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A LAZA ÜLEDÉKEKBŐL KÉSZÍTETT FELTOLTÉ SE K MINŐSÉGÉNEK RENDSZERES ELLENŐRZÉSE

dr. Gáspár László
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A különböző építkezések során a laza üledékekből világszerte évenként sok százmillió m terhelésnek ki

tett töltés épül. Ezektől a töltésektől megkívánjuk, hogy a rájuk épülő létesítmény — útpályaszerkezet, vasú

ti vágány, repülőtéri kifutópálya stb. - Igényelnek megfelelően eléggé tömörek és teherbiróak legyenek. A 

szükséges teherbírás hiánya az egész létesítmény állékonyságát és gazdaságos élettartamát súlyosan veszé
lyezteti.

A laza üledékekből készített feltöltések minőségét rendszeresen és részletesen ellenőrizni kell. Egyenletes 

és eléggé nagy teherbírása csak kellően tömör és már gyakorlatilag konszolidálódott földműnek lehet. A la

za üledékek gyakran heterogének és Így a belőlük készült feltöltések rrinősége sem egyenletes. Rendszeres 

ellenőrzésükre ezért csak nagyszámú mérés gyors elvégzésére alkalmas megfelelő módszerek felelhetnek 

meg.

A mélyépítési létesítmények állékonysága elsősorban a terhelés hatására a földműben bekövetkező alak

változások nagyságától függ. A töltések minősítésére tehát az alakváltozást mérő módszerek alkalmasak.

A teherbírás Ismert mérési eljárásainak bírálata

A teherbírás dinarrikus mérési eljárásai többnyire még kísérteti állapotban vannak és nagy felkészültséget 

Igényelnek. Feltöltések rrlnősltésére egyébként is kevéssé alkalmasak.

A közismert CBR-eljárás /California Bearing Ratio/ egy 5 cm-es terhelet henger behatolási ellenállását méri. 

A penetrométerek és szondák működési alapelve Is hasonló. Ezek a módszerek a töltés nyirószilárdságáról 

nyújtanak tájékoztatást, igy erre a célra nem alkalmasak.

Az alakváltozás mérésére világszerte a tárcsás próbaterhelés terjedt eL Ezzel a módszerrel a teherbírás 

különböző jellemzői az összenyomódással szeriben tanúsított ellenállás mérése alapján határozhatók meg. A 

mérés során 30-75 cm átmérőjű merev tárcsának lépcsős terhelés következtében előálló süllyedését hatá

rozzuk meg. A terhelés és az összenyomódás közötti összefüggésből szánltjuk ki a különböző alakváltozá

si jellemzőket,

A jól ismert tárcsás próbaterhelés tehát hosszabb ideig tart, költségesebb mérőberendezést Igényel és az 

eredmények lassan értékelhetők ki, igy ez Is kevéssé alkalmas erre a célra.

Az ugyancsak közismert behajlásmérés egyszerű eszközzel és gyorsan elvégezhető. A behajlás az a ru

galmas alakváltozás, amely egy nehéz jármű gumiabroncsa által átadott terhelés hatására következik be. Hát

ránya, hogy csak olyan szilárd felületen alkalmazható, amelyen a gumiabroncs nem hagy nyomot, tehát a la

za üledékeken általában nem

A szerző több éves kiséríetsorozattal kidolgozta a tárcsás behajlásmérést. Ez a módszer egyesit! a tárcsás 

próbaterhelés és a behajlásmérés előnyeit, vagyis a gyors és egyszerű behajlásmérést alkalmassá teszi a 

laza üledékekből készített feltöltések minősítésére.

A továbbiakban ezt az eljárást ismertetjük.

