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Próbaszakaszok független méréseinek összehasonlító értékelése - tömörségi 

fok és teherbírás 
Basic Theory of BC-  Part8 

Subert István 

  

Magyarországi mérések 2010-2011 (akkreditált laborok) 
Az alábbiakban bemutatjuk a független akkreditált laborok próba-beépítéseinek feldolgozását. A mért 

adatokat az ÚT2-2.124 és CWA 15846 tervezett módosulásai szerint korrigáltuk, hogy végleges képet 

lehessen alkotni a dinamikus mérések és más típusú mérések összehasonlításával. 

Az adatok a 2010-2011 évekre az M43, M0, M6 autópálya szakaszok (ADATOK Trd-TrR-repTrw-Trwc-H+L-

CL22-CWAmod). 

 

Teherbírás mérések 
Teherbírás mérések száma (E2-Ed) 58 próbabeépítési szakasz, 763 mérés 

tűrése: E2 +/-5MPa, Ed+/-2,6MPa 

 

 
 

 

Tömörség-mérések 
 

A feldolgozott állományban jellemzően izotópos tömörségmérés adatai szerepelnek, semmilyen más, 

sűrűségarányos mérési módszer nem került alkalmazásra. 

Izotópos tömörségmérés Tr% és Trd% (32 db próbabeépítés, 501 mérés) 

2011 M43, M0, M6 autópálya szakaszok (ADATOK Trd-TrR-repTrw-Trwc-H+L-CL22-CWAmod) 

tűrés: Tr% = +/-3%, Trd%=+/-1% 

 

y = 1,0x 
R² = 0,8 
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Összehasonlítások becsült költsége: 

A fenti mérések elvégzése és a adatok feldolgozása az alábbi költséggel lenne ismételhető: 

Ed mérés 452db á5eHUF=    2.260 eHUF 

E2 mérés 311db á8eHUF=    2.488 eHUF 

Mérési költség teherbírás:    4.748 eHUF 

Trd tömörségmérés  249db á5eHUF=  1.245 eHUF 

Tr tömörségmérés  252db á4eHUF=  1.008 eHUF 

Mérési költség tömörség:       2.253 eHUF 

Szemeloszlás, hidrometrálás    58db á20eHUF  1.160eHUF 

Proctor vizsgálat 4 pontos   32db á30eHUF    960eHUF 

Alkalmassági vizsgálatok költségei   2.120eHUF 

 

Kísérleti szakasz építési költsége 2gép 8eFt/h, 4 ember 35eFt/nap =268eHUF 

30m*5m*0,5m anyag=75m3 anyagköltség á8eHUF=600eFt/kísérleti szakasz=600eHUF 

Kísérleti szakaszok építési költsége összesen 58db *(600+268)=58*868=50.344eHUF   

Teherbírás mérések 452+311db és tömörség mérések 249+252db, alkalmassági vizsgálatok 

Mérési adatok feldolgozása és kiértékelése 2fő 30nap  35eHUF/nap = 2.100eHUF 

 

Összes próbaszakasz 58db építése, mérése, feldolgozása becsült költség összesen: 

Mérési költség teherbírás:    4,748 mHUF 

Mérési költség tömörség:      2,253 mHUF 

Alkalmassági vizsgálatok költségei   2,120 mHUF 

Kísérleti szakaszok építési költsége  50,344 mHUF 

Mérési adatok kiértékelése    2,100 mHUF 

Összehasonlító vizsgálatok összesen 61,565 mHUF (205k€, 176.000£, 280.000$) 

 

y = 1,00x 
R² = 0,70 
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Loughborough-i egyetem vizsgálatai 
 

Loughborough-i egyetemen 2009-ben az ANDREAS által biztosított BC-1 típusú dinamikus 

tömörség és teherbírásmérő berendezéssel független összehasonlító méréseket végeztek a kísérlet 

keretében talajládában. Az összehasonlítást kiterjesztették a PRIMA-100 LFWD mérőeszközzel mért 

teherbírásra is (dinamikus modulus értékekre), melynek tárcsaátmérője 200mm volt. A teherbírás 

mérési eredmények részletes ismertetése nélkül a tanulmány jó összefüggést állapít meg a másik 

LFWD-vel, R
2
=0,81 korrelációs együtthatót mutatva. 

