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1. A témaválasztás személyes motivációja 

A toronyházak tervezésének és építésének hazánkban idáig nem volt hagyománya. 

A változás lehetősége néhány év óta fennáll, ennek eredményeként épül Budapesten 

az első, 120 méteres magasságot meghaladó MOL-Campus nevű toronyház. Az elő-

készítése évekre nyúlik vissza, témám választása ehhez datálódik és szorosan kap-

csolódik. 

A jellemzően mélyépítési vasbeton műtárgyak tervezésével, szakértésével és ki-

vitelezésével eltöltött huszonöt éves szakmai múltam során lehetőségem volt a leg-

különfélébb műszaki kihívásokat jelentő, zömmel nagy volumenű geotechnikai- és 

szerkezettervezési projektekben tapasztalatot gyűjteni. Főként a városi speciális 

mélyépítési feladatok mellett számos infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó 

mérnöki szerkezet tervezésében és kivitelezésében vettem részt. A kutatási témát 

leginkább reprezentáló, sőt, annak részét képező MOL-Campus toronyház-projekt-

ben többedmagammal az alapozás tervellenőrzését végző szakértői munkacsoport 

tagjaként működtem közre.  

A talajjal kapcsolatban lévő szerkezetek tervezése során mindinkább meggyőző-

désemmé vált az a felfogás, hogy a két szakterület korábbi tervezési gyakorlat sze-

rinti éles elkülönülése egy egyébként közös mérnöki alkotásnál vélhetően nem ered-

ményez optimális szerkezetet. Ez olyan kiemelt jelentőségű építményeknél, mint pél-

dául a toronyházak, még inkább hangsúlyos kérdés. A választott téma ilyen szem-

pontok szerinti kutatása alkalmasnak ígérkezett. 

Az alapozás tervezője a talajon fekvő szerkezetek tervezésekor több-kevesebb 

időt szentel annak a dilemmának, hogy a modellezéshez, méretezéshez milyen ágya-

zási merevségek vehetők fel, és azok bizonytalansága mennyiben befolyásolja az 

eredményeket. A kutatási téma e részproblémájára való válaszkeresésem ebből a sze-

mélyes tapasztalásból fakad. 

Cölöppel kombinált lemezalapozásokat a budapesti talajviszonyokra gyakran ter-

veznek, de a tapasztalatok szerint a cölöp és lemez közötti teherviselési arány vagy 

az ágyazási merevségek meghatározása sokszor inkább intuitív, mint tudományosan 
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alátámasztható módon folyik. A MOL-Campus presztízsberuházáshoz kapcsolódó 

téma felvetette azt az alkalomszerű és sajnálatosan nem megszokott lehetőséget, 

hogy egy épülethez amúgy igen ritkán készített próbacölöp eredményeinek vissza-

modellezéséből számolható, és a megépült szerkezet süllyedésmérési eredményeivel 

validált modellezési paraméterek képezzék a numerikus szimulációk alapját, ne pe-

dig jobb híján becsült értékek. A toronyház alapozása az említett intuitív módszer 

helyett így magasabb színvonalon vizsgálható. Ez a témaválasztáskor felsejlő lehe-

tőség ugyancsak motivációs tényező volt.        

2. A kutatás célkitűzései 

A hazai toronyházépítés korábbi hiánya miatt fontos célkitűzés volt, hogy az érteke-

zés tartalmazzon a külföldi szakirodalom és példák tanulmányozása alapján megal-

kotott általános jellegű témaismertető részt. Lényegesnek tartottam bemutatni, hogy 

a toronyházak építésében hagyományokkal rendelkező országokban mi a kialakult 

gyakorlat, és ebből mi használható majd a Budapesten építhető toronyházak eseté-

ben. Ezen első céllal kapcsolatos 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 

