
 
FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZABÓ IMRE, 

GEOTECHNIKA

7   



 

VII. A földművek, lejtők ÁLLÉKONYSÁGA

1. Földművek, lejtők ÁLLÉKONYSÁGA

Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem alakíthatók ki tetszőlegesen meredek
hajlással, hanem csak egy bizonyos, a földanyag belső ellenállásai által megszabott hajlásszöggel.  [i] A talajban a
földtömeg önsúlya, valamint a külső többletterhelések hatására nyírófeszültségek keletkeznek a rézsűs határolás
elkészültével. Ha a nyírófeszültségek elérik a rézsű talajának és az altalajnak a nyírószilárdságát, talajtörés jön létre, a
törési felületen – azaz a csúszólapon – a földtest lecsúszik. Rézsűk határolják az utak, vasutak, vízfolyások, csatornák,
stb. töltéseit és bevágásait, a legtöbb munkagödröt.

A mozgás létrejöhet nemcsak mesterségesen kialakított rézsűk, hanem természetes lejtők, domboldalak esetében is,
ha az állékonysági viszonyok megváltoznak, vagy azokat megváltoztatjuk (bevágás, többletterhelés, pórusvíznyomás
növekedés stb.).

Egy rézsű állékonyságát mind feltöltések, mind bevágások, mind természetes hajlású domboldalak esetében
számtalan tényező befolyásolja. A rézsűk állékonyságát befolyásoló legfontosabb hatásokat a 7.1. táblázat foglalja
össze és a 7.1.-7.2. ábrák szemléltetik.

Az atmoszferíliák fizikai hatásai Egyéb természeti hatások Mesterséges beavatkozások

1. A víz hatásai

a) A felszíni víz erodáló hatása 
b) A talajba beszivárgó csapadékvíz 
c) Felszín alatti vizek hatásai 
- Nyugvó talajvíz 
- Gravitációsan áramló víz 
- Kapillárisan mozgóvíz

a) Élővíz erodáló hatása 
- Nyugvó víz 
- Folyó víz 
- Hullámzó víz
b) Források hatása

a) Víznyomás előidézése 
- Hidrosztatikus nyomás 
- Pórusvíznyomás
- Csővezetékből talajba jutó víz

2. Hőmérséklet és víz együttes
hatása

2. Kémiai hatások 2. Terhelések hatása

a) Kiszáradás, zsugorodás
b) Fagyhatás
c) Hévforrások

a) Báziscsere
b) Egyéb kémiai hatások
- kioldódás, kilúgozódás, stb., 
- kötőerő csökkenése

a) Önsúly
b) Külső terhelés

3. Légmozgás 3. Tektonikai hatások 3. Dinamikus hatások

a) Szél okozta erózió
b) Koptató hatás

a) Lassú kéregmozgások
b) Földrengés

a) Túltömörödés
b) Szilárdítás

4. Biológiai hatások 4. Egyéb hatások

a) Állatok
b) Növények
c) Baktériumok

a) Túltömörödés
b) Szilárdítás

7.1.  táblázat: A rézsűk állékonyságát befolyásoló tényezők [ii ]



7.1.  ábra:  A bevágási rézsűk állékonyságára kiható legfontosabb tényezők [iii]

7.2.  ábra:  A töltéskárosodások leggyakoribb okai  [iv]



2. A FELSZÍNMOZGÁSOK TÍPUSAI

Suvadás

Rövid idő alatt lejátszódó és a jelentős mennyiségű földtömeget megmozgató felszínmozgás. A mozgás nyírás általi
tönkremenetelből keletkezik, egyetlen vagy több csúszófelület mentén, egyszerre. A mozgások sebessége először
többnyire kicsi, de a talaj nyírószilárdságának kimerülésével robbanásszerűen felgyorsul. A tömegmozgások
jellemzően a lejtő átlagoshoz képest kissé meredekebb részén kezdődnek és körcsúszólapok mentén jönnek létre. A
csúszólap teteje a felszíntől meredek szögben (sokszor közel függőlegesen) indul, az alsó kimetsződésnél pedig a
vízszinteshez közeli. A csúszás fejénél megjelenő ívelt talajrepedések a várhatóan bekövetkező mozgásokat jelzik.
Hazánk legnagyobb suvadása Arlónál található, a Csahó-hegy első leszakadása 1863-ban volt, létrehozva a Szohony-
völgyben található tavat.

7.3.  ábra:  A felszínmozgások típusai:  suvadás

Partrogyás

A tömegmozgások jellemzően sík- és körcsúszólapokból álló összetett felületek mentén zajlanak le. A csúszólap teteje
a partfal feletti felszíntől közel függőlegesen indul és alámetsző jellegű, vagyis alsó kimetsződése jóval a partfal lába
előtti. A csúszás közeledtét a partfal tetején megjelenő húzási repedések jelzik. A mozgások lezajlása után a partfal
tetején egy kisebb magasságú, közel függőleges szakasz marad vissza, amely a későbbiek során többnyire ismét
megrogyik. Partrogyások a Duna és a Balaton melletti  magaspartok mentén okoznak évről-évre visszatérő
problémákat.



