
A HAZAI RÉTEGCSUSZÁSOK NÉHÁHY SAJÁTOSSÁGA

Farkas József

Bevezetés

Minden rézsüs határolású talajtömeg a gravitáció hatásá
ra lefelé és kifelé való elmozdulásra hajlamos. Az el
mozdulás bekövetkezése a nyirófoszültségek és a talaj 
nyirószilárdságának a viszonyától függ. Amig a nyirószi- 
lárdság a lehetséges csúszólapok mentén nagyobb, mint 
a nyiróigénybevétel, addig a rézsüs határolású földtö
meg állékony. Ha azonban a nyirási ellenállás a nyiróigény- 
bevételnól kisebb lesz: csúszás /nyirási törés/ követke
zik be.

Az embernek a természetet átalakitó tevékenysége méretei
ben, kitörjedésében egyre nő; a természeti erők megisme
rése és a jelenségek kutatása parancsoló szükségletként 
jelentkezik, hogy az emberi alkotások biztonságát és tar
tósságát elérhessük.

A természetes lejtők mozgása bekövetkezhet műszaki beavat
kozás nélkül is. Például Borsod- vagy Baranya megyében 
nem ritkák a mozgó domboldalak, amelyek alakváltozásai 
minden "emberi közreműködés" nélkül történnek és szabad 
szemmel is jól láthatók a terepen.

A felszínmozgások megelőzéséhez, elkerülhetőségéhez az 
uralkodó viszonyok igen alapos ismeretére van szükség.
A feltárások, kísérletek mennyisége a geotechnikai vizs
gálat szempontját tekintve általában mindig kevés, s becs
lésekre, feltevésekre van szükség. Ezek helyességét nö
velhetik jelentős mértékben a geológiai ismeretek, a
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vizsgált terület keletkezésének, a geológiai hatásoknak, 
a hidrogeológiai, geomorfológiai és klimatikus viszonyok
nak az ismerete, továbbá az épités közbeni megfigyelések.

A homogén altalajé rézsűk igen ritkák hazánkban. A bevágás- 
rézsűk, lejtők talaja általában heterogén, változó mérték
ben rétegzett. A rétegek állhatnak hasonló tulajdonságú 
anyagból: de igen gyakran különböző tulajdonságé, más-más 
geológiai korból származó rétegekből áll az összlet.

Rétegzett altalajviszonyok esetén a hagyoményoe állékony
ságvizsgálati módszere!: - köriv csészólap és izotróp nyi- 
rószilárdsági tulajdonságok feltételezésével - nem adhat
nak igazi képet, elfogadható, jó eredményt /l.ábra/.

Régóta ismert, hogy a lejtőt alkotó talaj rétegek nyirószi- 
lárdsága között jelentős különbségek vannak. Egyes réteg
határokon a víztartalom értéke magas.

Rétegzett altalajviszonyok mellett, ha a domboldal lejté
si iránya a rétegek dőlési irányával közel megegyezik, 
akkor - megfigyeléseink szerint - a csészólap a legtöbb 
esetben nem kör, hanem a réteghatáron vagy annak közelé
ben halad, tehát a rétegzettséggel párhuzamos. Ilyen eset
ben a felső rétegek egy - a természet által már előre meg
szabott - síkon, rendszerint egy agyag felső réteghatárán 
mozgásnak indulnak.

A csészólap kritikus réteghatárok mentén való haladásának 
oka rendszerint az, hogy ott kisebb a nyirási ellenállás, 
mint a homogén talajban.

A mozgás mechanizmusa

A rétegcsészásnak nevezett mozgási formánál tehát a fel-
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szinközeli talajtömog egy olyan agyagréteg felszínén in
dul mozgásnak, amely mentén csak kritikusan kicsiny nyiró 
szilárdság áll ellent a lefelé és kifelé ható erőknek.
A mozgás rendszerint a lejtő vagy rézsű lábánál indul meg 
illetve ott ahol az alsó kritikus agyagréteg a felszínre 
kifut, vagy azt a legjobban megközelíti /l.ábra/.

