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IV. AZ ALAPTESTEK TEHERBÍRÁSÁNAK A MEGHATÁROZÁSA

1. BEVEZETÉS

Egy adott méretű és terhelésű alaptestről az altalajra átadható terhelés meghatározható:

próbaterheléssel;
 
a szomszédos (környező) építményeken szerzett tapasztalatok alapján;
 
elméleti úton;
 
szabályzatok alapján.

A próbaterhelés csak rendkívüli esetekben indokolt . A próbaterhelés adataiból a teherbírás, a várható süllyedés jól
becsülhető, azonban jelentős hibalehetőség a mérethatás. A feszültségek eloszlása, lehatolási mélysége jelentősen
függ az alaptest hajlékonyságától/merevségétől (lásd 6.2 ábrán ), az alaptest méretétől (lásd 5.1. ábrán ). Az ábrán jól
látható, hogy azonos talpfeszültség értékek esetében is egy nagyobb alaptestnél a mélyebben lévő rétegek nagyobb
igénybevételt kapnak, és ha itt egy erősebben összenyomódó réteg található, akkor a tényleges süllyedések a
próbaterhelés adataiból becsültnél lényegesen nagyobbak lehetnek. Jó eredményt csak 1:1 arányú modellkísérlettől
várhatnánk. [i]

4.1.  ábra:  Az alaptest  méretének hatása a feszültség mélységbeli eloszlására

A tapasztalati adatok sok esetben hasznosak felhasználhatók, ha:

vannak szomszédos építmények;
 
a méretezési körülményeik ismertek;
 
az állapotuk ellenőrizhető.

Az altalaj megismerése ebben az esetben sem hanyagolható el.

Többnyire mindig valamilyen szabályzat, szabvány alapján dolgozunk, amelyek mindig elméleti alapokon,
megfontolásokon nyugszanak.

2. A törőteher MEGHATÁROZÁSA ELMÉLETI ÚTON
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A talajtörés mechanizmusa

Ha egy alapra fokozatosan növekvő terhelés hat, az alatta lévő talaj növekvő mértékben összenyomódik. Kezdetben a
süllyedés az erővel, a teherrel egyenesen arányos (4.2. ábra). A terhelés növekedtével a benyomódás rohamosan nő
(függőleges és vízszintes deformáció is bekövetkezik), majd határozott csúszólap – talajtörés – alakul ki, a terhelt
felület elveszti alátámasztását.

4.2.  ábra:  A talajtörés mechanizmusa

A tönkremenetel nem mindig a fentiekben vázoltak szerint következik be. Modellkísérletek (a besüllyedési görbék)
alapján a következő három eset különböztethető meg (4.3. ábra):

 általános nyírási törés;
 
 helyi nyírási törés;
 
 benyomódás (befúródás).

A talaj geometriai méretétől, azok arányától és a talaj tömörségétől függ, hogy ezek közül milyen jelleg dominál.



4.3.  ábra:  A talajtörés típusai

Az alaptest alatt a tönkremeneteli felületek kialakulása látható a 4.1-4.2 animációkon, figyelembe véve az alap és a
talaj közötti súrlódást . Az animációkon jól látszik, hogy az alaptest alatt (az érdességtől függ) ún. "együttdolgozó

földék" alakul ki. A kialakuló tönkremeneteli felületet szemlélteti a 4.4. ábra.

 4.1. ANIMÁCIÓ



   

4.1.  animáció:  A csúszólap kialakulásának a mechanizmusa drénezett  esetben ( )  [iv]

 4.2. ANIMÁCIÓ

   

4.2.  animáció:  A csúszólap kialakulásának a mechanizmusa drénezett  esetben ( ) [iv]





4.4.  ábra:  A sávalap alatti  törési kép

A törőteher meghatározása

A törést okozó erőt, vagyis a talaj törési ellenállását központos (centrikus), függőleges terhelésű sávalapra sokan
(Terzaghi, Prandtl, Meyerhof, Caquot, Balla) vizsgálták elméleti úton, és számos megoldás ismert. Az elméleti
megoldások lényege, hogy feltételezünk valamilyen csúszólapot, vagy a csúszólapok mentén valamilyen
feszültségeloszlást, majd vizsgáljuk a 4.4 ábrán elhatárolt zónák egyensúlyát. Különböző paraméterű csúszólapokat
vizsgálva meg kell keresni azt a csúszólapot, amely mentén a megengedhető törőerő (Pt) a legkisebb.