7.4.  ábra:  A felszínmozgások típusai:  partrogyás

Rétegcsúszás

A rétegcsúszás egy ferde, jellemzően lejtőirányú és többé-kevésbé sík felület mentén jön létre, a felette levő réteg
(vagy rétegek) elcsúszásával. Oka többnyire egy átázott, kis nyírószilárdságú talajzóna jelenléte. Többnyire jelentős
vastagságú (ez akár 10-20 m is lehet) felszíni talajzónát érint, így igen jelentős károkat okozhat. A mozgásokat
megelőzően a csúszás fejénél talajrepedések alakulhatnak ki, különösen akkor, ha a csúszást progresszív kúszás előzi
meg. Mozgása közben blokkokra, tömbökre szakadhat, melyeket jelentős szélességű és melység repedések, árkok
választanak el egymástól, s amelyek eltérő módon mozoghatnak.



7.5.  ábra:  A felszínmozgások típusai:  rétegcsúszás

Omlások

Hirtelen lejátszódó, nagy sebességű tömegáthelyeződések, amelyek során a lefelé mozgó anyag útjának egy részét
szabadeséssel teszi meg. A mozgó anyag mérete változatos lehet, úgymint kőpergés, kőhullás, hegyomlás, partomlás,
kőlavina.

7.6.  ábra:  A felszínmozgások típusai:  omlások

Kúszás

Ez a mozgástípus leginkább a felső vékony, maximum néhány méter vastagságú talajzónát érinti, de igen nagy
területekre, egész lejtőoldalakra kiterjedhet. A folyamatos mozgás sebessége - főként a meteorológiai tényezők



hatására - időben változik, de általában igen lassú, többnyire néhány mm-cm/év nagyságú. Jelenlétére a lejtőn álló
meggörbült törzsű fák, elferdült oszlopok és kerítések, a szintvonalakkal párhuzamosan futó sűrű repedés-hálózat stb.
figyelmeztetnek.

7.7.  ábra:  A felszínmozgások típusai:  kúszás

Talajfolyások

Képlékennyé vált anyagok egyenes vonalú vagy örvénylő (turbulens) mozgása a lejtő irányába. Feltétele: elegendő víz,
az anyag átnedvesedése, vízzel való átitatódása. Pl: szoliflukció (iszap-, talaj- és törmelékfolyások), geliszoliflukció
(fagyott területeken a felső réteg felolvadásakor bekövetkező talaj- és törmelékfolyások)  [v].

7.8.  ábra:  A felszínmozgások típusai:  talajfolyás

Lejtős tömegmozgást Magyarországon több, mint 2000 helyszínen ismerünk (7.9. ábra (Osvald, 2008)).



7.9.  ábra:  Ismert  lejtős tömegmozgások Magyarországon

3. AZ ÁLLÉKONYSÁG VIZSGÁLATA

A meglévő rézsűk, lejtők állékonyságának a vizsgálatakor a feladat a csúszással, tönkremenetellel szembeni biztonság
meghatározása, illetve építendő földműveknél a megkívánt biztonsággal rendelkező állékony rézsűhajlás
meghatározása.

  

 

A biztonságot általánosságban a

hányadossal értelmezzük,

ahol   a csúszólapon (tönkremeneteli felületen) rendelkezésre álló átlagos nyírószilárdság,   a csúszólapon

(tönkremeneteli felületen) az egyensúlyhoz éppen szükséges nyírószilárdság, ami azonos a működő
nyírófeszültséggel.  [vi]

A csúszólap a törési állapotú pontokat összekötő, a törési síkokat érintő, térbeli felület, de a - biztonság javára
közelítve - a lecsúszó földtömegnek általában csak egy síkmetszetét vizsgáljuk.

Alakját számos körülmény befolyásolja, felvételénél néhány, többségében elméletileg is igazolt irányelv nyújthat
segítséget:

Irányelvek a csúszólap felvételéhez (7.10. ábra):

Rézsűhajlás
 

meredek (kb. ) rézsű esetén talpponti csúszólap

 
lapos (kb. .) rézsű esetén alámetsző csúszólap

 



Talajfajta, földtani felépítés
 

homogén szemcsés talaj ( ) esetén: logaritmikus spirális csúszólap

 
homogén kötött talaj ( ) esetén: kör alakú csúszólap

 
rétegzett felépítés, kis nyírószilárdságú réteg közbetelepülés: összetett csúszólap (egyenes és görbe felület)
 

Építmények, terhelés, erősítés: összetett felület

7.10.  ábra:  Csúszólap típusok

A földtani felépítés sok esetben eleve definiálja a várható tönkremeneteli felület felvételét. Bekövetkezett mozgások,
csúszások esetében a feltárások, vizsgálatok eredményei, valamint a helyszíni nyomok, felismerhető tönkremeneteli
felületek, húzási repedések segítenek a csúszólap valószínűsíthető helyének a meghatározásában.

A nyírófeszültségek általában a föld önsúlyából (G), a felszíni statikus és dinamikus terhelésekből (P), a talajvíz
áramlási nyomásából (V) – együttesen az eredő tömegerőkből (R), valamint a földrengésből származhatnak.

