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IX. MÉLYALAPOK

1. BEVEZETÉS

Ha a terepszint közelében nincs megfelelő teherbírású talaj, illetve a síkalapozás nem megfelelő, akkor az építmény
szerkezeti elemei és a mélyebben fekvő, kellő teherbírású talaj közé közvetítő elemet építünk, amit mélyalapozásnak
nevezünk.

A mélyalapok fajtái:

Cölöpalapozás
 
Résfalas alapozás
 
Kút- és szekrényalapozás

Mélyalapot alkalmazunk, ha:

a megbízható teherbíró réteg mélyen van;
 
magas talajvíz miatt a síkalap költségesebb, munkagödre nem, vagy csak nehezen, költségesen volna vízteleníthető;
 
síkalap esetén kimosás, kiüregelődés veszélye áll  fenn (pl. hidak);
 
elcsúszási veszély állna fenn síkalapnál;
 
meg nem engedhető süllyedések keletkeznének síkalap esetén;
 
gazdaságosabb a síkalapnál.

2. CÖLÖPALAPOK

Az elmúlt két évtizedben a cölöpalapok – a síkalapok rovására – előtérbe kerültek, s ennek három okát emelhetjük
ki: [i]

mind gyakrabban kell olyan területeken építkezni, amelyek mára éppen kedvezőtlen altalajuk miatt maradtak
beépítetlenek,
 
mind nagyobb terhelésű és süllyedésre érzékenyebb építményeket kell alapozni, amelyek számára csak mélyebben
található teherbíró réteg,
 
a cölöpözés gépesítésének fejlődése növelte a versenyképességüket a síkalappal szemben.
 
A kivitelezés jobban függetleníthető az időjárási viszonyoktól

A cölöpökönek a síkalapokhoz viszonyított definíciója a következőkben foglalható össze:

A teherátadás a mélyebben levő talajrétegekre a cölöptalpon és a cölöppaláston történik
 
A függőleges méretére általában H>5D jellemző, értékét a teherbíró réteg mélysége és
 
 a befogás szükséges hossza szabja meg.
 
Az építése általában valamilyen "célszerszámmal", ellentétben a síkalapokkal, felülről, a járósíktól lefelé történik.

A cölöpalapok alkalmazási köre (9.1. ábra):

Új építmény alapozási szerkezeteként a már említett körülmények fennállása esetén
 
Régi épület megerősítésére
 
Ha károsodott épület alapozását kell megerősítenünk,
 
Annyira növelni kell egy épület terhelését (pl. emeletráépítés), hogy már az alapok teherbírásának a növelése is
szükségessé válik. Ezekben az esetekben a terheket a mélyebb rétegekre hárítjuk át a régi síkalap (esetleg
cölöprács) alá, mellé vagy azt átfúró cölöpök révén.



 
Talajjavítás céljából:  
 

A talajt tömörítik a bevert, bevibrált cölöppel, kiszorítva a helyéről a talajt, s javítva a környezete állapotát.
 
Kavicsból készített nagyátmérőjű cölöpök, amelyek tulajdonképpen részleges talajcsereként is funkcionálnak
és kedvezően gyorsítják a konszolidációt. 
 
Földmegtámasztó szerkezetekként való alkalmazásnál ideiglenes munkatér-határolásra, végleges
lejtőstabilizálásra szolgálnak, de lehetnek az építmények végleges oldalfalai is.

9.1.  ábra:  A cölöpalapok alkalmazási  köre

A cölöpök csoportosítása

A cölöpök csoportosítása, osztályozása számos elv szerint lehetséges. A következőkben áttekintjük a lehetőségeket,
az ismertetésüket a készítés technológiája szerint tárgyaljuk.

a.) A teherátadás módja szerint (9.2. ábra)

álló -,
 
lebegő -,
 
vegyes cölöp

b.) Az igénybevétel módja szerint (9.3. ábra)

nyomott -,
 
húzott -,
 
hajlított cölöp

c.) Anyaguk szerint

fa-,
 
acél-,
 



beton-,
 
vasbeton-,
 
esetleg műanyag cölöp

d.) A készítés módja szerinti csoportosítás

előregyártott -,
 
helyben készített cölöp

9.2.  ábra:  A cölöpök osztályozása a teherátadás módja szerint

9.3.  ábra:  A cölöpök csoportosítása az igénybevételi  mód szerint

e.) A cölöpök méret szerinti csoportosítása

Rövid cölöpök a 3-5 m hosszú, voltaképpen síkalap helyett készülő cölöpök, amelyek előnye abban áll,  hogy velük
földmunkát, dúcolást, falazást, víztelenítést lehet elkerülni,  és emellett a munka jól gépesíthető. Sikerrel
használhatók a zsugorodási károk elhárítására.
 
Normális átmérőjűnek a hagyományos, 30-50 cm átmérőjű (ill.  oldalhosszúságú) vert vagy fúrt cölöpöket nevezik.
 
Az ennél nagyobb (50 cm-től fölfelé) cölöpöket nagy átmérőjűnek nevezzük, és az átmérőjük akár 1-2 m is lehet.



 
A mikrocölöp átmérője 80-250 mm, hossza 4-10 m között változhat.

f.) A cölöpök osztályozása a készítési technológia szerint:

talajhelyettesítéssel készülő cölöpök,  amelyek készítéséhez a talajt kiemeljük, és a keletkező üreget töltjük ki a
cölöp anyagával, miközben a környező talaj valamelyest lazulhat, ami teherbírás-csökkenéssel járhat, viszont nem
terheli a környezetet a lehajtáskor sem zaj, sem rezgés;
 
talajkiszorítással készülő cölöpök,  amelyek készítésekor a végleges cölöptestet, vagy egy alul zárt csövet hajtunk
le a talajba, s ezzel a környezetet tömörítjük, ami teherbírás-növekedést eredményezhet, viszont a környezetet a
lehajtáskori zaj, rezgés terheli,  ill. zavarja.

Az előbbit idehaza szokás egyszerűen fúrt, az utóbbit vert cölöpnek nevezni, ami azonban nem fedi pontosan a
valóságot, mert a fúrás, ill. a verés csak egy-egy - igaz a legjellemzőbb - lehetőség a helyettesítéses, ill. a kiszorításos
lehajtásra.

Előregyártott minden fa és acél cölöp, és lehet előre gyártani vasbeton cölöpöket is.