Meghatározható a törőerő abból a feltevésből is, hogy a lehetséges csúszólapok közül keressük azt, amely mentén

az állékonysági biztonság éppen egységnyi (  , ahol   a nyírószilárdság,   a nyírófeszültség értéke

az adott csúszólap mentén).

Ezen feltevésekből végül is a terhelő erő törést okozó értékére adtak általában explicit alakú megoldást. A 4.5. ábra
Terzaghi megoldását mutatja be.

A törőteher meghatározásánál meg kell keresni az BD (illetve AD) felületen (4.4. ábra) fellépő passzív földellenállás
(törési) értékét (lásd 4.5. ábrán). Ha ezt ismerjük, az I. zónára, azaz az ABD földékre ható erők egyensúlyának
feltételéből a keresett törőteher meghatározható.



4.5.  ábra:  A törőerő meghatározása Terzaghi  megoldása szerint

  

 

Általánosan jellemző, hogy nyílt rendszerben, (drénezett, konszolidált rendszerben), függőleges, centrikus,
végtelen hosszú sávterhelés esetében a törőfeszültség minden megoldás esetében a következő általános
formában írható fel:

                                                                        (4.1)

ahol:

:  a talajtörést okozó erő függőleges komponense,

 
:  a dolgozó alapfelület szélessége,

 
: a dolgozó alapfelület hossza,

 
: a talaj törőfeszültsége,

 
:  az altalaj nedves (víz alatti vagy az áramlással módosított) térfogatsúlya,

 
:  az alapsík szintjén működő hatékony függőleges feszültség,

 
:  az altalaj hatékony feszültségekhez tartozó kohéziója,

 
 csak a  hatékony belső súrlódási szögtől függő teherbírási tényezők  (4.6. ábra).

A (4.1) képlet három tagból áll, az elsőt szélességi-, a másodikat mélységi-, a harmadikat kohéziós tagnak szokás
nevezni.



4.6.  ábra:  A teherbírási  tényezők

Zárt rendszerű (drénezetlen, konszolidálatlan) terhelés esetében ( ) a DE szakaszon (lásd 4.4.

ábrán), a radiális nyírási tartományban a csúszólap kör alakú (lásd 4.7. ábrán és a 4.3-4.4. animációkban), a
passzív zónában a tönkremeneteli felületek hajlása .

  

 

Ebben az esetben a törőfeszültség a korábbi jelölések felhasználásával:

                                                                                        (4.2)

ahol:

: a drénezetlen nyírószilárdság (a -hoz tartozó kohézió).



4.7.  ábra:  Sávalap alatti  törési kép (drénezetlen állapot)

 4.3. ANIMÁCIÓ

   

4.3.  animáció:  Sávalap alatti  törési kép drénezetlen állapotban ( ) [iv]

 4.4. ANIMÁCIÓ




   

4.4.  animáció:  Sávalap alatti  törési kép drénezetlen állapotban ( ) [iv]

A talaj teherbírását befolyásoló tényezők

A (4.1) - (4.2) összefüggésekből következik, hogy a teherbírás alapvetően függ az altalaj kőzetfizikai jellemzőitől,
elsősorban a tömörségétől és a nyírószilárdsági paraméter értékétől. A nyírószilárdság értékek jelentősen változnak a
talaj víztartalmának a változásával és erre általános jellegű összefüggés nem adható.

Ugyancsak az említett összefüggésekből következik (lásd a mélységi tagot a 4.1 összefüggésben), hogy a teherbírást
jelentősen befolyásolja az alapozási mélység. Az összefüggés alapján a növekedés a mélységgel lineáris, azonban a
gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a növekedés ettől jelentősebb, különösen, ha az alapozási mélység nagyobb,
mint a B alaptest szélesség és .