A tömörség méréseknél a BC berendezést sajnálatos módon „könnyített tömörségmérés” üzemmódban 

alkalmazták, mely kevésbé pontos eredményt ad és nem egyező a CWA-15846 előírásával, mely 

szerint az összehasonlításoknál és kutatásoknál 18 ejtéses módszert kellene alkalmazni. 

A jelentős számban igen alacsony víztartalmakkal épített rétegeken mért, 10 mérésből 5-nél w<2,8% 

volt a víztartalom. A vizsgálatok mintaszámát lényegesen meghaladó mintaszám lenne szükséges egy 

pontosabb összehasonlításhoz, mely nem várható el a térítésmentes kutatási feladat teljesítésekor. 

Hiányoztak a mért Trw és TrE% értékek, melyek a mélyebb utó-értékelést segíthették volna. 

 

        
 

A különböző tömörségmérő berendezésekkel történő összehasonlítás lebonyolítására az Andreas Kft 

„Eljárási utasítást” készített, melynek alkalmazásával egységesen értékelhető az összehasonlítás, mely 

a mérések szórásának, mérési megbízhatóságának ismerete nélkül csak pontatlanul értékelhető. Ez a 

módszer a Student-féle eloszlással, a mérés szórásának ismeretében meghatározza a mérés 

megbízhatóságát, a mérési eredmény halmaz várható értékének intervallumát is a választott 

szignifikancia szinten. 

Ha a Laughborough-i egyetem két mérését az értékelésből elhagyjuk, a mérési sorozat átlaga 

alig tér el (2%-on belüli az eltérés). Összességében tehát az angliai egyetemi tömörségmérések – 

melyek elvégzését ezúton is nagyon köszönjük - több kérdést felvetett, melyek tisztázhatók voltak. A 

dinamikus tömörségmérésre vonatkozóan megállapítást nyert, hogy a mérés újdonsága kétségtelen, a 

mérőberendezés működésével nem volt gond, az ismételhetősége kiemelkedően jó. Lényegesnek 

tekintették a Trw érték alkalmazásának javítását, a másodfokú görbe helyett hatod-fokú polinommal 

való közelítést, ha extrém alacsony, vagy túl magas víztartalom fordul elő. A mintaszám fontos az 

értékelésben, nem lehet eltekinteni a matematikai – statisztikai módszerektől.  
Peter Gilbert – Poul Fleming: In Situ Test Devices for Measuring Stiffness and Degree of Compaction of 

Pavement Foundations. Loughborough University 2010. 

John Peter Lambert:  Novel Assessment Test for Granular Road Foundation Materials A Dissertation Thesis 

submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of Engineering Doctorate (EngD) of 

Loughborough University [March 2007] 
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RAMKHAMHAENG University  
Bangkok Thailand Department of Civil Engineering 
 

Az AASHTO T 191 szerinti Sand Cone Test (homokkitöltéses) tömörségmérést és a BC-1 

mérőműszerrel való dinamikus tömörségmérést hasonlította össze egy adott mérési ponton.  

A 30-30 mérési eredmény átlaga egyforma, 95,9% volt. A homokkitöltéses tömörségi fok szórása 

1,40, míg a BC mérés szórása kisebb 1,13 volt. 

 

  
 

AASHTO T-191 Sand Cone test comparing to the CWA 15864 dynamic compaction rate (Bangkok-Thailand).  

 
A mérési eredmények újrafeldolgozása a módosított CWA15846 szerint is megtörtént, az eltérés nem 

jelentős. A bemutatott ábra szerint a BC dinamikus tömörségi fok néhány tized százalékkal kisebb, 

mint a homok-kitöltéses módszerrel meghatározott tömörségi fok. 
Comparison of B&C LFWD and sand filling method –Ramkhamhaeng University, Thailand  

Ms.Panarat-Mr Korrakoch Taweesin: Calibration Certificate B&C, Gabor Enterprise CO Ltd. 2007 

 

Ljubljana-i Egyetem független összehasonlító vizsgálatai 
Report on Usage of Andreas dynamic load bearing capacity and compactness deflectometer (University of 

Ljubljana) 

 

A tanulmány a ZGF-1 (Evd), a BC-1 (Ed és Trd%) és a CCC BOMAG BW216 (Evib) mérési 

eredményeit hasonlította össze két anyagon, autópálya építés körülményei között. Megállapításai 

szerint az Evib értékkel a BC eredményei jobbak mint a ZGF-1-el mértek, mindkét mérési helyszínen. 