Az előregyártott cölöpök alkalmazásának előnyei, feltételei:

Ha a felső rétegek lazák,
 
A verési ellenállás kicsi, és a közbenső rétegek tömörítése számottevően növeli a teherbírást.
 
Feltétel, hogy a teherviselő rétegek helyzete, vastagsága, azaz a földtani felépítés megbízhatóan ismert legyen.

A helyben készülő cölöpök alkalmazása akkor előnyös, ha:

Változó talajrétegződéshez kell a cölöpök hosszával alkalmazkodni;
 
A cölöpcsúcs átmérőjének növelése vagy a betonnak az érdes talajfelülethez való döngölése által jelentős teherbírás
növekedés érhető el;
 
A nagy terhelések miatt nagy átmérő és/vagy nagy hosszúság szükséges;
 
A cölöpveréssel járó rázkódások nem engedhetők meg.

Cölöpözési technológiák

A talajhelyettesítéssel készülő cölöpök technológiája

A technológiai feladatok a következők:

földkiemelés,
 
a furatfal biztosítása,
 
betonbevitel,
 
betontömörítés,
 
vasalásbehelyezés.

A földkiemelés fúrással, markolással, esetleg vízöblítéssel történhet (9.4. ábra). A leggyakoribb fúrás esetén a
szerszámot a talajfajtához igazodóan kell megválasztani. Víz alatti laza talajokat iszapolóval is ki lehet emelni.
Markolással is kiemelhető az üreg. Ritkán, de előfordul, hogy öblítéses fúrással dolgoznak, mikor a fej csak feltöri a
furattalpat, az anyagot az öblítőfolyadék hozza ki. Ekkor a folyadék (bentonitos iszap) egyben a furat falát is
megtámasztja. Különös gondot kell fordítani arra, hogy a furat alján ne maradjon lazult (leomlott, leülepedett) talaj.
(9.1. videó).



9.4.  ábra:  A földkiemelés és furatállékonyság biztosítása

 9.1. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

9.1.  videó: Fúrt cölöp készítése [ii ]

A furatállékonyság biztosítása az egyik legkritikusabb része a munkának, mert a furatfal beomlása számos bajt
okozhat. Megakadályozhatja a szerszám kiemelését, folytonossági hiányokat okozhat a cölöptestben, gyengítheti a
vasalás és a beton kapcsolatát, növelheti a betonfelhasználást, fellazítva a környező talajt csökkentheti a
palástellenállást, a furat alján pedig kompresszibilis "párnát" eredményezhet. A megtámasztásra a következő
lehetőségek állnak rendelkezésre. [iii]

Önmagában állékony, kötött talajban a megtámasztás esetleg el is maradhat, de ekkor is ügyelni kell arra, hogy a
furatot gyorsan kibetonozzák. A végtelen spirál esetén (ld. később a 9.6. ábrán) tulajdonképpen a bennmaradó
talajdugó támasztja meg a talajt, tehát ekkor sem kell külön eszközt, eljárást e feladatra felvonultatni, ami nagy előny.
Szemcsés talajokban gyakran fúróiszappal (bentonit szuszpenzióval) támasztják meg a furatfalat, A legbiztosabb
megtámasztás béléscsővel biztosítható (9.5. ábra, 9.1. animáció), de ennek mozgatása meglehetősen nehéz, külön
eszközt kíván, s toldása nagyban lassítja a munkát.

http://www.youtube.com/v/C1byOuqC684?fs=1


9.5.  ábra:  Nagyátmérőjű fúrt cölöp készítése

 9.1. ANIMÁCIÓ

   

9.1.  animáció:  Fúrt cölöpkészítés védőcsővel  [iv]

A betonbevitel történhet gravitációsan vagy pneumatikusan, azaz nyomással segítve. Az utóbbi természetesen
előnyösebb, bár hosszabb cölöpök esetén a folyós beton saját nyomása önmagában is jelentékeny. A nyomás egyben
tömörítést is ad, a talpon biztosítja a felfekvést. Fontos, hogy a friss beton mindig a már bennlévő felszíne alá kerüljön,
s így maga előtt nyomja fel az esetleg talajjal keveredett első adagot. A bevitelhez külön betonozó tölcsért használnak,




vagy a béléscsövön, ill. a fúrószáron át juttatják be a betont, amely általában elég folyós kell legyen, és csak finomabb
adalékot tartalmazhat, hogy a dugulásokat elkerüljék. Különös figyelmet kell fordítani a betonozás folyamatosságára.

A beton tömörítésére több lehetőség van, de ügyelni kell arra, hogy az ne vezessen a vízleadáshoz. Mint említettük,
a pneumatikus bevitel egyben már tömörítést is biztosít.

Emellett lehet a betont csömöszölni beejtegetett döngölővel vagy a béléscső visszaverésével, mely főleg akkor
hatékony, ha alján egy ilyenkor visszazárható sapka van. Lehet még tömöríteni vibrációval is, amit merülővibrátorral
vagy a béléscső oszcilláló mozgatásával lehet kifejteni.

A vasalást a betonozás előtt is be lehet állítani a furatba, de szokásos a betonozás utáni levibrálás, lenyomás is.
Szárazabb, durvább adalékú beton és sűrűbb, hosszú vasalás estén azonban ez utóbbi ellehetetlenülhet.

A technológia kiegészülhet még valamilyen talpszélesítő eljárással (lásd később a 9.9. ábrán). Ilyen lehet valamilyen
speciális kinyitható fúrószerszám, a csúcsba bevitt táguló test, injektálás csövön keresztül, stb. Ezek főleg álló cölöpök
esetén lehetnek indokoltak.