Az agyag felszínén a nyirószilárdság mobilizálódik, majd 
másodlagos jelenségek zajlanak le: a felső részen lévő 
talaj tömeg húzott állapotba kerül. Ennek a húzásnak azon
ban még az agyagok is csak igen rövid ideig tudnak ellen
állni, hiszen kötött talajoknál is az egyirányú nyomó
szilárdság és húzószilárdság viszonya tapasztalataink sze 
rint 10-15. Ezért ez a tömeg leszakad, s törés sikja fe
letti földtömeggel együtt mozog lefelé és kifelé.

A csúszólap a réteghatáron, vagy annak közelében halad.
Ha a réteghatár nem fut ki a térszinre, akkor a rézsű tál 
pán túl, vagy a felszint legjobban megközelítő helyen 
- a legkisebb ellenállás vonalát követve - a passzív 
földellenállás szakadólapja mentén fut ki a felszinre. A 
lecsúszó földtömeg kissé szétterül, feltorlódik és önma
gát blokkolja.

Tekintve, hogy a rétegcsúszásoknál közelítőleg sik, illet 
ve alul és felül ives szakaszokból álló törési felületek 
alakulnak ki, igy nincs mód arra, hogy a földtömeg csu
pán forgó mozgást végezve, belső deformációk nélkül moz
duljon el. Ezért az elmozduló talajtömeg belsejében egyes 
helyeken húzófeszültségek miatti töréseknek, másutt pe
dig kompressziós - nyomott - zónának kell kialakulnia, a 
mozgás csak igy tud létrejönni. A csúszó tömb mentén ki
alakuló repedések közel függőleges lefutásuak. A felső 
részen csaknem függőleges a csúszélap kimetsződése is.
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A csúszó tömb felszínén lévő fák közel függőleges állá
súak maradnak, kivéve a mozgás lábainál lévöket, amelyek 
kibillennek, eldőlnek.

Az első mozgás során kialakult repedéshálózat a következő 
csapadékos időszak felszínre jutó vizmennyiségét elnyeli 
és mélyebb szintre, magához a csúszólaphoz vezeti. Ezzel 
aztán tovább romlik a helyzet és a csapadékos idő, vagy 
kiadós zápor után bizonyos /de általában rövid idejű/ fá
ziskéséssel további mozgás következik be, illetve az 
addig tapasztalt lassú mozgás sebessége átmenetileg meg
nő .

A csúszások okai

Szerző az elmúlt évek során 421 db - nagy valószínűség
gel agyagfelszinen bekövetkezett rétegcsúszásnak minő
síthető - felszinközeli talajmozgás leire és /ha volt/ 
laborvizsgálati anyagát tanulmányozta át, illetve végzett 
helyszíni bejárást és vizsgálatokat. Ezek szerint a be
következett rétegcsúszósok 84 ;j-ánál a kritikus agyag- 
felszínen kialakuló időszakos vizszivárgások, illetve 
rétegvizek; 54 fj-ánál a sajátos morfológiai viszonyok és 
a réteghelyzet; 45 ij-ánál az emberi tevékenység; 7 J-ánál 
pedig a folyóvizek alámosó hatása játszott döntő szere
pet a mozgások kialakulásában. Figyelemre méltó, hogy a 
"vízzáró" agyagfelszinen áramló időszakos vizek a csúszá
sok többségénél felfedezhetőek voltak, s feltételezhető
en jelentős szerepet játszottak a mozgások kialakulásá
ban .

Az említett statisztikai adatok csak a fő okokra vonatkoz
nak. A legtöbb csúszásnál több előidéző okot /geológiai, 
morfológiai, klimatikus tényezők, emberi beavatkozás/ le-
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hot felsorolni. Azt kiemelni, hogy közülük melyik idézte 
elő közvetlenül a mozgást, nem könnyű ós non is korrekt. Az 
"utolsó" ok csak olyan szerepet játszhat legtöbbször, 
mint gyujtózsinór a robbantásnál.

