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1 Bevezetés, motiváció 

Az új építmények jelentős része ma már cölöpalapozással adja át terheit az altalaj-

nak. Köszönhető ez az egyre nagyobb léptékű – s ezáltal terhelésű – létesítmények-

nek és a speciális szerkezeti elemek által megkívánt szigorú süllyedési kritériumok-

nak. Továbbá a mélyalapozást indokolja az is, hogy az új beruházások egy része a 

korábban éppen a kedvezőtlen geotechnikai adottságok miatt szabadon maradt terü-

leteken valósul meg.  

Az Eurocode 8 hatályba lépése a tervező mérnökök számára új kihívást jelentett, 

ugyanis a korábbi szabvány által előírtnál nagyobb vízszintes csúcsgyorsulási érté-

kekkel már a földrengési teher mértékadóvá lépett elő, így valamennyi szerkezetet 

méretezni kell ezen hatásokra is.  

A cölöpalapozásokat a földrengés során kétféle hatás éri, egyrészt a cölöp körüli talaj 

a hullámterjedés révén deformálódik, ami a merevebb szerkezetre kinematikai hatást 

gyakorol. Másrészt a felszerkezet kilengése tehetetlenségi hatást ébreszt a cölöp 

felső pontján (ld. 1. ábra).  

 

1. ábra: Kinematikus és tehetetlenségi hatás a cölöpalapozáson (Mylonakis et al, 2014) 

A kinematikai hatást a szabvány előírásai szerint akkor kell vizsgálni, ha egyidejűleg 

fennáll, hogy  

− a geotechnikai adottságok az EC 8-1 szerint D, S1 vagy S2 talajosztályba sorol-

hatók, 

− a megtámasztott szerkezet fontossági osztálya III. vagy IV., 
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− a felszíni talajgyorsulás nagyobb, mint 0,1g. 

Az utolsó hazánkban szinte mindenhol teljesül, így III. vagy IV. fontossági osztályú 

építmény esetében a talajosztály besorolás a kinematikai vizsgálat feltétele. Ezt a 

szabvány a nyíróhullám felső 30 m vastag talajzónára jellemző átlagos terjedési se-

bessége vagy a rétegek drénezetlen nyírószilárdsága vagy pedig az SPT ütésszám 

értéke alapján definiálja.  

A kinematikai hatást számos tényező befolyásolja, s vizsgálatára nemzetközileg el-

fogadott, minden körülményt számításba vevő eljárási rend nincs. A nemzetközi ku-

tatás középpontjába is csak az elmúlt 15-20 évben került, hazánkban ez idáig nem 

vizsgált téma. 

Kutatásom témaválasztásában szerepet játszott az is, hogy az építőmérnöki diplo-

mám megszerzése óta az oktatás mellett geotechnikai tervezőként is tevékenykedem. 

Több mélyalapozású létesítmény előkészítésében, tervezésében vettem részt. To-

vábbá ezt erősítette az is, hogy néhány évvel ezelőtt Richard P. Ray professzor ve-

zetésével a győri Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tan-

székén földrengéssel, talajdinamikával foglalkozó kutatócsoport alakult. 

2 Kutatásom célkitűzései 

Az építményekre, így az alapozásra jutó földrengési hatás mértékét a felszín közeli 

talajok felnagyító hatása alapvetően befolyásolja, melyet a szabvány a felső 30 m 

vastag talajzóna osztályba sorolásával vesz figyelembe. Hazánkban a költséges, a 

talajok dinamikai jellemzőinek meghatározására irányuló vizsgálatok hiányában a 

besorolást elsősorban rétegleírás alapján szokás elvégezni. Csak nagy volumenű pro-

jektek költségkerete teszi lehetővé szeizmikus mérések végrehajtását.  

Ezért kutatásom egyik céljaként azt fogalmaztam meg, hogy eljárást adjak arra, hogy 

a geotechnikai tervezői gyakorlatban elterjedten alkalmazott, s a cölöpteherbírás szá-

mítás kiindulási adatait szolgáló statikus szondázás (CPT, cone penetration test) 

eredményeiből miként becsülhető a nyíróhullám terjedési sebessége hazai talajvi-

szonyokra. Célom olyan korrelációk felállítása volt, melyek megbízhatóbb alapot 

adnak a talajosztályba soroláshoz a rétegleírásnál.  
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Kutatási céljaim másik csoportja a cölöpök földrengés alatti viselkedése, a talaj-cö-

löp és a talaj-cölöp-felszerkezet közötti kölcsönhatások vizsgálatai köré koncentrá-

lódik.  