Megállapítja a két dinamikus módszer hasonlóságát a dinamikus modulusok meghatározásában. 

 
A TrE% értékeket és az Evib értékeket összehasonlítva megállapítja, hogy azok szórása a henger 

áthaladások számával csökkenő és ugyanazt a trendet mutatja, mint az Evib érték. Más tömörségmérési 

módszert nem alkalmaztak az összehasonlítás során.     
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A tanulmány észrevételei pozitívak a TrE% tekintetében is, függetlenül attól, hogy izotópos tömörséget 

nem mértek. Az Evib és  TrE% trendje jól egyezett. 

 
Ana Petrovsek PhD: Report on Usage of Andreas dynamic load bearing capacity and compactness deflectometer. 

University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering. 
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Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Geotechnikai Tanszék 
TDK 2005 A dinamikus tömörség és teherbírás mérés.  

A független TDK dolgozat a B&C készülék előkalibrálását végezte egy Magyarországon igen gyakori 

talajra, töltésanyagra, az iszapos homoklisztre. A mérés pontosságának a feltétele a vizsgált talaj 

víztartalmának az ismerete, lehetőleg a mérés helyszínén, hogy a mért eredmények gyorsan a 

rendelkezésre álljanak.  

 
 

A dolgozat másik témája, illetve feladata a gyors víztartalom meghatározást lehetővé tevő T-

90 típusú víztartalom mérő kalibrálása volt, ugyancsak iszapos homokliszt talajra. Dolgozatunkban 

ismertették a B&C készülék és a Trident víztartalom mérő használatát, a kalibráláshoz végzett 

tevékenységünket, annak eredményeit. A TDK keretében végzett munka a gyakorlatban közvetlen 

használható, a műszer lehetőségeit kiterjeszti, a mérés pontosságát növeli az ismertetett feltételek 

mellett. A beépített rétegek víztartalma 5,6-9,5-13,6% volt. A tömörséget BC-1 műszerrel és kiszúró-

hengerrel mérték. Az ÚT2-2.124 szerinti érték Trd% öt mérési pontból meghatározva 80,8% volt, míg 

a kiszúró-hengeres tömörség 79,5%. A módosított ÚT 2-2.124: 2014 szerint ez 75,2 Trd%-ot jelent, 

azaz azonos a sűrűségi arányokkal meghatározott tömörségi fokkal.  Mivel a kiszúró-hengeres 

méréssel meghatározott tömörségi fok mindig magasabb, a dinamikus mérés eredménye az 

elfogadhatóság tartományába eső.  
Böröczky Szilárd – Holczer Róbert: Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Geotechnikai Tanszék. 

TDK 2005 A dinamikus tömörség és teherbírás mérés. 

 

Eigenschenk GmBH pernye újrahasznosítás, próbavizsgálatok 2010 
Eigenschenk GmbH a németországi pernye és más újrahasznosítható inert anyagok dinamikus 

teherbírás és tömörség paramétereinek,  mérhetőségének eldöntésére a BC-1 berendezés kipróbálása 

mellett döntött. Ehhez az Andreas Kft. egy B&C mérőberendezést biztosított, valamint betanította a 

műszer kezelésére Herrn Dipl.-Ing. Rolf d'Angelo, und Laborleiter, Herrn Dipl.-Ing. Stephan 

Ziermann urakat. 2009. december 8-i keltezéssel Eigenschenk GmbH értékelő „műszertanulmányt” 

juttatott el az Andreas Kft-nek, összehasonlító mérésekkel, melyet Cand. B.Eng.Tobias Schreiner 

gyakorlati képzésen részt vevő mérnökhallgató készített.  

Az Andreas Kft-nek visszaszállított BC műszer memóriája csak a „Bundesstrasse és 

Hochwasserschultz” nyers mérési adatait tartalmazta (a „rekultivierungsdeponie mért nyers adatait 

nem), ezért elsősorban ezt tudtuk részletesen elemezni. A mérési adatok és a dátum alapján 

azonosítottuk a jelentésben szereplő méréseket, (süllyedési görbéket) ábrázoltuk, hogy az esetleges 

koccantási hibákat kiszűrjük (table 7., Measuring data in memory of BC). Ezeket file-ban pdf 

formátumban is megadtuk. 



