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1
1.1

Johdanto
Käyttötarkoitus

Loadman on kevyt kannettava pudotuspainolaite, jolla mitataan maan painumaa
laitteen sisällä olevan painon pudottamisen avulla. Laitetta on helppo käsitellä ja sitä voidaan käyttää käytännöllisesti katsoen kaikilla rakennustyömailla ja
kaikenlaisilla rakenteilla. Sillä voidaan tehdä kantavuus- ja tiiviysmittauksia sellaisissakin kohteissa, joihin muilla yleisesti käytetyillä mittalaitteilla ei niiden koon
asettamien rajoitusten vuoksi pääse.
Mittauksen syvyysvaikutus riippuu pohjalevyn halkaisijasta. Käytännössä Loadmanin pohjalevyn syvyysvaikutus on merkittävimmillään n. 1,5-2 kertaa sen halkaisija. Siten laitepohjan (Ø 132 mm) syvyysvaikutus tiivistämisen ja mittaamisen kannalta on 20-30 cm ja vastaavasti lisälevyn (Ø 300 mm) n. 40-60 cm.
Pienemmän kuormituksen vuoksi on vaikutussyvyys Loadmanilla pienempi kuin
esimerkiksi levykuormituslaitteella.
Loadmanin perustavana ideana on mitata rakennettavan kerroksen tiiviyttä ja
sen E-moduulia edellä esitettyjen likiarvoisten kerrospaksuuksien alueella.
Loadmania ei sen sijaan voi käyttää katu-, tie- ym. rakenteiden kokonaiskantavuuden mittaamiseen, vaan siihen soveltuvia laitteita ovat esim. Heavy Loadman
ja muut raskaat pudotuspainolaitteet sekä levykuormituslaite.

1.2

Rakenne

Laitteen rungon muodostaa suljettu alumiiniputki, jonka halkaisija on n. 130
mm. Putken sisässä on vapaasti liikkumaan pääsevä 10 kg teräspaino, jonka
alapäässä on kumivaimennin. Putken alapäässä on ulkohalkaisijaltaan 132 mm
kova-alumiininen laippa, joka on kiinnitetty neljällä ruuvilla putkeen. Mittauksen
onnistumisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että ko. pohjalevy on tukevasti
kiinnitettynä.
Pudotuspainolaitteen mittauselektroniikka on sijoitettu putken yläpäähän. Elektroniikkaosa kiihtyvyysantureineen ja näyttöineen on kiinnitetty alumiinilevyyn, joka puolestaan on kiinnitetty putkeen neljällä ruuvilla. Myös tämän päätylevyn on
oltava ehdottoman tiukasti kiinnitettynä.
Putken sisässä on alumiininen välilaippa, johon on kiinnitetty tartuntamagneetti
pudotuspainon pitämiseksi paikallaan mittaukseen valmistauduttaessa. Magneetti
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on kiinnitetty välilaippaan joustavan kumivaimentimen avulla.
Laitteen elektroniikan vaatimat paristot (3 kpl 9 V paristoja) on sijoitettu putken
yläosaan elektroniikkaosan alapuolelle.
Laitteen tekniset tiedot ovat seuraavat:
Laitteen kokonaispaino
Korkeus
Halkaisija
Kuormituspinnan halkaisija
Pudotuspaino
Pudotuskorkeus
Dynaaminen kuormitus F
Pintapaine (kun s = 0 mm)
- pohjalevy 132 mm
- pohjalevy 300 mm
Käyttöjännite
Mittausalue
Toimintalämpötila
Näyttö
Pudotuskerrat / paristosarja

n. 16 kg
118 cm
n. 132 mm
132 mm (lisälevyllä 300 mm)
10 kg
80 cm
n. 20 kN
n. 1,4 MPa
n. 0,3 MPa
27 V (3 * 9 V paristo)
n. 0,1...5 mm
n. -5...+50°C
LCD-näyttö
> 1000

Kuvassa 1 sivulla 4 on yleiskuva laiteesta. Kuvat 2 - 4 (ss. 2 - 4) ovat näytöstä
ja näppäimistöstä mittauksen eri vaiheissa.
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Turvallisuus

