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ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK 

c Tárcsaszorzó (–) 
C Ágyazási tényező (N/mm3) 
CBR A talajréteg relatív teherbírásának jellemzésére szolgáló érték (%) 
Dm Deformációs mutató (mm) 
E Rugalmassági modulus (N/mm2) 
E1 Statikus teherbírási modulus az első terhelési lépcsőből számítva (N/mm2) 
E2 Statikus teherbírási modulus a második terhelési lépcsőből számítva (N/mm2) 
Evd Német típusú berendezések által mért dinamikus teherbírási modulus (N/mm2) 
Ed B&C berendezéssel mért dinamikus teherbírási modulus (N/mm2) 
Edvég B&C berendezéssel mért dinamikus végmodulus (N/mm2) 
Es Összenyomódási modulus (N/mm2) 
Ea Alakváltozási modulus (N/mm2) 
EGG GeoGauge átszámított modulus (N/mm2) 
EFWD Nehéz ejtősúlyos berendezéssel mért modulus (N/mm2) 
EPRIMA PRIMA könnyű ejtősúlyos berendezéssel mért modulus (N/mm2) 
EKEROS KEROS típusú ejtősúlyos berendezéssel mért modulus (N/mm2) 
ETRL TRL Foundation Tester berendezés által mért modulus (N/mm2) 
ELOADMAN LOADMAN berendezés által mért modulus (N/mm2) 
F terhelőerő a talajminta laboratóriumi vizsgálatai során (N) 
F A Proctor-vizsgálat Gd = konstans modellből számított DVmm – Trd % összefüggés 

lineáris együtthatója (általában 0,365 ± 0,025) 
h Rétegvastagság (cm) 
HSG GeoGauge mért modulus (N/mm2) 
K Rugóállandó (N/m) 
n Poisson-tényező (–) 
pdin Dinamikus teherbírásmérésnél a tárcsa alatti dinamikus terhelés nagysága (N/mm2) 
PI Penetrációs Index (DCP berendezés) (mm/ejtés) 
r vizsgált talajminta sugara (m) 
R terhelőtárcsa sugara (m) 
R Korrelációs együttható (–) 
RGG GeoGauge berendezés alsó tárcsasugara (mm) 
rd Száraz térfogatsűrűség (g/cm3) 
rdmax Maximális száraz térfogatsűrűség (g/cm3) 
s Német típusú berendezések által mért tárcsaközép-elmozdulás (mm) 
s0 Dinamikus teherbírásmérésnél a modulus számításához használt átlagos tárcsaközép-

süllyedés értéke (mm) 
s1 Statikus teherbírásmérés során mért süllyedés az első terhelési lépcsőben (mm) 
s2 Statikus teherbírásmérés során mért süllyedés a második terhelési lépcsőben (mm) 
s Terhelőtárcsa alatti feszültség (N/mm2) 
t Idő (s vagy óra) 
Trr Hagyományos módszerekkel mért tömörségi fok (%) 
TrE B&C berendezéssel mért relatív tömörség (%) 
Trd B&C berendezéssel mért dinamikus tömörségi fok (%) 
Trd,korr B&C berendezéssel mért korrigált dinamikus tömörségi fok (%) 
Trw Nedvességkorrekciós tényező (–) 
Tt Tömörségi tényező (-) 
v Német típusú berendezések által mért tárcsaelmozdulás sebessége (mm/s) 
vk Vastagságkorrekciós tényező B&C dinamikus tömörségmérésnél (-) 
w Mért víztartalom (%) 
wopt Optimális víztartalom (%) 
z Alakváltozás a talajminta laboratóriumi vizsgálatai során (mm) 



Bevezetés 

  8 

1. BEVEZETÉS 

A dinamikus teherbírásmérés fokozatosan terjed nem csak a világon, hanem hazánkban is. 
A hasonló elven működő készülékek 1970 körül jelentek meg a mélyépítésben. Előnyük kis 
súlyukban, könnyű hordozhatóságukban, a gyors mérésben jelentkezik elsősorban, másodsor-
ban pedig abban, hogy terhelő gépkocsi szükségtelen a méréshez.  

A földműépítés hazai gyakorlatában a 1980-as évek végén alkalmazták az első német gyár-
tású könnyű ejtősúlyos mérőberendezéseket (WEMEX, ZORN), amelyekkel – mint gyors, 
helyszíni, roncsolásmentes mérőeszközökkel – a kutatás, az építés és a minőségellenőrzés 
területén kedvező tapasztalatokat szereztek. 

A kedvező tapasztalatok nyomán egyre terjed az ilyen elven működő berendezések alkal-
mazása, melyekre már részletes nemzetközi és hazai szabályozások is vonatkoznak. 

Hazánkban 2003-ban jelent meg a legújabb könnyű ejtősúlyos mérőeszköz. A 163 mm-es 
tárcsájú B&C Kistárcsás Könnyű Ejtősúlyos Tömörség- és Teherbírásmérő Berendezést az 
Andreas Kft. fejlesztett ki (továbbiakban B&C berendezés). A berendezés felépítésében és 
elméletében nagymértékben hasonlít a korábban bevezetett német típusú berendezésekhez. Ez 
az eszköz a teherbírásmérésen túlmenően – elméleti alapon levezetett módszer alapján – ké-
pes a földmű tömörségének mérésére is. 

Az új dinamikus mérési módszer elsősorban a teherbírás mérésére szolgál, tömörség meg-
határozásának ilyen módja újdonságnak számít a világon. A megfelelő tömörség és teherbírás 
ellenőrzése egy mérési ponton, rövid idő alatt, egy berendezéssel igen kedvező alkalmazható-
sági és költségbeli előnyökkel járhat. Kedvező ez abból a szempontból is, hogy a megfelelő 
tömörség elérése nem feltétlen jelenti a megfelelő teherbírás elérését, ugyanez igaz fordított 
esetre is. Amennyiben a két paraméter egyszerre mérhető lenne egy megfelelően elfogadott és 
szabványosított berendezéssel, akkor a tömörség és teherbírás együttes megfelelősége gyor-
sabban és hatékonyabban bizonyítható. 

Az eddigi külön végzett tömörségmérés (idehaza szinte kizárólagosan az izotópos mérés) 
valamint teherbírásmérés (statikus tárcsás mérés) egyelőre egyeduralkodó a kivitelezői szak-
mában és a megfelelő minősítés bizonylatolása ezen paraméterek alapján történik. A dinami-
kus ejtősúlyos berendezések jelenleg csak kiegészítő mérési módszerként használatosak, illet-
ve ott, ahol a fenti mérési módszerek nem alkalmazhatók (pl. vasútépítésben a vágányzónában 
történő teherbírásmérés).  

Jelenleg tehát a dinamikus mérések viszonylagos hátrányban vannak. Ennek oka, hogy va-
lamennyi szabályozásunk az E2 statikus alakváltozási modulusra megadott határértékekre vo-
natkozik. Általános minősítési értékek hiányában a dinamikus modulusok minősítése, elbírá-
lása nehézkes és nehezen elfogadott. Az útépítés során csupán alárendeltebb helyen, a padka 
teherbírásának értékeléséhez fogadjuk el a dinamikus mérést, pályaszerkezeti rétegekre illetve 
földműre nem. Sajnálatos módon a nehezen hozzáférhető helyeken végzett kivitelezési mun-
kák (közműárkok, híd háttöltések, stb.) során sem terjedt el még eléggé a módszer, noha egy-
értelműen kedvezőek a tapasztalatok. Nem elfogadott a dinamikus modulus átszámítása stati-
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kus modulussá sem, noha erre a nemzetközi gyakorlatban már van példa (pl. Németország, 
Ausztria). 

A könnyű ejtősúlyos berendezésekkel kapcsolatos múltbéli és jelenlegi kutatások sok kér-
dést tisztáztak már, azonban az egyre szigorodó minősítési paraméterek és az egyre rövidebb-
re szabott kivitelezési idők újra előtérbe helyezték a szemcsés anyagokkal és azok minősíté-
sével kapcsolatos kutatásokat. 

A felgyorsult tempó jellemezte minőségellenőrzési munka tehát új módszerek alkalmazását 
követeli meg, ennek egyik iránya a dinamikus ejtősúlyos berendezések bevonása és szélesebb 
körű használata.  

1.1. DISSZERTÁCIÓ CÉLJAI ÉS FELÉPÍTÉSE 

1.1.1. DISSZERTÁCIÓ CÉLJAI 

Dolgozatom elsődleges célja a Magyarországon alkalmazott könnyű ejtősúlyos eszközök 
eddigi felhasználási tapasztalatai és mérési eredményei alapján értékelni az eszközök megbíz-
hatóságát, alkalmazhatóságát, valamint a rendelkezésre álló adatok kiértékelésével előremoz-
dítani a kapott eredmények felhasználását az iparban és a további kutatás-fejlesztési munkák 
során.  

Másodsorban célom – osztrák és német példákat követve –egy olyan táblázat kidolgozása, 
mely a manapság elfogadott E2 teherbírási modulus mellett megadja a legfontosabb dinami-
kus modulusok határértékeit (Evd és Ed), mely megfelelő teherbírási értékeket jelenthetnek a 
gyártásközi minőség-ellenőrzés illetve a végső minősítés során. 

Harmadsorban igyekszem a kivitelezők által felvetett igen fontos kérdésre válaszolni, mely 
a műszerek hatásmélységének mértékére vonatkozik. Azaz milyen vastag réteg(ek) minősíté-
sére alkalmasak ezek az eszközök. 

A B&C dinamikus tömörségmérés fokozatosan terjed Magyarországon, ám az eredmények 
átfogó, független elemzése még nem készült ebben a témakörben. Célszerűnek látszott tehát a 
rendelkezésre álló helyszíni mérési adatok és laboratóriumi kísérletek alapján értékelni a 
módszert és a kapott eredmények megbízhatóságát, a hagyományos mérési módszerekkel való 
összehasonlíthatóságát. 

Értekezésem egyértelműen abból a célból íródott, hogy a gyakorlatban egyre szélesebb 
körben alkalmazott és kipróbált eszközök ne csupán egy kiegészítő mérési módszer szintjén 
maradjanak, hanem előmozdítsam a dinamikus módszerek önálló mérési módként történő 
elfogadását és hasznosítását. 

1.1.2. DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE 

– A dolgozat második fejezetében vázlatosan bemutatom és értékelem a jelenleg a világban 
alkalmazott földmű minősítési paramétereket és módszereket. Ezek taglalásakor viszonylag 
részletesen kitérek a jelenleg Magyarországon alkalmazott eljárásokra és eszközökre, mivel 
ezek szorosan kapcsolódnak a disszertáció fő témaköréhez, a dinamikus módszerekhez.  
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– A harmadik fejezet tartalmazza a dinamikus ejtősúlyos teherbírásmérés elméleti hátterét, 
a berendezések fejlődéstörténetét és a világpiacon jelenleg elérhető legelterjedtebb berendezé-
sek rövid ismertetését, és azok összehasonlítását. Kitérek a berendezések paramétereinek, 
alkotóelemeinek a mért modulusra gyakorolt hatásaira nemzetközi és hazai kutatási adatokra 
hivatkozva. 

– A negyedik fejezetben mutatom be az általam végzett laboratóriumi kísérletek során al-
kalmazott berendezéseket, kádat valamint a vizsgálatba bevont talajtípust. A fejezet végén 
ismertetem az elvégzett méréseket. 

– Az ötödik fejezet mutatja be a német típusú berendezésekkel kapcsolatos eddigi kutatási 
eredményeket, különös tekintettel a statikus-dinamikus átszámításra. Bemutatom a hazai hely-
színi mérések feldolgozását és értékelését valamint a laboratóriumi kísérleteim során végzett 
mérések eredményeit. 

– A hatodik fejezet tartalmazza a B&C berendezéssel végzett teherbírásmérésekkel kapcso-
latos eddigi kutatási eredményeket illetve a helyszíni és laboratóriumi összehasonlító mérése-
im feldolgozását, értékelését. 

– A hetedik fejezetben mutatom be a különböző dinamikus modulusok átszámításával kap-
csolatos eddigi hazai és külföldi eredményeket. Ismertetem a hazai összemérési eredményeket 
valamint a témához kapcsolódó laboratóriumi összehasonlító kísérleteim eredményeit. 

– A dinamikus tömörségmérés alkotja a nyolcadik fejezetet. A fejezetben röviden ismerte-
tem a dinamikus tömörségmérés elméletét, a módszer lényegét, majd elvégzem a hazai hely-
színi összehasonlító mérések elemzését, majd bemutatom a laboratóriumi kísérletek során 
kapott eredményeimet. 

– A kilencedik fejezet foglalkozik a dinamikus eszközök hatásmélységének meghatározá-
sát célzó laboratóriumi vizsgálatokkal és azok eredményeivel. 

– A disszertáció összefoglalását, a célzott és megvalósult eredmények értékelését a tizedik 
fejezet tartalmazza. 

– A tézisek rövid összefoglaló ismertetését az utolsó, tizenegyedik fejezet tartalmazza. 
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2. KÖZLEKEDÉSI FÖLDMŰVEK MINŐSÉGELLEN-
ŐRZÉSE 

2.1. BEVEZETÉS 

A földművek minőségellenőrzése a vonalas létesítmények kivitelezésének egyik legfonto-
sabb feladata.  

Megfelelően tömör, teherbíró, homogén földmű az útpálya hosszú távú viselkedésének 
egyik legalapvetőbb feltétele. A földmű kapcsolja össze a termett talajréteget a pályaszerke-
zettel, így amellett hogy a változatos talajviszonyokat rugalmasan kiegyenlíti, alaktartó és 
állandó minőségű alátámasztást kell adjon a pályaszerkezetnek.  

Amennyiben a földmű minősége nem megfelelő, úgy a pályaszerkezet deformálódik, káro-
sodik, végső esetben tönkremehet. Nem lehet azt sem elfelejteni, hogy a földmű tömörségi 
vagy teherbírási hibáit utólag nem, vagy csak igen nagy költséggel lehet kijavítani. Egy nem 
megfelelően tömörített töltés fokozatos alakváltozása, tömörödése a pályaszerkezet ráépítése 
után már alig befolyásolható, csupán az idő old(hat)ja meg a problémát. Hasonlóképpen nagy 
költséggel oldható csak meg egy átázott töltés teherbírás-csökkenésének utólagos javítása.  

Emiatt kell igen komoly figyelmet szentelni a földművek megfelelő kivitelezésére, a minő-
ségellenőrzési munka mennyiségére és minőségére. Legfőbb cél, hogy a fenti problémák az 
idő előrehaladásával ne jelentkezzenek, vagy csak kezelhető mértékben. Fontos cél, hogy az 
útpályaszerkezet a tervezési élettartama alatt megfelelően működjön és képes legyen a for-
galmi igénybevételek és egyéb terhelések elviselésére. 

A földművek megfelelő minőségének elbírálásához tulajdonképpen a megfelelő alaki és 
mechanikai jellemzők szabványos módszerekkel és berendezésekkel történő megmérését je-
lenti. Ez jellemzően a megfelelő méretek, a teherbírás és a tömörség értékelését foglalja ma-
gában. 

2.2. FÖLDMŰ MINŐSÍTÉSI PARAMÉTEREK 

2.2.1. ALAKHELYESSÉG, GEOMETRIA 

Fontos minősítési paraméter. A megfelelő koronaméretek, lábtávolságok, rézsűhajlások és 
felületi egyenetlenségek geodéziai felméréssel meghatározott értékeinek a vonatkozó szabvá-
nyok által megkívánt pontossági követelményeknek kell megfelelniük.  

2.2.2. TÖMÖRSÉG 

Az egyik legfontosabb minősítési paraméter a beépített töltésanyag tömörsége. A megfele-
lő tömörséggel rendelkező töltés kellő szilárdsággal, kedvező összenyomhatósággal rendelke-
zik és ezáltal kevésbé vízáteresztő is lesz. Megfelelő tömörséggel érhető el a földmű hosszú 
távú kedvező viselkedése és stabilitása.  



Közlekedési földművek minőségellenőrzése 

  12 

Fontos megemlíteni, hogy a földmű megfelelő tömörsége közvetett módon elősegíti az 
egyéb mérnöki jellemzők (pl. teherbírás, szilárdság) javulását. Ugyanakkor azt is meg kell 
jegyezni, hogy a megfelelő tömörség szükséges de nem elégséges feltétele a minősítésnek. 

A megfelelő tömörségi követelmények teljesítése elengedhetetlen, mert a nem megfelelően 
tömörített anyag az idő előrehaladtával (a forgalmi és egyéb terhelések, valamint víz hatására) 
utántömörödhet, megsüllyedhet, esetleg hirtelen roskadhat. A nem várt süllyedések következ-
tében a pályaszerkezet elveszítheti a megfelelő alátámasztását és károsodhat.  

2.2.2.1. A TÖMÖRSÉG MEGHATÁROZÁSA 

A tömörség meghatározása hazánkban, és a világ legtöbb országában a mindenki által jól 
ismert tömörségi fok (Trr %) számításával történik. A betömörített talaj helyszínen mérhető 
száraz térfogatsűrűségét (ρd) viszonyítjuk a laboratóriumban Proctor-kísérlettel meghatározott 
legnagyobb száraz térfogatsűrűséghez (ρdmax). Idehaza a módosított Proctor-vizsgálatot alkal-
mazzuk. 

(%)100T
maxd

d
r ⋅=

ρ

ρ
ρ  (2.1) 

A rdmax laboratóriumi meghatározása során a Proctor-görbét kapjuk, mely a víztartalom 
függvényében adja meg a száraz térfogatsűrűség értékét. Az általában felülről domború gör-
béről leolvasható az elért maximális száraz térfogatsűrűség (rdmax) és a hozzá tartozó optimá-
lis víztartalom (wopt) értéke.  

Meg kell jegyezni azonban, hogy a legújabb európai szabványok már nem csupán a 
Proctor-vizsgálatot tartalmazzák, hanem más módszerek (vibrokalapácsos, vibrosajtolásos, 
stb.) is alkalmazhatók a maximális száraz térfogatsűrűség meghatározására.  

A tömörítés során a lehető legnagyobb helyszíni tömörség a talaj optimális víztartalmon 
történő beépítésével érhető el. Tapasztalat azonban, hogy a helyszíni tömörítés során alkalma-
zott víztartalom általában a laboratóriumban meghatározott optimumnál nagyobb. 

2.2.2.2. ELŐÍRT TÖMÖRSÉGI ÉRTÉKEK 

A földmű egyes rétegeinek elérendő tömörségi fokát a vonatkozó ágazati szabványok tar-
talmazzák. A pályaszerkezet tervező ettől eltérő követelményeket is előírhat. A korábbi gya-
korlat során általánosságban töltéstestre 85 %-nál, míg a felső 1,0 m vastag földműrétegre 
(illetve javító- és/vagy fagyvédő rétegekre) 90-95 %-nál nagyobb tömörséget írtak elő.  

A földművek geotechnikai tervezésére vonatkozó Útügyi Előírás legújabb kiadása (ÚT 2-
1.222:2007) ettől kismértékben eltérő ajánlásokat fogalmaz meg, mert a járművek terhelésé-
nek növekedésével valamint a korszerűbb tömörítési módszerek elterjedésével a követelmé-
nyeken is emelni kellett.  

Az új előírás töltéstestre 86 %-nál nagyobb, míg a felső 1,0 m-es rétegre 93-96 %-osnál 
nagyobb értéket javasol (az értékek természetesen függenek a terheléstől, a megépítésre kerü-
lő pályaszerkezet típusától – hajlékony, félmerev vagy merev, esetleg nagymodulusú aszfalt-
tal készülő pályaszerkezet –, illetve a talaj típusától). Az Útügyi Előírás szerint híd háttöltések 
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esetén általában 93-98 %-os tömörséget célszerű előírni, mely függ a rendelkezésre álló hely-
től, tömörítőeszközöktől és a töltés magasságától.  

2.2.2.3. LEGGYAKRABBAN  ALKALMAZOTT TÖMÖRSÉGMÉRÉSI ELJÁRÁSOK 

A nemzetközi és hazai gyakorlat legtöbbször a következőkben ismertetett tömörségmérési 
eljárásokat alkalmazza. Az említett vizsgálatokat mindegyik országban szabványosított mó-
don végzik. Az alább ismertetett vizsgálatok mindegyike célszerűen a réteg száraz térfogatsű-
rűségének meghatározására szolgál, melyet – mint láttuk – a talaj korábban meghatározott 
maximális száraz térfogatsűrűségével elosztva kapjuk meg a tömörség tényleges értékét. 

1. Térfogatsűrűség meghatározása mintavétellel 

Ebben az esetben a vizsgálandó talajrétegből mintát veszünk, majd hagyományos módon, 
térfogat- és tömegméréssel kapjuk meg a száraz térfogatsűrűség értékét. 

• Mintavétel ismert térfogatú mintavevővel 

A mintavétel során ismert térfogatú mintavevő segítségével (általában kiszúróhengerrel) 
kivett talaj nedves és kiszárított tömegének segítségével lehet számítani a száraz térfogatsűrű-
séget, majd ebből az adott mintavételi helyen elért tömörségi fokot. Ez a módszer azonban 
csak finomszemcsés valamint átmeneti-kötött talajok esetén alkalmazható. 

• Térfogat mérése helyettesítéses módszerrel 

– Homokszórás 
Finomszemcsés talajok esetén a homokszórásos tömörségmérés célravezető lehet. A mérés 

során a földmű tetején készített vágat vagy szabálytalan alakú üreg pontos térfogatát ismert 
szemeloszlású és összetételű finomhomokkal töltjük ki, melynek adott az egyes térfogatokhoz 
tartozó tömege. A betöltött homok tömegének mérése után az üreg térfogata megkapható. 

– Ballonos módszer 
Durvaszemcsés talajok (pl. homokos kavicsok) esetén a homokszórásos módszer már nem 

alkalmazható, mert a nagyobb hézagok túl sok homokot nyelnének el. Ilyen esetben a gumi-
ballonos megoldást lehet alkalmazni. A kiemelt üreg falára egy vékony gumimembránt feszít 
a berendezésből beletöltött víz, melynek pontos térfogatát a készüléken lehet leolvasni. 

–Anyagkitöltéses módszer 
A módszer egyszerű elven működik: a kiemelt üreget valamilyen anyaggal (pl. gipsz) tölt-

jük ki, melynek a térfogatát mérjük meg. 

2. Térfogatsűrűség meghatározása közvetett módszerekkel 

Durvaszemcsés talajok esetén a fenti mintavételi módszerek meglehetősen nehézkesek és 
lassúak. A mérés során számos hibalehetőség áll fenn, melyet a gyakorlati tapasztalatok is 
igazoltak. Emiatt az ilyen típusú talajok esetén a közvetett mérési módszerek terjedtek el.  

A közvetett mérési módszerek alapfeltétele szerint a talaj valamilyen egyéb paraméterét 
mérjük, melyekből azután korábban felállított kalibrációs összefüggések adják meg a száraz 
térfogatsűrűség értékét. 
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• Izotópos tömörségmérés 

A gyakorlatban a leginkább elterjedt, hazánkban szinte egyeduralkodó módszer. A lap- 
vagy tűszondás módban végezhető mérés a talaj ellenállását valamint a víztartalmat méri ra-
dioaktív izotóp segítségével. A berendezés méri a kibocsátott sugárzásnak a talajszemcsékről 
visszaverődött értékét, erősségét. A mért szóródás, elnyelődés arányos a talaj víztartalmával 
vagy térfogatsűrűségével. 

A módszer nagy előnye a gyorsaság, az azonnal kapott eredmények. Hátránya viszont az 
előzetes kalibráció szükségessége, vonatkozási alap meghatározása laboratóriumban illetve a 
radioaktív izotóp miatti különleges munkavédelmi és sugárvédelmi előírások szigorúsága (tá-
rolás, szállítás, ártalmatlanítás, stb.). 

• Szondázások, penetrométerek, rezgésmérésen alapuló módszerek 

Az előzetesen laboratóriumi vagy helyszíni körülmények között kalibrált egyéb eszközök 
szintén alkalmazhatóak munkaközi minőségellenőrzésre. A statikus és dinamikus szondák, 
penetrométerek a talaj behatolási ellenállását mérik statikus terhelés vagy ejtősúly által keltett 
ütőmunka alkalmazása során (Kovács, 1978). 

A rezgésméréseken alapuló módszerek elsősorban a vibrációs tömörítőeszközökre szerelve 
adnak képet az éppen folyó tömörítési munka hatékonyságáról, az elért tömörségről. 

Ma a legmodernebbnek mondható módszer a folyamatos tömörségellenőrzés (angol rövidí-
téssel: CCC, német rövidítéssel: FDVK). A mérés során a tömörítőhengerre szerelt érzékelők 
mérik a tömörítés folyamatát és így azonnal képet kaphatunk a tömörségről illetve annak vál-
tozásáról. Ez a legújabb kutatási terület, melynek fejlesztése, ellenőrzése és tesztelése folya-
matosan zajlik (Adam, 1996, Kopf, 1999, Thurner és Sandström, 2000, Preisig et al, 2006). 
Idehaza is készült kutatás ebben a témában (Pusztai és társai, 2007). A tapasztalatok egyér-
telműen kedvezőek, a technológia a gyakorlatban is bizonyított már. Az osztrák szabványosí-
tási eljárás folyamatban van, a vonatkozó előírás 2008. év elején jelent meg. A kedvező ta-
pasztalatok miatt az új európai szabványok is tartalmazzák már a módszert, mint lehetséges 
minősítési eljárást. 

3. Dinamikus tömörségmérés 

A hazánkban kifejlesztett B&C típusú teherbírás- és tömörségmérő berendezés segítségé-
vel a helyszínen mérhető az adott réteg dinamikus tömörségi foka, mely az elmélet szerint 
megegyezik a hagyományos módszerekkel mért tömörségi fokkal. 

A berendezést és a hozzá tartozó elméletet részletesen a  8. fejezetben mutatom be. 

2.2.3. TEHERBÍRÁS 

A földműrétegek szükséges alátámasztási követelményének meglétét nem csak a tömörség, 
hanem az egyes rétegek megfelelő teherbírásának ellenőrzésével is minősíteni kell, mert a 
megfelelő tömörség elérése nem jelenti egyértelműen a megfelelő teherbírás meglétét. A mi-
nősítés során a réteg tetején mérhető alátámasztási képességet, teherbírást mérjük valamilyen 
módszerrel.  
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A teherbírás ellenőrzése történhet statikus és dinamikus mérési módszerekkel, ám jelenleg 
a minősítési eljárás során hazánkban szinte kizárólag a 300 mm átmérőjű statikus tárcsás te-
herbírásmérést használjuk.  

Korábban a CBR érték került meghatározásra, mert ez alapján történt a pályaszerkezet mé-
retezése. Manapság ez az érték idehaza már nem használatos, a méretezés újabban már az E2 
statikus moduluson alapul. 

A dinamikus teherbírásmérési módszerek alatt a különböző ejtősúlyos berendezéseket ért-
jük. Ezek közül is megemlíthetők a nehéz ejtősúlyos (Falling Weight Deflectometer, FWD) 
valamint a könnyű ejtősúlyos berendezések (Light Falling Weight Deflectometer, LFWD). Ez 
utóbbiak alkotják a disszertáció fő témáját. 

2.2.3.1. ELŐÍRT TEHERBÍRÁSI HATÁRÉRTÉKEK 

A tömörséghez hasonlóan a legkisebb elérendő teherbírási értékeket is az ágazati szabvá-
nyok adják meg, amelynél magasabb követelmény is előírható. Ezt szintén a tervező adja meg 
a pályaszerkezet típusának és az altalaj figyelembevételével.  

A vonatkozó útügyi előírás a földmű alatti altalajra E2 ≥ 25 N/mm2 teherbírást javasol, ám 
ezt nem kell feltétlenül minősítési követelményként előírni. Elsődleges célja az, hogy az első 
töltésréteg megfelelően beépíthető és tömöríthető legyen. Amennyiben ez nem érhető el, spe-
ciális töltésalapozás vagy talajcsere szükséges. 

A földmű tükörszintjén legalább E2 ≥ 40 N/mm2 teherbírás szükséges. Amennyiben ez nem 
teljesül, szemcsés javítóréteg készül, melynek tetejére legtöbbször a tervezők E2 ≥ 60 N/mm2 
értéket írnak elő.  

Ezek a fokozatosan növekvő teherbírási értékek adják meg azt a biztos alátámasztást a pá-
lyaszerkezetnek, mely szükséges a tervezési élettartamon belüli megfelelő viselkedéshez.  

Fontos megjegyezni, hogy a fenti modulusokat méretezési teherbírási modulusként kell ér-
telmezni (lásd ÚT 2-1.222:2007). 

2.2.3.2. STATIKUS TÁRCSÁS TEHERBÍRÁSMÉRÉS 

A földművek és pályaszerkezeti alaprétegek teherbírásának Magyarországon jelenleg előírt 
mérési módszere.  

Egy 30 cm átmérőjű tárcsát adott terhelési lépcsőkkel megterhelünk és mérjük a tárcsa 
süllyedését ( 2.1. kép).  

A terhelést földművek és pályaszerkezeti alsó alaprétegek esetében s = 0,3 N/mm2, míg 

pályaszerkezeti rétegek esetén s = 0,5 N/mm2 maximális terhelőfeszültség eléréséig folytat-
juk.  

A teljes terhelési folyamat két terhelési szakaszból áll, köztük egy tehermentesítéssel. A 
vizsgálatot az első terhelési folyamat során 0,05 N/mm2-es lépcsőkben végezzük, míg a má-
sodik terhelés során 0,1 N/mm2-es lépcsőket alkalmazunk. Mindegyik terhelés során kivárjuk 
a konszolidációt, azaz addig tartjuk a terhelést a tárcsán, míg a süllyedések különbsége 0,01 
mm / 5 perc alá nem süllyed.  
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A terhelés-süllyedés grafikon felrajzolása után számíthatjuk a teherbírási modulusokat. Az 
első terhelési folyamatot az E1, míg a második terhelési folyamatot az E2 modulus jellemzi.  

A teherbírás minősítése során a második felterhelési folyamatra jellemző E2 modulust 
használjuk. 

 

 
 2.1. kép: Tárcsás teherbírásmérés a gyakorlatban 

 
 
A modulusok számítása a (2.2) és (2.3) képletek alapján történik (Nemesdy, 1989). 

1

2
1 s

Rp)1(2=E ⋅
−ν  (2.2) 

2

2
2 s

Rp)1(2=E ⋅
−ν  (2.3) 

ahol  
n Poisson-tényező (-) 
R  terhelő tárcsa sugara (mm) 
p alkalmazott maximális terhelőfeszültség (0,3 N/mm2 földművön, 0,5 

N/mm2 pályaszerkezeti réteg esetén) (N/mm2) 
s1, s2 az egyes terhelési folyamat végén mérhető süllyedéskülönbségek (mm) 

 
Amennyiben egy átlagos Poisson-tényezőt (n = 0,5) helyettesítünk be, az összefüggések 

egyszerűbb alakra hozhatók. A gyakorlatban ezek az összefüggések terjedtek el. 

1
1 s

Rp5,1=E ⋅  (2.4) 

2
2 s

Rp5,1=E ⋅  (2.5) 

A két modulus hányadosából képezhető a tömörségi tényező, melyet a két terhelési folya-
mat süllyedéseinek hányadosaként képezhetünk (Boromisza, 1960).  
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A tömörségi tényező értéke minél kisebb, annál tömörebb az anyag. Értéke 2,0-2,5 alatt 
fogadható el. A tömörségi tényező a megfigyelések alapján szorosan összefügg a tömörségi 
fokkal (Nemesdy, 1989). Az összefüggések a pályaszerkezeti alaprétegek építési előírásaira 
vonatkozó Útügyi Előírásba is bekerültek (ÚT 2-3.206:2007). 

