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1. A munkatér-határolások tervezése különös tekintettel a mozgásokra  

1.1. Konstrukciós kérdések 

Napjaink mélyépítési feladatainak sorában elıkelı helyet kapott a városi munkagödrök kialakítása, 
oldalhatárolása. Az elmúlt évtizedben Budapest belvárosában az irodaházak, többszintes lakóházak 
többsége alá mélygarázs is készült, általában 2-3 szinttel, 5-8 m mélységgel, de épültek ennél mé-
lyebbek is, mint például a MOM Parké (1.1. kép) a maga 15-17 m-ével (Szepesházi, Radványi, 
Szörényi, 2000/a és /b). A korábbi elképzelések szerint épült volna a köztereken több önálló, fel-
szín feletti építmény nélküli mélygarázs is, de ezekbıl még viszonylag kevés valósult meg. Ugyan-
akkor készülnek hasonló, de más közlekedési célú földalatti szerkezetek is, így most a metróállo-
mások, s köztük egyesek 40 m-t is elérı mélységgel. Mostanában már néhány további nagyváros-
unkban is készülnek mélygarázsok, elsısorban bevásárlóközpontok részeként.  

E szerkezetek lassan tipizálódnak, a következı konstrukciókat, technológiákat alkalmazzák: 

− lıtt betonnal fedett, szegezett talajfal, 

− jet-habarcsosítással elıállított (szükség esetén hátrahorgonyzott) talajfal, 

− szádfal hátrahorgonyozva vagy belülrıl kitámasztva, 

− cölöpfal általában hátrahorgonyozva vagy belülrıl kitámasztva, 

− résfal hátrahorgonyozva vagy belülrıl kitámasztva. 

Szóba jöhet még a berlini dúcolat, akár levert (vagy furatba állított) I-tartókkal, akár cölöpökkel, 
de ezt a külföldön kedvelt megoldást idehaza az elmúlt években kevésbé alkalmazták. Egyáltalán 
nem használjuk még idehaza a mélykeveréses eljárást, melyet pedig merev acélbetéttel külföldön 
már munkatér-határolásra is szívesen alkalmazzák.  

Érdemes megemlíteni, hogy lényegében mindegyik idehaza is alkalmazott módszerre van korszerő 
honosított európai szabvány (Szepesházi, 2007).  

 

 

1.1. kép. Részlet a MOM Park munkatér-határolásáról 
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E technológiák közül a következı körülmények mérlegelésével kell választani: 

− a munkagödör mélysége, 

− a talajadottságok, 

− a talajvízviszonyok, 

− az építéshelyi adottságok (munkatér nagysága, megközelíthetıség),  

− a szomszédos létesítmények, 

− építési idı, határidık. 

Néhány kialakult, bevált megoldás: 

− 3 m mélységig, s ha van elegendı hely, lıtt-betonos, szegezett meredek fal készül, s innen mé-
lyítik le a rés- vagy cölöpfalat,  

− 8 m mélységig a cölöp- vagy résfalakat általában egysoros, míg ennél nagyobb mélység esetén 
kétsoros horgonyzással, 

− talajvíz esetén s ha a munkatér-határoló fal a végleges szerkezetnek is része résfal épül, héza-
gos cölöpfalat alkalmaznak, ha nincs talajvíz és kohézióval bíró agyagot határolnak 

− kb. 6 m mélységig és fıleg foghíjbeépítés és szők hely esetén jet-fal határolja a munkateret és 
támasztja alá a szomszédos épületeket, s ha kell azt hátrahorgonyozzák, 

− belsı megtámasztást alkalmaznak kb. 15 m-nél nagyobb mélység esetén, s ha a szomszédos 
szerkezet különösen mozgásérzékeny, feltéve, hogy a munkatér szélessége 25 m-nél kisebb. 

1.2. A munkatér-határolások méretezése és a mozgások számítása 

A munkatér-határolások tervezésének az Eurocode 7 szerint a teherbírási és a használhatósági ha-
tárállapotok vizsgálatára kell irányulnia. Korábban elsısorban az elıbbire koncentrált a tervezés: a 
szerkezetek geotechnikai méretezése a falak befogásának, nyomatéki igénybevételeinek, a megtá-
masztásokra (horgonyokra) jutó erıknek a megállapítását foglalta magába. Ezek mellett idıvel 
egyre nagyobb hangsúlyt kapott a használhatósági határállapotok vizsgálata, mert a beépített terü-
leteken létesülı egyre mélyebb munkagödrök mentén bekövetkezı mozgásoknak a meglévı léte-
sítményekre gyakorolt hatásait értelemszerően vizsgálni kellett. Így egyre inkább olyan tervezési 
eljárásokra lett szükség, melyek e mozgások becslésére is alkalmasak.    

A munkagödrök határolásának tervezésére háromféle módszert használnak: 

− a földnyomások, mint terhek elızetes felvételén alapuló eljárás,    

− a rugalmas ágyazású gerenda elvén alapuló számítás,  

− a véges elemes számítások. 

Az elsı eljárás alapját Blum (1931) dolgozta ki, abból a feltevésbıl kiindulva, hogy a falmozgások 
elegendıek ahhoz, hogy a fal két oldalán a mozgás irányától függıen a földnyomások aktív vagy 
passzív határértékei kialakuljanak. Az eljárás szerint az így felvett földnyomásokból számított 
igénybevételekre kell méretezni  a szerkezetet, illetve a megtámasztásokat (horgonyzásokat). A 
tényleges mozgások mértékét ezen eljárás alkalmazásakor általában nem szokás vizsgálni. Valójá-
ban nem volna akadálya annak, hogy a megtervezett szerkezet deformációit a felvett földnyomá-
sokra számítsuk, de e helyett inkább a süllyedés- és inklinométeres mérési tapasztalatok alapján 
szoktak elırejelzést adni. Az irodalomban sok olyan, a talajadottságok és a megtámasztás típusa 
szerint rendszerezett adat van, mely a gödörmélység százalékában adja meg a vízszintes elmozdu-
lást vagy a süllyedést is.  

A Blum-féle eljárást az idık folyamán sokrészletében fejlesztették, különösen a Német Geo-
technikai Társaság (DGEG) e tárgyban dolgozó munkacsoportja (Weissenbach, 1975, 1977) adott 
ki több ajánlást arra, hogy a megtámasztásoktól függıen miként vegyük fel a fal menti földnyomá-
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sokat (1.2. ábra). Nyilvánvaló, hogy e javításokkal a deformáció-számítás is pontosítható, de a 
gyakorlat e tekintetben továbbra is inkább a mérési adatokra támaszkodott. A Blum-féle eljárás 
mindazonáltal kiszorulóban van, javított változatait pedig idehaza valójában alig alkalmaztuk.        

 

1.2. ábra. Ajánlások kétszeresen megtámasztott (kihorgonyzott) szerkezetekre ható földnyomások 
eloszlásának felvételére a-c) berlini dúcolat, d-f) szád- és résfal esetén Weissenbach (1975) szerint. 

A rugalmas ágyazás elvén alapuló számítások lényege a Winkler-elv: a környezı talajt vízszintes 
helyzető lineáris (állandó rugóállandójú) rugókkal modellezzük, a falat rugalmas ágyazású geren-
dának tekintjük, s olyan földnyomás-eloszlást keresünk, mely kielégíti az egyensúlyi követelmé-
nyeket és a fal (a gerendatartó) és a talaj (a rugók) azonos deformációs vonalát eredményezik. Ez a 
módszer gazdaságosan csak számítógépes program segítségével alkalmazható, de ma már sok 
ilyen program vásárolható. Ezek eredményként a fal vízszintes mozgásait is megadják, s azok ér-
tékelhetık a környezı építmények vonatkozásában. Nyilvánvaló, hogy a mozgások realitása a ru-
góállandók, a vízszintes ágyazási tényezık helyes felvételén alapul, ami viszont a geotechnika 
egyik legnehezebb feladata. Jegyezzük meg, hogy ennek bizonytalansága a fal igénybevételeit 
sokkal kevésbé befolyásolja, mert a nyomaték a rugóállandó negyedik gyökével arányos. Ezért 
bizonytalansága e tekintetben kevésbé problematikus, a mozgásokra viszont a Winkler-képlet sze-
rint lineárisan hat. 

A rugalmas ágyazás elvén alapuló számítások is nagy fejlıdésen mentek keresztül, elsısorban az 
ágyazási tényezı felvételét illetıen. Sherif (1974) dolgozta ki a mélységgel különbözı függvények 
szerint változó rugóállandókon alapuló számításokat,  s adott ajánlást e függvények felvételére. 
Számos olyan program is van már, mely a feszültségtıl függıen változtatható rugókarakterisztiká-
val dolgozik, amivel már a talaj nem-lineáris viselkedése is modellezhetı.  

Egy kiváló programot készített Czap Zoltán, s ezt a hazai gyakorlat már jó ideje beváltan alkal-
mazza. Ez egy-egy rétegre konstans rugóállandót alkalmaz, de a velük számított földnyomásokat 



Elmozdulások mély munkagödrök mentén  Szepesházi R. 

2007.05. 4

az aktív és a passzív földnyomási határértékkel korlátozza (1.3. ábra). Ekként ez a módszer a 
Blum-féle és a rugalmas ágyazáson alapuló eljárás egyfajta kombinációjának is tekinthetı, s egy 
lineárisan rugalmas – tökéletesen képlékeny anyagmodellnek felel meg. A vele megállapított moz-
gások megbízhatósága azonban továbbra is általában a rugóállandó helyességétıl függ.            

ágyazási tényezı

k=e/x

-x               vízszintes elmozdulás          +x   

föld-

nyomás   

e    
passzív fölnyomás

ep

aktív földnyomás

ea

nyugalmi földnyomás

e0

  

A rugalmas ágyazású számításokkal mindenképpen csak a fal deformációit lehet a rugóállandó 
megbízhatóságától függı pontossággal megállapítani. Kevéssé ismert azonban, hogy vannak olyan 
járulékos hatások, amelyek miatt a fal mögötti és elıtti talajtest deformálódik, s ezek megnövelik a 
fal elmozdulásait (1.4. ábra). Ezek becslésére is vannak számítási eljárások (Kempfert és Raithel, 
1998), s ezekbıl megállapítható, hogy a gödörmélység magasabb hatványaival arányosak, egyik 
összetevıje pl. annak ötödik hatványával. Így mélyebb munkagödrök esetében válnak számottevı-
vé, és értéküket szuperponálni kell a faldeformációra.  

 

A rugalmas ágyazás elvén alapuló  számítások egyáltalán nem szolgáltatnak képet a fal mögötti 
függıleges elmozdulásokról, pedig a szomszédos építmények veszélyeztetettségének megítélésé-
hez inkább ezeket kell ismerni. Konzervatív megközelítéssel (a legegyszerőbben) a függıleges 
mozgás a vízszintessel azonosnak vehetı, de van lehetıség ennél pontosabb becslésre is 
(Schlosser, Magnan és Holtz, 1985). Támaszkodhatunk e tekintetben is – miként a Blum-eljárás 
alkalmazásakor – az említett mért süllyedési adatokra, vagy olyan közelítı számításokkal is dol-
gozhatunk, melyek a fal számított vízszintes mozgásaiból állapítják meg a fal mögötti talajzóna 
függıleges elmozdulásait. 

1.3. ábra. 
A Czap-féle program 
rugómodellje 
 

1.4. ábra. 
A falmozgások  
három összetevıje  
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A munkatér-határolások méretezésének harmadik módszere a véges elemes analízis, a személyi 
számítógépeken futtatható programoknak köszönhetıen a geotechnika sok területén elterjedıben 
van, s közülük éppen a munkatér-határolások vizsgálata tekinthetı olyannak, ahol ezekre a legna-
gyobb a szükség és ahol egyben a legtöbb haszonnal járhat. A véges elemes geotechnikai progra-
mok egyre inkább képesek arra, hogy modellezzék a tényleges talajrétegzıdést, a talajok valóságos 
mechanikai viselkedését, a munkatér-határoló szerkezeteket és az építési folyamatokat, sıt a kör-
nyezı építményeket is (Meißner, 2002). Eredményül pedig szolgáltatják a szerkezetek igénybevé-
telei mellett a munkatér mentén bekövetkezı mozgásokat, elvileg mindazokat, melyek az 1.4. áb-
rán jelzett okok miatt bekövetkeznek, éspedig mind a vízszintes, mind a függıleges irányúakat. 

Az utóbbi idıben megjelentek már idehaza is olyan tervek, melyek FEM-analízissel, konkrétan az 
Európa-szerte terjedıben levı PLAXIS-programmal vizsgálják a munkagödröket. Az elsı hazai 
megjelenések azonban mégis kétségeket ébresztettek, elsısorban a fal mögötti térszín és a munka-
gödrök fenekének emelkedését hozó eredményei miatt. Ennek oka abban rejlik, hogy a programot 
általában a megszokott lineárisan rugalmas és tökéletesen képlékeny, a Coulomb-féle törési felté-
telt alkalmazó talajmodellel használják. Ezzel a földkiemelés miatti tehermentesülés ugyanolyan 
rugalmassági modulussal számolódik, mint a tehernövekedés, ezért visszaemelkedik a talaj. Ön-
magában a fenékemelkedés nem okozna gondot, hiszen a hagyományos számításokkal erre vonat-
kozó eredményre nem is jutunk. Tartani kellett azonban attól, hogy ezzel együtt a további mozgá-
sok is túlzottak lehettek, s ezek esetleg a szerkezetek igénybevételét is befolyásolhatták.   

A PLAXIS-program által felkínált Hardening Soil Model-t (HS-modell) alkalmazva reálisabb 
mozgásokat lehet számítani, s hasonló anyagmodelleket más programokba is beépítettek 
(Brinkgrave, 2004; Potts és Zdravković, 2001). A 4. sz. metró tervezésében már itthon is alkal-
mazzák e modellt, és saját szakértıi gyakorlatomban is már több esetben sikerült ezzel (1.5. ábra) 
kimutatni a hagyományos számítások szerint kritikusnak vélt határolás alkalmasságát, ami aztán a 
valóságban igazolódott is. A PLAXIS-program fejlesztıi újabban e modell egy további javításán 
dolgoznak, a kis alakváltozások esetén érvényes nagyobb talajmerevség beépítésén, ami – úgy 
tőnik – újabb esélyt kínál az ilyen számítások pontosítására.  

 

E fejlıdés ellenére még sokáig elengedhetetlen lesz, hogy a FEM-analízis eredményeit hasonló 
korábbi vagy az aktuális projekten végzett mérések és más számítások eredményeivel összevessük, 
mert a bonyolultabb anyagmodellek alkalmazásakor még a gyakorlott geotechnikusok is „eltéved-
hetnek”. Ezért érdemes a témakör áttekintését mindazokra a kérdésekre kiterjeszteni, amelyeket az 
eddigiekben felvetettünk. A dolgozatot a mérési tapasztalatokkal kezdjük, hogy a „szemmértékün-
ket beállítsuk”, s ennek során a vízszintes és a függıleges mozgások összefüggését is tárgyaljuk. 
Ezután a faldeformációk számítására alkalmas rugalmas ágyazású modellnek a témánk szempont-
jából kulcsfontosságú részletét, az ágyazási tényezı felvételét tárgyaljuk. Utána az 1.4. ábrán vá-
zolt további mozgáskomponensek számítását mutatjuk be. A 6-7. fejezetben a véges elemes számí-
tások irányelveit és a problémakörben meghatározó jelentıségő HS-modellt tárgyaljuk. A dolgozat 
végén példaként egy a PLAXIS-programmal és a HS-modellel végzett számítást mutatunk be. 

1.5. ábra.  
Egy munkagödör              
mozgásvizsgálata                       
a PLAXIS-programmal 
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2. Tapasztalati adatok a munkagödrök mentén fellépı mozgásokról 

A régebbi, földnyomás-elméletekre alapozott, Blum-féle méretezési eljárásokkal a mozgásokat 
általában nem számították ki. Ezért nagyon fontos volt, hogy a kivitelezés kezdetétıl a mozgásokat 
mérjék, hogy trendjeiket értékeljék, abból a  végsı mozgásokat  prognosztizálják, hogy így elke-
rüljék a károkat, szükség esetén menet közben megerısítve a szerkezeteket. A mérési eredménye-
ket többen összegyőjtötték, s az adatok összegzésével, feldolgozásával olyan megállapításokra 
jutottak, melyek alapján már a tervezéskor lehetett becslést adni a mozgásokra.  

Mint említettük, a Czap-féle program vagy más hasonló, a Winkler-elvre épülı eljárás (Sherif, 
1974) már szolgáltat adatot a vízszintes mozgásokra, de ezek realitása a számításba vett rugóállan-
dó helyességétıl függ. Felvételükhöz szintén a mérési adatok nyújtanak támpontot, a „bemért” 
támszerkezetek visszaszámításával lehet a rugóállandókat kalibrálni. 

