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1. A tárgy adatai  

 név: Geotechnikai tervezés I.  kód: LGM_se012_1  

 óraszám: 3 x 3 óra  kredit: 3 

 számonkérés: folyamatos számonkérés  

2. Hallgatói csoport  

 szak: építőmérnöki  tagozat: levelező  

           szint: egyetemi mesterképzés (MSC) 

3. Oktatók adatai   

 tárgyfelelős:  dr. Szepesházi Róbert e. doc., Wolf Ákos ets, 

 kar:  Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar   

 tanszék: Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 

 szoba: D épület 401. szoba   honlap: se.sze.hu/tantargyak 

 e-mail:  szepesr@sze.hu; wolf@sze.hu 

4. A tárgy célja, tartalma 

A cél a BSc képzésen szerzett ismeretanyag jelentős bővítése a geotechnikai tervezési feladatok 

terén. A tárgy a tervezői gondolkodást és készséget kívánja fejleszteni a döntéshozatali módsze-

rek, méretezési eljárások megismertetésével, gyakorlásával olyan szintig, hogy a további tá rgyak-

ban és a gyakorlatban megszerzendő ismeretekkel a hallgatók eljuthassanak a geotechnikai terve-

zési jogosultság megszerzéséhez. Bemutatjuk az adatgyűjtés, adatértékelés módszereit, a tervezési 

szempontok, követelmények rögzítésének módját, az optimális szerkezeti -technológiai megoldás 

kiválasztásának módszereit. A számítási eljárások tekintetében mind a hagyományos eljárások, 

mind a véges elemes módszerre épülő szoftverek alkalmazására nagy figyelmet fordítunk.  

5. A tárgy munkaprogramja 

 Előadás címe Dátum Terem Előadó 

1. Geotechnikai tervezés filozófiája , alapja 2016.02.27. 1300-1515  C204 dr. Szepesházi R. 

2. Síkalapozások tervezése 2016.04.02. 1300-1515 D205 Wolf Ákos 

3. Mélyalapozások tervezése 2016.04.30. 1300-1515 D201 dr. Szepesházi R.  

6. Szakirodalom 

Szepesházi R.: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai 

geotechnikai szabványok alapján. Média Business. Budapest, 2008.  

Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19666/a 

U. Smoltzczyk szerk.: Geotechnical Engineering Handbook Volume 1-3, Ernst and Sohn, 2003. 

7. A hallgatók évközi feladatainak tárgya, az elkészítés módja és határideje 

Házi feladatokat kell teljesíteni,  s azokat szóbeli elbeszélgetés során megvédeni,  melyeket a 9. 

pont szerint értékelünk. A felkészüléshez a foglalkozások nyújtanak alapot, ezt kiegészíti a szak-

irodalom, de elsősorban sok önálló munka szükséges, amit a konzultációk segíthetnek. A házi fel-

adatokat legkésőbb a vizsgaidőszak második hét végéig kell elkészíteni, s azt az oktatónál sikerrel 

megvédeni. 

A hallgatóknak három házi feladatot kell teljesíteni a félév során: 

 HF1 Projekt geotechnikai feladattevének összeállítása feltárási tervvel együtt   

Egy konkrét projekt geotehnikai feladatainak előkészítését kell elvégezni. A feladatot úgy kell e l-

képzelni, mintha egy induló projekt geotechnikai munkálataira vonat kozó árajánlatot kellene ösz-

szeállítani. Ennek keretében a vizsgálandó területről előzmény adatokat kell gyűjteni, mérlegelni 

kell a várható geotechnikai problémákat, az ezek megoldásához kapcsolódó tervezési feladatokat, 

s meg kell határozni a geotechnikai tervezéshez szükséges vizsgálati programot.  A feladat tárgya 

célszerűen a hallgató munkájában megjelenő projekt lehet, erről egyeztetni kell a tárgy oktató ival. 

 HF2 Cölöpalapozás tervezése   

Konkrét létesítmény (csarnok, híd, irodaépület) egy támasza alatti cölöpalapozás  geotechnikai 

tervezését kell végrehajtani a terhelési adatok és helyszíni  statikus szondázási (CPT) vizsgálatok 

alapján az Eurocode 7 elveit követve. A feladatok egyénre szabottan kerülnek kiadásra.  
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 HF3 Síkalapozás modellezése Axis szoftverrel   

Egy síkalapozás modellezését kell végrehajtani Axis szoftverrel, melyhez süllyedé sszámításon 

alapulva kell meghatározni a figyelembe vehető ágyazási tényezőt, szükség esetén iterálással.  

 HFM Házi feladatok megvédése  

A házi feladatokat leadásukkal egy időben, az oktatókkal előre egyeztetett időpontban meg kell 

védeni. Ennek keretében a házi feladat elkészítése során alkalmazott eljárásokról és az ehhez kap-

csolódó tananyagok ismeretéről kell számot adni. A felkészülést segítheti az alábbiakban, a félévi 

tananyagot felölelő témakörök megadása.  

1. Talajparaméter karakterisztikus értékének felvétele 

2. Talajvizsgálati jelentés követelményei, tartalma  

3. Geotechnikai terv követelményei, tartalma  

4. Tervezési biztonság (tervezési módszer, parciális tényezők)  

5. Tervezési eljárások 

6. Geotechnikai tervezés során figyelembe veendő szempontok, körülmények, geotec hnikai 

kategóriák 

7. Megfigyelés, műszaki felügyelet, fenntartás  

8. Geotechnikai modellezés talaj szerkezet kölcsönhatás figyelembe vételével  

9. Síkalapok süllyedésszámítása  

10. Síkalapok határállapotainak áttekintése  

11. Rugalmas ágyazású síkalapok (gerenda, lemez) számítása 

12. Cölöpök kiválasztásának szempontjai  

13. Cölöpalapok határállapotainak áttekintése  

14. Cölöp nyomási ellenállásának meghatározási módszerei  

15. Cölöpalapok biztonsága 

8.  A félév értékelésének módja 

 Pontozás 

A 7. pontban részletezett félévközi munkát az alábbi pontozással értékeljük:   

 HF1 - 20 pont HF2 - 25 pont HF3 - 25 pont HFM - 30 pont  

 Osztályozás 

A hallgató az elért össz-pontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet: 

   0 - 49 pont   1 elégtelen    

 50 - 61 pont  2 elégséges   

 62 - 73 pont  3 közepes  

 74 - 85 pont   4 jó  

 86 - 100 pont  5 jeles   

 

Győr, 2016. február 1. 

        

 

        

    dr. Szepesházi Róbert  

                              tárgyfelelős 


