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1. Bevezetés 

A földrengések pusztító, ugyanakkor gyakran előforduló természeti katasztrófák, melyek 

több milliárd dolláros kárt tudnak okozni az épített környezetben és számos emberéletet is 

követelnek. A rengéseket a Föld litoszférájában hirtelen felszabaduló energia váltja ki, melyek 

a felszín felé terjedő szeizmikus hullámokat indukálnak. Amikor ezek a hullámok elérik a Föld 

felszínét, annak megrázkódását okozzák, mely rázkódás önmagában képes hatalmas károkat 

okozni; ezt gyakran nevezik a földrengés elsődleges hatásának. Azonban a földmozgások, 

különösképp az erősebb rengések, gyakran kiváltanak másodlagos hatásokat is, melyek sok 

esetben még nagyobb kárt és több halálesetet is okoznak, mint maga a rengés által okozott 

rázkódás. Ilyen másodlagos hatások a talajfolyósodás, cunamik, földcsuszamlások és a rengés 

után kitörő tűzvészek.      

Talajfolyósodás során a talaj teherbírása és merevsége lecsökken a földrengés vagy más 

dinamikus hatás által generált többlet pórusvíznyomásnak köszönhetően. A jelenség 

leggyakrabban laza, rosszul graduált, telített homokokban fordul elő. Világszerte, számos 

földrengés során a megfolyósodás tehető felelőssé a kialakult károk zöméért, mely olyan 

következményekkel járhat, mint a túlzott mértékű süllyedések kialakulása, az altalaj 

oldalirányú szétterjedése, földcsuszamlások vagy akár a földalatti szerkezetek felúszása. 

Talajfolyósodás által okozott károkat figyeltek már meg gátaknál, hídpilléreknél, kikötői 

létesítményeknél, közműveknél, alagutaknál, valamint rengeteg épület alapozásánál is.               

A talajfolyósodás jelenségét az 1964-es Niigata (Japán) és a nagypénteki (Alaszka) 

földrengés okozta katasztrofális károk óta tanulmányozzák alaposabban a mérnökök. Habár 

jelentős mennyiségű tudás halmozódott már fel a jelenséggel kapcsolatban, a geotechnikának 

még mindig egy nagyon aktívan kutatott területe, köszönhetően a talaj folyósodás során 

tapasztalt összetett viselkedésének és az általa okozott súlyos következményeknek. Ugyan 

Magyarország közel sem rendelkezik olyan mértékű szeizmicitással, mint a kutatásban élen járó 

országok (USA, Japán), hazánkban azonban ennek ellenére is figyeltek már meg több 

földrengést követően is talajfolyósodásra utaló jeleket. Ennek ellenére a földrengéseket a 

mérnöki munka során méltatlanul hanyagolták a tervezők egészen a 2000-es évek közepéig. Az 

Európai Unióhoz való csatlakozást követően, az Eurocode szabványsorozat hazánkban is 

bevezetésre került, mely jóval nagyobb hangsúlyt fektetetett a szeizmikus szempontokat 

figyelembe vevő tervezésre, mint a korábbi magyar szabványok.         

Ahogy a szeizmikus tervezés egyre jobban a mérnökök látókörébe került, úgy terelődött 

egyre nagyobb figyelem a talajfolyósodásra is. Ez különösképp igaz olyan kritikus 



Rosszul graduált Duna menti homokok talajfolyósodási hajlama Bán Zoltán 

 

2 

 

létesítményekre, mint amilyen a paksi atomerőmű is, ahol kis valószínűséggel bekövetkező 

eseményeket is figyelembe kell venni a tervezés és biztonsági ellenőrzések során. Abban a 

szerencsés helyzetben voltam, hogy részt vehettem az erőmű telephelyének talajfolyósodás 

veszélyeztetettség értékelésében, melynek során számos kérdés felmerült a különböző 

nemzetközileg használt módszerek alkalmazhatóságával és bizonytalanságaival kapcsolatban, 

melyek végső soron a doktori kutatásom mozgatórugójaként szolgáltak.       

