BBC1 Dinamikus tömörségmérés elmélete a mért süllyedési
amplitudókból, Gd=constans modell elemzésével
(Background of BC-theory Part 1)
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Bevezető
A dinamikus tömörségi fok elmélete a Proctor-vizsgálat szokványostól eltérő, különleges értelmezéséből fakad, ezért
részletesen bemutatjuk azt a logikát, melyet a dinamikus tömörség-mérés elméletének kialakításakor követtünk.
Ezek a fő fejezetekben:















Proctor vizsgálat ( hagyományos V=constans modell)
Proctor-vizsgálati minta tömörödése optimális víztartalomnál Md modellben (Md=const, Mn=const)
Proctor vizsgálat tömörödése különböző víztartalmú talajmintákkal (Md=constans modell)
Összefüggés vizsgálat (V=változó,
=constans) a Proctor-hengerekre
Összefüggés a
magasságkülönbségek és a Proctor tömörségi-fok között
Relatív tömörség
Terepi tömörség mérés (on-site BC)
TrE% - Helyszíni relatív tömörségi-fok
Trw - Nedvesség Korrekciós Tényező
Dinamikus tömörségi-fok MSZ 15846 SP-LFWD
A réteg-vastagsági korrekció LTC
A hatásmélység vizsgálata Boussinesq-elméletével
A BC mérőeszköz helyszíni tömörítő munkájának ellenőrzése
Egyéb korrekciók alkalmazásának előírásai a mérési szabványban

Proctor vizsgálat (Vn=constans modell)
- Standard (egyszerűsített) Vn=constans EN 13286-2
- Módosított Vn=constans EN 13286-2 nagyobb munkavégzéssel és más rétegezéssel
Vn=constans modell: Levágjuk a tömörített nedves mintát a Porctor-feltét eltávolítása után, ezért Vn=constans.
Meghatározzuk a víztartalmat mintánként és mérjük a talajhenger nedves tömegét. Számítjuk a talajminta nedves és
száraz sűrűségét.
ϱi-1

ϱi

ϱdi+1

ϱdi-1

ϱdmax

ϱdi

Mdi= különböző
Proctor edény (A,B,C)

wi-1

wopt

wi+1

ϱdi-1 < ϱdmax > ϱdi+1
wi-1 < wopt < wi+1

1

Vni= constans

Proctor-vizsgálati minta tömörödése optimális víztartalomnál Md modellben (Md=const,
Mn=const)
Md=constans modell jelentése: Minden minta azonos száraz tömegű, nedvesítése mintánként különböző. Emiatt a
Procctor-hengerek magassága a tömörítés után különböző. Meghatározzuk a talajhenger magasságát mintánként és
mérjük a nedves tömegét. Számítjuk a talajhenger magasságának eltérését az optimális víztartalmat mutató,
legkisebb hengertől. Természetesen mindez számítható is a hagyományos Vn=constans modellből is.
A vizsgálat során a levegő tartalom változik, míg „v” és „s” constans
tömörítés előtt

tömörítés után:

l = levegő térfogat% változó
v = víz térfogata mérés alatt constans
s = szilárd rész térfogata constans

l1

alapterület

l2

Md=opt , Vs=opt

v

v

v = wopt

s

s

l levegőtérfogat csökken: l2< l1
WC=tömörítési munka=constans,
a szabványban megadott mértékű

í
=
(1)
(2)
ahol h* az (1) képéletből és =h/h (i előtte,*utána)
A tömörségi fok általános kifejezése wopt-nál∙: Cr=V* ∙di / V* ∙dmax = di / dmax
Proctor tömörségi fok = Cr*100 (%)

Proctor vizsgálati minta tömörödése - különböző víztartalmú talajmintákkal (Md=constans
modell)
Ha a száraz tömege minden mintának azonos, akkor a magassága különböző lesz a talajhengereknek az eltérő
víztartalmak miatt. A legkisebb magasságot az optimális víztartalomnál találjuk. Magasabb lesz a henger a magasabb
víztartalomnál és magasabb lesz a minta a kisebb víztartalomnál is. Az optimális víztartalomnál a legtömörebb,
„optimális” a henger víztartalma, a Proctor tömörsége 100%, a sűrűsége dmax és a víztartalma wopt.
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Md=constans modell a természetes állapot a terepen is! A talaj víztartalma természetes állapotú, mely az esőtől,
vagy a talajvíztől, párától, napsütéstől, széltől függ. Építéskor a tömörítő henger alatti tömörödés is a víztartalomtól
függ.

