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Az izotópos és dinamikus tömörségi fok 

szórás-analízise 
Basic Theory of BC-  Part6 

Subert István, Trang Quoc Phong 

 

1 Bevezetés 

A tömörség és teherbírás a két legfontosabb jellemző, amit az építés során a fölműveknél 

és alapoknál biztosítani szükséges. Vonalas létesítményeink épített minőségének tanúsítása során 

az alkalmazott mérések pontossága, jósága döntően kihat azok viselkedésére élettartamuk során. 

A jelenleg tapasztalt megsüllyedések egyik oka lehet a nem megfelelő mérési pontosság is.  

Vasúti-, közúti-, vízépítési műtárgyaink környékén tapasztalt megsüllyedések elkerülése 

régóta foglalkoztatja a szakmát, hatékonyabb módszereket keresve a tömörítés módjára, valamint 

annak meghatározására, minősítésére. Jól látható ez a törekvés az egyre szigorodó 

határértékekben, melyek mind a tömörségi fok, mind a teherbírási előírások emelkedésében 

nyomon követhető.    

A különböző fajta tömörségmérések pontosságának meghatározása a próbabeépítés része 

kell legyen, melyet az ÚT2-1.222:2007 ÚME „Utak és autópályák létesítésének általános 

geotechnikai szabályai” című Útügyi Műszaki Előírás 4.4.3. fejezetében a tervezett mérési 

módszerek ellenőrzése és kalibrálása keretében elő is ír.  

Jelen cikkben bemutatjuk az épült M7-es Baltonkeresztúri szakaszán és a folyamatban lévő 

M6-os Dunaújváros – Paks közötti szakaszán próbatömörítéseken végzett méréseinket, a 

tömörségmérési szórások analízisét a hagyományos izotópos és a B&C dinamikus 

tömörségmérési módszerek között. 

A választást indokolta az a körülmény is, hogy az új dinamikus tömörségmérési mód 

megjelenése lehetőséget nyújt egy tömörödési alakváltozásból számított tömörségi fok mérésére, 

mely a sűrűségi inhomogenitásokat kiküszöböli, elterjedése pedig óhatatlanul felveti egyrészről a 

mérési pontosság kérdését, másrészről pedig az alkalmazhatóság területeinek kijelölését. Minden 

új módszer megjelenése előnyökkel és hátrányokkal jár, melyek megismerése fontos a reális 

műszaki értékelés, az alkalmazhatóság területeinek behatárolását illetően.        

Más-más mérőeszközzel mért eredmények szórását úgy hasonlítjuk össze, hogy a 

próbabeépítéseken adott anyagokon, adott mérőberendezéssel mért eredménysorokból szórás-

analízist végzünk statisztikai módszerekkel.  

2 Tömörségmérési szórások meghatározásának választott módja 

2.1. Izotópos mérés szórása, pontossága 

Izotópos sűrűségmérés az egyik legelterjedtebb hazai mérési eljárás, mely során a talajba 

bocsátott, majd a talajon áthaladó gamma-sugárzást detektor észleli és a mérési idő alatt 

összeszámlált impulzusok száma a talaj nedves sűrűségével arányos. A tömörségi fok 

meghatározásához szükséges még a talaj víztartalmának mérése és a viszonyítási sűrűség, 
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amihez a terepi száraz sűrűséget hasonlítják. Európában jellemzően az EN 13286-2 szerinti 

„módosított” Proctor, legnagyobb száraz sűrűség alkalmazása használatos.  

A méréseket tűszondás üzemmódban végeztük. A próba-beépítés kialakított szakasza mellett, 

a tömörítés szempontjából lényegtelen helyen egy szondalyukat kialakítva, a meghatározás 

módszere a következő volt: a műszert elhelyezve a szondát 20cm-re engedtük le. Tetszőleges 

irányban, tetszőleges mértékben elforgatva, egy sorozatban 21 mérést kellett végezni és leolvasni 

a nedves térfogatsűrűséget (n), valamint az ehhez tartozó víztartalmat (w%). 

 

A kapott eredményből kiszámítjuk az alapsokaság statisztikai jellemzőit (átlag, szórás, 

maximum, minimum). Mivel a mérési eredmények egymástól statisztikailag függetlenek, 

valószínűsíthetjük, hogy egyetlen méréskor az adatsor bármelyik három elemét mérhettük volna. 

