑆𝐿𝑆
[𝑏]

= 891 𝑀𝑁. 

Az [a] módszerrel becsült érték kb. 2%-os, a [b] módszerrel számított pedig 3%-os eltéréssel jó 

egyezést mutat a MOL-Campus toronyépületének kiviteli tervezése során részletes számítással 

meghatározott SLS-terhével ([c] módszer): 

• alaplemez terhe:    110 MN 

• északi merevítő mag terhe:  236 MN 

• déli merevítő mag terhe:   239 MN 

• egyéb pincefalak terhe:     57 MN 

• pillérek terhe:     222 MN 

• összesen 𝐹𝑣_𝑆𝐿𝑆
[𝑐]

 :    864 MN 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a magassági korlát felső határát elérő toronyházak 

függőleges irányú, alapozási síkon működő SLS-terhe 800-900 MN érték körül alakul. 
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80-20%-os állandó és hasznos teher arányt feltételezve (amely a  kombinációs tényezőket 

is magában foglalja) egy becslésre szolgáló terhelési szorzótényező számítható: 

 
𝑈𝐿𝑆

= 𝑞𝐺 ∙ 𝛾𝐺 + 𝑞𝑄 ∙ 𝛾𝑄 (A3.2) 

, ahol 

• 𝑞𝐺 = 0,8   az állandó teher becsült aránya, 

• 𝑞𝑄 = 0,2   a hasznos teher becsült aránya, 

• 𝛾𝐺 = 1,35   az állandó teher parciális tényezője, 

• 𝛾𝑄 = 1,50   a hasznos teher parciális tényezője, 

• 
𝑈𝐿𝑆

   a számított, becslésre szolgáló szorzótényező. 

Fenti egyenletbe behelyettesítve: 
𝑈𝐿𝑆

= 0,8 ∙ 1,35 + 0,2 ∙ 1,50 = 1,38 ≈ 1,4 

A függőleges irányú, tartós tervezési állapothoz tartozó ULS-teher becsült értéke az SLS-teher 

alapján: 

 𝐹𝑣_𝑈𝐿𝑆
[𝑎]

= 
𝑈𝐿𝑆

∙ 𝐹𝑣_𝑆𝐿𝑆 (A3.3) 

𝐹𝑣_𝑈𝐿𝑆
[𝑎]

= 1,4 ∙ 844 MN = 1182 MN 

A [b] módszer modellezési számításai 𝐹𝑣_𝑈𝐿𝑆
[𝑏]

=  1277 MN alapozási síkra jutó értéket 

szolgáltattak. 

A MOL-Campus toronyház felszerkezetének fentiekkel azonos kombinációból származó, 

alaplemezre jutó ULS-terhe:  

𝐹𝑣,𝑈𝐿𝑆,𝑠𝑧𝑒𝑟𝑘
[𝑐]

= 1065 MN, amit az 𝐹𝑣,𝑆𝐿𝑆
[𝑐]

 alaplemez nélküli értékével elosztva, közelítőleg 

megkapjuk az előzőekben számított 
𝑈𝐿𝑆

 szorzótényezőt: 1065 / (864 – 110) = 1,41 ≈ 1,4. 

A MOL-Campus toronyház tartós tervezési állapothoz tartozó ULS-terhe az alaplemez alsó 

síkjára számítva: 

𝐹𝑣_𝑈𝐿𝑆
[𝑐]

= 1065 MN + 1,35 ∙ 110 MN = 1214 MN, ami ismét kb. 3%-os eltéréssel jó egyezést 

mutat az [a] módszerrel becsült ULS-teher értékével, valamint ugyancsak 5%-os eltéréssel 

közelítik egymást a [b] módszerrel számolt eredménnyel. 

Ezek után az is megállapítható, hogy a magassági korlát felső határát elérő toronyházak 

függőleges irányú, tartós terhelési állapothoz tartozó ULS-terhe 1100-1300 MN érték között 

alakul. 
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A4. MELLÉKLET 

Toronyházak külső szerkezeti rendszerei 

− Csőszerű rendszer (tube systems): egy vízszintes erővel terhelt függőleges tengelyű, alul 

befogott, vékonyfalú cső analógiájára működő térbeli szerkezeti rendszer, melyben a 

csőnek az átmérőjéhez képest vékony falát az épület teljes kerülete mentén elhelyezett 

teherviselő szerkezeti elemek alkotják. Legfeljebb ~150 szintig jelent hatékony megoldást. 

E rendszernek négy altípusa ismert: 

− Keretvázas „csőszerkezet” (framed tube): az épület kerülete mentén egymáshoz közel 

elhelyezett oszlopokból és azokkal sarokmereven összekapcsolt, nagy szerkezeti 

magasságú peremgerendákból álló keretrendszer (pl.: World Trade Center Twin 

Towers). → A4-1. ábra: a), b) 

− Merevített „csőszerkezet” (braced tube): az előbbihez hasonló rendszer azzal a 

különbséggel, hogy az épület kerülete mentén az oszlopok nem sűrű kiosztásban, 

hanem egymáshoz képest nagyobb távolságban helyezkednek el, de köztük 

keresztirányú merevítések vannak (pl.: John Hancock Building, Chicago). → A4-1. 

ábra: d), e), j) 

− Kötegelt „csőszerkezet” (bundled tube): egyedi „csövek” összekapcsolt csoportja, 

mely egy összefüggő szerkezeti egységet képez. Az egyedi „csövek” különböző 

alakúak lehetnek, és különböző magasságban végződhetnek. Átlós merevítésekkel a 

hatékonyan elérhető magasság növelhető (pl.: Willis/Sears Tower, Chicago). → A4-1. 

ábra: h), i) 

− Cső a csőben szerkezet (tube in tube): ezzel a rendszerrel fokozható a keretvázas 

„csőszerkezet” merevsége. A belső magot - ami építészetileg jellemzően lépcsők, 

liftek és gépészeti funkciók elhelyezésére szolgál - a külső „csővel” összekötő 

födémtárcsák megosztják a vízszintes terheket a két szerkezet között, a belső „cső” 

besegít a külső rész teherviselésébe, fokozza a merevséget. → A4-1. ábra: c) 

− Átlós rácsozású rendszer (diagrid system): az átlós irányú merevítő elemek vízszintes 

terhekkel szembeni ellenállását hatékony módon használja ki, mivel az ilyen szerkezetek 

hajlítási és nyírási merevséggel is rendelkeznek, ezért szükségtelenné válik a nagy nyírási 

merevségű belső mag alkalmazása. (pl.: Hearst Tower, New York). Nagyjából 100 szintig 

jelent célszerű szerkezeti koncepciót. → A4-1. ábra: f) 

− Térbeli rácsozat (space truss): a merevített „csőszerkezet” (braced tube) egy módosult 
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változata, ahol az átlós irányú merevítések nem csak a fő homlokzati síkokban 

helyezkednek el, hanem azok a térbeli elhelyezkedésük révén új homlokzati síkokat is 

létrehozhatnak, adott esetben a külső „csövet” az épület belsejébe hatolva összeköthetik a 

belső résszel (pl.: Bank of China, Hong Kong). Maximum ~150 szintig alkalmazható 

előnyösen. → A4-1. ábra: k) 

− Külső váz (exoskeleton): az épület vízszintes teherhordó rendszere egy külső vázként az 

épületen kívül, a homlokzatoktól távolabb helyezkedik el. Az ilyen szerkezeteknél a többi 

rendszertől eltérően kiemelt jelentősége van a hőmérsékletből származó mozgásoknak, 

illetve kényszereknek. (pl.: Hotel Arts, Barcelona). Az alkalmazhatóságának felső korlátja 

körülbelül 100 szint. → A4-1. ábra: g) 

− Óriáskeret (superframe): extra méretű oszlopokból (megacolumns) és az azokat 15-20 

szintenként összekötő többszintes rácsos tartókból alakítják ki. Az oszlopok mindegyike 

maga is egy-egy merevített keret, melyeket az épület sarokpontjaiban helyeznek el. (pl.: 

HSBC Headquarters Building, Hong Kong). A legmagasabb, 160+ szintszámú épületek 

szerkezeti rendszere. → A4-1. ábra: l) 
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A4-1. ábra: A külső szerkezeti rendszerek sematikus ábrázolása az eredeti angol elnevezésekkel 

(szerkesztett ábra, forrás Ali, Moon 2007) 

 

a)       b)         c)          d)         e)          f)          g)         h)          i)           j)         k)           l) 



 
Outrigger szerkezeti rendszer működési elve                                      A5. MELLÉKLET – 2. fejezet 

M17 

A5. MELLÉKLET 

Az outrigger szerkezeti rendszer működési elvének magyarázata 

 
A5-1. ábra: A működési elv mérnöki alkalmazása: kettős outrigger vitorlás és a szerkezeti rendszer 

(Kanizsár, 2018) 

 
A5-2. ábra: Az épület tetején elhelyezett outrigger és erőjátéka, (forrás: Taranath, 2010) 

 

 

 

A5-3. ábra: Az outrigger rendszer térbeli kialakítása, (forrás: Taranath, 2010) 

 



Toronyházak mintaadatbázisa B1. MELLÉKLET - 3. fejezet

H x (g) PGA vb0 Es_k,min Es_k,max Es_k_átl beton acél komp.