2. A kutatás céljai  

A kutatást elsősorban a paksi atomerőmű talajfolyósodás veszélyeztetettség értékelése 

során felmerült kérdések és gyűjtött tapasztalatok ösztökélték. A veszélyeztetettség 

számszerűsítése érdekében több számítási metódust is alkalmaztunk, többek között a 

gyakorlatban legfejlettebb módszernek tekinthető hatékony feszültség analízist (talaj válasz 

elemzés), továbbá teljes valószínűség alapú megközelítést, mely figyelembe veszi a talaj és a 

szeizmikus terhelés változékonyságát, valamint a legelterjedtebb, empirikus, egyszerűsített 

módszereket is felhasználtuk. A terület átfogó elemzését a kiterjedt helyszíni és laboratóriumi 

vizsgálatok tették lehetővé, melyek hazánkban példa nélküli mennyiségű geotechnikai 

információt szolgáltattak.         

Habár az összes említett módszert széleskörűen használják szerte a világban, alkalmazásuk 

mégis számos kérdést felvetetett, melyek megválaszolása további vizsgálatokat és elemzéseket 

igényelt. Mivel hasonlóan átfogó talajfolyósodás veszélyeztetettség értékelés még nem készült 

Magyarországon, ezért a hazai talajok megfolyósodási hajlamáról nem sok információ állt 

rendelkezésünkre. Ebből kifolyólag egy dinamikus triaxiális vizsgálatsorozatot készítettem 

abból a célból, hogy megvizsgáljam, vajon a hazai talajok hasonló viselkedést mutatnak 

megfolyósodás során, mint más, külföldön vizsgált talajok, illetve megfigyelhető-e közöttük 

bárminemű eltérés.    

A jövőben a mérnöki tervezés várhatóan egyre jobban a valószínűségi alapú tervezési 

módszerek felé fog eltolódni, és a kritikus létesítmények értékelése során alkalmazott 

megközelítések ennek a folyamatnak a zászlóshajóiként is tekinthetők. Az ilyen jellegű 

elemzések sarkalatos pontja a bizonytalanságok megfelelő számszerűsítése. Mindazonáltal az 

erőműnél használt empirikus módszerek eredményeiben, melyek valamely helyszíni mérés 

(CPT, SPT, VS) eredményére támaszkodnak, jelentős eltérések voltak megfigyelhetők, azaz a 

számítás jelentős bizonytalanságot hordozott magában. A tapasztalt bizonytalanság 
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csökkentésére tett kísérlet mellett, a különböző valószínűségi alapú számítási módszerek is 

értékelésre kerültek magyarországi megfolyósodási esetek vizsgálata kapcsán.         

3. A disszertáció összefoglalása  

A talajfolyósodás jelensége alaposan kutatott téma, mely az 1960-as években került az 

építőmérnökök látókörébe. Azóta hatalmas mennyiségű tudás gyűlt össze a jelenség fizikai 

hátterét, illetve a kialakulását befolyásoló tényezőket illetően, valamint kialakult egy bejáratott 

mérnöki megközelítés arra az esetre, ha a megfolyósodás veszélye felmerülne: ez magában 

foglalja a folyósodásra hajlamos talajrétegek azonosítását, a talajfolyósodási potenciál 

számítását és a jelenség által előidézett szerkezeti válasz meghatározását, továbbá amennyiben 

szükségesnek bizonyul, már bizonyított talajjavítási módszerek állnak rendelkezésre a 

talajfolyósodás megelőzése érdekében. A disszertáció első három fejezete részletesen ismerteti 

a felsorolt témaköröket, külön figyelmet szentelve a talajfolyósodási potenciál meghatározására 

szolgáló módszerekre.      

Magyarország és közvetlen környezetének szeizmicitása mérsékelten aktívnak tekinthető: 

5-ös magnitúdójú földrengés átlagosan 15 évente fordul elő. Megközelítőleg ez az a magnitúdó, 

amely már képes megfolyósodást okozni szokványos talajviszonyok között. Ennek megfelelően 

az elmúlt ~350 év folyamán több magyarországi rengés során is dokumentáltak 

talajfolyósodásra utaló felszíni megjelenési formákat. Az utolsó ilyen földrengés 1956-ban 

pattant ki Dunaharaszti térségében, ahol két megfolyósodott helyszínt (egyet Dunaharasztinál, 

egyet pedig Taksonyban) sikerült azonosítani ~60 évvel a rengés után, melyek alkalmasnak 

bizonyultak helyszíni vizsgálatok elvégzésére is. Ez egyedülálló lehetőséget biztosított 

magyarországi talajfolyósodásos esetek vizsgálatára, melyek nagy valószínűséggel az egyetlen 

ismert ilyen jellegű helyszínek az országban.            

