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MENÜRENDSZER
I.
SUPERVISOR
II. ALAPADATOK
III. NYOMTATÁS
IV. FELDOLGOZÁS
V.
TERV
VI. POSTA
I. SUPERVISOR
A menüpont elérése rendszergazdai és vezetői jogosultsággal
lehetséges, az almenüpontok mindegyikéhez azonban csak a
rendszergazda férhet hozzá. Az alábbiakban a vezetői jogosultsággal
is használható opciókat ismertetjük részletesen.
1. REGISZTRÁLT LABORATÓRIUMOK - lásd. "tervező modul"
2. LABORATÓRUM BEÁLLíTÁSA
- lásd. "Rendszergazda"
3. REGISZTRÁLT CÉGEK ADATAI
- lásd. "Rendszergazda"

4. FELETTES CÉG BEÁLLíTÁSA

- lásd. "Rendszergazda"

----------------------------------------

5. REGISZTRÁLT DOLGOZÓK
6. IKTATÓKÖNYV NYITÁSA
7. MUNKÁK, IKTATÓKÖNYVEK
"Rendszergazda"
8. IKTATÁSI ÉV KIVÁLASZTÁSA
9. ÚJ ÉV NYITÁSA, ÁTIKTATÁS
10. STORNÓZÁS!
11. MANIPULÁCIÓ!
"Rendszergazda"

- lásd. "tervező modul"
- Leírás alább (I.6)
lásd.
- Leírás alább (I.8)
- lásd. "Rendszergazda"
- lásd. "Rendszergazda"
lásd.

----------------------------------------

12. EGYSÉGÁRAK, ÁRKÓDOK
13. VIZSGÁLATOK, SZABVÁNYOK

- lásd. "tervező modul"
- Leírás alább (I.13)

----------------------------------------

14. SELEJTEZÉS, ARCHíVÁLÁS
15. BELÉPÉSEK

- lásd. "Rendszergazda"
- lásd. "Rendszergazda"

I.6 IKTATÓKÖNYV NYITÁSA

(IKTATÓKÖNYV más terminológiában - ÉRKEZÉSI NAPLÓ)
A rendszerben egy labor számára 99 iktatókönyv nyitható.
( Gyakorlati tapasztalat - pl. a rendszert üzemeltető egyes
laboratóriumok külön iktatókönyvet nyitnak az akkreditált és a
nem akkreditált vizsgálatok számára .)
Az iktatókönyv egyértelmű azonosítói a laborkód, az
iktatókönyv száma és az iktatókönyv éve. Feldolgozandó
munkáinkat a létrehozott iktatókönyvek valamelyikéhez kell(!)
hozzárendelni. A hozzárendelés végérvényes (rendszergazdai
beavatkozás nélkül). Új év nyitása esetén automatikusan
keletkeznek az új iktatókönyvek, az összes rögzített
hozzárendeléssel együtt.

I.8. IKTATÁSI ÉV KIVÁLASZTÁSA

Adott munka feldolgozása során áttérhetünk egy korábbi/későbbi
iktatási évre (ha létezik) és betekinthetünk annak adataiba, illetve
ha azok nincsenek lezárva módosíthatjuk is azokat.

I.13 VIZSGÁLATOK, SZABVÁNYOK

A menüpont ismertetése szerepel a "Tervező modul"
kézikönyvben, de a LABOR MODUL-ra vonatkozó fontossága
miatt itt részletesen ismertetjük. A képernyőn megjelenő adatok
mindegyike alapvetően meghatározza a modulból lehívható
nyomtatványokat, elsősorban a jegyzőkönyveket.
Bármely vizsgálat jegyzőkönyvén akkor jelenik meg az
akkreditálásra vonatkozó szöveg (és logo), ha:
- ki van töltve az általános akkreditálási okirat száma rovat,
- az adott vizsgálat utolsó oszlopában (Ak) "A" jel szerepel.
Az ISO-ra vonatkozóan elegendő az általános érvényű ISO
tanúsítvány sz. rovatot kitölteni.
A jegyzőkönyv címe aszerint egy- vagy kétsoros, hogy a
vizsgálat neve szét van-e bontva főcímre és alcímre vagy sem.
A szabványszám - és természetesen a vizsgálat neve is módosítható.

(Figyelem! A szabvány vagy a név módosításával az alkalmazott
számítási algoritmusok és eredmények nem változnak!)
A Bizonyt.sz.pont rovat tartalma határozza meg hogy az adott
vizsgálat jegyzőkönyvén a mérés bizonytalanságára vonatkozóan
mi jelenjen meg:
Jegyzőkönyv
1. Üres rovat
>> Nem jelenik meg semmi
2. A rovat tartalma:* >> " A mérés bizonytalansága a
vonatkozó előírásoknak megfelel."
3. Rovat: bármi pl. 4. >> " A mérés bizonytalansága a
vonatkozó szabvány 4.pontja
alapján."

A rövid név oszlop rovatába írt elnevezés a vizsgálat rövid neve a
labor belső szóhasználata szerint. Ennek megfelelően ez
kizárólag a képernyőn illetve belső használatú nyomtatványokon
(pl. iktatókönyv) jelenik meg.

Az M.kód rovat (műveleti- vagy árkód) a labor saját vizsgálati
azonosítóját tartalmazza.

II.

ALAPADATOK

A menüpont a napi munka során gyakorta használt adatok felvitelét,
beállítását tartalmazza.
1. MEGRENDELŐK, KIVITELEZŐK
- lásd. "tervező
modul"
2. VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK
Leírás
alább
(II.2)
----------------------------------------

3. RÉTEGFAJTÁK
- lásd. "tervező modul"
4. VIZSGÁLATOK FAJTÁI
- lásd. "tervező modul"
5. VIZSGÁLATOK LISTÁJA ÁRAKKAL- lásd. "tervező modul"
6. VIZSGÁLATOK-ESZKÖZÖK - Leírás alább (II.6)
7. ALAPADATOK NYOMTATÁSA - lásd. "tervező modul"
----------------------------------------

8. MUNKAVÁLASZTÁS

- Leírás alább (II.8)

----------------------------------------

9. BETON ADALÉKA.HATÁRG...
(II.9)

-

Leírás

alább

----------------------------------------

10. KÖRNYEZET

- Leírás alább (II.10)

II.2 VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

A napi labormunka során alkalmazott berendezések, műszerek
jellemzőinek felvitele, beállítása.
II.1.a Eszköznyilvántartás

Eszközeinket 18 kategóriába sorolva vihetjük fel. A gép minden
eszközhöz egy kódot rendel, s a továbbiakban azzal azonosítja
azt. (Ez a kód kizárólag a képernyőn jelenik meg.)
Új műszer felvitele: az [Új adat] kapcsolón kattintva beírhatjuk
a műszer jellemzőit az Eszköz adatai keretben, majd az ott lévő
[Mentés] kapcsolóval rögzíthetjük azokat.
Műszer adatainak módosítása: A fenti listából kiválasztjuk a
kívánt műszert, majd a [Módosítás]
kapcsolón kattintva
átírhatjuk és menthetjük az adatokat.
FONTOS! Ha hidrométert veszünk fel, akkor annak gyártási
számát egybe, max. négy karakter hosszúságban adjuk meg!
Pl. H22, P124, P-35 stb.

II.1.b Saját szitasor

Ötféle szemeloszlási vizsgálathoz vehetünk fel saját szitasort
amelyet a vizsgálat feldolgozása során a szabványos szitasorokon
felül használhatunk.

II.1.c Hidrométrek kalibrációja
Az eszköznyilvántartásba vett
táblázatai.

hidrométerek

kalibrációs

A választott hidrométer három (előre feltöltött) kalibrációs
táblázatát a kapcsolók segítségével ellenőrizhetjük, illetve
módosíthatjuk.

II.6 VIZSGÁLATOK-ESZKÖZÖK
A laborok vizsgálatok jelentős részénél mindíg ugyanaz(oka)t az
eszköz(öke) t használják. Így ezeket elegendő egyszer hozzá
rendelni a vizsgálatokhoz, a nyomtatványon mindíg szerepelni
fognak. Természetesen a feldolgozási adatlapokon rögzített, csak
az egyedre vonatkozó eszköz szintén megjelenik a mérési lapon
és a jegyzőkönyeken.