Ezért, az eredménysorból hármas mozgóátlagot képezhetünk, így 19 db három részeredményből 

mért sűrűség értéket kapunk, ezt csoport eredménynek neveztük. Mindegyik csoport-

eredményből kiszámítjuk az adott alapsokaság (nedves-sűrűség, száraz sűrűség) statisztikai 

jellemzőit (átlag, szórás). 

A mérés hibáját 90%-os megbízhatósággal, a kis mintaszámú statisztikai elemzéshez 

használatos Student-féle eloszlással (sűrűségre és víztartalomra egyaránt) a következő képlettel 

számítottuk (Rétháti,1985): 

 
n

St
 ,   ahol a várható érték: M = X +/-   

a képletben: 

  a várható értéktől való pozitív és negatív irányú eltérés, jelen felfogásunkban 

pontosság, vagy a mérés hibaterjedelme  

S = adott mérési sokaság alapszórása 

n = 3, mert egy izotópos mérést az ÚT 2-3.103 szerint három különböző irányban mért 

(feltételezésünk szerint véletlenszerű) részeredményből átlagolunk. Ezt a jelenlegi 

feldolgozásban a hármas mozgóátlaggal képeztük. 

t = 2,92 Student-féle tényező (= (n-1) = 2 szabadságfok és  = 0,1 szignifikancia-szint 

mellett) 

X = a mért értékek átlaga 

 

A képlet felhasználásával kiszámítottuk a víztartalom és a nedves sűrűség egyes hármas 

eredmény-csoportjának a hibáját (w és n). Az egyes részeredményhez kiszámítjuk a ρnmin, 

ρnmax és wmin%, wmax% értékeit:  

ρnmin = ρátlag - n,  

ρnmax = ρátlag + n,  

wmin% = wátlag% - w%,  

wmax% = wátlag% + w% 

 

A kapott két nedves sűrűség és két víztartalom variálásával négy száraz sűrűséget kapunk, a 

szokásos (és általában használatos) képletből: 
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2.1.1 Izotópos mérés vizsgálati pontossága a Proctor-vizsgálati eredmény hibája nélkül 

A véletlenszerű száraz sűrűség értékét egyenként a vizsgált anyag legnagyobb száraz 

sűrűségéhez, mint a viszonyítási sűrűséghez (Proctor vizsgálattal megállapított legnagyobb 

sűrűség) viszonyítottuk százalékosan, mellyel a tömörségi fok variációkat kaptuk meg. 

Megkerestük meg ebből a variációkból a legnagyobb és a legkisebb értéket és számítottuk a  

= (Trgmax% – Trgmin%) terjedelmet, 

melynek felét értelmeztük mint pontosságot (hibaterjedelmet), amit el lehet érni az adott mérés 

esetén adott körülmények között, az adott anyagtípusnál.  

 

1. ábra Proctor-sűrűség laboratóriumi ismételhetősége 

 
 

 

2.1.2 Izotópos mérés vizsgálati pontossága a Proctor-vizsgálati eredmény hibájának hatásával 

A Proctor vizsgálattal megállapított viszonyítási sűrűség, ρdmax, mérési hibáját is figyelembe 

véve az izotópos vizsgálati pontossága is romlik. Számíthatjuk a viszonyítási sűrűség mérési 

hibáját több Proctor-vizsgálat elvégzésével és elemzésével, de ez igen időigényes feladat lenne. 

Több évvel ezelőtt vizsgáltuk (és publikáltuk) a körvizsgálatok elemzését, melynek egy jellemző 

ábráján (1 ábra) látható a lehetséges eltérések mértéke. A Proctor sűrűség hibája közismerten 

akár +/-0,1 g/cm3 értéket is elérhet, jó kis vitákat gerjesztve a vállalkozói és kontroll labor 

között.  

Másik lehetőség, hogy elfogadjuk, hogy Proctor-görbe legnagyobb sűrűségének pontossága a 

tapasztalatok alapján becsülhető és az kb ± 0,025 g/cm
3
. Általában ezt fogadjuk el mint határt is 

anélkül, hogy a talajmintából új Proctort kelljen készíteni az izotópos méréshez.  

Mivel mind a nedves sűrűség, mind a víztartalom, mind a viszonyítási sűrűség hibákat ± 

eltéréseket külön-külön variációban kell figyelembe venni, így összesen 228 (19x4x3)  tömörségi 

fok értékét fogjuk megkapni. 