7 

 

A „Rekultivierungsdeponie”mérési helyen a BC-vel mért dinamikus tömörségi fok és az 

izotópos mérési eredmények összefüggése szoros (R
2
=0,99). A Rekultivierungsdeponie méréssorozat 

korrelációs együtthatója a dinamikus tömörségi fok – izotópos tömörségi fok között jó. Az adatsor a 

Proctor-sűrűség értékei alapján nem pernye, de az összefüggés még használható lehet, ha a terepi 

száraz sűrűségek ellenőrzése és javítása megtörténik. 

 Köszönjük az IFB Eigenschenk GmbH munkáját és azt, hogy időt és figyelmet szenteltek az új 

dinamikus tömörségmérés módszerének tanulmányozására pernyén. A munka ráirányította a figyelmet 

arra, hogy mi módon lehet megfelelő vizsgálati eredményeket nyerni, valamint megbízhatóbb 

következtetéseket levonni a pernye-anyagoknál. Az Andreas Kft ez után dolgozta ki a jelentősen eltérő 

sűrűségű pernye-anyagokra a sűrűségi korrekciót, melyet alkalmazni lehet ilyen anyagok tömörség és 

teherbírás vizsgálatainál, ezt az ÚT2-2.124:2014 és a CWA15846:2014 már tartalmazza. A 

kidolgozott korrekciós módszert a TPA M35 méréseivel kontrolláltuk és publikáltuk. 

 

Sűrűségi korrekció (pernye) tömörségi fokra az impulzustörvény alapján:  

Átszámítás: 
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Példa (M35): Mért értékek Ed=18,9MPa, TrE%=91,7%, wt=38,3%. Nedves sűrűség 1,26 g/cm
3
, 

Proctor dmax=0,91 g/cm
3
 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;      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%  

 

Sűrűségi korrekció (pernye) teherbírás mérésére az impulzustörvény alapján:  

Edkorr=Ed·(1/)·(100/Trd%)=18,9·(1/0,649)·(100/93,2)=18,9·1,54·1,07=31,1MPa (E2=29,2MPa) 

azaz a teherbírás magasabb érték lett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 1,891x - 89,219
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FÖLDMŰVEK ÉS KÖTŐANYAG NÉLKÜLI ALAPRÉTEGEK 

TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS TÖMÖRSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE KÖNNYŰ 

EJTŐSÚLYOS MÓDSZEREKKEL Tompai Zoltán Ph.D. értekezés 2008 BMGE. 

 

A matematikai statisztikai számítások felülvizsgálata 
Terepi vizsgálatok statisztikai felülvizsgálata 
Laborok szerint BME-UTV 39db, Andreas 108db, H-TPA+ÁKMI+Andreas 95db, KTI 19db, H-

TPA+ÁKMI+KTI+SZE 74db, KTI+SZE 19db, BME-UTV 12db, HTPA 90db, összesen 437 db 

méréspár.  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, összesen 437db. 

 

69 oldal 8.2. táblázat (CWA15846  módosítása előtti feldolgozás) 

 
70.oldal 8.3. ábra 

Az ábrában az izotópos mérések kék vonal-háromszög, BC piros vonal négyzet. Rétháti 

professzor szerinti (1985) várható érték: X±s/√n számítva, sraffozva. A két sáv fedi egymást 

azaz a két mérés várható értéke azonos (a feltüntetett értékek a CWA15846 módosítása 

előttiek). 

 
Analízisbe bevont terepi mérések 390db  

Mérés típusa N (db) Átlag szórás s
2
 s

2
/N 

Izotópos (n) 390 94,9 5,7 32,5 0,083 

dinamikus (m) 390 95,4 3,6 13,0 0,009 
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F-próba: Szórás-azonosság vizsgálata 

2

2

y

x

s

s
F  = 

0,13

5,32
2,5  > Fp, 389,389= 1,17 azaz a szórások nem tekinthetők egyezőnek. 

Ellentétben a Phd értekezéssel, a T-próba próba nem alkalmazható, mert annak feltétele a szórások 

egyezése. Csak akkor alkalmazhatnánk a kétmintás t-próbát ha az F-próba a szórások között 

szignifikáns különbséget nem tudna kimutatni. Ilyen esetben a kétmintás t-próbát nem lehet 

alkalmazni, de helyette alkalmazható az ugyanezt a nullhipotézist vizsgáló Welch-próba (d-próba), 

ami nem igényli a szórások egyezését, ez pedig a következő: 

 

m
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YX
t
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Welch
22

)(




 = 

083,0009,0

)9,944,95(




=

303,0

5,0
=1,64 

A szabadságfokot számítani kell, mivel n>40 és m>40 az egyszerűsített képlet használható,  

Mivel 092,0
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n

s xx (az előbbi nevezőben a gyök alatt) és az s
2
/N értékek táblázatban fenn. 