[m] IH IH_bin [-] [m/s2] Is Is_bin [m/s] Iw Iw_bin [MPa] [MPa] [MPa] Isoil Isoil_bin (1) (2) (3) Istr Istr_bin I. II.
1 1 Bank Street London 145 1 0,020 0,196 1 1 22,10 1 1 35 70 52,5 2 1 ü 3 2 CPRF 3,0-6,0 ü 2 3
2 30 St. Mary Axe London 180 2 0,020 0,196 1 1 22,10 1 1 35 70 52,5 2 1 ü 2 2 CPRF 2,6 ü 2 3
3 Allianz Tower Milánó 209 2 0,052 0,515 3 1 25,00 4 2 140 250 195,0 5 2 ü 1 1 CPRF 2,5-3,5 ü 1 1
4 Bahn Tower (Sony Center Tower) Berlin 103 1 0,020 0,200 1 1 25,00 4 2 45 75 60,0 2 1 ü 3 2 CPRF 1,5-2,5 ü 2 3
5 Basler Messeturm Basel 105 1 0,133 1,300 5 2 23,50 3 1 80 200 140,0 4 2 ü 3 2 CPRF 2,0 ü 1 2
6 Beetham Tower Manchester 169 2 0,020 0,196 1 1 23,80 3 1 215 215 215,0 5 2 ü 1 1 RF 3,0 1 2
7 Blumau Tower Linz 75 1 0,039 0,380 2 1 27,40 6 2 35 100 67,5 2 1 ü 1 1 CPRF 1,5 ü 2 3
8 BUDAPESTI TORONYHÁZ Budapest 120 1 0,140 1,373 5 2 23,60 3 1 100 150 125,0 4 2 ü 1 1 1 2
9 Citygate Tower Bécs 108 1 0,082 0,800 4 2 25,10 4 2 20 35 27,5 1 1 ü 1 1 CPRF 1,8 ü 1 1

10 Cosmopolitan Twarda 2/4 Varsó 165 2 0,041 0,400 2 1 22,00 1 1 60 110 85,0 3 1 ü 1 1 CPRF 1,5-3,0 ü ü 2 3
11 DC Tower Bécs 220 2 0,082 0,800 4 2 25,10 4 2 25 40 32,5 1 1 ü 1 1 CPRF 4,0 ü 1 1
12 Deansgate Square West Tower Manchester 140 1 0,020 0,196 1 1 23,80 3 1 215 215 215,0 5 2 ü 1 1 RF 3,0 1 2
13 Deutsche Bank Towers Frankfurt 155 2 0,025 0,245 1 1 22,50 2 1 45 50 47,5 2 1 ü 1 1 RF 4,0 2 3
14 Duna Tower Budapest 65 1 0,140 1,373 5 2 23,60 3 1 100 150 125,0 4 2 ü 1 1 CPRF N/A 1 2
15 Europe Tower Budapest 64 1 0,140 1,373 5 2 23,60 3 1 100 150 125,0 4 2 ü 1 1 CPRF N/A ü 1 2
16 Eurovea Tower Pozsony 168 2 0,064 0,630 3 2 26,00 5 2 20 40 30,0 1 1 ü 1 1 CPRF 1,5-3,0 ü 1 1
17 Floreasca City Sky Tower Bukarest 137 1 0,240 2,354 5 2 28,28 7 2 10 30 20,0 1 1 ü 1 1 CPRF 1,5-2,6 ü 1 1
18 Frankfurter Buro Center Frankfurt 142 1 0,025 0,245 1 1 22,50 2 1 45 50 47,5 2 1 ü 1 1 RF 3,5 2 3
19 Globalworth Tower "Bucharest One" Bukarest 118 1 0,240 2,354 5 2 28,28 7 2 10 30 20,0 1 1 ü 1 1 CPRF 2,5-3,0 ü 1 1
20 Grattacielo Intesa Sanpaolo Torinó 166 2 0,056 0,547 3 1 25,00 4 2 150 230 190,0 5 2 ü 3 2 RF 4,3 1 1
21 Gulliver (IBC Solomenka) Kijev 141 1 0,020 0,200 1 1 25,60 5 2 15 30 22,5 1 1 ü 1 1 PF ü 1 1
22 Hochhaus Treptower Berlin 125 1 0,020 0,200 1 1 25,00 4 2 45 75 60,0 2 1 ü 1 1 CPRF 2,0-3,0 ü 2 3
23 Hotel de las Artes (Hotel Arts) Barcelona 154 2 0,040 0,392 2 1 29,00 7 2 25 100 62,5 2 1 ü 2 2 CPRF N/A ü 2 3
24 Japan Center Frankfurt 115 1 0,025 0,245 1 1 22,50 2 1 45 50 47,5 2 1 ü 1 1 CPRF 3,0 ü 2 3
25 LUX Tower Linz 81 1 0,039 0,380 2 1 27,40 6 2 20 75 47,5 2 1 ü 1 1 CPRF 1,4 ü 2 3
26 Main Tower Frankfurt 198 2 0,025 0,245 1 1 22,50 2 1 45 50 47,5 2 1 ü 1 1 CPRF 3,0-3,8 ü 2 3
27 Messe Turm Frankfurt 257 2 0,025 0,245 1 1 22,50 2 1 45 50 47,5 2 1 ü 1 1 CPRF 3,0-6,0 ü 2 3
28 Millennium Tower Bécs 202 2 0,082 0,800 4 2 25,10 4 2 8 43 25,5 1 1 ü 3 2 CPRFc

2,2 ü ü 1 1
29 Mirax Plaza Kijev 192 2 0,020 0,200 1 1 25,60 5 2 15 30 22,5 1 1 ü 1 1 CPRF 3,0 ü 1 1
30 MOL-Campus Budapest 120 1 0,140 1,373 5 2 23,60 3 1 150 200 175,0 5 2 ü 1 1 CPRFd

2,2 ü 1 2
31 Monte Laa Tower Bécs 110 1 0,082 0,800 4 2 25,10 4 2 30 40 35,0 1 1 ü 1 1 CPRF 1,5 ü 1 1
32 Nextower Frankfurt 136 1 0,025 0,245 1 1 22,50 2 1 45 50 47,5 2 1 ü 1 1 PF ü 2 3
33 Nivy Tower Pozsony 125 1 0,064 0,630 3 2 26,00 5 2 20 40 30,0 1 1 ü 1 1 RFb

2,3 ü 1 1
34 One Blackfriars London 166 2 0,020 0,196 1 1 22,10 1 1 35 70 52,5 2 1 ü 1 1 CPRF 4,5 ü 2 3
35 ORBI Tower Bécs 115 1 0,082 0,800 4 2 25,10 4 2 15 30 22,5 1 1 ü 1 1 CPRF 1,0-1,5 ü 1 1
36 Palazzo Lombardia Milánó 161 2 0,052 0,515 3 1 25,00 4 2 140 250 195,0 5 2 ü 1 1 RFb

2,0-3,0 ü 1 1
37 Parus Business Center Kijev 136 1 0,020 0,200 1 1 25,60 5 2 15 30 22,5 1 1 ü 1 1 PF ü 1 1
38 PZU Tower Varsó 104 1 0,041 0,400 2 1 22,00 1 1 60 110 85,0 3 1 ü 1 1 CPRF 2,0 ü 2 3
39 Q22 Varsó 155 2 0,041 0,400 2 1 22,00 1 1 60 110 85,0 3 1 ü 1 1 CPRF 2,8 ü ü 2 3
40 Regione Piemonte Headquarters Torinó 209 2 0,056 0,547 3 1 25,00 4 2 150 230 190,0 5 2 ü 3 2 CPRF 2,5-5,0 ü 1 1
41 Roche Turm Bau 1 Basel 178 2 0,133 1,300 5 2 23,50 3 1 80 200 140,0 4 2 ü 1 1 CPRF 1,5-2,5 ü 1 2
42 Rondo 1 Varsó 159 2 0,041 0,400 2 1 22,00 1 1 60 110 85,0 3 1 ü 1 1 CPRF 2,3-4,5 ü 2 3
43 The Broadgate Tower London 161 2 0,020 0,196 1 1 22,10 1 1 35 70 52,5 2 1 ü 2 2 PF ü 2 3
44 Torre Espacio Madrid 224 2 0,040 0,392 2 1 26,00 5 2 150 200 175,0 5 2 ü 1 1 RFa