A vizsgálatok neve, száma melleti kódok egy-egy műszert
takarnak. A műszerek megtekintéséhez, módosításhoz,
hozzárendeléshez, törléshez a sorban felbukkanó [Szerkeszt]
kapcsolót választva az alábbi ablak jelenik meg:

Az [Új adat] kapcsolót választva a már látott
Eszköznyilvántartás ablak (II.1.a) jelenik meg. Ott kiválasztva a
kívánt műszert a [Rendben] kapcsolóval rendelhetjük a listához.

II.8 MUNKAVÁLASZTÁS
A program elindításakor megjelenő ablak bukkan fel itt újra, s
áttérhetünk egy másik feldolgozandó munkára.

A fenti két rovat keresésre szolgál, a beírt értéknek megfelelő
mezőt tartalmazó sorra ukrik a jelölősáv.
Ha feldolgozás közben térünk át másik munkára és a munka több
év iktatókönyveihez is hozzá van rendelve, akkor kiválaszthatjuk
a kívánt iktatási évet, az I.8 pontban ismertetett módon.

II.9 BETON ADALÉKA.HATÁRGÖRBÉK

II.10 KÖRNYEZET

A számítógépre és a rendszerre jellemző alapértékeket állíthatjuk
be.
Ha EXCEL kimenetet szeretnénk alkalmazni, vagy a
grafikonjainkat az EXCEL-en keresztül kívánjuk elkészíteni,
akkor feltétlenül jelöljük be a megfelelő értéket, majd a
jobboldali kapcsolóval ellenőrizzük a kapcsolat helyes létrejöttét!
Az EXCEL táblázatkezelő jogtiszta beszerzéséről Önnek kell
gondoskodnia!

III.

NYOMTATÁS

A menü fejlesztés alatt áll ezért kizárólag az iktatókönyvre
vonatkozó pontokat ismertetjük.
III.a IKTATÓKÖNYV NYOMTATÁSA

A nyomtatandó intervallumot az érkezési sorszám rovatban
határozhatjuk meg. A Csak a tényleges vizsgálatok opciót
bejelölve nem jelennek meg a nyomtatványban az előkészítés
jellegű illetve az idegen helyen végzett vizsgálatok.
III.b ÜRES IKTATÓKÖNYV
A fentivel szinte azonos ablak jelenik meg (a lista nélkül), s a
beállított intervallumnak megfelelő sorszámozott üres oldalak
nyomtathatóak ki.

IV.

FELDOLGOZÁS

A menüpont a laboratóriumi adatfeldolgozás MINDEN eszközét
tartalmazza.
1. FELDOLGOZÁS VIZSGÁLATONKÉNT
(IV.1)
2. FELDOLGOZÁS MINTÁNKÉNT
(IV.2)
3. PROGRAM FELDOLGOZÁSA
- Csak ÁKMI! (IV.3)
4. FELDOLG. IKTATÓSZÁM ALAPJÁN
(IV.4)
----------------------------

5. IKTATÓKÖNYV
(IV.5)

-

A rendszerben egy adott egyed vizsgálatát három módon
közelíthetjük meg:
a.
(IV.1)
szakasz > réteg > vizsgálati fajta >
egyedek
alkalmas helyszíni mérések és minták vizsgálatainak
feldolgozására is de ez utóbbi logikai okokból nem
ajánlott!
b1.
fajta

(IV.2) szakasz > réteg > egyedek(minták) > vizsgálati
kizárólag minták feldolgozására alkalmas

b2. (IV.3) program > kontrollvizsgálat > egyedek > vizsgálat
kizárólag évi program feldolgozására alkalmas
c.

(IV.4) iktatott egyedek -> vizsgálati fajta
kizárólag iktatott minták és helyszíni mérések
feldolgozására alkalmas

IV.1 FELDOLGOZÁS VIZSGÁLATONKÉNT
Alapvetően a helyszíni vizsgálatok feldolgozását teszi lehetővé.

A keresett egyedre vonatkozó szakasz és szerkezeti réteg (vagy
anyag) megadása után a Vizsgálatok lapon megjelennek az előírt
vizsgálatok. A listából kiválasztva a megfelelő sort,
megnyithatóvá válik a Minták lap.

A hálóban a választott szakasz választott szerkezeti rétegére
előirt, vagy utólag létrehozott mérési helyeket láthatjuk.
Előírt - ha azok mintavételi tervből származnak,
Utólag létrehozott - ha nem volt részletes mintavételi terv,
vagy azon túli, plusz vizsgálatokról van szó .
( lásd. [Új mérés] )

Az egyedek jellemzői mellett található Feldolg. oszlopban a
feldolgozottsági szintet látjuk:
R
megRendelés
megtörtént
M - Mintavétel megtörtént
L
- (Labor)vizsgálat
megtörtént
Helyszíni vizsgálatok esetén az M és az L jelek együtt jelennek
meg.
A státus oszlopban az egyéb információkat - pl. nem felelt meg,
nem végezhető el stb. - láthatjuk.
Sorrend alapja: a mérési helyek megjelenítési rendje. A Teljes
azonosító beállítás takarja gyakorlatilag Mérés helyének
megfelelő beállítást. A Sorszám és az Iktatószám beállításának
működése értelemszerű.
Szűrés: a felirat alatt "kitölthető" állapotban lévő rovatok
tartalmának megfelelő mérési helyek látszanak a hálóban.
A rovatokba írt
érvényteleníthetőek.

szűrőfeltételek

a

kapcsolóval

További szűkítést tesz lehetővé a háló alatt bal odalon elhelyezett
lebukkanó lista, mely az egyedek vizsgálattal összefüggő
jellemzőit tartalmazza.
A listában a "Nem megfeleltek nélkül" beállítás az
alapértelmezés.

A vizsgálati egyedek feldolgozása:
IV.1.1 Új mérés létrehozása:
Ha a mintavételi tervben előírtakon túli mérési (mintavételi)
helyet kívánunk létrehozni (vagy nem is volt részletes mintavételi
terv), akkor válasszuk az [Új mérés] kapcsolót!

Ha új mérési (mintavételi) helyet kérünk, akkor jelöljük be az Új
mintavétel/mérés felvétele opciót és töltsük ki az alsó (Az új
mintavétel vagy mérés helye) keretben található engedélyezett
rovatokat!
FONTOS! A minta/mérés további azonosítása miatt
feltétlenül töltsük fel pontos értékekkel a helyre vonatkozó
adatokat!
Amint "látható" az egyed Új azonosító kódja tartalmaz minden
információt. (laborkód, munkaszám, felettes cég, szakasz, réteg,
vizsgálati kód, pontos hely, sorszám, EXTRA_KARAKTER)

EXTRA_KARAKTER: a vizsgálati egyedek azonosítójának
utolsó jegye.
Jelentése:
0 - mintavételi terven kívüli vizsgálat
1 - mintavételi tervben előírt vizsgálat
2-4 - azonos helyen végzett ismételt, vagy
plusz vizsgálat
5-8 - fúrt minták darabjai (átfúrt rétegek)
a - módosított mintavételi tervből érkező
azonos helyen végzendő vizsgálat
e - idegen (érkeztetett) minta (más labor
által végzett vizsgálat pl proctor)
Az extra karakter automatikusan jön létre. A nyomtatványokon a
minta száma vagy az iktatószám rovatban, utolsó jegyként
jelenik meg abban az esetben, ha az értéke nem 0.
Ha az [Új mérés] kapcsolót úgy nyomtuk le, hogy valamelyik
egyed ki volt jelölve, akkor az alábbi opciók is választhatóvá
válnak:

Ismételt mérés felvétele esetén az eredetileg jelölt egyed státusa
nem felelt meg vagy nem végezhető el értéket vesz fel, az új
egyed Extra karaktere pedig az eredetinél egyel nagyobb, de
minimum "2" értékű lesz.
Későbbi plusz vizsgálat választása esetén az eredeti egyed
változatlan marad, csak az új egyed Extra karaktere változik.

IV.1.2 Vizsgálati adatlap feldolgozása:
A vizsgálati egyed adatainak beírásához, módosításához
válasszuk az [Adatlap] kapcsolót!
Az alábbi két bekezdés azokról az egyedekről szól, amelyek még
egyáltalán nem lettek feldolgozva.
Ha a vizsgálat megrendelésének időpontja még nem
volt adminisztrálva akkor a megjelenő ablakban tegyük
meg azt!

Ha a vizsgálat még nem lett iktatva, akkor az
adatbeviteli felület megjelenése előtt el kell azt
végezni!