Ha Tt = 2,5, akkor Trr ≈ 85 % 

Ha Tt = 2,2, akkor Trr ≈ 90 % 

Ha Tt = 2,0, akkor Trr ≈ 95 % 

A mérés hátránya, hogy nehéz ellensúly (pl. megrakott tehergépkocsi) szükséges illetve 
meglehetősen lassú (kb. 1 mérés / 30 perc). Az ebből következő kevés mérési pont miatt álta-
lában megfelelő statisztikai feldolgozás nem végezhető.  

2.2.3.3. CBR VIZSGÁLAT 

A California Bearing Ratio (CBR) értéke a talajréteg relatív teherbírásának jellemzésére 
szolgál (Kézdi, 1975).  

Laboratóriumban a vizsgált talajt Proctor-készülékkel CBR edénybe tömörítjük, meghatá-
rozzuk az optimális víztartalmat és a legnagyobb száraz térfogatsűrűséget. Emellett meghatá-
rozzuk, hogy a földmű építése során milyen tömörséget szeretnénk elérni, és az ehhez tartozó 
tömörséget állítjuk elő döngöléssel (megfelelő víztartalom biztosítása mellett) az edényben.  

Az edényt a CBR készülékbe helyezve egy 50 mm átmérőjű acél hengert nyomunk a talaj-
ba úgy, hogy a terhelés sebessége állandó értékű legyen (kb. 1,3 mm/perc). A terhelés-
alakváltozás függvény felrajzolása után leolvassuk a 2,5 és 5,0 mm-hez tartozó terhelőfeszült-
ség értékét. Ezt viszonyítjuk a 100 %-osnak feltételezett, tömör zúzottkő réteg adott benyo-
módásához tartozó erő értékéhez. A két hányados közül a nagyobb lesz a mértékadó CBR 
érték.  

Ismert, hogy a CBR és az E2 érték között jó korrelációval rendelkező összefüggés adható 
meg (MSZ 2509/2:1989): 

E2 = 10·CBR2/3 (2.7) 

2.2.3.4. DINAMIKUS EJTŐSÚLYOS TEHERBÍRÁSMÉRÉSEK 

Az ejtősúlyos eszközök segítségével gyorsan és egyszerűen mérhető a földmű és szemcsés 
alaprétegek dinamikus teherbírási modulusa.  

Disszertációm ezekkel a berendezésekkel foglalkozik, elméleti és gyakorlati ismertetésüket 
a vonatkozó fejezetek tartalmazzák. 
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3. DINAMIKUS EJTŐSÚLYOS TEHERBÍRÁSMÉRŐ 
BERENDEZÉSEK 

3.1. BEVEZETÉS 

Az dinamikus teherbírásmérő berendezések alkalmazása földművek és pályaszerkezeti ré-
tegek ellenőrzésére és minősítésére az utóbbi évtizedekben az egész világon megindult. A 
kötőanyagos pályaszerkezeti rétegek (általában aszfaltok) esetében a nehéz ejtősúlyos beren-
dezések adnak értékelhető eredményt, míg földművek és kötőanyag nélküli alaprétegek esetén 
ezek kevésbé terjedtek el. Ezeken a rétegeken inkább a könnyebb, hordozható eszközök hasz-
nálhatók.  

Mindennek oka, hogy a mai felgyorsult világunk nem kerülte el az építőipart sem. A föld-
művek építési idejének csökkentése irányában mutatkozó kivitelezői és megrendelői igények 
miatt a földművek minőségének vizsgálatát is felgyorsult tempó jellemzi, így a gyors és haté-
kony minőségellenőrzési berendezések és eljárások egyre inkább előtérbe kerülnek. 

A teherbírási és tömörségi követelmények viszonylag keveset változtak az utóbbi évtize-
dek során, ám annál inkább változtak és változnak a fenti fő két minősítési paraméter mérésé-
re és meghatározására szolgáló eljárások és mérőeszközök. A hagyományos kiszúróhengeres, 
gumiballonos vagy homokszórásos tömörségmérést hazánkban és sok más országban gyakor-
latilag felváltotta az izotópos tömörségmérés.  

Hasonlóképpen megindult az időrabló és nehézkes statikus teherbírásmérés lehetséges ki-
váltása egyéb (jellemzően dinamikus) módszerekkel.  

Ezek a dinamikus módszerek képesek lehetnek arra, hogy idővel a statikus teherbírásmérés 
mellett önálló és azzal egyenértékű minősítési paraméterré váljanak. 

3.2. A DINAMIKUS TEHERBÍRÁSMÉRÉS ELMÉLETE 

A dinamikus teherbírásmérő berendezések elméletének részletes ismertetése az I. mellék-
letben található.  

A mellékletben részletesen ismertetem a talajok esetén definiálható modulusokat, a dina-
mikus modulusok számítását valamint mindezek gyakorlati megoldását. 

3.3. A KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS BERENDEZÉSEK RÖVID 
FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE 

3.3.1. ELSŐ FEJLESZTÉSEK 

Az első dinamikus berendezések fejlesztése az 1960-as években indult meg. Ekkor indul-
tak meg az első kutatások a talajon guruló kerék hatásának modellezése témakörében. A ko-
rabeli vizsgálatok kimutatták, hogy a járműforgalom hatása olyan dinamikus igénybevétel, 
amit statikus terheléssel nem célszerű és nem is javasolt modellezni.  
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Japánban Asai vezetésével elkezdtek egy viszonylag egyszerű ejtősúlyos berendezést fej-
leszteni, mely már akkor nagyon hasonlított a mostani modern berendezésekre (Brandl et al, 
2003). Már akkor 30 cm-es átmérőjű tárcsával szerelték fel, az ejtősúly tömegét 11,9 kg-osra 
vették fel. Sőt már egy gumi csillapítóelemet is helyeztek a tárcsa tetejére. 

1961-ben kerül említésre az első változtatható ejtési magasságú berendezés, melynek 25 
cm-es átmérőjű tárcsája volt. Itt említik először a süllyedésmérés vibrográffal történő techni-
káját. 

Ebben az időben az amerikai hadseregnél is kísérleteztek hasonló berendezések fejleszté-
sével.  

Az egykori NDK-ban a hatvanas évek elején folytak ejtősúlyos berendezéssel kapcsolatos 
fejlesztések, kísérletek, elsősorban a mérési pontossággal és a méréstechnológia témakörében. 
Ebben az időben vizsgálták először az elhaladó jármű terhelési idejét, hogy a berendezések 
terhelési idejét ehhez tudják igazítani (Kudla et al, 1991). 

Dán és svéd kísérletek is folytak a későbbiekben. Dániában inkább a nehéz ejtősúlyos be-
rendezések irányában haladtak a kutatások, míg Svédországban egy a maiakhoz hasonló 
könnyű ejtősúlyos berendezést fejlesztettek (Orrje, 1996), ám ennek továbbfejlesztése elakadt. 
A korabeli kutatássorozatok már igyekeztek a mért dinamikus modulust a statikushoz hasonlí-
tani.  

Az 1970-es évek elején sportpályák felületi teherbírásának méréséhez Weingart fejlesztett 
ki egy kisméretű dinamikus eszközt az NDK-ban (Brandl et al, 2003). Az évtized vége felé 
elkészült az első szabvány is az eszközről és annak alkalmazásáról (TGL 11 461/10, 1978). 
Nem sokkal később jelent meg a Clegg Impact Tester (CIT) első változata is.  

Az 1970-es években hazánkban a KÖTUKI-ban folytak vizsgálatok az NDK-ban kifejlesz-
tett berendezéssel (Boromisza, 1993). Ekkor az elmozdulást még tasztográffal mérték, ám 
megkezdődtek a kísérletek gyorsulásmérővel is. Készültek helyszíni mérések is, ám a további 
kísérletek személyi és egyéb okok miatt leálltak. 

Az 1980-as évek elejétől a berendezések fejlesztése a mai, modern berendezések irányában 
folytatódott. 

3.3.2. MODERN EJTŐSÚLYOS BERENDEZÉSEK 

A 80-as évek elején megkezdődött a modern elektronikus mérési technológiák (geofón, 
gyorsulásmérő) beillesztése a berendezésekbe. Az elérhető korszerű technológiákkal valamint 
az elméleti háttér tisztázásával lehetővé vált a megfelelő terhelési idő (kb. 18-20 ms) biztosí-
tása is valamint a felmerülő pontossági igények (0,01 mm) kielégítése is (Brandl et al, 2003). 

Ekkoriban Németországban már több mint 400 ilyen könnyű ejtősúlyos készüléket hasz-
náltak. Gyorsan megindult az ipari felhasználás is, elsősorban a német vasútépítés és fenntar-
tás körében, ahol felfigyeltek a kisméretű, ezáltal könnyen hordozható, megbízható eszközök-
re.  

A berendezések elterjedése és felhasználási területük növekedése azóta is tart. A meglévő 
berendezéseket fokozatosan fejlesztik, mostanában elsősorban az adattárolás és adatátvitel 
(PDA, bluetooth, chipkártya) korszerű megoldása, valamint a több érzékelős, komplex beren-
dezések irányában. 
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3.4. JELENLEG ELÉRHETŐ KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS BE-
RENDEZÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

3.4.1. BEVEZETÉS 

A hosszú fejlődési út jelen szakaszában számos modern könnyű ejtősúlyos teherbírásmérő 
berendezés áll a minőségellenőrzéssel foglalkozó kivitelezők és beruházók rendelkezésére. 

Mivel gyakorlatilag ezek a nehéz ejtősúlyos (FWD) berendezések könnyített változatai, a 
felépítésük, kialakításuk igen hasonló egymáshoz. Mindegyikük egy vezetőrúd mentén leejtett 
tömeg által keltett erőt –egy csillapítóelemen keresztül – viszi át a terhelőtárcsára, majd végső 
soron a talajra.  

 
Eltérést közöttük lényegében csak öt paraméterben találhatunk:  

– a tárcsa átmérőjében,  

– az ejtősúly tömegében,  

– az ejtési magasságban,  

– a csillapítóelemben (teherátadás módjában) illetve  

– a tárcsa elmozdulásának mérésében (geofón vagy gyorsulásmérő). 

3.4.2. A BERENDEZÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A  3.1. táblázatban összefoglaltam a legelterjedtebb készülékek fontosabb adatait. A táblá-
zatot a fenti 5 paraméter eltéréseinek hangsúlyozásával állítottam össze. 

A táblázatban az összehasonlíthatóság miatt feltüntettem a B&C berendezés adatait is, no-
ha a berendezést szélesebb körben csak idehaza alkalmazzák. 

 
A berendezések részletes bemutatását a II. melléklet tartalmazza. 
 
A későbbiekben az egyes készülékeket a saját nevükkel, míg a ZORN, HMP, WEMEX tí-

pusú berendezéseket összefoglaló néven, „német típusú berendezések” elnevezéssel fogom 
jelölni. 

 
Látható, hogy a fejlesztési irány manapság egyértelműen a rugalmasan változtatható para-

méterek bevezetése valamint a modern adattárolási és adatátviteli rendszerek beillesztése. 
Többféle tárcsaátmérő és ejtősúly, hozzá rugalmasan beállítható ejtési magasság jellemzi a 
legtöbb készüléket. Ezáltal szabadon megválasztható, jóval nagyobb terhelési feszültségek is 
elérhetők, mint a korábbi típusok esetén. 

Jelenleg a világon a két legelterjedtebb berendezés a Zorn-féle német típusú illetve a 
PRIMA 100 berendezés. Mellettük az Egyesült Államokban elterjedt még a GeoGauge beren-
dezés. A Keros, Loadman berendezések ritkábban használatosak, míg a TRL nevű eszközt 
csak elvétve, jellemzően Nagy Britanniában használják. 
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 3.1. táblázat: A jelenleg elérhető könnyű ejtősúlyos berendezések összehasonlítása 

Eszköz 
neve 

Alkal-
mazható 

tárcsa 
átmérője 

(mm) 

Ejtő-
súly 
tö-

mege 
(kg) 

Ejtési 
magasság 

(cm) 

Elmozdulás 
mérése 

Elmozdu-
lásmérő 

elhelyezé-
se 

Ter-
helési 

idő 
(ms) 

Tárcsa 
alatti 

feszültség
(kN/m2) 

Német  
típusú 
(Zorn, 
HMP, 

WEMEX) 

100 
(Zorn) 

200 
(Zorn) 

300 
(mind) 

10 

kalibráció 
során 

beállítva 
(kb. 70 cm) 

gyorsulás-
mérő 

tárcsa 
felső 

részén 
18±2 100 

(állandó) 

B&C 163 11±1 72±5 gyorsulás-
mérő 

tárcsa 
felső 

részén 
18±2 300-350 

(állandó) 

KEROS 

100 
150 
200 
300 

10 
15 
20 

változtatható geofón 

talajjal 
érintkez-
ve, tárcsa 

alján 

15-30 0-200 

PRIMA 
100 

100 
200 
300 

10 
15 
20 

változtatható geofón 

talajjal 
érintkez-
ve, tárcsa 

alján 

15-20 0-200 

LOAD-
MAN 

132 
200 
300 

10 80 gyorsulás-
mérő tárcsán 25-30 0-120 

TRL 
Foundation 

Tester 

200 
300 10 változtatható geofón 

talajjal 
érintkez-
ve, tárcsa 

alján 

15-20 0-120 

GeoGauge* 114 
10 kg 
(teljes 
súly) 

– – tárcsán 

terhelési 
frekven-

cia 
100-196 

Hz 
<1 

* Kis amplitúdójú rezgést ad át a talajnak 
 

3.4.3. EGYÉB DINAMIKUS TEHERBÍRÁSMÉRŐ ESZKÖZÖK 

A fentiek mellett még léteznek még további eszközök, ám azokat jellemzően csak egyes 
országokban alkalmazzák. Ezeket a berendezéseket a II. melléklet IX. pontja mutatja be váz-
latosan. 

3.4.4. A BERENDEZÉSEK ALKOTÓELEMEINEK ÉS PARAMÉTEREINEK 
HATÁSA A SZÁMÍTOTT MODULUSRA 

A készülékek egyes részeivel, azok mért eredményekre gyakorolt hatásával kapcsolatos 
részletes kutatási eredményeket a III. mellékletben mutatom be.  

Legfontosabb eredmények Weingart, Thom és Fleming valamint Brandl et al publikációi-
ban találhatók (Weingart, 1991, Weingart, 1994, Weingart, 1998, Thom and Fleming, 2002, 
Brandl et al, 2003). 
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A mellékletben található elemzésben részletesen bemutatom az irodalomkutatás során 
megismert vizsgálatokat, melyek a 

• tárcsaátmérő 

• csillapítóelem típusa 

• tárcsa alatti terhelés 

• elmozdulásmérő típusa 

• tárcsaszorzó 

• Poisson-tényező 

hatását vizsgálták. 
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4. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK ÁLTALÁNOS 
ISMERTETÉSE 

Az alábbiakban bemutatom az általam végzett laboratóriumi vizsgálati rendszer összeállí-
tását, a mérések során alkalmazott eszközöket és berendezéseket. Bemutatom a vizsgálatok 
során alkalmazott talajt, valamint az egyes rétegeken elvégzett méréseket. Ebben a fejezetben 
csupán az általános laboratóriumi körülmények és berendezések szerepelnek, a mérési ered-
mények részletes ismertetését és elemzését a vonatkozó fejezetek tartalmazzák. 

4.1. LABORATÓRIUMI ELRENDEZÉS 

A laboratóriumi vizsgálat során egy 1,4 x 1,4 m-es, négyzetes alaprajzú, 1,2 m mély acél 
kádat alkalmaztam.  

A kádnak közvetlen alsó lemeze nem volt, így az alsó merev alátámasztó felületet az épület 
vasbeton aljzata jelentette. A kád három oldalról zárt volt, míg egyik oldalát kivehető fapallók 
alkották a beépített anyaghoz való könnyű hozzáférés érdekében.  

A kádat egy acél keretrendszer alatt helyeztem el, mely az épület födéméhez volt rögzítve. 
Ez a statikus tárcsás teherbírásméréshez szolgált ellentartóként.  

A vizsgálati elrendezést mutatja a  4.1. kép és  4.2. kép. 
 

  
 4.1. kép: Laboratóriumi elrendezés 1.  4.2. kép: Laboratóriumi elrendezés 2. 

 
 

4.2. VIZSGÁLT TALAJTÍPUS, A TALAJVÁLASZTÁS IN-
DOKLÁSA 

Egy gyakori és a földművek építése során széles körben alkalmazott magyarországi talajt 
vizsgáltam.  

Az iszapos finomhomok (lösz), mely hatalmas területeken található meg hazánkban, igen 
elterjedt töltésképző anyag. Ez a talajtípust több autópálya és gyorsforgalmi út építése során is 
beépítették, és várhatóan az M6-os autópálya építése során is nagy tömegben kap szerepet a 
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földművek építése során. A laboratóriumban általam vizsgált talaj Biatorbágy környékéről 
származik.  

Noha ez a talaj jellemzően a földmű alsó részébe kerül, a megfelelő tömörségi és teherbírá-
si követelmények megfelelősége komoly hatással van a földmű felső 1,0 m-ébe kerülő anya-
gok, valamint a pályaszerkezeti alsó alaprétegek hosszú távú viselkedésére. 

 
A vizsgált talaj az új MSZ EN szabvány elnevezése szerint kissé agyagos iszapos finom-

homok, a korábbi magyar szabvány szerint iszapos homoklisztnek minősíthető. A talaj szerves 
anyagot nem tartalmazott. 

Az MSZ EN szerinti szemeloszlási vizsgálat eredményét a IV. melléklet mutatja. A görbe 
három, különböző időpontban végzett szemeloszlási vizsgálat összesített eredményét mutatja. 
A vizsgálatok során két különböző laboráns végezte el a kísérleteket, így az ábrán a három 
mérés átlagából képzett, lehető legpontosabb szemeloszlási görbét tüntettem fel. 

A vizsgálatok megkezdése előtt összesen 2 db módosított Proctor-kísérlet készült eltérő 
időpontban, két különböző laboráns közreműködésével. Ennek eredményeképpen meghatá-
roztam a maximális száraz térfogatsűrűség (rdmax = 1,92 g/cm3) és az optimális víztartalom 
(wopt = 10,5 %) értékét. A görbét a szokásos 4-6 pont helyett tehát összesen 12 pont alapján 
határoztam meg (a Proctor-görbét szintén lásd az IV. mellékletben).  
A pontokra harmadfokú görbét illesztve adódott a legpontosabb Proctor-görbe.  
Célszerű volt a több pontos Proctor-vizsgálat elvégzése is, mert a dinamikus tömörségmérés-
hez szükséges nedvességkorrekciós tényező előállításához ez mindenképpen javasolt. 

4.3. A VIZSGÁLT TALAJ BEÉPÍTÉSE ÉS TÖMÖRÍTÉSE 

A vizsgált talajt a kádba kézi erővel lapátoltam be, majd elektromos lapvibrátorral tömörí-
tettem ( 4.3. kép).  

A beépítés előtt a talaj víztartalmát – kézi keveréssel – igyekeztem az optimális víztartalom 
közelébe (±1-2 %) beállítani, így elméletileg a legnagyobb tömörséget tudtam elérni.  

A talajt általában egyenletes rétegvastagságokban tömörítettem be (3-12 cm).  
A beton aljzathoz közel a rétegvastagságot kisebbre választottam, míg a beépített talaj tel-

jes vastagságának növekedésével a beépítési rétegvastagság is növekedett, ám ez sosem ha-
ladta meg a 12 cm-t.  

(A maximális beépítési rétegvastagság meghatározása a beépítési és tömörítési tapasztala-
tok alapján történt. 12 cm-nél nagyobb rétegvastagság esetén a talajréteget a vibrolapos tech-
nológiával már nem lehetett megfelelően tömöríteni, a réteg alsó 1/3-a már nem tömörödött 
megfelelően. Emiatt minden esetben ennél kisebb rétegben tömörítettem be a talajt.) 

4.4. ELVÉGZETT MÉRÉSEK 

A beépített rétegek tetején elvégzett méréseket a  4.1. ábra mutatja.  
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 4.3. kép: A talaj tömörítése a kádban labvibrátorral 

B&C B&C

B&C

német

tárcsás

típusú

német
típusú

német
típusú

rétegvastagság-mérés

tömörségmérés

ellentartó keret

1,40

1,
40

 
 4.1. ábra: Elvégzett mérések a kádban a rétegek tetején 
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A kád közepén végzett statikus tárcsás mérés körül 120°-os szögben végeztem el a 3-3 db 
német típusú ejtősúlyos teherbírásmérés valamint a B&C tömörség- és teherbírásmérést.  

A mérések közvetlen közelében, szintén egyenletesen elosztva végeztem el a beépített ré-
teg vastagságának valamint a réteg kiszúróhengeres tömörségvizsgálatát.  

Az elvégzett méréseket és azok eredményeit a V. melléklet részletezi.  
 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes eredményeit a VIII. mellékletben, míg a jegyző-

könyveket a IX. mellékletben csatoltam. 
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5. DINAMIKUS TEHERBÍRÁSMÉRÉS NÉMET TÍPU-
SÚ BERENDEZÉSSEL 

5.1. BEVEZETÉS 

A dinamikus teherbírásmérés egyik hazánkban elterjedt eszköze a német típusú berende-
zés. Ezek közül leginkább a Zorn-féle berendezés ismert, de számos laboratórium és kivitele-
ző használ HMP vagy WEMEX berendezést. Ezen túlmenően léteznek egyéb típusok is, de 
ezek magyarországi alkalmazásáról nincsenek információim. 

Kivitelezők, Mérnökök jelenleg csupán a földmű homogenitásának vizsgálatához alkal-
mazzák ezt a fajta dinamikus eszközt. Általában egy statikus-dinamikus összemérés után (a 
dinamikus műszert tulajdonképpen „bekalibrálva”) egy nagyobb felület gyorsan végigmérnek 
és kijelölik a nem kielégítő teherbírású felületeket illetve szakaszokat. Jelenleg ezt javasolja 
az ÚT 2-1.222:2007 szabvány is. 

A dinamikus és statikus teherbírásmérés kapcsolata régóta foglalkoztatja az útépítéssel és 
annak minősítésével foglalkozó hazai szakembereket. Ám a tervezők, kivitelezők, megbízók 
számára a gyakorlatban is alkalmazható összefüggést illetve táblázatot még nem sikerült ösz-
szeállítani és elfogadtatni.  

Emiatt célszerűnek tűnt egy hazai mérési eredményeken és tapasztalatokon alapuló olyan 
táblázat kidolgozása, mely továbblép a jelenlegi helyzeten és a kivitelezők és Mérnökök szá-
mára a gyártásközi minőségellenőrzéshez és a megfelelő teherbírás igazolásához egy további 
segítséget nyújt. 

5.2. A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE 

A német típusú berendezést és fontosabb részeit mutatja be az  5.1. ábra.  
A vezetőrúd mentén egy 10 kg-os súlyt ejtünk a 300 mm átmérőjű acél tárcsára. A teherát-

adást acélrugós csillapítóelem végzi. A rúd függőlegességének beállításához egy szelencés 
libella szolgál. A mérési adatokat korszerű feldolgozó elektronika gyűjti, a mért és számított 
értékeket egyszerű kijelző jeleníti meg. 

5.3. A DINAMIKUS TEHERBÍRÁSI MODULUS SZÁMÍTÁSA 

A berendezés az ismert Boussinesq-féle képletet alkalmazza a teherbírási modulus számí-
tásához, ám az állandó értékek behelyettesítésével a képlet leegyszerűsödik. 

Az eredeti Boussinesq-összefüggés: 

0

2

vd s
Rp)1(cE ⋅⋅−⋅

=
υ   (N/mm2) (5.1) 

A 30 cm tárcsaátmérőjű berendezés állandó értékű terhelési feszültséget (0,1 N/mm2), 
n=0,5 értékű Poisson-tényezőt és c=2 tárcsaállandót alkalmaz a számítás során. A berendezés 
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nem teszi lehetővé, hogy a fenti állandó paramétereket változtassuk, így a fenti adatok behe-
lyettesítésével az (5.1) képlet jóval egyszerűbb formára hozható. 

0
vd s

5,22E =   (N/mm2) (5.2) 

ahol 
s0  a berendezés által regisztrált tárcsaközép-süllyedés (mm). 

 
A mérés során három előejtést alkalmazunk, mely biztosítja a megfelelő felfekvést a mért 

réteg felszínén. A következő három ejtés során a berendezés gyorsulásmérő segítségével méri 
a tárcsa középpontjának függőleges elmozdulását, majd a három ejtés átlagából számítja a 
modulust (lásd 5.2 képlet). 

 

 
 5.1. ábra: Német típusú dinamikus teherbírásmérő berendezés (HMP típusú) 

 

5.4. NEMZETKÖZI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Ebben a fejezetben röviden bemutatom azokat az eredményeket, melyeket a német típusú 
berendezésekkel végzett kísérletek során kaptak. Itt elsősorban a többi mért modulushoz való 
összehasonlításra térek ki, mert ez a fejezet jellemzően ennek a hazai tapasztalataival és kuta-
tásával foglalkozik. 

Fontosnak tartom ezt az elemzést, mivel az eddigi külföldi tapasztalatok – pozitív és nega-
tív irányban egyaránt – eddig is jelentősen befolyásolták a hazai alkalmazási kört, a felhaszná-
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lás módját és irányát. Különösképpen igaz ez a németországi és ausztriai tapasztalatok és sza-
bályozások átvételére, melyre számos példa akad. 

5.4.1. NEHÉZ ÉS KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS MÉRÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÁ-
SA 

Az elmúlt 10 évben számos külföldi kísérlet készült a nehéz és a könnyű ejtősúlyos modu-
lusok összehasonlításának témakörében. A két érték összehasonlítása egyértelműen adódott, 
miután a könnyű berendezések a nehéz ejtősúlyos berendezésekből fejlődtek ki.  

Az ismert eredmények jellemzően 0,3-0,7-es szorzótényezőt javasolnak (lásd VI. mellék-
let). A legtöbb eredmény azt mutatja, hogy Evd értéke jelentősen kisebb (kb. a fele), mint a 
nehéz ejtősúlyos berendezéssel mérhető modulus. Ennek fő oka egyértelműen a kisebb tárcsa 
alatt ébredő feszültségben keresendő (Fleming et al, 2000). 

5.4.2. STATIKUS ÉS DINAMIKUS MÉRÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Németországban, Ausztriában már a berendezések megjelenése óta készültek helyszíni és 
laboratóriumi vizsgálatok a statikus és dinamikus modulusok közötti kapcsolat kimutatására.  

A hazai gyakorlathoz hasonlóan Németországban is a statikus modulus alapján történik a 
minősítés, így érthető módon ennek dinamikus modulussal történő kiváltására törekedtek rég-
óta a kutatók.  

A berendezések terjedésével számos más országban is (pl. Portugáliában, Lengyelország-
ban, Szlovéniában) megindultak a részletes kutatások a témakörben.  

A kutatások számszerű részleteit a VI. mellékletben mutatom be.  
 
Az irodalomban hozzáférhető nemzetközi kísérleti eredményeket – a könnyebb áttekinthe-

tőség érdekében – grafikonon dolgoztam fel ( 5.2. ábra). 
Mivel számos publikáció nem egyértelmű regressziós összefüggést ad meg, hanem határér-

tékeket, így az összesítés során a regressziós egyenletek mellett berajzoltam azokat az össze-
függéseket is, melyek adott E2 értékhez tartozó Evd határértékeket mutatják.  

A grafikonon vastag, szaggatott vonallal jelöltem azt a négy előírást, illetve szabványt, 
mely egyértelmű, tömörségtől független E2 – Evd értékpárokat ad meg. Vékony szaggatott 
vonallal bejelöltem a 2-szeres illetve 3-szoros kapcsolatot ábrázoló egyenest is. 

A grafikon mellett az egyszerűség kedvéért nem tüntettem fel a regresszió szorosságát mu-
tató korrelációs tényezőket, miután ezek igen tág határok között mozogtak (R=0,58÷0,83). 
Célom csupán az volt, hogy vázlatosan bemutassam a két modulus közti kapcsolat nagyság-
rendjét és az eddigi nemzetközi tapasztalatokat. 

 
A grafikonon jól látszik, hogy majdnem az összes korábbi tapasztalat legalább E2 ≥ 2÷3·Evd 

összefüggést adott meg. Csupán Kim et al kapott jelentősen kisebb eredményt, ám ebben az 
esetben 15-50 N/mm2-es statikus modulus tartományban végzett 22 db mérés extrapolációjá-
ról van szó (Kim et al, 2007). 
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 5.2. ábra: Nemzetközi E2 – Evd összehasonlító eredmények összefoglalása 
 
 
Számos kutató jutott E2 ≥ 3·Evd összefüggésre, azaz eredményeik szerint a statikus modu-

lus legalább 3-szorosa a dinamikus modulusnak.  
 
Jól látszik tehát, hogy a statikus modulus a nemzetközi kutatások szerint gyakorlatilag 

minden esetben az Evd modulus legalább kétszerese. Csupán nagyon kevés eredmény (szám-
szerűleg kettő) született ennél kisebb átszámítási szorzó bizonyítására. Ebből azonban az 
egyik a kétszeres kapcsolatot mutató egyenes közvetlen közelében halad, a másik egy vi-
szonylag alacsony modulustartományt vizsgált csupán. 

 
A vastag, szaggatott vonallal ábrázolt szabványok egyértelműen az alsó határvonalon adják 

meg a küszöb- illetve megfeleltethetőségi értékeket. Gyakorlatilag a Németországban alkal-
mazott tartományi és nemzeti szabványok mindegyike az E2 = 2·Evd egyenes közvetlen köze-
lében halad. Annak ellenére, hogy számos kutató ad meg 2,5-3-nál is magasabb átszámítási 
szorzót, az eddig megjelent szabványok és előírások a biztonság javára közelítve a legalacso-
nyabb, 2-es szorzót (vagy ahhoz nagyon közeli értéket) alkalmaznak. Tehát tulajdonképpen a 
mérési adatok által meghatározott összefüggések „alsó burkolóját” adják meg. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy az E2 – Evd közvetlen átszámítás helyszíni és laboratóriumi 
mérések segítségével csak viszonylag rossz korrelációval végezhető el, ám elegendő számú 
mérési adat segítségével viszonylag megbízható alsó minősítési határértékek adhatók meg.  
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5.4.3. TÖMÖRSÉGTŐL FÜGGŐ HATÁRÉRTÉKEK A NÉMET SZABÁLYO-
ZÁSBAN 

A korai földművekkel és földműanyagokkal kapcsolatos kutatások egyértelműen kimutat-
ták, hogy a tömörség növekedésével emelkedik a teherbírási modulusok értéke is. Ennek meg-
felelően számos előírás különbözteti meg a tömörségek függvényében az elérendő E2 és Evd 
értékre vonatkozó követelményeket. 

Az előzőekben a tömörségtől független összehasonlítási eredményeket ismertettem. Ebben 
a fejezetben, valamint a VII. mellékletben azokat a – jellemzően német – szabályozásokat 
tekintem át, melyek a talaj típusának és tömörségének függvényében eltérő statikus és dina-
mikus határértékeket írnak elő. A táblázatokban egyértelműen megkülönböztetik az egyes 
tömörségi fokokhoz tartozó E2 és Evd értékeket. 

(Fontos megjegyezni, hogy útépítési földműveknél Németországban az egyszerűsített 
Proctor-vizsgálatot és az abból számítható tömörségi fokot alkalmazzák, emiatt szerepelnek a 
táblázatokban 100 %, vagy annál nagyobb tömörségi értékek.) 

Látható tehát, hogy léteznek már olyan komplex földmű-minősítési szabályozások, melyek 
már egyértelműen tartalmazzák az Evd dinamikus teherbírási modulusokra vonatkozó kritéri-
umokat és megkülönböztetik az egyes talajtípusokat és tömörségeket is. Ez mindenképpen 
irányt mutathat a hasonló táblázatok magyarországi bevezetéshez. 