2.1. Korai adatok a gödörmenti süllyedésekrıl 

A mérési adatok elsı közismert szintézise Peck (1969) nevéhez főzıdik, s a belülrıl megtámasz-
tott (dúcolt) szádfalakra vonatkozóan általa készített 2.1. ábra a legtöbb ilyen tárgyú szakkönyvben 
megtalálható. Amint látható, Peck szerint a talajfajta, a kivitelezés minısége és a munkagödör 
alaptöréssel szembeni biztonsága befolyásolja a munkagödör melletti mozgásokat. A biztonságot 
Skempton (1956), valamint Bjerrum és Eide (1956) nyomán a 2.2 ábra szerint kell értelmezni. 
Peck és mások (pl. Lancelotta, 1995; Hurrel és Attewell, 1982; Rumsey és Cooper, 1982) is úgy 
vélekedtek, hogy a megtámasztás és a fal merevsége kevéssé befolyásolja a fal menti mozgásokat, 
így a 2.1. ábra pl. horgonyzott résfalakra is érvényes lehet.  
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Rumsey és Cooper (1982) részben Peck adataira támaszkodva egy dúcolt támszerkezet mögött x 
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képletet adják, melyben γ a talaj térfogatsúlya, KOT a vízszintes és a függıleges teljes önsúlyfe-
szültségek aránya, Es a talaj összenyomódási modulusa.  

2.1. ábra.  
Dúcolt szádfalakkal        
határolt munkagödrök 
mentén bekövetkezı  
süllyedések                          
Peck (1969) szerint                      
a 2.2 ábrán látható                
biztonságértelmezéssel  
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2.2. Clough és munkatársainak adatai és elemzései az 1980-as évekbıl   

Clough, Smith és  Sweeney (1989) mérések és véges elemes analízisek alapján készítették a 2.3. 
ábrát. Látható, hogy ez az elıbbiekkel ellentétben a szerkezet merevségét tekinti meghatározónak, 
s a talajjellemzıket csak rejtve a talajtöréssel szembeni biztonságban veszi figyelembe. Ekként a 
bal oldali ábráról, melyen a korábbiak mellett EI a falmerevség, h pedig a megtámasztások átlagos 
függıleges távolsága, a lehetséges legnagyobb vízszintes mozgás állapítható meg. Az ábra jobb 
oldala a maximális vízszintes és a maximális függıleges mozgás arányát mutatja különbözı jelle-
gő mozgásokra, míg az alsó ábra a süllyedések változásának a becslésére alkalmas.  

  

uxmax/H  
 
% 

           smax 
 
 

uxmax = 1,4·smax 

 

 uxmax = smax 

 

 smax 

 

 

2.3. ábra.  
Dúcolt szerkezettel határolt munkagödör 
mentén várható legnagyobb mozgások  
Clough, Smith és  Sweeney (1989) szerint              

2.2. ábra.  
Dúcolt munkagödrök alaptöréssel szembeni 
Fb biztonsága Skempton (1951), valamint 
Bjerrum és Eide (1951) szerint ϕu=0 esetén  

γ⋅

⋅
=

H

cN
F uc
b  

H/B 

cu 
 

γ H·γ 

kör vagy négyzet  

sáv 
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Clough és O’Rourke (1990) 30 szerkezet mérési adatait elemezte, s ennek nyomán szerkesztették a 
2.4. ábrát. A süllyedések jellemzı adatait talajfajtákra bontva a 2.1. táblázatba is beillesztettük.  

 

  

 

Berlini dúcolat  
  szádfal 
Résfal 

Fúrt cölöpfal 

Berlini dúcolat  
  szádfal 

Résfal 

Szegezett fal 

Fúrt cölöpfal 

Tajalbeton-fal 

A munkagödör mélysége   H   m 

A munkagödör mélysége   H   m 

max. 
vízsz. 

elmozd. 

 
 

uxmax 
mm 

max. 
süllyedés 

 
 

smax 

 
mm 

 

2.4. ábra. Különbözı falszerkezetekkel határolt munkagödrök mentén bekövetkezı süllyedések és 
vízszintes elmozdulások Clough és  O’Rourke (1990) szerint  
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2.3. Mérési eredmények a 1990-es évekbıl 

Tomlinson (2001) 34 esetet elemez, falak tetején mért vízszintes elmozdulásokat a 2.4. ábrán lát-
ható ábrázolásban mutatta be. Ez sem jelez különbséget a dúcolt és a horgonyzott, illetve a szád- 
és résfalas szerkezetek között, itt is lényegesebbnek látszik a talajfajta. Az ez utóbbi szerint rende-
zett jellemzı értékeket a 2.1. táblázat mutatja. 13 esetben volt süllyedésmérés is, ezeket is elemez-
ve állapította meg a táblázatban szereplı értékeket.           

 

puha-merev agyag merev-kemény agyag 

homok és kavics 

max. vízsz. elmozdulás / mélység   uxmax / H   % 

max. vízsz. elmozdulás / mélység   uxmax / H   % 

átlag 0,3 % 
átlag 0,16 % 

átlag 0,18 % 

mélysé
g 
 
 
H 
 
m 

mélysé
g 
 
H 
 
m 

résfal, horgonyozva 
rés- vagy átmetszett cölöpfal, 
     dúcolva 
szád- vagy betonpallózású 
     hézagos cölöpfal, dúcolva 
szádfal vagy betonpallózású  
     hézagos cölöpfal horgonyozva  
 
 
átlagolásból kivéve 

 

 

 

 mély- 
ség 

 mély- 
ség 

 

2.4. ábra. Munkagödrök felsı részének vízszintes mozgásai Tomlinson (2001) szerint (a pontok 
jele melleti számok az elemzett projektek azonosítói)  

2.1. táblázat. Dúcolt vagy horgonyzott támszerkezetek mért mozgásai  

vízszintes mozgás (ux)             
a falmagasság (H) %-ában 

függıleges mozgások (s)                                                                
a falmagasság (H) %-ában 

Tomlinson Clough és O’Rourke 
talajtípus 

átlag tartomány átlag tartomány átlag tartomány 

puha-merev agyag 0,30 0,08 – 0,58 0,80 0,20 – 1,70 1,0 0,00 – 2,50 

merev-kemény agyag 0,16 0,06 – 0,30 0,30 0,10 – 0,60 0,20 0,10 – 0,70 

homok és kavics 0,19 0,04 – 0,46 0,10 0,10 – 0,20 0,10 0,05 – 0,30 
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Moormann és Katzenbach (1999), illetve Katzenbach és Moormann (2000) frankfurti agyagokban 
létesített munkagödrök mozgásáról szerzett tapasztalatait közli, s viszonyítja Duncan és Bentler 
(1998) adataihoz. A 2.5 ábra a megtámaszó szerkezetek „történelmi” fejlıdését érzékelteti, míg a 
2.6. ábra a szerkezettípust jelentıségét. A frankfurti mozgásértékek azért is irányadóak lehetnek, 
mert a frankfurti agyagok a kiscelli agyaghoz hasonlóak, illetve annál valamelyest gyengébbek. 

  

 

max. vízszintes elmozdulás  uxmax   cm 

gödörmélység     H   m 

kritikus mozgás 

 
építési év 

  
 

 

max. vízszintes elmozdulás  uxmax   cm 

gödörmélység     H   m 

berlini dúcolat, horgonyozva 

berlini dúcolat, dúcolva 

cölöpfal, horgonyozva 

cölöpfal, dúcolva 

kritikus mozgások  
a szomszédos építmények szempontjából 

 

2.5. ábra.  
Vízszintes elmozdulások 
frankfurti agyagokban             
készült munkagödrök tetején 
a mélység függvényében 
Moormann és Katzenbach 
(1999), illetve Katzenbach és 
Moormann (2000) nyomán 
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Schweiger (2007) Clough, Smith és Sweeney (1989) már idézett adataiból, valamint Long (2001) 
adatbázisából vett mérések mellett, azokhoz viszonyítva az általa vizsgált 5 salzburgi munkagödör 
adatait közli a 2.6. ábrán.  
 

0    5        10            15               15   20                25                30               40 

                                                                        gödörmélység     H   m 

 dúcolt fal 

 horgonyzott fal 

 milánói módszer 

 
max. 
vízsz. 
elmozd. 

/ 
mély- 
ség 
 
 

uxmax 
/  
H 
 

% 

 

0       5            10    15           20                25         30               35      40 

 

2.6. ábra. Munkagödrök mért vízszintes mozgásai Schweiger (2007) nyomán  

Az utóbbi ábrákból az állapítható meg, hogy mára a maximális vízszintes mozgásokat sikerült 
nagyjából a falmagasság 0,2 %-ára leszorítani a korábbi 1 %-ról. Úgy tőnik, ebben része van an-
nak, hogy gyakoribbá vált a belsı kitámasztás (propped wall, innere Aussteifung), a horgonyzás 
(anchored wall, Rückverankerung) és a milánói módszer szerinti építés (top down).  A mozgások 
azonban a 0,2 %-nál jóval nagyobbak is lehetnek különösen puha agyagok esetén, s ha technológi-
ai zavarok, fegyelmezetlenségek terhelik a munkát. 0,05 %-nál kisebb mozgást aligha lehet szava-
tolni, ugyanakkor a technika mai állása szerint 0,4 %-nál kisebb elvárható, míg 0,5 % általában 
már kritikus lehet a szomszédos épületekre.  

2.4. A függıleges és a vízszintes mozgások összefüggései 

Az elıbbiekben mind a függıleges, mind a vízszintes mozgásokra vonatkozóan közöltünk mérési 
adatokat. Viszonylag kevés olyan publikációt találtunk azonban, mely azonos szerkezetre vonat-
kozóan tartalmaz mindkét irányú mozgásadatokat: a 2.3. ábrán és a 2.1. táblázatban láthatók ilye-
nek.     

Clough, Smith és Sweeney (1989) szerint  

− a kis mélységbe lehajtott (támaszkodó) falak legnagyobb vízszintes elmozdulása a gödörfené-
ken, a felszín legnagyobb függıleges mozgása a fal mellett következik be, s nagyságuk kb. 
azonos,  

− a nagy mélységbe lehajtott (befogott) falak legnagyobb vízszintes elmozdulása valamivel a 
gödörfenék felett, a felszín legnagyobb függıleges elmozdulása valamivel a fal mögött követ-
kezik be, s a maximális süllyedés a maximális vízszintes mozgás 70 %-a. 
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Tomlinson adataiból az állapítható meg a maximális felszínsüllyedés és a maximális vízszintes 
mozgás viszonyáról, hogy 

− szemcsés talaj esetén a süllyedés kb. fele lehet a vízszintes mozgásnak,  

− merev-kemény agyagok esetén a süllyedés kb. kétszerese a vízszintes mozgásnak, 

− puha-merev agyagok esetén a süllyedés akár háromszorosa is lehet a vízszintes elmozdulásnak. 

Ezek az adatok azt valószínősítik, hogy a kötött talajokban a kohézió miatt kisebb lehet a vízszin-
tes mozgás és a kisebb összenyomódási modulus miatt nagyobb a süllyedés, míg a szemcsés tala-
jok esetében a helyzet fordított. A vázolt viszonyok azonban természetesen a szemcsés talajok 
kisebb mozgásai mellett jellemzıek.  

Burland és Simpson (1979) a londoni agyagok  szokásos merevségő megtámasztásai esetében a két 
mozgást azonosnak találta, míg szerintük rézső határolás esetén a vízszintes mozgások kb. három-
szor nagyobbak lehetnek a függılegesnél. Nicholson (1987) azt javasolja, hogy nagy mélységbe 
befogott és hasasodó vízszintes mozgást mutató falak esetében a maximális süllyedést a maximális 
vízszintes elmozdulás felére vegyük. Úgy tekintsük továbbá, hogy e maximális mozgás a faltól 
olyan távol van, mint a maximális vízszintes mozgás mélységének a fele, s a süllyedés kb. olyan 
távol cseng le a faltól, mint amilyen mélységig vízszintes elmozdulás van. A szakirodalomban 
lehet olvasni még olyan egyedi adatokról, illetve ajánlásokról, miszerint a maximális süllyedés és 
vízszintes elmozdulás aránya 0,5-1,0, a véges elemes számítások szerint 0,4-0,8. Mint említettük 
továbbá, konzervatív módon a süllyedés azonosnak vehetı a vízszintes elmozdulással, amit szintén 
sokan ajánlanak (Lancelotta, 1995).  

A süllyedések számítására a leginkább elfogadott, számos szerzı által ajánlott eljárás (Schlosser, 
Magnan és Holtz, 1985; Uriel és Sagaseta, 1989; Hamza Associates, 1993) azon alapul, hogy  

− a felszínsüllyedések „összege” a vízszintes mozgások „összegének” bizonyos hányada,  

− a felszínsüllyedés alakja a vízszintes mozgások jellegétıl függ. 

A 2.7. ábra mutatja be a gyakorlatban használatos kétféle görbét: 

− a P görbe, mely a jól ismert haranggörbe felével azonos, akkor ajánlatos, ha a falmozgás többé-
kevésbé egyenletes, mert ilyenkor a mérési tapasztalat szerint a fal mellett jelentkezik a legna-
gyobb süllyedés, 

− a P1 görbe, melyet csonkított haranggörbének szokás nevezni, akkor célszerő, ha a falmozgás 
„hasas” jellegő, mert ekkor a fal felsı részének visszahajlása miatt nem a fal mellett, hanem 
kicsit beljebb keletkezik a maximális süllyedés. 

Megjegyezzük, hogy a P görbe a tapasztalat szerint kismélységő, támaszkodó, a P1 görbe a nagy-
mélységő (befogott) és felül horgonnyal vagy dúccal (milánói módszer esetén a legfelsı födém-
mel) elég mereven „megfogott” fal esetében ad jó eredményt.       

A vízszintes mozgások összege a z tengely és az ux(z) elmozdulást leíró görbe közötti Vu terület: 

∫ ⋅=
maxz

0

xu dz)z(uV               2.2 

Jegyezzük már itt meg, hogy Vu akár a mért, akár a számított vízszintes mozgásokból meghatároz-
ható. A 2.2 képlet szerinti integrál az egyes mélységek mért vagy számított vízszintes mozgásaiból 
pl. a trapézszabállyal számítható.        

A felszínsüllyedések összege az x tengely és az s(x) süllyedéseket leíró görbe közötti Vs terület: 

∫ ∫ ⋅=⋅=
max max1x

0

x

0

11ss dx)x(sVésdx)x(sV               2.3 
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2.7. ábra. A felszínsüllyedések számítása a vízszintes elmozdulásokból a Hamza Ass. 
(1993) nyomán. 
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A területek valójában talajtérfogatot jelentenek, hiszen síkbeli állapotról van szó. A két elmozdulás 
közötti kapcsolatot e térfogatok aránya teremti meg: 

u1v1suvs VRVésVRV ⋅=⋅=         2.4 

Az Rv és Rv1 térfogati arány értéke a vizsgálatok szerint 0,5 és 1,0 között lehet, az utóbbi azt jelen-
ti, hogy a deformáció közben a fal mögötti talaj térfogata nem változik, a 0,5 viszont egy jelentıs 
mértékő talajveszteséget jelent, mely a szerkezet építése közben a talaj kipergése, kimosódása, 
esetleg a tömörödése miatt következhet be. R ajánlott értéke 0,75-0,85, de célszerő valamely terü-
leten a megvalósult szerkezetek mentén észlelt mozgásokból pontosítani a nagyságát. (Megemlít-
jük, hogy ilyen adatokra támaszkodva adott helyen esetleg a P és P1 görbéktıl különbözı felszín-
süllyedési görbe is felvehetı.)  

A P süllyedési görbe egyenlete  a következı: 















⋅
−⋅=

2

2

max
i2

x
exps)x(s              2.5 

ahol 

i

V
8,0

2/i

V
s ss
max ⋅≈

π⋅
=          2.6 

Az inflexiós pontban 

maxs6,0séstgHix ⋅≈β⋅==         2.7 

A kihatási távolság, ahol s=0 

i5,22ixmax ⋅≈π⋅⋅=          2.8 

Az átlagos relatív süllyedés x=0 és x=xmax között 

s

2

max

max
átl

V

i
3

s

x
ctg ⋅≈=α           2.9 

A legnagyobb relatív süllyedés az x=i helyen van 

s

2

max
max

V

i
2

s6,0

i
ctg ⋅≈

⋅
=α          2.10 

Az s(x) függvény 2.5 alakjának felírásához Rv értéke mellett fel kell venni az inflexiós pont x=i 
helyét, vagy az azt a 2.7 képlet szerint kijelölı b szöget, vagy – és ez a leggyakoribb – az xmax ki-
hatási távolságot, melybıl i a 2.8 szerint számítható. xmax értékét általában a H gödörmélység ará-
nyában szokás felvenni, xmax/H ajánlott értéke 1,5-2,0, amibıl i/H értéke 0,6-0,8. Adott esetben 
célszerő R és i/H ajánlott értéktartományait végigpásztázva kiszámítani a süllyedési jellemzıket: 
smax, valamint α és αmax értékeit, illetve az xmax távolságon belül levı építményekre az s(x) függ-
vény alapján megállapítható süllyedéskülönbségeket, torzulásokat. 