 





















































2

22

2
2

22

2

1

1

1

11

m

s

n

s

m

s

m

m

s

n

s

n

s

nf
yx

y

yx

x

0,0026  szabadságfok f=389,   t0,05;389=1,96  

 

azaz  tWelch = 1,64  <  t0,05;778  = 1,96 azaz a nullhipotézis elfogadható. 

 

Fentiek alapján a Phd. értekezésben közölt izotópos és dinamikus tömörségmérés nullhipotézise 

elfogadható és a két mérési eredménysor azonos halmaznak tekinthető. 

 

HATÁSMÉLYSÉG KÉRDÉSE 
A Phd disszertáció 87. oldala  (9.7. ábra) szerint: „ a esetén merev aljzaton 20-28cm–es mérési határt 

lehetett kimutatni. A mérési határ ebben az esetben 1,3-1,7D...” .. Érdekes, hogy a a kisebb merevségű 

alsó réteg esetén a mérések a B&C berendezésnél is 60cm körüli hatásmélységet jeleztek.” 

 
Az ábrához az alábbi észrevételt tesszük: 
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- Nem a tárcsaátmérő számít, hanem a tárcsa alatti terhelés és a tárcsa-átmérő együtt. Ezt 

Andreas tanulmányaiban többször jelezte azzal, hogy a D300-as tárcsa a p=0,1Mpa terheléssel 

más teherelosztású, mint a D163-as tárcsa p=0,35Mpa tárcsa alatti terheléssel. 

- Az ábrán a feltüntetett sraffozás nem jelentheti a hatásmélységet, hiszen a lágy aljzatot jelző 

piros vonal még nő. A német példát tekintve a hatásmélységet a merev-lágy görbék 

találkozása adná, mely esetünkben kimerül abban, hogy honnan tekinthető párhuzamosnak. 

- A piros vonallal jelzett teherbírás növekedés a mi értelmezésünkben 65cm körül kezdi el 

mutatni az aljzattól való függetlenséget, ami előnyös a B&-t tekintve.  

- Nem a kemény aljzat hatása a mértékadó, hanem a lágy aljzat hatásának kimerülése   

- az ábrán két különböző anyag teherbírás-vizsgálati eredményei láthatóak a merev aljzat 

vizsgálatakor, az egyik Ed=100MPa, a másik Ed=40MPa körüli. A lágy aljzaton egy anyag 

lett elhelyezve. Ez utóbbi a német példával csak számszakilag egyező, mert az Evd mérés volt, 

azaz E2≈80-100MPa lehetett a vizsgált réteg. 

A merev beton-aljzat hatása nem a mérési határmélységet jelenti, hanem azt, hogy a beépített anyag 

teherbírását meddig befolyásolja. Mivel merev aljzaton a réteget jobban be lehet tömöríteni, annak 

teherbírása is magasabb. 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK 
A Phd értekezés a B&C vizsgálatakor számos összefüggést talált, melyet érdemes kiemelni, hogy az 

akkreditált laborok által végzett nagy adatbázisú összefüggés-vizsgálatokkal való hasonlóságot 

kimutassuk. Ezek:  

 

 



11 

 

 
 

Az itt bemutatottak mind összefüggésekben, mind a korrelációk szorosságában az Andreas által 

feldolgozott, akkreditált laborok által mért adatsorokkal jól egyezőnek mondhatók.   

Ha a jövőben a dinamikus teherbírás mérésekre a javasolt sűrűségi korrekciók alkalmazásra kerülnek, 

akkor ezek szórása várhatóan tovább csökken.  

Az, hogy talajtípusonként csoportosítunk mérési halmazokat, gyakorlatilag azok eltérű halmazsűrűségt 

is jelezheti, ezért ezekből nem lehet határértékeket szabni. A mérési módszernek kell lekezelni azt, 

hogy az impulzus más, ha a mért anyag sűrűsége más. 
Tompai Zoltán  FÖLDMŰVEK ÉS KÖTŐANYAG NÉLKÜLI ALAPRÉTEGEK TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS TÖMÖRSÉGÉNEK 

ELLENŐRZÉSE KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS MÓDSZEREKKEL Ph.D. értekezés BMGE UVT, 2008 június 
Tompai Zoltán: New light-weight devicefor measuring degreeofcompactionand dynamic load bearing capacity, Loughborough, 18 April, 

2007. 