CFA cölöp

A CFA név az angol Continuous Flight Auger kezdőbetűiből adódik, (német nyelvterületeken SOB, francia vidékeken
STARSOL néven régóta alkalmaznak hasonló eljárást), jelentése folyamatos, végtelen spirálfúró, amely egyben a
betonozó cső is. Lehajtása közben a bennmaradó talajdugó és a spirál élei megtámasztják a furatot (9.2.
animáció és 9.6. ábra). A kívánt mélység elérése után a fúrószáron át a betonszivattyú túlnyomással viszi be a
betont, miközben a beton feltolja a spirált és a talajdugót, amit húzással is segítenek. A vasalást utólag vibrálják a
folyós betonba. A cölöp átmérője 30-80 (100) cm lehet, hossza 12-25 m. Az eljáráshoz tartozó monitoring jó támpontot
ad a talaj ellenállásáról, a betonozási nyomásokról, így jó ellenőrzéssel a cölöp minőségét biztosítani és tanúsítani
lehet. E típus kisebb mélységre alkalmas változatát dugóalap néven idehaza régóta alkalmazzák. [v]

9.6.  ábra:  A CFA cölöp készítése

 9.2. ANIMÁCIÓ



   

9.2.  animáció:  A CFA cölöp készítése [vi]

SOIL MEC cölöp

83-120-150 cm átmérőjű, dobfúróval készülő nagyátmérőjű, fúrt cölöpök (9.7. ábra). A lehajtáskor, a talajvízszint
elérésekor, a résiszappal megtámasztott furatot dobfúróval, szükség esetén vésővel és markolóval emelik ki. A
hazai körülmények között általában a dobfúró a legeredményesebb. Ez egy acélhenger, amelynek lenyitható
fenéklemezén bontóél van. A rudazat forgatásával ez marja le a furat alját, a talaj pedig az acélhengerben gyűlik
össze. Ha megtelt, a rudazatot felhúzzák s a fúrót a fenéklemez kinyitásával kiürítik. Ezzel a módszerrel puha agyag,
iszap, homok és homokos kavics termelhető ki.

9.7.  ábra:  A Soil Mec cölöpözés




A megtámasztott furat felső végébe 2-4 m hosszú, acél iránycsövet helyeznek, hogy a gyengébb felső rétegek
beomlását megakadályozzák.

A kész furatot betonozó tölcsérrel, a víz alatti betonozás szabályai szerint töltik meg. A folyós konzisztenciájú betonba
vasszerelés is elhelyezhető. Az így elkészített 80-150 cm átmérőjű, akár 40-50 m hosszú cölöpök megengedhető
terhelése akár 30 MN is lehet.

Többé-kevésbé hasonló elvek szerint készülnek a külföldön nagyon elterjedt ICOS, Solétanche, Salzgitter stb.
rendszerű cölöpök is. Közöttük elsősorban a furat készítésének a módjában, ill. az ehhez használt vezérgép
működésében van különbség.

Benoto cölöp

Legalább 88 cm átmérőjű, speciális fúrókoronával ellátott béléscsövet a gép fogókarjaival nyomja a talajba, s
eközben hossztengelye körül ide-oda forgatja is . Egy bizonyos előretolás után - amely a talajtól függően akár 1-2
m is lehet - ejtőmarkolóval emelik ki a csőben levő talajt. A magasról ejtegetett súlyos ejtőmarkolóval törmelékes,
görgeteges talaj, vagy akár régi tégla-fal is átfúrható (9.8. ábra).

9.8.  ábra:  A Benoto cölöpözés technológiája

A tervezett mélység elérése után a földmagot a vágóél mélységéig eltávolítják, és a furat kitisztítása után azonnal
bebetonozzák a furatot, miközben fokozatosan visszahúzzák a béléscsövet, egyidejűleg ismét ide-oda forgatják, sőt
kismértékben föl-le is mozgatják azt. Ezáltal tömörítik a betont és egyben szorosan nekifeszítik a furat falának. A beton
beépítéséhez betonozó tölcsért vagy betonszivattyút lehet használni. A cölöp felső végébe 3-4 m hosszon
acélbetéteket helyeznek még akkor is, ha egyébként a cölöp többi része vasalatlan. Ez szolgál a cölöp és a rá kerülő
építmény összekapcsolására.



Ezzel a berendezéssel 40 m mélység is elérhető, így a hazai körülmények között úgyszólván bárhol alkalmazható.

A talajhelyettesítéses cölöpök egy speciális típusa, ha a teherbírás (csúcsellenállás) növelése érdekében a cölöp talpát
egy speciális szerszámmal kiszélesítik. Erre a technológiára mutat be példát a 9.9. ábra.

9.9.  ábra:  Talpszélesítéssel készülő fúrt cölöp

A talajkiszorítással készölő cölöpök technológiája

A talajkiszorítással készülő cölöpöknél nincs földkitermelés, a cölöp helyét a talaj tömörítésével, a cölöp térfogatának
megfelelő térfogatú talaj kiszorításával érik el. A technológia két alapvető kérdése:

A talajkiszorító elem kiválasztása
 
A lehajtás módja

A talajkiszorító elem az előnyös tulajdonságuk miatt a leggyakrabban és a legrégebben alkalmazott előregyártott
vasbeton elem, vasbeton cölöp. Hazánkban 30x30 és 40x40 cm oldalhosszúságú, négyzetes keresztmetszetű
előregyártott vasbeton cölöpök kaphatók (9.10. ábra). Előnyeik: a tartósság (amit nem befolyásol a talajvíz
ingadozása), a viszonylag nagy teherbírás és az, hogy általában nehéz verési körülmények között is alkalmazhatók.



9.10.  ábra:  Az előregyártott  vasbeton cölöpök kialakítása

Hátrányuk a nagy súly, ami a kezelésüket, szállításukat és verésüket megnehezíti. Ezért hosszuk 10-12 m-nél nem
lehet nagyobb. Viszonylag kis húzószilárdságuk miatt többször nem használhatók fel. Ezért kizárólag végleges
rendeltetésű cölöpöket készítenek vasbetonból. A hosszbetéteket a szállítás, emelés közben a cölöp önsúlyából
keletkező hajlításra kell méretezni, a kengyelezés pedig a verés közben fellépő keresztirányú húzás felvételére szolgál.
Ez az igénybevétel nem számítható, ezért a kengyelezés gyakorlati tapasztalatokon alapul. A hosszbetétek nem
végződhetnek kampóban, végüket egyenesre kell vágni, fölöttük 3-4 cm betontakarás legyen.

A cölöpök mozgatásához, szállításához, emeléséhez emelőkampók beépítése szükséges. A cölöpsarut össze kell
hegeszteni a fővasakkal.

A lehajtás módja lehet:

verés,
 
vibrálás,
 
csavarás.

Az előregyártott vasbeton cölöpöket veréssel vagy vibrálással juttatják le, a leggyakrabban használt lehajtási mód a
verés (9.11. ábra; 9.2, videó). Ma már szinte csak Diesel-, vagy hidraulikus verőket használnak. Szemcsés talajokban
elsősorban a vibrálás jön számításba. Mindkét módszernél nagy gondot jelent a zajterhelés, amit zajárnyékolással
próbálnak csökkenteni.

