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Reziumė 

Asfalto dangos konstrukcijos sluoksnių optimalus sutankinimo laipsnis ir oro tuš-
tymių kiekis yra vieni pagrindinių dangos ilgalaikiškumo rodiklių. Nepakankamai 
sutankinta danga yra mažiau atspari automobilių eismo apkrovoms ir žalingam 
aplinkos poveikiui. Šiuo metu asfalto dangos konstrukcijos sluoksnių sutankinimo 
laipsnis kontroliuojamas taikant laikui imlius, konvencinius ardomuosius meto-
dus, gręžiant kernus ir juos bandant laboratorijoje. Šis metodas yra brangus, jį 
taikant gadinama kelio danga, o asfalto dangos kokybė patikrinama tik pavie-
niuose taškuose. Būtina įvertinti ir taikyti inovatyvius neardomuosius metodus, 
leidžiančius kokybinius asfalto dangos rodiklius nustatyti neardant dangos, dides-
niame jos plote, efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis. 

Disertacijoje nagrinėjama georadaro taikymo asfalto dangos konstrukcijos 
sluoksnių sutankinimo laipsniui nustatyti, atlikta pasaulinės praktikos apžvalga ir 
naudojimo Lietuvos automobilių keliuose galimybių analizė, atliekant eksperi-
mentinį tyrimą. Disertacijos tikslas – pritaikyti neardomąjį GPR metodą asfalto 
sluoksnių sutankinimo laipsniui nustatyti siekiant gerinti kelių tiesybos darbų ko-
kybės kontrolę ir patikrinti jo patikimumą, atliekant neardomuosius bei konven-
cinius tariamojo tankio tyrimus. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios 
išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros šaltinių ir autoriaus publikacijų 
disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba. Įvade suformuluota tiriamoji 
problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas ir darbo tikslas, jam pa-
siekti keliami uždaviniai, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo re-
zultatų praktinė reikšmė ir galimas pritaikymas bei pateikti ginamieji teiginiai. 
Pirmajame skyriuje aprašyta asfalto sluoksnių sutankinimo laipsnio ir oro tušty-
mių fizikinė samprata, pateikti asfalto dangų kokybei taikomi reikalavimai, apra-
šytas GPR veikimo principas, šiuo metu taikomų GPR modelių analizė ir su di-
sertacijos tema susijusių publikuotų mokslinių publikacijų apžvalga. Antrajame 
skyriuje aprašytas eksperimentinio tyrimo planas, metodika ir aprašyti tyrime tai-
kyti bandymų ir matavimų metodai bei technologijos. Trečiajame skyriuje, re-
miantis tyrimo rezultatais, įvertintas asfalto dangos sluoksnių sutankinimo laips-
nio nustatymo GPR metodu tikslumas ir patikimumas, lyginant su konvenciniais 
ardomaisiais metodais. Pasiūlyta metodika, regresiniai modeliai ir metodo tai-
kymo rekomendacijos.  

Disertacijos tema publikuoti keturi straipsniai: du – recenzuojamame mokslo 
žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duo-
menų bazėje, vienas – recenzuojamame tarptautinės konferencijos straipsnių rin-
kinyje, vienas – periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose. Disertacijos tema 
perskaityti keturi pranešimai tarptautinėse konferencijose, dvi iš jų organizuotos 
kitose šalyse. 
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Abstract 

The optimum degree of compaction and air voids content of asphalt pavement 

construction layers are among the main indicators of the durability of asphalt road 

pavement. The asphalt pavement with an insufficient degree of compaction is less 

resistant to traffic loading and the damaging effects caused by water. At present, 

the main way to control the compaction quality is to drill core specimens and test 

them in the laboratory. This method is expensive, damages the road surface, and 

the quality of asphalt pavement is verified only at several points. It is necessary to 

evaluate and apply innovative non-destructive methods, allowing us to determine 

the qualitative characteristics of asphalt pavement without causing damage to the 

road surface and at lower costs.   

This dissertation describes the use of Ground Penetrating Radar (GPR) to de-

termine asphalt pavement construction layers’ degree of compaction and air voids 

content and provides an overview of global practices and feasibility analysis on 

the application of GPR on the roads of Lithuania. The dissertation aims to apply 

the non-destructive GPR method to determine the degree of compaction in asphalt 

pavement construction layers, check its reliability and improve the quality control 

of construction works. The dissertation consists of an introduction, three chapters, 

general conclusions and recommendations, references and the author’s publica-

tions on the topic of the dissertation and a summary in English. The introduction 

formulates the research problem, relevance of the work, describes the research 

object and the aim of the work, tasks to achieve the aim, research methodology, 

scientific novelty of the work, its practical significance and possible application 

and defended statements. The first chapter describes the physical concept of as-

phalt layer compaction, the requirements for the quality of asphalt pavements, the 

principle of operation and physical concept of GPR, the analysis of currently used 

models and an overview of scientific publications on the topic of the dissertation. 

The second chapter describes the experimental research plan, the methodology, 

tests, measurement methods and technologies used in the research. Based on the 

results of the experimental study, the third chapter evaluates the accuracy and re-

liability of determining the compaction of asphalt pavement layers by the GPR 

method compared with standardised measurement methods. The methodology, re-

gression models and recommendations for the application of the method are pro-

posed. 

Four articles were published on the dissertation’s topic: two in a scientific 

journal included in Clarivate Analytics Web of Science, one in peer-reviewed con-

ference proceedings of an international conference, and one in serials and one-

time publications. Four papers on the dissertation’s topic were presented at con-

ferences in Lithuania and abroad.  
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Žymėjimai 

Simboliai 

𝐴1– Georadaro atspindžio nuo paviršiaus amplitudė voltais; 

𝐴𝑚– atspindžio nuo didelės plieninės plokštės amplitudė voltais; 

d – sluoksnio storis, cm;  

c – šviesos sklidimo greitis vakuume (3·10–8 m/s);  

t – impulso trukmė, s; 

k  – kalibravimo koeficientas (TTAC modelis); 

y – oro tuštymių kiekis, % (PANK modelis); 

k – kalibravimo koeficientas (PANK modelis); 

ɛr – santykinė dielektrinė skvarba (PANK modelis); 

𝐺𝑚𝑏  – tariamasis asfalto dangos tankis, Mg/m3 (CRIM ir ALL modeliai); 

𝜀𝐴𝐶  – asfalto sluoksnio santykinė dielektrinė skvarba (CRIM ir ALL modeliai); 

𝐺𝑚𝑚  – didžiausias asfalto mišinio tankis, Mg/m3 (CRIM ir ALL modeliai); 

𝑃𝑏  – bituminio rišiklio kiekis, % (CRIM ir ALL modeliai); 

𝐺𝑏 – bituminio rišiklio tankis, Mg/m3 (CRIM ir ALL modeliai); 

𝐺𝑠𝑏 – vidutinis užpildo tankis, Mg/m3 (CRIM ir ALL modeliai);  

𝜀𝑏 – bituminio rišiklio santykinė dielektrinė skvarba (CRIM ir ALL modeliai); 
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𝜀𝑠 – asfalto užpildo santykinė dielektrinė skvarba (CRIM ir ALL modeliai); 

TTAC – asfalto dangos įrengto sluoksnio tariamasis tankis, Mg/m3 (TTAC modelis); 

DV  – santykinės dielektrinės skvarbos vertė (TTAC modelis); 

𝐷cAC – sutankinimo laipsnis, % (𝐷𝑐AC  modelis); 

𝑘𝑒𝑟𝑛𝑜𝑀𝑖š. 𝑇𝑇 – asfalto mišinio bandinio tariamasis tankis, Mg/m3 (TTAC modelis); 

𝑡𝑖𝑝𝑜𝑀𝑖š. 𝑇𝑇 – tipo bandymo ataskaitoje nurodytas asfalto mišinio bandinio tariamasis 

tankis, Mg/m3 (TTAC modelis); 

𝑘 – kalibravimo koeficientas (TTAC modelis); 

𝑎, 𝑏, 𝑐 – asfalto mišinio korekcijos koeficientai (TTAC modelis); 

Vm – asfalto bandinio oro tuštymių kiekis, %; 

ρm  – asfalto mišinio didžiausiasis tankis, Mg/m3; 

ρb  – asfalto bandinio tariamasis tankis, Mg/m3; 

𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑  – asfalto bandinio (kerno) tariamasis tankis (SSD), Mg/m3; 

𝐷𝑐  – sutankinimo laipsnis, %; 

𝜌𝑟𝑑  – sausų dalelių tankis, Mg/m3; 

m1 – piknometro su antgaliu ir spyruokle masė, g;  

m2 – piknometro su antgaliu, spyruokle ir tiriamuoju ėminiu masė, g;   

m3 – piknometro su antgaliu, spyruokle ir tiriamuoju ėminiu ir vandeniu arba tirpikliu 

masė, g;  

Vp – iki atskaitos žymės pripildyto piknometro tūris, m3; 

𝜌𝑤 – vandens tankis bandymo temperatūroje, Mg/m3; 

S – tirpiojo rišiklio kiekis, %; 

𝑤 – vandens kiekis (drėgnis), %; 

𝑝 – patikimumo lygmuo; 

𝑟 – porinės koreliacijos koeficientas; 

𝑟𝑚𝑖𝑛  – mažiausia porinės koreliacijos reikšmė; 

𝑚 – matavimų skaičius; 

𝑘 – kintamųjų skaičius; 

𝑛𝑗 – j-ojo kintamojo stebėjimų skaičius; 

𝑟𝑗
2– j-osios imties rangų sumos kvadratas. 

Santrumpos 

GPR  –  georadaras (angl. Ground Penetrating Radar); 

PANK – Suomijos normatyviniame dokumente PANK-4122 pateiktas GPR oro tuštymių 

kiekio skaičiavimo modelis; 

CRIM – georadaro tankio skaičiavimo modelis (angl. Complex Refractive Index Model); 



 

ix 

ALL – modifikuotas GPR tankio skaičiavimo modelis (Al-Qadi, Leng & Lahouar); 

NDT – neardomųjų tyrimų metodas (angl. Non Destructive Testing); 

PQI –  elektromagnetinis asfalto kokybės sutankinimo kontrolės prietaisas (angl. Pave-

ment Quality Indicator); 

NDG – radiometrinis asfalto tankio matavimo prietaisas (angl. Nuclear Density Gauge); 

VHF – labai aukštų dažnių elektromagnetinės bangos; 

UHF – ultraaukštų dažnių elektromagnetinės bangos; 

AC  – asfaltbetonis; 

PS   – pagrindo sluoksnis; 

AS  – apatinis sluoksnis; 

PD  – pagrindo-dangos sluoksnis; 

AC P – asfalto pagrindo sluoksnio mišinys; 

AC A – asfalto apatinio sluoksnio mišinys; 

AC V – asfalto viršutinio sluoksnio mišinys; 

AC PD  – pagrindo-dangos asfalto mišinys; 

SMA – skaldos ir mastikos asfaltas; 

MA – mastikos asfaltas; 

PA – poringasis asfaltas; 

DV  – santykinės dielektrinės skvarbos vertė; 

TT  – tariamasis tankis; 

SN  – standartinis nuokrypis; 

SSD – standartiniu metodu nustatytas asfalto bandinio (kerno) tariamasis tankis; 

TIPO – asfalto mišinio tipo bandymo ataskaita; 

GHz – gigahercas; 

Mg – megagramas (tona); 

g – gramas; 

m – metras; 

cm – centimetras; 

s – sekundė. 

Sąvokos 

Sutankinimo laipsnis – įrengto sluoksnio sutankinimo laipsnis, apskaičiuojamas iš 

sluoksnio ėminio (gręžtinio kerno) tūrinio tankio ir susijusio asfalto mišinio ėminio Mar-

šalo bandinio tūrinio tankio. 

Asfalto konstrukcija – paprastai yra sudaryta iš asfalto pagrindo sluoksnio, jeigu reikia, 

iš asfalto apatinio sluoksnio ir iš asfalto viršutinio sluoksnio arba tam tikrais atvejais tik iš 

pagrindo-dangos sluoksnio. 
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Asfalto pagrindo sluoksnis – asfalto konstrukcijos apatinė dalis; šis sluoksnis paprastai 

įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių ar ant kito tinkamo pagrindo (pvz., sustip-

rinto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio) ir jam įrengti naudojamas asfaltbetonis (as-

falto pagrindo sluoksnio mišinys – AC P). 

Asfalto apatinis sluoksnis – asfalto sluoksnis, esantis po asfalto viršutiniu sluoksniu, jam 

įrengti naudojamas asfaltbetonis (asfalto apatinio sluoksnio mišinys – AC A). 

Asfalto viršutiniam sluoksnis – sluoksnis, kuriam įrengti naudojamas skaldos ir masti-

kos asfaltas (SMA) arba asfaltbetonis (asfalto viršutinio sluoksnio mišinys – AC V), arba 

mastikos asfaltas (MA), arba poringasis asfaltas (PA). 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis – vienas asfalto sluoksnis. Jis atlieka asfalto pag-

rindo sluoksnio ir asfalto viršutinio sluoksnio funkciją, jam įrengti naudojamas pagrindo-

dangos asfalto mišinys (AC PD). 

Posluoksnis – dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įren-

giamu sluoksniu (LAKD, 2008). 

Sluoksnio storis – atstumas tarp dviejų sluoksnį ribojančių paviršių. Atstumas tarp 

sluoksnį ribojančių paviršių nustatomas galiojančiais matavimo metodais (LAKD, 2015). 

Oro tuštymė  –  sutankintame asfalto bandinyje esanti oru užpildyta ertmė tarp bitumu 

padengtų užpildo dalelių (įskaitant visus esamus priedus).  

Oro tuštymių kiekis – oro tuštymių asfalto bandinyje tūris, išreikštas to bandinio viso 

tūrio procentais. 

Didžiausiasis tankis – asfalto mišinio be oro tuštymių tūrio vieneto masė. 

Tariamasis tankis – asfalto bandinio su oro tuštymėmis tūrio vieneto masė (LST, 2019c). 

Elektromagnetinė banga – elektromagnetinio lauko virpesiai (susiję sūkuriniai elektri-

niai ir magnetiniai laukai), sklindantys erdvėje baigtiniu greičiu. Elektromagnetinė banga 

yra skersinė. 

Santykinė dielektrinė skvarba – medžiagos dielektrinės skvarbos ir elektrinės konstan-

tos dalmuo. 

Dielektrinė skvarba – santykinės dielektrinės skvarbos ir elektrinės konstantos 

(vakuumo elektrinės skvarbos) sandauga, dar vadinama absoliučiąja dielektrine skvarba. 

Dielektrinės skvarbos tarptautinės vienetų sistemos vienetas – faradas metrui, F/m. 

Elektrinė konstanta – vakuumo elektrinio srauto tankio ir elektrinio lauko stiprio dal-

muo. 

Magnetinė juta – skaliarinis dydis, lygus magnetinės poliarizacijos vektoriui, padalytam 

iš magnetinio lauko stiprio vektoriaus ir magnetinės konstantos sandaugos (Žebrauskas et 

al., 2010). 

Savitasis elektrinis laidis – dydis, atvirkščiai proporcingas savitajai varžai. Matavimo 

vienetas – simensas metrui, S/m (Valiukėnas ir Žilinskas, 2006). 
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Įvadas 

Problemos formulavimas 

2019 m. Pasaulio ekonomikos forumo atliktų tyrimų duomenys rodo, kad pagal 

automobilių kelių kokybę Lietuva užėmė 39 vietą iš 141 pasaulio šalies. Skalėje 

nuo 1 iki 7 surinkome 4,8 balo (čia 1 – labai bloga kokybė, 7 – labai gera, lyginant 

su kitomis pasaulio šalimis), palyginimui – 2009 m. buvome 26 iš 131 šalies ir 

surinkome 5,3 balus (Schwab, 2009, 2019). Nors lenkiame artimiausius kaimy-

nus, tačiau šioje srityje esame ES vidutiniokai (14 vieta iš 27 šalių) ir kelių būklė 

kas metai blogėja, todėl turime užtikrinti nuolatinį automobilių kelių kokybės ge-

rinimą. AB „Kelių priežiūra“ duomenys rodo, kad per pirmus tris 2022 metų mė-

nesius Lietuvoje suremontuota tris kartus daugiau asfalto dangos išdaužų nei 

2021 m. ir net keturis kartus daugiau nei 2020 m. (2020 m. – 10 369 m2, 2021 m. – 

14 510 m2, 2022 m. – 41 602 m2). 2022 m. žiemą beveik kiekvieną parą tempera-

tūra svyravo tarp teigiamos ir neigiamos, o pasikartojantys atšilimo ir užšalimo 

ciklai skatina naujų išdaužų ir temperatūrinių plyšių atsiradimą. Visgi tai tikrai 

nėra vienintelė tokio smarkaus pažaidų padidėjimo priežastis. Pažymėtina, kad 

nors dangos būklė, aplinkos ir eismo sąlygos yra vienodos, vienose to paties ruožo 

vietose pažaidos susidaro, o kitose – ne. Tikėtina, kad tam įtakos gali turėti nevie-

noda asfalto dangos įrengimo kokybė.  
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Asfalto dangos kokybę lemia daugelis įvairių veiksnių – dangos storis, asfalto 

sluoksnio tariamasis tankis, asfalto mišinio granuliometrinė sudėtis, bituminio ri-

šiklio rūšis ir jo kiekis, tuštymių kiekis, užpildų fizikinės ir mechaninės savybės. 

Tačiau vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių asfalto dangos ilgaamžiškumą, yra 

tai, kaip asfalto dangos sluoksnis buvo įrengtas (sutankintas). Todėl vienas iš au-

tomobilių kelių statybos techninės priežiūros kontroliuojamų veiksnių yra asfalto 

dangos konstrukcijos sluoksnių sutankinimo laipsnis ir oro tuštymių kiekis. Ne-

pakankamo tankio danga yra mažiau atspari automobilių eismo apkrovoms, žalin-

gam vandens ir temperatūros svyravimų poveikiui.  

Šiuo metu pagrindinis būdas, padedantis kontroliuoti sutankinimo laipsnį ir 

oro tuštymių kiekį, yra gręžti kernus ir juos bandyti laboratorijoje. Nors ertmės, 

atsiradusios paėmus kernus, yra užtaisomos, bet išgręžtose vietose atsiranda ri-

zika, kad ilgainiui danga irs, atsiras duobių, be to, viršutinio kelio dangos sluoks-

nio gręžiojimas blogina estetinį vaizdą, važiavimo komfortą ir eismo saugumą, o 

kokybiniai parametrai patikrinami sąlygiškai tik keliuose asfalto dangos taškuose. 

Norint asfalto kokybę patikrinti didesniame asfalto dangos plote, būtina taikyti 

inovatyvius, neardomuosius metodus, tokius kaip georadaras (GPR), leidžiančius 

kokybinius asfalto dangos rodiklius nustatyti negadinant dangos, išilgai visam ke-

liui ir mažesnėmis sąnaudomis. 

Šiuo metu GPR metodas Lietuvoje taikomas asfalto dangos storiui nustatyti. 

GPR metodas dangos oro tuštymių kiekiui nustatyti taikomas kai kuriose Europos 

šalyse. Siekiant šį inovatyvų metodą taikyti Lietuvoje, sutankinimo laipsniui nus-

tatyti, būtina atlikti tyrimus, pagrindžiančius metodo patikimumą, bandymus at-

liekant esamomis sąlygomis bei parinkti tinkamiausią matematinį modelį, laiduo-

jantį matavimų tikslumą ir patikimumą. 

Šiame mokslo darbe analizuojami GPR taikymo asfalto dangos konstrukcijos 

sluoksnių tariamajam tankiui ir oro tuštymių kiekiui nustatyti pavyzdžiai ir pasau-

linėje praktikoje taikyti metodai bei matematiniai modeliai. 2018–2021 m. Lietu-

voje atlikti eksperimentiniai tyrimai. Tirta galimybė šiuos GPR tyrimų modelius 

pritaikyti asfalto dangos konstrukcijos sluoksnių sutankinimo laipsniui nustatyti 

ir panaudoti Lietuvos automobilių kelių techninei priežiūrai ir vidinei kokybės 

kontrolei. 

Darbo aktualumas 

Šiuo metu Lietuvoje taikomi konvenciniai įrengtos asfalto dangos kontrolės me-

todai. Nors šie metodai yra tikslūs, tačiau jie yra destrukciniai, brangūs, užimantys 

daug laiko ir užtikrinantys tik atskirų, atsitiktinių vietų kontrolę. Siekiant gerinti 
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asfalto dangos įrengimo kokybės kontrolę, būtina taikyti inovatyvius ir neardo-

muosius metodus, leidžiančius asfalto dangos kokybę patikrinti didesniame as-

falto dangos plote, o ne tik atskiruose atsitiktiniuose taškuose.  

Asfalto dangos konstrukcijos sluoksnio tariamajam tankiui ir oro tuštymių 

kiekiui nustatyti šiuo metu taikomi keli pagrindiniai modeliai: Suomijos norma-

tyviniame dokumente PANK-4122 „Oro tuštymių kiekio nustatymas naudojant 

GPR“ aprašytas modelis (Scullion & Saarenketo, 2008) (toliau – PANK-4122 

modelis), CRIM (angl. Complex Refractive Index Model), Bottcher ir modifikuo-

tas ALL. Skandinavijos šalyse, Estijoje ir Belgijoje prieš kelerius metus GPR 

technologija pradėta naudoti ir asfalto dangos konstrukcijos sluoksnių oro tušty-

mių kontrolei  (Grégoire, Wielen, Geem & Drevet, 2016; Saarenketo & Maijala, 

2012). Mūsų kaimynai latviai, pritaikę suomių PANK-4122 modelį, oro tuštymes 

kontroliuoja nuo 2020 m. Kitose šalyse šią GPR technologijos naudojimo sritį 

šiuo metu tiria mokslininkai. Nors išvardyti modeliai kai kuriose šalyse taikomi 

sėkmingai, tačiau ne visur juos pavyksta pritaikyti prie esamų sąlygų ir turimos 

įrangos. Atskleista, kad ne visų mokslininkų gauti rezultatai yra patikimi. Kai ku-

rių GPR rezultatų koreliacija su standartiniais bandymų metodais buvo silpna arba 

jos visai nebuvo. Netiksliems rezultatams didžiausią įtaką turėjo netinkamos įran-

gos ar modelio pasirinkimas, per mažas kalibravimo kernų skaičius, išoriniai truk-

džiai, galintys turėti poveikį antenos signalo kokybei, ar netinkamas duomenų ap-

dorojimas. Būtina išsiaiškinti pagrindines sąlygas, darančias įtaką matavimų 

kokybei ir tikslumui (Sebesta et al., 2006, 2013; Lalagüe, 2014; Maser & 

Carmichael, 2015; Pellinen et al., 2015).  

Siekiant georadaro (GPR) metodą taikyti ne tik oro tuštymių kiekiui, bet ir 

sutankinimo laipsniui nustatyti, būtina atlikti teorinius ir eksperimentinius metodo 

patikimumą pagrindžiančius tyrimus, bandymus atliekant Lietuvoje esamomis są-

lygomis. Taip pat būtina nustatyti pagrindinius matavimo atlikimo principus ir 

reikalavimus. Reikia parinkti, patobulinti arba sukurti tinkamiausią matematinį 

modelį, laiduojantį matavimų tikslumą, patikimumą ir leidžiantį GPR rezultatus 

panaudoti asfalto dangos konstrukcijos sluoksnių sutankinimo laipsniui nustatyti. 

Įrodžius metodo patikimumą, pateikti rekomendacijas dėl šio metodo taikymo at-

liekant Lietuvos automobilių kelių tiesimo (statybos) darbų vidinę kokybės kont-

rolę ir techninę priežiūrą. 

Tyrimų objektas 

Darbo tyrimų objektas – asfalto sluoksnių sutankinimo laipsnio nustatymas tai-

kant neardomąjį georadaro (GPR) metodą. 
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Darbo tikslas 

Pritaikyti neardomąjį GPR metodą asfalto sluoksnių sutankinimo laipsniui nusta-

tyti kelių tiesybos darbų kokybės kontrolei gerinti ir patikrinti jo patikimumą at-

liekant neardomuosius bei konvencinius ardomuosius tariamojo tankio tyrimus. 

Darbo uždaviniai 

Darbo tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 

1. Atlikti mokslinės literatūros analizę GPR metodo taikymo asfalto dangų 

tyrimui įvertinti ir išanalizuoti taikomus GPR matavimų duomenimis 

grindžiamus matematinius modelius asfalto sluoksnių tariamajam tankiui 

ir oro tuštymių kiekiui nustatyti. 

2. Suplanuoti ir atlikti eksperimentinį asfalto sluoksnių tariamojo tankio 

nustatymo GPR metodu tyrimą atrinktuose automobilių kelių ruožuose, 

kuriuose pakloti skirtingo tipo ir markės asfalto sluoksniai. Gautus re-

zultatus palyginti su konvencinių ardomųjų tyrimų metodų asfalto sluoks-

nio tariamojo tankio rezultatais.  

3. Atrinkti kitus šiuo metu asfalto sluoksnių tariamajam tankiui nustatyti tai-

komus neardomuosius tyrimų metodus, atlikti matavimus eksperimenti-

niuose ruožuose, gautus asfalto sluoksnio tariamojo tankio rezultatus pa-

lyginti su konvencinių ardomųjų tyrimų metodų rezultatais ir įvertinti šių 

neardomųjų metodų patikimumą. Įvertinti galimybę vietoje kalibravimo 

kernų tariamojo tankio reikšmių naudoti šiais metodais gautus rezultatus. 

4. Nustatyti sluoksnio drėgmės ir aplinkos sąlygų įtaką GPR metodo tikslu-

mui matuojant asfalto sluoksnių tariamąjį tankį. 

5. Taikant aprašomąją statistiką ir kitus statistinės analizės metodus  

(ANOVA, Jarque–Bera testas, Kruskalo–Walliso kriterijus, Durbino–

Watsono statistika), palyginti GPR tyrimo būdu gautus rezultatus su kon-

vencinių ardomųjų tyrimų metodų asfalto sluoksnio tariamojo tankio re-

zultatais. Naudojant gautus rezultatus sukurti matematinį modelį, leisiantį 

GPR metodu patikimai apskaičiuoti įrengto asfalto sluoksnio sutankinimo 

laipsnį. 

6. Patikrinti gautų rezultatų patikimumą ir įvertinti galimybę GPR metodu 

nustatytus duomenis panaudoti vidinės kontrolės ir kontroliniams tyri-

mams vykdyti.  

7. Pateikti GPR metodo, skirto asfalto sluoksnių sutankinimo laipsniui nus-

tatyti, taikymo rekomendacijas. 
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Tyrimų metodika 

Šiame tyrime pritaikytas GPR geofizinis tyrimo metodas, leidžiantis neardomuoju 
būdu nustatyti asfalto sluoksnių dielektrines savybes, statistiniai analizės metodai 
(ANOVA, Jarque–Bera testas, Kruskalo–Walliso kriterijus, Durbino–Watsono 
statistika), kuriais įvertintas rezultatų patikimumas ir koreliacija, lyginant su kon-
vencinių ardomųjų tyrimų metodų rezultatais. 

Darbo mokslinis naujumas 

Rengiant disertaciją buvo gauti šie nauji rezultatai: 

1. Atrinkti ir įvertinti neardomieji metodai asfalto sluoksnio sutankinimo 
laipsniui tirti. 

2. Sukurtas matematinis modelis sluoksniams iš asfalto mišinių AC 22 PS, 
AC 32 PS, AC 16 AS ir AC 16 PD. Taikant šį matematinį modelį asfalto 
sluoksnio sutankinimo laipsnį galima nustatyti naudojant tik GPR metodu 
išmatuotas pakloto sluoksnio santykinės dielektrinės skvarbos vertes. 

3. Įvertinta aplinkos sąlygų ir asfalto dangos vidinio drėgnio įtaka GPR ma-
tavimų rezultatų patikimumui, pateiktos rekomendacijos matavimo pro-
cedūrai. 

Darbo rezultatų praktinė reikšmė 

GPR metodo matavimų duomenimis grindžiamas sukurtas matematinis modelis 
gali būti taikomas naujai klojamų bei atnaujinamų asfalto sluoksnių našesnei su-
tankinimo laipsnio kontrolei vykdyti.  

Ginamieji teiginiai 

1. GPR metodu išmatavus asfalto sluoksnio santykinę dielektrinę skvarbą, 
galima patikimai apskaičiuoti sluoksnio tariamąjį tankį ir sutankinimo 
laipsnį. Taikant kalibravimo kerno tariamojo tankio vertes, laiduojamas 
sutankinimo laipsnio nustatymo matematinio modelio tikslumas. 

2. Sluoksnio iš asfaltbetonio tipo mišinio drėgnis turi reikšmingą įtaką san-
tykinės dielektrinės skvarbos vertei iki tam tikros ribos, kurią viršijus san-
tykinė dielektrinė skvarba toliau didėja nežymiai. 
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Darbo rezultatų aprobavimas 

Disertacijos tema išspausdinti keturi moksliniai straipsniai: du – recenzuojamame 

mokslo žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of 

Science duomenų bazėje (Baltrušaitis et al., 2020, 2022), vienas – recenzuoja-

mame tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinyje (Baltrušaitis & Vaitkus, 

2019), vienas – kituose tarptautinių ir respublikinių konferencijų straipsnių rinki-

niuose (Baltrušaitis & Vaitkus, 2018). 

Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti keturiose mokslinėse 

konferencijose Lietuvoje ir užsienyje:  

− 21-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Mokslas – Lietuvos atei-

tis“ 2018 m., Vilnius, Lietuva; 

− 23rd International Scientific Conference. Transport Means 2019, Pa-

langa, Lietuva; 

− 11th Annual International Conference on Civil Engineering, 2021, Atė-

nai, Graikija; 

− 30th International Baltic Road Conference, 2021, Ryga, Latvija. 

Disertacijos struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, nau-

dotos literatūros šaltinių ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, sant-

rauka anglų kalba. 

Disertacijos apimtis – 116 puslapių, tekste panaudotos 42 numeruotos formu-

lės, 53 paveikslai ir 17 lentelių. Rašant disertaciją buvo panaudoti 81 literatūros 

šaltiniai.
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1 
Georadaro metodo taikymas 

automobilių kelių asfalto dangos 
konstrukcijos sluoksnių įrengimo 

kokybei tirti  

Skyriuje aprašyta asfalto dangos konstrukcijos sluoksnių sutankinimo fizikinė 

samprata, pateikti asfalto dangų kokybei taikomi reikalavimai, aprašytas GPR vei-

kimo principas ir fizikinė samprata, šiuo metu asfalto sluoksnių įrengimo kokybei 

tikrinti taikomų GPR modelių analizė ir su disertacijos su tema susijusių publi-

kuotų mokslinių publikacijų apžvalga. 

Šio skyriaus medžiaga paskelbta dviejose autoriaus mokslinėse publikacijose 

(Baltrušaitis & Vaitkus, 2018, 2019). 

1.1. Asfalto sluoksnių sutankinimo laipsnio ir oro 
tuštymių kiekio fizikinė samprata 

Asfalto mišinį sudaro keturi pagrindiniai komponentai: bituminis rišiklis, užpil-

das, mikroužpildas ir oro tuštymės. Užpildas (skalda ir smėlis) sudaro kietąją fazę, 
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bituminis rišiklis – skystąją, o oro tuštymės – dujinę fazę. Oro tuštymės – tai su-

tankintoje asfalto dangoje arba bandinyje esanti ertmė tarp bituminiu rišikliu pa-

dengtų užpildo dalelių (LST, 2019c). Oro tuštymės, esančios sutankintame asfalto 

dangos sluoksnyje, daro įtaką asfalto dangos kokybei. Tinkamas oro tuštymių kie-

kis užtikrina laisvojo bituminio rišiklio akumuliavimą karštuoju metų laikotarpiu, 

tokiu būdu išvengiant bituminio rišiklio išplaukimo dangos paviršiuje. Per mažas 

oro tuštymių kiekis yra viena iš provėžų ir bangavimo susidarymo priežasčių. Dėl 

per didelio oro tuštymių kiekio danga tampa neatspari kenksmingam vandens po-

veikiui (Kringos & Scarpas, 2008), pagreitėja bituminio rišiklio oksidacija (senė-

jimas), kuri daro neigiamą įtaką bituminio rišiklio savybėms, pvz., penetracijai, 

dėl to gali sumažėti atsparumas nuovargiui ir padidėti jautrumas šalčiui, asfaltas 

gali pradėti luptis arba lukštentis. Oro tuštymių kiekis yra viena svarbiausių fizi-

kinių asfalto savybių, turinčių įtaką asfalto dangos naudojimo laikui ir kelio eksp-

loatacinių savybių kaitai (Decker, 2017). Oro tuštymių kiekio padidėjimas 1 % 

(daugiau nei 7 %) gali būti apie 10 % trumpesnės asfalto dangos funkcionavimo 

trukmės priežastis (Cui et al., 2021) ir 5 % sumažinti asfalto standį (Wang et al., 

2022). 