5.4.4. STATIKUS ÉS DINAMIKUS MODULUS ÖSSZEFÜGGÉSE AUSZTRI-
ÁBAN 

Ausztriában 2008. év elején léptek hatályba a földművek minőségellenőrzésével kapcsola-
tos új előírások.  

A korábbi előírások átdolgozása során újraértékelték a szükséges és elérendő tömörségi és 
teherbírási követelményeket, valamint ezáltal lezárult a korszerű minőségellenőrzési módsze-
rek szabványosítási folyamata is. Az általános követelményrendszer (RVS 08.03.01, 2008) 
mellett az említett korszerű módszerek (könnyű ejtősúlyos teherbírásmérés valamint a teljes 
felületű ellenőrzés /CCC, FDVK/) külön szabályozás alá kerültek. 

Ezek közül az RVS 08.03.04 számú tervezet tartalmazza a német típusú ejtősúlyos eszkö-
zökre vonatkozó szabályokat és előírásokat.  

A szabvány tartalmaz egy konkrét átszámítást Evd és a statikus mérés első terhelési ciklu-
sának E1 modulusa között, melynek képletét számos laboratóriumi és helyszíni mérési feldol-
gozása után határozták meg (Adam, 2007).  

(Fontos megjegyezni, hogy Ausztriában a földművek és visszatöltések teherbírási követel-
ményeit is az E1 modulusra vonatkoztatják.) 

A szabályozás ezen túlmenően bevezeti az ún. kalibrációs faktort, melyet minden egyes 
készülékre az esedékes kalibrálás során kell meghatározni, és a mért teherbírási adatokat a 
kapott faktorral korrigálni kell.  

A szabvány szerint az átszámítási képletek szemcsés és kötött talajokra eltérőek ( 5.3. ábra). 
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 5.3. ábra: Átszámítás E1 és Evd között az új osztrák előírás alapján 

 
 

5.5. HAZAI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

A korai fejlesztésű berendezések hazai bevezetését követően megindultak az első összeha-
sonlító mérések.  

Legelőször a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) készített egy vizsgálatsorozatot Baksay 
János vezetésével, melynek eredményeképpen a szakmában sokszor „KTI-féle képlet”-nek 
nevezett összefüggést állították fel (Közlekedéstudományi Intézet, 1995).  

1,9E52,0E 2vd +⋅=                  (R=0,87) (5.3) 

Az összefüggés azóta is gyakran feltűnik dinamikus mérési jegyzőkönyvökön illetve jelen-
tésekben, annak ellenére, hogy viszonylag kevés számú mérési ponton alapult és részletes 
talajazonosítás sem készült hozzá.  

Az intézet 1996-ban a képlet pontosítását tűzte ki célul, ám csupán 12 újabb mérési ered-
ményt tudott felhasználni, így végül az eredeti képlet nem változott (Közlekedéstudományi 
Intézet, 1996). 

Az elvégzett mérések után megindult a nemzetközi szabványok honosítása valamint a ta-
pasztalatok átvétele. Elkezdődött, ám nem fejeződött be a követelményrendszer meghatározá-
sa (Közlekedéstudományi Intézet, 1999).  
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Németországi tanulmányutat követően 2000-ben indult meg a hazai kalibrációs feladatok 
elvégzésére szolgáló berendezés fejlesztése a KTI épületében (Közlekedéstudományi Intézet, 
2000). 

Azóta az országban történtek mérések a két dinamikus mérés összehasonlítására, ezek né-
melyike cikk formájában is megjelent.  

A MÁV-nál német mintára indult kísérletsorozat eredményeit Kiss és társai cikkben fog-
lalták össze, ahol különböző talajtípusok és talajkeverékek esetén javasolnak összefüggést, ám 
szintén viszonylag kevés mérési pont alapján (Kiss és társai, 2003). A kutatási eredmények 
valamint a nemzetközi tapasztalatok ismeretében a MÁV bevezette a német típusú teherbí-
rásmérést a vágányzónában történő minősítéshez. A statikus teherbírás itt nem megoldható az 
ellensúly igénye miatt, így csupán a kisebb, kézi berendezések alkalmazása célszerű.  

2004-ben a BME Geotechnikai Tanszéke készített összehasonlító méréseket zúzottkő 
ágyazaton. A mérések ipari padlón készültek, összesen 12 statikus mérési pontban és annak 
közvetlen környezetében (Tompai, 2005). 

Az elmúlt években néhány kivitelezői labor készített kisszámú összehasonlító vizsgálatot. 
Az Egút Zrt. és a H-TPA Kft. laboratóriumainak mérései azonban jellemzően saját felhaszná-
lásra készültek, szélesebb körű publikálásra mindeddig nem kerültek.  

Sajnálatos módon azonban a legtöbb méréshez nem állt rendelkezésre vizsgálati jegyző-
könyv, sem megfelelő talaj-azonosítási illetve Proctor-vizsgálat, csupán a talaj hozzávetőleges 
típusára (szemcsés, kötött, zúzottkő, stb.) vonatkozó információ volt elérhető. 

5.6. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁS 

A berendezések széles körű alkalmazásához, a mérési eredmények akkreditálásához szük-
ség volt a megfelelő ágazati szabványok kidolgozására. 

Németországban TGL 11 461/10 számon adták ki az első szabályozást 1978-ban. Ez az 
1970-es években kifejlesztett, még 340 mm-es átmérőjű acéltárcsával és 12,5 kg-os ejtési 
súllyal rendelkező eszközre vonatkozott (TGL, 1978).  

A mai korszerű berendezésekre vonatkozó szabványt TP BF-StB Teil B 8.3 számon adták 
ki 1993-ban, mely a mérést, annak részletes leírását, az eredmények feldolgozását tartalmazta. 
Az előírás átdolgozott kiadása 2003-ban lépett hatályba (TP BF - StB, Teil B 8.3, 2003).  

 
Az első kalibrációs utasítást Németországban a könnyű ejtősúlyos készülékekhez a Kölni 

Útügyi és Közlekedési Kutatóintézet adta ki 2001-ben. Akkoriban három gyártó telephelyén 
lehetett kalibrálni Németországban, a berendezés vásárlásakor a kalibrációs bizonyítványt is 
megkapta a vevő. Azóta minden gyártó helyén működik kalibrációs berendezés, miután a be-
rendezések első és folyamatos kalibrációja szükséges az akkreditált méréshez. 

 
Mint korábban bemutattuk, Ausztriában 2008. év elején jelent meg az új, általános minősí-

tési értékeket tartalmazó RVS 08.03.01 számú, valamint a dinamikus teherbírásméréssel kap-
csolatos RVS 08.03.04 számú előírás. 
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Szlovéniában a Közlekedési Minisztérium TSC 06.200 számon, 2003-ban adta ki a kötő-
anyag nélküli alaprétegekre vonatkozó ágazati szabványt, amelyben megjelentek – a pálya-
szerkezet terhelésének függvényében – az E2 mellett az Evd értékre vonatkozó követelmények 
( 5.1. táblázat). 

 5.1. táblázat: Szlovén teherbírási kritériumértékek (TSC 06.200, 2003) 

Talajfajta Nagy burkolatterhelés Közepes és kis burkolatterhelés 

– E2 Evd E2 / Evd E2 Evd E2 / Evd 
természetes 
homokos 

kavics 
≥ 100 ≥ 45 ≤ 2,2 ≥ 90 ≥ 40 ≤ 2,4 

zúzottkő ≥ 120 ≥ 55 ≤ 2,0 ≥ 100 ≥ 45 ≤ 2,2 
 
 
A magyar szabályozásban az ÚT 2-2.119:2005 Útügyi Műszaki Előírás rögzíti a német tí-

pusú berendezéssel kapcsolatos mérési és feldolgozási előírásokat „Teherbírásmérés könnyű 
ejtősúlyos berendezéssel” címmel.  

Az itt felsoroltakon kívül más európai országokban is készültek szabványok és alkalmazási 
előírások, ám azok csak néhány kisebb elemükben térnek el a német szabályozástól (Brandl et 
al, 2003). 

5.7. HAZAI E2 – Evd ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRÉSI EREDMÉ-
NYEK FELDOLGOZÁSA 

5.7.1. HELYSZÍNI MÉRÉSI ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE 

Már viszonylag nagyszámú összehasonlító mérési eredmény gyűlt össze idehaza a statikus 
és a dinamikus modulusok között az elmúlt évek-évtizedek során, melynek átfogó feldolgozá-
sát végeztem el első lépésben. Elsődleges célom volt, hogy a meglévő általános „KTI-féle 
képletet” az újabb mérések segítségével pontosítsam, illetve hogy a talajtípusok megkülön-
böztetésével külön-külön megállapítsam a két modulus közötti összefüggést. 

Az eredményeket a korábbi publikációkból, mérési jegyzőkönyvekből és rendelkezésemre 
bocsátott számítógépes mérési adatokból nyertem. Az adatokat ezután táblázatos formában 
feldolgoztam, majd az összefüggéseket grafikonon ábrázoltam.  

5.7.2. REGRESSZIÓ VIZSGÁLATA 

A modulusok összefüggést ábrázoló pontokra regressziós egyeneseket és görbéket illesz-
tettem és ezek közül jellemzően a legszorosabb korrelációval rendelkezőt ábrázoltam. Az 
egyes összefüggéseknél megadtam a két modulus közötti átszámítás javasolt egyenletét. 

Az összefüggéseket első lépésben az origón áthaladó lineáris egyenessel közelítettem. Má-
sodik lépésben nem az origón áthaladó egyenest illesztettem, majd újra megvizsgáltam a kor-
reláció szorosságát. A következőkben másod-, harmad- illetve negyedfokú közelítéseket vizs-
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gáltam, ezen túlmenően értékeltem az esetleges exponenciális és logaritmikus korrelációs 
összefüggéseket is.  

A korrelációs vizsgálataim végeredményben azt mutatták, hogy a korreláció szorossága 
magasabb fokszámú görbékkel nem javítható vagy nem olyan jelentősen, ami indokolná a 
bonyolultabb összefüggések alkalmazását. Hasonlóképpen nem javított számottevően a korre-
láción az sem, ha a regressziós egyeneseket nem az origón keresztül haladónak vettem. 

5.7.3. HELYSZÍNI MÉRÉSEK ADATAI 

Az  5.2. táblázatban foglaltam össze a rendelkezésemre álló hazai helyszíni összehasonlító 
mérések adatait.  

A táblázatban – ahol ismert volt – feltüntettem a mérések helyét, idejét, azok darabszámát, 
a mérést végző(k) nevét valamint a mért talaj- és/vagy alapréteg fajtákat.  

 

 5.2. táblázat: Német típusú berendezésekkel végzett helyszíni mérések adatai 

Mérések helye Szelvény Mérések 
ideje 

Mérések 
darabszáma

Mérést 
végezte 

Mért talajfajták / 
rétegek 

Változó – 1995 64 db 

Változó 
(összefogla-

lás: 
KTI Kht.) 

– M20 és M50 stabili-
záció 

– mészkő ágyazat 
– kötött talaj 

– szemcsés talaj 

Változó – 1999 14 db 

Változó 
(összefogla-

lás: 
KTI Kht.) 

– homokos kavics 
– homoklisztes ho-

mok 
– iszapos homokliszt 
– homoklisztes ho-

mokos kavics 

Változó – 2000 
2001 98 db MÁV 

– homok 
– homokos kavics 

– iszapos homokliszt 
– rostaalj-homok ke-

verék 
– rostaalj-homok-
zúzottkő keverék 

Hatvan, csarnok – 2004 15 db 
BME 

Geotechnikai 
Tanszék 

– zúzottkő alapréteg 

LIDL parkolók 
(Kalocsa, 

Békéscsaba) 
– 2006 

2007 12 db 
BME Út és 
Vasútépítési 

Tanszék 

– zúzottkő alapréteg 
– M20 stabilizáció 

M0 autópálya 76+475 – 
76+520 2007 90 db H-TPA Kft. – homokos kavics 

ÖSSZESEN   293 db   
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5.7.4. HELYSZÍNI MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 

5.7.4.1. ÖSSZEFÜGGÉS E1 ÉS Evd KÖZÖTT 

Az E1 és Evd összemérési eredményeket az  5.4. ábra mutatja. Az ábrán az összes talajon és 
alaprétegen végzett mérés eredménye szerepel. 

A korábban készített teherbírásmérésekhez nem (vagy csak korlátozottan) állt rendelkezés-
re E1 értéke, így viszonylag kisszámú mérési pont adatát sikerült beszerezni. A pontokra az 
origón áthaladó, R = 0,73 korrelációjú regressziós egyenes illeszthető.  
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 5.4. ábra: E1 – Evd összefüggés helyszíni mérések alapján (minden talaj- és alapréteg típusra) 

 

5.7.4.2. ÖSSZEFÜGGÉS E2 ÉS Evd KÖZÖTT 

Fontosabb összefüggést ábrázol az  5.5. ábra, ahol az E2 és az Evd modulus közötti kapcso-
latot ábrázoltam. Az ábrán az összes mérési pont szerepel, ebben az esetben sem tettem kü-
lönbséget az egyes talajfajták illetve alapréteg-típusok között. 

Az összes pontra illeszthető, origón áthaladó regressziós egyenes esetében a korrelációs 
együttható R = 0,83-ra adódott, ami talajmechanikai mérési eredmények esetén viszonylag 
szoros összefüggést jelez.  
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Megvizsgáltam a két szélső esetet is: a grafikonon szaggatott vonallal jelölhető a hozzáve-
tőleges felső és alsó megbízhatósági határ. Ezeknél a határoló egyeneseknél a mért pontok 
95 %-a nagyobbra illetve kisebbre adódott. 
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 5.5. ábra: E2 – Evd összefüggés helyszíni mérések alapján (minden talaj- és alapréteg típusra) 
 
 
Jól látható, hogy a magasabb modulus-tartományokban a pontok szórása érzékelhetően na-

gyobb lesz. Ez megerősíti a korábban is tapasztalt, az alkalmazási előírásban is szereplő kité-
telt, hogy kötőanyagos rétegeken a mérés nem alkalmazható. A 100-120 N/mm2-es statikus 
modulustartomány felett a mérési eredmények szórása túlságosan nagy lesz. 

Az összefüggést átalakítva mindenképpen javaslom tehát a korábbi „KTI-féle képlet” aláb-
bi módosítását: 

Evd = 0,62·E2 (5.4) 

Fontos megjegyezni, hogy az (5.4) képlet csak akkor alkalmazható, ha Evd ≤ 100 N/mm2 
vagy E2 ≤ 120 N/mm2. 

 
Itt kell megjegyezni, hogy az Evd – E2 átszámítás megbízhatóságát jelentősen befolyásolja  

– a mért tömörített réteg vastagsága (legalább 25 cm), 

– a beépített talaj vagy réteg típusának ismerete, 

– a mért réteg alatti réteg teherbírása, 

– a mért réteg(ek) víztartalmi értékei. 
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Sajnos ezek az adatok nagyon kis számban álltak rendelkezésre. Amennyiben ezek az ada-
tok pontosan meghatározhatóak és a mérési adatfeldolgozás során figyelembe vehetőek, úgy a 
kapott korreláció szorossága is megnövekszik. 

5.7.4.3. ÖSSZEFÜGGÉS E2 ÉS Evd KÖZÖTT KÜLÖNBÖZŐ TALAJFAJTÁK ILLETVE 
ALAPRÉTEGEK ESETÉN 

Mindenképpen fontosnak tűnt megvizsgálni, hogy az egyes talajfajták esetében az össze-
függés hogyan alakul, mert a szakmai vélekedés szerint egy általános, mindenfajta talajra al-
kalmas átszámítást nem célszerű alkalmazni, hanem a különböző típusú talajokra más és más 
összefüggést lenne érdemes keresni. 

A mért rétegek pontos azonosító vizsgálati eredményei a legtöbbször nem álltak rendelke-
zésre, általában csak szemcsés–átmeneti–kötött–stabilizáció megkülönböztetést lehetett tenni. 

 
Így a feldolgozáshoz a talaj- illetve alaprétegeket célszerűen három kategóriába soroltam. 

A kategóriák felállításakor azt tartottam szem előtt, hogy a földművek építés és tervezés során 
milyen földműanyag-besorolások léteznek (ÚT 2-1.222:2007), illetve azokat hova, illetve 
milyen módon lehet és szokás beépíteni. 

 
Ennek alapján megkülönböztettem: 

– Durva- és finomszemcsés talajokat  

(iszapmentes kavicsok, durva-, közepes- és finomhomokok) 

melyeket jó és kiváló földműanyagként definiálhatunk, alkalmazásuk általában a 

földmű felső 1,0 m-ben, illetve a legfelső 0,50 m-ben, valamint szemcsés útalap-

ként szokásos. Szemcséi jellemzően folyóvízi eredetűek, lekerekítettek. 

– Átmeneti talajokat 

(iszapos finomhomokok, homoklisztek és ezek változatai) 

melyeket jó földműanyagként általában töltéstestbe építünk be. Ide tartoznak a 

homokos, finomhomokos, iszapos, általában vegyes szemeloszlású, legömbölyített 

szemcséjű talajok. 

– Zúzottkő és mechanikai stabilizációs alaprétegeket 

melyeket sarkos, éles szemcsék jellemeznek, és kötőanyag nélküli alaprétegként, 

stabilizációs rétegek anyagaként alkalmazunk. Ebbe a kategóriába soroltam a zú-

zottkő alaprétegeket valamint az M20 illetve M50 jelű mechanikai stabilizációs ré-

tegeken végzett mérések eredményeit. 
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 5.6. ábra: E2 – Evd összefüggés különböző talaj- és alaprétegek esetén 

 
 
Az egyes kategóriákba tartozó mérési pontok száma: 

Durva- és finomszemcsés talajok: 223 db 

Átmeneti talajok: 18 db 

Zúzottkő és mechanikai stabilizációs alaprétegek: 50 db 

(Kötött talajok: 2 db) 

 
Az  5.6. ábra mutatja a talajfajtákra illetve alaprétegekre bontott E2-Evd összefüggést. 
(Kötött talajon összesen 2 db mérési pont adata állt rendelkezésemre, így ezeket a grafiko-

non nem ábrázoltam, és ilyen kategóriát sem állítottam fel. Dinamikus mérés kötött talajon 
amúgy sem gyakori illetve nem is javasolt.) 

 
Látható, hogy az egyes talajfajták esetében berajzolható regressziós egyenesek közül kettő 

majdnem teljesen együtt halad. Ez a két egyenes a szemcsés talajokon illetve a zúzottkő alap-
rétegeken mért eredményekhez tartozik. Az átmeneti talajokhoz tartozó egyenes meredeksége 
azonban érzékelhetően kisebb. A korrelációs együtthatók R=0,74-0,85 között alakulnak, ame-
lyek viszonylag jónak tekinthetők. 
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5.8. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

A német típusú berendezés és a statikus modulus közötti összefüggés pontosabb megállapí-
tásához laboratóriumi kísérleteket végeztem. A kísérletek az előző fejezetben ismertetett kád-
ban, iszapos finomhomok talajon készültek. 

A betömörített talajrétegen végzett mérések eredményei jellemzően 2-40 N/mm2 között 
voltak, ez tulajdonképpen az altalajt és a földművet jellemző tartomány. Ez talajtípus a föld-
mű felső 1,0 m-ébe nem is kerül, így magasabb teherbírási követelményeket nem is állítunk 
fel vele szemben. 

5.8.1. E1, E2 ÉS Evd KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

Az  5.7. ábra és az  5.8. ábra tartalmazza az iszapos finomhomok talajjal végzett laboratóri-
umi vizsgálatok eredményeit, mely a statikus modulusok és a német típusú berendezés Evd 
modulusa között állít fel kapcsolatot. Az ábrán szürke pontokkal jelölt mérési adatokat az 
összesítésből kihagytam, mert eredményük nagyon eltér a többi ponttól. 

Látható, hogy laboratóriumi körülmények között igen jó korrelációt (R=0,92-0,95) kaptam 
az origón áthaladó egyenes alkalmazásával.  

Emlékeztetőül: a helyszíni mérési adatok feldolgozása E1 = 0,83·Evd és E2 = 1,61·Evd ösz-
szefüggést adott. Kismértékű eltérés látható, ám nem szabad elfelejteni, hogy laboratóriumban 
csupán 2-40 N/mm2 közötti modulustartományt tudtam vizsgálni. 
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 5.7. ábra: Összefüggés E1 és Evd között laboratóriumi vizsgálatok alapján (iszapos finomhomok) 
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 5.8. ábra: Összefüggés E2 és Evd között laboratóriumi vizsgálatok alapján (iszapos finomhomok) 

 
 

5.9. TEHERBÍRÁSI KRITÉRIUMÉRTÉKEK E2 STATIKUS ÉS 
Evd DINAMIKUS MODULUSOK ESETÉBEN 

Annak érdekében, hogy ne csupán kiegészítő módszerként, hanem önálló minősítő eszköz-
ként is alkalmazni lehessen ezeket a könnyű, hordozható eszközöket, az  5.9. ábra alapján ki-
dolgoztam egy statikus-dinamikus modulusok összefüggését összefoglaló táblázatot, mely a 
földműépítésben dolgozók számára segítséget nyújthat az egyes rétegek megfelelő teherbírá-
sának igazolásához ( 5.3. táblázat). 

A táblázatban a leggyakrabban alkalmazott E2 modulusokhoz adtam meg azt a legkisebb 
szükséges Evd értékeket, melynél nagyobb mérési eredmény esetén a földmű teherbírása az 
eddigi tapasztalatok alapján 95 %-ban megfelelő. Az értékek között lineáris interpolációval 
lehet megkapni a megfelelő modulusokat.  

A táblázatban kétfajta talaj- illetve alapréteg kategóriát különböztettem meg. A kétféle tí-
pusú rétegekre kismértékben eltérő küszöbértékek alkalmazását javasoltam. 
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Hangsúlyozni kell, hogy a táblázatban szereplő értékek a minimális értékek, tehát az ada-
tok feldolgozása alapján bizonyítható, hogy ennél nagyobb dinamikus mérési eredmény ese-
tén a földmű teherbírása 95 %-ban megfelelőnek ítélhető. 
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 5.9. ábra: Ábra Evd kritériumértékek meghatározásához 

 5.3. táblázat: Teherbírási kritériumértékek E2 és Evd modulusra kétféle talaj- illetve alapréteg 
típus esetén 

Evd 
(N/mm2) 

E2 
(N/mm2) 

Durva- és finomszemcsés talajok 
Zúzottkő alaprétegek 

Mechanikai stabilizációs rétegek 
Kötőanyag nélküli alaprétegek 

Átmeneti talajok 

120 100 100 
100 80 80 
80 70 75 
60 50 55 
40 35 40 
25 25 20 
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5.10. ÖSSZEFOGLALÁS 

A német típusú ejtősúlyos berendezéseket már viszonylag régóta alkalmazzák hazánkban 
gyártásközi minőségellenőrzésre, ám a Nyugat-Európában már sok helyen fellelhető kritéri-
umtáblázat még idehaza nem készült. 

A statikus és dinamikus mérés közötti átszámítás előfordul a nemzetközi gyakorlatban, 
ugyanígy küszöbértékekre is számos esetben találunk példát.  

Ennek hazai adaptálásához elkészítettem az eddig Magyarországon készült és elérhető ösz-
szemérési eredmények feldolgozását és kiértékelését. 

A fejezet első részében feldolgoztam a nemzetközi szakirodalomban fellelhető E2 – Evd kö-
zötti összefüggéseket, valamint a német és osztrák szabályozásokat és átszámítási javaslato-
kat. 

A fejezet második részében ismertettem az idehaza elvégzett valamint a saját E2 – Evd ösz-
szemérések eredményeit, melynek részletes statisztikai értékelését végeztem el.  

Elvégeztem a két modulus közötti közvetlen átszámítási lehetőség vizsgálatát és javaslatot 
tettem egy általános átszámítási képletre a korábbi „KTI-féle képlet” módosításával.  

Megvizsgáltam az összefüggést különböző talajtípusok illetve kötőanyag nélküli alapréte-
gek esetében.  

Laboratóriumi vizsgálatok segítségével igazoltam a helyszíni mérési eredmények alkal-
mazhatóságát. 

Az eredmények ismeretében a fejezet végén javaslatot tettem a tervezők és szabványok ál-
tal leggyakrabban előírt E2 értékekhez tartozó Evd küszöbértékekre, melyet a talaj illetve alap-
réteg fajtájának megfelelően két kategóriába soroltam.  

A kritérium-táblázat segítségével a megfelelő statikus teherbírás megléte gyorsan és egy-
szerűen ellenőrizhetővé válik. 
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6. DINAMIKUS TEHERBÍRÁSMÉRÉS B&C BEREN-
DEZÉSSEL 

6.1. BEVEZETÉS 

2003-ban jelent meg a hazai piacon az Andreas Kft. által kifejlesztett B&C típusú kistár-
csás könnyű ejtősúlyos tömörség- és teherbírásmérő berendezés. Alkalmazása az utóbbi 
években megindult hazánkban, külföldi terjesztése fokozatosan zajlik. A berendezés számos 
feltalálói és kiállítási díjat nyert, köztük legutóbb a Bangkoki IFIA Világkiállítás különdíját. 

A német típusú berendezésekhez képest a B&C berendezéssel kapcsolatban még jóval ke-
vesebb gyakorlati tapasztalatunk van. A fejlesztő részéről Subert István és kollégái, valamint 
újabban a BME Geotechnikai Tanszékről Pusztai József és Imre Emőke publikálják az elmé-
leti vizsgálatok részleteit.  

Mindezek ellenére független, meglévő mérési adatok feldolgozásán alapuló vizsgálat még 
kevés készült. Emiatt célszerű volt helyszíni és laboratóriumi körülmények között is megvizs-
gálni az új berendezés által mérhető adatokat valamint – az előző fejezethez hasonló módszer-
rel – a statikus modulussal felállítható kapcsolatot.  

6.2. A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE 

A berendezést a  6.1. ábra mutatja.  
 

 
 6.1. ábra: A B&C berendezés 

 
 
Felépítése gyakorlatilag mindenben megegyezik a német típusú könnyű ejtősúlyos beren-

dezésével, azonban lényeges különbség a tárcsa átmérője. A B&C berendezés 163 mm átmé-
rőjű tárcsával mér. Az ejtősúly tömege 10 kg, az ejtési magasság 72 cm.  
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A kisebb tárcsaátmérő indoklása az, hogy az ejtősúlyt 72 cm-es magasságból leejtve a tár-
csa alatt a statikus mérés földműre vonatkozó végterhelési szintjével (0,3 N/mm2) közel azo-
nos feszültség lép fel (Subert, 2003). Ezt a műszer úgy biztosítja, hogy az ejtősúly tömegének, 
ejtési magasságának és a csillapító rugó állandójának pontos beállításával a tárcsára 7070 N ± 
2 % erőt ad át. Ezt átszámítva kapható meg a fenti végterhelési szint. 

6.3. A MÉRÉSI MÓDSZER, A MODULUSOK SZÁMÍTÁSA 

A berendezéssel történő dinamikus teherbírásmérés elmélete megegyezik a német típusú 
berendezés által alkalmazott elmélettel. A lényeges különbség azonban, hogy a B&C beren-
dezés esetén megválasztható a Poisson-tényező (0,3; 0,4; 0,5) valamint a c tárcsaszorzó értéke 
(2; π/2). Emiatt a modulus számítása nem az egyszerűsített, hanem az általános Boussinesq-
képlet szerint történik (lásd 5.1 képlet). 

A mérés gyakorlati végrehajtása is teljesen azonos: a berendezés a három előejtés utáni há-
rom mérés során regisztrált tárcsaközép-süllyedések átlagértékéből számítja az Ed dinamikus 
teherbírási modulust.  

Az eszköz a hagyományos 4-5-6. ejtésből számított modulus mellett – dinamikus tömör-
ségmérés esetén – megadja az utolsó három (16-17-18.) ejtés átlagos süllyedés-értékéből 
számított Edvég dinamikus végmodulust is, mint a betömörített rétegre jellemző dinamikus 
teherbírási modulus értékét. 

6.4. NEMZETKÖZI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Az új fejlesztésű berendezés miatt még viszonylag kevés nemzetközi tapasztalat gyűlt ösz-
sze a berendezéssel kapcsolatban. Számos országban tesztelték és tesztelik a berendezést, ám 
egyelőre csak néhány publikáció készült az eredményekről. 

A dinamikus Ed modulus és a hagyományos statikus E2 modulus átszámításának témakör-
ében csupán egyetlen nemzetközi publikáció ismert. Boujlala, a Fribourgi Mérnöki Főiskola 
hallgatója féléves projekt keretében végzett összehasonlító méréseket a statikus és a B&C 
dinamikus modulus között (Boujlala, 2007). A szemcsés alaprétegen végzett méréssorozat 
eredményeképpen az Ed ≈ 0,6·E2 összefüggést ajánlotta, ám mindösszesen négy mérési pont 
alapján. 

Meg kell említeni a Ljuljanai Egyetem méréssorozatát is, ám ez jellemzően a dinamikus 
tömörségmérést vizsgálta (Ljuljanai Egyetem, 2006). A kísérlet nem vonta be a statikus mé-
rést, hanem a B&C modulus mellett a német típusú Evd modulus értékét, valamint az Evib vib-
rációs modulust határozta meg (Evib a folyamatos tömörségellenőrzés /CCC, FDVK/ által 
szolgáltatott modulusérték).  

Vizsgálataikat 3 különböző szemcsés rétegen végezték (zúzottkövön, homokos kavicson 
valamint hamuból, gipszből és vulkáni tufából álló keveréken /hulladéklerakó/). Végered-
ményben meglepően jó korrelációt (R2=0,962) sikerült kimutatniuk a két dinamikus modulus 
között (Ed = 2,36·Evd-32,45). 
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6.5. HAZAI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

A B&C berendezéssel mérhető dinamikus modulusok (Ed illetve Edvég) összehasonlítása a 
statikus modulussal szintén érdekes kérdés lehet a gyakorlat számára. Annak ellenére, hogy 
elegendő adat gyűlt már össze, még nem készült megfelelő összehasonlítási vizsgálat a téma-
körben. 

A berendezés fejlesztője Subert szerint azonban a két modulus összehasonlítása nem java-
solható, mert jelentősen eltér a terhelés idő, egyértelműen más a két mérés modellhatása, di-
namikus esetben nincsen idő a konszolidációra (Subert, 2005). Felhívja a figyelmet arra is, 
hogy a B&C berendezés esetén megválasztható Poisson-tényező és tárcsaszorzó más és más 
lehet a méréseknél és emiatt nem lehet összehasonlítani a tárcsás méréssel, melynél ezek az 
értékek állandóak. Véleménye szerint a két eltérő vizsgálati módszerhez eltérő követelménye-
ket és méretezési-ellenőrzési szabályrendszert kellene bevezetni. 

Ézsiás foglalkozott még idehaza az E2 statikus és az Ed dinamikus modulus átszámítható-
ságával (Ézsiás, 2005). Kohósalakon 5 pont alapján az  

Ed = 2,9576·E1+0,0919 és  (6.1) 

Ed = 1,4397·E2+7,3819 (6.2) 

összefüggéseket kapta (R2 = 0,90 és R2 = 0,98).  
Homokliszten elvégzett mérések (7 pont) eredménye  

Ed = 0,9573·E1+21,463        (R2=0,76) illetve  (6.3) 

Ed = 0,6426·E2+19,796        (R2=0,38) (6.4) 

egyenleteket adtak.  
Homokos kavics esetén az összefüggés nem volt értékelhető. 
Ézsiás laboratóriumi reprodukciós vizsgálatokat is végzett a Közlekedéstudományi Intézet 

kalibráló laboratóriumának gumilapjain (Ézsiás, 2005). Különböző vastagságú gumilapok 
alkalmazásával különböző modulus tartományokat tudott vizsgálni, ám ezeken a tömörödés 
teljes hiánya miatt csak a teherbírási modulus reprodukálhatóságára vonatkozó adatokat kapta 
meg. Végeredményben a relatív szórás értéke – a különböző modulus tartományok vizsgálata 
során – egyik esetben sem érte el a 0,3-3,4 %-ot, így a műszer megbízható reprodukálhatósági 
képessége egyértelműen kimutatható volt. 