Fémelemek lehajtásával is kiszorítható a talaj. A sima felületű acélcsöveket veréssel vagy vibrálással le lehet juttatni.
Csavarást alkalmaznak a spirállal ellátott köpenyfelületű csöveknél. Utóbbi időben erősen terjednek az elvesző
csúccsal ellátott csövek, illetve módszerek (Screw pile). Speciális eset, amikor a csövet betondugóval zárják le
(Franki cölöp), amit aztán a megfelelő mélység elérése után kiütnek.



9.11.  ábra:  Különböző cölöpöző gépek

 9.2. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

9.2.  videó: Cölöp verés [vii ]

Az elmúlt évtizedben óriási előretörés volt tapasztalható a lecsavarással kialakított cölöpöknél. A csavarmenetes
köpenyű cölöp (screw pile) a talajkiszorításos, illetve a fúrt cölöpök előnyeinek ötvözéseként született.  A csavart
cölöp kialakításához a béléscső alsó néhány méterén menetből álló spirált készítenek. A becsavarás következtében
az altalaj oldalirányban tolódik szét, nincs talajkiemelés. A béléscső lecsavarásakor annak alján lévő vágóél a kisebbik
oldalfelületével vágja a talajt (9.12. ábra, 9.3. animáció). A szükséges mélység elérése után nyomás alatt betonozzák
a cölöpöt, a fúrócső forgó mozgatással kombinált visszahúzása mellett. Ekkor a vágóél a nagyobbik
keresztmetszetével metszi a talajt, ezáltal képződnek kibetonozáskor a spirálmenetek a cölöp köpenyén. A betonozás
befejezése után az armatúrát is behelyezik. A cölöp vasalható, így nyomás és húzás mellett hajlításra is igénybe
vehető. Teherbírása nagyobb az azonos kategóriájú, sima felületű fúrt cölöpökhöz viszonyítva. Számos változata
ismert, a technológia lépései gyakorlatilag azonosak, eltérés a fúrófejekben (9.13. ábra), az így kialakított palást
formájában (sima, érdes, csavarmenetes) és az átmérőkben van. Ma már 6-700 mm átmérőjű cölöpök is készíthetők
ilyen módon.

http://www.youtube.com/v/Q4y_doAD1SM?fs=1&hl=hu_HU&rel=0


9.12.  ábra:  A talajkiszorítással  készülő cölöpök technológiai  lépései

 9.3. ANIMÁCIÓ

   

9.3.  animáció:  A talajkiszorítással  készülő cölöpök [viii]




9.13.  ábra:  A csavart cölöpök készítésénél  használt  szerszámok fúrófejek

A talajkiszorításos álló cölöpök teherbírása tovább növelhető, ha a csúcsnál a talpat kiszélesítik. Az ilyen típusú
cölöpből számos változat ismeretes, alapvetően vagy tömörítéssel érik el a kiszélesített talpat, vagy egy speciális
szerszámmal felbővítik azt. Az előbbiek két legismertebb típusa a Franki- és a Simplex cölöp, a felbővítést inkább a
talajhelyettesítésel készülő cölöpök esetében alkalmazzák.

A Franki cölöp

A talajkiszorítást betondugós béléscső leverésével végzik. A tervezett mélységet elérve rögzítik a csövet és a
betondugót kiverik, így alul egy hagymaszerű kitüremkedés alakul ki (9.14. ábra, 9.3. videó).

A cölöpöt a vasalás beállítása után, az alsó "hagyma" és cölöptest kibetonozásával készítik el, miközben a béléscsövet
visszanyerik. A nagyméretű "hagymatalp" jelentősen növeli a csúcsellenállást. A szabálytalan oldalfelület és a talaj
között nagy a köpenysúrlódás, ez előnyös a teherbírás szempontjából. Közlekedésépítésben (hidak), ipari épületek és
lakótelepi épületalapozások során nagyon elterjedt alapozási mód volt, amelyet jelentős környezetterhelése és kis
termelékenysége miatt kiszorított a hazai nagy léptékű ipari alkalmazásból a CFA és Screwsol-technológia.



9.14.  ábra:  A Franki  cölöp készítése

 9.3. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

9.3.  videó: A Franki  cölöp készítése [ix]

A Simplex cölöp

A cölöpüreget egy elvesző csúccsal, saruval ellátott cső leverésével, levibrálásával hozzák létre (9.15. ábra), majd
elhelyezik a vasalást (utólag is elhelyezhető). Ezután a cső visszahúzása mellett kibetonozzák az üreget. A tömörödést
a cső vibrálásával vagy visszaverésével érik el, amivel egyben a csúcs átmérője is növelhető. A Simplex cölöpök
átmérője 0,3-0,6 m, maximális mélysége 30 m, teherbírása nyomásra 4 MN, húzásra 1 MN

http://www.youtube.com/v/R8S2duDIZL0?fs=1&hl=hu_HU&rel=0


9.15.  ábra:  A SIMPLEX cölöp készítése

Mikrocölöpök

A mikrocölöpök készülhetnek mind talajhelyettesítéssel (fúrással), mind talajkiszorítással (csúccsal ellátott acélcső
leverése). Átmérőjük 8-25 cm, hosszuk általában 4-10 méter, de max 20 m talpmélység is ismert. Acélbetétjük

általában egyetlen 16-20 mm átmérőjű betonacél. A lyukat cementhabarccsal injektálják (1 m3 homok + 600 kg
cement) (9.16. ábra). Leggyakrabban régi épületek alapjainak megerősítésére alkalmazzák (9.17. ábra).
Alapmegerősítés céljából elsősorban a talajhelyettesítéses mikrocölöpöket alkalmazzák, amire a talajkiszorításos
eljárás alkalmatlan, mivel a verés (vibrálás) veszélyeztetné a meglévő építményt. Előnye ezen cölöpöknek, hogy
tetszés szerinti hajlásszöggel fúrhatók, kicsi a helyigénye (épület fala mellett, pincében is felállítható).



9.16.  ábra:  A fúrt mikrocölöp felépítése



9.17.  ábra:  A mikrocölöpök fő alkalmazási  területei

A cölöpök tervezési kérdései

Az alábbiakban áttekintjük a cölöpök tervezésének elméleti kérdéseit, az Eurocode 7 szerinti tervezési kérdéseket a
jegyzet nem tartalmazza, ismertetésére a geotechnikai tervezés tárgy keretében kerül sor.

