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Az útburkolatok állapotának felmérése új vizsgálati módszerek segítségével 

Behajlásmérés 

 

Az elmúlt évtizedekben világszerte számos új mérőberendezés került kifejlesztésre, valamint 

továbbfejlesztésre. A fejlesztések során kitüntetett szerepet kaptak mind a gazdaságossági, mind a 

felhasználhatósági szempontok. Egyre nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy a lehető legrövidebb 

idő alatt, minél több és a lehető legszélesebb spektrumon juthassunk adatokhoz. Ezen a 

gondolatmeneten tovább haladva a különböző behajlásmérő eszközök (Benkelman tartó, Lacroix 

mérőkocsi, FWD, Curviameter, TSD, stb.) legfontosabb jellemzőivé a mérési sebesség, valamint a 

mért paraméterek váltak. 

A mai kor elvárásainak leginkább megfelelő mérőberendezések - bár mérési technológiájukat 

tekintve teljes mértékben eltérőek - a Curviameter, és a TSD (Traffic Speed Deflectometer). A 

Curviameter mérőberendezés első generációja 1977-ben született meg a francia CEBTP 

kutatóintézmény által. Napjainkban az MT 15 típust használják, amelyet a 90-es évek elején alkottak 

meg.  

A Curviametro mérőberendezéssel lehetőség nyílik a hajlékony és félmerev pályaszerkezetek 

teherbírásának mérésére, amelyet folyamatos, 18 km/ó (5 m/s) haladási sebesség mellett képes 

megvalósítani. 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 

(geophone) helyezkedik el, amelyek a burkolat elmozdulásának sebességét, valamint gyorsulását 

rögzítik, 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 között módosítható. A mérőeszköz 5 méterenként szolgáltat teherbírási (behajlási) 

értékeket (legnagyobb behajlás és behajlási teknő adatai). Egy 4 méter hosszúságú behajlási 

teknőhöz 100 behajlási adat áll rendelkezésre, tehát 4 cm-ként van adatszolgáltatás, amelyet 10-4 

mm pontossággal adható meg. Az 5 méterenkénti adatszolgáltatás nagy előnye, hogy lehetőség van a 

pályaszerkezet lokális hibáinak detektálására. 

A mérési adatok detektálását, illetve tárolását kettő darab számítógép végzi célszoftverek 

segítségével, folyamatos operátori jelenlét mellett. Minden egyes behajlási adathoz, tartozik GPS 

koordináta, valamint egy nagy felbontású front kamera kép. A behajlási teknő adatai a nevezetes 

távolságokon (200, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 mm) felül megadható a teljes 

behajlási teknőre 40 mm-ként. Továbbá információt kapunk a burkolat- és a levegő hőmérsékletről 

továbbá a behajlási teknő sugaráról. 

A Curviameter által szolgáltatott mérési eredmények kompatibilisek az ejtősúlyos 

teherbírásmérő készülékek (Falling Weight Deflectometer - FWD) mérési eredményeivel. Számos 

tanulmány részletezi a szoros korrelációt a két mérőberendezés között, amelyeket kijelölt 



 

 

tesztszakaszon elvégzett összemérési eredményekre alapoznak. A mérési technológia 

szabványosított az EU-ban (alkalmazzák Angliában, Spanyolországban, Németországban, Dániában), 

Mexikóban és Brazíliában.  

A Curviameterhez hasonlóan nagy kapacitású korszerű mérőberendezés a TSD. Az 

alkalmazandó mérési technológiát tekintve teljes mértékben eltér az előzőekben bemutatott 

Curviametertől. A TSD a Doppler effektus elvén működő pont-lézer technológiát alkalmazza. A 

méréstechnikában minden egyes mérőeszköznek vannak alkalmazhatósági korlátjai. A Curviameter 

esetében problémát okoz a kis sugarú – nevezetesen a 10-20 m sugarú – ívekben történő mérés. 

Tekintettel arra, hogy a mérőlánc az ikerabroncsok között halad keresztül, a kis sugarú ívben történő 

méréskor nagy az esélye, hogy a gumiabroncs ráfut a mérőláncra. Fontos megjegyezni, hogy a 

Curviameterrel nedves útburkolaton a mérés megvalósítható, ugyanakkor, ha a pályatesten 

vízmegállás is tappasztalható a mérés nem kivitelezhető. Ugyan ez a TSD mérőrendszer esetében 

nem igaz, mivel a mérés csak és kizárólag száraz útburkolat esetén valósítható meg az alkalmazandó 

lézertechnológia miatt.  

Napjainkban az egyes mérőeszközök továbbfejlesztése során nem csak a napi legnagyobb 

kapacitást kívánják növelni, hanem igyekeznek az egyes hordozó gépjárművet a lehető 

legkülönfélébb mérőberendezéssel (teherbírásmérés, georadar, repedezettség mérés, hossz- és 

keresztirányú egyenetlenség mérése, képrögzítés, koordináták rögzítése, stb.) felszerelni és azokat 

egy időben szinkronizáltan működtetni. Tekintettel arra, hogy a ma elérhető legkorszerűbb 

méréstechnikai eszközökkel igen nagy mennyiségű és rendkívül nagy pontosságú adathalmazokhoz 

juthatunk hozzá, az adatok megjelenítésére szolgáló szoftverek, illetve webaplikációk is velük együtt 

fejlődtek. Nagy segítséget nyújtva ezzel mind a megrendelői, mind a szolgáltatói oldal részére, 

elősegítve a korszerű útüzemeltetési és fenntartási munkafolyamtok megtervezését, valamint azok 

költséghatékony kivitelezésének lehetőségét. A ma és a holnap mérnökein is múlik, hogy hogyan 

élünk ezzel a lehetőséggel. 
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