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ALKUSANAT  

Tutkimuksen tavoitteena  on  kehittää uutta parempaa  tuotantotekniikkaa  tai 
 parantaa nykyistä tuotanto-  ja  konetekniikkaa  siten, että  pilari-  ja  massasta

-biloinnin homogeenisuus  paranee.  Pilari-  ja  massastabiloinnissa  tavoittee-
na  on  nykyistä paremman  sekoitustuloksen  aikaansaaminen  pulverimaisilla 
sideaineilla  sekä  joustavamman  ja  tarkemmat  sideaineen annostuksen  
aikaansaaminen. 

Tutkimus  on  perustunut pääosin urakoitsijoiden  ja  konevalmistajien  haastat-
teluihin sekä selvityksiin sovellettavissa olevista  perustekniikoista,  joita käy-
tetään  jauhe-  ja  raemaisten  aineiden siirrossa  ja  käsittelyssä. 

Tutkimuksessa  on  esitetty vaatimuksia  ja  reunaehtoja tuotantoteknologian 
 kehittämiselle. Varsinainen  työkoneiden kehittämisvastuu  kuuluu  urakoitsi

-joille  ja  konevalmistajille TPPT -ohjelman mukaisesti. Tutkimuksen tuloksis-
ta  on  välitetty tietoa  urakoitsijoille  ja  konevalmistajille  tutkimuksen kestäes-
sä. Lisäksi  on  oltu yhteydessä myös ulkomaisiin  konevalmistajiin.  

Tutkimusprojektin läpiviemiseen  ja  raportin laatimiseen ovat osallistuneet  Dl 
 Markku  Tuhola OL-Consulting  Oy,  Dl  Pentti Lahtinen  Viatek-YhtiötJSGT  ja 

 Dl Hans Rathmayer VTTIYKI. 

Tielaitos 
Geokeskus 
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1 	PILARI-  JA  MASSASTABILOINNIN  NYKYTILA  JA  
ONGELMAT  

1.1  Yleistä 

Nykyisessä stabilointitekniikassa suurin epävarmuus 
 ja  ongelmat liittyvät pilarin  ja  stabiloidun  massan 

 epähomogeenisuuteen  sekä kokoonpuristuvuuden ennalta 
arvaamattomaan vaihteluun. 

Stabi loidun  tuotteen epähomogeenisuutta aiheuttavat: 

-  maan kerroksellisuus  ja  vesipitoisuuden vaih-
telut 

-  nykyinen stabilointitekniikka 

- sideaineen  soveltuvuus paineilmasyöttöön 

-  työn toteutukseen liittyvan laadunvalvonnan 
puute 

Stabi loidun  tuotteen epähomogeenisuudesta johtuu, 
että käytetyt sideainemäärät ovat  turhan  suuria.  

1.2  Nykyisen stabilointitekniikan ongelmat 

 1.2.1  Sideaineen  syöttö 

Sideaine  syötetään maahan paineilman avulla puhalta-
maila. Sideaineen syötön yhteydessä käytettävä ilma- 
määrä  on  liian suuri. Varsinkin vietäessä sekoitus- 
kärkeä  alas  joudutaan usein kärjen syöttöaukon tukke-
utumisen estämiseksi maahan puhaltamaan ilmaa. Mitä 
enemmän sideaineen syötön yhteydessä joudutaan maahan 
ilmaa puhaltamaan sitä heikommaksi stabiloitavan 
tuotteen lujuus tulee todennäköisesti jäämään. Stabi-
loidusta tuotteesta tulee liian "kuohkea". 

Syöttäpainetta  ei pystytä säätämään riittävästi maas-
sa vallitsevan vastapaineen mukaisesti. Väärän syöt-
töpaineen käytöstä voi olla seurauksena sideaineen 
kasautuminen pilarin keskelle  tai  reunoille  tai side- 
aine paiskautuu suurimmaksi osaksi pilarin ulkopuo-
lelle. Käytetään mieluummin tasaista  ja  ajoittain 
tarpeettoman suurta syöttäpainetta. 

Syötetyn sideainemäärän  mittaaminen (punnitseminen) 
tapahtuu koneen sideainesäiliön päässä, ei syöttö- 
päässä. Näin ei voida olla varmoja siitä, että pun-
nittu sideainemäärä jatkuvasti  ja  tasaisesti puhal-
tuu sekoituskärjen syöttöaukosta stabiloitavalle vyö-
hykkee  ile.  
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1.2.2 Sideaineen  sekoitus 

Monessa kohteessa  ja  monella eri laadunvalvontataval
-la on  todettu, että sekoitustulos stabiloitavalla 

vyöhykkeellä ei ole riittävän, homogeeninen. 