Az iktatás részletes ismertetését lásd az 1.sz.
függelékben (F.1) !
Ha a vizsgálati egyed iktatva van, akkor megjelenik a hozzá
tartozó adatbeviteli képernyő.

A vizsgálatokhoz tartozó adatbeviteli képernyőket lást a 2.sz.
függelékben (F.2) !

IV.1.3 Vizsgálati lap/jegyzőkönyv nyomtatása:
A vizsgálati egyed mérési lapjának és/vagy vizsgálati
jegyzőkönyvének nyomtatásához válasszuk a [Nyomtatás]
kapcsolót!

Nyomtatvány jellemzőinek beállítása:
Nyomtatandó:
Mérési lap és grafikon
- ha van és külön oldalon szerepel
a
vizsálathoz tartozó grafikon
(mindkettő nyomtára kerül)
Grafikon
- ha van és külön oldalon szerepel
a
vizsálathoz tartozó grafikon
(csak a grafikon oldalát
nyomtatja)
Mérési lap
- mérési lap nyomtatása
Vizsgálati jegyzőkönyv
- jegyzőkönyv nyomtatása
Gyorsgrafikon:

Ha az opció nincs bejelölve, akkor grafikonok nyomtatása az EXCEL táblázatkezelőn
keresztül történik. Ilyenkor lehetőség van a

grafikon kézi formázására (lásd az ábrát).
Az ilyen (nem gyors) nyomtatás hátránya,
hogy rendkívül körülményes és sokáig tart.
Az EXCEL táblázatkezelő elérhetőségéhez
lásd az Alapadatok/Környezet pont ismertetését (II.10)!
A Gyorsgrafikon opció alapértelmezetten
be van jelölve.

A bal alsó keretben látható opciók kizárólag helyszíni mérésekre
vonatkoznak:
Csak a kiválasztott minta - csak a választott egyed
kerül
nyomtatásra
Minden ezen az iktatósz... - azok az egyedek kerülnek
a
nyomtatványra amelyek
iktatószáma megegyezeik a
választott
egyed
iktatószámával.
Lásd az 1.sz. iktatás függeléket (F.1)!
A középső keretben a nyomtatvány kitöltöttségi fokát (Üres,
csak fejléc, Adatokkal teli) állíthatjuk be.

Általánosan jellemző a nyomtatványvezérlő képernyőkre, hogy a
nyomtatóbeállítást változtathatjuk/ellenőrizhetjük, illetve a
nyomtatást irányíthatjuk képernyőre vagy nyomtatóra.
A dátumokra illetve a felelős személyekre vonatkozó rovatok
nyomtatás előtt átírhatóak, de ez nem jelent visszacsatolást az
eredeti értékekre vonatkozóan.
Egyéb opciók a vizsgálat jellegétől függően jelenhetnek meg.

IV.2 FELDOLGOZÁS MINTÁNKÉNT

A keresett mintákra vonatkozó szakasz és szerkezeti réteg (vagy
anyag) megadása után a Minták lapon a hálóban megjelennek a
mintavételi tervben előírt, vagy a már felvett minták. A listából
kiválasztva a megfelelő sort, megnyithatóvá válik a Vizsgálatok
lap, és a jobb oldali rovatokban megjelennek az iktatókönyvben
rögzített adatok.
A Minták lapon a háló felett a Sorsz. és az Iktsz. rovatok
keresésre szolgálnak, azaz a beírt értéknek megfelelő sorra ugrik
a kiválasztó sor (ha van ilyen adat).
Általában a szimbólum keresési lehetőségre utal.

IV.2.1 Iktatás:
Az [Iktatás] kapcsoló működése:
- Ha a választott minta már iktatva van, akkor megjelenik
az iktatókönyv és a mintára vonatkozó részletes adatokat
megtekinthetjük, illetve módosíthatjuk.
- Ha a választott minta még nem lett iktatva, akkor az iktatás mintákra vonatkozó lépéseit kell végrehajtanunk.
A IV.1.2-ben leírt módon a megrendelés adminisztrálása
után a az iktatókönyv vonatkozó adatait tölthetjük ki.
Az iktatás befejeztével a mintavételi adatlap jelenik
meg.
Az iktatás részletes ismertetését lásd az 1.sz. függelékben (F.1) !

IV.2.2 Új mintavétel létrehozása:
Ha a mintavételi tervben előírtakon túli mintavételi helyet
kívánunk létrehozni (vagy nem is volt részletes mintavételi terv),
akkor válasszuk az [Új minta] kapcsolót!

Működése a IV.1.1-ben leírtaktól annyiban különbözik, hogy két
új opciópárból választhatunk:
1.
Csak a kiválasztott vizsgálatra - alapértelmezett beállítás,
csak mintavételi egyed
keletkezik (a mintán
elvégzendő
vizsgálatokat a
mintavételi
lapon is beállíthatjuk)
Minden a tervben előírt vi... - minden a réteghez előírt
vizsgálati egyed létrejön
(Nem javasolt!)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
e-

(kód) mintavétel

- alapértelmezett beállítás, a rétegre

lőírt mintavételi kódú egyed jön
létre.
(999) mintavétel dok.
vizsgálat-

- idegen mintavétel történt, a
ok elvégzendőek.

IV.2.3 Összevont vizsgálati jegyzőkönyv nyomtatása:
Ha a [Nyomtatás]-t a Minták lapon indítjuk el, akkor (kevés
kivétellel) a szerkezeti réteghez (anyaghoz) rendelt Összevont
vizsgálati jegyzőkönyv nyomtatásvezérlő képernyőjét kapjuk
meg.

Az ablak általános rovatainak kezelését lásd a Vizsgálati
lap/jegyzőkönyv nyomtatása (IV.1.3) ismertetésénél!
Egyéb opciók a vizsgálat jellegétől függően jelenhetnek meg.
Esetünkben ilyenek a Gyorsgrafikon(Proctor), Automatikus
skála, Wmin, Wmax, Telítettségi görbékkel és a s. Ezek
mindegyike a Proctor (és a CBR) vizsgálatra vonatkozik:
Gyorsgrafikon(Proctor) - alapértelmezetten jelölt opció,
a továbbiak ennek függvényében
használhatóak.
Automatikus skála
- a program megpróbálja a
legopimálisabb skálát meghatározni a

Wmin, Wmax

grafikon felrajzolásához.
- az előbbi opció törlése esetén

alkalmazható, a grafikon
vízszintes
Telítettségi görbékkel
két telített-

skálájának beállításához.
- a grafikonra rákerül a
ségi görbe melyhez megadható

az
alapértelmezetten 2,65 értéket
felvevő s.
A minta jegyzőkönyveket lásd a 3.sz. függelékben (F.3)!

[Összevont adatbevitel]: fejlesztés alatt.
Sorrend alapja: a bejelölt opciónak megfelelő rendben látjuk a
hálóban a mintákat.
A háló alatti (engedélyezett) rovatok az adatok szűrésére
szolgálnak. A (IV.1)-ben leírtakon túl további szűkítési lehetőség
a Minta jellege lebukkanó lista, melynek kihasználhatósága
inkább a FELDOLGOZÁS IKTATÓSZÁM ALAPJÁN (IV.4)
használata során jelentkezik:

IV.2.4 Vizsgálatok feldolgozása:

A minták közül válasszuk ki a
kapcsoljunk át a vizsgálatok lapra!

keresett egyedet, majd

Ha az egyed [Új minta]-ként lett felvéve, akkor csak a mintavétel
adatsort látjuk a listában. A Mintavételi adatlap "Vizsgálati
utasítások" rovatában határozhatjuk meg a mintán elvégzendő
vizsgálatokat (Lásd alább!). A vizsgálatok feldolgozása és lap
objektumainak kezelése két kapcsoló kivétellel megegyezik a
IV.1. -ben leírtakkal.
A kivételek az [Új mérés] működésének iktatásra vonatkozó
része és a [Nyomtatás (mind)] kapcsoló.

Az [Új mérés] a IV.1.1 szerinti egyedet eredményez, de az
eredetivel azonos iktatószámmal rendelkezik már létrejöttekor, s
az iktatókönyvben is mindkét (eredeti és új) egyed szerepelni fog.
A [Nyomtatás (mind)] kapcsoló arra szolgál, hogy a minta összes
vizsgálatának mérési lapját vagy önálló vizsgálati jegyzőkönyvét
kinyomtathassuk (Pl. a mérési lapokat előfeldolgozott
állapotban.)