A cölöpökből és fejtömbből (rácsból) álló cölöpalap tervezésének lépései (FARKAS, 2000):

meghatározzuk a cölöpcsoport mértékadó terhét,
 
felvesszük a cölöpök számát, átmérőjét, helyét,
 
meghatározzuk az egyes cölöpökre áthárított mértékadó igénybevételeket,
 
meghatározzuk a cölöp hosszát,
 
meghatározzuk a cölöpcsoport várható süllyedését és összehasonlítjuk az építmény süllyedéstűrésével,
 
szükség esetén módosítjuk a kiindulási adatokat (pl. cölöpszám, átmérő), majd újra elvégezzük a számításokat.

Álló cölöpök tervezési elvei

Az álló cölöpök, mint nyomott oszlopok továbbítják az építmény terheit az altalajhoz.

Teherbírásuk legalább 2/3 része a talpellenállásból származik.

Tervezésüknél a következő szempontokra kell ügyelni:

A cölöpök tengelytávolsága: vert cölöpnél: ; fúrt cölöpnél: ;

 
Cölöptalp síkjában keletkező átlagos feszültség ne haladja meg az e mélységben levő síkalap határfeszültségét:

;

 
A terhelt réteg alatti, esetlegesen gyengébb rétegekre jutó feszültség se haladja meg annak határfeszültségét.
 
Nem szabad számítani a fejtömbbel érintkező talaj teherviselésére.
 



 

Csak a vízben vagy szabadon álló cölöpöket kell kihajlásra méretezni, (kivétel a karcsú mikrocölöp).
 
Ha a köpenymenti rétegek valamelyike konszolidáció alatt áll,  akkor e rétegek lefelé irányuló járulékos erőt (súrlódó
és adhézió) adnak át a cölöpökre. Ezt a negatív köpenysúrlódásból adódó köpenyerőt a cölöpteherhez hozzá
kell adni.
 
A csoportot alkotó cölöpök általában nem befolyásolják egymás teherbírását:

Lebegő cölöpök tervezési elvei

A cölöpök tengelytávolsága 
 
Puha agyagban ne alkalmazzuk.
 
A cölöp talpa ne kerüljön 1,5 m-nél közelebb az alatta esetleg meglévő puha réteghez.
 
Széles épület alá ne tervezzünk rövid lebegő cölöpöket.
 
Számítani kell az esetleges negatív köpenysúrlódásból adódó erőre.
 
A cölöpcsoport tagjai befolyásolják egymás teherbírását:

Cölöpök várható teherbírásának meghatározása

A függőlegesen nyomott egyedi cölöp csúcsánál (talpánál) támaszkodva (nyomófeszültségekkel) és a köpenyfelület
menti súrlódással és az adhézióval (nyírófeszültségekkel) adja át terhét a talajra. Kis terhek, ill. kis süllyedések
tartományában a köpenymenti ellenállás az uralkodó, később – nagyobb tereléseknél – fokozatosan nő a talp (csúcs)
ellenállás (9.18. ábra).

9.18.  ábra:  A köpenymenti és a talpellenállás arány a terhelés növekedésével

Míg síkalapok teherbírásának meghatározásánál többé – kevésbé megbízhatóak az elméletek, addig cölöpök esetén
ez sajnos nem mondható el. A tervezésben helyszíni tapasztalatokra is szükség van.

A teherbírás meghatározható: elméleti úton és próbaterhelési adatokból.

A cölöpök várható teherbírásának meghatározása elméleti úton

Régebben használatosak voltak mind a dinamikus mind a statikus teherbírási elméletek. Az EC 7 a verési
összefüggéseket nem ajánlja és a statikus számításos eljárásokból is csak azokat szabad használni, amelyek
alkalmasságát statikus próbaterheléssel igazolták.

Statikus teherbírási képletek

Előnyük a verési képletekkel szemben az, hogy a szükséges adatok már a tervezés fázisában beszerezhetők, és



bármilyen cölöp és talajféleségre értelmezhetők. A gyakorlatban ismert és elterjedt képletek alapján kapott eredmények
között azonban jelentős különbségek vannak általában, amelyek a levezetések során tett feltételezésekből és
elhanyagolásokból következnek. A képletek alapja az, hogy a cölöpök a terheket részben a köpenyfelületükön,
részben pedig a talpon adják át az altalajnak. (9.19. ábra).

Ennek megfelelően a teherbírás két részből áll:

talp (csúcs) ellenállásából és
 
köpenymenti ellenállásból.

9.19.  ábra:  A cölöpök teherbírásának a számítása

  

 

A képlet első tagja a cölöptalp támaszkodó felületétől, valamint a talpsíknál lévő talaj teherbírásától függ:

ahol a talaj törőfeszültsége:

A tapasztalatok szerint szemcsés talajokban: , kötött talajokban:

.

  

 

A teherbírási képlet második tagja a köpenyfelület méreteitől, az arra ható földnyomástól, a köpeny és a talaj
közötti tapadó- és súrlódó feszültségek nagyságától függ, meghatározása:

ahol:



U - a cölöp kerülete;
 
a - a cölöp és talaj között tapadás (adhézió): ;

 
K - a földnyomás tényező;
 

 - a talaj és cölöp közötti súrlódási tényező: ;

 
 - a geosztatikus nyomás ;

 
 - a fajlagos köpenymenti ellenállás.

A teherbírásban fontos szerepe van a cölöp felülete mentén ható vízszintes feszültségeknek és az adhéziónak is:

Ezek döntően a cölöpkészítés módjától és technológiájától függenek. Ha a cölöpkészítéskor a környező nem
szenvedne alakváltozást, akkor a köpenyre a nyugalmi földnyomás működne,

ez azonban sem fúrt, sem vert cölöpöknél nem fordul elő.

Talajhelyettesítéses cölöpöknél a köpenymenti talajban lazulás következik be:

A boltozati hatás miatt a feszültségek a mélységgel nem lineárisan változnak.

Talajkiszorításos cölöpöknél a köpenymenti talajban tömörödés következik be:

-

A fajlagos köpenymenti ellenállás értéke:

szemcsés talajokban: ;

 
kötött talajokban: .