Käytössä olevien sekoituskärkien muoto  on  sellainen, 
että sideaine ei sekoitu tasaisesti stabiloitavaan 
maahan  ja kärjellä  ei ole varsinkaan pilaristabiloin

-nissa  riittävää  pilaria tiivistävää  vaikutusta  
(kuva  1). 

a) "Kuiho" 
	

b)  "Käpy" 
	

C)  "Kattila" 

p1p  
Kuva  1: 	Pilaristabiloinnissa  käytettyjä sekoitutus- 

kärkimallej  a 

Massastabiloinnissa  nykytekniikalla tehty sekoitus- 
työ  on  liian epämääräistä. Tasaisella sideaineen  syö-
töllä massayksikköön sekoittuvan sideaineen  määrä 
riippuu suoraan siitä viipymästä, minkä sekoituslai

-te  viipyy kussakin kohdassa. Pystysuuntaisista sekoi-
tusliikeradoista johtuen sekoituslaitteen viipymä 
stabiloitavan kerroksen pinnassa  on  suurin  ja  niinpä 

 on  havaittu, että sideaineen määrä pintaosassa  on 
 huomattavasti suurempi kuin kerroksen keskiosissa.  

1.2.3 Sekokoituskärjen kierrosnousuri  suuruus 

Pitämällä kierrosnousu pienenä ('  25 mm/kierros)  saa-
daan aikaan tasalaatuisempi sekoitus  ja sekoituskär-
jen tiivistävä  vaikutus  on  myös tehokkaampi. Liian 
suuri nousu saa pilaririssa aikaan kerroksellisuutta.  

1.3 Sideaineen  soveltuvuus paineilmasyöttöön 

Pilari-  ja massastabiloinnissa  käytetään tällä het-
kellä yksinomaan jauhemaisia sideaineita  tai sideai-
neseoksia. Sideaineseoksen ainesosat  voidaan sekoit-
taa valmiiksi "asemalla"  jo  ennen työkoneen sideaine-
säiliöön toimittamista  tai sideaineseoksen ainesosat 

 voidaan toimittaa erikseen työkoneen kahteen säiliöön 
jolloin sideaineseos muodostuu vasta maahan puhallet

-tuna. 
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Jauhemainen sideaine  ei läpäise nykytekniikan mukai-
sia syöttölaitteita tarpeeksi tasaisena virtauksena. 
Sideaine saattaa hetkittäin holvaantua paineen vaiku-
tuksen alaisena työkoneen säiliöön. Liian kosteuden 
vaikutuksesta useimmat sideaineet  ja sideaineseokset 
kokkaroituvat,  jolloin syöttöputkistoihin syntyy hel-
posti tilapäisiä  tai  pysyviä tukoksia.  

1.4  Työsuoritukseen välittömästi liittyvän laadun-
valvonnan puute 

Tällä hetkellä työsuoritukseen välittömästi liitty-
vä laadunvalvontatoimenpide  on syötettävän sideaine

-määrän mittaaminen punnitsemalla tyäkoneen säiliön 
kevenemistä. Edellä  on  jo  esitetty syitä, joiden joh-
dosta tämä laadunvalvontamenetelmä  on  epäluotettava. 

Pilarikairaukset  tehdään vasta pilarien lujittumisen 
edettyä  jo  liian pitkälle. Kairauksia ei saada ulo-
tettua  koko  pilarin pituudelle, vaan kairaukset tule-
vat ulos pilarista ennen alapään saavuttamista. 

Pilarien näyteporauksista  ja kokopilarinäytteenotos-
ta  saadaan tulokset usein itse tuotantotapahtumaan 
nähden  lim  myöhään  ja  siten tulosten edellyttämien 
mandollisten lisäpilarien tekeminen  on  hankalaa, kun 
urakoitsija  on  jo  ehtinyt poistua työmaalta.  

2  TUOTANTOTEKNISET  MAHDOLLISUUDET 

 2.1  Pilaristabilointi  

2.1.1 Sideaineen  syöttö  

On  mitä todennäköisintä, että jatkossakin käytetään 
stabiloinnissa jauhemaisia sideaineita. Nestemäis-
ten sideaineiden käyttö edellyttäisi lisätutkimuksia, 
joilla selvitettäisiin sideaineen vaikutusta lähinnä 
vakavuuteen Suomen  jo  muutenkin vesipitoisessa maape-
rässä. 

Jauhemaisen sideaineen  syötön tulisi tapahtua mandol-
lisiimnan pienen ilmamäärän avulla. Sideaineen syötös

-sä  tarvittavan ilmamäärän pienuuteen voidaan vaikut-
taa seuraavilla toimenpiteillä: 



io 	 Syvä-ja  massastabilointi  
Uusien  tuotantomenetelmien  kehittäminen  
Tuotantotekniset mandollisuudet 

- varustainalla sekoituskärjen syöttöaukko sul-
kijamekanismilla  niin, että painettaessa  se-
koituskärkeä  maahan syöttöaukon tukkeutuinista 
ei tarvitse estää ilmaa maahan puhaltamalla. 