A Vizsgálat rovatban ilyenkor nem egy kiválasztott vizsgálat
neve látszik (mint a IV.1.3-ban), hanem a mintához előírt
vizsgálati kódok listája. A [Szerkeszt] kapcsoló segítségével
elvehetünk a listából esetleges nem nyomtatandó vizsgálatokat.

IV.2.5 Mintavételi adatlap feldolgozása:
A vizsgálati adatlapok 2.sz. függelékben (F.2) szerepelnek, de a
mintavételi lap különleges szerepére tekintettel ennek
ismertetését itt a minták feldolgozásánál ismertetjük.
Az adatbeviteli lapokra általánosan jellemző információkat lásd a
2.sz függelékben (F.2) !

A mintavételi lap adatokat közvetlenül befolyásoló objektumai a
Vizsgálati utasítások és az alatta elhelyezkedő A vizsgálatok a
mintát vevő egységben elvégzendőek rovatok.
A két mező értéke együttesen határozza meg azt, hogy milyen
vizsgálati egyedeink keletkeznek (,vagy maradnak meg) a
kiválasztott mintára vonatkozóan!
A vizsgálatok a mintát vevő egységben elvégzendőek
- a rovat új minta esetén az utoljára beállított értéket,
már elmentett adatlap esetén a mentéskori értéket veszi
fel.
- Ha a rovatot üresre állítjuk (üresen hagyjuk), akkor, a

Vizsgálati

utasítások

adatsorban

meghatározott

vizsgálati
egyedek nem jönnek létre.

Vizsgálati utasítások
- Fel nem dolgozott (új minta) esetén a rovat azokat a
vizsgálati kódokat fogja tartalmazni, amelyeket a tervező
modulban az adott réteghez (anyaghoz)
hozzárendeltünk.
- Már elmentett adatlap esetén a korábban beállított kódok
szerepelnek a rovatban.
A mintához azok a vizsgálati adatlapok keletkeznek (vagy
maradnak meg - lásd alább!), amelynek kódjai a rovatban
szerepelnek.
A rovat tartalmát a [Szerkeszt] kapcsolóval módosíthatjuk.

A felső listában a mintához már hozzárendelt vizsgálatokat, az
alsóban pedig az összes (a rétegre jellemző) vizsgálatot láthatjuk.

Az alsó listára vonatkozó szűrőfeltételeket a mellette lévő
lebukkanó objektumokkal szabályozhatjuk.
Új vizsgálat hozzárendelése: [ENTER] a vizsgálat nevén.
Törlés a felső listából: [DEL(ETE)] a vizsgálat nevén.
A szerkesztés befejezése után az új vizsgálati utasításokat a
[Rendben] kapcsolóval érvényesíthetjük.
Ha a listából elvettünk vizsgálati utasítást, és elmentjük a
Mintavételi adatlapot, akkor az elvett elemnek megfelelő
vizsgálati egyed is eltűnik abban az esetben:
- ha már létezett,
- nem volt még a vizsgálat elvégezve (elmentve).

IV.3 PROGRAM FELDOLGOZÁSA
A program feldolgozása során - a hagyományos mintavételi tervhez
hasonlóan - hierarchikus rendszert végigjárva juthatunk el a
vizsgálati egyedekhez:

A fagráf struktúrában végigkövethető hogyan juthatunk el a
(mintavételhez kötött) laboratóriumi vizsgálatokhoz (lásd a
kiemelt ágakat és pontokat!), illetve a helyszíni vizsgálatokhoz.
(Az ellenőrzés-leírás jellegű jegyzőkönyveket a helyszíniekkel
azonos módon dolgozhatjuk fel!)
Az ábra melletti szimbólumok a programban használatos
eszközökre utalnak:
A IV.b2-ben ismertetett folyamatábra két fő esetre alkalmazott
alternatívája a következő:
IV.3.1 (mintán elvégzendő) laboratóriumi vizsgálatok:
program
> kontrollvizsgálat
> egyedek
>
vizsgálat
IV.3.2 helyszíni vizsgálatok, ellenőrzés-leírás:
program > kontrollvizsgálat
> vizsgálati egyedek

IV.3.1 Laboratóriumi vizsgálatok (Évi program)
IV.3.1.1 Alapadatok/Munkaválasztás

IV.3.1.2 Feldolgozás/Program feldolgozása menüpont

A feldolgozási ablak három lapja tartalmazza a gráf alsó három
szintjét.
Az első Program feliratú lap tartalmazza a munkához
(létesítményhez) előírt kontrollvizsgálatokat. A lista jobb oldalán
láthatjuk a tervezett darabszámokat illetve a már elvégzett

vizsgálatok darabszámát. A Tényleges darabszámok a
feldolgozás során automatikusan változnak.
A listából válasszuk ki a keresett kontrollvizsgálatot és térjünk át
a Minták lapra!

IV.3.1.3 Minták lap

Az objektumok használata, jelentése:
A lap domináns eleme a minták listája. Minden más elem ennek
kezelésére, feldolgozására, további adatok közlésére és
megjelenítési jellemzőinek beállítására szolgál.
A lista adatainak különleges oszlopa a Státus rovat.
A betűjelek a általánosan az egyed feldolgozottságára
vonatkoznak:
R
megRendelés
megtörtént
M - Mintavétel megtörtént
L
- (Labor)vizsgálat
megtörtént
Mintavételi jegyzőkönyv esetén az M és az L betűk
egyszerre
jelennek meg.
A betűjelek mellett a Befejezve jelzés akkor jelenik meg
ha a
mintára előírt összes vizsgálatot elvégeztük.
Megjelenítési jellemzők:

Sorrend alapja: a jelölt opció szerinti rendben látjuk a lista
elemeit.
Megjegyzés: A Teljes azonosító beállítás a mintavételi
hely
szerinti sorrendet jelenti, ahol az elsődleges rendezési elv
a
szerkezeti réteg, a másodlagos pedig a kilométerszelvény.
Ezért az alsó rétegeken vett minták a szelvénytől
függetlenül
előbb állnak a listában.
Szűrés: csak az "engedélyezett" rovatokba írt értékeknek
megfelelő egyedek láthatóak a listában.

A rovatokba írt szűrőfeltételek a
kapcsolóval
érvényteleníthetőek.
További szűkítést tesz lehetővé a lista alatt elhelyezett lebukkanó
lista, mely az egyedek vizsgálattal összefüggő jellemzőit
tartalmazza.
A listában a "Nem megfeleltek nélkül" beállítás az
alapértelmezés.
Adatközlő elemek:
A lista mellett bal oldalon álló mezők szolgálnak a mintára
vonatkozó egyéb adatok megjelenítésére.

Feldolgozó eszközök:
Az [Iktatás] kapcsoló működése:
- Ha a választott minta már iktatva van, akkor megjelenik
az iktatókönyv és a mintára vonatkozó részletes adatokat
megtekinthetjük, illetve módosíthatjuk.
- Ha a választott minta még nem lett iktatva, akkor az iktatás mintákra vonatkozó lépéseit kell végrehajtanunk.
A IV.1.2-ben leírt módon a megrendelés adminisztrálása
után a az iktatókönyv vonatkozó adatait tölthetjük ki.
Az iktatás befejeztével a mintavételi adatlap jelenik
meg.
Az iktatás részletes ismertetését lásd az 1.sz. függelékben (F.1) !
A mintavételi adatlap részletes ismertetését lásd a IV.2.5
pontnál!

Az [Adatlap] kapcsoló működése:
Iktatott minta esetén az egyed mintavételi adatlap-ja
jelenik
meg (IV.2.5).
Nem iktatott (új)minta esetén az [Iktatás] kapcsoló
leírásának
második bekezdésében leírtak történnek.
Az [Nyomtatás] kapcsoló működése:
Ha a Minták lapon végezzük el a nyomtatást, akkor a minta
jellegétől
függő
Összevont
vizsgálati
jegyzőkönyvet
nyomtathatjuk ki (ha a réteg/anyag fajtához van ilyen rendelve).
A részletes leírást lásd a IV.2.3 pontnál!
Az [Új minta] kapcsoló működése:
Új mintavételi hely felvételéhez használhatjuk a kapcsolót. Lásd
az alábbi példát!

