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ÖSSZEFOGLALÁS 

A geotechnikai tervezés által szolgáltatott eredmények megbízhatósága elsősorban a számításban 
felhasznált kiindulási talajjellemzők függvénye. Ezen paraméterek meghatározása a geotechnikai 
tervezés egyik kritikus kérdése. A természetes talajok – főleg a mesterséges építőanyagokhoz 
viszonyítva – meglehetősen heterogének. A talajjellemzők még kis területen belül is pontról-pontra 
eltérhetnek, jelentős szórásuk van egy-egy homogénnek tekinthető rétegen belül. 

A valószínűségi számítások alapján álló alkalmazások az Eurocode 7 szabvány elterjedésével nagyobb 
hangsúlyt kapnak a geotechnikában. Az ún. megbízhatósági elven történő méretezésnél lényegi kérdés, 
hogy az egyes talajfizikai jellemzőket az elérhető legnagyobb pontossággal és biztonsággal ismerjük. 
Ehhez kísérleteket, kísérletsorozatokat végzünk és a statisztika eszközeivel a tervezés alapjául szolgáló 
karakterisztikus értékeket állapítunk meg. A különböző volumenű feladatoknál a rendelkezésre álló 
adatok mennyisége eltérő. Kisebb tervezési munkánál, nagy ipari beruházásnál, irányított 
laboratóriumi kísérletsorozatnál eltérő az adathalmaz, amely elemzésre kerül. Ez alapján célszerű 
megválasztani a statisztikai feldolgozás mértékét és meghatározni a jellemzőkben rejlő elfogadható 
bizonytalanságot. 

A legtöbb geotechnikai probléma szempontjából a talajok egyik legfontosabb jellemzője a 
nyírószilárdság, illetve a nyírószilárdsági paraméterek értékei, melyek nagyságát összetett természeti 
törvények határozzák meg. Ismeretük a legtöbb geotechnikai feladatnál nélkülözhetetlen. A tervezés és 
ellenőrzés szempontjából nem mindegy, hogy hány vizsgálatot végzünk, milyen a keresett jellemző 
átlagértéke és szórása. Egyes esetekben azonban még fontosabb, hogy mekkora az átlagértékhez 
tartozó szórás aránya, a variációs tényező, amivel jól jellemezhetjük a talajjellemző megbízhatóságát, 
meghatározhatóságának pontosságát. A variációs tényező (relatív szórás) nagy szerepet játszik a 
talajjellemzők statisztikai értékelése és a geotechnikai feladatok megoldása során. Ez a stabilizálódási 
hajlamon túlmenően azzal is magyarázható, hogy számszerű értéke ugyanazon a talajrétegen belül 
talajjellemzőnként más és más. A Föld különböző pontjain végzett vizsgálatok azt bizonyítják, hogy 
az ugyanazon jellemzőre kapott variációs tényezők viszonylag szűk tartományon belül mozognak. A 
nyírószilárdsági paraméterek meghatározásának pontossága alapvető kihatással van a karakterisztikus 
érték meghatározására, ami pedig befolyásolja a vizsgált szerkezet gazdaságosságát. Nem 
elégedhetünk meg kevés számú méréssel, mert ez negatív hatást gyakorol a tervezett mű biztonságára. 
A túl sok mérés gazdaságtalanná teszi a tervezést. Ennek a problémának a feloldásához nyújt 
segítséget a nyírószilárdsági paraméterek variációs tényezőjének pontosabb ismerete. 

A tervezés bemenő paramétereinek változékonysága ismeretében lehetséges részletes számításokat 
végezni. A műszaki létesítmények oldaláról kutatásom során síkalapozások teherbírásának és 
árvízvédelmi gátak állékonyságának számításával foglalkoztam megbízhatósági alapon. A geotechnika 
fejlődése során különböző biztonsági megfontolások alakultak ki, terjedtek el. Az egyre 
szofisztikáltabb biztonsági ideológiák megfogalmazása az elméleti síkon történő megközelítés 
fejlődését követi le. Már a mérnöki társadalom számára sem követhető, hogy az újabb biztonsági 
elméletek alapján milyen irányban és mértékben változik az abszolút biztonság. Ennek elemzéséhez 
nyújt segítséget a különböző szabványok és módszerek biztonsági szintjének összehasonlítása a 
tönkremeneteli valószínűségek alapján. 

Kutatásomban hangsúlyt fektettem a különböző jellemzők eloszlásának vizsgálatára is, amely hiszem, 
hogy egyre inkább rutinszerű feladattá fog válni az informatikai háttér és a komoly statisztikai 
apparátust kínáló, mérnökök számára is felhasználóbarát szoftverek terjedésével. 
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SUMMARY 

The reliability of the results provided by geotechnical design primarily depends on the input soil 
parameters used in the calculation. Estimation of these parameters is one of the critical issues in 
geotechnical engineering. Natural soils have high heterogeneity, especially compared to artificial 
building materials. The soil behavior may differ even in a small area, and there is significant variety 
within a single layer which is considered homogeneous. 

Applications based on probabilistic calculations have a greater emphasis in geotechnics with the 
introduction of Eurocode 7 standard. The accurate knowledge of the soil properties is a principle by 
reliability-based design. In order to provide characteristic values – as input parameters of design – 
series of experiments are carried out. The amount of data available for statistical analysis varies by 
tasks with different magnitude. For smaller design projects, for large industrial investments or for 
controlled laboratory testing, the set of data is different in the analysis. Therefore, it is advisable to 
choose the degree of statistical processing and to determine the acceptable uncertainty based on the 
available set of data. 

In most geotechnical problems probably the most important soil properties are shear strength and shear 
strength parameters. Shear strength is defined by the complex laws of nature and its knowledge is 
required for most geotechnical tasks. From the perspective of design and control the number of 
experiments, the mean and standard deviation of the data have to be known. The precision of the 
determination of shear strength and shear strength parameters has a direct effect on the characteristic 
values, used in the calculation, which has an influence on the principle of economy. The low number 
of measurements can negatively affect the safety of the structure. Too many measurements lead to 
uneconomical design. To resolve this issue, the deeper knowledge of different parameters’ coefficient 
of variation provides a basis. The coefficient of variation (relative standard deviation) has a major role 
during the statistical evaluation process of soil properties. Uncertainty of a soil parameter can be 
described with the coefficient of variation. Based on its value different measurements from different 
sites can be compared. Neither a low number, nor unnecessarily many experiments are satisfying due 
to excessive uncertainty or diseconomy. To resolve this problem, the knowledge of coefficient of 
variation is a powerful tool. 

Detailed calculations can be performed with the knowledge of the variability of input design 
parameters. During my research I examined the bearing capacity of shallow foundations and stability 
of flood protection dikes on probability basis. During the development of geotechnics, various safety 
considerations have evolved and spread. The development in theoretical approaches resulted in more 
and more sophisticated safety ideologies and calculation methods. The safety level of these methods 
compared to each other is nontrivial. The comparison of different methods’ and different standards’ 
global safety is possible based on calculating the probability of failure for all cases. 

In my research, emphasis is put on examining the goodness-of-fit of different distributions of soil 
parameters, which I believe will soon become a routine task in civil engineering practice. The growing 
IT capacity and the user-friendly software products with statistical tools ensure the background. 
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1. BEVEZETÉS 

A legtöbbször Benjamin Disraeli, korábbi brit miniszterelnökhöz kötött mondás szerint: 
„Három fajta hazugság van: hazugság, átkozott hazugság és statisztika” (angolul: „There are 
lies, damned lies and statistics”). Gyakran elhangzik, hogy a különböző megfigyelések, 
eredmények, adathalmazok statisztikai értékelése éppen azt a célt szolgálja vagy kívánt 
eredményt támasztja alá, amit előzetesen fogalmazunk meg. Tény, hogy találunk példát szép 
számmal félrevezető, statisztikai alapon megfogalmazott kijelentésekre, akár a fizikai észlelés 
területén is. A statisztikai értékeléshez pontosan meg kell határozni a vizsgált eseményt, 
annak függetlenségét és a vizsgálatok számát. 

Nem lehet elvitatni azonban a statisztikai nyilvántartásoknak, kimutatásoknak azt az előnyét, 
hogy rájuk alapozva értékes megállapítások fogalmazhatók meg, következtetések vonhatók le. 
Az építőipar és azon belül a geotechnika korai időszakában is kiemelten fontos volt a 
megfigyelések rendszere, a korábbi tapasztalatok felhasználása, továbbfejlesztése, a műszaki 
megoldások fizikai határainak (pl.: kupolaátmérő, falvastagság, földvárak, alaptest méret) 
kitolása. 

Definíció szerint a statisztika megfigyelésekből, kísérletekből származó adatok elemzése, 
azokból következtetések levonása. Statisztikával már i.e. 3000 körül foglalkoztak a sumérok, 
akik a lakosokat ékírásos táblákon tartották számon. Yao legendás kínai császár az i.e. 3. 
évezredben kísérletet tett a népsűrűség számítására a nyilvántartások alapján. Egyiptomban II. 
Amasis fáraó intézményesítette a népesség összeírását i.e. 570-526 között. 
A középkorban a statisztika alatt államtudományt, az állammal kapcsolatos ismeretek 
összességét értették. Erre utal a statisztika szó eredete is (status = állam, latin szóból). 
Girolamo Ghilini olasz tudós Teatro d’Huomi Letterati című munkáját 1589-ben a következő 
szavakkal jellemezte: civile, politica, statistica e militare scienza. A műben kb. 5000 itáliai 
tudós, művész, politikus életrajza szerepel. Gottfried Achenwall (1719-1772) német udvari 
kancellár, jogtudós, filozófus és statisztikus egyik művében is megjelenik a statisztika szó 
(Staatverfassung der heutigen vornehmsten europäeschen Reiche und Völker im Grundrisse). 
A mai értelemben használt statisztika kezdete John Graunt (1620-1674) nevéhez köthető, aki 
a Royal Society tagjaként és az első demográfusként, illetve epidemológusként London 
lakosságának első felmérését végezte az előforduló betegségekkel együtt. Fő műve a Natural 
and Political Observations Made upon the Bills of Mortality (1662). Sir William Petty (1623-
1687) szintén a Royal Society tagja volt, közgazdász és filozófus. Cromwell alatt az elfoglalt 
Írországot mérte fel, számos közgazdasági fogalmat vezetett be, a népszámlálás (cenzus) 
fontosságát hangsúlyozta. Egyik fő műve a Treatise of Taxes and Contributions (1662), 
melyben szisztematikusan használta az átlagolás műveletét, bevezette a becslés fogalmát. 
Megbecsülte London lakosságát az export és a halálozások alapján. 30%-os növekedés az 
exportban ugyanannyi növekedést jelent a lakosságban (regresszió). A halálozások számát 30-
cal szorozva határozta meg a lakosság számát. 

A valószínűségszámítás eredete a kocka- és szerencsejátékokhoz köthető. A lehetséges 
kimenetelek vizsgálatával alakult ki a relatív gyakoriság fogalma. Elméleti megalapozását 
Blaise Pascal (1623-1662) és Daniel Bernoulli (1700-1782) kezdte éppen a szerencsejátékok 
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vizsgálatával. Adolphe Quetelet alapvető szerepet töltött be a statisztikai módszerek 
társadalomtudományok-beli használatának elterjedésében. A legkisebb négyzetek módszere 
és a különböző eloszlások vizsgálatai Pierre-Simon Laplace (1749-1827), Carl Friedrich 
Gauss (1777-1855) és Adrien-Marie Legendre (1752-1833) munkái nyomán alakultak ki. A 
valószínűségelmélet matematikailag egzakt, axiomatikus felépítését elsőnek A. N. 
Kolmogorov valósította meg A valószínűségszámítás alapfogalmai című, 1933-ban megjelent 
művében. 

A statisztikai munka lépéseiként tekinthetjük a megfigyelés, elemzés, modellalkotás és 
előrejelzés együttesét. A megfigyelés fázisában hozzuk létre a statisztikai adatmezőt, ami 
gyakran egyszerűen mintavételezést, adatgyűjtést jelent. Ez nagy mértékben kihat arra, hogy 
később milyen elemzéseket végezhetünk el. A rosszul kialakított adatmező megköti az elemző 
kezét, lehet, hogy éppen a vizsgálat által megcélzott kérdésekre nem tudunk majd válaszolni. 
Az elemzés lépésében összefüggéseket keresünk az adathalmazban, itt merül fel a kilógó 
(extrém) adatok problémája. Az összefüggések modellekkel írhatók le, amely modellek 
segítségével előrejelzések, becslések készíthetők (pl. Monte Carlo szimulációval). 

A statisztika hidat alkot az elméleti matematika és más (természet-, illetve társadalom-) 
tudományok között. Ezek a tudományok a legtöbb matematikai módszert ugyanis a 
statisztikán keresztül alkalmazzák. A gyakorlati, alkalmazott statisztika elméleti hátterét a 
matematikai statisztika adja (Barczy és Ispány 2010). 

1.1.Statisztika, valószínűség a geotechnikában 

A geotechnikai tervezésben a talajadottságokban rejlő bizonytalanságok 
figyelembevételével kell döntéseket hozni, a számításokban végeredményeket szolgáltatni. A 
geotechnikát a legtöbb más mérnöki területtől – ahol jól definiált anyagi tulajdonságokkal 
bírnak az anyagok – éppen a talajok hosszú idő alatt, természeti folyamatok által alakított 
változatos tulajdonságai különböztetik meg. Ez azt jelenti, hogy a talaj tulajdonságainak 
bizonytalanságát figyelembe vevő számítások egyfajta kockázatkezelést és kockázatértékelést 
jelentenek. A bizonytalanság számítási modellekben való számszerűsítése segít a döntések 
meghozatalában.  

Korábban a geotechnikában a bizonytalanságok kezelésének hagyományos módja a 
számításokban alkalmazott paraméterek konzervatív megválasztása volt, ezzel a biztonság 
oldalán maradva. Ez azt jelenti, hogy a tervezés nem az optimális megoldást keresi, hiszen az 
óvatosan (konzervatív módon) megválasztott bemenő paraméterek könnyen drága és 
túlméretezett megoldásokhoz vezethetnek. A valószínűségelméleti számítások bevezetésével 
finomítani lehet az eredményeken, az optimális megoldás jobban közelíthető, mely 
gazdaságossági előnyökkel jár (Takács 2009). Ezt ismerték fel olyan tudósok, mint Terzaghi, 
Peck vagy Casagrande az 1950-es évekig. R. B. Peck 1969-es cikkében ír először a 
megfigyeléses módszerről (Observational Method). Javaslatuk alapján a legvalószínűbb 
állapot feltételezésével kell számolni. 

Valószínűségi elméleteket régóta alkalmaznak a tudományban, de ezek a statisztikai 
módszerek nem kerültek be azonnal a geotechnika eszköztárába. Ennek elsősorban a helyszíni 
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és laboratóriumi vizsgálatok korlátozott száma és ezáltal a statisztikai elemzésre 
rendelkezésre álló kis adathalmaz az oka. Az építőmérnöki gyakorlatban először az 1950-es 
években kezdtek fejlődni a valószínűségelméleti számítások, amikor a szerkezettervezésben 
használatos anyagok tulajdonságait statisztikai alapon írták le. A geotechnikában az első 
alkalmazásra az 1970-es években került sor. 

A valószínűségelméleti megoldások használata nem szünteti meg a bizonytalanságokat, de 
egy olyan munkamódszert nyújt, amely a számításokban kezeli, és nem elfedi az 
eredményekben rejlő bizonytalanságot. A valószínűségelméleti számítások részletesebb 
eredményei elősegítik a megalapozott mérnöki döntések meghozatalát. 

A megbízhatósági alapú számítások megjelenése óta nagyszámú kutatói munka született a 
témában (1. táblázat). A talaj, mint anyag, változékonyságának és a talajfizikai jellemzők 
bizonytalanságának leírása megjelenik Lumb (1966), Vanmarcke (1977), Beacher (1986), 
Lacasse (1996), Alén (1998) és Phoon (1999) munkáiban. A bemenő paraméterek 
bizonytalanságát és megbízhatósági elven történő modellezését kutatták Christian (1994), 
numerikus, illetve analitikus számítási módszereket vizsgált Griffiths (2004), Low (2006), 
illetve Ang és Tang (1984) és Griffiths (2007). A valószínűségi megközelítések 
geotechnikába való implementálását kutatták Vanmarcke (1980), Thoft-Christensen és Baker 
(1982), Madsen (1989), Paice (1997), Griffiths (2004), Ang (2006), Müller (2013) és 
Benjamin (2014).  

Téma Rövid leírás Hivatkozások 
Bizonytalanságok a talaj 
inhomogenitása miatt 

Talajok bizonytalanságának 
jellemzése, a talajparaméterek 
változékonyságának 
meghatározása 

Lumb (1966), Vanmarcke 
(1977), Beacher (1986), 
Lacasse (1996) 

Geotechnikai problémák 
valószínűségi megközelítése 

Valószínűségelméleti 
megoldások alkalmazása 
geotechnikában 
(rézsűállékonyság, talaj-
szerkezet kölcsönhatása, gátak, 
süllyedések). FOSM, FORM, 
SORM, Monte-Carlo 
szimuláció 

Vanmarcke (1980), Thoft-
Christensen and Baker (1982), 
Madsen (1989), Paice (1997), 
Alén (1998) Griffiths (2004), 
Ang (2006), Müller (2013), 
Benjamin (2014) 

Numerikus és analitikus 
számítások 

Valószínűségi számítások, 
végeselemes modellek 
megbízhatósági számítással 

Griffiths (2004), Low (2006), 
Ang és Tang (1984), Griffiths 
(2007), Zhang (2004, 2009), 
Cao és Wang (2013) 

1. táblázat. A valószínűségelméleti megoldásokat bemutató nemzetközi irodalom áttekintő táblázata 
(Cederström, 2014) 

A hagyományos, biztonsági tényezővel kifejezett biztonság (talajtörési, rézsűállékonysági 
stb.) nem fejezi ki pontosan a megbízhatóságot. A gyakorló mérnököt és kutatókat régóta 
foglalkoztatja a biztonság szabatos kifejezése. Milyen biztonságos egy adott építmény, 
szerkezet? Kellően biztonságos? Ezen kérdések megválaszolása hosszú történelmi, kutatási 
folyamat eredménye. Jelenleg a megbízhatósági elven alapuló számítás az elérhető legjobb 
módszer. Korábban különböző biztonsági tényezők kerültek megállapításra eltérő bemenő 
paraméterek alkalmazásával. Ezen módszerek összehasonlítása nem lehetséges hagyományos 
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módszerekkel, csak megbízhatósági modellek alkalmazásával. A geotechnikában ezen 
megbízhatósági elven alapuló módszerek azonban kevésbé elterjedtek, nincsenek a 
gyakorlatban, noha a talajparaméterekben hangsúlyosan megjelenik a bizonytalanság kérdése, 
főleg az egyéb építési anyagokhoz (pl. acél, beton stb.) képest. 

Magyarországon a szerkezettervezésben terjedt el először a valószínűségelméleti megoldások 
alkalmazása, úttörői voltak többek között Menyhárd István (1902-1969), Mistéth Endre 
(1912-2006) és Kármán Tamás (1930-2002). A határállapotok módszerének gyakorlati 
bevezetése széleskörű elméleti és kísérleti jellegű kutatómunkát indított el, melyben 
tevékenyen működtek közre magyar mérnökök is. Az optimális, vagy vállalható kockázat 
fogalmának és számszerű értékének elfogadottá tétele érdekében Kármán Tamás fogalmazta 
meg a teherhordó szerkezetek optimális biztonságáról, hogy a tartószerkezetnél nem az 
"abszolút", hanem csak az elegendő biztonság megteremtése lehet a cél (Szalai 2014), 
(Farkas, Kovács, Szalai 2002). 
Szerkezetek biztonságával, méretezéselmélettel, tartószerkezetek megbízhatóságával 
kapcsolatban jelenleg is kutatásokat folytatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen, többek között Szalai Kálmán és Kovács Tamás.  

A geotechnika területén mindenképpen kiemelendő Rétháti László munkássága. 
Valószínűségelméleti megoldások a geotechnikában című könyvét munkám során is alapvető 
műnek tekintettem, többször hivatkozok rá. A geotechnika minden lényeges ágazatában 
vizsgálja a valószínűségelmélet felhasználásának lehetőségeit. Részletesen foglalkozik a 
helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal, a talajfizikai jellemzők értékelésével, a tervezés 
előkészítő fázisával, majd olyan tervezési kérdésekkel, mint a teherbírás, süllyedések 
előrejelzése, rézsűk és támfalak méretezése, minőségének ellenőrzése. Számos lehetőséget és 
példát sorol fel a determinisztikus és sztochasztikus módszerek párhuzamos felhasználására, 
kapcsolatot teremtve ezzel a hagyományos és új módszertan között. Példákkal illusztrálja, 
hogy a műszaki és gazdasági követelmények egyidejű teljesítése csak a valószínűségelméleti 
módszerek felhasználásával lehetséges (Rétháti 1985). 

1.2. A téma aktualitása, célkitűzések 

Magyarországon az építőmérnöki tervezésben, azon belül is a geotechnika területén a 
valószínűségelméleti megoldások használata alulértékelt, kevesebb kutatás foglalkozik velük. 
A valószínűségi elméletek ismerete és alkalmazása az MSZ EN 1997-1:2006 szabvány 
(röviden: Eurocode 7) 2006. december 1-jei bevezetésével nagyobb hangsúlyt kapott a 
geotechnikában. Az ún. megbízhatósági elven történő méretezésnél lényegi kérdés, hogy az 
egyes talajfizikai jellemzőket minél nagyobb pontossággal és biztonsággal ismerjük. Ehhez 
kísérleteket, kísérletsorozatokat végzünk és a statisztika eszközeivel a tervezési feladatok 
alapjául szolgáló karakterisztikus értékeket állapítunk meg. Ennek érdekében a rendelkezésre 
álló adatok statisztikai feldolgozása és értékelése szükséges. A különböző feladatoknál a 
rendelkezésre álló adatok mennyisége jelentősen eltérhet. Kisebb tervezési munkáknál, nagy 
ipari beruházásnál vagy irányított laboratóriumi kísérletsorozatnál eltérő az az adathalmaz, 
amelyet statisztikailag elemezve karakterisztikus értékeket lehet megállapítani. 
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A tönkremeneteli valószínűség bemenő paraméter a kockázatszámításhoz. Tönkremeneteli 
valószínűség számítással egy rendszert tudunk jellemzeni, míg a determinisztikus biztonsági 
tényezővel csupán a rendszer egyes elemeit. Az így elvégzett számítások segítségével a 
különböző műszaki létesítmények biztonságát össze tudjuk hasonlítani a természeti jelenségek 
előfordulási valószínűségével. 

