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1. 	J OI1DKT 0 

Tie- ja vesirkennuslsitOiCSeSSa, kuten muussakin vai-

tionhailirinossa on kolaen, nelji 	viime vuonna ollut 

iuonteenomiSte voimkas taloudeflishal]-innOilinefl ke-

hjJistoimirtE.. Johtmistoiminnan kehitys on johta-

nut tavoitejoht iseen eli tavoitteiden ssettamiseen 

)erustuv•aan johtamiseen. Tavoitejohtamiflefl vaatii mm. 

toioinnn taloudeiliouucien kehittömistä ja täniö.n pro-

jektin laprojoktina on tslouciellisten atendardien eli 

tutkittujen tavoitelaskelmien kehittäminen. 

Tä1Li diplorityb liittyy standsrdien laadintsan tähtää-

vn tutkimustoimintaan. Työssä on selvitetty hydrau-

listen kaivukorieiden menetelmäkapasiteetJ-t eri työme-

netelmill ja erilaisissa olosuhteisss. Tutkimustulos-

ten eruateeila on laadittu työmonetelmiä ja menetelm- 

pasiteetteja kosevat staii.aardit. 

henetel:kapaaiteettistandardej1 	ytetään työn loul- 

list avoitesuunnitelmaa iasdittiessa työmenetelmien 

ja toimntavalineien valintn sekä toirnintayksiköi-

den mitoitukseen. 

enetelmä}:apasiteetti tarkoittas kapasiteettia, johon 

kone pystyy, tydskenrellessan mdrätyll. työmenetel-

rrill. :r ärityissä olosuhteissa. 

Hycirauliset kaivukoneet ovat olleet vain lyhyen ejan 

markkinoilla ja niiden kokojen suureneminen tapahtuu 

koko ajan voimekkasti, joten tämän tutkimuksen perus-

teella leaditut standardit ovat ensimmäisiä aldflan. 

Tutkitut koneet ovat olleet normaalilla kiokkakauhalia 

varustettujr hydraulisia kaivukoneita, jotka ovat kuor-

manneet erilaisisse olosuhteissa eri maalajeja ja lou 

hetta kuljetusvälineeseen ti sivuun. 



2. 	:AIvuYOflEIDEN KÄYTTÖ 

2. 1 EIVUKOIIEET 

2.11 Yleiset jakoperusteet 

Laivukoneii.en jaottelasta .roidaan käyttää monia eri kri-

teerioita. Yleisimmät jakoperusteet ovat6] 

a) Käyttövoiman mukaan 

b) Liikkumistavan 

- e) Ohjaustavan 

cl) Kauhan koon 

e) Koneen painon 

i) Kauhan 

•a) EläYttövOiman mukainen jaottelu: 

- höyrrkoneella toimivat 

- oolttomoottorilla 1 

- .ähkökäyttöiset 

Höyrykonekäyttöiset kaivukoneet ovat' jO jääneet historiaan, 

mutta vielä ennen sotia oli niitä joitakin käytössä. 

Alkuperäisenä poltt000ttorina oli bensiinimoottori, mut-

ta clieselmoottoreiden kehittyessä ovat ne tulleet yksin-

omaan käyttöön. Viimeaikoina, kun moottorien tehot ovat 

nousseet, ovat kaasuturbiinimoottorit astuneet näköpiiriin. 

Dieselmoottorien tehoa on nostettu monin parannuksin mm. 

Dakokaasukäyttoisilla ahtimilla. 

Sähkökäyttöiset laitteet ovat vallanneet tunnelissa tapah-

tuvat työt, koska koneen pienet siirrot mandollistavat 

kaapelisyötön ja lisäksi ne eivät kehitä pakokaasuja. 

b) Liikkumistavan mukainen jaottelu: 

- pyöriliä kulkevat 

- puolitelalla 

- täystelalla 	" 

- anturoilla lepäävät 

- astelevat 
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Kaikkia näitä eri liikuntaelimiä esiintyy hydrauliSilla 

kaivukone illa. 

c) Ohjaustavan mukainen jaottelu: 

- mekaaniset 

- hydrauliset 

- pneumaattiset 

- sähköisesti ohjattavat 

d) Kauhan koon mukainen jaottelu: 
Tämä jaottelu vaihtelee paljon eri maissa, mutta 
voidaan käyttää esimerkiksi seuraavaa karkeaa jaot- 

telua: 
- pienet koneet 	 - 0.5 m3 kauha 

- keskisuuret koneet 	0.5 - 1.0 U 	II 

- suuret 	 1 .0 - 2.5 " 	" 

- raskaat 	 2.5 - 

e) Koneen painon mukainen jaottelu: 
Taloudellisuusstafldardiefl laadintaohjeet (SDO 1) 
jakaa hydrauliset koneet tauluIn 2.21 mukaises-

ti. Taulukosta ilmenee samalla esimerkkinä koneiden 
koodimerkintä kuokkakauhavarustein normaalilla kauhal-

la varustettuna sekä koneen painon mukainen lyhenne: 

Konekoodi Lyhenne Koneen paino 

21 31 00 KKH 00 8.00 

21 32 00 KKH 08 8.01 - 12.00 

21 33 00 KRII 12 12.01 - 18.00 

21 34 00 KKH 18 18.01 - 27.00 

21 35 00 KKH 27 27.00 

Taulukko 2.21: Hydr. kaivukoneiden painonmukai-
nen jaottelu (SDO 1) 

llydraulisten kaivukoneiden kehitys ja suurempien korieko-

kojen ilmaantuminen markkinoille on pakottanut tarkista- 

maa jaottelua ja uusi jaottelu tulee olemaan seuraava: 

KKH 00 8.00 tonnia 

KKH 08 8.01 - 	12.00 

KKH 12 12.01 - 16.00 

KKH 16 16.01 - 20.00 

KKR 20 20.01 - 25.00 
KKB 25 25.01 - 35.00 
KRII 35 35.00 



f) JaoCUtJU kaubari 	custeetls: 

- pi3OkaL1ha 

- koukkha 

- veuokaua 

- kourJsu::: 

Viimeaikiflefl kehitys on -tuonut markkinOii]e hi-

lisia kaivukoneita, joiden ouomi on helppO vaihta 

vetokauha puomiin ja joissa puomin ohjsus ja vsij5-

rien kelat toimivat hyirauliSeSti joten kaikkia kai-

vuiaittei-ta esiintjy hydrauliSilla kaivukoneilla. 

7.12 }r 1 rauli se t ks jyUköfl e e t 

2. 121 	ydau]i5efl kaivukoneen teknilliset ominai- 

suudet, varusteet ja lisälaitteet 

HydrauliSefl kaivukoneen pääosat ovat: 

- alavaunu 

- ylävaunU 	-, 

- kaivuvarusteet 
Alavaunu kiinnittyy ylävaunuun kääntökehäfl avulla. 

