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GREEN TECHNOLOGY

Műszaki jellemzők:
Tárcsaátmérő 163mm, ejtési magasság állítható (kb 72±2cm), 7070N ± 2% terhelésátadás. Tá
rcsa alatti terhelés 0,35MPa. Mérési pontosság Trd%±2,0 teherbírás Ed ±2,6MPa. Mérési terjedelem Trd% 75-
100% dinamikus modulusra Ed=5-150 Mpa. Trd% tömörségi fokot- és teherbírást, valamint Ed-end vé
gmodulust mér. A mért adatokból számítja a következő paramétereket:
Californian Bearing Ratio - CBR%
Evib (CCC-módszer, BOMAG)
s (mm) becsült süllyedés 5 év után (25cm terített retag-vastagságnál)
E2v statikus teherbírási modulus
Evd nagytárcsás dinamikus modulus
cdyn ágyazási tényező  ipari csarnokok alaprétegeinél használatos

Elérhetőség
SMART-BC: (Kistárcsás könnyű-ejtősúlyos berendezés) rendelhető vezeték nélküli  bluetooth-os, dinamikus 
tömörség- és teherbírás mérő 163mm-es kistárcsával. 
webáruház www.alltest-smart.com
BC-1 wire típus: Kistárcsás könnyű-ejtősúlyos berendezés vezetékes  adattárolós, dinamikus tömörség- és 
teherbírás mérő 163mm-es nagytárcsával, tároló-bőrönddel. 
webáruház www.alltest-smart.com
továbbá
SMART-LFWD: (nagytárcsás könnyű-ejtősúlyos berendezés) bluetooth kommunikációs smartphone, 
Android/iOS/Win applikációval. Kialakítása a következő szabványok szerinti: TP BF-StB B 8.3, RVS 08.03.04, 
RIL 836 , UNE 103807-2,  e-UT09.02.32, ASTM E2835-11, ČSN 736192, TB 10102-2004, J338-2004

ALLTEST Műszerfejlesztő Szolgáltató Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 29.
Iroda: 4029 Debrecen, Csapó u. 42. III/10.
Postacím: 2030 Érd, Rizling u. 26.
Tel.: 06 70 619 8346, 06 70 381 4554 
e-mail: alltest.office@gmail.com
www.alltest-smart.com
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www.alltest-smart.com

MIT JELENT AZ, HOGY „SMART”?
A műszer maga az okos-telefon, a kiegészítő berendezéssel bluetooth-on keresztül kommunikál. A mérő
szoftver a telefonon fut, mint frissíthető applikáció.
A SMART készülékek:
SMART-BC a Dinamikus Tömörségi-fok mérésére (módosított) és az Ed dinamikus modulus meghatározására 
p=0,35MPa tárcsa alatti terheléssel
SMART-OSP helyszíni Proctor görbe (módosított) és nedvességkorrekciós tényező meghatározására 
SMART-LFWD Evd MPa mérésére az okostelefonnal és d=300mm nagy-tárcsával, 0,1MPa tárcsa alatti 
terheléssel

SMART-BC: MI EZ & HOGYAN HASZÁLHATÓ?
 (nem Zorn, nem HMP Magdeburg, nem Terratest, Prima100, 

Dynatest, C120  különböző az összes régi méréstől).  
Ez az új fejlesztésű Dinamikus Tömörségi-fok Mérő, egy új elmélettel, melyet a tömörödési görbéből 
határoz meg  10-18 ejtésből  mely publikáció megjelent 2017 Seoul-ban az ISSMGE Konferencián. A 
dinamikus tömörségi fokot (Trd% vagy Crd%) az LFW terhelési móddal mérjük, a maradó alakváltozások 
sorozatából mérjük. Ez a módszer ugyanazt az eredményt szolgáltatja, mint az izotópos- (vagy más 
sűrűségarányos) módszer, elméleti levezetéssel igazolva. 
Természetesen lehetséges mérni a teherbírást is, az első hat ejtésből, meghatározva az Ed dinamikus 
modulust, 0,3MPa tárcsa alatti terhelés mellett. Két mérés egyben BC= teherbírás és tömörségi-fok mérő.
Ez az új fejlesztésű műszer könnyen kezelhető, praktikusan használható az építőmérnöki kivitelezéseken, 
töltéseken, feltöltésnél, utak, vasutak stb. Alkalmas mérés a szemcsés anyagrétegek mérésére, gyors és jó az 
ismételhetősége. Nem szükséges ellensúly a terheléshez, könnyű kezelni, megtanulni.
GPS helymeghatározás van - minden mérőpontra (LAT-LON).

Mi ez?! Úgy néz ki mint egy LFWD, de nem az!

SMART-BC már a “Z” generáció, az LFWD család legújabb és legfrissebb változata, a világ 
első applikációja a tömörségi fok meghatározásához okostelefonra.  Bluetooth-kapcsolatot létesít az Ön okos-
telefonjával. LEVEL-0 applikáció ingyenes. A LEVEL-1 alkalmazással 12 paraméter mérhető/ számítható 
paramétereket ad meg. Android / iOS / Win appal rendelhető. A LEVEL-2 alkalmazás javaslatot ad Önnek a 
tömörség / teherbírás javításának lehetséges módjaira a mérési eredmények alapján.

Mérés elve:
A behajlást gyorsulásmérő és kvarc óra méri. A Trd% tömörségmérési eredmény elmélete a maradó 
alakváltozáson alapul, a süllyedési görbéből számítva, 10-18 ejtést alkalmazva  Publikációja a Seoul-i 
ISSMGE konferencián 2017-ben jelent meg.
Az Ed dinamikus modulust Ed (MPa) a 4-5-6ejtés behajlásából számítja. A terhelési idő 18msec. A dinamikus 
modulus különbözik a régi elmélettől a tárcsa alatti terhelésben. Alkalmazott szabvány: CWA15846
Alkalmazható továbbá (megfelelő méretű tárcsa és szoftver esetén): TP BF-StB B 8.3, RVS 08.03.04, RIL 836 
, UNE 103807-2,  e-UT09.02.32, ASTM E2835-11, ČSN 736192, TB 10102-2004, J338-2004

Hol használható? 
Kivitelezőknek önellenőrzésre Q.C. és Q.A - minőségbiztosításra. Akkreditált laboroknak minősítő mérésre. 
Alkalmazható minden építési helyen, különösen ipari csarnokok, vasút-, út, hídépítéseken, szemcsés 
pályaszerkezeti rétegeknél, vízépítésben, közmű-építésben, sportlétesítményeknél, mindenhol, ahol a 
tömörségi fok és/vagy a teherbírás határok ellenőrzése fontos.
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