MSZ EN 13286-2:2005 

7. Homokos kavics
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Az így képzett tömörségekből számítottuk a = (Trgmax% – Trgmin%) a terjedelmet, ennek fele 

a pontosság, amit el lehet érni az adott mérési fajtával. Megjegyezzük, hogy a szórás (pontosság) 

mérésnek tekintetében a Trg% átlaga indifferens, elegendő, ha tartománya Trg%=90-100% 

közötti. 

 

2.2. A dinamikus tömörségmérés 

 

A B&C dinamikus tömörségmérő berendezés mérési elve teljesen új. Nem viszonyítási 

sűrűséggel, hanem a leejtett súly hatására létrejött tömörödésből, az alakváltozási görbéből 

határozza meg a tömörségi fokot. A dinamikus tömörségi fok Trd% a helyszíni (relatív) 

tömörségi fok TrE% és a Trw nedvességkorrekciós tényező szorzata. A B&C készülék az adott 

víztartalomnál méri meg a tömörödési görbét, azaz a helyszíni (relatív) tömörségi fokot TrE%-t 

határozza meg, mely olyan, mintha az adott víztartalom mellett egy helyszíni Proctor-vizsgálatot 

végeznénk. Ha az ejtések hatására nincs tömörödés (alakváltozás), akkor a helyszíni (relatív) 

tömörségi fok TrE% = l00% lenne. A helyszíni (relatív) tömörségi fok a tömörítő henger 

hatékonyságát jellemzi, ezért igen fontos jellemző. 

A Trw nedvességkorrekciós tényező egy anyagjellemző, mely a talaj nedvességtől való 

függőségét, viselkedését mutatja. Nem más, mint a Proctor-görbe normalizált (legnagyobb 

sűrűséggel elosztott) alakja. Az optimális víztartalomnál Trw = 1,0, ettől jobbra és balra < 1,0. 

Görbülete annál nagyobb, minél érzékenyebb a talaj a vízre. Ha a B&C méréskor a talaj 

víztartalma éppen egyenlő a wopt-mal, akkor a mért TrE% helyszíni relatív tömörségi fok egyező a 

Trd% dinamikus tömörségi fokkal. Általában azonban más a víztartalom, ezért azt korrigálni kell 

még a nedvességkorrekciós tényezővel. A dinamikus tömörségi fok elmélettel bizonyítottan 

azonos a sűrűségarányokból levezetett izotópos tömörségi fokkal. 

 

A B&C dinamikus tömörségmérés hatalmas előnye, hogy különválasztja, külön is méri a két, 

gyakorlatban igen fontos jellemzőt: a hengerlési munka megfelelőségét és az anyag 

víztartalmának megfelelőségét. A TrE% a henger munkáját jellemzi (az adott helyszíni 

víztartalom mellett), míg a Trw csak az anyag nedvességtől függő viselkedését mutatja. Míg a 

TrE% csak a helyszínen mérhető a B& műszerrel, addig a Trw–görbe előre meghatározható a 

Proctor alkalmassági vizsgálatokból. 

 

 



 5 

 
2. sz ábra A dinamikus tömörségmérés elméletének bemutatása 

 

2.2.1. Dinamikus tömörségmérés vizsgálati pontossága a Proctor-vizsgálati eredmény hibája 

nélkül 

Jelen vizsgálatsorozatban - a próbatömörítésen - a B&C dinamikus tömörség mérést 1m
2
 belül 

mértük úgy, hogy 3-at mérünk egymás mellett, három sorban, összesen tehát kilenc mérést. A 

vonatkozó ÚT 2-2.124 ÚME szerint a mértékadó eredményt egy méteren belül mért két 

részmérés eredményéből kell képezni. Ezért itt kettes mozgó- átlaggal számítottuk ki a 

véletlennek tekintett mérési adatsorból a részeredményeket és számítunk ki a helyszíni relatív 

tömörségi fokot TrE%-t, illetve ezek szórását. 

 A laboratórium által végzett alkalmassági vizsgálatból számítottuk a Trw értékekét, a 

víztartalmi lépcsőktől függően. Ez után a wopt  ± 3% víztartalom sávra ∆w = 1 lépcsővel 

kiszámítottuk a nedvesség korrekciós tényezőket. Feltételeztük, hogy ezek a B&C mérés során 

véletlenszerű kialakulást mutatnak. A 9 mértékadó relatív tömörségi fok és a 3 nedvesség 

korrekciós tényező variációjából kiszámítottuk a 27 db dinamikus tömörségi fokot. A 

korábbiakkal egyezően ezután számítjuk a = (Trgmax% – Trgmin%) a terjedelmet, melynek fele a 

pontosság, amit el lehet érni az adott mérési fajtával, adott anyagon, adott vastagságnál. 