1 ábra Összefüggés a Porctor-hengerek magassága és a nedvességtartalom között (Md=const modellben)

A Gn=constans modellben a próbatestek mm-ben mért magasság-k l nbs ge (bázis az optimális víztartalmú minta
magassága), úgy is tekinthetők, mint mm süllyedés. Minden magasságkülönbségnek (azaz süllyedésnek) van Proctor
tömörségi-fok párja. Meghatározva ezt az összefüggést a magasságkülönbségekre, extrapolálhatjuk az összefüggést
az épített szerkezetre, azaz a földműre. Igazolható, hogy a süllyedésekből is lehet számítani a tömörségi fokot, az
adott tömörítő munka mellett mérve - tehát nem csak sűrűség arányokból.

Következtetések
A laboratóriumi Proctor vizsgálatnál wi < wopt < wi+1 ..
Feltéve, hogy henger Md=constans, és a tömörítési munka = constans, lehet számítani a térfogati összetevőket,
valamint a henger magasságát. A választott bázis-térfogat Vopt=2065,5 cm3 (Boussinesq feszültségeloszlás
hatásmélységből ≈253mm és a Proctor mintahenger alapterületéből számítva), míg az A=alapterület constans.

és

és

(*jele a Proctor optimumnak),

és
a jele a talajhenger magasság-különbségének

ben. Ez az, amit alakváltozásnak, tömörödésnek is felfoghatunk.

3

és

között, mm-

Összefüggés vizsgálat a Procctor-hengerekre (V=változó,

=constans)

alakváltozásból

(3) * Proctor optimum

sűrűségarányos számítással

(4) Cr=Compaction rate

A két módszer tehát azonos eredményre vezet, azaz:
ha

(5)

Ez tehát azt igazolja, hogy a magasságk l nbs gekből számított t m rs gi fok egyenlő a sűrűs garányokból
számított t m rs gi fokkal.
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ábra A tömörségi-fok és a süllyedés mm, mint a Proctor-talajhenger magasságok különbsége közötti összefüggés

Az összefüggés vizsgált ága közel lineáris (lásd 2.ábra). Ezen az egyenesen mozog minden Porctor-pont, amit a labor
mért – ez pedig nagyon érdekes. Tulajdonképpen elegendő lenne két biztos pont, a többi pedig számíthatóvá válik.
Ez felveti annak a lehetőségét, hogy több azonos víztartalmú talajmintával inkább a mérési megbízhatóságot
növeljük és átlagból számoljunk. A 100% Proctor tömörségi fokhoz tartozik a nulla alakváltozás (azaz a dmax és az
optimális víztartalomnál mért pont), egy ilyen mintán több Porctor-tömörítést végezve átlagolhatunk. Ez az egyenes
bal oldala lesz.
A nagyon száraz és a telített ág az egyenes jobb oldala – egy egyenesen(!). A túl nedves minták laboratóriumi
vizsgálatát általában kerüljük, mert a kokillából a víz kifolyik és pontatlan eredményt ad. Nedves ágon inkább virtuális
(számított) pontokat érdemes felvenni, amit a S>0,95 telítettségből és a hézagnélküli sűrűségből tudunk számítani.
i=s/(1+w∙s/S)
ahol w=w%/100 (6)
Hogyan nézne ki a Proctor-görbe ez esetben?
wi% =
 i =
d

5,0
6,5
7,5
mért pontok
1,76 1,82 1,84

16,5 17,5 18,5
virtuális pont
1,82 1,79 1,75
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3 ábra A tömörségi-fok számításához szükséges referencia sűrűség meghatározása virtuális Proctor-pontokkal

Ezt a felfogást alkalmazzuk az OSP (On-site Proctor) vizsgálatnál, de alkalmazható lehet a hagyományos laboratóriumi
vizsgálatoknál is.

Összefüggés a

magasságkülönbségek és a Proctor tömörségi-fok között

Regresszió analízis a

Proctor eredményeiből
(V/A-ból)

Módosított Proctor vizsgálatnál a választott Proctor edény “A”, választott döngölő “B” (EN 18286-2)
a h-Crd regresszió analízisből

ahol

Proctor munka = constans, ezért a Proctor tömörsége minden mintának
nedvesség-korrekciós tényező miatt más a Proctor tömörségi fok.
Proctor tömörsége a különböző víztartalmú mintáknak
Coefficient (nedvességkorrekciós tényező):

adott víztartalomnál, csak a Trw

ahol

és a maximuma

Moisture Correction

(7)

A vizsgálati eljárás a következő:
-

elvégezzük a Proctor vizsgálatot az EN szabvány szerint
számítjuk az
modell-állapotot (referencia térfogat 2065,5cm3), wopt-nál
meghatározzuk a regressziós összefüggést  értékét, ami a lineáris regressziós egyenes meredeksége