Alavaunun pääosat ovat runko ja liikuntaelimet. 

Ylävaunun pääosat ovat: runko, moottori, hydrauliikka-

järjestelmän pumput ja venttiilit sekä ohjaamo. Kai-

vuvarusteiSiin kuuluvat kaivuelirnen runko, hydrauliik- 

ka sylinterit sekä kauha. 

Alla olevaan luetteloon on kerätty erään 15 t teloilla 

varusteturi hydrauliSefl kaivukoneen teknilliset ominai- 

suudet [15] 

TEKNISET TIEDOT 

Työpaino 

Telatyyppi.flefl alavaunU 
Raideväli 

Telan pituus maata vasten 

Telarullat, kestovoideltu 
Ylärullat, kestovoideltU 
g e i_grous e_telakengät, telakenkien leveys (vakio) 

Vaihtoehtoiset telakengät 

Pintapaine 

Koko leveys 
Maavara 

MOOTTORI 

Tyyppi 

15 000 kg 

1 920 mm 

2 742 mm 

8 kummallakin puolella 

2 	" 

610 mm (24") 
710 mm (28") 

0.42 - 0.36 kg/cm2 
2 520 mm 

452 mm 

Perkins A6,.354 diesel 



Sylinterin haikaisija ja iskun pituus 	 98.4 X 127 

Kuutiotilavuus 	 5 800 1 

Teho vauhtipyörä1t 	 93 hv, 2 

Suurin väi :rr-t. 	1Hn 	 64 knr 

VAIHTEIST 

Hydrostaattineii voimansiirto 	 Oma hydraulimoottort 

kumpaakin telaa varten 

Moottorit 	 Hydrauliset säteittäis- 

mäntämoottorit 

Kuutiotilavuus 	 1 717 cm3 

ijyvoidal1ut napavaihteet - ajonopeus (hidas) 	2 km/h 

4 km/h 

hYDPJOJLIIKi-A 

Kaksois—hanmaspyöräpumPpU, teho kierrosluvulla 2250 r/min 	280 1/min 

Suurin työpaine 	 160 kg/cm2 

Suodattimet 	 Mikrosuodatin paluu— 

puolella 

Iskunvaimennus venttiilit pääpuonissa, kaivupuomissa, 

kauhassa ja käännössä 

Kaksitoimiset sylinterit 
- puomisylinterit - sylinterin halkaisija ja iskun pituus 	2 kpl 127 x 1 100 mm 

- kaivupuomin sylinteri - sylinterin halkaisija ja iskun pituus 	1 kpl 127 x 1 450  mm 

- kauhasylinteri - sylinterin halkaisija ja iskun pituus 	1 kpl 139.7  x 1 000 mm 

KÄÄTÖ PÖYTÄ 

Kääntyminen tapahtuu jättiläiskokolsella kaksoisrullalaakertlla 

Moottori 

Kuutiotilavuus 
Kääntönopeus (hidas) r/min 

Kääntönopeus (nopea) r/min 

KUOKKAKAUHA 

Kuokkakauha - vakio 
Kaivukulma (suurin) 

Irroitusvoima (suurin) kauhasylinterillä 

kaivusylinterillä 

Kaivusyvyys (suurin) 
Kääntökulma 

Tyhjennyskorkeus 

Ulottuvuus 

Hydraulinen/s äteittäis-

mäntämoottori 

1 360 cm3 
7 

14 

700 1 (sAE) 
1950  

13 300 kg 
6 400 kg 
6 000 mm 

360°  

5 550 

9 110 mm 

Normaalit hyJraulisen kaivukoneen kaivuvarusteet ovat: 

- kuokkakauhalaitteet 

- kouLakauhalaitteet 

- pistokauhalaitteet kiinteä kauha 

- pistolaitteet, avattava kauha 
- luiskakauhalaitteet 

Kuva 2.121a osoittaa hydraulisen kaivukoneeri ulotturnat 

varustettuna eri kaivulaitteilla[} 
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PtSTOkAU-ALÄ TTET 

Kuva 2.121a: RydrauliSefl kaivukOfleefl vakio kaivuvarUsteet 

Näiden normaali kaivulaiteidefl lisäksi voidaan hydrau-
liset kaivukoneet varustaa lukuisilla muilla lisä- ja 
erikoisVarUSteila allaoleVsIl luettelon mukaiseSti 

Varuste Käyttöala 

louhoskauha 
louheen kuormaUS 

pi ikkikauha 
- - 

salaojakauha salaojan kaivu 

muotokauha avo-Ojan kaivu 

puskulevy tasoituS 
roudan rikkominen repijä 

pyöreä kahmari kaivojen teko 

polyyppikahmari kivien käsittely 

polyyppikahmari rornun käsittely 

polyyppikahmari puun käsittely 

piriokahmari 
juurikaskahmari juurikkaiden käsittely 

syväkaivukahmarit kaivannOn teko 

nostomagneetti roudan käsittely 

harkkapi-hdit harkkojefl nosto 
nostokaukku nosturivarUstus 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 



2.122 Fiydrauiistefl kaivukOneiden kehitys ja tulevaisuus 

HydraUiistefl kaivukOfleidefl olemassaO1011e loi perustan 
luotettavan ja mandollisimman halvan hydrauliikkajärje 
teimän kehittäminen. Vasta 60-luku oli varsinaista hydr. 
kaivukoneiden esiinmarssifl aikaa. Näin lyhyessä ajassa 

eivät ne ole vielä teknillisesti kehityksenSä huipusSa, 
vaan tendenssi tällä hetkellä Ofl yhä voimakkaimPiin moot-
toreihin ja nopeampaan hydrauliikkaafl sekä suurempiin ko-

neisiin. 	oottorin tehoa on lisätty mm. pakokaasUjen 
energialia toimivalla turboahtimella, jolloin sylinteriifl 
voidaan puristaa paljon enemmän ilmaa kuin mitä olisi 
mandollista pelkän imun avulla, jolloin moottorifl teho 
lisääntyy. \niiieaikaisin piirre on kaasuturbiiflimootto 

rien tulo dieseimoottOrien sijaan. 

Hydrsulistefl kaivukOneidefl kaivulaitteet ovat parhaillaan 
käänteentekeVäfl kehittelyn alaisena ja tällä hetkellä te-
kevät tuloaan liukuvat jatkopuomit moniin erikoistöihin 
soveltyvia kaivu- ym. -laitteista ja kiertyvät kauhanvar-
ret, jotka mandollistaVat sen, että samaa kaivuvarustuSta 
voidaan käyttää sekä kuokka- että pistotyöhön. Merkille-
pantavaa on myös valmistajiefl lisääntyvä mielenkiinto 
kuljettajan ajomukavuuteen ja koneiden muotoiluun. Ha-
vainnollisen kuvan hydraulisten kaivukoneidet3 kehitykses-
tä viimevuosina antaa TVH/SotilastOimiSton marraskuussa 
1968 suorittama kaivukoneiden inventointi, joka käsitti 

noin 90 - 95 	maassa olevista koneista. 
MNTT KAIVIIKONEET 	 1 

vtn.-68 [ 	vm...67 	1 ym.-66 	f vanhempi Yht. 