Kísérletek, gyakorlati tapasztalatok, elvi megfontolások bizonyítják, hogy a törőfeszültség nem független az alaptest
alakjától, mint az a 4.8. ábrán is látható. Megállapítható, hogy minél nagyobb az  (terület/kerület)

viszonyszám, azaz minél zártabb az alaptest, annál nagyobb a törőfeszültség . Ezen jelenségnek a magyarázata,
hogy zárt alapfelület kerülete mentén nagyobb a kiszakadó földkúphoz tartozó csúszólapok felülete, s ezzel együtt a
legyőzendő talajellenállás (lásd 4.9. ábrán). Az alaptest alakjának a hatását általában a  hányadostól függő

alaki tényezőkkel veszik figyelembe, ahol  illetve  a dolgozó alapfelület szélessége ill. hossza (lásd 4.10
összefüggést, ill. a 4.10. ábrát).




4.8.  ábra:  Az alaptest  alakjának hatása a törőfeszültség értékére



4.9.  ábra:  A csúszólapok nagysága különböző alaptestek esetében

Ha a terhek eredője külpontos (excentrikus), akkor a törőfeszültség meghatározásakor az alaptest ún. dolgozó
keresztmetszetével kell számolni, vagyis az alaptest méretét redukálni kell, hogy a redukált méretű alaptesten az
eredő erő centrikus (központos) legyen. A módszer neve az ún. Meyerhof-féle redukció.



 

4.10 ábra:  A dolgozó keresztmetszet meghatározása külpontos terhelés esetében

Az előző esetekben a terhelő erő minden esetben függőleges volt. A gyakorlatban sokszor az eredő erő ferde, azaz a
vertikális komponens mellett horizontális komponense is van az eredő erőnek. Ebben az esetben a
csúszólapseregek asszimetrikusak lesznek (4.11. ábra), ezáltal nyilvánvalóan lecsökken a talaj nyírási ellenállása.

4.11.  ábra:  A sávalap alatti  törési kép ferde eredő erő esetében

A talaj teherbírása ferde eredő esetében függ az eredő erő nagyságától és a horizontális-vertikális komponensek
arányától, azaz az eredő erő ferdeségétől, amint azt a 4.5. - 4.7. animációk is szemléltetik. Ahogy nő a horizontális
terhelés 0,4cu értékről 0,8cu értékre, a csúszólapok egyre "laposabbak" lesznek, egyre jobban csökken az a felület,

amely mentén a nyírási ellenállás kiváltódik. Ha tovább növelnénk a horizontális erőt, az alaptest vízszintesen
elcsúszna. Mint látjuk az erők arányától (tulajdonképpen az eredő erő ferdeségétől) és nagyságától függően a
tönkremenetel lehet alaptörés és elcsúszás is (lásd még az 5.3. fejezetben leírtakat és az 5.2. - 5.3. ábrákat 
).

 4.5. ANIMÁCIÓ
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4.5.  animáció:  A sávalap alatti  törési kép ferde eredő erő esetében (drénezetlen állapot, horizontális terhelés 0,4cu) [iv]

 4.6. ANIMÁCIÓ

   

4.6.  animáció:  A sávalap alatti  törési kép ferde eredő erő esetében (drénezetlen állapot, horizontális terhelés 0,8cu) [iv]





 4.7. ANIMÁCIÓ

   

4.7.  animáció:  A sávalap alatti  törési kép ferde eredő erő esetében (drénezetlen állapot, horizontális terhelés 0,9cu) [iv]

Az eredő erő ferdeségének a hatását a szabványban rögzített   ún. törőerő ferdeségi tényezőkkel veszik

figyelembe (lásd 4.10 összefüggést), de az elméletileg korrekt megoldás az elcsúszás és az alaptörés együttes
vizsgálata, amint az az 5.3. fejezetben látható.

A térszín ferdesége szintén befolyásolja a talaj teherbírását, mivel a talaj önsúlyából adódó lejtő irányú komponens
bizonyos mértékig "kihasználja" a talaj nyírószilárdságát, s ezáltal csökken a törőfeszültség értéke.

Általános érvényű, elvileg helyes megoldás nem ismert. A régebbi magyar szabvány (MSZ 15004) itt is alaki tényezők
figyelembe vételét írta elő a törőfeszültség csökkenésének a számítására, az EC 7 ilyen tényezőket nem tartalmaz.