A nyírószilárdságot a csúszólapon a Coulomb-törvény szerint értelmezzük. A normálfeszültségek eredője a normálerő
(N), a súrlódási ellenállásoké a súrlódási erő (S), a kohézió eredője a kohéziós erő (K) (7.11. ábra). A vizsgálatokat a
hatékony vagy a teljes feszültségek analízisével lehet végezni, lehetőség szerint az előbbire törekedve.  [vii ]



7.11.  ábra:  A rézsűállékonyság alapvető tényezői

Az állékonyságvizsgálat során a következő lépéseket ismételgetjük, míg a legkisebb biztonságot megtaláljuk:

csúszólap felvétele
 
a lecsúszó földtestre ható erők felvétele
 
az egyensúlyhoz szükséges nyírószilárdság meghatározása a földtest egyensúlyvizsgálatából
 
a csúszólaphoz tartozó biztonsági tényező meghatározása
 
a minimális biztonsági tényező meghatározása szélsőérték kereséssel.

A feladat tehát a következő: a lehetséges, reálisan számításba jövő csúszólapok közül meg keresni azt, amely mentén
az állékonysági biztonság minimális. A feladatot a következőképpen is megfogalmazhatjuk: az adott rézsűgeometria és
igénybevétel mellett a lehetséges csúszólapok közül melyik az, amely mentén a talaj oldaláról a legnagyobb
nyírószilárdság szükséges. A feladatot megoldhatjuk mind analitikusan, mind grafikusan. Ezen utóbbi megoldások a
számítógépek elterjedésével gyakorlatilag kiszorultak az alkalmazott módszerek közül. Az analitikus megoldásokra
számtalan jó szoftver kereskedelmi forgalomban beszerezhető, az alkalmazó számára gyakorlatilag eltűnik a megoldás
fizikai háttere, valamint a megoldásnál alkalmazott megfontolások, korlátok, ami gyakran hibás végeredményhez
vezethet. A következőkben először áttekintjük az analitikus megoldások általánosan alkalmazott alapgondolatait, majd
a legismertebb egyszerű grafikus megoldást, az ún. Jáky-módszert.

4. AZ ÁLLÉKONYSÁGI BIZTONSÁG MEGHATÁROZÁSA

Az analitikus megoldások elvének, gondolatmenetének a megértéséhez a 7.12. ábrán feltüntetett egyszerű esetet
vizsgáljuk.



7.12.  ábra:  A csúszó tömeg egyensúlyának a vizsgálata

  

 

Az ábra jelöléseinek felhasználásával felírható a következő nyomatéki egyenlet:

                                                                                   (1)

A K kohézió erő nagysága:

                                                                                                               (2)

A részletszámításokat mellőzve belátható, hogy az egyensúlyi (1) egyenletben szereplő erők, geometriai jellemzők
felírhatók a következő paraméterek függvényében

  

 

                                                                                 (3)

                                                                                (4)

                                                                                           (5)

Ha a fentiekben kifejezett paramétereket behelyettesítjük a kiindulási (1) egyensúlyi egyenletbe, akkor kapunk egy
olyan összefüggést, amely tartalmazza az adott rézsű geometriai jellemzőit és az állékonyság (egyensúly)
biztosításához szükséges nyírószilárdsági paramétereket. A (2)-(5) egyenletek behelyettesítése után átrendezve az (1)
egyenletet, a kohézióra a következő jellegű kifejezés adódik (6):

  

 

                                                                               (6)



A (6) összefüggés általánosságban azt fejezi ki, hogy az adott rézsűgeometria mellett, egy feltételezett csúszólap
mentén milyen nyírószilárdság értékpárra van szükség az állékonyság biztosításához.

Mint tudjuk, mi azt a csúszólapot keressük, amely mentén az állékonysági biztonság minimális, azaz amely mentén
az adott szituációban a maximális nyírószilárdsági paraméterekre van szükség.

Mint tudjuk, egy adott rézsűnél

A (6) összefüggés alapján keressük, hogy melyik az a csúszólap, amely mentén a maximális kohézió értékre van
szükségünk:

                                                                                                                    (7)

A szükséges maximális kohézió értékét a (6) egyenletből szélsőérték számítással határozhatjuk meg, a (8)-(10)
összefüggéseknek megfelelően.

                                                                                                                     (8)

                                                                                                                     (9)

                                                                                       (10)

A (10) összefüggésben szereplő   állékonysági tényező értelmezése:

  számszerű értékeit   rézsűhajlás és   belső súrlódási szög függvényében a 7.13. ábra tünteti fel. Az ábra

segítségével a   és   szögek ismeretében a még állékony rézsű magassága egyszerűen számítható. Az

eredményvonal az ábrát két zónára osztja; a jobb oldali, I. zónában kizárólag talpponti csúszólap a veszélyes. A bal
oldali II. zónában - a laposabb rézsűk tartományában - három esetet kell megkülönböztetni. Az 1. esetben a rézsű és
annak altalaja homogén és talpponti csúszólap a veszélyes, amely kissé belemetsz a rézsű altalajába is (a mélységi
tényező tehát egynél nagyobb). A 2. eset kicsiny   értékek mellett (  ) fordulhat elő (alámetsző csúszólap),

amely az A talppont előtt fut ki a terepre. A 3. esetben a rézsű talpsíkja alatt kemény altalaj van, melybe a csúszólap
nem metszhet bele; kicsiny súrlódási szögek mellett tehát a rézsűre az A pont fölött kifutó csúszólap keletkezik a 

  esethez hasonlóan. A három esetet különböző jellegű vonalak mutatják, mindig csak ott, hol annak

előfordulása lehetséges, vagy veszélyes.