A tárcsás behajlásmérés végrehajtása

A vizsgálathoz a következő eszközök szükségesek:

a.) 50 cm — jü merev tárcsa, 15-20 mm vastag acéllemezből,
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b. ) 2 db feljáró lemez /rámpa/ az a.) alatti tárcsához való csatlakozásuk az 1. ábrán bemutatott

módon ferde lapolással kiképezve,

c. ) 2 db fogantyú az a*) alatti tárcsa és a b.) alatti feljáró lemezek mozgatására,

d. ) lehetőleg 6 Mp, de minden esetben 5 és 8 IVlp közötti hátulsó tengelynyomásu, kéttengelyű ikerw

abroncsos tehergépkocsi, autóbusz, vagy más nehéz jármű,

e. ) behajlásrrérő készülék: merev mérőkar és tartóállvány. A mérőkar a tartóállványon rögzített ten

gely körül függőleges irányú mozgást képes végezni. Egyik vége a tartóállvány végén elhelye

zett mérőórával érintkezik, a másik vége torrpa mérőcsucsban végződik. A tartóállvány három 

lábon nyugszik, ezek közül legalább kettő állítható. A mérőcsucstól a hozzá közelebb eső lá

bak legalább 1,5 m-re vannak. A készülék vázlatát a 2, ábra mutatja be.

f. ) Fém egyengető lap, lapát és finom homok.

A terhelő gépkocsit bal hátulsó ikerabroncsával a kiválasztott mérési hely mellé állítjuk. A laza üledékek

ből készített töltés felületét ott kb. 1,2 x 0,6 m-es részen elegyengetjük. Ha a tökéletes felfekvést durva 

szemcsék /pl. kavicsszemek, száraz talajrögök, stb/ akadályozzák, akkor arra finom homokot terítünk olyan 

vastagságban, hogy az a mélyedéseket teljesen kitöltse. A felületet a tárcsa forgatásával is jól el lehet 
egyengetni.

Az egyenletessé tett felületen elhelyezzük a tárcsát és a két feljáró lemezt. A csatlakozásoknál a tárcsa 

széle mellé célszerű előzetesen vékony homokréteget hinteni. A lemezek Így kissé magasabban fekszenek 

és nem nyomják le a tárcsa szélét. A tárcsa és a feljárólemezek között mintegy 2-2 mm-es hézagot hagyunk.
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1« ábra Földművek tárcsás behajlásméréséhez Ikergumiabroncs 

aló helyezhető tárcsa fel- és lejáró lappal
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2. ábra A. behajlásmérés elvi vázlata

A lemezek elhelyezése akkor megfelelő, ha azok átlós Irányban lévő széleit megnyomogatva billegést nem 

tapasztalunk. A lemezek széleinél az 5 mm-es lépcsőt kissé tultöltött homok- vagy talajszórással egyenlít

jük ki. Ezután a gépkocsi óvatosan tolat hátra, amig a gumiabroncsok egész terjedelmükkel a tárcsán íel- 

fekszenek. A gépkocsi felhajtását és irányba állítását 1,5 - 2,0 m hosszú léccel Jól elő lehet segitenl, ha 

a lécet a gépkocsi hossztengelyével párhuzamosan a tárcsa szélétől kb. 20 cm-re helyezzük el. Tapasz

talataink szerint a léc elhelyezése legfeljebb az első néhány mérésnél lehet szükséges. A gépkocsi ke

resztülhajt a tárcsán és a két rámpán, majd ezt mégegyszer megismétli. Így biztosítottuk a tárcsa tökéletes 

felfekvését.

A gépkocsi hamadszor is felhajt a tárcsa közepére és ekkor elhelyezzük a behajlásmérő készüléket. A 

mérőóra állását leolvassuk.

A gépkocsi legalább 1,0 m-rel előrehajt és a mérőórát újra leolvassuk. A két leolvasás különbsége a ru

galmas alakváltozás - vagyis a tárcsás behajlás - nagyságát adja meg.

A mérést még egyszer, vagy kétszer megismételjük. Két né rés átlaga akkor vehető, ha az eltérés 10 %-nál 

nem több. Ellenkező esetben még egy mérést végezzünk és az átlagot a valószínűtlen érték elhagyásával 

képezzük. A 7-8 percig tartó mérési idő tovább rövidíthető oly módon, hogy a méréssorozathoz két tár

csát és két pár feljáró lemezt használunk. Ilyenkor az egyik mérés alatt a következő mérési helyen elhe

lyezzük a másik tárcsát és feljáró lemezeit. Így a mérőkocsi odaérkezésekor a mérést azonnal meg lehet 

kezdeni. Az első tárcsa a második mérés alatt helyezhető ismét el.