Įrengto asfalto sluoksnio oro tuštymės nustatomos įvertinus mišinio projekti-

nes ir kontrolinių pakloto sluoksnio bandymų vertes. Rengiant mišinio projektą 

gautą oro tuštymių kieką turėtų pasiekti įrengtas ir dėl transporto eismo poveikio 

papildomai pritankintas asfalto sluoksnis. Ta pati vertė turėtų būti pasiekta ir la-

boratorijoje tiriant smūginiu Maršalo tankintuvu paruoštus bandinius. Tokiu būdu 

įvertintos oro tuštymės teoriškai turi atitikti suprojektuotą galutinį oro tuštymių 

kiekį dangoje. 

Netinkamas oro tuštymių kiekis dangoje gali atsirasti dėl blogai parinkto as-

falto mišinio sudėtinių dalių ir jų proporcijų, netinkamo rišiklio tipo ir rūšies, už-

pildų, asfalto mišinio tankinimo temperatūros, per žemos oro temperatūros 

sluoksnio įrengimo metu, blogo ar nepakankamo sutankinimo, netinkamai pa-

rinkto asfalto sluoksnio storio ar per didelių transporto apkrovų dangos eksploa-

tacijos metu. Oro tuštymės tiesiogiai priklauso nuo asfalto mišinio tariamojo ir 

didžiausio tankių. Asfalto sluoksnio tariamasis tankis yra vienas svarbiausių ro-

diklių, nusakančių asfalto kokybę, todėl būtina jį kontroliuoti. Tinkamai sutan-

kinta danga yra atspari šlyčiai, į ją nesiskverbia vanduo ir drėgmė, ji tampa ats-

paresnė tolesniam transporto eismo veikiamos dangos tankinimui. Konvenciniais 

ardomaisiais metodais įrengto sluoksnio sutankinimo laipsnis nustatomas kaip 

gręžtinio kerno tariamojo tankio ir susijusio asfalto mišinio ėminio Maršalo ban-

dinio tariamojo tankio procentinis santykis (VicRoads, 2010). Sutankinimo laips-

niui nustatyti rengiant projektą asfalto tariamojo tankio geriau nenaudoti, nes ga-

minant asfaltą ar įrengiant sluoksnį gali pakisti užpildų granuliometrinė sudėtis 

(pvz., užpildas gali sutrupėti ir susmulkėti, todėl, apskaičiuojant sutankinimo 
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laipsnį iš kerno, tariamasis tankis lyginamas su tariamuoju tankiu Maršalo bandi-

nio, pagaminto iš performuoto asfalto (Airey & Collop, 2016).  Sutankinimo laips-

nis dažniausiai įvertinamas kaip netinkamas, kai gauta vertė nepasiekia normi-

niuose dokumentuose nurodytų ribinių verčių (pvz., 97 %) (LAKD, 2008), tačiau 

būtina atkreipti dėmesį, kad ir pertankinta danga (>100 %) nėra visada geras re-

zultatas. Pertankinus dangą gali labai sumažėti oro tuštymių kiekis, dėl ko gali 

atsirasti provėžų ar išplaukti bituminis rišiklis (Mohammad et al., 2016; McDaniel 

& Levenberg, 2013; Fisher et al., 2010). Dėl šios priežasties, siekiant kontroliuoti 

pakloto asfalto sluoksnio kokybę, negalima pasikliauti vien sutankinimo kontrole, 

būtina vertinti ir tuštymes. Asfalto dangos sluoksnio sutankinimo laipsnis ir oro 

tuštymių kiekis šiuo metu yra du svarbiausi kontroliuojami asfalto mišinio ir su-

tankintos asfalto dangos sluoksnių kokybės parametrai Lietuvoje. 

Asfalto mišinio projektavimas – tai procesas, kurio metu parenkamas tinka-

mas užpildų ir rišiklio santykis, užtikrinantis tinkamą asfalto mišinio darbą įrengto 

asfalto sluoksnio eksploatacijos metu. Pirmiausia projektuojant parenkami tinka-

mas fizines ir mechanines savybes turintys užpildai (dalelių forma, skaldytas pa-

viršius, atsparumas trupinimui, šaldymui ir atšildymui, poliravimui ir kt.) bei tin-

kama šių užpildų mišinio granuliometrinė sudėtis, t. y. tinkamo dydžio ir 

proporcingas užpildo dalelių išsidėstymas mišinyje. Tuomet pasirinkus reikiamų 

savybių bituminį rišiklį, derinant jo kiekį mišinyje, gaunamos siekiamos tūrinės 

mišinio savybės, tokios kaip tariamasis tankis ar oro tuštymių kiekis. Siekiant pa-

tikrinti, ar numatytos tūrinės savybės pasiektos, iš asfalto mišinio suformuotas 

bandinys sutankinamas standartinėmis sąlygomis – šios savybės paskui kontro-

liuojamos visame mišinio gamybos procese ir įrengiant dangą (Holleran et al., 

2011). Šiuo metu dažniausiai taikomi du asfalto mišinio projektavimo metodai: 

Maršalo ir „Superpave“. Abiejų šių metodų esmė – oro tuštymių kiekis naudoja-

mas kaip pagrindinis kontroliuojamas rodiklis, leidžiantis parinkti tinkamą už-

pildų ir rišiklio santykį. Nurodyta, kad, projektuojant Maršalo metodu, norimas 

gauti oro tuštymių kiekis gali svyruoti nuo 3 iki 5 % (McDaniel & Levenberg, 

2013), tačiau, įvertinus TRA ASFALTAS 08 nurodytas ribines vertes, matoma, 

kad priklausomai nuo mišinio rūšies ir naudojimo paskirties jis gali kisti ir plates-

niu diapazonu (AC nuo 1 iki 10 %, SMA – 1,5–3,0 PA – 24,0–28,0 %). „Super-

pave“ metodu oro tuštymių kiekis visada yra fiksuotas ir lygus 4 % (McDaniel & 

Levenberg, 2013). Lietuvoje projektuojant asfalto mišinį reikalavimai taikomi 

mažiausiam ir didžiausiam oro tuštymių kiekiui pagal TRA ASFALTAS 08 pa-

teiktus reikalavimus.  

Suprojektavus asfalto mišinį, prieš naudodamas asfalto mišinį statybos ob-

jekte mišinio gamintojas turi atlikti kiekvienos projektinės sudėties tipo bandy-

mus, kurie apima išsamius reprezentatyviųjų ėminių bandymus, kad būtų nustaty-

tas tam tikro asfalto mišinio tipo tinkamumas. Mišinio tipo bandymo ataskaita gali 
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būti susieta tik su viena projektine sudėtimi ir galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Pa-

sikeitus mišinio sudedamosioms dalims atliekamas naujas tipo bandymas. Kiek-

vieno mišinio projektinės sudėties tipo bandymų ataskaitoje, be kitų svarbių as-

falto mišinio savybių, turi būti deklaruojami ir asfalto mišinio didžiausiasis tankis, 

tariamasis tinkis ir projektinis asfalto mišinio oro tuštymių kiekis (LAKD, 2008).   

Įrengiant asfalto sluoksnius iš 7000–9000 m2 klojamo asfalto sluoksnio ploto 

pagal LST EN 12697-27 reikalavimus atrenkami mažiausiai trys asfalto mišinio 

ėminiai. Iš asfalto mišinio smūginiu tankintuvu laboratorijoje paruošiami Maršalo 

bandiniai, kaip aprašyta LST EN 12697-30 standarte. Nustatomas sutankintų Mar-

šalo bandinių tariamasis tankis ir oro tuštymių kiekis. Pagal TRA ASFALTAS 08 

pateiktus reikalavimus kiekvieno iš asfalto mišinio paimto ėminio Maršalo bandi-

nio oro tuštymių kiekis neturi nukrypti nuo mišinio projekto tipo bandymo atas-

kaitoje deklaruotos vertės daugiau kaip (absoliut.): 

±3,0 tūrio % – PA mišiniuose; 

±2,0 tūrio % – AC P, AC PD ir AC A mišiniuose; 

±1,5 tūrio % – AC V ir SMA mišiniuose. 

Pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus ir pagal LST EN 12697-27 standarte 

nurodytą metodiką iš 7000–9000 m2 ploto pakloto ir sutankinto asfalto sluoksnio  

imami gręžtiniai ėminiai (kernai). Laboratorijoje nustatomas kernų sutankinimo 

laipsnis ir oro tuštymių kiekis. Visų ėminių, paimtų iš sluoksnių, sutankinimo 

laipsnio vertės turi būti ne mažesnės, o oro tuštymių kiekis ne didesnis už 1.1 len-

telėje pateiktas ribines vertes (LAKD, 2008). 

1.1 lentelė. Reikalavimai asfalto kernų oro tuštymių kiekiui ir sutankinimo laipsniui 

Table 1.1. Requirements for the voids content and the degree of compaction of asphalt 

cores 

Asfalto mišinio žymuo Asfalto rūšis 
Paskirtis 

(sluoksnis) 

Oro tuš-

tymių 

kiekis, % 

Sutankinimo 

laipsnis, % 

1 2 3 4 5 

AC 32 PS; AC 22 PS; 

AC 32 PN; AC 22 PN; 

AC 32 PL; AC 22 PL 

Asfaltbetonis 

Pagrindo 

– 97,0 

AC 16 PS; AC 16 PN; 

AC 16 PL 
– 96,0 

AC 22 AS; AC 16 AS; 

AC 16 AN; AC 11 AN 
Apatinis – 97,0 

AC 16 VS; AC 11 VS Viršutinis 6,0 97,0 
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1.1 lentelės pabaiga 

1 2 3 4 5 

AC 11 VN; AC 11 VL; 

AC 8 VS; AC 8 VN; 

AC 8 VL 
Asfaltbetonis 

Viršutinis 
5,5 97,0 

AC 5 VL 5,5 96,0 

AC 16 PD 
Pagrindo-dan-

gos 
6,0 97,0 

SMA 11 S; SMA 8 S; 

SMA 5 S; SMA 8 N; 

SMA 5 N 

Skaldos ir 

mastikos as-

faltas 

Viršutinis 5,0 97,0 

PA 16; PA 11; PA 8 
Poringasis as-

faltas 
Viršutinis 22–28 97,0 

 

Asfalto kernų gręžimas daugelį metų buvo vienintelis asfalto dangos konst-

rukcijos sluoksnių įrengimo kokybės įvertinimo būdas. Šis metodas yra pasenęs, 

destrukcinis, brangus, užimantis daug laiko ir užtikrinantis nors ir tikslią, bet tik 

atskirų, atsitiktinių vietų kontrolę. Siekiant gerinti asfalto dangos įrengimo koky-

bės kontrolę, būtina taikyti inovatyvius ir neardomuosius metodus, leidžiančius 

asfalto dangos kokybę patikrinti visame kelio ruože, o ne tik atskiruose atsitikti-

niuose taškuose. 

1.2. Georadaro veikimo principas  

GPR – tai geofizinis tyrimo metodas, leidžiantis nuotoliniu ir neardomuoju būdu 

gauti reprezentatyvų po žemės paviršiumi esantį ar, pvz., nuo asfalto paviršiuje 

esančių medžiagų dalelių atsispindinčių elektromagnetinių bangų grafinį vaizdą 

(Lalagüe, 2015). Ši technologija pagrįsta labai aukštų (VHF) ir ultraaukštų (UHF) 

(10 MHz – 2,5 GHz) (Saarenketo, 2006) dažnių elektromagnetinių bangų perda-

vimu ir jų atspindžio nuo skirtingų paviršių, esančių tiek paviršiuje, tiek giles-

niuose sluoksniuose, registravimu. 

GPR technologija statybos inžinerijoje pradėta taikyti XX a. aštuntojo de-

šimtmečio pradžioje JAV. Pirmiausia GPR buvo pritaikytas statant tunelius ir til-

tus (Saarenketo & Scullion, 2000). Pirmieji GPR bandymai automobilių keliuose 

Europoje buvo atlikti apie 1980 m. Skandinavijoje (Sebesta et al., 2013). Ypač 

plačiai šią technologiją pradėjo taikyti ir tirti Suomijos mokslininkai (Saarenketo, 

2006).  

Lietuvoje GPR pradėtas naudoti apie 2000 metus automobilių kelių vien-

sluoksnių dangų storiams matuoti. 
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GPR naudojimo galimybės labai plačios. Jis naudojamas tiltų, tunelių, auto-

mobilių kelių ir geologiniams tyrimams. GPR automobilių keliuose galima taikyti 

šiems konstrukcijos sluoksnių tyrimams: žemės sankasai GPR galima taikyti 

grunto rūšiai, drėgniui ir atsparumui šalčiui nustatyti, pagrindo sluoksniams – 

sluoksnio storiui ir defektams nustatyti, asfalto dangai GPR naudojamas sluoksnio 

storiui, mišinio segregacijai, tariamajam tankiui ir oro tuštymių kiekiui nustatyti. 

Taip pat šią technologiją galima pritaikyti plyšiams, provėžoms ir kitiems defek-

tams kelio dangoje identifikuoti, įvertinti planuojamus ardyti sluoksnius ir projek-

tuoti naujus (Buynevich et al., 2009; Lalagüe, 2015; Sebesta et al., 2013). GPR 

taikymo statybos inžinerijoje schema pateikta 1.1 paveiksle. 

 

 
1.1 pav. GPR naudojimo galimybių statybos inžinerijoje schema 

Fig. 1.1. Scheme of GPR application possibilities in civil engineering 

Dangos konstrukcijos sluoksniams GPR metodu tirti naudojamos antenos 

skirstomos į bekontaktes (impulsas siunčiamas per orą) ir kontaktines (impulsas 

siunčiamas tiesiogiai į matuojamą paviršių). Bekontaktės (rago formos) antenos 

(angl. Air-coupled (horn) Antennas) montuojamos ant transporto priemonės 0,3–

0,5 m aukštyje virš dangos paviršiaus ir matavimus jomis galima atlikti važiuojant 

iki 80–100 km/h greičiu netrukdant eismui. Kontaktinės antenos (angl. Ground 

Coupled Antennas) (1.2 pav.) mažu greičiu stumdomos arba traukiamos ant ma-

tuojamo paviršiaus. Automobilių kelių asfalto dangos sluoksnių tyrimams daž-

niausiai naudojamos 1 GHz ir 2 GHz dažnio bekontaktės antenos (1.3 pav.). 

1 GHz dažnio antenų siunčiamas elektromagnetinis impulsas prasiskverbia į 0,5–

0,9 m gylį (Saarenketo & Scullion, 2000), o mažesniame gylyje esančius sluoks-

nius geriau tirti su didesnio dažnio, pvz., 2 GHz bekontakte antena. 

Antena perduoda trumpus elektromagnetinės energijos impulsus  kelio konst-

rukcijai, dalis jų atsispindi nuo dangos paviršiaus arba gilesnių dangos sluoksnių 

ir grįžta į anteną. Bangų sklidimas ir atspindys priklauso nuo elektrinių medžiagų 

savybių, tokių kaip magnetinė juta, santykinė dielektrinė skvarba ir savitasis  

elektrinis laidis (Saarenketo, 2006). Santykinė dielektrinė skvarba, dar vadinama 

dielektrine verte, arba konstanta, yra pagrindinė savybė, naudojama GPR taikant 

asfalto dangų savybėms tirti. Santykinė dielektrinė skvarba apskaičiuojama pagal 

(1.1) formulę (Saarenketo & Scullion, 2000; Shangguan et al., 2016). 
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 𝜀𝐴𝐶 = (
𝐴𝑚+𝐴1

𝐴𝑚−𝐴1
)

2
 (1.1) 

Čia 𝜀𝐴𝐶  – asfalto sluoksnio paviršiaus santykinė dielektrinė skvarba; 𝐴1– GPR 

atspindžio nuo paviršiaus amplitudė voltais; 𝐴𝑚 – atspindžio nuo plieninės plokš-

tės amplitudė voltais. 

 

 
1.2 pav. Georadaras su kontaktinė antena 

Fig. 1.2. GPR ground-coupled antenna 

 
1.3 pav. Georadaras su 1 GHz bekontakte (rago formos) antena 

Fig. 1.3. GPR with 1 GHz air-coupled (horn type) antenna 
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Asfalto mišinio santykinė dielektrinė skvarba priklauso nuo jo sudėtinių dalių 

(užpildų, bituminio rišiklio ir tuštymių) tūrinių ir dielektrinių savybių bei jų pro-

porcijų mišinyje. Tankinant pasikeitus oro tuštymių kiekiui dangoje, pasikeis ir 

sluoksnio santykinė dielektrinė skvarba (Al-Qadi et al., 2011). Oro santykinė die-

lektrinė skvarba yra maža, todėl tankinimo proceso metu mišinyje proporcingai 

padidėja užpildų ir bituminio rišiklio, turinčio didesnę santykinę dielektrinę 

svarbą, tūris. Taigi kuo labiau sutankinama asfalto danga, tuo didesnė jos santy-

kinė dielektrinė skvarba (Saarenketo, 2013). Skirtingų medžiagų santykinės die-

lektrinės svarbos reikšmės pateiktos 1.2 lentelėje (Grégoire et al., 2016). 

1.2 lentelė. Skirtingų medžiagų santykinė dielektrinė skvarba  

Table 1.2. Relative dielectric constant of different materials  

Medžiaga Santykinė dielektrinė skvarba, ɛr 

Oras 1 

Vanduo 81 

Ledas 5 

Sausas asfaltas 2–5 

Drėgnas asfaltas 6–12 

Betonas (sausas) 4–7 

Betonas (šlapias) 7–14 

Bitumas 2–3 

Granitas 5–6 

Kalkakmenis (sausas) 5–7 

Smėlis / molis (sausas) 3–6 

Smiltainis  5–7 

Žvyras 2–6 

 

Priklausomai nuo medžiagos dielektrinių savybių elektromagnetinės bangos 

atsispindi skirtingai, įranga fiksuoja bangos „kelionės“ trukmę ir iš šių domenų 

galima apskaičiuoti skirtingų sluoksnių storius ir jų dielektrines savybes. Atspin-
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dėta elektromagnetinė energija pavaizduojama bangos forma (1.4 pav.). Atspin-

džio signalo amplitudė nuo kiekvieno sluoksnio yra dielektrinio skirtumo tarp 

sluoksnių funkcija. Matuojamo dangos konstrukcijos sluoksnio storis d priklauso 

nuo impulso trukmės t bei sluoksnį sudarančios medžiagos santykinės dielektrinės 

skvarbos ɛr ir apskaičiuojamas naudojant (1.2) formulę (Fernandes et al., 2017): 

 𝑑 =
𝑐×𝑡

2√𝜀𝑟
 ,  (1.2) 

čia d – sluoksnio storis; c – šviesos sklidimo greitis vakuume (3·10–8 m/s); ɛr – 

santykinė dielektrinė skvarba; t – impulso trukmė. 

 

 
1.4 pav. GPR bekontaktės antenos veikimo schema (Saarenketo, 2006) 

Fig. 1.4. GPR air-coupled antenna’s operation scheme (Saarenketo, 2006) 

1.4 paveikslo schemoje pateikti simboliai: A0 – atspindžio antenoje amplitudė; A1 – asfalto 

dangos viršaus atspindžio amplitudė; A2 – pagrindo sluoksnio viršaus atspindžio ampli-

tudė; A3 – žemės sankasos viršaus atspindžio amplitudė; Δt1 – bangos sklidimo asfalto dan-

goje trukmė; Δt2 – bangos sklidimo pagrindo sluoksnyje trukmė. 

 

Gauti GPR matavimų duomenys apdorojami kompiuterine programa (pvz., 

„Road Doctor“ (1.5 ir 1.6 pav.). 

 Matavimų rezultatai pateikiami radarogramoje spalvotai arba nespalvotai. 

Skirtingos spalvos arba pilki atspalviai vaizduoja sluoksnius, turinčius skirtingas 

dielektrines vertes. 
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1.5 pav. GPR duomenų apdorojimo programa „Road Doctor“ 

Fig. 1.5. GPR data processing program “Road Doctor” 

 

 
1.6 pav. GPR duomenų apdorojimo programos „Road Doctor“ radarograma 

Fig. 1.6. Chart of the GPR data processing program “Road Doctor”  
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1.3. Asfalto dangos konstrukcijos sluoksnių 
tariamajam tankiui ir oro tuštymių kiekiui nustatyti 
taikomų georadaro modelių analizė 

GPR metodą oro tuštymių kiekiui asfalto dangoje nustatyti pasiūlė Suomijos 

mokslininkai. 1996–1997 m. atliktų tyrimų rezultatai pateikti 1.7 paveiksle. Ty-

rimų metu buvo nustatytas ryšys tarp dangos oro tuštymių kiekio ir sutankinto 

asfalto mišinio dielektrinių savybių, kurios priklauso nuo atskirų mišinio sudėti-

nių dalių (užpildo, bituminio rišiklio ir tuštymių) dielektrinės skvarbos verčių ir 

jų proporcijų mišinyje (Saarenketo & Scullion, 2000; Saarenketo, 2013). 

 
1.7 pav. Ryšys tarp oro tuštymių kiekio ir santykinės dielektrinės skvarbos  

(Saarenketo & Scullion, 2000) 

Fig. 1.7. Relationship between the air voids content and the dielectric values 

(Saarenketo & Scullion, 2000) 

Tyrime naudotas oro tuštymių nustatymo modelis aprašytas Suomijos meto-

diniuose nurodymuose PANK-4122 (2008) „Oro tuštymių kiekio nustatymas tai-

kant GPR“ (Scullion & Saarenketo, 2008). Matavimams naudojama >1 GHz be-

kontaktė GPR antena, tyrimo metu užfiksuojama mažiausiai 10 matavimų metre, 

matavimai atliekami tik ant sausos, naujai paklotos asfalto dangos ir kai oro tem-

peratūra yra teigiama. Oro tuštymių kiekis, nustatytas taikant GPR metodą, aps-

kaičiuojamas pagal (1.3) formulę (Sebesta & Zeig, 2003; Sebesta et al., 2013): 

 𝑦 = 272,93𝑒−1,3012𝑘𝜀𝑥, čia 1 < x < n,  (1.3) 
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čia y – oro tuštymių kiekis; k – kalibravimo koeficientas; 𝜀𝑥 – dangos santykinė 

dielektrinė skvarba, nustatyta GPR metodu; 𝑥 – matavimų skaičius. 

Kalibravimo tikslais iš dangos paimamas vienas kernas. Taikant standartinius 

metodus nustatomas kerno oro tuštymių kiekis. Iš kerno oro tuštymių kiekio vertės 

ir nustatytos dangos santykinės dielektrinės skvarbos rezultatų, taikant 1.3 for-

mulę, apskaičiuojamas kalibravimo koeficientas k. 

Taikant šį modelį oro tuštymių kiekio nustatymo rezultatai parodė labai stip-

rią koreliaciją tarp GPR metodu išmatuotų ir laboratorijoje iš kernų nustatytų oro 

tuštymių kiekių (R = 0,9223). Koreliacija tarp oro tuštumų kiekio, išmatuoto GPR 

ir oro tuštymių kiekio, nustatyto laboratorijoje taikant konvencinius ardomuosius 

metodus, pavaizduota 1.8 paveiksle (Saarenketo & Scullion, 2000).  

 
1.8 pav. Koreliacija tarp oro tuštumų kiekio, išmatuoto GPR ir konvenciniais 

ardomaisiais metodais (Saarenketo & Scullion, 2000) 

Fig. 1.8. Correlation between the air voids content measured by GPR and conventional 

non-destructive test methods (Saarenketo & Scullion, 2000) 

Remiantis šiais rezultatais, Suomijoje dabar GPR taikomas kaip standartinis 

asfalto dangos sluoksnio kokybės kontrolės metodas (Maser & Carmichael, 

2015). Jau kelerius metus šią metodiką, kontroliuojant asfalto dangos sluoksnio 

oro tuštymes, taiko ir mūsų kaimynai latviai ir estai (LVC, 2019; MNT, 2016). 

Asfalto dangos sluoksnis sudarytas iš mišinio, susidedančio iš bituminio ri-

šiklio, užpildų ir tuštymių. Pagal 1989 m. suomių mokslininko Ari Sihvola apra-
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šytą mišinių teoriją kiekviena iš asfalto dangos mišinio sudedamųjų dalių, uži-

mančių skirtingą tūrį mišinyje ir turinčių skirtingas santykinės dielektrinės skvar-

bos vertes, daro įtaką bendrai dangos santykinei dielektrinei skvarbai. Heteroge-

ninės terpės (kaip galima būtų pavadinti ir asfalto mišinį) elektromagnetinių 

bangų skvarbos savybės gali būti išreiškiamos vadinamosiomis dielektrinėmis mi-

šinių formulėmis. Elektromagnetinės bangos ilgis yra didesnis nei didžiausia mi-

šinio dalelė, tad neatsiranda elektromagnetinės bangos sklaidos efekto ir galima 

daryti prielaidą, kad bendra asfalto dangos sluoksnio santykinės dielektrinės 

skvarbos vertė atitinka ir bendrą mišinio skvarbos vertę, t. y. elektromagnetinė 

banga asfalto dangos mišinį traktuoja kaip homogenišką terpę (Sihvola, 2000). 

Nustatyta, kad tiksliausi matavimo rezultatai pasiekiami, kai tam tikro dažnio 

GPR antenos skleidžiamos elektromagnetinės bangos ilgis yra dešimt kartų dides-

nis už mišinio didžiausią dalelę (Venkateswarlu & Tewari, 2014). Pvz., 1 GHz 

dažnio antenos elektromagnetinės bangos ilgis yra apie 300 mm, 2 GHz – 

150 mm, o didžiausia asfalto dangos pagrindo sluoksnio dalelė yra apie 32 mm, 

kai viršutinio sluoksnio dalelė – apie 11 mm. Taigi darytina prielaida, kad, sie-

kiant matavimus atlikti kokybiškai, viršutinius asfalto dangos sluoksnius reikėtų 

matuoti su 2 GHz, o apatinius ir pagrindo sluoksnius su 1 GHz dažnio antena. 

Atliekant matavimus su <2,2 GHz dažnio antena, vieno signalo matuojamojo pa-

viršiaus plotas yra 300×300 mm (arba 0,09 m2) (Pellinen et al., 2015). Palyginus 

su standartiniais metodais, taikant GPR įrengto sluoksnio sutankinimo kokybė pa-

tikrinama didesniame plote (SSD – 0,002 %, GPR – 10 %) ir taip padidinamas 

kokybės kontrolės patikimumas. 

Pasinaudoję Sihvola mišinių teorijoje aprašyta Rayleigh mišinio formule, 

JAV mokslininkai (Al-Qadi et al., 2011) pasiūlė taikyti tris asfalto dangos sluoks-

nių tariamojo tankio nustatymo modelius, aprašančius asfalto dangos tariamojo 

tankio ir santykinės dielektrinės skvarbos vertės priklausomybę ir įvertinus visų 

pagrindinių asfalto dangos mišinio sudėtinių dalių savybes. CRIM (angl. Complex 

Refractive Index Model) (1.4), Rayleigh (1.5) ir Bottcher (1.6) (Leng, Al-Qadi, & 

Lahouar, 2011):  

 𝐺𝑚𝑏 =
√𝜀𝐴𝐶−1

(
𝑃𝑏
𝐺𝑏

)√𝜀𝑏+(
(1−𝑃𝑏)

𝐺𝑠𝑏
)√𝜀𝑠−(

1
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)
,  (1.4) 
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čia 𝐺𝑚𝑏 – asfalto dangos sluoksnio tariamasis tankis, kg/m3; 𝐺𝑚𝑚 – didžiausias 

asfalto mišinio tankis, kg/m3; 𝑃𝑏 – bituminio rišiklio kiekis, %; 𝐺𝑏 – bituminio 

rišiklio tankis, kg/m3; 𝐺𝑠𝑏 – vidutinis užpildo tankis, kg/m3; 𝜀𝐴𝐶  – asfalto mišinio 

santykinė dielektrinė skvarba; 𝜀𝑏 – bituminio rišiklio santykinė dielektrinė 

skvarba; 𝜀𝑠 – užpildo santykinė dielektrinė skvarba. 

Visi trys modeliai paremti prielaida, kad bituminio rišiklio tankis ir santyki-

nės dielektrinės skvarbos vertė nekinta. Priimta, kad bituminio rišiklio tankis 𝑃𝑏 

lygus 1,015 kg/m3, o bituminio rišiklio santykinė dielektrinė skvarba 𝜀𝑏 – 3. Bi-

tuminio rišiklio kiekis, užpildo vidutinis tankis ir didžiausiojo asfalto mišinio tan-

kio reikšmės paimamos iš mišinio projekto (Sebesta et al., 2012). Asfalto mišinio 

užpildo santykinė dielektrinė skvarba priklauso nuo užpildo uolienos ir kilmės, 

todėl, neturint patirties ar neatlikus laboratorinių bandymų, sudėtinga nustatyti 

norimą vertę. Taigi užpildo santykinės dielektrinės skvarbos vertė 𝜀𝑠, atlikus stan-

dartinius asfalto kernų bandymus, yra apskaičiuota pagal modelių formules (Al-

Qadi et al., 2011; Wang et al., 2018). Iš anksto nustatytos užpildų santykinės die-

lektrinės skvarbos vertės galėtų būti naudojamos kalibravimo kernų kiekiui suma-

žinti, tačiau tyrimai parodė, kad netinkamas šios vertės pasirinkimas gali stipriai 

paveikti rezultatus. Pvz., oro tuštymių kiekio, apskaičiuoto iš tariamojo tankio re-

zultatų, vertė padidėja nuo 2,5 % iki 6,3 %, kai užpildo santykinė dielektrinė 

skvarba pasikeičia nuo 6,5 iki 7. Poveikis yra toks didelis, nes užpildas sudaro 

maždaug 80–85 % asfalto mišinio tūrio (Wang et al., 2020). 

Detalesniam tyrimui buvo pasirinkti CRIM ir Bottcher modeliai. Šie du mo-

deliai ankščiau sėkmingai naudoti kitose srityse, o jų formulių kintamieji yra leng-

vai nustatomi. Rayleigh modelis nepasirinktas, nes jis buvo sukurtas poringie-

siems mišiniams, todėl dažniausiai naudojamiems asfalto mišiniams nelabai tinka 

(Ameri et al., 2014). Atlikus teorinius ir eksperimentinius tyrimus laboratorijoje 

ir tikslingai tyrimui įrengtame bandomajame ruože, nustatyta, kad, pritaikius 

CRIM ir Bottcher modelius, standartiniais metodais nustatytas asfalto dangos 

kernų tariamasis tankis gerai koreliuoja su 2 GHz dažnio GPR antena išmatuotais 

ir pagal (1.4) bei (1.6) formules nustatytais tankio rezultatais. Bottcher metodu 

apskaičiuoti tariamieji tankiai yra artimesni standartiniams, todėl šį modelį nusp-

ręsta dar papildomai modifikuoti, įvertinus užpildo mišinio dalelių formą. Modi-

fikuotas modelis pavadintas ALL (1.7) (jį sukūrusių mokslininkų garbei Al-Qadi, 

Leng ir Lahouar). Šis modelis yra tikslus tariamojo tankio, naudojant GPR, prog-

nozavimo įrankis (Wang et al., 2018). Pritaikius ALL modelį naujai tiesiamų kelių 

bandomuosiuose ruožuose, paklaida tarp standartiniais metodais ir GPR išma-

tuotų tariamųjų tankių neviršijo 1,1 % (Sebesta et al., 2012). 

 𝐺𝑚𝑏 =

(𝜀𝐴𝐶−𝜀𝑏)
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Čia 𝐺𝑚𝑏 – asfalto dangos sluoksnio tariamasis tankis, kg/m3; 𝐺𝑚𝑚 – didžiausias 

asfalto mišinio tankis, kg/m3; 𝑃𝑏 – bituminio rišiklio kiekis, %; 𝐺𝑏 – bituminio 

rišiklio tankis, kg/m3; 𝐺𝑠𝑏 – vidutinis užpildo tankis, kg/m3; 𝜀𝐴𝐶  – asfalto mišinio 

santykinė dielektrinė skvarba; 𝜀𝑏 – bituminio rišiklio santykinė dielektrinė 

skvarba; 𝜀𝑠 – užpildo santykinė dielektrinė skvarba. 