Älä koskaan aseta laitetta omalle tai jonkun muun jalalle tai muun ruumiinosan päälle.
Painon pudottamisesta jalalle tai muun ruumiinosan päälle aiheutuu vakavia
vammoja.
Älä koskaan pudota painoa, jos et ole varma, että alusta kestää iskun voiman.
Pidä mielessä ergonomiset työskentelyasennot. Nosta laite käyttäen jalkalihaksia, ei selkää.
Älä jätä laitetta seisomaan yksin epätasaiselle alustalle. Laite voi kaatua.
Laitetta käsiteltäessä on varottava täräyttämästä sitä, jotta paino ei putoaisi
vahingossa.
Painoa ei saa pudottaa jollei pohja ole koko alaltaan mitattavaa materiaalia
vasten. Jos laite on ilmassa tai vain pohjalevyn reunan varassa, vaarana on, että
pohjalevyn kiinnitys vaurioituu.
Laitetta kuljetettaessa ajoneuvossa pudotuspainon pitää antaa olla alaasennossa. Kuljetuksen aikana paino saa liikkua ja tarttua magneettiin. Tarkoituksena on se, että laitetta ei käänneltäisi vaaka-asennossa tarpeettomasti painon ollessa magneettiin kiinnittyneenä, sillä painon ja putken välinen muutaman
millimetrin liikevara aiheuttaisi sen, että kumivaimentimeen aiheutuu leikkausjännityksiä.
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Kuva 1: Yleiskuva
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Kuva 2: Näppäimistö ja näyttö laitteen alkutilassa
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Kuva 3: Näyttö ensimmäisen pudotuksen jälkeen
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Kuva 4: Näyttö toisen pudotuksen jälkeen

7

Loadman - Käyttöohje

3

Napit

Kuvassa 2 sivulla 5 esitetyillä napeilla on seuraavat toiminnot:
Kiertokytkin ON/OFF

Punainen
Vihreä
Musta

DROP
RESET
MODIFY

Virtakytkin päälle / pois.
Huom. Virran katkaisun jälkeen näytössä
säilyy viimeiset lukemat muutaman
sekunnin ajan.
Pudottaa painon ja aloittaa mittauksen.
Mittaussyklin nollaaminen, uuden
mittaussarjan aloittaminen.
Napin avulla asetetaan E-moduulin
laskennassa tarvittava vakio vastaamaan
pohjalevyn halkaisijaa.
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Mittauksen suorittaminen

Ennen kutakin pudotusta viritä laite mittausvalmiiksi kallistamalla sitä kantokahvojen avulla siten, että pudotuspaino liukuu putken yläpäähän ja tarttuu magneettiin.
Aseta laite mittauspaikalle pystysuoraan. Varmista että pohjalevy lepää koko pinnallaan mitattavalla pinnalla. Jos pohjalevy koskettaa vain osalla pinnastaan alustaan, kasvaa pintapaine mittauksen aikana suuremmaksi kuin vakiopintapaine.
Lisäksi on vaarana laitteen heilahtaminen, mikä saattaa aiheuttaa virheellisen
mittaustuloksen.
Käytännöllinen suoritustapa sitomattomilla rakenteilla on tasoittaa alusta pyörittämällä putkea edestakaisin mittauspaikalla siten, että pohjalevy koskettaa koko
pinnallaan mitattavaa kohtaa. Sidotun rakenteen, erityisesti karkean asfalttipinnan päältä mitattaessa voidaan käyttää ohutta tasaushiekkakerrosta. Tällöin tehdään ennen mittausta ylimääräinen pudotus, jonka tarkoituksena on ainoastaan
tiivistää hiekkakerros.
Putken ei tarvitse olla aivan pystysuorassa, vaan tärkeämpää on se, että pohjalevy
koskettaa koko pinnallaan alustaa. Sallittava poikkeama pystysuorasta asennosta
on n. 2...3°. Jos putki on liian vinossa asennossa, paino liukuu pitkin johteita ja
pudotusvoima pienenee verrattuna vapaaseen pudotukseen.
Mittaus suoritetaan seuraavasti:
1. Käynnistä laite,
• Laita virta päälle. Laitteen näyttöllä vilahtavat versioteksti sekä Easetus ja kalibrointiarvo.
• Odota kunnes näytölle tulee tulee teksti XXX d=mm T=ms Q%, missä XXX on E-asetus (160 tai 100), jolloin laite on valmis mittaukseen.
2. Pudota painamalla lyhyesti punaista näppäintä.
Älä pidä pudotusnappia pohjassa mittauksen aikana. Laite mittaa
tällöin myös varsinaista pudotusta seuraavat pomput ja antaa virheellisen
tuloksen.
3. Toista mittauksia, kunnes E-moduuli vakioituu (saavuttaa maksimitasonsa), ks. kuva 5 sivulla 10. Tyypillisesti tarvitaan n. 4-6 pudotusta.
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Uudelle mittauspisteelle saavuttaessa paina vihreää nappia tai sammuta laite ja
laita se uudelleen päälle virtakatkaisijasta.
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E-moduuli
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Pudotus