Az értekezés elkészítésével mindenképpen célom, hogy a magyar és nemzetközi 
szakirodalomban fellelhető és az általam vizsgált adathalmazok talajjellemzőinek a variációs 
tényezőit összegyűjtve együttesen értékeljem azokat, osztályokba soroljam, valamint az 
elemszám növelésének hatását vizsgáljam. 

A tönkremeneteli valószínűség számítását olyan példákon mutatom be, amelyek általánosnak 
tekinthetők az építőmérnöki feladatok között (rézsűállékonyság, síkalapok teherbírása), ezzel 
bizonyítva, hogy a megbízhatósági alapú módszerek a mindennapi gyakorlatba átültethetők. 

Minden alkalommal, amikor új szabvány kerül bevezetésre, felvetődik a kérdés, hogy miben 
jobb, miben más, mint az előző. A geotechnikában az Eurocode 7 bevezetése indukálta azon 
irányú érdeklődésemet, hogy milyen módon hasonlíthatók össze a különböző szabványok. 
Később ezt a gondolatot ültettem át síkalapok teherbírását megadó eltérő módszerek 
összevetésére. 

Már korai kutatásaim is foglalkoztak a különböző eloszlástípusok vizsgálatával, majd 
igyekeztem több talajjellemző esetén is vizsgálni. Így jutottam el a CPT szondázások által 
regisztrált adatsorok, mint nagytömegű mérések elemzéséhez. 

 

1.3.Az értekezés felépítése 

Az értekezésben a bevezető és a módszertant taglaló fejezetek után négy, a statisztikai 
feldolgozást és a statisztikai adatokra épülő számítást mutatok be önálló fejezetekben: 

 talajfizikai paraméterek variációs tényezői és új osztályozási módszer ajánlása, illetve 
adott variációs tényező intervallumok lehetséges határai; 

 tönkremeneteli valószínűség számítása árvízvédelmi gát példáján, illetve az Eurocode 
7 és MSZ 15292:1997 szabványok biztonsági szintjének összehasonlítása; 

 tönkremeneteli valószínűség számítása alaptestek teherbírása esetén, illetve az 
Eurocode 7, MSZ 15004-89/2.3.1 szabványok és Brinch Hansen, illetve Meyerhof 
módszere alapján számított biztonsági szintek összehasonlítása; 

 egyes talajfizikai paraméterek eloszlásának vizsgálata és az alkalmazott 
eloszlásfüggvény hatása a karakterisztikus értékre. 

A kutatási módszertan általános részét a 2. és 3. fejezetben mutatom be, majd a szükséges 
részleteket az egyes eredményeket bemutató fejezeteknél részletezem. 

Az vizsgált adathalmazokat a Függelék tartalmazza.  
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2. TALAJJELLEMZŐK ÉRTÉKELÉSE STATISZTIKAI 
MÓDSZEREKKEL 

2.1. A talajfizikai jellemzők statisztikai paraméterei 

Az adat- és idősorok legegyszerűbb statisztikai jellemzői az ún. centrális momentumok 
segítségével határozhatók meg. A minták vételével megismerni kívánt alapsokaság k-adik 
centrális momentuma a következő kifejezéssel definiálható: 

 �k = �[� − ����]
 (1) 

ahol  ξ – a valószínűségi változó, 
 M – a várható érték jele 

Várható érték 

A diszkrét eloszlású ξ valószínűségi változó μ várható értéke ξ lehetséges értékeinek (x1, 
…, xk) súlyozott számtani közepe: 

 � = ���� = ∑ �k  �k
  (2) 

ahol a pk súlyok az egyes értékekhez tartozó valószínűségek. 

A gyakorlati esetek túlnyomó többségében – így például a talajfizikai jellemzők 
meghatározása során – a teljes alapsokaság megismerésére nincs lehetőségünk, így statisztikai 
paramétereire csak a belőle vett minták alapján tudunk következtetni. Ha az adott talajréteg 
valamelyik fizikai jellemzőjének meghatározására n vizsgálatot végeztünk, és ezek számszerű 
eredménye x1, x2, …, xn volt, akkor az alapsokaság μ várható értékének torzítatlan becslése: 

 �̅ = �
� ∑ �i����  (3) 

Variancia és szórás 

Ha a vizsgált talajréteget olyan elemi testek összességének fogjuk fel, amelyekre az adott 
fizikai jellemzőt (pl. a hézagtényezőt) még definiálni lehet, akkor ezek halmazát – a kivett 
minták össztérfogatához viszonyítva – gyakorlatilag végtelen nagynak tekinthetjük. A vizsgált 
fizikai jellemző a talaj heterogenitása miatt pontról pontra változik, ami abban nyilvánul meg, 
hogy a várható érték körül szóródik. A változékonyság mérőszáma a  

 ����� =  �� = �[� − ����]� = ���� − ����� (4) 

kifejezéssel definiált variancia (szórásnégyzet), illetve ennek pozitív négyzetgyöke, a D(ξ)= σ 
szórás. 

Diszkrét változó esetén a szórásnégyzet a 

 ����� =  ∑ [�i − ����]��� = ∑ �i� �i−�������  (5) 

Ha a rétegből n mintát vettünk, és vizsgálatuk a szóban forgó fizikai jellemzőre x1, x2, …, xn 
értékeket adott, akkor az alapsokaság szórásának torzítatlan becslése: 
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 � =  �∑ ��i��̅���� !
��� = �∑ ������̅��� !

���  (6) 

ahol �̅ a (3)�̅ = �
� ∑ �i���� (3) kifejezéssel definiált várható érték, vagyis a számtani átlag. 

Szigorúan véve csak a szórásnégyzet lesz torzítatlan becslés, a szórás nem. A (6) kifejezéssel 
kapcsolatban a következőket kell megjegyezni (Rétháti 1985): 

 Az s értéket empirikus szórásnak vagy korrigált szórásnak is szokás nevezni, hogy az 
alapsokaság szórásától nevében is megkülönböztessük. 

 Annak oka, hogy a nevezőben n helyett n–1 szerepel, az, hogy az átlag maga is becsült 
érték, tehát a szabadságfokok számát eggyel csökkentenünk kell (Bessel-féle 
korrekció). 

 A második egyenlőségjel után álló kifejezésből s numerikus meghatározása 
egyszerűbb. 

 Az s2 mennyiség a minták vizsgálata során kapott mérési eredmények varianciája. 

Variációs tényező 

A variációs tényező (Cv)1 az empirikus szórás és a várható érték hányadosa (tehát a σ/μ 
hányados becslése): 

 "v = #
�̅ (7) 

Százalékban kifejezett értéke a relatív szórás (kevésbé használatos mérőszám, mint Cv): 

 �r�%� =  100 "v = 100 #
�̅ (8) 

Ha az alapsokaságból vett mintákat folyamatosan megvizsgáljuk, majd egy tetszőleges k 
mintaszám elérése után kiszámítjuk az addig kapott k, k+1, k+2, … mérési eredmény átlagát 
és szórását, azt tapasztaljuk, hogy az ezek hányadosából képzett Cv értékek egyre kisebb 
ingadozás mutatnak. Ezt stabilizálódási hajlamnak nevezzük, és a variációs tényező n > 30-ra 
gyakorlatilag stabilizálódik. 

A variációs tényező nagy szerepet játszik a talajfizikai jellemzők statisztikai értékelése és a 
geotechnikai feladatok megoldása során. Ez a stabilizálódási hajlamon túlmenően azzal is 
magyarázható, hogy számszerű értéke ugyanazon a talajrétegen belül talajfizikai 
jellemzőnként más és más. A Föld különböző pontjain végzett vizsgálatok azt bizonyítják, 
hogy az ugyanazon fizikai jellemzőre kapott variációs tényezők viszonylag szűk tartományon 
belül mozognak. Ez többek között azzal a rendkívüli előnnyel jár, hogy a szóban forgó fizikai 
jellemző várható szórásáról már a feltárások, illetve a laboratóriumi vizsgálatok megkezdése 
előtt megbízható adatok állnak rendelkezésünkre. 

A beton kockaszilárdságának megfelelőségét is variációs tényezőjével értékelik. Az American 
Concrete Institute 1972. évi előírásait a 2. táblázat tartalmazza. 

  

                                                      
1 Elterjedt jelölése a COV és vx is 
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Osztály Kiváló Jó Megfelelő Rossz 
Általános tervezés Cv < 0,10 0,10 < Cv < 0,15 0,15 < Cv < 0,20 0,20 < Cv 

Laboratóriumi 
kísérletek 

Cv < 0,05 0,05 < Cv < 0,07 0,07 < Cv < 0,10 0,10 < Cv 

2. táblázat. Beton kockaszilárdság értékelése a variációs tényező alapján (American Concrete 
Institute, 1972) 

A magyar szabványok szerint a tervezés során Cv = 0,15-dal kell számolni (Rétháti 1985). 
ezek a számértékek arra utalnak, hogy a betonnak, mint mesterséges homogenizált 
építőanyagnak alig kisebb a változékonysága, mint egy-egy talajrétegé, annak ellenére, hogy 
törőszilárdsága a rideg törés miatt jobban definiálható. 

Ferdeségi együttható 

A ferdeségi együttható (skewness, Cs) a harmadik centrális momentumnak és a szórás 
köbének hányadosa. A szabadságfokok számát is figyelembe véve torzítatlan becslése a 
következő kifejezésből határozható meg: 

 "# = � ∑ �����̅�'�� !
����������#' (9) 

A ferdeségi együttható – a szórással ellentétben – előjeles mennyiség, mert a (9) kifejezés 
számlálójában szereplő összeg pozitív és negatív is lehet. Ebből következik, hogy Cs előjeles 
értéke az aszimmetria irányának és nagyságának a mérőszáma:  

ha Cs>0, a sűrűségfüggvény (gyakorisági görbe) a nagy számok irányába nyúlik el, és 
megfordítva (1. ábra). 

 
1. ábra. A sűrűségfüggvény ferdeségi együtthatójának és aszimmetriájának kapcsolata 

A talajfizikai jellemzők adatsorában jelentkező aszimmetria oka lehet véletlenszerű, de 
előidézheti ezt a hibás mintavétel, a vizsgálatok során elkövetett durva hiba vagy néhány 
minta kiszáradása is. Ezen túlmenően vannak olyan esetek, amikor a vizsgált jellemzőnek 
egyik irányban fizikai korlátja van. Ha pl. a talajvíz alatt fekvő rétegek telítettségi fokát (Sr) 
vizsgáljuk, a mérési eredmények átlaga valamivel Sr = 1 alatt (de annak közelében) lesz; 
mivel Sr > 1 nem lehet, az eloszlás negatív irányú aszimmetriát mutat. Hasonló a helyzet a 

f(x)

x

Cs>0 Cs<0

Cs=0
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hézagtényezővel is: a természetes talajok genetikai körülményei egy alsó határt szabnak meg, 
a laza szerkezetet adó szemcseelrendeződések száma viszont nagy. 

A ferdeségi együttható ismerete az eloszlásfüggvény típusának meghatározásához, valamint 
annak közelítő megítéléséhez szükséges, hogy az adathalmaz eloszlása normális-e vagy nem. 

Lapultsági együttható 

A lapultsági együttható (kurtosis, Ck) a negyedik centrális momentumnak és a szórás 
negyedik hatványának hárommal csökkentett hányadosa. Torzítatlan becslése: 

 "
 = � ∑ �����̅�(�� �
����������#( − 3 (10) 

A lapultsági együttható az eloszlás „csúcsosságának” a mérőszáma: ha Ck > 0, akkor 
sűrűségfüggvény középső szakasza a normális eloszláshoz viszonyítva magasabban 
helyezkedik el, és megfordítva (2. ábra). A (10) kifejezésbe az additív tag („-3”) úgy került 
be, hogy normális eloszlás esetén a tört értéke 3. 

 
2. ábra. A sűrűségfüggvény „csúcsossága” és lapultsági együtthatója (Ck) közötti kapcsolat 

A ferdeségi együtthatóhoz hasonlóan Ck is az eloszlásfüggvény típusának meghatározásához 
használható fel. Mivel az különbségek a negyedik hatványon szerepelnek, x+ − x, még 
érzékenyebb a kiugró értékekre, mint Ck így n<100-ra számított értékét csak becslésnek 
tekinthetjük. 

2.2. A talajfizikai jellemzők meghatározását terhelő hibák 

A geotechnikai tervezés egyik kritikus feladata a talajjellemzők karakterisztikus értékének 
meghatározása (Orr 2000, Baxter és társai 2008, Takács 2012). Kiemelt jelentősége van a 
nyírószilárdság, mint a talaj legfontosabb fizikai jellemzője (Kabai, 1995) és a CPT 
szondázás, mint az egyik leggyakrabban alkalmazott in-situ talajfeltárás tekintetében.  

f(x)

x

Ck>0

Ck=0

Ck<0
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3. ábra. Talajjellemzők bizonytalanságának forrásai (Takács 2012) 

A talajjellemzők bizonytalanságát két csoportra bonthatjuk: véletlen hibák és eljárás hibák (3. 

ábra). A véletlen hibákat nem lehet csökkenteni, nem lehet kiküszöbölni. Az eljárás hibákat a 
hiányzó információk (túl kevés adat), valamint a mérések és számítások hiányosságai 
eredményezik (Lacasse és Nadim 1996). Az eljárás hiba (szubjektív bizonytalanság) 
csökkenthető az adatgyűjtés bővítésével és a mérési eljárások fejlesztésével (Baecher és 
Christian 2008). A humán (emberi) hiba lehetne a harmadik csoport, azonban ezt nehéz 
elkülöníteni a többitől, így ennek a hatását a statisztikai feldolgozásnál (az előbbi 
csoportosítás alapján statisztikai hibaként) vesszük figyelembe (Davidovic és társai 2010). 

2.3. Karakterisztikus érték számítása 

A talaj vagy a tervezett szerkezet valamely jellemzőjének a vizsgálandó tervezési állapotra 
vonatkozóan jellemző értéke, melyet vizsgálatok alapján az átlagos értéktől a biztonság 
irányába eltérve kell az adatok változékonyságát, a vizsgálandó jelenség sajátosságait és a 
határállapot bekövetkezésének körülményeit is mérlegelve, óvatosan felvenni. A 
karakterisztikus értékek lehetnek alsó értékek, melyek a legvalószínűbb értékeknél (általában 
az átlagnál) kisebbek, és lehetnek felső értékek, melyek azoknál nagyobbak. Mindegyik 
számítást a független paraméterek alsó és felső értékeinek legkedvezőtlenebb 
kombinációjával is el kell végezni, de általában az alsó értékek lehetnek kritikusak. A 
karakterisztikus értéket célszerű úgy származtatni, hogy a vizsgált határállapotot meghatározó 
kedvezőtlen érték valószínűsége ne legyen nagyobb 5%-nál (MSZ EN 1997-1:2006). 
Normális eloszlás esetén statisztikai módszerekkel a karakterisztikus érték (Xk) számítása az 
(1) egyenlet alapján történik (a statisztikai módszert a 4. ábra szemlélteti). 
 
 Xk=Xm∙�1±kn∙Cv� (11) 

A képletben szereplő tényezők: Xm a várható érték, amely minden esetben az adatok átlagával 
egyezik meg; kn a minták számától függő statisztikai paraméter; Cv a variációs tényező, 
amelyet előzetes ismeretek alapján veszünk fel, azaz statisztikailag „ismertnek” tételezzük fel, 
vagy mérési eredményekből számítunk, azaz statisztikailag (előzetesen) „ismeretlennek” 
tekintünk. 
A variációs tényező a (2) egyenlet szerint a szórás és az átlagérték hányadosa:  

 Cv= sx
Xm (12) 

talajjellemzők 
bizonytalansága

véletlen hibák

térbeli 
változékonyság

véletlen kísérleti 
hibák

eljárás hibák

mérési és 

számítási hibák
statisztikai hibák 
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4. ábra. Karakterisztikus érték meghatározása 

 
Az átlagértékekhez és a szélsőértékekhez tartozó kn tényezőket szemléletesen az 5. ábra 
tartalmazza statisztikailag „ismert” paraméterek esetén. A kn tényező értéke a vizsgált minták 
számától függ. 

 
5. ábra. A kn paraméter értékei 

 
A karakterisztikus értékek meghatározására változik attól függően, hogy az átlagértéket vagy 
a szélsőértéket becsüljük, illetve statisztikailag ismert vagy ismeretlen eloszlásról beszélünk. 
A (13)-(20) egyenletek 8 különböző módot mutatnak talajparaméterek karakterisztikus 
értékeinek meghatározására (Marquez, 2011). 

 6
 = 67 (13) 

 6
 = 67 − 0,5 ∙ ��  (14) 

 6
 = 67 − 1,645 ∙ <�/√? (15) 

 6
 = 67 ∙ �1 − <�,7@A�,
 ∙ "B� (16) 

 6
 = 67 ∙ �1 − <�,7@A�,C ∙ "B� (17) 

 6
 = 67 − 1,645 ∙ ��  (18) 

 6
 = 67 ∙ �1 − <�,DEF,
 ∙ "B� (19) 
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 6
 = 67 ∙ �1 − <�,DEF,C ∙ "B� (20) 

A (13) egyenletnél a karakterisztikus érték a minták átlagával egyezik meg. A (14) egyenlet 
Schneider, míg az (15) egyenlet Ovesen ajánlása. Ezeken kívül még a (16) és (17) egyenletek 
vonatkoznak az átlagértékre, ahol kn,mean,k utal a statisztikailag ismert és kn,mean,u az ismeretlen 
esetre. A (18) egyenletből a normális eloszlásból számítható 5%-os alulmaradáshoz tartozó 
szélsőérték számítható. A (19) és (20) egyenletek szintén a szélsőértéket becslik statisztikailag 
ismert és ismeretlen esetben. A képletekben szereplő n a minták számát jelenti. 

 
A 6. ábrán láthatók a laboratóriumi tesztsorozat (ld. később, 4. fejezet) talajainak belső 
súrlódási szögeire tett karakterisztikus érték-becslések a különböző módszerek alapján. Az 
első öt módszer az átlagértékre, míg az utolsó három a szélsőértékre tesz becslést. Az 
átlagértékre tett becslések közül Schneider ajánlása mondható a legkonzervatívabbnak. 

 
6. ábra. Belső súrlódási szög karakterisztikus értékének számítása különböző ajánlások szerint 

2.4. Kiugró értékek kezelése 

A kiugró értékek elbírálásának általános szempontjai a következők lehetnek: 

- az eredmény(eke)t elvetjük, vagy 
- statisztikai módszerekkel korrigáljuk, 
- helyettük új vizsgálatokat végzünk, 
- a megmaradt értékeket „csonkított” mintacsoportként kezeljük. 

Az extrém értékek kiszűrésére a matematikai statisztika több lehetőséget kínál, ezek közül két 
módszer a Grubbs-féle2 teszt (Grubbs 1969) és a Dixon-féle Q-teszt (Rétháti 1985). A 
módszerek ismertetése előtt szeretném kiemelni, hogy az értékek kizárásakor és figyelmen 
kívül hagyásakor nagyon óvatosan kell eljárni. A hibás döntésnek súlyos következményei 
lehetnek. Kizárhatunk ugyanis olyan eredményeket, melyek valós, lehetséges értékek. Itt van 
kiemelt szerepe a mérnöki tapasztalatnak, előzetes ismereteknek. 

                                                      
2 Grubb-féle tesztként is találunk rá hivatkozást. 
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A módszerek alapfeltevése, hogy a vizsgált adatsor elemei Normális eloszlást követnek. Erről 
előzetesen meg kell győződni, ellenkező esetben – esetleges aszimmetrikus eloszláshoz 
tartozó – hibával nem terhelt mérési eredmény kerül kizárásra. 
A kiugró értékek eliminálásakor a szignifikancia-szinttől és a minták számától, valamint a 
várható értéktől és a szórástól függ, hogy mely elem eltávolítása célszerű, és melyiké nem.  

Grubbs-féle teszt 

Első lépésként a mérési adatokat rendeznünk kell egy 

�� ≤ �� ≤ … ≤ �� 

sorozat alakjában, majd kiszámítjuk az átlagot (�̅) és a korrigált szórást (s). Ezt követően 
képezzük a 

 H� = ����̅
# , �IIJKLJ H� = �̅��!

#  (21) 

hányadost, attól függően, hogy a sorozat első vagy utolsó tagját vizsgáljuk. Az (21) alatti 
hányadost össze kell hasonlítani a Függelék F1. táblázat kritikus T-értékével. 

 H� > H, �IIJKLJ  H� > H  
Amennyiben a fenti reláció igaz, a kiugró megfigyelési (mérési) eredmény elhagyható, 
ellenkező esetben nem. 
Ha előzetesen nem tudjuk megállapítani, hogy x1 vagy xn a „gyanúsabb” érték, ugyancsak a 
Függelék F1. táblázatát kell felhasználnunk, ebben az esetben azonban az ott szereplő 
szignifikancia-szinteket meg kell kétszereznünk. 

Dixon-féle Q-teszt 

A Dixon-féle Q-teszt során a 

 N� = �����O!
����! , �IIJKLJ N� = ����!

����! (22) 

mennyiségeket kell számolni és a Függelék F2. táblázatának kritikus (Q) értékével 
összehasonlítani. Ha  

 N� > N, �IIJKLJ  N� > N  
akkor a gyanús érték elhagyható.  

Bármelyik próbát használjuk, óvatosan kell eljárni, mert az ún. lavina-hatás felléphet, ami 
egyre több mérési adat kiszűréséhez vezet. A Dixon-féle próbánál az elemek maximum 10%-
át szabad kizárni (Rétháti 1985). 

2.5. Eloszlástípusok 

A matematikai statisztikai feladatok megoldásához használt eloszlástípusok száma 
meglehetősen nagy. A valószínűségelmélet fokozatos térhódítása során azonban kiderült, 
hogy egy-egy gyakorlati kérdés tárgyalásához viszonylag kevés típus ismerete, illetve 
felhasználása is elegendő. Ez annak a következménye, hogy a vizsgált jelenség jellege már 
eleve körülhatárolja a választási lehetőségeket. Általában minden tudományterületen megvan 
a statisztikai módszertana, beleértve az eloszlásfüggvény-típusokat is. 
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Ezek a megállapítások a geotechnikára is érvényesek (az itt felmerülő kérdések tárgyalásához 
például ritkán van szükség a diszkrét eloszlások legtöbbjének, illetve az extrém eloszlásoknak 
a felhasználására). Mindez nem jelenti természetesen azt, hogy nincs – vagy a jövőben nem 
lesz – lehetőség a jelenlegi metodikai rendszer kibővítésére (Rétháti, 1985). 

2.5.1. Pearson-rendszer alkalmazása 

Az eloszlásfüggvényeket több szempontból osztályozhatjuk. Ezek közül számunkra a 
következő háromnak van elsősorban jelentősége. 