Syötössä  tarvittavaa ilmamäärää voidaan pienen-
tää käsittelemäliä itse sideainetta  niin, että 

 sen syöttäminen paineilmalla  helpottuu. Toimen-
piteinä tulevat kysymykseen: 

Työkoneen sideainesäiiiön  pohjalle asennetaan 
veitsipurkain  (kuva  2). Siilokartion  pintaa 
myötäilevä pyörivä veitsiosa purkaa tehokkaas-
ti jauhemaisia materiaaleja.  

Kuva  2: 	Veitsipurkaimen  toimintaperiaate 

Säiliössä olevan sideaineen partikkelien vä-
listä poistuu ilmaa, jolloin sideaine tiivis-
tyy. Tiivistyessään sideaine saattaa myös hol-
vaantua siilokartion seinämiä vasten, jolloin 
itse syöttötapahtumaan syntyy häiriöitä.  Veit-
sipurkaimen  käytöllä saadaan sideaine säiliös-
sä ilmastetuksi, jolloin  se  purkautuu säiliös

-tä tasaiseminin. 

-  Vaihdetaan nykyiset lokerosyöttimet sulkusyöt-
timiksi  (kuva  3) tai ruuviannostelijoiksi. 

 Syötön tasaisuutta voidaan parantaa kasvatta-
maila suikusyöttimen roottorin (pyörivä keski- 
akseli) haikaisijaa  ja  lisäämällä syöttimen 
siipien lukumäärää. Tällöin "lokerokupin"  koko 

 pienenee, mutta samalla syöttö tulee tasaisem-
maksi. Vanhassa lokerosyöttimessä lokeroiden 
tyhjentymisen välille syntyy lyhyitä "katkok

-sia",  jolloin sideaineen syöttö tapahtuu sykä-
yksittäin. Sulkusyötin parantaa myös syöttö- 
laitteiston tiiviyttä. 
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Kuva  3: Sulkusyötin 

-  Asennetaan  työkoneen sideainesäiliöän fluidi-
saatiopohja  (kuva  4).  Pohja  täryttää  ja flui-
disoi  purettavan sideaineen tehokkaasti niin, 
että  se  virtaa tasaisesti säiliöstä ulos. Pul-
saattorin läpi puhalletaan paineilmaa  400-700 
kPa:n paineella. Pulsaattorin  sisällä oleva 
teräskalvo  alkaa värähdellä  ja  päästää paine- 
ilman "pulsseina" eteenpäin. Paineilmapulssit 
johdetaan ilmaa läpäisevän, hyvin kulutusta 
kestävän fluidisointikankaan lävitse sideai-
neen joukkoon. 

Ajastinyksikän  avulla ilmaa johdetaan fluidi-
saatiopohjan eri sektoreihin vuorotellen, jol-
loin fluidisointi  on  erittäin tehokasta  ja 
paineilman  kulutus  on  mandollisimman pieni, 

 5-10 1/s. 

.' 	\  /1,  

'  I'  /  
111  ' 

,,  

i,  

Kuva  4: 	Fluidisaatiopohjan  toimintaperiaate 

Kokonaan uudenlaista sideaineen syöttötekniikkaa 
edustaisi  j oustavasuppiloisen syättölaitteen  ja 
syätettävän sideaineen  määrää (tilavuus) mittaa- 
van lisäsyöttösäiliön  rakentaminen koneen liik-
kuvan kelly-tangon  päähän. Syöttölaitteesta tu-
leva sideaine joko putoaisi kelly-tankoa pitkin 
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tai  siirrettäisiin sekoitustyökaluun spiraali-
kuljettimen avulla  ja sekoituskärjessä sideai

-ne levitettäisiin pilarin alueelle ruuvikuljet-
timien avulla  (lute 1). 

Ko.sideaineen  siirrossa olisi  se  etu, että maa-
han  ei tarvitsi puhaltaa lainkaan ilmaa, vaan 
ilma korjattaisiin aina talteen. Lisäksi  si-
deaineen  levitys pilarin alueelle tapahtuisi 
varmemmin  ja tasaiseminin ruuvikuljettimilla. 

Sideaineen syöttämisessä  tarvittavaa ilivamäärää 
voidaan pienentää esisekoituksella  ja  ohjaamalla 
sideaineen leviämistä pilarin alueellesopivin 
sekoitustyäkalun lisämuotoiluin  ja -laittein 
(vrt.liite  2). Esisekoituksella  voidaan helpot-
taa sideaineen leviämistä pilarin alueelle.  Se-
koitustyökalun maahanpainamisen  yhteydessä ta-
pahtuvan runsaan esisekoittamisen seurauksena 
maa menettää alkuperäistä lujuuttaan niin, että 
myöhemmin sideaineen  vaikutuksesta tapahtuva lu-
juuden kasvu ei lisää  kovin  paljon maan alkupe-
räistä lujuutta. Sekoitustyökalun lisämuotoiluin 

 ja -laittein aikaansaadusta sideaineen  leviämi- 
sen helpottumisesta voi olla seurauksena  se, 

 että suurin  osa sideaineesta  leviää pilarin reu-
noille. 