 

ÚT2-2.124 és CWA15846 főbb módosulásai 
 

Az ÚME 2005 óta, a CWA15846 pedig 2008 óta van érvényben. Az elmúlt időszakban a 

pontosításához szükséges független mérések megtörténtek és ezek elemzését elvégeztük, elkészítettük 

ezek alapján a szükséges korrekciókat, visszacsatolásokat. Részletezve, a következő kérdéseket 

tisztáztuk: 

- kidolgoztuk a próbaszakaszokra vonatkozó mérési és kialakítási eljárási utasítást, hogy 

csökkentsük az összehasonlításoknál tapasztalt jellegzetes hibákat 

-  értékét pontosítottuk 411db Proctor-vizsgálat alapján 0,365 helyett 0,376. (Subert – 

T.Q.Phong) 

-  értékének megengedett tűrése +/-0,025 helyett +/-0,020 lett (Subert – T.Q.Phong) 

-  értékének összefüggése a rétegvastagsággal (22-28cm között +/-1Trd%, míg 20-22 illetve 

28-31cm között +/-2Trd%) a 25 cm-nél =0,38  

- tömörítési munka ellenőrzése, korrekciója (Ézsiás észrevétele alapján) megtörtént 

- Megvizsgáltuk a nagy és alacsony sűrűségek hatását a mérési eredményekre az impulzus-

törvény alapján és megadtuk a korrekció módját (Eigenschenk GmbH észrevétele alapján) 

- Deformációs index számításában módosulás n=17 (Dr Imre E, Subert, dr Tompai Z javaslata 

alapján) 

- Cdyn Dinamikus ágyazási együttható számítása lehetségessé vált (Subert) 

- CBR% tájékoztató számítása a BC mérési eredményekből lehetségessé vált (Subert) 

- Proctor-görbe meghatározása min 6-os polinommal (dr P.Fleming – Gilbert javaslata alapján) 

történik 



12 

 

- Átszámítás lehetősége az egyszerűsitett és módosított Proctor-szerint tömörségi fokra 

(megoldás Mrs Ursula Blume CWA-2006 kérésére) kidolgozásra és publikálásra került 

- Hatásmélység korrekció  értékére a D=163mm-es SP tárcsa és a módosított Proctor vizsgálat 

edény geometriai adatai miatt a Boussinesq-féle feszültség eloszlás vizsgálatából 25cm 

rétegvastagságra 1,25 lett (Subert) 

- A homok-kitöltéses ASTM mérési módszerrel nyert tömörségi fok összehasonlítása független 

mérési eredményekből (Ms Panarat, Thailand) igazolja a Trd% helyességét 

- Vizsgáltuk a módosítási javaslat hatását az eredményre (90%-nál -2%), de az alacsony 

tömörségi tartományban ennél kissé magasabb  

- Megvizsgáltuk az izotópos és a dinamikus mérés saját belső szórását elméletben és 

gyakorlatban 26 próba-beépítésen. A BC szórása ötször kisebb, mint az izotóposé 

- Ellenőriztük az EN 13286-2 szerinti Proctor munkavégzés számításait, tekintettel a kalapács 

és az edény alapterületének négyszeres eltérésére. A szabvány ezt a tényt nem veszi 

figyelembe, ezért módosítását javasoltuk 

- Az ÚT2-2.124-be bekerült M1 mellékletként a kalibráció leírása (ez a CWA 15846-ban már 

korábban is szerepelt) 

 

CWC munkavégzési korrekció 

Annak igazolására, hogy az ejtések hatására elegendő tömörítési munkát hoztunk létre a mérés során, 

ellenőrizni lehet azzal, hogy a tárcsa elmozdítása nélkül újabb mérést végzünk (TrE2%).  

A Trd% dinamikus tömörségi fokot ilyenkor a korrigált nedvességkorrekciós tényezővel kell számítani:  

Trd%= TrE% * TrwK (%), ahol 

TrwK=CWC*Trw ahol CWC munkavégzési korrekció, melyben az elmozdítás nélkül mért TrE2% a 

dinamikus helyszíni tömörségi fok értéke. Ha TrE2 <98% akkor CWC= TrE2% /100 azaz CWC mindig 

<=1,00. Ezzel már a terített réteg vastagsági határainak hatása kiküszöbölhető lett. 