A cölöpökben ébredő kinematikai igénybevételt számos tényező befolyásolja, a ta-

lajrétegződés – beleértve az eltérő rétegek merevségi arányát –, a talaj és cölöp me-

revségének aránya, a gerjesztés jellemzői és a cölöp geometriai méretei.  

A cölöpöket a kinematikai igénybevétel és a tehetetlenségi hatás együttesére kell 

méretezni. E két hatás időben eltoltan jelentkezik, így azok maximumának összege 

túlméretezéshez vezethet. Mindazonáltal a kinematikai hatás elhanyagolása – ahogy 

a szabvány annak számításba vételét feltételhez köti – alultervezést okozhat.  

Kutatásomhoz a Plaxis 3D geotechnikai véges elemes szoftvert használtam, mert 

ebben a talajok nemlineáris – alakváltozási és feszültségszinttől függően változó – 

viselkedését fejlett anyagmodellel lehet leírni. Lehetőség van valódi idő-gyorsulás 

adatsort, mint hatást működtetni, valamint a cölöpök modellezésére kétféle lehető-

ség adódik: térfogati elem, melynek közepébe az igénybevételek egyszerűbb kinye-

rése végett hajlékony gerenda elemet helyeznek (volume pile – VP), illetve az úgy-

nevezett beágyazott gerenda elem (embedded beam – EP). A szoftverválasztást in-

dokolta az is, hogy a hazai geotechnikai tervezői társadalom komplex feladatok vizs-

gálatára leginkább a  szoftver 2D változatát hívja segítségül, s egyes tervezőirodák-

ban már a Plaxis 3D is elérhető. 

Kutatásom során az alábbi kérdésekre kerestem a válaszokat:  

− Alkalmas-e a Plaxis 3D geotechnikai végeselemes szoftver a földrengés okozta 

kinematikai hatások és a cölöpök válaszának vizsgálatára? Milyen feltételek mel-

lett használhatók az egyes cölöpmodellezési technikák? 

− Miként befolyásolják a cölöpben ébredő kinematikai igénybevételt a gerjesztés 

jellemzői és a felső laza réteg vastagsága? 

− Hogyan viszonyul egymáshoz a cölöpben ébredő kinematikai, tehetetlenségi és 

teljes igénybevétel időben, illetve a felszerkezet viselkedését miként befolyásolja 

a talaj-alapozás-felszerkezet kölcsönhatásának számításba vétele?  
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3 Alkalmazott módszerek 

Kutatásomat a két fő témakör szakirodalmának áttekintésével, értékelésével kezd-

tem. Felkutattam a nyíróhullám terjedési sebességének CPT adatokból való becslési 

eljárásait, s értékeltem a fellelt kutatási eredmények alapján a befolyásoló paramé-

tereket. Áttekintést adtam a cölöpök földrengés alatti viselkedésének vizsgálati le-

hetőségeiről, külön részletezve az általam alkalmazott Plaxis 3D szoftver ide vonat-

kozó részleteit. Bemutattam a cölöpben a kinematikai hatásból ébredő igénybevéte-

lek becslési eljárásait, a főbb befolyásoló tényezők hatásait, s foglalkoztam a kine-

matikai és tehetetlenségi hatás viszonyával.  

A CPT szondázási eredmények (csúcsellenállás, qc és palástellenállás, fs) a talaj nagy 

alakváltozási tartományára érvényesek. A nyíróhullám terjedési sebesség (vs) azon-

ban a talaj kis alakváltozási tartományában való viselkedésének leírására szolgál. 

Ugyan a paramétereket eltérő jelenségek szabályozzák, de értéküket hasonló ténye-

zők befolyásolják, mint a hatékony feszültségek, relatív tömörség, szemcseméret, 

geológiai eredet, stb. (Schneider et al., 2014). Ezekből adódik, hogy fellelhető a vs 

és a qc+fs értékek közötti korrelációs összefüggés.  