13 kpl 72 % 28 kpl 72% 54 kpl 76 % 498 kpl 79% 593 kpl 
25 2% 3.5% 7% 65.5% 78% 

5 kpl 28 % 11 kpl 28 % 17 kpl 24 % 133 kpl 21 % 166 kpl 
2 1% 1.5% 2% 17.5% 22% 

18 kpl 39 kpl 71 kpl 631 kpl 759 kpl 
Yht • 	 3% 5% 9% 83% 100% 

Iii 
10 	27 kpl 37 % 25 kpl 29 % 73 kpl 54 % 56 kpl 59 % 195 kpl 

7% 6% 19% 14.5 	% 50% 

44 kpl 50 % 60 kpl 69 % 56 kpl 41.5% 37 kpl 39 % 185 kpl 
10 25 t - 	11.5 % 15 % 14.5 % 9.0 	% 47 % 

2 kpl 	3 % 2 kpl 	2 % 6 kpl 4.5% 2 kpl 	2 % 12 kpl 
2 0.5% 0.5 % 1.5 % 0.5 % 3% 

73 kpl 87 kpl 135 kpl 95 kpl 392 kpl 

__________ 35 % 24 % 100 

Kuva 2.1223 KK ja YKH:n painon ja vuosimat.Lln mukainen 
jakauturna 11/1968 



Luvast' 	.12i 	lieuee selvästi, että suw1taLs on j. 

raskimiifl koneisiin, vaikka yleinen taloudellinen kehi-

tys ja devai;iO 	17 	19 h3 kcninveStOin 

titoimintaa. 
kuvasta 2.122b ilmenee konei-

den jakautuma Suomessa cm. 

investoinnin perusteella. 

Koneet jakautuvet suurinpiir -

tein TYL:n työmaiden rahanky-

tön suhteessa. Uudenmaan lää-

nissä tarvetta lisää voimakas 
talonrakennustoimiflta kunnal-

listeknilliSine töineen. 

Yleisenä )iirteenä hydr. hi-

vukoneiden kehityksessä on 

siirtyminen yhä suurempiin yk-

sikköihin (suurin hydr. kone 

maailmassa on nykyään RH 60 

varustettuna 6 - 3 m kauhal-

la) ja uusilla työvälineillä 

yhä moniuolisirnpiefl töiden 

suorittamiseen. 

5 
6 

44o 
1 	- 

b-2St )'I 

- 7i 	8 

I 	- 

Kuva 2.122b :-Iydraulisten 

kaivukoneiclefl jakautuma 

Suomessa 1963 

2.2 HYDRh.ULISEK KIVUk0kEEN KÄYTTÖ 

2.21 	1 a a - j s. 	k •a 1 1 i o m s s s o j e n 

le ikkauS 	ja kuormaus 

Hydrsulisen kaivukorieen käyttöä tarkastellaan seuraavassa 

tien rakennuksen eri vaiheissa eri kaivuvarusteilla va- 

rustettuna. 



Kuokakau 	o tyji 	r?uia Li 

varuste ja nykyöin lajimmifl käytössä. Yuokki.kauhart kä:-

tet3 	eur? aviS:3 	1• i 	U3 ja kuorna'13töiS3i: 

aivayst:it 	1itte 	1 1O) 

iiydrauiLinefl kaivukone ooveltuu erinomaiseSti vaikeiden 
iiv1sten, xantosten .ja routaairtuneen) raivsuksien tehoon, 

JOS raivausiasot uormat.afl samalla. Helpoissa raivous-
tissä (ruoka::iullan soisto) voidaan käyttää suurempaa 
kouhakokoa. Yksisjoraiteisella tiellä suoritetaan puolen 
tien levyisen kaistan raivaus kerralla ja -työpaikan jär-

jestelyt ilmenevät kuvasta 2.211a. 

k 	
ALUE 	

1 
 RAY74VAj 	t 

1: 
Iuva 2.211a: Raivaustyön suorittaminen hydraulisella 

kaivukoneella. 

vo-ojitua, jokien ja purojen &erkaus (littera 1310) 

Tiehen liittyvät sivu-, niska- ja laskuojat tehdään muo-
toksuhalla varustetulla kaivukoneella (kuva 2.211b). 
Tällaisen kauhan kapasiteetti on hyvä ja lisäksi työsken-
telyjäljestä tulee siisti ja vaatii vähän viimeistelyä 

käsin. 



Kuva 2.211b: Ojan kaivu muotokauhalla varustetulla 

hydraulisella kaivukoneella. 

Toinen työmenetelmä on suorittaa kaivu siten, että kaivu-

suunta on kohtisuoraan ojan suuntaa vasten (kuva 2.211c). 

Jokien ja purojen perkauksessa on täniä ainoa mhdolli-

nen työmenetelmä ja jos näissä tiissä sijoitetaan kaivu-

massat sivulle, niin pintavesien valumista ei saa estää 

yhtenäisellä vallilla. Sivuojien, jotka sijaitsevat kor-

kean penkereen alla, kaivussa voidaan käyttää leveätä 

ojakauhaa (kuva 2.211c), jolla samalla voidaan viiineis- 

tellä sisäluiska. 

10 
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Kuva 2.211o: ivo-ojan kaivu sivusta-, ja ojakauha. 

SalaojitU3 ja 	devesivieJrikaiVaflt0j5n kaivamista var- 

ten voidaan hydraulinen kaivukoie varustaa salaoja- tai 

kaiventOIaUt1a tia. iOiiiI1 e 	 - -- 

suoritetaan ajan suunnassa. 

RuiputyÖt (11tt. 1330) 

i:uipukuo - an kaivuun soveltuu kuokkakauhalla varustettu 

hyrraulifleil kaivukone hyvin suuren syvyyssuunta-iSefl 

ulottuvUudfl vuoksi. Työmenetelmä on joko sivuste tai 

päädystä kaivu, ja. kauhana normaali k-auha. 

KalliomassOjen kuormaus (litt. 1410) 

Kuokkakauhalla varustettu kaivukone soveltuu Louheen 

kuormaukseeen hyvin, kun rintaus on matala ( 3 rn), 
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koska kaivu täytyy suorittaa louheen päältä ja korkeim-

rnissa rintauksissa on kuljetusvälineen sijoittaminen 

leikkaustasoon mandotonta. Kauhan täytyy olla vankka-

rakenteinen ja usein käytetään erillistä louhekauhaa 

tai vahvoja piikkejä kouh9ssa (kuva 2.211d). 