Almássy és Subert az M7-es autópálya homokos kavics földmű- és védőrétegén végzett 
összehasonlító mérések eredményeit publikálta (Almássy és Subert, 2006). Méréseik alapján 

E2 = 8,906·Ed
0,5238               (R2 = 0,76) illetve (6.5) 

E2 = 6,4738·Edvég
0,5626         (R2 = 0,71). (6.6) 

Az M7-es autópályán elvégzett méréseik eredményeinek értékelését Fáy és társai szintén 
rövid publikációban mutatták be (Fáy és társai, 2006). Eredményeik a berendezés kedvező 
alkalmazhatóságát és pontosságát emelik ki az izotópos tömörségméréssel szemben. 



Dinamikus teherbírásmérés B&C berendezéssel 

  47 

6.6. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁS 

A B&C berendezés alkalmazásához jelenleg az ÚT 2-2.124:2005 számú Útügyi Előírás 
van hatályban „Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könny ejtősúlyos berende-
zéssel” címmel.  

A nemzetközi szabványosítási folyamata most is zajlik. Jelenleg a szabványtervezet szöve-
gének véglegesítése folyik. 

6.7. HELYSZÍNI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ADATAI 

A rendelkezésemre álló teherbírási összemérési eredmények adatait a  6.1. táblázatban fog-
laltam össze.  

6.8. HELYSZÍNI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

A német berendezéshez hasonlóképpen elvégeztem a rendelkezésre álló hazai összehason-
lító mérések eredményeinek feldolgozását. Az Ed – E2 korreláció vizsgálatához is elegendő 
számú adat gyűlt össze ahhoz, hogy a gyakorlat számára hasznosítható összefüggést illetve 
küszöbértékeket tudjak megállapítani. 

Az adatok feldolgozása, kiértékelése, a regressziós összefüggések meghatározása teljes 
mértékben az előző fejezetben ismertetett módszer alapján történt. A teljes adathalmazra, 
majd pedig a három elkülönített talaj- illetve alapréteg típusokra külön-külön meghatároztam 
az összefüggést. Ebben az esetben is az origón áthaladó egyenes bizonyult a legalkalmasabb-
nak. 

(Itt kell megjegyeznem, hogy a legtöbb adathoz nem állt rendelkezésemre sem a Poisson-
tényező, sem pedig a tárcsaszorzó értéke. Az adatok értékelése során feltételeztem, hogy a 
mérések az adott talajnak megfelelő Poisson-tényezővel, valamint c = π/2 merev tárcsára vo-
natkozó szorzóval készültek.) 

6.8.1. ÖSSZEFÜGGÉS E1 ÉS Ed KÖZÖTT 

Az adatokat feldolgozva E1 és Ed között az alábbi összefüggés adódott ( 6.2. ábra).  
 
A pontokra illeszthető regressziós egyenes esetében a korrelációs együttható R=0,62-re 

adódott, ami nem túl szoros korrelációt mutat, ám a növekvő tendenciát határozottan jelzi. Az 
egyszerűség kedvéért a görbét az origón áthaladónak feltételeztem, miután egyéb esetében a 
korreláció szorossága nem változott számottevően. 

A grafikonon ebben az esetben is szaggatott vonallal jelöltem a hozzávetőleges felső és al-
só 95 %-os megbízhatósági egyenest. 
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 6.1. táblázat: A B&C berendezéssel végzett helyszíni összehasonlító teherbírásmérések adatai 

Mérések helye Szel-
vény 

Mérések 
ideje 

Mérések 
darabszá-

ma 

Mérést 
végezte 

Mért talajfajták /  
rétegek 

M7-M70 
autópálya 

0+450 
– 

4+000 

2003. 
szeptember-

október 
39 db BME 

UVT 
– homokos kavics védő-

réteg 

M7 autópálya – 
Balatonkeresztúri 

szakasz 

189+340 
– 

198+090 
– 108 db Andreas 

Kft. 

– homokos kavics, kavi-
csos homok 

– homokos, kavicsos 
iszapos homokliszt 

– iszapos kavicsos ho-
mokos homokliszt 

– iszapos homokliszt 
– mésszel kezelt földmű 

– zúzottkő 

M7 autópálya – 
Zamárdi szakasz 

114+377 
– 

125+245 

2005. 
április-
június 

95 db 

H-TPA 
Kft. 

Andreas 
Kft. 

ÁKMI 
Kht. 

– iszapos homok 
– iszapos homokliszt 

– 0/50 dolomit védőré-
teg 

– 0/50 dolomit védőré-
teg + iszapos homok-

liszt keverék 

M6 autópálya – – 19 db KTI Kht. 
SZE 

– iszapos homokliszt 
– kohósalak 

– kavicsos homok 

M7 autópálya – 
Zamárdi szakasz – – 74 db 

H-TPA 
Kft. 

ÁKMI 
Kht. 

KTI Kht. 
SZE 

– iszapos homok 
– iszapos homokliszt 

– homokos kavics 
– M50 dolomitmurva 

– cementezett homokos 
iszap 

– meszezett homokos 
kavics 

M6 autópálya – – 19 db KTI Kht. 
SZE 

– iszapos homokliszt 
– kohósalak 

– kavicsos homok 

LIDL parkolók 
(Kalocsa, Békés-

csaba) 
– 2006 

2007 12 db 

BME Út 
és Vasút-

építési 
Tanszék 

– zúzottkő alapréteg 
– M20 stabilizáció 

M0 autópálya 
76+475 

– 
76+520 

2007 90 db H-TPA 
Kft. – homokos kavics 

ÖSSZESEN   437 db   
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 6.2. ábra: E1 – Ed összefüggés helyszíni mérések alapján (minden talaj- és alapréteg típusra) 
 
 

6.8.2. ÖSSZEFÜGGÉS E2 ÉS Ed KÖZÖTT 

Ábrázolva a statikus E2 modulust az Ed dinamikus modulus függvényében, az eredménye-
ket a  6.3. ábra mutatja.  

A korreláció ebben az esetben már jóval kedvezőbbre, R=0,82-re adódott. Ez gyakorlatilag 
megegyezik a német típusú berendezéssel mért adatok esetében kapott korrelációval.  

A grafikonon hasonlóképpen megadható az alsó és felső megbízhatósági határ és annak 
egyenlete. 

 
Látható, hogy a pontok szórása az E2 – Ed kapcsolat esetében már jelentősen kisebb, ám itt 

is azt lehet mondani, hogy 100-120 N/mm2-nél magasabb statikus modulusok esetében a di-
namikus modulusok szórása érzékelhetően megnövekszik.  

 
Az E2 = 0,89·Ed képlet tehát csak abban az esetben alkalmazható, ha E2 ≤ 120 N/mm2 vagy 

Ed ≤ 150 N/mm2. 
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 6.3. ábra: E2 – Ed összefüggés helyszíni mérések alapján (minden talaj- és alapréteg típusra) 
 
 

6.8.3. ÖSSZEFÜGGÉS E1 ÉS Ed KÖZÖTT KÜLÖNBÖZŐ TALAJFAJTÁK 
ILLETVE ALAPRÉTEGEK ESETÉN 

A  6.4. ábra mutatja a különböző talajfajták illetve alaprétegek esetén az E1 és Ed közötti 
összefüggést. Az egyes talajfajtákra megadtam a regressziós egyenesek egyenletét is a hozzá 
tartozó korrelációs együtthatóval. 

 
A talajfajták esetében rendelkezésre álló mérési pontok megoszlása a következő volt: 

– durva- és finomszemcsés talajok: 230 db 

– átmeneti talajok: 119 db 

– zúzottkő és stabilizációs alaprétegek: 88 db 

 
Látható, hogy az igen nagy szórás miatt viszonylag alacsony korrelációs együtthatók adód-

tak, így E1 esetében nem javasolt a direkt átszámítás alkalmazása. 
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 6.4. ábra: E1 – Ed összefüggés különböző talaj- és alaprétegek esetén 

 
 

6.8.4. ÖSSZEFÜGGÉS E2 ÉS Ed KÖZÖTT AZ EGYES TALAJFAJTÁK IL-
LETVE RÉTEGEK ESETÉN 

A  6.5. ábra mutatja a talajfajtákra illetve rétegekre bontott E2 – Ed összefüggést.  
Jól látható, hogy miközben az E1 statikus modulussal való összefüggés nagyobb szórást 

adott, és nagyobb jelentősége volt a talaj illetve réteg fajtának, addig az E2 modulus esetében 
ennek jóval kisebb a hatása.  

Az egyes talajfajták esetében berajzolható regresszió egyenesek szinte majdnem együtt ha-
ladnak, annak ellenére, hogy itt csak a szemcsés talajok esetében adható meg jó korrelációs 
együttható (R=0,85). 

Az összefüggésből látható, hogy az átmeneti talajok (iszapos finomhomokok, régi elneve-
zés szerint iszapos homoklisztek) általában a kisebb modulusok tartományában találhatók, itt 
a pontok is sűrűbbek ám a korreláció szorossága romlik. A magasabb modulus-
tartományokban (E2 ≥ 120 N/mm2) a pontok szórása jelentősen megnövekszik. 
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 6.5. ábra: E2 – Ed összefüggés különböző talaj- és alaprétegek esetén 

 
 

6.9. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

6.9.1. E1, E2 ÉS Ed KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

A B&C berendezés által mért modulus és a statikus modulusok kapcsolatát a  6.6. ábra és a 
 6.7. ábra mutatják.  

Az origón áthaladó regressziós egyenesek korrelációja szintén nagyon jóra, R=0,94-0,97-re 
adódott. 

A helyszíni mérési adatok feldolgozása E1 = 0,46·Ed és E2 = 0,89·Ed összefüggést adott, te-
hát a két eredmény gyakorlatilag megegyezik. 

6.9.2. E1, E2 ÉS Edvég KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

A  6.8. ábra a statikus mérés modulusai és a dinamikus végmodulus közti összefüggést mu-
tatja. A korrelációs együttható igen jóra, R=0,93-0,94-re adódott. 
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 6.6. ábra: Összefüggés E1 és Ed között (laboratóriumi vizsgálatok – iszapos finomhomok) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

10

20

30

40

50

60

70

80
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

E 2 (N
/m

m
2 )

Ed (N/mm2)

E 2
 = 0,

94
·E d

R=0,97

E 2
 = E d

 
 6.7. ábra: Összefüggés E2 és Ed között (laboratóriumi vizsgálatok – iszapos finomhomok) 
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 6.8. ábra: Összefüggés E1, E2 és Ed között (laboratóriumi vizsgálatok – iszapos finomhomok) 
 
 

6.10. TEHERBÍRÁSI KRITÉRIUMÉRTÉKEK E2 STATIKUS 
ÉS Ed DINAMIKUS MODULUSOK ESETÉBEN 

Az előző fejezetben bemutatott módszerrel – a  6.9. ábra alapján – a  6.2. táblázatban muta-
tom be az általam javasolt kritériumértékeket szemcsés és átmeneti talajok illetve rétegek ese-
tére.  
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 6.9. ábra: Ábra Ed kritériumértékek meghatározásához 

 
 

 6.2. táblázat: Teherbírási kritériumértékek E2 és Ed modulusra kétféle talaj- illetve alapréteg 
típus esetén 

Ed 
(N/mm2) 

E2 
(N/mm2) 

Durva- és finomszemcsés talajok 
Zúzottkő alaprétegek 

Mechanikai stabilizációs rétegek 
Kötőanyag nélküli alaprétegek 

Átmeneti talajok 

120 170 250 

100 140 200 

80 120 140 

60 90 100 

40 60 65 

25 20 30 
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6.11. ÖSSZEFOGLALÁS 

A fejezetben részletesen elemeztem a hazánkban eddig készített 437 darab E2 – Ed össze-
mérés eredményét.  

Az eredmények alapján elkészítettem az adatok statisztikai elemzését, majd javaslatot tet-
tem az egyes talajtípusok illetve kötőanyag nélküli alaprétegek esetében alkalmazható közvet-
len átszámítási képletre. Az átszámítási képleteket laboratóriumi vizsgálatok alapján 
elenőriztem. 

Megadtam azokat a kivitelezői gyakorlat szempontjából egyszerűbben alkalmazható kü-
szöbértékeket, melynek segítségével a dinamikus mérés eredményének ismeretében megadha-
tó a minimális E2 teherbírási modulus. Az egyes összefüggéseket és küszöbértékeket talaj 
illetve alapréteg fajtájának megfelelően adtam meg. 
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7. DINAMIKUS TEHERBÍRÁSI MODULUSOK KÖZ-
VETLEN ÁTSZÁMÍTÁSA 

7.1. BEVEZETÉS 

A könnyű ejtősúlyos készülékek a nehéz ejtősúlyos készülékekből (FWD) fejlődtek ki, így 
nem meglepő, hogy első lépésben a legtöbb kutatás arra irányult, hogy az új könnyű 
ejtősúlyos eszköz által mért modulust az FWD által mért modulussal hasonlítsák össze. 

A folyamatos kutatásokat az is ösztönözte, hogy FWD mérések szinte kizárólag kész pá-
lyaszerkezeteken történtek, igen kevés mérés történt útalapokon, földműtükrön vagy alapréte-
geken (van Gurp et al, 2000, Sweere, 1990). Ennek oka leginkább a még nem aszfaltozott 
felületek nehézkes megközelítése, valamint a mérési eredmények nagy bizonytalansága. A 
mérési bizonytalanság főleg a geofón szenzorok nem megfelelő felfekvéséből adódik, mely-
nek során a mérési eredmények nem lesznek megfelelően pontosak (Fleming, 1999, van Gurp 
et al, 2000). Az FWD mérések általában aszfaltozott felületeken (esetleg cementtel vagy per-
nyével stabilizált szemcsés útalapokon) végezhetőek megfelelő pontossággal. A szakma is 
gyakorlatilag már elkészült pályaszerkezetek esetén alkalmazza a nehéz ejtősúlyos méréseket. 

A fentiek miatt kevés direkt összehasonlító mérés készült közvetlenül a földművön vagy a 
szemcsés alaprétegen. A legtöbb kutatás a földművön végzett könnyű ejtősúlyos teherbírás-
mérés eredményét a pályaszerkezeten mért majd a földműre visszaszámított FWD modulussal 
hasonlította össze. 

Az FWD-vel kapcsolatos helyszíni összeméréseket a legtöbb eszköz esetében általában el-
végezték, kisebb-nagyobb sikerrel. Az összehasonlító mérések azonban laboratóriumi körül-
mények között nem voltak kivitelezhetőek tekintettel az FWD berendezések nagy méretére és 
súlyára. 

 
Ebben a fejezetben mutatom be a könnyű és nehéz ejtősúlyos berendezések által mért mo-

dulusok egymással való kapcsolatát, különös tekintettel az FWD mérések eredményeire. A 
szakirodalmi adatok feldolgozása után a hazai eredmények és laboratóriumi vizsgálataim 
alapján javaslatot teszek a német típusú és a B&C dinamikus modulusok közötti közvetlen 
átszámításra. Ismertetem a hazai FWD mérések eredményeit és azok Evd és Ed modulusokkal 
való kapcsolatát. Laboratóriumi vizsgálataim alapján bemutatom a B&C berendezés által mért 
Ed és Edvég közötti összefüggést. 

7.2. KÜLFÖLDI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Az irodalomban számos helyen megtalálhatók az egyes dinamikus ejtősúlyos készülékek-
kel történt nemzetközi átszámítási kísérletek eredményei. Ezeket részletesen a VI. melléklet-
ben mutatom be. 

Az egyes készülékeknél elsősorban az FWD által mérhető modulusra illetve más dinami-
kus modulusra való átszámításra koncentráltam, de amennyiben más paraméterrel történő 
összehasonlítás is készült (pl. CBR-rel), akkor ennek eredményeit is ismertetem. Bemutatom 
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a statikus modulussal való kapcsolatot is, amennyiben készült ilyen vizsgálat. Abban az eset-
ben, ha rendelkezésre állt az R vagy R2 korrelációs együttható, a képletek mellett ezt is meg-
adtam.  

Nem térek ki itt a német típusú, valamint a B&C berendezésekkel kapcsolatos összehason-
lító kutatások eredményeire. Ezeket – mivel hazánkban ez a két berendezés terjedt el – a stati-
kus méréssel történő összehasonlítást tárgyaló,  5. és  6. fejezet tartalmazza. Az összehasonlí-
tásban szereplő berendezések részleteit a  3.4. fejezet valamint a III. melléklet tartalmazza. 

7.3. HAZAI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Mivel Magyarországon csupán két fajta berendezés (német típusú valamint a B&C) terjedt 
el, egyelőre kevés összemérés készült a két eszköz eredményei között.  

Amennyiben mód nyílt többféle mérés elvégzésére, jellemzően csak a statikus E2 modulus-
sal hasonlították össze, mert ez volt szükséges a minősítéshez (lásd  5. és  6. fejezetek).  

Hazánkban eddig csupán Ézsiás hasonlította össze közvetlenül az Ed és Evd modulusokat 
(Ézsiás, 2005). Szakdolgozatában laboratóriumi körülmények között – a már említett gumila-
pokon – végzett méréseket különböző modulustartományban. Az összesen 5 darab adatpárt 
feldolgozva a (7.1) képlet szerinti exponenciális kapcsolatot mutatott ki, ám megjegyzi, hogy 
meglehetősen kevés mérést dolgozott fel.  

vdE1099,0
d e7015,3E ⋅⋅=                 (R2 = 0,91) (7.1) 

Felhívja a figyelmet azonban arra is, hogy a gumilapokon nem jöhetett létre az első hátrom 
ütés alatt süllyedés, így a 3-6. ejtésből számítható modulus nem egyezhet meg a valóságos 
talajkörülmények között végzett mérések eredményeivel. 

Ézsiás szintén végzett összehasonlító méréseket a B&C berendezés Ed és Edvég modulusa 
közötti kapcsolat megállapításának céljából (Ézsiás, 2005). Dolomitmurván, iszapos homok-
liszten, kavicsos homokon és erőművi pernyén végezte méréseit, ám anyagfajtánként csupán 
néhány mérési adatot tudott feldolgozni. A viszonylag nagy szórású eredmények miatt nem is 
adott meg összefüggést zárt képlet formájában, csupán a két modulus átlagát és szórását igye-
kezett összehasonlítani. Végeredményképpen kb. 6-10 %-kal nagyobb Edvég modulusokat mu-
tatott ki. 

Az elmúlt évben a H-TPA Kft. kezdett meg egy összehasonlító méréssorozatot. A vizsgá-
latsorozat homokos kavics földműanyagon történő dinamikus mérések összehasonlítását cé-
lozza, összesen 30 ponton és több rétegen. A vizsgálatsorozat első három mérési ciklusa elké-
szült, ám azóta a kísérlet megtorpant. Az első 30 mérési pontban (az első rétegen) FWD mé-
rés is készült, a többi rétegen csak a kétfajta könnyű ejtősúlyos mérés történt meg. 

7.4. HELYSZÍNI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

7.4.1. EFWD – Evd ÉS Ed KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

A homokos kavics rétegen mért adatokat a  7.1. ábra mutatja. Az ábrán szaggatott vonallal 
feltüntettem az egyenlőséget reprezentáló egyenest. 
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Látható, hogy a ponthalmaz igen nagy szórással rendelkezik, értékelhető korrelációval ren-
delkező egyenes vagy görbe nem illeszthető.  

Elmondható tehát, hogy a nehéz és könnyű ejtősúlyos modulusok között közvetlen átszá-
mítási összefüggés nem állítható fel. 

 
A  7.2. ábra foglalja össze az EFWD – E1 és E2 összemérési eredményeket. A kapott ábra 

gyakorlatilag az előzőekhez hasonló, összefüggéstelen ponthalmazt mutat. 

7.4.2. Evd – Ed  KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

A két dinamikus modulus közötti összefüggést – homokos kavicson végzett helyszíni mé-
rések alapján – a  7.3. ábra mutatja.  

A pontokra illesztett, origón áthaladó regressziós egyenes korrelációja R=0,73-ra adódott.  
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 7.1. ábra: Összefüggés Evd, Ed és EFWD között (helyszíni mérések – homokos kavics) 
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 7.3. ábra: Összefüggés Ed és Evd között (helyszíni mérések – homokos kavics) 
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7.5. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

Laboratóriumi összehasonlító méréseket végeztem az Evd és Ed modulusok közötti kapcso-
lat elemzéséhez. 

A méréseket a korábban ismertetett laboratóriumi környezetben, iszapos finomhomok tala-
jon végeztem.  

7.5.1. Evd – Ed KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

A mérések eredményeit a  7.4. ábra foglalja össze. A regressziós egyenes korrelációs 
együtthatója R=0,90-re adódott.  

Tehát a kétféle ejtősúlyos berendezés által kapott modulusok közvetlen átszámítását az 

Ed = 2,37·Evd           (R=0,90) (7.2) 

képlet alapján javaslom elvégezni. 
(Meg kell jegyezni, hogy másodfokú polinom illesztése esetén a regresszió szorossága csak 

kismértékben javul, így nem volt célszerű eltérni az eddig alkalmazott lineáris regressziótól.) 
 
Az átmeneti talajokon végzett helyszíni mérések feldolgozása során az E2-vel való ará-

nyokból számítva Ed = 1,63·Evd kapcsolatot mutattam ki. Mivel az E2-Evd és E2-Ed összefüg-
gések szórása 0,80 körüli volt, így a két mérésből kiszámítva a (7.2) arányt, a szórás igencsak 
leromlana. Emiatt a két modulus közötti közvetlen átszámításhoz – iszapos finomhomok talaj-
ra – mindenképpen a (7.2) képletet javasolom. 
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 7.4. ábra: Összefüggés Ed és Evd között (laboratóriumi mérések- iszapos finomhomok) 
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7.5.2. Ed – Edvég KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

A párhuzamos mérési eredményeket a  7.5. ábra mutatja.  
A két modulus között egy igen jó korrelációval (R=0,99) rendelkező lineáris összefüggés 

adható meg. 

7.5.3. Evd – Edvég KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 

A  7.6. ábra mutatja az eredményeket.  
Ebben az esetben is jó korrelációs együtthatót kaptam (R=0,91). 
 
 

0 20 40 60 80 100 120
0

20

40

60

80

100

120

140

160
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

E dv
ég

 (N
/m

m
2 )

Ed  (N/mm2)

E dvég
 = 1,21·E d

R = 0,99

 
 7.5. ábra: Összefüggés Ed és Edvég között (laboratóriumi mérések – iszapos finomhomok) 

 
 



Dinamikus teherbírási modulusok közvetlen átszámítása 

  63 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0 10 20 30 40 50 60 70 80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
E dv

ég
 (N

/m
m

2 )

Evd  (N/mm2)

E dvég
 = 1,44·E vd

R = 0,91

 
 7.6. ábra: Összefüggés Evd és Edvég között (laboratóriumi mérések – iszapos finomhomok) 

 
 

7.6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a fejezetben a dinamikus ejtősúlyos modulusok közvetlen átszámíthatóságával fog-
lalkoztam.  

Első lépésben szakirodalmi kutatás alapján röviden bemutattam a leggyakrabban alkalma-
zott könnyű ejtősúlyos berendezések által mérhető dinamikus modulusok közötti átszámítás-
hoz készített laboratóriumi és helyszíni vizsgálati eredményeket. Az összehasonlítás során 
elsősorban a dinamikus modulusok átszámítását ismertettem, de – ahol rendelkezésre álltak – 
megadtam a statikus modulushoz illetve a CBR értékkel talált összefüggéseket (a német típu-
sú és a B&C berendezés kivételével).  

Ezt követően ismertettem a hazai összehasonlító mérések eredményeit és azok feldolgozá-
sát. 

A fejezet második felében ismertettem a két, hazánkban alkalmazott berendezés által mér-
hető dinamikus modulusok összefüggéséhez készített laboratóriumi vizsgálati eredményeimet.  

Bemutattam a laboratóriumi vizsgálatok során kapott, a két dinamikus modulus közötti át-
számítási összefüggéseket. 
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8. DINAMIKUS TÖMÖRSÉGMÉRÉS B&C BERENDE-
ZÉSSEL 

8.1. BEVEZETÉS 

Magyarországon egyre terjed a dinamikus tömörségmérés, mely a teherbírásmérés kiter-
jesztéseként – az ejtések számának növelésével – képes a dinamikus tömörségi fok meghatá-
rozására. A B&C berendezés összesen 18 ejtéssel a talajt a tárcsa alatt betömöríti és méri az 
egyes ejtések során létrejött süllyedések és azok különbségét. Az eredmények alapján a réteg 
dinamikus tömörségét adja meg, ami elméletben megegyezik a hagyományos módszerekkel 
kapott tömörségi fokkal. 

Eddig sem hazánkban, sem pedig külföldön nem készült a témában összefoglaló vizsgálat 
arra vonatkozóan, hogy a B&C berendezés fejlesztője által elméletileg bizonyított egyezés a 
Trr hagyományos tömörségi fok és a Trd dinamikus tömörségi fok között fennáll-e. 

Ebben a fejezetben a dinamikus tömörségmérés vizsgálatával foglalkozom. Helyszíni és 
laboratóriumi eredmények alapján vizsgálom meg a módszert és annak eredményeit. 

8.2. A DINAMIKUS TÖMÖRSÉGMÉRÉS RÖVID ELMÉLETI 
ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az elméleti alapfeltevés szerint ha a laboratóriumi módosított Proctor-kísérlet során alkal-
mazott tömörítő munkával azonos munkát végzünk a helyszínen az ejtősúlyos berendezés 
tömegének ejtegetésével, akkor a létrejövő alakváltozások (süllyedések) különbsége arányos 
lesz a tömörségi fokkal.  

A módszer részletes elméleti ismertetése Subert munkáiban található (Subert, 2003, Subert, 
2006).  

Az alábbiakban vázlatosan bemutatom a dinamikus tömörségi fok (Trd) számítását. 
Az elmélet szerint az összesen 18 darab ejtés során előálló süllyedéskülönbségekből szá-

mítható Dm deformációs mutató valamint a Ф-vel jelölt lineáris együttható segítségével az 
adott víztartalomnál elérhető relatív tömörségi fok (TrE %) az alábbi képletből számítható. 

mrE D100T ⋅−= Φ  (%) (8.1) 

ahol 
Ф=0,365±0,025 lineáris együttható, ami tulajdonképpen az egységnyi alakválto-

záshoz tartozó tömörségi fok változását mutatja 
[ ]

.esetén31jés50i
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+⋅⋅

= ∑  

azaz 18 ejtés esetén részletezve (i = 1 – 18 és n = 1-18) 
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 (= a tárcsa maradó alakváltozása az ejtések számával súlyozva) 
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Dk az egymást követő korrigált süllyedési amplitúdók különbsége (ÚT 2-
2.124:2005 elnevezésével) (= az ejtésekkel súlyozott és ejtésnek megfele-
lő számú adatok összege) 

 
A dinamikus tömörségi fok (Trd) a relatív tömörségi fok (TrE) és a nedvességkorrekciós té-

nyező (Trw) szorzataként számítható. 

rwrErd TTT ⋅=  (%) (8.2) 

ahol 
Trw a nedvességkorrekciós tényező (a Proctor-görbe normalizált alakja) 

maxd

i,d
rwT

ρ

ρ
= (-) (8.3) 

 
Az elméleti levezetés szerint a Trd dinamikus tömörségi fok megegyezik a hagyományos 

Trr tömörségi fokkal (Subert, 2006). 
 
A dinamikus tömörségmérés elméleti hátterének részletes elemzésével, illetve annak kriti-

káival jelen disszertáció nem kíván foglalkozni. A részletek hazai publikációkban megtalálha-
tók (Boromisza, 2005, Széchenyi István Egyetem, 2005, Subert, 2005). 

8.3. EDDIGI NEMZETKÖZI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Eddig csupán Szlovéniában készült nagyobb számban dinamikus tömörségmérés, melynek 
eredményei hozzáférhetők. A kapott Trd eredményeket azonban csupán különböző dinamikus 
teherbírási modulusokkal (Ed, Evd, Evib) hasonlították össze (Ljubljanai Egyetem, 2006). Izo-
tópos illetve hagyományos tömörségmérés nem készült, így a kétféle módszerrel történ mérés 
összehasonlítása sem készülhetett el. Nemzetközi tapasztalat tehát még hiányos ebben a té-
makörben. 

8.4. EDDIGI HAZAI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Számos esetben készült már összehasonlító mérés Trd és Trr között, ám ezek vázlatos ösz-
szehasonlítására csak néhány esetben került sor.  

A fejlesztő Subert István és az Andreas Kft. részéről készült néhány tanulmány (Subert, 
2003, Subert, 2006), ám ezekben a publikációkban jellemzően a kétfajta mérés elméleti egye-
zőségével, a mérési eredmények szórásával és megbízhatóságával kapcsolatos eredmények 
kerültek ismertetésre. 

2006-os cikkében Almássy és Subert foglalta össze az M7-M70-es autópálya építése során 
kapott teherbírási és tömörségi mérési eredményeket (Almássy és Subert, 2006). Eredményeik 
feldolgozása alapján úgy találták, hogy semmiféle összefüggés nem állítható fel a dinamikus 
és hagyományos tömörségmérési eredmények között. Ennek okát a két módszer jelentősen 
eltérő szórásával magyarázzák.  
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Fentieken túlmenően Ézsiás foglalkozott a dinamikus tömörségméréssel (Ézsiás, 2005). 
Szakdolgozatában első lépésben dolomitmurván, iszapos homokliszten, kavicsos homokon és 
erőművi pernyén végzett helyszíni reprodukciós vizsgálatokat a berendezéssel. Eredményei 
azt mutatták, hogy 0,5-1,0 m2-es, „szemre” homogén felületeken a berendezés a dinamikus 
tömörséget 0,5-1,4 %-os relatív szórással méri, mely véleménye szerint igen kedvezőnek 
mondható. Hasonlóan kedvező reprodukálhatóságot mutatott ki a tömörödési görbék lefutásá-
ból is. 

Második lépésben a fejlesztőtől kapott 19 db párhuzamos tömörségmérési adatot dolgozta 
fel, és az alábbi összefüggéseket kapta. 

Trr = 1,0017·Trd  (8.4) 

illetve nem az origón áthaladó egyenest feltételezve 

Trr = 0,4402·Trd + 52,926 (8.5) 

A korrelációs együttható az első esetben nem volt fellelhető a szakdolgozatban, míg a má-
sodik esetben igen alacsonyra (R2=0,26) adódott. Saját mérési adatainak feldolgozása (ho-
mokliszten és kohósalakon valamint homokos kavics talajon) hasonló eredményeket adott. Az 
origóból indított egyenes meredeksége 1,0 körülire adódott, ám nagyon nagy szórással. 

Ézsiás és a Széchenyi István Egyetem elméletben valamint körvizsgálati Proctor-
eredmények segítségével vizsgálta a nedvességkorrekciós tényezőt és annak megbízhatóságát 
(Ézsiás, 2005, Széchenyi István Egyetem, 2005). Kimutatták, hogy a paraméter meglehetősen 
érzékeny, ugyanis a teljes Proctor-görbe alakját figyelembe veszi, nem csupán a görbe tető-
pontját, mint tesszük azt a hagyományos tömörségmérés esetében.  