Az s1(x) függvény (a P1 görbe) egyenlete 















⋅

−
−⋅=

2
1

2
1

max11
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)ix(
exps)x(s          2.11 

Ennek integráljából az 

1

1s

1

1s
max1

i

V
5,0

i1,2

V
s ⋅≈

⋅
=          2.12 

összefüggés adódik, ahol Vs1 természetesen a 2.4 képlettel számítható. 
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A kihatási távolság most 

( ) 11max1 i5,3i21x ⋅≈⋅π⋅+=          2.13 

Az átlagos relatív süllyedés most 

1s

2
1

max1

max1
átl1

V

i
3

s

x
ctg ⋅≈=α          2.14 

A legnagyobb relatív süllyedés az x1=2·i helyen van 

1

2
1

max1

1
max1

V

i
3

s6,0

i
ctg ⋅≈

⋅
=α          2.15 

A tényleges számításokhoz ez esetben Rv1 mellett az s1max értéket szokás felvenni, amihez ilyen 
elmozdulási képre számos ajánlás van. pl. Clough, Smith és Sweeney már idézett javaslatával: 

maxxmaxx1smax1 u7,0uRs ⋅≈⋅=              2.16 

de természetesen Rs1 értéke is változtatható, illetve változtatandó. 

s1max ismeretében a 2.12 egyenletbıl i1 is számítható, majd abból a P görbéhez leírtak szerint lehet 
a számítást folytatni. Ez esetben Rv1 és Rs1 változtatásával kell a szóba jövı tartományt vizsgálni.       

A bemutatott eljárást sok helyen használják a tervezéshez, ezzel egészítve ki a falszerkezet rugal-
mas ágyazású méretezését. A fal abból megállapított vízszintes elmozdulásait e számítással kon-
vertálják a függıleges mozgásokra, s az így számított süllyedéseket értékelik. A vízszintes elmoz-
dulásokat szükség esetén megnövelik az 1.4. ábra szerinti mozgástöbbletek becsült értékével. 

2.5. A mozgásokat befolyásoló hatások a mérések és analízisük szerint 

Az elıbbiekben idézett adatokhoz kapcsolódó elemzések rámutatnak a mozgásokat befolyásoló 
tényezıkre is, különbözı súlyt tulajdonítva nekik. Idézzük ide ezeket:  

− geometriai jellemzık 
o munkagödör mélysége, 
o a munkatér alaprajzi méretei, 
o a fal befogása, 
o a dúcok vagy horgonyok vízszintes és függıleges távolsága, 
o a beépített dúcok vagy horgonyok alatt (ill. vízszintes értelemben azokat követıen) ideig-
lenesen vagy véglegesen megtámasztatlanul maradó földfalak magassága (ill.  hossza), 

− technológiai körülmények 
o a földkiemelés és a dúcok vagy horgonyok beépítése közötti idı, 
o vízáramlás okozta talajkimosódás és építés közbeni talajkipergés, 
o a támszerkezet befeszített állapotának tartós biztosítása, 

− szerkezeti jellemzık 
o a dúcok vagy horgonyok nyomási vagy húzási merevsége, 
o a dúcok vagy horgonyok elıfeszítésének mértéke, 
o a falmerevség, 

− talajfajta, illetve -jellemzık 
o talajmerevség, nyírószilárdság, 
o kezdeti vízszintes feszültségek, a K0-tényezık, 
o talajvíz, 

− környezet 
o munkatér körüli építmények, 
o felszín alatti szerkezetek.  
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Vermeer (2000) részben az idézett, részben a 90-es években Berlinben végzett mérések eredmé-
nyeit értékelve az állapította meg, hogy a vízszintes mozgások a H gödörmélység négyzetével 
egyenes arányban nınek, viszont a t befogási mélységgel, az E·I falmerevséggel, a megtámasztá-
sok (vagy kihorgonyzások) C nyomási (vagy húzási) merevségével és az Af „zárógát”-tényezıvel 
fordítottan arányosak, s mértékük a talajtól és a technológiától függı α szorzótól is függ:  

f

2

x
AC

1

IE

1

t

H
u

⋅
⋅

⋅
⋅⋅α=              2.17 

C a dúcok vagy horgonyok kN/m-ben értendı rugóállandóinak algebrai összege 

∑
=

∆=
n

1i

xii u/FC            2.18 

vagyis a méretezéssel megállapított Fni erık hatására bekövetkezı ∆uxi horgonynyúlások hányado-
sát, mely utóbbi a feszítıerı rögzítése után következhet be.  

Af azt veszi figyelembe, hogy a fallal és horgonyokkal összefogott b szélességő és (H+tf) magas-
ságú talajtömb hajlítási és nyírási deformációi is növelik a mozgásokat, amint azt majd a 3. feje-
zetben részletezzük. Ám mennél nagyobb e tömb mérete, annál kisebb a mozgás, ezért az  

( )ff tHbA +⋅=                        2.19 

felülettel fordítottan arányos a mozgás. A tf azt a hatásmélységet jelenti, ahol a fal függılegesében 
már nincs elmozdulás, s ez mérési tapasztalatok alapján vehetı fel.  

C és Af ezen értékeivel a fal tetejének elmozdulásai arányosak, viszont nem befolyásolja már a 
mozgást a dúc- vagy horgonymerevség, s így C a gödörfenéken, illetve a talajtömb deformációja, 
azaz Af a tf mélységben, s a tetıpont és e mélységek közt a hatás lineáris csökkenése tételezhetı 
fel.     

Az ux képlete egyrészt kifejezi a mozgásokat befolyásoló tényezıket, másrészt lehetıséget ad arra 
is, hogy prognózist adjunk új szerkezetekre a velük lényegében azonos talajban azonos technológi-
ával készült, de más geometriájú és merevségő szerkezet mérési adataiból.   
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3. A rugalmas ágyazású gerendatartó deformációinak számítása 

Mint a bevezetıben említettük, a munkatér-határolásokat hazánkban általában a Czap-féle prog-
rammal tervezik, mely a talajba befogott falakat rugókkal megtámasztott szerkezetként kezeli. A 
rugók viselkedését az 1.3. ábra ismertette, s egy jellegzetes eredményt a 3.1. ábrán mutatunk be.  

  
3.1. ábra. A Czap-féle program egy jellemzı számítási eredménye a MOM Parkhoz 

Nyilvánvaló, hogy a fal számított deformációinak megbízhatóságát elsısorban a talajok ágyazási 
tényezıje határozzák meg, de befolyásolják a falszerkezet, a horgonyok vagy a belsı megtámasz-
tások merevségei, továbbá a földnyomásokat meghatározó nyírószilárdsági jellemzık is. Az utób-
biakkal itt nem foglalkozunk, hiszen azok minden geotechnikai számítás pontosságát befolyásol-
ják, s a jelen problémakörben még viszonylag kisebb a hatásuk, mert a kellı biztonsággal tervezett 
szerkezetek mozgásai általában kisebbek annál, hogy a földnyomások határértékei mőködjenek.  

A horgonyzások merevségét tapasztalati alapon lehet felvenni, ehhez sok száz horgonyfeszítésbıl 
bıven áll rendelkezésre adat. Az injektált horgonyok esetében az injektált horgonytest és a talaj 
közötti Fh súrlódási erı mobilizálódásához szükséges sh elmozdulást kell ezek alapján megítélni, 
ami általában 3-6 mm-re tehetı, s ehhez hozzájön még az Ah·Eh húzási merevségő, Lhsz szabad 
horgonyhossz nyúlása. Ezekbıl az Lh horgonytávolságot is figyelembe véve képezhetı a horgony 
Ch kN/m

2-ben értelmezhetı merevsége: 

h

hh

hszh
h

h
h

L

1

EA

LF5,0
s

F
C ⋅

⋅
⋅⋅

+
=

          3.1 
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A belsı kitámasztások esetében a támelemek Ad·Ed nyomási merevségébıl és Ld vízszintes távol-
ságából, valamint a munkagödör B/2 félszélességébıl             

d

dd
d

L

1

B

EA2
C ⋅

⋅⋅
=            3.2 

A talajt modellezı vízszintes ágyazási tényezıt a legegyszerőbben a talajok Es összenyomódási 
modulusából a 

t

E
C s
t ⋅α=            3.3 

képlettel lehet számítani , ahol t fal befogási mélysége mellett, az α tényezı pedig 0,5-1,0 lehet 
(Smoltczyk, 2003). Terzaghi (1955) szerint indokolt a mélységgel (lineárisan) növekvı érték fel-
vétele, különösen szemcsés talajok esetén. Érdemes idézni az ı számszerő ajánlásait, ezek láthatók 
a 3.1. táblázatban. Hozzá kell azonban tenni, ezek meglehetısen óvatos értékek, s fıleg a német 
szakirodalomban találhatók ennél kisebb értékekre vonatkozó ajánlások is (Smoltczyk, 2003). 
Ezek az ajánlások azonban (Terzaghié is) még olyan számításokhoz fogalmazódtak meg, melyek 
még nem tartalmazták az aktív és passzív földnyomási korlátokat, s ezért az ágyazási tényezıt kel-
lett korlátozni.        

3.1. táblázat. vízszintes ágyazási tényezık Terzaghi (1955) szerint  

tömörség 
Ct     MN/m

3 
laza közepes nagyon tömör 

a talajvíz felett 2,5 8 20 

a talajvíz alatt 1,6 5 13 

A nemzetközi gyakorlatban leginkább használt programokban (pl. TERRASOL: K-REA) 
Chadeisson ajánlását használják (Monnet, 1994), de ismereteim szerint idehaza is támaszkodnak a 
3.2. ábrán látható grafikonra. Levezetését nem publikálták, de Monnet (1994) cikke alapján való-
színő, hogy a nyugalmi és a passzív földnyomások különbségének mobilizálódására felvett tapasz-
talati arányokra épül. Egyértelmően jók a tapasztalatok a belıle felvehetı Ct értékekkel végzett 
számításokról (Kaltenbacher, 2007).      

A francia gyakorlatban használják még Schmitt (1995) képletét, mely lényegileg a 3.3 képlet bıví-
tése a falmerevség számbavételével:  

( )
3

f

4
s

t
IE

E
1,2C

⋅
⋅=           3.4 

A képlet nevezıjében a falszerkezet egy folyóméterre számított hajlítási merevsége szerepel. 
Schmidt képlete is szerepel a K-REA programban.   

Monnet (1994) Chadeisson és Schmitt javaslatát vonta össze, s a levezetésének eredményeként a 
következı képletet kapta:    
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A képletben (E·I)f a folyóméterre esı falmerevség,  Kp a passzív földnyomás Kerisel szerinti szor-
zója, K0 a nyugalmi földnyomás Jáky szerinti szorzója, γ a talaj térfogatsúlya, c a talaj kohéziója, 
c0=30 kPa a kohézió viszonyítási értéke, Ap a kohézió hatásának mértékét figyelembe vevı szorzó 
(ajánlott értéke 2,5), stj és stc a mobilizálódáshoz szükséges elmozdulások, melyeket Monnet sze-
rint 0,015 m-re lehet venni. A képlet kb. 0,6-0,8 m széles falak esetében a 3.2 ábrához hasonló 
értékeket ad.      

 

 

belsı 
súrlódási 
szög 

 
 
 
 
 
 

 ϕ  ° 
 
 

kohézió      c    N/cm2   
 

ágyazási 
tényezı 

Ct     

××××10 kN/m3  
 

 

A vázoltakból megállapítható, hogy a vízszintes ágyazási tényezı felvételére viszonylag kevés 
meggyızı információ van, leginkább a 3.2. ábra ajánlható.           

Megemlítjük, hogy a MOM Park munkagödrét is ebbıl felvett 40 MN/m3 ágyazási tényezıvel 
számítottuk,  a falmerevség 238 MN/m3, míg a horgonymerevség 11 kN/m3 volt. Így a maximális 
elmozdulás 15 mm-re adódott.    

3.2. ábra. 
Diagram az ágyazási tényezı           
felvételéhez Chadeisson nyomán 
Egy ϕ és c értékhez leolvasható   
(interpolálható) értékbıl a talaj              
Ct ágyazási tényezıjét 10-zel való 
szorzás után kapjuk kN/m3-ben. 
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4. Nagymélységő munkagödrök menti vízszintes többletmozgások 

4.1. A mozgáskomponensek meghatározása 

Mint a bevezetıben említettük, a horgonyzott, mélyebb munkagödrök mentén olyan elmozdulások 
is bekövetkeznek, melyek a (kb. 12 m-nél) kisebb mélységő gödrök esetében elhanyagolhatók. E 
mozgások egyrészt a megtámasztó fal mögötti, a horgonyzással összefogott talajtömb, az ez alatti, 
valamint a gödörfenék alatti talajzóna deformációi miatt következnek be, s ezek szuperponálódnak 
a fal deformációira. A korábbi 1.4. ábra érzékelteti a három összetevı jellegét és összegzıdését. 

A falszerkezet deformációiból származó elmozdulást elég jól lehet számítani pl. a Czap-féle prog-
rammal. Ezek rés- és cölöpfalak esetében 1-2 cm-en belül maradnak, s a szokásosan „elég” maga-
san kihorgonyzott vagy megtámasztott falak esetében nem a fal tetején mutatkozik a legnagyobb 
mozgás, hanem a fal hasában, a gödörmélység alsó harmada táján. A 10-15 m-nél mélyebb gödrök 
esetében azonban a következık szerint becsült többletmozgásokhoz képest a faldeformációk okoz-
ta vízszintes elmozdulások válnak csekéllyé, mivel a szükségessé váló többszörös kihorgonyzás 
vagy megtámasztás és a nyomatékbíráshoz szükséges nagyobb falvastagságokból következı na-
gyobb merevségek okán a faldeformációk kevéssé nınek.   

A talajdeformációk okozta többletmozgások számítására Nendza és Klein (1974), Breth és Stroh 
1973, valamint Ulrichs (1981) dolgoztak ki eljárást, ezeket tekintjük át a következıkben.  

A horgonyzással összefogott, b vastagságú, konzolnak tekinthetı talajtömb a ráható földnyomás 
miatt hajlítást és nyírást szenved el, amint azt a 4.1. ábra mutatja.  

a) A hajlítás miatti felsı ux1 elmozdulás (a konzol „lehajlása”) könnyen levezethetı képlete   

tt

4
a

1x
IE30

He
u

⋅⋅

⋅
=             4.1 

ahol ea a gödörfenéken mőködı aktív, vagy óvatosabb tervezéskor nyugalmi földnyomás, Et a ta-
lajtömb rugalmassági modulusa, It a talajtömb inerciája. Ezeket a következı képletekkel számít-
hatjuk: 

HKe aa ⋅γ⋅=            4.2 

12

b
I

3

t =             4.3 

ea és It képletét behelyettesítve, s Ka=0,5-tel számolva 

3
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⋅γ
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⋅γ⋅
=        4.4  

b) A nyírás miatti  ux2 elmozdulás hasonló módon levezethetı képlete   

bG6

He
u

t

2
a

2x ⋅⋅

⋅
=            4.5 

ahol az elıbbiek mellett Gt a talajtömb nyírási modulusa, mely     

)1(2

E
G

t

t
t ν+⋅
=            4.6 

Így az elıbbiek mellett νt=0,35 értéket figyelembe véve 
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4.1. ábra. A határoló fal mögötti talajtömb deformációinak becslése. (A bal oldalon a hajlítási, a 
jobb oldalon a nyírási deformációk) 

c) A munkagödör feneke alatti talaj összenyomódása azért következik be, mert a földkiemelés elıtt 
a H mélységő talajzónán továbbadódó vízszintes feszültségek a kiemelés után a gödörfenék alatt 
adódnak át, s ezek az átrendezıdött feszültségek összenyomják a ráadásul felfelé gátolatlanul kité-
rı talajzónát. Ez a 4.2. ábrán vázolt elvek alapján számítható. A munkagödör feneke feletti föld-
nyomás nyírófeszültségként hat a munkagödör fenékszintjén, s ebbıl a mélységgel csökkenı víz-
szintes (σx) feszültségek keletkeznek.       

A nyírófeszültség 

b

HK5,0

b

E 2
a ⋅γ⋅⋅

==τ           4.8 

Ebbıl különbözı közelítéseket bevezetve levezethetı a fal függılegesének eltolódása  

g
3x

E

BH225,0
u

⋅⋅γ⋅
=           4.9 

ahol az elıbbiek mellett B a gödör szélessége, Eg a fenék alatti talaj rugalmassági modulusa, me-
lyet a tehermentesülésre érvényesen, kb. az elsı terhelésre vonatkozó 3-5-szörösére lehet felvenni.   

d) A munkagödör kiemelése miatt a gödörfenék alatti talajzónában függıleges nyúlások, illetve 
ezek összegzıdéseként fenékemelkedés következik be. A függıleges nyúlás a harántkontrakció 
miatt vízszintes összenyomódással jár, mely a gödörszélesség felével arányos vízszintes eltolódást 
kelt. E mozgást a vázolt megfontolások szerint az  

gg
gx4x

E

BH
125,0B5,0

E

H
B5,0u

⋅⋅γ
⋅≈⋅⋅

⋅γ
⋅ν=⋅⋅ε=             4.10 

képlettel lehet becsülni a tehermentesülés miatt νt≈0,25 Poisson-tényezıvel számolva.  