4,0 1 1
45 Torre PwC Madrid 236 2 0,040 0,392 2 1 26,00 5 2 150 200 175,0 5 2 ü 3 2 RFa

4,0 1 1
46 Torre Telefónica Diagonal Zero Zero Barcelona 110 1 0,040 0,392 2 1 29,00 7 2 25 100 62,5 2 1 ü 3 2 PF ü 2 3
47 Viadux Tower 1 Manchester 139 1 0,020 0,196 1 1 23,80 3 1 215 215 215,0 5 2 ü 1 1 CPRF 3,6 ü 1 2
48 W Barcelona Hotel Barcelona 99 1 0,040 0,392 2 1 29,00 7 2 25 100 62,5 2 1 ü 1 1 PFe ü 2 3
49 Warsaw Spire Varsó 180 2 0,041 0,400 2 1 22,00 1 1 60 110 85,0 3 1 ü 1 1 CPRF 2,5 ü ü 2 3
50 Zlota 44 Varsó 192 2 0,041 0,400 2 1 22,00 1 1 60 110 85,0 3 1 ü 1 1 CPRF 2,0 ü ü 2 3

"Hasonló" = "Közel hasonló" = "Eltérő" =

B1. MELLÉKLET - Toronyházak mintaadatbázisa a klaszteranalízishez szükséges adatokkal és a klaszterezés eredményeivel

Jelölések:                                 RF:lemezalap / PF:cölöpalap / CPRF: cölöppel kombinált lemezalap / a ®  utófeszítés / b ® jet-grouting talajmerevség növelés / c ® talajjavítás / d ® mélyített síkalap jelleg / e ® vert cölöp

Klaszterezés 
eredményeiSrsz. Toronyház neve Helyszín

Alapozás

típus lemez 
vtg. [m]

Talaj-index Szerkezeti-index

nominális vált.

Magasság

ordinális vált.

Szeizmikus-index

rés- 
pillér

talaj- 
jav.

Megjegyzés:                             kategóriák színjelölései:

ordinális vált.ordinális vált.

Szélhatás-index

ordinális vált.
cölöp
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01 1 BANK STREET 

 

helyszín: London 

magasság [m]: 145 

befejezés éve: 2019 

szintek: 27 + 3 

funkció: iroda 

szerkezet: kompozit 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

03 ALLIANZ TOWER 

 

helyszín: Milánó 

magasság [m]: 209 

befejezés éve: 2015 

szintek: 50 + 3 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

05 BASLER MESSETURM 

 

helyszín: Basel 

magasság [m]: 105 

befejezés éve: 2003 

szintek: 32 + 1 

funkció: hotel, iroda 

szerkezet: kompozit 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

07 BLUMAU TOWER 

 

helyszín: Linz 

magasság [m]: 75 

befejezés éve: 2011 

szintek: 21 + 4 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 

02 30 St. MARY AXE 

 

helyszín: London 

magasság [m]: 180 

befejezés éve: 2004 

szintek: 40 + 1 

funkció: iroda 

szerkezet: acél 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

04 BAHN (SONY CENTER) TOWER 

 

helyszín: Berlin 

magasság [m]: 103 

befejezés éve: 2000 

szintek: 26 + 2 

funkció: iroda 

szerkezet: kompozit 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

06 BEETHAM TOWER 

 

helyszín: Manchester 

magasság [m]: 169 

befejezés éve: 2006 

szintek: 50 + 2 

funkció: lakás, hotel 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: lemezalap (RF) 

cölöp - réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

08 BUDAPESTI TORONYHÁZ 

 

helyszín: Budapest 

magasság [m]: 120 

befejezés éve: ? 

szintek: ? + ≤5 

funkció: lakás,hotel,iroda? 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: ? 

cölöp ? réspillér ? 

talajjavítás ? jet-grouting ? 
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09 CITYGATE TOWER 

 

helyszín: Bécs 

magasság [m]: 108 

befejezés éve: 2015 

szintek: 36 + 1 

funkció: lakás 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

11 DC TOWER 

 

helyszín: Bécs 

magasság [m]: 220 

befejezés éve: 2013 

szintek: 60 + 4 

funkció: hotel, iroda, lakás 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp - réspillér x 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

13 DEUTSCHE BANK TOWERS 

 

helyszín: Frankfurt 

magasság [m]: 155 

befejezés éve: 1984 

szintek: 40 + 3 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: lemezalap (RF) 

cölöp - réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

15 EUROPE TOWER 

 

helyszín: Budapest 

magasság [m]: 64 

befejezés éve: 2006 

szintek: 16 + 1 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 

10 COSMOPOLITAN TWARDA 2/4 

 

helyszín: Varsó 

magasság [m]: 165 

befejezés éve: 2014 

szintek: 45 + 4 

funkció: lakás 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér x 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

12 DEANSGATE SQUARE WEST TOWER 

 

helyszín: Manchester 

magasság [m]: 140 

befejezés éve: 2019 

szintek: 47 + 2 

funkció: lakás 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: lemezalap (RF) 

cölöp - réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

14 DUNA TOWER 

 

helyszín: Budapest 

magasság [m]: 65 

befejezés éve: 2006 

szintek: 16 + 3 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp - réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

16 EUROVEA TOWER 

 

helyszín: Pozsony 

magasság [m]: 168 

befejezés éve: 2023 

szintek: 46 + n/a 

funkció: lakás, iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
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17 FLOREASCA CITY SKY TOWER 

 

helyszín: Bukarest 

magasság [m]: 137 

befejezés éve: 2012 

szintek: 37 + 5 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp - réspillér x 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

19 GLOBALWORTH TOWER 

 

helyszín: Bukarest 

magasság [m]: 118 

befejezés éve: 2015 

szintek: 24 + 3 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

21 GULLIVER (IBC SOLOMENKA) 

 

helyszín: Kijev 

magasság [m]: 141 

befejezés éve: 2012 

szintek: 35 + 4 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: cölöpalap (PF) 

cölöp - réspillér x 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

23 HOTEL DE LAS ARTES (HOTEL ARTS) 

 

helyszín: Barcelona 

magasság [m]: 154 

befejezés éve: 1992 

szintek: 44 + 2 

funkció: hotel 

szerkezet: acél 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 

18 FRANKFURTER BURO CENTER 

 

helyszín: Frankfurt 

magasság [m]: 142 

befejezés éve: 1980 

szintek: 40 + 2 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: lemezalap (RF) 

cölöp - réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

20 GRATTACIELO INTESA SANPAOLO 

 

helyszín: Torinó 

magasság [m]: 166 

befejezés éve: 2015 

szintek: 38 + 6 

funkció: iroda 

szerkezet: kompozit 

alapozás: lemezalap (RF) 

cölöp - réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

22 HOCHAUS TREPTOWER 

 

helyszín: Berlin 

magasság [m]: 125 

befejezés éve: 1998 

szintek: 32 + 0 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

24 JAPAN CENTER 

 

helyszín: Frankfurt 

magasság [m]: 115 

befejezés éve: 1996 

szintek: 27 + 4 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
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25 LUX/LILO TOWER 

 

helyszín: Linz 

magasság [m]: 81 

befejezés éve: 2018 

szintek: 21 + 2 

funkció: lakás 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

27 MESSE TURM 

 

helyszín: Frankfurt 

magasság [m]: 257 

befejezés éve: 1990 

szintek: 64 + 2 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

29 MIRAX PLAZA 

 

helyszín: Kijev 

magasság [m]: 192 

befejezés éve: 2020 

szintek: 47 + n/a 

funkció: lakás, iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp - réspillér x 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

31 MONTE LAA TOWER 

 

helyszín: Bécs 

magasság [m]: 110 

befejezés éve: 2019 

szintek: 31 + 3 

funkció: iroda, lakás 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 

26 MAIN TOWER 

 

helyszín: Frankfurt 

magasság [m]: 198 

befejezés éve: 1999 

szintek: 55 + 5 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

28 MILLENNIUM TOWER 

 

helyszín: Bécs 

magasság [m]: 202 

befejezés éve: 1999 

szintek: 50 + 3 

funkció: hotel, iroda, lakás 

szerkezet: kompozit 

alapozás: CPRF(C) 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás x jet-grouting - 
 