Böröczky és Holczer a BME laboratóriumában TDK dolgozat keretében vizsgálta a dina-
mikus tömörségmérés megbízhatóságát (Böröczky és Holczer, 2005). Az általam is alkalma-
zott iszapos homokliszt talajt több rétegben tömörítették be, majd rétegenként végeztek dina-
mikus tömörségmérést, melyet a hagyományos kiszúróhengeres mintavételből számítható 
tömörségi fokkal hasonlították össze. Eredményeik szerint a dinamikus tömörségi fok ± 2-3 
%-os intervallumban közelíti a hagyományos tömörségi fok értékét. 

8.5. HAZAI HELYSZÍNI ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRÉSEK 
EREDMÉNYEI 

A fentiek miatt célszerűnek láttam, hogy az eddig elkészült összehasonlító eredményeket 
(vagy azok legtöbbjét) összegyűjtsem, feldolgozzam és elemezzem.  

Az adatok elemzésekor elsődleges célom az volt, hogy megvizsgáljam a kétféle (izotópos 
és dinamikus) tömörségi fok közötti kapcsolatot. Egyértelműen gyakorlati oldalról, mérési 
eredmények alapján igyekeztem megvizsgálni az összefüggést. 

Miután a hazai kivitelezői gyakorlatban szinte egyeduralkodó az izotópos teherbírásmérés, 
így az összehasonlító adatok ezzel a módszerrel meghatározott tömörségi fokkal álltak ren-
delkezésemre. 

Az összegyűjtött összehasonlító mérések adatait a  8.1. táblázatban foglaltam össze.  
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 8.1. táblázat: Izotópos és B&C berendezéssel végzett összehasonlító tömörségmérések adatai 

Mérések helye Szel-
vény 

Mérések 
ideje 

Mérések 
darabszáma

Mérést 
végezte 

Mért talajfajták / 
rétegek 

M7-M70 
autópálya 

0+450 
– 

4+000 

2003. 
szeptember-

október 
40 db BME 

UVT 
– homokos kavics védő-

réteg 

M7 autópálya – 
Balatonkeresztúri 

szakasz 

189+340 
– 

198+090 
– 126 db Andreas 

Kft. 

– homokos kavics, kavi-
csos homok 

– homokos, kavicsos 
iszapos homokliszt 

– iszapos kavicsos ho-
mokos homokliszt 

– iszapos homokliszt 
– mésszel kezelt földmű 

– zúzottkő 

M7 autópálya – 
Zamárdi szakasz 

114+377 
– 

125+245 

2005. 
április-
június 

115 db 

H-TPA 
Kft. 

Andreas 
Kft. 

ÁKMI 
Kht. 

– iszapos homok 
– iszapos homokliszt 

– 0/50 dolomit védőré-
teg 

– 0/50 dolomit védőré-
teg + iszapos homok-

liszt keverék 

M7 autópálya – – 107 db 

H-TPA 
Kft. 

ÁKMI 
Kht. 

KTI Kht. 
SZE 

– iszapos homok 
– iszapos homokliszt 

– homokos kavics 
– M50 dolomitmurva 

– cementezett homokos 
iszap 

– meszezett homokos 
kavics 

Fertőszentmiklós, 
csarnok – – 2 db SZE – zúzottkő alapréteg 

ÖSSZESEN   390 db   
 

8.5.1. MÉRÉSI ADATOK FELDOLGOZÁSA 

8.5.1.1. ÖSSZEFÜGGÉS Trr ÉS TrE KÖZÖTT 

Első lépésben összehasonlítottam az izotópos tömörségmérésből kapott Trr tömörségi fo-
kot és a B&C berendezéssel kapott TrE relatív tömörséget.  

A rendelkezésemre álló adatok feldolgozását a  8.1. ábra mutatja.  
Jól látható, hogy a mérési eredmények nagy szórása miatt egyértelmű átszámítás nem ad-

ható meg. Amennyiben szorosabb kapcsolat lenne a kétfajta tömörségmérési eredmények kö-
zött, úgy a pontoknak a szaggatottal jelölt egyenes körül kellett volna elhelyezkedni. 

(Meg kell jegyezni, hogy ebben az esetben részletes statisztikai elemzést sem célszerű vé-
gezni, mert az elmélet szerint sem lehet a relatív tömörséget az izotópos tömörségi fokhoz 
hasonlítani. Összehasonlítást csak akkor tudnánk végezni, ha az izotópos műszer által mért 
tömörségből visszaszámítanánk az izotópos relatív tömörségi fokot a víztartalom ismeretében. 
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Ám a legtöbb izotópos tömörségmérési eredményhez nem állt rendelkezésre a pontos víztar-
talmi érték.) 
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 8.1. ábra: TrE és Trr helyszíni mérési eredményei (minden talaj- és alapréteg típusra) 

 
 

8.5.1.2. ÖSSZEFÜGGÉS Trr ÉS Trd KÖZÖTT 

A gyakorlat számára egyértelműen a dinamikus tömörségi fok (Trd) és a Trr izotópos tö-
mörségi fok közötti kapcsolat az érdekes.  

A mérési eredményeket a  8.2. ábra mutatja.  
Az ábrán bejelöltem a két mérés adatainak átlagát is. 
 
Elméletben a két tömörségi fok megegyezik, ám a grafikonon jól látható, hogy a pontok a 

vizsgált tömörségi tartományban (ami gyakorlatilag a kivitelezésben előforduló összes tömör-
ségi követelményt lefedi) nem illeszkednek egyértelműen az egyenlőséget reprezentáló egye-
nesre. A két mérési adathalmaz átlaga azonban láthatóan közel van egymáshoz. 
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 8.2. ábra: Trd és Trr helyszíni mérési eredményei (minden talaj- és alapréteg típusra) 

 
 

• STATISZTIKAI VIZSGÁLATOK 

Érdemes volt statisztikailag megvizsgálni a két különböző módszerrel kapott eredménye-
ket. Kiszámítottam tehát az egyes adathalmazok várható értékét, szórását, relatív szórását va-
lamint a 95 %-os megbízhatósági szintre vonatkozó terjedelmét ( 8.2. táblázat). 

 8.2. táblázat: Statisztikai feldolgozás adatai (izotópos és dinamikus tömörségmérés) 

Mérési módszer Adatok 
száma 

Várható 
érték 

(átlag) 
Szórás Relatív 

szórás 

Várható érték 
95 %-os 

megbízhatósági 
szinten 

Izotópos 
tömörségmérés 390 94,6 5,7 6,0 94,0 – 95,2 

B&C dinamikus 
tömörségmérés 390 95,4 3,6 3,8 95,1 – 95,8 

 
 
A mért adatok megoszlás szerinti összesítését mutatja a  8.3. ábra. Az ábrán a 2 %-os tö-

mörségi intervallumokba eső mért értékek darabszámát tüntettem fel. Ábrázoltam az egyes 
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módszerek esetén a várható értéket (átlagértéket) valamint a 95 %-os megbízhatósághoz tarto-
zó, kétoldali konfidencia-intervallumot sraffozva.  
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 B&C dinamikus tömörségmérés (Trd)

da
ra

b

Trρ (%)   ;   Trd (%)

 

 

 
 8.3. ábra: Mért adatok eloszlása (átlaggal és megbízhatósági-intervallummal) 

 
 
A konfidencia-intervallumot az ismert (8.6) képletből számítottam, ahol x  az adathalmaz 

várható értéke (átlaga), l = 1,96 (a = 95 %-os megbízhatósági szinten), s a szórás és n az 
adatok száma (Rétháti, 1985). 

n
x σ

λ ⋅±  (8.6) 

 
Látható, hogy a két gyakorisági görbe tulajdonképpen együtt halad, tehát a két módszer 

ebből a szempontból egyenértékűnek tekinthető. A két eljárás során kapott átlagok különbsé-
ge csupán 0,8 %, a konfidencia-intervallumok is – kismértékben – átfedésben vannak. Látha-
tó, hogy a dinamikus tömörségmérés a kisebb szórásból adódóan szűkebb megbízhatósági-
intervallummal rendelkezik. 

 
A két módszer eredményeinek statisztikai azonosságát azonban nem erősíti meg sem a t’ 

sem pedig az F próba.  
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Az n = 390 darab mért adathoz a Student eloszlás alapján a = 95 %-os valószínűségi szin-
ten tp = 1,97. Mivel t’ > tp, így a két halmaz várható értéke (átlaga) ekkora mintaszámnál nem 
tekinthető azonosnak. 

48,2
s
s

F 2
iz

2
din ==  (8.8) 

Az F próba esetén f1 = f2 = 389. Tehát a = 95 %-os valószínűségi szinten Fp = 1,19. Mivel 
F > Fp, a két mérési módszer szórása ekkora mintaszámnál nem tekinthető azonosnak.  

 
Tehát a nagyszámú mérési eredmény kiértékelése azt mutatta, hogy az izotópos tömörség-

mérés szórása és relatív szórása is jelentősen magasabb, mint a dinamikus mérésé. Ugyan a 
két módszerből kapott tömörségi fokok várható értéke (átlaga) közel esik egymáshoz és a 
konfidencia-intervallumok is kismértékben fedik egymást, ám ilyen nagy mintaszámnál sta-
tisztikailag a két módszer nem tekinthetők azonosnak, sem a várható értéket, sem pedig a szó-
rást tekintve (95 %-os megbízhatósági szinten). 

8.5.1.3. ÖSSZEFÜGGÉS Trr ÉS Trd KÖZÖTT KÜLÖNBÖZŐ TALAJFAJTÁK ESETÉN 

A teherbírásméréshez hasonlóan a tömörségmérés adatait is feldolgoztam az általam felál-
lított 3 talajcsoport megoszlása alapján ( 8.4. ábra).  

 
Emlékeztetőül a 3 talaj- és alapréteg csoportja: 

– durva- és finomszemcsés talajok 

– átmeneti talajok 

– zúzottkő és szemcsés/mechanikai stabilizációs alaprétegek 

 

Ahogyan az előzőekben láttuk, a nagy szórások miatt a talajfajtánként történő összesítés 
sem ad egyértelmű kapcsolatot a kétféle módszerrel mért tömörségek között.  

Annyi mindenesetre megfigyelhető, hogy a pirossal jelzett átmeneti talajok esetén jellem-
zően a pontok az egyenlőséget mutató egyenes felett, míg a kékkel jelölt durvaszemcsés tala-
jok inkább az alatt helyezkednek el. 
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 8.4. ábra: Trd és Trr mérési eredmények (különböző talaj- és alaprétegek esetén) 

 
 

8.6. LABORATÓRIUMI ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK 
ISMERTETÉSE 

A BME laboratóriumában a hagyományos, kiszúróhengeres mintavétel alapján számítható 
Trr tömörségi fok, valamint a B&C berendezéssel kapott Trd dinamikus tömörségi fok kapcso-
latát vizsgáltam. 

A tömörségi összehasonlító vizsgálatok a  4. fejezetben részletesen bemutatott kádban, az 
ott ismertetett iszapos finomhomok talajrétegeken készültek.  

A talaj szemeloszlása és szemcsemérete lehetővé tette, hogy a beépített talajréteg tömörsé-
gét zavartalan mintavétel módszerével vizsgáljam. Izotópos tömörségmérésre nem volt lehe-
tőségem.  

A betömörített talaj mindegyik rétegén készült dinamikus tömörségmérés, majd kiszúró-
hengeres mintavétel. A  4. fejezetben ismertetett módon, kétféle mintavevő hengert alkalmaz-
tam, ám az értékelésnél a nagyobb mélységet reprezentáló, triaxiális mintavevő eredményeit 
vettem figyelembe. 

(Itt kell megjegyezni, hogy a dinamikus tömörségmérés során egy ponton csupán egy ejtési 
sorozatot végeztem el. A fejlesztő által javasolt két sorozat mérés – mely a megfelelő tömörö-
dési folyamat ellenőrzését szolgálná – nem készült, így a hungarocell réteg feletti vékonyabb 
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rétegeken történt mérések ellenőrzése nem volt teljes mértékben elvégezhető. A vélhetően 
hibás tömörödés miatt kapott hibás eredmények a korrekciója illetve elhagyása a lehetőségek-
hez képest az adatfeldolgozás során történt meg.) 

8.7. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

8.7.1. F LINEÁRIS EGYÜTTHATÓ TÉNYLEGES ÉRTÉKE 

A Proctor-vizsgálat eredményei alapján első lépésben kiszámítottam a F lineáris együttha-

tó tényleges értékét. Az eredmények alapján F = 0,3734 adódott, ami egyértelműen benne 

van az Útügyi Előírásban szereplő F=0,365±0,025 intervallumban. A szabvány előírásainak 

megfelelően a dinamikus tömörségmérés kiértékelés során ezt a tényleges F értéket alkalmaz-
tam. 

8.7.2. EREDMÉNYEK VASTAGSÁGKORREKCIÓ NÉLKÜL 

A  8.5. ábra mutatja a hagyományos, kiszúróhengeres mintavétel alapján kapott tömörségi 
fok (Trr) függvényében ábrázolt TrE dinamikus relatív tömörségi fok eredményeket.  

A Trr – Trd összetartozó mérési eredményeket a  8.6. ábra mutatja.  
(Az ábrákon szürkével jelölt mérések a kevésbé merev aljzat feletti vékony rétegeken ké-

szültek, itt a zavartalan mintavétel nehézkesebb volt, így ezek az eredmények korlátozottan 
értékelhetők.) 

Látható, hogy a zavartalan mintavétellel kapott tömörségek a 70-100 %-os tartományban 
mozogtak, addig a Trd értékek szűkebb sávban (90-99 %) maradtak. Ez természetesen a zavar-
talannak mondott mintavétel nagyobb szórásával is magyarázható. 

 
A mérések azt mutatták, hogy iszapos finomhomok esetén, az általam vizsgált Trr = 80-95 

%-os tartományban a dinamikus tömörségmérés kissé magasabb tömörségi fokot mér. A  8.7. 
ábra mutatja a Trd dinamikus tömörségi fok eltérését az egyenlőséget jelentő egyenestől.  

Látható, hogy kisebb tömörségeknél akár 10-15 %-kal magasabb tömörség is adódhat. 
Magasabb tömörségeknél az eltérése ennél fokozatosan kisebbre adódik, míg a legfontosabb 
tartományban 90-95 % felett már gyakorlatilag nem jelentkezik. 
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 8.5. ábra: Mérési eredmények TrE és Trr között (laboratórium mérések – iszapos finomhomok) 
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 8.6. ábra: Mérési eredmények Trd és Trr között (laboratórium mérések – iszapos finomhomok) 
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 8.7. ábra: Eltérés az egyenlőségtől (laboratórium mérések – iszapos finomhomok) 

 
 

8.7.3. KORRIGÁLT EREDMÉNYEK 

8.7.3.1. ALACSONY MEREVSÉGŰ ALJZATON MÉRT ÉRTÉKEK 

A laboratóriumi kísérletek során kevésbé merev aljzat (hungarocell) feletti vékony rétege-
ken is történtek dinamikus tömörségmérések.  

A mérésre vonatkozó ÚT 2-2.124:2005 Útügy Műszaki Előírás szerint azonban nagyon kis 
merevségű alsó rétegen tömörítve (ha Ed<10 N/mm2) a kapott dinamikus tömörségmérési 
eredményt nem lehet figyelembe venni. Hasonlóképpen nem lehet figyelembe venni azokat a 
méréseket, ahol a Dm deformációs mutató túl magasra (Dm > 3) adódik, mert ilyen esetben a 
kellő tömörödés nem jön létre és így dinamikus tömörség sem számítható. 

A laboratóriumi eredmények közül így kiszűrtem azokat az alacsony dinamikus teherbírási 
értékeket, melyek kisebbre adódtak, mint 10 N/mm2. Túl nagy deformációs mutatóval rendel-
kező mérés nem volt, mert jellemzően az elvégzett 18 darab ejtés kellően betömörítette a réte-
get, így ilyen mérési adatok kiszűrésére nem volt szükség. 

Hasonlóképpen kihagytam azokat a méréseket, melyeknél a statikus tárcsás mérés Tt tömö-
rödési tényezője túl magasra adódott. Ezek jellemzően a kevésbé merev hungarocell rétegen 
tömörített vékony rétegek esetében fordultak elő. Ebben az esetben a dinamikus tömörségmé-
rés eredményei a túlzott tömörödés miatt nem voltak értékelhetők. 
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8.7.3.2. VASTAGSÁGKORREKCIÓ 

A dinamikus tömörségmérési módszer 20-25 cm-es rétegvastagság felett korrekció nélkül 
alkalmazható (Subert, 2006). Ám ennél kisebb rétegvastagság esetén az alkalmazott elmélet 
nem ad megfelelő eredményt. 

Amiatt, hogy a laboratóriumban alkalmazott kisebb rétegvastagságok esetén mért dinami-
kus tömörségek is értékelhetők és összehasonlíthatók legyenek, a vizsgált réteg vastagságát 
figyelemben vevő egyszerűsített vastagságkorrekciós tényezőt vezettem be.  

Ennek segítségével a kisebb rétegvastagságok esetére korrigáltam a Dm deformációs muta-
tót, melyből az elmélet szerint a korrigált relatív tömörségi fokot (TrE,korr) számítottam. A 
nedvességkorrekciós tényező ismeretében meghatároztam a korrigált dinamikus tömörségi 
fok értékét (Trd,korr).  

A vastagságkorrekciós tényező számítását a (8.9) képlet alapján végeztem. A vastagság-
korrekció tulajdonképpen azt mutatja, hogy az adott rétegvastagság hányad része a tömörség 
számítása során alkalmazott és megkövetelt minimum 25 cm-es vastagságnak. 

v
25vk =  (8.9) 

ahol 
vk  vastagságkorrekciós tényező (-) 
v  tényleges mért rétegvastagság (cm) 

 
A vastagságkorrekció ismeretében a korrigált deformációs mutató számítható: 

kmkorr,m vDD ⋅=  (8.10) 

A deformációs mutatóból a (8.1) képlet segítségével számítható a relatív tömörségi fok. 
 
(Itt kell megjegyezni, hogy az általam alkalmazott vastagságkorrekciós tényező egy vi-

szonylag egyszerű elméleten alapul. A vékonyabb rétegek hatásának figyelembevétele a di-
namikus tömörségmérés során még nem teljesen kidolgozott, így vizsgálataim csak kiindulási 
adatként szolgálhatnak egy olyan részletesebb kutatási program számára. Ez jelen disszertáció 
terjedelmét azonban meghaladja.) 

8.7.3.3. EREDMÉNYEK 

A korrigált adatok ismeretében a hagyományos, kiszúróhengeres méréssel kapott Trr tö-
mörségi fok értékeket ismételten összehasonlítottam a kapott korrigált dinamikus tömörségi 
fok értékekkel ( 8.8. ábra). 
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 8.8. ábra: Trd,korr és Trr összetartozó mérési eredmények 

(laboratórium mérések – iszapos finomhomok) 
 
 
Az ábrán látható, hogy a 25 cm-nél kisebb rétegvastagság esetén alkalmazott korrekció mi-

att a dinamikus tömörségmérés már nem minden esetben mér magasabb tömörséget, mint a 
hagyományos kiszúróhengeres mérés. A 80-85 %-nál kisebb tartományban még mindig jel-
lemzően magasabb értékeket ad, ám a gyakorlatban előforduló ennél magasabb tömörségi 
fokok esetében– a helyszíni mérésekhez hasonlóan – már egy „kiegyensúlyozottabb” ábrát 
kapunk.  

(Érdemes az eredményeket összevetni a helyszíni mérésekről készített,  8.4. ábra piros pon-
tokkal ábrázolt méréseivel, melyek az átmeneti talajokra vonatkoznak). 

8.7.3.4. STATISZTIKAI VIZSGÁLATOK A LABORATÓRIUMI KORRIGÁLT EREDMÉ-
NYEKRE 

A laboratóriumi mérési eredmények korrekciója után kiszámítottam a korábbiakban bemu-
tatott módszerrel az két adathalmaz várható értékét, szórását, relatív szórását valamint a 95 %-
os megbízhatósági szintre vonatkozó terjedelmét ( 8.3. táblázat). 
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 8.3. táblázat: Statisztikai feldolgozás adatai (hagyományos és dinamikus tömörségmérés - labo-
ratóriumi korrigált mérések) 

Mérési módszer Adatok 
száma 

Várható 
érték 

(átlag) 
Szórás Relatív 

szórás 

Várható érték 
95 %-os 

megbízhatósági 
szinten 

hagyományos, 
kiszúróhengeres 
tömörségmérés 

114 86,4 6,0 6,9 85,3 – 87,5 

B&C dinamikus 
tömörségmérés 114 92,8 5,7 6,1 91,7 – 93,8 

 
 
A mért adatok megoszlás szerinti összesítését mutatja a  8.9. ábra. Az ábrán – a helyszíni 

mérésekhez hasonlóan – bejelöltem az egyes módszerek esetén a várható értéket (átlagértéket) 
valamint a 95 %-os megbízhatósághoz tartozó, kétoldali konfidencia-intervallumot sraffozva.  
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 8.9. ábra: Mért adatok eloszlása (átlaggal és megbízhatósági-intervallummal –  

laboratóriumi mérések) 
 
 
Látható, hogy a korrigált laboratóriumi mérési eredmények esetében a két módszerrel ka-

pott tömörségek átlaga jelentősen eltér. Az eredmények szórása és relatív szórása jellemzően 
azonosnak mondható, a megbízhatósági intervallum is lényegében egyforma (2,1-2,3 %). 

Amennyiben a t’ és F próbát is elvégezzük, értelemszerűen ebben az esetben sem bizonyít-
ható a két eljárás átlagának és szórásának statisztikai azonossága. 
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8.7.3.5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A laboratóriumi mérések alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a két módszerrel kapott ered-
mények statisztikailag nem tekinthetők azonosnak. A kapott korrigálatlan eredmények azt 
mutatják, hogy alacsonyabb tömörségi fokok esetén a dinamikus mérés kismértékben maga-
sabb értéket mér, míg a gyakorlatban előforduló tömörségeknél (>85 %) a két módszer által 
kapott eredmények nagyjából megegyeznek. Amennyiben a kapott értékeket a tényleges ré-
tegvastagságnak megfelelően korrigáljuk, a kapott korrigált eredmények már a teljes tömör-
ségi tartományban hasonlóan nagy szórással rendelkező értékhalmazt mutatnak. 

Az elvégzett helyszíni és laboratóriumi mérési eredmények alapján kimutatható tehát, hogy 
a két módszer által kapott eredményeket igen nehéz egyértelműen egymáshoz hasonlítani, 
értékelhető korrelációt bizonyítani. A két módszer párhuzamos mérési eredményei statisztika-
ilag független mérési adathalmazként jelentkeznek. Ez igaz mind az izotópos, mind pedig a 
hagyományos kiszúróhengeres tömörségmérésre is.  

A mérési eredményeim megerősítik a fejlesztő Subert István által javasolt független értéke-
lés teóriáját. Meg kell jegyezni azonban, hogy más kutatók (Subert, 2003, Almássy és Subert, 
2006) ennél kisebb eltérést tapasztaltak. Hasonlóképpen érdemes megjegyezni, hogy megfon-
tolandó lehet a kisebb rétegvastagságok kezelésére szolgáló korrekció pontosabb kimunkálá-
sa, mert által a két módszer statisztikailag közeledhet egymáshoz. 

Javasolható tehát, hogy a kétféle tömörségmérési módszert külön tekintve egyenként kel-
lene megfogalmazni a szükséges és elérendő tömörségi fok határértékeket. 

8.8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A dinamikus tömörségmérés alkalmazása az elmúlt években megindult a hazai útépítési 
valamint egyéb (pl. közmű-) kivitelezési munkák során.  

A hazai kivitelezői gyakorlatban a hagyományos tömörségmérés szinte kizárólag az izotó-
pos tömörségmérést jelenti, e mellett jelent meg a dinamikus módszer, mint alternatíva. Al-
kalmazásával a körülményes, ámde gyors izotópos mérés mellett megjelent egy hasonlóan 
gyors és egyszerű módszer a földművek tömörségének minősítéséhez.  

A mérés során kapott dinamikus tömörségi fok (Trd) elméletileg a hagyományos tömörségi 
fokkal (Trr) egyezik meg, ám ennek komplex helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokon alapu-
ló elemzése még nem készült.  

Az elmúlt években – jellemzően a hazai autópálya építések során – számos helyszíni ösz-
szehasonlító mérés készült, melynek során hagyományos (izotópos) és dinamikus tömörség-
mérést is végeztek.  

Első lépésben a helyszíni mérési adatok elemzését végeztem el, majd laboratóriumi vizsgá-
lati eredmények segítségével elemeztem a hagyományos és dinamikus tömörség közötti ösz-
szefüggést. Statisztikai módszerekkel elemeztem a két módszer által mért adatokat és fogal-
maztam meg tézisemet. 
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9. DINAMIKUS BERENDEZÉSEK HATÁSMÉLYSÉGE 

9.1. BEVEZETÉS 

A dinamikus mérési módszerek terjedésével egyértelműen felgyorsult a földmű- és alapré-
tegek minőségének ellenőrzése. A korábbi statikus mérés mellett megjelenő dinamikus méré-
sek mérési határáról azonban megoszlanak a vélemények.  

A hatásmélység fontos kérdést jelent a kivitelezésben és a minőségellenőrzésben, miután 
ennek megfelelően lehet értékelni, hogy a talajfajtától és tömörítőeszköztől függően elért tö-
mörített rétegvastagság egyáltalán minősíthető-e dinamikus eszközzel. A mérési határnál na-
gyobb rétegvastagság esetén ilyenkor esetleg nem derülhet fény valamilyen alsó teherbírási 
problémára. 

A statikus mérés során az általános vélekedés szerint a tárcsaátmérő kétszerese az a mély-
ség, ameddig a mérés hatása érvényesül. Ez egy 30 cm-es tárcsa esetén tehát kb. 60 cm-re 
tehető. Ismert, hogy a statikus tárcsás mérés során a terhelés időtartama több perc, addig a 
dinamikus ejtősúlyos méréseknél ez 18-20 ms, tehát több nagyságrenddel kisebb.  

Fontos különbség, hogy míg a statikus mérés során van idő a talajban a terhelés hatására 
kialakuló pórusvíznyomás lecsökkenésére (konszolidációra), addig a lökéshullámszerű dina-
mikus teherátadás nem ad időt a konszolidáció lezajlására. Látható tehát, hogy eltérő a terhe-
lési mód és a talaj viselkedése is, és igen fontos tényező a talaj telítettsége.  

A fentiek alapján érdemes volt megvizsgálni a dinamikus tárcsás teherbírásmérő eszközök 
mérési hatásmélységét. 

9.2. KÜLFÖLDI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

A nemzetközi szakirodalomban meglehetősen kevés kutatás foglalkozik a témával, vélhe-
tően azért, mert a legtöbben elfogadják a tárcsaátmérő 1,5-2,0-szeresének megfelelő rétegvas-
tagságot, mint ökölszabályt. Ez a feltevés azonban meglehetősen tág határok között adja meg 
a hatásmélységet, ezért érdemes volt összegyűjteni a témáról eddig publikált eredményeket.  

9.2.1. NÉMET TÍPUSÚ BERENDEZÉSEK 

A német típusú berendezések mérési határmélységének nagyságáról először Weingart kö-
zölt néhány gondolatot (Weingart, 1975). Véleménye szerint a mérési határ egyértelmű össze-
függésben van a talaj belső súrlódási szögével, tehát a belső súrlódás növekedésével nő a mé-
rési határ.  

Kudla et al mérései szerint a 30 cm-es tárcsával rendelkező berendezés hatékony mérési 
határa 50 cm körül alakul (Kudla et al, 1991). Homokon és homokos kavicson végzett méré-
sei alapján kimutatta, hogy a tárcsa süllyedésének kialakulásában a felső 25 cm-es réteg a 
mértékadó.  

Aschauer szerint a mérési határ 60 cm körül van (Aschauer, 1996). Összesen 9 ponton ké-
szített ejtősúlyos mérést, majd mindegyik mellett nehéz dinamikus szondázást is végzett. A 
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dinamikus szondázás eredményét 10 cm-es mélységenként összesítette, és a két mérés közötti 
legszorosabb korrelációt jelentő 60 cm-es mélységet fogadta el mérési határnak.  

Sulewska szerint a berendezés 30-50 cm közötti rétegvastagságok esetén ad megfelelő 
eredményt (Sulewska, 1998). Csupán néhány ponton végzett méréseket 30 és 50 cm vastagsá-
gú homokrétegen tetején, mely alatt kemény agyagréteg feküdt.  

Vergeiner kavicsos homokon végzett helyszíni mérései alapján 60 cm-es körülbelüli ha-
tásmélységet javasol (Vergeiner, 1999).  

Legszélesebb körű vizsgálatot Brandl et al végezte e témában. Homoktalajon végzett kísér-
letsorozata 60 cm körüli mérési határt mutatott ki (Brandl et al, 2003). 

A Deutsche Bahn előírása szerint a mérési határ a tárcsaátmérő 1,5-szerese (NGT 39, 
1997) 

 
Látható, hogy a legtöbb kutató a tényleges mérési határt 50-60 cm körülire teszi, ami kb. a 

tárcsaátmérő 1,8-2,0-szerese. Kudla et al jelezte csupán egyértelműen, hogy a legfelső, egy 
tárcsaátmérőnek megfelelő vastagságú réteg befolyásolja leginkább a mért süllyedések értékét 
(Kudla et al, 1991). 

9.2.2. PRIMA 100 BERENDEZÉS 

A Prima 100 berendezés határmélységét Nazzal vizsgálta (Nazzal, 2003). Eredményei sze-
rint 267-280 mm-es vastagságú réteg minősíthető a berendezéssel ( 9.1. ábra). Amennyiben 
figyelembe vesszük, hogy a mérés 30 cm-es tárcsával készült, eredményei jó egyezést mutat-
nak Kudla et al német típusú készülékkel (ZORN) végzett méréseinek eredményeivel (Kudla 
et al, 1991). 

 
 9.1. ábra: Prima 100 berendezés mérési határának vizsgálata (Nazzal, 2003) 

 
 

9.2.3. GEOGAUGE BERENDEZÉS 

A GeoGauge berendezés esetében a gyártó a berendezés kezelési leírásában 21-32 cm-es 
mérési határt ad meg (Humboldt Co., 1999). Ezzel szemben Nazzal laboratóriumi mérései 
ennél kisebb, mintegy 18-22 cm-es határt mutattak ( 9.2. ábra). Ez a terhelő gyűrű külső átmé-
rőjének (11,4 cm) mintegy 1,5-2,0-szerese (Nazzal, 2003). 
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 9.2. ábra: GeoGauge berendezés mérési határának vizsgálata (Nazzal, 2003) 

 
 

Sawangsuriya et al vizsgálatai szerint a berendezés homogén, laza homoktalaj esetén 300 
mm-es mélységig mér ( 9.3. ábra). De több rétegből álló rendszer esetén általában a felső 12,5 
cm merevségét mérjük (ez tehát kb. 1·D). Az alsó rétegnek csak abban az esetben van hatása, 
ha a teljes rendszer vastagsága kisebb, mint 27,5 cm (Sawangsuriya et al, 2002). 

 
 9.3. ábra: GeoGauge berendezés mérési határa (Sawangsuriya et al, 2002) 

 
 

9.3. HAZAI KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Magyarországon részletes vizsgálatok még nem készültek a témakörben, mert a tárcsás te-
herbírásméréseket gyakorlatban végzők a geotechnikából jól ismert Jáky-féle határmélység-
elmélet értékeit elfogadva (mely szerint a B szélességű sávalap alatt a süllyedést okozó fe-
szültség-terjedés határmélysége 2·B, míg pilléralap alatt B) ezt ismertnek tételezték fel 
(Széchy, 1952). Tehát a tárcsás mérést, mint egy kör alakú, terhelt alaptestet vizsgálták, és 
ennek megfelelően határolták le a tárcsaátmérő 1-2-szeresének megfelelő rétegvastagságot. 