IV.3.1.3 Példa - Új minta létrehozása, feldolgozása
Példánkban egy új Talajazonosítás kontrollvizsgálat létrehozását
és feldolgozását követhetjük nyomon.
A mintavétel helye: Töltés, 3+600 bal oldal.
A Program lapon válasszuk ki a Talajazonosítás-t és térjünk át a
Minták lapra!
Nyomjuk le az [Új minta] kapcsolót!

A megjelenő képernyő általános objektumainak ismertetését lásd
a IV.2.2 és a IV.1.1 pontnál!
Állítsuk a fenti jelölést az Új mintavétel/mérés felvétele opcióra!
Ha a mintát magunk vettük, akkor a felső tartományban egyéb
beállítast ne végezzünk (lásd IV.2.2/2)!

Az új mintavétel vagy mérés helye tartomány pontos kitöltése
rendkívül fontos!
Rovatok:
Réteg/anyag: a rovatba beírhatjuk a szerkezeti
réteg
kódját, vagy ENTER-t ütve a
felbukkanó listából kiválaszthatjuk a kívánt
réteget.

Ha a keresett réteg nem szerepel a
listában, akkor az alsó lebukkanó szűrő
opcót állítsuk át Minden réteg(anyag)
értékre!
Km.szelv.:
Írjuk be a 3 és a 600 értékeket!
Pálya/oldal: Állítsuk a rovatot 3-ra (Bal)!
A hely pontos meghatározása után nyomjuk le a [Rendben]
kapcsolót!
A minták lapon a listában megjelenik az új mintavételi hely:

(Álljunk az új mintára és) válasszuk az [Iktatás] kapcsolót!

IV.4. FELDOLGOZÁS IKTATÓSZÁM ALAPJÁN
Alkalmazását a már iktatott minták és helyszíni vizsgálatok
utófeldolgozásához javasoljuk. Itt együtt láthatjuk a munkában
felvett összes mintát és helyszíni vizsgálatot függetlenül a
szakasz és réteg besorolástól.

A felület megjelenésében és használatában szinte megegyezik a
Feldolgozás mintánként (IV.2) felhasználói képernyőjével az
alábbi különbségektől eltekintve:
A Szakasz/Csoport és a Réteg/anyag rovatok csak
adatközlésre szolgálnak - a hálóban kiválasztott minta jellemzőit
mutatják.
-

Nem hozhatunk létre Új mintát.

- Együtt láthatjuk a mintákat és a helyszíni vizsgálatokat a lista
alatt található Helyszíni mérések opció bejelölése esetén.

A további elemek használatás lásd a IV.2 pontnál!

IV.5 IKTATÓKÖNYV
A választott munkának megfelelő iktatókönyv egész évi összes
adatának áttekintését, lekérdezését, utófeldolgozását továbbá
kimutatások és számlamellékletek készítését teszi lehetővé.

A hálóban az év eleje óta iktatott egyedek legfőbb jellemzőit
láthatjuk.
A sor dőlt betűs, ha az iktatószám le van zárva.
A munkaszám piros ha a a sor nem a kiválasztott munkához
tatozik (fekete - megnyitott munka).
Az iktató könyvben is elvégezhetjük a Munkaválasztást (II.8),
azaz áttérhetünk egy másik munkára a
kapcsoló
segítségével. A kapcsoló "engedélyezett" ha a munkaszám piros.
A még le nem zárt iktatási adatokat módosíthatjuk a baloldali
mezőkben (és a módosítást a [Rendben] kapcsolóval
érvényesíthetjük).

Különleges eszközök:
[Kigyűjtés] kapcsoló: különféle szempontok szerinti lekérdezést
tesz lehetővé.

A rovatok akkor válnak kitölthetővé, ha a sor elején álló opciót
bejelöljük.
A tartomány jellegű rovatok - iktatószám(iktatás), iktatás
dátuma, mv.időp. - valamelyik intervallum határának
kitöltetlenül hagyása a gyűjtés szempontjából korlátlanságot
jelent.
Pl. Ha a Mv.időp. rovatnak csak a második mezőjét töltjük ki 1999.06.12 -, akkor a lekérdezés eredménye az összes olyan
iktatott egyed lesz, amelynek a mintavétele 1999.06.12-ig
megtörtént.
A szöveg típusú rovatokba elég szótöredéket írni és nem
különbözteti meg a kis- és nagybetűket.
Pl. Ha a Felelős rovat tartalma: bor, akkor a kigyűjtés
eredményként azokat az egyedeket kapjuk, melyekért felelős pl.
Boros Ede, Kiss Gábor...
Összetett kigyűjtés esetén a rovatok között "logikai és" kapcsolat
áll fenn.
Pl. Megrendelő: Utép Bt, Mintavevő: Kiss Gábor
Eredmény: Azok az egyedek melyek megrendelője az Utép Bt és
a mintát Kiss Gábor vette.

Az egyedhez rendelt vizsgálatot a lebukkanó listából
választhatjuk ki. A lekérdezés az olyan egyedeket fogja
tartalmazni, amelyekhez hozzá lett rendelve a választott
vizsgálat.
A Csak a választott vizsgálat opció hatása a minta jellegű
egyedekre vonatkozik, és kizárólag a [kimutatások] és a [számla]
kapcsolók használata esetén jelentkezik (lásd alább).
A kigyűjtési telítettség: mutató arra utal, hogy a lekérdezési
feltételeket
(egyelőre)
nem
halmozhatjuk
korlátlan
mennyiségben, s a mérőszám azt jelzi, hogy a kihasználtság
éppen milyen szintű.
A
kigyűjtési
feltételeket
érvényesíthetjük.

a

[Rendben]

kapcsolóval

A [Kigyűjtés] kapcsoló "benyomott" állapota azt jelzi, hogy az
iktatókönyv adatbázisra szűrőfeltétel van érvényesítve.
A [Kiadás], a [Számla], az [Irattározás,lezárás], és a
[Kimutatások] kapcsolók hatásköre a Kigyűjtésnek megfelelő
egyedekre vonatkozik. Ha nem történt Kigyűjtés, akkor csak
egyetlen kiválasztott egyedre.
A kapcsolók hatására statisztikai adatbázis készül, amelyből a
kiválasztott művelet elvégezhető illetve a nyomtatvány
elkészíthető.

A háló alatt bal oldalon látható két lebukkanó lista a statisztikai
adatbázis tartalmának további szűkítését teszi lehetővé.

Átadás-átvételnél és Lezárásnál célszerű az értékeket
alapállapotban hagyni.
[Kiadás] kapcsoló: a Kigyűjtésnek megfelelő egyedekről Átadásátvételi jegyzőkönyvet készíthetünk. A nyomtatással egyidejűleg
az itktatókönyv jelölt egyedei "kiadott"-tá válnak, az Átadó és az
Átvevő rovatok tartalma visszaíródik az iktatókönybe.
[Számla] kapcsoló: a Kigyűjtésnek megfelelő egyedekről tételes
Számlamellékletet vagy Számlaösszesítőt készíthetünk. A
nyomtatással egyidejűleg az itktatókönyv jelölt egyedei
"számlázott"-tá válnak.

FÜGGELÉK
F.1 IKTATÁS
F.2 ADATLAPOK FELDOLGOZÁSA
F.3 MINTAJEGYZŐKÖNYVEK
F.4 RENDSZERKÓDOK

F.1 Iktatás
F.1.1 Helyszíni vizsgálatok iktatása
Egy iktatószámra UT-02 vizsgálatból 11 darabot, az összes többi
helyszíni vizsgálatból 8 darabot iktathatunk.
Az iktatás menete:
Az első mérés iktatása során a gép által felkínált
iktatószámot
fogadjuk el, és töltsük ki az iktatási rovatokat!

csak

A többi - azonos számra iktatandó - vizsgálat esetében
kattintsunk a listában a kívánt iktatószámú elemre!

Az iktatási rovatok az eredetileg rögzített értékeket veszik
fel.

F.1.2 Minták iktatása
Egy iktatószámra egy minta és a rajta elvégzendő vizsgálatok
kerülhetnek.
Alapesetben az iktatás a rovatok kitöltését jelenti.
Ha a minta valamilyen összefüggésben áll egy már
korábban
iktatott egyeddel - pl. azonos helyről származnak -, akkor
az
iktatószám hivatkozás rovatba írjuk be a keresett egyed
iktatószámát!