A négy mozgáskomponenst összeadva   
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            4.11 

A 4.1 – 4.11 képletek hibája, hogy a földnyomásokban kohéziót nem veszik figyelembe, így ön-
magukban túlbecsülhetik a mozgásokat. Az ea és E értékek azonban szükség esetén a kohézióval 
korrigálhatók, és ezekkel reálisabb mozgások várhatók.     
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Az elsı két, a képlet második részében összevont deformáció a fal mögötti talajtömb deformáció-
jából származik, s nagyságuk a mélységgel csökken. A H mélység növekedésével erıteljesen nö-
vekednek, s a horgonyok b hosszának növelésével csökkenthetık. 

A másik kettı, a képlet második részében szintén összevont deformáció a munkagödör feneke alat-
ti talaj vízszintes összenyomódásából származik, s ezek a mélységtıl függetlenek, azaz párhuza-
mos eltolódást jelentenek. A H mélység növekedésével csak lineárisan növekednek, viszont hason-
lóan nınek a gödörszélességgel is, s csökkentésükre végeredményben nincs eszközünk. 

d) Az elıbbiekben vázolt elmozdulásokat még növelheti a víznyomás is, ha a támszerkezet vízzá-
ró. A 4.3. ábra szerint ezt az ux3 elmozduláshoz hasonló levezetés alapján számíthatjuk. A részle-
tek mellızésével  

( )
HE

BWW
u

g

21
5x ⋅

⋅+
≈           4.12 

E mozgáskomponens nagyságát tekintve is hasonló lehet az ux3 elmozduláshoz. 

 

4.2. ábra.  
A munkagödör feneke alatti talaj 
összenyomódása a földkiemelés 
miatt odaháruló vízszintes nyo-
mások okán 

4.3. ábra.  

A víznyomás okozta 
vízszintes mozgások 
számítása.     
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4.2. Számpélda a vízszintes többletmozgások becslésére 

Tekintsünk egy számpéldát lényegében a MOM Park munkagödrére jellemzı adatokkal. A 4.1. 
táblázatban az egyes összetevıket, azok részösszegeit és végül a teljes elmozdulást számítottuk, s 
az eredményeket grafikusan is ábrázoltuk a 4.4. ábrán.   

4.1. táblázat. Számpélda a vízszintes elmozdulások összetevıinek változására 

hajlítási nyírási összegzett

vízszintes 

feszültségeinek 

növekedése                               

miatti

függıleges 

feszültségeinek 

csökkenése                    

miatti

összegzett

H ux1 ux2 ux1 + ux2 ux3 ux4 ux3 + ux4 ux

5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,7 0,7

10 0,1 0,3 0,4 0,9 0,5 1,4 1,8

15 0,9 0,9 1,8 1,4 0,8 2,1 3,9

20 3,8 2,1 5,9 1,8 1,0 2,8 8,7

25 11,6 4,2 15,7 2,3 1,3 3,5 19,2

gödör-              

mélység               

[m]

a fal mögötti talajtömb rugalmassági modulusa Et=100 MPa; a gödörfenék alatti talaj rugalmassági modulusa Eg=500 MPa;                                                                 

a talajok térfogatsúlya γ=20 kN/m3;  
a horgonyhossz b=15 m; a munkagödör szélessége B=100 m

a fal mögötti talajtömb 

vízszintes elmozdulás  [cm]

a fenék alatti talaj

összegzett 

értéke

deformációjából deformációjából

 

A táblázatból és a grafikonokról érzékelhetı, hogy 5-10 m mélységig a fal mögötti talajtömb de-
formációja miatti elmozdulás elhanyagolható, kisebb a fenék alatti talajéból származó elmozdulás-
nál. 10 m mélység után viszont már cm-rendőek a mozgások, s a „háttöltés” deformációja miatti 
mozgás 17,5 m mélység után rohamosan nı. Látható, hogy b=H=15 m esetén, tehát amikor a hor-
gonyhossz azonos a gödörmélységgel, a mozgás ux=4 cm, azaz meghaladja az 0,25 %-ot. Ha a 
H=15 m mélységhez a horgonyhosszat b=20 m-re növeljük, akkor a mozgás 3 cm-re, azaz 0,2 %-
ra csökken. Sajnos a harmadik és a negyedik összetevı konstrukciós módosításokkal nem, csak a 
méretek csökkentésével csökkenthetı,. Rá kell mutatnunk még arra, hogy a MOM Park esetében a 
kızetesedett agyagok nagyon kedvezı modulusaival számolhattunk. Ha ugyanilyen gödörméretek 
mellett e modulusok tizedével számolnánk, ami egy szokványos agyagra jellemzı, akkor egy 
nagyságrenddel nagyobb mozgások adódnának ki, ami már természetesen elfogadhatatlan lenne. 
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A MOM Park 15-18 m mély munkagödrének tervezésekor számoltunk ezekkel a többletmozgá-
sokkal, s ezért összesen (a faldeformációval együtt) 3-5 cm vízszintes elmozdulást vártunk. Emiatt 
feltétlenül szükséges volt a mozgásmérés, ám azt csak az alsó cölöpfal tetejénél lehetett megkez-
deni. Amint a 4.5. ábra mutatja, az inklinométerrel mért maximális mozgás elérte a 4,5 cm-t. Való-
színő, hogy a felsı cölöpfal készítése során,  a mérések megkezdése elıtt is voltak mozgások, ezek 
„arányosan” 1-2 cm-re becsülhetık. Így összességében valószínőleg  6 cm volt a teljes mozgás és 
a környezetben levı épületeken észlelt repedések azt jelezték, hogy, a munkagödör mélységével 
kb. azonos, legalább 15-20 m volt a kihatás.       

4.5. ábra.  
A MOM Park munkagödre mentén végzett  
inklinométeres mérések eredményei 
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5. Véges elemes számítási tapasztalatok, ajánlások a szakirodalomból 

Amint a bevezetıben már szóltunk róla, a véges elemes számítások talán éppen a munkatér-
határolások tervezésében szolgáltathatnak átütı javulást. A nemzetközi gyakorlatban már jó 25 éve 
publikálnak ilyenekrıl (Potts és Fourie, 1986), de különösen az utóbbi 10 évben a PLAXIS-
program elterjedése, személyi számítógépeken való alkalmazhatóságának megoldása tette a 
geotechnika mindennapos eszközé a FEM-analízist. A program felhasználóbarát formában való 
megjelenése, céltudatos terjesztése, elérhetı ára, a kapcsolódó képzések mind-mind hozzájárulnak 
a sikerhez. Szakmai és fıleg tudományos szempontból azonban még fontosabb, hogy a fejlesztés-
be bevonták a témakör vezetı szakembereit, akik különösen a nem-lineáris anyagmodellek beve-
zetésével és ezek gyakorlati alkalmazásának kidolgozásával tettek nagyon sokat. A program ma 
lehetıvé teszi a különbözı építési fázisok modellezését, drénezett és drénezetlen terhelések, illetve 
a konszolidáció lekövetését, komplex talajvízrendszer és vízmozgások figyelembevételét, szerke-
zeti elemek, geomőanyagok, horgonyok, illtve ezen elemek és a talaj kölcsönhatásának modellezé-
sét (Brinkgreve, Broere és Waterman, 2004). Nem szabad ugyanakkor azt gondolnunk, hogy csak 
a PLAXIS-program nyújt ilyen lehetıségeket, mert a GEO-SLOPE, a SAGE-CRISP, a COSMOS 
és a Z-Soil programok is versenyben vannak. Ismereteim szerint azonban idehaza és Európában is 
a PLAXIS programnak túlsúlya van. A következıkben olvasható ajánlások, számítási tapasztala-
tok is elsısorban, de nem kizárólagosan a PLAXIS-program alapján, illetve ahhoz készültek.     

5.1. Német ajánlások a munkagödrök véges elemes modellezéséhez  

Véges elemes számítások alkalmazásához figyelemre méltó ajánlásokat tett közzé két részletben a 
német geotechnikai társaság, a DGEG „Numerik in der Geotechnik” nevő munkabizottsága 
(Meißner, 2002; Schanz, 2006). Az elsı anyag inkább a munkagödrök megtámasztó szerkezetei-
nek és az építési folyamat, valamint a talajvízviszonyok, a második inkább a talajviselkedés mo-
dellezésével foglalkozik, de a második az elsı ajánlásainak bizonyos, az elmúlt évek eredményeit 
is hasznosító kiegészítésének is tekintendı.  

A 2002 évi ajánlások elsı fejezetei az alapvetı megfontolásokat rögzítik: 

− szabad síkbeli állapotként modellezni a problémákat, kivéve a sarkok és a nagy lokális terhek 
környezetének sajátos viselkedését, 

− a lokális szerkezeti és technológiai hatások (pl. horgony, cölöpfúrás) általában elhanyagolhatók 
a szerkezeti elemek méretezésekor és az alakváltozások meghatározásakor, de indokolt mindig 
megfontolni, hogy ezek okozhatnak-e kedvezıtlen többlethatásokat, 

− a modellezett talajzóna kiterjedése a munkagödör szélességének és hosszának kétszerese, sıt 
inkább háromszorosa legyen, amit a munkagödör fenekétıl és szélétıl, illetve horgonyok ese-
tén a horgonyok végétıl kell számítani, s a zónát ki kell terjeszteni, ha mélyrenyúló cölöpök, 
ferde térszín, nagymérető szomszédos építmények és számottevı talajvízmozgás van, szimmet-
ria esetén viszont az egyik lehatárolás a szimmetriatengely lehet, 

− a hálógenerálást a konkrét körülményekhez kell igazítani, finomítás szükséges a szerkezeti 
elemek és a szinguláris helyek táján,  

− a szerkezeti elemek és a talaj kapcsolatát célszerő külön (kontaktelemekkel) modellezni,    

− a szomszédos épületeket általában elegendı a teljes merevségükkel és terhelésükkel para-
metrizált gerendaként figyelembe venni, 

− az alakváltozások meghatározásához legalább rugalmas-képlékeny, a tehermentesítést és az 
elsı terhelést különbözı modulusokkal leíró anyagmodellek használandók, de ajánlott nem-
lineáris, feszültségfüggı modulusokkal dolgozó anyagmodellek használata,        

− a szemcsés talajok esetében drénezett állapotként lehet a földkiemeléseket számítani, a kötött 
talajokban viszont inkább drénezetlenként, melyek után az építés ütemezésétıl függı idıtarta-
mú konszolidációs fázisokat érdemes vizsgálni. 
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Ajánlásokat adnak, miként vegyük számba a talajvíznek a mozgásokra nagyban kiható változásait: 

− a talajvíz változásainak hatásait általában külön fázisként célszerő beiktatni, 

− az egyébként már ritkán megengedett nagykiterjedéső vízszintcsökkentések a hatásukra kiala-
kuló áramlás, majd az annak következtében létrejövı alakváltozások számításával vizsgálha-
tók, de közelítésként lehet a talajok térfogatsúlyának számításával és az áramlási erık teher-
ként való figyelembe vételével is dolgozni,     

− a vízzáró vagy injektálással vízzáróvá tett talajba bekötött vízzáró fallal körülzárt munkagöd-
rön belüli, a földkiemeléssel együtt járó vízszintsüllyesztést általában elegendı úgy számítani, 
hogy a falon kívül változatlan talajvízszintet veszünk figyelembe, miközben a belsı földkieme-
léssel a talajok súlyát csökkentjük, 

− az elıbbihez hasonló körülmények közt, de víz alóli földkiemeléssel kialakított, majd víz alatti 
betonozással zárt fenékszint esetében a követı vízleszívást külön fázisként kell számítani.    

Részletesen megfogalmazzák a szerkezeti elemek modellezésének irányelveit:  

− a szádfalak gerendaként modellezhetık és a lehajtás okozta talajváltozásokat indokolt kontakt-
elemekkel modellezni, 

− fúrt cölöpök általában a cölöpök távolságát és keresztmetszeti jellemzıit is figyelembe vevı 
folytonos gerendaként, de nagyobb méretek esetén akár felületi- vagy térfogatelemként (mint a 
talajok) is modellezhetık, viszont a cölöpök és a talaj közé kontaktelemeket nem feltétlenül 
kell beépíteni, mivel a cölöpkészítési módszer hatása nem jelentıs,      

− a résfalak is az elıbbiekhez hasonló módon modellezhetık, de egy pontosabb vizsgálathoz a 
réstáblák nagyobb mérete miatt a teljes készítési folyamat hatásának vizsgálata is szükséges 
lehet vagy térbeli modellezéssel, vagy különbözı mélységekben felvett vízszintes metszetek 
síkbeli vizsgálatával, s ez utóbbi esetben a vizsgálat eredményeként megállapítható vízszintes 
többletmozgásokat a függıleges síkra és gerendaelemre vonatkozó szokásos síkbeli vizsgált-
ban elmozdulási teherként lehet figyelembe venni, 

− a jet-falak a résfalakhoz hasonlóan térbeli modellezéssel vagy két lépésben vizsgálhatók, a 
készítési folyamat hatásait, a jet-oszlopok készítési sorrendjét és az oszlopok mechanikai tulaj-
donságainak változásait külön kell modellezni,   

− a berlini dúcolatok esetében is alkalmazható a síkbeli gerendamodell, de nagyobb tartótávolság 
esetén ellenırizni kell, hogy a befogott tartóelem elıtti térbeli földellenállást nem becsüli-e túl 
a modellezett folytonos megtámasztás, illetve, hogy a tartók közötti megtámasztó „pallózás” 
alakváltozása mennyire növelheti meg a mozgásokat, továbbá szükséges lehet a tartók talpának 
tényleges szélességét modellezendı egy keresztirányú alaplemez „beépítése” a modellbe, 

− a talajszegezés és a horgonyok elemi részekbıl felépülı modellezésére ajánlottakat alighanem 
túlhaladta az idı, mert idıközben a legtöbb programban megjelent a geotextíla (georács) elem, 
mely ezek modellezését egyetlen húzási merevséggel megadott síkelemként megoldja.        

− az alsó zárásra készülı lemezeket, akár injektálással, akár víz alatti betonozással készülnek, 
külön fázisként a javított vagy betonra cserélt zóna paramétereinek megváltoztatásával lehet 
modellezni, s a betonlemezhez a lehorgonyzásukra gyakran alkalmazott cölöpöket gerendaként 
lehet kapcsolni, s ezek teherviselését esetleg külön tengelyszimmetrikus modellen elemezni. 

A 2006 évi ajánlások elsıként áttekintik a gyakran használt anyagmodelleket és ajánlásokat adnak 
arra vonatkozóan, hogy ezeket milyen geotechnikai feladatok vizsgálatára használjuk: 

− egyértelmően leszögezik, hogy olyan esetekben, melyekben tehermentesülés és/vagy újraterhe-
lés van, vagy a fıfeszültségek iránya változik, nem lehet az alakváltozásokat és az elmozdulá-
sokat a hagyományos, lineárisan rugalmas és tökéletesen képlékeny anyagmodellel a szükséges 
pontossággal számítani (a PLAXIS-programban ez a modell a Mohr-Coulomb nevet viseli), ez 
csak a monoton terhelési folyamatok következtében fellépı alakváltozások és elmozdulások, 
illetve az egyensúlyi határállapotok, az állékonyság vizsgálatára  alkalmas, 
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− a földkiemelés, újraterhelést, komplex építési tevékenységeket (pl. horgonyfeszítést, túltöltést) 
magukba foglaló folyamatokat általában csak olyan anyagmodellekkel lehet jól követni, me-
lyek figyelembe veszik a talajok terhelés okozta tömörödésének köszönhetıen bekövetkezı 
felkeményedést (Verfestigung, hardening), másképp fogalmazva a merevségi modulusok nö-
vekedését, amire a PLAXIS-program két lehetıséget is kínál: a Soft Soil Modellt (SS-modell) 
a Cam Clay Modell alapján vezették be, a Hardening Soil Modellt (HS-modell) a talajok me-
chanikai viselkedésére már korábban elfogadott matematikai formulákból építették össze, s 
dolgozatunk témájában különösen ennek alkalmazását javasolják, amelyre ezért a következı 
fejezetben külön kitérünk. 