A regressziós egyenes általános lineáris alakja Crd=100-∙l, nem-linearis alakja másodfokú polinom Crd=(1000,014∙l2-0,39∙l). Ez utóbbi azt mutatja, hogy a tömörségi fok legkisebb értéke (71% körüli) és pontosan
meghatározható.
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Relatív tömörség
Közismert, hogy a durvaszemcsés talajok tömörség mérésére – a sűrűségarányos tömörségi fok mellett – a RELATÍV
TÖMÖRSÉG is ALKALMAZHATÓ, az „e” hézagtényezőből számítva (kötött talajok esetén ez a módszer nem
alkalmazható). Ekkor azonban a Vp pórusok térfogata (a víz és a levegő térfogata együtt adja ki a pórustérfogatot),
emax a leglazább, emin a legtömörebb állapotot jellemzi.

ahol e=Vp / Vs

(8)

Fontos megjegyezni, hogy a relatív tömörség az emax miatt nem volt számítható pontosan (és emiatt nem általánosan
alkalmazott), mert a leglazább állapot csak tölcséres anyagbetöltéssel, újabb laboratóriumi vizsgálattal és
pontatlanul mérhető meg (de a jelenlegi tömörségi előírásokkal sem lenne kompatibilis). A Proctor vizsgálatból –
esetünkben - ugyanakkor az optimális víztartalomhoz tartozó emin is, az emax is, valamint az adott tömörségi állapotot
jellemző ei is pontosan számítható a másodfokú regressziós összefüggésből.
Az (ei - emin) nem más, mint a talajhenger pórustérfogat-különbsége (víz és levegő együtt) a legnagyobb tömörséghez
képest, de nem a teljes térfogathoz viszonyítva, hanem a szilárd rész térfogatához viszonyítva. Az emax nem más, mint
a Trd% - e összefüggésből számított legalacsonyabb tömörségből számított hézagtényező.
Amikor a pórus térfogatot a teljes térfogathoz viszonyítjuk, azt „n” hézagtérfogatnak nevezzük. A hézagtényező
számításában a pórust rfogatot a szilárd r szhez viszonyítjuk [pórusok / (levegő + víz térfogata)].

Ahol a számlálóban a pórus-térfogat, a nevezőben a teljes térfogat szerepel, mert l+v+s=V

Átszámításuk egymásba szintén közismert:
illetve

ebből a hézagtérfogat alapján mindig számítható az ei értéke.

Az általánosan alkalmazott tömörségi fok ebből
(9)
Mi tehát a relatív tömörség ismert elvét alkalmazzuk, de azt mégis más megközelítésben akkor, amikor a teljes
t rfogathoz viszonyítjuk a levegő-t rfogat cs kken s t, mert az a mért alakváltozással (magasság-különbséggel)
mérhetően (sőt az amúgy is elvégzendő módosított Proctor-vizsgálatból meghatározhatóan) jól jellemezhető.
A laboratóriumi Proctor vizsgálat elvégzése alatt is, és a terepi ejtősúlyos tömörségmérésnél a tömörítés során is,
csak a levegőtartalom változik, a víztartalom, valamint a szilárd rész térfogata constans marad az ejtéses tömörítés
rövid ideje alatt. Mint az látható, a hézagtényező minden víztartalomhoz számítható, ugyanígy az emax és emin is.
Egy víztartalomhoz és egy anyaghoz tartozó térfogat-arányokat az alábbiakban mutatjuk:
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Térfogati összetétel (csak levegő tartalom változik, „v” és „s” nem)
tömörítés előtt

tömörítés után

l = levegő térfogat% % változó

l1

v = víz térfogata constans!
s = szilárd rész térfogata constans

v+l1
l2
v+l2

Md=opt , Vs=opt
s1=s2

v = wopt

s1

v+l csökken: v+l2 < v+l1
WC=tömörítési munka=const
(a szabványban megadva)

4. ábra A relatív tömörség számításának elve

e= (ds / di) -1

(10)

Crd%

Azaz a végeredmény ugyanaz, kifejezhető a tömörségi fok. Ahhoz, hogy az emin, emax meghatározása érthető legyen,
a VnGd elemzés másodfokú regressziós görbéjét mutatjuk be a következő 5. ábrán. Ennek minimuma h=141mmnél, Crd%=72,24%-nál van a jelenleg bemutatott példában emin=0,315; ehhez tartozó sűrűség =2,65∙0,7224=1,308;
azaz emax=(2,65/ 1,308)-1=1,02; ha wopt=16,5m%.

y = -0,3668x + 99,947
R² = 0,9994

Crd% - h (mm) Relationship
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5. ábra Az emax egy meghatározása a relatív tömörség számításához VnGd feldolgozásból