Cölöpök köpenymenti ellenállásánál a kis összenyomódási modulusú (kompresszibilis) rétegek és a felettük lévő
talajok teherbírásával sem számolhatunk. Ha a cölöp melletti  puha rétegek, feltöltések az önsúlyból vagy a
melléépítésből származó szuperpozíció folytán utólag összenyomódnak akkor a mozgás a cölöpre lefelé mutató
(adhéziós és súrlódó) erővel fog hatni. Ezt 5 cm-nél nagyobb mozgás esetén feltétlenül figyelembe kell venni, s ezt a
negatív köpenyerőt vagy le kell vonni a cölöp teherbírásából, vagy hozzá kell adni a cölöpterheléshez.

A cölöpök várható teherbírásának meghatározása szondázási adatokból

A korszerű számítási módszerek a statikus szondázások (CPT) eredményeit használják fel a cölöpteherbírás
meghatározására. Ez tulajdonképpen egy kicsinyített modellű próbaterhelés, ahol a csúcsellenállását és a köpenymenti
ellenállást külön-külön mérik.

  

 

A cölöptalpnál a szonda mért  csúcsellenállásából:

ahol:



az - tényező a vizsgálati eredmények szerint 0,07 - 0,4 között változik.

A fajlagos köpenymenti ellenállás pedig a statikus szondázás eredményeiből:

ahol:

 - a szondaellenállás a cölöp köpenye mentén;

 
 - a cölöpkészítés módjától, a köpenymenti talaj fellazulásának mértékétől függő csökkentő tényező.

  

 

Tapasztalati adatok alapján:

Hasonló típusú összefüggésekkel a dinamikus szondázás (SPT) adataiból is meg lehet határozni a cölöp várható
teherbírását. Ehhez szükségünk van az N30 értékére a cölöp csúcsánál, és az átlagos értékére a cölöp köpenye

mentén. A cölöp fajlagos talpellenállását és köpenymenti ellenállását most is tapasztalatokon nyugvó arányosítási
tényezőkkel tudjuk meghatározni.

A cölöpök várható teherbírásának meghatározása statikus próbaterheléssel

A teherbírás meghatározásának a legmegbízhatóbb és egyben a legdrágább módszere is.

Segítségével a ténylegesen kivitelezett cölöp teherbírását határozhatjuk meg a munkahelyen.

Végezhető előzetesen a tervezés időszakában, ill. kivitelezéskor ellenőrzési céllal. Ha egy projekten egy próbaterhelés
készül, akkor az a geotechnikailag legkedvezőtlenebb helyen legyen, ha egynél több, akkor az átlagos, illetve a
reprezentatív helyeken is terheljünk. A cölöpre hidraulikus sajtóval viszik fel a terhelést, az ellentartást általában
cölöpökkel, esetleg injektált talajhorgonyokkal lehorgonyzott acéltartók biztosíják (9.20. ábra). A nagyátmérőjű cölöpök
esetében - mivel ezek ellentartásához nagyon nagy keretszerkezetre lenne szükség - használják az ún. önlehorgonyzó
eljárásokat. (Az alsó tagot lefelé nyomják, míg a felsőt felfelé nyomják vagy húzzák.)

A terheket általában lépcsőzetesen kell felvinni, s az egyes terheket addig kell fenntartani, amíg az általuk okozott
süllyedés gyakorlatilag teljesen le nem zajlik. Az erőt lehetőség szerint a törőerőig növeljük, de erre gyakran nincs
mód, illetve valódi tőrés nem is érhető el. A próbaterhelés végeredménye az erők és a hozzájuk tartozó konszolidált
süllyedés kapcsolatát mutató görbe (9.21. ábra). A cölöp nyomási ellenállásának az Eurocode 7 szerint az átmerő
tizedének megfelelő süllyedéshez tartozó erő tekinthető, aminek megállapításához kismértékű extrapoláció meg
megengedhető. [x] A törőerőt a 9.22. ábrán látható grafikus extrapolációval is meg lehet határozni (becsülni).



9.20.  ábra:  Cölöpök próbaterhelési  rendszerei

9.21.  ábra:  Terhelés-süllyedés diagram



9.22.  ábra:  A cölöp törőterhelésének meghatározása grafikus extrapolációval

Cölöpcsoport

A cölöpcsoport teherbírása elsősorban a cölöpök készítési módjától (vert vagy fúrt), a tengelytávolságoktól, a cölöpök
köpenye mentén és talpa alatt lévő talajoktól függ.

Mint a tervezési elveknél említettük, az álló cölöpöket (n darab) tartalmazó csoportnál az egyes cölöpök teherbírása
összegződik.

míg lebegő cölöpöknél ez nem áll fenn:

 a fúrt cölöpöknél kisebb 1-nél, míg zárt alakzatban - szemcsés talajba - vert cölöpöknél .

A cölöpcsoport alatti talajrétegek teherbírásának vizsgálatánál a csoportot és a közrezárt talajtömeget egységnek
tekintjük. (9.23. ábra), és igazolni kell, hogy a cölöptalpak síkjában és az alatt a feszültség szétterjedése által érintett
talajrétegekben (bármilyen z mélységben) teljesül a

feltétel.

Az említett képletben:

- a mértékadó építményteher;
 

 - a cölöpök és a földtömeg súlya;

 
- az  területű síkidom kerülete;                    ;



 
- az alap alatti talaj belső súrlódási szöge;

 
- a cölöp és talaj közötti súrlódási szög;

 
- a teherviselésbe beszámítható talajrétegek vastagsága;

 
- a  vastagságú réteg átlagos nyírószilárdsága;

 
 - a talaj határfeszültsége z mélységben (a talpsík alatt).

9.23.  ábra:  A cölöpcsoport  alatti  talajrétegek teherbírásának vizsgálata

A cölöpcsoport süllyedése

Az egyedi cölöp süllyedésének ( ) meghatározására számos összefüggés ismert, de valamennyi erősen tapasztalati

jellegű, és csak közelítő értéket ad.

ahol:

:  a cölöp talpsíkjában ébredő feszültség;
 
D: a cölöpátmérő;
 

:  a talaj (talp alatti) határfeszültsége.

A cölöpcsoport süllyedése  a nagy teherátadási felület következtében az egyedi cölöp süllyedésének 5 - 10-

szeres értéke sem ritka.

Skempton szerint:



  

 

ahol:

: a csoport szélessége ;
 

:  a próbaterheléssel meghatározott egyedi cölöpsüllyedés.

