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NEDVESSEGVINOS PENETP0MgTER GYEPEN

Kocsis I. - Dardczi S. - Czink6ezky M. - Nagy J.

A penetrometer a talaj szilArdsAgAt mer6 k4szillek, rnely
e gyszerre regisztrailja a talajnak a nyom6- és nyfroszilardsAgat.
Elm lets. szempontb61 an al magyarazhat6 kismerteka hasznalata,
bogy a kapott rciresj. eredm4nyek talajtani tartalma nehezen meghatarozhat6. Empirikus adatokat veszUnk fel a meres sorAn, arneIyek relativ osszehasonlitisokra alkalmasak.
A gyakorlati talajfizika a penetrAeids meresek gyorsasagAt t
nagy ismetlesszAmit a vizsgalat e16nyenek tekinti. A behatelasi
ellenAllAst befolydsol6 talajtani parameterek egyidejti meresere
a gyakorlat azonban nines berendezkedve. Ezekb61 ad6d6an a penetraci6s ellenAll4s merese nem terjedt el ezideig.
A teohnikal fejl5des kovetkezteben a penetrometerek annyira tokeletesedtek, hogy vdrhati5 sz6lesebb kdra alkalmazAsuk.•
Az 1970-es evek eldtt a meohanikus mnkoddsd penetrogrAfok
voltak haszn6,1atban (pl. Eiftekomp penetrogr4f, Szelenyi-fele

kezi penetrometer, Dvorocsek-fete es6s4lyos penetrometer).
Az 1980-as evekben az adatgyfijt6 adattAroldval Eisszekapcsolhati5 penetrometerek jelentek meg (pl. Bush penetrometer,
Rimik penetrometer, talajtbmUrseg mer6 keszillek).
Az 1990-es evek mdr tbbb parameter meresere alkalmas
szerek kora. I987-ben jelonik meg a piacon a nedvessegmerovel
kombinAlt penetrometer (3T System). Ennek a tobb funkciaj -d me-

r6maszernek szelesebb kbrG alkalmazasa csak akkor vat-hat:6, ha
el6nyere rAirAnyitjuk a figyelmet, valamint az alkalmazas korldtait is meghatrozzuk.
Anyag es modszer
Oyeptalajok szilArdsigAt vizsg4.1tuk nedvessegmer5s penetrometerrel. A nyomoszonda olyan kialaklt

su

,

hcgy a talajbaha-

to1dskoranyom6er6velesa,talajnedvesseggelArAnyos vii lamps
jelet ad a melyseg fUggvnyeben. A meres

tlgy tortnik, hogy a

vizsgdIatot vegz6 szemely a mer6berendezes keretenek aljAn level
lemezvegekre rAhelyezkedik, s egyLittal a testtomegdvel a szonda
talajbahatolAsat biztosftja. A meraszonda talajba juttatAsa egy
fogasleces meghajt6szerkezettel t6rtenik.
A mer6szonda f6bb m5szaki adatai:

Meresi tartomAny: ere'. 0-100 kp .
nedvesseg: 0-50 S%

melyseg: 0-40
ktipsztig: 60 °

kilpfeltilet: 2,6 cm
behatol6si sebesseg:

3 - 5 cm/sec
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lailbnboz6 nfajok talajAnakszilardsagat

hatgrortuk meg a

nedves“gmer6s penetro3dterrel.
Vizsgalt fUajok: angol perje
r4ti csenkesz
zbld pantlikafu
A talaj tipusa: ijnt4s r4ti talai.
A talaj ndhAny fizikai es k4miai jellemz5je:

0 - 20
20 - 40

PH
(H 2 0)

PH
(K01)