 Ha � lehetséges értékei véges vagy végtelen x1, x2, … , xn sorozatot alkotnak, diszkrét 
változóról, illetve eloszlásról beszélünk, és folytonos eloszlásról akkor, ha létezik az 
f(x) függvény. A diszkrét eloszláshoz lépcsős sűrűségfüggvény (hisztogram) 
rendelhető, de olyan esetekben, amikor n elegendően nagy, az eloszlást erre illeszkedő 
folytonos függvénnyel is leírhatjuk. Gyakran előfordul ennek az ellenkezője is, 
nevezetesen az, hogy folytonos eloszlású változóra szerkesztünk hisztogramot, esetleg 
abból a célból, hogy a folyamatos változót diszkrét sűrűségfüggvénnyel írjuk le. 

 Egyes eloszlástípusokra a valószínűségi változónak alsó és/vagy felső korlátja van, 
ami adott esetben a vizsgált jellemző definíciójából, vagy a jelenség fizikai hátteréből 
következik. 

 Egyes eloszlásfüggvények szimmetrikusak, mások viszont nem. 
 

A folytonos függvénytípusok jelentős része az ún. Pearson-családba tartozik. 
Sűrűségfüggvényük közös sajátossága, hogy eleget tesznek a következő differenciál-
egyenletnek: 

 
PQ
P = RST�

USV�SW�� (23) 

ahol a nagybetűk valós állandók. 
Pearson hét görbetípust (I.-VII.) különböztet meg a 

 X = Y!�Y�SZ��
[��Y��ZY!�\��[Y��ZY!� (24) 

kifejezéssel definiált, ún. kritérium értéktől függően, ahol a ferdeségre jellemző ]� és a 
csúcsosságra jellemző ]� a 3-4. egyenletek alapján számíthatók:  

 ]� = "#� (25) 

 ]� = "
 + 3 (26) 

Cs és Ck definíciója a 2.1.5. és 2.1.6. fejezetekben található. A függvénytípusoknak a K-értéktől 
függő besorolása a 7. ábrán látható. 
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7. ábra. Az eloszlásfüggvények Pearson–rendszerének felépítése a K kritérium szerint 

 

8. ábra. A Pearson–családba tartozó függvénytípusok ]�, ]� koordináta-rendszerben3; E – egyenletes 
(]� = 0, ]� = 1,8), N – normális, Ex – exponenciális eloszlás 

Az I. típus az ún. béta eloszlás, rögzített a és b korlátokkal. A IV. típus mindkét irányban 
lehatárolatlan; a szerkezetek méretezéséhez ritkán használják fel (Mistéth, ld. Rétháti 1985). 
A kettő között foglal helyet a szimmetrikus eloszlások nagy részét magában foglaló K = 0 
eset. Ide sorolható a normális eloszlás, valamint a II. (]�<3) és a VII. típusú (]�>3); az utóbbi 
kategóriába sorolható Student-eloszlás is. Az V. típus egyik képviselője a lognormális 
eloszlás. A VI. típus kevésbé használatos, annál inkább a gamma-függvényt általánosító III. 
típus, ahova a `� - és az exponenciális eloszlás is tartozik (8. ábra) 

                                                      
3 Pearson-koordináta-rendszerként is használatos. 
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A (3) és (4) kifejezésekkel definiált ]� - és ]� - értékek a 8. ábra Pearson-koordináta-
rendszerében egy pontot határoznak meg. Ennek helyzete értékes információt nyújt arra 
vonatkozóan, hogy a vizsgálatot jellemző eloszlást milyen függvénytípussal kíséreljük meg 
leírni. 

2.5.2. Illeszkedésvizsgálat 

A Pearson-rendszerben való ábrázolás értékes információkat szolgáltat az egyes 
paraméterek eloszlásáról, azonban a különböző függvényekkel való közelítés jobban 
összehasonlíthatóvá válik, ha az egyes eloszlásfüggvények mérőszámokkal kifejezhetők. Erre 
alkalmasak a χ2-próba, Kolmogorov-Szmirnov-próba, Akaike információs kritérium stb4. 

A disszertációban a Kolmogorov-Szmirnov-próba került alkalmazásra a különböző 
eloszlásfüggvények összehasonlítására. A Kolmogorov–Szmirnov-próba a χ²-próbával 
szemben kis elemszámú minták vizsgálatára is alkalmas. Mint nem paraméteres próba nagyon 
stabil. Eredetileg folytonos eloszlásokra készült, de alkalmas diszkrét vagy rangskálázott 
értékek vizsgálatára is. Ekkor azonban ritkábban lehet elvetni a nullhipotézist, mint folytonos 
esetben. Nagy előnye abban áll, hogy eloszlásfüggetlen, és nem csak normális eloszlásból 
származó statisztikák vizsgálatára alkalmas. 

2.5.3. Vizsgált eloszlás típusok 

A vizsgált eloszlás típusok, azok paraméterei, sűrűségfüggvényeik és az értelmezési 
tartományuk az. 3. táblázatban láthatók. 

Eloszlás neve Paraméterek Sűrűségfüggvény 
Értelmezési 
tartomány 

Normális μ,σ 
1

�√2b ∙ J� �� − ���
2��  (-∞, ∞) 

Lognormális μ,σ 
1

��√2b ∙ J� �ln � − ���
2��  (-0, ∞) 

Béta5 a, b, α, β 
1

d�e, ]� ∙ �� − f�g���� − h� Y��
�h − f� gSY��  [a, b] 

Gamma6 α, β 
1

i�e� ∙ �g�� ∙ ]�g ∙ J��Y [0, ∞) 

Weibull α, β 
e
] j�

]kg�� J�j�Ykl
 [0, ∞) 

Exponenciális λ 0, ℎf � ≤ 0;  oJ�p�, ℎf � > 0 (-∞, ∞) 

3. táblázat. A vizsgálatba bevont eloszlás típusok 

  

                                                      
4 A χ2-próba és a Kolmogorov-Szmirnov-próba tekinthető a leggyakrabban alkalmazott próbának. 
5 d a Béta-függvény. 
6 Γ a Gamma-függvény. 
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Normális eloszlás 

A geotechnika statisztikai számításaiban a leggyakrabban alkalmazott eloszlástípus a normális 
eloszlás. Általánosságban elmondható, hogy a gyakorlat szerint a geotechnikai 
megbízhatósági számításokban a legtöbb változó normális eloszlás szerint kerül 
figyelembevételre, amennyiben nincs indok más eloszlástípus használatára. 

A valószínűségi változó eloszlása normális, ha a sűrűségfüggvénye szimmetrikus haranggörbe 
(9. ábra). Jól illeszkedik az ismételt mérésekkel meghatározott jellemzők empirikus 
eloszlására. Sűrűségfüggvénye az (27) képlet szerint írható fel. 

 q��� = �
r√�s ∙ J� ���t��

�r�  (27) 

 
9. ábra. Normális eloszlás sűrűségfüggvényei 

A valószínűségi változót a várható érték (μ) és a szórás (σ) jellemzi. A függvény 
szimmetrikus az μ pontra, ahol a maximuma is található. Az eloszlás várható értéke 
megegyezik a mediánjával, illetve módusza is egyben.  

A természetben jellemzően akkor fordul elő, ha sok, egymástól független tényező hatása 
összeadódik. 

Lognormális eloszlás 

A lognormális eloszlás7 (10. ábra) jellemzője, hogy a valószínűségi változó logaritmusa 
normális eloszlású. A lognormális eloszlású valószínűségi változó csak pozitív valós értéket 
vehet fel. 

A valószínűségi változót a normális eloszláshoz hasonlóan a várható érték (μ) és a szórás (σ) 
jellemzik. A módusz és medián nem esnek ugyanazon pontba (a módusz a sűrűségfüggvény 
maximuma, míg mediánja Jt). 

„Nehéz megérteni, hogy a statisztikusok miért korlátozzák vizsgálódásaikat rendszerint az 
átlagokra, és nem lelik örömüket egy átfogóbb szemléletben. Szellemük oly tompának 
tűnik a változatosság varázsával szemben, mint Angliánk egyik sík vidékének azon 
szülöttéé, aki Svájcra visszatekintve úgy nyilatkozott, hogy ha a hegyeket be lehetne lökni 
a tavakba, egy csapásra két kellemetlenség is megszűnne.” (Sir Francis Galton). 

 

                                                      
7 Szokás Galton-eloszlásnak is nevezni. 
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10. ábra. Lognormális eloszlás sűrűségfüggvényei 

Olyan folyamatokat jellemez, amelyek a valószínűségi változó sok, kis, véletlen hatás 
szóródásával jönnek létre. A mérnöki gyakorlatban gyakran találkozunk vele az osztódási, 
aprítási folyamatok tárgyalása során, mint a végtermék valamely méretének jellemző 
eloszlástípusával. Geotechnikában ismert példája a szemeloszlási görbe. 

Béta-eloszlás 

A Béta-eloszlás (11. ábra) az α és β paraméterektől függően meglepően sok alakot vehet fel 
(Harr 1977), ezért nem meglepő, hogy illeszkedésvizsgálat során rugalmasan alkalmazható. 
Geotechnikában telítettségi fok értékeinek a leírására találunk példát (Rétháti 1985). 

 
11. ábra. Béta-eloszlás sűrűségfüggvényei 

Gamma-eloszlás 

A Gamma-eloszlás (12. ábra) a Pearson-rendszer III- csoportjába tartozik. Gyakorlati 
felhasználására elsősorban a hidrológia területén találunk példákat, geotechnikában egyirányú 
nyomószilárdság vizsgálati eredményeinek közelítésére találunk példát (Rétháti 1985). 
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12. ábra. Gamma-eloszlás sűrűségfüggvényei 

Exponenciális eloszlás 

Az Exponenciális eloszlástípus (13. ábra) befoglalható a gamma-eloszlások családjába. A 
tipikus exponenciális eloszlású valószínűségi változó egy olyan véletlen időtartam, amely, ha 
egy x időpontig nem ért véget, akkor úgy tekinthető, mintha az egész folyamat csak az x 
időpontban kezdődött volna. A valószínűségi változót itt is a várható érték (μ) és a szórás 
jellemzi (β). 

 
13. ábra. Exponenciális eloszlás sűrűségfüggvényei 

Weibull eloszlás 

A valószínűségi változó sűrűségfüggvényében α > 0 az alakparaméter és β > 0 a 
skálaparamétere. A Weibull-eloszlás (14. ábra) több más valószínűségi eloszlással is 
kapcsolatos, elsősorban az exponenciális eloszlással (α = 1) és a Rayleigh-eloszlással (α = 2). 
A Weibull-eloszlás ez utóbbi kettő közötti interpolációjának tekinthető. Sűrűségfüggvénye 
döntően az α értékétől függ. 

 
14. ábra. Weibull eloszlás sűrűségfüggvényei  
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3. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK, FOGALMAK 

3.1.Tönkremeneteli valószínűség 

A tönkremeneteli valószínűség (Pf) annak a valószínűsége, hogy tönkremenetel következik be, 
azaz a biztonsági tényező (FS) értéke kisebb, mint 1,0 a számítást meghatározó kedvezőtlen 
értékek figyelembevétele esetén. A tönkremeneteli biztonság becslése az egyik fő motivációs 
erő a valószínűségi számítások alkalmazására a geotechnikában.  

A megbízhatóság a tönkremeneteli valószínűség komplementere. Például, ha egy rézsű 
biztonsági tényezője 0,5%-os valószínűséggel kisebb, mint 1,0, akkor a tönkremeneteli 
valószínűség 0,5%, míg a megbízhatósága 99,5%. 

A megbízhatósági index (β) értékét a számolt biztonsági tényező és az 1,0-ás biztonsági 
tényező különbsége adja. A megbízhatósági index egyértelmű kapcsolatban áll a 
tönkremeneteli valószínűséggel. A 4. táblázat értékei normális és lognormális eloszlásra 
vonatkoznak. 

Megbízhatósági index (β) Tönkremeneteli valószínűség (Pf) 
0.50 31% 
1.00 16% 
1.50 6.7% 
2.00 2.3% 
2.50 0.62% 
3.00 0.13% 
4.00 0.003% 
5.00 0.00003% 

4. táblázat. A megbízhatósági index és tönkremeneteli valószínűség kapcsolata (normális és 
lognormális eloszlás esetén) 

Mivel a megbízhatósági index egyértelműen meghatározza a tönkremeneteli valószínűséget, 
így a biztonsági szint kifejezésére β is alkalmas Pf helyett. Azonban a megbízhatósági index 
meghatározásához mindenképpen szükség van a biztonsági tényező eloszlására. Azaz akár β 
vagy Pf segítségével fejezzük a biztonsági kritériumot, mindegyik esetben szükséges a 
biztonsági tényező eloszlásának ismerete (Phoon 2015). 

A valószínűségelméleti megközelítés alapján egy szerkezet vagy földmű ellenállása, a 
feszültségek és más hatások mind valószínűségi változók. Amennyiben a valószínűségi 
változók eloszlása ismert, akkor az ellenállás és hatás oldalak sűrűségfüggvényeinek a 
különbségéből számítható tönkremeneteli valószínűség (15. ábra). 

 
15. ábra. Hatás és ellenállás sűrűségfüggvényei és a tönkremeneteli valószínűség értelmezése 
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Az (28) egyenlet mutatja a kapcsolatot a elosztásfüggvények és a tönkremeneteli 
valószínűség, míg a (29) egyenlet a sűrűségfüggvények és a tönkremeneteli valószínűség 
között („r” az ellenállásokat és „e” a hatásokat reprezentálja). 

 F�t� = R�t� − E�t�;  F�0� = Pz (28) 

 f�t� = r�t� − e�t�;  ~ f�
�� �t�dt = Pz (29) 

A tönkremenetel valószínűségét a következő g teljesítőképességi függvénnyel lehet kifejezni 
oly módon, hogy ha g ≤ 0, akkor bekövetkezik. Megadja tehát annak a valószínűségét, hogy 
a biztonsági tartalék nagyobb, mint nulla. 

 

16. ábra. Megbízhatósági tényező (β) szemléltetése felületen 

Ha R jelöli az ellenállásfüggvényt és E az igénybevételi függvényt, akkor a g 
teljesítőképességi függvény a következő: g = R − E (g, R, E valószínűségi változók). 

Ha g nem normális eloszlású akkor a β egyszerűen csak a Ps=(1-Pf) megbízhatóság 
hagyományos mérőszáma. (Ps a túlélés valószínűségét jelenti). Amennyiben g normális 
eloszlású, úgy a szabvány útmutatása alapján kell eljárni (Nagy 2016). 
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17. ábra. Összefüggés a centrális biztonsági tényező (νc) és a tönkremenetel valószínűsége (Pf) között, 

a szokványos értékek feltüntetésével 

F – földművek, T – támfal, A – alapozás, Ac – acélszerkezetek, B – betonszerkezetek 

Hagyományos geotechnikai biztonsághoz a beton-és vasbetonszerkezetek tönkremeneteli 
valószínűség értékeinél nagyobb Pf értékek tartoznak (Meyerhof 1970). Legszembetűnőbb a 
földművekhez rendelt nagy valószínűség, különösen abban az esetben, ha a fizikai jellemzők 
variációs tényezője 0,3 körüli érték. A nyírószilárdság variációs tényezője és a tönkremeneteli 
valószínűsége között is szoros kapcsolat van, törekednünk kell arra, hogy φ és c szórása minél 
kisebb legyen. Továbbá kapcsolat van a biztonsági tényező és a tönkremeneteli valószínűség 
között is. Példaként említhető egy rézsűállékonysági feladat, ahol gazdasági okokból 
jellemzően a biztonsági tényezőhöz nagy Pf tartozik (Meyerhof 1970, Rétháti 1985). 

Az elméleti számításokat a megfigyelésekkel összevetve arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a tönkremeneteli valószínűség két szélső határa 0,0001 és 0,01. Az első érték alatt 
maradva a terv nagy valószínűséggel gazdaságtalan, a másodikat túllépve viszont meg nem 
engedhető veszélynek tennénk ki a létesítményt. A kérdés eldöntéséhez számos körülményt 
kell mérlegelnünk: az építmény jelentőségét, a szerkezet érzékenységét, a szerkezeti elemek 
(alapok) együttdolgozásának mértékét, a felhasznált elmélet megbízhatóságát és nem utolsó 
sorban az esetlegesen bekövetkező kár nagyságát (Rétháti 1985). 
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18. ábra. Tapasztalati mutatók a tönkremenetelre az építőmérnöki gyakorlatban (Kulhawy 1996 

alapján) 

3.2.Monte Carlo szimuláció 

A módszer pontos eredete nem ismert az eltérő leírások miatt. A legvalószínűbbek szerint a 
módszer korai változatait a 19. század végén fejlesztették ki, de csak az első számítógépek 
megjelenése után vált ismertté. Az első ismert számítás, melyet vele végeztettek, a Manhattan 
Project-hez kapcsolódott, és a Monte Carlo szimuláció használatának ötlete Stanislaw Ulam 
és John Neumann származott. A hasadóanyagban levő neutron-diffúziót véletlen változókkal 
modellezték (Hammersley 2013). 

A Monte Carlo szimuláció egy sztochasztikus szimulációs módszer, amely egy elemzési 
sorozatot hajt végre azáltal, hogy a paraméterek valószínűségi eloszlásának függvényében 
különböző értékekből álló modelleket hoz létre. Minden valószínűségi változóra 
alkalmazható. A szimuláció során az eredményt minden esetben a valószínűségi 
függvényekből származó véletlenszerű értékek különböző sorozata alapján számítják ki. A 
Monte Carlo szimuláció az esetleges kimeneti értékek eloszlását eredményezi. 

Az építőmérnöki számításokban a realizációk száma rendszerint 104 és 108 között változik a 
véletlen változók számától és eloszlásától függően (Faber 2007). 

Az árvízvédelmi gátak állékonyságvizsgálata során valószínűségi változónak tekinthetők a 
következők (a teljesség igénye nélkül): 

- geometriai méretek, mint gátmagasság, gerincszélesség, dőlésszög; 

- talajparaméterek, a nyírószilárdsági paramétereinek, rétegvastagságok; 

- vízszint.  
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4. VIZSGÁLT ADATHALMAZOK BEMUTATÁSA 

A vizsgált adathalmazok tartalmaznak saját kísérletsorozatokat, különböző projektek saját 
feldolgozású mérési eredményeit és egyéb (pl. szakvéleményekhez tartozó mérési 
jegyzőkönyvekből) összegyűjtött adatokat. A disszertációban bemutatott eredmények 
alapvetően három nagyméretű adathalmaz alapján kerültek megállapításra. Ezek az 
adathalmazok a saját laboratóriumi kísérletsorozat, az ajkai mintacsoport és a paksi 
mintacsoport. 

4.1. Laboratóriumi kísérletsorozat 

Kísérleti munkámat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Talajmechanikai Laboratóriumában végeztem el. Ötféle választott talajt vizsgáltam közvetlen 
nyíróvizsgálattal, melynek laboratóriumi eszköze a nyíródoboz. Az ötféle talaj (5. táblázat) 
mindegyikével legalább harminc darab nyíródobozos kísérletet végeztem kétféle függőleges 
terhelés mellett (100 és 200 kN), mérve a nyírófeszültségeket, valamint megállapítva a 
nyírószilárdsági paraméterek, azaz a belső súrlódási szög, és kohézió értékeit. Ennyi mérési 
eredmény birtokában nyílt lehetőségem az adathalmaz statisztikai feldolgozására.  

Sorszám Talaj megnevezése 
1. Homok 
2. Agyagos homok 
3. Homokos iszapos agyag 
4. Kövér agyag 
5. Pernye 

5. táblázat. A laboratóriumi kísérletsorozat vizsgát talajai 

  
19. ábra. Homok (laboratóriumi kísérletsorozat) 20. ábra. Agyagos homok (laboratóriumi 

kísérletsorozat) 
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21. ábra. Homokos iszapos agyag (laboratóriumi 

kísérletsorozat) 
22. ábra. Kövér agyag (laboratóriumi 

kísérletsorozat) 

 
23. ábra. Pernye (laboratóriumi kísérletsorozat) 

A vizsgált talajok szemeloszlási görbéi a Függelék 1-5. ábráin látható, míg a mérési 
eredményeket a Függelék 3-6. táblázata tartalmazza. A talajok található frakcióarányokat a 6. 
táblázat tartalmazza. 

Talaj neve 
Kavics frakció 

aránya [%] 
Homok frakció 

aránya [%] 
Iszap frakció 
aránya [%] 

Agyag frakció 
aránya [%] 

Homok 0,0 89.8 10,2 0,0 

Agyagos homok 0,0 62,4 27,8 9,8 

Homokos iszapos agyag 0,0 37,1 45,7 17,2 

Pernye 0,0 94,5 5,4 0,1 

6. táblázat. A laboratóriumi kísérletsorozat talajainak frakciónkénti megoszlása 

A negyedik minta kötött talaj, kövér agyag, melynek plaszticitási indexe 37,6%. 

Az ötödik minta pernye. A pernye nem talaj, ám tulajdonságai hasonlítanak ahhoz és 
vizsgálható a talajmechanika eszközeivel8. Szemeloszlási görbéje meghatározható (ld. 
Függelék F4. ábra), valamint földművekkel azonos rendeltetésű szerkezetekben használható. 
A széntüzeléses erőművekben a tüzelőanyag összetételétől, a szénelőkészítés és a 
tüzelőberendezések technikai paramétereitől függően, jelentős mennyiségben keletkeznek 
maradékanyagok. Ez nagy tömegben salak és pernye, füstgázkéntelenités esetén ún. REA 
gipsz és mosóvíz is. A szénportüzelésű kazánokból kikerülő salak és pernye gyakorlatilag 
szilárdság nélküli. A salak durvább, a pernye finomabb anyag, igen laza szerkezetű. 
                                                      
8 A disszertációban a továbbiakban a pernyét, mint talajt nevezem meg. 
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Rétegesen felhalmozva, tömörítve vagy kémiai kezelés után azonban építőanyagként is 
felhasználják. A disszertációba a pernye vizsgálata a 2010-es sajnálatos kolontári gátszakadás 
apropóján került be.  

4.2. Ajkai mintacsoport 

Az ajkai mintacsoporthoz tartoznak a vörösiszapot tároló pernye anyagú gátak és a gátak 
altalajának vizsgálatakor végzett nyírószilárdsági kísérletek eredményei. Összesen négyféle 
talaj (kavics, agyagos iszapos homok, kövér agyag és pernye) ~60 db nyíródobozos kísérlete 
tartozik az adathalmazba (7. táblázat). 

Sorszám Talaj megnevezése Közvetlen 
nyíróvizsgálat (db) 

1. Kavics 12 

2. Agyagos iszapos homok 11 

3. Kövér agyag 17 

4. Pernye 14 

7. táblázat. A laboratóriumi kísérletsorozat vizsgát talajai 

A kolontári vörösiszap katasztrófa utáni talajfeltárások közül a X. jelű kazetta környezetében 
mélyített KG-10, KG-11, KG- 12, KG-20, KG-21, KG-22, KG-46, KG48, KG-56, KG-66 és 
KG 67 jelű fúrások laboratóriumi eredményei tartoznak a vizsgálatomba. 

