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Absztrakt: A mélyalapok (cölöpök, résfalak) törőterhének meghatározása az geotechnikai tervezés fontos területe. Erre
korábban a merev-képlékeny teherbírás-vizsgálat elvei alapján számos analitikus módszert dolgoztak ki. A közelmúltban
ugyanezen az elven működő, képlékeny törőteher számítására alkalmas, általános numerikus módszert, az ún. DLO-módszert
fejlesztettek ki. A cikk tartalmazza ennek a rövid összefoglalását, és a mélyalapok teherbírása területén történő
alkalmazhatóság vizsgálatára készített mintaszámítások főbb eredményeit. Ezek az eredmények a teljes terhelési folyamatot
végigkövető, rugalmas-képlékeny alapon végzett végeselemes ”referenciaszámításokkal” kerülnek összevetésre. Végül a
mélyalapok képlékenységtani alapon történő teherbírás számításának az alkalmazhatóságáról, illetve ennek korlátairól esik
szó.
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1. BEVEZETÉS
A mélyalapok teherbírásának számítása – a teherbírás tervezése – a geotechnikai tervezés fontos feladata, mivel
a mélyalapozás általában jelentős részt képvisel az építmények alapozási, szerkezetépítési költségeiben. A
tervezési fázisban a tervezők a talajfeltárások eredményeképpen kapott talajjellemzőkre, különböző elméletekre,
számítási technikákra, és a korábbi tapasztalatokra - próbaterhelések kiértékelésére, visszaszámításokra (backanalysis), és az így meghatározott talajjellemzőkre – támaszkodhatnak.
A mélyalapok – főleg cölöpök – függőleges terhekkel szembeni ellenállásának számítására jelenleg a CPTszondázás során nyert adatokat, laborvizsgálatokon és empirikus összefüggéseken alapuló jellemzőket, vagy
végeselemes modellezést alkalmaznak. Ezek közül a CPT-szondázáson alapulót tartják a leggazdaságosabbnak,
míg a végeselemes számítást főleg összetett esetekben alkalmazzák.
A közvetlen képlékenységtani alapokon történő teherbírás számítást – a síkalapoknál bevett gyakorlattal
ellentétben – a mélyalapok esetében közvetlen módon nem alkalmazzák, ami az ezen elméletekben tett
egyszerűsítések túl erős voltának, illetve a talaj valós viselkedésének pontosabb figyelembe vételére kidolgozott
eljárások bonyolultságának tudható be.
A dolgozat további részében a képlékenységtani „klasszikus” eljárások áttekintése és rövid elemzése után a
síkbeli képlékenységtani feladatok megoldására kidolgozott numerikus DLO technika bemutatása következik.
Ezt követi a végeselemes és DLO technikák alkalmazásának bemutatása néhány mintaszámításon keresztül, az
eredmények értékelése, és az eredmények általános diszkussziója.
2. KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁS SZÁMÍTÁSÁNAK ALAPJAI
Geotechnikai feladatok esetében, így a mélyalapok számítása során a megoldandó probléma jellemzően 2D (pl.
egyedi cölöpök, hosszabb résfalak esetében), összetettebb esetben pedig 3D (pl. cölöpcsoportok).
A síkbeli képlékenységtani feladatok megoldására kidolgozott analitikus eljárások alapjait [1, 176-188.old.]
alapján a következőképpen lehet összefoglalni.
Síkbeli alakváltozási esetre – ez „vonalas” szerkezetek esetében (a mélyalapok között pl. résfalaknál)
általában teljesül – megmutatható, hogy a probléma síkjára merőleges („z” irányú) feszültség az z=0,
xz=0,yz=0, feltételekből kifolyólag rugalmas állapotban zz =xx +yy), képlékeny állapotban pedig

σ zz  σ II  (σ I  σ III ) / 2

(1)

Ezzel a középső főfeszültség a – hagyományosan használt – képlékenységi feltételben (Mohr-Coulomb,
Tresca, ill. Huber-Mises-Hencky) nem játszik szerepet, és a legnagyobb nyírófeszültség iránya is az [x,y] síkba
esik, itt alakul ki a törés. Az (1) egyenletet úgy kapjuk, ha az anyag viselkedését rugalmas-képlékeny modell
helyett merev-képlékennyel helyettesítjük (itt most lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny, illetve merevtökéletesen képlékeny anyagmodellt értünk), mondván, hogy a teherbírás kimerülésekor a képlékeny
deformációk jóval nagyobbak a rugalmas alakváltozásoknál, illetve a képlékeny alakváltozások által végzett
munka jóval nagyobb a rugalmas alakváltozások által végzettnél.
Ha csak statikai peremfeltételeket állítunk, akkor a síkbeli egyensúlyi feltételek és a folyási feltétel