fejlesztése olyan referencia-épületek kiválasztásához, melyek alapozásai minta-

ként szolgálhatnak, ezt alkalmazva pedig javaslat a budapesti toronyházak opti-

mális alapozására,  

− 100-150 m magas toronyházak AxisVM modellezéssel számolható alaprezgési 

periódusidejének becslésére szolgáló olyan új formula megalkotása, amiben öt-

vöződik az empirikus képletek egyszerűsége és a talajágyazás hatásának figye-

lembevétele 

− modellezési módszer fejlesztése a CPRF modellezéséhez szükséges ágyazási- és 

rugómerevségek eddigieknél pontosabb meghatározásához, fejlett talajmodel-

lekkel dolgozó térbeli geotechnikai és szerkezettervező FE-szoftverek alkalma-

zásával,  
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− az alapozás modellezésének fejlesztése a MOL-Campus O-cellás próbacölöpjé-

nek visszamodellezésével, sokváltozós modellparaméter-csoport meghatározá-

sára alkalmas újszerű módszerrel, a kiscelli agyag modellezési paramétereire fó-

kuszálva. 

3. Alkalmazott módszerek 

Első lépésként - hazai szakirodalom és megépült referencia hiányában – külföldi pél-

dákat kutatva képet alkottam a toronyházak esetében általában alkalmazott felszer-

kezeti és alapozási rendszerekről.  

Ezt követően az alapozás koncepciótervezéséhez az összehasonlító tapasztalaton 

alapuló tervezési módszerhez kapcsolódó új eljárást dolgoztam ki. Az összes európai 

toronyház adatait tartalmazó, internetes adatbázisokból származó adatokat többvál-

tozós statisztikai elemzéssel vizsgáltam. Ehhez a klaszteranalízis egy speciális, úgy-

nevezett kétlépcsős klaszterezési eljárását alkalmaztam. Az általam bevezetett inde-

xekkel elvégzett klaszterezéssel olyan megépült toronyházakat választottam ki, me-

lyek tervezési körülményei a budapesti viszonyokhoz hasonlóak. Ezek alapján ösz-

szehasonlító elemzést végezve az optimális alapozási koncepció megállapítható. 

Mindezt a budapesti viszonyok között tervezhető toronyházak példáján keresztül 

mutattam be, és az optimális koncepció alternatív lehetőségét is felvetettem. 

Toronyházak esetében lényeges hatást jelent a földrengés, ezért ezt a témakört 

részletesen vizsgáltam. A tervezés kezdeti fázisában a szeizmikus erők közelítő szá-

mításához szükséges megbecsülni az épület első rezgésalakjához tartozó periódus-

idejét. Ehhez egy, az EC8-ban javasolt empirikus formulát fejlesztettem tovább. A 

Budapestre tervezhető toronyházakhoz alkalmas tartószerkezeti rendszerű, térbeli 

végeselemes modelleken végzett numerikus szimulációkkal AxisVM szoftverben 

előállítottam azok alaprezgési periódusidőit. Az egyes modellek különböző paramé-

tereit (pl. épületmagasság, térszín alatti mélység, megtámasztási viszonyok) változ-

tatva vizsgáltam azok hatását a periódusidőre. Az alapozást rugalmas ágyazásként 

modelleztem, és ebből származtatva két új, a periódusidő becslésére szolgáló formu-

lát javasoltam. Ezekkel már a modellezést megelőző fázisban egyszerűen, gyorsan 
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és a rugalmas ágyazási merevséget is figyelembe véve becsülhető az épület egyéb-

ként munkaigényes végeselemes modellezésből számítható periódusideje. A formu-

lákkal a modellezett eredményekhez viszonyított, 5%-on belüli pontosság érhető el. 

A validáláshoz a MOL-Campus épületének a tervezés során meghatározott periódus-

időit használtam. 

