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I. rész
(Az okok; a veszélyeztetett területek felismerése)
Mihail E. Popescu
Kevés olyan összetett probléma fordul elő a geotechnikai fel
adatok között, mint a lejtőcsúszásoké. Az állékonysEg vizsgá
latát és biztosítását még inkább bonyolítják a túlkonszolidált
agyagok tulajdonságai és fizikai jellemzői. Mindezek miatt ál
landóan nő az ilyen esetek iránti érdeklődés.
A jelenség elég általánosan ismert egész KeIet-Európában,ahol
nagy területeken fordulnak elő túlkonszolidált agyagok. Az irodalomban is számos közlés található az ilyen lejtők - ill.
az ezekben nyitott mesterséges bevágások - csúszásairól. Az
utóbbi évek publikációiban igen sok tudnivaló jelent meg az fe
zekre 'vonatkozó tapasztalatokról, elméletekről, helyszíni meg
figyelésekről és vizsgálati eredményekről. Ezek által figye
lemre méltó haladást értek el, különösen a csúszásokra vonat
kozó számítások, valamint a túlkonszolidált agyagok nyírószi
lárdságát befolyásoló tényezők ismerete terén. Folyamatosan
fejlődik a lejtőcsúszások megfigyelésének eszköztára, valamint
az elhárításuk ill. helyreállításuk módszereinek köre is.
Ez a beszámoló az e téren elért eredményekkel, az ezekre vonat
kozó mai ismereteinkkel foglalkozik... A bőséges irodalom át
tanulmányozása alapján az a következtetés vonható le, hogy bár
a kérdéscsoportra vonatkozó tudásunk rohamosan gyarapodhatott
a legutóbbi években, ismereteink mégis több vonatkozásban hiá
nyosak'.
+ a bukaresti építőmérnöki intézet tanára
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"Landslides in Overconsolidated Clays as Encountered in
Eastern Europe". State - of - the - Art Lecture; 4 th Int.
Symp. on Landslides, Torontó, 1984.
Ez a közlemény az előadás kissé (a szerző hozzájárulásával)
- értelemszerűen - rövidített szövegváltozatának első fele.
A kérdéssel kapcsolatos geotechnikai- ■’lajmechanikai tudni
valókat - vagyis az előadás-második felét - egy későbbi köz
lemény fogja ismertetni. (Fordította és a publikációt gondoz
ta: Dr. Varga László, KTMF, Győr)

Szert még sok tennivaló le3Z, amíg megnyugató eredményesség
gel előre jelezni ill. rendszabályozni tudjuk majd a túlkonszolidált agyagok lejtőinek mozgásait.
1 . Bevezetés
A földcsuszamlások jelensége régóta ismert Kelet-Európs külön
böző területein. Komoly fenyegetést jelentenek vagyontárgyak
és emberi életek ellen, súlyosságuk pedig évről évre nő, egye
nes arányban az ilyen szempontból kedvezőtlen területek foko
zódó igénybevételével. Bár az ebből fakadó költségeket még
felbecsülni is nagyon nehéz, valószínű, hogy a földcsuszkmlások által okozott károk a legtöbb országban évente több száz
ezer dollárra rúghatnak (Arnould, Frey; 1978).
Ennek természetes következménye az ebből fakadó gondok iránti
állandóan növekvő érdeklődés. így a lejtőmozgások kérdései a
jelentősebb kelet-európai konferenciák állandó témáivá váltak
(1977-ben Csehszlovákiában, 1979-ben és 1981-ben Lengyelor
szágban, 1981-ben a SZU-ban, 1982-ben és 1983-ban Romániában).
A földcsúszások analízisének gyors fejlődése kifejezésre jut
az ezekkel foglalkozó tanulmányok számában is. Cikkek, beszá
molók, könyvek sokasága jelent meg az utóbbi időkben, a tapasz
talatok, elméletek, helyszíni megfigyelések és kísérletek gaz
dag tárházaiként. Kevés hasonlóan komplex feladat van a geotechnika területén, mint a földcsúszások. Az ezek tanulmányozásá
nak bizonytalanságai azokból a bizonytalanságokból fakadnak,
amelyek az előre nehezen megállapítható természeti adottságok
ban rejlenek, hasonlóan az összes többi "geológiai" veszély
forráshoz (földrengések, vulkánkitörések, stb). Ezért egyetlen
eset sem kezelhető "rutin" feladatként, hanem mindig mérlegel
ni kell a konkrét helyi körülményeket is. ...
... A túlkonszolidált agyagokat minden mérnöki vonatkozásban
"problematikusnak" tartják.. A gondok nagy részét az ilyen ta
lajok szélsőségesen nagy térfogatváltozása, vagy a rézsűik instabilitása okozza. Ezért csak üdvözölni lehet a nemzetközi ta
lajmechanikai és alapozási egyesület (ISSMFE) földcsuszamlások
kal foglalkozó bizottságát azért, hogy megszervezte a 4. föld-
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csúszásokkal foglalkozó nemzetközi szimpózium kerekében a túl
konszolidált agyagok és lágy kőzetek csúszásaival foglalkozó
alszekciót.
A földcsuszamlás elég általánosan ismert jelenség egész Kelet-Európában, ahol nagy területeken fordulnak elő túlkonszoli
dált agyagok. A szakirodalomban számos példát találhatunk az
ilyen területek felszinmozgásaira, ill. az itt létesített be
vágások rézsűcsúszásaira. A legtöbb adat a Szovjetunióból,
Csehszlovákiából és Romániából származik, míg az e tekintetben
kedvezőbb topográfiai adottságú Lengyelországban és Magyaror
szágon viszonylag kevesebb az ilyen természetű gond.
Különösen sok tanulmány jelent meg az utóbbi években a túlkon
szolidált agyagokban lévő rézsűi: állékonyságáról. Esen belül
figyelemre méltó a haladás a túlkonszolidált agyagok nyírószi
lárdságát érintő kérdések, valamint az ilyen talajok földcsú
szásainak analízise területén. Jelentősek a csúszások megelő
zésével ill. helyreállításával foglalkozó vizsgálatok eredmé
nyei is, amelyek néhány ide tartozó kérdést új megvilágításba
helyeztek.
A szekcióülés felkért előadójaként e cikk szerzője áttanulmá
nyozta azokat az utóbbi években megjelent tanulmányokat, ame
lyekre a különböző országok nemzeti bizottságai felhívták a fi
gyelmét. A túlkonszolidált agyagokra való tekintettel főként a
kelet-európai szakértők anyagából merített, de - a jobb megér
tés érdekében - természetesen más országok forrásműveit is fi
gyelembe vette.
Ez a beszámoló a lejtőmozgásokkal és a bevágások rézsűcsúszá
saival foglalkozik. Ezek annyiban rokon jelenségek, hogy mind
két esetben jelentős a korábbi terhek átcsoportosulása,akár
erózió, akár földmunka okozza is. Lényegét tekintve ugyanis egy
geológiai hatásokra kialakult természetes lejtő stabilitási
kérdése nem különbözik -a mesterségesen kialakított bevágások
hosszú időtartamú egyensúlyi problémájától (Janbu, 1977). Sőt
olykor még azt is nehéz eldönteni, hogy a mozgást lejtő-, vagy
rézsűcsúszásnak kell-e‘ tekinteni.
A szerző úgy találta, hogy e nagyon szétágazó feladat egy elő. 125