A laboratóriumban általában vizsgált Proctor pontok az hézagtényező maximumától igen messze, az Crd%-h görbe
elején vannak. Megvizsgálva a „Trel” relatív tömörség % értékét és az „e” hézagtényező értékét megállapítható, hogy
azok a Crd% dinamikus tömörségi fokkal szoros összefüggésben vannak és a regresszió szorossága magas (6. ábra).
Ezért a továbbiakban a dinamikus tömörségi fok elméletében a mért Crd%-ot helyszíni relatív t m rs gi foknak
kereszteltük el, utalva erre a jellegzetes kapcsolatra, de attól mégis megkülönböztethető módon.
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6. ábra A relatív tömörség és az „e” hézagtényező összefüggése a BC elméletében alkalmazott Crd% értékkel

Ez esetben (6. ábra) a legkisebb tömörség Crd=0,7393 és emax=0,849-nak adódott.
Összefoglalva: bizonyított, hogy a dinamikus tömörségmérés elmélete a relatív tömörséggel összefügg, valamint,
hogy az alakváltozásból mérhető és a térfogatarányokból számítható.

Terepi tömörség mérés (on-site BC)
A süllyedés számítható a Boussinesq-képletből különböző Ei modulusokra. Az eddig tárgyalt laboratóriumi
körülmények egyszerűbbek és különböznek a helyszíni méréstől. A hatásmélység miatt a feltételezett (tárcsa alatti)
talajhenger magassága különböző. Az arány számításaink szerint:

A „Light Falling Weight” (LFW) terhelési mód elve azon alapul, hogy leejtünk kb 10kg tömeget kb 74cm-ről, ezzel
terheljük a talajfelületet p=0,35MPa tárcsa alatti terheléssel D=163mm átmérőt használva. Gyorsulásmérőt és
terhelési időt felhasználva meghatározhatjuk a süllyedést:
s=a/t2 ahol a – a helyi gyorsulás mértéke m/sec2, és t – terhelési idő (msec)

Számítás elmélete: Teljes mérési sorozat esetén 18 ejtés szükséges (a Proctorral egyező munkavégzési igény
miatt) és ezek süllyedése csökkenést mutat az ejtések számának növekedésével. A süllyedések különbsége felfogható
úgy, mint maradó alakváltozás. Ilyen módon, az összegzett maradó alakváltozás az ejtések elejétől az aktuális ejtési
számig a mért adatsorból számítható. Mivel a maradó süllyedések nagysága az ejtések számának növekedésével
csökkenő, az összesített maradó alakváltozások ejtési számmal súlyozott átlaga adja az átlag-süllyedést, mint
eredményt. A számított különbségek száma 17, azaz a súlyozott átlagot ezzel osztva kapjuk meg.
Két ejtés közötti maradó alakváltozás:

(11)

egy méréskor, az i-dik ejtésnél számított maradó alakváltozás a  maradó süllyedés (deformáció)

(12)

A maradó summa alakváltozást minden adatsorban számítva a következőt kapjuk:
8

Ejtés
Maradó
száma
/ süllyedés
Süllyedés (5)
mm
1/ 2,47mm

Summa delta Ejtésszámmal
süllyedés (6) súlyozva N°=di

=2,471,74mm

2 / 1,74mm
3/ 1,14 mm
….
SUM
17/ 0,80mm
=1-17

18 /
0,75 mm

7. ábra Deformációs mutató számításának elve

A súlyozott átlag neve a Deformációs mutató =Dm Limitált értéke=3.
A deformációs mutató képlete:
(13)
Ritka eset, ha nem értékelhető a dinamikus tömörségmérés. Ha Ed<10MPa és Dm≥3 nem jön létre elegendő
deformáció. A tömörítéshez, tömörödéshez kellő teherbírású ellenfelület kell, ennek minimális értékét 10 MPa-nak
választottuk. Ha az ellenfelület teherbírása ennél kisebb, akkor a süllyedési görbe nem csökkenő, hanem egyenes,
azaz a mért anyagréteg az altalajba úgy nyomódik be tömörödés nélkül, mint egy dugó. Ekkor a tömörségi fokot (né)
nem értékelhetőnek jelöljük és nem számítható deformációs mutató.
Nem teherbíró felületen a leejtett súly nem tudja tömöríteni a réteget. Ekkor a tömörítő henger sem tudja
tömöríteni a mért réteget a terepen.
Ha ábrázoljuk ezeket a maradó alakváltozás (süllyedés) értékeket az ejtések számának függvényében, a süllyedésitömörödési görbe vége a lineárishoz közelít, ezért 8-9. ejtés után akár már becs lni is lehet a süllyedési görbét. Ez az
egyszerűsített tömörségi-fok mérés elmélete, mely 9 ejtés után a 10.-nél meghatározza a meredekséget, és abból
számítással határozza meg a felvett (közelítő), fiktív pontokat a hátralévő ejtési pontokra.