Subert – Boussinesq elmélete alapján – a statikus mérés esetében 27 cm-es, a német típusú 
ejtősúlyos berendezések esetében 12 cm-es, míg a B&C eszköz esetében 20 cm-es mérési 
határt mutatott ki (Subert, 2003). Az elméleti számításokat azzal a feltételezéssel végezte, 
hogy az alsó alátámasztás nagyobb, mint 20 N/mm2, illetve hogy a tárcsa elmozdulását re-
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gisztráló műszerek mérési pontossága 0,01 mm. Ebből következően azt a mélységet tekintette 
hatásmélységnek, ahol a két szomszédos cm-es mélység közötti alakváltozás ilyen pontosságú 
mérőeszközzel még kimutatható volt. 

Subert újabb publikációjában a B&C berendezés mérési határát nagyobbra teszi (25-26 
cm), mint a német típusú berendezés mérési határát ( 9.4. ábra). A B&C berendezés a dinami-
kus tömörségmérés során is ezzel a hatásmélységgel számol, mikor a F tényezőt számítja 
(Subert, 2006). 

 

 
 9.4. ábra: Német típusú és B&C berendezés mérési határának számított modellje (Subert, 2006) 

 
 

9.4. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK ISMERTETÉSE 

Mivel ilyen jellegű kísérlet még nem készült, a német típusú és a B&C berendezés hatás-
mélységét laboratóriumban vizsgáltam. 

A már ismertetett laboratóriumi kádba fokozatosan, rétegről-rétegre tömörítettem be az 
iszapos finomhomok talajt. A beépítésnél a talaj víztartalmát az optimális víztartalom körülire 
állítottam be. 

Összesen 3 kísérletsorozat készült: 
– Az első és a második kísérletsorozatban a kád alját az épület vasbeton födéme al-

kotta. A beton födém tehát nagyságrendekkel merevebb alátámasztást biztosított, 

mint a betömörített talaj merevsége. A talajt ezután rétegenként betömörítettem. A 

rétegek vastagságát a födémhez közel 3-8 cm-esre, majd a talajréteg teljes vastag-
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ságának növekedésével kissé nagyobbra (10-13 cm) választottam. Minden egyes 

beépített réteg tetején E2, Evd és Ed mérések készültek. 

– A harmadik kísérletsorozat előtt a kád aljára 10 cm vastag hungarocell réteget fek-

tettem, így a talajénál jelentősen kisebb merevségű alátámasztást szimuláltam. A 

hungarocell rétegre került azután a talaj rétegesen beépítve. Itt is igyekeztem az el-

ső rétegek vastagságát kisebbre választani. A talaj tömörítése előtt és végleges he-

lyén mutatja a beépített hungarocell réteget a  9.1. kép és  9.2. kép. 

 

 
 9.1. kép: Hungarocell réteg a talaj 

beépítése előtt 
 9.2. kép: Hungarocell réteg a talaj beépíté-

se után 
 
 
A mérések célja az volt, hogy megkeressem azt a teljes rétegvastagságot, amelynél a mért 

statikus és dinamikus modulusok többlet talajréteg beépítésével már nem változnak számotte-
vően, azaz az alsó merev vagy kevésbé merev rétegnek már nincsen érzékelhető hatása. 
Ahogy a beépített rétegek teljes vastagsága nő, a felszíni mérések által keltett feszültségek 
egyre kevésbé jutnak le az alaprétegig. Egy bizonyos vastagság környékén ez a hatás megszű-
nik, illetve olyan kicsi lesz, hogy a mérések során alkalmazott mérőórák illetve gyorsulásmé-
rők 0,01 mm-es pontosságánál ez már kisebb változást eredményez. 

A dinamikus mérésen túlmenően lehetőségem volt a statikus teherbírásmérés mérési hatá-
rának elemzésére is. 

9.5. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

9.5.1. STATIKUS TÁRCSÁS MÉRÉS 

Első lépésben összesítettem a statikus tárcsás mérés eredményeinek rétegvastagság szerinti 
megoszlását ( 9.5. ábra).  

Az 1. kísérletsorozat során ilyen vizsgálat nem készült, így csak a második és harmadik 
méréssorozat eredményét tüntettem fel. A mérési pontokra regressziós egyenest illesztettem: a 
zölddel jelölt görbe exponenciális csökkenést, míg a piros görbe harmadfokú közelítést mutat.  
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Két görbe regressziójának szorosság R=0,98-0,99-re adódott.  
A görbék lefutásából egyértelműen megfigyelhető, hogy a mérési határ 56-68 cm körül 

alakul. A merev aljzaton végzett mérések kisebb összvastagságú rétegnél jelezték az alsó me-
rev alátámasztás hatásának minimálisra csökkenését, míg a nem merev alsó réteg esetén ez 
kissé később jelentkezett. 

Eredményeim tehát azt mutatják, hogy a statikus tárcsás teherbírásmérés hatásmélysége 
minimum 58-60 cm, de leginkább a tárcsaátmérő kétszerese. Ez egyértelműen alátámasztja a 
korábbi elméleti és gyakorlati tapasztalatokon alapuló szakmai vélekedést (lásd sávalap 2·B 
mélység). 
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 9.5. ábra: Statikus tárcsás mérés mérési határának vizsgálata laboratóriumban 

(iszapos finomhomok) 
 
 

9.5.2. NÉMET TÍPUSÚ BERENDEZÉS 

A német típusú berendezéssel végzett mérések eredményét mutatja a  9.6. ábra.  
Az egyes rétegen mért 3 darab Evd mérést külön-külön feltüntettem a mért rétegvastagság 

függvényében. A pontokra regressziós görbét illesztve hozzávetőlegesen megrajzolható volt a 
modulus növekedése illetve csökkenése. A regressziós görbék meglehetősen jó korrelációval 
(R=0,96-0,98) rendelkeztek. 
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 9.6. ábra: Német típusú berendezés mérési határának vizsgálata laboratóriumban 

(iszapos finomhomok) 
 
 
Jól látszik a merev és a kevésbé merev alátámasztás kezdeti erőteljes hatása.  
A merev födémen kezdetben igen magas modulusokat mértem, míg a hungarocell rétegről 

kezdetben alig pattant vissza az ejtősúly. A rétegvastagság növekedésével az alsó merev illet-
ve kevésbé merev réteg hatása is mérséklődött, s végül már gyakorlatilag minimálissá, illetve 
elhanyagolhatóvá vált.  

Merev aljzaton a mérési határt a két mérés összegzése után 42-53 cm-ben lehet megadni. 
Kimutatható tehát, hogy a dinamikus mérés mérési határa kisebb, mint a statikusé. Dinamikus 
mérésnél tehát az 1,4-1,7·D rétegvastagság tekinthető mérési hatásmélységnek. 

Igen gyenge aljzaton a tömörítés meglehetősen nehézkes volt az első rétegek esetén. Az 
alacsony tömörség hatása gyakorlatilag 60 cm-es teljes rétegvastagságig érzékelhető volt, 
innentől lehetett az 1. és 2. kísérletsorozat eredményeihez hasonló nagyságú modulusokat 
mérni. Körülbelül ettől a vastagságtól lehetett tapasztalni, hogy a mért értékek „beálltak”, 
azaz minimális változást regisztráltunk. Ez megegyezik a statikus mérés során tapasztaltakkal. 

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy kis merevségű alsó rétegen tömörítve a mérési ha-
tár 55-60 cm. Ez a tárcsaátmérő 1,80-2,0-szeresének felel meg. 

9.5.3. B&C BERENDEZÉS 

A B&C eszköz hatásmélységének vizsgálati eredményeit a  9.7. ábra mutatja. Ebben az 
esetben is az összes mérési pontot feltüntettem, valamint berajzoltam a regressziós görbéket 
is.  
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 9.7. ábra: B&C berendezés mérési határának vizsgálata laboratóriumban 

(iszapos finomhomok) 
 
 

A berendezés esetén merev aljzaton 20-28 cm-es mérési határt lehetett kimutatni. A mérési 
határ ebben az esetben is 1,3-1,7·D. Ez jól egyezik Subert elméleti alapokon levezetett értéké-
vel (Subert, 2006). 

Érdekes, hogy a kisebb merevségű alsó réteg esetén a mérések a B&C berendezésnél is 60 
cm körüli hatásmélységet jeleztek. Tehát alacsony merevségű alsó rétegen tömörítve a három 
különböző mérés közel azonosnak mondható, 60-65 cm körüli határt jelzett. 

9.5.4. ALSÓ RÉTEG MEREVSÉGÉNEK HATÁSA A TÖMÖRÍTÉS HATÉ-
KONYSÁGÁRA 

A vizsgálatsorozat alapján is bebizonyosodott, hogy nagyon merev illetve nagyon kis me-
revségű alsó réteg tetején nem lehetséges megfelelő tömörség elérése ( 9.8. ábra). 

Az azonos kísérlethez tartozó pontok (különösen a 2. és 3. méréssorozat) esetében jól lát-
ható, hogy a tömörség a kezdeti alacsonyabb érték után érzékelhetően emelkedik, majd a pon-
tok viszonylag kis mértékben egy állandó érték körül szóródnak.  

Vizsgálataim alapján tehát kimutatható volt az a kivitelezésben már régóta ismert tény, 
hogy megfelelő minőségű alsó felület kell ahhoz, hogy a következő réteg megfelelő tömörsé-
ge biztosítható legyen. Ez a gyakorlatban főleg a puhább altalajon végzett első réteg tömöríté-
sének problematikájában jelentkezik. (Viszonylag ritkán fordul elő, hogy igen merev aljzaton 
kell földműanyagot tömöríteni.) 
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 9.8. ábra: Alacsony merevségű és merev aljzat hatása a tömöríthetőségre 

 
 
Az eredmények azt mutatják, hogy a talajhoz képest nagyságrendekkel merevebb vagy pu-

hább aljzaton kb. 10-15 cm-es rétegvastagságig nem lehet megfelelően tömöríteni, tehát na-
gyobb tömörségi fokok nem érhetőek el. Mintegy 30 cm-es vastagság felett az alsó rétegnek a 
tömörítésre már minimális a hatása. 

Meg kell jegyezni, hogy a kísérletsorozat során iszapos finomhomok talajt és elektromos 
lapvibrátort alkalmaztam. Más talajoknál (főleg szemcsés esetben) és már tömörítési mód 
mellett ezek a hatások más formában és más mértékben jelentkez(het)nek. Ennek vizsgálata 
túlmutat jelen disszertáció céljain és terjedelmén. 

9.6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Laboratóriumi vizsgálatsorozatok alapján arra kerestem a választ, hogy a hazánkban al-
kalmazott statikus és könnyű ejtősúlyos mérésekkel milyen vastag réteg minősítése lehetsé-
ges. Iszapos finomhomok talaj esetében vizsgáltam a statikus mérés, a német típusú valamint 
a B&C berendezések hatásmélységét.  

A méréseket az első két sorozatban a merev födémen betömörített talajon végeztem, így a 
kezdeti nagy modulusok értékei fokozatosan egy állandó érték körülire csökkentek. A harma-
dik méréssorozat során egy kis merevségű hungarocell alsó réteget építettem be a kád aljára, 
így a modulusok értékei folyamatosan növekedtek, míg körülbelül el nem értek egy állandó 
értéket. A modulusok változásának alakulásából a hatásmélységhez tartozó rétegvastagság 
meghatározható volt.  
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10. ÖSSZEFOGLALÁS 

A közlekedési földművek, munkaárkok talajrétegeinél valamint a műtárgyak háttöltéseinél 
igen nagy jelentősége van a megfelelő teherbírásnak és tömörségnek. A megfelelően tömör és 
teherbíró földmű adja a pályaszerkezet biztos alátámasztását, a megfelelő vízzárást, így a bur-
kolatban a terhelés hatására nem keletkezik olyan mértékű feszültség és alakváltozás, mely 
annak idő előtti tönkremenetelét okozza. 

A megfelelő tömörségi és teherbírási értékeknek, mint a két legfontosabb minősítési para-
méternek a pontos, szabványos módon történő meghatározása elengedhetetlen a kivitelezés és 
a minőség-ellenőrzési eljárás során.  

Az elmúlt évtizedek során elméletben és gyakorlatban is kialakultak a teherbírás- és tömör-
ségmérés szabványosított módszerei. A gyakorlatban hazánkban (és sok más európai ország-
ban) szinte kizárólag az izotópos tömörségmérés és a statikus tárcsás teherbírásmérés terjedt 
el. Ezzel a két mérési módszerrel kapott eredmények képezik ma a földművek minősítésének 
alapjait. A teherbírásmérés kizárólag a statikus mérés alapján minősíthető, míg a tömörség 
elméletileg egyéb módszerekkel is bizonyítható lenne, ám az izotópos mérés gyakorlatilag 
mindegyiket kiszorította. 

Ezek a módszerek kiterjedt elméleti és gyakorlati tapasztalattal a hátuk mögött általában 
megbízható eredményt adnak, de a viszonylagos lassúságuk és komolyabb eszközigényük 
miatt napjainkban egyre inkább növekszik az igény olyan mérési módszerek iránt, amelyek 
gyorsan, az építés közben adnak megbízható képet a földmű rétegeinek tömörségi és teherbí-
rási állapotáról. Ezek az új módszerek nagy felületek gyors minősítését teszik lehetővé, meg-
felelő statisztikai feldolgozáson vagy egyéni határérték-elbíráláson alapulva.  

Ezt a lehetőséget kínálják ma többek között a dinamikus könnyű ejtősúlyos berendezések, 
amelyekkel kapcsolatban idehaza számottevő tapasztalatok még nem állnak rendelkezésre, 
annak ellenére, hogy már legalább egy évtizede alkalmazzuk őket. Az ejtősúlyos mérések 
nagyon gyorsak (kb. fél perc mérésenként), egy ember által elvégezhetők és nem szükséges a 
méréshez nehéz és költséges ellensúly. Emiatt a módszer gazdaságos, egyszerű és 
költséghatékony, ráadásul semmilyen bonyolult kezelési, tárolási és ártalmatlanítási feltétel 
biztosítására nincsen szükség. 

Világszerte számos kísérlet, összehasonlítás és elméleti elemzés készült a dinamikus teher-
bírás mérés témakörében a hiányzó adatok, összefüggések kimutatására, de ezek korántsem 
teljesek. Hasonlóképpen történtek kísérletek hazánkban is a dinamikus teherbírásmérő beren-
dezések vizsgálatára, de azok általában egymástól elszigetelt, kisebb kutatások voltak és csak 
kisebb előrelépést jelentettek a témában. A viszonylag új fejlesztésű B&C dinamikus tömör-
ség- és teherbírásmérő berendezéssel kapcsolatban pedig meglehetősen szegényes tapasztala-
taink vannak, különösképpen a mért eredményekkel és azok megbízhatóságával kapcsolatban. 

Az eddig végzett összehasonlító eredmények olyan átfogó összegyűjtése, elemzése régóta 
hiányzott a témában, amely egyértelműen a gyakorlati oldalról közelítve nyújtott volna segít-
séget ezeknek a berendezéseknek a felhasználásához, a kapott eredmények értékeléséhez és a 
földművek gyártásközi minősítéséhez. 
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Disszertációmban ennek az átfogó elemzését kíséreltem meg. Gyakorlati mérési eredmé-
nyek alapján igyekeztem a Magyarországon elterjedt német típusú illetve B&C berendezések 
által szolgáltatott eredményeket a kivitelezői és Mérnöki szakmai kör számára értelmezhetőb-
bé és elfogadhatóbbá tenni. Igyekeztem olyan elemzéseket és méréseket elvégezni, amelyek a 
könnyű ejtősúlyos dinamikus mérések pontosságát és megbízhatóságát növelhetik. 

Kísérletet tettem egyrészt a nemzetközi szakirodalomban rendelkezésre álló összehasonlító 
adatok feldolgozására, rendszerezésére, az ottani legfontosabb tapasztalatok hazai környezet-
ben történő alkalmazhatóságának vizsgálatára, másrészt hazai helyszíni és laboratóriumi kí-
sérletek alapján előremozdítani a berendezéseket a jelenleg tapasztalható viszonylagos „holt-
pontról”.  

 
Legfontosabb eredményemnek tekintem, hogy számos független összehasonlító mérés ösz-

szesítésével, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok alapján pontosítottam a szakmában „KTI-
képletként" ismert statikus-dinamikus teherbírási modulusok összefüggését, valamint kidol-
goztam egy olyan kritériumtáblázatot, melyben – külföldi példák alapján – a statikus modulus 
értékeihez megadtam a szükséges dinamikus modulus értékeit.  

Helyszíni és laboratóriumi mérési eredmények alapján rámutattam, hogy a dinamikus tö-
mörségmérés és az izotópos tömörségmérés közötti elméleti egyezőség nem minden tömörsé-
gi állapotban áll fenn, alacsonyabb tömörségeknél a dinamikus mérés a tényleges tömörségi 
fokot kissé túlbecsüli.  

Fontos eredménynek tekintem, hogy rámutattam arra, hogy a két módszer statisztikailag 
nem azonos, így célszerű lenne mindkettőre határértékeket illetve minősítési eljárásokat ki-
dolgozni.  

Bevezettem a mért réteg vastagságát figyelembe vevő vastagság-korrekciós tényezőt, 
mellyel a kis rétegvastagságon történt mérési eredményeket korrigálva pontosabb dinamikus 
tömörségi értéket kaphatunk.  

Rámutattam, hogy a sűrűségmérésen valamint az alakváltozás-mérésen alapuló kétfajta 
módszer sem statisztikai módszerekkel vizsgálva, sem pedig a mérési párhuzamos eredmé-
nyek feldolgozása alapján nem tekinthető azonosnak. Emiatt mindenképpen javasolandó a két 
módszert elkülönítetten kezelni mind a szabályozás, mind pedig a minősítési eljárás során. 

 
Igyekeztem a kivitelezői gyakorlat és a minősítés számára fontos, hatásmélységgel kapcso-

latos kérdésekre is válaszolni. Laboratóriumi vizsgálataim alapján kimutattam, hogy a dina-
mikus berendezésekkel a tárcsaátmérő 1,5-szeresének megfelelő vastagságú réteget lehet 
megbízhatóan minősíteni, míg a statikus mérés esetén a tárcsaátmérő 2-szerese ez a határ. 

 
Fontos hangsúlyozni, hogy vizsgálataim eredményei – különösképpen a statikus-dinamikus 

modulusok közötti közvetlen átszámítás pontosítása, illetve a kritériumtáblázat kidolgozása – 
a kivitelezői gyakorlat számára egyszerűen használható táblázatokat és képleteket szolgáltat-
nak, amelyek által az általában már rendelkezésre álló dinamikus eszközök képességeit job-
ban ki tudják használni. A gyártásközi minőségellenőrzés során nagy tömegben elvégezhető 
dinamikus teherbírásmérések segítségével a kivitelező gyorsabban tud a földmű teherbírásáról 
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képet kapni, mert a statikus mérés helyett egy gyorsabb és ezáltal több helyen végezhető di-
namikus mérést végezhet. A kapott eredményeket ezután pontosabban át tudja számítani sta-
tikus E2 modulussá, vagy a kritériumtáblázatból megtudhatja, hogy a teherbírás megfelelő-e 
vagy sem. A fentieken túlmenően a berendezések mérési határának ismeretében a minősített 
réteg vastagsága is pontosabban meghatározható.  

A kidolgozott táblázatok és összefüggések egyaránt segítik az útépítési kivitelezésben dol-
gozókat, a beruházót és a független Mérnököt is. 

 
A disszertáció megírásával célom tehát egyértelműen az volt, hogy valamennyire hozzájá-

ruljak a dinamikus eszközök alkalmazási területének kiszélesítéséhez, a kapott eredmények 
szélesebb körű elfogadásához, valamint ahhoz, hogy minden tekintetben versenytársai lehes-
senek a hagyományos módszereknek. Úgy gondolom, hogy ezek a dinamikus módszerek a 
közeljövőben jobban tért hódíthatnak majd, és remélem, hogy dolgozatommal hozzá tudtam 
járulni ezen eszközök szélesebb körű felhasználásához, és a gyakorlatban történő alkalmazá-
suk során felmerülő kérdések eddigieknél pontosabb és eredményekkel jobban alátámasztott 
megválaszolásához.  

Meggyőződésem, hogy a hazánkban egyre szélesebb körben használatos berendezések 
előtt bíztató jövő áll. 
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11. TÉZISEK 

1. tézis:  STATIKUS E2 ÉS DINAMIKUS Evd MODULUSOK ÁTSZÁMÍTÁSA, MI-

NŐSÍTÉSI KRITÉRIUMÉRTÉKEK  [2] [5] 
 
1.1. altézis 
Nemzetközi szakirodalmi adatok feldolgozása alapján kimutattam, hogy az Evd – E2 

modulusok közötti közvetlen átszámítás elegendő mérési adat ismeretében lehetséges. A 
korrelációs együtthatók azonban általában R=0,80 körülire adódnak. Kimutattam, hogy a 
közvetlenül az origón áthaladó, közel lineáris kapcsolat a leggyakrabban alkalmazott össze-
függés. 

Külföldi összehasonlító mérések feldolgozása után kimutattam, hogy a gyakorlat szá-
mára egyértelműen megadhatóak olyan küszöbértékek, melyek a megkívánt E2 modu-
lushoz adják meg azt az Evd modulust, mely elérésekor a teherbírás megfelel. Rámutat-
tam, hogy az eddig megjelent nemzetközi szabványok és előírások a minősítés során elérendő 
dinamikus teherbírási értékeket – a biztonság javára közelítve – a legalacsonyabb, kétszeres 
szorzóhoz közel adják meg. 

 
1.2. altézis 
Hazai összehasonlító mérések összegyűjtése és elemzése alapján kimutattam, hogy a 

német típusú könnyű ejtősúlyos berendezésekkel mért Evd modulus és a statikus tárcsás 
mérésből származó teherbírási modulusok (E1;E2) közötti közvetlen átszámításhoz az 
alábbi lineáris összefüggések alkalmazhatók: 

E1 = 0,83·Evd                  (R=0,73) 

E2 = 1,61·Evd                  (R=0,83) 

(Az átszámítási képletek általánosan érvényesek mindenfajta talaj- és alapréteg esetére, 
ám csak abban az esetben alkalmazhatók, ha E2 ≤ 120 N/mm2 vagy Evd ≤ 80 N/mm2 ) 

 
1.3. altézis 
A mérési adatok talaj- illetve alaprétegfajta szerinti kiértékelése alapján kimutattam, 

hogy a mért Evd és E2 modulusok közötti közvetlen átszámítás az egyes talaj- illetve 
alaprétegfajták esetében a  11.1. táblázat szerinti egyenletekkel adható meg. Az átmeneti 
talajokra érvényes összefüggést laboratóriumi kísérletekkel is igazoltam. 

 
 
 
 
 
 



Tézisek 

93 

 11.1. táblázat: Javasolt E2 – Evd átszámítás különböző talaj- illetve alaprétegek esetén 

Talaj vagy alapréteg típusa Javasolt átszámítási képlet R 

Durva- és 
finomszemcsés talajok E2 = 1,58·Evd 0,74 

Átmeneti talajok E2 = 1,30·Evd 0,85 

Zúzottkő alaprétegek, szem-
csés és mechanikai stabilizáci-

ós alaprétegek 
E2 = 1,69·Evd 0,82 

 
 
1.3. altézis 
Nemzetközi és hazai tapasztalatok valamint mérési eredmények feldolgozása alapján 

kidolgoztam egy kritérium-táblázatot ( 11.2. táblázat), melyben a gyakorlatban legtöbb-
ször előírt E2 statikus teherbírási modulushoz megadom azt a legkisebb Evd értéket, 
amely elérése esetén 95 %-os valószínűséggel megfelel a statikus modulussal jellemezhe-
tő teherbírás. A táblázatban a tapasztalatok alapján két talaj- illetve alaprétegi kategóriát kü-
lönböztettem meg. 

 11.2. táblázat: Teherbírási kritériumértékek E2 és Evd modulusra kétféle talaj- illetve alapréteg 
típus esetén 

Evd 
(N/mm2) 

E2 
(N/mm2) 

Durva- és finomszemcsés talajok 
Zúzottkő alaprétegek 

Mechanikai stabilizációs rétegek 
Kötőanyag nélküli alaprétegek 

Átmeneti talajok 

120 100 100 
100 80 80 
80 70 75 
60 50 55 
40 35 40 
25 25 20 

 
 

2. tézis:  STATIKUS E2 ÉS B&C DINAMIKUS Ed MODULUSOK ÁTSZÁMÍTÁSA, 
MINŐSÍTÉSI KRITÉRIUMÉRTÉKEK  [2] [5] 

 
2.1. altézis 
Kimutattam, hogy a B&C típusú kistárcsás ejtősúlyos berendezés által mért dinami-

kus modulus (Ed) és a statikus tárcsás mérésből származó teherbírási modulusok (E1;E2) 
közötti közvetlen átszámításhoz az alábbi egyszerű, lineáris összefüggések alkalmazha-
tók. 
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E1 = 0,46·Ed                (R=0,62) 

E2 = 0,89·Ed                (R=0,82) 

(Az átszámítási képletek általánosan érvényesek mindenfajta talaj- és alapréteg esetén, ám 
csak abban az esetben alkalmazhatók, ha E2 ≤ 120 N/mm2 vagy Ed ≤ 140 N/mm2) 

 
2.2. altézis 
Kimutattam, hogy a mért Ed és E2 modulusok közötti összefüggés az egyes talaj- illet-

ve alaprétegfajták esetében a  11.3. táblázat szerint összefüggésekkel adható meg. Az át-
meneti talajokra érvényes összefüggést laboratóriumi kísérletekkel is igazoltam. 

 11.3. táblázat: Javasolt E2 – Ed átszámítás különböző talaj- illetve alaprétegek esetén 

Talaj vagy alapréteg típusa Javasolt átszámítási képlet R 

Durva- és 
finomszemcsés talajok E2 = 0,90·Ed 0,85 

Átmeneti talajok E2 = 0,80·Ed 0,50 

Zúzottkő alaprétegek, szem-
csés és mechanikai stabilizáci-

ós alaprétegek 
E2 = 0,93·Ed 0,62 

 
 

2.2. altézis 
Kidolgoztam egy kritériumtáblázatot, melyben a megkívánt E2 statikus teherbírási 

modulushoz megadom a legkisebb elérendő Ed dinamikus modulus értékét ( 11.4. táblá-
zat). A táblázatban két talaj- illetve alapréteg típust különböztettem meg. 

 11.4. táblázat: Teherbírási kritériumértékek E2 és Ed modulusra kétféle talaj- illetve alapréteg 
típus esetén 

Ed 
(N/mm2) 

E2 
(N/mm2) 

Durva- és finomszemcsés talajok 
Zúzottkő alaprétegek 

Mechanikai stabilizációs rétegek 
Kötőanyag nélküli alaprétegek 

Átmeneti talajok 

120 170 250 
100 140 200 
80 120 140 
60 90 100 
40 60 65 
25 20 30 
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3. tézis:  JAVASLAT A DINAMIKUS EJTŐSÚLYOS MODULUSOK KÖZVETLEN 

ÁTSZÁMÍTÁSÁRA  [1] [2] 
 
3.1. altézis 
Kimutattam, hogy a nehéz ejtősúlyos berendezés által mért EFWD modulus nem szá-

mítható át egyértelműen más modulussá. Sem az E1 és E2 statikus modulusokkal, sem az 
Ed és Evd dinamikus modulusokkal nem lehet egyértelmű kapcsolatot kimutatni. 

Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy durvaszemcsés altalajon vagy alapréte-
gen közvetlenül nem célszerű FWD mérést végezni, mert a túlzottan nagy szórás miatt nem 
kapunk értékelhető eredményt. 

 
3.2. altézis 
Hazai helyszíni összehasonlító adatok, valamint laboratóriumi kísérletek felhasználá-

sával kimutattam, hogy Ed és Evd modulusok közötti közvetlen átszámítás az alábbi ösz-
szefüggések alapján végezhető el: 

Durva- és finomszemcsés talajok  Ed = 1,41·Evd          (R=0,73) 

Átmeneti talajok    Ed = 2,37·Evd          (R=0,90) 
 
3.3. altézis 
Laboratóriumi kísérletek alapján kimutattam, hogy iszapos finomhomok esetén Evd és 

Edvég modulusok között az alábbi közvetlen összefüggést lehet felállítani: 
Edvég = 1,44·Evd           (R=0,91) 

 
 

4. tézis:  TÖMÖRSÉGMÉRÉS B&C KISTÁRCSÁS DINAMIKUS EJTŐSÚLYOS 

BERENDEZÉSSEL – A HAGYOMÁNYOS ÉS DINAMIKUS TÖMÖRSÉG-

MÉRÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA  [1] 
 
4.1. altézis 
Kimutattam, hogy az izotópos és B&C dinamikus tömörségmérés eredményei között 

egyértelmű átszámítási összefüggés nem adható meg. A két módszer által kapott ered-
mények között csupán matematikai statisztikai módszerek alapján lehet összefüggéseket 
megállapítani. 

Nagyszámú helyszíni mérési adat feldolgozása után kimutattam, hogy az izotópos tömör-
ségmérés és a dinamikus tömörségmérés eredményének várható értéke közelítőleg megegye-
zik. Kimutattam, hogy a 95 %-os megbízhatósági szinten a két mérési módszer megbízható-
sági tartománya is kismértékű átfedésben van. 

Statisztikai vizsgálatok alapján bebizonyítottam, hogy a két mérési módszer eredmé-
nyei mind a t’, mind pedig az F próba alapján – 95 %-os valószínűségi szinten – egymás-
tól független mérési adathalmazként jelentkeznek. A kétféle mérés várható értéke és szórá-
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sa egymástól függetlenül számítandó és az eredmények egymástól függetlenül értékelendők 
mind a mérés mind pedig a minőség-ellenőrzési eljárás során. 

 
4.2. altézis 
Rámutattam, hogy igen alacsony tömörségeknél (< 80 %) a dinamikus mérés akár 10-

15 %-kal magasabb tömörséget is mérhet. A gyakorlatban előforduló, magasabb tömör-
ségeknél (≥ 85 %) az eltérése jelentősen kisebbre adódik, míg a legfontosabb tartomány-
ban 90-95 % felett már gyakorlatilag nem mutatható ki. 

Kimutattam, hogy amennyiben a mért dinamikus tömörségi fok értékét a mért réteg 
vastagságával korrigáljuk, akkor az eltérés már nem mutatható ki egyértelműen. A 
85 % felett tömörségi tartományban a dinamikus módszer és az izotópos módszer által mért 
értékek az egyenlőséget jelentő egyenes körül szóródnak. 

 
 

5. tézis:  A STATIKUS ÉS A KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS MÉRÉSEK HATÁSMÉLYSÉ-

GE  [1] [5] 
 
5.1. altézis 
Laboratóriumi kísérletek alapján kimutattam, hogy a statikus tárcsás mérés hatás-

mélysége iszapos finomhomok talaj esetén minimum 58-60 cm, azaz a tárcsaátmérő leg-
alább kétszerese. Egyértelműen bebizonyítottam tehát a szakmában általánosan elfogadott 
vélekedést a 2·D-nek megfelelő rétegvastagságról statikus mérések esetén. 