A toronyházak alapozásának tervezése a szokásosnál analitikusabb megközelí-

tésmódot kíván. Duális (geotechnikai és tartószerkezeti) térbeli végeselemes model-

lezéssel, újszerű megközelítésen alapuló approximációs módszert dolgoztam ki a cö-

löp nélküli és cölöpökkel kombinált alaplemezek ágyazási merevségeinek pontosabb 

számításához. Ehhez azt a numerikus szimulációkkal igazolt elvet használtam, hogy 

ugyanazon szerkezet lemezalapjának geotechnikai modellel meghatározott kinema-

tikai jellemzői azonosan elérhetők a szerkezettervező szoftver helyesen megválasz-

tott ágyazási- és rugómerevségeivel, és ezek az ágyazási jellemzők jelentik a jelenleg 

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. 

A MOL-Campus O-cellás próbacölöpjének erő-süllyedés görbéjét geotechnikai 

3D végeselemes szoftverrel a legfejlettebb, a talajok felkeményedését és a kis alak-

változások tartományában érvényes nagyobb merevséget is figyelembe vevő HSS 

talajmodellt alkalmazva visszamodelleztem. A sokparaméteres rendszer finomhan-

golásához részletes kalibrálási stratégiát dolgoztam ki, melynek egy paraméter-érzé-

kenységvizsgálat is részét képezte. A lágymányosi típusú kiscelli agyag így megha-

tározott HSS-paramétercsoportja jó kiindulási értéket jelenthet a jövőbeni, hasonló 

talajkörnyezetben végzett modellezési feladatoknál. E paraméterekkel elvégeztem a 

MOL-Campus CPRF-szerkezetének végeselemes analízisét, s annak eredményeit az 

épület süllyedésmérési adataival összevetve a modellezés kidolgozott módszerét és 

a paramétercsoportot is validáltam. 
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4. Tézisek 

4.1. 1. tézis: az optimális alapozási koncepció kiválasztási módszere 

A toronyházak alapozásának koncepcionális tervezéséhez összehasonlító tapasztala-

ton alapuló, többváltozós statisztikai adatelemzéssel osztályozási és választástámo-

gató módszert dolgoztam ki. Az eljárással meghatározható az alapozási rendszer és 

az ahhoz kapcsolódó technológiai koncepció, ami a geotechnika tervezés első és leg-

lényegesebb lépése. 

A módszer részeként véletlen mintavételezéssel létrehoztam megépült toronyhá-

zak olyan adatbázisát, mely öt különböző, az alapozás tervezését leginkább megha-

tározó, de egymástól független, az alábbi táblázatban látható paramétercsoportot (ún. 

klaszterezési változókat) tartalmaz. Ezek valószínűségi eloszlása megfelel a módszer 

kulcselemének számító, kétlépéses klaszteranalízis alkalmazhatósági feltételeinek. 

 

A hasonló jellegű feladatokra adaptálható eljárással igazolni tudtam azt az intuitív 

feltételezést, miszerint a budapesti toronyházak optimális alapozási szerkezete a cö-

löpökkel gyámolított lemezalapozás (CPRF), melynek a különösen kedvező altalajú 

lágymányosi helyszínen alternatívája lehet a cölöp nélküli lemezalapozás. Az utóbbi 

megállapítást az értekezés utolsó fejezetében validált végeselemes modellel végzett 

számítással alá is támasztottam.   

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 építőmérnöki problémákra eddig nem használt speciális klaszterelem-

zési algoritmus összekapcsolása képezi.  
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A tézishez kapcsolódó saját publikációk: Kanizsár (2017); Kanizsár (2018); Kani-

zsár (2019) 

4.2. 2. téziscsoport: az alaprezgéshez tartozó periódusidő becslése 

2 / 1. t é z i s: 

100÷150 m szerkezeti magassági kategóriába eső, merevítő magos, illetve cső a cső-

ben szerkezeti rendszerű, térszín alatti oldalirányú talajmegtámasztás nélküli, rugal-

mas ágyazású lemezalapozással készülő toronyházak első rezgésalakhoz tartozó pe-

riódusidőit AxisVM végeselemes szoftverrel vizsgálva megállapítottam, hogy a pe-

riódusidő, valamint az alaplemezre vonatkoztatható átlagos függőleges dinamikus 

ágyazási merevség között hatványfüggvénnyel leírható kapcsolat van. E megfigye-

lést felhasználtam a vonatkozó EC8 szabványban ajánlott formulához hasonló képlet 

kidolgozásához, mely az AxisVM szoftverrel számítható periódusidőket ~3%-os ma-

ximális 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 dinami-

kus ágyazási merevség kN/m/m2-ben, 

− H az épület szerkezeti magassága az alapozás felső síkjától számítva, méterben. 