A súlyozott tömörödési görbét tehát egy pont, a Dm reprezentálja. Minél több az ejtések száma, annál inkább
érvényesülni fog a maradó alakváltozás mért értéke. (Példa: ha Dm=22; akkor CrE%=100-1,25∙0,380∙22=89,6%)
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7. ábra A tömörödési görbék alakja a 10-dik ejtésig

TrE% - Helyszíni relatív tömörségi-fok (T=terepi)
Ez az a terepen mért érték, melyet az BC SP-LFWD készülékkel mérünk, ami jól reprezentálja a tömörítő-henger
munkagép hatékonyságát az adott terepi víztartalom mellett:
(14)
ahol

a módosított Proctor vizsgálat regressziós analíziséből származó meredekség értéke, és 1,25 az

aránya.

8.ábra A CrE% helyszíni relatív tömörségi-fok és a Trd% Dinamikus tömörségi-fok összefüggése
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Az MSZ 15846 mérési szabvány a mérések feldolgozásakor előírja a  érték ellenőrzését a Proctor vizsgálattal. Ha a
 érték különbsége nagyobb, mint a megadott 0,380±0,02 határ, akkor a Proctor vizsgálatban mért tényleges 
értékét kell alkalmazni a számításban. (Ilyen eset azonban nem volt az eddigi gyakorlatunkban).

Trw - Nedvesség Korrekciós Tényező (MCC Moister Correction Coefficient)
Ahhoz hogy megkapjuk a tömörségi-fokot, transzformálni kell a mért CrE% helyszíni relatív tömörségi fokot az
optimális víztartalomra. Hogy ezt megtegyük, a normalizált Proctor-görbét kell használjuk, mely az adott víztartalom
melletti száraz sűrűség és a maximális száraz sűrűség hányadosa és Trw nedvességkorrekciós tényezőnek nevezzük.
Ezt könnyű meghatározni a Proctor vizsgálatból, melyet a görbe „normalizásával” állítunk elő:

Trw= di / dmax

(15)

Ekkor a maximum =1,0 és a nedves ág is, a száraz ágon is a Trw<1,0. Azaz a nedvességkorrekciós tényező az anyag
(talaj) nedvességre való érzékenységét mutatja. A módszer kiküszöböli a dmax abszolút értékét, azaz az ezzel
kapcsolatos vitákat is. Jó példa erre a KTI körvizsgálat eredménye, melyen akkreditált laborok szakképzett és
gyakorlott laboránsai vizsgáltak, tehát a dmax eltérései kizárólag a mérési megbízhatóságra vezethetők vissza.
Előnyös tehát, hogy a nedvesség-érzékenységet a Trw görbével vesszük figyelembe és nem a dmax-szal számolunk,
mint a sűrűségarányos módszerek.

9.ábra KTI Proctor-körvizsgálat, 18 laboratórium, negyedelt mintákból, szakképzett és gyakorlott laboránsokkal
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Dinamikus tömörségi-fok (MSZ 15846 SP-LFWD)
A természetes terepi víztartalom mellett mért TrE% helyszíni tömörségi-fok értékét a
transzformáljuk

az

optimális

víztartalomra. Ebből következik, hogy a BC mérés mindig TrE% ≥ Trd% értéket mutat, attól függően, hogy a terepi
víztartalom mennyire tér el az optimálistól (lásd 8. ábra).
(15)
A dinamikus tömörségi fok levezethető és bizonyítottan azonos a sűrűségarányos tömörségi fokkal
Az, hogy a dinamikus tömörségi fok meghatározásában a TrE%, vagy a Trw dominál, csak a pórusokban lévő
levegőtartalomtól, víztartalomtól, azaz az „S” telítettségtől függ. Ha a pórusok vízzel teljesen telítettek, akkor a
tömörségi fok például TrE%=100% esetén a tömörségi fok csak a pórustérfogatot kitöltő víztartalomtól függ, azaz csak
a nedvességkorrekció tényező dominál. Példa: Trd%=100∙Trw=100∙0,82=82% Ez az általános napi építési gyakorlatban
igen ritka, mert jellemzően épített rétegekről van szó. Mindazonáltal a modell megértését és a mérés kötött
talajoknál való alkalmazását nagyban segíti.

A rétegvastagsági korrekció (LTC)
LTC=Layer Thickness Correction= rétegvastagság korrekció szükséges, ha a rétegvastagság szokatlanul alacsony, vagy
túl magas. A Proctor tömörség értéke függ a mért réteg vastagságától és ezért azt a kérdést is alaposan elemeztük,
mert a  érték korrekcióra is szükség lehet.
Vizsgálataink szerint nincs sz ks g korrekcióra, ha a rétegvastagság 22-28cm közötti és elfogadjuk a
mérési pontosságot. Nincs szükség korrekcióra továbbá, ha a rétegvastagság 20-31cm közötti és
elfogadjuk a
mérési pontosságot.
cm
+2%
+1%
0%
-1%
-2%