Kuva 2.211d: Kuokkakauhan liikesarja louheen kuormauk-

sessa (täyttö - kääntyminen - tyhjennys) 

Maan leikkaus ja kuormaus (litt. 1500) 

Kuokkakauhalla varustetulla kaivukoneella leikattaessa 

ja kuormattaessa maamassoja optimaalinen rintauksen sy-

vyys on 2 - 3 m. Jos rintaus on 	4...5 m, riippuen 

koneen ulottuvuudesta, niin leikkaus suoritetaan kerrok-

sittain. Pehmeän perusmaan poistossa täytyy koko leik-

kaussyvyys suorittaa kerralla ja tällöin voidaan käyttää 

erikoispitkää puomia ellei peruspuomin äärimmäinen säätö-

raja riitä. Liikenteen ja ku.ljetusajoneuvojen sijoituk-

sen ja leikkauksen etenemisen kannalta voidaan erottaa 

työmenetelmät: koko leikkausleveyden teko kerralla ja 

kaistoittain kaivu. Kumpikin työmenetelmä voidaan- jakaa 

kaivukoneen liikkumisen ja sijainnin perusteella rintama-

kaivuun ja yhdensuuntaiskaivuun (kuva 2.21 ld). 
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Koko leikkauksen teko 
	Leikkauksen teko 

kerralla: 
	kaistoittain: 

- Yhdensuuntaiskaivu: 	- Rintamakaivu: 

- Rintamakaivu: 
	Yhden suuntaiskaivu: 

____ 	J::i. 

Kuva 2.211d: Hydraulisen kalvukoneen tymenetelmät 

leikkauksen teossa. 

Eri työmenetelmissä on kuljetuskaluston edullisin sijain-

tipaikka leikkaustasossa, koska silloin kauhan sekä hori-

sontaalinen että vertikaalinen liikerata jää mandollisim-

man lyhyeksi eli liikesarja on nopea suorittaa. Maanleik-

kaustyön liikesarja ilmenee kuvasta 2.211e. 

it 	jr 	 1-- 
Kuva 2.21 le: Kuokkakauhalla varustetun hydraulisen 

kaivukoneen liikesarja maan leikkaus ja 

kuormaustyössä. 



./ 

r - 

1. 

2.212 Fistokauhe koivu 

Pistokauhalla varustetut hydrauliset kaivukoneet ovat 

olleet käytössä vosta 2 - 5 v ja maassamme on toistai-

seksi vain muutama kappale. 

Fistokauha soveltuu seuraaviin tihin: 

Raiveustyöt (litt. 1150) 

Teloilla varustetun pistokauha kaivukoneen työskentely 

muistuttaa telakuormaajan työmenetelmää. Kauhan täytössä 

kaivukone ei itse luku, joten sen suorittama liikesarja 

on nopeempi kuin telakuormaajan. 

Louheen kuormaus (litt. 1410) 

Kuormaus suoritetaan samasta tasosta kuin leikataan, jo-

ten louhekerroksen Daksuudella ei ole vaikutusta (kuva 

2.212a) Samalla kaivukone silittää kuljetuskalustolle 

hyvän kulkutien ja pistokauhalla pääsee helposti sellai-

siin työmenetelmiin, että kääntökulma .<i00 0 . 

14 

Kuva 2.212: Louheen kuormaus pistokauhalla. 
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laon le ikku3 a. k orv' 3 	1Lt. 1 C) 

Fistokauha soveltuu maan kuormaustiihifl, kun kuormaus 

suoritetaan kasasta tai koneen ajotason alapuole]ta. 

Kauhan maahantunkeutumiSt voidaan auttaa painamalla 

tai pyörittämällä kauhas. 
Hiekan ja soran kuormauksessa on pistokauha erikoisen 

tehokas, koska silloin voidaan käyttää suurempaa irto-

naisen materialin kauhaa. 

2.213 Koiirakauha kaivu 

Kourakauha soveltuu erikoisesti tuettujen ja tukematto-

mien kaivantojen (kuva 2.213) ja kaivojen tekoon sekä 

ruoppaukseen. Jatkovarsilla saavuttaa. keskikokoinen 

(n. 14 t) kaivukone 12 m kaivusyvyyden [8]. 

Kuva 2.213: Kaivarinon teko kourakauhalla. 
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2.22 Muut 	hydraulise lie 	ka.ivu- 

koneelle 	soveltuvat 	työt 

Luvussa 2.12 on lueteltu erilaiset hydraulisen kaivu-

koneen lisävarusteet ja niiden käyttöalat. Tavailisimmat 

tienrakennuksessa esiintyvät työt on toimiminen nostu-

rina ja luiskan tasaus. Tienrakennuksen tarvitsemaa nos-

totyötä (rumpuputket, erilaiset laitteistot ym.) varten 

ei kauhaa poisteta, vaan nostettavat esineet kiinnite-

tään vaijereilla tai kettingeillä kauhaan. 

Luiskan tasaus 

Luiskan tasausta varten on kehitetty erityinen teles-

kooppipuominen kaivukone ja tälle luiskan tasaus levy 

(kuva 2.22) 

Kuva 2.22: Luiskan tasaus hydrauliselia kaivukoneelia. 



3.MAÄRAKENNUSTYU 	OSITTELTJ, KO- 

NEEN AJNK 	YTT:: JA VFASTTEET- 

T 1 K 	:3 1 1 1 13 13 1 

• 1 	'NREN13US1Y 	O311213LU 

3.11 Työnosittelu työn tutkimuk-

sessa 

Tutkittaessa maarakennustyötä suoritetaan, kuten perin-

teellisessä teollisuustyön tutkimuksessa, työn osittelu 

toiminnan perusteella tutkimuksen kulloinkin vaatimaan 

tarkkuustasoOnIZ1 

Osittelun avulla saavutetaan seuraavia etuja työntutki-

muksessa: 
- osittelu antaa hyvän kuvan rakentamisvaiheeSta tai ra-

kentamisosavaiheeSta 
- työnosittelu mandollistaa standardiaikajärjestelmäfl 

käytön ja säästää siten työntutkimusta verrattuna yk-

sittäisaikatutkimuksiin 
- tutkituista elementeistä voidaan koota uusia työkoko-

naisuuksia ja kohdistaa tutkimukset vain uusiin ele-

mentteihin 
- työnosittelun avulla päästään tarkempaan lopputulok-

seen kuin yksittäisillä ajkatutkirnuksilla, koska tulos-

ten systemaattinen vertailu ja rinnastus vähentää vir-

hemandollisuuks ja 
- tutkimukset voidaan keskittää sellaisiin elementteihin, 

jotka ovat kalliita ja pitkiä ja jotka ovat herkkiä 

olosuhdevaihteluille 
- osittelun avulla on mandollista tutkia olosuhteiden 

vaikutusta 

3.12 Työn o s itt e lukaav i o toimin - 

n an perusteella 

Naarakennusalan ja talonrakenriusalan työntutkimuksessa 

on otettu käyttöön kuvan 3.12a:n esittämä osittelu,O1 



ntiswdhe 

__[ asosase 

e 83he  

Liikesarja 

Kuva 3.12a: Rakentamisen osittelu 

Osittelukaavion termit .äritel1ään seuraavasti :L 

RKEFTA?iISVAIHE (ry) tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, 

mikä on käynnissä rakentamisen kan-

nalta yhtenäisen kokonaisuuden muo-

dostavan tuotteen osan aikaansaami-

seksi. 