 
5.2. altézis 
Iszapos finomhomok talaj esetén kimutattam, hogy a dinamikus könnyű ejtősúlyos 

berendezések (német típusú és B&C) esetén a hatásmélység nem a tárcsaátmérő kétsze-
rese, hanem csupán 1,3-1,7·D, azaz a tárcsaátmérő mintegy 1,5-szerese. Kimutattam, hogy 
merev alátámasztás esetén a dinamikus mérések hatásmélysége egyértelműen kisebb, mint a 
statikus. Mérési eredményeim alapján rámutattam, hogy kis merevségű alsó réteg esetén a 
dinamikus berendezések mérési határa a statikuséhoz közelíthet. 
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I. MELLÉKLET 
A DINAMIKUS TEHERBÍRÁSMÉRÉS ELMÉLETE 
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1. TALAJOK ESETÉBEN DEFINIÁLHATÓ MODULUSOK 

ISMERTETÉSE 

Mivel a talajok és szemcsés rétegek nem lineárisan rugalmas anyagmodellt követik, hanem 
a feszültségtől függő alakváltozási tulajdonságokkal rendelkeznek, mindenképpen fontos tisz-
tázni, hogy az elméleti megközelítés során és a gyakorlatban milyen modulusok különböztet-
hetők meg. 

1. Rugalmassági modulus (E) 

Az általános rugalmasságtani megközelítés szerint a talajok rugalmassági modulusa a 
triaxiális (vagy egytengelyű) vizsgálat során kapott feszültség-alakváltozás görbéből számít-
ható, figyelembe véve a tengelyirányú alakváltozást és a másik két oldalirányban (tengely- és 
oldalirány) működő feszültségeket.  

A görbéből azután többféle modulus számítható az ismert rugalmasságtani összefüggésből, 
mely a harántkontrakciós tényező (Poisson-tényező) segítéségével számítja a modulust.  

Ilye modulus lehet az érintőmodulus, húrmodulus, illetve több terhelési ciklus esetén fel-
terhelési- illetve tehermentesítési modulusok.  

A rugalmasságtan hagyományos jelöléseit alkalmazva 

00 321 ==≠ σσσ  és 

00 321 ≠=≠ εεε  (egytengelyű nyomókísérlet esetén) 
illetve  

00 321 ≠=≠ σσσ  és 

00 321 ≠=≠ εεε   (triaxiális kísérlet esetén) 
 
A síkbeli rugalmassági modulus – egy r sugarú hengeres talajminta esetén – egytengelyű 

nyomókísérletből az alábbi egyszerű összefüggéssel számítható. 

( )
z
F

r2
11E 2

⋅
−= ν  (I.1) 

ahol 
n Poisson-tényező (-) 
r a hengeres minta sugara (mm) 
F terhelőerő (N) 
z alakváltozás (mm) 

 
Állandó terhelőfeszültség mellett (s = F/r2p) az alábbi egyszerű összefüggés adódik. 

( )
z2

r1E 2 σπ
ν

⋅
−=  (I.2) 
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2. Összenyomódási modulus (ES) 

A klasszikus talajmechanika a rugalmassági modulus helyett inkább a kompressziós (ösz-
szenyomódási) modulust használja.  

Talajok esetén a kompressziós kísérlet eredményéből kapjuk meg, amelynél a feszültségek 
(tengely és oldalirányú) egyike sem nulla, míg oldalirányú megtámasztással a 2. és 3. tengely-
irányú alakváltozást meggátoljuk, azaz 

00 321 ≠=≠ σσσ  és 

00 321 ==≠ εεε  

Az összenyomódási modulus állandó terhelőfeszültség mellett (s = F/r2p) a (3.3) össze-
függésből számítható. Látható, hogy az összenyomódási modulus számítható a rugalmassági 
modulusból is a Poisson-tényező segítségével. 

E
)21)(1(

)1(
z2

r
21

)1(E
2

s νν
νσπ

ν
ν

−+
−

=⋅
⋅

⋅
−
−

=  (I.3) 

 

3. Alakváltozási vagy teherbírási modulus (EA) 

Ismert, hogy a talaj s-e görbéje nem lineáris, és a gyakorlatban nem határozzuk meg a tel-
jes görbét. E helyett azt diszkrét mérési pontok segítségével vesszük fel. Így a teherbírási mo-
dulus számításakor egy tulajdonképpeni húrmodulust vezetünk be és ezt helyettesítjük be a 
rugalmassági modulus (I.2) képletébe.  

( )
z2

r1E 2
a ∆

σ∆π
υ

⋅
−=  (I.4) 

A (I.4) képletet ( )
z

r1
2

E 2
a ∆

σ∆
υ

π
⋅⋅−⋅=  alakra hozva megkapjuk a teherbírási modulus 

Boussinesq-féle képletét merev tárcsára vonatkozó p/2 szorzóval. 
 

2. TEHERBÍRÁSI MODULUS SZÁMÍTÁSÁNAK ÁLTALÁ-

NOS ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE 

Mindenfajta teherbírásmérés (statikus és dinamikus) elve azon alapul, hogy ha a talajra 
vagy szemcsés alaprétegre egy kör alakú merev vagy hajlékony acél tárcsát helyezünk, majd 
azt központos erővel megterheljük, akkor a tárcsaközép benyomódásából valamint a tárcsa 
alatt fellépő terhelőfeszültség nagyságából az alatta lévő réteg vagy rétegek rugalmassági mo-
dulusa számítható.  

A terhelések során az egyes kitüntetett időpillanatokhoz tartozó feszültségek és alakválto-
zások különbségeiből tulajdonképpen a talaj egy húrmodulusát számítjuk.  
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Boussinesq 1885-ban vezette le először analitikusan – rugalmasságtani alaptételek segítsé-
gével – a homogén, rugalmas, végtelen féltérre helyezett merev vagy rugalmas tárcsára ható 
terhelés alatt létrejövő alakváltozások és feszültségek kapcsolatát: 

 

z

ds

z

z

rr

t

t

r
r

z

z

R R

p

E, 
dz

dz
 

I.1. ábra: Boussinesq-féle elmélet ábrája 
 
A terhelőtárcsa tengelyében, z mélységben fekvő elemi kocka oldalaira sz, st, sr feszült-

ségek hatnak (I.1. ábra).  
Az α szög geometriai adatokból számítható. 

2
1

22 )zR(

R)cos(
+

=α  (I.5) 

Amennyiben az R sugarú tárcsára p egyenletes terhelés hat, a tárcsa tengelyében, z mélysé-
gében létrejövő σz függőleges és σr = σt vízszintes feszültségeket a (I.6) és (I.7) képletek alap-
ján számíthatjuk: 

( ) ⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+
=

2
3

22

3

z

zR

zpσ  (I.6) 

( ) ( ) ⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+
+

+
+−+==

2
3

22

3

2
1

22
tr

zR

z

zR

z2)1()21(
2
p

ννσσ  (I.7) 

 
A féltér E rugalmassági modulusa és n Poisson-tényező segítségével a z mélységben lévő 

elemi dz élű kockaelem ds összenyomódása számítható. Az elemi kocka ez összenyomódásá-
nak fajlagos értéke (mivel σr = σt): 
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)2(
E
1

dz
ds

rzz σνσε ⋅⋅−==  (I.8) 

azaz 

dz)2(
E
1ds rz ⋅⋅⋅−= σνσ  (I.9) 

A tárcsa s lehajlását megkapjuk, ha z = 0 és z = ∞ határok között, tehát a teljes mélységre 
integráljuk az (I.9) képletet: 

E
rp)1(2dz)2(

E
1s 2

0
rz0

⋅
⋅−=⋅⋅⋅−= ∫

∞

∞→ νσνσ  (I.10) 

azaz 

∞→

⋅
⋅−⋅=

0

2

s
rp)1(2E ν  (I.11) 

Ez a Boussinesq-féle képlet ismert változata, ahol a 2-es szorzó a hajlékony tárcsára vonat-
kozó tárcsaszorzó (c), s0→∞ pedig a tárcsa középpontjának elmozdulása. 

 
Ha n = 0,5 állandó értékű Poisson-tényezőt veszünk figyelembe, a képlet az alábbi egysze-

rű formára hozható. 

E
rp5,1s ⋅

⋅=  (I.12) 

azaz 

s
rp5,1E ⋅

⋅=  (I.13) 

Ez a statikus tárcsás teherbírásmérés során alkalmazott egyszerűsített képlet. 
 
Mindenfajta teherbírásmérés – legyen az statikus vagy dinamikus – ezt a jól ismert elméle-

tet alkalmazza a teherbírási modulus számításához, annak ellenére, hogy bebizonyosodott, 
hogy a talajok nem lineárisan rugalmas anyagmodellel írhatók le.  

A nem lineáris viselkedés figyelembe vétele lehetséges a teherbírási modulusok számítása 
során, ám a gyakorlat számára igen bonyolult összefüggések nem is terjedtek el. 
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3. AZ EJTŐSÚLYOS TEHERBÍRÁSMÉRÉS ELMÉLETI 

MEGKÖZELÍTÉSE 

Lényeges különbség a statikus és a dinamikus mérés között, hogy a statikus mérés során a 
tárcsára közvetlenül adjuk a terhelést, míg a dinamikus teherbírásmérés során az m tömegű 
súly ejtése során a helyzeti energia közvetítőelemeken keresztül alakul át dinamikus, rövid 
ideig tartó terheléssé. 

A helyzeti energia dinamikus erővé átalakulása a külső és belső erők egyensúlyából kiin-
dulva (Newton második törvénye alapján) számítható (Boromisza, 1993): 

2

2

dt
xdmxK ⋅=⋅  (I.14) 

ahol  
K rugóállandó (N/m) 
x a rugó elmozdulása (m) 
m leeső tömeg (kg) 
t idő (s) 

 
Az ejtés elején, amikor t = 0 és x = 0: 

hg2v
dt
dx

0 ⋅⋅==  (I.15) 

ahol 
h magasság (m) 
g nehézségi gyorsulás (m/s2) 

 
A teherátadódás időtartama: 

K
mT π=  (I.16) 

Az amplitúdó: 

t
T

2sinax ⋅
⋅

⋅=
π  (I.17) 

A (I.15) differenciálegyenletet a behelyettesítések után megoldva: 

t
m
Ksin

K
mvx 0 ⋅⋅⋅=  (I.18) 

A legnagyobb erőt a maximális kitéréskor kapjuk: 

Khgm2xKF maxmax ⋅⋅⋅⋅=⋅=  (I.19) 

A tárcsa alatti feszültséget (p) a tárcsa alapfelületével (A = R2p) elosztva kapjuk meg: 
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A
F

p max=  (I.20) 

A dinamikus erő ismeretében – a Boussinesq által felállított összefüggést alkalmazva – a 
dinamikus rugalmassági modulus tehát számítható. 

s
Rp)1(cE

2

din
⋅⋅−⋅

=
υ  (I.21) 

ahol 
c tárcsaszorzó 
 (c = 2 hajlékony tárcsa esetén, c = p/2 merev tárcsa esetén) (-) 
n Poisson-tényező (-) 
p tárcsa alatti feszültség (N/mm2) 
R tárcsa sugara (mm) 
s tárcsaközép elmozdulása (mm) 

 
A német típusú ejtősúlyos berendezés valamint a talajra történő teherátadás részletes elmé-

leti ismertetése Adam és Adam valamint Brandl et al publikációiban található (Adam és 
Adam, 2003, Brandl et al, 2003). Idehaza is folytak kutatások e témában az ÁKMI égisze alatt 
(Boromisza és Abdelaziz, 1983). 

 

4. A TEHERÁTADÁS MÓDJÁNAK ÉS IDEJÉNEK ELMÉ-

LETI MEGKÖZELÍTÉSE 

Az elméleti modell szerint az ejtésből származó Fmax terhelést egy Kelvin-Voight-féle, K 
tényezőjű rugóból és egy c tényezőjű csillapítóelemből álló rendszer közvetíti a tárcsára majd 
azon keresztül a talajra (I.2. ábra).  

 
I.2. ábra: A teherátadás elméleti modellje 
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Ennek a komplex csillapításnak a megfelelő beállítása szükséges ahhoz, hogy a talajra kb. 
18-20 ms időtartamban hasson a terhelés. Korábbi vizsgálatok szerint ez az az időtartam, 
amely alatt egy 60 km/h-val haladó nehézgépjármű kereke elhalad és terhelést ébreszt a föld-
műben és a pályaszerkezetben. 

 

5. TEHERÁTADÁS GYAKORLATI MEGOLDÁSA 

A gyakorlatban az egyes készülékek gyártói eltérő módszereket fejlesztettek ki a teher át-
adására. Legáltalánosabb a gumi vagy az acél anyagú teherátadó szerkezet.  

Gumi esetében találhatunk példát több gumirétegből álló, henger alakú elemre (KEROS), 
illetve 3-4 darab, kúp formájú gumiból álló rendszerre (PRIMA modellek).  

Acél közvetítőelemként általában spirálrugót vagy tányérrugót alkalmaznak. Kísérletek azt 
mutatták, hogy a legkedvezőbb viselkedése a tányérrugós megoldásnak van. 

 

6. TÁRCSA SÜLLYEDÉSÉNEK MÉRÉSE 

Mint láttuk, a modulusok számításának egyik legfontosabb bemenő adata a tárcsaközép 
süllyedése.  

A hagyományos statikus teherbírásmérés esetén az egy vagy három mérőórás megoldást 
alkalmazzuk, mely során a tárcsa süllyedését – a tárcsától független tartószerkezetre helyezve 
– elmozdulásmérő óra vagy órák leolvasásával kapjuk meg.  

A dinamikus mérés esetén ez a módszer nem alkalmazható. Mivel a terhelés ideje igen rö-
vid (0,018-0,020 s), az óra vagy órák leolvasása nem megoldott, illetve nagyon nehézkes. 

A fenti problémák miatt a dinamikus ejtősúlyos eszközök az elmozdulást gyorsulásmérő 
vagy sebességmérő (geofón) segítségével mérik.  

A gyorsulásmérő a dinamikus ejtősúly által keltett gyorsulást méri az idő függvényében. A 
berendezés szoftvere a gyorsulás-idő összefüggést idő szerint kétszer integrálva határozza 
meg az elmozdulás értékét. 

∫∫ ==−=
t

0

t

0

)t(xdt)t(x)0(x)t(xdt)t(x &&&&& , mivel a kezdősebesség 0)0(x =&  (I.22) 

A geofónok általában a talajjal közvetlenül érintkezve a sebesség-idő összefüggést mérik. 
Ezután az összefüggés idő szerinti első integráljának kiszámításával kapható meg elmozdulás 
számszerű értéke. 

∫ =
t

0
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A legtöbb készülék az elmozdulást geofón segítségével méri. A geofónokat a talaj felszíné-
re helyezve közvetlen érintkezés keletkezik a talajszemcsék és az érzékelő között, így a mérés 
pontosabb (Thom és Fleming, 2002).  
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Nagy előnye a geofónnal történő mérésnek, hogy további érzékelők helyezhetők el a tár-
csaközéptől távolabb, így további süllyedésértékek mérésével a süllyedési teknő alakja is fel-
vehető. Az egyes rétegek vastagságának ismeretében nem csupán a felszíni modulus, hanem 
az egyes rétegek modulusa külön-külön mérhető. (Ezt a megoldást alkalmazzák a kezdetek 
óta a nehéz ejtősúlyos /FWD/ berendezésekben és az egyes rétegmodulusok számítására szol-
gáló, „backcalculation” programokban) 

 
Néhány készülék (jellemzően a német típusú készülékek valamint a B&C berendezés) 

gyorsulásmérő segítségével méri a süllyedést. Ebben az esetben az ejtősúly ütközésének hatá-
sára létrejövő gyorsulást mérjük, ám az érzékelő nincsen közvetlen érintkezésben a talajszem-
csékkel. A kétszeri integrálás miatt pontatlanság mellett ez a másik hátránya ennek a mérési 
módszernek. Kedvezőtlen meg, hogy ilyen kialakítás mellett további érzékelők nem kapcsol-
hatók, így csupán felszíni komplex teherbírási modulus meghatározására képesek, rétegzett 
rendszerek esetén az egyes rétegek modulusa nem számítható.  

 
Az ejtősúlyos berendezések mindegyike tehát a viszonylag egyszerű, lineárisan rugalmas 

Boussinesq-elméletet alkalmazza a teherbírási vagy merevségi modulus számításához, vala-
mint a Kelvin-Voight-féle modellen alapuló megoldásokkal oldják meg a teherátadás kérdé-
sét. A különbség az egyes berendezések között csupán abban van, hogy: 

– a tárcsa alatti terhelést mérik vagy állandó értékűnek feltételezik, 

– a tárcsa középpontjának elmozdulását gyorsulásmérővel vagy sebességmérővel 

(geofón) mérik, 

– a tárcsaszorzót állandó értékűre veszik fel vagy az a felhasználó által beállítható, 

– a talaj Poisson-tényezőjét állandó értékűre veszik fel vagy az a felhasználó által 

beállítható. 
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I. 

NEHÉZ EJTŐSÚLYOS TEHERBÍRÁSMÉRŐ BERENDEZÉS 
(FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER, FWD) 

A nehéz ejtősúlyos teherbírásmérő berendezés (Falling Weight Deflectometer, FWD) jel-
lemzően nem talajok vagy szemcsés alaprétegek minősítésére, hanem teljes pályaszerkezetek 
dignosztikájára és vizsgálatára alkalmazzák. 

Az FWD berendezést Dániában fejlesztették ki korábbi francia kísérletek eredményeinek 
továbbfejlesztésével. Egy utánfutóra szerelt berendezés, melyet általában kisteherautó vontat.  

A mérés során egy 300 vagy 450 mm átmérőjű tárcsára ejtenek egy állandó tömeget, mely 
gumi csillapítórétegen keresztül adja át a terhelést a tárcsának. A gumi rétegek segítségével 
lehet elérni a megfelelő terhelési értéket valamint a terhelés megfelelő elosztását a tárcsa felü-
letére. Az ejtősúly tömegének illetve az ejtési magasságnak (50-510 mm) változtatásával kü-
lönböző terhelési szinteken lehet a mérést elvégezni. A terhelés értéke tehát 6,7 – 155,7 kN 
között változtatható, melynek pontos értékét egy erőmérő rögzíti. A terhelés ideje 25-30 ms 
között változik, beállításoktól függően. 

A Dán Útügyi Intézet és a Dynatest vállalat által kifejlesztett berendezés előnye azonban 
az, hogy nem csupán a tárcsa közepének elmozdulásából számít teherbírási (felületi) modu-
lust, hanem a tárcsától távolabb elhelyezett további sebességérzékelők (geofónok) segítségé-
vel pályaszerkezeti és altalaj rétegek saját modulusait is meg lehet mérni.  

A tárcsaközép elmozdulása mellett 7 másik, gyárilag előzetesen kalibrált geofón méri a 
mérési felszín elmozdulását, így a teljes elmozdulási teknő alakja pontosan megrajzolható 
(II.1. ábra). 

A geofónok helye szabadon megválasztható, azok a tartórúdon szabadon elmozdíthatóak a 
kívánt pozícióba. Az eredményeket számítógép összegzi, számítja és jeleníti meg a felhaszná-
ló számára. (Dynatest, 1995.) 

Hazánkban alkalmazott kétfajta FWD készüléket mutatja a II.1. és II.2. kép. 
A mérési eredményekből a pályaszerkezet rétegeinek teherbírási modulusát lehet vissza-

számítani, feltéve, hogy ismerjük az egyes rétegek vastagságát, Poisson-tényezőjét és a ru-
galmassági modulusát. A visszaszámítási folyamat („backcalculation”) során, melynek elvég-
zéséhez számtalan számítógépes szoftver áll már rendelkezésre (MODULUS, ELMOD, 
EVERCALC, stb.), az adott terhelésből számítható elméleti elmozdulásokat és a ténylegesen 
mért elmozdulásokat hasonlítjuk össze, és a programok addig változtatják az egyes rétegek 
teherbírási modulusát, míg a mért és számított elmozdulási értékek megegyeznek (bizonyos 
pontosságon belül).  
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II.1. ábra: FWD mérési teknő 

  
II.1. kép: KUAB típusú FWD II.2. kép: DYNATEST típusú FWD 

 
 
Az FWD mérésből való visszaszámítás hátránya, hogy mindegyik réteget lineárisan rugal-

masnak tételez fel, és így is számol, noha már régen bebizonyosodott, hogy a szemcsés anya-
gok nem lineárisan rugalmasak, hanem feszültségtől függően változnak az anyagjellemzői és 
merevségi paraméterei. A lineárisan rugalmas modell alkalmazható kötött pályaszerkezeti 
rétegekre, ám nem alkalmas szemcsés alaprétegekre és altalajra.  
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II. 

NÉMET TÍPUSÚ KÖNNYŰEJTŐSÚLYOS 

TEHERBÍRÁSMÉRŐ BERENDEZÉSEK 

(Light Falling Weight Deflectometer, LFWD, Light Drop Weight Tester, 
Leichtes Fallgewichtsgerät) 

• ZFG-02 / ZORN ZFG2000 Könnyű ejtősúlyos Berendezés  
(Mechanische Werkstatten Gerhard ZORN, Stendal, Németország) 

illetve 

• HMP LFG-SD 
(HMP Magdeburger Prüfgerätebau GmbH., Magdeburg, Németország) 

  
II.3. kép: ZORN típusú ejtősúlyos 

berendezés 
II.4. kép: HMP típusú ejtősúlyos 

berendezés 
 
 
A németországi Zorn és HMP Vállalatok jellemzően azonos tudású és kialakítású termékei. 

A berendezések a vonatkozó német szabványnak felelnek meg (TP BF-StB, Teil B 8.3, 2003).  
A Zorn-féle berendezést kezdetben csupán 300 mm átmérőjű tárcsával szállították (ZFG-

02), ám később a nemzetközi trendeknek megfelelően az újabb verzió (ZFG 2000) már há-
romféle (150, 200 és 300 mm) átmérőjű tárcsával használható (II.3. kép). A HMP által for-
galmazott készülékek jelenleg csak 300 mm-es tárcsával kaphatók (II.4. kép). 

Mindkét berendezés10 kg-os ejtősúlyt 72 cm-es ejtési magasságból leejtve adja át a tárcsá-
ra a terhelést. Az újabb Zorn 2000-es berendezés azonban már 15 kg-os ejtési súly alkalmazá-
sát is lehetővé teszi. 
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A mérés során a terhelő feszültség értékét egyik berendezés sem rögzíti, azt egyenletesnek 
tételezi fel. A tárcsa alatti feszültség értékét állandó értékre, 7,07 kN-ra (100 kN/m2) állítják 
be, melyet a fix ejtési magasság, az ejtősúly tömege és a rugóállandó alapján a gyártói kalib-
ráció során határoznak meg. Ez az a terhelés, mely egy pályaszerkezet alatt jellemzően a föld-
műre átadódik. 

A teherátadási idő 18±2 ms. 
A tárcsaközép függőleges elmozdulását a tárcsába épített gyorsulásmérő segítségével kap-

ják meg. 
A merevségi modulus számítása a Boussinesq-egyenlet alapján történik, azonban a 

Poisson-tényező változtatására egyik eszköz sem ad lehetőséget, az állandó értékűre van beál-
lítva (n=0,5).  

A mérés során összesen hat ejtést kell végezni, mely után a második három ejtés elmozdu-
lásainak átlagából számítják a réteg vagy rétegrendszer felületi modulusát. 

A berendezések rugalmas csillapítóelem segítségével közvetítik a leeső súly terhelését a 
tárcsára. Ez a korábbi készülékek esetén gumiból készült, ám az újabb készülékek már kizáró-
lag fém csillapítóelemmel rendelkeznek.  
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III. 

B&C TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRŐ BERENDEZÉS 

(ANDREAS KFT., MAGYARORSZÁG) 

Az egyetlen magyar, kereskedelmi forgalomban kapható termék (II.5. kép). 
A berendezés kialakítása hasonló a többi eszközéhez, azonban a terhelőtárcsa átmérője 163 

mm. A tárcsa átmérőjét, az ejtősúly tömegét és az ejtési magasságot a fejlesztők úgy válasz-
tották meg, hogy a tárcsa alatt ébredő feszültség értéke 0,3-0,35 MPa legyen, azaz a statikus 
tárcsás teherbírásmérés végterhelési szintjével megegyező legyen.  

 
II.5. kép: B&C ejtősúlyos berendezés 

 
Ezt 10 kg-os súly 75 cm-es magasságból történő leejtésével érik el.  
A terhelési idő 18 ms.  
A berendezés nem méri a terhelés pontos értékét, azt állandó értékűnek feltételezi.  
A süllyedést gyorsulásmérő segítségével határozza meg.  
A berendezés lehetővé teszi a Poisson-tényező és a tárcsaszorzó megválasztását. 
A berendezés nem csak a teherbírást méri, hanem a dinamikus tömörségi fokot is, ami el-

méletben megegyezik a hagyományos tömörségi fokkal. Ennek méréséhez a berendezéssel 
nem 6 db, hanem összesen 18 db ejtést kell végezni, melyek segítségével a tömörödési folya-
mat követhető és számszerűsíthető. 
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IV. 

KEROS 

(DYNATEST, DÁNIA) 

(Portable Falling Weight Deflectometer, Portable FWD) 
 
A nagy múltú dán Dynatest cég terméke (II.6. kép).  
A berendezés négyféle tárcsaátmérővel (100, 150, 200, 300 mm) kapható. Az ejtősúly tö-

mege 10, 15 illetve 20 kg lehet, a felhasználó által megválasztható, így a legkisebb tárcsa alat-
ti terhelés – a legnagyobb tömeget legmagasabbról leejtve – akár 15 kN értékű is lehet. 

A berendezés mindegyik ejtés során mérőcella segítségével méri a tárcsa alatti terhelést, 
valamint sebességmérővel a tárcsa középpontjának elmozdulását.  

A teherátadási idő 15-30 ms között változik. A sebességmérő a tárcsa közepén lévő lyukon 
keresztül közvetlenül a talajjal érintkezik, ezért pontosabb mérést tesz lehetővé. 

A berendezés két további geofónnal is ellátható, melyek segítségével a tárcsától távolabbi 
pontok elmozdulása is mérhető. Így az eszköz képes rétegzett rendszerek vizsgálatára is. 

A felhasználói szoftver lehetővé teszi a Poisson-tényező és a tárcsaszorzó szabad megvá-
lasztását.  

 
II.6. kép: KEROS típusú ejtősúlyos berendezés 
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V. 

PRIMA 100 

(GRONTMIJ, DÁNIA) 

(Light Weight Deflectometer) 
 
A dán Grontmij cég (korábban Carl Bro Pavement Consultants) terméke (II.7. kép). 
Három különböző tárcsaméret (100, 200 és 300 mm), három különböző ejtősúly (10, 15 és 

20 kg) mellett megengedi az ejtési magasság felhasználó általi beállítását.  
Az ejtési magasság 10 és 850 mm között változtatható.  
A teherátadási idő 15-20 ms, az átadódó terhelés 1-15 kN lehet.  
A cég ajánlása szerint a tárcsaátmérőt, a súlyt és az ejtési magasságot úgy célszerű beállí-

tani, hogy a maximális süllyedés 2 mm legyen. 
A tényleges terhelési és elmozdulási értékeket a berendezés erőmérő cella és sebességmérő 

geofón segítségével határozza meg.  
Ez az eszköz is képes további csatlakoztatott geofónok mérésinek kiértékelésére. 
A mérés kiértékelése korszerű PDA alapú szoftverrel, bluetooth kapcsolaton keresztül tör-

ténik. 
 

 
II.7. kép: PRIMA 100 ejtősúlyos berendezések 
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VI. 

LOADMAN 

(AL-ENGINEERING OY, FINNORSZÁG) 

A finn AL-Engineering cég terméke, melyet jellemzően a skandináv országokban alkal-
maznak a teherbírás dinamikus mérésére (II.8. kép). 

A berendezés 1170 mm hosszú és egy 10 kg tömegű ejtősúlyt alkalmaz, melyet fix magas-
ságból (800 mm) ejtenek a terhelőtárcsára. A tárcsa átmérője háromféle lehet (132, 200 és 300 
mm). A terhelési idő 25-30 ms, a legnagyobb elérhető terhelőerő 23 kN. 

Kétféle érzékelőt alkalmaz: erőmérő cella méri a tárcsára ható erőt, míg gyorsulásmérő 
eredményeiből számítja a függőleges elmozdulást.  

A mérés előtt a berendezést fel kell fordítani, így egy elektromágnes az ejtősúlyt a helyén 
tartja, majd a visszafordított berendezést a talajra helyezve leejthető a súly. A súly gumi csil-
lapítóelemen keresztül adja át a terhelést a tárcsának. 

A mérés során a berendezés számítja a legnagyobb elmozdulást, a merevségi modulust, 
méri a terhelési időt valamint a terhelés utáni visszaemelkedés és a teljes süllyedés hányado-
sát.  

A berendezés ezen túlmenően megjeleníti a tömörségi arányt is, amit a második és minden 
további ejtés elmozdulás értékének és az első ejtés elmozdulás értékének hányadosaként kap 
meg (Chaddock és Brown, 1995).  

Részletes kutatási eredmények Livneh valamint Livneh et al cikkeiben találhatók (Livneh, 
1997), Livneh et al, 1997).  

 

 
II.8. kép: LOADMAN berendezés 
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VII. 

GEOGAUGE  

(HUMBOLT CO., USA) 

Az eszközt az Amerikai Egyesült Államokban a Humboldt cég vezetésével fejlesztették ki, 
elsősorban katonai célokra. Itt is terjedt el elsősorban. 

A mérőműszer a tömörített talaj merevségét méri.  
Az eszköz teljes súlya 10 kg, 28 cm átmérőjű és 25,4 cm magasságú, henger alakú (II.9. 

kép). A talajra egy körgyűrű alakú felületen keresztül támaszkodik, melynek külső átmérője 
114 mm, belső átmérője 89 mm. A gyűrű vastagsága 13 mm.  

 

 
II.9. kép: GEOGAUGE berendezés 

 
Az eszköz bizonyos frekvenciával dinamikus terhelést ad át a talaj felszínére egy harmoni-

kus oszcillátor segítségével. A frekvencia értéke 100-196 Hz, ennek következtében a talajra 
átadódó terhelés kb. 9 N, ami a többi eszközhöz képest meglehetősen alacsony értékűnek 
mondható.  

A terhelési idő 5-8 ms.  
A dinamikus terhelés átadása egy állandó értékű benyomódás előidézéséből áll (kb. 0,001 

mm), melyet 25-ször ismétel, így adódik ki a 100-196 Hz-es frekvencia. A berendezés mind-
egyik teherismétléskor kiszámítja a modulust és végén a teljes terheléssorozatra átlagot szá-
mol. Egy mérés ideje kb. 1,5 perc.  

A talajra átadódó terhelést két gyorsulásmérő méri, egymással átellenes oldalon elhelyez-
ve.  



II. MELLÉKLET 

123 

A talaj végső merevségi modulusát az eszköz által mért átlagmodulusból az alábbi képlet 
alapján számíthatjuk. 

GG

2

SGG R77,1
)1(HE

⋅
−

=
ν  (III.1) 

ahol 
 

EG  az átszámított felületi modulus (MPa) 

HSG  az eszköz által mért átlagmodulus 

n  a talaj Poisson-tényezője 

RGG  az eszköz alsó felületének sugara (57,15 mm) 

 
Átlagos Poisson-tényező (n=0,35) esetén kiszámítható, hogy a GeoGauge által mért me-

revség csupán kb. 1/9-e a többi eszköz mérési eredményeinek.  
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VIII. 

TRL FOUNDATION TESTER (TFT) 

(TRANSPORT RESEARCH LABORATORY, 

NAGY BRITANNIA) 

A brit Közlekedéstudományi Kutatóintézet és a Loughborough-i Egyetem közös fejleszté-
se. A fejlesztés azonban a prototípus elkészítése után megállt, a fejlesztést már nem folytatták 
tovább. Ebben közrejátszott a többi ejtősúlyos eszköz megjelenése is. 

A mérőeszköz választható 200 vagy 300 mm átmérőjű tárcsával és 10 kg-os ejtősúllyal al-
kalmazható (II.10. kép).  