1,25
1,14
1,0
0,89
0,81

20
22
25
28
31

0,474
0,431
0,380
0,340
0,308

10.ábra A vastagsági korrekció értéke és a  érték függvényében általános esetben

Vastagsági korrekciót kell számítani minden más esetben. Az LTC=Layer Thickness Correction= rétegvastagság
korrekció számítása:
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ahol
ahol: h a rétegvastagság cm-ben.
MSZ 15846 meghatározza a rétegvastagsági határokat, biztosítva a kellő pontosságát a dinamikus tömörségmérésnek. Lehet azonban a réteg a megadott határoknál vastagabb, vagy vékonyabb is, mely az általános
alkalmazást kitágítja.
 - layer thickness regression

y = 9,1185x-0,987
R² = 1

0,5200
0,5000
0,4800
0,4600
 value

0,4400
0,4200
0,4000
0,3800
0,3600
0,3400
0,3200
0,3000
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Layer thickness cm

11.ábra  függése a rétegvastagságtól – szokatlan terítési vastagságok esetén szükséges számításhoz

A hatásmélység vizsgálata (Boussinesq-elméletével)
Az IDP= Impact Depth Multiplier = hatásmélység szorzó.
Példa:

, különböző „E” talaj-modulusok esetén

egyforma, attól független.
A biztonság javára az általunk választott IDP=1,25 ami ±2% a TrE% pontosságában.
A hatásmélységet a Boussinesq-féle elmélettel és képlettel számítva, a feszültségeloszlásra és az alakváltozásokra a
következő 12. ábrán megadott görbéket kaptuk E2=20MPa és E2=80MPa talaj-modulus mellett vizsgálva.
A számításban a SP-LFWD (d=163mm) esetében 0,35 MPa, míg a BP-LFWD esetében (d=300mm) 0,1MPa tárcsa alatti
terheléssel számoltunk, hogy a két tárcsa típus hatásmélységét össze lehessen hasonlítani.
A szakmai zsargon ezeket nagytárcsás-, illetve kistárcsás LFWD mérésnek nevezi, és a hatásmélységet a tárcsaátmérő
2-2,5-szörösére becsüli. Ezek a becslések azonban a különböző tárcsa alatti terhelés esetében nem lehetnek
érvényesek. A számítások azt mutatták, hogy a két különböző műszer hatásmélysége hasonló (lásd 12 ábra).
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12.ábra A hatásmélység számítása a nagytárcsás (kék) és kistárcsás (piros) LFWD készüléknél, az eltérő tárcsa alatti
terhelést is figyelembe véve

A BC mérőeszköz helyszíni tömörítő munkájának ellenőrzése
MSZ 15846 meghatározza a szükséges tömörítési munkát, mely a mérés során létre kell jöjjön. Ez szükséges ahhoz,
hogy 18 ejtéssel a szükséges tömörítési munkát a 0,35MPa tárcsa alatti terheléssel elérjük. Emiatt a mérésnél
alkalmazott valós tömörítési munka megfelelőségét is ellenőrizni kell tudni. Azt, hogy a megfelelő tömörítési munkát
közöltük az adott réteggel úgy lehet megállapítani, hogy ugyanazon a ponton egy újabb dinamikus t m rs g m r st
v gz nk, a tárcsa elmozdítása n lk l.
Ha a mért eredmény TrE2% < 98% (azaz a réteg továbbtömöríthető volt), akkor munkavégzési korrekció (CWC=Control
Work Coefficient) számítása és alkalmazása szükséges:
(16)

Ezzel a CWC értékkel korrigáljuk a Trw nedvességkorrekciós tényező értékét:
TrwCorr = Trw * CWC;

és Trd% = TrE% * TrwCorr

Ily módon a dinamikus tömörség mérése függetlenné vált a rétegvastagságtól, valamint ellenőrizhető a tömörítési
munka is. (Maximális rétegvastagság értelemszerűen legföljebb a hatásmélység lehet.)
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Egyéb korrekciók alkalmazásának előírásai a mérési szabványban
Dinamikus modulus korrekciója az impulzus-törvény miatt:
A dinamikus méréseknél a leejtett tömeg által generált impulzus adódik át a talajra, melynek az erőjátékba bevont
tömege és emiatt az anyag sűrűsége nem indifferens. Nagy sűrűség eltérésnél (pl pernye, vagy kohósalak) a
dinamikus modulust korrigálni kellene minden dinamikus mérés típusnál (Német-típusú és ASTM nagytárcsás BPLFWD, de az LFW és KUAB, valamint Dynatest méréseknél is).
Tapasztalataink szerint a korrekciót jellemzően a teherbírás értékére kell elvégezni (Ed). A pernye alkalmazása
földműként ritka, de előfordulhat. Az általánostól eltérő sűrűség hatása kisebb a mért helyszíni relatív tömörségre
(CrE%), mint a teherbírási modulusra (Ed). Korrekciót mindig kell számítani a pernyére, kohósalak esetén vagy más,
szokatlanul alacsony, vagy szokatlanul magas sűrűségű anyagok vizsgálata esetén.
Ed KORR = Ed *K ahol K= 1.766/ (dmax*1/(1+wopt))