4.3.Paksi mintacsoport  

A paksi mintacsoport 39 db fúrásnak a laboratóriumi eredményeit és 39 db CPT szondázást 
foglal magában. A laboratóriumi vizsgálatok 5192 mérést jelentenek, amelyek közül jelen 
munkában a nyírószilárdsági vizsgálatokra fókuszálok. Statisztikai elemzésre alkalmas 
mennyiségű nyírószilárdsági vizsgálat a futóhomok és öntéshomok rétegekben készült 
(elsősorban közvetlen nyírás, de háromtengelyű nyomóvizsgálat is). 

A CPT szondázási eredmények vizsgálatát is elsősorban erre a két rétegre vonatkoztatom, 
kiegészítve a kavics rétegbe eső mérések vizsgálatával. A kavics, öntéshomok és futóhomok 
rétegek szemeloszlási görbéit a Függelék F5-F7. ábrái ábrázolják. 

A rétegek Robertson-féle talajosztályozását a 24-26. ábrák mutatják. 
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24. ábra. Robertson-féle talajosztályozás, futóhomok (paksi mintacsoport) 

 
25. ábra. Robertson-féle talajosztályozás, öntéshomok (paksi mintacsoport) 
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26. ábra. Robertson-féle talajosztályozás, kavics (paksi mintacsoport) 

A finomhomok vastagsága változó: a terület nagy részén jellemzően 3-6 m közötti, átlagosan 
5,0 m. A szemeloszlási vizsgálatok alapján jellemzően egyszemcsés homok összlet. Átlagosan 
0,4 % kavics, 88,4 % homok, 9 % iszap és 2,2 % agyagot tartalmaz, a maximális 
iszaptartalom 60 %. A futóhomok egyenlőtlenségi mutatójának átlagos értéke Cu = 7,23, az 
értékek 1,58 valamint 58,9 között szórnak. Az iszaposabb zóna nagyobb egyenlőtlenségi 
mutatóval, átlagosan Cu > 10 értékkel jellemezhető. 
 

Az öntéshomok vastagsága 1,4-8,3 m közötti, átlagosan 5,4 méter. A öntéshomok a holocén 
korban keletkezett, a Duna árvízi elöntéséből származó, finom szemcséjű, jól osztályozott 
réteg. A réteg összetétele átlagosan 3,4 % kavics, 94,4 % homok, 1,8 % iszap és 0,4 % agyag. 
A felette található futóhomokhoz képest durvább szemcseösszetételű, nagyobb a 
homokfrakció aránya. A 10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő viszonylag szűk határok 
között változik: d10 = 0,049-0,206 mm, átlagos értéke 0,132 mm. A réteg egyenlőtlenségi 
mutatója 1,8 és 8,6 közötti, átlagos értéke Cu = 2,53. Az öntéshomok tehát egyszemcsés, 
rosszul graduált, szűk határgörbék közötti tartományban elhelyezkedő iszapmentes homoknak 
azonosítható. A CPTu szondázások alapján a réteg tömör-nagyon tömör állapotú. A 
csúcsellenállás értékeinek átlaga a finomhomokhoz hasonlóan qc = 16-17 MPa, maximális 
értéke 34 MPa-ban adható meg. 
 

A dunai pleisztocén kavicsteraszt szürke homokos kavics, kavicsos durva homok, illetve 
helyenként kavicsszórványos homok alkotja. Az öntéshomok alatt folytatódnak a folyóvízi 
üledékek. Kezdetben 1-2 m vastagságban kavicsos homok (5-34 % kavicstartalmú durva 
homok), majd 15-18 m mélységtől 25-28 m mélységig homokos kavics, több helyen 50 % 
feletti homoktartalommal. A kavics alsó részén görgeteges réteget nem találtak a vizsgálatok, 
bár a CPTu szondázás csúcsellenállása a réteg alján számos esetben hirtelen megnő. A 
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kavicsterasz vastagsága 8-13 m között változik. A telített kavicsterasz víztartalma átlagosan w 
= 15,6 %. A 10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő viszonylag szűk határok között 
változik (d10 = 0,1-0,8 mm, átlagosan 0,16 mm). Jellemző egyenlőtlenségi mutatója 2,17 és 
4,17 közötti, átlagos értéke Cu = 2,9. A kavicsterasz rétegei tehát alacsony egyenlőtlenségi 
mutatóval rendelkező, jellemzően szűk szemeloszlási határgörbék között elhelyezkedő 
iszapmentes homokos-kavicsos talajok. A kavicsterasz tömör-igen tömör állapotú, a 
csúcsellenállás értékeinek átlaga qc = 25,1 MPa, a kavicstartalom növekedésével tartósan 40 
MPa értéket is meghaladja. 
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5. VARIÁCIÓS TÉNYEZŐVEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK 

A Föld különböző pontjain végzett vizsgálatok azt bizonyítják, hogy az ugyanazon fizikai 
jellemzőre kapott variációs tényezők viszonylag szűk tartományon belül mozognak. Ez azzal 
az előnnyel jár, hogy a szóban forgó fizikai jellemző várható szórásáról már a feltárások, 
illetve a laboratóriumi vizsgálatok megkezdése előtt megbízható adatok állnak 
rendelkezésünkre. Továbbá segítségével összehasonlíthatók a különböző nemzetközi mérések 
eredményei. 

A geotechnikai gyakorlatban gyakran előfordul, hogy a paraméterek statisztikai becsléséhez 
nem állnak rendelkezésre az adott helyszínt jellemző adatok a megfelelő mennyiségben. 
Ekkor a paraméterek bizonytalanságára a más helyszínen mért értékeket vehetjük figyelembe 
a paraméterek variációs tényezőjére vonatkozóan.  

5.1.Szakirodalmi adatok 

Adott talajfizikai paraméter variációs tényezőjének értékére találhatók ajánlások már az 1960-
as és 70-es évekből: Lumb (1966), Borus és Rév (1968), Lumb (1970), Ladd és társai (1971), 
Paál (1974), Schultze (1975), Evangelista és tsai (1975), Harr (1977). Az 1980-as és 1990-es 
években Weber és Gehrish (1980), Baranya (1985), Shannon & Wilson és Wolff (1994), 
Lacasse és Nadim (1997), Phoon és tsai (1995), Schneider (1999), Phoon és Kulhawy (1999) 
folytatták az ilyen irányú kutatásokat. Az ezredforduló utáni ajánlások Orr (2000), Kulhawy 
és Phoon (2002), Görög (2007), Bond és Harris (2008), Szepesházi (2009) és Zotsenko és tsai 
(2011) munkáiból ismertek. A felsorolt kutatók különböző talajfizikai jellemzőkre adott 
variációs tényező értékeit röviden az 8-13. táblázatok tartalmazzák. 

#9 Szerző Évszám Talaj Jel Cv 

3 Lumb 1970 agyagos durva homok (Hong Kong) ϕ 0,016-0,223 
4 Lumb 1970 agyagos durva homok (Hong Kong) ϕ 0,021-0,068 

20 Schultze 1975a kavicsos homok tg(ϕ) 0,05 

21 Schultze 1975a kavicsos homok tg(ϕ) 0,05 

22 Schultze 1975a homok (finom homok frakció nélkül) tg(ϕ) 0,09 

23 Schultze 1975a homok (finom homok frakció nélkül) tg(ϕ) 0,11 

24 Schultze 1975a homok (finom homok frakció nélkül) tg(ϕ) 0,14 

25 Schultze 1975a homok (finnom homok frakcióval) tg(ϕ) 0,08 

26 Schultze 1975a homok (finnom homok frakcióval) tg(ϕ) 0,10 

27 Schultze 1975a homok (finnom homok frakcióval) tg(ϕ) 0,13 

28 Schultze 1975a finom homok tg(ϕ) 0,07 

29 Schultze 1975a finom homok tg(ϕ) 0,08 

30 Schultze 1975a finom homok tg(ϕ) 0,10 

32 Harr 1977 kavics ϕ 0,06 

                                                      
9 A táblázat első oszlopában található sorszám megegyezik az adott rekord mellékletben található összesítő 
táblázatban levő sorszámával. 
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#9 Szerző Évszám Talaj Jel Cv 

33 Harr 1977 homok ϕ 0,07 

34 Harr 1977 homok ϕ 0,11 

35 Harr 1977 homok ϕ 0,11 

36 Weber és Gehrisch 1980 kötött talaj tg(ϕ) 0,19 

38 
Shannon & Wilson 

és Wolff 
1994 homok ϕ 0,037-0,093 

41 Phoon és tsai 1995 
 

 0,05-0,5 

42 Phoon és tsai 1995 
 

 0,05-0,46 

45 Phoon és Kulhawy 1999 homok ϕ 0,05-0,11 

46 Phoon és Kulhawy 1999 agyag, iszap ϕ 0,04-0,5 

47 Phoon és Kulhawy 1999 homok tg(ϕ) 0,06-0,14 

48 Phoon és Kulhawy 1999 agyag, iszap tg(ϕ) 0,05-0,46 

52 Schneider 1999 
 

ϕ 0,05-0,15 

54 Orr 2000b 
 

ϕ 0,06-0,15 

57 Görög 2007b kiscelli agyag ϕ 0,185-0,439 

60 Bond és Harris 2008b 
 

ϕ 0,05-0,15 

64 Szepesházi 2009 
 

ϕ 0,1 

8. táblázat. Szakirodalmi adatok a talajok belső súrlódási szögének variációs tényezőjére 

# Szerző Évszám Talaj Jel Cv 

1 Borus és Rév 1968  c 0,26-0,68 

5 Lumb 1970 agyagos durva homok (Hong Kong) c 0,135-0,199 

6 Lumb 1970 agyagos durva homok (Hong Kong) c 0,24-0,255 

37 Weber és Gehrisch 1980 kötött talaj c 0,52 

53 Schneider 1999  c 0,3-0,5 

55 Orr 2000b  c 0,2-0,4 

58 Görög 2007b kiscelli agyag c 0,451-0,571 

61 Bond és Harris 2008b  c 0,3-0,5 

65 Szepesházi 2009  c 0,3 

9. táblázat. Szakirodalmi adatok a talajok kohéziójának variációs tényezőjére 

# Szerző Évszám Talaj Jel Cv 

40 
Shannon & Wilson 

és Wolff 
1994 agyag cu 0-0,4 

44 Phoon és tsai 1995 
 

cu 0,06-0,8 

50 Phoon és Kulhawy 1999 
 

cu 0,06-0,8 

63 Bond és Harris 2008b 
 

cu 0,2-0,4 

66 Szepesházi 2009 
 

cu 0,4 
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# Szerző Évszám Talaj Jel Cv 

68 Zotsenko és tsai 2011 
 

cu 0,06-0,29 

10. táblázat. Szakirodalmi adatok a talajok drénezetlen nyírószilárdságának variációs tényezőjére 

# Szerző Évszám Talaj Jel Cv 

12 Schultze 1975a Iszap Es 0,23 

13 Schultze 1975a SPT-ből Es 0,29 

14 Schultze 1975a CPT-ből Es 0,25 

15 Schultze 1975a Es 0,21 

16 Schultze 1975a Es 0,40 

67 Szepesházi 2009 Eoed 0,4 

11. táblázat. Szakirodalmi adatok a talajok összenyomódási modulusának variációs tényezőjére 

# Szerző Évszám Talaj Jel Cv 

2 Borus és Rév 1968 γ 0,011-0,028 

7 Paál 1974 szürke kiscelli agyag γ 0,05 

8 Paál 1974 sárga kiscelli agyag γ 0,05 

9 Paál 1974 kiscelli agyag feletti réteg γ 0,07 

10 Paál 1974 budai márga γ 0,07 

11 Paál 1974 budai márga feletti réteg γ 0,06 

31 Evangelista és tsai 1975 homokos kavics γ 0,03-0,05 

43 Phoon és tsai 1995 γ 0,03-0,2 

49 Phoon és Kulhawy 1999 γ 0,03-0,2 

51 Schneider 1999  γ 0,01-0,1 

56 Orr 2000b  γ 0,01-0,1 

59 Görög 2007b kiscelli agyag γ 0,05-0,068 

62 Bond és Harris 2008b  γ 0,01-0,1 

12. táblázat. Szakirodalmi adatok a talajok térfogatsúlyának variációs tényezőjére 

# Szerző Évszám Talaj Jel Cv 

17 Schultze 1975a szemcsés talaj – SPT ütésszám n 0,23 

18 Schultze 1975a szemcsés talaj – CPT csúcsellenállás qc 0,30 

19 Schultze 1975a szemcsés talaj – DPH ütésszám n 0,50 

13. táblázat. Szakirodalmi adatok különböző szondázási eredmények variációs tényezőjére 
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5.2.Saját mérésekből és projektekből származó eredmények 

A variációs tényező értékét több hatás is befolyásolja. Ilyenek lehetnek a vizsgálatra kerülő 
minták beszerzési helyeinek egymástól való távolságai és a vizsgálatok előtti minták 
előkészítési módjai. Szakirodalmi adatokból kitűnik, hogy komoly feladat egy konkrét 
variációs tényezővel (de még intervallummal is) jellemezni egy adott talajfizikai paramétert. 
A gyakorlati alkalmazások mégis megkívánnak olyan ajánlásokat a variációs tényezőre, 
amelyek segítségével egyszerűen számíthatók pl. a karakterisztikus értékek. 

Ebben a fejezetben eltérő nagyságú területekről származó különböző volumenű adathalmazok 
számított variációs tényezőit mutatom be (ld. Vizsgált adathalmazok bemutatása): 

- célzott laboratóriumi kísérletsorozat (saját mérések), 
-  „közepes” méretű projektből származó eredmények (ajkai mintacsoport), 
- nagytömegű vizsgálat kiemelt geotechnikai projektnél (paksi mintacsoport) 

5.2.1. Célzott laboratóriumi kísérletsorozat eredményei 

A bemutatott talajokon végzett célzott laboratóriumi kísérletsorozatból kapott variációs 
tényező értékeket a 14-17. táblázatok tartalmazzák. A nyíródobozos kísérleteket minden 
esetben kétféle terhelés mellett végeztem (100kN, 200kN). Minden mérési sorozat ~30 
kísérletet tartalmazott, tehát ötféle talaj mellett ez 300 darab nyírásvizsgálatot jelent. 

# 
Talaj 

megnevezése 
n min max σ s Cv Cs Ck 

 homok 30 70,5 84,2 76,9 3,5 0,045 -0,18 -0,69 

 agyagos homok 31 74,0 83,5 79,4 2,4 0,030 -0,66 -0,06 

 
homokos iszapos 

agyag 
32 69,7 81,0 77,2 2,8 0,036 -0,85 0,49 

 kövér agyag 30 54,4 87,0 76,0 9,1 0,120 -1,01 -0,05 

 fekete pernye 29 55,3 71,3 64,6 4,2 0,065 -0,21 -0,67 

14. táblázat. Laboratóriumi kísérletsorozatból kapott nyírószilárdság értékek (100 kN függőleges 
terhelés mellett) variációs tényezői 

# 
Talaj 

megnevezése 
n min max σ s Cv Cs Ck 

 homok 30 128,2 149,9 138,2 5,1 0,037 0,33 0,13 

 agyagos homok 31 128,8 144,3 135,7 4,3 0,031 0,30 -0,63 

 
homokos iszapos 

agyag 32 111,4 128,8 119,6 3,9 0,033 -0,11 0,61 
 kövér agyag 30 94,5 148,2 117,4 12,3 0,105 0,28 0,08 
 fekete pernye 29 116,0 148,7 131,8 6,9 0,052 0,05 1,12 

15. táblázat. Laboratóriumi kísérletsorozatból kapott nyírószilárdság értékek (200 kN függőleges 
terhelés mellett) variációs tényezői 
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# 
Talaj 

megnevezése 
n min max σ s Cv Cs Ck 

 homok 30 25,5 35,9 31,4 2,2 0,069 -0,36 0,80 

 agyagos homok 31 25,5 33,1 29,3 2,0 0,067 0,36 -0,45 

 
homokos iszapos 

agyag 32 18,0 29,2 22,9 2,4 0,106 0,20 0,38 
 kövér agyag 29 11,1 34,1 21,5 6,6 0,309 0,17 -1,02 
 fekete pernye 28 26,5 39,3 32,3 3,3 0,102 0,22 -0,50 

16. táblázat. Laboratóriumi kísérletsorozatból kapott belső súrlódási szögek variációs tényezői 

# 
Talaj 

megnevezése 
n min max σ s Cv Cs Ck 

 homok 30 5,3 33,1 15,7 7,1 0,454 0,62 -0,05 

 agyagos homok 31 11,8 33,9 23,2 5,8 0,250 -0,07 -0,86 

 
homokos iszapos 

agyag 
32 17,0 47,5 34,8 7,1 0,205 -0,62 0,33 

 kövér agyag 29 1,9 61,5 36,7 19,1 0,521 -0,43 -1,22 

 fekete pernye 28 0,0 33,4 5,1 7,6 1,475 2,17 6,13 

17. táblázat. Laboratóriumi kísérletsorozatból kapott kohézió értékek variációs tényezői 

A táblázatos formában összefoglalt variációs tényezők szemléltetésére jellemzőnként (τ, ϕ, c) 
és talajonkénti bontásban ábrázoltam az értékeket (27. ábra). 

 

27. ábra Nyírószilárdság és nyírószilárdsági paraméterek variációs tényezői különböző talajok esetén 

 

 

homok

agyagos homok

hom. isz. agyag

kövér agyag

pernye

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

c
ϕ

τ200kN
τ100kN

0,45

0,07

0,04
0,05

0,25

0,07
0,03

0,03

0,21

0,11

0,03
0,04

0,52

0,31

0,11 0,12

>1,00

0,10

0,05 0,07

V
ar

iá
ci

ós
 té

ny
ez
ő
, C

v 
(-

)

Talajjellemző



Talajok statisztikai paramétereinek vizsgálata a geotechnikai tervezésben 

40 
 

A kísérletsorozat variációs tényező értékeiből levonható megállapítások: 

- Előzetes várakozásnak megfelelően a belső súrlódási szög variációs tényezője 
kisebbre adódott, mint a kohézióé. 

- Jelen vizsgálatsorozat előtt is az lehetett a gyakorló talajmechanikus benyomása, hogy 
a szemcsés talajok nyírószilárdsága és a nyírószilárdsági paraméterek megbízhatósága 
jobb, mint a kötött talajoké. A méréssorozat ezt is igazolta. 

- Ki kell emelni, hogy a nyírószilárdság variációs tényezői lényegesen a belső súrlódási 
szög és kohézió variációs tényezői alatt maradnak. Mivel a talajmechanikai feladatok 
döntő hányadában a megoldáshoz (akár kézi, akár gépi) utóbbiakat (vagyis a belső 
súrlódási szöget és kohéziót) használjuk, így többlet bizonytalanságot viszünk a 
számolásokba. 

- Szokatlan tapasztalat az is, hogy a nyírószilárdság értékeknél minden esetben kisebb 
variációs tényező adódott a nagyobb függőleges terhelés, azaz 200 kN mellett. 

A különböző talajokra meghatározott variációs tényezők önmagukban is értékelhetők, 
azonban új eredményre hívja fel a figyelmet, ha a variációs tényezőt az egyre finomabb 
szemcséket tartalmazó talajok osztályozásában ábrázoljuk (28-30. ábrák). Az alábbiakban 
demonstrációs ábrák mutatják a különböző talajokhoz tartozó variációs tényező értékeket. A 
pernye meghatározott értékeit nem tartalmazzák az ábrák. Hiába lehet szemeloszlási görbéjét 
megállapítani, nem tartozik a talajok közé, amit mutat az is, hogy variációs tényező értékei 
nem illeszkednek a többi talaj trendjébe. 

 

 

28. ábra. Nyírószilárdság értékek variációs tényezőinek demonstrációs ábrája 
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A nyírószilárdság variációs tényezőinél nem rajzolódik ki markáns trendvonal. A saját 
számításaimhoz képest az irodalom lényegesen nagyobb értéket ajánl. 

 

29. ábra. Belső súrlódási szög értékek variációs tényezőinek demonstrációs ábrája 

 

30. ábra. Kohézió értékek variációs tényezőinek demonstrációs ábrája 
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A belső súrlódási szögek és kohéziók variációs tényezői jól láthatóan nőnek a kötött talajok 
irányába. A saját mérésekből adódó variációs tényezők jól illeszkednek a nemzetközi 
irodalomban fellelhető adatok sorába. Schneider 1999-ben ajánlott intervallum értékei a 
szemcsés talajoknál túlzónak, míg a kötött talajoknál körülbelül megfelelőnek mutatkoznak. 

A továbbiakban Kádár (2011)-ként is hivatkozom a mintacsoportra. 

5.2.2. Ajkai mintacsoport 

Lehetőségem volt az Ajka környéki MAL zagytározó gát átszakadása után készült 
geotechnikai szakvélemények eredményeinek összegyűjtésére és feldolgozására. Ezekből az 
adatokból számolt statisztikai jellemzőket mutat be a 18. és 19. táblázat. 

# 
Talaj 

megnevezése 
n min max σ s Cv Cs Ck 

 
agyagos, iszapos 

homok 
11 4,2 35,8 19,6 10,7 0,55 -0,26 -1,08 

 kavics 12 29,0 38,0 33,3 2,6 0,08 0,20 -0,27 
 kövér agyag 17 0,0 18,5 7,5 5,5 0,74 0,54 -0,71 

 fekete pernye 14 10,8 39,0 25,5 8,6 0,34 -0,12 -1,07 

18. táblázat. Ajka környéki talajok belső súrlódási szög értékeinek variációs tényezői 

# 
Talaj 

megnevezése 
n min max σ s Cv Cs Ck 

 
agyagos, iszapos 

homok 
11 2,2 55,7 16,0 16,9 1,06 1,53 2,10 

 kavics 12 0,0 3,0 0,3 0,9 3,46 3,46 12,0 
 kövér agyag 17 28,0 180,0 99,8 41,7 0,42 0,42 -0,05 
 fekete pernye 14 19,0 189,6 70,3 53,6 0,76 1,32 1,04 

19. táblázat. Ajka környéki talajok kohézió értékeinek variációs tényezői 

Megállapítható, hogy a nagy területről származó minták vizsgálati eredményeiből számolt 
variációs tényező értékek magasok (kivéve a belső súrlódási szöghöz tartozó variációs 
tényező a kavics réteg esetében).  