A behajlást 3,0 Mp kerékterhelésre vonatkoztatva adjuk meg. Az átszáiritáskor a terhelés és a behajlás 

közötti összefüggést lineárisnak tételezzük fel.
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Megjegyezzük, hogy a terhelésnek kitett földművek teherbírásét csak akkor érdemes mérni, ha a tömörített 

laza Üledékek legfeljebb földnedves állapotúak. A nem tömörített és elnedvesedett kötött talajok elégtelen te

herbírását mérés nélkül Is észlelni lehet. Ezeken ugyanis a tömörítő eszköz vagy a gépkocsi mély nyomot 

hagy, vagy elsüllyed.

A tárcsás behajlás önmagában csak egyes nagyobb töltések teherbírásának viszonylagos összehasonlí

tására szolgálhat. A mérési metodika kialakítása után ezért a szerző számos kalibráló méréssorozatot vég

zett. Ezek során különböző összetételű töltések ugyanazon pontjain a tárcsás behajlás mérésével egyidejű

leg tárcsás próbaterhelést is készített. A megfelelő értékek korreláció számítása alapján a következő tájé

koztató jellegű összefüggéseket állapította meg!

Tárcsás behajlás

s mm r

Statikus rugalmassági modiolus 

E2 kg/cm2

Ágyazás! együttható 

C kp/m2

CBR érték 

%

1,0 700 11 17 - 20

1,2 600 9 1 2 -1 6

1,5 500 7,5 9 - 1 1

1,8 400 6 7 - 8

2,5 300 4,5 5 - 6

3,7 200 3 4

7,0 100 1,5 2- 3

A tervező esetenként előírja, hogy mekkora kell legyen a töltés teherbírása.

Befejezésül beszámolunk a tárcsás behajlásmérés egy másik alkalmazási lehetőségéről. Az építkezések so

rán a bevágásokból kitermelt gyengébb minőségű sziklás kőzeteket a töltésekbe kell beépíteni. Ilyenkor a 

töltés tömörsége az Ismert eljárásokkal nem ellenőrizhető. A gyorstárcsás behajlásméréssel viszont a töl

tés egyes rétegeinek a teherbírását részletesen ellenőrizni lehet. A teherbírás a töltés minőségéről jobb 

képet ad, mint a tömörség.

A VH. autópályánk egyik nagy töltésének építésekor kedvező tapasztalatot szereztünk ezzel a megoldással. 

Ez a töltés max. 30 kg súlyú szikladarabokat tartalmazó laza üledékből épült. A töltés valamennyi rétegén 

20 -  25 m-ként mértük a tárcsás behajlást. így olyan jó minőséget sikerült elérni, hogy a teherbírás inga

dozása nem érte el a 10 %-ot. Az egyenletes teherbírás a betonburkolat állékonyságának egyik alapvető 

feltétele.

A tárcsás behajlásméréssel gyorsan meg lehetett állapítani azt a tömörítési járatszámot is, amely az előirt 

teherbírás eléréséhez esetenként szükséges.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A gyakran heterogén laza üledékekből épített töltések minőségét részletesen ellenőrizni kell. A töltések te

herbírása főleg a terhelés hatására bekövetkező alakváltozás nagyságától függ. A teherbírás ellenőrzésére 

a dinamikus és a penetrációs mérési eljárások kevésbé alkalmasak. A közismert tárcsás próbaterhelés költ

séges és lassú. A gyors és egyszerű behajlásmérés viszont a laza üledékeken általában nem alkalmazható.

A szerző uj módszere - a tárcsás behajlásmérés — egyesit! a két utóbbi eljárás előnyeit.

A megmérendő felületre helyezzük az 50 cm átmérőjű merev acéltárcsát a rámpákkal. Erre hajt rá a kb.

3 Mp kerékterhelésü jármű az egyik Iker abroncsával. A behajlásmérővel megmérjük a terhelet tárcsa am

iatti rugalrms alakváltozást. Egy ismételt mérés 5-6 percig tart. A szerző kalibráló mérés sorozattal megha

tározta a tárcsás behajlás és a teherbírás ismert jellemzői között a tájékoztató összefüggést.

A tárcsás behajlásméréssel részletesen ellenőrizni lehet a sziklás töltések minőségét, mert ezek tömörsége 

nem mérhető.