A CPT szondázási eredmények és az azonos függélyben szeizmikus CPT (SCPT) 

berendezéssel mért nyíróhullám terjedési sebesség közötti kapcsolatot hét hazai 

helyszínről származó adatok alapján vizsgáltam. A rendelkezésre álló adategyütte-

seket négy geológiai csoportba soroltam koruk és keletkezési módjuk szerint. A mé-

rési adathalmazból kiszűrtem a hibásokat, illetve a bizonytalanságot tartalmazókat, 

s így a részletes elemzést 281 adatpárral végeztem.  

Elsőként a szakirodalomban fellelt korrelációs összefüggések hazai talajviszonyokra 

való alkalmazhatóságát értékeltem, majd az azokban levő konstansok módosításá-

val, az Excel szoftver Solver bővítményével, a hibanégyzetek minimumát keresve 

új összefüggéseket állítottam elő, melyekben figyelembe vettem a talaj típusát, geo-

lógiai korát és eredetét. 

A cölöpök földrengés alatti viselkedését Plaxis 3D geotechnikai végeselemes szoft-

verrel vizsgáltam. Kutatásom keretében 30 m mély, a talaj nemlineáris viselkedését 
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leíró anyagmodellel jellemzett kétrétegű modellbe helyezett egyedi, a fejtömbnél el-

fordulás ellen mereven megtámasztott cölöp elmozdulását, s igénybevételeit elemez-

tem a modell alján működtetett valós idő-gyorsulás gerjesztésre.  

A modell verifikálását két lépcsőben végeztem, egyrészt igazoltam a gerjesztés és 

az anyagmodell tekintetében, hogy a saját modellel számított felszíni gyorsulások és 

válaszspektrumok jól egyeznek az ekvilineáris talajválasz elemzéssel nyert eredmé-

nyekkel. Másrészt a talaj-szerkezet kölcsönhatás tekintetében bemutattam, hogy a 

más kutatók által végzett végeselemes számításokkal kapott cölöpigénybevételek a 

saját modellel jól reprodukálhatók.  

Kutatásomban hét, a magyarországi maximális gyorsulási értékre (0,15g) átskálázott 

valós gyorsulás-idő adatsort használtam fel. A számítási igény optimalizálása érde-

kében a gyorsulási adatsoroknak csak a szerkezet szempontjából releváns, nagy 

amplitúdójú szakaszát működtettem, melyeket a végső gyorsulás és sebesség érték 

nullázása végett korrigáltam Wilson (2002) nyomán. 

Elvégeztem a kétféle cölöpmodellezési technika összehasonlító elemzését annak ér-

dekében, hogy azok alkalmazhatóságát, kritikus elemeit feltárjam. Ehhez vizsgáltam 

a gerjesztés jellemzőinek, illetve a cölöpgeometriának a hatását is. Az összehasonlí-

táshoz a cölöpben ébredő igénybevételt és annak elmozdulását értékeltem.  

Paraméteranalízist végeztem arra, hogy a cölöpben a réteghatáron és a cölöpfejnél 

kialakuló nyomatékot miként befolyásolják a gerjesztés jellemzői és a felső talajré-

teg vastagsága. Továbbá megvizsgáltam a szakirodalomban fellelt és a gyakorlatban 

alkalmazott képletek alkalmazhatóságát.  

A kinematikai és tehetetlenségi hatás viszonyának elemzéséhez az egyedi cölöp fe-

lett a felszerkezetet egyrészt a fejtömbbe koncentrált súllyal, másrészt egyszabad-

ságfokú rendszerrel vizsgáltam. A modell alsó síkján való gerjesztésre elemeztem a 

felszerkezeti súly illetve merevség hatását az igénybevételekre és azok viszonyára. 

Továbbá vizsgáltam, hogy a felszerkezet viselkedését miként befolyásolja a talaj-

alapozás-felszerkezet komplex modellezése.   
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4 Tézisek 

Kutatásom eredményeit 4 téziscsoportban, összesen 9 tézisben foglaltam össze, me-

lyeket az alábbiakban ismertetek: 

1. téziscsoport: Talajok nyíróhullám terjedési sebességének becslése 

A hazai jellemző talajösszletekre, azok geológiai besorolását figyelembe véve, 281 

adategyüttes elemzésével vizsgáltam, hogy miként becsülhető a Magyarországon 

legelterjedtebben használatos CPT szondázás eredményeiből a nyíróhullám terjedési 

sebessége, s ennek alapján az alábbi megállapításokra jutottam. 