A statisztikai elemzésre készített mérési sorozat (5.2.1. fejezet) eredményei jóval jobban 
közelítik egymást minden paraméter esetében. Ez érthető, hiszen a vizsgálatra kerülő minták 
azonos helyről származtak és homogénnek tekinthetők az akkurátus előkészítés miatt. Ezzel 
ellentétben, a MAL szakvéleményekben szereplő talajok ugyan azonos rétegekre bonthatók, 
ám lehetséges, hogy egymástól nagy távolságból származnak és részletesebb vizsgálatnál 
különbségeket mutatnak.  

A továbbiakban Kádár (2013)-ként is hivatkozom a mintacsoportra. 
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5.2.3. Paksi mintacsoport 

A 20-23. táblázatok a paksi mintákon végzett vizsgálatok eredményeit foglalják össze. 

Rtg. 
Jellemző és 

mértékegység 

Elemszám Min Max Átlag Szórás 
Variációs 
tényező 

n min max μ δ Cv 

futó-
homok 

φ' ° 
38 

17,00 35,50 30,53 3,50 0,11 

c' kPa 0 23,40 7,43 5,81 0,78 

öntés-
homok 

φ' ° 
21 

29,00 33,50 31,14 1,03 0,03 

c' kPa 1,00 27,40 (8,19) 6,90 0,84 

20. táblázat. Közvetlen nyíróvizsgálatok eredményeinek statisztikai paraméterei 

Rtg. 
Jellemző és 

mértékegység 

Elemszám Min Max Átlag Szórás 
Variációs 
tényező 

n min. max. μ δ Cv 

futó-
homok 

φ' ° 
14 

30,20 33,30 32,12 0,86 0,03 
c' kPa   0   

21. táblázat. Háromtengelyű nyomóvizsgálatok eredményeinek statisztikai paraméterei 

Réteg 
Elem-
szám 

Min Max Átlag Szórás 
Variációs 
tényező 

n min max μ δ Cv 

futóhomok 37 4,76 23,30 12,86 5,14 0,40 

öntéshomok 27 11,76 38,50 27,43 6,83 0,25 

kavics 5 28,60 36,40 33,03 3,38 0,10 

22. táblázat. Kompressziós vizsgálatok (Eoed, MPa) eredményeinek statisztikai paraméterei 

 

Rtg Jellemző 
Jel és 

mérték-
egység 

Elem-
szám 

Minimum Maximum Átlag Szórás 
Variációs 
tényező 

n min. max. μ δ Cv 

F
ut

óh
om

ok
 

Hézagtérfogat n % 611 35,00 45,00 39,70 2,00 0,05 

Hézagtényező e - 607 0,54 0,80 0,66 0,05 0,08 
Száraz 

térfogatsűrűség 
ρd g/cm3 606 1,48 1,72 1,60 0,05 0,03 

Szilárd fázis s - 611 0,55 0,65 0,60 0,02 0,03 

Légnemű fázis l - 616 0 0,33 0,14 0,10 - 

Ö
nt

és
ho

m
ok

 

Nedves 
térfogatsűrűség 

ρ g/cm3 764 1,91 2,03 1,96 0,03 0,01 

Telítettség Sr - 793 0,25 1,00 0,98 0,06 0,06 

Hézagtérfogat n % 793 34,00 45,00 41,20 1,63 0,04 

Hézagtényező e - 759 0,62 0,80 0,71 0,04 0,05 

Száraz 
térfogatsűrűség 

ρd g/cm3 793 1,45 1,74 1,56 0,04 0,03 

Víztartalom w % 785 19,50 31,20 26,05 1,99 0,08 

Szilárd fázis s - 793 0,55 0,66 0,59 0,02 0,03 

Folyadék fázis v - 785 0,32 0,45 0,40 0,02 0,06 

Légnemű fázis l - 787 0 0,11 0,01 0,02 - 
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K
av

ic
s 

Nedves 
térfogatsűrűség 

ρ g/cm3 727 1,89 2,15 2,02 0,06 0,03 

Telítettség Sr - 623 0,91 1,00 0,99 0,01 0,01 

Hézagtérfogat n % 623 28,0 48,0 38,29 3,81 0,10 
Hézagtényező e - 623 0,39 0,90 0,62 0,10 0,16 

Száraz 
térfogatsűrűség 

ρd g/cm3 623 1,42 1,91 1,64 0,10 0,06 

Víztartalom w % 623 14,1 33,9 23,56 3,77 0,16 

Szilárd fázis s - 623 0,52 0,72 0,62 0,04 0,06 
Folyadék fázis v - 623 0,27 0,48 0,38 0,04 0,10 

Légnemű fázis l - 623 0 0,04 0 0 - 

23. táblázat. GCPT mérésekből kapott állapotjellemzők statisztikai paraméterei 

A továbbiakban Kádár (2016)-ként is hivatkozom a mintacsoportra. 

5.3.Ajánlott variációs tényező minőségi osztályok 

A variációs tényező jó indikatív mérőszám a talajok tulajdonságainak meghatározásánál. A 
talajok jellemzőire nem adható meg egyetlen variációs tényező. Ugyanakkor a különböző 
talajok ugyanazon talajjellemzője sem minősíthető egy variációs tényezővel. 

Saját méréseim és hazai, valamint nemzetközi szakirodalmi adatok alapján 5 db minőségi 
osztályt definiáltam (24. táblázat) nyírószilárdság és a nyírószilárdsági paraméterek 
meghatározhatóságának pontosságára, különböző talajok esetén. 

Ilyen minőségi osztályokat mutat be a 31. ábra. Ezek alapján például homok talaj esetén a 
variációs tényező 0,08 érték alatt 1. osztályúnak, [0,08-0,15[ intervallumon 2. osztályúnak, 
[0,15-0,25[ intervallumon 3. osztályúnak, [0,25-0,40[ intervallumon 4. osztályúnak, míg 0,40 
vagy annál nagyobb érték esetén 5. osztályúnak minősül. 

Osztály Cv (τ) Cv (φ) Cv (c) 

1. osztály < 0,06 < 0,08 < 0,3 
2. osztály [0,06-0,10[ [0,08-0,15[ [0,30-0,40[ 
3. osztály [0,10-0,20[ [0,15-0,25[ [0,40-0,50[ 
4. osztály [0,20-0,30[ [0,25-0,40[ [0,50-0,60[ 
5. osztály 0,30 ≤ 0,40 ≤ 0,60 ≤ 

24. táblázat. Ajánlott variációs tényező intervallumok nyírószilárdság és nyírószilárdsági paraméterek 
esetén 
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31. ábra. Ajánlott variációs tényező osztályok nyírószilárdság és nyírószilárdsági paraméterekre 
vonatkozóan 

 

A definiált minőségi osztályok célja, hogy kiterjesztve más talajjellemzőkre is az Eurocode 
szabványban foglalt geotechnikai kategóriákhoz, az épületek fontossági kategóriáihoz, 
valamint tönkremenetelekhez tartozó károkhoz is rendelhetők legyenek. A geotechnikai 
kategóriákhoz előírt variációs tényező kritériumként és egyben ellenőrzésként szolgálhat 
annak eldöntésére, hogy megfelelő részletezettségűek-e a feltárások és az elvégzett 
laboratóriumi kísérletek. Különös gondossággal kell eljárni, a vizsgálati eredmények mellett 
figyelembe kell venni a variációs tényezők tapasztalati értelmezési tartományát is. 

A minőségi osztályokhoz tartozik egy leíró, magyarázó táblázat (25. táblázat), amely segíthet 
pl a geotechnikai kategóriákhoz rendelésben. 
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Osztály Cv minősítése Leírás Jellemző projekt Javaslat 

1. osztály 
nagyon 

alacsony 

- kis terület 
- nagy mintaszám 
- homogén réteg 

Célzott 
laboratóriumi 
vizsgálatok 

további 
vizsgálat nem 

szükséges 

2. osztály alacsony 

fokozatos átmenet jellemzi az 
1. és 5. osztályok között 

Kiemelt projektek 

gondoljuk át a 
vizsgálati 
folyamat 

megfelelőségét 

3. osztály közepes 

Közepes méretű, 
átlagos anyagi 
ráfordítással 
jellemezhető 
munkák 

vizsgáljuk meg, 
hogy 

lehetséges-e 
javítás 

4. osztály magas 

Rutinszerű 
projektek, 
alátámasztó 
vizsgálatokkal 

revízió 
szükséges 

5. osztály nagyon magas 
- nagy terület 
- relatíve kis mintaszám 
- heterogén réteg 

A feltárási és 
vizsgálati számot 
mérnöki 
tapasztalattal 
helyettesítő 
vizsgálatok 

erős revízió 
szükséges 

25. táblázat. Ajánlott variációs tényező intervallum osztályok leírása 

Megjegyzés: a vizsgálatok és statisztikai értékelés alapján elmondható, hogy tisztán szemcsés 
talajok (kavics, homok) esetén a kohézió, míg kötött talajok (iszap, agyagok) esetén a belső 
súrlódási szög értékeket nagy szórás jellemzi. Az ajánlott variációs tényező intervallumok 
alapján kapott minősítési osztályok a belső súrlódási szögnél a szemcsésnek, illetve 
kohéziónál a kötöttnek tekinthető talajok esetén használhatók. Átmeneti talajoknál a kapottnál 
1-gyel magasabb osztály használandó. 

 

5.4.Variációs tényező alap-bizonytalansága 

A kísérleti elemszám növelésével kapcsolatban vizsgáltam a variációs tényező változását. A 
paksi mintacsoporthoz tartozó nagytömegű CPT szondázásból kapott mérési eredmények 
alkalmasak erre a célra. A 32-34. ábrákon statikus nyomószondázás kétféle homok rétegben 
és kavicsban mért csúcsellenállás értékeinek különböző mintaszámok (n = 10db, n = 100db, n 
= 1000db, n = ~10000db) alapján meghatározott variációs tényezői láthatók. Az egyes 
mintaszámokhoz tartozó pontok a teljes adathalmazból (öntéshomoknál n = 10467 db, 
futóhomoknál n = 9195 db, kavicsnál n = 18604 db) véletlenszerűen választott n-elemű 
részhalmazok variációs tényezői. 
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32. ábra. Öntéshomok CPT csúcsellenállásának (n = 10467) variációs tényezői különböző 
mintaszámok esetén (50 db szimuláció) 

 

 
33. ábra. Futóhomok CPT csúcsellenállásának (n = 9195) variációs tényezői különböző mintaszámok 

esetén (50 db szimuláció) 
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34. ábra. Kavics CPT csúcsellenállásának (n = 18607) variációs tényezői különböző mintaszámok 
esetén (50 db szimuláció) 

A CPT szondázási eredményekből számolt variációs tényező értékekre igaz, hogy az egyes 
talajjellemzőkre végzett mérések elemszámának minden észszerű határon túli növelése sem 
eredményezi a variációs tényező nullához történő konvergálását, de láthatóan a konvergencia 
kialakul. Azt az értéket, amelyikhez a talajjellemző variációs tényezője az elemszám 
növelésével konvergál a vizsgált talaj adott elemszámához tartozó alap-bizonytalanságának 
neveztem el  

Talaj Mintaszám (db) 
Variációs tényezővel kifejezett 

alap-bizonytalansága 
Futóhomok 9195 0,318 

Öntéshomok 10467 0,273 
Kavics 18709 0,441 

26. táblázat. Variációs tényező alap-bizonytalansága különböző talajok CPT csúcsellenállásaihoz 
tartozóan 
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6. KÜLÖNBÖZŐ SZABVÁNYOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
TÖNKREMENETELI VALÓSZÍNŰSÉG SZÁMÍTÁSÁVAL 
ÁRVÍZVÉDELMI GÁTAK PÉLDÁJÁN 

Az árvíz komoly veszélyt jelent Európa számos országában. Magyarország helyzete is 
kedvezőtlen ilyen szempontból, figyelembe véve, hogy teljes területének 23% -a ártéren 
található. Ennek 97% -át árvízvédelmi gátak védik, a fennmaradó 3% általában kisértékű 
területnek minősül. Az évtizedek során különböző tervezési módszerek jelentek meg az 
árvízvédelmi gátakra vonatkozóan, eltérő biztonsági tényezők ajánlásával. A geotechnika 
néhány területén az Eurocode szabványsorozat megjelenésével a megbízhatósági alapú 
tervezés került előtérbe. Egy adott töltés állékonysága nem hasonlítható össze egyszerűen a 
különböző elméletek biztonsági tényezőinek figyelembevételével. 

Az árvizek visszatérő problémát jelentenek Magyarországon. Az árvízvédelmi gátak 
stabilitásának vizsgálata számos kutatási témát ad a szakembereknek (Nagy 2008). Két 
módszer alapján lehetséges az árvízvédelmi gátak tönkremeneteli valószínűségének becslése. 
Az első az, hogy a történelmi adatokat statisztikailag és tapasztalatok alapján vizsgáljuk és 
értékeljük. Ez a módszer alkalmazható olyan jelenségekre, amelyeket számításokkal (pl. 
buzgárosodás) nem tudunk kezelni. Vannak azonban tönkremeneteli módok, amelyek gondos 
tervezéssel és számításokkal elkerülhetők. Különböző magyar és a nemzetközi adatok 
(Danka, Zhang 2013) bemutatása után a gátak rézsűállékonyságának valószínűségi alapon 
történő számítása kerül bemutatásra. 

A megfigyelések, a helyszíni tapasztalatok, a tudományos eredmények és a szabályozás iránti 
igény vezettek a szabványok megjelenéséhez. A magyar nemzeti szabványok az Eurocode 
szabványok bevezetéséig voltak érvényben. 2010-ben az Eurocode 7 váltotta a Magyar 
Szabványt (MSZ sorozat) a geotechnikában. Az Eurocode 7 szabvány bevezetésével 
megjelent a megbízhatóság alapú tervezés, amelyben elengedhetetlen a talajfizikai 
paraméterek lehető legpontosabb és legmegbízhatóbb ismerete (Takács 2012). Az egyszerűbb 
megbízhatósági számítások kevés ráfordítást igényelnek a hagyományos geotechnikai 
módszereken túlmenően (Duncan 2000), (Zhang és Huang 2016). Az Eurocode és a Magyar 
Szabvány összehasonlítása nem történhet az előírt biztonsági tényezők alapján, mivel a 
nemzeti szabvány az átlagértékeket használja, míg az Eurocode bemeneti paraméterei a 
karakterisztikus értékek. 

6.1.Gátak tönkremeneteli módjai statisztikai adatok alapján 

Számos kutató végzett adatgyűjtést a gátakra és a gátak tönkremeneteli mechanizmusaira 
vonatkozóan (Nagy 2006).  

A 27. táblázat tartalmazza az árvízvédelmi gátak, csatorna töltések, zagygátak, nagygátak és 
tengerparti védművek tönkremeneteli módjainak eloszlását. A táblázat fejlécében található két 
sorban szerepelnek az információk, hogy az adatok elemzése milyen gátra vonatkozott, illetve 
hogy károsodás volt, vagy gátszakadás. Lényeges a különbség a tönkremenetelek és 
károsodások között.  
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szerző Sametz Krol Fukunari ICOLD ICOLD Baars 

károsodás/szakadás sz k sz sz k sz 

publikálás éve 1981 1983 2008 1984 1974 2006 

nagygát-árvízvédelmi gát- 
csatorna töltés-tengerpart 

n/á/c á á n n á/t 

mennyiség db % db % % % 

meghágás 43 32 231 *10 *11 67 

mechanikai törés  12      

töltés szivárgás   25     

kontúr szivárgás     11   

altalaj szivárgás   25     

szivárgás    27 25  

műtárgy tönkremenetel      3  

süllyedés    13 8  

buzgár  40  

31 

  1 

hidraulikus talajtörés       

belső erózió    28 13  

tömörítés    5 4  

rézsűcsúszás   3 15 9 9 5+3 

rézsűvédelem       9 6 

földrengés     2  

jégzajlás      11 

hibás kivitelezés  7     

egyéb 10 8 5 7 27 7 

összesen  105 100 283 100 100 100 

27. táblázat. Gátkárosodás és gátszakadás mechanizmusa különböző szerzőknél (Nagy 2006) 

- A tönkremeneteli mechanizmusok eltérősége a 27. táblázat alapján is nyilvánvaló. 
Egyértelmű, hogy a hibás kivitelezés, a jégzajlás, a földrengés, a süllyedés stb. nem 
mechanizmusok, hanem okok. Kétségtelen, hogy a kategóriák harmonizálása 
elősegítené az összehasonlítást, habár tudjuk, hogy a belső erózió és a buzgár között 
nagy a hasonlóság, mégis ragaszkodni kell az eredeti megfogalmazáshoz. 

- Lengyelországi árvízvédelmi gátaknál tapasztalt károsodásokkal (Krol 1983) 
kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az eredeti táblázat csak károsodásokat tartalmaz, 
és a mechanizmusokat keveri az okokkal. 

- Összesen 115 ausztriai gátszakadás eredményét dolgozta fel Sametz (1981), vegyesen 
van benne a völgyzárógát, árvízvédelmi gát és csatorna töltés.  

- Japán árvízvédelmi gátak tönkremenetelénél az első írásos adat 758-ból való. Az 
1947-69 közötti évek gátszakadásainál 283 gátszakadásnál csak négy kategóriát 
különböztetnek meg (Fukunari 2008). A meghágások száma dominál 231 esettel. A 
tágabb értelemben vett erózió (vízoldali elmosás, belső erózió, elhabolás) 32 esetben 
(11,3 %) fordult elő, míg a csurgás és a rézsűcsúszás is egy kategóriaként szerepel 15 
db (5,3 %) előfordulásával. A gátszakadás egyéb mechanizmusaként 5 esetet tartanak 
számon. Szerencse, hogy minden mechanizmust ismertek és az is, hogy a 238 
gátszakadásnál egyiknek sem volt műtárgy tönkremenetel a mechanizmusa.  

                                                      
10 Meghágás nélkül.  
11 Meghágás nélkül.  
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- Jó műtárgyakat építenek a holland árvízvédekezők, mert Baars (2009) közleményéből 
az derül ki, hogy az 1134-2003 évek közötti időintervallumban egyetlen műtárgy 
miatti tönkremenetelük sem volt és megbízhatóak a történelmi adatok, mind az 1735 
összeírt gátszakadásnak ismerik a tönkremeneteli mechanizmusát. 

- A statisztikai adatok között legnagyobb gyakorisággal a gát szintmeghaladása 
(meghágása) szerepel. Mind a nagygátaknál, mind az árvízvédelmi gátaknál a nem 
megfelelő vízhozam és vízállás meghatározás volt a legtöbb gátszakadás oka, így az 
esetek 32-67 %-ban nem volt megfelelő magasságú a gát.  

- 24-60 %-ban a töltés talajával, vagy az altalajjal összefüggő geotechnikai problémák 
jelentették a tönkremenetel mechanizmusát (szivárgások, talajtörések, erózió, stb.).  

- Zagygátak tönkremenetele hasonlóan változatos (Nagy 2016), mint a földgátaké, azzal 
az eltéréssel, hogy a földrengés és a zagy megfolyósodása földrengés hatására 
viszonylag nagy számban fordul elő.  

A 28. táblázat az 1564 és 2010 között a Kárpát-medencében bekövetkezett gátszakadások 
eloszlását mutatja be (Nagy 2016). 

Tönkremeneteli mód Arány (%) 
Meghágás 77,5 
Erőszakos átvágás 5,5 
Leromlás 4,8 
Altalaj tönkremenetel 4,3 
Hullámverés 2,4 
Műtárgy tönkremenetel 2,6 
Egyéb 2,9 

28. táblázat. Tönkremeneteli módok a Kárpát-medencében 1564 és 2010 között 

A 35. ábra kördiagramon mutatja a Kárpát-medencei adatokat. 

 

35. ábra. Tönkremeneteli módok a Kárpát-medencében 1564 és 2010 között 

Meghágás, mint tönkremenetel akkor fordulhat elő, amikor a mértékadó árvízszint tévesen 
kerül megállapításra (kis árvízi vízhozam vagy alacsony visszatérési idő figyelembevétele 
miatt). Ennek a kezelése sokkal inkább a hidrológiai, mint geotechnikai probléma.  
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6.2.Az árvízvédelmi gátak biztonságának szabványi háttere 

Magyaroroszágon az árvízvédelmi szerkezetek döntő része 1840 és 1930 között került 
megépítésre. Gyakorlatilag ezek a gátak számítanak az ország elsőrendű árvízvédelmi 
vonalának (Nagy, Szepessy, Tóth, Vágó 1987). Az árvízvédelmi rendszer fejlesztése mindig 
összhangban van az éppen aktuális előírásokkal vagy szabványokkal. Az árvízvédelmi gátakra 
vonatkozó szabványok fejlődését foglalom össze a következőkben. 1985-ben jelent meg az 
MSZ-10-429:1984 szabvány, amely 1985. július 1-jétől 1999. január 1-jéig volt érvényben. 
Ez a szabvány különböző biztonsági tényezőket írt elő az árvízvédelmi gátak eltérő 
tönkremeneteli módjaihoz tartozóan. 1999. január 1-jétől az MSZ 15292:1997 szabvány 
váltotta a korábbit. E szabvány előírt biztonsági tényezőit a 29. táblázat tartalmazza12.  

Tönkremeneteli mód Mértékadó 
árvízszintre 

Előírt koronaszinttel 
megegyező 
árvízszintre 

Az altalaj hidraulikus talajtörése 1,70 1,30 
Víz- és mentett oldali töltésrézsűk állékonysága 1,50 1,30 
Árvízvédelmi és  2,00 1,50 
parapetfal állékonysága 1,80 1,50 
Árvízvédelmi és parapetfal alatti szivárgás 1,50 1,30 

29. táblázat. Előírt biztonsági tényezők (MSZ 15292:1997) 

Az MSZ EN 1997-1:2006 (Eurocode 7) szabvány 1. részének (Általános szabályok) a 11. 
(Általános állékonyság) és 12. (Töltések) fejezete foglalkozik a rézsűállékonyság 
vizsgálatával, amelyre a szabványban a GEO teherbírási határállapot vonatkozik. A 
gyakorlatban a felszíni teher nélküli töltések vizsgálatára a következő parciális tényezők 
alkalmazása javasolt: 

- γG = 1,00, 
- γφ = 1,25, 
- γc = 1,25, 
- γRe = 1,00. 

Karakterisztikus értékek, mint input paraméterek használata mellett ez 1,25-ös megkövetelt 
biztonsági tényezőt jelent. A Magyar Nemzeti Mellékletben az eredeti Eurocode 7-ben 
szereplő 1,25-ös ajánlás helyett a nyírószilárdsági paraméterekre γφ = γc = 1,35 érték került 
definiálásra. A 30. táblázat mutatja a különböző szabványokban előírt biztonsági tényezőket. 