Vėlesniais metais šis modelis patikrintas ir kituose kelių ruožuose. Atlikus 

papildomus tyrimus, pasiūlyta modifikuoti ir CRIM modelį, kuris sudaro prie-

laidą, kad asfalto mišinio užpildo ir bituminio rišiklio santykinės dielektrinės 

skvarbos vertės nekinta, o tariamajam asfalto dangos sluoksnio tankiui įtakos turi 

keturi rodikliai: asfalto santykinė dielektrinė skvarba, bituminio rišiklio kiekis, 

didžiausias mišinio tankis ir vidutinis užpildo tankis. Tariamasis asfalto dangos 

sluoksnio tankis apskaičiuojamas taikant (1.8) formulę (Ameri et al., 2014): 

 Gmb = 1,045(Gmm) + 0,621(Gsb) + 69,214(εHMA) – 50,065(Pb) – 2075,465,  (1.8) 

čia 𝐺𝑚𝑏 – tariamasis asfalto dangos sluoksnio tankis, kg/m3; 𝐺𝑚𝑚 – didžiausiasis 

asfalto mišinio tankis, kg/m3; 𝑃𝑏 – bituminio rišiklio kiekis %; 𝜀𝐻𝑀𝐴 – asfalto dan-

gos sluoksnio santykinė dielektrinė skvarba. 

Pritaikius ALL modelį, GPR matuojant asfalto dangos sluoksnio klojimo 

metu, tyrimų paklaidos neviršijo 3 %. Pateiktas siūlymas GPR montuoti tiesiai ant 

volo ir matavimus atlikti nepertraukiamai, kol tankinama asfalto danga (Li et al., 

2017; Wang et al., 2018). Šį siūlymą lėmė seniau atlikti tyrimai, kuriuos atliekant 

nustatyta, kad GPR matuojama dangos temperatūra neturi reikšmingos įtakos nus-

tatytoms dangos dielektrinėms savybėms (Al-Qadi et al., 2011). Visi minėti mo-

deliai turi vieną trūkumą – tariamasis tankis ir oro tuštymių kiekis apskaičiuojami 

darant prielaidą, kad vandens kiekis asfalto dangoje lygus nuliui. Ši sąlyga yra 

sunkiai pasiekiama, o žinant, kad vandens santykinė dielektrinė skvarba yra di-

delė – 81, didelis jos kiekis dangoje gali iškreipti GPR matavimo rezultatus, todėl 

buvo pasiūlyti korekciniai algoritmai, įvertinantys galimą drėgmės kiekį, atsira-

dusį mišinyje. Algoritmui nustatyti tirtos asfalto dangos, turinčios skirtingus ta-

riamuosius tankius ir vandens kiekius (Shangguan et al., 2014, 2016). Analizuo-

jant vandens įtaką santykinės dielektrinės skvarbos vertei, buvo atlikti tyrimai, 

kurais siekta nustatyti drėgmės kiekį, esantį asfalto dangoje. Pirmi tyrimai nebuvo 

sėkmingi ir aiškios koreliacijos tarp vidinio vandens kiekio asfalte ir asfalto san-

tykinės dielektrinės skvarbos nebuvo rasta (Fernandes et al., 2017), tačiau, atlikus 

vėlesnius tyrimus, buvo pasiūlytas modelis, leidžiantis įvertinti drėgmės kiekį as-

falto dangoje 0,44 % tikslumu (Cao & Al-Qadi, 2022). Buvo bandymų nustatyti 

ir santykinės oro drėgmės įtaką santykinės dielektrinės skvarbos vertei, nors pra-

diniai duomenys ir parodė jos didėjimą esant aukštesnei oro drėgmei, tačiau, atli-

kus natūrinius tyrimus, nustatyta, kad šis veiksnys nėra esminis santykinės die-

lektrinės skvarbos vertės kitimui (Wutke et al., 2019). 
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Nemažai tyrimų atlikta netaikant jokio modelio, tiesiog lyginant asfalto dan-

gos kernų tariamąjį tankį arba oro tuštymių kiekį su dangos santykinės dielektri-

nės skvarbos verte. Daugelis tyrimų atskleidė, kad šių dydžių koreliacija yra stipri, 

o determinacijos koeficientas R2 svyruoja nuo 0,75 iki 0,98 (Sebesta et al., 2006, 

2013; Popik et al., 2010; Ameri et al., 2014). 

JAV, Norvegijos ir Suomijos mokslininkai (Sebesta et al., 2006, 2013; 

Lalagüe, 2014; Maser & Carmichael, 2015; Pellinen et al., 2015) bandė pritaikyti 

šiuos modelius asfalto dangos sluoksnio tariamajam tankiui ir oro tuštymių kiekiui 

nustatyti. Atskleista, kad ne visų mokslininkų gauti rezultatai yra patikimi. Detali 

šių tyrimų informacija su galimomis netikslių rezultatų priežastimis pateikta 

1.3 lentelėje. 

1.3 lentelė. Netinkami GPR tyrimų rezultatai 

Table 1.3. Incorrect GPR tests results 

Nr. Šaltinis 

Antenos 

dažnis 

GHz 

Asfalto 

Sluoksnio 

storis, cm 

Determinaci-

jos koeficien-

tas arba pak-

laida 

Galimos netikslių 

rezultatų  

priežastys 

1. 
Sebesta et al., 

2006 
1 3,8–7,6 R² = 0,2196 

Netinkamo dažnio 

antena 

2. 
Sebesta et al., 

2013 
1 3,81 R2 = 0,0576 

Netinkamo dažnio 

antena 

3. Lalagüe, 2014 2 9,0 
Paklaida 

17,15 % 

Netinkamo dažnio 

antena 

4. 
Maser & Car-

michael, 2015 
2 10,0 R2 = 0,0107 

Netinkamo dažnio 

antena 

5. 
Pellinen et al., 

2015 
2,2 4,0 Labai silpna 

Per mažas kontro-

linių kernų skai-

čius (1 vnt.) 

 

Kai kurių GPR metodu nustatytų tariamojo tankio ar oro tuštymių kiekio re-

zultatų koreliacija su konvenciniais ardomaisiais bandymų metodais buvo silpna 

arbo jos visai nebuvo. Netiksliems rezultatams dažniausiai įtakos turėjo netinka-



1. GEORADARO METODO TAIKYMAS AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO DANGOS… 23 

 

mos įrangos ar modelio pasirinkimas, per mažas kalibravimo kernų skaičius, išo-

riniai trukdžiai, tokie kaip požeminės komunikacijos, metaliniai kelio elementai  

ar kt., galintys turėti įtakos signalo kokybei, ar netinkamas duomenų apdorojimas. 

1.4. Asfalto dangos konstrukcijos sluoksnių 
tariamajam tankiui nustatyti taikomų kitų neardomųjų 
metodų analizė 

Asfalto dangos sluoksnių sutankinimą galima nustatyti nepažeidžiant asfalto dan-

gos. Tai galima padaryti neardomaisiais tyrimo metodais. Asfalto dangos sluoks-

nio kokybę tankinimo proceso metu ir sutankinus galima nustatyti naudojant ne-

ardomųjų tyrimų metodų (toliau – NDT) prietaisus, tokius kaip radiometrinis 

tankio matuoklis (angl. Nuclear Density Gauge, NDG) ar elektromagnetinis as-

falto sutankinimo kontrolės prietaisas (angl. Pavement Quality Indicator, PQI). 

Taikant šiuos metodus, nesugadinama asfalto danga, o bandymai atliekami gana 

greitai ir nebrangiai (Leng et al., 2018; Zhang, Huang, & Zhang, 2017). Tačiau 

kaip ir gręžtinių ėminių (kernų) atveju kokybė nustatoma tik tam tikruose taš-

kuose, o viso kelio ruožo sutankinimo kokybė nenustatoma. Šiuo atveju pri-

valumų turi georadaro technologija, nes ją naudojant nepažeidžiama asfalto danga 

(Ameri et al., 2014), matavimai atliekami greitai, nebrangiai ir, svarbiausia, vie-

toje nustatomas viso kelio ruožo tariamasis tankis (Kassem et al., 2016). 

NDG yra dažniausiai naudojamas NDT prietaisas tariamajam tankiui sta-

tybvietėje išmatuoti, naudojant šį prietaisą gaunami gana tikslūs rezultatai  

(Kvasnak  et al., 2007). Šis matavimo prietaisas sudarytas iš vieno radioaktyvaus 

šaltinio ir dviejų tariamojo tankio matavimo daviklių, veikiančių spinduliuotės 

sklaidos aplinkoje, kur siųstuvas išsklaido ar atspindi į asfaltą įsiskverbiančius 

gama fotonus, kad jie pasiektų daviklius (1.9 pav.) (Troxler Electronic 

Laboratories, 2021). Šis NDT metodas gali būti taikomas tiriant daugumą asfalto 

rūšių, išskyrus poringąjį asfaltą. Pagal šią technologiją asfalto sluoksnio tariama-

sis tankis gali būti matuojamas, kai asfalto storis yra 25–100 mm. Matuoklis turi 

būti reguliariai kalibruojamas nustatant tariamojo tankio diapazoną nuo 1,72 iki 

2,76 kg/m3, o tariamojo tankio paklaida turi būti ne didesnė kaip 0,5 % (Bretreger, 

2015). 

Nors ši technologija yra vienas iš NDT metodų, kuris yra gana patikimas ir 

plačiai taikomas kelių statyboje, pagrindiniai jo trūkumai yra tai, kad tariamasis 

tankis matuojamas mažame plote, naudoti  šį tankio matavimo prietaisą gali būti 

nesaugu dėl jame naudojamų radioaktyviųjų medžiagų. Yra nustatyti labai griežti 

reikalavimai dėl šio prietaiso priežiūros, laikymo, transportavimo ir naudojimo 

darbo vietoje (IAEA, 2020). 
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1.9 pav. Radiometrinio tariamojo tankio matuoklio veikimo schema (Troxler Electronic 

Laboratories, 2021) 

Fig. 1.9. Nuclear density gauge’s operation scheme (Troxler Electronic Laboratories, 

2021) 

Dar viena pagal NDT metodą naudojama įranga asfalto tariamajam tankiui ar 

sutankinimo laipsniui nustatyti yra elektromagnetiniai tankio matuokliai, dar va-

dinami neradiometriniu principu veikiančiais tankio matuokliais. Vienas iš popu-

liariausių šiuo metu naudojamų prietaisų asfalto sluoksnio tariamajam tankiui 

nustatyti yra elektromagnetinis asfalto sutankinimo kontrolės prietaisas PQI. PQI 

naudojamas asfalto sluoksnio tariamajam tankiui ir asfalto sluoksnio santykinei 

dielektrinei skvarbai, arba konstantai, išmatuoti. Matavimai atliekami naudojant 

elektromagnetinį lauką, sukuriamą po jutiklio plokštelėmis (Mata et al., 2018). 

Buvo atlikta įvairių tyrimų šio metodo patikimumui įvertinti. Atlikęs bandy-

mus objekte, Romero padarė išvadą, kad sukalibruotas PQI yra tinkamas naudoti 

kontroliuojant kokybę, tačiau PQI paklaidos yra didesnės nei matavimams naudo-

jant gręžimą ir radiometrinius prietaisus (Romero, 2002). Leng nustatė, kad PQI 

matavimų tikslumą galima labai pagerinti sukalibravus prietaisą, po kurio paklai-

dos procentinė dalis nuo 15 % sumažėjo iki 1,5 %, o drėgmės poveikis matavimų 

tikslumui tampa nereikšmingas (Leng et al., 2018). Li teigia, kad, norint sukalib-

ruoti PQI reikšmes, nerekomenduojama daryti smėlio dėmės bandymą; tikslesnės 

reikšmės gaunamos apskaičiavus skirtumą tarp vidutinių PQI reikšmių ir faktinio 

gręžtinių ėminių tariamojo tankio, kuris gali būti vertinamas kaip korekcinė 

 

Matavimo 

prietaisas 

Detektorius 

Fotono srauto 

trajektorija 

Šaltinis 

Matuojamas 

paviršius 
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reikšmė (Li et al,. 2019). Williams taip pat pridėjo išvadas, kad temperatūra ne-

daro reikšmingo poveikio PQI matuojamam tariamajam tankiui (Stacy G. 

Williams, 2008). Atlikęs lauko tyrimus, Shah apibendrino, kad įrenginys PQI-380 

puikiai veikia lauko sąlygomis esant kintančiai temperatūrai, o koreliacijos koefi-

cientas siekė beveik 0,9 (Zaman et al., 2019). Tačiau kaip ir radiometrinių tankio 

matuoklių bei gręžtinių ėminių atveju, PQI nustato asfalto sluoksnio tankį tik tam 

tikruose taškuose ir nepatikrinama viso kelio ruožo sutankinimo kokybė. 

1.5. Pirmojo skyriaus išvados ir disertacijos 
uždavinių formulavimas 

1. Oro tuštymių kiekis ir sutankinimo laipsnis yra vienos svarbiausių fizikinių 

asfalto savybių, turinčių įtaką asfalto dangos naudojimo laikui, defektų susidary-

mui ir kelio eksploatacinių savybių kaitai dangos naudojimo laikotarpiu. 

2. Visuotinai taikomi ardomieji pakloto asfalto sluoksnio sutankinimo laips-

nio ir oro tuštymių kiekio savikontrolės ir kontrolės metodai reikalauja didelių 

laiko sąnaudų, yra brangūs, o svarbiausia – suteikia informaciją tik apie savybes 

lokaliose tyrimų vietose. 

3. Pasaulyje georadaro metodo taikymas, tiriant asfalto dangos kokybę, dar 

nėra labai paplitęs, bet yra šalių, kur jis jau dabar naudojamas kaip standartizuotas 

kokybės kontrolės įrankis matuojant oro tuštymių kiekį ir asfalto sluoksnio taria-

mąjį tankį. Sutankinimo laipsniui nustatyti šis metodas dar nėra pritaikytas. 

4. Asfalto sluoksnio tariamajam tankiui ir oro tuštymių kiekiui nustatyti GPR 

metodu šiuo metu taikomi keli pagrindiniai modeliai: PANK-4122, CRIM ir ALL. 

Nors šie modeliai kai kuriose šalyse taikomi sėkmingai, tačiau ne visur juos pa-

vyksta pritaikyti prie esamų sąlygų ir turimos įrangos. Dažniausiai pasitaikanti 

netinkamų matavimų galima priežastis yra pasirinkta netinkamo dažnio georadaro 

antena. 

5. Asfalto dangos kokybę tankinimo proceso metu ir atlikus sutankinimą ga-

lima nustatyti naudojant neardomųjų metodų prietaisus, tokius kaip radiometrinis 

tankio matuoklis (NDG) ar elektromagnetinis asfalto sutankinimo kontrolės prie-

taisas (PQI), tačiau asfalto sluoksnio tariamasis tankis nustatomas tik tam tikruose 

taškuose ir nepatikrinama viso kelio ruožo sutankinimo laipsnis. Palyginus su 

konvenciniais ardomaisiais metodais, taikant GPR įrengto sluoksnio sutankinimo 

kokybė patikrinama didesniame plote (SSD – 0,002 %, GPR – 10 %) ir taip padi-

dinamas kokybės kontrolės patikimumas.  

6. Vidinė ir paviršinė asfalto dangos drėgmė ir oro sąlygos daro įtaką santy-

kinės dielektrinės skvarbos vertės dydžiui ir GPR matavimų tikslumui. 

Atsižvelgiant į mokslinių publikacijų analizės išvadas, suformuluoti šie už-

daviniai: 
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1. Atlikti mokslinės literatūros analizę GPR metodo taikymo asfalto dangų 

tyrimui įvertinti. Išanalizuoti taikomus GPR matavimų duomenimis grindžiamus 

matematinius modelius asfalto sluoksnių tariamajam tankiui ir oro tuštymių kie-

kiui nustatyti. 

2. Parinkus GPR metodu grindžiamą neardomojo matavimo įrangą ir šiuo 

metu taikomus GPR matavimų duomenimis grindžiamus matematinius modelius 

asfalto sluoksnių tariamajam tankiui nustatyti, atlikti eksperimentinį asfalto 

sluoksnių tariamojo tankio nustatymo GPR metodu tyrimą atrinktuose automobi-

lių kelių ruožuose. Gautus rezultatus palyginti su konvencinių ardomųjų tyrimų 

metodų asfalto sluoksnio tariamojo tankio rezultatais.  

3. Atrinkti kitus šiuo metu taikomus neardomuosius tyrimų metodus, atlikti 

matavimus eksperimentiniuose ruožuose, gautus asfalto sluoksnio tariamojo tan-

kio rezultatus palyginti su konvencinių ardomųjų tyrimų metodų rezultatais, įver-

tinti šių neardomųjų metodų patikimumą. Įvertinti galimybę vietoje kalibravimo 

kernų tariamojo tankio reikšmių naudoti šiais metodais gautus rezultatus. 

4. Nustatyti matuojamojo sluoksnio drėgmės ir aplinkos sąlygų įtaką GPR 

metodo tikslumui. 

5. Taikant aprašomąsias statistines savybes, koreliacijos koeficientą r, deter-

minacijos koeficientą R2 ir kitus statistinės analizės metodus, GPR tyrimo būdu 

gautus rezultatus palyginti su konvencinių ardomųjų tyrimų metodų asfalto 

sluoksnio tariamojo tankio rezultatais. Pagal gautus rezultatus patikrinti, pagerinti 

arba sukurti matematinį (-ius) modelį (-ius), leisiantį (-ius) GPR metodu patikimai 

prognozuoti įrengto asfalto sluoksnio sutankinimo laipsnį.  

6. Patikrinti gautų rezultatų patikimumą, tikslumą ir įvertinti galimybę GPR 

metodu nustatytus duomenis panaudoti vidinės kontrolės ir kontroliniams tyri-

mams vykdyti ir taip padidinti asfalto dangos sluoksnio įrengimo kokybės kont-

rolės patikimumą. Pateikti metodo taikymo rekomendacijas. 
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2 
Eksperimentinio tyrimo            

metodų parinkimas  

Šiame skyriuje aprašytas eksperimentinio tyrimo planas, metodika, matavimų 

ruožų apžvalga ir tyrime taikyti statistiniai, bandymų ir matavimų metodai bei 

technologijos. Tyrimas atliktas siekiant nustatyti GPR metodo pritaikymo galimy-

bes Lietuvos automobilių kelių kontroliniams ir vidinės kontrolės bandymams. 

Šio skyriaus medžiaga paskelbta trijuose autoriaus mokslinėse publikacijose 

(Baltrušaitis & Vaitkus, 2019; Baltrušaitis et al., 2020, 2022). 

2.1. Eksperimentinio tyrimo planas ir matavimų ruožų 
apžvalga 

Eksperimentinio tyrimo tikslas – atlikti asfalto sluoksnių sutankinimo laipsnio 

nustatymo GPR metodu tyrimą atrinktuose automobilių kelių ruožuose bei kon-

venciniais ardomaisiais metodais paimti asfalto kernus savybių tyrimui laborato-

rijoje. Nustatyti matuojamojo sluoksnio drėgmės įtaką GPR metodo tikslumui. 

Taikant aprašomąsias statistines savybes, palyginti GPR tyrimo būdu gautus duo-

menis, nustatytus konvenciniais ardomaisiais bandymų metodais ir kitais neardo-

maisiais tyrimų metodais išmatuotais rodikliais. Patikrinti gautų rezultatų pati-

kimumą, tikslumą bei įvertinti galimybę GPR metodu nustatytus duomenis 
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panaudoti vidinės kontrolės ir kontroliniams tyrimams vykdyti, pateikti taikymo 

rekomendacijas. Remiantis gautais rezultatais patikrinti, pagerinti arba sukurti 

matematinį modelį, leisiantį GPR metodu patikimai prognozuoti įrengto asfalto 

sluoksnio sutankinimo laipsnį netaikant ardomųjų metodų ir taip padidinti asfalto 

dangos sluoksnio įrengimo kokybės kontrolės patikimumą. 

Eksperimentinis tyrimas buvo vykdomas 2018–2019 m. pasirinktuose Lietu-

vos valstybinės reikšmės keliuose ir 2021 m. Vilniaus r. Rūdininkų m. Beržų gat-

vėje. Bandymai buvo atliekami ant asfalto pagrindo, apatinio ir pagrindo-dangos 

sluoksnių. Informacija apie tyrimų ruožams įrengti naudotus asfalto mišinius bei 

jų savybes, nurodytas tipo bandymo ataskaitose, pateikta 2.1 lentelėje. 

2.1 lentelė. Asfalto mišinių, panaudotų tiriamiesiems ruožams įrengti, duomenys 

Table 2.1. Data on asphalt mixtures used in the construction of the survey sections 

Ban-

dymo 

ruo-

žai  

Asfalto miši-

nio tipas     

(rišiklis) 

Asfalto mišinių duomenys 

rišiklio 

kie-

kis, % 

didžiau-

siasis 

tankis, 

Mg/m3 

tariamasis 

tankis, 

Mg/m3 

oro tušty-

mių kie-

kis, % 

pagrindi-

nio užpildo 

kilmė 

R1 
AC 32 PS 

50/70 
3,8 2,547 2,377 7,4 Dolomitas 

R2 

AC 22 AS 

PMB 25/55-

60 

4,0 2,605 2,476 5,0 Dolomitas 

R3 

AC 22 AS 

PMB 25/55-

60 

4,0 2,596 2,452 5,5 Dolomitas 

R4 
AC 16 PD 

70/100 
5,2 2,495 2,460 1,4 Dolomitas 

R5, 

R7 

AC 22 PS 

50/70 
3,8 2,587 2,451 5,2 Dolomitas 

R6, 

R8 

AC 16 AS 

PMB 45/80-

55E 

4,2 2,529 2,420 4,3 Dolomitas 

R9 
AC 16 PD 

70/100 
5,2 2,524 2,463 2,4 

Žvirgždo 

skalda 

 

2018 m. buvo pasirinkti keturi bandymo kelio ruožai dviejuose naujai nuties-

tuose arba rekonstruotuose keliuose. Magistralinio kelio Kaunas–Marijampolė–
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Suvalkai (A5) 11,68 km ruožas nuo 45,15 km iki 56,83 km buvo perdarytas į ke-

turių eismo juostų magistralinį kelią (2.1 pav.). Rekonstruotame ruože dešinėje 

pusėje buvo įrengta antra 7,5 m pločio dviejų eismo juostų, trijų asfalto sluoksnių 

(pagrindas, apatinis ir viršutinis) danga. Šiame tyrime buvo matuojamas 14 cm 

storio asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 32 PC asfalto mišinio ir 8 cm storio AC 

22 AS asfalto apatinis sluoksnis. Matavimai buvo atliekami ir rekonstruoto Šilalė–

Žadeikiai (4105) kelio atkarpoje nuo 6,14 km iki 13,17 km (7,03 km), kurioje ant 

buvusios žvyro dangos buvo įrengtas 6 cm storio vieno sluoksnio asfalto pag-

rindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio.  

 

 
2.1 pav. Rekonstruojamas kelias Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (A5) (www.delfi.lt) 

Fig. 2.1. Reconstruction of road Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (A5) (www.delfi.lt) 

2019 m. buvo atlikti tyrimai keturiuose naujai nutiestų kelių ruožuose. Ma-

gistralinio kelio Vilnius–Utena (A14) 4 km ruožas buvo rekonstruotas į keturių 

eismo juostų kelią. Šiame tyrime buvo matuojamas 10 cm storio asfalto pagrindo 

sluoksnis iš AC 22 PS asfalto mišinio ir 9 cm storio AC 16 AS asfalto dangos 

apatinis sluoksnis. Mažiausias kiekvieno tiriamojo ruožo ilgis buvo 1 km. 

Asfalto sluoksnių tariamasis tankis nustatytas naudojant keturis neardomuo-

sius matavimo įrenginius: radiometrinį tankio matuoklį „Troxler 4640-B“ (NDG), 

elektromagnetinį asfalto kokybės ir sutankinimo kontrolės prietaisą PQI-380 

(PQI), goeradaro GSSI 1 Hz rago formos anteną (GPR). Taip pat tariamasis tankis 

buvo nustatytas išgręžus kernus, kurie buvo ištirti laboratorijoje pagal LST EN 

12697-6 standarto reikalavimus SSD metodu (SSD). Visi bandymo taškai tame 

pačiame bandymo ruože, išskyrus ruože R9, ir sluoksnyje buvo ištirti tą pačią 

dieną ir tokiomis pat dangos paviršiaus sąlygomis. Matavimai bandymo ruožuose 

Nr. R1–R6 buvo atlikti 2018–2019 m. birželio ir liepos mėnesiais, o matavimai 

bandymo ruožuose Nr. R7 ir Nr. R8 – 2019 m. rugsėjį. Matavimai bandymo ruože 
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Nr. R9 buvo pakartoti septynis kartus nuo 2021 m. liepos iki 2021 m. spalio. Iš-

sami informacija apie bandymo ruožus pateikiama 2.2 lentelėje. 

2.2 lentelė. Bandymų ruožų informacija 

Table 2.2. Test site information 

Ban-

dymo 

ruožo 

Nr.  

Kelio 

Nr. 

Asfalto 

mišinio  

tipas  

Danguos 

sluoksnis  

Sluoks-

nio sto-

ris, cm 

Ruožo 

ilgis, km 

(kernų 

sk.) 

GPR Mata-

vimų data 

Taikyti 

tyrimo 

metodai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

R1 A5 AC 32 PS  Pagrindas  14,0 6,0 (22) 2018-06-19 
GPR, 

SSD 

R2 A5 AC 22 AS  Apatinis 8,0 4,2 (12) 2018-07-17 
GPR, 

SSD 

R3 A5 AC 22 AS  Apatinis 8,0 3,9 (7) 2018-07-31 
GPR, 

SSD 

R1 A5 AC 32 PS  Pagrindas  14,0 6,0 (22) 2018-06-19 
GPR, 

SSD 

R2 A5 AC 22 AS  Apatinis 8,0 4,2 (12) 2018-07-17 
GPR, 

SSD 

R3 A5 AC 22 AS  Apatinis 8,0 3,9 (7) 2018-07-31 
GPR, 

SSD 

R4 4105 AC 16 PD  
Pagrindo-

dangos 
6,0 

13,8 

(10) 
2018-06-27 

GPR, 

SSD 

R5 A14 AC 22 PS  Pagrindas  10,0 1,0 (27) 2019-06-19 

GPR, 

SSD, 

NDG, 

PQI 

R6 A14 AC 16 AS  Apatinis  9,0 1,0 (17) 2019-06-28 

GPR, 

SSD, 

NDG, 

PQI 

R7 A14 AC 22 PS  Pagrindas  10,0 1,0 (17) 2019-09-05 

GPR, 

SSD, 

NDG, 

PQI 

R8 A14 AC 16 AS  Apatinis  9,0 1,0 (20) 2019-09-19 

GPR, 

SSD, 

NDG, 

PQI 

R9 - AC 16 PD  
Pagrindo-

dangos 
6,0 0,2 (3) 

2021-07-16 

2021-10-22 

GPR, 

SSD 
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Matavimai visuose bandymo taškuose atlikti naudojant 1 Hz GPR rago for-

mos anteną ir laikantis nustatytų reikalavimų (LAKD, 2011) bei GPR (georadaro) 

gamintojo naudojimo instrukcijos. Georadaro antena sukalibruota naudojant me-

talinę plokštelę prieš atliekant matavimus ir po jų. Kiekviename bandymo taške 

nustatyta dielektrinė asfalto dangos sluoksnio vertė. Road Doctor programoje iša-

nalizavus pirminius georadaro duomenis, buvo nustatyta vidutinė santykinės die-

lektrinės skvarbos išmatuoto ruožo vertė. Georadaro duomenų diagramoje buvo 

nurodytas šiai vertei artimiausias matavimo taškas, nustačius jo buvimo vietos 

koordinates, buvo papildomai išgręžtas kalibravimo kernas (-ai) (Saarenketo, 

2012).  

Pirmame tyrimų etape (ruožai Nr. R1–R4) siekiant įvertinti GPR metodo 

patikimumą, pagal kitose šalyse šiuo metu taikomus CRIM ir ALL modelius, aps-

kaičiuoti tariamieji tankiai buvo palyginti su tariamaisiais tankiais, nustatytais iš 

kernų taikant konvencinius ardomuosius metodus. 

Antrame tyrimų etape (ruožai Nr. R5–R8) buvo siekiama įvertinti kitų šiuo 

metu taikomų neardomųjų tyrimų metodų tikslumą ir patikimumą, lyginant su 

konvenciniais ardomaisiais bandymų metodais. Remiantis pirmojo etapo tyrimų 

(Baltrušaitis, et al., 2020) rezultatais, buvo pasirinktas georadaro matematinis mo-

delis ALL.  

Atlikus matavimus georadaru, tam tikruose matavimo taškuose buvo išgręžti 

kernai pagal Europos standartą EN 12697-27 (LST, 2018). Paskui pagal LST EN 

12697-6 standartą, taikant SSD (įmirkyto ir nusausinto paviršiaus) metodą (LST, 

2020b), buvo nustatytas gręžtinių ėminių tariamasis tankis. Standartinio gręžtinių 

ėminių bandymo rezultatai buvo palyginti su NDT bandymų rezultatais. 

Atlikus standartinius ir NDT metodų bandymus, visi rezultatai buvo susiste-

minti ir įvertinti statistiniu aspektu. Taip pat buvo sudaryti regresijos modeliai, 

padedantys numatyti sutankinto asfalto sluoksnio tariamąjį tankį nedarant gręžti-

nių ėminių.  

Siekiant išvengti ardomųjų bandymo būdų, svarstytinas kitų neardomųjų su-

tankinto asfalto sluoksnių tariamojo tankio nustatymo metodų rezultatų naudoji-

mas. Bandymo ruožuose Nr. R5–R7 buvo išbandyta galimybė vietoje kalibravimo 

kernų reikšmių naudoti sluoksnio tariamojo tankio reikšmes, gautas matuojant 

NDG prietaisu ir pritaikius ALL modelį.  

Trečiame tyrimų etape 2021 m. Vilniaus r. Rūdininkų m. Beržų gatvėje pa-

rinktas 200 m bandomasis ruožas, kuriame 2021-07-15 buvo įrengta viensluoksnė 

60 mm storio asfalto pagrindo-danga iš asfalto mišinio AC 16 PD 70/100. Ekspe-

rimento tikslas – nustatyti aplinkos ir kitų sąlygų įtaką GPR matavimams. Asfalto 

dangos sluoksnio matavimai atlikti 7 kartus skirtingomis oro sąlygomis ir įvairiu 

laiku po asfalto dangos paklojimo, pvz., pirmasis matavimas (2021-07-16) atliktas 

prabėgus mažiau nei vienai parai po asfaltavimo darbų, paskutinis matavimas 

(2021-10-22) atliktas iškart po lietaus, dar visiškai nespėjus išdžiūti asfalto dangos 
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paviršiui, kiti matavimai atlikti esant sausam asfalto dangos sluoksnio paviršiui, 

bet skirtingomis oro sąlygomis. Oro ir kitų sąlygų informacija (oro ir dangos tem-

peratūra, santykinė oro drėgmė, informacija apie kritulius bei dangos būklę mata-

vimo metu ir tris paras iki jo) surinkta iš artimiausios prie bandomojo ruožo oro 

sąlygų stotelės Pyšna (kelias A15 Vilnius – Lyda) (2.2 pav.). 

 

 
 

2.2 pav. Bandomojo ruožo ir oro sąlygų stotelės vieta (www.eismoinfo.lt) 

Fig. 2.2. Location of the test section and weather station (www.eismoinfo.lt) 

 

Matavimai atlikti su 1 GHz GPR antena, sumontuota ant automobilio. Sie-

kiant tiksliai palyginti skirtingų dienų matavimus, bandomojo ruožo pradžia, vi-

durys ir pabaiga buvo pažymėti 50 mm pločio aliuminio juosta (2.3 pav.). 