  

 

Ebben az esetben helyesen járunk el, ha a 4.1. összefüggésben szereplő törőfeszültség értékét az alábbi
összefüggés alapján redukáljuk:

                                                                                           (4.3)

ahol:

 a térszín hajlása;
 
h: a  kőzetfizikai jellemzőjű rétegnek a felszínre merőlegesen, az alaptest középpontjában mért vastagsága.




Nyilvánvaló, hogy a teherbírás ellenőrzésén kívül a megváltozott stabilitású lejtő elcsúszással szembeni biztonságát
(ún. külső állékonyság) is ellenőrizni kell.

Az altalaj rétegzettségének a hatása

A gyakorlatban az esetek többségében inhomogén, rétegzett altalajjal állunk szemben, s amennyiben a mélyebben
fekvő rétegek teherbírása kedvezőtlenebb a felette települteknél, meg kell vizsgálni, hogy a rá jutó nyírófeszültségek
nem haladják-e meg a réteg nyírószilárdságát. A problémának egzakt megoldása nem ismeretes, leegyszerűsítve a
feladatot az alábbiak szerint járhatunk el (4.12. ábra).

4.12.  ábra:  A törőfeszültség számítása rétegzett altalaj esetében

45°-os lineáris mélységi feszültség-szétterjedéssel számolva (a biztonság javára történő közelítés!) meghatározzuk a

kritikus n-edik rétegre jutó  széles sávban ható  függőleges irányú feszültséget, s megnézzük,

hogy ez a terhelés a rétegen megengedhető-e?

  

 

A   értéke a vetületi egyensúly alapján, az önsúlyterhelést (geosztatikai nyomás) is figyelembe véve:

                                                                                   (4.4)

A (4.1) egyenlet figyelembe vételével az n-edik rétegre megengedhető terhelés:

                                   (4.5)

ahol   a biztonsági tényező.

A (4.4) és (4.5) egyenletek összevetéséből a   mélységben   biztonsággal az alaptest alatt

megengedhető terhelés  :

  (4.6)



Az összefüggésben szereplő betűjelek a 4.12. ábrán megtalálhatók, illetve az n-edik réteg kőzetfizikai jellemzőit és
állékonysági tényezőit jelentik.

A talaj teherbírásának növelése talajcserével

A süllyedések nagysága szempontjából a döntő szerepet a legfelső talajrész játssza, s amennyiben nagyságukat
csökkenteni akarjuk, ennek egyik leggyakrabban alkalmazott hatékony módja a talajcsere. A csererétegnek azon túl,
hogy lényegesen kisebb összenyomódása (nagyobb összenyomódási modulusa) révén csökkenti a süllyedéseket,
jelentős feszültség koncentráló hatása is van és ezáltal a bent maradó, erősebben összenyomódó réteget is
tehermentesíti. További előnye, hogy jó vízvezető-képessége révén gyorsítja a konszolidáció időbeni lefolyását is.

Természetesen a talajcserén túl az altalaj adottságokat egyéb módszerekkel is javíthatjuk, ezekkel a
lehetőségekkel, problémákkal a 13. és 14. fejezetek (Geoműanyagok  ill. A talajadottságok javítása fejezetek )
foglalkoznak részletesen.

A talajcserénél megválaszolandó két legfontosabb kérdés, hogy milyen vastagságú és szélességű legyen a cseretalaj
ahhoz, hogy az alaptest alatt az eredeti talajrétegre jutó terhelés ne lépje túl a rétegre megengedhető értéket.

Elméletileg a cseretalaj gazdaságos vastagsága meghatározásának kiinduló feltétele, hogy a  szélességű sávalap

terhelése a  vastagságú cseretalaj felszínén megengedhető  terhelést adja át, amely mellett az altalaj

felszínén a terhelés nem lépi túl az ott megengedhető feszültség  értékét. Lineáris feszültség szétterjedéssel

számolva, felírhatjuk (lásd 4.13. ábrát):

  

 

                                                                                        (4.7)

felhasználva a (4.1) összefüggést, s azonos biztonság feltételezésével Széchy K. megoldása a következő:

  (4.8)

4.13.  ábra:  A talajcsere vastagságának számítása
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A fenti egyenlőséget rendezve a talajcsere szükséges vastagságára  egy másodfokú egyenlet adódik, amiből az

meghatározható. Ugyanígy járunk el, ha adott kőzetfizikai jellemzőkkel rendelkező, adott vastagságú csereréteg
esetében keressük a szükséges alaptest méret értékét. A gyakorlatban megengedhető közelítés a , ebben
az esetben a fenti összefüggés jelentősen egyszerűsödik.