adás keretében amúgysem tárgyalható meg a legkisebb részlete
kig, ezért a következő főbb témakörökre szorítkozott:
> a) a földcsuszamlások okai és lezajlása;
b) a földcsuszamlások és az általuk potenciálisan fenye
getett területek vizsgálata ill. felderítése;
c) a földcsuszamlások szempontjából lényeges talajtulaj
donságok;
d) a nyírószilárdság mobilizálási folyamata és az ezzel
összefüggő állékonyság-vizsgálati problémák;
e) a földcsuszamlások megelőzésének ill. "kézben tartásá
nak" módszerei.
2. A földcsúszások okai és lezajlása
Skemp.ton és Hutchinson (1969) definíciója szerint a "földcsú
szás" a talaj-, vagy kőzettömegek mindazon lefelé mozgása, amely a mozgó anyag határfelületén bekövetkező nyírási törés eredménye . Ezen belül aztán sokféle további csoportosítás van,
amelyek valamely jellemző körülmény hangsúlyozásával lehetnek
hasznosak a felismerés, a megelőzés, a szabályozás, vagy a ki
javítás számára. Az említett szerzők néhány gyakran előforduló
típust ismertetnek az egyszerű, a többszörös és az összetett
földúszási jelenségek sorában. Egyéb, szélesebb körben használt
osztályozások találhatók Tames (1978) valamint Zaruba és Mencl
(1982) publikációiban. A különböző típusú földcsúszások csopontosításánál a legnagyobb súllyal á mozgás jellegét és a mozgás
által érintett anyagok milyenségét veszik figyelembe.
Bizonyos földcsúszástípusok részletes helyszíni vizsgálata amikor a mozgás éveken át megfigyelhető volt - azt mutatta, hogy
nagyon ritka az, ha a csúszás előzmény nélkül, "egyszerre" kö
vetkezik be valamely egyetlen, görbe csúszólap mentén. Általá
ban a mozgás térben és időben is változik, méghozzá úgy, hogy
a jelenség egészében részt vevő tömegek egy része megmozdul,
miközben más részük még mozdulatlan marad. így hát különbség
lehet a résztömegek mozgásának sebességei, sőt a mozgások jel
lege között is. A különböző osztályozások hasznossága főként
éppen abban rejlik, hogy pontosítja azokat a fogalmakat, ame
lyekkel egy ilyen, igazán bonyolulfc lejtőirányú mozgás leírható.
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Az 1970. év tavaszának nagy esőzései által Románia különböző
- tűlkonszoiidált agyagokkal fedett - területein bekövetke
zett nagyszámú csúszás rendszerezése alapján Borsaru és társa
(1971) a következő három jellegzetes típust különböztették net;:
1) a retrogressziv (hátráló) csúszás az 1/a ábra szerint a
mozgás irányával szemben, a lejtő aljától indulva fölfelé
terjeszkedik. A mozgás erózió hatására, általában valamely
vízfolyás medrénél kezdődik. A legnagyobb elmozdulás a lej
tő alján fejlődik ki, innen azután - csillapodó mértékben akár 1 km-nél is messzebbre is "felkúszhat", miközbe: a víz
folyás medrét részben vagy egészben eltorlassolja a lecsú
szó tömeg.

