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1
1.1

Johdanto
Käyttötarkoitus

Loadman II 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.
Laitteessa on sisäinen muisti tulosten tallentamista varten sekä USB-liitäntä tulosten siirtämiseksi tietokoneelle.
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.
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Putken sisässä on alumiininen välilaippa, johon on kiinnitetty tartuntamagneetti
pudotuspainon pitämiseksi paikallaan mittaukseen valmistauduttaessa. Magneetti
on kiinnitetty välilaippaan joustavan kumivaimentimen avulla.
Laitteen elektroniikan vaatimat ladattavat 6 V akut (5 kpl 1,2 V NiMH) on
sijoitettu putken yläosaan elektroniikkaosan alapuolelle. Akut ladataan erillisellä
akkulaturilla putken yläosassa olevan DC-liittimen kautta.
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 / lataus

n. 16 kg
117 cm
n. 132 mm
132 mm (lisälevyllä 300 mm)
10 kg
80 cm
n. 20 kN
n. 1,4 MPa
n. 0,3 MPa
6 V (5 * 1,2V NiMH- akut)
n. 0,1...5 mm
n. -5...+50°C
LCD-näyttö
> 1000

Kuvassa 1 on yleiskuva laiteesta. Kuvat 2 - 4 ovat näytöstä ja kalvonäppäimistöstä mittauksen eri vaiheissa.
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2

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

4

Loadman II - Käyttöohje

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
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3

Kalvonäppäimistö

Kuvassa 2 esitetyllä kalvonäppäimistöllä on seuraavat toiminnot:
RESET

DROP
PRINT
MEM
SHIFT
Nuoli vasemmalle
RESTART (nuoli oikealle)

Palauttaa laitteen virransäästötilasta
mittaustilaan, jolloin näytön alariville palaa
tallennettava teksti ja tiivistyssuhde.
Pudottaa painon ja aloittaa mittauksen.
Lähettää mittaustulokset laitteen muistista
tietokoneelle.
Tallentaa mittaustuloksen laitteen muistiin.
Tulostaa viimeisimmän pudotuksen
mittaussignaalin USB-porttiin.
Kursorin siirto näytöllä vasemmalle.
Siirtyminen seuraavalle mittauspisteelle.
Käynnistää laitteen uudelleen.

Muistiin tallennettavan mittauspisteen osoitteen kirjoittamiseen voi käyttää
kirjain-, numero- ja välimerkkinäppäimiä. Uusi merkki korvaa kursorin kohdalla
jo olevan merkin. Kursoria voi tekstiä muuttamatta siirtää vasemmalle Nuoli
vasemmalle -näppäimellä.
Kullakin näppäimellä voidaan kirjoittaa näytölle useita eri merkkejä. Merkki vaihtuu pitämällä näppäintä pohjassa kunnes haluttu merkki on näytöllä.
Laite menee virransäästötilaan, kun sen näppäimistöä ei ole käytetty n. 30 sekuntiin. Tällöin laitteen alariville tulee teksti RESET, PLEASE>>>.
Laite palaa takaisin mittaustilaan RESET-näppäintä painamalla.
Laitteen ollessa virransäästötilassa LCD-näyttö tai osa sen kirjaimista saattaa
himmentyä. Tämä on normaalia.
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4

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.
Saavuttaessa mittauspisteelle toimitaan seuraavasti:
1. käynnistä laite:
• Laita virta päälle. Laitteen näyttöön tulevat ensin kalibrointiarvot,
sitten teksti LOADMAN II.
• Odota kunnes näyttön alariville tulee tulee teksti READY, jolloin laite
on valmis mittaukseen.
2. tai resetoi laite:
• Paina RESTART (nuoli oikealle) -näppäintä, tai
• sammuta laite ja laita se uudelleen päälle virtanappulasta, jolloin laite
resetoituu seuraavaa mittausta varten.
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Kuva 5: Esimerkki pudotussarjasta
3. ensimmäinen mittaus:
• Pudota painamalla lyhyesti DROP-näppäintä.
• Tämä oli tämän mittaussarjan 1. pudotus. Syötä mittauspisteen osoite
(esim. 10100) muokkaamalla alarivin tekstiä.
• Paina MEM, jolloin tulos tallentuu muistiin.
4. toisesta mittauksesta alkaen:
• Pudota DROP-näppäimellä.
• Tämä oli tämän mittaussarjan n:s pudotus, anna nimi (esim. 10200).
• Paina MEM, jolloin tulos tallentuu muistiin.
5. Toista mittauksia, kunnes E-moduuli vakioituu (saavuttaa maksimitasonsa), ks. kuva 5. Tyypillisesti tarvitaan n. 4-6 pudotusta.
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Mittausta suoritettaessa on syytä siirtää esim. oikea käsi laitteen kahvaan ja
vasemmalla kädellä tukea laitteen kylkeä. Kättä ei saa pitää näppäimistöön koskien, sillä se voi vaikuttaa tulokseen (kiihtyvyysanturi sijaitsee laitteen kannessa
kalvonäppäimistön alla ja itse kalvonäppäimistössä on virtapiirejä).
Jos olet unohtanut nostaa painon ja yrität tehdä pudotuksen, jää laitteen
näytön ensimmäiselle riville teksti XXXd=mm
Fkp
(XXX on pohjalevyn halkaisijan mukainen E-moduuliasetus).
Nosta tällöin paino putkea kallistamalla ja aloita uusi mittaus painamalla DROPnäppäintä.
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5