Toskov szerint a -on kívül eső tartományban fellépő feszültségek hatása elhanyagolható, s ebből következik,

hogy a csereréteg szélességét  elegendő a következő összefüggés alapján meghatározni:

  

 

                                                                                                               (4.9)

A talaj teherbírásának meghatározása szabályzatok alapján

Nyílt rendszerű (drénezett, konszolidált) terhelés esetén a hatékony feszültségek analízisén alapuló számítást
végezhetünk.

Eszerint a talajtörést okozó feszültség függőleges komponensét a következő összefüggés adja:  [ii ]

  

 

                                 (4.10)

Az összefüggés tényezőinek jelentése:

: a talajtörést okozó erő vertikális komponense;

:  a dolgozó alapfelület szélessége;

: a dolgozó alapfelület hossza;

: az altalaj nedves/víz alatti/áramlási nyomással módosított térfogatsúlya (Ha a mértékadó talajvízszint mélysége

az alap alatt a feltételezett alapszélesség felénél magasabban van, akkor a felhajtóerővel csökkentett térfogatsúllyal
kell számolni, ha pedig mélyebben, mint az alaptest szélességének 1,5-szeres értéke, akkor a nedves állapotú
térfogatsúlyt kell figyelembe venni.);

:  az alapsík szintjén működő hatékony függőleges feszültség;

:  az altalaj hatékony feszültségekhez tartozó kohéziója;

: a  hatékony belső súrlódási szögtől függő a teherbírási tényezők;

: az alap alaki tényezői;

: a törőerő ferdeségi tényezői.

Az összefüggésben szereplő tényezők, paraméterek számítása, értelmezése:

  

 

A dolgozó alapfelület számítása:

  (  külpontosság esetén);

  (  külpontosság esetén).

 
  

 

A teherbírási tényezők számítása:



                                                                                            (4.11)

                                                                                                  (4.12)

                                                                                                    (4.13)

 
  

 

Az alap alaki tényezőinek számítása:

                                                                                                            (4.14)

                                                                                                        (4.15)

                                                                                                            (4.16)

 
  

 

A törőerő ferdeségi tényezőinek számítása:

                                                                                                             (4.17)

                                                                                                                (4.18)

                                                                                                             (4.19)

ahol:

  és  ; ahol   a terhelő erő függőlegessel bezárt szöge.

Az  paraméter számítása/értelmezése:

 ;  ha a törőerő vízszintes komponense -vel párhuzamos

 

 ;  ha a törőerő  vízszintes komponense - vel párhuzamos

 
 esetén iteráció szükséges, mivel  és  kölcsönösen függenek egymástól.

 

 esetében közvetlenül számítható a törőerő, mivel ekkor 

Zárt rendszerű (drénezetlen, konszolidálatlan) terhelésre a teljes feszültségek analízisén alapuló számítás
végezhető a (4.2) összefüggés alapján:

  

 



                                                                              (4.20)

ahol:

 :  az alapsík szintjén működő teljes függőleges feszültség
 

 :  a drénezetlen nyírószilárdság (a  -hoz tartozó kohézió)

 

 :  az alaki tényező, számítása:                                              (4.21)

 

 :  a törőerő ferdeségi tényezője, értéke:             (4.22)

A vázolt számítás nemcsak síkalapok vizsgálatára használható, hanem minden hasonló, terhelési esetre, így pl. a
cölöpcsoportok együttes teherbírása, a töltések alatti talajtörésre. Ugyanakkor a síkalapok alatti talajtörést sem mindig
lehet e képletekkel elemezni. Ha a körülmények nagyon eltérnek az elmélet feltevéseitől, akkor helyette inkább a
rézsűállékonyság-vizsgálati módszerek alkalmazása indokolt. [iii] Ilyen eltérés lehet pl. az alap alatti markáns
rétegződés vagy az alap melletti  létesítmények (pl. árok, munkagödör).

3. FELADATOK

FELADATOK 4. LECKE

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Pótolja a felsorolásban a hiányzó kifejezést! 