(17)

Tömörségi-fok korrekciója az impulzus-törvény miatt:
A tömörségi fok mérésekor a leejtett tömeg által generált impulzus adódik át a talajra, melynek az erőjátékba bevont
tömege és emiatt az anyag sűrűsége nem indifferens. Nagy sűrűség eltérésnél (pl pernye, vagy kohósalak). Ennek
korrekcióját külön cikkben elemeztük, itt csak összefoglaljuk az átszámítást. Sűrűségi korrekció (pl pernye)
tömörségre és teherbírásra az impulzustörvény alapján:

Átszámítás:  E 

11  w1  100
; m=0,986 TrEm rt%–98.7 s TrEszám%=100+m∙ 

 2 1  w 2  TrE %



példa: Mért értékek Ed=18,9MPa, TrE%=91,7%, wt=38,3%. Nedves sűrűség 1,26 g/cm3, Proctor dmax=0,91 g/cm3
wopt=26%, Trw=0,985. (Mért statikus teherbírás ugyanott E2=37MPa, Tt=1,6 kiszúró hengeres tömörség Tr=98,3%
volt). = (0,91∙1,26)/(1,65∙1,07)=1,147/1,766=0,649; és m=(TrEmért%∙0,986)–98,7= -8,3
TrEszám%=100-8,3∙0,649=94,6% és Trw=0,985
TrdKORR%=Trw∙TrE%=0,985∙94,6=93,2%
Teherbírás Edkorr=Ed∙(1/)∙(100/Trd%)=18,9∙(1/0,649)∙(100/93,2)=18,9∙1,54∙1,07=31,1MPa (E2=29,2MPa)
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Korrekció az egyszerűsített (standard) Proctor tömörségi fokra ( főleg német területen használt):
A dinamikus tömörségi fok a módosított Proctor-vizsgálatot alkalmazza (Trwértékében). Az egyszerűsített (standard)
tömörségi fok a következőképpen számítható: =(dmax simplified)/(dmax modified) és Trd Simplified%= (1/)*Trd%
példa: Trd%=95%; dmaxSt=1,82 és woptSt=13,5%;dmaxMod=1,96 és woptMod=13,5%;=0,943
Trd% standard= 1/0,943∙95%=101%

Konklúzió
Az MSZ 15846 dinamikus tömörség- és teherbírás mérés elmélete messze jutott a kezdetektől. A felismerés, hogy a
térfogatváltozást jellemző alakváltozásból a tömörségi fokot is meg lehet határozni, igazolást nyert mind az elméleti
levezetéssel, mind a nagy mintaszámú kontroll mérésekkel - az idők folyamán.
A Proctor vizsgálatból levezethető térfogatos összefüggések nagyban segítették a dinamikus tömörségi fok új
elméletének kidolgozását és megértését. A Proctor-tömörségi fok és a Gd modellből számított talajhenger magasságkülönbség, megadta a süllyedés – tömörségi fok közötti összefüggést, lineáris, vagy másodfokú görbe közelítéssel.
Ez utóbbi alkalmas arra is, hogy a Proctor-vizsgálatból lehessen meghatározni az emax értékét, további laboratóriumi
vizsgálat nélkül.
A virtuális Proctor-pontok alkalmazásának lehetősége egyszerűbbé teszi a Trw nedvességkorrekciós görbe
alkalmazását, számítását. Alkalmazásának lehetősége fennáll a laboratóriumi vizsgálat egyszerűsítése, egyben
pontosítása érdekében.
A relatív tömörség hagyományos elméletének egy fajta továbbfejlesztése az, hogy a pórustérfogatból csak a levegő
arányát határozzuk meg a teljes s+v+l térfogathoz viszonyítva. A dinamikus tömörségmérés elmélete ezért a relatív
tömörséggel összefügg, valamint az a maradó alakváltozásokból mérhető, a térfogatarányokból számítható és a
sűrűségarányos tömörségi fokkal igazoltan azonos.
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A laboratóriumi alakváltozásból számított tömörségmérés elmélete az Md modell alkalmazásával adaptálható volt a
terepi viszonyokra is, a maradó alakváltozás meghatározásával, az ejtésekkel súlyozott átlagából a deformációs
mutató kialakításával.
A hatásmélység, a rétegvastagság hatását, a mérés alatti tömörítő munka ellenőrzését, az átlagostól jelentősen
eltérő anyagsűrűség hatását (pernye, kohósalakkő) külön tanulmányok tisztázták, így azok eredménye,
következtetései a szabályozásba is bevonhatóvá váltak.
A standard tömörségi fokra való átszámítás szintén kidolgozásra került, annak ellenére, hogy hazánkban ritkán kerül
előírásra ennek megfelelő standard-Proctor vizsgálaton alapuló viszonyítási sűrűség.
A korrekciók kidolgozása segítette a kellő pontosság és napi gyakorlatban való használhatóság igazolását.