1.1. tézis: A szakirodalomban fellelt  

− Hegazy & Mayne (1995):  
3,0

67,1
1004,11log1,10 















c

s
cs

q

f
qv  

− Andrus et al., (2007):    SFzIqv cts  124,0912,0395,0
62,2  

− Robertson (2009):  

5,0

068,155,0
10 












 




a

vtI

s
p

q
v c


 

− Tonni & Simonini (2013): 

5,0

077,031,0
10 












 




a

vtI

s
p

q
v c


 

korrelációs összefüggéseknek a hazai talajviszonyokra vonatkozó összehasonlító 

elemzésével megállapítottam, hogy  

− negyedidőszaki fluviális képződményekre Robertson (2009) képlete nagyon jó 

becslést ad (determinisztikus együttható R2 = 0,87), 

− pleisztocén eolikus képződményekre valamennyi becslési eljárás nagy mérték-

ben (20-25%-kal) alábecsüli a vs értékét, 

− harmadidőszaki képződményekre – 10-11 %-os hiba mellett – Andrus et al., 

(2007), valamint Robertson (2009) ajánlásai alkalmazhatók, 

− a teljes adathalmazra a legjobb becslést Tonny & Simonini (2013) képlete adja, 

de ennek hibája ~5%, s a determinisztikus együttható R2 = 0,40.  
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1.2. tézis: Andrus et al., (2007) valamint Robertson (2009) ajánlásaiban szereplő 

konstansokat a hazai talajviszonyokra a hibanégyzet összegét minimalizálva javítot-

tam, s arra jutottam, hogy:  

− ha ismert a geológiai kor és a keletkezés módja, akkor a legjobb becslést  

‒ holocén fluviális üledékekre R2 = 0,91 determinisztikus együttható mellett  

249,0321,0201,0
66,17 DIqv cts   

‒ pleisztocén fluviális üledékekre R2 = 0,39 determinisztikus együttható mellett  

819,0412,0
25,3 cts Iqv   

‒ pleisztocén eolikus üledékekre R2 = 0,57 determinisztikus együttható mellett  

13,0713,0176,0
69,25 DIqv cts   

képletek adják, 

− ha bizonyosan negyedidőszaki képződményről van szó, de a keletkezés módjáról 

nincs pontosabb információ, akkor R2 = 0,44 determinisztikus együttható mellett 

423,0

0393,2672,0
10 
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egyenlet használható, 

− ha nincsen információnk a talajösszlet geológiai jellemzőiről, vagy vegyes össz-

letről van szó, akkor R2 = 0,43 determinisztikus együttható mellett 

107,0709,0262,0
97,11 DIqv cts   

képlettel dolgozhatunk. 

2. téziscsoport: Cölöpmodellezési lehetőségek vizsgálata 

3D geotechnikai véges elemes szoftverrel (Plaxis 3D), a felkeményedő talajnak a kis 

alakváltozási tartományban mutatkozó merevebb viselkedését is magában foglaló 

anyagmodellel, a mérsékelten szeizmikus területre jellemző gerjesztésekre vizsgál-

tam a cölöpmodellezési lehetőségeket. Az alkalmazott modellt a gerjesztés és az 

anyagmodell tekintetében ekvilineáris talajválasz elemzéssel nyert felszíni gyorsu-

lásokat és válaszspektrumokat, a talaj-szerkezet kölcsönhatás tekintetében más ku-

tatók által végzett végeselemes számításokkal kapott cölöpigénybevételeket a mo-

dell eredményeivel összevetve verifikáltam. A cölöpöt a közepén az igénybevételek 
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könnyebb kinyerése végett hajlékony gerenda elemmel ellátott térfogati elemmel 