Szabvány Mértékadó 
árvízszintre 

Előírt koronaszinttel 
megegyező árvízszintre 

MSZ 15292:1997 1,50 1,30 
Eurocode 7 (EU) 1,25 1,25 
Eurocode 7 (HUN) 1,35 1,35 

30. táblázat. Különböző szabványok által előírt biztonsági tényezők 

Az MSZ 15292:1997 és az Eurocode 7 szabványoknál eltérnek a geotechnikai számítások 
bemenő (input) paraméterei. Míg az MSZ 15292:1997 az átlagértékkel számol, addig az 

                                                      
12 Az ősmederkeresztezéseknél levő árvízvédelmi gátszakaszokra eltérő biztonsági tényező értékek érvényesek. 
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Eurocode 7 a karakterisztikus értékből indul ki. Ebből következik, hogy a szabványok 
összehasonlítása a számításokból kapott biztonsági tényezőkkel nem lehetséges. Erre a 
tönkremeneteli valószínűség számítása ad lehetőséget. 

6.3.Számítási modell 

Egy általánosnak tekinthető geometriájú árvízvédelmi gát került vizsgálatra. A 
keresztszelvény a 36. ábrán látható, 5 méteres töltésmagassággal és koronaszélességgel, 
valamint 1:1,5 mentett- és vízoldali rézsűhajlással. 

 
36. ábra. A vizsgált töltés mintakeresztszelvénye 

A vizsgált keresztszelvény homogén rétegződésű. A töltés állékonyságát döntően a 
nyírószilárdsági paraméterek befolyásolják, így a belső súrlódási szög és a kohézió került 
valószínűségi változóként a modellbe. A paraméterek statisztikai jellemzőit a 31. táblázat 
tartalmazza. 

Talajparaméter COV n kn 

Térfogatsúly [kN/m3] 0 - - 

Belső súrlódási szög [°] 0.10 5 0.733 

Kohézió [kPa] 0.20 5 0.733 

31. táblázat. Figyelembe vett statisztikai paraméterek 

A számításban használt karakterisztikus értékek alsó becslései az átlagnak, meghatározásuk a 
jól ismert (11) képlettel 95%-os konfidencia-szinten és 5 db feltárás figyelembevételével (egy 
töltés keresztszelvényének feltárását 1 db koronáról induló és 2-2 db víz-, illetve mentett 
oldali rézsűn és töltéslábnál készített fúrással feltételezve) történt. A (30) és (31) egyenletek 
mutatják, hogy miként származtathatók a karakterisztikus és átlagértékek a másik 
segítségével. Átlagértékként 15 kPa kohézió figyelembevételével a karakterisztikus érték a 
következő: 
 c� = 15,00kPa ∙ �1 − 0,733 ∙ 0,20� = 12,80kPa (30) 

Hasonló módon elvégezhető az átlagérték számítása a karakterisztikus értékből kiindulva: 

 c���� = 15,00kPa/�1 − 0,733 ∙ 0,20� = 17,58kPa (31) 
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6.4.A vizsgálati modell és eredmények 

A számítások a GeoStudio 7.10 GeoSlope moduljának használatával történtek (37. ábra). A 
rézsűállékonysági biztonság Bishop módszere alapján került figyelembevételre. A kapott 
biztonsági tényező értékek validálása Plaxis szoftver segítségével történt (38. ábra). A 
mértékadó árvízszint a korona szintje alatt 1 méterrel került definiálásra. A töltés és altalaj 
térfogatsúlya egységesen 19 kN/m3. 

 
37. ábra. A töltés modellje GeoSlope szoftverben 

 
38. ábra. A töltés modellje Plaxis szoftverben 

A GeoSlope programban lehetőség van Monte Carlo szimuláció elvégzésére (El-Ramly, 
Morgenstern, Cruden 2002), mely eredményként a biztonsági tényező eloszlását adja. A 
szimuláció 104 realizációt tartalmazott, az eredmény normális eloszlást követ (39. ábra) a 
bemenő paraméterekhez hasonlóan.  

 
39. ábra. A számított biztonsági tényező sűrűségfüggvénye 

A vizsgálati stratégia a következő:  
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- 1. lépésként a nyírószilárdsági paraméterek karakterisztikus értékét úgy választottam 
meg, hogy a kapott biztonsági tényező éppen elérje az 1,35 értéket, ezután futtattam a 
valószínűségi modellt (Eurocode 7 Magyar Nemzeti Melléklet szerinti számítás); 

- 2. lépésben elvégeztem a számítást az átlagértékekre vonatkozóan (MSZ 15292:1997 
szabvány szerinti számítás); 

- 3. lépésben a 32. képlet alapján számítható a megbízhatósági index (és tönkremeneteli 
valószínűség) az 1,25 biztonsági tényező értékhez (Eurocode 7 eredeti ajánlása). 

 β = �1,25 − 1,00�/δ (32) 

Ezután a kapott tönkremeneteli valószínűség értékek alapján a 3 különböző szabvány 
összehasonlítható. A bemenő paramétereket és a számított értékek a 32. és 33. táblázatban 
láthatók. 

MSZ 15292 EC 7 (HUN) EC 7 (EU) 

φmean (°) 9,04 φk (°) 8,38 φk (°) 8,38 

cmean (kPa) 14,53 ck (kPa) 12,40 ck (kPa) 12,40 

FS (-) 1,54 FS (-) 1,35 FS (-) 1,25 

β (-) 2,558 β (-) 1,945 β (-) 1,389 

Pf (-) 0,0056 Pf (-) 0,0252 Pf (-) 0,0825 

δ (-) 0,210 δ (-) 0,180 δ (-) 0,180 

32. táblázat. Bemenő paraméterek és eredmények MÁSZ esetére 

MSZ 15292 EC 7 (HUN) EC 7 (EU) 

φmean (°) 9.50 φk (°) 8.80 φk (°) 8.80 

cmean (kPa) 15.18 ck (kPa) 12.95 ck (kPa) 12.95 

FS (-) 1.54 FS (-) 1.35 FS (-) 1.25 

β (-) 2.488 β (-) 1.883 β (-) 1.344 

Pf (-) 0.0068 Pf (-) 0.0303 Pf (-) 0.0895 

δ (-) 0.217 δ (-) 0.186 δ (-) 0.186 

33. táblázat. Bemenő paraméterek és eredmények koronaszinttel egyező vízállásra 

Megállapítható, hogy a különböző szabványok biztonsági szintje összehasonlítható a 
tönkremeneteli valószínűség számításának segítségével. 

A számítások azt mutatták, hogy a hagyományos MSZ 15292:1997 szabvány adja a magasabb 
biztonsági szintet (Pf = 0,0056 MÁSZ esetére). Az Eurocode 7 szabvány alapján végzett 
számításokhoz magasabb tönkremeneteli valószínűség tartozik (Pf = 0,0252 MÁSZ esetére), 
amely érték az előző kb. ötszöröse. A tendencia hasonló a koronaszinttel megegyező vízszint 
esetére. 

A különbség az Eurocode 7 (1,25) és a Magyar Nemzeti Mellékletben (1,35) foglalt 
biztonsági tényező értékében a számított tönkremeneteli valószínűségben is eltérést 
eredményez: kb. háromszorosa az eredeti Eurocode 7 ajánlás alapján számított tönkremeneteli 
valószínűség az EC 7 (MSZ) alapján számítottnak. 
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7. ELTÉRŐ MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
TÖNKREMENETELI VALÓSZÍNŰSÉG SZÁMÍTÁSÁVAL 
SÍKALAPOK TEHERBÍRÁSÁNAK PÉLDÁJÁN 

7.1. Síkalapok teherbírásszámításának fejlődése 

Síkalapok teherbírásának a számítása az 1940-es évekre nyúlik vissza, amikor több elmélet 
is született a talajok törőterhelésének meghatározására (Mizuno, Jáky, Schultze, Terzaghi, 
Prandtl, Caquot, Meyerhof, Szokolovszkij és mások). 

Meyerhof volt az első, aki nem mélyen alapozott sávalaptestek során figyelembe vette, hogy a 
csúszólapok az alapsík fölé a térszínig terjednek, sőt az alaptest alsó síkja és a talaj közötti 
súrlódásnak a földtömeg kicsúszását gátló hatását is számításba vette. A csúszólapot 
Meyerhof az aktív földnyomás tartományában síknak, majd alatta és fel egészen a térszínig 
görbe felületűnek vette fel. A csúszólap alakját a legkisebb passzív ellenállást adó görbe 
csúszólap megszerkesztésével határozta meg. 

A Magyar Szabványban (MSZ 15004-89/2.3.1), majd az Eurocode szabványban (MSZ EN 
1997-1:2006 D melléklet) alkalmazott számítási eljárások alapján Brinch Hansen teremtette 
meg. Eltérések az alaki és teherferdeségi tényezőkben adódnak, illetve Brinch-Hansen 
módszere nem veszi figyelembe az alaptest alsó síkjának hajlását. 

7.2. Síkalapok teherbírásának számítása valószínűségi alapon 

A síkalap tönkremeneteli valószínűségét 4 módszer szerint számoltam. Minden esetben a 
meglévő determinisztikus képleteket alakítottam át azzal a feltételezéssel, hogy bizonyos 
paramétereket valószínűségi változóként kerültek figyelembevételre. 

Ez a 4 teherbírás számítási módszer a következő: 

- Meyerhof-féle elmélet, 
- Brinch Hansen-féle módszer, 
- MSZ 15004-89/2.3.1 szabvány (továbbiakban: MSZ), 
- MSZ EN 1997:2006 szabvány D melléklete (továbbiakban: Eurocode 7). 

A több eljárás alapján végzett számítások mennyiségéből adódóan az eredmények is 
magabiztosabb felhasználást nyújtanak, egyértelműbben mutatják a tönkremeneteli 
valószínűség változásának irányát. 

A számításokhoz használt idealizált modellt a 40. ábra mutatja. 
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40. ábra. A számítások alapjául szolgáló modell13 

A tönkremeneteli valószínűség számítása mind a négy különböző számítási módszerre kétféle 
teherbíró modelltalaj választásával történt. A modelltalajok iszapos homok és közepes agyag 
rétegek, melyeknek jellemzői a 34. és 35. táblázatokban láthatók.  

A tönkremeneteli valószínűség számítása Monte-Carlo szimulációval történt. A szimulációk 
száma (n) 5000, 10 000, 50 000, 100 000 és 500 000 voltak. Adott n szimulációszámnak 
megfelelően számításra került a talajtörési ellenállás globális biztonsági tényezőt. Az így 
kapott adathalmazból az5. fejezetben leírt módon a tönkremeneteli valószínűség (Pf) 
meghatározható. 

Valószínűségi változóként a belső súrlódási szöget, a kohéziót és a talajvíz helyzetét 
definiáltam. A felszerkezet önsúlyából és esetleges hatásokokból származó terheknek a 
variációs tényezője nagyságrendileg kisebb, mint az ellenállás oldali paramétereké (Cv~0). A 
számítások a paraméterek egyenkénti és együttes változtatásával is elvégzésre kerültek. A 
vizsgálatokról elmondható, hogy ϕ és c együttes változtatása hat jelentős mértékben az 

eredményekre. Minden szimulációt tekintve (az elemszám módosításának vizsgálatát is) a 
generált adatok mennyisége meghaladja a 87 milliót. 

Ahhoz, hogy áttekinthető legyen ez a nagy mennyiségű kiinduló adat, a következő 
szisztematikus jelölésrendszert dolgoztam ki színkódokkal együtt: 

7.3. Alkalmazott szoftver bemutatása 

A @RISK szoftver a Palisade Corporation termékcsaládjába tartozó Microsoft Excel 
programba beépülő bővítmény, mely segíti sztochasztikus problémák kezelését, lehetővé teszi a 
kockázatelemzést és valószínűségszámítást. Nem célzottan geotechnikai problémák kezelésére 

                                                      
13 Kikötések a modellel kapcsolatban: 

- az 1. réteg vastagságának maximális értéke az alaptest magassága (v ≤ h), 
- a talajvíz mindenképpen az alapozási sík alatt. 
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készült a modul, statisztikai eszköztára alkalmassá teszi széleskörű felhasználásra. A program 
honlapján (http://www.palisade.com/) figyelemreméltó esettanulmányok olvashatók kiemelt 
beruházásokról (pl.: londoni metró, kőolajkutatások, gazdaságtudományi alkalmazások stb.). 
Esetemben a szoftver alkalmazásának motivációja a hatékonyság növelése, nagytömegű adat 
előállítása és a szimulációk eredményeinek rendezett kezelése volt. 

A számítástechnika sokáig korlátokat szabott hasonló jellegű feladatok elvégzésére. Manapság 
az egyre növekvő számítógép használat és a tudományok fejlődése lehetővé tették, hogy a nagy 
számítógépes kapacitást és erőforrásokat igénylő szimulációk már az informatikán kívüli 
tudományokban is elérhetővé és rutinszerűvé váljanak.  

7.4. Szoftveres számítás bemenő adatai 

A belső súrlódási szög és kohézió értékét a számításokban Normális eloszlásúnak, míg a 
talajvíz hatását Exponenciális eloszlásúnak feltételeztem. A modellek geometriai és 
talajadatait a 34-35. táblázatok foglalják össze. A függőleges állandó teher értéke 120 kN, a 
függőleges esetleges teher értéke 60 kN, míg a vízszintes esetleges teher értéke 20 kN minden 
modellben. 

Geometriai és talajadatok Jel, mértékegység 
Iszapos homok 

teherbíró réteg esetén 
pilléralap szélessége B (m) 0,90 
pilléralap hossza L (m) 0,90 
pilléralap magassága h (m) 0,90 
függőleges erő külpontossága eB (m) 0,10 
1. réteg vastagsága v (m) 0,30 
talajvíz helyzete (terepszinttől) tw (m) 1,20 
1. réteg nedves térfogatsúlya γ1 (kN/m3) 17,2 
2. réteg nedves térfogatsúlya γ2 (kN/m3) 19,0 
2. réteg telített térfogatsúlya γ2,sat (kN/m3) 19,7 
2. réteg belső súrlódási szög φ2 (°) 26,5 
2. réteg kohéziója c2 (kPa) 15,1 

34. táblázat. Geometriai és talajadatok iszapos homok teherbíró réteg esetén 

Geometriai és talajadatok Jel, mértékegység 
Iszapos homok 

teherbíró réteg esetén 
pilléralap szélessége B (m) 1,00 
pilléralap hossza L (m) 1,00 
pilléralap magassága h (m) 0,90 
függőleges erő külpontossága eB (m) 0,10 
1. réteg vastagsága v (m) 0,30 
talajvíz helyzete (terepszinttől) tw (m) 1,20 
1. réteg nedves térfogatsúlya γ1 (kN/m3) 17,2 
2. réteg nedves térfogatsúlya γ2 (kN/m3) 20,5 
2. réteg telített térfogatsúlya γ2,sat (kN/m3) 21,0 
2. réteg belső súrlódási szög φ2 (°) 16,0 
2. réteg kohéziója c2 (kPa) 32,0 

35. táblázat. Geometriai és talajadatok közepes agyag teherbíró réteg esetén 
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Az Eurocode 7 szabvány alapján végzett számítások bemenő paraméterei alapvetően eltérnek 
az MSZ és a Brinch Hansen, illetve Meyerhof elméleteiben alkalmazottaktól. Míg előbbi a 
karakterisztikus értékből indul ki, addig az utóbbiak az átlagértéket használják, azaz az 
Eurocode 7 számításhoz használt adatok konvertálása szükséges. Ez a (11) egyenlet 
segítségével történt, 95%-os konfidenciaszint és 3 db mérés (belső súrlódási szög és kohézió 
meghatározására vonatkozóan) figyelembevételével. A 36. és 37. táblázatok mutatják 
Eurocode 7-hez, illetve a többi három módszerhez tartozóan a számítások változó 
paramétereit. 

 Belső súrlódási szög Kohézió 

Talaj 
karakterisztikus 

érték 
φk [°] 

variációs tényező 
Cv (φ) [-] 

karakterisztikus 
érték 

ck [kPa] 

variációs tényező 
Cv (c) [-] 

iszapos 
homok 

26,5 0,07 – 0,17 15,1 - 
26,5 - 15,1 0,15-0,29 
26,5 0,07 – 0,17 15,1 0,15-0,29 

közepes 
agyag 

16,0 0,20-0,29 32,0 - 
16,0 - 32,0 0,25 és 0,45-0,52 
16,0 0,20-0,29 32,0 0,25 és 0,45-0,52 

36. táblázat. Bemenő paraméterek az Eurocode 7 szabvány szerint végzett számításokhoz 

 Belső súrlódási szög Kohézió 

Talaj 
átlag 
φmean [°] 

variációs tényező 
Cv (φ) [-] 

átlag 
cmean [kPa] 

variációs tényező 
Cv (c) [-] 

iszapos 
homok 

31,6 0,17 20,05 - 
31,6 - 20,05 0,26 
31,6 0,17 20,05 0,26 

közepes 
agyag 

20,98 0,25 41,96 - 
20,98 - 41,96 0,25 
20,98 0,25 41,96 0,25 

37. táblázat. Bemenő paraméterek az MSZ 15004-89/2.3.1 szabvány, Meyerhof és Brinch Hansen 
módszerei alapján végzett számításokhoz 

A variációs tényező változtatásának hatását a tönkremeneteli valószínűségre az Eurocode 7 
szabvány alapján történő számításnál elemeztem, ez magyarázza, hogy a 36. táblázatba 
intervallumok kerültek. 

A szimulációkban a variációs tényező növelésével előállhat olyan eset, amikor a belső 
súrlódási szög vagy kohézió Normális eloszlás alapján véletlenül generált értéke negatív. 
Ezekben az esetekben az eloszlás függvény alsó korlátjának beállítása oldja fel a fizikai 
ellentmondást. 

Meyerhof módszerénél a teherbírási tényezők a belső súrlódási szög függvényében adott 
táblázat alapján számíthatók. Emiatt a számítások kézi úton végezhetők el. 

7.5.Tönkremeneteli valószínűség számításának eredményei 

7.5.1. Elemszám és variációs tényező hatása a tönkremeneteli valószínűségre az MSZ EN 
1997-1:2006 alapján 

Az előző pontban leírtaknak megfelelően egy-egy mintacsoporthoz a variációs tényező egy 
adott intervalluma tartozik, aminek felosztásával a kapott variációs tényező értékekhez 
számítható a hozzá tartozó tönkremeneteli valószínűség. Változtatva a szimulációk számát, 
annak hatása is megfigyelhető. 
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41. ábra. Szimuláció számának hatása a tönkremeneteli valószínűségre különböző belső súrlódási 

szöghöz tartozó variációs tényezők esetén, iszapos homok talajnál 

 
42. ábra. Szimuláció számának hatása a tönkremeneteli valószínűségre különböző kohézióhoz tartozó 

variációs tényezők esetén, közepes agyag talajnál 
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43. ábra. Szimuláció számának hatása a tönkremeneteli valószínűségre különböző belső súrlódási 
szöghöz tartozó variációs tényezők és konstans kohézióhoz tartozó variációs tényező (0,5) esetén, 

közepes agyag talajnál 

Megfigyelhető, hogy kisebb iterációszámnál a kapott tönkremeneteli valószínűség értékek 
komoly bizonytalanságot mutatnak, egyértelmű trend 100 000 db iterációszámtól jelentkezik. 
Amennyiben a bemenő paraméterek között több valószínűségi változó is van, a stabilizálódás 
egyértelműen csak magasabb iterációnál figyelhető meg. Kimutatható továbbá, hogy a 
valószínűségi változóknak a száma növekvő hatással van a tönkremeneteli valószínűség 
értékeire is.  

A kapott eredmények alapján levonható az a következtetés, hogy a variációs tényező 
(függetlenül attól, hogy φ-hez, c-hez, vagy mindkettőhöz tartozik) növekedésével a 
tönkremeneteli valószínűség szigorúan monoton növekedik. 

A szimulációk14 alapján kijelenthető, hogy amennyiben bemenő valószínűségi változóként 
csak a belső súrlódási szög szerepel az kapott globális biztonsági tényezők halmaza 
Lognormális eloszlást követ. Abban az esetben, ha csak a kohézió a változóként kezelt 
paraméter, a biztonsági tényező eloszlása változatlanul normális eloszlású. Ha φ és c 
együttesen változó, az eredményhalmaz ismételten Lognormális. 

                                                      
14 A bemenő φ és c változók eloszlása minden esetben Normálisnak tekintett. 
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7.5.2. Különböző módszerek eredményeinek összehasonlítása 

A 4 számítási modellből 500 000 db szimulációszám mellett kapott tönkremeneteli 
valószínűségek a 38. és 39. táblázatokban láthatók. 

Számítási eljárás 
Valószínűségi változó 

φ c φ és c 
MSZ EN 1997-1:2006 1,824% 0,018% 3,358% 
MSZ 15004-89/2.3.1 0,074% ≈ 0 0,247% 

Brinch Hansen módszere 0,524% ≈ 0 1,131% 
Meyerhof 2,020% ≈ 0 3,060% 

38. táblázat. Tönkremeneteli valószínűség értékei (iszapos homok talaj; 500 000 db szimuláció)  

Számítási eljárás 
Valószínűségi változó 

φ c φ és c 
MSZ EN 1997-1:2006 0,226% 0,512% 2,459% 
MSZ 15004-89/2.3.1 0,204% 0,009% 0,484% 

Brinch Hansen módszere 0,135% 0,111% 1,238% 
Meyerhof ≈ 0 0,033% 1,180% 

39. táblázat. Tönkremeneteli valószínűség értékei (közepes agyag talaj; 500 000 db szimuláció)  

A bemutatott megbízhatósági számítás alkalmas arra, hogy egyszerre több paramétert vegyen 
figyelembe valószínűségi változóként, ezzel együttes hatásuk vizsgálható. 

A számítások alapján kijelenthető, hogy a különböző módszerek és szabványok 
összehasonlíthatók a tönkremeneteli valószínűség számításának segítségével. 

Az eredmények közül fenntartással kezelendők a Meyerhof módszeréből kapott értékek, 
mivel a rendelkezésre álló grafikonokról történő leolvasások a precíz hozzáállás ellenére is 
pontatlanok lehetnek (ezzel a leolvasási hibával terhelve a számítást). 

A kiindulási talajjellemzők és geometriai adatok önkényesen kerültek felvételre, szem előtt 
tartva, hogy járatos értékek kerüljenek a számításokba. A talajjellemzők variációs tényezője 
több számítás segítségével egy intervallumot fed le, így a kapott tönkremeneteli 
valószínűségek nem mindig a megszokott értékek között mozognak. 

A kapott eredményekből egyértelműen megállapítható, hogy minden esetben a hatályos MSZ 
EN 1997-1:2006 szabvány adja a legnagyobb tönkremeneteli valószínűséget. Ez azt mutatja, 
hogy a számítási módszerek „fejlődnek”, a gazdaságos tervezés irányába mutatnak, egyre 
kisebb (de még elfogadható) biztonsági tartalékkal bírnak. 