Holyszini megfigyeléseink szerint a hazai rétegcsúszások 
kialakulásánál a nyirószilárdság csökkenésében az idő
szakos vizeknek /téli, kismértékű párolgás után tavaszi 
hóolvadás, nagy intenzitású vagy hosszantartó osőzősak, 
szikkasztás/ szinte mindig szerepe volt, mivel az agyagok 
nyirási viselkedése szempontjából a legérzékenyebb, leg
fontosabb paraméter a víztartalom.

Régóta jegyzett megfigyelés, hogy a felszínmozgások és a 
csapadékmennyiség között összefüggés van. Különösen igaz 
ez a rétegcsúszásokra. A hazai rétegcsúszások évenkénti 
gyakoriságát - a szerző vizsgálatai alapján - a 2. ábra 
mutatja az 1912-1930 évek közötti időszakra. Az ábrán 
nyilakkal jelöltük azokat az éveket, amikor az átlagot 
lényegesen meghaladó mennyiségű csapadék hullott. Ezek
ben az években a rétegcsúszások száma is megnőtt.

Hazai előfordulások

Egy-ogy felszinmozgás típusának eldöntésekor a hozzáfér
hető objektiv elemek /mennyiségi és minőségi vizsgála
tok, feltárások eredményei/ mellett kétségkívül a szub- 

t joktiv megítélésnek /tapasztalat, érzék/ is jelentős 
szerepe van. Csak azokat a mozgásokat minősítettük ré
tegcsúszásnak, amelyeknél a legszükségesebb morfológiai, 
geológiai adatok ismerete mellett a mechanizmusra is 
nagy valószinüséggel lehetett következtetni.

A bekövetkezett csúszások helyeinek összegyűjtése és 
térképen való ábrázolása lehetővé tette, olyan mérnök-
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2. ábra. A rétegcsúszások éves gyakorisága



geológiai régiók körvonalazását, amelyen belül az ál
lékonyságsági problémák hasonlóságot mutatnak, ahol 
a rétegcsúszásokra hazánkban számitani lehet és kell 
is. Ezt szemlélteti a 3.ábra. A térképen feltüntetett 
egy-egy körülhatárolt területen belül a hidrogeológiai, 
geológiai, geomorfológiai és geotechnikai adatok közel 
azonosak.

Az ország egész területének vonatkozásában kb. 220 km - 
re jut egy rétegcsúszási eset. Ez a szám látszólag nem 
nagy; rendkívül kedvezőtlen azonban az ábrán feltüntetett 
területi elhelyezkedés, mert jelentős részük a főváros
ban és nagy ipari centrumainkban /Miskolc, Salgótarján, 
Pécs, Komló/ illetve népgazdasági szempontból súlyponti 
területsávban következett be.

A legtöbb rétegcsúszás a változatos domborzatú és föld
tani felépítésű Borsod-Abauj-Zemplén megyében fordult 
elő, ahol a hegyoldalak /Bükk, Zempléni hg/, domboldalak 
/Borsodi dombság. Cserehát, Harangod, Bükkalja, Borsodi 
medence/ gyakran műszaki beavatkozás nélkül is mozgás
ba jönnek a viz, az atmoszferiliák, a gravitációs erő 
hatására.

Az ugyancsak változatos domborzatú tájegységeket magába 
foglaló Heves és Nógrád megyékben a Bükköt és Mátrát 
övező, üledékes rétegekből álló dombvidékeken, a Bükk
alja és Mátraalja enyhén dombos térségében, a Tárná és 
Zagyva teraszos völgyében a Börzsöny és a Cserhát nyúl
ványain találkozhatunk agyagfelszinen bekövetkező csú
szásokkal .

Pest megyében a Gödöllői dombság és a Cserhátalja, illet
ve a Pilis hegység agyagrétegei csúszásveszélyesek. Komárom 
megyében a Gerecse északi lejtői, a Pilis-Dunazug hegysé-
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gek és a hegyek közti rögök rendelkeznek a mozgások 
kialakulásához kedvező morfológiai adottságokkal. Fe
jér megyében a Vértes D-i,OK-i nyúlványain, a Tatabánye- 
Bicske közötti és a Váli-vizet övező dombokon vannak 
meg a csúszások kialakulásának kedvező feltételei.