30 MOL-CAMPUS 

 

helyszín: Budapest 

magasság [m]: 120 

befejezés éve: 2022 

szintek: 28 + 4 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF(D) 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

32 NEXTOWER 

 

helyszín: Frankfurt 

magasság [m]: 136 

befejezés éve: 2009 

szintek: 35 +  

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: cölöpalap (PF) 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
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33 NIVY TOWER 

 

helyszín: Pozsony 

magasság [m]: 125 

befejezés éve: 2020 

szintek: 29 + 4 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: lemazalap (RF)(B) 

cölöp - réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting x 
 

35 ORBI TOWER 

 

helyszín: Bécs 

magasság [m]: 115 

befejezés éve: 2017 

szintek: 31 + 3 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

37 PARUS BUSINESS CENTER 

 

helyszín: Kijev 

magasság [m]: 136 

befejezés éve: 2008 

szintek: 34 + 4 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: cölöpalap (PF) 

cölöp - réspillér x 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

39 Q22 

 

helyszín: Varsó 

magasság [m]: 155 

befejezés éve: 2016 

szintek: 42 + 5 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér x 

talajjavítás - jet-grouting - 

34 ONE BLACKFRIERS 

 

helyszín: London 

magasság [m]: 166 

befejezés éve: 2019 

szintek: 50 + 3 

funkció: lakás 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

36 PALAZZO LOMBARDIA 

 

helyszín: MILÁNÓ 

magasság [m]: 161 

befejezés éve: 2011 

szintek: 40 + 3 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: lemazalap (RF)(B) 

cölöp - réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting x 
 

38 PZU TOWER 

 

helyszín: Varsó 

magasság [m]: 104 

befejezés éve: 2000 

szintek: 28 + 4 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp - réspillér x 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

40 REGIONE PIEMONTE HEADQUARTERS 

 

helyszín: Torinó 

magasság [m]: 209 

befejezés éve: 2021 

szintek: 42 + 2 

funkció: iroda 

szerkezet: kompozit 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
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41 ROCHE TURM BAU 1 

 

helyszín: Basel 

magasság [m]: 178 

befejezés éve: 2015 

szintek: 41 + 3 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

43 THE BROADGATE TOWER 

 

helyszín: London 

magasság [m]: 161 

befejezés éve: 2008 

szintek: 35 + 1 

funkció: iroda 

szerkezet: acél 

alapozás: cölöpalap (PF) 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

45 TORRE PWC 

 

helyszín: Madrid 

magasság [m]: 236 

befejezés éve: 2008 

szintek: 52 + 6 

funkció: hotel, iroda 

szerkezet: kompozit 

alapozás: lemezalap (RF)(A) 

cölöp - réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

47 VIADUX TOWER 1 

 

helyszín: Manchester 

magasság [m]: 139 

befejezés éve: 2024 

szintek: 40 + n/a 

funkció: lakás 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 

42 RONDO 1 

 

helyszín: Varsó 

magasság [m]: 159 

befejezés éve: 2006 

szintek: 40 + 2 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp - réspillér x 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

44 TORRE ESPACIO 

 

helyszín: Madrid 

magasság [m]: 224 

befejezés éve: 2008 

szintek: 56 + 6 

funkció: hotel, iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: lemezalap (RF)(A) 

cölöp - réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

46 TORRE TELEFONICA DIAGONAL 00 

 

helyszín: Barcelona 

magasság [m]: 110 

befejezés éve: 2011 

szintek: 25 + 2 

funkció: iroda 

szerkezet: kompozit 

alapozás: cölöpalap (PF) 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

48 W BARCELONA HOTEL 

 

helyszín: Barcelona 

magasság [m]: 99 

befejezés éve: 2009 

szintek: 27 + 3 

funkció: hotel 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: cölöpalap (PF)(E) 

cölöp x réspillér - 

talajjavítás - jet-grouting - 
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49 WARSAW SPIRE 

 

helyszín: Varsó 

magasság [m]: 180 

befejezés éve: 2016 

szintek: 49 + 5 

funkció: iroda 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér x 

talajjavítás - jet-grouting - 
 

 

Rövidítések, jelölések: 
 

• RF (raft foundation) → lemezalapozás 

• PF (pile foundation) → cölöpalapozás 

• CPRF (combined pile-raft foundation) 

     → cölöppel kombinált lemezalapozás 

• A → utófeszítés 

• B → jet-grouting talajmerevség növelés 

• C → talajjavítás 

• D → mélyített síkalap jelleg 

• E → vert cölöp 

 

  

   

  

  

    

  

  

  

    

    
 

  

   

  

  

    

  

  

  

    

    

50 ZLOTA 44 

 

helyszín: Varsó 

magasság [m]: 192 

befejezés éve: 2016 

szintek: 54 + 2 

funkció: lakás 

szerkezet: vasbeton 

alapozás: CPRF 

cölöp x réspillér x 

talajjavítás - jet-grouting - 
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KLASZETERZÉSI VÁLTOZÓK STATISZTIKAI PRÓBÁI – SPSS EREDMÉNYEK 

 
B3-1. A „Magasság” változó normáleloszlás vizsgálata K-S teszttel 

 
Nonparametric Tests 

Hypothesis Test Summary 

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 The distribution of Magasság 

is normal with mean 148,7 

and standard deviation 

44,1299. 

One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test 

,200a,b Retain the null 

hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,050. 

a. Lilliefors Corrected 

b. This is a lower bound of the true significance. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Normal Test 
Magasság 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Normal Test Summary 

Total N 50 

Most Extreme Differences Absolute ,064 

Positive ,064 

Negative -,050 

Test Statistic ,064 

Asymptotic Sig.(2-sided test) ,200a,b 

a. Lilliefors Corrected 

b. This is a lower bound of the true significance. 
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B3-2. A „Szeizmikus-index” változó multinomiális eloszlás vizsgálata 2-próbával 

 
Nonparametric Tests 

Hypothesis Test Summary 

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 The categories of Szeizmikus-

index occur with equal 

probabilities. 

One-Sample Chi-Square 

Test 

,019 Retain the null 

hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,010. 

 
One-Sample Chi-Square Test 
 
Szeizmikus-index 

One-Sample Chi-Square Test Summary 

Total N 50 

Test Statistic 11,800a 

Degree Of Freedom 4 

Asymptotic Sig.(2-sided test) ,019 

a. There are 0 cells (0%) with expected values less than 5. The 

minimum expected value is 10. 

 

B3-3. A „Szélhatás-index” változó multinomiális eloszlás vizsgálata 2-próbával 

 
Nonparametric Tests 

Hypothesis Test Summary 

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 The categories of Szélhatás-

index occur with equal 

probabilities. 

One-Sample Chi-Square 

Test 

,221 Retain the null 

hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,010. 

 
One-Sample Chi-Square Test 
 
Szélhatás-index 

One-Sample Chi-Square Test Summary 

Total N 50 

Test Statistic 8,240a 

Degree Of Freedom 6 

Asymptotic Sig.(2-sided test) ,221 

a. There are 0 cells (0%) with expected values less than 5. The 

minimum expected value is 7,143. 
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B3-4. A „Talaj-index” változó multinomiális eloszlás vizsgálata 2-próbával 

 
Nonparametric Tests 

Hypothesis Test Summary 

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 The categories of Talaj-index 

occur with equal probabilities. 

One-Sample Chi-Square 

Test 

,052 Retain the null 

hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,010. 

 
One-Sample Chi-Square Test 
 
Talaj-index 

One-Sample Chi-Square Test Summary 

Total N 50 

Test Statistic 9,400a 

Degree Of Freedom 4 

Asymptotic Sig.(2-sided test) ,052 

a. There are 0 cells (0%) with expected values less than 5. The 

minimum expected value is 10. 

 
 
B3-5. A „Szerkezeti-index” változó multinomiális eloszlás vizsgálata 2-próbával 

 
Nonparametric Tests 

Hypothesis Test Summary 

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 The categories of Szerkezeti-

index occur with the specified 

probabilities. 

One-Sample Chi-Square 

Test 

,091 Retain the null 

hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,010. 

 

One-Sample Chi-Square Test 
 
Szerkezeti-index 

One-Sample Chi-Square Test Summary 

Total N 50 

Test Statistic 4,790a 

Degree Of Freedom 2 

Asymptotic Sig.(2-sided test) ,091 

a. There are 2 cells (66,667%) with expected values less than 5. 