Mikäli edelleen sideaineen syötössä joudutaan 
käyttämään suuria ilmamääriä, tulisi sekoitus-
työkaluun  ja  sitä ohjaavaan tangostoon rakentaa 
"liikailmaa" poisohjaavia rakenteita sekä kerätä 
poistuva ilma  ja sen  mukana tuleva sideainepöly 
talteen  (lute 2).  

Paitsi ilmamäärä vaikuttaa sideaineen leviämisen ta-
saisuuteen eri syvyyksissä syötössä käytettävä ilman-
paine (syöttöpaine). Tuotantotekniikan kehittymisen 
kannalta olisi suotavaa, että työkone voisi tunnistaa 

 ja  rekisteröidä eri syvyyksissä vaikuttavan vastapai-
neen  ja  säädellä vastapaineen mukaan automaattisesti 
tarvittavaa syöttöpainetta. Tiedossa ei ole vielä 
sellaista tekniikkaa,  millä  maassa vallitseva vasta- 
paineen suuruus tuotantotapahtumassa voitaisiin mää-
rittää. 

Syötetyn sideainemäärän  mittaus tulisi siirtää työko-
neen sideainesäiliön päästä mandollisimman lähelle 
sekoitustyökalua. Tähän tarkoitukseen voisi käyttää 
kehitettyjä kiintoainevirtausmittareita, esim. törmä-
ysvaakoja  ja turbiinipyörän  vastuksen mittaukseen pe-
rustuvaa laitetta. Tosin näiden vaakojen tarkkuus 
kärsii jonkin verran tärinästä  ja värähtelystä.  Silti 
noin kanden prosenttiyksikön tarkkuus  on  mandollinen. 
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Törmäysvaakojen  toiminta perustuu siihen, että jauhe-
partikkelit törmäävät vaakaläppään, joka mittaa vir-
tauvoiman suuruutta. Pieniminän putkimaisen törmäys-
vaa'an kapasiteetti  on 1-14  tn/h  ja  tarkkuus ±  1,0  % 

 (lute 3).  

Turbiinipyärän  vastuksen mittaamiseen perustuvan  mit-
tauslaitteen (multicord-laite) mittauskapasiteetti  on 
min. 0,5  tn/h  ja  tarkkuus +  0,5  % 

Akustisilla antureilla  ja  sähköisten varausten mitta-
uksilla  voidaan mitata putkessa tapahtuvan sideaine-
virtauksen voimakkuutta. 

Akustisen anturin  toiminta perustuu metalliputken 
seinämän värähdysten mittaukseen. Laite asennetaan 
syöttöputken ulkopuolelle. Laitteella ei saada varsi-
naisesti mitatuksi syöttömääriä, vaan  se  mittaa vir-
tauksen voimakkuutta  ja  toimii näin  mm.  tukosvahtina 

 (lute 3).  

VTT:n  suorittamassa sideainetutkimuksessa  on  todettu, 
että vesi-sideainesuhde  on  tärkein lopputuotteen lu-
juuteen vaikuttava tekijä. Tasalaatuisen stabiloidun 
pilarin aikaansaamiseksi tulee sideaineen syöttömää

-nä  voida muuttaa savikerroksen vesipitoisuuden mu-
kaan. Eri vesipitoisuuden omaavien savikerrosten mää-
rittäminen  ja paikantaminen  tulee tapahtua pohjatut-
kimusten yhteydessä. Vesipitoisuuden  ja stabiloita-
vuuskokeiden  perusteella määritetään ennakkoon kus-
sakin kerroksessa tarvittava sideainemäärä. Eri vesi-
pitoisuuden omaavien kerrosten tunnistantiseksi tulisi 
voida mitata sekoitustyökalun vääntämomentti työka-
lua maahan kierrettäessä. Vääntöntomentin vaihtelun 
perusteella määritetyt  ja paikannetut kerrosrajat 

 tallennetaan työkoneen muistiin  ja kerrosrajojen  mu-
kaan työkone säätélisi sideaineen syötön.  

2.1.2  Sideaineen  sekoitus 

Sekoitustyäkalun  muodon tulee olla sellainen, että  se 
 takaa mandollisimman tehokkaan  ja  tasaisen sideaineen 

sekoittumisen. Sekoitustyökalussa  on  useita sekoitus- 
siipiä. Sekoitettaessa  on  saatava aikaan myös  pilaria 
tiivistitävä  vaikutus. Sekoitussiivet eivät saa olla 
liian lähellä toisiaan niin, että maa ei pääse purka-
utumaan siipien välistä  (kuva  5).  Pystysuuntaisen  se

-koituksen  parantamiseksi tulee harkita lisäsiipien 
asentamista sekoitustyökaluun. 
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Kuva  5: Sekoitustyökalu 

Sekoitustyökalun kierrosnopeuden  ja kierrosnousun 
 suuruus ei saa olla liian suuri, jolloin pilarista 

tulee epähomogeeninen  ja tiivistävä  vaikutus  jää  vä-
häiseksi. Kun  on  saatu sideaineen syöttö tasaiseksi, 
voidaan  vesipitoisuudeltaan  erilaisiin  savikerrostu-
mun  tulevaa  sideaineniäärää muuttaa kierrosnopeutta 

 ja kierrosnousua säätelemäliä.  