Veszprém megyében a Bakonyban és a Balaton ÉK-i végét 
körülvevő dombokra; Tolna megyében a Hegyhát Ny-i /Ka
pos folyó menti/ és DK-i lejtőin, a Völgységben: Somogy 
megyében a Koppányt övező dombokon és a Zselic domb
jain fordul elő a felszínmozgások vizsgált tipusa.

Baranya megyében a í'ecsek nyúlványain, a Baranyai 
dombságon található az ország második legnagyobb 
összefüggő rétegosúszás-veszélyas területe. Győr-Sopron 
megyében a Fertő tótól DNY-ra eső Fertőmelléki domb
ságon és Sopron térségében; Vas megyében Szombathely 
és Szentgotthárd környékén; Zalában pedig elsősorban 
a Zala folyó menti dombokon vannak meg a rétegcsúszás 
feltételei.

A csúszások jellemzői

A bekövetkezett csúszások sok tekintetben értékes infor
mációkat szolgáltatnak. A vizsgált esetek statisztiká
jából - a mozgó földtömeg méreteinek vonatkozásában - 
az derül ki, hogy a kritikus agyagielszinen bekövetke
zett csúszások mintegy 50 fj-ánál a csúszólap 5 m-nél 
kisebb mélységben volt a terepszint alatt. Az esetek 
29 °j-ánál 5-10 m mélységben és 21 %-ánál 10 m-nél mé
lyebben volt a csúszólap.

A csúszások alaprajzi kiterjedése tekintetében; a moz-2gások mindössze 4 %-ánél volt a kiterjedés 50 m-nél 2kisebb. 50-250 m kiterjedésű volt az esetek ÍO %-a.
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és 250 m -nál nagyobb alaprajzi területen mozdult el a 
talaj a vizsgált csúszások 86 ^j-ánál.

A csúszó földtömeg maximális vastagságának /v/ és a 
mozgó tömeg lejtőirányú max. hosszának /L/ az aránya 
általában v/L=0,03-C,l között változott.

Az elmozdulási irányok gyakorisági megoszlását a 4.ábra 
szemlélteti. Látható, hogy a legtöbb elmozdulás ÉK,K-i, 
illetve Q!Jy,NY, Étly-i irányban következett be. Ez jó 
összhangban van a 3. ábrán bemutatott mozgáshely kontú
rokkal. Ezek a kontúrok általában ÉNy, É-DK,D irányban 
elnyúltak - nyilvánvalóan a domborzat helyzetének megfe
lelően ; igy a mozgásirányok többsége erre közel merő
leges kell hogy legyen.

A rétogcsúszásos területek földtani viszonyai

A Magyarország területén lévő hegyek, dombok közismerten 
változatos geológiai felépitésüek. A helyi geológiai 
viszonyoknak, a rétegzettségnek - mint említettük - sok
szor döntő szerepe van a csúszások kialakulásában.

Csak geotechnikai szemlélettel - geológiai szemlélet 
nélkül - nehéz megérteni a csúszások ok-okozati összo- 
függéseit, igy például a réteghatárok szerepét az ágya
zás! síkok mentén bekövetkező instabilitásokat. Hazánk
ban a "gyenge síkok" /pl. bentonitos agyagerek, réteg- 
folszinek/ meglétének a jelenleginél lényegesen nagyobb 
szerepet kell tulajdonítani, s akkor kevesebb "magyará
zat nélküli" csúszási esettel találkozhatunk. Ezek a 
gyenge síkok rutinvizsgálatokkal szinte fel sem derit- 
hetők.

2
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k- ábra. Az elmozdulási irányok 
gyakorisági megoszlása
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Az 5 -ábra a csúszólap alatti talajok keletkezési kor 
szerinti gyakoriság-eloszlását szemlélteti a hazai réteg
csúszások vonatkozásában. Az ábrából kitűnik, hogy a 
csúszások szempontjából szerepet játszó legidősebb réte
gek triász korúak /pl.Mecsek hegység, mónosbéli vasú
ti bevágás/.