3,9 km 

Oro sąlygų stotelė Pyšna 

(kel A15 Vilnius–Lyda 

Bandomasis ruožas –

Beržų g., Rudamina 
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2.3 pav. Aliuminio juosta bandomojo ruožo pabaigoje 

Fig. 2.3. Aluminium tape at the end of the test section 

Visų dienų matavimus stengtasi atlikti toje pačioje juostoje, 1 m nuo deši-

niojo dangos krašto. Atlikus GPR matavimus, nustatyta vidutinė santykinės die-

lektrinės skvarbos vertė kas 1 metrą. Kiekvieno matavimo metu GPR antena ka-

libruota naudojant metalinę plokštę. Atlikus GPR matavimus, bandomojo ruožo 

viduryje išgręžtas kalibravimo kernas (2.4 pav.) ir nustatytas jo tariamasis tankis 

pagal LST EN 12697-6, mišinio didžiausias tankis nustatytas pagal LST EN 

12697-5, oro tuštymių kiekis – pagal LST EN 12697-8, dangos storis – pagal LST 
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EN 12697-36. Siekiant įvertinti pasiūlytų modelių patikimumą dviejose ruožo vie-

tose, papildomai išgręžti kernai ir nustatyti jų tariamieji bei ir sutankinimo laips-

niai. 

 
2.4 pav. Kalibravimo kerno ėmimo vieta 

Fig. 2.4. Calibration core sampling location 

Ketvirtame tyrimų etape 2021 m. buvo atliktas laboratorinis eksperimentas, 

siekiant nustatyti santykinės dielektrinės skvarbos vertės priklausomybę nuo as-

falto dangos drėgmės. Eksperimento metu naudotas AC 16 PD 70/100 mišinys, 

paimtas įrengiant eksperimentinį ruožą iš klotuvo pagal LST EN 12697-27 

4.3 skyriaus, aprašančio ėminių ėmimą iš medžiagos aplink klotuvo sraigtus, rei-

kalavimus. Iš asfalto mišinio laboratorijoje voliniu tankintuvu buvo pagaminta 

305×305×60 mm matmenų asfalto plokštė. Sutankinta ir atvėsinta plokštė įmir-

kyta iki pastoviosios masės. Plokštę džiovinant iki pastoviosios masės, GPR ra-

daru išmatuotos santykinės dielektrinės skvarbos vertės, esant skirtingam plokštės 

vidiniam drėgniui. Atlikus eksperimentą nustatyta santykinės dielektrinės skvar-

bos priklausomybė nuo asfalto plokštės drėgnio. 

Supaprastintas vykdytų tyrimų seka pateikta 2.5 paveiksle. 
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2.5 pav. Supaprastinta vykdytų tyrimų seka 

Fig. 2.5. Simplified sequence of surveys 

2.2. Teorinis eksperimento modelis 

Atlikus eksperimentinius tyrimus, pritaikyti teoriniai modeliai asfalto sluoksnio 

tariamajam tankiui ir sutankinimo laipsniui nustatyti.  

Pirmame etape modelis įvertintas, atsižvelgiant į kiekvieno tiriamojo taško 

santykinės dielektrinės skvarbos vertes ir performuoto kerno mišinio bandinio ta-

riamąjį tankį (2.1): 
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 𝑇𝑇AC = 𝑎 + 𝑏 × 𝐷𝑉 + 𝑐 × 𝐾𝑒𝑟𝑛𝑜𝑀𝑖š𝑇𝑇. (2.1) 

Antrame etape performuoto kerno mišinio bandinio tariamasis tankis pakeis-

tas į asfalto mišinio projekte nustatytą bandinio tariamojo tankio vertę (2.2): 

 𝑇𝑇AC = 𝑎 + 𝑏 × 𝐷𝑉 + 𝑐 × 𝑇𝑖𝑝𝑜𝑀𝑖š𝑇𝑇. (2.2) 

Trečiame etape sudaryti tik konkrečiam asfalto mišiniui pritaikyti matemati-

niai modeliai ir jiems sudaryti naudotos tik santykinės dielektrinės skvarbos vertės 

(2.3): 

 𝑇𝑇AC = 𝑎 + 𝑏 × 𝐷𝑉. (2.3) 

Ketvirtame etape patikslintas asfalto mišinių modelis, pridėjus kalibravimo 

koeficientą (2.4): 

 𝑇𝑇AC = 𝑎 + 𝑏 × 𝐷𝑉 + 𝑘. (2.4) 

Penktame etape įrengto asfalto dangos konstrukcijos sluoksnio modelis pri-

taikytas sutankinimo laipsniui apskaičiuoti (2.5): 

 𝐷cAC =
𝜌𝑏

𝑎+𝑏×𝐷𝑉+𝑘
× 100%, (2.5) 

čia 𝑇𝑇AC – įrengto asfalto sluoksnio tariamasis tankis, Mg/m3; 𝐷𝑉 – asfalto miši-

nio santykinė dielektrinė skvarba; 𝐾𝑒𝑟𝑛𝑜𝑀𝑖š𝑇𝑇 – asfalto mišinio bandinio taria-

masis tankis; 𝑇𝑖𝑝𝑜𝑀𝑖š𝑇𝑇 – tipo bandymo ataskaitoje nurodytas asfalto mišinio 

bandinio tariamasis tankis; 𝑘 – kalibravimo koeficientas; 𝑎, 𝑏, 𝑐 – asfalto mišinio 

korekcijos koeficientai; 𝐷cAC – sutankinimo laipsnis, %; ρb – iš kalibravimo kerno 

mišinio suformuoto bandinio tariamasis tankis megagramais kubiniam metrui. 

2.3. Eksperimentinio tyrimo metodai 

Eksperimentinio tyrimo metu asfalto sluoksnių tariamajam tankiui ir sutankinimo 

laipsniui nustatyti taikyti neardomieji – georadaras (GPR), elektromagnetinis as-

falto kokybės sutankinimo kontrolės prietaisas (PQI), radiometrinis asfalto tankio 

matavimo prietaisas (NDG) ir konvenciniai ardomieji tyrimų metodai (asfalto 

kernų gręžimas ir jų bandymas laboratorijoje). 

2.3.1. Konvenciniai metodai, skirti asfalto mišinių ir sluoksnių 
fizikinėms savybėms nustatyti 

Tiriamuosiuose ruožuose klojant asfalto dangą paimti asfalto mišinių ėminiai pa-

gal LST EN 12697-27 (LST, 2018) reikalavimus. Paėmus asfalto mišinių ėminius 
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nustatytas bandinių tariamasis tankis pagal LST EN 12697-6 (LST, 2020b), miši-

nio didžiausias tankis – pagal LST EN 12697-5 (LST, 2019b), bandinių oro tuš-

tymių kiekis – pagal LST EN 12697-8 (LST, 2019c), asfalto mišinių tirpiojo ri-

šiklio kiekis – pagal LST EN 12697-1 (LST, 2020a). 

Klojant asfalto sluoksnį asfalto mišinių ėminiai imti pagal LST EN 12697-

27, 4.3 skyriaus, aprašančio ėminių ėmimą iš medžiagos aplink klotuvo sraigtus, 

reikalavimus. Paimti ėminiai permaišyti, padalinti metaline kryžme ir supakuoti į 

kartonines dėžes.  

Įrengto sluoksnio oro tuštymių kiekis apskaičiuotas iš sluoksnio gręžtinio  

ėminio (kerno) tariamojo tankio ir kerno mišinio didžiausio tankio. Įrengto 

sluoksnio sutankinimo laipsnis apskaičiuotas iš kerno tariamojo tankio ir susijusio 

asfalto mišinio bandinio (performuoto kerno) tariamojo tankio. Kernai mišinių  

ėmimo vietose paimti pagal įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 ir standarto 

LST EN 12697-27 reikalavimais. Kernai paimti pažymėtose matavimų vietose 

(2.6 pav.). 

 

 
                        a)                                                                b) 

2.6 pav. Gręžtinių ėminių (kernų) ėmimas: a) kernų ėmimas; b) gręžimo vietos 

Fig. 2.6. Core sampling: a) coring; b) coring places 

Laboratorijoje su Maršalo tankintuvu suformuoto asfalto bandinio oro tušty-

mių kiekis (Vm) apskaičiuotas pagal mišinio didžiausiąjį tankį (LST EN 12697-5) 

ir bandinio tariamąjį tankį (LST EN 12697-6). Bandymų standarte LST EN 

12697-8 nurodyta, kad oro tuštymių kiekis turi būti apskaičiuojamas pagal (2.6) 

formulę 0,1 % tikslumu: 

 𝑉m =
𝜌m−𝜌b

𝜌m
× 100 % (tūrio),  (2.6) 

čia Vm  – mišinio bandinio oro tuštymių kiekis 0,1 % tikslumu (tūrio); ρm – mišinio 

didžiausias tankis megagramais kubiniam metrui; ρb – bandinio tariamasis tankis 

megagramais kubiniam metrui. 
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Asfalto mišinių didžiausiasis tankis nustatytas pagal LST EN 12697-5 stan-

dartą. Šiame dokumente nurodomi bandymo metodai asfalto mišinio didžiausia-

jam tankiui nustatyti, taip pat aprašomi tūrinis, hidrostatinis ir matematinis meto-

dai. Aprašyti bandymo metodai skirti taikyti biriesiems asfalto mišiniams, kurių 

sudėtyje yra kelių bitumo, modifikuotų rišiklių ar kitų bituminių rišiklių, naudo-

jamų asfalto mišiniams. Didžiausias tankis ir tariamasis tankis naudojami skai-

čiuojant sutankintų bandinių oro tuštymių kiekį ir kitas su tūriu susijusias sutan-

kinto mišinio savybes. Taikant tūrinį ir hidrostatinį metodus, asfalto mišinio 

didžiausiasis tankis nustatomas pagal ėminio be tuštymių tūrį ir sauso ėminio 

masę. Taikant tūrinį metodą, ėminio tūris matuojamas pagal iš ėminio išstumto 

vandens arba tirpiklio tūrį piknometre (2.7 pav.). 

  

 
2.7 pav. Asfalto mišinio didžiausiojo tankio nustatymas tūriniu metodu 

Fig. 2.7. Determination of the maximum density of an asphalt mixture by the volumetric 

method 

Tūriniu metodu nustatytas didžiausiasis asfalto mišinio tankis 𝜌𝑚𝑣 skaičiuo-

jamas pagal 2.7 formulę 0,001 Mg/m3 tikslumu: 

 𝜌mv =
𝑚2−𝑚1

106×𝑉𝑝−(𝑚3−𝑚2)/𝜌w
, (2.7) 

čia 𝜌mv – didžiausiasis asfalto mišinio tankis megagramais kubiniam metrui; m1 – 

piknometro su antgaliu ir spyruokle, jei yra, masė gramais; m2 – piknometro su 

antgaliu, spyruokle ir tiriamuoju ėminiu masė gramais;  m3 – piknometro su ant-

galiu, spyruokle ir tiriamuoju ėminiu ir vandeniu arba tirpikliu masė gramais; Vp – 



2. EKSPERIMENTINIO TYRIMO METODŲ PARINKIMAS 39 

 

iki atskaitos žymės pripildyto piknometro tūris kubiniais metrais; 𝜌w – vandens 

tankis bandymo temperatūroje megagramais kubiniam metrui 0,0001 Mg/m3 tiks-

lumu. 

Asfalto mišinio Maršalo bandiniai pagaminami smūginiu tankintuvu pagal 

LST EN 12697-30 (LST, 2019a) standarto reikalavimus. Tokie bandiniai pirmiau-

sia naudojami tariamajam tankiui nustatyti. Bandiniams pagaminti paruošiamas 

asfalto mišinys. Paimtas iš asfalto dangos įrengimo vietos pagal LST EN 12697-

27 mišinys sudedamas į atitinkamą plieninę tankinimo formą. Paskui mišinys su-

tankinamas smūginiu tankintuvu, slankiajam svarmeniui krintant iš apibrėžto 

aukščio nustatytą smūgių skaičių (50 vnt.) per nustatytą trukmę į apatinę plakto 

dalį, uždėtą ant asfalto bandinio viršaus. Smūginis tankintuvas su plieniniu prie-

kalu pavaizduotas 2.8 paveiksle. 

  

 
2.8 pav. Smūginis tankintuvas su plieniniu priekalu 

Fig. 2.8. Impact compactor with a steel anvil 

 Asfalto bandinių tariamojo tankio standartas LST EN 12697-6 aprašo ban-

dymo metodus, taikomus sutankinto asfalto bandinio tariamajam tankiui nustatyti. 

Šie bandymo metodai taikomi laboratorijoje sutankintiems bandiniams arba ban-

diniams iš paklotos ir sutankintos kelio dangos, juos išpjaunant arba išgręžus ker-

nus. Reikiama tariamojo tankio nustatymo procedūra pasirenkama priklausomai 

nuo bandinyje esančių oro tuštymių kiekio. 
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Sutankinto asfalto mišinio bandinio tariamasis tankis nustatomas pagal ban-

dinio masę ir jo tūrį. Bandinio masė gaunama pasvėrus sausą bandinį ore. Asfalto 

bandinių ir gręžtinių kernų tariamasis tankis nustatomas pagal SSD procedūrą, kai 

bandinys pirmiausia prisotinamas vandens, paskui jo paviršius nuvalomas drėgna 

zomšine medžiaga ir pasveriamas ant svarstyklių (2.9 pav.). Bandinio tariamasis 

tankis 𝜌bssd (SSD) apskaičiuojamas 0,001 Mg/m3 tikslumu pagal 2.8 formulę: 

 𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑 =
𝑚1

𝑚3−𝑚2
× 𝜌𝑤 , (2.8) 

čia 𝜌bssd  – tariamasis tankis (SSD) megagramais kubiniam metrui; m1 – sauso 

bandinio masė gramais; m2 – bandinio masė vandenyje gramais; m3 – prisotinto 

vandens ir nusausintu paviršiumi bandinio masė gramais; w – vandens tankis 

bandymo temperatūroje megagramais kubiniam metrui. 

 

 
                                       a)                                                         b) 

2.9 pav. Asfalto bandinio tariamojo tankio nustatymas SSD metodu: a) svėrimas 

vandenyje; b) prisotinto vandens ir nusausintu paviršiumi bandinio svėrimas 

Fig. 2.9. Determination of the bulk density of an asphalt specimen by the SSD method: 

a) weighing in water; b) weighing of saturated surface dry sample 

 Įrengto sluoksnio sutankinimo laipsnis apskaičiuojamas 0,1 % tikslumu, iš 

sluoksnio gręžtinio ėminio (kerno) tariamojo tankio ir susijusio asfalto mišinio 

ėminio Maršalo bandinio tariamojo tankio (LAKD, 2008), pagal 2.9 formulę: 

 𝐷c =
𝜌b

𝜌bssd
× 100 %, (2.9) 

čia 𝐷c – sutankinimo laipsnis, %; ρb – bandinio tariamasis tankis megagramais ku-

biniam metrui; 𝜌bssd  – tariamasis tankis (SSD) megagramais kubiniam metrui.  



2. EKSPERIMENTINIO TYRIMO METODŲ PARINKIMAS 41 

 

Asfalto mišinių tirpiojo rišiklio kiekis nustatytas pagal LST EN 12697-1 stan-

darto reikalavimus. Šiame standarte aprašomi bandymo metodai, skirti tirpiojo ri-

šiklio kiekiui asfalto mišinių ėminiuose nustatyti. Asfalto mišinio bandomosios 

dalies rišiklio kiekio nustatymo metodas apima tokius pagrindinius veiksmus: 

a) rišiklio ekstrahavimą tirpinant karštame arba šaltame tirpiklyje; 

b) užpildų mišinio ir bituminio rišiklio atskyrimą; 

c) rišiklio kiekio nustatymą pagal skirtumą arba regeneruojant; 

d) tirpiojo rišiklio kiekio apskaičiavimą. 

Asfalto mišinių tirpiojo rišiklio ekstraktorius pavaizduotas 2.10 paveiksle. 

 

 
2.10 pav. Asfalto mišinių tirpiojo rišiklio ekstraktorius 

Fig. 2.10. Soluble binder extractor for asphalt mixtures 

Bandymai, atliekami pagal LST EN 12697-1 standartą, reikalaujantį naudoti 

tirpiklius, galinčius ištirpinti bituminius rišiklius, ir tam tikrais atvejais bandymas 

apima ir tirpalo distiliavimą, kad bitumai būtų visiškai arba iš dalies regeneruoti. 

Rišiklio kiekis nustatomas pagal skirtuminį metodą. Tirpiojo rišiklio kiekis S pro-

centais nuo masės apskaičiuojamas pagal 2.10 formulę: 

 𝑆 =
100×[𝑀−(𝑀1+𝑀w)]

𝑀−𝑀w
, (2.10) 
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čia S – tirpiojo rišiklio kiekis, %; M – neišdžiovintos bandomosios dalies masė, g; 

M1 – regeneruoto užpildo masė, g; Mw – neišdžiovintos bandomosios dalies van-

dens masė, g. 

Asfalto mišinių užpildų mišinio dalelių tankis ir įmirkis nustatomas pagal 

LST EN 1097-6 standarto reikalavimus. Šiame Europos standarte pateikiami me-

todai užpildo dalelių tankiui ir įmirkiui nustatyti.  

Dalelių tariamasis, sausųjų dalelių ir įmirkytų nusausinto paviršiaus dalelių 

tankiai (𝜌a, 𝜌𝑟𝑑, 𝜌ssd atitinkamai) megagramais kubiniam metrui apskaičiuojami 

pagal 2.11, 2.12 ir 2.13 lygtis: 

 𝜌a = 𝜌w
𝑀4

𝑀4−(𝑀2−𝑀3)
, (2.11) 

 𝜌rd = 𝜌w
𝑀4

𝑀1−(𝑀2−𝑀3)
, (2.12) 

 𝜌ssd = 𝜌w
𝑀1

𝑀1−(𝑀2−𝑀3)
, (2.13) 

čia 𝜌a  – dalelių tariamasis tankis megagramais kubiniam metrui; 𝜌rd  – sausųjų 

dalelių tankis megagramais kubiniam metrui; 𝜌ssd  – įmirkytų nusausinto pavir-

šiaus dalelių tankis megagramais kubiniam metrui ; 𝜌w – vandens tankis megag-

ramais kubiniam metrui; M1 – įmirkyto ir ore nusausinto paviršiaus užpildo masė 

gramais; 𝜌a 𝜌rd, 𝜌wM1 – įmirkyto ir ore nusausinto paviršiaus užpildo masė gra-

mais; M2 – piknometro su įmirkytu užpildo bandiniu masė gramais; M3 – pikno-

metro tik su vandeniu masė gramais; M4 – krosnyje išdžiovinto bandinio masė ore 

gramais. 

2.3.2. Georadaro metodas 

Tyrimas atliekamas naudojant 1 ir 2 GHz bekontaktes antenas. Antenos parenka-

mos priklausomai nuo matuojamo sluoksnio storio. Viršutinis asfalto dangos 

sluoksnis (2,5–6 cm) matuojamas su 2 GHz dažnio antena, apatinis sluoksnis, 

pagrindo sluoksnis, pagrindo-dangos sluoksnis (>6 cm) su 1 GHz dažnio antena. 

Tinkamai parinkta antena užtikrina pakankamą GPR matavimų tikslumą, todėl 

tyrime nevertinama asfalto sluoksnio storio įtaka rezultatams. Atliekant GPR ma-

tavimus, tiriamasis ruožas matuojamas važiuojant po 3 kartus abiem kryptimis ir 

fiksuojant po 10 matavimų į 1 metrą, principinė GPR matavimų schema pateikta 

2.11 paveiksle. Tyrimas atliktas prieš paimant gręžtinius ėminius (kernus). Tiks-

lios planuojamų kernų paėmimų vietos GPR matavimo metu nebuvo fiksuojamos. 
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2.11 pav. Principinė autoriaus sudaryta GPR matavimų schema 

Fig. 2.11. Basic scheme of GPR measurements compiled by the author 

Kai tyrimui buvo panaudoti matuojant asfalto dangų sluoksnių storius gauti 

duomenys, matavimų vietos buvo parinktos pagal darbų priėmimo GPR metodu 

metodinius nurodymus MN DP-GPR 11, kai, atliekant matavimus kelyje, imama 

ne mažiau kaip vienas gręžtinis kernas kiekvienam kilometrui kelio.  

Kai GPR tyrimas atliktas prieš kontrolinių gręžtinių ėminių ėmimą iš įrengto 

asfalto dangos sluoksnio, matavimų vietos parinktos remiantis Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniais nurodymais 

MN SSN 15 (2015). Matavimo vietos nustatytos naudojant atsitiktinių skaičių 

lenteles.  

Gręžtinių ėminių ėmimo ir GPR matavimų vietos pažymėtos dviem apie 

100 cm nutolusiomis viena nuo kitos lygiagrečiosiomis linijomis. Matavimo vietų 

žymėjimo pavyzdys pateiktas 2.12 paveiksle. 

 

 
2.12 pav. Matavimo vietos žymėjimo pavyzdys 

Fig. 2.12. Example of marking a measuring point 
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Tiriamajame ruože pažymėjus planuojamas matuoti vietas, atliktas GPR ma-

tavimas taikant MN DP-GPR 11 metodinius nurodymus ir GPR įrangos gamintojo 

instrukciją. Prieš matavimus ir po jų GPR antena sukalibruota metaline plokšte 

(2.13 pav.). 

 

 
2.13 pav. GPR antenos kalibravimas 

Fig. 2.13. Calibration of the GPR antenna 

GPR antenai matavimo metu esant virš pažymėto ploto, naudojant matavimo 

programą uždėtas žymeklis, leidžiantis, interpretuojant duomenis, nustatyti tikslų 

matavimo tašką. Matavimo radarogramos žymeklio pavyzdys pateiktas 2.14 pa-

veiksle.  

 
2.14 pav. GPR radarogramos žymeklis 

Fig. 2.14. GPR program marker 

GPR duomenų apdorojimo programa Road Doctor išanalizavus pirminius 

GPR duomenis, nustatyta vidutinė išmatuoto ruožo santykinės dielektrinės skvar-

bos vertė. Tarp GPR duomenų surasta artimiausia šiai vertei matavimo vieta ir, 

nustačius šios vietos koordinates (atstumą nuo matavimų pradžios ir atstumą nuo 
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ašies), išgręžtas papildomas kontrolinis kernas. Vidutinės išmatuoto ruožo vertės 

nustatymo pavyzdys pateiktas 2.15 paveiksle. 

 

 
2.15 pav. Vidutinės ruožo dielektrinės vertės nustatymas 

Fig. 2.15. Determination of the mean dielectric value of the section 

Jei tam tikrose tiriamojo ruožo zonose nustatomas didelis dielektrinės vertės 

nukrypimas nuo vidutinės vertės, šiose ruožo vietose gali būti išgręžiami papil-

domi kontroliniai kernai, prieš tai nustačius šio ruožo vidutinę vertę ir atrinkus 

artimiausią šiai dielektrinei vertei turintį ruožo tašką. Esant įtarimų, kad tiriamojo 

ruožo dalyje paklotas kitas mišinys arba mišinio klojimas yra nutrauktas (pvz., 

klota kitą dieną), iš visų skirtingų dienų ar mišinių klojimų imami atskiri kontro-

liniai kernai. Kalibravimo tikslais papildomi matavimai gali būti atliekami ir ma-

tuotojo nuožiūra atsitiktinai parinktose vietose. 

Naudojant GPR apdorojimo programą Road Doctor, nustatyta matavimo vie-

tose gauta asfalto dangos sluoksnio santykinės dielektrinės skvarbos vertė.  

Tariamajam įrengto sluoksnio tankiui nustatyti pritaikyti CRIM (Leng et al., 

2011) (1.4) ir  ALL (Sebesta et al., 2013) (1.7) GPR modeliai. 

2.3.3. Kiti neardomieji tyrimo metodai, skirti įrengto  
asfalto sluoksnio tariamajam tankiui ir sutankinimo laipsniui 
nustatyti 

Atlikti įrengto asfalto sluoksnio tariamojo tankio ir sutankinimo laipsnio matavi-

mai taškiniais neardomaisiais tyrimų prietaisais „Troxler 4640-B“ ir „PQI 380“. 

Matavimai atlikti kas 50–70 m per visą ruožo ilgį abiem kryptimis. Matavimo 

vietos pažymėtos ir abiem metodais išmatuota ta pati vieta. Vėliau, atliekant ar-

domuosius tyrimus, pažymėtose vietose išgręžti kernai. Matavimų neardomaisiais 

metodais kelyje A14 pavyzdys pateiktas 2.16 paveiksle. 
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2.16 pav. Matavimai taškiniais neardomaisiais tyrimo metodais 

Fig. 2.16. Measurements by non-destructive point test methods 

Prieš atliekant matavimus, PQI įranga buvo sukalibruota. Kalibravimo 

reikšmė nustatyta apskaičiavus skirtumą tarp vidutinės PQI reikšmės ir gręžtinio 

kerno tariamojo tankio kalibravimo metu. Matuojant PQI užfiksuoti penki taria-

mojo tankio rezultatai, iš kurių apskaičiuojamas vidurkis (Sebesta & Zeig, 2003; 

TransTech Systems Inc., 2019). 

PQI matavimai buvo atliekami matavimo prietaisą padėjus lygiagrečiai su 

tankinimo kryptimi, nors kiti tyrimai rodo, kad prietaiso matavimo kryptis matuo-

jant su PQI yra nereikšminga (Leng et al., 2018). Be to, tyrimų metu nustatyta, 

kad paviršiaus dangos žymėjimai, pvz., užpurkšti dažai, neturi jokio reikšmingo 

poveikio matuoklio tikslumui, o drėgmė gali turėti įtakos rodmenims (Leng et al., 

2018; Timm, 2013). Todėl matavimai buvo atlikti ant sausos asfalto dangos, išs-

kyrus kelio ruožą R8, kurio kai kuriuose bandymo taškuose buvo vizualiai ma-

tomų drėgnų vietų. 

„Troxler 4640-B“ matuoklis buvo sukalibruotas prieš atliekant matavimus, 

kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje (Troxler Electronic Laboratories, 2009) 

(2.17 pav.). Kiekviename bandymo taške buvo užfiksuoti trys rodmenys ir vidu-

tinis rezultatas. Visi matavimai atlikti laikantis saugos reikalavimų. NDG matavi-

mai atlikti matavimo prietaisą padėjus lygiagrečiai su tankinimo kryptimi. 
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2.17 pav. NDG prietaiso kalibravimas 

Fig. 2.17. NDG calibration 

2.3.4. Eksperimentas laboratorijoje 

Eksperimento tikslas – nustatyti santykinės dielektrinės skvarbos vertės priklau-

somybę nuo asfalto dangos drėgnio. Eksperimento metu naudotas AC 16 PD mi-

šinys, paimtas iš klotuvo eksperimentinio ruožo R9 įrengimo metu. Iš asfalto mi-

šinio voliniu tankintuvu (2.18 pav.) pagal LST EN 12697-33 standarto 

reikalavimus buvo pagaminta 305×305×60 mm matmenų asfalto mišinio plokštė 

(2.19 pav.). 

Iki mišinio tipo bandymo nurodyto tariamojo tankio sutankinta ir atvėsinta 

asfalto mišinio plokštė 24 valandas buvo mirkoma 25 °C vandenyje. Įmirkusią 

plokštę išėmus iš vandens, nuo jos nuvarvintas perteklinis vanduo, plokštė padėta 

po GPR radaro antena taip, kad antenos signalas eitų į plokštės centrą. Plokštės 

padėjimo vieta iš anksto pažymėta, kad kiekvienąkart matuojant būtų padedama į 

tą pačią vietą (2.20 pav.). Prieš pradedant matavimus, antena sukalibruota su me-

talo plokšte, ją uždėjus ant sutankintos asfalto mišinio plokštės (2.21 pav.). 

 



48 2. EKSPERIMENTINIO TYRIMO METODŲ PARINKIMAS 

 

 
2.18 pav. Volinis tankintuvas 

Fig. 2.18. Roller compactor 

 

 
2.19 pav. Sutankinta asfalto AC 16 PD mišinio plokštė 

Fig. 2.19. Compacted slab of asphalt mixture AC 16 PD 
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2.20 pav. Asfalto mišinio plokštės matavimas su GPR antena 

Fig. 2.20. Asphalt mix slab measurement with the GPR antenna 

 

 
2.21 pav. GPR antenos kalibravimas 

Fig. 2.21. Calibration of the GPR antenna 

GPR antena 

Asfalto plokštė 

GPR antena 

Metalo plokštė 
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Atlikus matavimą su GPR antena, nustatoma asfalto plokštės santykinės die-

lektrinės skvarbos vertė. Tuomet plokštė pasveriama 0,1 g tikslumu (2.23 pav.) ir 

dedama į ventiliuojamą krosnį, įkaitiną iki 38 °C temperatūros. Procedūra karto-

jama kas 15–60 min. (pirmąją valandą dažniau, vėliau matavimo intervalai ilgi-

nami). Eksperimentas baigiamas, kai asfalto plokštė išdžiovinama iki pastoviosios 

masės. Pastovioji masė nustatoma, kai paeiliui ne rečiau kaip kas 1 valandą atliktų 

svėrimų rezultatai nesiskiria daugiau kaip 0,1 % (LST, 2020b). Nustačius pasto-

viąją masę, apskaičiuojamas kiekvieno matavimo metu buvęs vandens kiekis 

(drėgnis) w (2.14) (LST, 2008): 

 𝑤 =
𝑀1−𝑀3

𝑀3
× 100,  (2.14) 

čia M1 – bandinio masė gramais; M3 – išdžiovinto bandinio pastovioji masė gra-

mais. 

2.3.5. Statistiniai metodai 

Kernų tariamojo tankio reikšmių pasiskirstymui kiekviename bandymo ruože  

apibūdinti naudojamos aprašomosios statistikos (Čekanavičius ir Murauskas, 

2002) skaitinės charakteristikos: minimumas, maksimumas, mediana,  standarti-

nis nuokrypis (SN), 1-asis bei 3-iasis kvartiliai (Q1 ir Q3). Duomenys vizualizuo-

jami arba duomenų sklaidos diagramose (angl. box plot). Priklausomybė tarp 

kerno tariamojo tankio ir kitų į tyrimą įtrauktų rodiklių įvertinta koreliacijos koe-

ficientu r ir tiesinės regresijos modeliais (Čekanavičius ir Murauskas, 2002).  

Statistinei hipotezei apie gautų koreliacijos koeficientų reikšmių lygybę nu-

liui patvirtinti buvo atliktas Stjudento t testas, kurio t statistika apskaičiuota pagal 

formulę (Podvezko & Sivilevičius, 2013): 

 𝑡1−α,𝑚−2 = 𝑟√
𝑚−2

1−𝑟2 , (2.15) 

čia 𝑚 – matavimų skaičius; 𝑟 – porinės koreliacijos koeficientas. 

Mažiausioji porinės koreliacijos reikšmė 𝑟min apskaičiuojama pertvarkius 

2.15 formulę (Bertulienė et al., 2018): 

 𝑟min =
𝑡α,v

√𝑚−2+𝑡𝛼,𝑣
2

 . (2.16) 

Šios hipotezės tikrinime naudojamas reikšmingumo lygmuo α = 0,05. 

Vienfaktorės dispersinės analizės modelis (angl. ANOVA)  taikytas sutan-

kintos dangos tariamojo tankio reikšmėms skirtinguose ruožuose palyginti. Tikri-

nant hipotezes naudotas reikšmingumo lygmuo α = 0,05. 

Bendras tiesinės regresijos modelis, siejantis kintamuosius 𝑌 ir 𝑋, atrodo taip: 
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 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝑒, (2.17) 

čia 𝑌 – priklausomasis kintamasis; 𝑋 – nepriklausomasis kintamasis; 𝑎 ir 𝑏  – ne-

žinomos, iš duomenų įvertinamos konstantos;  𝑒 – atsitiktinė paklaida. 

Atliktoje regresinėje analizėje įvertintas atskiras kiekvieno tirto ruožo tiesi-

nės regresijos modelis Dėl stebėtų skirtingų tiriamų požymių tendencijų tarp 

ruožų gauti apibendrinantį daugialypės tiesinės regresijos modelį, kuris būtų įver-

tintas pagal visų į tyrimą įtrauktų ruožų duomenis, pavyko tik įsivedant fiktyvius 

kintamuosius modelyje, dėl kurių modelis gavo statistiškai patikimas, bet praktiš-

kai sunkiai interpretuojamas ir įgyvendinamas. 

Įvertinti tiesinės regresijos modeliai pateikti, nurodant į modelį įtrauktus kin-

tamuosius 𝑌 ir 𝑋, jų įvertintus parametrus 𝑎 ir 𝑏 bei šių parametrų reikšmingumą 

𝑝 (toliau – 𝑝 reikšmė) (Čekanavičius ir Murauskas, 2000), gaunamą iš hipotezės 

apie modelio parametrų lygybę nuliui. Tikrinant šią hipotezę naudojamas reikš-

mingumo lygmuo α = 0,05, t. y. jei 𝑝 reikšmė mažesnė už 0,05, tai hipotezę apie 

parametro lygybę nuliui atmetame ir nepriklausomąjį kintamąjį 𝑋 įtraukiame į 

modelį kaip statistiškai reikšmingą. Jei 𝑝 yra didesnė už 0,05, tai hipotezės apie 

parametro 𝑏 lygybę nuliui neatmetame ir laikome, kad kintamasis 𝑋 nėra reikš-

mingas vertinamame modelyje. 