RA.KENTAT1ISOSAVAIHE (roy) tarkoittaa rakentarnisvaiheen osaa, 
joka muodostaa määrätyn tybnsuoritus-

kokonaisuuden. 

TYÖIT1TAIHE (tv) 	tarkoittaa tarkoin rajattua rakentamis- 

(osa)vaiheen osaa, joka sisältää toimin-

nan kohteen tai materiaalin käsittelyn, 

kuljetuksen tai tarkastuksen. 

TYÖI'TOSAVAIEE. (tov) on tietyksi työnvaiheen osaksi rajat-

tavissa oleva toiminta. 

TYNER (te) 	trkoittaa työn(osa)vaiheen osaa, jon- 

ka sisältö on niin määritelty, että eri 

voimavarojen kiyttöä voidaan tarkoituk-

senmukaisesti analysoida. 



YO3AEI 	(uos) 	on t iern 	ok :uoJostaa oie- 

nimmin itsenisen tyikokonaiSUnden 

johon khytethän erilaisia voiroavarO- 

ja. 

LII:v:ERyHTÄ (ir) 	tarkoitto tyL suoritukSe35 toi- 

siaan seuraavia ihmisen tai ihmisen 

ohjaeman tuotantovälineen tekemiä 

liikkeitä, jotka yhteisen 3uorituk-

seen vaikuttavan muuttujan avulla 
liittyvät toisiinsa. 

LIIKE3RJA (ls) 	koostuu toisiinsa liittyvistä, joko 

ihmisen tai ihmisen ohjaaman tuotan-

tovälineen suorittamista oerusliik-

keistä, jotka muodostavat työnsuOri-

tuksessa tavoitteeltaan pienimmän 

itsenäisen liikekokonaiSuuden. 

PERUSLIIK (p1) 	tarkoittaa 1) ihmisen suorittamaa 

työliikettä tai muuta toimintoa, 

joka sisältyy järjestelmään, jossa 

esiintyy tietyntyyppisiä vartalon 

tai sen osien liikkeitä ja henkisiä 

toimintoja 2) tuotantovälineen suun-

nalta määrättyä liikettä 

3.13 Esimerkki maarakennuS työn 

osittelusta 

Sovelletusesimerkkiflä osittelusta on kuvassa 3.13 esi-

tetty maanleikkaustyö hydraulisella kaivukoneella 



Rakenta— 
misvaihe 

Rakntamis— 
osavaihe 

Työnvaihe Työnosa— 
vaihe 

Työnerä Työnosa— 
erä 

Liikesarja Liikeryhmä Perus-
liikkeet 

niaanleik- 
kaus ja 

r-0 kauha las- 
pengerrys irroitus 

keutuu kuormaus-.-. 
kuljetus 

leikkaa 

pengerrys 	- työn kauha 

valmistelu nousee 

kuornaus— -+uhdas -. -maan kuor— -- täyttä 	- 

________ 

tyo kuormaus maus kanto 
toiminta tyhjennys 
kuormauks en paluu 
aikaiia 
toiminta 

- kuljetuvä- 
uneen 
poissaol- 
lessa irroitus 

tasaus 
kivien 	iir kivien otto liikkeelle 

- to kauhaan 
kartto - -.-------- lähtö 

kaapimineri tyhjennys like 
paluu PYsi1tYm±er1j 

Kuva 3.15: Esimerkki rakennustyn osittelusta 

5 . 2 KONEEN AJANKiYTTÖ 

3.21 Maarakennuskoneen ajankäyttö 

Maarakennuskonetta tutkittaessa joudutaan kiinnittämään huo-

miota seuraavaan 

- koneen käyttämä aika 

- koneen tutkimusaikana tekemä 

suoritemäärä 

- koneen käyttämä työmenetelmä 

- koneen käsittelernä materiaali ja olosuhteet 

Työntutkimuksen yhteydessä jaetaan se aika, jona tarkas-

teltava kone on sidottuna määrättyyri toimintaan, välittö-

mästi aikaansaavaan toimintaan ja työmeneteirnästä ja ulkoi-

sista tekijöistä aiheutuvaan täydentävään toimintaan. Aika- 

käsitteet jaotellaan kuvan 5.21 mukaisesti.2 



Peruaika 	Menete1niin 1isö-. 	Käytön 1iäaik 	JTYöVaiheeii lisä— 

T]. 	 aika TL2 	 TL3 	 i aika TL4 

Työnvaiheaika T4 

Kuva 3.21: I.Iaarakernusk0fleen työvaiheeSeen käyt-

tämän Sj?fl jako 

3.22 P e r u s a 1 k a 

PERUSAIKÄ 	(Ti-aika) : Ferusaj alla 	rkoitetaari 

sitä aikaa, jonka kuluessa kone suo-

rittaa sellaista osaa työsuoritukses-

ta, joka toistuu koneelia lähes kai- 

kiila työmenetelmiilä työtä tehtäessä 

ja joka on koneen varsinaisen perus-

työn aikaa 

Perusaika on näin ollen työnosaerään käytetty.jen aikojen summa. 

Työnosaerä on toimintavälineen päätyöksi mäöritetyn työkierrn 

toiminta ja sillä on normaalitapauksessa korkein toistuvuus. 

Esimerkkinä perusajoista voidaan mainita kaivukoneelia maan-

kuormauksessa seuraavat liikesarjat: kauhan täyttö. käntymi-

nen kauha täynnä, kauhan tyhjennys ja kääntyminen takaisin. 

3.23 Menete lmäaika ja mene te imän 

lis äa j at 

MENETELMÄAIKA 	(T2-aika) : menetelmäaj alla tarkoite- 

taan sitä aikaa, jonka kone käyttöä 

tietyLlä työmenetelmällä varsinaiseen 

työsuoritukseen. 	'1enetelrnäaika on 

perusajan ja menetelmän lisäajan 

summa . 

Menetelmän lisäaika (TL2-aika) riippuu työssä köytetydtä työme-

telmästä. Menetelmän lisäaika tarkoittaa aikaa mikä tarvitaan 

varsinaisen työsuoritul en perusajan lisäksi. Se ei oLe suora 



naiSesti tuotannoLLista JLik. 