Kuva 5: Esimerkki pudotussarjasta
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Mittaustulokset

Ensimmäisen mittauksen jälkeen laitteen näytön ensimmäisellä rivillä näytetään
E-moduuli, painuma, kuormitusaika ja elastisuusindeksi, esim. (kuva 3, s. 6)
E038 4.18 15 67
missä
038 on E-moduuli, 160 / 4.18 = 38 MPa,
4.18 on mitattu painuma, mm,
15 on kuormitusaika painuman huippuun, ms, ja
67 on elastisuusindeksi eli palautuva painuma / kokonaispainuma * 100, %.
Toisesta pudotuksesta alkaen laitteen näytön ensimmäisellä rivillä näytetään tuloksena saatu E-moduuli, painuma ja tiivistyssuhde, esim. (kuva 4, s. 7)
E049 3.27 1R1.28
missä
049 on E-moduuli, 160 / 3.27 = 49,
3.27 on mitattu painuma,
1R1.28 on E2 / E1 = 49 / 38 = 1.28
E-moduulin yksikkö on MPa ja painuman millimetri.
Tiivistyssuhteen ensimmäinen numero kertoo pudotuksen järjestysnumeron (kuinka mones pudotus ensimmäisen pudotuksen jälkeen). R:n jälkeen tulee varsinainen
tiivistyssuhde, joka on sama kuin ensimmäisestä ja viimeisimmästä pudotuksesta
mitattujen painumien (tai E-moduulien) suhde.
Kuvassa 5 sivulla 10 on esimerkki tyypillisestä kantavuuden kasvusta pudotussarjan aikana. Kaavion perusteella Emax = 127M P a ja tiivistyssuhde R =
127/50 = 2.54.
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E-moduulin asetusarvon muuttaminen

Pohjalevyn koon mukaan määräytyvä E-moduulin asetusarvo muutetaan seuraavalla tavalla:
1. paina musta nappi pohjaan ja pidä se siellä,
2. paina ja vapauta vihreä nappi,
3. pidä musta nappi painettuna pohjaan kunnes näyttöön tulee teksti
E-MODIFY,
4. vapauta musta nappi,
5. painele mustaa nappia (tai pidä se painettuna pohjaan, jolloin arvot muuttuvat automaattisesti), kunnes näytöllä on pohjalevyä vastaava lukema
(asetusalue 0...250), ja
6. paina vihreää nappia, jolloin annettu asetus tallentuu laitteen muistiin
oletusarvoksi.
Tallennettu E-arvo näkyy näytöllä aina laitteen käynnistyessä sekä ennen kunkin
mittaussyklin ensimmäistä mittausta.
Asetusarvot ovat
Pohjalevyn halkaisija, mm
132
300

E-asetus
160
100

12

Loadman - Käyttöohje

7

Loadman-tulosten vertailu
Troxler / Proctor -tiiviysprosenttiin

Eri tutkimusten ja havaintojen perusteella on päädytty seuraavaan yhteyteen em.
laitteiden välillä:
Loadmanilla mitattu tiivistyssuhde
Pohjalevy 132 300 mm
2.8
1.9
2.5
1.7
2.2
1.6
1.0
1.0
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Paristot

Loadman vaatii toimiakseen, että paristojen jännite on vähintään 24 V.
Paristojen kunnon voi selvittää katkaisemalla virrat ja tarkkailemalla näytön tekstejä. Paristojen ollessa kelvolliset näkyy teksti virran katkaisun jälkeen n. 5-10 s
ajan. Jos teksti häipyy heti virtojen katkaisun jälkeen (alle 2 sekunnissa) on paristot vaihdettava.
Paristojen kuntoa testattaessa anna virran olla päällä vähintään 5 s ennen
katkaisemista, jotta laite ehtii saavuttaa mittausvalmiuden. Tämän jälkeen käännä virrat pois päältä.
Jos paristot on vaihdettava, avaa ensin laitteen yläpäässä olevat neljä ruuvia.
Nosta elektroniikkaosa ylös, irroita elektroniikkaosan ja magneetin väliset pikaliittimet ja nosta elektroniikkaosa paristokoteloineen pois.
Paristoja vaihdettaessa huolehdi, että liitokset tapahtuvat kunnollisesti. Erityisesti neppariparistojen neppareiden suhteen on oltava huolellinen. Paristoja ja
elektroniikkaosaa takaisin laitettaessa sijoita liitinosa paristokotelon vieressä olevaan tyhjään tilaan. Elektroniikkaosa puristaa hieman paristokoteloa, jotta se ei
pääse liikkumaan pudotuksen aikana.
Paristot kestävät tuhansia mittauskertoja. Aktiivisessa tilassa laitteen virrankulutus on suurimmillaan muutaman sekunnin ajan. Muuten laitteen kulutus lepotilassa, ei-aktiivisessa mittaustilassa, on n. 5 mA (esim. mittaustulosta näytettäessä).
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Huoltotoimenpiteet ja kalibrointi