2) az előrehaladó (progresszív) csúszás méretei a mozgással
megegyező irányban - vagyis a lejtőn lefelé - növekszenek
(1/b ábra). Az ilyen mozgásnak általában nincs összefüggése
a vízfolyások medrével. Fő okozója a nyírószilárdság helyi
lecsökkenése. A megmozdult tömeg felső élénél akár 10 m-nél
is magasabb függőleges elválási felületek figyelhetők meg,
az alsó szakaszon pedig feltorlódik a megcsúszott anyag.
3) Leggyakoribb az előző két forma kombinációja (1/c ábra). A
vízfolyás medrénél kialakult erózió megindítja a retrogresszív csúszást, miközben a lejtő egésze úgy kezd"progreszszíve" megcsúszni, hogy a két mozgás kozott egy - akár "sta
bilnak" is nevezhető - zóna maradhat. Az 1/d ábrán látható
Vrancea térségében megfigyelt ilyen típusú mozgás. Eleinte
a hátráló mozgás volt a jellemző, amikor - 1970 márciusá
ban - 5 m elmozdulás következett be. A második fázisra a má
jusi esőzés hatására került sor, és ekkor progresszív volt
a mozgás jellege, amely 90 m elmozdulás után az első megcsú
szás helyén további 1,5 m mozgást váltott ki. A harmadik lé
pésben ismét a retrogresszív mozgás vált uralkodóvá, s vé
gül a lejtőn fölfelé terjeszkedő mozgás 100 ha-nál nagyobb
területre terjedt ki.
A most leírt esetek többsége túlkonszolidált márgás agyagban
fordult elő, amelyek mállott felső részét lejtőtörmelék borí
totta. A 2. ábrán egy ilyen terület jellegzetes szelvénye lát
ható. A mozgások a lejtőhordalékban és a mállott zónában követ
keztek be és csak elvétve hatottak le a mélyebben fekvő ép anyagokba. A legalsó és a legfelső szakaszoktól eltekintve a csú
szási felületek a lejtővel párhuzamosak voltak’.
negyedkori üledékek

2. ábra
homok betelepülésekkel

hordalék
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Mindezek a földcsuszamlások általában egy hosszabb, sok éves,
összefüggő folyamatként fejlődnek ki, amelyen belül a sokáig
tartó lassú mozgások között hirtelen, "erőszakosan" alakulnak
ki a nagy elmozdulások (Bally és társai, 1974). így például
az 1/d ábrán ismertetett csúszás helyszínén már kb. 50-60 év
vel korábban is volt hasonló földmozgás'. A két nagy, gyors
mozgás közötti időszakban azonban - amikor csak jelentéktelen
"moccanások" fordultak elő- új házak épültek ott és nagy terü
letű gyümölcsösöket telepítettek. Az 1970-ben bekövetkezett
90 m elmozdulás e hosszú "nyugalmi" állapot után 24 óra alatt
zajlott le. Ugyancsak 1970-ben történt

egy másik területen,

hogy a küszöbön álló földcsuszamlás nyilvánvaló, jeleire egy
vadonatúj téglaépület tulajdonosa a szomszédok segítségével
sebtiben lebontotta a házát, amely egy helyi közút szélén ál
lott. Aznap éjjel a földcsúszás kettészelte az utat, melynek
burkolata 20-30 m vízszintes és 5-6 m függőleges eltolódás után (óriási földtömbökkel együtt) egy folyó medrébe omlott.
Érdekes osztályozási javaslatot adott Chowdhury (1980) a föld
csúszások okaira:
a) rendkívüli okok (ú.m. földrengés, folyosodás, óriási eső
zések) miatti földcsúszások;
b) Szokványos csúszások, amelyek a hagyományos elméleti eljá
rásokkal többé-kevésbé jól megvilágíthatok - legalább is
megtörténtük után;
c) Olyan csúszások, amelyeknek nincs szembeötlő oka (sem köz
vetlen zavaró tényezők, sem a kiváltó mechanizmus nem de
ríthető fel). A.z ilyen mozgások alapvető okai a pórusvísnyomási viszonyok lassú megváltozásában, a kúszás-jellegű alakváltozásokban és az ezzel összefüggő szilárdság-csökkenésben
kereshetők.
A földcsúszások tehát egy folyamatos "esemény-sorozat" eredmé
nyei, és így csak kivételesen lehet őket egyetlen okra vissza
vezetni. A lejtős felszíná földtömegek állékonysága dinamikus
egyensúlyi kérdés és csaknem mindig hiábavaló "az ok" megálla
pítása, mert oly nagy lehet a befolyásoló tényezők száma. így
például az 1. ábrán bemutatott mozgások a gyenge talaj, a vi
szonylag meredek lejtő és az alsó tömegek eltávolítása miatt,