segítségével 3 ismeretlenre (xx, yy, xy) egy 3 egyenletből álló, hiperbolikus differenciálegyenlet-rendszert
kapunk. Ennek megoldásai a csúszólapok, melyek mentén a nyírófeszültségek a maximális értéküket veszik fel,
és csak nyírási alakváltozások fordulnak elő.
Kinematikai peremfeltételek esetén az ismeretlenek között szerepelnek az elmozdulások is, ekkor a statikai
mellett a kinematikai peremfeltételeket és a kompatibilitási egyenleteket is ki kell elégíteni. Ilyen esetekben a
megoldás jóval összetettebbé válik.
Tengelyszimmetrikus esetben (pl. cölöpök esetében), az egyensúlyi egyenletben 4 ismeretlen szerepel: zz,
rr, , rz, ahol r a sugárirányú, z a tengelyirányú,  pedig a gyűrűirányú koordináta. Ilyenkor -ra külön
feltevést kell tenni, hogy a rendelkezésre álló 3 egyenlet egyértelműen megoldhatóvá váljon [2, 293.old.].
A képlékeny törőteher, azaz a képlékeny mechanizmust létrehozó teher értékének teljesíteni kell a következő
követelményeket [1, 196-198.old.].
Statikailag lehetségesnek kell lenni, azaz a teherhez tartozó feszültségmezőnek ki kell elégíteni az egyensúlyi
és statikai peremfeltételeket, a csúszólapokon a törési feltételt, a tartomány többi részén pedig nem szabad, hogy
megsértse azt. Egy teherhez tartozó statikailag lehetséges – stabil, azaz egyensúlyi állapotot eredményező –
teherszorzók (különböző csúszólapseregekhez kapcsolódóan) a törőteher alsó korlátait adják.
Kinematikailag is lehetségesnek kell lenni, azaz az elmozdulásmezőnek ki kell elégíteni a kompatibilitási és
kinematikai peremfeltételeket is. Merev-képlékeny anyagmodell esetében a képlékeny zónán kívüli tartományok
csak merevtestszerű elmozdulást végeznek a csúszólapok mentén. A kinematikailag lehetséges – instabil, azaz
mechanizmust eredményező – teherszorzók (különböző csúszólapseregekhez kapcsolódóan) a törőteher felső
korlátait adják.
A tényleges törőteher esetén mind a statikai, mind a kinematikai követelmények teljesülnek, ez a feladat
egzakt megoldása.
Meg kell még jegyezni, hogy a fenti feltevések mellett a nem képlékeny zónákban uralkodó feszültségekről,
illetve a törés beállta előtti alakváltozásokról, elmozdulásokról semmilyen információval nem rendelkezünk. Sőt,
adott feladatnál azonos törőteherhez többféle mechanizmus is tartozhat [1, 201.old.].
3. ALAPTESTEK TEHERBÍRÁSSZÁMÍTÁSÁNAK KLASSZIKUS MÓDSZEREI
A képlékeny törőteher számítása a geotechnikában, az alapozások területén Prandtl – eredetileg fémek
megmunkálására kidogozott - lyukasztó-, illetve vágóél-megoldásaiból indult ki, és fejlődött tovább a talajok
képlékeny viselkedésének, illetve az alaptest-talaj kölcsönhatásnak az egyre pontosabb figyelembe vételével.
Ennek egy rövid áttekintése következik, a mélyalapok teherbírására koncentrálva.
Prandtl vizsgálta a következő problémákat: súlytalan, kohéziós (Tresca vagy Huber-Mises-Hencky-) féltéren
egy véges sávon működő teherrel szembeni ellenállás, illetve egy tetszőleges nyílásszögű vágóél képlékeny
ellenállása (1. ábra).

1. ábra. Lyukasztó- és vágóél-problémák
Megmutatható, hogy síkbeli alakváltozás esetében a fenti két törésfeltétel azonos alakú lesz:

f  (σ I  σ III ) / 2 - τ 0  0

(2)

p t  (2  2γ  π)  τ 0  q

(3)

A törőteherre a vágóélnél a
összefüggést kapjuk, ahol 0 az anyag nyírószilárdsága, q pedig a tartomány felületének fennmaradó részén
működő merőleges felületi teher, és  a terhelt és a szabad (esetleg q-val terhelt) felületek hajlásszöge. A
lyukasztó esetében a képlékeny törőteher értéke az (3)-ból  = helyettesítéssel kapható:

p t  (2  π)  τ 0  q

(4)