Az A pont alá metsző, mélyebben futó csúszólap fellépése - mint az az ábrából is kitűnik - csak akkor várható, ha 
 . Ezért, ha homogén talajban alámetsző csúszólapon csúszás következett be, arra következtethettünk, hogy 

  értéke a csúszás idején közel volt zérushoz. A mélységi tényezőnek a befolyása is olyan kicsiny, hogy figyelmen

kívül hagyása sokszor indokolt. [viii]



7.13.  ábra:  Az állékonysági  tényező értéke a rézsűhajlás függvényében

A grafikus megoldások közül a legismertebb az ún. Jáky-módszer, amelynek az ismerete a rézsűk állékonysága
mechanikai alapjainak a megértéséhez nyújt segítséget (7.14. ábra).



 

7.14.  ábra:  A súrlódó körös eljárás (Jáky-módszer)

A Jáky-módszernél a következő erőket kell meghatároznunk:

G súlyerő (ha egyéb külső erők is vannak - külső terhelés, áramlási nyomás, felhajtó erő, földrengés, stb. - akkor
ezeket vektoriálisan hozzáadjuk a G súlyerőhöz, eredőjük az eredő tömegerő (  ), és a továbbiakban ezzel
dolgozunk az ábra szerinti G súlyerő helyett.
 
 Ki kohéziós erő,  a csúszólapon keletkező elemi kohéziós erők eredője, nagysága a vektoriális összegzés szerint a 

  kohéziótól függően:  

 
A Qi támasztóerő (csúszólap reakció erő),  az elemi normál- és súrlódási erők eredője: nagysága ismeretlen,

iránya érinti az   sugarú súrlódó köröket.

Tudjuk, hogy az eredő tömegerő ( ), a kohézió erő (Ki) és a (Qi) támasztóerő zárt vektorsokszöget alkot.

Ismerve az eredő tömegerő nagyságát, kohéziós erő és a csúszólap reakcióerő irányát, a vektorsokszögben az
egységnyi biztonsághoz szükséges kohézióerő meghatározható.

  

 

A biztonsági tényezőt a következőképpen kapjuk:

A fenti eljárást több csúszólapra megismételve megkereshető az a tönkremeneteli felület, amely mentén a biztonsági
tényező értéke a legkisebb.



A fent leírt módszerrel határozva meg a biztonsági tényező értékét, alapvető probléma, hogy a csak a kohéziók
hányadosaként vettük figyelembe a talaj nyírószilárdságát és gyakorlatilag azt feltételeztük, hogy a belső súrlódási
szög "teljesen ki van használva", azaz a belső súrlódási szögnél nem vettünk figyelembe biztonsági tényezőt. A
biztonsági tényező korrekt értelmezése:

A feladat megoldható a Jáky-módszerrel is, ha az  sugarú súrlódási köröknél a sugarat csökkentjük egy

feltételezett  biztonsági tényezővel , így változik a Qi súrlódó erő iránya és a szükséges kohézió erő nagysága is,

azaz egy biztonsági tényező értéket kapunk. A feladatot mindaddig ismételjük, amíg

feltétel teljesül.

Mint látható, a grafikus eljárás nagyon lassú és fáradtságos, a modern számítástechnikai eszközök gyakorlatilag
teljesen kiszorították az alkalmazásukat.

A lamellás állékonyságvizsgálatok a számítógépek terjedésével és a kereskedelmi forgalomban könnyen
beszerezhető szoftvereknek köszönhetően jelentősen előtérbe kerültek és az egyik leggyakrabban alkalmazott
módszerek közé tartoznak. Alkalmazásuk viszonylag egyszerű és gyors, az eredmények megbízhatóak. A
következőkben az általános elveket tekintjük át és röviden tárgyaljuk a leggyakrabban alkalmazott módszerek
peremfeltételeit, feltevéseit.