A dunaharaszti és a taksonyi helyszínek vizsgálata fúrásokat, CPT és SPT szondázásokat, 

valamint laboratóriumi vizsgálatokat is foglalt magában, melyek lehetővé tették a földrengés 

maximális horizontális felszíni gyorsulásának meghatározását. Ezt a paramétert korábban csak 

makroszeizmikus intenzitásokból és hasonló, műszeresen regisztrált földrengések analógiája 

alapján lehetett becsülni, mivel a legközelebbi szeizmométer telítődésbe ment a rengés 

folyamán. A paleo-talajfolyósodás kutatás elveit felhasználva végrehajtott inverz analízis, mely 

az első ilyen jellegű kutatás volt Magyarországon, egy független becslést adott a Dunaharaszti 

földrengés maximális gyorsulásának értékéről.     



Rosszul graduált Duna menti homokok talajfolyósodási hajlama Bán Zoltán 

 

4 

 

Alacsony-közepes szeizmicitású területeken, mint például Magyarországon, a 

geotechnikusok gyakran figyelmen kívül hagyják a talajfolyósodás veszélyt. Amikor azonban 

foglalkoznak vele, gyakran túlbecsülik a szeizmikus terhelés és a hely talajviszonyainak nem 

megfelelő jellemzése miatt. Ennek a mélyebb megértése érdekében valószínűségi földrengés- 

és talajfolyósodás-veszélyeztetettség becslést végeztünk két, korábban talajfolyósodást 

szenvedett helyszínen. Igazoltam, hogy ez a megállapítás Magyarországon is érvényes, de a 

pszeudo-probabilisztikus módszer túlzott konzervativizmusának mértéke csökken a nagyobb 

visszatérési periódusú földrengések esetén (csökkenő éves bekövetkezési valószínűség). 

Köszönhetően annak, hogy Magyarországon talajfolyósodás csak néhányszor fordult elő, 

első kézből származó terepi tapasztalatok nincsenek a hazai talajok megfolyósodási hajlamával 

kapcsolatban. Emiatt a laboratóriumi vizsgálatok jelentik a legjobb megközelítést annak 

eldöntésére, hogy a hazai talajok hasonlóan viselkednek-e, mint a külföldön vizsgáltak, illetve 

amennyiben jelentős különbségek tapasztalhatók, szükséges-e a számítási módszerek és a 

laboratóriumi vizsgálatok módosítása, hogy jobban stimulálják a hazai viszonyokat.            

Ennek érdekében egy átfogó dinamikus triaxiális vizsgálati programot készítettem, 

melynek keretében különböző Duna menti homoktalajokat vizsgáltam. A kapott teherbírási 

eredményeket hatványfüggvénnyel közelítve megállapítható, hogy azok hasonlóan viselkednek, 

mint más, külföldön vizsgált homoktalajok, bár a terhelés amplitúdójára valamelyest kevésbé 

érzékenyek. Továbbá új empirikus együtthatókat javasoltam a Vucetic és Dobry által 

kifejlesztett pórusvíznyomás növekedést leíró modellhez, mely Duna menti, rosszul graduált, 

finomszemcse nélküli homokok esetén használthatók.     

A paksi atomerőmű a legkritikusabb létesítmény az országban, ahol a tervezéshez és a 

biztonsági elemzésekhez a kis bekövetkezési valószínűségű (10-5-10-6 éves valószínűség) 

eseményeket is figyelembe kell venni. Ennek következtében a Paks 1 és Paks 2 telephelyek a 

talajfolyósodási hajlamot és potenciált tekintve az ország legalaposabban megvizsgált helyei, 

amit a kiterjedt telephely kutatási programok tettek lehetővé. Az ilyen magas kockázatú 

létesítményeknél a talajfolyósodás veszélyeztetettséget valószínűségi alapon és a 

legmodernebb és legmegbízhatóbb eljárások felhasználásával kell meghatározni. A 

leggyakrabban használt empirikus (egyszerűsített) talajfolyósodás potenciál becslési eljárások 

valamelyik helyszíni mérés (SPT, CPT vagy VS mérés) eredményén alapulnak. Azonban ezek 

eltérő eredményeket adhatnak és ennek következtében ellentmondásos következtetések 

vonhatók le belőlük. A CPT és VS mérések eltérő eredményeiből fakadó bizonytalanságok 

csökkentése és a két mérés nem redundáns, egymást kiegészítő eredményeinek kiaknázása 

