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Kiedy masa zacznie się osuwać? 

Dla oczywistego warunku:

Fz >> T

W przypadku osuwiska istotne jest znalezienie wartości opisującej stateczność zbocza.

Miarą stateczności jest stosunek sił lub momentów sił dążących do zachowania 
równowagi (związanych z np. z tarciem, Mt) do sił lub momentów sił dążących do 
osunięcia (siła ciężkości mas skalnych, ciężar, Ms).

miara stateczności = Mt/Ms



Kiedy masa zacznie się osuwać? 

Fs – współczynnik stanu równowagi. W warunkach równowagi granicznej dla kąta 
βmax możemy zapisać, że S (Ms – siły powodujące osunięcie) są równe T (Mt – siły 
utrzymujące skarpę):

S = T

to wtedy maksymalny kąt nachylenia skarpy w gruncie niespoistym równy jest kątowi 
tarcia wewnętrznego gruntu φ budującego skarpę:

tg βmax = tg φ



Kiedy masa zacznie się osuwać? 

Dla gruntów spoistych (gliny, piasek gliniasty, pyły, iły itp.) określenie bezpiecznego 
nachylenia skarp jest trudniejsze.



Utrata stateczności skarp i zboczy jest wynika ze złożenia czynników związanych
z siłami przyciągania (grawitacji) oraz lokalnymi zmianami naprężeń, na które
wpływ mają:

1. kształt i wymiary skarpy,
2. budowa geologiczna, a szczególnie istnienie nieciągłości w postaci

powierzchni kontaktowych i powierzchni zaburzeń tektonicznych,
3. zmiana wartości kąta ścinania wewnętrznego lub/i kohezji
4. woda, powodująca obniżenie wytrzymałości gruntów oraz przejawiająca się

działaniem ciśnienia hydrostatycznego i spływowego,
5. obciążenia dynamiczne, wywołane ruchem pojazdów i pracą maszyn,

robotami strzałowymi, trzęsieniami Ziemi itp,
6. warunki atmosferyczne,
7. wpływy chemiczne i biologiczne.

Przyczyny utraty stateczności zboczy 



Metody analizy stateczności zboczy 
1. Określenie kształtu profilu statecznego
Metody, których celem jest określenie geometrii (kształtu profilu) skarpy statecznej, jeżeli znana jest jej
budowa geologiczna i własności gruntów. Do tej grupy zaliczyć można metody bazujące na teorii stanów
granicznych (metoda Sokołowskiego, metoda Sokołowskiego-Senkowa) oraz metody empiryczne (metoda
Masłowa Fp). Nie jest znana geometria bryły obsuwu, metody te mają na celu jej określenie (odnalezienie
miejsca, gdzie zostanie przekroczony stan graniczny naprężenia). Mogą być stosowane do ośrodków z gruntów
jednorodnych, lub o uśrednionych parametrach.

2. Metody równowagi granicznej
Metody, których zadaniem jest ocena, czy skarpa (zbocze) o zadanej budowie geologicznej i geometrii jest
stateczna. Zakłada się w nich znajomość kształtu i położenia powierzchni poślizgu, wzdłuż której spełnione są
warunki stanu granicznego Coulomba-Mohra. Miarą stateczności jest wskaźnik stateczności, definiowany jako
stosunek sił utrzymujących równowagę do sił zmierzających do destrukcji. Metody te najczęściej stosują
podział potencjalnej bryły osuwiskowej na paski (bloki) o ściankach pionowych, na których przyłożone są siły
styczne i normalne. Ze względu na statyczną niewyznaczalność zadania, poszczególne metody tej grupy
przyjmują różne założenia, dotyczące rozkładu sił pomiędzy paskami, oraz warunków równowagi
gwarantujących stateczność. Przy analizie stateczności przyjmuje się, że wytrzymałość gruntu na ścinanie
materiału na powierzchniach poślizgu podlega liniowym (analiza naprężeń całkowitych) i nieliniowym (analiza
naprężeń efektywnych) zależnościom pomiędzy wytrzymałością na ścinanie a naprężeniem normalnym na tej
powierzchni. W metodach tych zakłada się kształt bryły obsuwu i sprawdza jej warunki równowagi. Najczęściej
stosowane są proste metody dwuwymiarowe:
• Metody bryłowe
• Metoda Felleniusa
• Metoda Bishopa
• Metoda Nonvelliera
• Metoda Morgensterna-Price’a
• Metoda Janbu



Wytrzymałością gruntu na ścinanie nazywany jest odniesiony do jednostki
powierzchni granicznej opór opisywany naprężeniem stycznym jaki ośrodek
gruntowy stawia siłom przesuwającym. Warunek granicznej wartości
największego naprężenia stycznego można przedstawić wykreślnie jako
obwiednię do kół Mohra podających stan naprężenia dla różnych wartości
naprężeń głównych σ1f, σ3f

Warunki stanu granicznego Coulomba-Mohra

τ𝑓𝑓 = σ𝑓𝑓tgφ + c



W metodzie Felleniusa przyjęto następujące założenia:

• powierzchnia poślizgu ma kształt walca cylindrycznego,
• siły oddziaływania pomiędzy blokami są równoległe do podstawy bloku i nie

wpływają na wartość reakcji normalnej do podstawy bloku oraz wartość sił
oporu ścinania,

• wskaźnik stateczności definiowany jest jako stosunek momentów sił
biernych (utrzymujących równowagę) i sił czynnych (zsuwających).