A lamellás állékonyságvizsgálat alapgondolata, hogy a vizsgálandó, elmozduló földtömeget függőlegesen lamellákra
osztjuk és az egyensúlyvizsgálatot lamellánként végezzük. A leggyakrabban alkalmazott lamellás módszereknél
feltételezzük, hogy az egymással párhuzamos síkokban a csúszólap alakja azonos, azaz a lecsúszó földtömeg egy
hengerpalást mentén csúszik. Ebben az esetben elegendő a mozgás irányára merőleges 2 oldalon vizsgálni a
lamella erőjátékát (2D megoldás). A valóságban a mozgó földtömeg - a legtöbb esetben - közelítőleg egy gömbhéjhoz
hasonló felületen csúszik, azaz ekkor a lamella (hasáb) mind a négy oldalán működő erők egyensúlyát kellene
vizsgálni (3D megoldás). Ezt az ellentmondást a gyakorlati számításoknál azzal a biztonság javára szolgáló
közelítéssel oldjuk fel, hogy a vizsgálatainkat az ún. legveszélyesebb keresztmetszetben végezzük. A 3D megoldások
bonyolultak és általában nem rendelkezünk annyi kőzetfizikai paraméterrel (vizsgálattal) amennyi a korrekt
megoldáshoz szükéges lenne, és ekkor a vizsgálat csak egy "látszólagos pontosság" érzetét szolgálja.

Általában igaz, hogy minél sűrűbb a lamellaosztás, annál pontosabb a kapott eredmény, de 8-10 lamellánál nagyobb
darabszám esetében a biztonsági tényező értéke a gyakorlat számára jelentőséggel bíró értékkel már nem változik.

A lamellaosztás "szabályai": osztásvonalat (lamella osztást) kell felvenni a csúszólap és réteghatárok
metszéspontjánál, az alakzat (pl. törésvonal a rézsűben)-, a terhelés változásánál.

Az egy lamellára ható erőket általánosságban a 7.15. ábra szemlélteti.  [ix]

Egy lamellára ható ismert, számítható erők:

A Gi súlyerő nagysága és hatásvonala számítható a méretekből, a talaj térfogatsűrűségéből;
 
Wi bal és jobboldali az oldalfalakra ható víznyomások nagysága és hatásvonala számítható az áramképből;
 
A csúszólapon ható Vi víznyomás (pórusvíznyomás) nagysága és hatásvonala
 
számítható az áramképből;
 
egyéb erők (pl. felszíni terhelés) eredő tömegerőként Gi-vel összegezhetők.

Egy lamellára ható ismeretlen erők:

Csúszólapon ható erők:
 

A normálerő nagysága (Ni)
 
A normálerő helye (k i)
 
Az  a nyírási ellenállás biztonsági tényezővel csökkentett értéke.



 
A lamellák oldalfalain ható földnyomás
 

A földnyomás vízszintes komponenseinek a nagysága (Eib és Eij)
 
A földnyomás függőleges komponenseinek a nagysága (T ib  és Tij)
 
A földnyomás hatásvonalának a helye (hib és hij)

Egy lamella egyensúlyi egyenletei:

2 db vetületi egyenlet
 

1 db függőleges vagy normálirányú vetületi egyenlet ( )

 
1 db vízszintes (vagy csúszólap irányú) vetületi egyenlet ( )

 

1 db nyomatéki egyenlet az I sarokpontra ( )

 
A Coulomb-féle törési feltétel a csúszólapon ható erőkre:

7.15.  ábra:  A lamellára ható erők

A lamellára ható ismert és ismeretlen erőkre felírható vetületi, nyomatéki egyenleteket és a törési feltételből adódó
egyenleteket összegezve n db lamella esetében a 7.1. táblázatban összegzett egyenletek és ismeretlenek adódnak.
Mint látható, összesen van 6n-2 ismeretlenünk és 4n egyenletünk. Ha eltekintünk az n=1 triviális megoldástól (ekkor
nincsenek lamellák), a feladat csak úgy oldható meg, ha bizonyos feltevésekkel élve csökkentjük az ismeretlenek
számát.  [x] Az egyes ismert megoldások gyakorlatilag ezekben a feltevésekben, közelítésekben, a megoldások
matematikai módszereiben különböznek.

Ismeretlenek Egyenletek

jele száma típusa száma

Ni n n

ki n n



Si n n

Ei n-1 n

Ti n-1

hi n-1

(biztonsági tényező) 1

összesen 6n-2 összesen 4n

7.2.  táblázat: Az ismeretlenek és egyensúlyi egyenletek száma N db lamella 
állékonyságvizsgálata esetében [xi]

A lamellás megoldások közül a legegyszerűbb és a legrégebben használatos a Fellenius-féle (ún. svéd nyomatéki)
megoldás. Korábban az a felfogás volt általános hogy elegendően finom lamellaosztás esetén az  és az   erők

különbsége olyan kicsiny, hogy elhanyagolható. Ez azt jelenti, hogy azzal az egyszerűsítő feltevéssel élünk, hogy az 
  erők egyensúlyozzák egymást. Ekkor az állékonysági biztonságot a csúszólap középpontjára felírt nyomaték-

hányados alapján határozhatjuk meg (7.16. ábra).

7.16.  ábra:  Állékonyságvizsgálat  a  svéd nyomatéki módszer segítségével

  

 

A törés határhelyzetének eléréséhez szükséges erők nyomatéka:

A ténylegesen működő tangenciális erők nyomatéka:

A biztonsági tényező az   és   nyomatékok hányadosa:



A kritikus csúszólapot most is próbálgatással keressük meg.