Az ejtési magasság 0-100 cm között állítható be. A leeső tömeg gumi csillapítóelem közve-
títésével adja át a terhelést, mely így 20-400 kN/m2 közötti feszültséget jelent.  

Az erőt piezometrikus erőmérő rögzíti.  
A berendezés a tárcsa elmozdulását sebességmérő segítségével határozza meg. 
 

 
II.10. kép: TRL Foundation Tester 

 
 
 
 



II. MELLÉKLET 

125 

IX. 

EGYÉB KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS BERENDEZÉSEK 
 

1. Clegg Impact Tester (CIT) 

Eredetileg talajsűrűség mérésére fejlesztették ki (Clegg, 1983).  
Egy 2,25 vagy 4,50 kg-os hengeres súlyt ejtenek egy csőben, 45 cm-es magasságból a ta-

lajra. A súly mérete a CBR kísérletben alkalmazott hengerével egyezik meg (R = 25 mm), a 
behatolást lassulásmérővel mérik.  

A hasonló méretek miatt viszonylag használható korrelációt lehetett kimutatni a két mérés 
(CBR-CIT) között, valamint léteznek megbízható összefüggések a teherbírási modulussal is. 
A berendezés hátránya, hogy kicsi a súly átmérője a mért szemcsék méretéhez viszonyítva, 
valamint hogy az 5 cm-es tárcsaátmérő miatt a hatásmélysége is nagyon kicsi.  

2. Dynaplaque II. 

Francia fejlesztés, a TFT-hez hasonlatos eszköz. Eredményeit elsősorban a statikus mérés-
sel hasonlították össze. Részletek Corte et al és Boujlala publikációiban találhatók (Corte et 
al, 1998, Boujlala, 2007). 

3. HFWD (Handy type Falling Weight Deflectometer) 

Japán fejlesztés, nagyon hasonló a PRIMA 100 eszközhöz. 90, 200 és 300 mm-es tárcsa-
átmérővel, változtatható ejtési magassággal és ejtősúllyal kapható. Európában nem terjedt el. 
Részletes adatok és vizsgálati eredmények Kamiura cikkeiben találhatók (Kamiura et al, 
2000, Kamiura, 2007). 
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1. A tárcsaátmérő hatása 

Prima 100 berendezést vizsgálva Deng-Fong et al úgy találta, hogy 100 mm átmérőjű tár-
csával mérve 1,5-szer nagyobb modulus mérhető, mint 300 mm-es tárcsával (Deng-Fong et 
al, 2006).  

A TFT berendezéssel kapott mérési adatokat feldolgozva Chaddock és Brown 1,3-1,5-
szörös különbséget talált a 200 és a 300 mm-es tárcsával mért modulusok között (Chaddock 
és Brown, 1995). 

2. A csillapítóelem típusának hatása 

Weingart vizsgálta német típusú berendezéseknél az átadódó teher nagyságát különböző tí-
pusú csillapítóelemek esetén (Weingart, 1991). Kimutatta, hogy a legkisebb erőt a spirálrugó, 
míg a legnagyobb erőt a tányérrugó közvetíti a talajra. A gumi csillapítás a spirálrugóhoz ké-
pet kissé magasabb eredményeket adott.  

Fleming szerint a kisebb merevségű csillapítóelem hatékonyabb teherátadást jelent 
(Fleming, 1999). 

Csak gumiból álló csillapítás és teherátadás azonban a kutatások szerint nem kedvező, mert 
viselkedésük nagymértékben függ a hőmérséklettől és nagyon hamar öregszenek, ezáltal 
megváltoznak mechanikai tulajdonságaik (Weingart, 1981, Brandl et al, 2003). Adam és Kopf 
hasonló eredményeket közölt (Adam és Kopf, 2002). 

Thom és Fleming elméleti és gyakorlati összehasonlító vizsgálatokat végzett könnyű 
ejtősúlyos eszközökkel, részletesen kitérve az egyes paraméterek és összetevők összehasonlí-
tására, azok összefüggésére, valamint elemezte az egyes paraméterek változását és azok hatá-
sát (Thom and Fleming, 2002). Kimutatták, hogy a csillapítás anyaga és minősége jelentősen 
befolyásolja a mért teherbírási modulus értékét. Kimutatták, hogy a gumi csillapítóelemek 
igen érzékenyek a hőmérsékletre illetve az öregedésük is gyorsabb. Idehaza Subert István is 
végzett kísérleteket ebben a témakörben. 

A fentiek miatt ma már csak acélrugós berendezések alkalmazhatók Németországban és 
Ausztriában, és a gyártók is jellemzően erre álltak át.  

3. A tárcsa alatti terhelés hatása 

A legtöbb berendezés közvetlenül méri az átadódó terhelést, így a modulus számításához 
pontos adat áll rendelkezésre. A német típusú berendezések és a B&C berendezés esetén az 
átadódó feszültéséget nem mérik, azt állandónak feltételezik. 

Fleming et al a TFT és a Prima 100 berendezést vizsgálta, melynek során változtatta az ej-
tési magasságot (Fleming et al, 2000). A változtatással 35 N/mm2-ről 120 N/mm2-re tudta 
emelni a tárcsa alatti maximális feszültséget. Eredményei szerint a TFT berendezés esetén 33 
%-os, míg a Prima 100 esetén 15 %-os modulus-növekedés volt mérhető. 

Deng-Fong et al szerint azonban – homoktalajon mérve – a Prima 100 berendezés esetén 
nincsen jelentősége az ejtési magasságnak, a feszültség a talajréteg tetején csak olyan kis mér-
tékben változik, hogy a számított modulus eltérése csupán 5 % (Deng-Fong et al, 2006).  
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Az Egyesült Államokban Camargo et al vizsgálta a Prima 100 berendezést (Camargo et al, 
2006). Eredményei szerint az ejtési magasság 25-ről 75 cm-re növelése az átlagos mért modu-
lusokat csak kb. 10 %-kal növelte meg. 

Van Gurp et al cementstabilizáción mérve változtatta a Prima 100 eszköz ejtési magassá-
gát, és így vizsgálta a 140-220 N/mm2 közötti feszültségtartományt (Van Gurp et al, 2000). 
Eredményei alapján a feszültség csupán kismértékben változtatja a mért modulus értékét. 

Mint láthattuk, a német típusú berendezés állandó értékűnek feltételezi a tárcsa alatti terhe-
lést (0,1 N/mm2). Brandl et al részletesen vizsgálta a terhelés állandóságát különböző merev-
ségű (modulusú) talajokon. Az eredmények azt mutatták, hogy a tárcsa alatt fellépő feszültség 
nem állandó, hanem a talaj merevségével változik (Brandl et al, 2003). Ám a kutatási jelentés 
az összefoglalásban hangsúlyozza, hogy a gyakorlat számára ez az eltérés nem jelentős, így a 
modulus számításához alkalmazható az egyszerűsített képlet, mely a tárcsa alatti terhelést 
állandó értékűnek feltételezi. Kopf és Adam hasonló javaslatot fogalmaz meg (Kopf és Adam, 
2004). 

4. Az elmozdulásmérő típusának hatása  

Van Gurp et al laboratóriumi triaxiális vizsgálatok eredményeit hasonlította össze a hely-
színen mért adatokkal és úgy találta, hogy a sebességmérővel felszerelt berendezések inkább 
közelítenek a laboratóriumban kapott eredményekhez (Van Gurp et al, 2000). Kimutatta, hogy 
a talajjal érintkező sebességmérő geofónok kisebb elmozdulást mérnek, mint a talajjal közvet-
lenül nem érintkező gyorsulásmérők. Ezt helyszíni mérések alapján más szerzők is tapasztal-
ták (Shahid et al, 1997, Fleming, 1999, Fleming et al, 2002). 

Thom és Fleming vizsgálta, hogy az elmozdulás mérésére szolgáló sebesség- vagy gyorsu-
lásmérők által mért értékek jelentősen eltérhetnek (Thom és Fleming, 2002). Kimutatták, 
hogy igen komoly hatása van az érzékelő elhelyezésének is: sokkal pontosabb eredményeket 
adnak a talajjal közvetlenül érintkező érzékelők, mint azok, melyek nem érintkeznek a mé-
rendő talaj vagy alapréteg felszínével. 

5. A tárcsaszorzó hatása 

A Boussinesq-képletben szereplő tárcsaszorzó értékére a feszültségeloszlás alapján általá-
ban c = 2 (teljesen rugalmas) vagy c = π/2 (teljesen merev) értéket szokás felvenni.  

A tárcsaszorzó értékének meghatározására korábban történtek már kísérletek, melynek so-
rán különböző tárcsatípusokat és talajfajtákat vizsgálva próbálták a tárcsa alatti feszültségel-
oszlást meghatározni majd ennek alapján a tárcsaszorzó értékét megadni.  

Az eredményeket a III.1. táblázatban összesítettem. 
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III.1. táblázat: Tárcsaszorzó (c) javasolt értékei rugalmassági modulus számításához 

Tárcsa típusa Talajtípus Feszültségeloszlás Tárcsaszorzó 
(c) 

merev agyag 
(rugalmas) inverz parabola 

 
π/2 

merev kohézió nélküli 
szemcsés talajok parabola 

 
8/3 

merev átmeneti talajok inverz parabola – 
egyenletes  

π/2-től 2-ig 

hajlékony agyag 
(rugalmas) egyenletes 

 
2 

hajlékony kohézió nélküli 
szemcsés talajok parabola 

 
8/3 

 
 
A táblázatban jól látható, hogy a tárcsa alatt alapesetben háromféle feszültségeloszlás lép-

het fel a talaj típusától és a tárcsa merevségétől függően. 
A legújabb kutatások azonban már nem csak a talaj típusától és a tárcsa merevségétől te-

szik függővé a kialakuló feszültségeloszlást (Mooney és Miller, 2007). Vizsgálataik azt mu-
tatták hogy a talaj típusa mellett a talajrétegződés is jelentősen befolyásolja a feszültség-
eloszlási ábra alakját. Egy agyagrétegen fekvő 25 cm vastag homokréteg tetején elvégzett 
ejtősúlyos mérés egyenletes feszültségeloszlást mutatott. Ám mikor az agyagréteg felett két 
homokréteg (egyenként 25 cm-es) került beépítésre, a feszültségeloszlás már parabolához 
közeli alakúra adódott. 

Ullidtz szerint amennyiben sem Poisson-tényezőt, sem pedig a tárcsa alatti feszültség el-
oszlását nem ismerjük, akkor a Boussinesq-képletben szereplő c·(1-n2) szorzat értéke 1,0 és 
2,67 között változhat (Ullidtz, 1987). 

Idehaza Kézdi könyvében olvashatjuk, hogy a tárcsa inkább merev, mint hajlékony visel-
kedésű, tehát ennek megfelelő szorzó javasolt (Kézdi, 1975). Subert elméleti számítása szerint 
a merev-hajlékony tárcsaszorzó megválasztása a mért modulus értékében szemcsés talajoknál 
akár 14,8 %, míg kötött talajoknál akár 29,8 %-os különbséget is jelenthet (Subert, 2003). 

 
A fentiek alapján egyértelműen látszik, hogy a tárcsaszorzó felvétele nem önkényes, ha-

nem valamilyen formában figyelembe kellene venni a vizsgált talaj típusát, a talajrétegződést 
valamint a tárcsa merev vagy hajlékony voltát. Annak ellenére, hogy a tárcsaszorzó kérdéskö-
re még nem teljesen tisztázott, a berendezések gyakorlatilag mindegyikében hajlékony tárcsá-
hoz (c = 2 ) tartozó értéket alkalmaznak. Egyedül a B&C berendezés engedi a két szorzó kö-
zötti választást. Ennek oka mindenképpen abban keresendő, hogy a hagyományos statikus 
mérés során is ezt alkalmazzuk.  
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6. A Poisson-tényező hatása 

Subert szintén vizsgálta a Poisson-tényező változásának hatását a számított teherbírási mo-
dulusra (Subert, 2003). Elméleti vizsgálatai szerint a szemcsés (n=0,3) és kötött (n=0,5) tala-
jokhoz tartozó értékek nem megfelelő megválasztása a mért modulusok akár 11 % eltérését is 
okozhatják.  

A legtöbb ejtősúlyos készülék konstans Poisson-tényezőt alkalmaz (n=0,5), vélhetően 
azért, mert – mint láttuk – ezt az értéket alkalmazzuk a statikus tárcsás mérésnél is. 
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SZEMELOSZLÁSI GÖRBE 
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PROCTOR-GÖRBE 
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1. RÉTEGVASTAGSÁG MÉRÉSE 

A beépített réteg(ek) pontos vastagságát mérővessző segítségével, összesen három helyen 
határoztam meg. A mérés során egy Ø12 mm átmérőjű betonacél rudat vertem le, mely a be-
ton aljzathoz érve már nem süllyedt tovább.  

A kihúzott rúdon a vastagság mm pontossággal lemérhető volt (V.1. kép). 
 

 
V.1. kép: Rétegvastagság mérése betonacél rúddal 

 
 

2. TEHERBÍRÁSMÉRÉSEK 

1. Statikus teherbírásmérés 

Minden egyes beépített és tömörített réteg tetején statikus teherbírásmérést végeztem.  
A statikus mérést általában a kád középpontjában (illetve annak közvetlen közelében) ké-

szítettem. Ennek oka az ellentartó keret fix pozíciója volt. A mérési összeállítás az V.2. képen 
látható. 

A mérés során az elmozdulásmérő óra tartóját a kád oldalához rögzítettem, így a tárcsa 
süllyedését pontosan, a talajtól teljesen függetlenül tudtam meghatározni. 

A mérés során regisztráltam a tényleges süllyedési értékeket mind az első, mind pedig a 
második terhelési lépcsőben. A teljes tehermentesítés után meghatároztam a végső maradó 
alakváltozást is. A süllyedési értékek alapján kiszámítottam az E1 és E2 modulusokat, a Tt 
tömörségi tényezőt valamint a C ágyazási tényezőt.  
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V.2. kép: Tárcsás teherbírásmérés a kádban 

 

2. Dinamikus teherbírásmérések 

A kétféle dinamikus teherbírásmérést a statikus mérés körül, attól legalább 25 cm-es távol-
ságra végeztem el.  

A méréseket HMP LFG-SD típusú könnyű ejtősúlyos teherbírásmérő berendezéssel vala-
mint B&C kistárcsás dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezéssel végeztem. 

Mindkét eszközzel 3-3 mérést készítettem, egymással kb. 120°-os szöget bezárva. Némely 
esetben a megfelelő felfekvés biztosítása miatt ez az egyenletes elosztás nem volt tartható, ám 
minden réteg tetején legalább 3 dinamikus mérés készült. 

Amennyiben a 3 mérés eredménye közül az egyik jelentősen eltért a másik kettőtől, egy 
negyedik mérést is végeztem, így kiküszöbölhető volt a nem megfelelő felfekvésből vagy 
mérési hibából adódó pontatlanság. A kád alaprajzi méretei lehetővé tették, hogy ellenőrző 
mérések is készüljenek. 

A mérések során az Evd és Ed dinamikus teherbírási modulusokat kaptam meg a hozzá tar-
tozó mért valamint átlagolt süllyedésértékekkel. A B&C berendezés esetén számítható volt az 
utolsó három ejtés süllyedésének átlagából az Edvég dinamikus végmodulus is. 
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3. TÖMÖRSÉGMÉRÉSEK 

1. Hagyományos tömörségmérés és víztartalom-mérés 

A talaj szemeloszlása és szemcsemérete lehetővé tette, hogy a beépített talajréteg tömörsé-
gét hagyományos, kiszúróhengeres módszerrel vizsgáljam.  

A teherbírásmérések befejezése után 3 helyen mintavevő készlet segítségével acél hengert 
sajtoltam a talajrétegbe, melynek pontosan ismert térfogata, valamint a benne lévő talaj száraz 
és nedves tömegének mérése után a száraz térfogatsűrűség meghatározható volt. Ezt hasonlít-
va a maximális száraz térfogatsűrűséghez, megkaptam a beépített réteg hagyományos Trr % 
tömörségi fokát.  

A mérések során kétféle mintavevő hengert alkalmaztam.  
– Nagyobb rétegvastagságok esetén a triaxiális vizsgálathoz alkalmazott, magasabb minta-

vevő hengert (38 mm; magasság 75 mm) használtam (V.3. kép).  
– Kisebb rétegvastagságok esetén a hagyományos kompressziós minta vételére szolgáló 

alacsonyabb, ám nagyobb átmérővel rendelkező mintavevőt (átmérő: 75 mm; magasság: 20 
mm) alkalmaztam (V.4. kép). 

• A kétféle mintavételi mód által kapott tömörségek összehasonlítása 

A tömörségmérési eredmények megbízhatóságának vizsgálatához minden rétegvastagság 
esetén mindkét hengerrel vettem mintát, így ellenőrizhető volt a két mintavétel és mintanagy-
ság közötti különbség. A mérések során 3 mintát vettem a triaxiális hengerrel, majd ellenőr-
zésképpen 2-2 minta mellett kompressziós gyűrűvel is mintát vettem. A talajminták kiszárítá-
sa után összehasonlítottam a kapott eredményeket.  

Az eredmények azt mutatták, hogy a két mintavétel alapján kapott tömörségi fokok jellem-
zően 0,5 %-on belüli térnek el egymástól. Az adatok kiértékelése során emiatt minden esetben 
a nagyobb rétegvastagság mérését lehetővé tevő, triaxiális minta eredményét fogadtam el. 

A beépített talajréteg víztartalmát szabványos, 105°-on tömegállandóságig történő szárítás-
sal kaptam meg. Mindegyik tömörségméréshez végzett mintavétel egyben víztartalmi minta is 
volt, így rétegenként legalább 5 víztartalmi mérési eredmény állt rendelkezésemre. 
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V.3. kép: Triaxiális mintavevő 
 

V.4. kép: Kompressziós mintavevő 
 

 

2. Dinamikus tömörségmérés 

A B&C berendezés segítségével mindegyik teherbírásmérési pontban lehetőségem nyílt 
dinamikus tömörségmérésre is.  

A mérés előtt a nedvességkorrekciós tényezőt 1,0-ra, míg a talaj Poisson-tényezőjét átla-
gosra állítottam be (n=0,4). A Boussinesq-féle tárcsaszorzót merev tárcsához tartozónak vá-

lasztottam (c = p/2).  
A nedvességkorrekciós tényező ismeretében az mért adatokat a kiértékelés során igazítot-

tam a tényleges víztartalomhoz, így kaptam meg a Trd % dinamikus tömörségi fokot. Az op-
timális víztartalom közeli beépítési víztartalmat mutatja, hogy a nedvességkorrekciós tényező 
értéke gyakorlatilag minden esetben 0,98-1,00 között változott. 

A tömörségmérés során a teljes sorozatot választottam (18 ejtés), az egyszerűsített mód-
szert nem alkalmaztam. 

Az egyes mérések során tehát a TrE % relatív és Trd % dinamikus tömörségi fokot határoz-
tam meg. A Proctor-görbe alapján előzetesen meghatároztam a Trw nedvességkorrekciós té-
nyező értékeit 0,1 %-os víztartalmi lépcsőkben. 
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NÉMET TÍPUSÚ BERENDEZÉSEK 

1. Evd és EFWD közötti kapcsolat 

Az elmúlt 10 évben számos kísérlet készült a nehéz és a könnyű ejtősúlyos modulusok ösz-
szehasonlításának témakörében. A két érték összehasonlítása egyértelműen adódott, miután a 
könnyű berendezések a nehéz ejtősúlyos berendezésekből fejlődtek ki. 

Egyik legelső összehasonlítás Shahid et al nevéhez fűződik, mely szerint 

FWDvd E6,0E ⋅= képlet alkalmazható az átszámításhoz (Shahid et al, 1997).  

Fleming további mérésekkel pontosított adatsora FWDvd E5,0E ⋅=  képletet adott (Fleming, 

1999).  
További nagy-britanniai mérések alapján Fleming et al már kissé általánosabb összefüg-

gést javasol FWDvd E70,046,0E ⋅÷=  (Fleming et al, 2000).  

Livneh és Goldberg Izrael területén végzett nagyszámú mérés alapján 

FWDvd E40,030,0E ⋅÷=  képletet javasolja (Livneh és Goldberg, 2001). 

2. E2 és Evd közötti kapcsolat 

Németországban már a berendezés fejlesztésének megkezdése óta számos helyszíni és la-
boratóriumi vizsgálat készült a statikus és dinamikus modulusok közötti kapcsolat kimutatá-
sához. A hazai gyakorlathoz hasonlóan Németországban is a statikus modulus alapján történik 
a minősítés, így érthető módon ennek dinamikus modulussal történő kiváltására törekedtek 
régóta a kutatók. 

Weingart elméleti munkái után számos kutatás egyértelműen erre irányult (Weingart, 1975, 
Weingart, 1998). Az eredmények alapján először tartományi majd állami szinten is megjelen-
tek azok a szabályozások, melyek a földművek tömörségének és teherbírásának meghatározá-
sára vonatkoztak. Ezek már bevezették a dinamikus mérést, mint helyettesítő módszert. Az 
előírások a legtöbb esetben a statikus mellett már Evd kritériumértékeket is tartalmaztak. 

 
Legelső összehasonlítási eredményeket Weingart foglalta össze (Weingart, 1994). A stati-

kus mérésnél számítható tömörségi tényezőre vonatkozó kiegészítő kritérium mellett bevezet-
te a dinamikus mérésnél számítható s/v arányt, ami a mért süllyedés és a sebesség arányát 
adja meg. Ennek véleménye szerint 3,5 ms-nál kisebb értékűnek kell lenni. Ezt azóta számos 
szabályozás is átvette (VI.1. táblázat). 

A Drezdai Egyetemen Hothan mintegy 60 statikus és hozzá tartozó 300 dinamikus mérést 
dolgozott fel (Hothan ,1998). A két modulus átszámításához a korrelációs együttható R=0,73-
ra adódott. A mérési eredményeket Brandl et al jelentése részletesen ismerteti (Brandl et al, 
2003). 
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VI.1. táblázat: Weingart által javasolt kritériumok (Weingart, 1994) 

E2 Evd 

150 70 
120 55 
100 45 
80 40 
60 30 
45 25 

Kiegészítő feltétel 
E2 / E1 < 2,5 

Kiegészítő feltétel 
Gyorsulási idő (s/v) < 3,5 ms 

 
 
A Bécsi Műszaki Egyetem tanszékeinek irányításával számos kísérletsorozat készült, 

melynek eredményeit a 2008. év elején megjelenő új szabályozás is felhasználja. Először 
Aschauer és Heissenberger vizsgálta a két modulus kapcsolatát (Aschauer, 1996, 
Heissenberger, 1999), majd diplomaterv keretében Huber svédországi méréseket dolgozott fel 
E2 és Evd között (Huber, 1999). 

 
Szlovéniában a Ljubljanai Egyetemen 1992-ben kezdődtek el az összehasonlító mérések E2 

és Evd között (Ljubljanai Egyetem, 2007). Összesen 5 helyszínen, különböző szemcsés anya-
gokon (mészkőmurva, dolomitmurva, 0/75 homokos kavics, 0/60 homokos kavics, 0/75 zú-
zott márga) mérték a kétféle modulust. A kutatási jelentés végül kiegészítő vizsgálatként fo-
gadta el a módszert, ám az átszámításhoz egy táblázatot javasolt (VI.2. táblázat).  

Fontos azonban, hogy a táblázat kötött talajok esetében nem alkalmazható. 

VI.2. táblázat: Szlovén kísérleti eredmények alapján javasolt kritériumok (szemcsés talajok) 

E2 Evd E2 / Evd 

45 20 2,25 
60 25 2,4 
80 35 2,28 

100 45 2,22 
120 55 2,18 
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PRIMA 100 BERENDEZÉS 

1. EPRIMA – EFWD modulus összefüggése 
 
Van Gurp et al a készüléket 300 mm-es tárcsával és 10 kg-os ejtősúllyal, 900 mm-es ejtési 

magassággal vizsgálta, eredményei szerint FWDPRIMA E60,165,0E ⋅÷=  (Van Gurp et al, 2000). 

Fleming et al az FWD és a PRIMA 100 eszközök által mért modulusokat nagyjából azonos 
értékűnek találta, azaz PRIMAFWD EE = . Méréseiket az előzővel azonos beállításokkal végezték 

(300 mm tárcsa, 10 kg ejtősúly, 900 mm-es ejtési magasság) (Fleming et al, 2000). 
Groenendijk et al szemcsés alaprétegen mért 1, 7, 28 és 90 nappal az építés után, és az 

PRIMAFWD E6,16,0E ⋅÷=  összefüggést javasolja (Groenendijk et al, 2000). 

Fleming et al és Abu-Farsakh et al mérései szerint PRIMAFWD E97,0E ⋅= . A korreláció R2 = 

0,60-ra illetve R2 = 0,94-re adódott. Az eszköz beállításai az előzőekkel azonosak voltak 
(Fleming et al, 2002, Abu-Farsakh et al, 2004). 

 
Az eredmények összesítését a VI.1. ábra mutatja. 
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VI.1. ábra: Összefüggés EFWD és EPRIMA között 
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2. EPRIMA – E2 modulus összefüggése 
 
Abu-Farsakh et al kísérletei ezt az összefüggést is vizsgálták (Abu-Farsakh et al, 2004). 

Laboratóriumi és helyszíni mérései összefoglaló eredményeit a (VI.1) és (VI.2) képletek mu-
tatják. 

PRIMA1 E71,063,18E ⋅+=         (R2 = 0,87) (VI.1) 

PRIMA2 E65,08,13E ⋅+=           (R2 = 0,87) (VI.2) 

Saldaña Martín et al talajon és mechanikai stabilizáción végzett helyszíni mérései az aláb-
bi összefüggéseket adták (Saldaña Martín et al, 2004): 

Talajon 

53,51E213,1E PRIMA2 +⋅=        (R2 = 0,66) (VI.3) 

Mechanikai stabilizáción 

44,190E606,0E PRIMA2 +⋅=        (R2 = 0,73) (VI.4) 

Az eredmények összefoglalása a VI.2. ábra. 
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VI.2. ábra: Összefüggés E2 és EPRIMA között 
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3. EPRIMA – CBR összefüggése 
 
Abu-Farsakh et al helyszíni mérések alapján a PRIMAE66,014CBR ⋅+−=  képletet javasol-

ja (R2 = 0,83) (Abu-Farsakh et al, 2004).  
Korábbi laboratóriumi mérések, meglehetősen nagy szórással (R2 = 0,36) a 

)CBRlog(702,0149,1)Elog( PRIMA ⋅+= összefüggést javasolják (Abu-Farsakh et al, 2004).  
Az eredményeket grafikusan a VI.3. ábra mutatja. 
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VI.3. ábra: Összefüggés CBR és EPRIMA között 
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KEROS BERENDEZÉS 

1. EKEROS és Evd közötti kapcsolat 
 
White et al vizsgálta a két ejtősúlyos berendezés közötti összefüggést (White et al, 2006, 

White et al, 2007). Fontos, hogy ebben az esetben a Zorn-típusú német berendezést a 200 
mm-es tárcsával használta.  

Különböző típusú szemcsés és kohéziós talajokat vizsgálva az ábrán látható eredményeket 
kapta (VI.4. ábra).  

 
Látható, hogy EKEROS = 1,73÷1,75·Evd.  
 
 

 
VI.4. ábra: Összefüggés EKEROS és Evd között (White et al, 2006) 
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TRL BERENDEZÉS 

1. ETRL és EFWD közötti kapcsolat 
 
Shahid et al szerint (VI.5. ábra) (Shahid et al, 1997) 

FWDTRL EE =  (VI.5) 

Fleming et al mérései szerint (Fleming et al, 2002) 

FWDTRL E23,171,0E ⋅÷=  (VI.6) 
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VI.5. ábra: Összefüggés EFWD és ETRL között 
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LOADMAN BERENDEZÉS 

1. ELOADMAN és EFWD közötti kapcsolat 
 
Pidwerbesky mérései alapján a 10E06,1E LOADMANFWD +⋅=  képletet javasolja, R2 = 0,51 

korreláció mellett (Pidwerbesky,1997). 
McKane vizsgálta még a Loadman berendezés által mért modulus és az FWD modulus kö-

zötti kapcsolatot (McKane, 2000). Eredményei szerint az FWDLOADMAN E3,2E ⋅=  kapcsolat áll 

fenn. A korreláció együttható esetében jobb, R2 = 0,70 volt. 
 
Eredményeiket összesítve a VI.6. ábra mutatja. 
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VI.6. ábra: Összefüggés EFWD és ELOADMAN között 
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GEOGAUGE BERENDEZÉS 

1. EGG és EFWD modulusok közötti kapcsolat 
 
Legelső vizsgálatokat Chen et al 1999-ben végezte, aki 2005-ben további eredményekkel 

bővítette a mérési pontok számát (Chen et al, 1999, Chen et al, 2005). Végeredményben 

96,261E65,37E GGFWD −⋅=  (VI.7) 

Rajta kívül Abu-Farsakh et al vizsgálatsorozatainak eredményei jelentősek (Abu-Farsakh 
et al, 2004).  

07,20E17,1E GGFWD −⋅=        (R2 = 0,81) (VI.8) 

Az általuk javasolt összefüggéseket a VI.7. ábra foglalja össze. 
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VI.7. ábra: Összefüggés EGG és EFWD között 

 
 

2. EGG és CBR közötti kapcsolat 
Powell et al kísérletezett először egy alkalmas egyenlet felírásával ( 64,0

GG CBR6,17E ⋅= ), 

mely során meglehetősen jó korrelációt talált (R2=0,84) (Powell et al, 1984).  
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Későbbiekben Abu-Farsakh et al vizsgálta a kapcsolatot, melynek során hasonló ered-
ményre jutott ( 75,5E00392,0CBR 2

GG −⋅= ), mint a korábban készített laboratóriumi ered-

mények (Abu-Farsakh et al, 2004), ám rosszabb korrelációval (R2=0,62). Ekkor a 
)CBRlog(84,189,1)Elog( GG ⋅+=  összefüggést kapták (VI.8. ábra). 
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VI.8. ábra: Összefüggés EGG és CBR között 

 
 

3. EGG és E2 közötti kapcsolat 
 
Abu-Farsakh et al vizsgálta a tárcsás mérés E1 és E2 modulusaival fennálló kapcsolatot 

(VI.9. ábra) (Abu-Farsakh et al, 2004).  

42,37E1684,1E GG1 −⋅=          (R2=0,72) (VI.9) 

illetve 

39,1)Elog(2,1Elog GG2 −⋅=         (R2=0,59) (VI.10) 

Laboratóriumi és helyszíni mérések összes mérési pontjára illesztett regressziós görbe kor-
relációja 0,7 körülire adódott. Ennél magasabb korrelációt adtak a laboratóriumi és terepi mé-
rések feldolgozásai külön-külön. 



VI. MELLÉKLET 

152 

A két modulus körülbelüli egyenlősége az E1 modulus esetében jelentkezett, az E2 modulus 
kb. a fele az EGG modulusnak. 
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VI.9. ábra: Összefüggés EGG és E1, E2 között (Abu-Farsakh et al, 2004) 

 
 

4. EGG és EPRIMA közötti összefüggés 
 
Petersen és Peterson mérései szerint a (8.11) képlet szerinti viszonylag egyszerű összefüg-

gés adható meg, ám meglehetősen rossz korrelációval (Petersen és Peterson, 2006). 

5,33E4,0E PRIMAGG +⋅=        (R2=0,40) (VI.11) 

 

5. EGG és a többi modulus közötti összefüggések 
 
A VI.10. ábra foglalja össze a GeoGauge berendezés által kapott modulus és a többi mo-

dulus közötti kapcsolatot a legfontosabb publikációkat alapul véve. 
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VI.10. ábra: Összefüggés EGG és a többi modulus között 
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