tehát ezek együttes hatására jöttek létre.
Számos publikáció kimerítően elemzi a földcsuszamlások okait,
ezért a részletek iránt is érdeklődőknek ajánlhatók Duncan
(1971); Chowdhury (1978); Schuster és Krizek (1978); Zaruba
és Mencl (1982), valamint Popescu (1983) művei. Általánosság-'
ban is kimondható azonban, hogy az okok között mindig előfor
dul a megnövekedett csúsztató feszültség és a gyenge (vagy le
csökkent) nyírási ellenállás.
Valószínűleg a legfontosabb kiváltó tényező lehet a talajvíz
viszonyok .megváltozása. A magas talajvíz annyira általános ve
szélytényező a földcsuszamlások esetében, hogy ezek szinte el
sem képzelhetők száraz (kiszikkadt) talaj esetében. (Legget,
Karrow 1983). Áttételesen azért előfordulhat az is, hogy pl.
a bevágási rézsűkön szabaddá vált agyagok összerepedeznek akiszáradás hatására, majd az ezt követő csapadékos időszakban
vízzel telítődnek a zsugorodási repedések és ez vezet a réteg
szokatlan átnedvesedéséhez. (Stanculescu, 1963; Popescu 1982)
A földcsuszamlások története is azt tanúsítja, hogy az esőzé
sek időtartamának, eloszlásának, intenzitásának igen nagy a ha
tása. Az esőzés akkor válhat leginkább a csúszások kiváltó oká
vá, ha a felszínközeli anyagok porózusak és áteresztők, néhány
méterre alattuk pedig vízzáró anyag fekszik. Rendkívüli esőzés
volt 1970-ben Románia igen nagy részén. Ez a csapadék jelentő
sen gyengítette a talajok szilárdságát, növelvén a potenciális
csúszólapok mentén a pórusvíznyomást, illetve a geosztatikai
nyomások lejtő irányú csúsztató komponensét. Mindez több száz
csúszás okozójává vált.
A természetes és mesterséges lejtők mozgásait csupán az egysze- 1
rűbb osztályozás kedvéért szokás az irodalomban külön tárgyalni,
holott számos csúszás tanúsítja, hogy a "természeti" folyamatot
az emberi tevékenység váltotta ki, vagy gyorsította, illetve
súlyosbította. Ugrásszerű növekedés tapasztalható az emberi be
avatkozással keltett csúszások terén a huszadik század eleje
óta, mert az ember sokféle úton-módon megzavarhatja a lejtők eredeti egyensúlyát. A legáltalánosabb ilyen beavatkozást az utak
vasutak, gátak építése jelenti. Madej (1977) pl. arról számol