 

A mérés hibáját az előzővel azonosan 90%-os megbízhatósággal, a kis mintaszámú statisztikai 

elemzéshez használatos Student-féle eloszlással, a következő képlettel számítottuk: 

 
n

St
 a várható érték M=X± 

ahol: 

Trw%=0,97% 

Proctor TrE%=100% 

Trd%= TrE%*Trw=96,0x0,97=93,4% 

B&C mérés TrE%=96,0% 

wopt=Trw%=1,00 
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S = a mérési sokaság alapszórása 

n = 2, mert egy B&C mérést két részeredményből átlagolunk 

t = 3,078 Student-féle tényező ( = (n-1) = 1 szabadságfok és  = 0,1 szignifikancia-szint 

mellett) 

X= a mért értékek átlaga 

Mivel rwrErd TTT  %% , a Trw más-más értékű lehetett. Ez esetben Trd%=TrE%, és Trw=1. Az így 

előkészített statisztikai vizsgálati módszer anyagtípusonként végül kilenc oldalnyi számítást tett ki. 

 

2.2.2 Dinamikus tömörségmérés vizsgálati pontossága a Proctor-vizsgálati eredmény hibájával 

A dinamikus tömörségmérés eredményére a Trw értékén keresztül a Proctor görbe görbületének 

van hatása, nem a ρdmax abszolút értékének (normalizált börbénak). Vizsgálódásunk során azt 

feltételeztük, hogy az ÚT 2-1.222 és a tenderek általában szokásos feltételeit betartva a wopt ± 

3%-os tartományba esik a beépített vizsgálati anyag víztartalma, ennek ingadozását tekintettük 

véletlenszerűnek (a tömörségi foktól függetlenül). A választást alátámasztotta továbbá az a 

megfontolás is, hogy a Proctor vizsgálatnál ± 0,025 g/cm
3
 eltéréshez w ≈ 3% víztartalom eltérés 

párosítható, azaz jól egyező az izotópos mérés szórásának vizsgálatánál alkalmazott 

megfontolással.  

 A laboratórium által végzett alkalmassági vizsgálatból számítottuk a Trw értékekét, a 

víztartalmi lépcsőktől függően. Ez után a wopt ± 3% víztartalom sávra ∆w = 1 lépcsővel 

kiszámítottuk a nedvesség korrekciós tényezőket. Feltételeztük, hogy ezek a B&C mérés során 

véletlenszerű kialakulást mutatnak. A 9 mértékadó relatív tömörségi fok és a 3 nedvesség 

korrekciós tényező variációjából kiszámítottuk a 27 db dinamikus tömörségi fokot.  

A korábbiakkal egyezően ezután számítjuk a = (Trgmax% – Trgmin%) a terjedelmet, melynek fele 

a pontosság, amit el lehet érni az adott mérési fajtával, adott anyagon, adott vastagságnál. Az így 

előkészített statisztikai vizsgálati módszer anyagtípusonként kilenc oldalas számítást tesz ki. 

 

3 A szórások összehasonlításának eredménye 

Két különböző típusú tömörségmérésre a próbabeépítéseken kapott szórásokat külön-külön, 

valamint a mérési pontosságot megadva az 1sz táblázatban mutatjuk be az eredményeket, az M7-

es Balatonkeresztúr – Nagykanizsa közötti szakaszán, ahol összesen 19 próbabeépítés történt az 

ismertetett feldolgozással.  
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1 sz. táblázat M7 Balatonkeresztúr próbabeépítés tömörségméréseinek szórási eredményei 