5,5
6,0

4 9
5,5

y

7,2
3,7

Ossz so Na C O3
0,06

0

0
0

CaCO
0
0

3

K

A

47
46

Az eredmenyek 4rtekelese
A talajellenAllas nagysagat szamtalan talajtani paramdter
befblydsolja. Ezek kbzill is kiemelkedik a nedvess4gtartalcm.
Coal( azonos nedvessegtartalmd talajokon mdrt penetr6ci6s drtekek haonlithata ossze. Ha j61 definialt vizgazdalkodasi vagy
konzisztencia dllapotnaI mdrt penetracias ert6keket viszonyltunk egymdshoz, az, adatok talajtani tartalma is meghatarozhat6
(pl. sz4ntdfoldi vizkapacitdsnal alert penetraolos drt6kek).
A penetracios ellendllAs 6s a nedvess6startalom kapcsolaLa
A talaj az szi es L411 csapadel hat4sAra telitodik vfzzel.
Az 6szi vetdsilekben a talaj mar kellfteppen leulepedett, igy a
tem5R5ttsegi heterogenitasa viszonylag a legkisebb. Tavaszi vet46 nbv4nyeknel a nydr eleji mores-id pant a legmegfelelCbb a
meresre. Gyepek esetdben a szantofblai vizkapacitAsnAl nedvesebb talajallapot mdg kev4sbd ajanlhato, mint a szAnt6f61di
ku2be2rak esetehen, mivel a gybkerzet talajszilardsagra gyakorolt hatasa mAr ilyen Allapotban nern jut 4rvenyre.
A nedvessdgmer6s penetrometerrel mdrt adatokat mutatjuk be
az 1. dbran.
A berendez4s 1 cm-enk6nt mdri a nedvess4g- es penetrAcios
adatckat. Szoftver segitsegdvel ezt Abrdn is megjeleniti. 10
cm-es retegenkdnt kiszamolja az dtlagadatokat. A nagy ism6tlesszamti merdsre felt4tlentil sztiks4g van, mivel mind a kdt mutatd
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- 78 sz6rAsa igen nagy. Tobb meres szintenk4nti adatab61 celszer5

valamint variAoi6s koefficienst szAmolni. Ezen statisztikat prdbAk alapl6q eldntent, hAny :erez
tlagot, szordst,

reprezentAlja a tdbla fizikai sajAtsagait. Az eddigi tapasztalet alapjAn Inegal1ap1that6, bogy 10 ism4t14s rendszerint szuks6ges, a talaj Allapotdt61 fUgg6en az ismdtigsszdm 50 is lehet.

Irilorrboo talajmGvelgsek, valamint kti1bribbz6 kultlindk, kU16nbbz5 fafaAck talaa6na.k nedvez,sftm6r6s pen,ettom4:terrel

n45 vizsgalata azt bizonyitja, bogy az evaporAci6 #s evapotranspirAcio eitgr5 m4rt6ke miatt a talaj nedvessegtartalma kkilonbbzik,

Igy

a penetrAcias ellendllAs

ertekei

nem vethetok

ton idopontban tb/q4n6 meresoel felveszszUk az adott helyre jellemzo nedvess6g- es penetrAci6 hiperbobssze. Ilyen esetben

likus fijggvenykapcsolat egy szakaszat. A mert adatokb61 felra3zolt gbrbe asonos nedvessegAllapotnal leolvasott pehetnicias a-

datokat kell bssehasonlitani.

A talaj fizikai

feleseggnek befolydsa a penetracids ellen-

gils nagysagara
A ktildnbbz6 nedvessegAllapotoknAl alert penetnicids ellenallAs esetdben az bsszetartozd adatpArok ha nern illeszthet6k
egy hiperbols fUggv4nyre, meg kell vizsgdlni, melyek azok az adatok, amelyeket az ert6ke16sb51 ki kell zdrni, Annak e1dbnt6sehez, hogy melyik penetrAci6s ellenallds adat nett a talajra
jellemz5, pl. repedez4s stb. miatt,

a 2. .bra nytijt segitseget,

Az Abrarn. megAllapithat6, hogy egy nedvessegdrtekheT.
talaje1lenalllAsi

Cobb

ertek tartozhat. A behatolisi ellendll4s 6r-

tekeinek elegizgs6n61 el5szdr a fizikai fgleseget kell figyelembe venni.

Homok talajon a szilArdsdg meghatArozdja neon a nedvess4g,
hanem a tbm5ddttseg. A nedvessegtartalom csdkkenesevel csak
kism4rtekben nbvekszik a penetrdoidval is jellemezhet6 szilArdsag. Ha a szelvdnyben 15 kpiem 2 -nel nagyobb behatolsi ellenAllAs4rt4ket ke.punk, annak mdsskitIpad, kovdrvdnyos r6teg stb. lehet az oka.
fizikai f61esegil talajon hasznAlhatd legsike•escbben a nedvess6gmr6s penetromter. Homokcs valyog eseteben a
teljes nedvessdgtartomAnyban alkalmazhat6 a berendezgs. Agyagos
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vdayog talajon szdrazabb talajdllapotndl

a mdr6s rear bizonyta-

lan. Ennek az a magyarAsata, hogy az Altalunk haszndlt milszer
(a 3T SYSTEM) kapfellilete 2,6 cm 2 , amelynek talajba nyomdsdhoz
5-10 %-os nedvessegtartomAnyban 80-90 kp is szUks6ges. Ilyen
nagy ern<ifejtes csak akkor valosithat6 meg,