2 / 2. t é z i s: 

100÷150 m teljes szerkezeti magassági kategóriába eső, merevítő magos, illetve cső 

a csőben szerkezeti rendszerű, a térszín alatt oldalirányú talajmegtámasztással és ru-

galmas ágyazású lemezalapozással készülő toronyházak első rezgésalakhoz tartozó 

periódusidőit AxisVM végeselemes szoftverrel vizsgáltam. Az eredményeket ele-

mezve megállapítottam, hogy az alaprezgési periódusidő, valamint az épület szerke-

zeti magassága, az alapozására vonatkoztatható átlagos függőleges és oldalirányú di-

namikus ágyazási merevség és a térszín alatti oldalirányú megtámasztási mélység 
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között hatványfüggvénnyel leírható kapcsolat van, mely függ a szerkezettípustól is. 

Olyan formulát dolgoztam ki, mely az AxisVM szoftverrel számítható periódusidő-

ket ~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 dinami-

kus ágyazási 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 me-

revség kN/m/m2-ben, 

− az a, b, c és d az oldalirányú ágyazási merevségtől és a szerkezeti rendszertől 

függő állandók: 

 

A tézis újdonságtartalma a talajkörnyezet figyelembevétele az első rezgésalakhoz 

tartozó periódusidő becslésében. 

A téziscsoporthoz kapcsolódó saját publikáció: Kanizsár, Szepesházi (2021) 

4.3. 3. téziscsoport: az ágyazási- és rugómerevségek meghatározása 

3 / 1. t é z i s: 

A CPRF ágyazási- és rugómerevségeinek meghatározásához nemlineáris talajmodel-

lekkel dolgozó geotechnikai, illetve lineárisan rugalmas, Winkler-féle ágyazással 

működő szerkezettervező 3D végeselemes szoftverek együttes alkalmazásának 
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előnyeit kihasználó, a gyakorlatban elterjedt iterációs eljáráshoz képest új elven mű-

ködő, duális modellezési eljárást dolgoztam ki.  

Az új elv szerint a teljes szerkezetet tartalmazó geotechnikai modellben vizsgált 

CPRF egyensúlyi és kinematikai állapota a két modell egy észszerűen megválasztott, 

közös ponthalmazán, az ún. illesztési háló pontjaiban a szerkezettervező szoftverrel 

egy előre rögzített hibaküszöböt figyelembe véve reprodukálható. Az így kapott el-

mozdulásrendszerhez tartozó ágyazási- és rugómerevségek jelentik a keresett ered-

ményt. 

A gyakorlati végrehajtáshoz általam kidolgozott, célorientált műveleti sorrendet 

alkalmazó approximációs módszer rekurzív folyamatában ismételt futtatásokat már 

csak a szerkezettervező szoftverben kell végrehajtani. Az ágyazási- és rugómerevsé-

geket futtatásonként korrigálva 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 illesztési 

hálóval a számított süllyedések közel egy nagyságrenddel kisebb átlagos relatív hi-

bával (~0,2%) közelíthetik a geotechnikai modell referencia-süllyedéseit, mint a gya-

korlatban legpontosabbnak 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. t é z i s: 

Numerikus kísérletek alapján megállapítottam, hogy a rugalmas ágyazással model-

lezett CPRF-szerkezetek pontról-pontra változó talpfeszültség-eloszlásának számí-

tásához szükséges ágyazási merevségeknek a végeselemes modell elemszámával (n) 

arányosan nagy adatmennyisége a K-közép klaszteranalízis alkalmazásával – azonos 

eredmények szolgáltatása mellett – a hivatkozott √𝑛/2  ökölszabály szerint erőteljes 

mértékben, n értékétől függően akár nagyságrendekkel is csökkenthető. Lényeges 

előnye a klaszterezett adatrendszernek, hogy az így megadott ágyazási merevségek 
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(pl. színkóddal vizualizált) alaprajzi eloszlása sokkal átláthatóbbá, a szerkezet erő-

tani működése érthetőbbé válik.  