Brinch Hansen módszere és az MSZ 15004-89 szabvány alapján kapott tönkremeneteli 
valószínűségek kisebbek, mint az MSZ EN 1997-1:2006 esetében. Közülük Brinch Hansen 
módszere adja a nagyobb tönkremeneteli valószínűséget, a vizsgált szemcsés talajra átlagosan 
5,5-szer nagyobbat. Ezek alapján a 3 módszer közül az MSZ 15004-89 szabvány nevezhető a 
legkonzervatívabbnak. 

7.6.Demonstrációs példa 

Apriori feltételezhető, hogy nagyobb biztonsági tényező értékhez, kisebb tönkremeneteli 
valószínűség párosul (Uzielli, Lacasse, Nadim 2009). Az alábbiakban bemutatott 
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demonstrációs példa arra hívja fel a figyelmet, hogy két determinisztikusan meghatározott 
biztonsági tényező közül nem biztos, hogy a nagyobb értékhez kisebb tönkremeneteli 
valószínűség tartozik. 

 
44. ábra. Demonstrációs példa talajainak belső súrlódási szöge, mint valószínűségi változó 

 
45. ábra. Demonstrációs példa számolt tönkremeneteli valószínűségei 

A 2 talaj belső súrlódási szögei közül az első átlagértéke legyen nagyobb és tartozzon hozzá 
magasabb szórás (44. ábra). Ebben az esetben elvégezve a számításokat előfordulhat, hogy a 
nagyobb biztonsági tényezőhöz tartozik a nagyobb tönkremeneteli valószínűség is: FS1 < FS2 
és PFS,1 < PFS,2 (45. ábra). 

A bemutatott demonstrációs példa rávilágít a talajfizikai paraméterek eloszlásának minél 
pontosabb ismeretének fontosságára.   

FS1 < FS2  

PFS,1 < PFS,2 

φ1 < φ2 
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8. TALAJJELLEMZŐK ELOSZLÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

8.1.Mérési adathalmazok illeszkedésvizsgálata Pearson-rendszer és Kolmogorov-
Szmirnov-próba alapján 

8.1.1. Nyírószilárdság és nyírószilárdsági paraméterek eloszlásának vizsgálata 

A laboratóriumi kísérletsorozat, az ajkai és paksi mintacsoportokon végzett 
nyírószilárdsági vizsgálatok (közvetlen nyírás) statisztikai paramétereit foglalja össze a 40-47. 
táblázatok, míg az egyes mintacsoportok Pearson-rendszerben való ábrázolása a 46-47. 
ábrákon látható. 

Talaj neve n μ σ β1 β2 K 
Pearson 

rendszer alapján 
Kolmogorov-

Szmirnov-próba 
homok 30 76,9 3,5 0,034 2,309 0,008 II. (Gamma) ExtValueMin 

agyagos homok 31 79,4 2,4 0,441 2,945 0,092 Gamma Béta 

homokos iszapos 
agyag 

32 77,2 2,8 0,721 3,487 0,130 Gamma ExtValueMin 

kövér agyag 30 76,0 9,1 1,030 2,949 0,289 Béta-J ExtValueMin 

pernye 29 64,6 4,2 0,045 2,333 0,011 II. (Gamma) Normális 

40. táblázat. Illeszkedésvizsgálat eredményei a laboratóriumi méréssorozat nyírószilárdság (100kPa 
normálfeszültség mellett) értékeire 

Talaj neve n μ σ β1 β2 K 
Pearson 
rendszer 
alapján 

Kolmogorov-
Szmirnov-próba 

homok 30 138,2 5,1 0,107 3,128 0,018 Normális Gamma 

agyagos homok 31 135,7 4,3 0,091 2,366 0,023 II. (Gamma) Lognormális 

homokos iszapos 
agyag 

32 119,6 3,9 0,011 3,609 0,001 VII. ExtValueMin 

kövér agyag 30 117,4 12,3 0,079 3,080 0,013 Normális Gamma 

pernye 29 131,8 6,9 0,002 4,116 0,000 VII. Normális 

41. táblázat. Illeszkedésvizsgálat eredményei a laboratóriumi méréssorozat nyírószilárdság (200kPa 
normálfeszültség mellett) értékeire 

Talaj neve n μ σ β1 β2 K 
Pearson 

rendszer alapján 
Kolmogorov-

Szmirnov-próba 
homok 30 31,4 2,2 0,132 3,802 0,017 VII. (Normális) Weibull 

agyagos homok 31 29,3 2,0 0,129 2,554 0,029 II. (Normális) Gamma 

homokos iszapos 
agyag 

32 22,9 2,4 0,040 3,381 0,006 VII. (Normális) Normális 

kövér agyag 25 20,2 6,1 0,193 2,564 0,044 II. (Normális) Lognormális 

pernye 28 32,3 3,3 0,049 2,503 0,011 II. (Normális) Gamma 

42. táblázat. Illeszkedésvizsgálat eredményei a laboratóriumi méréssorozat belső súrlódási szög 
értékeire 
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Talaj neve n μ σ β1 β2 K 
Pearson 

rendszer alapján 
Kolmogorov-

Szmirnov-próba 
homok 30 15,7 7,1 0,386 2,952 0,078 Gamma Lognormális 

agyagos homok 31 23,2 5,8 0,004 2,139 0,001 II. (Egyenletes) Béta  

homokos iszapos 
agyag 

32 34,8 7,1 0,389 3,331 0,066 Gamma ExtValueMin 

kövér agyag 25 41,6 15,5 0,318 2,038 0,120 Béta (Egyenletes) ExtValueMin 

pernye 28 5,1 7,6 4,700 9,130 0,583 Béta - 

43. táblázat. Illeszkedésvizsgálat eredményei a laboratóriumi méréssorozat kohézió értékeire 

Talaj neve n μ σ β1 β2 K 
Pearson 

rendszer alapján 
Kolmogorov-

Szmirnov-próba 
kavics 12 33,3 2,6 0,039 2,734 0,007 II. (Normális) Normális 

agyagos iszapos 
homok 

11 19,6 10,7 0,067 1,920 0,024 Egyenletes ExtValueMin 

kövér agyag 17 7,5 5,5 0,295 2,293 0,087 Béta-J (Gamma) Lognormális 

pernye 14 25,5 8,6 0,015 1,930 0,005 Egyenletes Normális 

44. táblázat. Illeszkedésvizsgálat eredményei a belső súrlódási szög értékeire az ajkai mintáknál 

Talaj neve n μ σ β1 β2 K 
Pearson 

rendszer alapján 
Kolmogorov-

Szmirnov-próba 
kavics 12 0,3 0,9 12,00 15,00 2,077 - - 

agyagos iszapos 
homok 

11 16,0 16,9 2,354 5,104 0,417 Béta-J Lognormális 

kövér agyag 17 99,8 41,7 0,174 2,949 0,032 Gamma (Normális) Lognormális 

pernye 14 70,3 53,6 1,753 4,039 0,379 Béta-J Exponenciális 

45. táblázat. Illeszkedésvizsgálat eredményei a kohézió értékeire az ajkai mintáknál 

Talaj neve n μ σ β1 β2 K 
Pearson 

rendszer alapján 
Kolmogorov-

Szmirnov-próba 
futóhomok 36 31,3 1,4 0,008 6,795 0,001 VII. Normális 

futóhomok (triax)15 14 32,1 0,9 0,575 3,443 0,100 Gamma Normális 

öntéshomok 21 31,1 1,0 0,022 3,348 0,003 VII. (Normális) Normális 

46. táblázat. Illeszkedésvizsgálat eredményei a belső súrlódási szög értékeire a paksi mintáknál 

Talaj neve n μ σ β1 β2 K 
Pearson 

rendszer alapján 
Kolmogorov-

Szmirnov-próba 
futóhomok 36 7,5 5,9 2,178 5,009 0,376 Béta-J Lognormális 

öntéshomok 21 8,2 6,9 4,303 6,991 0,771 Béta-J Lognormális 

47. táblázat. Illeszkedésvizsgálat eredményei a kohézió értékeire a paksi mintáknál 

                                                      
15 Háromtengelyű nyomóvizsgálat alapján (a többi mintacsoport mindegyike közvetlen nyíróvizsgálatból 
származik) 
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46. ábra. A laboratóriumi vizsgálatsorozat belső súrlódási szög (bal oldalon) és kohézió (jobb 
oldalon) értékeire számított β1- β2 értékpárok Pearson-féle koordináta-rendszerben 

 
47. ábra. A laboratóriumi vizsgálatsorozat nyírószilárdság értékeire számított β1- β2 értékpárok 

Pearson-féle koordináta-rendszerben 
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8.1.2. CPT szondázási eredmények eloszlásának vizsgálata 

A paksi CPT vizsgálatokból kapott csúcsellenállás és súrlódási arányszám értékek 
statisztikai paramétereit foglalja össze a 48-49. táblázat, míg az egyes mintacsoportok 
Pearson-rendszerben való ábrázolása a 48. ábrán látható. 

Talaj neve n μ σ β1 β2 K 
Pearson 

rendszer alapján 
Kolmogorov-

Szmirnov-próba 
feltöltés 6320 7,67 5,69 0,66 2,77 0,18 Béta (J) Béta (lognorm.) 

agyag 629 1,64 1,03 4,68 7,70 0,42 - Lognormális 

futóhomok 9195 17,36 5,52 0,00 2,99 0,24 II. típus Normális 

öntéshomok 10467 16,41 4,48 0,22 3,54 -2,54 IV. típus Lognormális 

kavics 18709 25,21 11,1 1,37 4,80 1,50 Béta (∩) Lognormális 

48. táblázat. Illeszkedésvizsgálat eredményei a paksi CPT vizsgálatokból kapott csúcsellenállás 
értékekre 

Talaj neve n μ σ β1 β2 K 
Pearson 

rendszer alapján 
Kolmogorov-

Szmirnov-próba 
feltöltés 6712 1,31 0,97 3,39 5,64 1,22 Béta (J) Lognormális 

agyag 645 3,71 1,34 0,06 2,42 0,04 Béta (∩) Lognormális 

futóhomok 9147 0,86 0,21 1,21 6,40 0,24 IV. típus Lognormális 

öntéshomok 10517 0,72 0,16 0,11 3,20 0,55 IV. típus Normális 

kavics 18831 0,39 0,20 0,37 2,69 0,14 Béta (∩) Béta (Lognorm.) 

49. táblázat. Illeszkedésvizsgálat eredményei a paksi CPT vizsgálatokból kapott súrlódási arányszám 
értékekre 

 

48. ábra. A paksi mintacsoportok CPT csúcsellenállás és súrlódási arányszám értékeire számított β1- 
β2 értékpárok Pearson-féle koordináta-rendszerben  
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Az illeszkedésvizsgálatot Kolmogorov-Szmirnov-próba szerint elvégezve megállapítható, 
hogy a mért csúcsellenállás és számított súrlódási arányszám értékekre az esetek többségében 
a lognormális eloszlásfüggvény illesztése jobb eredményt ad, mint a normális eloszlásé. Jól 
mutatja ezt az adatok hisztogramon (49., 50. és 52. ábra) és eloszlásfüggvénnyel (51. ábra) 
való ábrázolása (17. jelű CPT szonda esetében). 
 

 
49. ábra. Mért CPT csúcsellenállás értékek közelítése normális és lognormális eloszlás illesztésével 

sűrűségfüggvényként ábrázolva 

 
50. ábra. Mért CPT csúcsellenállás értékek közelítése normális és lognormális eloszlás illesztésével 

relatív gyakoriságokkal ábrázolva 
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51. ábra. Mért CPT csúcsellenállás értékek közelítése normális és lognormális eloszlásfüggvény 

illesztésével az összegzett relatív gyakoriságok ábrázolásával 

  

  
52. ábra. Mért CPT csúcsellenállás értékek közelítése normális és lognormális eloszlás illesztésével 

sűrűségfüggvényként ábrázolva (4., 8., 14., 17. jelű szondázások esetén) 

 

Lognormális 

Normális 

Mért értékek 
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A bemutatott hisztogram esetében a mérési eredmények átlaga és a várható értéket jól közelítő 
lognormális eloszlás szerinti módusza között 6,82 MPa-os különbség van. Azt, hogy ez a 
különbség nem kiugró érték, azt a 50. és 51. táblázat bizonyítja, amely alapján elmondható, 
hogy a vizsgált 39 db CPT szonda esetében 31 alkalommal a lognormális eloszlás illeszthető a 
mérési adathalmazra és ebből 30 esetben jobb illeszkedést mutat Kolmogorov-Szmirnov-
próbát alapul véve. 

CPT 
sorszám 

K-S (Normális) K-S (Lognorm.) 
CPT 

sorszám 
K-S (Normális) K-S (Lognorm.) 

1 0,143 0,063 21 0,111 0,054 

2 0,069 nem illeszthető 22 0,109 0,049 

3 0,044 nem illeszthető 23 0,094 0,039 

4 0,164 0,074 24 0,087 0,053 

5 0,100 nem illeszthető 25 0,067 nem illeszthető 

6 0,075 0,063 26 0,072 0,039 

7 0,056 0,043 27 0,061 0,040 

8 0,119 0,069 28 0,059 0,041 

9 0,093 0,063 29 0,039 nem illeszthető 

10 0,108 0,083 30 0,179 0,056 

11 0,081 0,055 31 0,136 0,060 

12 0,102 0,076 32 0,193 0,073 

13 0,089 0,043 33 0,105 0,046 

14 0,101 0,035 34 0,113 0,102 

15 0,073 0,082 35 0,074 0,058 

16 0,071 nem illeszthető 36 0,063 0,048 

17 0,148 0,056 37 0,108 0,060 

18 0,091 nem illeszthető 38 0,098 0,046 

19 0,098 0,037 39 0,096 0,087 

20 0,059 nem illeszthető  

50. táblázat. Kolmogorov-Szmirnov-próba eredménye a kavics rétegbe eső csúcsellenállás értékekre 

CPT 
sorszám 

Mérések 
átlaga 

Lognormális 
eloszlás 

módusza 

különbség 
(Δ) 

CPT 
sorszám 

Mérések 
átlaga 

Lognormális 
eloszlás 

módusza 

különbség 
(Δ) 

1 22,85 17,15 5,71 21 22,35 17,33 5,02 

2 lognormális eloszlás nem illeszthető! 22 27,43 19,68 7,76 

3 lognormális eloszlás nem illeszthető! 23 22,72 16,03 6,69 

4 26,14 18,95 7,19 24 25,78 21,97 3,81 

5 lognormális eloszlás nem illeszthető! 25 lognormális eloszlás nem illeszthető! 

6 23,64 18,84 4,80 26 24,90 21,89 3,01 

7 27,53 23,71 3,82 27 20,64 17,66 2,98 

8 28,21 25,26 2,95 28 24,98 20,96 4,02 

9 22,42 15,96 6,46 29 lognormális eloszlás nem illeszthető! 

10 21,17 14,91 6,26 30 23,24 16,09 7,15 

11 23,38 20,79 2,59 31 21,73 14,87 6,86 

12 28,25 22,93 5,32 32 22,01 12,92 9,09 

13 29,56 26,05 3,50 33 22,61 17,91 4,70 
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14 30,51 26,39 4,12 34 17,16 12,02 5,14 

15 lognormális eloszlás nem illeszthető! 35 21,08 19,00 2,08 

16 lognormális eloszlás nem illeszthető! 36 20,28 18,95 1,33 

17 26,81 19,99 6,82 37 20,68 15,05 5,62 

18 lognormális eloszlás nem illeszthető! 38 28,25 21,59 6,66 

19 25,08 19,22 5,87 39 24,62 21,17 3,44 

20 lognormális eloszlás nem illeszthető! átlag 24,20 19,17 5,03 

51. táblázat. CPT csúcsellenállás mérések átlaga, lognormális eloszlással figyelembe vett módusza és 
különbségük 

 

A 39 db CPT szondázás vizsgálata alapján elmondható, hogy a mérési eredményekre jobban 
illeszkedő lognormális eloszlás szerint megállapított módusz értéke átlagosan 5,03 MPa-lal 
kisebb értéket ad a csúcsellenállás értékére, mint a mérési eredmények átlagából (ez egyenlő a 
normális eloszlás feltételezése szerinti átlaggal és módusszal) számított. 

Ez alapján a karakterisztikus érték megállapítására javasolható a következő összefüggés: 

 6
 = Jt�r� ∙ �1 − < ∙ �� (33) 

ahol Xk jelöli a karakterisztikus értéket, μ az átlagértéket, σ a szórást. k értéke az 52.. táblázat 
szerint vehető fel. 

Feltétel k 
1,36 ∙ √? > D��,�� 0 

1,36 ∙ √? < D��,�� 0,1 

52. táblázat. A k tényező figyelembe vehető értéke a karakterisztikus érték számításához (D��,�� a 
Kolmogorov–Szmirnov-próba eredménye) 

Összefoglalóan a vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a normális eloszlás átlagértéke 
(egyenlő a móduszával és mediánjával) a legtöbb esetben távol esik a mintacsoport várható 
(leggyakoribb) értékétől. 

- A nyírószilárdság és nyírószilárdsági paraméterek, valamint a CPT szondázási 
eredmények (csúcsellenállás és súrlódási arányszám) eloszlásának vizsgálata 
kimutatta, hogy a normális eloszlás feltételezése még számottevően nagy 
adathalmazok esetén sem mindig helytálló.  

- A vizsgált eloszlástípusok közül a lognormális-, extrémérték-, Weibull-eloszlások sok 
esetben jobban illeszkednek a mérési eredményekre.  

- Gyakorlati jelentőség szempontjából a lognormális eloszlás használata javasolt, relatív 
egyszerűsége és a normális eloszláshoz való kapcsolata miatt. 

- mintacsoportok hisztogramja a 18. jelű CPT kivételével minden esetben pozitív 
ferdeségi együtthatóval (Cs>0) jellemezhető, azaz a nagy számok irányába (jobbra) 
nyúlik el a sűrűségfüggvénye. Ez a legtöbb alkalmazott paraméter nemnegatív 
tulajdonságával egyszerűen magyarázható. 

- a vizsgált 39 esetből 31-szer illeszthető lognormális eloszlásfüggvény a mérési 
eredményekre, amelyből 30 esetben a lognormális eloszlásfüggvény jobb közelítést 
ad, mint a normális eloszlásfüggvény. 
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- A lognormális eloszlásfüggvény módusza mind a 30 esetben jobb közelítését adja a 
leggyakoribb értéknek, mint a normális eloszlásfüggvény átlaga. 

- A fenti 30 db esetben átlagosan 5,03 MPa különbség van a lognormális 
eloszlásfüggvény módusza és a normális eloszlás átlaga között. 

 

A CPT szondázási eredmények (csúcsellenállás és súrlódási arányszám) eloszlásának 
vizsgálata kimutatta, hogy a normális eloszlás feltételezése nem minden esetben helytálló. A 
vizsgált esetek mintegy háromnegyedében a lognormális eloszlásfüggvény az adathalmaz 
leírására az illeszkedésvizsgálat szerint jobb közelítést ad. Lognormális eloszlás esetén az 
átlagérték és a módusz jelentősen eltérhet egymástól. A lognormális eloszlás módusza 
pontosabb közelítését adja a várható értéknek, mint a normális eloszlás átlaga. 
 
A rendelkezésre álló adathalmazokból statisztikai eszközökkel származtatott karakterisztikus 
értékek megállapításánál javasolt az adatok eloszlásának vizsgálata. Kiemelten fontos ez a 
nagytömegű mérési információt szolgáltató CPT szondázások esetében. A közeljövőben 
várhatóan egyre inkább rutinszerű feladattá fog válni a mérési adatok eloszlásának vizsgálata 
az informatikai háttér és a komoly statisztikai apparátust kínáló, mérnökök számára is 
felhasználóbarát szoftverek terjedésével. 
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9.  TÉZISEK 

1. Tézis 

A variációs tényező jó indikatív mérőszám a talajok tulajdonságainak meghatározásánál. A 
talajok jellemzőire nem adható meg egyetlen variációs tényező. Ugyanakkor a különböző 
talajok ugyanazon talajjellemzője sem minősíthető egy variációs tényezővel. 

Saját méréseim és hazai, valamint nemzetközi szakirodalmi adatok alapján 5 db 
minőségi osztályt definiáltam a nyírószilárdság és a nyírószilárdsági paraméterek 
meghatározhatóságának pontosságára, különböző talajok esetén. 

Ilyen minőségi osztályokat mutat be a T1. táblázat és a hozzá tartozó T1. ábra. Ezek alapján 
például homok talaj esetén a variációs tényező 0,08 érték alatt 1. osztályúnak, [0,08-0,15[ 
intervallumon 2. osztályúnak, [0,15-0,25[ intervallumon 3. osztályúnak, [0,25-0,40[ 
intervallumon 4. osztályúnak, míg 0,40 vagy annál nagyobb érték esetén 5. osztályúnak 
minősül. 

Osztály Cv (φ) Cv (c) 

1. osztály < 0,08 < 0,3 
2. osztály [0,08-0,15[ [0,30-0,40[ 
3. osztály [0,15-0,25[ [0,40-0,50[ 
4. osztály [0,25-0,40[ [0,50-0,60[ 
5. osztály 0,40 ≤ 0,60 ≤ 

T1 táblázat. Ajánlott variációs tényező intervallumok belső súrlódási szög és kohézió esetén 

 

T1. ábra. Ajánlott variációs tényező intervallumok belső súrlódási szög és kohézió esetén 

 

Az 1. tézishez kapcsolódó publikációk: Kádár I., Nagy L., Takács A. (2010a), Kádár I. (2013), 
Kádár I. (2014).  
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2. Tézis 

A kísérleti elemszám növelésével kapcsolatban vizsgáltam a variációs tényező változását. 

CPT szondázási eredményekből megállapítottam, hogy az egyes talajjellemzőkre végzett 
mérések elemszámának minden észszerű határon túli növelése sem eredményezi a 
variációs tényező nullához történő konvergálását, de a konvergencia kialakul. Azt az 
értéket, amelyikhez a talajjellemző variációs tényezője az elemszám növelésével 
konvergál a vizsgált talaj adott elemszámához tartozó alap-bizonytalanságának 
neveztem el. 

A tézis jól szemléltethető statikus nyomószondázási eredmények példáján, köszönhetően a 
rendelkezésre álló nagyméretű adathalmaznak. Az T2. ábrán statikus nyomószondázás homok 
rétegben mért csúcsellenállás értékeinek különböző mintaszámok (n = 10 db, n = 100 db, n = 
1000 db, n = 10467 db) alapján meghatározott variációs tényezői láthatók (további talajokhoz 

tartozó értékek a T2. táblázatban láthatók). Az egyes mintaszámokhoz tartozó pontok a teljes 
adathalmazból (öntéshomoknál n = 10467 db) véletlenszerűen választott n-elemű 
részhalmazok variációs tényezői. 