Ez a megoldás alkalmazható síkalapok törőterhének számítására drénezetlen altalajviszonyok esetén, amikor a
Mohr-Coulomb-törésfeltételben =0-t tételezünk fel, ilyenkor 0 helyére cu-t írunk, ami a talaj drénezetlen
nyírószilárdságát jelöli. Általános esetben talajoknál a nyírószilárdság a kohézió mellett súrlódásból is
származik, így a fenti, csúszólapok felvételén alapuló eljárást Caquot és Buisman dolgozták át a Mohr-Coulomb
törésfeltétel alkalmazásával, súrlódásmentes alaptest-talpfelületet feltételezve [5, 158.old].
A Mohr-Coulomb-törésfeltétel egyik lehetséges, főfeszültségekkel kifejezett alakja [2, 293.old.]:

f

(σ I  σ III )
 sin( )  0
σ I  σ III  2c  ctg( )

(5)

ahol  a talaj belső súrlódási szöge, c pedig a kohéziója.
A Prandtl-féle vágóél-megoldás alapján dolgozta ki Jáky az ún.
hasadékszilárdság számítását,  = 3 nyílásszög és súrlódásos anyag
feltételezésével, ezzel eszközt adva a mélyalapok csúcsellenállásának
(talpnyomásának) számítására. Ebben a cölöp köpenye mentén q felületi erővel
terhelt szabad felszín jelenti a peremfeltételt, a tényleges kinematikai
peremfeltétel (elmozdulásmentesség) helyett (2. ábra).
A Prandtl-féle megoldás még súlytalan és =0 anyagot tételezett fel, a
Caquot-Buisman-megoldásban viszont már szerepel a talaj önsúlya és az ebből
származó ellenállás is. A fentiekből később – különböző gyakorlati és elméleti
meggondolások alapján – többféle csúszólap-formákon és törési mechanizmuson
alapuló elméleteket dolgoztak ki, ezekről jó összefoglalást ad Vesič cikke [3].
Ezen elméletekben a csúcsellenállás a következő módon számítható:

p t  q t N q ξ q  cN c ξ c

(6)

2. ábra. A hasadékszilárdság
származtatása

ahol qt a töréskor a cölöpcsúcs síkjában működő hatékony feszültség, Nq és Nc a
csúszólap alakjától és -től függő teherbírási tényezők, q és c pedig a síkbeli és térbeli töréskép közötti eltérést
jellemző alaki tényezők (síkbeli esetbenq=c=1). A síkalapoktól eltérően a (6) képletben nem szerepel az
alaptest alatti talaj hatását figyelembe vevő ·N· tag, mivel az a másik kettőhöz képest nagyságrendekkel
kisebb. A csúszólap alakjának ismeretében Nc és c értéke kifejezhető, [3] szerint levezethető, hogy

N c  ( N q - 1)cot( ),  c  ( q -

1
1
)
Nq 1- 1
Nq

(7)

így csak Nq és q a független paraméterek, ezeket cölöpök esetében gyakran összevonják Nq* = Nq·q alakba. A
különböző elméletekben feltételezett csúszólap-formák és a hozzájuk tartozó tényezők a 3. ábrán láthatók [3]. Nq
és Nq* értékeit vagy elméleti úton, síkbeli alakváltozási állapotot feltételezve, statikai peremfeltételekkel adott
feladat alapján, vagy mérési eredményekre támaszkodva, tapasztalati úton határozzák meg [4, 434. old.].
Ezeknek az elméleteknek a következő feltevések szolgáltatják az alapját: a talaj nyírószilárdsága a MohrCoulomb-törvényt követi és független a feszültségi, ill. alakváltozási állapottól, a talaj alakváltozása pedig
merev-képlékeny, a képlékeny zónában homogén (nem rétegzett), a csúszólap alakja nem függ a kohéziótól, a
köpenymenti ellenállás és a csúcsellenállás független egymástól.
A köpenymenti ellenállást önállóan, a talaj-szerkezet felületén
működő a adhézióból és  köpenysúrlódási szögből számítják, egy K
földnyomási szorzó segítségével:

f t  a  σ z  K  tan (δ)

(8)

itt K a mélyalap technológiától függ, és feltételezik, hogy az alaptest
talajba juttatása nem változtatja meg a feszültségek irányát (azaz a
függőleges z és a vízszintes x=K·z főfeszültségek maradnak,
nincsenek ún. „reziduális” nyírófeszültségek).
A fenti elméletekben tett egyes feltevések elfogadható, vagy nem
helytálló voltáról már régóta tudomásunk van próbaterhelések és
laborvizsgálatok alapján. Ilyenek pl. a cölöpcsúcs és köpeny közötti
kölcsönhatás, a nyírási ellenállás feszültségfüggése (a nyírási
ellenállás – tömörség/alakváltozási állapot – feszültségi állapot
kapcsolaton keresztül), a csúcs és köpeny közötti interakció, valamint
a törési folyamat jellege. Az utóbbi a megfigyelések alapján nem
általános törés határozottan kialakuló csúszólapok mentén (azaz
mechanizmus létrejötte), hanem a csúcs alatti tömörödés és
oldalkitérés miatti befúródás folyamatosan növekvő erő mellett. (4.
ábra) Ezt a jelenséget próbálták figyelembe venni a 3. ábrán a
csúszólapok kiterjedését korlátozó elméletek (pl. Berezancev, Vesič,
Skempton-Yassin-Gibson, stb.).