Az eljárások újszerűségét a CPRF geotechnikai és tartószerkezeti modellezésé-

nek új elven nyugvó és a kidolgozott algoritmussal megvalósítható összekapcsolása, 

valamint az ágyazási- és a rugómerevségek számának klaszteranalízisen alapuló 

csökkentése képezi.     

A téziscsoporthoz kapcsolódó saját publikáció: Kanizsár (2020b); Kanizsár (2021a) 

4.4. 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 talajmo-

dellt használva a tervezett toronyházak viselkedése szempontjából meghatározó 

lágymányosi típusú kiscelli agyag modellezési paramétereinek megállapítására fó-

kuszáltam.  

Az egyes paraméterek befolyását a cölöprészek elmozdulásainak mértékére és 

irányára különböző próbaterhelési szinteken (~30%, ~60%, ~90%) végzett futtatá-

sokkal vizsgáltam. Referenciaértékekből számított relatív mérőszámok alapján érzé-

kenységi kategóriákat határoztam meg és megállapítottam, hogy a modellezett tagolt 

cölöpszerkezet viselkedése a modellparaméterekre az alábbi táblázatban megadottak 

szerint érzékeny: 

 

A modellezési paraméterek helyszíni- és laborvizsgálatokból származtatott, de bi-

zonytalan értékeit a vonatkozó fejezetben részletezett szisztematikus paramétermó-

dosítási stratégiával kalibráltam, majd ezeket a szerkezetkész MOL-Campus véges-

elemes modellezésével nyert és mérésekkel megállapított süllyedéseinek összeveté-

sével validáltam. Így az alábbi táblázatban közölt értékekre jutottam: 
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Ezek alapján a lágymányosi típusú kiscelli agyagra új modellezéstechnikai javasla-

tokat fogalmaztam meg: 

− A réteget alrétegekre bontva célszerű modellezni a következő okok miatt: 

− a paraméter-érzékenység vizsgálata megmutatta, hogy az OCR-viszonyszám-

nak szignifikáns hatása van a talpellenállásra, az OCR-érték pedig mélység-

függő, 

− az SSI realisztikusabban írható le, ha a cölöptalpra és a palástra különböző 

értékű határfelületi elem-paramétereket (Rinter) veszünk számításba. 

− A talaj G0 modulusa az egyedi cölöp elmozdulásait – mivel a talajfeszültség-

változások lokálisak – csak enyhén befolyásolja, a CPRF modellezésében vi-

szont – 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 ha-

tárait a cölöp mélységi helyzetének és a fenti szempontok együttes figyelembe-

vételével célszerű megállapítani.   

A tézis újdonságértékének és szélesebb körű alkalmazhatóságának az O-cellás cö-

löppróbaterhelés és a megépült épület CPRF alapozásnak legkorszerűbb geotechni-

kai modellezésére bemutatott módszert, valamint e nagymodellkísérletek alapján a 

lágymányosi típusú kiscelli agyagra javasolt leghitelesebb HSS-paraméteregyüttest, 

illetve modellezéstechnikai fogásokat tartom. 

A tézishez kapcsolódó saját publikáció: Kanizsár (2021c); Hudacsek P., Kanizsár 

Sz., Koch E., Szepesházi R., Szilvágyi Zs., Wolf Á. (2020)  
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5. A kutatás összegzése 

5.1. Az eredmények áttekintése 

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

és tapasztalatot magukban hordozó, megépült toronyház példákat tekintettem át, így 

képet alkottam a jellemzően alkalmazott magasépítési és alapozási szerkezetekről. 