 
T2. ábra. Öntéshomok talaj CPT csúcsellenállásának (n = 10467 db) variációs tényezői különböző 

mintaszámok esetén (50 db szimuláció) 

Talaj Mintaszám (db) 
Variációs tényezővel kifejezett 

alap-bizonytalansága 
Futóhomok 9195 0,318 

Öntéshomok 10467 0,273 
Kavics 18709 0,441 

T2. táblázat. Variációs tényező alap-bizonytalansága különböző talajok CPT csúcsellenállásaihoz 
tartozóan 

A 2. tézishez kapcsolódó publikáció: Kádár I., Nagy L. (2016).  
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3. Tézis 

Nyírószilárdság meghatározást végeztem homok, agyagos homok, homokos iszapos agyag, 
kövér agyag és pernye mintákon (T3. ábra). A vizsgálatok kétféle terhelés mellett, közvetlen 
nyírással készültek. 

Nagyszámú laboratóriumi vizsgálatsorozatot végeztem közvetlen nyíróvizsgálattal a 
nyírószilárdság és a nyírószilárdsági paraméterek meghatározására, melyek 
eredményeiből megállapítottam, hogy a nyírószilárdság (τ) variációs tényezője kisebb, 

mint az ugyanazon vizsgálatokból származtatott belső súrlódási szög (φ) és kohézió (c) 
értékének variációs tényezője. 

Ez azt jelenti, hogy a vizsgálati eredmények feldolgozásának metódusával többlet 
bizonytalanságot állítunk elő. Azt javaslom, hogy amennyiben lehetséges, akkor a 
nyírószilárdsági értékeket használjuk a további számításokhoz, ne a többlet hibával terhelt 
nyírószilárdsági paramétereket. 

 
T3. ábra. Nyírószilárdság és nyírószilárdsági paraméterek variációs tényezői különböző talajok esetén 

 

 

 

 

A 3. tézishez kapcsolódó publikációk: Kádár I., Nagy L. (2010a), Kádár I., Nagy L., Takács A. 
(2010b), Kádár I., Nagy L. (2012a), Kádár I., Nagy L. (2012b), Kádár I., Nagy L. (2014). 
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4. Tézis 

A hagyományos biztonsági tényezővel kifejezett rézsűállékonyság nem fejezi ki pontosan a 
megbízhatóságot. Az MSZ 15292:1997 és MSZ EN 1997-1:2006 szabványokban az előírt 
biztonsági (parciális) tényezők mellett a számítás kiindulási paraméterei is eltérnek (T3. 
táblázat). Ebből következik, hogy a két szabvány determinisztikus módon számolt biztonsági 
tényezői nem mutatják azt, hogy melyik szabvány nyújt nagyobb biztonságot. Mindkét 
szabvány előírt peremfeltételei alapján elvégeztem a tönkremeneteli valószínűség 
meghatározását. 

Árvízvédelmi gátak rézsűállékonyságát vizsgálva megállapítottam, hogy a különböző 
szabványok által szolgáltatott biztonsági szintek összehasonlítása a tönkremeneteli 
valószínűség számításával lehetséges. 

A számítási példa azt mutatta, hogy az MSZ 15292:1997 szabvány adja a magasabb 
biztonsági szintet (Pf = 0,0056 MÁSZ esetére). Az MSZ EN 1997-1:2006 szabvány alapján 
végzett számításokhoz magasabb tönkremeneteli valószínűség tartozik (Pf = 0,0252 MÁSZ 
esetére). Az arány nem változik a koronaszinttel megegyező vízszint esetén. Az MSZ EN 
1997-1:2006 szabvány nemzetközi előírásában szereplő biztonsági tényező (1,25) és a 
Magyar Nemzeti Mellékletben foglalt biztonsági tényező (1,35) eltérnek. Az 1,25-ös 
biztonsági tényező mellett Pf = 0,0825 a számított tönkremeneteli valószínűség. 

Szabvány 
Biztonsági tényező 

Kiindulási érték 
MÁSZ esetén koronaszinttel 

megegyező vízállásra 
MSZ 15292:1997 1,50 1,30 átlagérték 

MSZ EN 1997-1:2006 (EU) 1,25 1,25 karakterisztikus érték 
MSZ EN 1997-1:2006 (HU) 1,35 1,35 karakterisztikus érték 

T3. táblázat. Különböző szabványok által előírt biztonsági tényezők, számítás kiindulási értékei 

 

 

 

 

 

 

 

A 4. tézishez kapcsolódó publikációk: Kádár I., Nagy L. (2015a), Kádár I. Nagy L. (2015b), 
Kádár I., Nagy L. (2017a).  
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5. Tézis 

Síkalapok teherbírásának meghatározására négy számítási módszert vizsgáltam (Meyerhof, 
Brinch Hansen, MSZ 15004-89/2.3.1, MSZ EN 1997-1:2006. Meyerhof módszerénél a 
teherbírási tényezők származtatása grafikonról történt, nem álltak rendelkezésre zárt képletek. 

Síkalapok teherbírásának vizsgálatával kapcsolatban megállapítottam, hogy a 
különböző számítási eljárásoknál a biztonsági szintek a tönkremeneteli valószínűség 
számításával hasonlíthatók össze. 

A számítási eredmények (T4. és T5. táblázatok) jelentős eltéréseket mutatnak, nemcsak a 
számítási eljárások, hanem annak függvényében is, hogy melyik nyírószilárdsági paramétert 
tekintjük valószínűségi változónak. A legmagasabb tönkremeneteli valószínűséget minden 

esetben az MSZ EN 1997-1:2006 szabvány alapján végzett számítás adja. 

Számítási eljárás 
Valószínűségi változó 

φ c φ és c 
MSZ EN 1997-1:2006 1,824% 0,018% 3,358% 
MSZ 15004-89/2.3.1 0,074% ≈ 0 0,247% 

Brinch Hansen 0,524% ≈ 0 1,131% 
Meyerhof 2,020% ≈ 0 3,060% 

T4. táblázat. Tönkremeneteli valószínűség értékei (iszapos homok talaj; 500 000 db szimuláció) 

 

Számítási eljárás 
Valószínűségi változó 

φ c φ és c 
MSZ EN 1997-1:2006 0,226% 0,512% 2,459% 
MSZ 15004-89/2.3.1 0,204% 0,009% 0,484% 

Brinch Hansen  0,135% 0,111% 1,238% 
Meyerhof 0,001% 0,033% 1,180% 

T5. táblázat. Tönkremeneteli valószínűség értékei (közepes agyag talaj; 500 000 db szimuláció) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 5. tézishez kapcsolódó publikációk: Kádár I., Nagy L. (2010b), Kádár I., Nagy L., Nagy R. 
(2016).  
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6. Tézis 

A CPT szondázási eredmények (csúcsellenállás és súrlódási arányszám) eloszlásának 
vizsgálata kimutatta, hogy a normális eloszlás feltételezése az esetek nagy részében nem 
helytálló. Az Eurocode 7 a karakterisztikus érték származtatását az átlagértékhez köti. A 
vizsgált esetek mintegy háromnegyedében a lognormális eloszlásfüggvény a mintahalmaz 
leírására az illeszkedésvizsgálat szerint jobb közelítést ad. Lognormális eloszlás esetén az 
átlagérték és a módusz jelentősen eltérhet egymástól. A lognormális eloszlás módusza 
pontosabb közelítését adja a várható értéknek, mint a normális eloszlás átlaga (T4. ábra). 
 
CPT szondázási eredmények értékelésénél lognormális eloszlás esetén a karakterisztikus 
értéket az alábbi egyenlet alapján javaslom meghatározni: 

 6
 = Jt�r� ∙ �1 − < ∙ �� 

ahol Xk jelöli a karakterisztikus értéket, μ az átlagértéket, σ a szórást. k értéke a T6. táblázat 
szerint vehető fel. 

Feltétel k 
1,36 ∙ √? > D��,�� 0 

1,36 ∙ √? < D��,�� 0,1 

T6. táblázat. A k tényező figyelembe vehető értéke a karakterisztikus érték számításához (D��,�� a 
Kolmogorov–Szmirnov-próba eredménye, n jelöli a vizsgálati elemszámot) 

 

 

T6. ábra. Mért CPT csúcsellenállás értékek közelítése normális és lognormális eloszlás illesztésével 
sűrűségfüggvényként ábrázolva 

 

A 6. tézishez kapcsolódó publikációk: Kádár I., Nagy L. (2017b), Kádár I., Nagy L. (2018a), 
Kádár I., Nagy L. (2018b).  
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10. HASZNOSÍTHATÓSÁG, JÖVŐBELI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK 

A dolgozatban nagyszámú laboratóriumi és in-situ vizsgálat eredményét foglaltam össze, 

mely a témát kutatók számára hasznos adatbankként szolgálhat a jövőben. Kifejezetten 

fontosnak tartom a gyakorlat szempontjából a meghatározott variációs tényezőket. 

A definiált minőségi osztályok a további kutatásokban kiterjeszthetők további 

talajjellemzőkre és az Eurocode szabványban foglalt geotechnikai kategóriákhoz, az épületek 

fontossági kategóriáihoz, valamint tönkremenetelekhez tartozó károkhoz is rendelhetők. A 

geotechnikai kategóriákhoz előírt variációs tényező kritériumként és egyben ellenőrzésként 

szolgálhat annak eldöntésére, hogy megfelelő részletezettségűek-e a feltárások és az elvégzett 

laboratóriumi kísérletek. 

Továbbfejlesztési lehetőség a talajjellemzőkben rejlő bizonytalanságok összetevőkre bontása 

és ezen tényezők hatásának numerikus meghatározása. A mérési módszerből, a 

mérőeszközből, a személyzetből, a mintavételből vagy a talaj saját anyagából stb. eredő hibák 

összesítése a hibaterjedés törvénye alapján szuperponálódik, és az eredő adja az alap-

bizonytalanságot. 

A számítási módszerekben előrelépést hozhat a belső súrlódási szög és a kohézió közötti 

korreláció figyelembevétele. A két nyírószilárdsági paraméter együttes kezelése egyben 

csökkentheti a nyírószilárdsághoz viszonyított külön-külön rájuk jellemző magasabb variációs 

tényezőt. Ez egyben jelentheti azt is, hogy a meglévő számítási módszereink (pl. 

rézsűállékonysági biztonság, alapok törőteherbírása) és azok képletrendszere 

felülvizsgálandók. A bemutatott megbízhatóságon alapuló számításokban a rendelkezésre álló 

determinisztikus képleteket alkalmaztam, bennük az egyes geotechnikai paramétereket 

valószínűségi változóként kezelve. Ez a szemi-probabilisztikus megközelítés kiterjeszthető 

olyan módon, hogy együttesen vegye figyelembe az altalajjal, az alapozással és a 

felszerkezettel kapcsolatos bizonytalanságokat azok egymásra hatásával együtt. 

A talajjellemzőket leíró egyes eloszlásfüggvények vizsgálatával kapcsolatosan hiszem, hogy 

egyre inkább rutinszerű feladattá fog válni az informatikai háttér és a komoly statisztikai 

apparátust kínáló, mérnökök számára is felhasználóbarát szoftverek terjedésével. 
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F7. ábra. Kavics szemeloszlási görbéje (paksi mintacsoport) 
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Táblázatok 

 

Elemek 
száma (n) 

T értéke, ha α = Elemek 
száma (n) 

T értéke, ha α = 

0,05 0,025 0,01 0,05 0,025 0,01 

3 1,15 1,15 1,15 19 2,53 2,68 2,85 

4 1,46 1,48 1,49 20 2,56 2,71 2,88 

5 1,67 1,71 1,75 21 2,58 2,73 2,91 

6 1,82 1,89 1,94 22 2,60 2,76 2,94 

7 1,94 2,02 2,10 23 2,62 2,78 2,96 

8 2,03 2,13 2,22 24 2,64 2,80 2,99 

9 2,11 2,21 2,32 25 2,66 2,82 3,01 

10 2,18 2,29 2,41 30 2,75 2,91 - 

11 2,23 2,36 2,48 35 2,82 2,98 - 

12 2,29 2,41 2,55 40 2,87 3,04 - 

13 2,33 2,46 2,61 45 2,92 3,09 - 

14 2,37 2,51 2,66 50 2,96 3,13 - 

15 2,41 2,55 2,71 60 3,03 3,20 - 

16 2,44 2,59 2,75 70 3,09 3,26 - 

17 2,47 2,62 2,79 80 3,14 3,31 - 

18 2,50 2,65 2,82 100 3,21 3,38 - 

F1. táblázat. Kritikus T-értékek ismeretlen σ-ra és m-re, különböző szignifikancia szintekhez (Grubbs 
1969) 

Dixon próba kritériuma 
n 90 % 95 % 99 % 
3 0,941 0,970 0,994 
4 0,765 0,829 0,926 
5 0,642 0,710 0,821 
6 0,560 0,625 0,740 
7 0,507 0,568 0,680 
8 0,468 0,526 0,634 
9 0,437 0,493 0,598 
10 0,412 0,466 0,568 
15 0,338 0,384 0,475 
20 0,300 0,342 0,425 
25 0,277 0,317 0,393 
30 0,260 0,290 0,372 

F2. táblázat. Kritikus Q-értékek különböző szignifikancia szintekhez (Dixon) 
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ϕ Sa clSa sasiCl Cl Pernye 

1 30,0 28,0 29,2 34,1 31,9 
2 32,2 30,0 24,4 26,1 31,8 
3 32,5 26,6 22,1 20,6 32,6 
4 35,9 30,9 20,4 17,8 37,2 
5 33,6 31,8 19,3 14,3 36,5 
6 30,2 28,1 25,5 12,8 32,8 
7 32,2   23,6 15,7 37,6 
8 32,7 30,5 26,4 36,5 
9 34,7 27,6 20,5 22,9   
10 30,3 27,7 25,9 39,3 
11 29,0 27,5 21,4 13,9 32,3 
12 30,1 28,9 22,4 24,8 27,3 
13 33,6 33,1 21,9 19,6 28,1 
14 29,5 28,8 18,5 22,4 32,9 
15 32,5 29,0 22,5   
16 33,1 30,9 23,9 11,2 30,8 
17 30,5 27,8 23,5 11,1 30,7 
18 25,5 28,8 23,0 33,3 
19 29,7 28,7 21,4 30,0 29,9 
20 31,3 29,1 20,7 14,8 34,1 
21 28,3 28,9 25,1 28,6 28,4 
22 32,0 25,5 22,1 20,0 26,5 
23 34,4 26,5 24,2 22,1 36,4 
24 32,0 28,3 25,9 21,2 28,1 
25 29,3 28,8 25,4 15,5 30,5 
26 31,1 31,4 24,4 24,8 33,4 
27 33,7 33,0 21,5 16,2 31,7 
28 30,8 32,7 21,7 26,8 28,9 
29 32,3 32,1 24,1 17,1 33,3 
30 30,3 28,0 22,3   32,9 
31   30,3 18,0     
32   29,5 22,6     

elemszám 30 31 32 25 28 

min. 25,5 25,5 18,0 11,1 26,5 

max. 35,9 33,1 29,2 34,1 39,3 

átlag 31,4 29,3 22,9 20,2 32,3 

szórás 2,16 1,95 2,42 6,10 3,31 

Cv 0,0686 0,0665 0,1055 0,3025 0,1023 

Cs -0,363 0,359 0,201 0,440 0,221 

Ck 0,802 -0,446 0,381 -0,436 -0,497 

β1 0,132 0,129 0,040 0,193 0,049 

β2 3,802 2,554 3,381 2,564 2,503 

K 0,017 0,029 0,006 0,044 0,011 
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Kohézió Sa clSa sasiCl Cl Pernye 

1 23,10 27,60 17,00 12,60 4,76 

2 16,50 23,30 32,80 31,50 1,90 

3 14,40 32,40 39,00 47,20 0,00 

4 5,30 17,40 39,80 52,10 0,00 

5 7,70 15,00 41,40 61,50 0,00 

6 22,90 28,80 31,40 58,70 0,00 

7 16,70 
 

31,70 44,10 0,00 

8 14,10 20,10 20,10 
 

0,00 

9 9,30 31,30 38,20 32,90 
 

10 18,60 28,90 22,60 
 

0,00 

11 25,40 27,60 41,00 56,80 0,00 

12 20,70 25,60 37,20 18,50 10,65 

13 12,80 11,80 36,70 48,10 13,66 

14 19,90 26,80 47,50 15,90 0,00 

15 11,00 22,00 36,60 
  

16 7,00 17,40 30,10 59,10 8,91 

17 19,40 25,40 36,70 55,10 3,99 

18 33,10 20,30 34,40 
 

0,00 

19 23,80 19,20 41,60 15,80 8,17 

20 12,40 23,00 43,20 58,20 0,00 

21 30,40 19,00 30,70 20,80 13,47 

22 14,50 33,90 37,50 45,80 12,33 

23 8,80 31,00 31,60 36,90 0,00 

24 11,40 25,30 26,90 40,00 15,21 

25 20,70 26,20 25,40 53,40 8,94 

26 13,90 19,80 30,80 37,70 33,42 

27 5,60 14,50 39,80 56,50 3,42 

28 12,40 15,20 40,00 30,40 4,94 

29 7,20 16,40 32,50 49,90 0,00 

30 12,80 28,70 38,90 
 

0,00 

31 
 

22,10 46,40 
 

32 
 

23,60 33,40 
 

elemszám 30 31 32 25 28 

min. 5,3 11,8 17,0 12,6 0,0 

max. 33,1 33,9 47,5 61,5 33,4 

átlag 15,7 23,2 34,8 41,6 5,1 

szórás 7,13 5,81 7,12 15,54 7,57 

Cv 0,4535 0,2502 0,2047 0,3738 1,4746 

Cs 0,621 -0,067 -0,624 -0,564 2,168 

Ck -0,048 -0,861 0,331 -0,962 6,130 

β1 0,386 0,004 0,389 0,318 4,700 

β2 2,952 2,139 3,331 2,038 9,130 

K 0,078 0,001 0,066 0,120 0,583 
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τ,100kPa Sa clSa sasiCl Cl Pernye 

1 80,900 80,70 73,0 80,4 67,9 
2 79,100 81,00 78,1 80,5 66,2 
3 77,900 82,40 79,7 84,8 64,1 
4 77,400 77,30 76,9 84,2 58,0 
5 74,100 77,10 76,4 87,0 55,3 
6 81,200 82,20 79,1 54,4 65,9 
7 79,600   75,3 81,5 64,6 
8 78,200 78,90 69,7 72,3 61,1 
9 78,600 83,50 75,6 62,4 
10 77,100 81,40 71,2 75,1 60,8 
11 80,900 79,60 80,2 62,9 61,6 
12 78,600 80,90 78,4 81,5 63,9 
13 79,200 76,90 76,8 64,7 69,3 
14 76,300 81,70 80,9 83,7 61,3 
15 74,500 77,40 78,1 57,2 60,0 
16 71,700 77,30 74,5 68,4 70,7 
17 78,400 78,20 80,1 78,9 66,2 
18 80,500 75,30 76,9 74,6 64,9 
19 80,700 74,00 80,7 60,6 68,9 
20 72,800 78,60 81,0 73,6 59,6 
21 84,200 74,30 77,6 84,7 70,3 
22 77,100 81,70 78,2 75,3 63,7 
23 77,300 80,90 76,6 82,2 59,0 
24 74,000 79,10 75,4 77,6 70,8 
25 76,800 81,20 72,8 78,7 71,3 
26 74,000 80,90 76,1 81,2 67,4 
27 72,300 79,40 79,1 84,0 69,0 
28 72,100 79,40 79,6 85,5 63,1 
29 70,500 79,10 77,3 81,0 66,2 
30 71,000 81,90 79,9 80,7 63,3 
31   80,40 78,9     
32   80,10 75,1     

elemszám 30 31 32 30 29 

min. 70,5 74,0 69,7 54,4 55,3 

max. 84,2 83,5 81,0 87,0 71,3 

átlag 76,9 79,4 77,2 76,0 64,6 

szórás 3,50 2,37 2,81 9,11 4,23 

Cv 0,0455 0,0299 0,0364 0,1199 0,0654 

Cs -0,184 -0,664 -0,849 -1,015 -0,211 

Ck -0,691 -0,055 0,487 -0,051 -0,667 

β1 0,034 0,441 0,721 1,030 0,045 

β2 2,309 2,945 3,487 2,949 2,333 

K 0,008 0,092 0,130 0,289 0,011 
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τ,200kPa Sa clSa sasiCl Cl Pernye 

1 138,500 133,800 128,8 148,2 134,6 
2 142,000 138,700 123,4 129,5 132,6 
3 141,800 132,600 120,4 122,4 132,1 
4 149,900 137,200 114,0 116,3 137,5 
5 140,500 139,200 111,4 112,5 133,3 
6 139,400 135,600 126,8 133,3 133,3 
7 142,300   118,9 104,3 145,3 
8 142,200 137,700 119,3 100,5 139,7 
9 147,900 135,700 113,0 115,8 126,5 
10 135,600 133,900 119,8 117,3 148,7 
11 136,400 131,600 119,4 116,3 127,8 
12 136,700 136,200 119,6 106,2 118,8 
13 145,600 142,000 117,1 110,9 125,8 
14 132,900 136,600 114,3 119,3 129,8 
15 138,000 132,800 119,6 98,5   
16 136,900 137,200 118,9 133,4 132,6 
17 137,200 131,000 123,5 98,7 128,8 
18 128,200 130,300 119,4 94,5 134,2 
19 137,900 128,800 119,8 119,3 129,0 
20 134,200 134,200 118,8 131,4 130,6 
21 137,900 129,600 124,5 111,2 127,7 
22 139,700 129,500 118,8 129,6 116,0 
23 145,800 130,800 121,6 118,6 135,7 
24 136,400 132,900 123,9 118,3 126,7 
25 133,100 136,200 120,2 117,4 134,2 
26 134,600 142,000 121,4 109,0 137,7 
27 138,900 144,300 118,4 130,3 134,1 
28 131,800 143,600 119,4 114,5 121,2 
29 133,800 141,800 122,1 131,6 135,4 
30 129,300 135,100 120,9 111,5 131,8 
31   138,900 111,4     
32   136,600 116,8     

elemszám 30 31 32 30 29 

min. 128,2 128,8 111,4 94,5 116,0 

max. 149,9 144,3 128,8 148,2 148,7 

átlag 138,2 135,7 119,6 117,4 131,8 

szórás 5,10 4,27 3,94 12,30 6,90 

Cv 0,0369 0,0314 0,0329 0,1048 0,0523 

Cs 0,327 0,302 -0,106 0,282 0,049 

Ck 0,128 -0,634 0,609 0,080 1,116 

β1 0,107 0,091 0,011 0,079 0,002 

β2 3,128 2,366 3,609 3,080 4,116 

K 0,018 0,023 0,001 0,013 0,000 
 


