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A Curviameter mérőberendezéssel lehetőség 
nyílik a hajlékony és félmerev pályaszerkeze-
tek teherbírásának mérésére, amely folyama-
tos, 18 km/ó (5 m/s) haladási sebesség mellett 
valósul meg. A behajlás mérését egy 15 méter 
hosszú, teherautóra szerelt merőlánc biztosít-
ja, amely a hátsó tengely ikerabroncsai között 
halad keresztül.
A mérőláncon 3 érzékelő szenzor (geophone) 
helyezkedik el, amelyek a burkolat elmozdulá-
sának sebességét, valamint annak gyorsulását 
rögzítik a hátsó tengelyt megelőző egy, vala-
mint az 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 ada-
tai). Egy 4 méter hosszúságú behajlási teknő-
höz 100 behajlási adat áll rendelkezésre, tehát 
4 cm-ként biztosított a behajlási teknőadatok 
szolgáltatása, amelyek 10-4 mm pontossággal 
adhatók meg. Az 5 méterenkénti adatszolgál-
tatás nagy előnye, hogy lehetőség van a pá-
lyaszerkezet lokális hibáinak detektálására.  
A teknő adatok alapján a pályaszerkezet, illet-
ve az alatta lévő földmű állapotára is követ-
keztetni lehet, többek között a Jendia-elmélet 
alkalmazásával.

A mérőrendszer előnyei:

 A teherbírás folyamatos mérése.
 Szoros korreláció a dinamikus ejtősúlyos behajlásmérő berendezéssel (FWD) és a Benkel-

man mérőgerenda adataival.
 A behajlási teknő 5 méterenkénti meghatározása 100 mérési ponttal.
 Homogén szakaszok képzése célszoftver, helyi előírások figyelembevételével is.
 5 méterenként nagy felbontású fényképek készítése front kamera segítségével.
 A mérési eredmények felhasználhatóak burkolat gazdálkodási (PMS) rendszerekben.
 A mérés folyamatos 18 km/h (5m/s) sebesség mellett valósul meg.

Curviameter által gyűjtött adatok:

 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)
 GPS koordináták (2 féle vetületi rendszerben)
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