Emellett összefoglaltam a helyspecifikus tervezési körülményeket. 

Az alapozási koncepció kiválasztására alkalmas, statisztikai alapon működő eljá-

rást dolgoztam ki, amely geotechnikai szempontból az alapozás tervezésének első 

legfontosabb, építési technológiát meghatározó kérdésére ad választ. Az eljárás 

egyéb, hasonló műszaki feladatokra is adaptálható. A bemutatott módszerrel alátá-

masztottam azt a prekoncepciót, mely szerint budapesti talajviszonyok között opti-

málisan a CPRF-szerkezet alkalmazható. Ennek a különösen kedvező alapozási 

adottságokat mutató lágymányosi típusú kiscelli agyag esetében a cölöp nélküli le-

mezalap valós alternatívája lehet.  

A toronyházak esetében lényeges hatást jelent a földrengés, a szeizmikus erők 

nagyságrendjének becsléséhez az előtervezés során leginkább empirikus formulákat 

használnak. Ezek a talajoldali rugalmas befogást figyelmen kívül hagyják, így a szá-

mított alacsonyabb periódusidők jelentősen nagyobb szeizmikus erőket eredményez-

hetnek, mint az általam javasolt, talajmerevséget is figyelembe vevő formulák. Tér-

beli végeselemes modelleken végzett numerikus szimulációkkal előállítottam a Bu-

dapestre javasolt szerkezeti rendszerű toronyházak alaprezgési periódusidőit (~3÷6 

s). A javasolt képletekkel már a modellezést megelőző fázisban egyszerűen, gyorsan 

és a rugalmas ágyazási merevséget is figyelembe véve becsülhető az épület egyéb-

ként munkaigényes végeselemes modellezésből számítható periódusideje.  

Duális (geotechnikai és tartószerkezeti) térbeli végeselemes modellezéssel, új-

szerű megközelítésen alapuló approximációs módszert dolgoztam ki a cölöp nélküli 

és cölöpökkel kombinált alaplemezek ágyazási merevségeinek pontosabb számításá-

hoz. A nagy alaplemezek esetében jelentős idő- és munkaráfordítással megadható 

ágyazási értékek számának radikális csökkentésére új módszert javasoltam.  
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A MOL-Campus O-cellás próbacölöpjének erő-süllyedés görbéjét geotechnikai 

3D végeselemes szoftverrel HSS talajmodellt alkalmazva visszamodelleztem. A sok-

paraméteres kalibráláshoz alkalmas eljárást dolgoztam ki, mellyel meghatároztam a 

cölöp talajkörnyezetének lágymányosi típusú kiscelli agyagra vonatkozó paraméter-

csoportját. A MOL-Campus alapozásának e paraméterekkel nyert modellezési ered-

ményeit az épület süllyedésmérési adataival összevetve a modellezés kidolgozott 

módszerét és a paramétercsoportot is validáltam. Új numerikus szimulációkkal alá-

támasztva, alternatív alapozási szerkezetként a lágymányosi típusú kiscelli agyag 

esetében cölöpök nélküli lemezalapozást javasoltam. 

A témaismertetés jellegű részben közölt kutatási eredményeknek és a végesele-

mes modellezések kapcsán megfogalmazott tézisértékű megállapítások részleteinek 

ábrákkal, grafikonokkal, táblázatokkal illusztrált, tudományos művé formált publi-

kációja az első elemét jelenti a toronyházakkal foglalkozó hazai szakirodalomnak, 

melyet remélhetőleg a jövőben még számos hasonló követ.        

5.2. További kutatási lehetőségek javaslatai 

Kutatási eredményeim további tudományos vizsgálatra érdemes témákat vetnek 

fel. Az, hogy ezen tartalmak nem részei az értekezésnek, részben az értekezés ki-

használt terjedelmi keretével, részben további szükséges talajmechanikai vizsgálatok 

és monitoring mérések hiányával magyarázható. A következőkben javasolt kutatási 

témák nem mindegyike kecsegtet feltétlenül tézisértékű tudományos eredménnyel, 

azonban a téma egészéhez feltétlenül hasznos adalékkal szolgálhatnak. 