Mittaustulokset

Kunkin mittauksen jälkeen laitteen ensimmäisellä rivillä näytetään tuloksena saatu E-moduuli ja painuma, ja toisella rivillä tallennettava teksti ja tiivistyssuhde.
E-moduulin yksikkö on MPa ja painuman millimetri.
Tiivistyssuhteen ensimmäinen numero kertoo pudotuksen järjestysnumeron (kuinka mones pudotus ensimmäisen pudotuksen jälkeen). Nolla merkitsee mittauspisteen ensimmäistä pudotusta, jolloin tiivistyssuhdetta ei ole vielä määritelty.
R:n jälkeen tulee varsinainen tiivistyssuhde, joka on sama kuin ensimmäisestä ja
viimeisimmästä pudotuksesta mitattujen painumien (tai E-moduulien) suhde.
Esimerkki: 1. mittauksen jälkeen saadaan seuraavanlainen tulos:
038 4.18mm
READY
0R0.00
missä
038 on E-moduuli, 160 / 4.18 = 38 MPa,
4.18mm on mitattu painuma,
READY on tallennettava teksti (tässä muokkaamaton laitteen käynnistyksen
jäljiltä), ja
0R0.00 on tiivistyssuhde, jonka arvo on ensimmäisen pudotuksen jälkeen määrittelemätön.
Esimerkki: 2. mittauksen jälkeen saadaan seuraava tulos
049 3.27mm
READY
1R1.28
jossa:
049 on E-moduuli, 160 / 3.27 = 49 MPa
3.27mm on mitattu painuma,
1R1.28 on E2 / E1 = 49 / 38 = 1.28

12

Loadman II - Käyttöohje

6

Mittaustulosten tallentaminen ja purkaminen

6.1

Mittaustulosten tallentaminen

Mittaustulokset tallennetaan mittauksen aikana seuraavasti:
1. tehdään mittaus,
2. kirjoitetaan näytön alariville haluttu mittauspaikan määrittävä osoite, mihin
on käytettävissä 9 merkkiä,
3. painetaan näppäintä MEM, jolloin tulos tallentuu osoitteineen laitteen sisäiseen muistiin.
Älä ylitä osoitteen 9 merkin maksimipituutta. Tiivistyssuhdetulos saattaa
tallentua virheellisesti, jos sen päälle kirjoitetaan.
Osoitteen neljä ensimmäistä merkkiä eivät saa olla nollia (esim.00001).
Tällainen merkkijono tyhjentää muistin (ks. luku 6.3, Muistin tyhjentäminen).
Mittaustuloksen tallentamisen jälkeen osoitteen kolme ensimmäistä merkkiä
korvaantuvat tähdillä ja loppuosa jää ennalleen.
Mittauksesta tallentuvat
• E-moduuli,
• painuma,
• osoiteteksti, ja
• tiivistyssuhde.
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6.2

Mittaustulosten purkaminen

Mittaustulosten purkaminen tapahtuu yhdistämällä laite USB-kaapelilla tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Tarvittavat sarjaporttiasetukset ovat
Baud rate
Data bits
Stop bits
Parity
Flow control
Port

9600
8
1
None
Hardware
COM x (porttinumero voi vaihdella tietokonekohtaisesti)