Rétegzett felépítés esetében a nyírószilárdsági paramétereket rétegenként változtatva vesszük figyelembe

A svéd nyomatéki módszer elvileg kifogásolható, ma már kevésbé használatos gyors módszer, az elkövetett hiba kb.
20%, azaz a lamellás megoldások esetében ezzel a módszerrel kapjuk a legkisebb biztonsági tényezőt.

A gyakorlati számításokban az egyik leginkább alkalmazott módszer a ún. Bishop féle egyszerűsített megoldás. Ekkor
azzal a közelítéssel élünk, hogy egy lamella két oldalán a földnyomás vertikális komponensei megegyeznek és zérus
értékűek, az eredő erők a lamella két oldalán vízszintesek, azaz:

  de 

  

 

A biztonsági tényezőt a következő összefüggés alapján, iterációval tudjuk meghatározni:

ahol a 7.15. ábra jelölésein kívül:

 :  a csúszólap érintőjének hajlása az adott lamellánál

 
 :  a pórusvíznyomás értéke a lamella alján

 
 : a lamella szélessége

A Bishop-módszer a gyakorlati számításoknál általánosan elfogadott, viszonylag egyszerű, az elkövetett hiba pár
százalék.

A mindennapi gyakorlatban az egyik legjobban elterjedt megoldás a ún. Janbu módszer. A módszernél figyelembe
vesszük, hogy a lamellák oldalfalain az eredő földnyomásnak mind a vertikális, mind a horizontális komponense
különböző nagyságú, azaz:

  valamint 

A biztonsági tényezőt a következő összefüggés alapján, iterációval tudjuk meghatározni:

A Janbu-módszerrel kapott biztonsági tényező korrekt, a három tárgyalt lamellás módszer közül a legpontosabb és
értelemszerűen a legnagyobb biztonsági tényező értéket adja, így alkalmazása gazdaságos rézsűkialakítást
eredményez.

Rétegcsúszásoknál a csúszólap meghatározó szakasza valamilyen determinált sík, többnyire egy réteghatár,
amelynek két oldalán a rétegek nyírószilárdságában jelentős eltérés tapasztalható, például egy mélyebben települő



keményebb réteg esetében. Ugyancsak rétegcsúszás kialakulása várható egy lejtőoldallal párhuzamos dőlésű gyenge
nyírószilárdságú sávban. Ebben az esetben a körcsúszólapos megoldások helyett előtérbe kerülnek az összetett
csúszófelület menti vizsgálatok, az ún. blokkos eljárások. A Janbu módszer szintén alkalmazható összetett
tönkremeneteli felület esetében is, de ekkor a csúszólapnak a körtől való eltérése miatt a számított biztonsági tényezőt
egy korrekciós tényezővel korrigálni kell.

A rétegcsúszás vizsgálatát az ún. blokkos állékonyság-vizsgálattal a 7.17. ábra szemlélteti. A lecsúszó földtömeget
három részre bontjuk. A középső rész egyensúlyát vizsgáljuk, amelynek során a vizsgált földtömeg alatti illetve feletti
térrész hatását egy-egy reakcióerővel helyettesítjük. Az összetett csúszólap állhat tisztán egyenes szakaszokból, vagy
egyenes (középső rész) és görbe elemekből. A középső zónát (blokkot) a völgy felőli oldalon a passzív földellenállás
támasztja és felülről az aktív földnyomás terheli. A középső blokkra ható erők felvétele után a vizsgálatot súrlódó
körös eljáráshoz (Jáky-módszer) hasonlóan kell elvégezni, megkeresve azt a tönkremeneteli szakaszt, amelynél az
állékonysági biztonság a legkisebb. A biztonsági tényezőt a következő összefüggés alapján határozhatjuk meg:

7.17.  ábra:  Blokkos állékonyság-vizsgálat

Az állékonysági biztonság meghatározására igen szemléletes eljárást dolgozott ki Kézdi (1970) . Az állékonysági
biztonságot, mint azt a korábbiakban már láttuk, a

hányadossal értelmezzük, ahol   a csúszólapon (tönkremeneteli felületen) rendelkezésre álló átlagos

nyírószilárdság,   a csúszólapon (tönkremeneteli felületen) az egyensúlyhoz éppen szükséges nyírószilárdság,

ami azonos a működő nyírófeszültséggel. A fenti értelmezésből az is következik, hogy a nyírószilárdsági
paraméterekre külön-külön értelmezett biztonsági tényezőknek is azonosaknak kell lenniük, azaz a kohézióban és a
belső súrlódási szögben, a két nyírószilárdsági paraméterben a "kihasználtságnak" azonosnak kell lennie, azaz

Kézdi javaslata szerint egy adott rézsűnél - bármely módszert is használjunk - meg tudjuk határozni az egységnyi
biztonsági tényezőhöz szükséges összetartozó  értékpárokat. Ha az eredményeket a 7.18. ábra szerinti

feldolgozásban ábrázoljuk, majd ábrázoljuk a tényleges  és  értékeket megadó pontot (A pont), s ezt összekötjük a

koordináta-rendszer 0 kezdőpontjával, a kapott egyenes a határhelyzethez tartozó görbét az  pontban metszi. A 
biztonsági tényező értéke ekkor:



7.18.  ábra:  A biztonsági tényező értelmezése Kézdi  javaslata alapján

A bemutatott módszert csúszólap alaktól és módszertől függetlenül alkalmazhatjuk. Különösen jól alkalmazható olyan
esetekben, amikor egy már megépült földmű, egy természetes lejtő, egy megcsúszott terület állékonyságát kell
vizsgálni és a lehetséges megoldásokat mérlegelni, valamint akkor is, amikor nem egy összetartozó   értékpárral

dolgozunk, hanem több nyírószilárdsági vizsgálati eredménnyel rendelkezünk. Utóbbi esetben döntenünk kell, hogy a
lehetséges értékpárok közül melyek azok, amelyeket az állékonyság megítélésénél figyelembe kell vennünk.

Egy földmű állékonysági biztonsága valójában egyetlen számított biztonsági tényezővel nem jellemezhető, a
biztonsági tényező a valóságban egy valószínűségi változó. A kérdés úgy vetődik fel, hogy mi a valószínűsége
annak, hogy a vizsgált földmű, rézsű, lejtő, stb. az adott kialakítás, földtani felépítés, változó nyírószilárdsági
paraméterek, esetleg változó külső terhelés (talajvízáramlás, külső terhelés, földrengés) mellett a megkívánt
állékonysági biztonsággal rendelkezik. A felsorolt, az állékonyságot befolyásoló paraméterek közül vannak,
amelyek állandóak (pl. rézsű geometria, földtani felépítés, külső statikus terhek) és vannak, amelyek
valószínűségi változók. Utóbbiak esetében további probléma, hogy mi a valószínűsége ezen események/változók –
különösen a kedvezőtlen esetek – együttes előfordulásának?

A 7.19 ábra egy lehetséges megoldást mutat be a Kézdi módszer alkalmazására, amikor figyelembe vesszük a
nyírószilárdsági paraméter értékek változását és szórását. A megoldás menete a következő:



7.19.  ábra:  A biztonsági tényező értékének a meghatározása a nyírószilárdsági paraméter értékek szórásának figyelembe vételével

1. állékonyságvizsgálati módszerrel meghatározzuk az egységnyi biztonsági tényezőhöz szükséges nyírószilárdsági
paraméter értékeket és   vagy   koordináta rendszerben ábrázoljuk az eredményeket.

 
2. a koordináta rendszerben ábrázoljuk a mért   értékpárokat.

 
3. a   értékek gyakorisági görbéjét.

 
4. a   és   tartományt. A   és   értékét valamilyen előfordulási valószínűséghez kötjük, pl.

95%. Így megkapjuk egy adott valószínűséggel előforduló kedvező ill. kedvezőtlen nyírószilárdsági paraméter
értékek tartományát.
 

5. a biztonsági tényezőt. Az A - B - C -D lehetséges pontok közül a biztonsági tényezőt értelemszerűen a " 
 " (kötött talajokra jellemző) illetve a "  " (szemcsés talajokra jellemző)

értékekhez tartozó B illetve D pontok alapján határozzuk meg:

 

Az így meghatározott  , illetve   biztonsági tényező értékek közül a kisebbiket választva megkapjuk a biztonsági

tényező adott valószínűségi szinten várható értékét.

A rézsű, földmű állékonyságát nagymértékben befolyásolja a talajvíz szintje, az áramló talajvíz/rétegvíz áramlási
nyomása. A víz hatását a vizsgálatoknál mindenképpen figyelembe kell venni.



A grafikus megoldásoknál az áramképből a potenciál-eloszlás alapján meghatározzuk a csúszólapra ható
víznyomásokat, meghatározzuk azok eredő erejét és hozzáadva a G súlyerőhöz az eredő tömegerővel számolunk
tovább.

Lamellás megoldásoknál a potenciálkép alapján meghatározható a lamella alján a csúszólapra ható u
(pórus)víznyomás és a számításoknál ezt a bemutatott módszerek figyelembe veszik.

5. FELADATOK

FELADATOK 7. LECKE 1. FELADATSOR

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

 Válassza ki a helyes megoldást! 

1. milyen jellegű a felszínmozgás sebessége suvadások esetében?
 

 
 

fokozatosan gyorsuló
 

lassú
 

2. Milyen felszínmozgásról van szó? "A mozgások a Duna és a Balaton
melletti magaspartok mentén okoznak évről-évre visszatérő problémákat."
 

 
 

partrogyás
 

suvadás

 
 

 
kúszás

 
rétegcsúszás

3. Melyik megállapítás igaz?
 

 
 

A kúszás sebessége többnyire néhány mm-cm/nap nagyságú.

 
 

A kúszás sebessége többnyire néhány mm-cm/óra nagyságú.

 
 

A kúszás sebessége többnyire néhány mm-cm/év nagyságú.

4. Mi a geliszoliflukció?
 

 
 

Iszap, talaj és törmelékfolyások.

 
 

Gélszerű állapotba jutott talaj megfolyósodása.