Samaan lopputulokseen päästään pitämällä sekoitustyö-
kaiun kierrosnopeus  ja  -nousu vakiona  ja säätelemällä 
sideaineen  syöttää. Tämä  on  teknisesti vaikeampaa 
kuin vakiosyöttä  ja työkalun nousunopeuden  säätely.  

2.2 Massastabilointi 

2.2.1 Sideaineen  sekoitus 

Pilaristabiloinnin #hteydessä  mainitut seikat sovel-
tuvat pääosin myös massastabilointiin. 

Sekoitustyä  on  saatava hallitummaksi varsinkin vaaka- 
suunnassa. Nykytekniikan mukaiseen työkoneeseen tuli-
si asentaa sekoitustyökalun paikannustekniikkaa, jol-
loin kuljettaja olisi joka hetki tietoinen työkalun 
sij ainnista.  

2.2.2  Sama peruskone pilari-  ja massastabiloinnissa 

Stabiloitu  massa  voitaisiin aikaansaada koneella, 
jossa  on  useita  (4-6)  samanaikaisesti toimivia sekoi-
tustyökaluja, jolloin toinen toistensa  lomassa  olevat 
siivet sekoittavat  massan  tehokkaasti myös vaakasuun-
nassa  (kuva  6).  

Kuva  6: Sekoitustyökaluryhmä 
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Tämän tyyppisellä koneella voitaisiin samanaikaisesti 
tehdä sekä massastabilointia että pilaristabilointia. 
Massastabiloinnissa  koko sekoitustyökaluryhmä  pyörisi 
samassa tasossa. Pilaristabiloinnissa ajettaisiin  1-2  
ryhmän  sekoitustyökaluista haluttuun syvyyteen  pila- 
nfl (pilarien)  tekemiseksi  ja sen  (niiden) tullessa 
ylös massastabilointivyöhykkeen alapintaan  koko  työ-
kaluryhmä jatkaisi massastabiloinnin tekemistä (lii-
te  4). 

3  SIDEAINEEN  VAATIMUKSET TUOTANTOTEKNIIKALLE  

3.1 Rakeisuudet, erottuminen  ja kokkaroituininen 

Rakeisuus  
Nykyisin yleisimmin käytettävien sideaineiden rakei-
suuskäyrät  on  esitetty liitteillä  5.  Lohjan sideai-
neiden osalta rakeisuuden määritystapa, pelkkä kuiva- 
seulonta, kuitenkin poikkeaa muista  ja  saattaa tämän 
kaltaisilla materiaaleilla antaa hieman väärän raeko

-koj akautuman. 

Erottuminen 
Seosten seossuhteessa  ei kenttäolosuhteissakaan ole 
todettu eroja  2-säiliö tai 1-säiliö  tekniikkojen vä-
lillä. Seossuhde  on -pysynyt molemmissa tapauksissa 
hyvin pienessä toleranssissa  ja esim. Viatekin  teke-
mässä tutkimuksessa, jossa vertailtiin eri laitteis-
toja  ja  tekniikoita todettiin sideainesuhteessa 
esiintyvien erojen olevan muutaman prosentin luokkaa. 

Nykyisillä sideaineilla ei ole tiettävästi esiintynyt 
erottumisongelmia (sementit,kalkit,Finnstabi).  Sen 

 sijaan joidenkin sideaineiden sekoittumisessa keske-
nään  on  esiintynyt ongelmia - niistä  on  kuitenkin 
selvitty tekemällä sekoitus  jo  ennen maahan syöttää 
(esim.puhaltamalla sideaineseosta muutaman kerran 
säiliöstä toiseen). Mikäli rakeisuuden  ja  tilavuus- 
painon osalta hyvin erilaisia seosaineita yhdiste-
tään voi erottumisen vaara olla olemassa. 

Kokkaroituminen 
Pulverimaiset sideaineet  ovat kuivia eikä niihin saa 
käsittelyvaiheessa päästää kosteutta.  Veden  pääsy  si-
deainesäiliöön  johtaa kaikilla sideaineilla kokkaroi-
tumiseen  ja poltettua  kaikkia sisältäviä seoksia käy-
tettäessä myös säiliän kuumenemiseen. Sideaineet  on 

 säilytettävä työmaalla umpisäiliössä - muuten sideai-
ne saa ilmasta kosteutta, mikä puolestaan aiheuttaa 
kokkaroitumista. Eri sideaineiden agressiivisuus ot-
taa ilmasta vettä vaihtelee. 
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3.2 Nestemäiset sideaineet 

Onqelmatiikka  Suomessa: 
- jäätyminen 
-  ennestään vesipitoiset savet 
-  soveltuu  vain sementti-sideaineille,  ei esim. 
CaO-seoksille 

- vertailevia laboratoriotutkimuksja  ei ole teh-
ty; hyödyt pitäisi tutkia 

Reseptit  
Japanissa käytetään erityyppisiä nesteytettyjä  se-
mentti-seoksia.  Käytössä ei ole kuitenkaan ihmere-
septejä. 