Nenete.LmäliSäaika voidaan jakaa: 

1. liikkuvaan menetelmänlisäalkaan 

2. kiinteään menetelmänlisäaikaafl 

Liikkuvat menetelmän lisäajat ovat työ määrästä riippuvia lisä- 

aikoja ja ne toistuvat suhteellisen säännöllisesti työkerron 

tandissa. Kiinteät rilenetelmän lisäajat ovat työmäärän suuruu-

desa riippumattomia lisäaikoja ja ne toistuvat sattumaflvarai-

sesti työkierron aikana ja ovat luonteeltaan usein työtä vai-

mistelevia tai lopettavia työnosaeriö-. 

Kuormattaessa maata kaivukoneella työmenetelmistä riippuen 

saattaa työssä syntyä seuraavia eete1änlisäaikoja: 

auton vaihdon odotus 

irroitus 
ylisuurten kivien siirto 

työpaikan tasaus 

lercppaus 

5.24 Käyttöaikaj a työvaiheen lisä- 

aika 

KiiYTTÖÄIKA 	eli TYÖVTJOROAIKA (TS-aika). Käyttö- 

aika eli työvuoroaika on ireneteimäajan 

ja työpaikan olosuhteista johtuvien 

alle tunninpituisten työnkeskeytysten 

käytön lisäsikojen eli työvuoron lisä- 

aikojen, summa. [4ö] 

Käytön lisäajan eli työvuoron lisäajan (TL3-aika) aikana ei 

suoritemäärä kasva; lisäajat ovat työssä tapahtuvia alle tun-

nin pituisia työn keskeytyksiä. Keskeytykset ovat vaihtelevia 

esiintyessään ja pituudessaan ja riippuvat työpaikalla vallit-

sevista olosuhteista (työpaikan lisäajoista TL 51) ja tybvuoron 

ja taukojen yhteydessä syntyvistä työn aloituksen ja lopetuksen 

aiheuttamista lisäajoista (vaimistelu- ja lopetuslisät TL 32). 



3 .3 	1±SSAKÄSITTEET JA 1<AFA31I1TIT 

3.1 M a s s a k ä s i t t e e t 

TyntutkimUkSiSSa joudutaan mittaamaafl seuraavia suoritemit- 

toja: 

- TilavuuS 

- Paino 

- Pituus 

- Pinta-ala 

- Kappalemärä 
Usein käytetään näiden mittojen yhdistelmiä esim. kuljetuk-

sissa tilavuus x kuljetusmatka (m3itdxi). 

I'a- ja kallioleikkaUksiSSa käytetään tavallisimmin tilavuus- 

mittoja, mutta tarkemmissa mittauksissa käytetään painomittaa. 

Viimeksimainitussa tulee iculjetukseen ylimääräinen tyvaihe, 

kun kuljetusväline ajaa vaa'alle ja kuorma punnitaan. Suun-

nittelussa, työnsuunnittelussa ja kuljetuksissa esiintyy ku-

van 3.31a mukaiset tilavuusyksiköt. Näiden eri tilavuusyksi-

köiden välinen riippuvuus ja niiden väliset massakertoimet 

ilmenevät kuvasta 3.31b. 

rn3ktr 	 in3ktd 

'Iv'Iq 

m3itd m3rtd 	 m3rtr 

Kuva 3.31b: I'Iassakertoimien välinen riippuvuus 
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Iaanleikkaustefl tutkimiseaSs. tavlfiSiIrflifl käytetty til:avuuS-

yksikki on todellinen irtoti.LavuuS (mitd) , joka määrätään 
ksuhan (kauhallisia x kuuhan tilavuuS x k3.uhn täyLtöaste) 

ta.i kuormen tilavuuclen erus t e ella. Tarkin mittaustapa on 

tesoittaa kuorma ja mitata se, jolloin päästään muutaman 

tarkkuut een. 

Ojien ja rumpujen maamassojen mittauksessa voidaan käyttää 
teoreettista poikkileikkausta, jolloin saadaan teoreettinen 
kiintotilavjluS massamitaksi. 

Tarkimmat tilavuusmitat saadaan leikkauksessa ±'otogrametrian 
välineillä, kun leikkaus mitataen tarkoin ennen leikkaustytä 
ja sen jälkeen, mutta tällaisia tutkimuksia suoritetaan vain 

mass.akertoimien määrityksissä. 

TEOREETTINEN KIINTOTILAVUUS eli m5ktr on massa tilavuus 
luonnontilassa teoreettisen 
Doikkileikkauksen mukaan mi-
tattuna. 

TODELLINEN KIINTOTILAVUUS 	eli m3ktd on massan tilavuus 
luonnontilassa mitattuna työnai-
kaisten todellisten ooikkileik-
kausten mukaan. 

3k#r 

TEOREETTINEN IRTOTILAVUUS eli m3itr on massan teoreetti-
nen tilavuus tietyssä käsitte-
lyvaiheessa. Sillä tarkoitetaan 
teoreettista kiintotilavuutta 
kerrotturia käsittelyvaiheeseen 
liittyvällä liyhtymiskertoimella. 

TODELLINEN IRTOTILAVUUS 
	eli rn3itd on massan todellinen 

tilavuus tietyssä käaittelyvai- 
heessa. Todellisella irtotila- 
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ideJi t koiteta iT1-ty5i51ero1-

men vu1la ietyssä ksittetYVaiheeSs 5  

todellisesta kntotilvuudeJta lasket-

tua suoriterfliäraa' 

TEOREETTIIN RiKEINETILA 1JUUS eli m3rtr on rilassan tilavuus ra-
enteeSSa mitattuna teoreettiStefl poa- 

K11e1!kausten mukssn. 

TODELLINEN RÄKEETILAVTJUS eil m3rtd on masSafl tiisvUU3 raken-

- 	teessa mitttUfla todellisten oikki- 

]eikkaustefl mukaan. 

Kuva 3.31a: TilavuUSykSiköt 

3.32 K a p a s i t e e t i t 

KAPASITEETTI: 	Kapasiteetti on resurSSin tai re- 

surssikombinaatiofl suorituskyky ai- 

kayksikbSSä. Sen mukaan mitä aiko-

ja aikayksikkb sisältää puhutaen eri 

kapasiteeteiStä. [o 



Kuvio 3.32a osoittaa miten eri kapasiteetit voivat vaih-

della yhden työvuoron aikana. 

Kuvio 3.32a: Kapasiteettivaihte]ut työvuoron aikana 

FERUSKAPASITEETTI 	eli Ki-kapasiteetti on suorite- 

määrä jaettuna perusajalla1°} 

Tuotantoyksikön peruskapasiteetti on korkein kapasiteetti 

määrätyllä työmeneelmällä ja se voidaan saavuttaa vain 

häiriintymättömän peruskierron toistuessa. Kapasiteettiin 

vaikuttaa siis ainoastaan tuotantoyksikön oma kyky suorit-

taa työtä häiriöttömässä työkierrossa sekä käsiteltävän ma-

teriaalin ominaisuudet. 