Bemutatják, miként határozhatók meg a modellek paraméterei: 

− feltétlenül szükségesnek tartják, hogy az alkalmazó ismerje a paraméterek tartalmát, s változá-
suk kihatásait, tehát magas szintő talajmechanikai ismeretek nélkül nem szabad ilyen számítá-
sokra vállalkozni, 

− a paraméterek meghatározására lehetıleg többféle vizsgálatot kell alkalmazni, és helyességü-
ket megvalósuló szerkezeteken végzett mérésekkel kell ellenırizni, viszont javasolják, hogy a 
paraméterek vizsgálatigénye a probléma súlyához, a projektfázishoz képest ne legyen túlzott,  

− a nyírószilárdságot általában a hatékony feszültségekhez tartozó, triaxiális vizsgálattal megál-
lapított ϕ’ és c’ paraméterekkel kell/lehet megadni, s általában célszerő a szemcsés talajok ese-
tében a ψ dilatációs szöget is számításba venni, melyet ha triaxiális vizsgálatból nem tudjuk 
megállapítani, a ψ=ϕ’–30 képlettel lehet számítani (e paraméter már a javított Mohr-Coulomb 
modellben is szerepel),   

− a talajmerevséget (modulusokat) triaxiális és ödométeres vizsgálatokból lehet meghatározni, de 
lineáris anyagmodellek esetében gondot kell fordítani arra, hogy a tényleges feszültségtarto-
mányra vonatkozóan állapítsuk meg ıket, míg a felkeményedést figyelembe vevı modellekhez 
a vizsgálatok eredményeit a talajmodulusoknak a feszültségtıl való függését leíró függvények 
megállapításával célszerő értékelni, a Poisson-tényezıt viszont, ha az oldalirányú alakváltozá-
sok mérését is magába foglaló triaxiális vizsgálatot nem tudunk végezni, tapasztalati alapon fel 
lehet venni, 

− általában, ha nincs mód igényesebb vizsgálatokra, illetve azok kontrolljaként, kiegészítéseként 
támaszkodhatunk olyan bevált korrelációs összefüggésekre, melyekkel az egyszerőbb talajpa-
raméterekbıl számíthatók a bonyolultabbak, de legalább a kiviteli tervekhez készülı alakválto-
zási számításokhoz már indokolt a kiválasztott anyagmodell paraméterigényeit kielégítı cél-
vizsgálatokat végezni.  

Lényeges javaslatokat adnak a paraméterek számításba vételéhez: 

− paramétereket karakterisztikus értékükkel kell használni, nem szabad biztonsági tényezıvel 
módosított értékekkel számolni,  

− általában szükséges a bevitt paraméterek elfogadhatóságának és hatásának vizsgálata (plauzibi-
litási és szenzitivitási vizsgálat) a tapasztalatok és különösen a megvalósult projekteken végzett 
mérési eredmények tükrében, s lehetıleg az aktuális projekt esetében indokolt a megfigyeléses 
módszer jegyében a folytonos újraszámítás, 

− különösen bonyolultabb modellek alkalmazása esetén célszerő, hogy egyszerőbb FEM-
modellekkel vagy hagyományos földstatikai számításokkal ellenırzı vizsgálatokat végezzünk, 
de általában nem várhatunk teljes egyezést, mert a hagyományos számításuk sokféle közelíté-
sük miatt általában csak egy-egy eredmény tekintetében szolgáltatnak reális, tapasztalatokkal 
igazolt eredményt, a komplex problémát kezelni nem tudják,                      

− lényegében szintén talajparaméternek tekinthetı, a kezdeti feszültségeket meghatározó K0-
tényezı nagyban befolyásolhatja az eredményeket, s ennek a szokásosnál még nagyobb bi-
zonytalanságai miatt mindenképpen helyénvaló különbözı értékeivel több számítást végezni.  
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A modellezés során figyelembe veendı szempontok közül részben ismételve, részben bıvítve a 
2002-es ajánlásokat a következıket említik: 

− a 3. fejezetben tárgyalt „zárógát-hatás” megjelenéséhez szükséges, hogy a horgonyok mögött 
még kellı szélességő zóntvojanak  a vizsgálatba, 

− a számításokat általában befolyásolja a háló finomsága is, a kritikus zónákban azt célszerő fi-
nomítani,  

− figyelmet kell fordítani a gerendaelemek végein esetleg fellépı csúcsfeszültségek hatására, 
szükség esetén a valós szélességet modellezı keresztirányú elemeket kell beilleszteni,  

− cölöpök, falak, horgonyok esetében célszerő azok és a talaj közé kontaktelemeket beépíteni, 
hogy kapcsolatuk hatása is vizsgálható legyen.  

Említést érdemel még, bár a jelen dolgozatunk a mozgásokra összpontosít, hogy a megtámasztott 
munkagödrök általános állékonyságának az ún. „Phi-c-redukcióval” való vizsgálatakor a szerkeze-
ti elemek (gerenda, horgony, támasz, geotextília) szilárdságának, teherbírásának csökkentését a 
használónak kell megoldania. Ez iterációt kíván, vagy az is lehetséges, hogy mind a talaj, mind a 
szerkezet szilárdsági eleve az elvárt minimális biztonsággal csökkentve visszük be, s akkor  számí-
tással csak azt kell bemutatni, hogy a program lefut.     

5.2. Angol számítási tapasztalatok, ajánlások 

Érdemes még idézni a FEM-analízis legismertebb angliai mőhelyének alapmővébıl (Potts és 
Zdravković, 2001) a kérdéskörre vonatkozó számítási tapasztalatokat: 

− a geometriai modell méretét illetıen kimutatták, hogy a vizsgált tartománynak a munkagödör 
felsı szélétıl számított mélysége és szélessége számottevıen befolyásolja a felszínsüllyedések 
alakulását ha lineárisan rugalmas-képlékeny modellt alkalmaznak, de ez a hatás nagyban le-
csökken, ha az ún. „small strain stiffness” – plasztikus modellt alkalmazzák (lásd a következı 
fejezetben), s ezzel egyben sokkal kisebb lesz a kihatási távolság is, 

− a kezdeti feszültségek, beleértve az önsúlyból és a szomszédos építmények terheibıl szárma-
zókat a felszín alatti szerkezetek (pl. üregek) feszültségmódosító hatásaival együtt, nagyban 
befolyásolhatják a mozgásokat, 

− a vastagabb falak modellezésére a talaj modellezésére alkalmazotthoz hasonló kontinuum 
(solid) elemek elınyösebbek, mint a gerenda, általában kisebb nyomatékot és mozgásokat 
eredményeznek, 

− a dúcok és a horgonyok, valamint a fal kapcsolatának modellezése, az hogy köztük a nyomó- 
és nyíróerık, illetve a nyomatékok átadására van-e lehetıség, szintén befolyásolja a támrend-
szer viselkedését, így a mozgását is, indokolt tehát ennek leghívebb modellezésére is törekedni, 

− általában a nem-lineáris-képlékeny vagy a keményedı és lágyuló képlékeny modellek szolgál-
tatnak reális elırejelzéseket a mozgásokra, 

− az építési folyamat és a talajvíznyomások változásainak lehetı legpontosabb, az idıtartamokat 
is figyelembe vevı követése nagyban növeli az elırejelzés pontosságát, de a technológia loká-
lis hatásait csak 3D-modellekkel lehet vizsgálni, ami komoly ráfordításokat igényel, ezért eze-
ket legtöbbször csak közvetve veszik figyelembe,   

− a szerkezet és a megtámasztás merevsége egy jellegzetes szerkezeten végzett számítások sze-
rint az 5.1. ábrán érzékelhetı módon befolyásolja a mozgásokat,     

− a szerkezet és a talaj közötti nyírási kapcsolat zéró vastagságú interfész elemekkel jól leírható, 

− a fal áteresztıképessége is lényeges lehet olykor, ezért azt indokolt modellezni, amire a külön-
bözı programok különbözı lehetıségeket kínálnak,  

− a horgonyok modellezésére inkább szintén a solid elemeket ajánlják, s ezeket a talajhoz kon-
taktelemekkel kapcsolják.              
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5.1. ábra. A fal- illetve a megtámasztás merevségének hatása a mozgásokra Potts és Zdravković 
(2001) egy számpéldája szerint  
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5.3. Információk Schweiger munkásságból  

Schweiger, a TU Graz professzora a geotechnikai FEM-analízis egyik legelismertebb szakértıje. 
Korábban saját fejlesztéső programokkal dolgozott, de az utóbbi idıben csatlakozott a PLAXIS-
program fejlesztıihez, s a csoport egyik legaktívabb tagjaként különösen az összehasonlító számí-
tások elvégzésével, szervezésével és közzétételével tett sokat. Tagja volt az 5.1. fejezetben idézett 
német munkabizottságoknak is, és az angol kutatók is többször idézik publikációit.  

Korábbi munkái (pl. Schweiger, 1995) is hozzájárultak a fejlıdéshez, ezekbıl azonban azért nem 
idézünk, mert azok még a munkagödrök vizsgálatára alkalmatlannak bizonyult lineáris anyagmo-
dellekre alapoztak. Éppen ı az egyike azoknak, aki alapos összehasonlító vizsgálatokkal kimutat-
ták, hogy a mozgásokra a lineárisan rugalmas – képlékeny, a Coulomb-féle törési feltételt alkal-
mazó anyagmodellt alkalmazva semmilyen javítással sem lehet reális elıjelzést nyerni (Schweiger, 
2002, 2007/b). Számításai szerint nem juthatunk a mértekkel összhangban levı eredményekre ak-
kor sem, ha a mélységgel növekvı és/vagy a tehermentesítésre érvényes nagyobb modulusokkal 
számolunk. Ezek az elemzések hozzájárultak a HS-modell kifejlesztéséhez.  

Schweiger (1997) cikkébıl azt érdemes kiemelni, hogy a PLAXIS-programot alkalmazva reálisabb 
eredményekre lehet jutni, ha a támszerkezet oldalfalát a talajhoz interfész elemekkel kapcsolódó 
gerendaként modellezzük. Ez a megállapítás ellentétben áll az angol tapasztalatokkal, melyeket 
illetıen nem ismerjük, hogy milyen konkrét programmal számolva jutottak arra, hogy a kontinuum 
(solid) elemekkel ajánlatosabb dolgozni. Schweiger másik fontos megállapítása, hogy a megtá-
masztás (dúc vagy horgony) merevsége a nyomatékokat és a falszerkezet deformációit nagyban 
befolyásolja, a teljes elmozdulásmezıét kevésbé.        

Schweiger és Freiseder (1998) és Freiseder (1998) egy széles körő összehasonlító (benchmarking) 
vizsgálatból  a következıket szőri le: 

− a megtámasztás merevítése megnöveli a nyomatékokat és a támaszerıt, miközben alig csök-
kenti a globális mozgásokat, 

− a falmerevség növelése még kisebb hatékonysággal csökkenti a mozgásokat, 

− a kezdeti feszültségek (K0-tényezı) lényegében lineárisan növelhetik a mozgásokat és az 
igénybevételeket, de elég merev belsı kitámasztással a mozgások mégis visszaszoríthatók, 

− a fal gerendával való modellezése jobb a kontiuum-modellnél, amint azt már említettük, 

− a FEM-analízissel megállapított földnyomások a hagyományos földnyomáselméletek szerinti 
és német gyakorlatban alkalmazott különbözı heurisztikus földnyomáseloszlásoktól és –
intenzitásoktól sokban eltérnek, úgy tőnik, elsısorban az átboltozódás miatt, 

− a HS-modell nem csak a Mohr-Coulomb-modellnél, hanem a „Soft Soil„ modellnél is plauzibi-
lisebb eredményeket szolgáltat,  

− az elsı munkaközi mérésekkel érdemes javítani a modell merevségi paramétereit a további 
fázisok elırejelzéseinek pontosítása végett, 

− a munkagödör kiemelésnek drénezetlen fázisként való modellezése és az azt követı konszoli-
dációs fázis beiktatása pontosíthatja a számításokat.    

Schweiger (2002) összehasonlító elemzéseibıl, melyet Meißner (2002) cikkéhez kapcsolódóan tett 
közzé, a következı tanulságokat kell feltétlenül idézni: 

− a talajvízszint-süllyesztést a valóságot mennél jobban követve, lehetıleg több vízszintet külön 
kezelve kell modellezni, mert hatása a HS-modell alkalmazásakor is jelentıs, 

− a kontaktelem R-szorzója jelentıs befolyást gyakorol a mozgásokra, érdemes ezt szenzitivitási 
vizsgálatnak alávetni, 

− a vizsgált talajzóna kiterjedése a mozgásokat illetıen lényeges, az 5.1. ajánlásoknak megfele-
lıen a szokásos gödrök esetén 100-200 m modellezése ajánlott, 
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− a horgonyzást illetıen a PLAXIS-program „georácsos” modellje beváltnak tekinthetı, velük a 
számítások kimutatják, hogy a szabad horgonyhossz szerepe a mozgásokban meghatározó, s a 
horgony feszítıerejének hatása is hasonlóan nagy. 

Végezetül Schweiger más említett 2007 március 20-án tartott elıadásából idézzük, hogy miként 
viszonyultak  egymáshoz a mért (Messung) és a HS-modellel számított (Rechnung) mozgások 
négy salzburgi munkagödör mentén esetében (5.2. ábra). A gödrök mélysége 11,0-11,5 m volt, 
mindegyiket 80 cm széles és 20-24 m mélységig lenyúló résfal határolta. A Hypobank és a Kiesel 
projekt esetében kétsoros 20-22 m hosszú hátrahorgonyzás volt, a többinél belsı megtámasztás, a 
Penta-projekt esetében egyetlen sorban és szakaszosan kibontott padkával. A talajkörnyezetük is 
hasonló volt: változó vastagságú kavicsot, 2-3 m vastag finom homok, majd nagyvastagságú ten-
geri agyag következett. A kavicsréteg vastagságában és a talajvíz mélységében voltak lényeges 
különbségek: a Toskanatrakt és a Hypobank projekteknél 8-10 m vastag volt a kavics és 5-8 m 
mélyen a talajvíz, a másik háromnál csak 1-4 m a kavics és 2,5-3,5 m mélyen a talajvíz.  

A táblázatot szemlélve megállapítható, hogy                  

− a vízszintes mozgásokat a középsı három projekt esetében jól sikerült elırejelezni, a Toskana-
trakt esetében a számított, a Penta esetében a mért érték önmagában szokatlan,  

− a süllyedések esetében az elırejelzés és a mérés azonos nagyságrendet hozott, de az egyezés 
csak két esetben megnyugtató,  

− a kihatást illetıen két esetben túlzottan nagy volt az elırejelzett távolság, 

− a számítás általában kissé optimistább volt, kivéve a kihatást.   

Az adatok úgy is értelmezhetık, hogy a témakör egyik legjobb szakértıje jelenleg ilen pontosságú 
elırejelzést tud adni, amit persze a talajvizsgálatok és a technológiai fegyelem minısége is nagy-
ban befolyásolhatott. A legnagyobb „tervezési hiba” a Penta Hotel vízszintes mozgása például 
alighanem a padkás megtámasztás gyengeségének, az ilyen megoldások esetén gyakran elkövetett 
túlfejtésnek tudható be.   

 

 

5.2. ábra. Mért és számított mozgásjellemzık 4 salzburgi projekt esetén Schweiger (2007) szerint  
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6. A HS-talajmodell 

Az elıbbiekbıl világossá válhatott, hogy a munkagödrök véges elemes vizsgálata a gyakorlat szá-
mára jelenleg elérhetı programok közül leginkább a PLAXIS-programmal lehetséges és reális 
eredményt az ebbe beépített „Hardening Soil Model”-tıl várhatunk. A jelen fejezet célja ennek 
gyakorlatias ismertetése. Már utaltunk arra is, hogy továbbfejlesztéseként most építik be a prog-
ramba az ún. „Small stifness model”-t, s ez éppen a munkagödrök vonatkozásában is lényeges 
javítást hozhat. Az ezzel végzett számításokról már jelentek meg publikációk, s várható, hogy a 
közeljövıben megvásárolható új PLAXIS-verzió is tartalmazza ezt, melyet gyakran HS Small-
modellként említenek. A következı leírás ezért célszerően már ezt is tartalmazza. Mielıtt azonban 
ezeket ismertetnénk, röviden áttekintjük az ilyen modellek értelmezésének az alapjait. 

6.1. A talajok valós mechanikai viselkedésének elemzése a p’ – q koordinátarendszerben 

A modell tárgyalásához szükséges ismerni a feszültségi és alakváltozási állapotok 6.1 ábrán átható 
p’ – q koordinátarendszerben való értelmezését (Schofield és Wroth, 1968), melyben  

− az átlagos hatékony normálfeszültség 

3
p 321 σ′+σ′+σ′

=′               6.1 

− a deviátorfeszültség  

3131q σ′−σ′=σ−σ=           6.2 

Egy feszültségállapotot e koordinátarendszerben egy p′ és q koordinátájú pont jelöl. 

Az ábrán bejelöltük a törési állapotnak megfelelı (egyenes) vonalat, melynek egyenlete, ha elfo-
gadjuk, illetve kiterjesztjük a Mohr-Coulomb féle törési kritériumot,  

ϕ⋅+′
ϕ−
ϕ⋅

=+′⋅= ctgcp
sin3

sin6
apMq         6.3 

Nyilvánvalóan csak olyan feszültségi állapotok képzelhetık el, melyek pontja e vonal alatt van. 

A talaj keletkezése után a fölé kerülı rétegek hatására  

p

3

K21

K1
pq

0

0
0 ′⋅

⋅+
−

=′⋅η=          6.4 

egyenlető, ún. 0K -vonalon halad, melyben Jáky (1944) szerint 

ϕ−= sin1K0            6.5 

Ha egy ilyen feszültségállapotból kiindulva növeljük a deviátorfeszültséget, a talaj eljuthat az 1 
pontban a törési állapotig. (Pl. a drénezett triaxiális vizsgálat esetén a terhelés vektorának hajlása 
1:3, mert 32 σ=σ = const. mellett nı a q deviátorfeszültség.) Ha az elért K0-pontból indulóan pl. a 
felszín lepusztulása miatt tehermentesülés következik be, akkor pl. a bejelölt A-2 vonalon változik 
a feszültségállapot, a talaj túlkonszolidált lesz, és 0K  növekszik.        