érdekében kidolgoztam egy kombinált, valószínűségi, egyszerűsített talajfolyósodás potenciál 
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értékelési módszert, ahol a CPT csúcsellenállást és a VS-t együttesen használtam bemeneti 

paraméterként. 

A kidolgozott módszer validálását 44 független új-zélandi adatpáron végeztem el, melynek 

során a kapott eredményt összehasonlítottam két nemzetközi gyakorlatban is gyakran 

alkalmazott módszer eredményével. Ezek alapján a javasolt egyenlet a legkevésbé megbízható 

a vizsgált módszerek közül, azonban az eredmény ennek ellenére bíztató, mivel ez csak a 

legelső próbálkozás volt egy olyan módszer kidolgozására, amely kiaknázza a két bemeneti 

paraméterben lévő előnyöket és ennek megfelelően még kevés finomítást látott a javasolt 

egyenlet. A módszerben rejlő potenciált tükrözi az a tény is, hogy bár a hiba indexe ennek a 

módszernek lett a legnagyobb, ennek ellenére ez adta a legkevesebb számú rossz becslést.     

A javasolt új ciklikus feszültség alapú empirikus módszer alkalmazhatósága túlnyúlik az 

ország határain és a jövőben akár hasznos eszköz lehet gyakorló mérnökök számára a 

talajfolyósodási potenciál számolására. Mindazonáltal a kifejlesztett egyenlet megbízhatósága 

jelenleg még elmarad a nemzetközi gyakorlatban legelterjedtebben használt módszerekétől, 

ezért annak jövőbeli fejlesztése mindenképp indokolt. Az egyenlet levezetéséhez összegyűjtött 

adatbázisnál a mennyiség egyelőre nagyobb hangsúlyt kapott, mint a minőség, köszönhetően a 

relatíve szűkös adathalmaznak, ezért a hibás vagy kevésbé megbízható eredmények torzíthatják 

a kifejlesztett egyenletet. Az adatok minőségének ellenőrzésével, illetve adathalmaz további 

gyarapításával azonban a jövőben a tervek szerint az egyenlet fejleszthető és pontosítható lesz.         

A ciklikus feszültség alapú empirikus eljárások mellett a gyorsan fejlődő energia alapú 

megközelítés is értékelésre került, mely egy alternatív lehetőséget biztosít a szeizmikus terhelés 

leírására azáltal, hogy kiküszöböli az előbbi módszerek több hiányosságát is. Habár az energia 

jellegű paraméterek, mint amilyen az Arias intenzitás is, jobb korrelációt mutathatnak a 

pórusvíznyomás növekedésével, a gyakorlatban való alkalmazásukat még mindig több tényező 

hátráltatja, többek között a meghatározásukra kifejlesztett csillapodási egyenletekben lévő 

jelentős méretű bizonytalanság.     

A talajfolyósodást évtizedek óta széles körben tanulmányozzák világszerte, és jelenleg is 

egy aktív és intenzíven kutatott kutatási terület. Bár közel sem ez jelenti a legnagyobb 

kockázatot Magyarországon, a múltbeli földrengések tapasztalatai alapján és a kritikus 

szerkezetek jelenléte miatt a veszélyt nem szabad elhanyagolni az országban. A disszertáció és 

az abban foglalt következtetések célja, hogy első lépésként szolgáljanak a hazai talajok 

folyósodással szembeni viselkedésének jobb megértéséhez. Megállapítottam, hogy hasonlóan 

viselkednek, mint a máshol általánosan vizsgált talajok, azonban kisebb különbségek 

megfigyelhetők voltak. 
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4. Tézisek 