Az iktatási rovatok a hivatkozott mintánál rögzített
értékeket
veszik fel, de az Iktatószám az új érték marad. Ha átírjuk
a
rovatok tartalmát, az csak az új egyedre lesz érvényes.

F.1.3 Fúrt aszfaltminták iktatása
A fúrt minták iktatására három alternatíva kínálkozik:
a.
A fúrt mintát úgy iktatjuk, mint egy egyszerű mintát
(F.1.2),
a vizsgálandó további fúrtminta darabokat egyenként
vesszük fel és az iktatószám hivatkozás rovattal
teremtünk
kapcsolatot a darabok és a mintavételi jegyzőkönyv
között.

Határozzuk meg az Átfúrt rétegek listát az Új és a Töröl
kapcsolók segítségével, az Egyedi fúrás opciót pedig jelöljük
be!
Ilyenkor mintavételi adatlapon a vizsgálati utasítások
rovatban előírt egyedek csak az eredeti rétegen jönnek létre, a
mintavételi jegyzőkönyvre pedig csak egy fúrás jellemzői
kerülnek fel. (Az általános leírás lásd a c. pontnál!)

A nyomtatványt lásd az F.3 függelékben!

b.
A fúrt mintá(ka)t úgy iktatjuk, mint a helyszíni
vizsgálatokat
(F.1.1),.
Ha szükséges, a laborban vizsgálandó fúrtminta darabokat
utólag, egyenként vesszük fel és az iktatószám hivatkozás
rovattal teremtünk kapcsolatot a darabok és a mintavételi
jegyzőkönyv között.

Határozzuk meg az Átfúrt rétegek listát, a Kézi
feldolgozás
opciót pedig jelöljük be! Ilyenkor mintavételi adatlapon a
vizsgálati utasítások rovatban előírt egyedek nem jönnek
létre, a mintavételi jegyzőkönyvön az összes egy számra
iktatott
fúrás felkerül.

A nyomtatványt lásd az F.3 függelékben!

c.
A fúrt mintá(ka)t a beépített algoritmust felhasználva
iktatjuk:
Az iktatás során több iktatószám keletkezik - az első a
mintavételi jegyzőkönyv, a többi a fúrt minta darabok
vizsgálata
számára. A módszer ötvözi a helyszíni vizsgálatok
iktatási
metódusát és a minták feldolgozásának lehetőségeit.
Pl.az elsőként iktatott fúrás mintavételi jkv. iktatószáma
0049
lesz, a vizsgálatokat tartalmazó iktatószám pedig 0050.
Ha az
Átfúrt rétegek listához további réteget is rendelünk, akkor
annak (azonak) mintaszámai automatikusan létrejönnek
(lásd alább) a vizsgálati iktatószámai pedig 0051 (0052,...)
lesznek.

Jelen esetben az eredeti AB-12-es réteghez egy K-20-as
réteget rendeltünk - ennek iktatószáma tehát majd 0051 lesz
és
létre fog jönni az AB-12-es mintaszámtól a rétegkódban
és az
EXTRA KARAKTER-ben eltérő új mintaszám. (Lásd
IV.1.1)

A Kézi feldolgozás és az Egyedi fúrás opciókat üresen
hagyjuk és a az iktatást elvégezzük.
Figyelem! Az új minta-ként létrejövő K-20-as mintaszám
a
K-20
mintánként)!

rétegnél

lesz

megtalálható

(Feldolgozás

A további fúrásokat a helyszíni vizsgálatok mintájára
visszaiktatjuk az eredeti 0049-es számra.

A minták mindegyikéhez létrejönnek a mintavételi
adatlapon
a vizsgálati utasítások rovatban előírt egyedek

A vastagított sorok azt mutatják, hogy melyik réteg egyedétől
hívtuk meg a mintavételi lapot. Ettől függetlenül az összes
rovat kitölthető.
Az egyes darabokon elvégzendő vizsgálatokat is beállíthatjuk
egy lapon.
Az Értékek átadása a "Vastagságmérés" adatlapnak opció
bejelölése esetén az értékek átkerülnek a jelzett
adatállományba (ha az még nincs kitöltve).
A nyomtatványt lásd az F.3 függelékben!

F.2 Adatlapok feldolgozása - beviteli képernyők
Általános jellemzők:

Az adatbeviteli lapokra általánosan jellemző, hogy amely rovatok
eltérő színnel vannak jelezve, azok tartalma máshonnan
származik, illetve közvetlenül ezen a képernyőn nem
módosítható.
A fejléc Megrendelő, Beép.v.szárm.h. rovatai az iktatókönyvből
érkeznek (ott módosíthatóak), a Mintaszám és az Iktatószám
rovatok pedig a mintához rendelt, nem módosítható azonosítók.
Az általában a beviteli felület alján elhelyezkedő Felhasznált
eszközök rovatok a [Szerkeszt] kapcsolóval módosíthatóak.
Használata megegyezik a II.6-ben leírtakkal, de alkalmazása csak
akkor indokolt, ha nem az eredetileg (II.6) a vizsgálathoz rendelt
eszközöket használjuk.
Az adatok feltöltése vagy módosítása után nyomjuk le a [Mentés]
kapcsolót, így rögzíthetjük az eredményeket!
[Nyomtatás] :az adatbeviteli lapról közvetlenül is nyomtathatjuk
a mérési lapot illetve az egyedi vizsgálati jegyzőkönyvet. A
kapcsoló használatával egyidejűleg automatikusan Mentés is
történik. A nyomtatás leírását lásd a IV.1.3 pontnál!
A továbbiakban azon adatbeviteli lapok részletezése következik,
amelyek feldolgozásában valamilyen speciális - nem magától
értetődő eljárást kell követnünk vagy eszközt kell kezelnünk.

TALAJVIZSGÁLATOK (001-099)
001 - Izotópos tömörségmérés

Proctor (003 esetén Marshall) hozzárendelése és a Tömörségi
fok kiszámítása:
A dmax és a max értékek kézzel is beírhatóak, de ha van elvégzett
Proctor (023), CBR (024), Nedves testűrűség (107) vagy
Marshall testsűrűség (209) eredményünk, akkor használjuk azt,
hivatkozva rá az iktatószámával. Ha a keresett iktatószámot
tudjuk, akkor beírhatjuk a Iktatósz. rovatba, különben kattintsunk
a
kapcsolóra!

A felbukkanó listában az aktuális munkában elvégzett Proctor,
CBR és Testsűrűség vizsgálatok közül választhatunk.

Figyelem! A rendszer nem tiltja az eltérő rétegek közötti
átjárást!
A réteg jellegétől függően számíttathatjuk ki a Tömörségi fokot a
dmax vagy a max értékekkel a jelölő opciók segítségével.

003 - Aszfaltburkolat izotópos tömörségmérése
Az adatlap feltöltésének módszere megegyezik a 001 Izotópos
tömörségmérés adatlapban leírtakkal.
010 - Tárcsás teherbírásmérés

Az adatok értelemszerű feltöltése után a grafikont a [Grafikon]
kapcsolóval jeleníthetjük meg. A teherbírási jellemzőket
kiszámíttathatjuk a Közelítő képletek és az Abszolút képletek
alkalmazásával is, a megfelelő opciót kiválasztva.
A vizsgálati jegyzőkönyv nyomtatása során beállíthatjuk, hogy a
jegyzőkönyvön a Tt és a C értékek megjelenjenek-e.

A mérési lap grafikonján megjeleníthetjük a süllyedési értékek
által meghatározott trendvonalakat a pontok abszolútértékéhez
tartozó töröttvonal mellett.

011 - Könnyűejtősúlyos teherbírásmérés

A számított E2 értéket kiszámíttathatjuk a "Baksay-féle" táblázat
értékeihez való interpolálás módszerrel, vagy a
Evd-9.1
0.52
képlet segítségével.
012 - Billenőkaros behajlásmérés

A Mérőóra állása rovatok előtt álló mezők a mérés helyzetére
vonatkoznak. Lehetséges értékei: K
- Külső
B
- Belső

013 - Talaj zavart mintavétele
A mintavétel jellegű adatlapok kitöltési jellegzetességeit lásd a
IV.2.5 Mintavételi adatlap feldolgozása pont ismertetésénél.
016 - Talajminta előkészítése
Az előkészítés jellegű adatlapokhoz nem tartozik adatbeviteli
felület. Ha hozzárendeljük a mintához, akkor bármelyik adatlap
feltöltése esetén az előkészítés feldogozottsága teljessé (R M L)
válik. Az iktatókönyvben, számlamellékletben stb. megjelenik.
017 - Víztartalom meghatározása (talaj)
Feltöltése értelemszerű. Átlagot csak mindkét vizsgálat feltöltése
esetén számol - kötelezően párhuzamos vizsgálat.
018 - Szemeloszlás meghatározása (talaj)

A fenti opciósorozatból kiválaszthatjuk, hogy milyen szitasorral
végeztük el a vizsgálatot. (Egyedi szitasorok - lásd AlapadatokVizsgálati eszközök/Saját szitasorok II.1.b)

Az [Eredmények] és a [Grafikon] kapcsolók leírását lásd a 019es vizsgálatnál!