ha a berendezdst

rogzitjlik a talajhoz. E pedig a gyorsasAg elveszteset jelenti.
A ktlpfellilet csokkentesevel a talajbanyomAs technikailag megoldhatd, de ez a penetrdcids ellenallda szordsdnak nUveked4sevel is egyiitt jar.
ILIELEL&
L. talajon a penetrAci6s mer6sek csak a keplAkeny tartomAnyban hasznAlhatok. A sodrAsi hacar kOzeleben a szonda talajba juttatdsa, va1arnirt a repedez6$ okorta hibAk miatt neon ajdnlhato a m6r6s. A kapilldris vizkapacitdsnyi nedvessegtartomAnyon td1 pedig a deformAci6 mAr olyan nagy, hogy kis er5 hatdsdra is nagym6rt4k6 dtrendez6d6s kdvetkezik be. A talajba igy
a kup konnyen behatol miasmereinkkel m4Theti5 talaje1len611A%
nAncs,
A nedvess6gmr5s penetromterrel mert nedvessegtartalom
megblzhatosAga
A nedvessegm4r6s penetrom6ter nedvessdgm6r6 szonde4a kapacitiv ellenAllAs elvdn

Kottitt talajoknAl, ahol a ned-

vessegtartalom-vdltozAs kifejezettebben nylivAnul meg konzisztenciavaltozAsban is a redvessegtartalom m4res az also tenziotartomanyban bizonytalan. Rendszerint alacsonyabb ertket
punk at6nylegesn61.
A nedvese6gmeres a talaj f. ikai felesegekre megadott ka-

librdoias gdrba segitsgdvel megis elfogadhatd ponto2s46.
A nedvessegmeros penetronI4ter gyepen
Az optimdlisnal magasabb nedvesoegAllapotnAl m6velt tala-

jon a taN4szi talajmunkgk hatAsdra a 15 cm-es m4lysegben, az 5szi munkAk kovetkezt4ben a 30 cm-es melysegben n6vekszik meg a
talajellenAllAs. Gyeptalajok esetdben a fels6, gybkerekkel sdr5n

Atszatt r4tegben a legmagasabb a talajellenAllAs. Mindig a

fels6 reteghez kell viszonyitani a mdlyebb rftegek penetrAcios
ertkeit.

Nem minder neavessdgAllapotban mdrt behatolAsi e1len116s

n agyobb a fe1s6 retegben, 'mint az a1s6ban (pl. a VK max nedvessegtartalomnAl a rtegek kbzdtti penetfAcias ellenAllAs ktaftbseg kicsi.)
A 1aza bokrd eigfivek 6s a taractcozcik kftbtt it s-lent s

lehet a ktildnbseg (3. abra)_ Az 6brAral megallapibhat6, hogy a
vizsgAlt r6tegben a filfajok talajAnak nedvessdgtartalma kdzel
azonos, bAr A zold p6ntlikaffi alatt a 10-20 cm-es r6tegben 2-3
%-kal alao -sonYabb a vfzteltettseg.
lenben

nem niagyarazhat4

Ez a csek4ly elteressel el-

a behatoldsi ellendllisban mutatkoz4

ktildnbs6g.
A tarackos szalftiveknel a retegekben talalhat6 gydkermeny-

hac5onlifi lefutasia a peneLrAcios ellengils
m4lys4gbeni vAltozAsa. Az angol perje éz a reti csenkesz talajAnak penetrAcios ertdkei (a hason16 fizikai felesegben m4rtndl
ilyen nedvessegAllapothoz viszonytva) idval alacsonyabbak. Magyarazata annak, bogy a bokros alifUvek gyadrzete a talaj szilardeAs6t zsdkkenti, a Cara ko eset ecien rx e az ert6k, tovabbi vizsgAlatokat igenyel. Az abrgn bemutatott mer6sek felhivjAk
nyiseg nagysAgaval

errs a jelensegre a figyelmet.
iisszefogialas
A gyep-gydk4rtdmeg talaszil6rds6gra gyaktirolt hatAs6nak

vizsgalata kevesbd kutatott

Az erdzio ds deflAo16 el-

leni v4dekezes szempontjAbol Igy nyert ismeret nagy jelent6s4g0..
Ezen problema megolddsahoz alkalmas eszkdzzel, a nedvessegm4ros
penetrom4terrel vdgestUnk mdrdseket. A vizsg4lati tapasztalatok
nerint
azonos nedvessegtartalmd talajok vagy talajretegek penetrSci63 ellenallisa hasonlithat6 ossze;
- a talaj penetrAci6s elienAllAsAnak nagysAgAnal igen nagy jelent6s4ge van a talaj fizikai f4lesgenek. A penerAoids m6r6sek 1 . 61yog talajon jol vegezhet6k a telje nedvessegtartomdnyban. Homok talajon tdl nedves dilapothan, agyag talajon
pedig szaran, valamint nedves Allapotban sern kaphatunk
erttlkelhet5 adatokat;
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