1. tézis 

Az 1956-os Dunaharaszti földrengés az egyik legnagyobb XX. századi földmozgás volt 

Magyarországon. A rengés magnitúdója jól ismert, azonban a gerjesztett maximális horizontális 

felszíni gyorsulásról nem áll rendelkezésre mérési adat. Az 1956-os rengés során 

megfolyósodott helyszínek közül kettőt sikerült azonosítani (egyet Dunaharasztiban, egyet 

pedig Taksonyban), amely lehetőséget adott helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére 

a talajviszonyok megismerése céljából. A két helyszín maximális horizontális felszíni 

gyorsulását visszaszámoltam a megfolyósodás tényéből, felhasználva a paleo-talajfolyósodás 

során alkalmazott elveket és Boulanger and Idriss (2014) CPT-alapú empirikus módszerét (ez 

az első ilyen jellegű analízis volt Magyarországon).          

Meghatároztam a Dunaharaszti földrengés maximális horizontális felszíni 

gyorsulásait különböző valószínűségi szintekhez, mely alapján az 50%-os talajfolyósodás 

bekövetkezéshez tartozó amax érték 0,247g és 0,193g a dunaharaszti és a taksonyi 

helyszíneken. Az 1-es ábrán látható eredményt úgy is lehet értelmezni, hogy mekkora a 

meg nem haladási valószínűsége egy adott felszíni gyorsulásnak, ha feltételezzük, hogy a 

talajfolyósodás éppen bekövetkezett (a biztonsági tényező pontosan 1,0 volt).       

 

1. ábra. A kritikus rétegben a talajfolyósodás különböző valószínűségi szinten történő 

bekövetkezéséhez tartozó maximális horizontális gyorsulások a dunaharaszti és a taksonyi helyszínen     

Az 1. tézishez kapcsolódó publikációk: Bán et al. (2015a), Bán et al. (2015b), Bán et al. (2020) 
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2. tézis 

Franke és munkatársai (2019) rámutattak, hogy alacsony-közepes szeizmicitással 

jellemezhető területeken – ilyen Magyarország is – gyakran túlbecsülik a talajfolyósodás 

veszélyeztetettséget. A leggyakrabban alkalmazott pszeudo-probabilisztikus megközelítés, 

azaz amikor a PSHA eredményei alapján kiválasztott, konkrét amax és Mw pár felhasználásával 

történik a talajfolyósodás értékelése, általában kisebb biztonsági tényezőt szolgáltat, mint a 

teljesen valószínűségi, performancia alapú módszer. Ez a szeizmikus gerjesztésnek a pszeudo-

probabilisztikus megközelítésnél alkalmazott nem megfelelő leírásából adódik. 

Az 1956-os Dunaharaszti földrengés két talajfolyósodást szenvedett helyszínén 

elvégzett geotechnikai méréseket felhasználva, összehasonlítottam a pszeudo-

probabilisztikus és a performancia alapú talajfolyósodás értékelő módszerrel kapott 

eredményeket. Megállapítottam, hogy alacsony-közepes földrengésaktivitással 

jellemezhető területeken a visszatérési periódus növekedésével pszeudo-probabilisztikus 

módszer konzervativizmusa csökken. 

 

2. ábra. A performancia alapú és a pszeudo-probabilisztikus módszerek által adott biztonsági tényező 

aránya a földrengés visszatérési idejének függvényében modális és átlagos magnitúdó esetén   

 

A 2. tézishez kapcsolódó publikációk: Katona et al. (2015b), Győri et al. (2017), Bán et al. (2020)   
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3. tézis 

  Mivel Magyarországon talajfolyósodás csak néhányszor fordult elő, ezért első kézből 

származó terepi tapasztalatok nincsenek a hazai talajok megfolyósodási hajlamával 

kapcsolatban. Emiatt a laboratóriumi vizsgálatok jelentik a legjobb megközelítést annak 

eldöntésére, hogy a hazai talajok hasonlóan viselkednek-e, mint a külföldön vizsgált talajok, 

illetve amennyiben jelentős különbségek tapasztalhatók, szükséges-e a számítási módszerek és 

laboratóriumi vizsgálatok módosítása, hogy jobban stimulálják a hazai viszonyokat. 