The minimum expected value is 1,500. 
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KLASZETERZÉSI VÁLTOZÓK FÜGGETLENSÉG VIZSGÁLATA 

− SPSS EREDMÉNYEK − 

 
B4-1. A „Magasság” és „Szeizmikus-index” Fisher-egzakt tesztje 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,907a 1 ,048   

Continuity Correctionb 2,782 1 ,095   

Likelihood Ratio 4,034 1 ,045   

Fisher's Exact Test    ,067 ,047 

Linear-by-Linear Association 3,829 1 ,050   

N of Valid Cases 50     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,20. 

b. Computed only for a 2x2 table 

B4-2. A „Magasság” és „Szélhatás-index” Fisher-egzakt tesztje 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,321a 1 ,571   

Continuity Correctionb ,080 1 ,777   

Likelihood Ratio ,321 1 ,571   

Fisher's Exact Test    ,778 ,389 

Linear-by-Linear Association ,314 1 ,575   

N of Valid Cases 50     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

B4-3. A „Magasság” és „Talaj-index” Fisher-egzakt tesztje 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,244a 1 ,621   

Continuity Correctionb ,034 1 ,853   

Likelihood Ratio ,244 1 ,621   

Fisher's Exact Test    ,760 ,426 

Linear-by-Linear Association ,239 1 ,625   

N of Valid Cases 50     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,20. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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B4-4. A „Magasság” és „Szerkezeti-index” Fisher-egzakt tesztje 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,381a 1 ,240   

Continuity Correctionb ,695 1 ,404   

Likelihood Ratio 1,391 1 ,238   

Fisher's Exact Test    ,314 ,203 

Linear-by-Linear Association 1,354 1 ,245   

N of Valid Cases 50     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,28. 

b. Computed only for a 2x2 table 

B4-5. A „Szeizmikus-index” és „Szélhatás-index” Fisher-egzakt tesztje 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,857a 1 ,355   

Continuity Correctionb ,381 1 ,537   

Likelihood Ratio ,862 1 ,353   

Fisher's Exact Test    ,538 ,269 

Linear-by-Linear Association ,840 1 ,359   

N of Valid Cases 50     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

B4-6. A „Szeizmikus-index” és „Talaj-index” Fisher-egzakt tesztje 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,020a 1 ,312   

Continuity Correctionb ,454 1 ,501   

Likelihood Ratio ,993 1 ,319   

Fisher's Exact Test    ,333 ,248 

Linear-by-Linear Association 1,000 1 ,317   

N of Valid Cases 50     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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B4-7. A „Szeizmikus-index” és „Szerkezeti-index” Fisher-egzakt tesztje 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,938a 1 ,333   

Continuity Correctionb ,355 1 ,551   

Likelihood Ratio 1,007 1 ,316   

Fisher's Exact Test    ,468 ,283 

Linear-by-Linear Association ,919 1 ,338   

N of Valid Cases 50     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,30. 

b. Computed only for a 2x2 table 

B4-8. A „Szélhatás-index” és „Talaj-index” Fisher-egzakt tesztje 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,857a 1 ,355   

Continuity Correctionb ,381 1 ,537   

Likelihood Ratio ,862 1 ,353   

Fisher's Exact Test    ,538 ,269 

Linear-by-Linear Association ,840 1 ,359   

N of Valid Cases 50     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

B4-9. A „Szélhatás-index” és „Szerkezeti-index” Fisher-egzakt tesztje 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,049a 1 ,306   

Continuity Correctionb ,466 1 ,495   

Likelihood Ratio 1,060 1 ,303   

Fisher's Exact Test    ,496 ,248 

Linear-by-Linear Association 1,028 1 ,311   

N of Valid Cases 50     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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B4-10. A „Talaj-index” és „Szerkezeti-index” Fisher-egzakt tesztje 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,272a 1 ,602   

Continuity Correctionb ,022 1 ,882   

Likelihood Ratio ,265 1 ,607   

Fisher's Exact Test    ,713 ,430 

Linear-by-Linear Association ,267 1 ,606   

N of Valid Cases 50     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,30. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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A KÉTLÉPCSŐS KLASZTEREZÉSI ELJÁRÁS 

 
A kétlépéses eljárás egy hierarchikus, agglomeratív klaszterezési módszer, mely alkalmas a 

klaszterek számának automatikus megválasztására és a kiugró értékek kezelésére is. A nevének 

megfelelően két fő lépésből áll.  

Az első lépcsőben az elő-klaszterezés történik az adatok több, kisebb alklaszterekbe történő 

csoportosításával. Az adathalmaz elemeit egyesével megvizsgálva döntés születik arról, hogy 

az aktuális elem az előzőleg már létrehozott klaszterek egyikébe kerül-e, vagy egy új, távolsági 

kritérium alapján létrehozott klaszterbe sorolandó. A klaszterszerkezet egy a gráfelméletből 

ismert fa lépésenként történő kialakításával, illetve aktualizálásával ábrázolható (BB5-1. ábra).  

A klaszterfa felépítésének folyamatában egy opcionális, kiugró értékek kezelésére szolgáló 

algoritmus is beilleszthető. Kiugró értékeknek azok az adatok tekinthetők, amelyek egyetlen 

klaszterbe sem illenek. Az aktuális lépés elején az eljárás ellenőrzi a lehetséges kiugró értékeket 

és félreteszi azokat. A lépés végén, a klaszterfa aktualizálása után ismét ellenőrzés következik, 

hogy a kiugró értékek beilleszthetők-e a fa méretének növelése nélkül. A be nem illeszthető 

adatok kiugró értékként maradnak meg. 

 

 

 

 

B5-1. ábra: A klaszterképzés módjai fával ábrázolva (Forrás: Kaufman és Rousseeuw, 1990) 

A második, azaz a klaszterezési lépés inputként átveszi az elő-klaszterezésből származó 

(kiugró értékeket nem tartalmazó) alklaszter eredményeket, és ezt követően a szükséges számú 

klaszterekbe rendezi azokat. A hierarchikus klaszterezés a klasztereket rekurzív módon vonja 

össze addig, míg a folyamat végén csak egy, az összes rekordot tartalmazó klaszter marad. Az 
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eljárás az elő-klaszterezés során előállított alklaszterek mindegyikére egy kezdő klaszter 

definiálásával kezdődik. Ezután az összes klaszter összehasonlítása következik, melyet a 

legkisebb távolságú klaszterpár kiválasztása, és egy klaszterré egyesítése követ. A 

klaszterösszevonás után az új klaszterszerkezetre újból ez a folyamat ismétlődik meg, ami addig 

tart, amíg az összes klaszter egy klaszterré nem olvad össze. Mivel a klaszterek összevonása 

rekurzív módon történik, könnyű összehasonlítani a különböző klaszterszám alkalmazása 

esetén kapott eredményeket. Egy öt klaszterből álló megoldáshoz egyszerűen csak meg kell 

állítani az összevonást abban a lépésben, amikor már csak öt klaszter maradt; a négy klaszterhez 

tartozó megoldás az öt klaszteres megoldás további egy összevonási lépéssel való 

kiegészítésével nyerhető, és így tovább. Általában minél nagyobb az elő-klaszterezéssel 

létrehozott alklaszterek száma, annál pontosabb a végeredmény. Ugyanakkor túl sok alklaszter 

lelassítja a klaszterezést a második lépés során, ezért az alklaszterek számát óvatosan kell 

megválasztani. Erre lehet megoldás az, hogy az eljárás képes az input adatok optimális 

klaszterszámának meghatározására is (auto-klaszterezés), aminek részletezésétől itt most 

eltekintek. 

A klaszterek közötti távolság számítására a változók típusától (mérési szintjétől) függően a 

log-likelihood vagy az euklideszi távolságmérés használható. A log-likelihood 

távolságméréssel egy vagy több valószínűségi eloszlás alapján meghatározható az elemek adott 

klaszterbe tartozásának valószínűsége. A klaszterezési algoritmus célja az adathalmazra 

vonatkozó teljes valószínűség maximalizálása, megadva a végsőnek tekintett klasztereket. 

Mivel azonban egy ilyen függvény-optimalizálás a gyakorlatban nehezen vagy egyáltalán nem 

kivitelezhető, ezért heurisztikus módszert szükséges alkalmazni, ami ugyan nem garantálja az 

elméletileg maximalizálható valószínűséget, de jól közelítheti azt. Az eredmények függhetnek 

az adathalmaz elemeinek sorrendjétől, ezt elkerülendő ajánlott az adatok véletlenszerű 

rendezése az eljárást megelőzően.  