be, hogy a Visztula partjai hogyan csúsztak meg azon a környé
ken, ahol egy gát építése a folyó vízszintjének emelkedéséhez
vezetett, ez pedig kiváltott, illetve újból megindított számos
csúszást. Vizsgálatot kezdtek annak megállapítására, hegy a
csúszások hogyan fejlődtek ki, és hogy a közeli beépített te
rület szempontjából hol lehet a biztonságos zóna határa. Ez utóbbi egy kb. 60-100 m széles, a folyóval párhuzamos sávnak
bizonyult a középvizi meder szélétől mérve.
Bilz (1974), valamint Fleischer és Scheffler (1979) számolnak
be arról, hogy a bányászati tevékenység is sokszor okozott
földcsúszásokat. A mozgások különösen az 1950-es évek óta vál
tak gyakorivá a kelet-európai városok környezetében, mintegy’
az ekkori gyors fejlődés egyik következményeként. Az építkezé
sek egyrészt új mozgásokat hívtak életre, másrészt számos ko
rábbi csúszást elevenítettek ismét fel. Ugyanekkor Esenov és
Degovetz (1981) valamint Stanculescu (1974) az urbanizációnak
éppen ellenkező hatásáról adnak hírt.
A városiasodás egyik következménye például az eredetileg a te
rületen volt növényzet eltávolítása, amely korábban az elpáro
logtató hatásával csökkentette a talaj víztartalmát, ill. a ta
lajvízszint magasságát. A területek beépítése folytán tehát
emelkedik a talajvíz és így nyilván a pórusvíznyomás is. Emlí
tésre méltó hatása van a növények gyökérzetének is, amely hoz
záadódik a talajnak a mozgást akadályozó nyírási ellenállásá
hoz. Zaruba és Mencl (1982) a handlovai csúszások kapcsán hang
súlyozzák, hogy a felszín természetes takarójának megsemmisí
tése a rézsűk labilissá válásának potenciális okozója lehet.
Az adott esetben például egy közelben lévő, barnaszén tüzelésű
nagy erőmű pernyéjét a szél a Handlova déli részén lévő nagy
dombra hordta. Ott tehát az apránként felhalmozódó hamuréteg
váltotta fel az eredeti füves felszínt és ennek következtében
a lejtős terület amúgyis kényes vízháztartási egyensúlya alap
vetően megbomlott. Az I960, évi nagy esőzések ezutándly mérték
ben megemelték a talajvíz szintjét, hogy ez - a kedvezőtlen ge
ológiai adottságokkal társulva - 20 millió
agyag, iszap, kő
törmelék megcsúszására vezetett, és súlyos károkat okozott a
városban is.
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Egyébként még 30k más emberi tevékenység vezethet a felszín,
vagy az ez alatti anyagok elnedvesedéséhez. Ilyen például a
szivárgók hibás tervezése, vagy a már meglévők nem kielégítő
karbantartása, a gyep (kertek) locsolása, vagy kiszivárgás a
különböző tározókból. Pórusvíznyomás növekedést okozhatnak az
új építmények vagy töltések egyszerűen azáltal is, hogy meg
gátolják vagy nehezítik a korábbi szabad vízelfolyást. Városi
területen még arra is számítani lehet, hogy a közművekből ki
kerülő vizek vezetnek csúszásokhoz, és így ezek kijavítási,
karbantartási költségei részben e károk elhárításának javára
írhatók. (Stanculescú, 1974)
3. Helyszíni vizsgálatok: a csúszások és csúszásveszélyes
területek felderítése
A fölcsúszások helyszíni vizsgálataira különböző eszközöket
használnak. Ide számíthatók a tömörség, az áteresztőképesség,
a nyírószilárdság in-situ mérése, az ellenőrzésre szolgáló vá
gatok, vizsgáló aknák, továbbá a felszín mozgásának mérései (a
felszíni mérési pontok geodéziai eszközökkel vagy fényképezés
sel való megfigyelése, a különböző tágulást,- és összehúzódást
mérő eszközök, billentésmérők, stb). Említeni kell a felszín
alatti elmozdulások méréseit (ihklinométerrel, extenzométerrel,
műszerezett PVC csövekkel, stb), a pórusviznyomás-méréseket
(nyitott csővel, rezgő-húros piezométerrel), a felszín alatti
áramlások méréseit (radio-izotópokkal, a pórusvíznyomás térbe
li eloszlásának megfigyelésével, elektromos ellenállás mérésé
vel), valamint' az esőzési adatok regisztrációját.Ezeket a műsza
ki megoldásokat nem szükséges itt leírnunk, néhány különösebb
érdeklődésre számot tartó részleteket azonban meg kell említe
ni.
Az adott terület geológiai adottságainak megismerése az egyik
legfontosabb feladat. Igen értékes felvilágosítások nyerhetők
a geológiai térképek elmélyült tanulmányozása által. A légi
fényképek is nagyon értékes adatokat szolgáltathatnak, bár
ezt a felderítési módszert talán nem használják ki érdeme sze
rint. Pedig figyelemre méltók az előnyei, ahol a terep nehezen
járható - és a földcsuszamlásod területek éppen ilyenek.
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A térszín háromdimenziós térbeli képe lehetővé teszi, laogy
feltérképezzük az aktív,- a potenciális,- és a régi csúszásoo
zónákat. A légi felderítés még időben is gyorsabb, hatékonyabb,
mint a szokványos felszínen végzett vizsgálódás. Balar.escu én
Eegut (1933) egy 2 km hosszú és 100-Ó00 m széles földcsúszás
sztereo-fotografikus tanulmányozásáról számoltak be. Húrom fel
vétel készült. Az egyik közvetlenül a csúszás után, a másik
kettő egy, ill. 12 évvel előtte. Az így nyert adatok - megerő
sítve a felszínen végzett méréseikkel - tájékoztattak az egész
mozgás méretéről, a megcsúszott tömeg vastagságáról, a lejtő
elnedvesedett zónáiról, valamint a lejtőmozgás irányáról és
mértékéről.
A műszerek - amelyek a felhasználható eszköEök széles körét ölelik fel, az igazán egyszerű pontmegjelölésektől a nagyon bo
nyolult automatákig - felbecsülhetetlen segítséget nyújthatnak
a lejtős felszínű földtömegek tényleges viselkedése és az el
méleti előrejelzések közötti különbségek csökkentéséhez. Esen
kívül a műszeres megfigyelés arra is jő, hogy elbírálhassuk va
lamely kijavítás eredményességét, de figyelmeztethetnek a kü
szöbön álló veszélyre is (Jakúbewski, 1971; Bally és Stanescu,
1977; Fukuoka, 1980).
Nyilvánvaló, hogy a rézsűbeli pórusvíznyomás-eloszlás beható
ismerete nagyon fontos a csúszás mechanizmusának jó megérté
séhez. A tartós stabilitással foglalkozó tanulmányában Skempion
(1964) kimutatta, hogy a merev, repedezett agyagban létesített
bevágási rézsűk csúszólapján a mozgás idején érvényesülő átla
gos nyírási ellenállás és a laboratóriumban mért reziduális
nyírószilárdság között korreláció van. Egy későbbi (1977) ta
nulmányában pedig úgy találta, hogy a londoni agyagban mélyí
tett bevágási rézsűk "késleltetve" - akár készítésűik után ötven
évvel is később - csúsztak meg, ha ennyi idő kellett ahhoz,
hogy a bevágás miatti tehermentesítés "szívó" hatása megszűnjön
és ismét beálljon a pórusvíznyomás egyensúlyi helyzete.
A korábbi csúszó felületek létezéséről, vagy hiányáról is meg
kell bizonyosodni, folytonos mintavétellel, vagy elegendően
mély kutató gödrökben,szemrevételezéssel. Ezért azután nagy az
érdeklődés az ilyen osúszólapok vagy elnyíródási zónák helyének
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felderítésére szolgáló eszközök iránt. Az ilyen felületek gyak
ran korábbi csóssások során, vagy a földkéreg mozgásainak ha
tására alakultak ki, sím létrehozhatják őket más okok is, pl.
a völgy mélyülése, jégkorszaki hatások, talajfolyósodás, egyen
lőtlen mértékű duzzadás (Chowdhury, 1978). Igen fontos minél
pontosabban felderíteni a csúszólap mélységét ill. alakját ah
hoz, hogy:
1) lehetséges legyen megtervezni a mozgás megállítását,
illetve a csúszásveszélyes területen létesítendő épít
ményeket;
2) megbízhatóan ki lehessen számi tani a csrússólapon működő

.