 +/- HIBA [tömörségi fok%] 

 dmax ingadozása nélkül dmax hibájával együtt 

Anyagtípus    /   Mérés típusa ÚT 2-3.103 

izotópos 
ÚT 2-2.124 

dinamikus 

ÚT 2-3.103 

izotópos 
ÚT 2-2.124 

dinamikus 
188 + 600, fogadó, homokos 

homokliszt 
4.5 0.9 6.0 1.5 

188 + 600, 1/3 Letenye + 2/3 Csali 

üdölő anyag 
5.0 1.5 6.5 2.8 

197 + 500, helyi töltésanyag 3.5 1.9 5.0 2.0 

180 + 110, fogadó felület 3.5 0.3 4.5 1.7 

180 + 110, 100% polgárdi anyag 8.5 0.3 9.5 2.4 

180 + 120, földmunkatükör 10.5 0.9 11.5 1.5 

194 + 940, helyi töltésanyag 3.5 1.8 4.5 2.1 

179 + 100, fogadó réteg 5.0 1.2 6.0 2.3 
173 + 270, homokos iszapos 

homokliszt 
3.0 0.9 4.0 2.3 

173 + 270, fogadó réteg 3.5 0.8 4.5 2.2 
183 + 860 - 940, Zúzottkő 

9.5 1.3 10.5 2.4 

178 + 900,  hídháttöltés, kevert anyag 4.5 1.7 5.5 2.4 
195 + 700 - 800, fogadó réteg, 

kavicsos iszapos homok 
5.5 0.9 7.0 1.8 

195 + 700 - 800, Budahelyi bánya ZK 

70%, helyi anyag 30% 
6.5 1.7 7.5 2.1 

189 + 340 - 360, Letenye - Bónya, 

homokos kavics 
5.5 0.8 6.5 1.5 

192 + 600 - 650, fogadó réteg 6.0 1.8 7.0 2.4 

192 + 880, 8 kg/m2 cement 

keverésével 
4.5 1.6 6.0 1.6 

192 + 880, 12 kg/m2 cement 

keverésével 
4.0 1.7 5.0 1.4 

192 + 880, 16 kg/m2 cement 

keverésével 
5.0 1.3 6.0 1.3 

Átlag 5.3 1.2 6.5 2.0 

 

Az M6-os autópálya Dunaújváros – Paks közötti szakaszán (76+200 – 109+700 kmsz) 

próbatömörítéseken különböző anyagokkal folytattuk 2008-ban is vizsgálatokat az izótopos 

mérés szórásának és B&C mérőeszközzel mért dinamikus tömörségi fok szórásának és mérési 

pontosságának meghatározására. Összesen hat próbatömörítés készült el eddig, melynek 

eredményét a 2. sz. táblázatban mutatjuk be.  

 

Az M7 autópályán mért izotópos tömörségmérés Proctor referenciasűrűség figyelembe 

vételével megállapított megbízhatósági tartománya ±6,5Tr%, míg a dinamikus ±2,0Trd%. Az 

M6 autópályán mért izotópos tömörségmérés Proctor referenciasűrűség figyelembe vételével 

megállapított megbízhatósági tartománya ±8,8Tr%, míg a dinamikus csak ±2,5Trd%. 

 

Megállapítható a feldolgozásból, hogy jellemzően pontosabbnak, kisebb terjedelműnek 

mutatkozik a dinamikus tömörségi fok, mint az izotópos. 
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2.sz táblázat M6 (76+200 – 109+700 kmsz) próbatömörítések tömörségi fok szórási eredményei 

 
+/- HIBA [tömörségi fok%] 

 Anyagtípus    /   Mérés típusa 
dmax ingadozása nélkül dmax hibájával együtt 

ÚT 2-3.103 

izotópos 
ÚT 2-2.124 

dinamikus 

ÚT 2-3.103 

izotópos 
ÚT 2-2.124 

dinamikus 

84+600 km, fogadó felület: Homokliszt 3,7 1,8 5,0 2,3 

84+600 km, 25 cm rtg.: Homokos kavics 3,3 1,1 4,5 3,0 

92+400 km, 50 cm rtg.: Iszapos 

homokliszt 
9,4 0,9 10,5 2,3 

102+140 km, 25 cm rtg.: Iszapos 

homokliszt 
6,2 0,8 7,4 1,8 

78+100 km, 25 cm rtg.: Kavicsos homok 5,3 0,8 6,4 1,7 

106+900 km, 25 cm rtg.: Iszapos 

homokliszt 
6,8 1,9 8,0 2,8 

182+100 km, 25 cm rtg.: Kohósalak 19.0 1.6 20.1 3.6 

átlag 7,7 1,3 8,8 2,5 

 

A jelenlegi szigorú határérték előírások (például Trg=97%) gyakorlatilag nem mérhetők ki az 

izotópos méréssel (ilyen szórással). A Trg=95% +/-6 Trg% mérési szórás azt jelenti, hogy egy 

valóban Trg%=95%-os tömörséget éppen akkora eséllyel mérjük az izotópos műszerrel 89%-nak, 

mint 101%-nak, illetve e terjedelemben akárminek 90%-os valószínűséggel. 