 

A deformációs modulus: 

                

 

 

    

   

   
 

  
 

 Dm=  Deformációs mutató, ahol i=1-3 és j=0-5  és i =si - si+1  

1,25= a  meghatározásánál figyelembe vett hatásmélység és a Proctor edény méretéből 

adódó korrekciós tényező 

 

TrE% Helyszíni relatív tömörségi fok:  

Ha a rétegvastagság  
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Átszámítások, összefüggések (CWA15846 B4.5 új függelék) 
 

Statikus teherbírás E2 értéke: E2=0,94Ed (R
2
=0,93) példa: az általános példában számított 

Ed=86,8MPa esetén E2=0,94*86,8=81,6Mpa azaz E2 ≈ Ed (10%-nál kisebb eltérés) 

 

CBR% értéke: CBR5=5,43/s0á ;CBR2,5=4,07/s1á ; illetve CBR% e kettő súlyozott átlaga. 

példa: CBR5=5,43/1,33=4,1% ;CBR2,5=4,07/0,47=8,7%;  

Súlyuk a megállapítandó CBR%-ban a dinamikus mérés jelleg miatt a mért s0á és s1á alakváltozással 

arányos. CBR5 súlyozása 1-(s0á/(s1á+s0á))= 0,231; CBR2,5 súlyozása 1-(s1á/(s1á+s0á))=0,739, a két 

súly összege=1. (ahol s0á=1,33mm és s1á=0,47mm valamint (s1á+s0á)=1,80 jelen példa szerint)  

Ebből a CBR%=4,1·0,231+8,7·0,739=CBR%=7,5% melynek megválasztási és számítási módja a 

dinamikus tömörödési görbe jellegét tükrözi és megállapítási módja e súlyozás miatt egyedi (Subert). 

 

Dinamikus ágyazási együttható értéke: Cd=0,0761/s0á (N/mm
3
) példa: 0,0761/1,33mm=0,06N/mm

3
 

 

Várható megsüllyedés 25cm rétegenként 10·Dm (Dm=2,01 esetén 20,1mm/25cm, 8cm/1m 

visszatöltésnél) 

 

Evib értéke (CCC módszer)=0,5·Ed+57 (R
2
=0,93) példa: ha Ed=86,8MPa akkor Evib=100,4Mpa 

 

German LFWD Evd értéke: Evd=0,42·Edvég (R
2
=0,91), vagy Evd=0,69·Ed (R

2
=0,90) közül a kisebbik 

Példa: Evd=0,42·Edvég=0,42·131,6=55,3MPa; Evd=0,69·Ed=0,69·86,8=59,9MPa; a 

kisebb:Evd=55,3MPa 

 

Sűrűségi korrekció (kohósalak) teherbírásra: Ed=K·Ed, ahol K=1,766/((dmax·(1/1+wopt)) példa: 

dmax=2,28; wopt=12,2; K=1,766/2,032=0,87 ha Ed=86,6 akkor Edkorr=0,87·86,8=75,5MPa (azaz kisebb 

lett) 

 

Sűrűségi korrekció (pernye) tömörségre és teherbírásra az impulzustörvény alapján (Subert):  

Átszámítás: 
 
  %
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 ;  m=0,986TrEmért%–98.7 és TrEszám%=100+m·Példa:  

Mért értékek Ed=18,9MPa, TrE%=91,7%, wt=38,3%. Nedves sűrűség 1,26 g/cm
3
, Proctor dmax=0,91 

g/cm
3
 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; 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) 

azaz magasabb érték lett. 

 

Egyszerűsített (standard) Proctor tömörségi fokra való átszámítás a mért dinamikus tömörségi 

fokból: 

Trd% standard= Trd%· (1/) ahol =(dmaxSt /dmaxMod);  

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%     

 

Szakirodalom 
CEN ISO/TS 22476-13 Geotechnical investigation and testing -- Field testing - Part 13: Plate Loading Test  

MSZ 15320:2004 Földművek tömörségének meghatározása radioizotópos módszerrel 

ÚT 2-2.119:1998 Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel 

ÚT 2-3.103:1998 Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek, hidraulikus 

kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározása. 

ÚT 2-2.124:2005 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű-ejtősúlyos berendezéssel 
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