Przyjmuje się, że dla danego konturu zbocza (skarpy) istnieje jedna najbardziej
niebezpieczna powierzchnia poślizgu, charakteryzująca się najmniejszym
współczynnikiem pewności. Zakłada się przy tym najczęściej możliwość
poślizgu w powierzchniach walcowych przechodzących przez dolną krawędź
skarpy. Położenie środka obrotu, wokół którego może powstać poślizg skarpy o
najmniejszym współczynniku bezpieczeństwa, w najogólniejszym przypadku
należy wyznaczyć na podstawie prób (iteracyjnie).

Omówienie wyznaczania równowagi granicznej na 
przykładzie metody Felleniusa (1925)



Omówienie wyznaczania równowagi granicznej na 
przykładzie metody Felleniusa (1925)

Podstawowym założeniem metody Felleniusa jest cylindryczny kształt powierzchni 
wzdłuż, której może nastąpić osunięcie skarpy. Wśród wielu możliwych powierzchni 
osunięć wybiera się taką dla której stosunek momentu sił utrzymujących bryłę 
osuwiskową (siły tarcia) Ms do momentu sił dążących do jej obrotu Mt jest najmniejszy. 
Stosunek ten w technice budowlanej nosi nazwę współczynnika pewności 
(bezpieczeństwa):

Uwzględniając definicje momentu siły, można przepisać powyższe równanie w 
następujący sposób:
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i – i-ty numer bloku (paska),
n – liczba wszystkich bloków,
G – ciężar bloku, (g/cm3), 
α – kąt zawarty pomiędzy prostą pionową przechodzącą przez środek 
obrotu a prostą łączącą środek obrotu ze środkiem podstawy bloku 
obliczeniowego,
ϕ – kąt tarcia wewnętrznego gruntu
c – spójność gruntu (kPa),

– długość podstawy bloku obliczeniowego (m),

b – szerokość bloku (m),
F – współczynnik stateczności
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Warunek stabilności

utrata kohezji?



Parametry wybranych gruntów
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Badania geofizyczne na osuwiskach

Metody geofizyczne pozawalają monitorować 
rozkład właściwości fizycznych (elektrycznych, 
sprężystych) w ośrodku geologicznym. Zmiany 
pól fizycznych, które mogą być 
zaobserwowane, powstają w wyniku: 

- powstanie płaszczyzny poślizgu (powierzchni 
odkucia),
- obecność niekorzystnych czynników 
wpływających na utratę stateczności zboczy 
(zwiększenie zawodnienia, zmiana reżimu 
naprężeń, itp)

Obszary osuwiskowe bada się następującymi metodami:
- metody geoelektryczne (obrazowanie oporności, ładowalności, potencjały samoistne) 
- metody sejsmiczne (sejsmika refrakcyjna, sejsmika refleksyjna, interferometria, MASW)
- metody elektromagnetyczne (georadar, konduktometria)



Badania geofizyczne na osuwiskach - sejsmiczne



Badania geofizyczne na osuwiskach - elektrooporowe



Badania geofizyczne na osuwiskach – porównanie 
metod – wyniki dla Raciborza (Kaczmarzyk 2017)



Analiza hazardu (zagrożenia) osuwiskami

Wykonuje się mapy podatności na wystąpienie osuwiska, na których określa się stopień zagrożenia.

Szacowanie zagrożenia opiera się o 
dane geomorfologiczne, geologiczne, 
nachylenie zboczy, nasłonecznienie, 
zalesienie oraz analizę stabilności 
zboczy. Wykonuje się następujące 
czynności: 
1. Kartowanie istniejących osuwisk
2. Kartowanie podłoża skalnego w 

celu wykazania obszarów 
niestabilnych

3. Wyznaczenie nachylenia zboczy
4. Uwzględnienie innych czynników 

Używając narzędzi GIS przeprowadza 
się taką analizę wyliczając zagrożenie 
dla poszczególnych pixeli stosując 
odpowiednie techniki geostatystyczne
(np.: analiza czynnikowa) przypisując 
pixelom odpowiednie klasy i wagi. 
Finalnie uzyskuje się mapę 
reprezentującą obszary o różnym 
stopniu zagrożenia. 



Przeciwdziałanie osuwiskom (obsuwom)

Prace ziemne w obrębie obszaru zagrożonego osuwiskiem.
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Przeciwdziałanie osuwiskom (obsuwom)

Prace ziemne w obrębie obszaru zagrożonego osuwiskiem.

Prace ziemne mogą okazać się nieefektywne i prowadzić mogą do powstawania większych ruchów
masowych odbywających się na szerokiej powierzchni. Nieumiejętne prace ziemne mogą powodować
podcięcie stoku co w konsekwencji doprowadzi do jego destabilizacji. Poza tam w szczególnych typach
gruntów (np. gliny, iły) występuje dwie potencjalne płaszczyzny poślizgu. Prace ziemne zabezpieczające
jedną z nich (płytszą lub głębszą) mogą doprowadzić do aktywacji osuwiska na tej drugiej.



Przeciwdziałanie osuwiskom (obsuwom)

Wzmacnianie zboczy:



Przeciwdziałanie osuwiskom (obsuwom)

Drenaż zboczy:
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