A log-likelihood távolságmérés a kétlépéses klaszteranalízisben feltételezi, hogy a folytonos 

változók normális eloszlást, a kategorikus változók pedig multinomiális eloszlást követnek, bár 

az empirikus eredmények azt mutatják, hogy a módszer meglehetősen robosztus az ezen 

feltételektől való eltérés esetén is (IBM SPSS, 2019). További feltételezés, hogy az                  

összes változó – akárcsak az egyes megfigyelések – függetlenek egymástól. A feltételezett 

eloszlásokat általában ellenőrizni szükséges az arra alkalmas statisztikai próbákkal, pl. 

multinomiális eloszlás esetén a 2-négyzet próbával. 
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A log-likelihood távolságméréssel valószínűségeken alapuló távolságok határozhatók meg. 

Két klaszter közötti távolság összefügg a log-likelihood csökkenésével, ha azok egy klaszterré 

egyesülnek. Az i és j klaszterek közötti távolság a következőképp definiálható: 

 

 𝑑(𝑖, 𝑗) = 𝜉i + 𝜉j − 𝜉〈i,j〉 (B5.1) 

ahol 

 

𝜉v = −𝑁v ∙ (∑
1
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𝑁vkl

𝑁v
 (B5.3) 

és 𝑣 = 𝑖, 𝑗 

𝐾A az eljárásban használt folytonos változók összes száma, 

𝐾B az eljárásban használt kategorikus változók összes száma, 

𝐿k a k-adik kategorikus változó kategóriáinak száma, 

𝑅k a k-adik folytonos változó tartománya, 

𝑁 az adathalmaz összes elemének száma, 

𝑁k a k-adik klaszter elemeinek száma, 

�̂�k a k-adik folytonos változó becsült átlaga a teljes adathalmazon, 

�̂�k
2 a k-adik folytonos változó becsült varianciája a teljes adathalmazon, 

�̂�jk  a k-adik folytonos változó becsült átlaga a j-edik klaszterben, 

�̂�𝑗k
2  a k-adik folytonos változó becsült varianciája a j-edik klaszterben, 

𝑁jkl az i-edik kategória k-adik kategorikus változójának j klaszterben szereplő adatainak 

száma,  

𝑁kl az l-edik kategória k-adik kategorikus változó adatainak száma, 

𝑑(𝑗, 𝑖) j és i klaszterek közötti távolság, 

〈 j, i 〉 j és i klaszterek kombinációjából kialakított klaszter indexe. 

 

Ha �̂�k
2 -et figyelmen kívül hagynánk az (B5.2) kifejezésben, i és j klaszterek közötti távolság 

pontosan a log-likelihood csökkenése lenne a két klaszter egyesítése esetén. A kifejezést a �̂�𝑘
2 

taggal kell kiegészíteni a �̂�𝑣k
2 = 0 által okozott probléma megoldása miatt, ami a természetes 

alapú logaritmus értelmezhetőségét eredményezi (ezt okozhatja pl. egy egyelemű klaszter). 
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Az algoritmus által meghatározott klaszterszerkezet megfelelőségét mérni szükséges. Ez 

számszerűsített kifejezése annak, hogy az egyes klaszterek jól elkülönülnek-e egymástól, a 

klasztereken belül egymáshoz valóban hasonló elemek találhatók-e és a jelentős 

adatcsökkentéssel létrehozott klaszterközéppontok jól leírják-e az adatredukciót megelőző 

statisztikai sokaságot. A mérésre több módszer is kínálkozik, én az egyik legelterjedtebbet, a 

Shilouette-index alkalmazását választottam. Ennek részleteit az 5. fejezetben olvasható K-

közép klaszterezési eljáráshoz kapcsolódóan mutatom be.  
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C1. MELLÉKLET 

Általános pinceszint alaprajza 
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Általános szint alaprajza 
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Modellezett toronyházak jellemző geometriai és szerkezeti méretei 
 

 
 
 

 

 
MEREVÍTŐ MAGOS SZERKEZETI RENDSZERŰ ÉPÜLETMODELLEK 

 

    
M154 M140 M121 M102 

   
 
 

CSŐ A CSŐBEN SZERKEZETI RENDSZERŰ ÉPÜLETMODELL 

 

    
T154 T140 T121 T102 

pince felszerk. tető összes
terepszint 

alatt [m]

terepszint 

felett [m]

tetőfelépít-

mény [m]

M/T 154 154,0 5 29 4 38 16,0 120,0 18,0

M/T 140 140,5 5 26 4 35 16,0 106,5 18,0

M/T 121 121,5 4 22 4 30 13,0 90,5 18,0

M/T 102 102,5 3 18 4 25 10,0 74,5 18,0

teljes 

magasság 

[m]

modell 

jele

MODELLEK JELLEMZŐ FÜGGŐLEGES MÉRETEI

szintszám / szintmagasság
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Megjegyzés: a szerkezeti méretek cm-ben értendők. 
 

vtg. vtg. vtg.   

100 1 - 13 80 14 - 26 60 27 - 34 80 1 - 13 65 14 - 26 50 27 - 34

90 1 - 13 75 14 - 26 55 27 - 31 75 1 - 13 60 14 - 26 45 27 - 31

80 1 - 9 70 10 - 18 50 19 - 26 70 1 - 9 55 10 - 18 45 19 - 26

70 1 - 7 65 8 - 14 45 15 - 21 65 1 - 7 50 8 - 14 40 15 - 21

vtg. vtg. vtg.   

60 1 - 13 50 14 - 26 40 27 - 34 80 1 - 13 65 14 - 26 50 27 - 34

55 1 - 13 45 14 - 26 40 27 - 31 75 1 - 13 60 14 - 26 45 27 - 31

50 1 - 9 40 10 - 18 40 19 - 26 70 1 - 9 55 10 - 18 45 19 - 26

45 1 - 7 40 8 - 14 40 15 - 21 65 1 - 7 50 8 - 14 40 15 - 21

vtg. vtg. vtg.

30 6 - 15 25 16 - 25 20 26 - 34

30 6 - 14 25 15 - 23 20 24 - 31

25 5 - 12 25 13 - 19 20 20 - 26

25 4 - 9 25 10 - 15 20 16 - 21

MEREVÍTŐ MAGOS RENDSZER SZERKEZETI MÉRETEI

CSŐ A CSŐBEN RENDSZER SZERKEZETI MÉRETEI

szint szint szint

merevítő mag külső falai pillérek

homlokzati falak

szint szint szint szint szint szint

merevítő mag külső falai pillérek

szint szint szint szint szint szint
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C2. MELLÉKLET 

 

 

A MOL-Campus alaplemez ágyazási merevségeinek eloszlása  

(kváziállandó teherkombináció) 

 

  
     Lemezszél részlete: 

 
 

 

 

 

 

zóna jele 
ágyazási merevség 
értékei (kN/m/m2) 

ágyazási merevség 
átlagértéke (kN/m/m2) 

zóna területe 
(m2) 

A1 6.000 6.000 469 
A2 7.000 7.000 602 
A3 8.000 8.000 479 
A4 9.000 9.000 221 
A5 10.000 ÷ 18.000 14.000 279 

 

 

𝑲á𝒕𝒍 =
𝟔𝟎𝟎𝟎 ∙ 𝟒𝟔𝟗 + 𝟕𝟎𝟎𝟎 ∙ 𝟔𝟎𝟐 + 𝟖𝟎𝟎𝟎 ∙ 𝟒𝟕𝟗 + 𝟗𝟎𝟎𝟎 ∙ 𝟐𝟐𝟏 + 𝟐𝟕𝟗 ∙ 𝟏𝟒𝟎𝟎

𝟒𝟔𝟗 + 𝟔𝟎𝟐 + 𝟒𝟕𝟗 + 𝟐𝟐𝟏 + 𝟐𝟕𝟗
= 𝟖𝟏𝟕𝟑 𝒌𝑵/𝒎/𝒎𝟐 

 
Az ágyazási merevség átlagos értéke: 
 
𝑲á𝒕𝒍 = 𝟖𝟏𝟕𝟑 𝒌𝑵/𝒎/𝒎𝟐 ≈ 𝟖𝟐𝟎𝟎 𝒌𝑵/𝒎/𝒎𝟐 
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C3. MELLÉKLET 

 

Szabadon álló épület számított és becsült periódusidői  
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Pinceszinten oldalirányban is megtámasztott épület számított és becsült periódusidői 
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D1. MELLÉKLET 

 
D1-1. ábra: Próbacölöp felső részének mért fajlagos köpenysúrlódás-karakterisztikái 