3. ábra. Nq* értékei a belső súrlódási szög
függvényében

Számos, megfigyelésekre és próbaterhelésekkel ellenőrzött
analitikus levezetésre alapozott elméletet adott pl. Kézdi [2, 231250. old], mely alkalmas egy cölöp teljes terhelés-elmozdulásdiagramjának az előállítására. Ebben figyelembe vette a
köpenysúrlódás és elmozdulás közötti összefüggést, a cölöpözési
technológia vízszintes feszültségekre gyakorolt hatását, és a
cölöpszárról a cölöpcsúcs síkjára átadódó feszültségeket. A
módszer jól követi a próbaterhelések során kapott görbéket, viszont
tartalmaz néhány nehezen meghatározható paramétert, így a
tervezés fázisában csak nehézkesen használható. (A levezetés és
annak eredménye annak hosszadalmassága miatt itt nem kerül
közlésre, a hivatkozott forrásban viszont megtalálható.) A belső
4. ábra. Alakváltozások a cölöpcsúcs
súrlódási szög tömörödés vagy lazulás miatti változásának
környezetében, [3] alapján
figyelembe vételére Széchy adott javaslatot [5, 495. old].
Bár, mint láttuk, rendelkezésre állnak a mélyalapok valós
viselkedését jól közelítő elméletek, ezek a tervezői gyakorlatban lassan hódítanak teret, ehelyett sokszor még
mindig a „klasszikus” statikus képletet alkalmazzák:

Pt  p t  A  f t  U  L

(9)

tehát a teljes csúcsellenállást a pt fajlagos értékéből és az alaptest keresztmetszetéből, a köpenymenti ellenállást
pedig annak a teljes palástfelületen összegzett ft fajlagos értékéből számítják, majd ezek „csúcsértékeit”
összegzik. A figyelembe vehető „csúcsértékeket” pedig korábbi mérések statisztikai kiértékelése alapján
összeállított, vagy (általában CPT- vagy SPT-) szondaellenállásokból meghatározott tapasztalati, „táblázatos”
adatokból veszik.
A teherbírás és a teher alatti viselkedés vizsgálatára alternatív eszközt jelentenek a különböző numerikus
technikák: a jelenleg legjobban elterjedt végeselemes módszer, vagy más numerikus technikák. Ennek a
tanulmánynak az egyik célja, hogy a síkbeli képlékenységi problémák numerikus megoldására kidolgozott DLOmódszer alkalmasságát vizsgálja a mélyalapozások számítása területén, néhány mintaszámítás alapján.
4. A DLO MÓDSZER BEMUTATÁSA
A DLO módszer (Discontinuity Layout Optimization) legfőbb jellemzőit Smith és Gilbert cikke [6] alapján a
következőképpen lehet röviden összefoglalni.
A vizsgált tartományt, szilárd testet csomópontok segítségével diszkretizáljuk (a véges differenciák
módszeréhez hasonlóan), a – nem feltétlenül szomszédos – csomópontokat összekötő szakaszok, azaz
kapcsolatok lesznek a potenciális csúszólapok.
Adott terhelésnél keressük azoknak a csomópontoknak, illetve az ezeket összekötő kapcsolatoknak a
halmazát, amelyhez a legkisebb ellenállás, azaz disszipált energia tartozik, ebből meghatározható a kritikus
teherszorzó.
A probléma megoldása analógiát mutat az „optimális”, más néven Mitchell-féle rácsos tartókkal, a kritikus
teherszorzó keresése lineáris programozás (LP) technikával történik:
optimális rácsos tartó feladat
kritikus csúszólap feladat
LP változók
rúderők
csúszólap menti elmozdulások d
együtthatómátrix tartalma
egyensúlyi feltételek
kompatibilitási feltételek B
terhelés
külső erők f
csomóponti elmozdulások u
célfüggvény
térfogat minimalizálás
munka minimalizálás E
grafikus reprezentáció
Maxwell erődiagram
elmozdulási sebességdiagram
A DLO módszer kinematikailag lehetséges törésképeket állít elő, így a 2. fejezet értelmében a kritikus
teherszorzóra – és a törőteherre – felső korlátot ad.
Egy tartományt n db csomóponttal lefedve, közöttük m db kapcsolatot vizsgálva a feladat a következőképpen
írható fel: egy i lehetséges csúszólapra

B i  d i  u i "" N i  p i  d i  0
diT

(10)