019 - Szemeloszlás meghatározása vegyes eljárással

A fenti opciósorozatból kiválaszthatjuk, hogy milyen szitasorral
végeztük el a vizsgálatot.
A [2.0 alatti rész átmosva] kapcsolót akkor használjuk, ha a
vegyes eljárás során a 2.0-es szitán még túl sok anyag hullott át,
ezért a maradéknak csak az átmosott részét vitték tovább.
Hidrométer száma: ha a rendszerben kalibrált hidrométer gyári
számát beírjuk a rovatba, akkor az átmérő, korrekciós és
tömeg% adatokat a program automatikusan keresi ki illetve
számolja.
(Lásd Alapadatok/Vizsgálati eszközök/Hidrométerek... II.1.c)
A vizsgálati eredmények meghatározásához nyomjuk le az
[Eredmények] kapcsolót!
A talaj szabványos megnevezését a rendszer (egyelőre) nem tölti
ki automatikusan, azt kézzel kell beírni.

A szemeloszlási görbe megjelenítéséhez használjuk a [Grafikon]
kapcsolót!

A grafikon alatti [Frissít] kapcsoló lenyomására a program
átrajzolja a görbét. Erre bizonyos monitorok képfrissítési
frekvenciája mellett lehet szükség.

020 - Konzisztencia határok

Term.víztartalom rovat: ha a rovat üres és végeztünk víztartalom
meghatározást (017), akkor annak értéke megjelenik a rovatban.
[Grafikon és eredmények] kapcsoló:
Meghatározza a WL, a WP, az IP és az IC értékeket és a
Talaj
leírását. A WL, és a WP értékek átírhatóak, átírás esetén a
további három jellemző átszámolódik.
Felrajzolja a víztartalom-ütésszám grafikont a beállított
skálának megfelelő függőleges léptékkel.
021 - A szemmegoszlás meghatározása ülepítéssel
A vizsgálat adatlapja azonos a 019 vizsgálatéval.

022 - Izzítási veszteség
Feltöltése értelemszerű. Átlagot csak mindkét vizsgálat feltöltése
esetén számol - kötelezően párhuzamos vizsgálat.

023 - Proctor

(A Tálka száma rovat kitöltése kötelező)
Közelítő polinom fokszáma: alapértelmezett értéke 4. A rovat
átírható, de nem lehet nagyobb mint a vizsgálatok száma mínusz
egy (ha nagyobb, a gép az alkalmazáskor visszaállítja). A
fokszám egyaránt meghatározza a grafikont és az
eredményszámítást.
[EXCEL] kapcsoló: ha a grafikont az EXCEL táblázatkezelőn
keresztül kívánjuk nyomtatni, akkor már itt megformázhatjuk az
EXCEL görbét - megnyitja a kívánt XLS fájlt és átadja annak az
adatokat.
Lásd az Alapadatok/Környezet (II.10) pont leírását!
[Eredmények] kapcsoló: meghatározza a megfelelő fokszámú
közelítő polinom egyenletét, majd kiszámítja lokális
szélsőértékhelyét és szélsőértékét > Wopt, dmax

[Grafikon] kapcsoló: meghatározza a megfelelő fokszámú
közelítő polinom egyenletét és felrajzolja a görbét.

A Nyomtatvány keretben álló értékek adják meg a jegyzőkönyre
rajzolandó grafikon vízszintes skálájának határértékeit.
A nyomtatványon megjelenő tartományt jelképezi a vastagított
sötét keret.
024 - CBR
A vizsgálat adatlapja azonos a 023 vizsgálatéval.
025 - Szervesanyagtartalom meghatározása
Feltöltése értelemszerű. Átlagot csak mindkét vizsgálat feltöltése
esetén számol - kötelezően párhuzamos vizsgálat.
027 - Szemeloszlás meghatározása (talaj)
A vizsgálat adatlapja azonos a 018 vizsgálatéval, vizsgálati
jegyzőköny formátuma pedig 019 vizsgálatéval

028 - Szemeloszlás meghatározása (talaj)
A vizsgálat adatlapja azonos a 019 vizsgálatéval.

BETONVIZSGÁLATOK (101-199)
103-104 - Próbatestek készítése, tárolása, szállítása
Az adatlap a beton próbatestek mintavételi jellegű
kísérődokumentuma. Az adatok mindegyike megjelenik a 111-es
Beton törése adatlapon (az egyiken átírt érték átíródik a másikon
is), a részletes leírást lásd ott.
107 - Stabilizációs próbatest készítése
Az adatlap a stabilizációs próbatestek jellemzőinek rögzítésére és
a próbatest sűrűségének meghatározására szolgál.

Teoretikus száraz testsűrűség érték is meghatározható, ha a
próbatestek víztartalmát megadjuk.
A kapott testsűrűség érték alkalmazható (pl CKT esetén) az
izotópos tömörségmérés - 001 adatlap feldolgozásához, vagyis a
Proctor iktatószámához beírhatjuk a 107-es vizsgálat
iktatószámát illetve a
kapcsolóval lehívott listában ez a
vizsgálati egyed is megjelenik.
(Lásd 001 vizsgálat!)

111 - Beton törése

Speciális objektumok:
A konzisztencia és a különleges jelzés lebukkanó listák
törmér-

lése a mellettük álló
kapcsolóval lehetséges.
Az adalékanyag- és az adalékszer mennyisége rovatok

tékegysége megadható % vagy kg/m3 dimenzióban.
Mérési adatok:
Ha a nyomott felület oszlopok mindkét rovatát kitöltjük, akkor a
számítások kockára vonatkoznak, és a két érték a kocka két
alapélének hosszát jelenti. Ha csak az első rovatot adjuk meg,
akkor a számítások hengerre vonatkoznak, ahol a megadott érték
a henger átmérője.
A képernyő jobbszélén álló
kapcsoló lenyomott állapota
esetén a vonatkozó értékek visszaíródnak az iktatókönyvbe.

Ha a törőgépünknek van digitális kimenete, úgy az a Parallel
Kft. szakembereinek közreműködésével csatlakoztatható a
rendszerhez...

113-115 - Fagyasztási próba 1-25 (,26-50 és 50-100)

Az adatlap feltöltésének módja azonos a 111 Beton törése
adatlapnál látottakkal.
116-118, 120-121 és 128-130 - Frissbeton vizsgálatok

A frissbetonra vonatkozó minden mintavételi és vizsgálati adat
egy adatlapon szerepel.
A konzisztencia, víztartalom, testsűrűség és cementtartalom
vizsgálatok a jobboldali lapozó objektumban tölthetőek fel.

122 - Betonkeverék készítése adott receptúra alapján
Adatlappal nem rendelkező de kezelt vizsgálat. A leírást lásd a
016 pontnál!
124-127 - Beton vízzáróság vizsgálata

Az adatlap feltöltésének módja azonos a 111 Beton törése
adatlapnál látottakkal.
A vízbehatolás grafikus megjelenítését és rögzítését integrált
rajzolófelület teszi lehetővé.

ASZFALTVIZSGÁLATOK (201-299)
200-201-202 - Magmintavétel aszfaltburkolatból
Az adatlap megjelenése és használata szorosan összefügg a minta
iktatási módjával - az iktatást és a mintavételi lapo(ka)t lásd a
fúrt aszfalminták iktatása függelékben (F.1.3)!
203 - UT-02

Az adatlap feltöltése értelemszerű.
Az egy számra iktatott méréseket a mérés sorszámától
függetlenül a kezdő kilométerszelvény szerint rendezi:
- bal oldalon növekvő,
- jobb oldalon csökkenő sorrendbe.