Összefoglalás
Az MSZ 15846 dinamikus tömörségmérés elmélete a térfogatarányokon alapul és alkalmazása új alternatíva
tömörségi fok meghatározására, a hagyományos sűrűségarányos és izotópos tömörségmérés helyett. A módszert
alkalmasnak tarjuk a földmunkák, vagy más szemcsés rétegek építésének minősítésére, a tömörségi fok és a
teherbírás gyors meghatározására. A módszer lehetővé teszi, hogy a mérés eredménye a valódi terepi kondícióhoz
közelítsen, alkalmazása pedig pontosabb és megbízhatóbb minősítési módszert kínál, mint az izotópos mérési
módszer.
A két nagyon különböző mérést (tömörségi-fok és teherbírás mérést) egy eszközzel lehet végrehajtani az MSZ 15846
(B&C dinamikus SP-LFWD) szerint, míg a készülék ára nem éri el a két különböző berendezés együttes árának felét
sem és fenntartási költségei jóval alatta maradnak az izotópos készülék üzemeltetési költségeinél. Az MSZ 15848
szerinti dinamikus tömörség mérést alternatívaként lehet alkalmazni, a környezetet és az egészséget szükségtelenül
veszélyeztető izotópos mérőeszköz helyett és megbízhatóbbá teszi a minőségellenőrzést és emeli annak
megbízhatóságát.
A földművek megfelelőségének igazolása az egyik legfontosabb feladat az építőiparban. Mind a teherbírás mérésére,
mind a tömörség meghatározására ismeretes számos módszer, melyeknek határértékeihez kell viszonyítani a mért
eredményt. A problémát nehezíti, hogy az építkezés mindig kitett az időjárási viszonyoknak, az eltakarás és a
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minősítő mérések időpontja különbözhet, az építés télen leáll, a nagy csapadékok után a munkák folytatásához
kontroll ellenőrzés lenne ideális, és még folytathatnánk.
A földművek és pályaszerkezetek szemcsés rétegeinek minősítése a világon mindenhol két fő paraméterrel történik,
a teherbírás és a tömörség (vagy tömörségi fok) mérésével. A SMART-BC mérési módszer az egyetlen a világon, mely
ezt a két paramétert egy mérési sorozatban képes meghatározni, dinamikus méréssel, a forgalmi terheléshez
hasonló terhelési móddal.
Lehetséges az élettartam meghosszabbítása, mivel az altalaj és szemcsés rétegek döntően befolyásolják a szerkezeti
élettartamot. Lehetségessé teszi továbbá az időbeni változások regisztrálást, az üzemeltetésnek új paramétereket
képes biztosítani. A digitalizáció, az ITC iparág s tudományának rohamos fejlőd se, az azonnali el rhetős g,
azonnali adattovábbítás, a papírmentes digitális alapú feldolgozás, a drive-alkalmazás terjedésével a várt eredmény
hasznossága lényeges és forradalmi előrelépést tesz lehetővé ez a magyar innováció a térinformatika alkalmazásával
a hatóságok, beruházók, üzemeltetők és a hazai a KKV-k számára.

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm Prof Dr József figyelmét és bíztatását, mellyel a dinamikus tömörségmérés elméletének kutatását,
finomítását segítette. Köszönöm dr. Boromisza Tibor megtisztelő figyelmét és bíztató hozzászólását első
publikációmhoz, annál is inkább, mivel egy évtizedes, közösen eltöltött kutatóintézeti kapcsolatunk alatt egyik
mesteremet és tanítómat tisztelhettem benne. A cikket ezzel kezdte: „Subert István követ dobott az állóvízbe. Az
állóvíz a talajtömörség vizsgálata, nem is mellékesen a vizsgálati módszer és a tömörségi követelmény.” Ma már
tisztán látható – mennyire igaza volt.
Ennek alapján indulhatott el a GINOP217_15_2016_00179 “SMART-BC - Okostelefonra fejlesztett dinamikus t m rs g- s
teherbírás m r s kutatása s prototípus kifejleszt se” című projekt, melyet a Magyar Kormány és az Unió támogatásával
végzett el az Alltest Kft. szakértők és a BMGE bevonásával. A tömörség és a teherbírás egyetlen okostelefonos
műszerrel, egy perc alatt meghatározható, ezzel új –XXI. századi lehetőségeket nyit meg a magyar építőipar számára.
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