= ( si, ni ) a csúszólappal párhuzamos és merőleges elmozdulás, Bi a 2x2 elemű kompatibilitási mátrix, és
ahol
uiT = ( uAx, uAy, uBx, uBy ) a kapcsolat két végpontját (A és B) alkotó csomópontok elmozdulásai derékszögű
koordinátarendszerben, Ni a folyási feltételt (csak súrlódást) tartalmazó 2x2 elemű mátrix, pi pedig a 2 elemű
teherszorzó-vektor. Az első egyenlet a csúszólapon lejátszódó és a csomóponti elmozdulások kompatibilitását
írja le, a második pedig az adott csúszólapon a töréshez tartozó – folyási feltétel teljesüléséhez szükséges –
teherszorzót adja meg.
A teljes tartományra a feladat a következőképpen írható fel:

Bd  0
Np  d  0
minλ  f LT d  f DT d  g T p és a feltételek: T
fL d  1
p0

(11)

ahol fLT=(fL1S,fL1N,…fLmS,fLmN) és fDT=(fD1S,fD1N,…fDmS,fDmN) az egyes diszkontinuitásokon működő lokális
(nyíró és normál) erők a hasznos (L – live) és állandó (D – dead) terhekből, gT = (c1l1,… cmlm) az egyes
diszkontinuitások kohézióból származó ellenállása, d a di-kből, u az ui-kből kompilált elmozdulásvektorok. B és
N a 2nx2m méretű kompatibilitási és folyási mátrixok, p pedig a 2m elemű teherszorzó-vektor. A jobb oldalon a
kohézió és az önsúlyból származó ellenállás legyőzéséhez szükséges disszipált energia, a bal oldalon pedig a
(keresett teherszorzóval növelt) hasznos terhek által végzett külső munka szerepel. Az fLTd=1 feltétel
segítségével az egyes diszkontinuitásokon működtetett terhekkel ekvivalens csomóponti elmozdulásokat kapjuk.
Peremfeltételként elő lehet írni szabad peremet, melyen ci=0 és folyási feltételt nem írunk elő; fix peremet,
ami tartomány belsejével azonosan viselkedik, azaz a törési feltétel korlátozás nélkül érvényes; illetve
szimmetria-feltételt, ahol i=ci=0, ebből ni=0.
A LP feladat fenti kinematikai felírásmódjában változóiként d és p szerepelnek,  pedig a (11) képletben
szereplő legkisebb instabil teherszorzó.
Megadható az előző felírásmód duális párjaként az egyensúlyi felírásmód, a következőképpen:

max  és a feltételek:

BT t  λf L  q  f D
NTq  g

(12)