 

Az M7 autópályán mért izotópos tömörségmérés Proctor referenciasűrűség figyelembe vételével 

megállapított megbízhatósági tartománya ±6,5Tr%. 

 

4 A töltés-összenyomódásának mértéke a tömörségi fok változása miatt 

Végül érdemes bemutassuk, mit is jelent a tömörségi fok néhány százalékos eltérése a 

gyakorlatban. Ez az összefüggés ugyanis levezethető a Proctor-vizsgálatból meghatározott 

értékekből (a BC elméletével). A Proctor-Gsz-modellből számítható az alakváltozás – tömörségi 

fok lineáris összefüggése, ennek meredeksége . A B&C feldolgozó program ezt az értéket 

számítja is, sőt a jegyzőkönyveken feltünteti. Jellemzően 0,365+/-0,025 körüli érték. Nos, a 

süllyedés mértéke a két kiválasztott tömörségi fokok terjedelmének (mármint hogy milyen 

tömörségi fokról milyenre tömörödik) és az 1/ értékének szorzata. 

 



%Trd
S


 ; ha 



1
e  ;  akkor %TrdeS   (mm) 

 

 Nézzük, mit jelent ez a gyakorlatban: Ha azt feltételezzük, hogy az előírt tömörségi határ éppen 

teljesült, akkor a földmű élettartama során elért 100% tömörségig a 3.táblázatban számított 

süllyedést, tömörödést szenvedi el (az altalaj tömörödése nélkül), a Proctor-vizsgálat szerint. 
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Hat méteres földmű magasságnál a 95%-ról való tömörödés is 33 cm töltéstömörödést jelent a 

felszínen. 

 

3 sz táblázat Tömörödés miatti süllyedés mértéke 

=0,365 Trg%=85 Trg%=90 Trg%=95 Trg%=97 

Trg%= 15 10 5 3 

mm/25cm 41 27 14 8 

mm/50cm 82 55 27 16 

mm/100cm 164 110 55 33 

süllyedés cm/ 6 méteres töltésben 99cm 66cm 33 20 

 

 

Fentiekből az következik, hogy a töltéssüllyedés nem csak altalaj probléma, holott ott mérjük 

(elhelyezett süllyedésmérő csövekkel). A töltéssüllyedést befejezettnek tekintjük 1cm/hó 

értéknél. A töltés többi része azonban nem kerül látóterünkbe, ami okozhat meglepetést.  

Más módon fogalmazva: lehet hogy jól mért a süllyedésmérő, de ettől függetlenül még várható 

jelentős után-tömörödés a töltéstestben magában is az építés folyamán. 
 

5 Összefoglalás 

A vasúti-, közúti-, vízépítési műtárgyaink környékén tapasztalt megsüllyedések elkerülése 

régóta foglalkoztatja a szakmát, hatékonyabb módszereket keresve a tömörítés módjára, valamint 

annak meghatározására, minősítésére. Jól látható ez a törekvés az egyre szigorodó 

határértékekben, melyek mind a tömörségi fok, mind a teherbírási előírások emelkedésében 

nyomon követhető.   

A tömörség és teherbírás a két legfontosabb jellemző, amit a földmű-építés során a 

biztosítani szükséges. Vonalas létesítményeink épített minőségének tanúsítása során az 

alkalmazott mérések pontossága, jósága döntően kihat azok megítélésére. A jónak minősített, de 

valójában nem megfelelő tömörség a földmű egyenlőtlen süllyedését okozza. A nem 

megfelelőnek minősített, ezért javított földmű pedig feleleges munkavégzéssel okozott anyagi 

kárt a kivitelezésben.  

A különböző fajta tömörségmérések pontosságának meghatározása a próbabeépítés része 

kell legyen, melyet az ÚT2-1.222:2007 ÚME „Utak és autópályák létesítésének általános 

geotechnikai szabályai” című Útügyi Műszaki Előírás 4.4.3. fejezetében a tervezett mérési 

módszerek ellenőrzése és kalibrálása keretében elő ír. Alkalmazásának kiterjesztését javasoljuk 

vizsgálataink alapján a vasúti és vízépítési műtárgyakra is. 