  
Fagyott területeken a felső réteg felolvadásakor bekövetkező talaj és
törmelékfolyások.

5. Hány helyen ismerünk magyarországon lejtős tömegmozgást?
 

 
 

kevesebb, mint 1000
 

kb. 2000

 
 

 
1514  

 



6. Hogyan értelmezzük a biztonsági tényezőt? (több lehetséges helyes
válasz!)
 

 
 

A tényleges és szükséges kohézió hányadosaként.

 
 

A nyírószilárdság és nyírófeszültség hányadosaként.

  
Kohézió nélküli talajoknál hányadossal.

 
 

A tényleges és szükséges kohézióerő hányadosaként.

7. Milyen csúszólap alakul ki rétegzett felépítés, kis nyírószilárdságú réteg
közbetelepülés esetében?
 

 
 

kör
 

logaritmikus spirális

 
 

 
összetett

 
görbe

 
 

sík  
 

 Igaz-e a következő állítás? 

8. Homogén szemcsés talaj (c=0 kN/m2) esetén általában sík
csúszólap alakul ki.  

I H

 Egészítse ki a következő mondatot! 

9. Állékonyságvizsgálatoknál a feladat a következő: a lehetséges, reálisan
számításba jövő csúszólapok közül meg keresni azt, amely mentén az

állékonysági biztonság  . 

 Melyik állítás igaz? (Több lehetséges helyes válasz!) 

10. A rézsűállékonysági vizsgálatok során azt a csúszólapot keressük, amely
mentén...
 

 
 

A talajvíz áramlási nyomása a legnagyobb.

 
 

A maximális nyírószilárdság értékre van szükség.

 
 

Az állékonysággal szembeni biztonság minimális.

 
 

A talaj nyírószilárdsága minimális.

 
 

A nyírófeszültség értéke maximális.



 Sorolja fel, milyen erők ismeretére van szükség a Jáky-módszernél! 

 Súlyerő,  erő és  erő.   

 Válassza ki a helyes megoldást! 

13. Mit határozunk meg a Jáky-módszerrel?
 

 
 

Az egységnyi biztonsághoz szükséges támasztóerőt.

 
 

Az egységnyi biztonsághoz szükséges nyíróerőt.

 
 

Az egységnyi biztonsághoz szükséges kohézióerőt.

FELADATOK 7. LECKE 2. FELADATSOR

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

 Igaz-e a következő állítás? 

1. A Jáky módszerrel kapott minimális biztonsági tényező a tényleges
értéknél kisebb.  

I H

 Egészítse ki a következő mondatban a hiányzó szavakat! 

2. A lamellás állékonyságvizsgálat alapgondolata, hogy a vizsgálandó,
elmozduló földtömeget függőlegesen (1) osztjuk és az
egyensúlyvizsgálatot (2) végezzük.
 

 
 

(1) cellákra - (2) cellánként
 

(1) blokkokra - (2) blokkokként

 
 

 
(1) lamellákra - (2) lamellánként  

 

3. A lamellaosztás „szabályai”: osztásvonalat (lamella osztást) kell felvenni
a csúszólap és a réteghatárok (1), az alakzat (pl. törésvonal a rézsűben),
és a (2) változásánál.
 

 
 

(1): metszésppontjánál – (2) terhelés

 
(1): mentén – (2) geometria



 

 
 

(1): mentén – (2) terhelés

 Igaz-e a következő állítás? 

4. Érdemes minél több lamellát (50-100) felvenni, mert akkor
lényegesen pontosabb lesz a kapott biztonsági tényező értéke.  

I H

 Adja meg a helyes választ! 

5. Általában ... lamellánál nagyobb darabszám esetében a biztonsági tényező
értéke a gyakorlat számára jelentőséggel bíró értékkel már nem változik.
 

 
 

8-10
 

15-20

 
 

 
30-40  

 

6. Melyik állítás igaz a Janbu módszer esetében?
 

 
  valamint   de  

7. Melyik állítás igaz a Bishop módszer esetében?
 

 
  valamint   de  

 
Állítsa a módszerrel számított biztonsági tényező szerinti növekvő sorrendbe
következő neveket! 

8.

 

1 

 

Janbu
Jáky
Bishop
Fellenius

 
 

2 
3 

4 

 Adja meg a helyes választ! 

9. Melyik állítás igaz a Bishop módszer esetében? A Bishop módszer a
gyakorlati számításoknál általánosan elfogadott, viszonylag egyszerű, az
elkövetett hiba:
 

 
 

±0,2 a biztonsági tényező értékében

 
 

pár százalék

 
 

5-6 %



 Egészítse ki a következő mondatban hiányzó szavakat! 

10. Rétegcsúszások esetében a körcsúszólapos megoldások helyett előtérbe
kerülnek az összetett csúszófelület menti vizsgálatok, az ún: ………………
 

 
 

blokkos eljárások
 

lamellás eljárások
 

 Adja meg a helyes választ! 

11. melyik biztonsági tényezőt tudjuk meghatározni az alábbiak közül a kézdi
módszer szerint? (Több helyes válasz lehetséges!)
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