iféEybevételeket ill. ellenállásokat.
A emtssálapek

helyinek

weghat áré sásához rendelkezésre állő

módszerekről, valamint a műszerek területén mutatkozó fejlő
désről kitűnő áttekintést adott Hutchinson (1931). Ajánlható,
hogy többféle módszert is alkalmazzunk és, hogy előbb aknás
zuk .ki teljesen a könnyebben hozzáférhető adatokat, mielőtt
költségesebb kutatásokba fognánk. líem szabad elfeledkezni ar
ról sem, hogy többszörös csússdlap is könnyen előfordulhat
'(Ter-Stepanlan, 1965), és ezért bizonyosságot kell szerezni
arról, hogy a legalsót is megtaláltuk.
Kelet-Eurőpa államaiban jó eredménnyel, használják .as^inklinométereket a csúszásos területek vizsgálatára (Jakubowski, 1971)
Sohwokowski, 1971 ; StancuTesou és tsai, 1983). Ezek nagyon
pontos műszerek, amelyek általában megbízható adatokat szol
gáltatnak, ha az elhelyezésükre szolgáló cső helyesen van be
építve. Az ilyen műszerek által szolgáltatott adatok segítséget
nyújthatnak a mozgás jellegének,mechanizmusának jobb megértésé
hez. Ea viszont a földmozgás nem "nagyon"lassű, akkor a furatot
határoló cső akkora, ill. oly gyors deformációkat szenvedhet,
hogy a műszer használhatatlanná válhat, mielőtt még elegendő
adatot szolgáltatna.
Léteznek ugyan bonyolult inkllnometerek - amelyekhez megfele
lően képzett kezlő személyzet szükséges - de nem mindig indokolt
ezeket használni a csúszólapok felkutatásához. Sokszor előnyö
sebbek azok ar. egyszerűbb eszközök,.amelyeket egy kis műhelyben,
vagy akár a helyszínen is el lehet készíttetni. Az ilyeneknek
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ugyanis az az előnyük, hogy kezelésük könnyen elsajátítható és
így nem csak a hozzáértő specialisták, hanem a lehetséges "mun
katársak" széles köre is megteheti rajtuk a leolvasásokat
(környékbeli tanítók, a mezőgazdasági üzemek dolgozói, stb.)
Egy egyszerű műszert ismertet Hickl (1977), amely képes jelez
ni a mozgás kezdetét és az elnyíródási 'felület mélységét. A
3. ábrán látható a szigetelt huzalok kötege, amelyek síkban
elrendezve a felszínen ill. a furat alján végződnek. A huzalok
egy cementhabarccsal kitöltött csőben helyezkednek el, ez a
cső kerül a furatba úgy, hogy a körülötte még meglévő gyűrű alakú rést talajjal töltik meg. Megszilárdulása után a cement
habarcs, a cső és a huzalok egy összefüggő testet alkotnak, amely a földdel együtt megmozdul. A huzalok között különböző
mélységekben összeköttetések vannak. A felszíni mérésből meg
állapítható annak az összeköttetésnek a helye, amely legköze
lebb esik a csúszólaphoz.
3. ábra
Egy másik műszert is is
mertet Hickl (1977), amely
még a furatot átmetsző igen nagy mozgásokat is ké
pes feljegyezni. A furatot
70 mm átmérőjű és egyen
ként 100 mm hosszúságú
plasztik.cső-darabokkal
"béléscsövezik". Ezek kö
zül a várt csúszólaphoz
legközelebb esőket elekt
romos nyúlásmérőkkel lát
ják el, amelyek kivezeté
sei a felszínen lévő mérő
műszerhez kapcsolódnak.
Ezt az egész rendszert a
térszínen szerelik össze,
majd - a könnyebb kezel-
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fcetőség érdekében - előfeszítik, így bocsátják le a furatba,
ahol azután szorosan körültömítik vagy injektálják. Ha bekövet
kezik a földmozgás, akkor az érintett szelvények elválnak egy
mástól, ez regisztrálható a felszínen. Ez a rendszer igen elő
nyös a nagy és hosszan tartó mozgások esetében, és képes a
többszörös csúszólapok számának ill. helyének kijelzésére i3.
Hasonló elven működő műszereket használtak Romániában is a fel
szín alatti elmozdulások bemérésére. Az ottani Vízügyi Kutató
Intézetben kifejlesztett műszer a 4. és 5. ábrán látható.
Az egymáshoz csatlakozó csodarabok között elektromos vezetők
vannak, amelyek áramköre a felszínen lévő műszerekhez csatlako
zik, ahol tehát ellenőrizhető annak folytonossága. Az egész
rendszert 2 5 m mélysé,
„, , „ ■ ■
az áram ellátást elenorzo
gig tudták használni,és mflszer
képes volt egyazon fu0 d -e -f áram köröketetenőrzi kapcsolótábla
ratban is jelezni a több
szörös csúszólapokat.
„

,,

„

az ,f' vezeték
csatlakozása

a d -e vezetékek
csatlakozása

Ezekkel az egyszerű elő
nyökkel szemben viszont 0 íurQ* tengelye

fala

a csúszás fejlődésének
„
50_100 cm-es
csak egyetlen pillanatát darabokbAl Álló esi
képes észlelni, amikor
y az egyes huzalok
is a nyírt zóna elmozdu Áramellátása
lásai éppen nagyobbakká
válnak, mint a csodara
bokat összekötő vezeté
kek hossza. (Bally és

f 'a visszatérő
vezetik

,d ‘ a zsmax helyihez
v e ze ti huzal
Q. Függőleges metszet és a kapcsolás rendszere

Stanescu, 1977).
A nyírt felület mélysé

Jt

geinek egyszerű meghatá
rozására mutatott mód

>

szereket Ter-Sztepanjan
(1965). Az egyik esetben
a vizsgáló furatot lap
jukkal illeszkedő tömör
kőtömbökkel töltik fel.