 

Vizsgálódásunk keretében a próbabeépítéseken méréseket végeztünk az izotópos mérés és a 

dinamikus tömörségmérés szórásának meghatározására, ebből pedig a tömörségi fok 

terjedelmének, pontosságának meghatározására. 
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Bemutattuk az M7-es Baltonkeresztúri szakaszán és az M6-os Dunaújváros – Paks közötti 

szakaszán végzett 26 próbabeépítés mért adatait, a tömörségmérés szórásainak alakulását a 

hagyományos izotópos és a B&C dinamikus tömörségmérési módszerek között. 

 

A tanulmány alapján megállapítható 

- a dinamikus tömörségmérés alkalmazásának kiterjesztése indokolt valamennyi esetben, 

valamennyi rétegre, mert lényegesen pontosabb mérési eredményt ad, kisebb szórással, mint a 

korábbi mérési módszerek 

- szükséges vizsgálni a próbabeépítéseken a mérések pontosságát, szórását ahhoz, hogy a 

minősítést érdemivé tegyük 

-  a dinamikus tömörségmérés megbízhatósága, pontossága fokozható a víztartalom pontos 

mérésével 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az izotópos tömörségmérés az optimális víztartalomhoz tartozó 

száraz sűrűségre számított Trg%-ot adja meg, a helyszínen beütött dmax alapján, így a helyszínen 

nem segít eldönteni jó-e a hengerlés, vagy sem, egyáltalán megfelelő-e a munkavégzés, vagy 

sem. A dinamikus tömörségmérés TrE%-a a hengerlés hatékonyságát mutatja azonnal, míg a Trw 

az anyag víztartalmának megfelelőségét. A helyszínen a tömörítés korrigálható, a víztartalom 

hiba kevésbé. Ez arra mutat, hogy mind a kivitelezésben, mind az ellenőrzésben (előírásainkban) 

jóval nagyobb hangsúlyt kellene kapjon a víztartalom mérése. 

 

Bemutattuk, hogy a „néhány százalékos szórás” mit is jelent a tömörségi fok „néhány 

százalékos” eltérése a gyakorlatban mit okozhat. Hat méteres földmű magasságnál a 95%-ról 

való tömörödés is 33cm töltéstömörödést jelent a felszínen (az altalaj tömörödése nélkül 

számítva). Ebből következik, hogy a töltéssüllyedés nem csak altalaj probléma, holott csak ott 

mérjük (a töltés alatt elhelyezett süllyedésmérő csövekkel). A süllyedést befejezettnek tekintjük 

1cm/hó értéknél. A töltés többi része azonban nem kerül látóterünkbe, ami okozhat meglepetést a 

további süllyedést tekintve. Sajnálatos, hogy mind a mérési pontosság, mind a tömörödésből 

származó látszólag nem ismeretes süllyedési alakváltozás egy irányban hat, nevezetesen a 

minőség rovására.  

 

Fentiek alapján javasolható a jelenlegi tömörségi határértékek felülvizsgálata, mert: 

 a konszolidációs idő a diktált határidők, a politikai nyomás miatt egyre rövidebbek 

 a töltéstest öntömörödéséből jelentős süllyedések adódhatnak 

 a választott mérési módszer jelentősen befolyásolja a probléma jelentkezését 

 azt a módszert kellene alkalmazni a tömörségmérésre, amelyik jobb és pontosabb 

 Minősítésre nem alkalmazható – de még közelítő mérésre sem - a pontatlan izotópos 

mérési módszer 

 

Mindannyian együtt élünk a problémákkal, a feszített munkatempóval, télen és nyáron, esőben és 

kánikulában. Érdemes elgondolkodni azonban azon, hogy milyen egyszerű módon tudunk 

segíteni magunkon. Az Andreas Kft fontosnak tartja B&C dinamikus tömörség- és teherbírási 

SP-LFWD módszer alkalmazását és folyamatos fejlesztését. Ez nem nélkülözheti az elemzéseket 

és összehasonlításokat, mellyel tényszerűen alátámasztható az, miért is javasoljuk széleskörű 

alkalmazását, milyen előnyei vannak a beruházó, a kivitelező és a mérnök napi életében.  
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Az elemzések szerint a BC készülék alkalmazása képes csökkenteni, vagy megszüntetni a 

süllyedési, beszakadási problémákat, mely az összes partner befektető, kivitelező, üzemeltető 

érdeke, végül, de nem utolsó sorban a lakosság, akik fizik az adókat, akik közlekedésre 

használják az építményt.  
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