A 6.1. ábrán bejelölt f görbék az ún. folyási felületek, melyeknek megadható az  

( ) 0k;;ff ii ≤εσ=           6.6  

alakú egyenlete, az ún. folyási feltétel, melyben σi általában a feszültségeket (ezek lehetnek p’ és q 
is), εi az alakváltozásokat, k pedig anyagjellemzıket jelenti.  
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Az f felület és az f = 0 összefüggés választja el a csak rugalmas alakváltozásokat okozó feszültség-
állapotokat azoktól, melyek rugalmas és képlékeny alakváltozásokat egyaránt okoznak. Ha egy 
feszültségi állapot pontja az f felülete alatt van, illetve ha p’ és q feszültségjellemzıit behelyette-
sítve f < 0 adódik, akkor az ebbıl az állapotból induló feszültségváltozások mindaddig csak ru-
galmas alakváltozásokat okoznak, míg a változásokat leíró pont el nem éri az f felületet, illetve      
f = 0 nem lesz. A felület fölé kerülve már képlékeny alakváltozások is bekövetkeznek.  

A lineárisan rugalmas Mohr-Coulomb szerint tökéletesen képlékeny modell esetében  

( ) ( ) 0coscsinp
2

1
q

2

1
coscsin

2

1

2

1
f 3131 ≤ϕ⋅−ϕ⋅′⋅+⋅=ϕ⋅−ϕ⋅σ′+σ′⋅+σ′−σ′⋅=    6.7 

(Ez a fıfeszültségek törési állapotban érvényes összefüggésének egyik alakja.) 

A 6.7 feltétel szerint a folyási feltétel csak feszültségeket és anyagjellemzıket tartalmaz, ami azt 
jelenti, hogy egészen a törési vonalig csak rugalmas alakváltozások keletkeznek. Ezt a tapasztalat 

nem igazolja, hiszen már a talaj ülepedési folyamata során, a 0K -vonalon haladva van a tehermen-

tesülés után teljesen meg nem szőnı tömörödés, azaz képlékeny alakváltozás.  

A reálisabb (de bonyolultabb) modellekben a folyási felület a törési vonal alatt van, és a felkemé-
nyedı modellekben az origótól távolodva növekedik (Doležalova, 1993). Egyenlete, az f folyási 
feltétel a 6.7-nél bonyolultabb összefüggés, szerepelnek benne az alakváltozások is, és a felület 
eltolódása és növekedése a képlékeny alakváltozások szerint alakul. Például a 6.1. ábrán a keletke-
zés során az A pontig monoton növekvı terheléssel kialakult feszültségi állapotnak az fA felület 
felel meg. Az innen további, elsısorban a deviátorfeszültség növekedésével járó feszültségválto-
zással adódó A-1 vonal mentén vannak rugalmas és képlékeny alakváltozások is. Az A pontból a 
tehermentesítéssel a 2 pontba a talaj viszont csak rugalmas alakváltozásokat szenvedve jut. Innen a 
deviátorfeszültség növekedésével újraterhelıdı talaj a 3 pontig haladva még szintén csak rugalmas 
alakváltozást mutat, a 3 ponttól viszont már képlékeny (és rugalmas) alakváltozással jut a 4 ponttal 
jelzett törési állapotba. Ha a talaj a 2 pontból indulva az 5 pont irányába terhelıdik újra, azaz in-
kább p’ nı mint q, az fA felület után az 5 ponttól akkor is újra lesznek már képlékeny alakváltozá-
sok is. Ha e terhelési folyamat a 6 pontban megáll, akkor e talajra az fB felület lesz érvényes, me-
lyet aK0-vonalon haladó normálisan konszolidált talaj a B pontban ért volna el. E talaj a 6 pontból 
a 7 pontig tehermentesülve, majd onnan a 8 pontig újraterhelve ismét csak rugalmas alakváltozá-
sok következnek be, viszont a 8-9 vonalon máj újra lesznek képlékeny alakváltozások is. 
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6.2. A talajok drénezett deviatorikus viselkedésének leírása a HS-modellben 

A HS-modellt Schanz (1990) és Schanz és tsai (1992) fejlesztették ki Vermeer (1978) kettıs fel-
keményedési modellje (Double Hardening model) nyomán (Benz, 2006). Ez utóbbi felhasználta  

− Kondner és Zelasko (1963) hiperbolikus modelljét, mely a deviátorfeszültség és a tengelyirá-
nyú fajlagos alakváltozás kapcsolatát írja le,  

− Duncan és Chang (1970) módosítását a hiperbolikus modellre, mely a deviátorfeszültség törı-
értékével „levágja” a hiperbolát,  

− Rowe (1962) modelljét a nyírás alatti dilatáció leírására.                      

Az elıbbi modellek és így a HS-modell is a talajok triaxiális és az ödométeres vizsgálata során jól 
megfigyelhetı viselkedését foglalják matematikai formulába, és így az azokban szereplı paraméte-
rek e vizsgálatokkal meghatározhatók. Ez azért is elınyös, mert így a geotechnikusok a modell 
lényegét könnyebben megértik, a bennük szereplı paraméterek hatását „érzik”.  

A drénezett triaxiális vizsgálat során a q deviátorfeszültség és az ε1 tengelyirányú fajlagos alakvál-
tozás a 6.2. ábra szerint változik, és Kondner és Zelasko (1963) szerint a      

a

50
1

q

q
1

q

E2

1
ε

−
⋅

⋅
=−           6.8 

összefüggéssel írható le, melyben E50 a deviátorfeszültség qa végértékének feléhez (50 %-ához) 
tartozó feszültséghez meghatározott szelı hajlása, azaz egyfajta deformációs modulus. 

A hiperbola a q=qa asszimptotát a végtelenben érné el, ezért Duncan és Chang az érvényességét 
csak a deviátorfeszültség kísérletileg megállapítható qf  végsı (törést okozó) értékéig fogadta el.  

A 6.2/b ábrának megfelelıen tehát a 6.8 összefüggés addig igaz, míg  

fqq <            6.9 

ahol a Mohr-Coulomb törési feltétel szerint 

( )
ϕ−
ϕ⋅

ϕ⋅+σ′=
sin1

sin2
ctgcq 3f          6.10 

illetve Duncan és Chang szerint általában elfogadható, hogy  

9,0

q

R

q
q f

f

f
a ≈=            6.11 

A tehermentesülésekre és az újraterhelésekre – amint az a 6.2. ábrán látható – az Eur rugalmassági 
modulussal és νur Poisson-tényezıvel jellemezhetı lineáris rugalmas viselkedést fogadták el: 

ur
1

E

q
=ε               6.12 

1ur32 ε⋅ν−=ε=ε           6.13 

A vizsgálatok szerint Eur jellemzıen E50 három-ötszöröse, míg νur 0,15-0,25 lehet.   

Közismert, hogy a triaxiális vizsgálat során nyert q – ε1 görbe meredeksége, azaz az E50 modulus a 
cellanyomástól, másként a kísérlet alatti 3σ′  feszültségtıl függ, ami lényegében felkeményedést 
jelent. Ezt a HS-modellben az 

m
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+ϕ⋅
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összefüggéssel írták le, melyben ref
50

E  a pref referenciafeszültséghez tartozó modulus, m pedig a 

modulus növekedését, a talaj felkeményedését kifejezı kitevı. pref általában 100 kPa-ra választan-
dó, míg az m kitevı homokok esetében kb. 0,5, agyag esetében kb. 1,0, iszap esetében kb. 0,75 
szokott lenni. (Megjegyezzük, hogy a képletben szereplı c·ctgϕ azt fejezi ki, hogy a kohéziós talaj 
esetén a kohézió úgy kezelhetı, mintha minden normálfeszültséget ennyivel növelne meg. Ez a 
Caquot-féle teoréma, melyet pl. a síkalapok törıfeszültségének meghatározásakor is alkalmazzuk.) 
Az ref

50
E modulust csak jó felszereltségő triaxiális berendezéssel lehet meghatározni, ezért ehelyett 

gyakran a késıbbiekben tárgyalandó ref
oedE  összenyomódási modulussal azonos értékre veszik.          

Hasonló módon a tehermentesülésre és az újraterhelésre érvényes modulusra is felírható, hogy   

m

ref

3ref
urur

pctgc

ctgc
EE 









+ϕ⋅
σ′+ϕ⋅

⋅=          6.15 

a)         b) 

 

6.2. ábra. A talaj viselkedése deviatorikus feszültség hatására a) Kondner (1963), b) Duncan és 
Chang (1970) szerint  

Vermeer (2007) a 6.6 kifejezést a nyírási alakváltozás 

121
2

3
ε⋅≈ε−ε=γ           6.16 

 közelítı összefüggését (mely mögött ν=0,5 Poisson tényezı van) bevezetve 

qq

q

E

q

4

3

a50

a

−
⋅=γ−           6.17 

alakra hozta. Rámutatott, hogy e képlet szerint valamely 3σ′  feszültség esetén, mely a 6.10 és a 
6.11 kifejezéssel qa értékét, a 6.14 képlettel pedig E50 értékét is meghatározza, bármely 1σ′  feszült-

séghez egy γ nyírási alakváltozás tartozik. Ha az így összetartozó feszültségekbıl figyelembe véve 
még, hogy 23 σ′=σ′ ,  képezzük a p’ és q feszültségi jellemzıket, akkor p’ – q koordinátarendszer-

ben a 6.3. ábrán látható γ=const. vonalakat lehet elıállítani. Homokok esetén ezek az m=0,5 kite-
vınek köszönhetıen enyhén görbülı, agyagok esetén az m=1,0 kitevı miatt egyenes vonalak lesz-
nek. Ezt a „képet” különbözı homokok és mesterségesen (a folyási határról induló nyomással) 
elıállított agyagok vizsgálatával többen kísérletileg is kimutatták.  

A γ=const. vonalak Vermeer szerint folyási felületnek tekinthetık, lényegében a 6.1. ábrán vázolt f 
görbének a K0-vonal feletti részét adják, melyet szokás deviatorikus vagy kónikus folyási felület-
nek nevezni és fs jellel jelölni (az s index a shear=nyírás szóra utal.). Ez az értelmezés azt jelenti, 
hogy ha egy talajminta a deviátorfeszültség növekedése révén (ez a p’ – q koordinátarendszerben 
egy felfelé irányuló függıleges vonalat jelent) elért egy bizonyos  γ=const. vonalat, majd innen 
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tehermentesüléssel lejjebb kerül, akkor egy újabb, alapvetıen ismét a deviatorfeszültség növeke-
désével járó tehernövekedés után akkor fog ismét képlékeny alakváltozásokat szenvedni, ha újra 
eléri, illetve túllépi ezt a γ=const. vonalat.         

 

6.3. ábra. A deviátorfeszültség növekedésével elıálló γ=const. nyírási alakváltozási vonalak (c=0) 

Schanz (1992) Duncan és Chang modelljét Vermeer elıbbi megfigyeléseit is felhasználva egy ru-
galmas-képlékeny modellé bıvítette a 

0
E

q2

qq

q

E

q
f p

ura50

as ≤γ−
⋅

−
−

⋅=          6.18 

folyási függvény bevezetésével (Benz, 2006), melyben az elsı két, elıbbiekben tárgyalt összefüg-
gés mellett γp a képlékeny fajlagos nyírási alakváltozások deviatorikus értékét kifejezı mechanikai 
állapotjellemzı 

( ) p
1

p
1

p
v

p
3

p
2

p
1

p 22 ε⋅−≈ε⋅−ε=ε−ε−ε−=γ         6.19 

(A közelítı forma azt jelenti, hogy a kemény talajok képlékeny térfogatváltozása elhanyagolható.)  

A talajok valós nyírási viselkedését illetıen ismert még a dilatáció jelensége. Tudjuk, hogy dréne-
zett triaxiális vizsgálat avagy nyírás során a laza homokok és a normálisan konszolidált agyagok 
folyamatosan tömörödnek, s így érik el a kritikus állapothoz tartozó ϕcv értékkel jellemezhetı nyí-
rószilárdságukat. A tömör homokok és a túlkonszolidált agyagok viszont egy kezdeti tömörödési 
fázis után lazulnak, így a tömörödés végén érik el a belsı súrlódási szög ϕmax csúcsértékét, majd 
folyamatosan lazulva jutnak a kritikus tömörségi állapothoz tartozó ϕcv értékkel jellemezhetı nyí-
rószilárdsághoz (6.4. ábra).  

A dilatáció valójában a nyírás, illetve a deviátorfeszültség hatásra fellépı képlékeny szögtorzulás 
miatt bekövetkezı képlékeny térfogatváltozást jelent. Rowe (1962) dilatációs elmélete szerint 

p
m

p
v sin γ⋅ψ=ε &&            6.20 

ahol ψm a dilatációs szög mobilizálódott értéke.  

A képlékeny fajlagos térfogatváltozás növekménye 

p
3

p
2

p
1

p
v ε+ε+ε=ε &&&&           6.21 

A képlékeny nyírási alakváltozás növekménye 

)( p
3

p
2

p
1

p ε−ε−ε−=γ &&&&           6.22 
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2 · sin ψm

 

Alkalmazva a 6.19 összefüggést az adódik, hogy 

m

m
p
1

p
v

sin1

sin2

ψ−
ψ⋅

=
ε

ε

&

&
          6.23 

A mobilizált dilatációs szög tehát a 6.3. ábra szerint határozható tehát meg drénezett triaxiális vizs-
gálatból.  

Vegyük még észre, hogy .constp =γ  azt jelenti, hogy 0p =γ& , s így a 6.18 szerint 0p
v =ε& . Ha tehát 

állandó a nyírási alakváltozás, akkor nincs képlékeny térfogatváltozás, tehát a talaj rugalmas álla-
potban van, azaz egy .constp =γ  vonal valóban folyási felületnek tekinthetı. 

Rowe (1962) dilatációs elmélete szerint a mindenkori mobilizált dilatációs szög   

 
cvm

cvm
m

sinsin1

sinsin
sin

ϕ⋅ϕ−

ϕ−ϕ
=ψ          6.24 

ahol ϕm a mobilizált nyírószilárdság, mely valamely 1σ′  és 3σ′  hatékony fıfeszültségek esetén  

ϕ⋅⋅−σ′+σ′
σ′−σ′

=ϕ
ctgc2

sin
31

31
m                    6.25 

Ez az összefüggés a Mohr-féle koordinátarendszerben egy ϕm < ϕmax, a p’ – q koordinátarendszer-
ben pedig egy η0 < ηm <  M  hajlású mobilizálódási egyenesnek felel meg. Ez utóbbiak pedig egy-
ben egy .constp =γ  egyenest is jelentenek, hiszen ηm megfelel valamely ϕm mobilizált belsı súrló-

dási szögnek, az valamely ψm dilatációs szögnek, az pedig valamely .constp =γ  értéknek.          

 

6.4. ábra. 
A fajlagos térfogatváltozás 
standard drénezett triaxiális 
vizsgálat során a dilatációs 
szög meghatározásával 
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A törési állapot elérésekor ϕm = ϕmax  és ezért  

cvmax

cvmax
m

sinsin1

sinsin
sinsin

ϕ⋅ϕ−
ϕ−ϕ

=ψ=ψ        6.26 

A dilatációs szög végértéke tehát a 6.26 összefüggésbıl akkor is számítható, ha a triaxiális vizsgá-
lat során a fajlagos térfogatváltozást nem tudjuk mérni, s ezért a 6.23 képlet nem alkalmazható. A 
6.4. ábráról megállapítható a belsı súrlódási szög ϕmax csúcsértéke és a kritikus állapothoz tartozó 
ϕcv értéke, s belılük a 6.26 képlettel megkaphatjuk ψ értékét. Közelítıleg elfogadható, hogy 

cvmax ϕ−ϕ≈ψ           6.27 

További közelítéséként pedig kvarchomok esetén ϕcv=30° értékre vehetı.  

A HS-modellben végül a ψm mobilizált dilatációs szöget a következık szerint veszik fel 
Brinkgreve, Broere és Waterman, 2004): 

− ϕ⋅<ϕ sin
4

3
sin m      esetén    0m =ψ  

− ϕ⋅≥ϕ sin
4

3
sin m    és   0>ψ  esetén    









ϕ⋅ϕ−
ϕ−ϕ

=ψ 0,
sinsin1

sinsin
Maxsin

cvm

cvm
m  

− ϕ⋅≥ϕ sin
4

3
sin m    és   0≤ψ  esetén    ψ=ψm  

− 0=ϕ       esetén    0m =ψ  

A dilatáció tekintetében ügyelni kell még arra, hogy a leglazább állapot elérése után a program 
már ne vegye figyelembe. Ehhez meg kell adni a kezdeti és a legnagyobb hézagtényezıt és be kell 
kapcsolni a dilatáció „elvágását” kiadó parancsot.    