(VP), illetve úgynevezett beágyazott gerenda elemmel („embedded beam” – EP) 

való modellezésének alkalmazhatóságát vizsgálva, illetve ezek eredményeinek ösz-

szehasonlító elemzése alapján megállapítottam, hogy  

2.1. tézis: a VP cölöpmodell közepébe helyezett hajlékony gerenda elem nem alkal-

mas arra, hogy vele a cölöpben a fejtömbhöz való csatlakozás közvetlen környezet-

ében ébredő igénybevételeket megállapíthassuk, azokat a térfogati elem keresztmet-

szeteinek feszültségeloszlásából kell/lehet meghatározni; 

2.2. tézis: a térfogati cölöpmodell (VP) és a beágyazott gerenda elem (EP) a réteg-

határon a kinematikai hatás által okozott nyomaték vonatkozásában a talaj és a szer-

kezet közötti kölcsönhatást egyaránt jól modellezik, így mindkettő alkalmazható a 

cölöpök ilyen célú vizsgálatára; 

2.3. tézis: az EP cölöpmodell a talaj-cölöp-fejtömb kapcsolatának elemzésére csak d 

≤ 70 cm átmérő esetén alkalmazható, nagyobb cölöpátmérő a VP cölöpmodell hasz-

nálatát szükségelteti.  

3. téziscsoport: A gerjesztés hatása a cölöpök kinematikai igénybevételére 

3D geotechnikai véges elemes szoftverrel (Plaxis 3D), a felkeményedő talajnak a kis 

alakváltozási tartományban mutatkozó merevebb viselkedését is magában foglaló 

anyagmodellel, a cölöpöt beágyazott gerenda elemmel modellezve, mérsékelten 

szeizmikus területre jellemző valós idő-gyorsulás függvényekkel leírt gerjesztésekre 

vizsgáltam a gerjesztés jellemzőinek a cölöpben ébredő kinematikai igénybevéte-

lekre gyakorolt hatását. Továbbá értékeltem a szakirodalomban fellelt és gyakorlat-

ban használt becslési képletek alkalmazhatóságát, s az alábbi megállapításokra ju-

tottam: 

3.1. tézis: a réteghatáron ébredő nyomaték az alábbi  

− Dobry & O’Rourke (1983):    Mpp FGIEM  1

4/1
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4/3
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− Mylonakis (2001):  
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− Nikolau et al. (2001):  
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képletek közül a nem a talaj sajátfrekvenciájával azonos domináns frekvenciájú ger-

jesztés esetében a legpontosabban Nikolau et al. (2001) képletével becsülhető, ha a 

rétegekben a nyírási modulusnak a cölöphosszra és a gerjesztés idejére vonatkozó 

átlagértékét vesszük számításba, a többi képlet kb. 15-20%-kal alábecsüli azt. A talaj 

sajátfrekvenciájával azonos domináns frekvenciájú gerjesztés esetén kiadódó kiugró 

nyomatéki igénybevételt e képletekkel a talajválasz elemzésből nyert gerjesztési jel-

lemzőkből nem lehet pontosan becsülni.  

3.2. tézis: a cölöpfejnél ébredő nyomatékot az alábbi 
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képletek közül a nem a talaj sajátfrekvenciájával azonos domináns frekvenciájú ger-

jesztés esetén valamennyi képlet jól becsüli, ha a nyírási modulusnak az aktív cölöp-

hosszon a maximális leromlás figyelembe vételével megállapított átlagát vesszük 

számításba. A talaj sajátfrekvenciájával azonos domináns frekvenciájú gerjesztés 

esetén kiadódó kiugró nyomatéki értékeket e képletekkel a talajválasz elemzésből 

nyert gerjesztési jellemzőkből nem lehet pontosan becsülni.  
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4. téziscsoport: Kinematikai és tehetetlenségi hatás kapcsolata 