 
D1-2. ábra: Próbacölöp felső részének mért erő-elmozdulás görbéje 

 
D1-3. ábra: Próbacölöp alsó részének mért erő-elmozdulás görbéje 
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D2. MELLÉKLET 

 

 

A Plaxis 3D beton anyagmodelljének számításban alkalmazott paraméterei 

 

 

Rugalmassági paraméterek:        

E28 26000000 [kN/m2] a megszilárdult beton rugalmassági modulusa, t=thydr  

E1/E28 0,6 [-] a rugalmas merevség időfüggő arányszáma   

 0,2 [-] a Poisson-tényező      
          

Nyomószilárdsági paraméterek:       

fc,28 30 [kN/m2] megszilárdult beton nyomószilárdsága, t=thydr   

fc0n 0,175 [-] normalizált kezdeti mobilizált szilárdság    

fcfn 0,1 [-] tönkremenetelhez tartozó normalizált szilárdság   

fcun 0,1 [-] normalizált reziduális szilárdság    

Gc,28 50 [kN/m] a megszilárdult nyomott beton töréséhez tartozó energia, t=thydr  

max 39 [°] maximális súrlódási szög     

 5 [°] dilatációs szög      
          

Időfüggő nyomószilárdság:        

fc,1 / fc,28 0,25 [-] a nyomószilárdság időfüggő tényezője    

thydr 28 [nap] a teljes hidratáció ideje     
          

Húzószilárdsági paraméterek:       

ft,28 2,9 [kN/m2] a megszilárdult beton egyirányú húzószilárdsága thydr időpillanatban 

ftun 0 [-] a húzószilárdság reziduális és csúcsértékeinek aránya  

Gt,28 0,05 [kN/m] a megszilárdult húzott beton töréséhez tartozó energia thydr időpillanatban 
          

Duktilitás:         

cp,1h
p -0,02 [-] 1 órás egyirányú plasztikus törési alakváltozás (negatíív érték)  

cp,8h
p -0,00125 [-] 8 órás egyirányú plasztikus törési alakváltozás (negatíív érték)  

cp,24h
p -0,001 [-] 24 órás egyirányú plasztikus törési alakváltozás (negatíív érték) 

a 18 [-] cp növekménye p növelésével    
          

Kúszás:          

cr - [-] a kúszási és rugalmas alakváltozások aránya   

t50
cr - [nap] az 50%-os kúszási alakváltozáshoz tartozó idő   

          

Zsugorodás:         

∞
shr - [-] a végleges zsugorodási alakváltozás (negatív érték)   

t50
shr - [nap] az 50%-os zsugorodási alakváltozáshoz tartozó idő   

          

Biztonsági tényezők:        

fc 1,0 [-] a nyomószilárdság biztonsági tényezője    

ft 1,0 [-] a húzószilárdság biztonsági tényezője    
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D3. MELLÉKLET 

 

A MOL-Campus alapozásának Plaxis 3D-ben készített geotechnikai modellje 

 
D3-1. Modellméret  

Bár az értekezés témája a toronyépület alapozása, az ehhez szükséges geotechnikai modell megalko-

tásához egyéb tervezési körülményeket is figyelembe kellett venni. A toronyépület alaplemeze és a to-

ronyhoz közvetlenül csatlakozó pódiumépület alaplemeze végleges állapotban egy szerkezeti egységet 

képez. A szerkezeti kapcsolat a süllyedéskülönbségek miatt utólagosan összebetonozandó süllyedéski-

egyenlítő sávok megfelelő időben történő zárásával (a felszerkezeten is!) valósítható meg. Így a modell 

a két épület teljes alapozási szerkezetét tartalmazza. Ezáltal vált lehetővé az eltérő terhelésű és alapozású 

épületek egymásra hatásának számításba vétele is. A modellezés során ugyancsak figyelembe kellett 

venni az alapozást megelőző építési fázisokat, a munkatér-határolás kialakítását, a földkiemelést. A 

földkiemelés után előálló feszültségállapot tekinthető az alapozás primer feszültségállapotának, ezért a 

geometriai modellalkotást az alapozási szerkezetek mellett a munkatér-határolás szerkezetei és techno-

lógiája együttesen határozták meg. 

A vizsgált szerkezet modelljének alaprajzi kontúrja a résfal középvonalával azonos poligon. A torony 

alatti pincerész 35 m x 47 m, a pódium alatti pincerész 104 m x 70 m kiterjedésű téglalap, melyek 

egymáshoz csatlakozva a résfallal körülhatárolt munkatér alaprajzának felelnek meg. Ennek hosszanti 

kiterjedése 139 m, keresztirányban a szélesebb részen 70 m. A teljes alaprajzi terület ~8.950 m2.  

A munkatér kontúrján kívüli talajkörnyezet vízszintes értelemben vett kiterjedése a munkatérhatároló 

résfaltól mérve 30-30 m, így a teljes modell alaprajzi értelemben 130 m x 200 m. Megemlítendő, hogy 

ez a méret a munkatér-határolás vizsgálatát célzó számításhoz a horgonyokat is figyelembe véve nem 

lenne elegendő, a munkatér-határolás modellezése azonban csak az alapozási sík alatti talajtömegnek a 

földkiemelést követően kialakuló feszültségállapotának előállítását szolgálta.  

 
D3-1. ábra: Az alapozás geotechnikai modelljének térbeli kiterjedése 
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A modellméret hatásának további modelleken végzett vizsgálataihoz a mélység növelésével együtt az 

alaprajzi kiterjedést is növeltem, a maximális méretű modell alaprajzi értelemben 190 m x 260 m. 

Függőleges értelemben a modell felső síkja megegyezik a ±0,00 szinttel, tehát az geometriailag a 

térszín alatti szerkezetek tartományát foglalja magában. A mélységbeli kiterjedést 45 m és 105 m között 

15 méteres lépcsőkben változtattam, vizsgálva azt, hogy a HSS anyagmodellel kiadódó határmélység 

melyik modellméretnél érvényesül. A 45 méteres modellmélység a „20%-os szabály” alkalmazásával 

adódott.  

 

D3-2. Szerkezetek modellezése 

A különböző szerkezetek (résfal, horgony, alaplemez, cölöp, stb.) modellezéséhez különböző típusú 

modellelemek alkalmazására volt szükség attól függően, hogy az adott szerkezet az alapozás viselkedése 

szempontjából elsődleges vagy másodlagos jelentőségű. Elsődlegesnek tekintett szerkezetek azok (alap-

lemez, cölöp), amelyek feszültségei, alakváltozásai részletes elemzést igényeltek. A másodlagos szer-

kezetek pedig részei ugyan a teljes modellnek, de nem befolyásolják közvetlenül az alapozás erőjátékát 

(munkatérhatároló szerkezet, talajhorgony), vagy nem igényelnek részletes erőtani elemzést (pl. pince-

födémek).  

Az elsődleges szerkezeti elemek modellezése térfogati elemekkel történt. A toronyépület alatti alap-

lemezt pontos geometriájával, a süllyesztékek, kivastagítások geometriahű megadásával épült fel. Te-

kintettel arra, hogy a vizsgálat célja elsődlegesen a toronyépület alapozásának elemzése, a pódium alap-

lemezét illetően az ilyen geometriai modellhűség nem volt kiemelt szempont. Az elemszám- és ezáltal 

futásidő optimalizálás végett a pódium alaplemeze alul-felül síkfelületű lemezként szerepel a modell-

ben. A lemez igénybevételek lekérdezhetősége miatt az alaplemezek középsíkjába ún. „dummy plate” 

elemek kerültek, melyek merevsége a valódi lemezmerevség értékének 10-6-szorosa, vagyis jelenlétük 

a lemez viselkedését (deformáció, igénybevételek) nem módosítja, adatkinyerés szempontjából azonban 

szükségesek. 

A cölöpök esetében ugyancsak térfogat elemek alkalmazása volt indokolt, hiszen a cölöpök és a talaj 

kölcsönhatásának bonyolult, 3D-s mechanizmusa ezzel a modellel írható le a legrealisztikusabb módon. 

A cölöpök valósághű, henger alakú geometriáját modellezéstechnikai okok miatt a PLAXIS javaslata 

alapján szabályos nyolcszög alapú hasáb közelíti. A cölöpök köpenye mentén és a talpakon a szerkezeti 

elem és a talaj közötti kölcsönhatás modellezését határfelületi (interface) elemek segítik. Az interfész 

elemek input paraméterei a próbaterhelés visszamodellezéséből („back analysis”) származnak. Hason-

lóan az alaplemezhez, az igénybevételek kinyerhetősége céljából a cölöpök tengelyébe is ún. „dummy 

beam” elemek kerültek a valódi cölöpmerevség 10-6-szoros értékével.  