1. Modellkísérletek alapján a besüllyedési görbe alapján a talajtörési
mechanizmus során a következő három eset különböztethető meg:

1. Általános nyírási törés;

2. Helyi  törés;
3. Benyomódás (befúródás).

 Igaz-e a következő állítás? 

2. Az alap és a talaj közötti súrlódás nem befolyásolja a kialakuló
tönkremeneteli felület alakját.  

I H

 Pótolja a felsorolásban a hiányzó kifejezést! 

3. Az alaptest alatti tönkremeneteli felület három jellegzetes zónára osztható:



1. együttmozgó földék;
2. aktív zóna;

3.  zóna.

 Válassza ki a helyes megoldást! 

4. Melyik kifejezés igaz?
 

  
Meghatározható a törőerő abból a feltevésből is, hogy a lehetséges
csúszólapok közül keressük azt, amely mentén az állékonysági biztonság
éppen egységnyi.

  
Különböző paraméterű csúszólapokat vizsgálva meg kell keresni azt a
csúszólapot, amely mentén a a megengedhető törőerő (Pt) a legkisebb.

 Igaz-e a következő állítás? 

5. Meghatározható a törőerő abból a feltevésből is, hogy a lehetséges
csúszólapok közül keressük azt, amely mentén az állékonysági
biztonság a legkisebb.

 
I H

 Mi hiányzik a következő kifejezésből? 

6.

 

 
 

t: az alaptest magassága
 

B: az alaptest szélessége
 

 Válassza ki a helyes megoldást! 

7. Melyik állítás igaz?
 

 
 

A három állékonysági tényező értéke egymástól független.

  
Az állékonysági tényezők csak a  hatékony belső súrlódási szögtől
függenek.

 
 

Az állékonysági tényezők csak a kohézió függvényei.

  
Az állékonysági tényezők mind a  hatékony belső súrlódási szög mind a
kohézió függvényei.

8. Zárt rendszerű (drénezetlen, konszolidálatlan) terhelés esetében igaz-e a

következő egyenlet? 



 

 
 

Nem
 

Igen
 

9. Zárt rendszerű (drénezetlen, konszolidálatlan) terhelés esetében a
tönkremeneteli felület passzív szakaszán hány fokot zár be a
vízszintessel? (Több lehetséges helyes válasz.)
 

 
  

 
 

 
 

 

10. Gyors vagy lassú terhelés esetén nagyobb-e a talajtörés veszélye?
 

 
 

gyors
 

lassú
 

 Melyik állítás igaz? 

11. Minél nagyobb az (terület/kerület) viszonyszám, azaz minél zártabb
az alaptest, annál nagyobb a törőfeszültség.  

I H

12. A törőfeszültség nem független az alaptest alakjától.
 

I H

13. Ha a terhek eredője külpontos (excentrikus) akkor a törőfeszültség
meghatározásakor az alaptest redukált keresztmetszetével kell
számolni.

 
I H

14. Ha az eredő erő ferde, ebben az esetben a csúszólapseregek
asszimetrikusak lesznek, ezáltal nyilvánvalóan lecsökken a talaj
nyírófeszültsége.

 
I H

15. Ha az eredő erő ferde, ebben az esetben a csúszólapseregek
asszimetrikusak lesznek ezáltal nyilvánvalóan lecsökken a talaj
nyírási ellenállása.

 
I H

16. A térszín ferdesége csak meredek dőlés esetében befolyásolja a
talaj teherbírását, mivel a talaj önsúlyából adódó lejtő irányú
komponens nagy mértékben „kihasználja” a talaj nyírószilárdságát.

 
I H

 Adja meg a helyes választ! 

17. Mikor kerülhet sor talajcserére?
 

 
 

A talajvíz túl magasan van.

 
 

Meg akarjuk akadályozni a kapilláris emelkedés miatti jéglencse-képződést.

 
 

Kedvezőtlen az altalaj teherbírása.

18. Mitől függ a talajcsere szükséges szélessége? (több lehetséges helyes
válasz!)



 

 
 

Az altalaj teherbírásától.

 
 

Az alaptest szélességétől.

 
 

Az alkalmazott cseretalaj szemcseméretétől.

 
 

A cseretalaj vastagságától.
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