Laite ei vaadi varsinaisesti huoltotoimenpiteitä käyttäjän taholta.
Laitteen voi puhdistaa hieman kostutetulla pehmeällä liinalla.
Pudotuspainon pinnan, erityisesti magneettiin tarttuvan yläpinnan puhtaus on
tarkistettava, jos on esiintynyt ongelmia painon tarttumisen kanssa.
Sekä pohjalevyn että yläpäätylevyn kiinnitysruuvien tiukkuus on tarkistettava aika ajoin. Löystyneet pohjalevyn ruuvit mahdollistavat levyn ja putken välisen
välyksen, joka voi vaikuttaa haitallisesti mittaustulokseen.
Päällystealan neuvottelukunta Ry:n (PANK) ohjeet ja monet tilaajat edellyttävät,
että käytettävät mittalaitteet kalibroidaan vuosittain. Tämä on myös valmistajan
suositus.
Loadman-laitteet on lähetettävä kalibrointia varten toimipisteeseemme. Kalibroinnin yhteydessä laitteen kunto ja toiminta tarkistetaan ja mahdollisesti kuluneet
osat vaihdetaan.
Ohjeet kalibrointiin toimittamiseksi löytyvät verkkosivuiltamme.
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Vianmääritys

Vika
Paino ei putoa

-”-

-”-

Paino ei tartu magneettiin

Painuma poikkeaa muista
mittauksista

Ei painumatulosta
Mittaustulokset vaihtelevat ja
erityisesti esiintyy suuria
E-arvoja

Mahdollinen syy
Paristot ovat tyhjät. Paristojen jännite on
alle 24 V. Ilmenee myös siten, että virtaa
katkaistaessa tekstit häviävät
nopeasti (n. 1-2 sekunnin kuluttua).
Laitetta käyttöön otettaessa paino yritetään
pudottaa liian aikaisin, jolloin kondensaattori
ei ole ehtinyt latautua. Latautuminen virran
päälle laiton jälkeen 1. pudotukseen vie
n. 5 sekuntia.
Mikäli paino ei putoa, vaikka asiat ovat
muuten kunnossa, kannattaa kokeilla
pudottamista mekaanisesti täräyttämällä
putkea maata vasten, jolloin paino irtoaa.
Tämän jälkeen tehdään uusi normaali
1. mittaus.
Pudotuspainon yläpinnassa tai magneetin
pinnassa on epäpuhtauksia, jotka estävät
tasaisen tartunnan. Poistetaan pyyhkimällä
puhtaaksi.
Jos painuma on suuri muihin mittauksiin
verrattuna, voi syynä olla se, että laite ei
ole ollut tasaisesti mitattavalla pinnalla, tai
että pinnalla on ollut kohoutumia (kivirakeita
tms.). Jos taas painuma on poikkeuksellisen
pieni muihin verrattuna, laite on ollut
liian vinossa tai laite on päässyt
heilahtamaan.
Alusta on ollut erittäin kantava
(betonialusta tms.), jolloin painuma ei ole
ylittänyt laitteen mittauskynnystä.
Käynnistä mittaus painamalla lyhyesti
punaista nappia.
Jos nappia painetaan pitkään, laite antaa
tuloksen painon viimeisestä pompusta, jolloin
pudotusvoima on pienempi ja E-moduuli
suurempi.
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Yhteystiedot

Osoite

Leppälinnunpolku 26
02620 ESPOO

Puhelin

09 599 677

Sähköposti

info@al-engineering.fi
etunimi.sukunimi@al-engineering.fi

WWW

www.al-engineering.fi
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