6.3. A talaj kompressziós viselkedésének leírása a HS-modellben 

A HS-modell felépítésekor a kompressziós viselkedés leírására Ohde (1956) és Janbu (1963) mo-
delljét fogadták el. İk az ödométeres vizsgálat során, azaz K0-állapotban mutatkozó σ1 – ε1 komp-
ressziós görbét (6.5. ábra) hatványfüggvénynek tekintik. Ez egyben azt jelenti, hogy a kompresszi-
ós görbe érintıjének hajlását, az Es összenyomódási modulust feszültségfüggınek tekintjük. Ohde 
és Janbu nyomán különösen a német gyakorlatban elterjedten használják a  

ew

a

1
aes

p
pvE 







 σ′
⋅⋅=           6.28 

formulát, melyben a we kitevıt a vizsgálatok szerint a talaj típusától függ, míg ve az aktuális álla-
pottól (pa a mértékegységek „rendezését” szolgálja.) A HS-modellhez we értéke lényeges, s a vizs-
gálatok szerint ez 0,5-1,0 tartományba esik, homokok esetében inkább az alsó, agyagok esetében a 
felsı határérték közelében. 

A kompressziós görbének a 1σ′  tengely felé való görbülése, az összenyomódási modulus feszült-
séggel való növekedése lényegében felkeményedést jelent. Ezt a HS-modell az E50 és az Eur modu-
lusokhoz hasonló összefüggéssel írta le, mely tartalmilag azonos a 6.28 képlettel. Az Es helyett az 
Eoed jelölést, illetve a 6.14 és 6.15 képletben szereplı paramétereket alkalmazva (Brinkgreve, 
Broere és Waterman, 2004)   

m

ref

1ref
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+ϕ⋅
σ′+ϕ⋅
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Elmozdulások mély munkagödrök mentén  Szepesházi R. 

2007.05. 39

Az agyagok m=1 kitevıje a 1σ′  feszültséggel (≈mélységgel) lineárisan növekvı összenyomódási 
modulust jelent, amit sokszor alkalmazunk hagyományos számításokban is, míg a homokok m=0,5 
kitevıje, „gyökös”, azaz enyhébb növekedést fejez ki, szintén egyezıen a tapasztalatokkal. 

 

Az ödométeres kompresszió a 6.1. ábrán berajzolt K0-vonalon halad. A p’ átlagos normálfeszült-
ség növekedése azonban más q – p’ vonalak esetén is kompressziót, tömörödést, plasztikus térfo-
gatcsökkenést okoz. Például az izotróp konszolidáció, melyet a triaxiális vizsgálat során a konszo-
lidáltatáskor alkalmazunk, p’ tengelyen halad. A HS-modell a beadott Eoed paraméterbıl és a K0 
tényezıbıl általánosítja a kompressziós viselkedést, (K0 beadható önálló paraméterként vagy szá-
mítható a 6.5 kifejezésbıl), kiterjeszti más q/p’ arányokra is (Schanz, 1990). Ennek alapösszefüg-
gése: 

m1

ref

p

ref

ref
p
v

p

p

K

p
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1
−











⋅

−
=ε           6.30 

A képlet szerint egy pp átlagos normálfeszültség izotróp kompresszió esetén, vagyis ha egyidejőleg 
q=0, p

vε  képlékeny fajlagos térfogatváltozást okoz. A képletben m és p
ref a már ismert paraméterek, 

Kref pedig az Eoed modulusból és K0-ból számítható, lényegileg egyfajta térfogati alakváltozási 
modulusnak tekinthetı.   

A 6.30  szerinti p
vε   képlékeny fajlagos térfogatváltozást okozhat egy,  a  K0-vonalon levı  p’ – q 

feszültségpár, illetve más p’ és q feszültségpárok is. Egy-egy .constp
v =ε  fajlagos térfogatváltozás-

nak megfelelı vonal a p’ – q koordinátarendszerben a 6.1. ábrán jelölt f folyási felületnek a K0-
vonal alatti kompressziós, „süvegszerő” része, melyet fc jellel szokás jelölni (c a com-
pression=kompresszió szóra utal). E folyási felületeket (6.6. ábra) az izotróp konszolidáció pp ér-
tékével lehet „megragadni”, egyenlete pedig 

0pp
q~

f 2
p

2

2

2
c ≤−+

α
=                     6.31 

A képletben q~  egy speciális feszültségi jellemzı 

321
sin3

sin3
1

sin3

sin3
q~ σ′⋅

ϕ−
ϕ+

−σ′⋅







−

ϕ−
ϕ+

+σ′=         6.32 

tehát lényegében a deviátorfeszültséggel rokon, pl. ha 32 σ′=σ′ akkor qq~ = . 

Az 6.31 képletben szerepel még az a tényezı, mely az fc felület meredekségét határozza meg. Ha 
qq~ = , akkor α azt adja meg, hogy az fc felület hol metszi a q tengelyt, azaz q=α·pp. A HS-modell 

α értékét K0-ból számítja.      

  ε'1                    

  σp        p
ref                                  σ'1        

ref
oedE

1 
6.5. ábra 
Az összenyomódási modulus és az elıterhelés 
meghatározása a kompressziós görbébıl  
a HS-modellben 
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Az fc felület helyzete, illetve az azt meghatározó pp feszültség az elıbbiek szerint a talaj történeté-
tıl függ. Ezért ha a talaj elıterhelt, akkor azt a program bemenı adataként meg kell adni: 

− megadható ez egyes rétegekre az OCR túlkonszolidáltsági viszonyszám, 

− beadható a felszínt a lepusztulás elıtt terhelı POP geosztatikai nyomás. 

A program ezekbıl tudja számítani a pp feszültséget és az f
c felület egyenletét.  

 

Az eddigiekben a p’ – q koordinátarendszerben szemléltetve tárgyaltuk a HS-modellt. Most vége-
zetül a 6.7. ábrán bemutatjuk a modell lényegét a fıfeszültségi koordinátarendszerben. Hat törési 
határfelület határolja le az egyáltalán lehetséges feszültségi állapotokat. Ezeken belül vannak a 
nyírási folyási felületek, melyeket az ábrán a süvegszerő felületen megjelenı metszésvonalaik ér-
zékeltetnek. A külsı süvegszerő felület jelent egy kompressziós folyási felületet, további ilyenek 
képzelendık e felület alá.           

 

6.7. ábra. A HS-modell törési és folyási felületei a fıfeszültségi térben Benz (2006) nyomán. 

6.4. A HS-modell drénezetlen terhelés esetén 

A HS-modell megalkotói szerint (Schweiger, 2007/c) a munkagödrök esetében  

− drénezetlen terhelésként érdemes számolni míg T<0,1, 

− drénezett terhelésként kell számolni, ha már  T>0,4, 

ahol a konszolidációs idıtényezı 
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6.6. ábra. 
A HS-modell  
törési és folyási felületei 
Benz (2006) nyomán 
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melyben k az áteresztıképesség, Eoed az összenyomódási modulus, γv a víz térfogatsúlya, D a dré-
nezési út, t az építési idı. 

A drénezetlen terhelésre a HS-modell elvileg háromféle számítást kínál (Schweiger, 2007/c): 

− A-módszer:  

o a hatékony feszültségek analízisével oldja meg a feladatot úgy, hogy számítja a teljes 
feszültségek változásából a pórusvíznyomást és a hatékony feszültségeket,    

o ehhez drénezetlen talajviselkedést kell elıírni, és a hatékony feszültségekhez tartozó 
nyírószilárdsági (c’, ϕ’ és ψ) és merevségi paramétereket ( 50E′  és ν’) kell beadni. 

− B-módszer:  

o a hatékony feszültségek analízisével meg a feladatot úgy, hogy számítja a teljes feszült-
ségek változásából a pórusvíznyomást és a hatékony feszültségeket,    

o ehhez drénezetlen talajviselkedést kell elıírni, és drénezetlen nyírószilárdságot kell 
megadni (c=cu, ϕ=0 és ψ=0), de a hatékony feszültségekhez tartozó merevségi paramé-
tereket ( 50E′  és ν’) kell beadni. 

− C-módszer:  

o a teljes feszültségek alapján oldja meg a feladatot,  

o ehhez drénezett (!) talajviselkedést kell elıírni, és drénezetlen nyírószilárdságot (c=cu, 
ϕ=0 és ψ=0) és drénezetlen merevségi paramétereket (Eu és νu=0,495≈0,5) kell beadni. 

Schweiger (2007/c) az A-módszert ajánlja, ha a HS-modellt alkalmazzuk, mert ez jól követi a va-
lós talajviselkedést (a Mohr-Coulomb-modell esetén már nem javasolja ezt). Ugyanakkor szüksé-
gesnek tartja, hogy tapasztalt, a talajmechanikában magas szinten jártas szakember ellenırizze a 
kiadódó pórusvíznyomásokat és drénezetlen nyírószilárdságokat, mely utóbbiak ez esetben nem 
független paraméterek, hanem számítás eredményei. A B-módszert arra az esetre ajánlja, ha nin-
csenek adatok a hatékony feszültségekhez tartozó nyírószilárdságra, s a közvetlenül mért 
drénezetlen nyírószilárdságra kívánják alapozni a számítást. A C-módszert Schweiger egyáltalán 
nem ajánlja.    

Mind az A-, mind a B-módszerben tehát a teljes feszültségek növekményébıl a pórusvíznyomás, 
illetve ezekbıl a hatékony feszültségek növekményét számítja a program (Vermeer, 2007/b). Ezt 
Skempton (1954) ismert, a triaxiális terhelésre vonatkozó 

( )[ ]313 ABu σ∆−σ∆⋅+σ∆⋅=∆           6.34 

összefüggésére alapozza, melyben B és a A pórusvíznyomási paraméterek.  

Rugalmas állapot esetén – és a drénezetlen ilyennek tekinthetı – A=1/3-ra vehetı, de vannak 
olyan mérési adatok, melyek szerint A is függ a feszültségpályától. Ezt mindenesetre a PLAXIS-
program (egyelıre) nem veszi figyelembe. Ha elfogadjuk az A=1/3 értéket és figyelembe vesszük, 
hogy 32 σ∆=σ∆ , akkor az adódik, hogy  

pB
3

Bu 321 ∆⋅=
σ∆+σ∆+σ∆

⋅=∆         6.35 

Mivel a drénezetlen terhelés alatt a térfogat állandó, azaz ∆εv=0, levezethetı (l. Kézdi, 1971), hogy  

wK

Kn
1

1
B

′⋅
+

=            6.36 

Ebben n a hézagtérfogat, K’ a szemcsevázra érvényes (a hatékony feszültségekhez tartozó) térfo-
gati alakváltozási modulus  



Elmozdulások mély munkagödrök mentén  Szepesházi R. 

2007.05. 42

( )ν′⋅−⋅

′
=′

213

E
K           6.37 

Kw pedig a víz térfogati modulusa, melyre a következık igazak: 

− Sr=1,0 (telített talaj esetén)  Kw≈∞ és ezért B=1,0      és így     ∆u=∆p     és    ∆p’=0, 

− Sr<1,0 (bezárt levegı miatt)  Kw és B csökken            és így     ∆u≠∆p  és    ∆p’≠0. 

A PLAXIS-program egy tulajdonképpen önkényes közelítéssel számítja B értékét (Schweiger, 
2007/c). Értelmezi a drénezetlen talaj megnövekedett Ktotal merevségét a   
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összefüggéssel, amibıl 
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213

E
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K u
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w          6.39 

A Skempton-féle B paraméter ezek után a 6.36, 6.37 és 6.39 képletekbıl számítható, majd abból a 
6.35 képlettel a teljes feszültségek növekményébıl a pórusvíznyomás növekedése. 

A drénezetlen állapot kezelésének másik alapösszefüggése (Schweiger, 2007/c): 

GGu ′=               6.40 

vagyis a nyírási alakváltozási modulus drénezett és drénezetlen állapotra azonos, mivel a víz nem 
vesz fel nyírófeszültséget, illetve a másik oldalról tekintvea kérdést: mivel a drénezetlen állapotban 
csak térfogatváltozás nem következik be, nyírási alakváltozás viszont igen. 

Írjuk fel a rugalmasságtani összefüggést a két nyírási modulusra, s vezessük be, hogy a térfogat-
állandóság miatt νu=0,5, így azt kapjuk, hogy     

( ) ( ) 3

E

5,012

E

12

E
G uu

u

u
u =

+⋅
=

ν+⋅
=         6.41 

( )ν′+⋅

′
=′

12

E
G            6.42 

Ezeket a 6.40-be bevezetve  

( )ν′+⋅

′⋅
=

12

E3
Eu            6.43 

Ezzel az összefüggéssel képezi a beadott paraméterekbıl a PLAXIS-program a drénezetlen rugal-
massági modulust, s mellé νu=0,495 Poisson-tényezıvel számol (a 0,5 érték számítási nehézsége-
ket okozna). Természetesen az E’ moduluson keresztül Eu-ban is érvényesül a kezdeti feszültségtıl 
való 6.15 szerinti függés. 

Említsük még meg, hogy a rugalmassági és az összenyomódási modulus ismert összefüggése a 
drénezett és drénezett állapot esetében     

( ) ( ) E
211

1
Es ′⋅

ν′⋅−⋅ν′+
ν′−

=′          6.44 

( ) ( ) ( ) ( ) ∞=⋅
⋅−⋅+

−
=⋅

ν⋅−⋅ν+

ν−
= uu

uu

u
su E

5,0215,01

5,01
E

211

1
E      6.45 

A 6.44 lehetıvé teszi, hogy E’ és ν’ valamelyike helyett az Es összenyomódási modulusból indul-
junk ki. A 6.45 pedig rámutatott arra, hogy drénezetlen állapotban az ödométerben nincs össze-
nyomódás.   
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A drénezetlen állapot kezelésekor a PLAXIS az elıbbiek szerint számolja a teljes feszültségek 
növekményébıl a pórusvíznyomásokat és a hatékony feszültségeket. Tekintsük példaként egy 
normálisan konszolidált (vagy rekonszolidált) talaj standard triaxiális vizsgálatát. A 6.8. ábra sze-
rint az izotróp konszolidációból (0 pont) kiindulva a vízszintes feszültségek állandó 
(σ2=σ3=const.) értéke mellett a deviátorfeszültség növelésével érünk el törést. A teljes feszültség a 
q : p’ = 3 : 1 hajlású (0-1) egyenesen halad, a pórusvíznyomás-méréses kísérletek tanúsága szerint 
a hatékony feszültségek vonala a 0-1 görbe. Ez a 2 pontban éri el a törési vonalat, s a törést okozó 
deviátorfeszültség qu, s eddig emelkedik a teljes feszültségek vonala is (0-3). A 0-1 és a 0-2 vonal 
közötti különbség abszcisszája a pórusvíznyomás, töréskori ∆u értéke az 1-2 szakasz hossza.  

Ha a terhelés drénezett, akkor a 0-1 vonal egyben a hatékony feszültségek vonala is, hiszen akkor 
∆u=0. A drénezett terhelés esetén a törési vonalat a 3 pontban érjük el, a törést okozó 
deviátorfeszültség qD.  

A qu és qD drénezetlen nyírószilárdságnak is tekinthetı, s qD azért nagyobb qu-nál, mert a drénezett 
terhelés közben van tömörödés, a szilárdság javul.         

 

A drénezetlen terhelés közben a térfogat állandó, ezért a 0-2 görbe megfelel egy fc folyási felület-
nek, mégpedig annak, amelyiket a törés elıtti izotróp konszolidáció során alkalmazott p’=pp fe-
szültség kijelöl (vö. 6.6 ábra)A HS-modell tehát a drénezetlen terhelés tekintetében is összhangban 
van a talajok tényleges viselkedésével. Ha HS-modellel lekövetünk egy drénezetlen standard 
triaxiális vizsgálatot, akkor a hatékony feszültség változására gyakorlatilag megkapjuk a 0-2 vona-
lat és a cu=qu drénezetlen nyírószilárdságot. A drénezetlen nyírószilárdság tehát a HS-modell sze-
rint „kijön”, nagysága attól függ, hogy melyik fc vonalon érjük el a törési vonalat.  

