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Behajlásmérés

A legtöbb pályaszerkezet-gazdálkodási rendszer (PMS) a 
következő négy burkolatállapot jellemzőt veszi figyelembe: 
• 1. használhatóság (járhatóság /pl. IRI/), 
• 2. teherbírás (szerkezeti megfelelőség, behajlás mérése), 
• 3. felületi hibák, 
• 4. biztonsági paraméterek (keréknyomvályú, súrlódási 

együttható stb.).

Megállapítható, hogy a teherbírási (azaz a behajlási adatok) 
adatok mértékadóak az útgazdálkodás rendszerében.



A behajlásmérő eszközök 
összehasonlítása

[Kosztka, 2008.]

Jellemzők Benkelman tartó Lacroix mérőkocsi FWD Curviameter
Traffic Speed

Deflectometer, TSD

Eszközigény
Terhelt tehergépkocsi 
2 db Benkelman-tartó

mérőkocsi mérőkocsi mérőkocsi mérőkocsi, kamion

Személyzet 4 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő

Igénybevétel statikus kvázi-statikus dinamikus kvázi-statikus Dinamikus

Szimulált sebesség 0 km/h 4 km/h 60-80 km/h 18 km/h 40-80 km/h

Mintavételezés módja diszkrét folyamatos diszkrét folyamatos folyamatos

Mintavételezés jellemző sűrűsége 25 m 4 m 25 m 5 m folyamatos

Napi teljesítmény 15 km 20 km 15 km 25-35 km 150-250 km (ap.)

Mért paraméter központi behajlás központi behajlás behajlási teknő behajlási teknő behajlási teknő

Adatok rögzítése manuális automatikus automatikus automatikus automatikus

Ismételhetőség kielégítő kiváló kiváló kiváló kiváló

Eszköz költsége olcsó drága drága drága drága

Hazai tapasztalat igen igen igen igen nincs



Curviameter rövid története

Az első Curviameter
berendezés 1977-ben a
Francia CEBTP intézmény által
került kifejlesztésre, amikor
csupán egy darab érzékelőt
használtak és minden 12,45
m-en tudtak behajlási adatot
gyűjteni.

Napjaikban - a képen is
látható - MT 15 típust
használják, amelyet a 90-es
évek elején alkottak meg.



Curviameter működése, 
alkalmazhatósága

• Hajlékony és félmerev pályaszerkezetek teherbírásának
mérésére alkalmas készülék folyamatos, 18 km/ó (5 m/s)
haladási sebesség mellett.

• A behajlás egy 15 méter hosszú, teherautóra szerelt mérőlánc
segítségével valósul meg, amely a hátsó tengely ikerabroncsai
között halad keresztül.

• A mérőláncon 3 érzékelő szenzor (geophones) helyezkedik el,
amely a burkolat elmozdulásának sebességét, valamint
gyorsulását rögzíti, a hátsó tengelyt megelőző egy, valamint azt
követő három méteren belül.

• A mérés a kritikus - menetirány szerinti – jobb keréknyomban
valósul meg

• A tehergépkocsi mérőtengelyének súlya 8-13 tonna lehet



Miért fontos a gyakori mintavételezés 
teherbírásmérés esetén?

5 méterenkénti adatvételezés előnye



Curviameter működése, 
alkalmazhatósága

• a berendezés 5 méterenként szolgáltat teherbírási (behajlási)
értékeket /a legnagyobb behajlás és behajlási teknő adatai/

• egy 4 méter hosszúságú behajlási teknőhöz 100 behajlási adat áll
rendelkezésre /4 cm-ként, 10-4 mm pontossággal/ !



Mérőberendezés felépítése



• A mérési adatok detektálását, illetve
tárolását kettő darab számítógép végzi
célszoftverek segítségével, folyamatos
operátori jelenlét mellett.

• Minden egyes mérési adathoz, tartozik
egy nagy felbontású front kamera kép,
valamint GPS koordináta egyaránt.

• A mérést minden esetben legalább két
fős személyzet - egy képzett operátor,
valamint egy sofőr - végzi. A munkát
állandó rádiókapcsolat mellett látják el.

Adatgyűjtés





Késik a behajlás?