Az eocán korú rétegek felszinén bekövetkezett rétegcsú
szások többsége a főváros budai részén történt.

Nagyszámú rétegcsúszás következett be oligocén agyagokon 
/Budapest környéki kiscelli agyagok, Eger térsége, Bor
sod megye/.

A hazai rétegcsúszások többsége miocén és pliocén korú 
agyagok felszinén következett be /6.ábra/. Pleisztocén 
korú, vizérzékeny, tavi, ártéri, mocsári agyag csak né
hány esetben okozott rétegcsúszást.

Az* állékonysági vizsgálatok szerint a csúszólap által 
követett réteghatár ha.jlása nagymértékben befolyásol
ja a lejtő, illetve rézsű stabilitását. A vizsgált csúszá
soknál a kritikus réteghatár /csúszólap/ vízszintessel 
bezárt hajlásszögének gyakoriságeloszlását a 7.ábra szem
lélteti. Látható, hogy a rétegdőlésnek megfelelően a 
csúszólap hajlása leggyakrabban £ =10-15° körül mozog.
Meg kell jegyezni, hogy több csúszásnál a réteghatár haj
lásszöge változott, vagy pontos meghatározás hiányában 
csak lehatárolni lehetett az értékét, s ezek a határér
tékek két vagy három /pl.£=4-11°/ hajlásszögcsoportot 
fedtek. Ilyenkor mindegyik csoportba beszámítottam a 
vizsgált esetet.

Ha a különböző korú rétegek felszinének hajlását vizsgál
juk, akkor a 8. ábrán látható kép adódik. A triász már-
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S. ábra. A csuszólap alatt lévő talajok keletkezési 
kora
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6. ábra. A csúszást okozó agyagok kora
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Q. ábra. ? csúszólap hajlásszögének gyakorisági megoszlása 
—  különböző korú agyagok esetén



gás, palás agyagon bekövetkezett csúszásoknál a leg
nagyobb a réteghatár hajlásszöge; leggyakrabban £= 30° 
körüli értékű. Az eocén ás oligocén agyagrétegeknél 
£ «  15°, miocén agyagoknál É*14°, pliocén agyagoknál 
pedigfc^ll - 13° körül van a legnagyobb csúszólap haj
lásszöge /réteghajlásszög/. £ = 2-5° hajlásszöget csak 
pliocén /pannon/ agyagok felszínén bekövetkezett réteg
csúszásoknál tapasztaltunk /pl. a visontai külszíni 
szénfejtésnél,nagy rézsünagasság esetén/.

Л csúszólap feletti rétegek keletkezési korának vonatko
zásában a 9 ■ ábra ad összefoglalást. Kitűnik, hogy a 
kritikus réteghatár felett többségében miocén és pleiszto 
cén korú rétegek voltak. A pleisztocén rétegek általában 
lösszel, lejtőtörmelékkel tarkított agyagok.

Különös figyelmet érdemel az a tény, hogy a pliocén /több 
ségében pannon/ vízzáró agyagrétegek felszínén bekövet
kezett csúszások 54 _cj-ánál, a miocén agyagok 47 'j-ánál, 
az oligocén rétegek 21 ;j-ánál a közvetlenül felette 
lévő kvarter rétegek mozdultak el; tehát a csúszólap a 
korokat elválasztó határfelületen alakult ki.