Az alapozás deformációit befolyásoló, a valósághűbb viselkedést eredményező épületmerevség fi-

gyelembevétele a térszín alatti szerkezeti elemek modellezésével történt. A vasbeton falak és födémek 

valós merevségükkel, de önsúly nélkül, lemezelemekként kerültek be a modellbe. Bár a pillérek az épü-

letmerevség szempontjából nem meghatározó szerkezetek, a födémek alátámasztása miatt 
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természetesen ezekre is szükség volt, melyekhez gerendaelemeket alkalmaztam. Az önsúly nélküli mo-

dellezésre azért volt szükség, mert az alaplemez felső síkjára megadott terhek e szerkezetek önsúlyát is 

magában foglalták. 

A másodlagos, munkatér határolás szerkezetei közül a résfal a kiviteli tervben szereplő geometriai 

méretekkel, lemez elemként („plate element”) került a modellbe.  A résfalak pozitív sarkainál alkalma-

zott feszítő GEWI-rudak modellezése horgonyelemmel („node-to-node anchor”) történt. A számítási 

idő és az elemszám csökkentése végett az injektált horgonyok valós viselkedését leíró modellezés nem 

volt cél, így azokhoz fix végű horgonyelemet („fix-end anchor”) használtam. Résfalhoz való csatlako-

zásuk és merevségük a terv szerinti, így a munkatérhatárolás viselkedése a valóságot jól közelíti, de az 

alapozás szempontjából irreleváns horgonyerők talajra való átadását nem modelleztem. A résfal és az 

alaplemez között – a kiviteli terveknek megfelelően – szerkezeti kapcsolat nincs, a két szerkezet függet-

len egymástól. 

Valamennyi szerkezeti elem – akár beton, akár acél anyagú – anyagmodellje lineárisan rugalmas, 

izotróp. Az alábbiakban az egyes szerkezeti elemek tervezett jellemzői és az annak alapján a számítás-

ban figyelembe vett paraméterei láthatók: 

Alaplemez, cölöp és résfal: 

− beton szilárdsági osztály:    C30/37 

− térfogatsúly:     b = 25 kN/m3 

− rugalmassági modulus:    Ecm = 33,0 x 106 kN/m2 

− Poisson-tényező:      = 0,2 

Födémek: 

− beton szilárdsági osztály:    C30/37; C35/45 

− térfogatsúly:     b = 25 kN/m3 

− rugalmassági modulus:    Ecm = 33,0 x 106 kN/m2; 34,0 x 106 kN/m2 

− Poisson-tényező:      = 0,2 

Falak: 

− beton szilárdsági osztály:    C35/45; C40/50 

− térfogatsúly:     b = 25 kN/m3 

− rugalmassági modulus:    Ecm = 34,0 x 106 kN/m2; 35,0 x 106 kN/m2 

− Poisson-tényező:      = 0,2 

Pillérek: 

− beton szilárdsági osztály:    C55/67 

− térfogatsúly:     b = 25 kN/m3 

− rugalmassági modulus:    Ecm = 38,0 x 106 kN/m2 

− Poisson-tényező:      = 0,2 

Talajhorgony horgonyszár: 

− acél horgonytest (feszítőpászma):   7 x St 1570/1770 - 0,6" 

− pászma átmérője:     Øp = 15,3 mm 
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− pászma keresztmetszeti területe:   Ap = 140 mm2 

− pászma acél rugalmassági modulusa:  Es_pászma = 196 kN/mm2 

− horgonyszár keresztmetszeti területe:  Ah = 980 mm2 

− horgonyszár merevsége:    E∙Ah = 192 800 kN  

GEWI horgonyrúd 

− acél horgonytest:     GEWI Plus 63,5;  670/800 N/mm2 

− horgonyrúd átmérője:    ØGEWI = 63,5 mm 

− horgonyrúd keresztmetszeti területe:  AGEWI = 3 167 mm2 

− pászma acél rugalmassági modulusa:  Es_GEWI = 205 kN/mm2 

− horgonyrúd merevsége:    E∙AGEWI = 649 235 kN 

 

 
D3-2. ábra: Az alapozás geotechnikai modellje a térszín alatti szerkezetekkel 

D3-3. Terhelés  

A terhelési adatszolgáltatás az alaplemez felső síkján működő terheket tartalmazta, melyek a teljes 

épületszerkezet merevségi jellemzőit figyelembe vevő, 3D-s tartószerkezeti modellel végzett numerikus 

szimulációk eredményei. A tartószerkezeti modellben az alaplemez és a teljes felszerkezet szerepelt, s 

az alaplemez alatt felületi támasz, illetve a cölöpök felső síkján pontszerű támaszok reprezentálták az 

altalaj megtámasztó hatását. Az előzőekben ismertetettek szerint, a geotechnikai modell a térszín alatti 

négy pinceszint belső szerkezeteit is tartalmazza (az alaplemez felett zérus önsúllyal), a tartószerkezeti 

modellből származó terhelés pedig az alaplemez felső síkján hat. Az épület alatt végleges állapotban 

szakaszos üzemű víztelenítést terveztek, a számításokban ezért az alaplemezen ható víznyomás nem 

szerepel.   

A szerkezet parciális tényezők nélküli terhek hatására történő viselkedésének, a várható süllyedések 

és süllyedéskülönbségek mértékének vizsgálatára a kváziállandó teherkombináció szolgált. A süllye-

désmérésekből származó adatokkal való összevetéshez az SLS-terhekből tervezői adatszolgáltatás alap-

ján falterhekre 90%-os, pillérterhekre 83%-os teheraránnyal képezhető volt az önsúlyteher. Ugyancsak 
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e teherkombinációt alkalmaztam egy GEO típusú határállapot vizsgálatra is: az SLS terheket – az ala-

pozásokra az Eurocode által elvárt globális biztonsági szintnek megfelelően – 2,5-szeresre növelve meg-

győződtem arról, hogy az altalaj tönkremenetele, illetve túlzott mértékű elmozdulások az adott teher-

szinten még nem következnek be. 

D3-1. táblázat: Az alapozás vizsgált terhelési szintjei 

önsúly SLS 1,5×SLS 2,0×SLS 2,5×SLS 

752 MN 855 MN 1282 MN 1710 MN 2137 MN 

D3-4. Számítási fázisok 

A számítási fázisok a következő megfontolásokon alapulnak. Az alapozás realisztikus viselkedésé-

nek megismeréséhez szükséges az altalaj kezdeti feszültségállapotának az előállítása. E feszültségálla-

pot szimulálásához helyénvaló követni a kivitelezés fázisait, hiszen a földkiemelés okozta jelentős mér-

tékű tehercsökkenésnek kulcsszerepe lehet. A cölöpözés elkészültéig bekövetkező mozgásokat, a föld-

kiemelés hatására kialakuló felemelkedést „lenulláztam”, hogy az alaplemez valós mozgásairól, a cölö-

pökre jutó igénybevételekről és az alaplemezről a talajra átadódó talpfeszültségekről valós képet kap-

hassunk.  

A számítási modell a süllyedéskiegyenlítő sáv működését is figyelembe veszi. Ezért az alapozási 

szerkezetek elkészültét modellező fázis után először csak az önsúlyterhek működtek, azután került sor 

a süllyedéskiegyenlítő sáv kibetonozására, majd ezt követően a vizsgált teherkombinációhoz tartozó 

teljes teher működtetésére, melyet lépcsőzetesen 2,5-szeres értékig növeltem. 

 

D3-2. táblázat: Alkalmazott számítási lépések 

Srsz. Modellezett építési fázis 

1. Földkiemelés lavírsík kialakításához 

2. Résfalépítés 

3. 
Horgonyzási és földkiemelési és víztelenítési 

munkák egyetlen fázisban  

4. Cölöpözés 

5. 
Alaplemez építése a süllyedéskiegyenlítő sáv 

kibetonozása nélkül 

6. Terhek felvitele az önsúlyteher mértékéig 

7. Süllyedéskiegyenlítő sáv kibetonozása 

8. 
Maradék terhek felvitele a teljes 

„SLS/ULS/GEO” terhek eléréséig 
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D4. MELLÉKLET 

 

A torony süllyedésmérési pontjainak alaprajzi vázlata 

 

 

torony épület pódium épület 
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D5. MELLÉKLET 

Süllyedési görbe egyenletének lineáris regresszió számítása 

S115 mérési pont 
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S106 mérési pont 
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D6. MELLÉKLET 

 

MOL-Campus torony függőleges vasbetonszerkezeteinek alakváltozás számítása 
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