A vizsgált alapozási és tartószerkezeti koncepciók, valamint helyspecifikus ter-

vezési körülmények munkarésze továbbfejleszthető a toronyházak építésére kijelölt 

helyszínek talajmechanikai adottságainak további kutatásával. Az É-Csepelen kije-

lölt helyszín tervezett toronyházainak alapozáshoz, illetve annak a bemutatott geo-

technikai modellezéséhez igazodó talajvizsgálati program részletes kimunkálása és 

megvalósítása a fejezet témakörének fontos kiegészítését jelentené. Az ebből szár-

mazó, felső-oligocén és miocén rétegekre irányuló részletes talajmechanikai vizsgá-

latok megfelelő kiindulási alapot jelentenek az alapozás modellezési lehetőségeinek 

további fejlesztéséhez. E témakört a HSS-anyagmodellel végezhető numerikus 
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szimulációk eredményeinek értékelésével lehetne teljessé tenni, amihez egy a Szi-

getcsúcson esetlegesen induló toronyház projekthez fúrt próbacölöp mérési eredmé-

nyeire lenne szükség. 

A szerkezettervező szoftverrel végzett numerikus szimulációk dinamikus ágya-

zási merevségek megadását igényelték. Az ezek alapjául szolgáló dinamikus modu-

lusok szakirodalmi ajánlások szerint statikus vizsgálatok eredményeire vonatkozó 

korrelációkból származtathatók, de a különböző talajokra végzett kísérletek jelentős 

szórást mutató eredményei miatt csak viszonylag tág határok között adhatók meg. A 

kijelölt építési helyszíneken található, toronyházak alapozását meghatározó talajok 

ezen értéktartományainak szűkítésére irányuló kutatások a realisztikusabb modelle-

zéshez, ezáltal pontosabb eredmények eléréséhez nyújtanának segítséget.     

A CPRF-szerkezetben működő cölöp monitoring eredmények alapján történő 

visszamodellezését és azok egyedi próbacölöp mérési eredményeivel való összeha-

sonlítását elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt hasznos feladatnak ítélem. A 

csoportban működő cölöp és az egyedi cölöp viselkedésbeli különbözőségének vizs-

gálata „klasszikus” kutatási téma, a helyi talajokban működő nagyátmérőjű cölö-

pökre irányuló vizsgálódás várható eredményeinek újszerűsége garantált. 

Fontos információkat lehetne nyerni a CPRF-szerkezeteket jellemző pr -tényező 

helyi talajokban történő optimalizálását célzó kutatásokból. Ez az érték a 3. fejezet-

ben bemutatott diagram szerint meglehetősen tág határok között mozoghat, és a ala-

pozási szerkezetek anyag- és technológiai igényét elsődlegesen befolyásolja. A helyi 

talajokban megtalált optimuma egyértelmű gazdasági előnyt jelenthet, ami a torony-

házak mellett a szokványos méretű épületek alapozása esetében is jelentkezne. 

Fontos modellezési feladatnak és hasznos kutatási résznek gondolom a szerkezet 

merevségének hatására irányuló numerikus kísérleteket. Korábbi ajánlások, tapasz-

talatok ugyan fellelhetők e tárgykörben (a 6. fejezetben magam is hivatkoztam ilye-

nekre), de a szerkezetet és talajt is kezelni képes korszerű szoftverekkel (pl. Plaxis 

3D) az eddig megfogalmazott feltevéseket tovább lehetne vizsgálni, pontosítani. A 

talajkörnyezetbe helyezett szerkezetből csak annyit érdemes modellezni, amekkora 

rész merevsége még valóban hatással van az eredményeket (pl. süllyedések). Ennek 
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rendkívül fontos hozadéka az a kutatási eredmény lenne, amellyel a modellépítési 

munka mennyiségét és a modellfuttatási időket lehetne optimalizálni.  
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