IvNETELMÄKAPASITEETTI 	eli K2-kapasiteetti on suorite- 

määrä jaettuna meneteimäajaila] 

Menetelmäkapasiteetin suuruuteen vaikuttaa käytetyn resura-

sin ja käsitellyn materiaalin lisäksi käytetty työmenetelrnä. 

Esim. kuviossa 3,32a voidaan olettaa työmenetelmän muuttuvan 

iltaa kohti jostakin syystä, jolloin K2-kapasiteetti piene-

nee, vaikka peruskapasiteetti pysyykin suhteellisen vakiona. 

Kuvissa 3.32 b ja c on tutkimuksiin perustuvat Ki ja K2-ka-

pasiteettien vaihtelut sekä keskiarvot. 
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KÄYTTKAPASITEETTI 	eli K3_kapaSiteetti on suoritu 

rä jaettUna käyttöaj alla 

Kyttökpasiteett11n vaittaa käytetyn resurSsifl, käsitel-

lyn materiaalin ja käytetyn työmeneteirnän lisäksi työnaikai-

set, työpaikasta johtuvat alle tunnin pituiset keskeytykSet. 

TYÖNVIEE KI PASITEETTI 	eli K4_kapaSiteetti on suoritUsmää 

rä jaettuna työnvaiheajal1a10I 

Työnvaihekapasiteetti 	vaikuttaa edellisten lisäksi työ- 

aikan olosuhteista johtuvat yli tunnin pituiset tauot. 
Kuva 3.52 d. selventöä aikakäSitettä verrattuna kapasiteet 

tikäsitteeseen. 

Kuva 3.32 d: KapasiteettikäSite - Aikakäsite 



3.33 Y k s i k k ö a j a t 

Joissakin tipauksissa on kapasiteetin sijasta soveliaampaa 

käyttää suhdetta ajankäyttö per määräyksikk'd eli climensiok- 

si tulee esim. h/m3itd, min/kappale jne. jotka kerrotturia 

suoritemäärällä antavat ko. työn a i k a m e n e k i n. 

Riippuen siitä, mitä jaettavana oleva aika sisältää, jao- 

tellaan yksikköajat seuraavasti: 

- perusyksikköaika 

- menetelmä 

- tuotanto 	II - kättöyksikköaika 

- työvaihe 
Nämä määritellään seuraavasti: 

PERTJSYKS IKKOAIKA 

TVUNETELMYKS IKKÖÄIKA. 

on aikakeskiarvO, joks saadaan 

kun perusaikojen summa jaetaan 

tuotetulla määrällä 

on aikakeskiarvo, joka saadaan 
kun menetelmäaikojen summa jae-

taan tuotetulla määrällä 

KYTTYKSIKKÖAIKA 	on aikakeskiarvo, joka saadaan 

kun käyttöaikojen summa jaetaan 

tuotetulla määrällä 

TYÖITAIHEYKSIKKOAIK.A on aikakeskiarvo, joka saadaan kuri 
työvaiheaikojen summa jaetaan tuo-

tetulla määrällä 

3.34 A i k a k e r t o i m e t 

Aikakertoimella ilmaistaan eri kapasiteettien ja eri aikojen 

väliset keskinäiset riippuvuudet. 

IENETELMi'iKERROIN eli 01-kerroin ilmoittaa menetelmäajan ja 
perusajan suhteet L2] 

T2 	Ki 	Ki 
Cl =-= 	, 	K2 =- 



Kuvista 5.4i a ja b ilmenee menetelmäkertOimen vaihtelut 

työn aikana. Samassa työmenetelmäsSä aiheuttavat olosuh-

detekijät pientä vaihtelua, mutta suunnilleen pysyy aika- 

kertoimen arvo stabiilina ja se ilmaisee käytetyn työmenetel-

män tehokkuutta. Siis mitä pienempi on 01-kerroin, sitä pa-

rempi on käytetty työmenetelmä. C1-kertoirflen käänteislukU 

on al-kerroin eli al = 	
Kerroin ilmaisee kuinka paljon 

työmenetelmä pienentää peruskapasiteettia. (K2 = al 	Ki) 

KYITCKERR0IiT eli 02-kerroin ilmoittaa käyttbliSäajafl ja 
käyttba.jan suhteen. 

02 = 	= 1 - 	K3 = (1 - 02) K2 

Käyttökerroin ilmaisee siis kuinka suurta osaa käyttöajss-

te eivoid.a käyttää hyväksi työvaiheen eteenpäin viemisek-

si, KäyttökerrOin on aina <1, kun taas C1-kerroin on ai-
na > 1. 1 = 02 - kerroin = a2-kerroin. Kerroin osoittaa, 

kuinka paljon työnaikaiset alle yhden tunnin pituiset tauot 

pienentävät menetelmäkapaSiteettia (K3 = a2 x K2 = al x a2 x 

Ki) 

4. TYÖNSUUNNITTELU JA TYÖNTUTKI-

lvi U K S E T 

4. 1 TYÖNSUUNNITTELU 

suunnittelu jKeantuu kolmeen tasoon: 

1) Pitkän tähtäyksen suunnittelu (PTS) 

2) Keskipitkän tähtäyksen suunnittelu (KTS) 

3) Lyhyen tähtäyksen suunnittelu (LTS) 

Keskipitkän tähtäyksen suunnittelu jakaantuu tuotesuunnit-

teluun ja työn elustavaan suunnitteluun (TAS). 

TUOTElJUNiiITTELTJ käsittää rakennusvaihtoehtojen valinnan, 
valmistusmenetelmien vertailun 

ja tuotteen kustannuservion laske- 



rsen eli tiedot, jotka päätöksen- 

tekijällä täytyy olla käytettävis- 

3Lfl 

TYÖN ÄLUSTAVA SUUNNITTELU sisältää alustavan massakäyttösuun-
nitelman, kustannukset sekä alusta-

van työn joituksen.Ll 

Lyhyen tähtäyksen suunnittelu tspahtuu tie- ja vesirakennus-

laitoksessa nykyään rakennuskaudekSi eli neljäksi kuukaudek-

si kerral]aan työn lopullisena tavoitesuunnitteluna (TLTS). 