ahol tT = (t1x,t1y,…tnx,tny) a csomóponti erők, qT = (S1,N1,…Sm,Nm) pedig a csúszólapokon működő erők, B, fL és
fD pedig az előzőekben leírtakat jelentik.
A LP feladat változói most t, q és , az NTq<g pedig a folyási feltétel meg nem sértését jelenti. Az így adódó
 pedig a legnagyobb stabil teherszorzó. A feladat dualitása miatt t és q vektorokat ki lehet fejezni a kinematikai
felírásmód és megoldás alapján is, amit a LP feladat iterációs megoldásában segít.
A teljes LP feladat megoldására a DLO módszerben egy adaptív, iterációs technikát alkalmaznak, melynek a
lényege, hogy a számítás nem a teljes számú mösszes diszkontinuitással kezd, hanem kevesebbel, és iterációs
lépésenként növeli maktuális értékét. Az összes lehetséges diszkontinuitás száma konvex tartományon mösszes =
n·(n-1)/2, amiből le lehet vonni az átfedések számát, illetve konkáv tartománynál a kívülre eső vonalakat, bár
mösszes értéke n-nel így is rohamosan növekszik. Az első iterációkor csak mkezdeti db kapcsolattal kezd a számítás,
ami általában a szomszédos csomópontok összekötését jelenti. Az így megoldott LP feladat eredményeképpen
kapott, visszaszámított q vektor alapján ellenőrzi az m kimaradt diszkontinuitáson a folyási feltétel megsértését,
és a legnagyobb „sérülést” mutató helyek közül egy bizonyos számút – az LP feladat túl gyors növekedését
meggátolandó – hozzáad maktuális értékéhez. A számítás-ellenőrzés-maktuális növelése ciklust addig folytatja,
mígnem a folyási feltétel sehol nem sérül már. Ezzel biztosítható, hogy a kapott csúszólap-rendszer egyben
statikailag is lehetséges megoldás,  pedig – a 2. fejezetben leírtak alapján – a képlékeny törőteher eléréséhez
szükséges kritikus teherszorzó.
A DLO-technika és a végeselemes technikák közötti fő eltérések a következők: a végeselemek módszerében
alapvetően kontinuumot, a DLO-ban pedig „diszkontinuumot” vizsgálunk. A végeselemes számítás rugalmasképlékeny számítási eljárása több bemenő adatot kíván (rugalmas anyagjellemzőket is, míg a DLO a merevképlékeny viselkedés leírásához csak a képlékeny paramétereket igényli), a VEM-ben numerikus stabilitási
problémák léphetnek fel, eredményként képlékeny zónákat kapunk. Végeselemes határállapot-számításnál az
eredmények érzékenyek a nagy gradiensek, szingularitások környezetében felvett háló kiosztására, a csúszólapok
pedig csak a háló oldalai mentén haladhatnak. A DLO diszkrét csúszólapokat ad eredményül, mely megkönnyíti
az eredmények értékelését, és a nem szomszédos csomópontok közötti potenciális csúszólapok segítségével
finomabban tudja követni a ténylegesen kialakuló törésfelületet.
5. NUMERIKUS MODELLEK BEMUTATÁSA
Annak vizsgálatára, hogy a DLO módszer alkalmas-e a mélyalapok teherbírásának számítására, illetve hogy
a (6) képlet, valamint a hozzá kapcsolódó feltevések megerősíthetők-e, próbaszámítások készültek a DLO
módszeren alapuló LimitState 2.0 programmal, és a Plaxis 8.6 végeselemes programmal. A végeselemes
számítással követni lehet a teljes építési és terhelési folyamatot, az alap erő-elmozdulás-görbéjét, és a
csúcsellenállás alakulását. [7]
A számítások során nem volt cél a részletes paramétervizsgálat, ezért a mintaszámítások során csak néhány
jellemző paraméter került változtatásra. A vizsgált paraméterkombinációk az 1-2. táblázatokban láthatók, a
változtatott paraméterek a  belső súrlódási szög, c kohézió, az alaptest L/D (hossz-szélesség) aránya, és a talajszerkezet határfelületének a nyírószilárdsága ( falsúrlódási szög és a adhézió). A végeselemes számításokban
használt rugalmas jellemzők az 1. táblázatban szerepelnek. A talaj térfogatsúlya mindegyik számítás során
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2. táblázat: Paraméterkombinációk =0o esetén
a duplája. Az alaptestet interface-elemek
veszik körül, így ezek mentén létrejöhetnek
relatív eltolódások az egész háló túl nagy deformációja (és az ezzel járó numerikus stabilitási problémák)
előfordulása nélkül.
Kezdeti feszültségállapotként nyugalmi vízszintes feszültségek lettek figyelembe véve (x=K0·z, K0=1sin()). Bár ezt az alkalmazott cölöpözési/réselési technológia megváltoztatja, ennek figyelembe vétele túllépné
ennek a tanulmánynak a kereteit, és a végeselemes számítás „referenciajellegének” minőségét nem emelné
számottevően. Az alaptest elhelyezése az egyszerűség kedvéért az adott tartományban az anyag „lecserélésével”
lett modellezve, a betonra vonatkozó anyagjellemzők: =25kN/m3 térfogatsúly, E=30 000 kPa, =0,25, lineárisan
rugalmas viselkedés.
A talaj anyagjellemzőire az 1. táblázatban szereplő kombinációkat kerültek felvételre (a =0o, c=0
kombináció kivételével). Itt az Es az összenyomódási modulust jelöli, a (13) képlet szerint. A drénezetlen
viselkedés vizsgálatakor a program az Es,u drénezetlen összenyomódási modulust u=0,495-ből (majdnem
térfogatállandóság), Es-ből és -ből számítja (13) alapján. [8]
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Az alaptestet a felszínén nem előre megadott erő terhelte, hanem előírt – D/2 nagyságú – elmozdulás, 250
növekményi lépcsőben, a merevségi mátrixot és a hálózatot teherlépcsőnként újraszámolva (updated mesh). Erre
a nagy elmozdulásra azért volt szükség, hogy a törési állapot biztosan bekövetkezzen. Eddig az elmozdulásig –
néhány kivételtől eltekintve – egyik -c-kombinációnál sem lehetett eljutni, mivel a képlékenyedés és a háló
nagy elmozdulásai miatt szingulárissá vált a merevségi mátrix. (Azt
a határt, ahol a háló deformációja túl nagy lesz, az updated meshszámítás csak kitolni tudja.) A számítások síkbeli alakváltozási
állapotban és tengelyszimmetrikus állapotban is elkészültek.
A DLO-számítások során a vizsgált tartomány mérete úgy került
felvételre, hogy a csúszólap ne érintse sehol a peremeket. A =0o
esetet kivéve az alap körüli zónában a csomópontok egyenletesen
0,1 m-es raszterben, távolabb 0,25m-es raszterben lettek kiosztva,
így ~2500 ponttal fedve le a teljes tartományt (6. ábra). A =0o
esetben a számítások 3000 pont felvételével, 0,1 – 0,5 m-es
raszterkiosztással készültek, az alap L hosszától függően.
Az eredmény pontossága a felvett ponthálózat függvénye, ennek
ellenőrzésére a Prandtl-féle lyukasztó-problémára kapott eredmény
került összevetésre a (4) képletben szereplő analitikus megoldással.
D/2=30cm és 10cm-es raszterrel a LimitState program által
szolgáltatott eredmény 1,45%-kal volt magasabb, mint az analitikus
megoldás (6. ábra). Ilyen ponttávolságokkal az 1. ábrán látható
csúszólapot viszonylag durván lehet követni, ezért a nagyobb
kiterjedésű, kisebb görbületű csúszólapoknál a hiba még kisebb.
Drénezetlen esetben a pontosság az 1000, 2000 és 3000 ponttal
kapott eredmények konvergenciája alapján került megítélésre, a
2000 és 3000 pontnál kapott eredmények közötti különbség 0,085. ábra. a, példa a végeselemes modellre,
0,20% között alakult.
b, hálókiosztás