Meghatároztam Duna menti rosszul graduált homoktalajok ciklikus teherbírás 

görbéit dinamikus triaxiális vizsgálattal. A kapott eredményeket hatványfüggvénnyel 

közelítve megállapítható, hogy azok hasonlóan viselkednek, mint más, külföldön vizsgált 

homokok, habár a terhelés amplitúdójára valamelyest kevésbé érzékenyek.             

 

 

3. ábra. Rosszul graduált Duna menti homokok ciklikus teherbírási görbéi (a színezett terület a 

Boulanger és Ziotopoulou (2012) és Boulanger és Idriss (2015)) által publikált görbék tartományát jelöli 

A 3. tézishez kapcsolódó 

publikáció: 

Bán és Mahler (2019a) 
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4. tézis 

Hatékony feszültség alapú talaj válasz analízis az egyik legfejlettebb módszer egy terület 

talajfolyósodás veszélyeztetettségének értékelésére. Az ilyen jellegű analízis egyik 

legfontosabb eleme a megfelelő pórusvíznyomás modell kiválasztása és kalibrálása. Különböző 

feszültség, alakváltozás és elnyelt energia alapú modellek teljesítményét vizsgáltam 48 rosszul 

graduált Duna menti homokmintán elvégzett dinamikus triaxiális vizsgálattal.   

Új értékeket javasoltam a Vucetic és Dobry (1986) által kifejlesztett pórusvíznyomás 

növekedést leíró modellben szereplő empirikus együtthatók felvételére dinamikus 

triaxiális vizsgálatok alapján, melyek rosszul graduált Duna menti homoktalajokra 

érvényesek.    

𝑟𝑢 =
1,0 ∙ 𝑓 ∙ 𝑁 ∙ 0,483 ∙ (𝛾𝑐 − 0,01)1,192

1 + 𝑓 ∙ 𝑁 ∙ 0,483 ∙ (𝛾𝑐 − 0,01)1,192
 (1) 

ahol: ru a többlet pórusvíznyomási arányszám, N az ekvivalens alakváltozási ciklusok száma, 

γc a nyírási alakváltozás amplitúdója. Az f paraméter 1-re vagy 2-re vehető fel, annak 

függvényében, hogy egy vagy két irányú terhelés okozta a pórusvíznyomás növekedést.   

1. táblázat. A Vucetic és Dobry (1986) pórusvíznyomás növekedést leíró modelljének különböző szerzők 

empirikus együtthatóival történő összehasonlítása 48 dinamikus triaxiális vizsgálat alapján 

Modell 
Javasolt 
 p/F/b  

értékek 

Q 
(a mért és a becsült 

pórusvíznyomási 
arányszám átlagos 

különbsége) 

Mérések száma, ahol az adott 
modell kisebb átlagos 

különbséget adott a mért és a 
becsült pórusvíznyomási 
arányszám között, mint a 

javasolt értékek 

Javasolt értékek (Bán 
and Mahler 2019b) 

1/0,483/1,192 13,3% - 

Cetin és Bilge (2012) 1/0,206/1,161 13,7% 16 

Dobry et al. (1985) 1/10,9/1 50,6% 0 

Vucetic és Dobry 
(1988) 

1,04/2,6/1,7 18,4% 6 

Vucetic és Dobry 
(1989) 

1,05/1,71/1,09 29,5% 4 

Vucetic és Dobry 
(1990) 

1,071/1,333/1,08 27,4% 6 

Matasovic (1993) 1/0,73/1 17,9% 18 

Thilakaratne és 
Vucetic (1987) 

1,005/3/1,80 17,0% 9 

A 4. tézishez kapcsolódó publikációk: Bán és Mahler (2016), Bán és Mahler (2019b) 
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5. tézis 

A ciklikus feszültség alapú empirikus (egyszerűsített) talajfolyósodási potenciál értékelő 

módszerek valamilyen helyszíni vizsgálat (CPT, SPT szondázás, VS mérés) eredményét veszik 

alapul. Összetettebb vagy kritikusabb létesítmények esetén gyakori, hogy CPT szondázás és VS 

mérés ugyanazon a helyen készül, gyakran, mint szeizmikus CPT. Ennek ellenére a két 

eredmény kombinált használata egy empirikus módszerben mindezidáig korlátozott volt.      