Megvizsgáltam az agyagok színe és csúszási hajlama kö
zötti összefüggést is. A vizsgált 421 db rétegcsúszási 
esetnél a csúszólap alatti agyag színének gyakorisági 
eloszlását a 10.ábra mutatja. Természetes, hogy egy 
talaj színének megállapitásánál szubjaktib tényezőknek 
/a minősítő személyének/ is szerepe van; az azonban 
rendkívül érdekes és figyelemre méltó, hogy a csúszások 
minden esetben szürke vagy valamilyen szürkés árnyalatú 
agyagréteg felszinén következtek be. A vizsgált esetek 
nagy száma miatt szinte egyértelműen kijelenthető, hogy 
a tárgyalt rétegcsúszási típus szürke árnyalatú agyagok 
felszinén várható hazánkban.
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Й. ábra. A csészólap feletti talajréteg keletkezési 
korának gyakorisági eloszlása
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10. ábra. A caúszólap alatti agyagréteg szine
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A csúszólap felett közvetlenül elhelyezkedő talajréteg 
szinének gyakorisági eloszlását a 11.ábra mutatja.
Látható, hogy itt az oxidációra jellemző sárga, barna 
és vörös szinek dominálnak. A 10. és 11. ábra össze- 
hasonlitásából adódik a gondolat, hogy a vizsgált réteg
csúszások az oxidációs zóna alsó határán következnek 
be. Vizsgálatokat végeztem a lejtő, illetve a rézsű ha.1- 
lásának vonatkozásában is. Ebben a tekintetben azonban 
nehéz lenne olyan eredményt bemutatni, amiből messzeme
nő következtetéseket lehetne levonni. A lejtőhajlás ál
talában pontról-pontra változik. Az emberi tevékenység 
/ pl. bevágásnyitás/ okozta mozgásoknál a. csúszós után 
már nehéz megállapitani a mozgás megindulásakor jellem
ző hajlást /sokszor a felelősségrevonás elkerülése 
miatt el is titkolják/. Gyakran tört a rézsű /pl. a hely
telen kivitelezési technológia miatt alul függőleges/.
A hazánkban bekövetkezett rétegcsúszásoknál a lejtő, illet
ve rézsű átlagos hajlásszöge l2°-42° között változott.
30° feletti értéket csak kevés esetben tapasztaltunk 
/pl. Eger-Putnok vasútvonal sátai és mónosbéli bevágá
saiban, illetve Pécs környékén/.

1 4 5
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SOME CHARACTERISTIQUES OF HOME 
LAVER SLIPPINGS

Bózsef Farkas

Subsoil of horae cut embankments and slopes is generally hete
rogeneous, stratified in varying degree. That is why at sur
face movements slide passes on the layer limit or in its vi
cinity in most of the cases.
Through last years the author of this article made 421 ana
lyses, examinations of near-surface soil movement qualified 
in all likelihood as layer slipping formed on the clay sur
face, There is a connection between surface movements and 
quantity of rainfalls.
Collecting places of home slippings permitted to outline 
engineering geological fields within which the stability 
problems show similarity where layer slippings can be as well 
as have to be expected in Hungary. The most of layer slippings 
took place in counties Borsod-Abaii j-Zempl én, Baranya, Nógrád 
and Heves which are of varied relief and geological building.
The majority of home layer slippings took place on the sur
face of myocen and pleistocen aged clays. According to results 
of examinations the layer slipping type mentioned above is to 
be expected on the surface of grey shaded clays in our 
country.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПОЛЗНЕВЫХ СЛОЕВ В ВЕНГРИИ

ФАРКА1Д ЙОЖЕФ

Грунты оснований откосов выемки, а также откосов, как прави
ло, однородны, с изменяющейся слоистостью. Поэтому в случае 
оползневых поверхностей плоскость скольжения в большинстве 
случаев находится на границе слоев либо недалеко от нее.

Автор статьи за последние годы анализировал, исследовал 
421 случаев движения грунта вблизи поверхности, считавшихся 
потенциально оползневыми и происшедших по всей вероятности 
на поверхности глины. Между оползневыми поверхностями и ко
личеством осадков имеется взаимосвязь.

Исследование оползневых облас тей- позволило оконтурить такие 
инженерно-геологические регионы, в рамках которых проблемы 
устойчивости аналогичны, и в которой части Венгрии потенциаль
но возможны оползни. Большинство оползней произошло в облас
тях с изменяющимся рельефом и геологической структурой, а 
именно в Боршод-Абауй-Земплен, Баранья, Ноград и Хевеш.

Большинство оползней в Венгрии произошло на поверхности глин 
миоценового и плиоценового периода. Соответственно резуль
татам испытаний обсуждаемый вид оползней ожидается на поверх
ности глин серого тона.
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