Purkamiseen voi käyttää mitä tahansa pääteohjelmaa. Suosittelemme ilmaista
Putty-ohjelmaa.
Tarvittavat ajurit ja siirto-ohjelman löydät osoitteesta
www.al-engineering.fi/fi/support.html.
1. Asenna käyttöjärjestelmällesi soveltuva ATEN UC232-ajuri.
2. Tallenna Putty.exe esim. työpöydälle. Ohjelma ei vaadi erillistä asentamista.
3. Laita Loadman II:een virta päälle ja liitä kaapeli PC:hen. Windows 7 ilmoittaa, että se on löytänyt uuden sarjalaitteen, joka löytyy seuraavasti:
Valitse Control Panel -> Devices and printers -> USB-Serial Controller D, jolloin hetken kuluttua ilmestyy esim. ATEN USB to Serial Bridge
(Com4) tms. Com-numero, joka on laite- ja porttikohtainen.
4. Avaa Putty.exe, jolloin avautuu ikkuna Putty Configuration.
Valitse nappi Serial ja anna laatikkoon Serial line yo. Com-portti (esim.
Com4). Speed-laatikkoon valitaan nopeudeksi 9600.
5. Klikkaa Default Settings -> Save -> Open (Save on tarpeen vain
1. käynnistyskerralla, mutta Windows saattaa vaihdella portin numeroa),
jolloin ilmestyy ikkuna Com4-Putty.
6. Lähetä data tähän ikkunaan Loadman II:sta painamalla PRINT (tarvittaessa ensin RESET)
7. Maalaa haluamasi tallennettava / kopioitava tulosalue ja paina CTRL+C.
8. Avaa esim. Notepad, WordPad tms. ja paina CTRL+V tallentaaksesi datan
9. Lopuksi tallenna data Notepadista haluamaasi hakemistoon.
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Voit myös asettaa Puttyn tallentamaan siirretyt mittaustulokset automaattisesti.
Tee edellisen ohjeen kohtien 4 ja 5 välissä seuraavat toimenpiteet:
1. klikkaa ikkunan vasemmassa panelissa olevan puun valintaa Logging (valinnan Session alla),
2. oikealle ilmestyvistä valinnoista valitse All session output,
3. valitse tiedoston, johon tulokset tallennetaan, nimi,
4. jos valitset oletusarvon (putty.log) tai muun vakionimen, varmista, että
joko Always append to the end of it tai Ask the user every time on
valittuna, jotta et vahingossa kirjoita vanhojen tulosten yli,
5. voit asettaa nimen muuttumaan joka kerta käyttämällä kohdan Log file
name alla listattuja muuttujia, suosittelemme käyttämään merkkijonoa
&Y-&M-&DT&T.txt, jolloin tiedosto nimetään aina päivämäärän ja ajan
mukaan, esim. 2015-06-21T123456.txt,
6. poista rasti kohdasta Flush log file frequently, ja
7. palaa aiemmalle sivulle klikkaamalla kohtaa Session valintapuussa.
Esimerkki muistista puretusta tiedostosta löytyy liitteestä A.

6.3

Muistin tyhjentäminen

Muisti kannattaa tyhjentää ennen seuraavia mittauksia. Tyhjentäminen tapahtuu
seuraavasti:
1. Kytke virta päälle Loadmaniin,
2. näppäile 0000, ja
3. näppäile MEM, jolloin muisti tyhjenee.
Varmista aina, että mittaustulokset on varmasti tallennettu ennen muistin
tyhjentämistä. Muista myös varmuuskopiointi.
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7

E-moduulin asetusarvon muuttaminen

Pohjalevyn koon mukaan määräytyvä E-moduulin asetusarvo muutetaan seuraavalla tavalla:
1. laitetaan laitteeseen virta päälle,
2. odotetaan, kunnes tulee teksti READY,
3. kirjoitetaan pohjalevyn koon mukainen asetusarvo, esim. E100EE (jos käytössä on 300 mm levy),
4. painetaan näppäintä MEM.
Seuraavan kerran laitetta käynnistettäessä näkyy virran päälle laiton jälkeen näytössä tekstinä ko. asetusarvo.
Asetusarvot ovat
Pohjalevyn halkaisija, mm
132
300

E-asetus
160
100
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8

Loadman-tulosten vertailu
Troxler / Proctor -tiiviysprosenttiin

Eri tutkimusten ja havaintojen perusteella on päädytty seuraavaan alustavaan
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

17
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9

Akut

Loadman II on varustettu ladattavilla akuilla (5 kpl 1,2 V NiMH-akkuja sarjaan
kytkettynä eli nimellisesti 6 V jännitteellä, akkukapasitetti on 4000 mAh). Akkujen lataus tapahtuu laitteen kyljessä olevasta liittimestä erillisellä akkulaturilla,
joka toimitetaan laitteen mukana.
Akut kestävät tuhansia mittauskertoja. Aktiivisessa tilassa prosessorin virrankulutus on suurimmillaan muutaman sekunnin ajan. Muuten laitteen kulutus lepotilassa, ei-aktiivisessa mittaustilassa, on n. 5 mA (esim. mittaustulosta näytettäessä).
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10

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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11

Vianmääritys

Vika
Paino ei putoa
-”-

-”-

Paino ei tartu magneettiin

Painuma poikkeaa muista mittauksista

Ei painumatulosta

20

Mahdollinen syy
Akut ovat tyhjät. 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, pinnalla on ollut
kohoutumia (kivirakeita tms.).
Jos taas mittaustulos 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.
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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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A
038
049
053
054

Esimerkki muistista puretusta tiedostosta
4.18mm
3.27mm
3.01mm
2.95mm

001
002
003
004

P1
P1
P1
P1

0R0.00
1R1.28
2R1.39
3R1.42
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