3. RÉSFALAS ALAPOZÁS

A résfalak alkalmazása az 1960-as évektől indult rohamos fejlődésnek. A résfal a rés (függőleges árok) kitöltésével
létrehozott függőleges folytonos vagy szakaszos szerkezet, olyan építmény, amely teherviselési, vízzárási,
munkagödör-határolási vagy egyéb műszaki célokat szolgálhat.

Az alaptestek az építmény teherhordó szerkezetének kontúrjával megegyező vonalazású résfal, vagy hosszabb-
rövidebb réspillérek. Alkalmazása annál indokoltabb, minél nehezebbek a beépítési körülmények (rossz altalaj és
kedvezőtlen talajvízviszonyok). Előtérbe kerül az alkalmazásuk, ha a résfalat nemcsak az építmény terheit viselő
alapként, hanem az építmény alatti teret kihasználandó, térhatároló, teherviselő támszerkezetként is fel kívánjuk
használni. Ugyancsak előnyös az alkalmazásuk foghíjak beépítésénél. Jelentős alkalmazási területe a résfalaknak a
környezetvédelem területén a szennyezett területek környezettől való elszigetelése. Itt már nem teherviselő
szerkezetként, hanem vízzáró tömítőfalként alkalmazzuk. Szilárd kőzetek kivételével gyakorlatilag bármely talajban
kivitelezhetők.

Tekintettel a résfalak többirányú alkalmazására, ismertetésüket külön fejezetben adjuk meg.

4. KÚT- ÉS SZEKRÉNYALAPOZÁS

Kútalap

Nagyátmérőjű, rövid, cölöphöz hasonló, alul-felül nyitott körfal, amelynek a lesüllyesztéséhez belsejéből fokozatosan
kiemelik a földet és így az a saját súlya alatt besüllyed az így kialakított üregbe (9.24. ábra). A kívánt szint elérése
után egy fenéklemezt készítenek, vagy teljesen bebetonozzák a köpenyfalon belüli teret.

Alkalmazási köre alapozásoknál hasonló a cölöpökéhez, gazdaságos lehet az alkalmazásuk, ha a megfelelő
teherbírású réteg a talajvízszint alatt van. A kútalapok az építményt pontonként támasztják alá, átmérőjük d=0,80-3,0
m, jellemző alkalmazási mélység t=4-8 m.

Vízbányászatban aknakutak, csáposkutak kialakításához is használják.

Szekrényalap

Lényege azonos a kútalapéval, de itt a szekrény alaprajza azonos az építmény (pl. hídpillér) alaprajzával, azt mereven
egybefüggően támasztják alá és a mérete is nagyobb. Jól kotorható talajban 40-50 méter mélységig is levihetők. [xi]

A szekrényeket nem csak alapozási célra építik, hanem földalatti terek (szivattyúház, akna) kialakítására is. Többféle
típusa ismert:

az alul-felül nyitott szekrényből víz alatti kotrással emelik ki a földet,
 
a felül zárt szekrényből túlnyomással szorítják ki a vizet, s kézi munkával, ill. kisgépekkel dolgoznak benne, ezt
hívják keszonnak (9.24. ábra), 
 
az alul zárt szekrényeket nyílt vízben úsztatják be, majd vízfeltöltéssel süllyesztik a fenékre.

A kutak és a szekrények két fő szerkezeti elemből állnak.

A vágóél célszerű geometriával van kiképezve, és többnyire acélemezekkel erősítik meg.



A köpenyfal általában monolit vasbeton, szakaszosan építik, vastagsága, vasalása olyan kell legyen, hogy elbírja a
ráháruló terheket, és a süllyedéshez elegendő súlyt is biztosítson.

9.24.  ábra:  Kút- és szekrényalapok

A kivitelezésre technológiai tervet, süllyesztési programot kell készíteni, amelynek legfontosabb eleme az, hogy a súly
mindenkor elégséges legyen a köpenyfalon ébredő ellenállások legyőzésére. Ezért a fal mellé ömlesztett
gyöngykavicsot vagy bentonit-szuszpenziót juttatnak a köpenyellenállás legyőzésére. Fontos, hogy a szekrény
egyenletesen süllyedjen, mert az elferdülés miatt előálló befeszülés nagy gondokat okozhat. Fontos, hogy a
süllyesztés közelében ne következzen be talajlazulás és ebből származó talajmozgás, illetve süllyedés.

5. FELADATOK

FELADATOK 9. LECKE 1. FELADATSOR

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

 Válassza ki a helyes megoldásokat! 

1. A mélyalapok fajtái:
 

 
 

cölöpalalozás
 

kút- és szekrényalapozás

 
 

 
gerendarács alap

 
héjalapok

 
dobozalapok résfalas alapozás



  

 Melyik megfogalmazás nem igaz? (Több lehetséges megoldás!)  

2. Mélyalapot alkalmazunk többek között, ha:
 

 
 

zsugorodásra hajlamos az altalaj;

 
 

a megbízható teherbíró réteg mélyen van;

 
 

síkalap esetén kimosás, kiüregelődés veszélye áll fenn (pl. hidak);

 
 

gazdaságosabb a síkalapnál;

 
 

meg nem engedhető süllyedések keletkeznének síkalap esetén;

 
 

nincs meg a felbillenéssel szembeni megkívánt biztonság;

 
 

magas talajvíz miatt a fagykárosodás érheti az alaptestet;

 Adja meg a helyes választ! 

3. Melyik kifejezés igaz a cölöpök esetében?
 

 
 

A függőleges méretére általában H>5D jellemző.

 
 

A függőleges méretére általában D>5H jellemző.

 
 

A függőleges méretére általában H>10D jellemző.

 
 

A függőleges méretére általában H>4D jellemző.

4. A teherátadás módja szerint a cölöp lehet:
 

 
 

húzott
 

lebegő

 
 

 
nyomott

 
vegyes

 
 

álló  
 

 Jelölje meg a definíció szerinti fogalmakat! 

5. A cölöpök osztályozása a készítési technológia szerint:
 

 
 

előregyártott cölöp

 
 

helyben készített cölöp

 
talajkiszorítással készülő cölöp



 

 
 

talajhelyettesítéssel készülő cölöp

6. A cölöpök osztályozása a készítés módja szerint:
 

 
 

talajhelyettesítéssel készülő cölöp

 
 

helyben készített cölöp

 
 

előregyártott cölöp

 
 

mikrocölöp

 
 

talajkiszorítással készülő cölöp

 Állítsa sorrendbe a talajhelyettesítéssel készülő cölöpök technológiai lépéseit! 