  Siekiant patikrinti įvertintų regresijos modelių adekvatumą, buvo apskai-

čiuotas determinacijos koeficientas 𝑅2. Jis palygina, kiek skiriasi priklausomojo 

kintamojo 𝑌 variacijos dalis, kurią paaiškina įvertintas regresijos modelis, nuo vi-

sos stebėtos šio kintamojo 𝑌 variacijos: 

 

 𝑅2 =
Variacijos dalis,kurią paaškina regresijos modelis

Visa variacija
. (2.18) 

Praktiškai taikant regresinę analizę, dažniausiai reikalaujama, kad 𝑅2 ≥ 0,25, 

priešingu atveju abejotina, ar tiesinės regresijos modelis tinkamas (Čekanavičius 

ir Murauskas, 2002). 

Įvertintų modelių adekvatumui nustatyti taip pat išanalizuotos modelių lieka-

mosios paklaidos (skirtumas tarp stebėtų priklausomojo kintamojo 𝑌 reikšmių ir 

regresijos modeliu prognozuotų to paties priklausomojo kintamojo reikšmių). 

Modelis laikomas adekvačiu, jei liekamosios paklaidos yra nepriklausomos, pa-

siskirsčiusios pagal normalųjį skirstinį su nuliniu vidurkiu ir pastovia variacija.  

Hipotezei apie normalųjį liekamųjų paklaidų pasiskirstymą patikrinti buvo nau-

dotas Jarque–Bera testas (Jarque, 2011), o siekiant patikrinti liekamųjų paklaidų 

nepriklausomumą, pasirinkta Durbino–Watsono (DW) statistika, kintanti nuo 0 

iki 4. Kuo ši statistika arčiau 2, tuo mažiau tikėtina, kad autokoreliacija modelio 

liekamose paklaidose yra (Čekanavičius ir Murauskas, 2002). 

Siekiant įvertinti bandomajame ruože skirtingomis dienomis išmatuotų san-

tykinių dielektrinių verčių ir apskaičiuotų sutankinimo laipsnių homogeniškumą 
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panaudotas Kruskalo–Walliso kriterijus (angl. Kruskal–Wallis Test). Šis kriterijus 

skirtas hipotezei apie dviejų ar daugiau populiacijų skirstinių lygybei tikrinti 

(Čekanavičius ir Murauskas, 2002). Sudarius jungtinę variacinę eilutę, vėliau visi 

duomenys suranguojami didėjimo tvarka. Apskaičiuojama H statistika pagal for-

mulę (Navikas et al., 2018): 

 𝐻 =
12

𝑛(𝑛+1)
∙ ∑

𝑟𝑗
2

𝑛𝑗

𝑘
𝑗=1 − 3(𝑛 + 1), (2.19) 

čia 𝑘 – kintamųjų skaičius; 𝑛𝑗 – j-ojo kintamojo stebėjimų skaičius; 𝑟𝑗
2– j-osios 

imties rangų sumos kvadratas. 

Gautas rezultatas palyginamas su 𝑥2 kritine reikšme, kai reikšmingumo 

lygmuo α = 0,05, o laisvės laipsnių skaičius n – 1. Jei hipotezė teisinga, tai H sta-

tistika apytiksliai pasiskirsčiusi pagal 𝑥2 dėsnį (Čekanavičius ir Murauskas, 

2002). 

2.4. Antrojo skyriaus išvados  

1. Eksperimentinis tyrimas buvo vykdomas 2018–2021 m. Lietuvos valstybi-

nės reikšmės keliuose ir gatvėse. Tyrimui atrinkti kelių ruožai su asfalto mišiniais, 

naudojamais asfalto pagrindo, apatiniam ir pagrindo-dangos sluoksniams. 

2. Atlikus eksperimentinius tyrimus asfalto sluoksnio tariamajam tankiui nus-

tatyti, numatyta pritaikyti tris teorinius modelius. Pirmajame kaip kintamuosius 

nuspręsta taikyti santykinės dielektrinės skvarbos vertę ir performuoto kerno mi-

šinio tariamąjį tankį, antrajame – santykinės dielektrinės skvarbos vertę ir asfalto 

tipo bandymų ataskaitoje nustatytą mišinio tariamąjį tankį, trečiajame – tik santy-

kinės dielektrinės skvarbos vertes. 

3. Eksperimento tyrimui pasirinkti du asfalto dangos sluoksnio tariamajam 

tankiui nustatyti šiuo metu plačiausiai taikomi GPR modeliai CRIM ir ALL. Šie 

du modeliai anksčiau sėkmingai naudoti kitose šalyse, o jų formulių kintamieji 

yra lengvai nustatomi. 

4. Siekiant įvertinti kitų neardomųjų metodų taikymą, pasirinkti šiuo metu 

dažniausi neardomieji matavimų metodai: PQI ir NDG. Sutankinta asfalto danga 

išmatuota naudojant „PQI 380“ ir „Troxler 4640-B“ prietaisus. 

5. Eksperimento laboratorijoje išsikeltas tikslas – nustatyti santykinės dielekt-

rinės skvarbos vertės priklausomybę nuo asfalto dangos drėgnio. Atlikti dielekt-

rinės skvarbos matavimai, kai tiriamojo asfalto bandinio drėgnis kinta nuo 0,5 % 

drėgnio, atitinkančio visiškai įmirkusį bandinį, iki visiškai sauso bandinio. 
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3 
Asfalto dangos konstrukcijos 

sluoksnių sutankinimo laipsnio 
nustatymo georadaro metodu 

eksperimentinio tyrimo rezultatai  

Šiame skyriuje pateikti susisteminti ir išanalizuoti eksperimentinio tyrimo duo-

menys (GPR duomenų analizei pritaikyti šiuo metu pasaulyje taikomi ir eksperi-

mentinio tyrimo metu sudaryti matematiniai modeliai). Taikant statistinius meto-

dus, palyginti GPR būdu gauti duomenys su rodikliais, išmatuotais konvenciniais 

ardomaisiais bandymų metodais ir kitais neardomųjų tyrimų metodais. Patikrintas 

gautų rezultatų patikimumas ir tikslumas. Sudaryti matematiniai modeliai, lei-

džiantys prognozuoti sutankinto asfalto sluoksnio tariamąjį tankį ir sutankinimą. 

Patikrinta galimybė prognozuoti asfalto sluoksnio tariamąjį tankį, neatliekant ar-

domųjų bandymų. Nustatyta oro sąlygų ir vidinės asfalto drėgmės įtaka GPR ma-

tavimų tikslumui. 

Skyriaus tematika paskelbti du autoriaus straipsniai (Baltrušaitis et al., 2020, 

2022). 
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3.1. Georadaro ir kitų neardomųjų metodų tikslumas 
bei patikimumas, lyginant su konvenciniais 
ardomaisiais matavimo metodais 

Pirmame tyrimų etape analizuoti visi 2018 metų eksperimentinio tyrimo bando-

mieji ruožai (R1, R2, R3 ir R4). Pagal konvencinius metodus ir GPR metodą nus-

tatytas asfalto dangos sluoksnio tariamasis tankis, rezultatai ir statistinė analizė 

pateikiami 3.1 lentelėje. 

3.1 lentelė. Statistinė analizė ir bandymo rezultatai 

Table 3.1. Statistical analysis and tests results 

Bandymo 

ruožas 
R1 R2 R3 R4 

Kernų sk. 22 12 7 10 

Dielektrinė skvarba AC  

Vidurkis  5,08 4,96 5,94 6,27 6,14 6,32 5,97 5,88 

Statistinis 

nuokrypis 
0,17 0,21 0,33 0,53 0,19 0,2 0,19 0,22 

Tariamasis tankis, Mg/m3 (konvenciniai ardomieji bandymo metodai)  

Vidurkis 2,429 2,477 2,518 2,433 

Statistinis 

nuokrypis 
0,034 0,027 0,019 0,028 

Tariamasis tankis Mg/m3 (GPR) 

Modelis CRIM ALL CRIM ALL CRIM ALL CRIM ALL 

Vidurkis 2,429 2,409 2,603 2,619 2,596 2,597 2,414 2,405 

Statistinis 

nuokrypis 
0,034 0,014 0,198 0,224 0,071 0,076 0,056 0,081 

Tariamasis tankis, Mg/m3 (SSD), palyginus su tariamuoju tankiu, Mg/m3 (GPR) 

Vi-

dut. pak-

laida, % 

2,4 2,0 7,4 8,1 3,1 3,2 1,4 2,2 

Korelia-

cija r 
0,738 0,740 0,026 0,025 0,053 0,036 0,837 0,829 
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Santykinės dielektrinės skvarbos vertė buvo matuojama per visą kiekvieno 

bandymo kelio ruožo ilgį ir fiksuojama vidutinė reikšmė kas pusę metro. Mažiau-

sias standartinis santykinės dielektrinės skvarbos vertės nuokrypis buvo nustaty-

tas kelio ruože Nr. R1 (0,17), o kelio ruože Nr. R2 jis buvo beveik dukart didesnis 

(0,33). Didesnis santykinės dielektrinės skvarbos vertės nuokrypis galėjo atsirasti 

dėl netolygaus asfalto dangos sutankinimo ar mišinio savybių pasiskirstymo ban-

dymo kelio ruože. Palyginus santykinės dielektrinės skvarbos verčių konkre-

čiuose matavimo taškuose rezultatus, tokia pat tendencija pastebėta visame ban-

dymo kelio ruože. Tokios rezultatų sklaidos, palyginus su vidurkiu, priežastį 

galima nustatyti įvertinus kernų matavimo standartiniais metodais rezultatus. Ma-

tuojant tariamąjį tankį, maksimalus standartinis nuokrypis užfiksuotas kelio ruože 

Nr. R1 (0,034), o minimalus standartinis nuokrypis – kelio ruože Nr. R3 (0,019). 

Atsižvelgiant į tokius rezultatus galima daryti išvadą, kad didesnė santykinės die-

lektrinės skvarbos verčių sklaida, nustatyta iš vidurkio kelio ruože Nr. R2, atsi-

rado iš esmės dėl netolygių GPR matavimų, nes standartiniais metodais išmatuotų 

kernų tariamojo tankio standartinis nuokrypis nerodo didelių nuokrypių (0,019–

0,034 Mg/m3) skirtinguose kelio ruožuose. 

Norint pritaikyti CRIM ir ALL modelius asfalto dangos sluoksnio tariamajam 

tankiui nustatyti GPR metodu, būtini duomenys apie kai kuriuos asfalto mišinio 

parametrus (bituminio rišiklio kiekis, didžiausias tankis). Siekiant sumažinti ka-

libravimo gręžtinių ėminių skaičių, reikėtų patikrinti galimybę panaudoti asfalto 

mišinio tariamojo tankio projektinius duomenis. Todėl tariamasis tankis, nurody-

tas asfalto mišinio tipo bandymo ataskaitoje (TIPO), buvo palygintas su standar-

tiniu būdu nustatytais kernų tariamaisiais tankiais (SSD) ir GPR metodu nustaty-

tais tariamaisiais tankiais (3.1 pav.). Palyginus mišinio projektinį tariamąjį tankį 

ir kernų tariamąjį tankį, skirtumas nėra didelis, pvz., bandymo kelio ruože Nr. R2 

jis netgi toks pat, o kituose bandymo ruožuose skirtumas neviršija 3 %. Panašūs 

ar netgi didesni skirtumai gaunami palyginus mišinio projektines reikšmes su 

GPR metodu nustatytosiomis. Todėl galima daryti išvadą, kad kaip alternatyvą 

asfalto mišinio parametrus, kuriais remtasis klojant asfaltą, galima naudoti maži-

nant kalibravimo kernų skaičių. Vis dėlto šiame tyrimo etape ši galimybė nebuvo 

taikyta ir nagrinėta. Siekiant įvertinti asfalto mišinių rezultatų pritaikomumą, rei-

kėtų atlikti tyrimą asfalto mišinių atrinkimo vietose, atlikus GPR matavimus ir 

paėmus gręžtinius ėminius. 

Vertinant GPR metodo patikimumą nustatant asfalto sluoksnio tariamąjį 

tankį GPR metodu nustatyti CRIM ir ALL modelius, apskaičiuotas tariamasis tan-

kis buvo palygintas su tariamuoju tankiu, nustatytu iš kernų standartiniais būdais. 

Šiais modeliais gauti rezultatai pateikti 3.2 paveiksle. Apskaičiavus vidutinę pak-

laidą (paklaida skaičiuojama padalijus absoliutųjį GPR tariamojo tankio rezultatų 

ir kerno tariamojo tankio rezultatų skirtumą iš kerno rezultato), 3.1 lentelėje pa-

teiktuose rezultatuose matomos tam tikros neatitiktys. Pavyzdžiui, kelio ruože 
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Nr. R1 nustatyta vidutinė paklaida kinta nuo 2,0 % (ALL modelis) iki 2,4 % 

(CRIM modelis), priklausomai nuo matematinio modelio, o kelio ruože Nr. R2 

vidutinė paklaida vėlgi yra 8,1 % dydžio (ALL modelis). 

 

 
3.1 pav. Rezultatų ir standartinių nuokrypių palyginimas 

Fig. 3.1. Comparison of the results and standard deviation 

Palyginus tariamojo tankio rezultatus naudojant CRIM ir ALL modelius, ne-

pastebėta jokio reikšmingo rezultatų skirtumo, išskyrus tai, kad kelio ruože Nr. R1 

vidutinės paklaidos rezultatai buvo mažesni taikant CRIM modelį, o kelio ruože 

Nr. R4 – taikant ALL modelį. Tai galėjo nulemti skirtingos bituminio rišiklio kie-

kio reikšmės (kelio ruožas Nr. R1 – 3,7 %, kelio ruožas Nr. R4 – 5,2 %) ir di-

džiausiasis tankis (kelio ruožas Nr. R1 – 2,547 Mg/m3, kelio ruožas Nr. R4 – 

2,495 Mg/m3). Apibendrinant galima teigti, kad rezultatus labiau nulemia bitumi-

nio rišiklio kiekis, taikant ALL modelį, ir didžiausias tankis, taikant CRIM mo-

delį. Norint nustatyti, kuris metodas tinkamiausias tam tikram asfalto sluoksniui, 

reikia įvertinti šių asfalto sluoksnio parametrų poveikio galutiniam rezultatui 

mastą. 

Koreliacijos tarp kernų ir GPR tariamojo tankio rezultatų įvertinimas rodo, 

kad situacija yra panaši kaip vidutinės paklaidos atveju. 3.1 lentelėje kelio ruožų 

Nr. R1 ir Nr. R4 rezultatai koreliuoja labai gerai – tariamasis tankis atitinkamai 

yra r ≥ + 0,7 ir + 0,8. 
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3.2 pav. Tariamojo tankio nustatymas taikant gręžtinius ėminius ir GPR 

Fig. 3.2. Graph of bulk densities achieved by coring and GPR 

Palyginus rezultatus kelio ruožuose Nr. R2 ir Nr. R3, nustatyta, kad korelia-

cija tarp standartiniais būdais išmatuotų kernų ir GPR rezultatų yra silpna arba jos 

apskritai nėra (R2 < 0,026, R3 < 0,053). Esminis dalykas, dėl kurio tuose kelio 

ruožuose galėjo būti kitokie rezultatai, yra tas, kad kelio ruožuose Nr. R1 ir Nr. R4 

po tiriamuoju asfalto sluoksniu buvo dolomito arba žvyro skaldos sluoksnis, o 

kelio ruožuose Nr. R2 ir Nr. R3 – asfalto pagrindo sluoksnis ir tai, kad GPR ma-

tavimai R2 ir R3 ruožuose atlikti nepraėjus 24 valandoms nuo sluoksnio įrengimo. 

Todėl galima teigti, kad tai galėjo turėti įtakos santykinės dielektrinės skvarbos 

matavimų tikslumui. Nors sluoksnio storis (8 cm) kelio ruožuose Nr. 2 ir Nr. 3 yra 

gana didelis, vis dėlto manoma, kad asfalto dangos sluoksnio santykinės dielekt-

rinės skvarbos vertė (nustatyta naudojant 1 GHz anteną) buvo neteisingai nusta-

tyta dėl kito asfalto posluoksnio poveikio. Rezultatų netikslumai taip pat galėjo 

atsirasti dėl per trumpo laiko po sluoksnio tankinimo arba netinkamai parinktos 

įrangos, arba dėl per mažo kalibravimo kernų kiekio. Norint patikrinti, ar tinkamai 

buvo parinkta GPR įranga, reikia atlikti daugiasluoksnės dangos matavimus su 

didesnio dažnio (2 GHz) antena ir tada palyginti gautus matavimo rezultatus su 

matavimais, gautais naudojant 1 GHz anteną.  
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Antrame tyrimų etape išanalizuoti visi 2019 metų eksperimentinio tyrimo 

bandomieji ruožai (R5, R6, R7 ir R8) ir į analizę įtraukti du bandomieji ruožai iš 

2018 metų tyrimo (R1, R4), kuriuose koreliacija tarp tankių, nustatytų taikant 

standartinius metodus ir GPR, buvo geriausia. R1 ruožo rezultatų koreliacija pa-

pildomai buvo patikslinta atmetus keturias statistiškai nepatikimas vertes. Taip 

pat pateikti šių ruožų statistinės analizės rezultatai, pritaikius įvairius statistinius 

metodus. Kerno tariamojo tankio (toliau – kerno TT) reikšmių pasiskirstymui 

kiekviename bandymo ruože apibūdinti naudojamos aprašomosios savybės, to-

kios kaip minimumas, maksimumas, mediana, vidutinis standartinis nuokrypis 

(SN), 1-asis bei 3-iasis kvartiliai (Q1 ir Q3) bei reikšmių sklaidos diagrama. Sie-

kiant įvertinti priklausomybę tarp kerno TT ir mišinio fizikinių savybių, apskai-

čiuoti koreliacijos koeficientai r.  

Visų kerno TT matavimų vidurkis išreikštas kaip 2,45±0,04 Mg/m3. Įvertinus 

kerno TT aprašomąsias savybes kiekviename ruože (3.2 lentelė ir 3.3 pav.), buvo 

nustatyta, kad vidutinis tariamasis tankis bandymo ruože Nr. R5 yra gerokai (vid. 

0,051 Mg/m3)  didesnis nei kituose ruožuose (patikimumo lygmuo p < 0,001). 

Ruože Nr. R7, kuriame buvo naudojamas toks pat mišinys (AC 22 PS) kaip ir 

bandymo ruože Nr. R5, vidutinės kerno TT reikšmės yra panašesnės į ruožo 

Nr. R5, tačiau mažesnės (vid. 2,463 Mg/m3). Kerno TT sklaida yra kiek didesnė 

ruožuose Nr. R1 ir Nr. R8, bet kerno tariamojo tankio vidurkis keturiuose ruo-

žuose Nr. R1, Nr. R4, Nr. R6 ir Nr. R8 statistiniu požiūriu vienas nuo kito skiriasi 

nežymiai  (p = 0,327). 

3.2 lentelė. Kerno TT savybės skirtinguose bandymo ruožuose 

Table 3.2. Descriptive characteristics of core bulk density in different test sections 

Bandymo 

ruožas 

Min, 

Mg/m3 

Q1, 

Mg/m3 

Me-

diana, 

Mg/m3 

Vidur-

kis, 

Mg/m3 

SD, 

Mg/m3 

Q3, 

Mg/m3 

Maks., 

Mg/m3 

R1 2,374 2,395 2,428 2,429 0,034 2,459 2,472 

R4 2,394 2,414 2,434 2,433 0,028 2,453 2,479 

R5 2,456 2,485 2,494 2,491 0,016 2,504 2,515 

R6 2,391 2,429 2,457 2,447 0,031 2,463 2,498 

R7 2,428 2,449 2,461 2,463 0,021 2,481 2,502 

R8 2,377 2,406 2,422 2,429 0,037 2,455 2,496 
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3.3 pav. Kerno tariamojo tankio reikšmių diagrama 

Fig. 3.3. Box-plot diagram of the core bulk density values 

Pirma išnagrinėta koreliacija tarp asfalto sluoksnio tariamojo tankio, nusta-

tyto NDT metodais, ir kerno TT. Visuose šešiuose ruožuose buvo atlikti matavi-

mai GPR metodu, o asfalto ėminių gręžimo vietose buvo apskaičiuotas asfalto 

sluoksnio tariamasis tankis pagal ALL modelį.  

Bandymo ruožuose Nr. R5–R8 tos pačios vietos papildomai išmatuotos su 

PQI ir NDG. Rezultatai, gauti taikant šiuos metodus, pateikti 3.4 paveiksle. 

 

 

3.4 pav. Tariamojo tankio nustatyto iš kernų ir NDT grafikas 

Fig. 3.4. Graph of bulk densities achieved by coring and NDT 
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Įvertinus porinę koreliaciją tarp gręžtinio ėminio ir NDT metodų rezultatų, 

paaiškėjo, kad GPR rezultatai koreliuoja gerai arba labai gerai – nuo r = 0,557 

bandymo ruože Nr. R5 iki 0,902 bandymo ruože Nr. R1 (3.3 lentelė). Silpniausią 

koreliaciją, nustatytą bandymo ruože Nr. R8, galėjo nulemti kai kuriuose ban-

dymo taškuose buvusi drėgmė. Kaip rodo ankstesni tyrimai, atliekant matavimus 

su 1 Hz antena, patikimesni rezultatai gaunami, kai matuojamas vieno sluoksnio 

asfaltas (Baltrušaitis et al., 2020) ir kai bandymai atliekami praėjus daugiau kai 

parai po dangos tankinimo. Šio tyrimo metu atliktų dviejų sluoksnių asfalto dan-

gos matavimų rezultatai yra panašūs į vieno sluoksnio dangos matavimų rezulta-

tus. 

Statistinei hipotezei apie gautų koreliacijos koeficientų reikšmių lygybę nu-

liui patvirtinti buvo atliktas Stjudento t testas, kurio t statistika apskaičiuota pagal 

2.15 formulę (Podvezko ir Sivilevičius, 2013). Pagal 2.16 formulę kiekvienam 

ruožui apskaičiuotos mažiausios porinės koreliacijos reikšmės rmin (Bertulienė 

et al., 2018). Mažiausios porinės koreliacijos reikšmės rmin pateiktos 3.3 lentelėje. 

Iš gautų rezultatų galima patvirtinti, kad tik R8 ruožo GPR vertės nekoreliuoja su 

kerno tariamojo tankio rezultatais. 

3.3 lentelė. Skirtingais metodais nustatytų ir kerno tariamojo tankio koreliacija 

Table 3.3. Correlation of bulk density determined by different methods with a core bulk 

density 

Bandymo ruožas R1 R4 R5 R6 R7 R8 

Bandymo taškų skaičius 18  10  27  17 17 20  

PQI – – 0,297 0,172 0,196 0,398 

NDG – – 0,472 0,490 0,557 0,551 

GPR  0,902 0,828 0,557 0,807 0,721 0,182 

rmin 0,467 0,625 0,380 0,480 0,480 0,442 

 

Palyginus gręžtinių ėminių ir PQI rezultatus, matyti, kad koreliacija tarp gręž-

tinių ėminių, matuojamų standartiniais būdais, ir PQI rezultatų yra silpna arba jos 

visai nėra. Koreliacija kinta nuo r = 0,172 bandymo ruože Nr. R6 iki 0,398 ban-

dymo ruože Nr. R8. Palyginus porinės koreliacijos vertes su mažiausiai galimo-

mis, nustatyta, kad nė viename ruože koreliacijos nenustatyta.  

Kadangi GPR ir PQI technologija matavimo procesui naudoja elektromagne-

tines bangas, drėgmė asfalte gali turėti įtakos abiejų matavimo būdų tikslumui. 

Koreliacija tarp NDG ir gręžtinių ėminių rezultatų yra geresnė nei PQI: ko-

reliacijos koeficientas r kinta nuo 0,472 bandymo ruože Nr. R5 iki 0,557 bandymo 

ruože Nr. R7. Visuose ruožuose gautos porinės koreliacijos vertė viršijo minima-
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lias. Pagrindinis šios technologijos privalumas tas, kad nebūtina gręžti kalibra-

vimo kernų, nenustatytas neigiamas drėgmės poveikis, gaunami rezultatai yra 

gana tikslūs, tačiau dėl saugos reikalavimų ši technologija nėra patraukli naudoti. 

Išanalizavus rezultatus paaiškėjo, kad yra koreliacija tarp kerno TT ir GPR 

technologija nustatytų tankių. Koreliacija su NDG yra mažesnė, bet labai panaši 

visuose bandymo ruožuose. PQI technologijos taikymas nerodo patikimos kore-

liacijos, todėl buvo nuspręsta šiame tyrime šių duomenų toliau nebenagrinėti. Ga-

lima daryti išvadą, kad GPR rezultatų yra mažesnės paklaidos ir geresnė korelia-

cija, nei taikant kitus NDT metodus. Kita vertus, PQI ir NDG rezultatų tikslumui 

didelę reikšmę turi pirminis prietaisų sukalibravimas ir teisingas kalibravimo vie-

tos parinkimas (ypač PQI atveju). Dėl netinkamai parinktos kalibravimo vietos 

rezultatai gali būti nenuoseklūs. 

3.2. Asfalto dangos sluoksnių tariamojo tankio 
nustatymo georadaro metodu statistinis modelis 

Šiame skyriuje įvertinti tiesinės regresijos modeliai, siekiant patikrinti hipotezę, 

ar įrengto asfalto sluoksnio tariamasis tankis yra statistiškai reikšmingai priklau-

somas nuo kitų į tyrimą įtrauktų veiksnių: santykinės dielektrinės skvarbos vertės, 

kerno mišinio bandinio tariamojo tankio (kerno miš. TT) ir didžiausiojo kerno 

mišinio tankio (kerno miš. maks. TT).  

Pradiniame analizės etape buvo panaudotos santykinės dielektrinės skvarbos 

vertės kiekviename kerno gręžimo taške, laboratorijoje nustatyti kerno mišinio 

bandinio tariamasis tankis (kerno miš. TT) ir didžiausiasis kerno mišinio tankis 

(kerno miš. maks. TT), atlikta statistinė analizė ir įvertinta, kaip šie veiksniai su-

siję su kerno TT.  

Kerno TT ir santykinės dielektrinės skvarbos vertės (DV) sklaidos diagra-

moje (3.5 pav.) matyti, kad  panaši tiesinė priklausomybė tarp kerno TT ir DV yra 

stebėta visuose bandymo ruožuose – didėjant DV, kerno TT reikšmės irgi linku-

sios didėti. Tačiau, kaip matyti diagramoje, yra tendencija, kad skirtinguose ban-

dymo ruožuose DV diapazonas skiriasi (net kai yra to paties tipo mišiniai). Taip 

gali būti dėl skirtingų užpildo savybių, bituminio rišiklio kiekio mišinyje ir gali-

mos likutinės drėgmės kiekio asfalto dangoje, dėl ko gali smarkiai padidėti DV 

rezultatai. Šiuo atveju bandymo ruožuose Nr. R6 ir Nr. R8 buvo naudotas to paties 

tipo mišinys (AC 16 AS), bet matavimai buvo atlikti skirtingais metų laikais ir 

skirtingomis dangos temperatūros ir drėgmės sąlygomis (ruože Nr. R8 asfalto 

dangoje galėjo būti likutinės drėgmės). Ruože Nr. R6 santykinės dielektrinės 

skvarbos vertė kinta nuo 4,8 iki 5,2, o ruože Nr. R8 – nuo 5,5 iki 6,4. 

Kaip matyti taškinėje sklaidos diagramoje (3.5 pav.), ruožuose Nr. R1 ir 

Nr. R7 yra matavimo taškų, kurie akivaizdžiai yra nukrypę nuo bendros tiesinės 
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krypties. Būtent dėl to šios išskirtys, t. y. keturi matavimo taškai iš ruožo Nr. R1 

ir trys matavimo taškai iš ruožo Nr. R7, nebuvo įtrauktos į tolesnę statistinę ana-

lizę. 

 
3.5 pav. Santykinės dielektrinės vertės ir kerno tariamojo tankio sklaidos visuose 

bandymo ruožuose taškinė diagrama 

Fig. 3.5. Scatter plot between relative dielectric values and core bulk density in all test 

sections 

Atlikta koreliacijos analizė (3.4 lentelė) parodė, kad visuose bandymo ruo-

žuose, išskyrus bandymo ruožą Nr. R8, yra gana stiprus ryšys tarp kerno TT ir 

santykinės dielektrinės skvarbos vertės DV. Koreliacija varijuoja nuo 0,560 ban-

dymo ruože Nr. R5 (3.6 pav.) iki 0,900 bandymo ruože Nr. R1 (3.7 pav.). Kore-

liacija tarp kerno TT ir DV bandymo ruože Nr. R8 yra labai maža – r = 0,187 

(3.8 pav.). Tokia silpna koreliacija gali būti dėl likutinės drėgmės, kuri išliko, nes 

matavimai buvo pradėti praėjus labai mažai laiko nuo paskutinio lietaus. Dėl to 

bandymo ruožo Nr. R8 duomenys nebebuvo naudojami tolesnėje regresinėje ana-

lizėje.  

3.4 lentelė. Koreliacijos koeficientai tarp kerno tariamojo tankio ir iš kerno asfalto 

mišinio laboratorijoje nustatytų tariamųjų tankių ir santykinių dielektrinių verčių 

Table 3.4. Correlation coefficients between core bulk density and asphalt core mixture 

laboratory densities and relative dielectric values 

Bandymo ruožas R1 R4 R5 R6 R7 R8 

Kerno mišinio maks. TT 0,711 – –0,308 –0,565 0,450 –0,538 

Kerno mišinio TT 0,843 0,852 0,611 0,823 0,650 0,826 

DV 0,900 0,811 0,560 0,807 0,720 0,187 
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3.6 pav. Koreliacija tarp kerno tariamojo tankio ir santykinių dielektrinių verčių 

bandymo ruože R5 

Fig. 3.6. Correlation between core bulk density and relative dielectric values in test 

section R5 

 
3.7 pav. Koreliacija tarp kerno tariamojo tankio ir santykinių dielektrinių verčių 

bandymo ruože R1 

Fig. 3.7. Correlation between core bulk density and relative dielectric values in test 

section R1 
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3.8 pav. Koreliacija tarp kerno tariamojo tankio ir santykinių dielektrinių verčių 

bandymo ruože R8 

Fig. 3.8. Correlation between core bulk density and relative dielectric values in test 

section R8 

Bandinių, suformuotų iš kernų mišinio, tariamojo tankio reikšmės gana gerai 

koreliuoja su kerno TT reikšmėmis. Koreliacijos koeficientas kinta nuo 0,611 ban-

dymo ruože Nr. R5 iki 0,843 bandymo ruože Nr. R1. Šis kintamasis kartu su san-

tykinės dielektrinės skvarbos verte yra įtraukti į (3.1) regresijos modelį. 

Koreliacija tarp kerno mišinio didžiausiojo tankio (kerno mišinio maks. TT) 

ir kerno TT reikšmių yra nestabili ir net jos kryptis skiriasi priklausomai nuo ban-

dymo ruožo. Bandymo ruožuose Nr. R1 ir Nr. R7 ji yra teigiama (0,711 ir 0,45), 

o bandymo ruožuose Nr. R5, Nr. R6 ir Nr. R8 ji yra neigiama (–0,308,–0,565 ir  

–0,538), dėl šių skirtingų koreliacijos koeficiento tendencijų tarp ruožų buvo 

nuspręsta regresinėje analizėje nenaudoti kerno mišinio didžiausio tankio reikš-

mių. 