3D geotechnikai véges elemes szoftverrel (Plaxis 3D), a felkeményedő talajnak a kis 

alakváltozási tartományban mutatkozó merevebb viselkedését is magában foglaló 

anyagmodellel, a cölöpöt beágyazott gerenda elemmel modellezve, mérsékelten 

szeizmikus területre jellemző valós idő-gyorsulás függvényekkel leírt gerjesztésre, 

a felszerkezet súlyát a cölöpfejbe koncentrálva, illetve a felszerkezetet egyszabad-

ságfokú rendszerként reprezentálva vizsgáltam a cölöpben a cölöpfejnél ébredő ki-

nematikai és tehetetlenségi igénybevételek alakulását, és megállapítottam, hogy  

4.1. tézis: a fejtömb súlyának növekedésével közel lineárisan és nagymértékben nő 

a cölöp felső pontján, a fejtömbnél kialakuló igénybevétel. Ellentétben a szokásosan 

alkalmazott lineárisan rugalmas talajmodell alapján a felszerkezettől függetlenül 

megállapított, konstans aktív cölöphosszakkal, az aktív cölöphossz az épület (fej-

tömb) súlyával növekszik, mivel a talaj modulusa a növekvő alakváltozással gyengül 

és a felső zónában képlékeny elmozdulások is kialakulhatnak.  

4.2. tézis: az alacsony, jellemzően Tstr < 1 s periódusidejű felszerkezetek esetében a 

kinematikai nyomaték elhanyagolása nem okoz alultervezést, a tehetetlenségi hatás 

közel azonos a komplex vizsgálattal kiadódott teljes igénybevétellel. A felszerkezet 

saját periódusidejének növekedésével viszont a kinematikai hatás növeli a tehetet-

lenségi hatásból keletkező igénybevételeket, így annak elhanyagolása a biztonság 

kárára való közelítést jelenthet.   

5 Összefoglalás, további kutatási irányok 

Disszertációmban a talajok nyíróhullám terjedési sebességének CPT adatokból való 

becslési lehetőségeivel és a cölöpök földrengés alatti viselkedésével foglalkoztam.  

A hazai talajviszonyokra 281 adategyüttes elemzésén keresztül értékeltem a szak-

irodalomban fellelt nyíróhullám terjedési sebesség és CPT mérési eredmények kö-

zötti korrelációs összefüggések pontosságát, továbbá új javaslatokat fogalmaztam 

meg, melyekben figyelembe vettem a talaj típusát, geológiai korát és eredetét.   
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Részletes irodalomkutatáson keresztül rávilágítottam a cölöpök földrengés alatti vi-

selkedésének főbb jellemzőire, bemutattam az azt befolyásoló tényezők hatását, s 

áttekintést adtam a probléma vizsgálati lehetőségeiről.  

Plaxis 3D geotechnikai véges elemes szoftverrel, a modell alsó síkján valós gyorsu-

lás-idő adatsorral való gerjesztésre, kétrétegű, a talajok nemlineáris viselkedését le-

író anyagmodellel jellemzett talajprofilba helyezett cölöpökkel végzett vizsgálataim 

alapján bemutattam a szoftver által felkínált cölöpmodellezési technikák előnyeit, 

hátrányait, valamint korlátait.  

Paraméteranalízis eredményei alapján ismertettem a földrengés jellemzőinek és a 

rétegződésnek a cölöpben ébredő kinematikai igénybevételre gyakorolt hatását.  

A felszerkezet egyszerűsített modellezésén keresztül rávilágítottam a kinematikai és 

tehetetlenségi hatás viszonyára, s iránymutatást adtam, hogy mely esetekben lehet 

fontos a kinematikai igénybevétel számításba vétele, s mikor hanyagolható el az a 

biztonság csökkenése nélkül.  

Kutatásom során a következő témakörök mutatkoztak további vizsgálatra érdemes-

nek:  

− cölöp-fejtömb kapcsolat merevségének értékelése, valamint annak modellezési 

kérdései, 

− cölöpmodellezési technikák összevetésének kiterjesztése cölöpcsoportokra, 

− a talaj leromlási jellemzőjének hatása a fölrengési hatásra adott felszíni vála-

szára, illetve a cölöpben ébredő igénybevételekre,  

− a cölöpökben ébredő kinematikai igénybevételek elemzése jellemző hazai geo-

technikai adottságokra,  

− EC 8 által a kinematikai vizsgálódás feltételére szabott követelmények további 

elemzése, felülvizsgálata,  

− cölöpben ébredő kinematikai és tehetetlenségi igénybevétel kapcsolatának elem-

zése más cölöpgeometria és talajrétegződés esetére, 

− cölöpcsoportok vizsgálata mind kinematikai, mind pedig tehetetlenségi igénybe-

vételekre.  
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