A számítási tapasztalatok szerint (Schweiger, 2007/c) a HS-modell a túlkonszolidáltság hatását is 
elég jól visszaadja. A túlkonszolidált állapotból induló terheléskor a hatékony feszültségek vonala 
egy olyan fc folyási felületen éri el a törési vonalat, mely az egykori elıterhelésnek megfelelı pp és 
a kiindulási állapotnak megfelelı ponton haladó áthaladó fc felület között van. Így megjelenik cu-
ban az elıterhelés hatása, amit már számos kísérlet igazolt. Schweiger (2007/c) egyebek mellett 
elsısorban ezért ajánlja a korábban leírt A-módszert. Rámutat viszont arra, hogy a PLAXIS-
program a HS-modellnél alacsonyabb rendő modellt, pl. a Mohr-Coulomb modellt alkalmazva, az 
A-módszerrel túlbecsüli a drénezetlen nyírószilárdságot. Arra is felhívja a figyelmet, hogy az A-

 fc 
hatékony 

feszültségek 
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drénezetlen 
terheléskor 
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 q 
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∆u 

a teljes és         
a hatékony  
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6.8. ábra. 
A standard triaxiális 
vizsgálat feszültségi 
pályái és a HS-modell 
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módszert alkalmazva a dilatációs szöget nem szabad túlzottan nagyra venni, mert az zavarokat 
okoz. Tegyük hozzá, legfeljebb nagyon túlkonszolidált agyagok esetében lehet indokolt ψ≠0 felvé-
tele, mivel a dilatáció igazán a tömör szemcsés talajok esetében jellemzı, ám ezek esetében a 
drénezetlen terhelés gyakorlatilag nincs. Mindazonáltal, mivel még nincs elegendı tapasztalat arra, 
hogy a PLAXIS-program a HS-modellel miként képezi a drénezetlen nyírószilárdságot, az olyan 
esetekben, amikor az analízist mindenképpen a (pl. nyírószondázási) vizsgálatokból jól ismertnek 
gondolható cu drénezetlen nyírószilárdság tükrében kívánjuk elvégezni, célszerő a B-módszert 
alkalmazni. (Tudvalevı azonban, hogy a drénezetlen nyírószilárdságon alapuló problémamegoldás 
inkább a puha kötött talajok esetében elınyös, erre viszont a PLAXIS-program egy másik modellt, 
a Soft Soil modellt ajánlja.) 

6.5. A talajok viselkedése a kis alakváltozások tartományában – a „small stiffness-modell” 

Régi megfigyelés, hogy a talajok összenyomódása a kis feszültségek tartományában lényegében 
megszőnik, vagy alig érzékelhetı. A hagyományos, lineáris rugalmasságtanon alapuló süllyedés-
számítások jól ismert ellentmondása, hogy ha végtelen mélységig van feszültség, akkor abból len-
ne alakváltozás is, melyeknek a végtelen mélységig való összegzése végtelen süllyedést adna. En-
nek feloldására vezettük be a határmélységet, azt mondván, hogy ahol az új feszültségek a korábbi 
hatékony feszültség bizonyos részét (20 %-át) nem érik el, ott már nem okoznak szemcsemozgást, 
s így összenyomódást. 

A triaxiális vizsgálatok során is észlelhetı, hogy az elsı terhelés kezdetén, valamint a tehermente-
sítési-újraterhelési ciklusok elején az alakváltozás sokkal kisebb (6.9. ábra). A 6.2/b. ábra szerinti 
Eur hajlású vonal csak a hiszterézis egészére jellemzı, a kezdeti érintık E0 hajlása valójában sokkal 
nagyobb (E0>>Eur).  

Ismert az is, hogy az ismétlıdı dinamikus terhelések esetében az Edyn dinamikus rugalmassági 
modulus az Estat≈Eur statikus rugalmassági modulusnak többszöröse, szemcsés talaj esetén kb. 2-5, 
kötött talaj esetén 5-10 az arány (Alpan, 2007).   

 

6.9. ábra. A triaxiális vizsgálat q–ε1 összefüggésén értelmezhetı modulusok Benz (2006) nyomán. 

A talajok kezdeti E0 merevsége helyett általában a  

( )ur

0
0

12

E
G

ν+⋅
=           6.46 

kezdeti nyírási modulus változását szokták vizsgálni. 

A kísérletek szerint a G modulus a kezdeti nagy G0 értékrıl a nyírási alakváltozások elırehaladá-
sával a 6.10. ábra szerint csökken (Atkinson és Sällfors, 1991). Az ábrára bejelöltük, kb. mely tar-
tományban van a talaj alakváltozása a geotechnikai szerkezetek körül és a talajvizsgálatokban s 
vázoltuk azt is, miként mérhetık a kis alakváltozások. 
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A 6.10. ábrán látható változást Benz (2007) a  
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képlettel írta le, s vezette be a HS-modellbe, melyet ezzel már gyakran HS-Small modellnek neve-
zik. Ebben a vizsgálatok szerint a=0,385=const-ra vehetı, γ0,7 pedig azt a fajlagos nyírási alakvál-
tozást jelenti, melynél a G modulus a 0,7·G0-ra csökken.  

A HS-modell bemenı paraméterei ennek megfelelıen a G0 (vagy E0) és a  γ0,7 paraméterekkel egé-
szülnek ki. A HS-modell lényegének megfelelıen mindkettı a pref (általában 100 kPa) nyomáshoz 
tartozó referenciaértéknek tekintendık, s érvényes rájuk is a szokásos felkeményedési függvény: 

m
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ref
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p
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⋅=           6.48 
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ref
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⋅γ=γ           6.49 

G0 (vagy E0) és γ0,7 speciális labor- és terepi vizsgálatokkal mérhetı, s a dinamikus vizsgálatok 
ígérkeznek a gyakorlat számára is elfogadható költségő lehetıségnek. Jellemzı értékeikre azonban 
vannak a szakirodalomban tapasztalati adatok és korrelációs összefüggések is, például  

e

140
Eref
0 ≈            6.50 

( ) 3,0
P

64ref
0 OCRI105102 ⋅⋅⋅+⋅≈γ −−         6.51  

A 6.50 képlet eredete Wichtmann és Trantafyllidis (2004) munkája, s ebben e a hézagtényezı, és a 
modulust MPa-ban kapjuk. A 6.51 képlet Stokoe és Santamarina (2000), illetve Vucetic és Dobry 
(1991) adataiból származik, s ebbe IP %-ban vezetendı be, s az eredmény pedig tizedes szám. 

A HS-Small modellben még alkalmazták Masing (1926) a hiszterézis görbék alakjára vonatkozó 
alapelveit, mely szerint a tehermentesülés és újraterhelés G0 (vagy E0) érintıje azonos a kezdeti 
terhelésével, de az elıbbiekre vonatkozó γ0,7 kétszerese az utóbbiénak:      

ur7,0ini7,0 )(
2

1
)( γ=γ              6.52 

6.10. ábra. 
A nyírási modulus 
változása és                 
a geotechnikai 
szerkezetek körüli 
jellemzı nyírási 
alakvátozások  
Atkinson és 
Sällfors, 1991) 
szerint    
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Az elıbbieket beépítették a HS-modellbe oly módon, hogy a program a terhelésváltozások kezde-
tén a G0 (vagy E0) modulusokkal, majd a 6.47 képlet szerint kiadódó egyre csökkenı modulussal 
számol. Mikor a modulus eléri az G50 (vagy E50), illetve a Gur (vagy Eur) modulusokat, akkor ezek-
kel, vagyis az eredeti HS-modell szerint dolgozik tovább. A merevség ilyen módosulása azonban 
természetesen valamelyest módosítja a modellezés további részleteit is, amire itt nem térünk ki. 
Azt említjük még meg, hogy Benz (2006) rámutat arra, hogy a HS-Small modellhez a Mohr-
Coulomb törési feltételnél jobban illene Matsuoka és Nakai (1982) törési kritériuma, s ezt is beépí-
tették a HS-Small modell egyik változatába. Tudni kell azonban, hogy ez az alkalmazást nehezíti, 
értelmezése sokkal bonyolultabb a Mohr-Coulomb modellnél, ami bevezetése ellen szól.           

Az elıbbiek szerint kiegészített HS-Small-model várhatóan megjelenik a PLAXIS következı ver-
ziójában, de már eddig is több publikáció jelent meg a vele számított projektekrıl. Ezekbıl példa-
ként a témakörünknek megfelelıen egy Offenbach városában, agyagban hézagos, fúrt cölöpfallal 
határolt, belülrıl I-tartókkal megtámasztott, mély munkagödör modellezését mutatjuk be a 6.11. 
ábrán. A számításokat elvégezték az eredeti HS-modellel, valamint a HS-Small modellnek mind a 
Mohr-Coulomb (MC), mind a Matsuoka és Nakai (MN) törési kritériumot alkalmazó változataival. 
Az ábrán látható, hogy az új anyagmodell a munkagödrök menti mozgások tekintetében is ígérete-
sek, a mért mozgásokat ezekkel az eredeti HS-modellnél is jobban lehet követni.      

 

6.11. ábra. 
Egy munkagödör mentén 
bekövetkezı mozgások a 
HS-modell különbözı vál-
tozatai szerint Benz (2006) 
nyomán 
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7. Egy munkagödör modellezése a PLAXIS programban a HS-talajmodellel 

A FEM-analízis, a PLAXIS-program és a HS-modell bemutatása után tekintsünk még egy konkrét 
példát. Amiként eddig is több esetben utaltunk a MOM Park munkatér-határolására, célszerőnek 
mutatkozott a konkrét futtatást is erre, ennek egy szakaszára végezni. Az 1.1. képen és a 4.5. ábrán 
bemutatott szerkezetet modelleztük a 7.1. ábrán látható módon. Itt a kétsoros cölöpfalat egy, illetve 
két horgonysor támasztott meg. A modellezésben igyekeztünk követni az 5. fejezetben ismertetett 
ajánlásokat.  

A d=80 cm átmérıjő cölöpök egymástól Lc=1,40 m-re voltak, így a helyettesítı falmerevség II. 
feszültségi állapotot figyelembe véve és a betonra Eb=19,5 kN/mm

2 rugalmassági modulust elfo-
gadva 

m/MPa238
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1
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A lemezként modellezett falak felületére interfész elemet vittük be, s azokhoz R=0,6 „falsúrlódási 
szorzót” rendeltünk.  

A felsı két horgonysorban a horgonytávolság Lh=2,8 m, az alsó sorban Lh=1,4 m volt. A horgo-
nyok 5 db Ah=1,4 cm

2 keresztmetszeti területő pásznából álltak, melyek rugalmassági modulusa 
Ea=196 kN/mm

2. A horgonyok 6,0 m szabad szakaszát az E·A húzási merevségő „node-to-node” 
horgonnyal lehetett modellezni, a 10 m hosszú befogási szakaszt geogriddel, melynek merevségét 
a horgonymerevség és a horgonytávolság hányadosának 20 %-kal növelt értékeként vettük számí-
tásba.   

A munkatér melletti épületeket 100 kPa megoszló terheléssel vettük számításba, merevséget a sáv-
alapozású teherhordófalas szerkezet miatt nem. A munkagödröt az ábra bal oldalán a félszélessé-
gig (kb. 53,5 m) vettük figyelembe, míg a jobboldalon a H=17,4 m gödörmélységnek megfelelıen 
a horgonyok végétıl 3,5·H≈60 m távolságot hagytunk. Ehhez hasonlóan a gödörfenék alatt jókora 
(kb. 30 m) mélységben vettük fel a merev határfelületet.          

Három talajréteget vettünk számításba a HS-modellel, a 7.1. táblázat szerint bevitt adatokkal. Nyí-
rószilárdságukat a karakterisztikus értékekkel, merevségüket inkább átlagos paraméterekkel, a 
kiscelli és tardi agyag közismert elıterhelt voltát becsült túlkonszolidáltsági viszonyszámokkal 
modelleztük. Mindegyik talajt drénezettként modelleztük, mivel összefüggı talajvíz nem volt.  

7.1. táblázat. A MOM Park munkatérhatárolásának számításához felvett HS-modell-paraméterek 

γn ϕ c 
ref

50E  ref

oedE  ref

urE  m OCR sor- 
szám 

név 
kN/m

3
 ° kPa MPa MPa MPa - - 

1 sárgásbarna agyag 18 20 50 20 20 60 1,0 1,0 

2 sárga agyag 19 23 50 60 60 180 0,8 3,0 

3 szürke mozaikos agyag 20 27 27 70 70 210 0,8 2,0 

A táblázatban a modulusok referenciaértéke szerepel, ezeket a tényeleges modulusokból vissza-
számolva vettük fel a 6. fejezetben leírt összefüggések alkalmazásával. Itt ellenırzésül tekintsük 
pl. a 2. réteg közepére (kb. 10 m mélységre) számítható összenyomódási modulust:  
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Ez összhangban van a 4.1. táblázatban említett adatokkal.  
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A 7.1. ábrán bemutattuk a felvett véges elemes hálót, érzékelhetı, hogy a szerkezet körül „very 
fine” a besőrítés. 

A munkatér-határolás kiépítését a kezdeti állapottal együtt 12 fázisban vizsgáltuk, minden földki-
emelés, cölöpözés, horgonyzás külön fázis volt. A horgonyok elıfeszítését is modelleztük, mind-
egyik sorban egy horgonyra 500 kN erıt vittünk be. Utolsóként egy „Phi-c-redukciós” számítást 
iktattunk be, hogy a rendszer egészének állékonyságáról is képet nyerjünk. 

x

y

A AA A

 

 

7.1. ábra. A MOM Park munkatérhatásolásának PLAXIS-modellje. 

A számítási eredmények közül néhányat bemutatunk a következı ábrákon. 

A 7.2. ábra az utolsó munkafázis, a teljes földkiemelés utáni vízszintes elmozdulásokat mutatja, s 
látható, hogy az elmozdulások jellege és nagysága jól közelíti a 4.5. ábrán látható képet. (Egyéb-
ként a kapott elmozdulásokban benne van a felsı cölöpfal kiemelése által okozott mozgás is, amit 
annak idején nem mértünk. Az ezen állapotnak megfelelı számítási fázis eredményébıl azonban 
kiderül, hogy ez a terepszinten legfeljebb 5 mm volt, azaz a 7.2. ábrán látható mozgásokat a mér-
tekkel össze lehet vetni.) A munkagödör fenékszintjén 2,0 cm körül vannak az elmozdulások, ki-
csit nagyobbak, mint amiket mértünk.  

A 7.3. ábra a függıleges mozgásokat mutatja, s ebbıl látható, hogy a gödörfenék 2,5 cm-t emelke-
dett, míg a terepen a terhelés (az épület) szélén volt a legnagyobb a süllyedés 2,0 cm, s a faltól kb. 
30 m-re már nincs süllyedés.  A 15 m széles épület mentén kb. 1,5 cm süllyedéskülönbség alakult 
ki. (Megjegyezzük, hogy ebben nem játszanak közre a szomszédos épület 100 kPa terhe által oko-
zott statikus összenyomódások, mert azokat, miután a terhet az elsı fázisban felvittük, töröltük, 
hiszen azok már a mostani munka elıtt lezajlottak.) Ezek a számítási eredmények is összhangban 
vannak a munka során végett süllyedésmérési eredményekkel.  
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7.2. ábra. Vízszintes mozgások a MOM Park munkagödre mentén egy PLAXIS-számítás szerint. 

 

7.3. ábra. Fügıleges mozgások a MOM Park munkagödre mentén egy PLAXIS-számítás szerint. 
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A vízszintes mozgásokat jól érzékelhetjük a 7.4. ábrán, mely az alsó cölöpfal vízszintes mozgásait 
mutatja. Ezt összevetve a 4.5. ábrával különösen szembetőnı a hasonlóság, ugyanakkor érzkelhetı 
ezen is, hogy a fal alja a számítás szerint többet mozgott mint a valóságban. 

 

 

 

Témánkat illetıen az elıbbi eredmények a legfontosabbak, de néhány továbbit érdemes még meg-
említeni: 

− a horgonyerık az elıfeszítéssel bevitt értékhez képest 10-15 %-kal megnıttek, miként azt a 
munka során is kimértük, s valószínő, ha nagyobb elıfeszítést kaptak volna, azzal csökkent 
volna a mozgás, 

− az általános biztonság a „Phi-c-redukciós számítás szerint 1,39, ami megfelel az Eurocode 7-
nek, mert annak nemzeti melléklete 1,35-öt vár el, (n efeledjük, karakterisztikus értékekkel 
számoltunk, az átlagos értékekre vonatkozóan a biztonság jóval 1,5 felett lenne, közelítene 2,0-
hoz). 

E rövid bemutatóból is megállapítható, hogy a PLAXIS-programmal és a Soil Hardening modellel 
jól lehetett modellezni a MOM Park munkatérhatárolásának viselkedését. A számítás a mértekhez 
hasonló, ésszerő, plauzibilis mozgásmezıt hozott. Természetesen a mozgások számszerő értékei a 
konkrét talajparaméterektıl nagyban függenek, s az elızetes számítások idején nem mindig ren-
delkezünk megbízható adatokkal. Ugyanakkor további, itt nem közölt számításainkból az is megál-
lapítható volt, hogy a reális paraméter-tartományokban maradva a változások kevésbé befolyásol-
ják az eredményeket. Például, amikor a tehermentesítési vagy újraterhelési Eur modulust az elsı 
terhelési ágénak háromszorosa helyett ötszörösre növeltük, az csak 15 %-kal csökkentette az el-
mozdulásokat. Nem volt nagyon nagy hatása annak sem, amikor az elıterheltséget figyelmen kívül 
hagytuk: a vízszintes mozgások alig változtak, a felszín süllyedése viszont érdekes módon kb. 20 
%-kal nıtt. Ezekkel szemben nagy változást eredményezett a legalsó horgonysor elhagyása: min-
den mozgás kb. 50 %-kal nıtt meg. A konstrukciós tervezés tehát a mozgások szempontjából (is) 
meghatározó, s erre valójában most van elıször ígéretes eszközünk.    

             

 

 

7.4.ábra. 
Az alsó cölöpfal számított vízszintes elmozdulásai 
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