Remiantis aprašomosios ir koreliacijos analizės rezultatais ir visų ruožų ma-

tavimais, buvo sudarytas daugialypės regresijos modelis (3.1 formulė), pagal kurį 

būtų galima įvertinti ryšį tarp kerno TT ir kitų dviejų veiksnių – DV ir kerno mi-

šinio TT. Abiejų į modelį įtrauktų kintamųjų parametrai yra statistiškai reikšmingi 

(p < 0,0001). Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą itin didelį kerno TT ir DV dydžių 

skirtumą ruožuose Nr. 1 ir Nr. 4 (3.5 pav.), į modelį buvo įtraukti korekcijos koe-

ficientai (fiktyvūs kintamieji) R5 ir R4. Pagal šiuos fiktyvius kintamuosius sumo-

deliuotos kerno TT reikšmės ruože Nr. R5 vidutiniškai 0,07 Mg/m3 yra didesnės 
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nei kituose ruožuose, o kerno TT reikšmės ruože Nr. R4 yra 0,09 Mg/m3 mažesnės 

nei kituose ruožuose. Ateityje padidinus bandymų apimtis ir atliekant AC 22 AS 

asfalto sluoksnio papildomus matavimus, būtų galima pakoreguoti korekcinius 

veiksnius arba apskritai jų  atsisakyti. Šiame etape jie buvo įvesti tam, kad įver-

tintas modelis būtų statistiškai patikimas. Įvertintas  regresijos modelis paaiškina 

85 % TTAC variacijos (R2 = 0,85): 

TTAC = 0,1𝑝=0,67 + 0,07 × DV𝑝=<0,0001 + 0,815 ×  

 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑜𝑀𝑖š. TT𝑝=<0,0001 + 0,07 × 𝑅5𝑝<0,0001 − 0,09 × 𝑅4𝑝<0,0001,  (3.1) 

čia TT𝐴𝐶  – įrengto asfalto sluoksnio tariamasis tankis, kg/m3; 𝐷𝑉 – asfalto mišinio 

santykinė dielektrinė skvarba; 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑜𝑀𝑖š. TT – asfalto mišinio bandinio tariama-

sis tankis; 𝑅5 – ruožo Nr. R5 korekcijos koeficientas; 𝑅4 – ruožo Nr. R4 korek-

cijos koeficientas. 

Siekiant įvertinti sudaryto tiesinės regresijos modelio patikimumą, įrengto 

sluoksnio TTAC reikšmės visų bandymo ruožų matavimo taškuose buvo perskai-

čiuotos pagal įvertintą tiesinės regresijos modelį (3.1). Skirtumai tarp tikrojo 

kerno TT ir apskaičiuoto TTAC iš tiesinės regresijos modelio vertinami kaip mo-

delio liekamosios paklaidos. Hipotezė dėl modelio (3.1) liekamųjų paklaidų nor-

maliojo skirstinio nebuvo atmesta (p = 0,44), tačiau Durbino–Watsono statistika 

DW = 1,578 (p = 0,008)  rodo, kad  modelio liekamosiose paklaidose vyksta au-

tokoreliacija. Tai reiškia, kad modelį  ateityje reikėtų patobulinti, atliekant dau-

giau matavimų,  pagerinus ir suvienodinus matavimo sąlygas arba įtraukus į mo-

delį papildomus veiksnius, kurie turėtų įtaką priklausomo kintamojo reikšmėms. 

Apibendrinant galima teigti, kad sudarytas regresijos modelis parodė, jog yra stip-

rus ryšys tarp TTAC, DV ir kerno mišinio TT (SSD), bet dėl esamų nenustatytų ir 

į regresinę analizę neįtrauktų požymių, kurie galimai daro įtaką TTAC skirtumams 

tarp bandymo ruožų, šį regresijos modelį būtina peržiūrėti ir pakartotinai įvertinti. 

Bandymo ruožuose Nr. R5–R7 palyginimui taip pat buvo išbandyta galimybė 

vietoje kalibravimo kernų reikšmių naudoti sluoksnio tariamojo tankio reikšmes, 

gautas tose pačiose vietose, taikant NDG metodą pagal GPR ALL modelį. Pritai-

kius 3.1 modelį gautos TTAC reikšmės kreivėje nurodomos esant tikrosioms kon-

venciniais metodais nustatytoms kerno TT (SSD) reikšmėms, pagal ALL modelį 

(GPR) gautų reikšmių ir ALL NDG nustatytų tariamojo tankio reikšmių 

(3.9 pav.). Tiesinės regresijos modelio liekamųjų paklaidų vidurkis gautas mažes-

nis nei  0,0001 Mg/m3 (3.5 lentelė), o skirtumų tarp kerno TT ir GPR vidurkis yra 

šiek tiek didesnis – 0,009±0,039 Mg/m3. 

ALL NDG gautos tariamojo tankio reikšmės pateiktos 3.9 paveiksle. Kaip 

matyti kreivėje, ALL NDG reikšmės yra netgi dar labiau nutolusios nuo tikrojo 
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kerno TT (SSD) reikšmių, nei pagal standartinį ALL modelį nustatytos GPR reikš-

mės. Galima būtų padaryti išvadą, kad NDG reikšmių naudojimas vietoje kalib-

ravimo kernų nėra tinkamas. 

3.5 lentelė. Modelio liekamųjų paklaidų aprašomosios savybės ir skirtumai tarp kerno 

TT ir GPR reikšmių 

Table 3.5. Descriptive characteristics of model residuals and differences between core 

bulk density and GPR 

 Liekamo-

sios paklai-

dos 

Min, 

Mg/m3 

Q1, 

Mg/m3 

Me-

diana, 

Mg/m3 

Vidur-

kis, 

Mg/m3  

SD, 

Mg/m3 

Q3, 

Mg/m3 

Maks., 

Mg/m3 

Kerno TT – 

GPR  
–0,0996 –0,0124 0,0075 0,0092 0,0311 0,1123 0,039 

Tikrasis 

kerno TT – 

pritaikytas 

TTAC 

–0,0359 –0,0071 –0,0013 0,0000 0,0116 0,0281 0,014 

 
3.9 pav. Skirtingais metodais gautų asfalto tariamojo tankio reikšmių pasiskirstymas 

Fig. 3.9. Distribution of asphalt bulk density values obtained by different methods 

Sudarytame tiesiniame regresijos modelyje naudotas kerno mišinio TT kinta-

masis yra gautas iš laboratorijoje sutankintų kernų mišinių bandinių, todėl būtina 

įvertinti galimybę vietoje šios reikšmės naudoti asfalto mišinių projektinio taria-

mojo tankio reikšmes (projektinis mišinio TT), kad būtų galima išvengti ardomųjų 

bandymų naudojimo. Įvertinus koreliaciją tarp į regresijos modelį įtraukto kerno 

mišinio TT ir projektinio mišinio TT, nustatyta, kad koreliacija yra maža, siekianti 

tik 0,3. Teoriškai kerno mišinio TT turėtų didėti kartu su didėjančiu projektiniu 
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mišinio TT, tačiau pagal turimus duomenis tokia teorinė prielaida yra neaiški. To-

dėl būtų galima daryti išvadą, kad sukurtame modelyje netinkama vietoje kerno 

mišinio TT naudoti projektines mišinio TT reikšmes. Norint visiškai atsisakyti 

ardomųjų bandymų, būtina atlikti papildomus tyrimus ir su asfalto mišiniais, kurių 

bandiniai paimti klojant asfalto, vietoje faktinio tariamojo tankio projektinių ta-

riamųjų tankių naudoti konvenciniais bandymų metodais gautus duomenis. 

 Įvertinus gautus rezultatus, galima apibendrinti, kad, siekiant nustatyti as-

falto sluoksnio tariamąjį tankį, nėra racionalu bendrą modelį taikyti skirtingų as-

falto tipų mišiniams, todėl reikėtų apsvarstyti galimybę jį pritaikyti skirtingiems 

asfalto mišiniams. Vertinant šį modelį, buvo nuspręsta naudoti tik GPR nustatytas 

santykinės dielektrinės skvarbos vertes (DV), nes DV reikšmingai koreliuoja su 

kernų TT. Vertinant regresijos modelį kiekviename ruože, buvo pasirinkti tik tie 

bandymo ruožai, kuriuose yra stipri (daugiau kaip 0,7) koreliacija tarp santykinės 

dielektrinės skvarbos ir kerno tariamojo tankio. Regresijos modelis buvo įvertin-

tas bandymo ruožuose Nr. R1, Nr. R4, Nr. R6, ir Nr. R7. Kiekvienam ruožui su-

daryti modeliai pateikiami atitinkamai 3.2–3.5 formulėse. Visuose juose prie DV 

verčių įvertinti modelio parametrai yra statistiškai reikšmingi, determinacijos ko-

eficientai R2 varijuoja nuo 0,5 iki 0,8. Tai reiškia, kad DV paaiškina 80 % TTAC 

reikšmių variacijos bandymo ruože Nr. R1 ir 50 % TTAC reikšmių variacijos ban-

dymo ruože Nr. R7. Bandymo ruožuose Nr. R6 ir Nr. R4 nustatytos panašios R2 

reikšmės (atitinkamai 65 % ir 66 %). Siekiant įvertinti sudarytų modelių tinka-

mumą, pritaikytos TTAC reikšmės pateikiamos šalia standartiniais būdais nusta-

tytų kerno TT reikšmių ir pagal ALL modelį (GPR) gautų reikšmių (3.10–

3.13 pav.).  

 

 
3.10 pav. Apskaičiuotų asfalto sluoksnio tariamojo tankio reikšmių kreivės (ruožas R1) 

Fig. 3.10. Graph of calculated asphalt layer bulk density values (Section R1) 
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3.11 pav. Apskaičiuotų asfalto sluoksnio tariamojo tankio reikšmių kreivės (ruožas R4) 

Fig. 3.11. Graph of calculated asphalt layer bulk density values (Section R4) 

 
3.12 pav. Apskaičiuotų asfalto sluoksnio tariamojo tankio reikšmių kreivės (ruožas R6) 

Fig. 3.12. Graph of calculated asphalt layer bulk density values (Section R6) 
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3.13 pav. Apskaičiuotų asfalto sluoksnio tariamojo tankio reikšmių kreivės (ruožas R7) 

Fig. 3.13. Graph of calculated asphalt layer bulk density values (Section R7) 

 

 𝑇𝑇AC32PS = 1,73 + 0,139 × 𝐷𝑉𝑝=<0,0001, (3.2) 

 𝑇𝑇AC16PD = 1,80 + 0,102 × 𝐷𝑉𝑝=<0,004, (3.3) 

 𝑇𝑇AC16AS = 0,98 + 0,289 × 𝐷𝑉𝑝=<0,0001, (3.4) 

 𝑇𝑇AC22PS = 1,79 + 0,120 × 𝐷𝑉𝑝=<0,001. (3.5) 

Čia 𝑇𝑇𝐴𝐶 – tariamasis asfalto dangos tankis, kg/m3; 𝐷𝑉 – asfalto mišinio santy-

kinė dielektrinė skvarba. 

Įvertinus tiesinės regresijos modelių liekamąsias paklaidas kiekviename 

ruože, matyti, kad liekamųjų paklaidų vidurkis visuose ruožuose yra nulis, o skir-

tumų tarp kerno TT ir GPR reikšmių vidurkis kinta nuo –0,001 bandymo ruože 

Nr. R6 iki 0,028 bandymo ruože Nr. R4 (3.6 lentelė). Modelis laikomas geru, jei 

liekamųjų paklaidų vidurkis yra apie nulį, jų pasiskirstymas yra normalus, lieka-

mosios paklaidos turi nuolatinę variaciją ir nekoreliuoja. Hipotezė dėl modelio 

liekamųjų paklaidų normalaus pasiskirstymo visuose keturiuose modeliuose ne-

atmetama, nes atitinkamai lygi p = 0,448, p = 0,332, p = 0,79 ir p = 0,503. Re-

miantis Durbino–Watsono (DW) statistika, liekamųjų paklaidų autokoreliacija 

nustatyta tik ruože Nr. R7 (DW = 1,08, p = 0,014), o visų kitų ruožų (Nr. R1, 

Nr. R4 ir Nr. R6) atveju hipotezė, kad liekamosios paklaidose nėra autokoreliaci-

jos,  nebuvo atmesta (atitinkamai DW = 1,6 (p = 0,144), DW = 1,498, (p = 0,210), 

DW = 2,157 (p = 0,569)). 
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3.6 lentelė. Modelio liekamųjų paklaidų aprašomoji statistika 

Table 3.6. Descriptive statistics of model residuals 

Liekamosios  

paklaidos 

Bandymo 

ruožas 
Min. 

Me-

diana 

Vidur-

kis  
Maks. SN 

Tikrasis kerno TT –

TTAC 

R1 –0,022 0,001 0,000 0,0220 0,015 

R6 –0,047 0,004 0,000 0,0297 0,018 

R4 –0,023 0,000 0,000 0,0278 0,016 

R7 –0,021 0,005 0,000 0,0191 0,013 

Kerno TT – GPR 

R1 –0,100 0,024 0,013 0,0851 0,053 

R6 –0,047 0,000 –0,001 0,0422 0,020 

R4 –0,082 0,042 0,028 0,1123 0,060 

R7 –0,026 0,018 0,017 0,0756 0,032 

 

Įvertinus sudaryto modelio tinkamumą, galima teigti, kad jį galimą pritaikyti 

visiems tiriamiesiems sluoksniams ir jis tinkamas prognozavimui, tačiau dėl ne-

didelio matavimų skaičiaus jo patikimumą reikėtų patikrinti kituose panašaus as-

falto mišinio tipo ir sluoksnio bandymo ruožuose.  

3.3. Oro sąlygų ir likutinės asfalto drėgmės įtaka 
georadaro matavimams 

Bandymų ruože Nr. R9 asfalto dangos GPR matavimai, kuriais nustatoma santy-

kinės dielektrinės skvarbos vertė DV, atlikti septynis kartus skirtingomis oro są-

lygomis ir skirtingu laiku po asfalto dangos paklojimo. Bandymo ruožo Nr. R9 ir 

jame naudoto asfalto mišinio informacija pateikta 2.1 ir 2.2 lentelėse. Oro sąlygų 

stotelės (Pyšna) duomenų suvestinė GPR matavimų metu pateikta 3.7 lentelėje. 

3.7 lentelė. Oro sąlygų stotelės duomenys 

Table 3.7. Weather station data 

GPR matavimų data 07-16 08-05 08-16 09-27 09-30 10-13 10-22 

Oro temperatūra, °C 30 19 26 11 14 10 8 

Dangos temperatūra, °C 32 26 36 12 21 14 8 

Santykinė oro 

drėgmė, % 
52 66 44 63 55 57 63 

Sausa kelio danga, val. 12 11 43 44 21 19 0 
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Naudojant santykinės dielektrinės skvarbos vertes, asfalto mišinio tipo ban-

dymų ataskaitoje pateiktus duomenis ir kalibravimo kerno bandymų rezultatus, 

apskaičiuotos tariamojo tankio vertės, pritaikius ALL modelį ir AC 16 PD mišinio 

tipui sudarytą regresinį modelį (3.3 formulė).  

Kadangi DV matavimai kartoti tame pačiame ruože  skirtingomis oro sąlygo-

mis, jie traktuojami  pakartotiniais matavimais ir jų palyginimui taikyta pakarto-

tinių matavimų vienfaktorė dispersinė analizė (angl. repeated ANOVA).  

Kaip matome iš skaitinių charakteristikų (3.8 lentelė) ir grafiko (3.14 pav.), 

nėra taip, kad iš visų matuotų dienų išsiskirtų tik kažkurios dienos DV matavi-

mai – visi  DV matavimai tarp skirtingų dienų skiriasi  ir nelabai aišku, kas tam 

daro įtaką. Mažiausiomis DV reikšmėmis išsiskiria rugsėjo 30 d. matavimai, nors 

tą dieną nebuvo nei išskirtinai didelė drėgmė, nei temperatūra, o įranga ir matuo-

tojai visais atvejais buvo tie patys. 

Visų matuotų santykinės dielektrinės skvarbos verčių vidurkis  lygus 

6,026±0,4. Įvertinus DV aprašomąsias savybes atskiromis matavimo dienomis 

(3.8 lentelė ir 3.8 pav.), matyti, kad visų dienų matavimai skiriasi tarpusavyje. 

Buvo nustatyta, kad vidutinė DV vertės, matuotos 2021-07-16, 2021-08-16 ir 

2021-10-22, yra didesnės nei gautos išmatavus kitomis dienomis (p < 0,001). Ma-

žiausiomis reikšmėmis išsiskiria rugsėjo 30 d. Didžiausia DV sklaida nustatyta 

2021-07-16, 2021-10-22, atitinkamai standartinis nuokrypis yra 0,14 ir 0,17, ki-

tomis dienomis nustatytas DV standartinis nuokrypis yra panašus ir svyruoja apie 

0,1. 

3.8 lentelė. DV skaitinės charakteristikos skirtingomis matavimo dienomis 

Table 3.8. Descriptive characteristics of DV on different measurement days 

Matavimo 

data 
Min Q1 

Me-

diana 

Vidur-

kis  
SD Q3 Maks. 

2021-07-16 6,2 6,4 6,5 6,5 0,14 6,6 6,8 

2021-08-05 5,4 5,6 5,6 5,6 0,09 5,7 5,9 

2021-08-16 6,2 6,4 6,4 6,4 0,12 6,5 6,7 

2021-09-27 5,6 5,8 5,9 5,9 0,10 6,0 6,2 

2021-09-30 5,1 5,3 5,4 5,4 0,08 5,4 5,6 

2021-10-13 5,7 5,8 5,8 5,8 0,08 5,9 6,1 

2021-10-22 6,1 6,3 6,4 6,4 0,17 6,5 7,3 
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3.14 pav. Santykinių dielektrinių verčių skvarbos DV verčių diagrama 

Fig. 3.14. Box-plot diagram of the relative dielectric values DV 

Siekiant palyginti skirtingomis dienomis išmatuotų santykinių dielektrinių 

verčių panašumą, papildomai panaudotas Kruskalo–Walisso kriterijus nepriklau-

somoms imtims. Pritaikius 2.19 formulę apskaičiuota H = 1232 statistika, rezulta-

tas palygintas su 𝑥0,05
2 (𝑛 − 1) = 12,592. Kadangi H = 1231,981 > 𝑥0,95

2 (6) = 

12,592, tai populiacijų lygybės hipotezė atmetama. 

2021-07-16 didesnę santykinės dielektrinės skvarbos verčių sklaidą galėjo 

lemti tai, kad matavimai atlikti nepraėjus parai po asfalto dangos įrengimo kaip ir 

ruožuose R2 ir R3. Yra tikimybė, kad tik paklojus naują mišinį, užpildo dalelės 

būna pasidengusios plonu bituminio rišiklio plėvelės sluoksniu, kuris ilgainiui iš-

nyksta, bet gali turėti įtakos GPR matavimų kokybei. Tyrimų, patvirtinančių ar 

paneigiančių šią prielaidą, atlikta nebuvo, todėl nėra galimybės įrodyti, kad būtent 

šis veiksnys galėjo būti tokių rezultatų priežastimi. Pagrindine didesnių DV re-

zultatų priežastimi gali būti ir likutinė asfalto dangos drėgmė, galėjusi likti po 

tankinimo volais proceso, kai tankinant naudojami vandens purkštukai. Tačiau 

mažai tikėtina, kad ji galėjo neišgaruoti įrengiant sluoksnį ir praėjus parai po jo. 

Tačiau to patikrinti nebuvo galimybės, todėl šios prielaidos atmesti negalima. 

Drėgmės įtaka DV reikšmėms ryškiai pastebima atliekant matavimus 2021-10-22. 

Tądien matavimai buvo atlikti nepraėjus nė valandai po paskutinio lietaus, todėl 

dalyje ruožo buvo ir paviršinė drėgmė. Kaip ir 2019 m. Varšuvoje atlikto tyrimo 

metu, pastebėta, kad matavimus atliekant lyjant arba iškart po lietaus, padidėja 

DV matavimų standartinis nuokrypis, palyginus su dienomis, kai matavimai buvo 

atlikti ant sausos dangos. Tam įtakos turi netolygus drėgmės pasiskirstymas as-

falto dangoje (Wutke et al., 2019). 

 Santykinė oro drėgmė taip pat gali turėti įtakos ir DV vertės padidėjimui, bet 

įvertinus tai, kad panaši DV buvo nustatyta ir sausą dieną (2021-08-16), galima 

daryti išvadą, kad santykinė oro drėgmė nebūtinai yra tas veiksnys, kuris galėjo 

lemti šį padidėjimą. Santykinės dielektrinės skvarbos vertės kitimą gali lemti ir 
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kiti su matavimo įranga susiję veiksniai, pvz., iš GPR antenos skleidžiamo ir pri-

imamo signalo stabilumas (Wutke et al., 2019). 

Papildomai įvertinta, kokią įtaką DV reikšmėms galėjo turėti oro sąlygos, už-

fiksuotos matuojant. Sudarytos sklaidos diagramos, kuriose pavaizduota, kaip DV 

priklauso nuo santykinės oro drėgmės (3.15 pav.), dangos temperatūros 

(3.16 pav.) ir oro temperatūros (3.17 pav.). Aiškios tiesinės priklausomybės, kad 

galėtume konstatuoti, jog, didėjant drėgmei ar temperatūrai, didėtų arba mažėtų 

DV, nagrinėjant DV sklaidos taškinę diagramą, nematyti.  

 

 
3.15 pav. DV ir santykinės oro drėgmės sklaidos taškinė diagrama 

Fig. 3.15. Scatter plot between DV and relative humidity 

 
3.16 pav. DV ir dangos temperatūros sklaidos taškinė diagrama 

Fig. 3.16. Scatter plot between DV and pavement temperature 
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3.17 pav. DV ir oro temperatūros sklaidos taškinė diagrama 

Fig. 3.17. Scatter plot between DV and air temperature 

Toliau grafikuose pavaizduota kiekvieno matuoto dangos taško santykinės 

dielektrinės skvarbos vertė, priklausomai nuo santykinės oro drėgmės (3.18 pav.), 

oro temperatūros (3.19 pav.) ir dangos temperatūros (3.20 pav.). Šie grafikai pa-

rodo tą pačią tendenciją kaip ir taškinės sklaidos diagramos, tik kiekvieno matuoto 

taško reikšmės sujungtos į vieną kreivę. Jokių ryškių priklausomybių nenustatyta, 

skirtumams tarp matavimo dienų įtaką padarė kiti nenustatyti veiksniai. 

 
3.18 pav. DV ir santykinės oro drėgmės priklausomybės grafikas 

Fig. 3.18. DV and relative humidity dependence plot 
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3.19 pav. DV ir oro temperatūros priklausomybės grafikas 

Fig. 3.19. DV and air temperature dependence plot 

 

 
3.20 pav. DV ir dangos temperatūros priklausomybės grafikas 

Fig. 3.20. DV and pavement temperature dependence plot 

 

Siekiant įvertinti santykinės dielektrinės skvarbos vertės priklausomybę nuo 

asfalto drėgnio, buvo atliktas laboratorinis eksperimentas su 6 cm storio asfalto 

plokšte, kuri buvo pagaminta iš bandomajame ruože naudoto mišinio ir sutankinta 

iki faktinio kalibravimo kerno tariamojo tankio. Santykinės dielektrinės skvarbos 

priklausomybės nuo vandens kiekio (drėgnio) asfalte grafikas pateiktas 3.21 pa-

veiksle. 
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3.21. pav. Santykinės dielektrinės skvarbos priklausomybės  

nuo asfalto plokštės drėgnio grafikas 
Fig. 3.21. Graph of the dependence of relative dielectric value on the moisture in the 

asphalt slab 

Išanalizavus gautus rezultatus nustatyta, kad iki faktinės kalibravimo kerno 
vertės 2,421 g/m3 tariamojo tankio sutankinta AC 16 PD asfalto mišinio plokštė 
įgeria apie 0,5 % vandens. Esant tokiam drėgniui, santykinės dielektrinės skvar-
bos vertė yra apie 6,1. Plokštę išdžiovinus iki 0,15 %, vertė nukrinta nedaug (iki 
6,0) arba visai nekinta. Džiovinant plokštę toliau, santykinės dielektrinės skvarbos 
vertė pradeda kristi staigiau ir, pasiekus 0,1 % drėgnį, sumažėja iki 5,7, o išdžio-
vinus iki pastoviosios masės, nukrinta iki 5,3, t. y. apie 13 % mažiau, nei kai ban-
dymas atliekamas su visiškai įmirkyta plokšte. Galima daryti išvadą, kad vidinė 
asfalto drėgmė turi įtakos santykinės dielektrinės skvarbos vertėms, tačiau artėjant 
prie didžiausio vandens įmirkio, ši įtaka mažėja ir keičiantis drėgmei santykinės 
dielektrinės skvarbos vertė kinta nedaug. 

Kadangi asfalto sluoksnio drėgmės kiekis turi reikšmingą poveikį DV re-
zultatams ir jų patikimumui, būtina atlikti kitus tyrimus, kad būtų galima įvertinti 
matuojamo asfalto sluoksnio drėgmės kiekio nustatymo galimybę, tam naudojant 
indukcinius elektromagnetinius drėgmės matavimo prietaisus ar kitas technologi-
jas. 

3.4. Asfalto dangos sluoksnių sutankinimo laipsnio 
nustatymo georadaro metodu modelis 

Šiame skyrelyje palyginamos TTAC reikšmės, gautos pritaikius skirtingus mode-
lius, šių reikšmių diagrama pateikta 3.22 paveiksle, o aprašomosios statistikos 
skaitinės charakteristikos – 3.9 lentelėje. Palyginimui naudotas  statistinis Tukey 
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testas poriniams vidurkiams palyginti (angl. Tukey Test for Pairwise Mean Com-
parisons) (Eberly College of Science, 2022). Pakoreguotas tariamojo tankio ma-
tematinis modelis ir pateiktas sutankinimo laipsnio nustatymo modelis.  

TTAC reikšmių, nustatytų pritaikius skirtingus modelius, diagrama pateikta 
3.22 paveiksle, o aprašomoji statistika – 3.9 lentelėje. Jei lyginame matavimo die-
nas imdami tos dienos visų matavimų vidurkius (be metalo juostų), matome, kad 
įrengto sluoksnio tariamojo tankio, apskaičiuoto pagal ALL modelį, rezultatai 
rodo, kad pirmo (2021-07-16) ir paskutinio (2021-10-22) matavimų tankių vidur-
kiai yra didesni. Pritaikius AC 16 PD mišiniui sudarytą matematinį modelį 
(3.3 formulė) gauti tariamųjų tankių rezultatai, kaip ir DV atveju, varijuoja tarp 
skirtingų matavimo dienų ir atkartoja DV tendencijas. Galima daryti išvadą, kad 
siekiant gauti patikimus tankių rezultatus, būtina išgręžti kalibravimo kerną (-us) 
ir, nustačius tariamąjį tankį konvenciniais metodais, koreguoti rezultatus. Todėl 
buvo nuspręsta sudarytą modelį pakoreguoti naudojant kalibravimo koeficientą k. 
Šis koeficientas apskaičiuojamas pagal 3.10 formulę. Pakoreguoti kiekvieno mi-
šinio matematiniai modeliai pateikti 3.6–3.9 formulės: 

 𝑇𝑇 1,73 0,139 𝐷𝑉 𝑘, (3.6) 

 𝑇𝑇 1,8 0,102 𝐷𝑉 𝑘, (3.7) 

 𝑇𝑇 0,98 0,289 𝐷𝑉 𝑘, (3.8) 

 𝑇𝑇 1,79 0,12 𝐷𝑉 𝑘, (3.9) 

 𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑜𝑇𝑇 𝑎 𝑏 𝐷𝑉 , (3.10) 

čia 𝑇𝑇  – tariamasis asfalto dangos tankis, kg/m3; 𝐷𝑉 – asfalto mišinio santykinė 
dielektrinė skvarba; 𝑘 – kalibravimo koeficientas (3.10); 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑜𝑇𝑇  – kalibra-
vimo kerno tariamasis tankis, kg/m3; 𝐷𝑉  – asfalto mišinio santykinė dielektrinė 
skvarba kalibravimo kerno vietoje; 𝑎, 𝑏 – asfalto mišinio korekcijos koeficientai, 
imami iš mišiniui skirto tariamojo tankio modelio. 

3.9 lentelė. TT reikšmės pritaikius skirtingus modelius 
Table 3.9. Descriptive characteristics of TT after application of different models  

Mata-
vimo 
data 

Modelis Min Q1 
Me-
diana 

Vidur-
kis  

SD Q3 Maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2021-
07-16 

ALL 2,386 2,456 2,491 2,492 0,049 2,526 2,596 

AC16PD 2,432 2,453 2,463 2,463 0,014 2,473 2,494 

AC16PD Kal. 2,411 2,431 2,441 2,442 0,014 2,452 2,472 
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3.9 lentelės pabaiga 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2021-

08-05 

ALL 2,348 2,412 2,421 2,423 0,032 2,458 2,533 

AC16PD 2,351 2,369 2,371 2,372 0,009 2,381 2,402 

AC16PD Kal. 2,401 2,418 2,421 2,422 0,009 2,431 2,452 

2021-

08-16 

ALL 2,353 2,421 2,421 2,433 0,040 2,455 2,525 

AC16PD 2,432 2,453 2,453 2,456 0,012 2,463 2,483 

AC16PD Kal. 2,401 2,421 2,421 2,424 0,012 2,431 2,452 

2021-

09-27 

ALL 2,349 2,421 2,457 2,456 0,035 2,494 2,568 

AC16PD 2,371 2,392 2,402 2,401 0,010 2,412 2,432 

AC16PD Kal. 2,401 2,421 2,431 2,431 0,010 2,441 2,462 

2021-

09-30 

ALL 2,347 2,421 2,459 2,454 0,032 2,459 2,536 

AC16PD 2,320 2,341 2,351 2,349 0,009 2,351 2,371 

AC16PD Kal. 2,401 2,421 2,431 2,430 0,009 2,431 2,452 

2021-

10-13 

ALL 2,385 2,421 2,421 2,436 0,029 2,457 2,531 

AC16PD 2,381 2,392 2,392 2,396 0,008 2,402 2,422 

AC16PD Kal. 2,411 2,421 2,421 2,425 0,008 2,431 2,452 

2021-

10-22 

ALL 2,386 2,456 2,491 2,497 0,061 2,527 2,815 

AC16PD 2,422 2,443 2,453 2,454 0,018 2,463 2,545 

AC16PD Kal. 2,411 2,431 2,441 2,443 0,018 2,452 2,533 

 
3.22 pav. Dangos tariamojo tankio reikšmių diagrama 

Fig. 3.22. Box-plot diagram of the pavement bulk density values 
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Jei lyginame matavimo dienas, imdami tos dienos visų matavimų vidurkius 
(be metalo juostų), matome, kad tarp tariamųjų tankių, apskaičiuotų pritaikius 
ALL modelį, ir tankių, apskaičiuotų pritaikius koreguotą AC 16 PD modelį pagal 
3.7 formulę, išlaikyta labai panaši tendencija tarp dienų (didesni vidurkiai 07-16 
ir 10-22, taip pat šiek tiek didesniu vidurkiu išsiskiria 09-27 abiem atvejais), tik 
patys vidurkiai koreguoto AC 16 PD atveju yra šiek tiek mažesni ir labiau kon-
centruoti apie vidurkį, t. y. mažiau pasklidę. ALL modelių apskaičiuotų tariamųjų 
tankių standartiniai nuokrypiai yra kelis kartus didesni, nei apskaičiuoti naudojant 
pakoreguotą modelį. Lyginant ALL modelio tariamųjų tankių vidurkius (3.22 pav. 
diagramos kairėje), statistiškai jos reikšmingai nesiskiria: 07-16 ir 10-22  
(p = 0,893), 08-16 ir 10-13 (p = 0,98), 09-27 ir 09-30 (p = 0,99) dienų rezultatai; 
šiek tiek mažesniu reikšmingumu, bet nesiskiria 08-05 ir 08-16 (p = 0,291). Lygi-
nant tariamųjų tankių, apskaičiuotų pagal koreguotą modelį, vidurkius (3.22 pav. 
diagramos dešinėje), statistiškai reikšmingai nesiskiria tos pačios dienų poros kaip 
ir ALL modelio atveju: 07-16 ir 10-22 (p = 0,939), 08-16 ir 10-13 (p = 0,99),  
09-27 ir 09-30 (p = 0,967); šiek tiek mažesni reikšmingumu, bet nesiskiria 08-05 
ir 08-16 (p = 0,237). Tad galime daryti išvadą, kad tariamųjų tankių, nustatytų 
pagal ALL ir koreguotą modelį, skirtumai tarp matavimo dienų yra tokie pat, ta-
čiau antruoju modeliu apskaičiuoti rezultatai yra mažiau pasklidę. 