6. EREDMÉNYEK ELEMZÉSE
A LimitState és Plaxis programokkal végzett számítások során
a törési állapotban meghatározásra került az átlagos
csúcsellenállás, majd ebből visszaszámíthatóvá váltak a (6)
képletben szereplő teherbírási tényezők, illetve ellenőrizhetők a 3.
pontban a csúcsellenállásra tett feltételezések.
A DLO-módszerrel végzett számítások során két, jól
elkülöníthető típusú töréskép adódott: a drénezetlen (=0o) és a
drénezett (≠0o) esetekre.
A 7.a ábrán látható töréskép jellemzően a kis mélységben
elhelyezett síkalapokra jellemző, nagyobb mélységben (L/D > 4)
az alaptest alatti tömörödés és oldalkitérés miatti befúródás fordul
elő, a felszín megemelkedése és a felszínig futó csúszólap
kialakulása nélkül. [5, 157. old] A 2. ábrán látható töréskép
kialakulása a peremfeltételek miatt nem lehetséges: a cölöp vagy
résfal
oldalfelülete
kinematikai
peremfeltételt
–
elmozdulásmentességet – jelent. A csúcstól kiinduló és a palásthoz
visszatérő csúszólap nem tud kialakulni, mivel a merev-képlékeny
anyagmodell miatt az ehhez szükséges térfogatváltozás
(összenyomódás) nem tud lejátszódni, így a csúszólaprendszernek szükségszerűen kapcsolódnia kell egy szabad
peremhez. (Ez eltolódásra igaz, tiszta elfordulás esetén nem kell
kapcsolódnia szabad peremhez.) Ezek alapján megállapítható,
hogy a DLO-módszer mélyalapok teherbírásának a számítására
6. ábra. a, Példa a DLO modellre
drénezett viszonyok között nem alkalmas.
pontkiosztással,
b, Prandtl-tesztben
A drénezetlen állapothoz tartozó, 7.b ábrán látható törésképnél
kapott
csúszólapok
a csúcs alatti talaj lefelé mozdul el, az oldalsó „sziromban” főként
oldalkitérés történik, a felszínre kifutó csúszólap mentén alig
történik elmozdulás. A határállapotban a csúcson működő átlagos feszültség (csúcsellenállás) értékéből a (6)
képlet alapján kiszámíthatók az Nq, Nc tényezők, a következő összefüggéssel (síkbeli alakváltozási állapotban
q=c=1):

p' t  q  N q  c'u N c 
p" c"u N c
p" p'
 Nc  t t , Nq  t

p"t  q  N q  c"u N c 
c"u c'u
q

ahol c’u és c”u két különböző
drénezetlen nyírószilárdságot, p’t és
p”t
a
hozzájuk
tartozó
csúcsellenállást jelöli (konstans L/D,
és így q értéknél, q=L·).
A
(14)
képlet
alapján
teherbírási
visszaszámított
Nc
tényezők L/D = 5 - 20 arányok
mellett ~9,4 - 11,8-ra adódtak,
mélység
növekedtével
enyhén
növekvően. Nq-ra a kerekítési
pontatlanságoktól eltekintve Nq=1,0
adódott minden esetben, terheletlen
felszínnél.