USA:ssa  on  käytössä ainakin yksi nestemäinen sideai-
nevaihtoehto (ei sementtipohjainen), jonka käyttö pe-
rustuu väkevän varastoliuoksen laimentamiseen vedellä 
jopa suhteessa  1:250  ennen käyttöä. Sideaineen toimi-
vuudesta Suomen olosuhteissa ei kuitenkaan ole vielä 
tietoa. 

Tilanne Suomessa 
Jonkun tulisi olla kiinnostunut rahoittamaan neste-
mäisten sideaineiden käyttöä käsittelevä tutkimus, 
missä niiden käytön mielekkyys, Suomen olosuhteissa, 
selvitettäisiin. 	-  

S lurry-puniput 
Nesteytys  tehdään työmaalla. Vesi  ja sementti  on 

 helppo sekoittaa esim.annoksittain. Pumput ovat  in-
jektointipumppujen  tapaisia. Puinpuille ei ole eri-
tyisvaatimuksia.  

4 TUOTANTOTAPAHTUMAAN  LIITTYVÄ  LAADUNVALVONTA  

4.1 Tuotantokoneille  asetettavat vaatimukset tuotan-
toparametrien rekisteröimiseksi 

- sideaineen virtaaman rekisteröinti  mandolli-
simman lähellä sekoitustyökalua 

-  momentin  mittaus sekoittimen akselissa 

- sekoitustyökalun kierrosnopeuden rekisteröin
-ti 

- sideainepuhalluksessa  käytetyn ilmanpaineen 
rekisteröinti 
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- sideaineen syöttömäärän  ja sekoitustyökalun 
nousunopeuden rekisteröinti  

4.2  Paikantamisjärjestelmän  kytkeminen sekoitustyä-
kaiun liikkeisiin 

VTT:n  suorittama sideainetutkimus osoitti vesi -side-
ainesuhteen  olevan tärkein lopputuotteen laatuun (lu-
juuteen) vaikuttava tekijä. 

Tasalaatuisen stabiloinnin  aikaansaamiseksi sekoitus-
tyäkalua  ja  -konetta  on  voitava ohjata siten, että 
savikerrostuman luonnollisen vesipitoisuuden vaihte-
luihin reagoidaan sideainemäärää muuttamalla ennak-
koon määritettävän kaavion mukaan. Parhaan stabiloin-
tituloksen varmistamiseksi  on pohjatutkimuksin  määri-
teltävä vahvistettavan maapohj  an vesipitoisuusvaihte

-lut x,y ja  z-koordinaatteihin  sidottuna. Tuotantoko-
neen liikkeitä  on  vastaavasti ohjattava sopivan pai-
kantamismenetelmän avulla. Kussakin pisteessä tarvit-
tava sideainemäärä sidotaan sekoitustyökalun syvyy-
teen, jolloin syvyystaso toimii samalla syöttää oh-
jaavana suureena.  

4.3 Laaduntarkastustoimenpiteet 

Stabiloidun  tuotteen laadun toteaminen välittömästi 
teon yhteydessä  tai  sen  jälkeen ei onnistu nykyään 
käytössä  tai  tiedossa olevilla menetelmillä. Kohdassa 

 4.1  mainittuja tuotantoparametrejä rekisteröimällä  on 
 mandollista saada joitakin laatua kuvaavia, välilli-

siä tietoja välittömästi stabilointityön yhteydessä. 
Tuotantoparaiuetrien  ja luj uuskehityksen  korrelaatioi-
ta  sen  sijaan ei ole käytettävissä. Toistaiseksi re-
kisteröidään ainoastaan sideaineen kulutusta työsäi-
hätä punnitsemalla. 

Laaduntarkastuksessa  voitaisi  in  hyväksyä testausmene-
telmiä, oihla saadaan jatkotyön ohjaamiseksi kelpaa- 
via  tuloksia esim.  24  tunnin  kuluessa stabiloirinin 
teosta. Tähän tarkoitukseen vaadittaisiin stabiloin-
tikalustolta valmiutta asentaa seismistä anturia, 
kairan kärkikappaletta  ja vetovaijeria  tai  halkaisi-
jaltaan  40-50 mm  mittaista mittaus-  tai näytteenotto

-putkea tuoreen, juuri valmistuneen stabiloidun tuot-
teen sisään. Myös kimmoisten ominaisuuksien rekiste-
röinti esim. LOADMAN-tyyppisellä laitteistolla voisi 

 tulla  kysymykseen. 
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Tähän päästään:  

A. Pitämällä  sideaineen  syöttö vakiona  ja  muuttamal-
la  sekoitustyökalun kierrosnopeutta  ja  -nousua 
(ensimmäisen vaiheen vaatimukset, kohta  5.1). 