Siekiant įvertinti sutankinimo laipsnio nustatymo rezultatus, jie buvo apskai-
čiuoti iš koreguoto modelio apskaičiuoto tariamojo tankio ir iš kalibravimo kerno 
mišinio Maršalo tankintuvu suformuotų bandinių tariamojo tankio santykio. Kiek-
vieno mišinio sutankinimo laipsnio matematiniai modeliai pateikti 3.11–3.14 for-
mulėse: 

 𝐷
, ,

100 %, (3.11) 

 𝐷
, ,

100 %, (3.12) 

 𝐷
, ,

100 %, (3.13) 

 𝐷
, ,

100 %, (3.14) 

 𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑜𝑇𝑇 𝑎 𝑏 𝐷𝑉 , (3.15) 

čia 𝐷𝑉 – asfalto mišinio santykinė dielektrinė skvarba; 𝑘 – kalibravimo koefi-
cientas (3.15 formulė); 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑜𝑇𝑇  – kalibravimo kerno tariamasis tankis, 
kg/m3; 𝐷𝑉  – asfalto mišinio santykinė dielektrinė skvarba kalibravimo kerno 
vietoje; 𝑎, 𝑏 – asfalto mišinio korekcijos koeficientai, paimami iš mišiniui skirto 
sutankinimo laipsnio modelio; 𝐷  – sutankinimo laipsnis, %; ρbssd – iš kalib-
ravimo kerno mišinio suformuoto bandinio tariamasis tankis megagramais ku-
biniam metrui. 
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Pritaikius AC16PD sluoksniui tinkantį modelį (3.12 formulė) apskaičiuotas 

sutankinimo laipsnis. Sutankinimo laipsnio rezultatų statistika ir reikšmių pasis-

kirstymas pateikti 3.10 lentelėje ir 3.23 paveiksle. 

3.10 lentelė. Sutankinimo laipsnio reikšmės, nustatytos skirtingomis dienomis 

Table 3.10. Descriptive characteristics of degree of compaction on different 

measurement days 

Matavimo 

data 

Min, 

% 
Q1, % 

Me-

diana, 

% 

Vidur-

kis, % 
SD, % Q3, % 

Maks., 

% 

2021-07-16 98,9 99,7 100,1 100,2 0,6 100,6 101,4 

2021-08-05 98,5 99,2 99,3 99,3 0,4 99,7 100,6 

2021-08-16 98,5 99,3 99,3 99,4 0,5 99,7 100,6 

2021-09-27 98,5 99,3 99,7 99,7 0,4 100,1 101,0 

2021-09-30 98,5 99,3 99,7 99,7 0,4 99,7 100,6 

2021-10-13 98,9 99,3 99,3 99,5 0,3 99,7 100,6 

2021-10-22 98,9 99,7 100,1 100,2 0,7 100,6 103,9 

 
3.23 pav. Sutankinimo laipsnio reikšmių diagrama 

Fig. 3.23. Box-plot diagram of the degree of compaction values 
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Kadangi sutankinimo laipsniams apskaičiuoti panaudotos tariamųjų tankių, 

nustatytų pagal koreguotą modelį, vertės ir viena kalibravimo kerno performuoto 

mišinio tariamojo tankio vertė, šio rodiklio pasiskirstymas per skirtingas dienas 

yra toks pats kaip tariamojo tankio atveju, o standartinis nuokrypis neviršija 0,5 % 

tomis dienomis, kai matavimo sąlygos buvo palankios, o vidurkis varijuoja nuo 

99,3 % iki 99,7 %, priklausomai nuo matavimo sąlygų.  

Siekiant palyginti skirtingomis dienomis išmatuotų sutankinimo laipsnių pa-

našumą, panaudotas Kruskalo–Walliso kriterijus nepriklausomoms imtims. Pri-

taikius 2.19 formulę apskaičiuota H statistika, rezultatas palygintas su 𝑥0,05
2  (n-1). 

Kadangi H = 376,910 > 𝑥0,95
2 (6) = 12,592, tai populiacijų lygybės hipotezė yra 

atmetama. Taip pat galima teigti, kad skirstiniai skiriasi nes p reikšmė lygi 0,000 

ir ji yra mažesnė už 0,05. Palyginti skirtingų dienų rezultatus galima pagal vidu-

tinių rangų vertes (Čekanavičius ir Murauskas, 2002), kurie pateikti 3.11 lentelėje. 

Pačios didžiausios vidutinių rangų vertės nustatytos 2021-07-16 ir 2021-10-22 ir 

jos smarkiai skiriasi nuo kitomis dienomis nustatytų verčių. Todėl pritaikius šį 

kriterijų, galima teigti, kad šiomis dienomis nustatytas sutankinimo laipsnis sta-

tistiškai reikšmingai skiriasi nuo kitomis dienomis nustatytų reikšmių, tam įtakos 

galėjo turėti nepalankios matavimo sąlygos. 

3.11 lentelė. Kruskalo–Walliso kriterijaus rezultatai 

Table 3.11. Kruskal–Wallis test results 

Grupė (matavimo data) Matavimų skaičius n Vidutinis rangas  

2021-07-16 196 951,20 

2021-08-05 196 438,01 

2021-08-16 196 536,63 

2021-09-27 196 719,53 

2021-09-30 196 692,06 

2021-10-13 196 518,97 

2021-10-22 196 949,11 

 

Siekiant patikrinti sukurto modelio patikimumą, papildomai dar dviejuose 

ruožo vietose (pirmoje ir antroje ruožo pusėse) išgręžta po du kernus. Nustatytas 

šių pjūvių vidutinis tariamasis tankis ir sutankinimas. Konvenciniais ardomaisiais 

bandymais nustatyti rezultatai buvo palyginti su ALL ir pagal sukurtą modelį nus-

tatytais tariamaisiais tankiais ir sutankinimu. Matavimų rezultatai ir paklaidos pa-

teikti 3.12 lentelėje. 
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3.12 lentelė. Sutankinimo laipsnio reikšmių paklaidos lyginant su konvenciniais 

ardomaisiais bandymais 

Table 3.12. Degree of compaction errors vs conventional destructive test methods values 

Taikytas mo-

delis 

Kernas Nr. 1 (GPR matavimo data) 

07-16 08-05 08-16 09-27 09-30 10-13 10-22 

ALL paklaida, 

Mg/m3 
0,067 –0,003 –0,037 0,033 –0,003 –0,003 0,103 

TTAC16PD pak-

laida, Mg/m3 
0,017 –0,003 –0,013 0,007 –0,003 –0,003 0,028 

Sutankinimo 

laipsnio pak-

laida 

TTAC16PD, % 

1,5 0,7 0,3 1,0 0,7 0,7 2,0 

Taikytas mo-

delis 

Kernas Nr. 2 (GPR matavimo data) 

07-16 08-05 08-16 09-27 09-30 10-13 10-22 

ALL paklaida, 

Mg/m3 
0,077 0,009 -0,028 0,008 0,010 0,008 0,113 

TTAC16PD pak-

laida, Mg/m3 
0,003 0,018 –0,028 –0,018 –0,018 –0,018 0,013 

Sutankinimo 

laipsnio pak-

laida 

TTAC16PD, % 

0,5 –0,4 –0,8 –0,4 –0,4 –0,4 0,9 

 

Įvertinus nustatytas paklaidas tarp standartiniais metodais (SSD) ir GPR nus-

tatytų tariamųjų tankių, gaunama, kad, pritaikius pakoreguotą TTAC16PD modelį, 

visų matavimų tariamųjų tankių rezultatai atitinka bandymo standarte LST EN 

12697-6 rezultatams taikomas atkuriamumo ribas (R = 0,03 Mg/m3), kai, pritai-

kius ALL modelį, ši riba viršijama beveik pusėje visų matavimų. Atkreiptinas dė-

mesys, kad net 07-16 ir 10-22 paklaidos buvo palyginti nedidelės, palyginus su 

ALL metodu, nors ir išsiskyrė iš kitų dienų, kai matavimo sąlygos buvo tinkamos. 

Sukurtą tariamojo tankio nustatymo modelį pritaikius sutankinimo laipsniui nus-

tatyti, dienomis, kai matavimo sąlygos buvo palankios, gauta <1 % paklaida nuo 

konvenciniais ardomaisiais metodais nustatytų verčių. Didžiausi nukrypimai nuo 
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konvencinio ardomojo metodo reikšmių užfiksuoti šlapią dieną ir siekė 2 % (ab-

soliučioji paklaida). 

3.5. Trečiojo skyriaus išvados 

1. Taikant tiriamojo asfalto sluoksnio projektinius tariamojo tankio duomenis 

iš tipo bandymo ataskaitos nėra galimybės visiškai atsisakyti kalibravimo kerno, 

nes projektinio ir kernų tariamojo tankio skirtumai yra pernelyg dideli.  

2. Reikšmingų skirtumų taikant CRIM ir ALL modelius nenustatyta, išskyrus 

tai, kad rezultatus, taikant ALL modelį, labiau nulėmė bituminio rišiklio kiekis, o 

rezultatus, taikant CRIM modelį, labiau nulėmė didžiausias tankis, nurodytas mi-

šinio projektiniuose duomenyse.  

3. PQI yra mažiausiai patikima NDT metodų priemonė nustatyti asfalto dan-

gos tankį. Koreliacija tarp konvenciniais ardomaisiais metodais išmatuotų kernų 

rezultatų ir PQI rezultatų yra silpna arba jos išvis nėra (kinta nuo 0,17 iki 0,40), 

paklaidos dydis kinta nuo 1,1 % iki 3,4 %. NDG rezultatai yra vidutiniški, paly-

ginus su kernų rezultatais, reikšmių koreliacija varijuoja nuo 0,31 iki 0,56, pak-

laida varijuoja nuo 2,1 % iki 3,7 %. Gaunami NDG rezultatai yra gana tikslūs, 

tačiau dėl saugos reikalavimų ši technologija nėra patraukli naudoti. 

4. Statistinė analizė rodo, kad koreliacija tarp kerno tariamojo tankio ir san-

tykinės dielektrinės skvarbos verčių visuose bandymo ruožuose, išskyrus ban-

dymo ruožą R8 (AC 16 AS), yra stipri. Koreliacijos koeficiento reikšmės varijuoja 

nuo 0,560 bandymo ruože R5 (AC 22 PS) iki 0,900 bandymo ruože R1 (AC 32 

PS). Koreliacija bandymo ruože R8 (AC 16 AS) yra tik 0,187. Tokią mažą kore-

liaciją galėjo lemti likutinė asfalto sluoksnio drėgmė – atliekant matavimus danga 

vietomis buvo drėgna.  

5. Siekiant padidinti sukurtų modelių patikimumą, buvo įtraukta kalibravimo 

kerno tariamojo tankio dedamoji, kai kiekvienam tiriamajam ruožui gręžiamas 

bent vienas kalibravimo kernas. Kalibravimo kerno taikymas priklausomai nuo 

matuojamojo sluoksnio asfalto mišinio rūšies užtikrina patikimumo lygmenį nuo 

p = <0,0001 iki p = <0,004. 

6. Modeliai buvo patikslinti naudojant kalibravimo koeficientą, kuris apskai-

čiuotas įvertinant kalibravimo kerno tankį. Modelis patikrintas matuojant skirtin-

gomis oro sąlygomis, visų matavimų tariamųjų tankių rezultatai atitinka konven-

cinių ardomųjų bandymo rezultatams taikomas atkuriamumo ribas (R = 

0,03 Mg/m3). 

7. Matavimus atliekant ant drėgno asfalto, sluoksnio sutankinimo laipsnio ab-

soliučioji paklaida tarp GPR ir konvencinių ardomųjų metodų verčių padidėja iki 

2 %. Laboratorijoje suformuotą asfalto plokštę išdžiovinus iki pastoviosios masės, 

santykinės dielektrinės skvarbos vertė kito nuo 6,1 iki 5,3, t. y. apie 13 % mažiau, 
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nei kai bandymas atliekamas su visiškai įmirkyta plokšte. Vidinė asfalto drėgmė 

turi didelę įtaką santykinės dielektrinės skvarbos vertėms, matuojant GPR me-

todu, tačiau, esant itin dideliam asfalto bandinio drėgniui, drėgnio kitimo įtaka 

santykinės dielektrinės skvarbos vertės pokyčiui yra nereikšminga. 

8. Sukurto asfalto sluoksnio tariamojo tankio nustatymo modelio taikymas 

asfalto sluoksnio sutankinimo įvertinimui užtikrina mažesnį kaip 1 % absoliučiųjų 

verčių skirtumą, lyginant GPR ir konvenciniais ardomaisiais metodais nustatytas 

vertes.  
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Bendrosios išvados 

1. Atlikta GPR matavimų duomenimis grindžiamų matematinių modelių as-

falto sluoksnių tariamajam tankiui ir sutankinimui nustatyti analizė parodė, kad 

taikomi keli pagrindiniai modeliai PANK-4122, CRIM ir ALL. Nors šie modeliai 

kai kuriose šalyse taikomi sėkmingai, matavimai yra linijiniai, kokybė kontroliuo-

jama didesniame sluoksnio plote, tačiau ne visur juos pavyksta pritaikyti prie 

esamų aplinkos sąlygų ir turimos įrangos. 

2. Reikšmingų skirtumų taikant CRIM ir ALL modelius nenustatyta, išskyrus 

tai, kad, taikant ALL modelį, tariamojo tankio rezultatus labiau nulėmė bituminio 

rišiklio kiekis, o taikant CRIM modelį – didžiausias mišinio tankis, nurodytas mi-

šinio tipo bandymo ataskaitoje. GPR metodo taikymas rodo geresnę koreliaciją ir 

mažesnę rezultatų paklaidą (vidutinė paklaida <3 %, koreliacija r > 0,7), lyginant 

su konvencinių ardomųjų bandymo metodų rezultatais, kai bandymai atliekami 

ant sausos dangos ir matavimai atliekami praėjus kelioms dienoms nuo sluoksnio 

įrengimo. 

3. PQI yra mažiausiai patikimas NDT prietaisas, skirtas pakloto asfalto 

sluoksnio tariamajam tankiui ir sutankinimo laipsniui įvertinti. Koreliacija tarp 

kernų tariamųjų tankių rezultatų, išmatuotų konvenciniais ardomaisiais bandymo 

metodais (gręžiant kernus ir bandant juos laboratorijoje), ir PQI tankio verčių yra 

silpna arba jos nėra; koreliacija svyruoja nuo r = +0,172 iki +0,398. Koreliacija 

tarp NDG ir kernų rezultatų yra reikšminga ir svyruoja nuo +0,472 iki +0,557. 
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Matuojant NDG patikimi rezultatai gaunami net ir nenaudojant kalibravimo 

kernų, matuojamojo sluoksnio drėgnio poveikis nereikšmingas, o gauti rezultatai 

yra patikimi, tačiau dėl žmonių saugos reikalavimų ši technologija nėra tokia pa-

traukli. Nustatyta, kad NDG reikšmių naudojimas vietoje kalibravimo kernų nėra 

patikimas. 

4. Bandymų ruože R8 (AC 16 AS) koreliacija tarp kernų tariamojo tankio ir 

GPR metodu nustatyto tankio yra tik 0,187. Tokią žemą koreliaciją, tikėtina, nu-

lėmė asfalto sluoksnio drėgnis. Atlikus laboratorinį tyrimą, patvirtinta prielaida, 

kad asfaltbetonio tipo dangos sluoksnio drėgnis turi reikšmingą įtaką santykinės 

dielektrinės skvarbos vertės kitimui (iki 13 %) iki tam tikros drėgnio ribos 

(0,15 %), kurią viršijus santykinės dielektrinės skvarbos vertė kinta nereikšmingai 

(santykinė DV paklaida <2 %). Atlikus aplinkos sąlygų įtakos GPR rezultatų pa-

tikimumui tyrimus bandomajame ruože, nenustatyta santykinės oro drėgmės ir 

matuojamojo sluoksnio ar oro temperatūros įtaka dielektrinės skvarbos verčių po-

kyčiui. 

5. Sukurtas matematinis modelis asfalto sluoksnio iš mišinių AC 22 PS, 

AC 32 PS, AC 16 AS ir AC 16 PD tariamajam tankiui apskaičiuoti, naudojant 

GPR metodu gautas asfalto sluoksnio santykinės dielektrinės skvarbos vertes. Sta-

tistinė analizė parodė, kad koreliacija tarp kernų tariamojo tankio ir santykinės 

dielektrinės skvarbos verčių visuose bandymo ruožuose, išskyrus bandomąjį 

ruožą R8 (AC 16 AS), yra stipri. Koreliacijos koeficiento vertės kinta nuo 0,560 

bandomajame ruože R5 (AC 22 PS) iki 0,9 bandomajame ruože R1 (AC 32 PS).  

6. Matematinį modelį patikrinus papildomai atrinktame kelio ruože R9 

(AC 16 PD) nustatyta, kad, siekiant gauti patikimus rezultatus, būtina GPR me-

todu nustatytas tariamojo tankio vertes susieti su sluoksnio kalibravimo kerno ta-

riamojo tankio verte. Matuojant skirtingomis oro sąlygomis, visų matavimų taria-

mųjų tankių rezultatai atitinka konvencinių ardomųjų bandymų rezultatams 

taikomas atkuriamumo ribas (R = 0,03 Mg/m3). Sukurtą tariamojo tankio nusta-

tymo modelį pritaikius sutankinimo laipsniui nustatyti, kai taikomas performuoto 

kalibravimo kerno tariamasis tankis, gauta <1 % absoliučioji paklaida, lyginant su 

konvenciniais ardomaisiais metodais nustatytomis vertėmis. 
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Rekomendacijos 

1. Siekiant pagerinti kelių tiesybos darbų kokybės kontrolę, rekomenduojama 

naudoti sukurtą GPR matematinį modelį asfalto sluoksnių iš mišinių AC 22 PS, 

AC 32 PS, AC 16 AS ir AC 16 PD sutankinimo laipsnio kokybės kontrolės tyri-

mams. Lyginant su konvenciniais ardomaisiais metodais, GPR metodo taikymas 

leidžia gerokai padidinti matavimų patikimumą, nustatant įrengto sluoksnio su-

tankinimo laipsnį kur kas didesniame plote (SSD – 0,002 %, GPR – 10 %). GPR 

metodu matavimai atliekami greičiau, efektyviau (vienu matavimu galima nusta-

tyti visus kontroliuojamus parametrus: sluoksnio storį, oro tuštymės ir sutanki-

nimo laipsnį) – ir iki minimumo sumažinamas ardomųjų bandymų skaičius. 

2. Atsižvelgiant į tai, kad matuojant GPR metodu visiškai nepažeidžiama 

danga, ir į tai, kad šie matavimai suteikia gerokai didesnę duomenų imtį apie ma-

tuojamąjį sluoksnį nei konvenciniai ardomieji metodai, rekomenduojama metodą 

pritaikyti valstybinės reikšmės kelių ir savivaldybių gatvių tiesimo ir atnaujinimo 

kokybės kontrolei. Įvertinant mažesnį metodo tikslumą, bet gerokai didesnį kont-

roliuojamą plotą, rekomenduojama peržiūrėti ribinių ir leidžiamųjų nuokrypių 

vertes, defektų valdymą ir išskaitas. 

3. GPR matavimus rekomenduojama atlikti kiekvienoje klotuvo paklotoje 

juostoje matuojant virš dešinės rato riedėjimo vėžės visame įrengtos asfalto dan-

gos ilgyje. Kai klojimo metu buvo naudojamas tas pats ir tos pačios dienos partijos 

asfalto mišinys, pakanka vieno kalibravimo kerno. Kalibravimo kernų skaičius 
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didinamas, kai klojant pasikeičia mišinys ar jo partija arba kai pastebimas ryškus 

dielektrinės skvarbos vertės pasikeitimas. GPR matavimo duomenims patikslinti 

naudojami kernų tariamojo tankio ir performuoto kerno bandinio tariamojo tankio 

rezultatai.  

4. Matavimus rekomenduojama atlikti šiltuoju metų laiku ant vizualiai sausos 

dangos ir praėjus ne mažiau nei savaitei po sluoksnio įrengimo. Taip bus elimi-

nuojama bitumo pradinio atspindžio įtaka matavimų vertėms. Matavimai gali būti 

atliekami tik esant teigiamoms aplinkos ir asfalto sluoksnio temperatūroms. 

5. Rekomenduojama tęsti tyrimus GPR metodo taikymo asfalto sluoksnių 

tankio ir sutankinimo laipsnio kontrolei, naudojant skirtingo dažnio GPR antenas 

ir visus kelių tiesyboje naudojamus asfalto mišinius. 
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Summary in English 

Introduction 

Problem formulation 

The level of compacted asphalt mixture in-place density is the most important parameter 

that affects the satisfactory long-term performance of pavement under traffic. The asphalt 

mixture density is directly related to air voids. If the density is too high, the number of air 

voids will be significantly small, and due to plastic flow, it can make asphalt pavement 

susceptible to rutting, shoving, or bleeding. A too-low density or high air voids can cause 

cracking, moisture damage, pavement ravelling and binder oxidation or ageing. Properly 

compacted pavement is resistant to shear and other deformations; the wearing course be-

comes more resistant to wear and further compaction of the pavement under traffic. 

(Decker, 2017; McDaniel & Levenberg, 2013; TRB, 2006). Asphalt mixture in-place den-

sity must be controlled to ensure the long-lasting performance of the pavement. For many 

decades core drilling has been used to determine in-place density by applying standard 

methods. Coring is very popular because it provides accurate measurements; however, 

this method is destructive, expensive and time-consuming. It results in holes made in the 

pavement. Although these holes are usually filled with a cold asphalt mixture, there is still 

a big chance that potholes will eventually appear in the drilled areas. Besides, core drilling 

affects driving comfort and impairs the aesthetic appearance of the asphalt wearing layer. 

Finally, the in-place density is determined over a small area, so the overall quality of as-

phalt layer compaction cannot be determined (Zhao & Al-Qadi, 2019). 
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The in-place density of the asphalt pavement can be determined without damaging 

the asphalt pavement. This can be done using non-destructive testing (NDT) techniques. 

Asphalt pavement quality during and after the compaction process can be evaluated using 

NDT devices such as nuclear density gauge (NDG) or electromagnetic pavement quality 

indicator (PQI). These technologies do not damage the asphalt pavement; tests are carried 

out fairly quickly and cheaply (Leng et al., 2018; Zhang et al., 2017). However, as with 

cores, the quality is determined only at local points, and the quality of compaction of the 

entire road section is not specified. Ground Penetrating Radar (GPR) technology can be 

advantageous in this case, as it does not damage the asphalt pavement (Ameri et al., 2014), 

measurements are done quickly, cheaply, and most importantly, the in-place density is 

determined across the entire length of the road (Kassem et al., 2016). 

This dissertation analyses examples of the application of GPR to determine the bulk 

density and the air voids content of asphalt pavement construction layers. This paper also 

describes the experimental research conducted in Lithuania in 2018–2021. The possibility 

was studied to apply these GPR research models to determine the degree of compaction 

of asphalt pavement construction layers and to use them for maintenance and internal 

quality control of Lithuanian roads. 

Relevance of the dissertation 

Currently, conventional quality control methods of installed asphalt pavement are applied 

in Lithuania. Although these methods are accurate, they are destructive, expensive, time-

consuming, and only provide control of discrete, random locations. Aiming to improve 

the quality control of asphalt pavement, it is necessary to apply innovative and non-de-

structive methods that allow checking the quality of the asphalt pavement over a larger 

area of the pavement and not just at individual random points. 

New methods are constantly being sought for fast, non-destructive and accurate as-

phalt layer density and air voids determination. Ground Penetrating Radar (GPR) can al-

low for determining the qualitative characteristics of asphalt pavement across the entire 

road length without causing damage to the road structure.  

To apply the ground-penetrating radar (GPR) method not only to determine the num-

ber of air voids but also the degree of compaction, it is necessary to carry out theoretical 

and experimental studies justifying the reliability of the method by conducting tests under 

the current conditions in Lithuania. It is also necessary to determine the basic principles 

and requirements of the measurements, and select, improve or create the most appropriate 

mathematical model, which guarantees the accuracy and reliability of the measurements 

and allows the GPR results to be used to determine the degree of compaction of the asphalt 

pavement construction layers. After proving the method’s reliability, recommendations 

should be provided on the use of this method in the internal quality control and technical 

supervision of road construction works in Lithuania. 

Research object 

The research object is the determination of the compaction degree of asphalt layers using 

the non-destructive ground-penetrating radar (GPR) method. 
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Aim of the dissertation 

The research aims to apply the non-destructive GPR method to determine the compaction 

degree of asphalt layers and improve the quality control of road construction works and 

check its reliability during non-destructive and conventional destructive tests of bulk den-

sity. 

Tasks of the dissertation 

Tasks to achieve the aim are as follows: 

1. To perform an analysis of the scientific literature. To evaluate the application of 

the GPR method for asphalt pavements and to analyse the applied mathematical 

models based on GPR measurement data to determine the bulk density and air 

voids content of asphalt layers. 

2. To plan and carry out an experimental study of determining the bulk density of 

asphalt layers by the GPR method in selected road sections. The obtained GPR 

asphalts bulk density results should be compared with the results of the conven-

tional destructive testing methods. 

3. To select other currently used non-destructive testing methods, perform meas-

urements in experimental sections, compare the obtained results of the bulk den-

sity of the asphalt layer with the results of conventional destructive testing meth-

ods and evaluate the reliability of these non-destructive methods. To evaluate 

the possibility of using the results obtained by these methods instead of the bulk 

density values of the calibration cores. 

4. To determine the influence of layer moisture and environmental conditions on 

the accuracy of GPR measurements. 

5. Using descriptive statistics and other methods of statistical analysis (ANOVA, 

Jarque-Bera test, Kruskal–Wallis test, Durbin–Watson statistics), to compare the 

results obtained by the GPR test with the results of conventional destructive test 

methods. Using the obtained results, a mathematical model should be created 

that will allow the GPR method to reliably calculate the degree of compaction 

of the installed asphalt layer. 

6. To check the reliability of the obtained results and evaluate the possibility of 

using the data determined by the GPR method to carry out quality control 

7.  Provide recommendations for the application of the GPR method for determi-

nation of the degree of compaction of the installed asphalt layer. 

Research methodology 

In this study, the GPR geophysical research method was used, which allows non-destruc-

tive determination of the dielectric properties of asphalt layers, and statistical analysis 

methods (ANOVA, Jarque–Bera test, Kruskal–Wallis test, Durbin–Watson statistic) were 

used to assess the reliability of the results and correlation with the results of conventional 

destructive testing methods. 
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Scientific novelty of the dissertation 

The following new results were obtained during the preparation of the dissertation: 

1. Selected and evaluated non-destructive methods for studying the degree of as-

phalt layer compaction. 

2. A mathematical model was developed for layers of asphalt mixtures AC 22 PS, 

AC 32 PS, AC 16 AS and AC 16 PD. By applying this mathematical model, the 

degree of compaction of the asphalt layer can be determined using only the 

values of the relative dielectric constant of the pavement layer measured by the 

GPR method. 

3. The influence of environmental conditions and the internal humidity of the as-

phalt layer on the reliability of GPR measurement results was evaluated, and 

recommendations for the measurement procedure were presented. 

Practical value of the research findings 

The developed mathematical model based on the data of GPR method measurements can 

be used to control the degree of compaction of newly laid and renewed asphalt layers. 

Defended statements 

1. After measuring the dielectric value of the asphalt layer using the GPR method, 

it is possible to reliably calculate the bulk density of the layer and the degree of 

compaction. Applying the bulk density values of the calibration core guarantees 

the accuracy of the mathematical model for determining the degree of compac-

tion. 

2. The moisture content of the asphalt concrete-type mixture has a significant in-

fluence on the value of the dielectric value up to a certain limit, beyond which 

the dielectric value increases insignificantly. 

Approval of the research findings 

Four scientific papers have been published on the subject of the dissertation: two in a peer-

reviewed scientific journal with a citation index in the Clarivate Analytics Web of Science 

database (Baltrušaitis, Vaitkus, & Smirnovs, 2020; Baltrušaitis, Vaitkus, & Židanavičiūtė, 

2022a), one in peer-reviewed conference proceedings of a national conference (Baltrušai-

tis & Vaitkus, 2019), and one in the conference proceedings of other international and 

national conferences (Baltrušaitis & Vaitkus, 2018). 

The results of the research conducted in the dissertation were presented at four scientific 

conferences in Lithuania and abroad: 

− at the 21st conference of young scientists, “Science — the future of Lithuania” in 2018, 

Vilnius, Lithuania; 

− 23rd International Scientific Conference. Transport Means 2019, Palanga, Lithuania; 

− 11th Annual International Conference on Civil Engineering, 2021, Athens, Greece; 

− 30th International Baltic Road Conference, 2021, Riga, Latvia. 
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The structure of the dissertation 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, general conclusions and rec-

ommendations, references and the list of author’s publications on the dissertation topic, a 

summary in English. 

The length of the dissertation is 116 pages. The text contains 42 numbered formulas, 

53 figures and 17 tables. 81 literature sources were used in writing the dissertation. 

1. Application of the Ground Penetrating Radar method to 
study the quality of construction of asphalt pavement 
construction layers 

This chapter describes the physical concept of the compaction of asphalt pavement con-

struction layers, the GPR operating principle and physical concept, the analysis of the 

GPR models currently used to check the quality of the installation of asphalt layers and 

gives an overview of scientific publications related to the dissertation’s topic. 

The material of this chapter has been published in two scientific publications by the author 

(Baltrušaitis & Vaitkus, 2018, 2019). 

The degree of compaction and the air voids content of the asphalt pavement layer are 

currently the two most important controlled quality parameters of asphalt mixture and 

compacted asphalt pavement layers in Lithuania. For many years, asphalt core drilling was 

the only way to assess the quality of the installation of asphalt pavement construction 

layers. This method is outdated, destructive, expensive, time-consuming and provides pre-

cise control at isolated, random locations only. Aiming to improve the quality control of 

asphalt pavement installation, it is necessary to apply innovative and non-destructive 

methods that allow checking the quality of the asphalt pavement along the entire road 

section and not just at individual random points. 

Ground Penetrating Radar technology can be advantageous in this case as it does not 

damage the asphalt pavement, measurements are done quickly and cheaply, and most im-

portantly, the in-place density is determined across the entire road length (Kassem et al., 

2016). GPR technology uses high and ultra-high frequency (10 MHz–2.5 GHz) electro-

magnetic waves by transmitting and recording their reflection from different surfaces and 

pavement structure layers at different depths. 

To measure the pavement density or air voids by the GPR method, an air-coupled 

antenna mounted on the vehicle at the height of 0.3 to 0.5 m above the surface of the 

pavement is used, and measurements can be performed at speeds up to 80–100 km/h with-

out interfering with traffic. The antenna transmits short pulses of electromagnetic energy 

to the road structure. Some pulses are reflected from the surface or deeper layers of the 

pavement and return back to the antenna. Depending on the dielectric properties of the 

material, the electromagnetic waves are reflected differently. The equipment records the 

”travel” time of the wave. The reflected energy is presented in the form of the wave. The 

propagation and reflection of the waves depend on the electrical properties of the materi-

als, such as magnetic susceptibility, relative dielectric permittivity or dielectric value, and 

electrical conductivity (Saarenketo, 2006). Dielectric value or constant is calculated ac-

cording to equation (S1.1) (Saarenketo & Scullion, 2000; Shangguan et al., 2016). 
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 𝜀𝐴𝐶 = (
𝐴𝑚+𝐴1

𝐴𝑚−𝐴1
)

2

. (S1.1) 

Where AC — the dielectric value of the asphalt surface layer; A1 — the amplitude of the 

reflection of GPR signal from the surface in volts; Am — the amplitude of the reflection 

from a large metal plate in volts. 

 The dielectric value of the asphalt mixture depends on the volumetric and dielectric 

properties of its components (aggregates, bitumen and air) and their proportions in the 

mixture (Al-Qadi et al., 2011). During the compaction process, the volumetric content of 

aggregates and bitumen, with higher dielectric value than air, increases proportionally in 

the mixture. Thus, the more the asphalt pavement is compacted, the higher its dielectric 

value (Saarenketo, 2013). 

Three models were proposed for the determination of asphalt pavement density (Al-

Qadi et al., 2011) based on the Rayleigh mixing formula described (Sihvola, 1989) in the 

mixing theory. Models are shown in equations: CRIM Complex Refractive Index model 

and Bottcher model (Leng et al., 2011). Aggregate density, maximum asphalt mixture 

density, and bitumen content are evaluated in the mix design. The dielectric value and 

density of bitumen are taken as a constant (Sebesta et al., 2012). The dielectric value of 

the aggregate needs to be back-calculated using information from field core data. The 

CRIM and Bottcher models were previously successfully used in other areas, and their 

parameters are easily obtainable. The Bottcher model was later modified and named ALL 

(S1.2) (after its creators, i.e., Al-Qadi, Leng and Lahouar) (Wang et al., 2018). This model 

has been proved to be an accurate density prediction method using GPR (Wang et al., 

2018), and the error of density results measured with standard methods and with GPR did 

not exceed 1.1% (Sebesta et al., 2012). 