(14)

7. ábra. a, töréskép drénezett állapotban, b, töréskép drénezetlen állapotban

A végeselemes eredményeknél a teherbírás
kimerülésre az erő-elmozdulás diagramból
lehet következtetni, melynek azonban nincs
csúcspontja, hanem lágyuló viselkedéssel egy
végérintőhöz tart. A geotechnikai gyakorlatban
vagy ezt, vagy ha ez nagyobb, akkor a D/10
süllyedéshez tartozó erőt tekintik törőerőnek. A
kimerülés kritériumának ilyen korlátozása
nélkül itt a törőerő az a pont volt, ahol a
diagram a eléri a végérintőjét. Ez „lágyabb”,
kisebb rugalmassági modulusú talajnál
határozottabban,
merevebbnél
kevésbé

8. ábra. Plaxis erő-elmozdulás görbék

határozottan rajzolódik ki (8. ábra). A végérintőt nagyobb
kohézió és nagyobb L/D arányoknál nem minden esetben
sikerült elérni.
A törési állapotban fellépő, jellemző nyírási
alakváltozásokat és a csúcs körüli elmozdulásokat a 9. ábra,
a normál- és nyírófeszültségeket, valamint a képlékeny
állapotban lévő pontokat a 10. ábra mutatja.
A törési állapothoz tartozó csúcsellenállásokból a
teherbírási és alaki tényezők a DLO-módszenél bemutatott
módon, a (14) képlet alapján lettek visszaszámítva, bár az
eredmények pontosságát a törési állapot meghatározásának
bizonytalansága lerontja. Az így kapott értékek azonban így
sem igazolják vissza a DLO-módszernél kapott
összefüggéseket, a csúcsellenállások jóval lassabb ütemben
emelkednek a nyírószilárdság és a mélység növekedtével.
Mivel a drénezett állapotra (≠0o) megállapítottuk, hogy a
DLO-val kapott törési mechanizmus és a kiadódó
csúcsellenállások valószínűtlenül magasak, a 11. ábrán csak a
drénezetlen állapotban kapott eredmények összefoglalása látható.
Itt a végeselemes analízis eredményei messze alatta maradnak a
DLO által szolgáltatottnak. A végeselemes eredményeknél a
tengelyszimmetrikus és a síkbeli állapotban kapott
csúcsellenállások nem különböznek jelentősen egymástól.
A 12. ábrán a  falsúrlódási szög függvényében, =24o és
c=0, ill. c=10kPa mellett kapott csúcsellenállások láthatók. Az
értékek viszonylag közel esnek egymáshoz, és a már korábban
említett, a pontosságot csökkentő körülmények figyelembe vétele
mellett a csúcsellenállás ilyetén csökkentése nem tűnik
indokoltnak. (Ez a palástellenállásra viszont már nem jelenthető
ki).

11. ábra. Csúcsellenállások összefoglalása (=0o) esetre

9. ábra. Nyírási alakváltozások és
elmozdulások a csúcs környezetében

10. ábra. Normál- és nyírófeszültségek,
képlékeny pontok az alaptest körül

12. ábra. Csúcsellenállások  függvényében

7. ÖSSZEFOGLALÁS
A geotechnikában a mélyalapok teherbírásának vizsgálatára kidolgozott, és a 3. fejezetben bemutatott
klasszikus törési elméletek az elvégzett végeselemes vizsgálatoktól eltérő törési mechanizmust tételeznek fel. A
szintén a képlékeny teherbírás-vizsgálat 2. fejezetben leírt elvei alapján működő DLO-módszer szintén eltérő
törési mechanizmusokat eredményezett a vizsgált esetekben, melyek közül a drénezett állapotra kapott a
tapasztalatok szerint nem tud kialakulni, messze túlbecsüli a tényleges teherbírást. A drénezetlen állapotra
kapott, újszerű törésképhez tartozó csúcsellenállások is jelentősen túlbecsülték a csúcsellenállást a végeselemes
vizsgálathoz képest.
Ezek alapján kijelenthető, hogy – a geotechnika területén adódó számos alkalmazási lehetőség ellenére – az
újonnan kifejlesztett DLO-módszer nem alkalmas mélyalapok teherbírásának számítására. Ennek oka a merevképlékeny anyagmodell miatti korlátozások a lehetséges elmozdulásokra nézve. A klasszikus módszerek
használatát szintén nagy körültekintéssel kell végezni, az elméletek alapján kapott eredményeket össze kell vetni
a rendelkezésre álló tapasztalatokkal, próbaterhelések eredményeivel. A végeselemes számítások
eredményeképpen kapott törésképek alapján a minél kisebb törési felületet feltételező elméletek (3. ábra: pl.

Berezancev, Vesič) lehetnek megfelelőek.
A mélyalapok teher alatti viselkedésének vizsgálatában a talaj térfogatváltozása (tömörödése) és nyírási
alakváltozása fontos tényező, így – az anyagjellemzők miatti többlet-előkészítést és kalibrálást figyelembe véve
is – a rugalmas-képlékeny analízis elvégzése „megéri” a pontosabb eredmények miatt. Bár a leggyakrabban
használt lineárisan rugalmas – tökéletesen képlékeny (Mohr-Coulomb) anyagmodell eléggé durva közelítést ad a
talaj terhelés alatti viselkedésére, összetettebb modellekkel (pl. Hardening Soil, HS-Small Strain Stiffness, CamClay, stb.) a fizikai viselkedés is pontosabban követhető.
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