7.

 

1 

 

betonbevitel, betonozás
földkiemelés
vasalás (behelyezés)
a furatfal biztosítása
betontömörítés

 
 

2 
3 
4 

5 

 Válassza ki a helyes megoldásokat! (Több lehetséges jó válasz!) 

8. Cölöpök készítése során a földkiemelés történhet:
 

 
 

fúrással
 

vízöblítéssel

 
 

 
markolással  

 

 Jelölje meg a hibás válaszokat! 

9. A furatállékonyság biztosítása történhet:
 

 
 

markolással

 
 

szakaszos mélyítéssel

 
 

fúróiszappal

 
 

béléscsővel

 
 

végtelen spirál alkalmazásával

 
 

kötött talajban a megtámasztás esetleg el is maradhat



 Döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis? 

10. A vasalást csak a betonozás előtt lehet beállítani a furatba.
 

I H

FELADATOK 9. LECKE 2. FELADATSOR

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

 
Milyen cölöpkészítési technológia látható a képeken? (Több lehetséges
megoldás!) 

1.

 

 
 

Soil Mac
 

CFA

 
 

 
nagyátmérőjű fúrás

 
markolás

2.

 

 
 

CFA
 

helyben készült cölöp

 
 

 
Benoto

 
spirállal történő fúrás



 Milyen cölöp látható a képen? (Több lehetséges megoldás!) 

3.

 

 
 

Benoto
 

Franki

 
 

 
CFA

 
talajkiszorításos

 
 

csavart  
 

 Mit látható a képen? (Több lehetséges megoldás!) 

4.

 

 
 

szádfal lehajtás

 
 

cölöp vibrálással történő lehajtása

 
 

hidraulikus verő

 
 

Diesel verő

 
 

cölöpverés

 Adja meg a helyes választ! 

5. Melyik megfogalmazás igaz az ún. „screw pile” esetében? (Több
lehetséges megoldás!)
 

 
 

talajkiszorításos cölöp
 

vert cölöp

 
 

 
helyben készült cölöp

 
csavart cölöp

 
 

fúrt cölöp  
 



6. Mi a közös a Franki- és a Simplex cölöpökben? (Több lehetséges
megoldás!)
 

 
 

mindkettő fúrt cölöp
 

mindkettő helyben készült cölöp

 
 

 
mindkettő talajkiszorításos cölöp

 
mindkettő betondugóval készül

 Milyen cölöpkészítési technológia látható a képen? (Több lehetséges megoldás!) 

7.

 

 
 

Simplex cölöp
 

talajkiszorításos cölöp

 
 

 
Franki cölöp

 
fúrt cölöp, talpszélesítéssel

 
 

helyben készült cölöp
 

betondugóval készült cölöp

 Döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis! 

8. A mikrocölöpök készülhetnek mind talajhelyettesítéssel (fúrással),
mind talajkiszorítással.  

I H

9. Alapmegerősítés céljából elsősorban a talajkiszorítással (veréssel)
készített mikrocölöpöket alkalmazzák.  

I H

 Mi látható a képen? 

10.

 

 
horgonyzás jet grouting



  
 

 
 

talajfeltárás
 

mikrocölöp készítés

FELADATOK 9. LECKE 3. FELADATSOR

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

 
Milyen cölöpök esetében igazak a következő megállapítások? Válassza ki a
helyes megoldást! 

1. A csoportot alkotó cölöpök általában nem befolyásolják egymás
teherbírását.
 

 
 

lebegő
 

vert

 
 

 
fúrt

 
álló

2. Teherbírásuk legalább 2/3 része a talpellenállásból származik.
 

 
 

lebegő
 

vert

 
 

 
álló

 
fúrt

3. A cölöpök tengelytávolsága legalább  legyen.
 

 
 

vert cölöpnél
 

fúrt cölöpnél

 
 

 
lebegő cölöpnél  

 

4. A cölöp talpa ne kerüljön 1,5 m-nél közelebb az alatta esetleg meglévő
puha réteghez.
 

 
 

vert cölöpnél
 

lebegő cölöpnél

 
 

 
fúrt cölöpnél  

 

5. Számítani kell az esetleges negatív köpenysúrlódásból adódó erőre.
 

 
 

lebegő cölöpnél
 

vert cölöpnél

 
 

 
fúrt cölöpnél  

 



 Jelölje meg a helyes választ! 

6. Talajhelyettesítéses cölöpöknél a köpenymenti talajban lazulás következik
be, ezért:
 

 
  

 
 

 
 

 

7. Talajkiszorításos cölöpöknél a köpenymenti talajban tömörödés
következik be, ezért:
 

 
  

 
 

 
 

 

8. Melyik megállapítás igaz a cölöpök esetében?
 

  
Kis terhek tartományában a talp(csúcs) ellenállás az uralkodó, később -
nagyobb tereléseknél - fokozatosan nő a köpenymenti ellenállás.

  
Kis süllyedések tartományában a köpenymenti ellenállás az uralkodó,
később - nagyobb tereléseknél - fokozatosan nő a talp (csúcs) ellenállás.

9.

A cölöpök köpenymenti ellenállását kifejező 

összefüggésben mit jelet a ?
 

 
 

a fajlagos köpenymenti ellenállás

 
 

a köpenymenti átlagos nyírószilárdság

 
 

a köpenymenti átlagos nyírófeszültség

10. A fajlagos köpenymenti ellenállás a statikus szondázás eredményeiből a 

 összefüggéssel számítható. Mit jelent az ?
 

 
 

a talaj belső súrlódási szögétől függő csökkentő tényező

  
a cölöpkészítés módjától, a köpenymenti talaj fellazulásának mértékétől
függő növelő tényező

  
a cölöpkészítés módjától, a köpenymenti talaj fellazulásának mértékétől
függő csökkentő tényező

11. A cölöp nyomási ellenállásának az Eurocode 7 szerint az átmerő adott
hányadának megfelelő süllyedéshez tartozó erő tekinthető. Mekkora ez az
érték? (Több lehetséges megoldás!)
 

 
 

az átmérő fele-10 cm
 

az átmérő ötöde

 
 

 
az átmérő tíz százaléka

 
az átmérő tizede
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