b. A működés vázlata

4.
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ábra

tri

Elegendő idő eltelté
vel kutatóaknával fel
tárják a köveket és
ekkor bemérhetők az időközben bekövetkezett
eltolódások. A másik
változatban 0,5 7 0,7
m magas, peremes fém

csöve

hengereket rögzítenek

4-fém vagy
PVC mérési
helyek

az n-edik metszet

egymáshoz és - bélésosőszerüen - addig
süllyesztik őket a
vizsgáló furatba, míg

Q. Függőleges metszet

el nem érik a mozdu
latlan altalajt. Ezu

12-aram ellátás

15-acel tartó
kábel
!
14-központi aram
vezeték
■10-mérj műszer
9-muködést
ellenárzJ

csavar
13-áram- csatla
kozások
6-vég-szekciók

tán az egymáshoz rög
zítést megszüntetik és
így oldal irányban min
den henger függetlenül
mozoghat. A hengerek
középvonalainak hely
zetét függőzéssel be
lehet mérni.
Egy "általában" elegen
dően szilárd anyagon
belüli iágyabb zónák
ban gyakran alakulnak
ki osúszólapok. Az ilyen kis szilárdságú

b. Egy mérési hely metszete

rétegek penetrométerekkel, szárnyas szondák
kal mérhetők be. Ilyen
eredményeket ismertet
Bazynski és Frankowski
(1977). Egy lengyelországi vasúti bevágás

C. Elmozdulási lehetőségek

5. ábra
137

építésével megváltoztatták a korábbi talajvíz viszonyokat és
ez csúszásokat okozott az áteresztő lösz és a vízzáró tercier
, agyag határán azáltal, hogy e réteghatáron összegyülekezhetett
a víz. A holland penetrométerrel végzett mérések egy 0,5 m
vastag lösz-réteget mutattak ki, amelynek jellegzetesen kicsi
volt a szilárdsága és amely emiatt a megmozdult tömeg alsó ha
tárfelületét alkotta.
A csúszó tömeg felszínén elvégezhető belső feszültségmérés is
lehetőséget nyújthat a csúszás kiterjedésének mérésére. így pl.
Észak-Szlovákiában végeztek ilyen célú talaj-feszültség méré
seket (Fussganger, Jardon; 1977). Ennek módszere az anyag-el
távolítás elvére épül: a talaj felszínébe vágott hengeres üreg
kiemelése váltja ki a mérési pontok elmozdulását. Ha az anyag
alakváltozási jellemzői ismertek, akkor az elmozdulásokból ki
szállíthatók a keresett feszültségek.
A geofizikai módszerek is teret hódítanak a csúszások vizsgála
tában. Leggyakoribbak a szeizmikus refrakció ill. reflexió, a
felszínen és a felszín alatt mért elektromos ellenállásmérési,
valamint a hőmérséklet érzéklésén alapuló eljárások (Müller;
1977). Az így mérhető adatokból többé-kevésbé világosan megad•ható a csúszás mélysége. Novosad és társai (1977) a geoakusztikus eljárás érdekes alkalmazásáról tudósítanak, amikor is egy
mállott agyagban 15 m mélyen rejtőző aktív csúszólapot mértek
így be. Megmérték ugyanis a kőtömeg mozgása által kiváltott
hanghatásokat. Ez a "zaj" eléggé intenzív volt a tömör kőzet
ben. Ezzel szemben a talajokban nagyon halk és nem is terjed
decimé tér-rendű távolságokon túl. Különösen jól észlelhető vi
szont a kutatófúrások műanyag béléscsöveit körülvevő injektáló
anyag eltörésekor keletkező hanghatás.
Előfordult, hogy az eltérő kőzettani, vagy mikropaleontológiai
adottságok alapján sikerült kimutatni - különösen több rétegből
álló csúszások esetében - a csúszó felület helyzetét
(Schütznerova - Havelkova; 1979).
A földcsúszások - valamennyi egyéb geológiai veszélyhez (föld
rengéshez, tűzhányók kitöréséhez stb.) hasonlóan - háromféle
emberi tevékenységet igényelnek: a lehatárolást, a figyelemmel
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kísérést és a védekezést. A "lehatárolás" magába foglalja a
veszéllyel járó kockázat felbecsülését is. Ez utóbbinak pon
tossága jelentősen függ a korábbi esetekből származó informá
ciók mennyiségétől. Mindenesetre a veszélyeztetett területeken
lévő hosszú élettartamú létesítmények védelmének rendszabályai
legyenek összhangban a kockázattal. így azután a. fölcsúszással
veszélyeztetett területek behatárolásakor figyelembe veendő
körülmények helyszínenként különbözőek. Mégis tipikusan ilye
nek a korábbi csúszások nyomai, a felszín lejtőssége, a geoló
giai szerkezet a kőzettani és a hidrogeológiai adottságok, stb.
A potenciálisan csúszásveszélyeztetett területek felderítése
nagyot fejlődött a kelet-európai államokban az elmúlt 15 évben,
így például Csehszlovákiában 196l-63-ban összesen 9164 csúszásos területet azonosítottak ill. foglaltak össze egy ilyen cé
lú ország-térképen (Zaruba és Menclj 1982). A feljegyzett csú
szásokat három csoportba osztották:
- elmozdulás egyszerű körcsúszólapon;
- csúszás sík csúszólapon}
- vízszintes elmozdulás egy korábbi csúszólap mentén.
Meghatározták a csúszásos területek egyéb jellemzőit is. A
földmozgások 59 %-a esett mezőgazdasági jellegű, 23