B. Pitämällä  sekoitustyäkalun kierrosnopeus  ja  -nousu 
vakiona  ja  muuttamalla  sideaineen  syöttää (toisen 
vaiheen  vaatimukset,kohta  5.2). 

5.1  Ensimmäisen vaiheen vaatimukset 

Ensimmäisen vaiheen vaatimukset ovat vaatimuksia, 
joiden mukaiset toimenpiteet  tuotantoteknologian 

 kehittämisessä tulisi suorittaa noin seuraavan puo-
len vuoden aikana ennen  koerakennuskohtejssa  suon-
tettavia  testejä  1996.  

Näitä vaatimuksia ovat:  

- sekoitustyökalun syöttöaukon tukkeutuminen  on 
 estettevä  muulla tavoin  (esim. sulkijamekanis

-mula)  kuin  puhaltamalla  ilmaa  työkalua  maahan 
 kierrettäessä. 

- sideaineen syöttä  ja  siirto  tyäsäiliöstä  se
-koitustyökaluun  on  saatava mandollisimman  häi-

riöttämäksi  ja  pienellä  ilmamäärällä  (puhal-
lus) tapahtuvaksi  .  Tähän voidaan vaikuttaa:  

- asentamalla  koneen  työsäiliään veitsipur - 
kam  tai  fluidisaatiopohja (ilmastus) 

- helpottamalla sideaineen  leviämistä  se- 
koitustyökalun  alueella  työkalun muotoi - 
lulla  

- sideaineen virtaaman rekisteröinti  mandolli-
simman lähellä  sekoitustyökalua  on  saatava ai-
kaan  (akustisilla antureilla  tai  sähköisten 
varausten mittaamisella).  

- sekoitustyökalun  siipeä (siipiä)  on  kallistet-
tava  niin, että saadaan aikaan  tiivistävä  vai-
kutus.  

- sekoitustyäkalun kierrosnopeutta  ja  -nousua  on 
 voitava säädellä niin, että  stabiloitavaan 

 massaan saadaan  vakiosyötöllä  haluttu  sideai-
nemäärä. 
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- työnaikaisena laadunvalvontatoimenpiteenä  on 
 voitava rekisteröidä seuraavat tuotantopara-

metrit: 
- sekoitustyökalun kierrosnopeuden rekiste-

röinti 
- sekoitustyökalun nousunopeuden rekiste-

röinti 
- sideainepuhalluksessa  käytetyn ilmanpai-
neen rekisteröinti 

- massastabiloinnissa sekoitustyö  on  saatava 
hallitunuuaksi asentamalla työkoneeseen sekoi-
tustyökalun paikannustekni ikkaa.  

5.2  Toisen vaiheen vaatimukset 

Toisen vaiheen vaatimuksia ovat: 

-  jos sideaineen syöttämisessä  on  pakko edel-
leen käyttää runsaasti ilmaa, tulee sekoitus-
työkaluun  ja työkalun pyöritystankoon  tehdä 
rakenteita, jotka helpottavat ilman poistuxuis

-ta  maasta. 

- syöttäpainetta  on  voitava säätää maassa val-
litsevan vastapaineen mukaan. Vastapaineen 
mittaaminen saattaa olla teknisesti vaikeata. 

- sideainemäärän inittauksen  on  tapanduttava mah-
dollisiimnan lähellä sekoitustyökalua (törmäys-
vaaka, turbiinipyörän vastuksen mittaus, jous-
tavasäiliöinen syöttölaite). 

- sekoitustyökalu  on muotoiltava  paremmin  ja te-
hokkaanunin sekoittavaksi; tiivistävää  vaiku-
tusta ei saa unohtaa. 

- sekoitustyökalun vääntömomenttia  on  voitava 
mitata eri vesipitoisuuden omaavien maakerros - 
ten tunnistamiseksi. 

- sideaineen  syöttö  on  voitava järjestää muulla 
tavalla kuin puhaltamalla ( lisäsyöttösäiliö, 
syöttölaite, spiraalikuljetin  ja  lopuksi ruu-
vikuljetin, joka levittää sideaineen stabiloi-
tavalle alueelle). 

-  on  voitava rakentaa sama peruskone niin  pila- 
ristabilointiin  kuin massastabilointiinkin. 
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6.  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yksi tutkimuksen perusajatuksista saada urakoitsi
-jat ja konevalmistajat  lähtemään kone-  ja laitekehi-

tystyöhön  mukaan ei ole toteutunut.  Jos  syitä pitäi-
si arvailla, niin ainakin yhtenä todennäköisimpänä 
syynä voi pitää tämän hetken  ja  lähitulevaisuuden 
surkeita markkinanäkymiä. 