204 - Keréknyomosodási vizsgálat (LCPC)

Az adatlap az LCPC típusú nyomvájú gép
feldolgozására lett kifejlesztve.
Grafikon a mérési lap nyomtatványhoz tartozik.

adatainak

206 - Aszfaltminta előkészítése
Adatlappal nem rendelkező de kezelt előkészítési művelet. A
leírást lásd a 016 pontnál!
207 - Fúrt minta fűrészelése
Adatlappal nem rendelkező de kezelt előkészítési művelet. A
leírást lásd a 016 pontnál!
208 - Aszfaltrétegek vastagságmérése

Feltöltése értelemszerű.

209-210 - Aszfaltminta testsűrűségmérése

Ha történt Hézagmentes testsűrűség (215) vizsgálat, akkor annak
eredménye Sao megjelenik az adatlapon, de az kézzel is beírható.
Kötelezően párhuzamos vizsgálat.
211-212 - Kötőanyagtartalom meghatározása (hideg/meleg)
Párhuzamos szemeloszlási és extrahálási adatlap.

Feltöltése értelemszerű.
ismertetésénél!)

(Az

elvét

lásd

a

228-as

lap

213 - Oldószer visszadesztillálás
Adatlappal nem rendelkező de kezelt előkészítési művelet. A
leírást lásd a 016 pontnál!

214 - Aszfaltkeverék víztartalma

Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.
215 - Aszfaltkeverék hézagmentes testsűrűsége

Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.

216 - Marshall-féle próbatest készítése
Adatlappal nem rendelkező de kezelt előkészítési művelet. A
leírást lásd a 016 pontnál!

217 - Marshall-féle mechanikai vizsgálat

Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.
218 - Ásványi anyag-keverék szemmegoszlása
A vizsgálat adatlapja azonos a 018 vizsgálatéval.
219 - Aszfaltkeverék készítése adott receptúra alapján
Adatlappal nem rendelkező de kezelt előkészítési művelet. A
leírást lásd a 016 pontnál!

222 - Aszfaltburkolat érdességmérése (homokmélység)

A mérési adatok feletti opciósorban állítható be az alkalmazott
homoktérfogat (Egyéb: saját beírás).

223 - Aszfaltkeverék alkalmassági vizsgálata
Az adatlap nem működtethető a LABOR modulban.
Használatának leírását lásd az ASZFALT ALKALMASSÁGI
kézikönyvben!
228 - Kötőanyagtart. megh. automata extrahálóberendezéssel

Az adatlap egyben tartalmazza a kötőanyagtartalom
meghatározás és a szemeloszlás vizsgálatot.
A nedvességtartalom érték akkor jelenik meg, ha mintán a
vonatkozó vizsgálatot elvégeztük.
229 - Fúrt aszfalminta testsűrűségmérése

Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.

230 - Egyirányú nyomószilárdság

Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.
231 - Szabad hézag, bitumen telitettség és tömörségi fok

Nem vizsgálat jellegű adatlap. Az egyes vizsgálatok
eredményeinek értékelésére, a mintára vonatkozó eredmények
számítására alkalmazható. Ha vonatkozó vizsgálatokat
elvégeztük, akkor azoknak eredményei megjelennek az
adatlapon, de kézzel is beírhatóak.

232 - Öntöttaszfalt pecsétnyomás vizsgálata

Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.
237 - Mintavétel utáni helyreállítás
Adatlappal nem rendelkező de kezelt előkészítési művelet. A
leírást lásd a 016 pontnál!
239 - Minta előkészítése öntöttaszfaltból és bit.habarcsból
Adatlappal nem rendelkező de kezelt előkészítési művelet. A
leírást lásd a 016 pontnál!
240-242 - Aszfaltok mintavétele
Mintevételi lap. A vizsgálat adatlapja azonos a 013 vizsgálatéval.
260-261 - Aszfalt keverékterv, gyártási utasítás
Az adatlap nem működtethető a LABOR modulban.
Használatának leírását lásd az ASZFALT ALKALMASSÁGI
kézikönyvben!

ÁSVÁNYI ANYAG VIZSGÁLATOK (301-399)
300 - Ásványi anyagok mintavétele
Mintevételi lap. A vizsgálat adatlapja azonos a 013 vizsgálatéval.
301 - Minta előkészítése
Adatlappal nem rendelkező de kezelt előkészítési művelet. A
leírást lásd a 016 pontnál!
302 - Ásványi anyag szemeloszlási vizsgálata szitálással
A vizsgálat adatlapja azonos a 018 vizsgálatéval.
303 - Ásványi anyag szemeloszlási vizsgálata (hidrometrálás)
A vizsgálat adatlapja azonos a 019 vizsgálatéval.
304 - Agyag-iszap tartalom
Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.
308 - Los-Angeles vizsgálata
Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.
309 - Szemalak vizsgálata
Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.
311 - Cementminta előkészítése
Adatlappal nem rendelkező de kezelt előkészítési művelet. A
leírást lásd a 016 pontnál!
312 - A kötési idő meghatározása (CEMENT)
Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.
312 - Térfogatállandóság meghatározása (CEMENT)
Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.

314 - Őrlési finomság meghatározása (CEMENT)
Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.
317 - BNV érték meghatározása

A vizsgálati jegyzőkönyvön a legmegfelelőbb-nek választott
érték jelenik meg. Kötelezően párhuzamos vizsgálat.
319 - CEMENT mintavétele
Mintevételi lap. A vizsgálat adatlapja azonos a 013 vizsgálatéval.
320 - BETON adalékanyag szemmegoszlás meghatározása
A vizsgálat adatlapja azonos a 018 vizsgálatéval.
A jegyzőkönyv nyomtatásánál beállítható opció az adalékanyag
jellegének megfelelő határgörbe megjelenítése a nyomtatványon!
(A határgörbe kiválasztását - osztályozott, osztályozatlan, Dmax - a
program automatikusan végzi el)
A görbék helyes megjelenésének feltétele, hogy az alap adatbázis
fel legyen töltve. Lásd Alapadatok/Beton adatléka. határgörbék
II.9!
321 - Ásványi anyag hézagmentes testsűrűsége
Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.

BITUMENVIZSGÁLATOK (301-399)
400 - Bitumen mintavétele
Mintevételi lap. A vizsgálat adatlapja azonos a 013 vizsgálatéval.
401 - Bitumen penetrációja

Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.
402 - Bitumen lágyuláspontja

Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.
404 - Bitumen előkészítése vizsgálathoz
Adatlappal nem rendelkező de kezelt előkészítési művelet. A
leírást lásd a 016 pontnál!
405 - Bitumenemulzió mintavétele
Mintevételi lap. A vizsgálat adatlapja azonos a 013 vizsgálatéval.

406 - Bitumenemulzió előkészítése vizsgálathoz
Adatlappal nem rendelkező de kezelt előkészítési művelet. A
leírást lásd a 016 pontnál!

413 - Bitumenek töréspontja (FRAASS)

Az adatlap feltöltése értelemszerű.
414-415 - Bitumen duktilitása

Kötelezően párhuzamos vizsgálat. Feltöltése értelemszerű.

F.3 Mintajegyzőkönyvek
Általános jellemzők:
Fejléc:
A felső keretben a laboratóriumra vonatkozó információk
vannak.
NAT és ISO információk beállítása:
Supervisor/Vizsgálatok,szabványok menüpont (I.13)
Labor pontos neve, címe, telefon, E-mail:
Supervisor/Regisztrált laboratóriumok-Részletes
adatok
Logo:
A labor kódja alapján megállapított nem módosítható
kép.

A vizsgálat címe és szabványszáma:
Supervisor/Vizsgálatok,szabványok menüpont (I.13)
A címsáv alatti tartomány baloldali négy rovatának tartalma az
iktatókönyvből származik. A jobboldali keretben a vizsgálati
egyed azonosítási jellemzői vannak.
A iktatószám felépítése:
P
GE / 1999 /
01
/ 0127 . 001
1
Labor r. Egység

Labor rövidítés:

Év

Iktatókönyv

Érk.szám Vizsg.kód Extra kar.

A labor kódja alapján megállapított nem módosítható betűjel.
Egység: Lásd Supervisor/Regisztrált laboratóriumok !

Lábléc:
A mérés bizonytalansága sor meghatározását lásd
Supervisor/Vizsgálatok,szabványok menüpontnál (I.13)!

Eszközök sor:
menüpontnál!

Lásd

az

a

Alapadatok/Vizsgálatok-eszközök