% pedig

erdős területre. A felmérés kimutatta, hogy az új csúszások
is olyan területeken jönnek létre, ahol már korábban is vol
tak mozgások és hogy az új csúszásokat rendszerint a rendkívüli
csapadékok vagy az emberi tevékenység váltja ki. Kitűnt az is,
hogy Csehszlovákiában a legtöbb csúszás a kréta korszak és a
negyedkor közötti üledékekben fordul elő.
Hasonló földcsúszás-összesítőt készítettek 1968-70 között
Lengyelországban (Bazynszki és Kühn; 1979), ahol 2360 esetet
jegyeztek föl. Ezek közül 1970-et okozott valamilyen természe
ti tényező, 390.esetben pedig az emberi beavatkozás.
Tufescu (1966) a romániai területen lehetséges csúszások elő
zetes jelzésére dolgozott ki módszert, amihez számításba vette
a kőzettani és topográfiai körülményeket, illetve a növényzet
adottságait. Bár akkoriban viszonylag kevés adat állott rendel
kezésére és ezért eredményei csak közelítéseknek tekinthetők,
országának csúszásairól még így is kétségkívül jó áttekintést
adott.
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Bally és Stanescu (1977) olyan regionális csúszási katasztert
állítottak össze, amely Románia területéből 1,23*10^ hektáron
, használható. A vizsgált vidéken lévő lejtők stabilitásának jel
lemzésére négy körülményt választottak ki: a lejtő hajlásszö
gét, a kőzettani adottságokat, az eróziós folyamatok jellegét
és a talajvíz szintjét. Minden egyes ilyen adatot 1 és 4 kö
zötti fokozattal jellemeztek attól függően, hogy az általuk
képviselt kockázat mekkora. így ebben a rendszerben valamely
lejtő 4 és 16 közötti jelzőszámot kaphat, ahol a legkevésbé
állékony lejtőket a 4, a legstabilabbakat pedig a 16 pontszám
jellemzi. A megvizsgált területen a következő volt megállapít
ható :
1) a 120 ténylegesen nem-stabil lejtő esetében 113-nak volt
7.—H a pontszáma és csak 7 ízben volt ez a szám 12...13|
2) a 65 ténylegesen állékony lejtő közül hétnek volt a jel
zőszáma 9»..11 között és 58 esetben volt 12...16. Következés
képpen megállapítható, hogy a vizsgált területen 95

%-oa való

színűséggel nem állékony az a lejtő, amelynek pontszáma leg
följebb 11, illetve állékony az, amelynek jelzőszáma ennél na
gyobb.Az ilyesféle - a jellemző körülmények osztályozásán ala
puló - rendszer könnyen tovább is fejleszthető, ha finomítjuk
az osztályozott mennyiségek értékhatárait, esetleg másként sú
lyozzuk a különböző tényezőket - vagy akár új kritériumokat is
be lehet vezetni.
Figyelemre méltó munkát végeztek a Szovjetunióban és a Német
Demokratikus Köztársaságban is a lejtőmozgásokra vonatkozó kri
tériumok kidolgozása terén (Shekoj 1981. ill. Rutscher és tsaij
1978). Ezek a szerzők is hangsúlyozzák, hogy a helyszíni meg
figyeléseket egységes módszerek szerint kellene összekapcsolni
a laboratóriumi vizsgálatok eredményeivel.
A csúszásokat megelőző megmozdulások észlelése a küszöbön álló
veszélyre figyelmeztethet és ezért jelentős
hozzá. Erre különböző módszereket dolgoztak
szempontból kritikus területek stabilitását
zés alatt lehessen tartani. A vizsgált hely

érdekek fűződnek
ki, hogy az ilyen
folytonos ellenőr
kiválasztott fel

színi pontjainak vízszintes és/vagy függőleges elmozdulásai megmérhetők elhajlásmérőkkel, különböző precíziós eljárásokkal,
14o

pl. lézerrel vagy sztereofotogrametrikus módszerekkel (Broms,
Stal( 1980). Az időközönként mért mozgások alapján figyelmez
tetést kaphatunk a küszöbön álló földcsuszamlásról, ha a moz
gás sebessége gyorsan növekedni kezd. A mérési hely össze is
kapcsolható egy olyan figyelmeztető rendszerrel, amilyen a
6. ábrán szemlélhető (Bally, Stanescu; '1977). A potenciálisan
instabil terület valamely keresztmetszetében elhelyezett őr
pontokhoz plasztik csőben vezetett - és állandó súlyokkal fe
szesen tartott - nyúlásmérő huzalokat kapcsoltak.
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6 . ábra
A fordító megjegyzése:
Popescu nem írja le a szerkezet működését. Való
színű, hogy a feszítő súlyok magassági helyzete
ill. elmozdulásai könnyen ellenőrizhetők az ábra
szerinti vizsgáló aknában, és akár automatikus
riasztó berendezés is fölszerelhető, amely a fe
szítő súlyok bizonyos elmozdulásánál lép működés
be.
A már létező csúszólap mentén gyakran vannak még mérsékelt ill.
lassú "csúszás-utáni" mozgások is.
Bizonyos talajokban a csúszás kezdeti elmozdulásai viszonylag
stabil helyzetbe juttatják a megcsúszott tömeget, amely után
már nincs további mozgás. Ezzel szemben ha a pórusvíznyomás
változásai - vagy bármely külső zavaró körülmény - hatására is
mét elkezdődik a mozgás, akkor az rendszerint a korábbi csúszó
lap mentén fog folytatódni.
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