V=18 km/h (5m/s)

(~10 cm)



- Központi behajlás (10-4 mm pontossággal)
- Teknő adatok 

(200, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 mm)
- Tª sup. Burkolat hőmérséklete (°C)
- Tª air: Léghőmérséklet (°C)
- front kamera képek (5 m)
- Behajlási teknő sugara (m)
- mérési sebesség (km/h)
- Koordináták 

(2 féle vetületi rendszerben)

Curviameter által gyűjtött adatok



Gyűjtött adatok kiértékelése

• Homogén szakaszok meghatározása:

– A feldolgozó szoftver 
segítségével automatikusan 
vagy,

– akár a helyi előírásoknak 
megfelelően.

• A Curviametro alkalmazásával
meghatározható az E modulus,
valamint a hátralévő élettartam is.

Az adatfeldolgozás célszoftverek segítségével történik.



Mérési eredmények 
megfeleltethetősége

• a mérés eredményei kompatibilisek az ejtősúlyos 
teherbírásmérő készülékek (Falling Weight Deflectometer -
FWD) mérési eredményeivel

• a mérési technológia szabványosított az EU-ban, 
(alkalmazzák Angliában, Spanyolországban, Németországban, 
Dániában), Mexikóban és Brazíliában. 



Teherbírás mérések közötti közelítő 
összefüggések 

(COST 324)

Pályaszerkezet
Benkelman Beam, 

/BB/
FWD Dynatest 8000 FWD KUAB

(Lacroix-) 

Deflectograph
Curviameter, /C/ Megj. Forrás

Csoportosítás nélkül

BB=1,38xC

(Euroconsult: 

BB=1,4xC

C=0,71xBB

COST324

115 o.

Rugalmas és félmerev 

pályaszerk.
dfwd=1,59xdlac

0,89
legnagyobb 

behajlás

COST324

114 o.

Csoportosítás nélkül FWD=9,505xBB0,58
COST324

117 o.

Rugalmas és félmerev 

pályaszerk.
BB~1,2xdDYNAT-0,08 BB~1,2xdKUAB-0,08

50 kN 

tengelyterhelés

ÚT 2-1.202

Félmerev pályaszerk.

dr=1,0 to 1,4 dm (1)

(A pályaszerkezet vtg 

függvényében)

dr=1,8 to 2,6 dm
0,866 (2)

(A pályaszerkezet vtg 

függvényében)

dr=1,08xdm (3) dr=1,2xdm

COST324

116 o.

Bitumenes (rugalmas) 

pályaszerk.
dr=1,0xdm (1) dr=1,8 x dm

0,866 (2)
dr=1,08xdm (3)

dr=1,14xdm (4)
dr=1,0xdm

COST324

116 o.

Szemcsés (különösen 

hajlékony) pályaszerk.
dr=1,1xdm (1) dr=2,0 x dm

0,866 (2)

dr=1,08xdm (3)

dr=1,14xdm (4)

dr=1,28xdm (5)

dr=1,2xdm

COST324

116 o.

COST 323 – Weigh in motion of road vehicles
COST 324 – Long-term performance of road pavements



Az FWD és a Curviametro berendezéssel 
mért adatok megfeleltethetősége 

(Dr.-Ing. Andreas Großmann: Zerstörungsfrei arbeittende Messvarfahren zur Substanzbewertung, 12./13. Februar 2009 Bamberg)



TSD (Traffic Speed Deflectometer), Curviameter, RWD(Rolling Wheel Deflectometer)

TSD , RWD  40-80 
km/h
Curviametro 18 km/h

Doppler Laser
Nedves útburkolat
Alacsony sugarú ívek



Különböző berendezésekkel mért 
behajlások összehasonlítása angliai 

tesztszakaszon 
(behajlás mérő berendezés /deflectograph/, FWD, kétféle TSD berendezés /ERPUG – 2016.10. Prága/)



A fejlesztés további lehetséges irányai

- Teherbírásmérés 
mellett:

- Georadar
- Repedezettség 

mérés
- Hosszirányú és 

keresztirányú 
egyenetlenség 
mérése

- Képrögzítés 
frontkamera 
segítségével



Példa a lehetséges továbbfejlesztésre
/Prága, ERPUG 2016.10./

ARRB
- Teherbírásmérés (Greenwood Engineering) mellett:

- Georadar (Hawkeye)
- Repedezettség mérés (Hawkeye)
- Hosszirányú és keresztirányú egyenetlenség mérése (Hawkeye)
- GPS és front camera (Hawkeye)



Ábrázolási lehetőségek 
Web applikáció, diagrammok, kép, adatsor



Ábrázolási lehetőségek 
Google Earth, diagrammok, kép, adatsor



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

Tímár József és Major Gábor
T7 Mérnökiroda Kft.