Toisaalta tutkimus osoittaa, että tuotantoteknolo-
giaa  on  mandollista parantaa myös pienemmin askelin 
ilman kalliita investointeja nykytekniikan pohjalta. 
Ehkä tuotantoteknologian kehittämisajatuksissa  on 

 yritetty haukata heti alkuun liian suurta 'tkakkua" 
tulevaisuuden markkinanäkymiin nähden. 

Jatkon kannalta olisi tärkeää, että TIELAITOS suurim-
pana rakennuttajana esittäisi urakoitsijoille ne tuo-
tantoteknologialle asetettavat vaatimukset, joita 
tullaan vaatimaan koerakennuskohteita tehtäessä vuon-
na  1996. Tiivistettynä  vaatimusten perusajatus voisi 
kuulua: Sideaineen syöttö  on  saatava mandollisimman 
tasaiseksi  ja sen  jälkeen muuttamalla sekoitustyöka-
lun kierrosnopeutta  ja  -nousua syötetään eri vesipi-
toisuuden omaaviin savikerroksiin ennakkokokeissa 
määritetty määrä sideainetta. Lisäksi sekoitustyöka-
lua  on  kehitettävä paremman sekoitustuloksen aikaan-
saamiseksi.  

7 VIITELUETTELO 

1 Syvästabiloinnin laadunvalvontaohje. Helsinki 1992. 
Tielaitoksen  selvityksiä  46/1992. 

2 Syvästabilointiohje  STO-91, Rakennusteollisuusyh-
distys - Rakennustieto  Oy  

3  Kehä  III - Massastabilointi koerakenteena -  raport-
ti, Tielaitos , Uudenmaan piiri .  1994. 
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How It Works 
The  prindple  of operation is simple— 
dry bulk materials enters the flow 
guide  produdng  a mechanical  det lec-
tion  as It strikes the  flowmeter  sensing 

 pI  ate; it then continues on through 
the process unhindered, ensuring no 
disruption In the process or production. 

The horizontal force of this de-
flection Is converted into an electrical 
signal monitored and processed by 
the associated electronic integrator 
which instantaneously displays the 
flow rate and integrated total weight. 

The accuracy of Milltrorrics flow- 
meters is based on the fact that they 
measure only the horizontal component 
of the force of material striking the 
sensing plate. 

Four factors influence the force of 
impact—material velocity, angle of 
impact, energy absorbing character-
istics, and mass of the material. 

The velocity of material conveyed 
across the plate is constant when 
allowed to tall from a fixed distance, 
or when guided with a sloped  infeed.  

F  Iowguldn \-: [  Sensing Plate 
Measurement is  

,  

21 
V:  1  Hocizonral  

I 
I 

Force 

The angle of Impact against the plate 
is also fixed. The material character -
istics are relatively constant and 
therefore, with these factors set, the 

 flowmeter  responds accurately to the 
mass of the material striking the 
sensing plate. 

Since only the horizontal force is 
measured, vertical force due to material 
build-up in the non-impingement area 
has no effect. There is no zero drift 
and the need for frequent re- 
calibration is eliminated.  
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I EQUIPMENT AND AUGERS FOR THE  SMW  METHOD I 

(A) (B) 
Augers lot asc Augers for  tate  to 

in day soils, ravel toils or 

weathered rock. 

are positioned in alternating 
(C) 	 sequence on each shalt and  osat  of 

(A) Mining paddles and anger flights 

phase with adjacent shafts so they 
Angers lot use in 	

work together for mixing. 
sandy soils 	 For thin auger style, the number of 

mixing paddles is iocreased 

(B) Auger 	flights 	are 	positioned 	in 
alternating seqtaence on each shaft 
and out of phase with adjacent 

Molti -axis shafts so they work togvther (or 
gearbox 

(C) and auger flights 
are 	positioned 	in 	alternating 
sequence on each shaft and out of 
phase with adjacent shafts so they 
work together (or mixing. 

Mining 

Auger flights 

A 	 I 	C  

Stabilixing Cytisder  C 

Osatriggrr  Cylinder F 

I 	 sax 
aooC  

I; 
rack Position (or Ilauling C 

Track Positioo for Operating 

Outrigger Position C 

Side View  flimnncii-,ro 	 (.-.,, 	 ,a.,. - 

Model AlSwatg  Radios) B(To  Lead) C)Catoxowekt) (Cnslw Lvgthl  

608 4,535 3,360 4.385 5,825 

508 4.455 3.280 4.507 5,415 

408 4.175 3.000 4.357 5.005 

308 4)75 3.000 4,357 4.920 

Front View  flimnnori,i fTrl W;,x.i, 	 _______ 
_-_ ElDaisn Ean.aO FiCeosire VIdN G(ltauioin Wdthl Ccawk Crosed  

608 5.32? 4.500 3,300 82.950 

508 5.315 4,340 3.300 77.700 

408 5.264 4,000 3,300 71,150 

5.264 4.000 3.300 69.600 
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