Aggregate density, maximum asphalt mixture density, and bitumen content are eval-

uated in the mix design. The dielectric value and density of bitumen are taken as a con-

stant. Bitumen density was determined to be 1.015 kg/m3 and bitumen dielectric value —

3 (Sebesta et al., 2013). The dielectric value of the aggregate needs to be back-calculated 

using information from field core data (Wang et al., 2018). This parameter is very im-

portant as studies have shown that improper selection of this value can strongly affect the 

results (Wang et al., 2020).  

 𝐺𝑚𝑏 =

(𝜀𝐴𝐶−𝜀𝑏)

(3𝜀𝐴𝐶−2.3𝜀𝑏)
−

(1−𝜀𝑏)

(1−2.3𝜀𝑏+2𝜀𝐴𝐶)

(𝜀𝑠−𝜀𝑏)

(𝜀𝑠−2.3𝜀𝑏+2𝜀𝐴𝐶)

(1−𝑃𝑏)

𝐺𝑠𝑏
−

(1−𝜀𝑏)

(1−2.3𝜀𝑏+2𝜀𝐴𝐶)
(

1

𝐺𝑚𝑚
)
. (S1.2) 

Where Gmb — bulk density of asphalt mixture, kg/m3; Gmm — maximum density of asphalt 

mixture, kg/m3; Pb — binder content, %; Gb — density of binder, kg/m3; Gsb — bulk den-

sity of aggregate, kg/m3; AC — the dielectric value of asphalt mixture; b — the dielectric 

value of binder; s — the dielectric value of aggregate. 

By applying the ALL model, asphalt pavement was measured with GPR during the 

performance of pavement compaction, and test errors did not exceed 3%. It was suggested 

to install GPR directly on a road roller machine and carry out measurements continuously 

until the asphalt pavement compaction works are finished (Wang et al., 2018). The sug-

gestion was conditioned by the previously conducted studies that determined the pavement 
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temperature measured with GPR having no significant influence on the dielectric proper-

ties of the pavement (Al-Qadi et al., 2011). Algorithms were also proposed to estimate the 

possible amount of moisture found in the mixture during the performance of compaction 

works. Asphalt pavements with different densities and pavement moisture contents 

(Shangguan et al., 2014) have been investigated for the development and validation of 

algorithms (Shangguan et al., 2016). 

Research efforts have been conducted without applying any model but simply com-

paring the density or the air void content of the asphalt pavement cores with the dielectric 

value of the pavement. Many studies have shown that the correlation between these values 

is strong (Ameri et al., 2014; Popik et al., 2010; Sebesta et al., 2013, 2006) or moderate 

(Berthelot, Taylor, Stuber, Podborochynski, Haichert, Marjerison, 2009; Sebesta et al., 

2013, 2006). 

A nuclear density gauge (NDG) is the most common NDT method for measuring in-

place density, and it is able to provide reasonably accurate results (Kvasnak, et al., 2007).  

Although this technology is an NDT tool which is sufficiently reliable and widely appli-

cable in civil engineering, the main disadvantages are that the density is measured in a 

small area and NDG carries potential safety risks due to the use of radiative materials. 

Very strict requirements are set for its maintenance, storage, transportation and operation 

on site (IAEA, 2020). 

Another type of NDT equipment used to determine the asphalt density or the degree 

of compaction are EM density gauges, also known as non-nuclear density gauges. One of 

the most popular devices currently used to measure asphalt density is the electromagnetic 

pavement quality indicator, PQI. The indicator is used to measure asphalt bulk density and 

the dielectric value or constant of the asphalt mixture. (Mata et al., 2018). 

To determine the reliability of this method, various studies have been conducted. 

Romero concluded that the calibrated PQI was accurate for quality control applications; 

however, PQI has higher variability than the core and nuclear gauge measurements 

(Romero, 2002). Leng found that the accuracy of PQI measurements can be considerably 

improved after calibration as the error percentages were reduced from 15% to 1.5%, and 

the effect of the presence of moisture on measurement accuracy became insignificant 

(Leng et al., 2018). Shah concluded that PQI-380 performed well under field conditions 

of varying temperatures, and the coefficient of correlation was near 0.9 (Zaman et al., 

2019). However, just like the nuclear density gauge and cores, the density of asphalt with 

PQI is determined only at specific points, and the quality of compaction of the entire road 

section is not specified. 

2. Selection of experimental research methods 

This chapter describes the plan of the experimental study, the methodology, an overview 

of the measured sections and the statistical, test and measurement methods and technolo-

gies used in the study. The study was performed to determine the possibilities of applying 

the GPR method to control and internal control tests of Lithuanian roads. 

The material of this chapter was published in three scientific publications by the au-

thor (Baltrušaitis & Vaitkus, 2019; Baltrušaitis et al., 2020; Baltrušaitis et al., 2022b). 
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The experimental study was carried out in 2018–2019 on selected roads of national 

importance in Lithuania and in 2021 on Beržų Street in Rūdininkai, Vilnius district. Tests 

were performed on asphalt base, subbase and base-pavement layers.  

In 2018 and 2019, research was conducted on four newly built or reconstructed roads. 

The 11.68 km section of the highway Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (A5) and 4 km road 

section of highway Vilnius–Utena (A14) were reconstructed into four-lane highways, and 

a 7.03 km section in Šilalė–Žadeikiai road (4105) was reconstructed.  

In the first stage of research (sections No. R1 – R4), to evaluate the reliability of the 

GPR method, the calculated bulk densities based on the CRIM and ALL models currently 

used in other countries were compared with the bulk densities determined from the cores 

using conventional destructive methods. 

The second stage of research (sections No. R5 – R8) aimed to evaluate the accuracy 

and reliability of other currently applied non-destructive testing methods compared to con-

ventional destructive testing methods. Based on the results of the first stage of research 

(Baltrušaitis et al., 2020), the GPR mathematical model ALL was chosen. 

After GPR measurements, cores were drilled at certain measurement points accord-

ing to the European standard EN 12697-27 (LST, 2018). Then, according to the LST EN 

12697-6 standard, using the SSD (saturated surface dry) method (LST, 2020b), the bulk 

density of the drilled samples (cores) was determined. The results of the standard test of 

the drilled cores were compared with the results of the NDT tests. 

After performing standard and NDT method tests, all results were systematised and 

evaluated from a statistical point of view. Regression models were also developed to help 

predict the bulk density of the compacted asphalt layer without taking cores. 

Aiming to avoid the use of destructive test methods, the use of the results of other 

non-destructive methods for determining the bulk density of compacted asphalt layers 

should be considered. In test sections No. R5 – R8, the possibility of using the bulk density 

values of the layer obtained by measuring with the NDG device and applying the ALL 

model was tested instead of the values of the calibration cores. 

In the third stage of research in 2021 Rūdininkai, Vilnius district, a 200-metre test 

section was selected on Beržų Street, where on 07/15/2021 a single-layer 60 mm thick 

asphalt made of asphalt mixture AC 16 PD 70/100 was installed. The purpose of the ex-

periment is to determine the influence of the environment and other conditions on GPR 

measurements. Measurements of the asphalt pavement layer were made seven times under 

different weather conditions, and after laying the asphalt pavement, e.g., the first meas-

urement (07/16/2021) was performed less than one day after the paving works, and the 

last measurement (10/22/2021) was performed immediately after the rain before the as-

phalt pavement surface had completely dried. Other measurements were made on a dry 

surface of the asphalt pavement layer but under different weather conditions.  

In the fourth stage of research in 2021, a laboratory experiment was conducted to 

determine the dependence of the dielectric constant on the moisture content of the asphalt 

pavement. AC 16 PD 70/100 mixture was used during the experiment, taken from the 

paver during the installation of the experimental section R9. 305x305x60 mm asphalt slab 

was made from the asphalt mixture in the laboratory using a roller compactor. The com-

pacted and cooled plate was soaked to a constant mass. While drying the plate to a constant 
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mass, the dielectric values were measured with the GPR radar at different internal mois-

ture levels of the plate. After conducting the experiment, the dependence of the dielectric 

constant on the moisture content of the asphalt slab was established. 

All testing points were measured using a 1 Hz GPR horn type antenna and following 

the guidelines (LAKD, 2011) and the GPR equipment manufacturer’s manual. The GPR 

antenna was calibrated using a metal plate before and after the measurements. The dielec-

tric value of the asphalt pavement was determined at each test point. After analysing the 

primary GPR data using the Road Doctor program, the average dielectric value of the 

measured section was determined. The measurement point closest to this value was iden-

tified in the GPR data diagram, and an additional calibration core was drilled after the 

coordinates of its location were established (Saarenketo, 2012). On the basis of the results 

of previous studies (Baltrušaitis et al., 2020), the GPR mathematical model ALL was cho-

sen. Using the ALL mathematical model, the experimental bulk density was calculated 

based on the pavement dielectric value and other asphalt mixture and core data, using 

equations (S2) (Sebesta et al., 2012). 

To avoid destructive testing, the use of the results of other non-destructive methods 

for the prediction of the density of compacted asphalt layers should also be considered. In 

test sections No. R5 – R8, the possibility of using the bulk layer density values determined 

in the same locations with NDG for the ALL model instead of the calibration core values 

was explored. 

After GPR measurements were made, the cores were drilled in the specified meas-

urement points according to the European standard EN 12697-27 (LST, 2018). Then the 

bulk density of cores (Core D) was established according to LST EN 12697-6 using the 

SSD method (LST, 2020b). Standard core test results were compared with NDT test re-

sults. 

3. Results of an experimental study of the composition degree 
of asphalt pavement construction layers by the Ground 
Penetrating Radar method 

This chapter presents the systematised and analysed data of the experimental study. Sta-

tistical methods were used to compare the data obtained by GPR with conventional de-

structive testing methods and indicators measured by other non-destructive testing meth-

ods. The reliability and accuracy of the obtained results were checked. Mathematical 

models have been developed that allow predicting the bulk density and the degree of com-

paction of the compacted asphalt layer. The possibility of predicting the bulk density of 

the asphalt layer without performing destructive tests was verified. The influence of 

weather conditions and internal asphalt moisture on the accuracy of GPR measurements 

was determined. 

Two articles by the author have been published on the chapter’s topic (Baltrušaitis et al., 

2020, 2022b). 

The descriptive characteristics as min, max, median, mean ± standard deviation (SD), 

and the first and third quartiles (Q1 and Q3) and box-plot diagram are used to describe the 

distribution of Core D values in each test section. To evaluate the dependencies between 

Core D and other factors, the correlation coefficients r are calculated, ANOVA is used for 
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comparing Core D values between sections and linear regression models are estimated for 

Core D predictions: a single regression model suitable for all test sections included in the 

analysis and different linear regression models for each section separately were chosen. 

For measuring the goodness of fit of estimated regression models, the determination co-

efficient R2 was calculated, and the analysis of the model residuals was performed. To test 

the hypothesis about the normal distribution in the data, the Jarque–Bera test was used. 

Durbin–Watson statistic was used to detect the autocorrelation in model residuals. 

The mean of all Core D measurements is observed as 2.45 ± 0.04 Mg/m3. After evaluat-

ing the descriptive characteristics of the Core D in each section (Table S3.1 and Fig. S3.1), 

it was found that the average density in test section R5 was significantly higher than in the 

others (p < 0.001). In section R7, where the same mixture (AC22PS) was used as in test 

section R5, the mean Core D was closer to section R5 but lower. The variation of Core D 

was slightly higher in sections R1 and R8, but the mean of the core density of the four 

sections R1, R6, R4 and R8 did not differ statistically significantly from each other (p = 

0.327). 

Table S3.1. Descriptive characteristics of Core D in different test sections  

Test section Min Q1 Median Average SD Q3 Max 

R1 2.374 2.395 2.428 2.429 0.034 2.459 2.472 

R4 2.394 2.414 2.434 2.433 0.028 2.453 2.479 

R5 2.456 2.485 2.494 2.491 0.016 2.504 2.515 

R6 2.391 2.429 2.457 2.447 0.031 2.463 2.498 

R7 2.428 2.449 2.461 2.463 0.021 2.481 2.502 

R8 2.377 2.406 2.422 2.429 0.037 2.455 2.496 

 

Fig. S3.1. Box-plot diagram of the Core D values 

 
In the first stage of analysis, the correlation between the asphalt layer bulk density 

evaluated by NDT methods and the Core D was observed. All six sections were measured 
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with a GPR antenna, and the bulk density of the asphalt layer was calculated at the loca-

tions of asphalt cores drilling using the ALL model. In test sections R5, R6, R7 and R8, 

the same locations were additionally measured with PQI and NDG measuring devices. 

The evaluation of the correlation between the core and the NDT results shows that 

the results of the GPR correlate well or very well, from r = 0.557 on test section R5 to 

0.902 on test section R1 (Table S3.2). The worst correlation between cores and GPR re-

sults that was found in test section R8 could have been influenced by the moisture present 

in some of the test points. Previous studies have shown that when measuring with a 1 Hz 

antenna, more reliable results are obtained for measurements of single-layer asphalt (Bal-

trušaitis et al., 2020). Measurement of the two-layer asphalt pavement in this study showed 

results similar to the single-layer pavement measurements. 

Table S3.2. Correlation of bulk density determined by different methods with Core D 

Correlation r with Core D 

Test section R1 R4 R5 R6 R7 R8 

No of test points 18  10  27  17 17 20  

PQI – – 0.297 0.172 0.196 0.398 

NDG – – 0.472 0.490 0.557 0.551 

GPR 0.902 0.828 0.557 0.807 0.721 0.182 

 

The comparison of results of the cores and PQI shows that the correlation between 

the cores measured by standard methods and the PQI results is weak or non-existent; cor-

relation varies from r = 0.172 in test section R6 to 0.398 in test section R8.  

Since GPR and PQI technologies operate in the same way as EM waves, the presence 

of moisture in asphalt may influence the accuracy of both measurements. 

The correlation between the NDG and cores results is better than PQI: from 0.472 

on test section R5 to 0.557 on test section R7. The main advantage of this technology is 

that calibration cores are not necessary, and no negative effects of the presence of moisture 

are observed, the results obtained are accurate enough, but due to the safety requirements, 

this technology is not so attractive. 

The analysis of the results shows high correlation between Core D and densities de-

termined using GPR technology. The correlation with NDG was worse but very similar in 

all test sections, the application of PQI technology does not show a reliable correlation, so 

it was decided not to examine these data further in this study. 

In the second stage of analysis, the data of dielectric constant (DV) values at each 

core drilling point, the bulk density (Core MIX D) of laboratory compacted core mix spec-

imen, and the maximum core mix density (Core MIX MAX D) were used to perform a 

statistical analysis to evaluate how these factors were related with the Core D.  

The further correlation analysis (Table S3.3) shows that in all test sections, except 

test section R8, the relationship between Core D and the dielectric value is somewhat 

strong. The correlation ranges from 0.560 in test section R5 to 0.900 in test section R1. 

The correlation between Core D and DV in test section R8 is very low, r = 0.187. Such a 

low correlation may be caused by residual humidity, which remained because of the ex-

cessively short time between the last rain and the start of the measurements. Therefore, 
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data of test section R8 were excluded from further analysis. Since the moisture content of 

the asphalt layer has a significant impact on the values of DV results and their reliability, 

further research is necessary to evaluate the possibility of determining the moisture con-

tent of the measured asphalt layer, for which inductive electromagnetic moisture meters 

or other technologies could be applied. 

The bulk density values of the samples compacted from the core asphalt mixture 

correlate rather well with Core D values. The correlation coefficient varies from 0.611 in 

test section R5 to 0.843 in test section R1. Therefore, this variable, together with the die-

lectric value, is included in the regression model. 

The correlation of the values of the core mixture maximum density (Core MIX MAX 

D) with Core D is unstable, and even its direction differs depending on the test sections. 

In test sections R1 and R7, it is positive (0.711 and 0.45), whereas in test sections R5, R6 

and R8, it is negative (–0.308, –0.565 and –0.538). After assessing the significance of the 

correlations, it was decided not to use Core MIX MAX D in the modelling. 

Table S3.3. Correlation between Core D and asphalt core mixture laboratory densities and 

dielectric values  

Test section R1 R4 R5 R6 R7 R8 

Core MIX MAX D 0.711 – –0.308 –0.565 0.450 –0.538 

Core Mix D 0.843 0.852 0.611 0.823 0.650 0.826 

DV 0.900 0.811 0.560 0.807 0.720 0.187 

 

Based on the results of descriptive and correlation analysis, the regression model to 

evaluate the relationship between Core D and the other two factors, DV and Core MIX D, 

was developed (Formula S3.1). Both factors included in the model are statistically signif-

icant (p < 0.0001). Considering the above-mentioned excessive difference of the Core D 

and DV means in Sections R4 and R5, the corrective factors (dummy variables) S1 and 

S4 were included in the model. According to the estimated parameters of these dummy 

variables, the modelled Core D values in section R5, on average, are 0.07 Mg/m3 higher 

than in other sections, and Core D values in section R4 are 0.09 Mg/m3 lower than in other 

sections. Increasing the scope of the tests by performing measurements on the AC22AS 

asphalt layer would allow for adjusting the corrective factors or excluding them from the 

model completely. The estimated regression model explains 85% variability of the Core 

D around its mean (R2 = 0.85). 

 

𝐶𝑜𝑟𝑒𝐷 = 0.1𝑝=0.67 + 0.07 × 𝐷𝑉𝑝=<0.0001 + 0.815 × 𝐶𝑜𝑟𝑒𝑀𝐼𝑋𝐷𝑝=<0.0001 +   

0.07 × 𝑆1𝑝<0.0001 − 0.09 × 𝑆4𝑝<0.0001.       (S3.1) 

 

To evaluate the reliability of the developed regression model, the Core D values at 

the measurement points of all test sections are recalculated using the obtained formula. 

The obtained fitted Core D values are plotted against the True Core D values determined 

by standard methods, the values obtained by applying the ALL model (GPR) and density 

values of GPR NDG (Fig. S3.2). The differences between True Core D and estimated Core 

D are treated as model residuals. The mean of model residuals is less than 0.0001 Mg/m3 
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(Table 3.4), while the mean of differences between Core D and GPR is slightly higher, 

0.009 ± 0.039 Mg/m3. The hypothesis about the normality of model residuals was not 

rejected (p = 0.44), but DV = 1.578 (p = 0.008) statistics indicate an autocorrelation in 

model residuals, which implies that the model should be improved in the future by making 

more measurements or by refining and harmonising the measurement conditions or in-

cluding additional factors in the model. In conclusion, the developed regression model 

revealed the existing strong relation between Core D, DV and CoreMixD, but due to ex-

isting unidentified and not included in the analysis differences between test sections, this 

model for Core D prediction should be revised. 

Table S3.4. Descriptive characteristics of model residuals and differences between Core D 

and GPR 

  Min Q1 Median Mean Q3 Max SD 

Core D – GPR –0.0996 –0.0124 0.0075 0.0092 0.0311 0.1123 0.039 

True Core D – 

Fitted Core D 
–0.0359 –0.0071 –0.0013 0.0000 0.0116 0.0281 0.014 

 

Fig. S3.2. Distribution of asphalt density values obtained by different approaches 

 

The obtained density values of GPR NDG are shown in Fig. S3.2 As the graph 

demonstrates, the GPR NDG values are even more distant from the True Core D values 

than the GPR values determined by the standard ALL method. It can be concluded that 

the use of NDG values instead of calibration cores is not appropriate. 

The variable Core MIX D used in the estimated linear regression model is obtained 

from laboratory compacted samples of core mixture; therefore, it is necessary to assess 

the possibility of using the design bulk density values (D MIX D) of asphalt mixtures 

instead of this value to avoid destructive tests. The assessment of the correlation between 

Core MIX D included in the regression model and D MIX D shows that the correlation is 

small, reaching only 0.3. Theoretically, the values of Core MIX D should increase with 

increasing D MIX D, but considering the available data, this theoretical assumption is not 

clear. Therefore, it can be concluded that it is not correct to use D MIX D values instead 

of Core MIX D value in the developed model. To completely eliminate destructive testing, 

it is necessary to perform additional studies and to use data obtained by the standard test 
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methods for the asphalt mixtures sampled during asphalt compaction instead of the design 

bulk densities of the actual bulk density. 

The evaluation of the obtained results allows for a conclusion that it is not possible 

to apply the general model to the mixtures of different asphalt types; therefore, it is nec-

essary to consider the possibility of creating separate mathematical models for different 

types of asphalt mixtures to estimate the bulk density of an asphalt layer. It was decided 

to use only dielectric values measured by GPR for the evaluation of these models, as DV 

significantly correlates with the bulk densities of the cores. Only the test sections with a 

strong or very strong (greater than 0.7) correlation of the dielectric value with the core 

bulk density were selected for evaluation of the regression model in each section. Separate 

regression models were evaluated for test sections R1, R4, R6 and R7. The parameters of 

DV are statistically significant in all of them, R2 varies from 0.5 to 0.8. It means that the 

dielectric value DV explains 80% of values of the core bulk density in test section R1 and 

only 50% of values of the bulk density in test section R7. In test sections R4 and R6, 

similar values of R2 were observed (65% and 66%, respectively). To evaluate the goodness 

of fit of estimated models, the fitted Core D values are plotted against the Core D values 

determined by standard methods and the values obtained by applying the ALL model 

(GPR).  

The evaluation of the model residuals in each section showed that the residuals’ mean 

is zero in all test sections, and the mean of differences between Core D values and GPR 

ranges from –0.001 in test section R6 to 0.028 in test section R4 (Table S3.5). A model is 

considered good if the mean of the residuals is about zero, the distribution of residuals is 

normal, and residuals are with constant variance and not correlated. The hypothesis about 

the normal distribution of model residuals is not rejected in all four models, accordingly 

p = 0.448, p = 0.332, p = 0.79 and p = 0.503. DW statistics detect the autocorrelation in 

model residuals just in section R7 (DW = 1.08, p = 0.014); for all other sections (R1, R6 

and R4), the hypothesis that residuals are serially uncorrelated was not rejected (accord-

ingly, DW=1.6 (p = 0.144), DW = 2.157 (p = 0.569), DW = 1.498, p = 0.210). 

Table S3.5. Descriptive statistics of model residuals 

Residuals Test section Min Median Mean Max SD 

True Core D 

– Fitted Core 

D 

R1 –0.022 0.001 0.000 0.0220 0.015 

R4 –0.023 0.000 0.000 0.0278 0.016 

R6 –0.047 0.004 0.000 0.0297 0.018 

R7 –0.021 0.005 0.000 0.0191 0.013 

Core D – 

GPR 

R1 –0.100 0.024 0.013 0.0851 0.053 

R4 –0.082 0.042 0.028 0,1123 0.060 

R6 –0.047 0.000 –0.001 0.0422 0.020 

R7 –0.026 0.018 0.017 0.0756 0.032 

 
The evaluation of all the goodness of fits of estimated models showed that all the 

developed models are suitable for prediction, but due to the small number of measure-

ments, their reliability must be verified in other test sections of a similar type of asphalt 

mixture and layer.  
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In test section R9, GPR measurements of the asphalt pavement, which determine the 

value of dielectric constant DV, were performed seven times under different weather con-

ditions and at different times after laying the asphalt pavement.  

Using the relative dielectric constant values, the data provided in the asphalt mix 

type test report and the calibration core test results, the bulk density values were calculated 

by applying the ALL model and the regression model created for the AC 16 PD mix type. 

Since DV measurements are repeated in the same section under different weather 

conditions, they are treated as repeated measurements, and repeated ANOVA was used 

for their comparison. 

The average of all measured relative dielectric constant values is 6.026 ± 0.4. The 

evaluation of the descriptive characteristics of DV on individual measurement days (Table 

S3.6) demonstrates that the measurements of all days differ from each other. It was found 

that the average DV values on the measurement days of 07/16/2021, 08/16/2021 and 

10/22/2021 were higher than measurements made on other days (p < 0.001). September 

30 stands out with the lowest values. The highest dispersion of DV was determined on 

16/07/2021 and 22/10/2021, respectively, the standard deviation was 0.14 and 0.17, and 

the standard deviation of DV determined on other days was similar and fluctuated around 

0.1. 

Table S3.6. Descriptive characteristics of DV on different measurement days 

Date of meas-

urement 
Min Q1 Median Average SD Q3 Max 

16/07/2021 6.2 6.4 6.5 6.5 0.14 6.6 6.8 

05/08/2021 5.4 5.6 5.6 5.6 0.09 5.7 5.9 

16/08/2021 6.2 6.4 6.4 6.4 0.12 6.5 6.7 

27/09/2021 5.6 5.8 5.9 5.9 0.10 6.0 6.2 

30/09/2021 5.1 5.3 5.4 5.4 0.08 5.4 5.6 

13/10/2021 5.7 5.8 5.8 5.8 0.08 5.9 6.1 

22/10/2021 6.1 6.3 6.4 6.4 0.17 6.5 7.3 

 

Aiming to evaluate the dependence of the relative dielectric constant value on asphalt 

moisture, a laboratory experiment was performed with a 6 cm thick asphalt slab, which 

was made from the mixture used in the test section and compacted to the actual density of 

the calibration core. A laboratory study has shown that the internal layer moisture in an 

asphalt-concrete pavement layer has a significant effect on the value of the dielectric con-

stant (up to 13 %) up to a certain moisture limit (0.15%), above which the dielectric con-

stant varies slightly. After carrying out research on the influence of environmental condi-

tions on the reliability of GPR results, no influence of relative air humidity and the 

measured layer or air temperature on the change in dielectric constant was determined in 

the test section. 

A mathematical model for asphalt mixtures AC 22 PS, AC 32 PS, AC 16 AS and AC 

16 PD was developed. Using this mathematical model, the degree of compaction of the 
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asphalt layer can be determined using the dielectric values of the asphalt layers obtained 

by the GPR method: 

 𝐷cAC32PS =
𝜌𝑏

1,73+0,139×𝐷𝑉+𝑘
× 100%, (S3.2) 

 𝐷cAC16PD =
𝜌𝑏

1,8+0,102×𝐷𝑉+𝑘
× 100%, (S3.3) 

 𝐷cAC16AS =
𝜌𝑏

0,98+0,289×𝐷𝑉+𝑘
× 100%, (S3.4) 

 𝐷cAC22PS =
𝜌𝑏

1,79+0,12×𝐷𝑉+𝑘
× 100%, (S3.5) 

 𝑘 = 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐷cal − 𝑎 − 𝑏 × 𝐷𝑉cal, (S3.6) 

where: 𝐷𝑉 — dielectric constant; 𝑘 — calibration coefficient; 𝑎, 𝑏 — correction coeffi-

cients of the asphalt mixture, taken from the model of the degree of compaction for the 

mixture; 𝐷cAC — the compaction degree, %; ρb — the apparent density of the sample 

formed from the calibration core mixture in mega-grams per cubic meter; 𝐷𝑉cal — relative 

dielectric constant of the asphalt mixture at the location of the calibration core. 

After checking the mathematical model in the additionally selected road section R9 

(AC 16 PD), it was determined that to obtain reliable results, it is necessary to use a cali-

bration core. When measured in different weather conditions, the bulk density results of 

all measurements satisfy the reproducibility limits applied to the results of conventional 

destructive tests (R = 0.03 Mg/m3). After applying the created bulk density determination 

model to determine the degree of compaction, when the bulk density of the calibration 

core is applied, an absolute error of < 1% was obtained compared to the values determined 

by conventional destructive methods. 

General conclusions 

1. The analysis of GPR methods showed that several main methods, PANK-4122, 

CRIM and ALL, are currently used to determine the density of asphalt pavement and the 

air voids content. Although these methods have been used successfully in some countries, 

they have not been adapted to existing conditions and equipment everywhere. 

2. No significant differences were found between the CRIM and ALL methods, ex-

cept that the results in the ALL model were more influenced by the bitumen content, and 

the results in the CRIM model were more influenced by the maximum density given in 

the design data of the mixture. The use of the GPR method shows a better correlation and 

a lower error of the results (average error < 3%, correlation r > 0.7) compared to the results 

of conventional destructive test methods, when tests are performed on dry pavement and 

measurements are made after several days from the installation of the layer. 

3. PQI is the least reliable NDT tool for estimating the density of an asphalt layer. 

The correlation between core density results measured by standard methods and PQI den-

sity values is weak or non-existent; the correlation ranges from r = + 0.172 to + 0.398. The 

correlation between NDG and core results is significant and ranges from + 0.472 to + 

0.557. The main advantage of NDG is that calibration cores are not necessary, no negative 

effects of moisture are observed, and the results obtained are sufficiently accurate, but due 

to safety requirements, this technology is not so attractive. It is not appropriate to use NDG 
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values instead of calibration cores to eliminate destructive testing. Using NDG values in-

stead of calibration cores has been found to be unreliable. 

4. In test section R8 (AC 16 AS), the correlation between the bulk density of the 

cores and the density determined by the GPR method was only 0.187; such a low correla-

tion may be due to the residual moisture in the asphalt layer. The internal moisture of the 

asphalt pavement has a significant effect on the reliability of the measurement results. A 

laboratory study has shown that the internal layer moisture in an asphalt-concrete pave-

ment layer has a significant effect on the value of the dielectric constant (up to 13%) up 

to a certain moisture limit (0.15%), above which the dielectric constant varies slightly. 

After carrying out research on the influence of environmental conditions on the reliability 

of GPR results, no influence of relative air humidity and the measured layer or air temper-

ature on the change in dielectric constant was determined in the test section. 

5. A mathematical model was developed for asphalt mixtures AC 22 PS, AC 32 PS, 

AC 16 AS and AC 16 PD. Using this mathematical model, the bulk density of the asphalt 

layer can be determined using the dielectric values of the asphalt layers obtained by the 

GPR method. Statistical analysis shows that the correlation between the bulk density of 

the cores and the dielectric values in all test sections except test section R8 (AC 16 AS) is 

strong. The values of the correlation coefficient range from 0.560 in test section R5 (AC 

22 PS) to 0.900 in test section R1 (AC 32 PS).  

6. After checking the mathematical model in the additionally selected road section 

R9 (AC 16 PD), it was determined that to obtain reliable results, it is necessary to use a 

calibration core. When measured in different weather conditions, the bulk density results 

of all measurements satisfy the reproducibility limits applied to the results of conventional 

destructive tests (R = 0.03 Mg/m3). After applying the created bulk density determination 

model to determine the degree of compaction, when the bulk density of the calibration 

core is applied, an absolute error of < 1% was obtained in comparison with the values 

determined by conventional destructive methods. 

Recommendations 

1. To improve the quality control of road construction works, it is recommended to 

use the developed GPR mathematical model for control of the compaction degree of as-

phalt layers from mixtures AC 22 PS, AC 32 PS, AC 16 AS and AC 16 PD. Compared to 

conventional destructive methods, the application of the GPR method allows for a signif-

icant increase in the reliability of measurements by determining the compaction degree of 

the installed layer in a significantly larger area (SSD — 0.002%, GPR — 10%).  

2. Considering the fact that when measuring with the GPR method, the asphalt pave-

ment is not damaged and that these measurements provide a significantly larger amount 

of data about the measured layer than conventional destructive methods, it is recom-

mended to apply the method to the quality control of the construction and renovation of 

national roads and municipal streets. Although the accuracy of the method is lower, the 

controlled area is significantly larger, and it is recommended to review the values of limit 

and permissible deviations, defect management and deductions.  

3. GPR measurements are recommended to be performed in each lane laid by the 

paver by measuring above the right wheel track along the entire length of the installed 

asphalt surface. When the asphalt mixture of the same batch of the same day is used during 
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laying, one calibration core is sufficient. The number of calibration cores is increased 

when the mixture or its batch changes during laying or when a significant change in the 

value of the dielectric constant is observed. The results of the bulk density of the cores 

and the bulk density of the performed core are used to refine the GPR measurement data. 

4. Measurements are recommended to be performed in the warm season on a visually 

dry surface and no less than a week after the installation of the layer, thus eliminating the 

influence of the initial reflection of the bitumen on the measurement values. Measure-

ments can only be performed at positive air and asphalt layer temperatures. 

5. It is recommended to continue research on the application of the GPR method to 

control the density and degree of compaction of asphalt layers using GPR antennas of 

different frequencies and to cover the range of all asphalt mixtures used in road construc-

tion. 
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