Annak érdekében, hogy kihasználjam a CPT szondázás és a VS mérés által 

szolgáltatott, egymást kiegészítő eredményeket, egy kombinált, valószínűségi alapú 

egyszerűsített talajfolyósodási potenciál értékelő módszert dolgoztam ki, ahol a CPT 

csúcsellenállást és a VS-t együttesen használtam bemeneti paraméterként.  

𝑃𝐿 = 𝛷

[
 
 
 
 

−

0,080𝑉𝑆1 + 0,177𝑞𝑐1𝑁𝑐𝑠

−8,40𝑙𝑛(𝐶𝑆𝑅𝑀=7,5,𝜎′
𝑣=1𝑎𝑡𝑚) − 46,04

3,46

]
 
 
 
 

 (2) 

ahol: PL a talajfolyósodás valószínűsége, Φ a standard normális eloszlás függvény, qc1Ncs a CPT 

csúcsellenállás tiszta homokra vonatkozó és hatékony feszültséggel korrigált értéke, VS1 a 

nyíróhullám-sebesség hatékony feszültséggel korrigált értéke m/s-ban, és CSRM=7.5,σ’v=1atm a 

magnitúdóval és hatékony feszültséggel korrigált ciklikus feszültség arány. A kifejlesztett 

egyenlet validálását új-zélandi földrengések független adatbázisán végeztem el.   

 

4. ábra. Ciklikus ellenállás arány 50%-os megfolyósodási bekövetkezéshez tartozó felülete a kifejlesztett 

egyenlet alapján  

Az 5. tézishez kapcsolódó 

publikációk:  

Bán et al. (2016b),  

Bán et al. (2017b),  

Bán et al. (2018),  

Bán és Mahler (2018) 
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6. tézis 

Az energia alapú paraméterek ígéretes alternatívát jelentenek a szeizmikus terhelés 

leírására a magnitúdó és az amax helyett. Például az energia jellegű Arias intenzitás jobb 

korrelációt mutat a pórusvíznyomás növekedésével, mint a maximális horizontális gyorsulás. 

Számos energia alapú paraméter és módszer került kidolgozásra a talajfolyósodási potenciál 

becslésére, de a gyakorlatban való elterjedésük még várat magára, és a legtöbbjük jelenleg még 

mindig a kutatási fázisban tart.       

Független új-zélandi megfolyósodott helyszíneket tartalmazó adatbázis 

felhasználásával megmutattam, hogy az Arias intenzitás alapú csillapodási egyenletek, 

melyekkel egy adott helyszín szeizmikus terhelése becsülhető talajfolyósodás 

szempontjából, még nem elég fejlettek ahhoz, hogy azokat megbízhatóan használni 

lehessen.  

2. táblázat. Hibaindex és a rossz becslések száma a javasolt feszültség alapú empirikus módszerrel, 

valamint három különböző megközelítéssel kifejlesztett Arias intenzitás alapú módszerrel, 

összehasonlítva két nemzetközi gyakorlatban használt módszer eredményével 

Földrengés Paraméter 
Idriss and Boulanger 

(2008) 
Kayen et al. 

(2014) 
Bán et al. (2016) 

Darfield 
hibaindex 0,731 0,498 1,450 

rossz becslések száma 5 3 5 

Christchurch 
hibaindex 0,433 0,943 0,711 

rossz becslések száma 6 6 2 

Összesen 
hibaindex 1,164 1,440 2,162 

rossz becslések száma 11 9 7 

 

Földrengés Paraméter 

Kayen 
(1993) 

csillapodási 
egyenletével 

Travasarou et al. (2003) 
csillapodási 

egyenletével és Stewart 
et al. (2003) átviteli 

függvényével 

Travasarou et al. 
(2003) csillapodási 

egyenletével D 
talajosztályra 

Darfield 
hibaindex 3,232 3,323 3,237 

rossz becslések száma 7 7 7 

Christchurch 
hibaindex 0,957 1,375 1,055 

rossz becslések száma 2 4 3 

Összesen 
hibaindex 4,189 4,698 4,292 

rossz becslések száma 9 11 10 

 

A 6. tézishez kapcsolódó publikációk: Bán et al. (2017b), Bán et al. (2019)  
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