TYÖN LOPULLINEN TAVOITESUUNNITTELU sisältää työkohteen työ- 
määrien inventoinnin, lopullisten 
resurssien ja resurssiyhdistelmien 

valinnan, kestoaikalaskennafl sekä 

yksityiskohtaisen kustannuslasken-

nan . [ 8'7 

Kuvassa 4.1 on esitetty hankesuunnittelufl organisatoriset 

tasot valtion rakennusvirastossa. 
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Kuva 4.1: Hankesuunnittelun organisatoriset tasot 



4.2 TALOUDELLISUUSSTIIDPWI 

TAI0UDELLISUUSSTÄNDAPWIT ovat tuotesuunriittelUa, työn- 
suunnittelua, työnjohtoa ja 
valvontaa palvelevia toistu- 

vaan käyttöön tarkoitettuja 
tietoja kustannuksista, mate-

riaalista, ajasta ja menetel-

mistä 	[20] 

TaloudelliSUUSStandard.it jakautuvat hankesuunnittelUfl 

tason perusteella: 

— pitkän tähtäyksen suunnittelu 

— keskipitkän tähtäyksen suunnittelu 

- lyhyen tähtäyksen suunnittelu 

Suunnitteluvaiheen perusteella jako on: 

- menetelmien ja toimintavälineiden valinta 

— ajoituslaskelmat 
— materiaalin käyttö 
— kustannuslaskelmat 

— muut standardit 

Kuva 4.2 esittää nykyiset standardit ja niiden jakau-

tumisen suunnittelutason ja suunnitteluvaiheen perus-

teella. 
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Kuva 4.2:. Taloudellisuusstafldardikeflttä 



4.21 S t a r d 	r d i e n 	k ti y t t ö 

TaloudelliUUSSt8fldarja ktirtetään johtamistOilfliflflafl 

eri vaiheissa: 

- suunnittelussa 

- valvonnassa 

- tavoitteiden asettelussa 

käytetään kaikilla hankesuun- 

nittelun tasoilla: 
- pitkän tähtäyksen suunnittelussa 

- keskipitkän tähtäyksen suunnittelussa 

- lyhyen tähtäyksen suunnittelussa 

TIEVEKKO- 	TUOTE - 	 TYONI S1iUNNiIT- 	TYON SUUNNIT- 	RAKENTAMI- 

SUUNNITELMA 	SUUNNITELMA 	TELU KOKO 	 TELU RAKEN- 	NEN 

F4ANKKEELLE 	NUSKAUDEKSI 

PTS-STANDAR- 	KTS (PTS)- 	 KTS (LTS)- 	LTS (KTS)- 	LTS-JA 

DIT (mk/km) 	 STANDAROIT 	 STANDARDIT 	 STANDARDIT 	VALVONTA 

(mk/km, mk/yks) 	(mk/yks.) 	 ( mk/yks) 	 STANDAROIT 

Kuva 4.21: TaloudellisUUSStaflda.rdiefl käyttö hanke- 
suunnittelun eri vaiheissa 

4.22 T a 1 o u d e 1 1 i s u u s s t a n d a r d i e n 

laadinta työntutkimusten 

a v u 1 1 a 

TVH:n työntutkimussystematiikka on seuraava: Rakentamis-

vaihe tutkitaan prosessitutkimuksena, työnvaihe menekki- 

tutkimuksena ja kapasiteetit lisäaika- ja kapasiteetti- 

tutkimuksena. 

Tutkimukset ajoittuvat kuvan 4.22a mukaisesti työn kes-

tolle: 5] 
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Kuva 4.22a: TyÖntutkifliU5tCfl joittaminefl työnvaiheefl kestolle 

Standardiefl laadini.sSs. suoritetaan kuvan 4.22b:n mukainen 

käsittely. Kuten kuasta ilmenee niin rnenetelmäkapasiteet 

tistndardien laadintaan käytetään kapasiteettitU.ilk3. 

4.23 }1 a 	a s i t e e t t 1 t u t k i m u s 

KpsIT:ETTIT1JTKINUKSELLA tackoitetaafl tutkimusta, jonka svul- 
la selvitetään toimirtavälifleefl erus-

ja menetelmäkaPaSiteetti koneen ys-

kenneilessä määrättyjen olosuhteiden 

vallitessa. 3] 

4.24 Llsäs iktutk1mUS 

LISL.IKXTUTKIi4UK3ELLA tarkoitetaan tutkimusta, jonka avulla 
selvitetään tietyssä tybnvaihees-

sa tyskenteleVäfl toimintavälineen 

ajankäyttö 	[3] 

5. 	T U T K 1 M 11 S 

5 . 1 
	

,fl 	 1 - 	 1. 

5.11 Y 1 e ± s t ä 

Työntutkimusaineisto koostuu vuosina 1968-69 tie- ja vesira-

kennuslaitokSen sekä Valtion rautateiden suorittamista. mene-

telmäkapasiteetti tutkimuksista. Koko tutkimusmateriaali kä-

sitti 235 menetelmätutkimuSta, mutta puutteellisten tietojen 

vuoksi jouduttiin hylkäämään 45 tutkimusta, jolloin lopulli-

nen materiaali jäi 190 tutkimukseksi. Suurimpina puutteina oli: 

1) Konetiedot uuttuivat 

2) Vanha lomake (=puutteelliset tiedot) 

Käytetyssä materiaalissa oli seuraavia virheitä ja puutteelli-

suuksia, jotka on otettu huomioon hajonnan suuruutta selvitet-

täessä. Yleisiä puutteellisuuk is, joilla ei ole suurta rner-

kitystä tuloksiin: 

1) Kääntökulma arvioitu piirroksesta, ellei merkitty 



2) uton vaihtoiiko. ;:iti.ttU piirroksesta ellei merkitty 

3) Pokjan laatu oletettu kovaksi, ellei muuta ilmene 

4) rIassan poisturaa laskettu teoreettisesta poikkileikkaUk- 

sesta 

5) Kivisyys puuttuu yleensä 
o) yu1JettaJan koneeli-aoloVUOSi3Sa, koneen iassa, tyopaJfloS3a 

ja masamääriSSä 1/2 on pybristetty ylöspäin. 

Tireiti ja 	eellisuuk3a, jotka vaikuttavat tuloksiin. 

1) irroitus 	oletettu 	r5n ajaksi 8 	a.inei3tO3tC 

2) ler:pauS 	8 

3) kaapiminen 	'I 	
1? 	5 

4) tasaus 	 5 	' 
5) tasaus 	vai}toajak3i 0.5 aineistosta 

6) odotus 0.5 /o 

7) ylipitkästä täyttbajasta oletettu 15 T 

osa in. 	ja/tai kaap. 	työnaikena 

8) kivisyys-1 	arvioitu 8 

9) lavakoko arvioitu 2 

10) \redenalaiflefl kaivu 4 

ii) liukkaus hiritsi paljon kuormausta 2 J 

12) luiska jätettiin karkeaksi 2 % 
13) auton 	eruutustie kalteva 

tai eritt. huono 

14) lämpötila arvioitu 2 % 
15) sateisuus ja valoisuus arvioitu 2 % 
16) kuljettaja aivan uusi ( 	1 kk) 4 % 
17) routa - jää 4 % 
18) ylisuuria maakivi-ä 2 % 
19) kuljett'ajan kokemus arvioitu 2 % 
20) routa erittäin sitkeä 2 

21) routa rä.iäytettiin 2 

22) asteittainen siirto Duuttuu 1 

23) kone auttoi auton iiikkeellelhdössä 1 

5.12 Tutkimus ohjeet 

1enetelmätutkimuksella on tarkoitus määrätä koneen perus-

kapasiteetti ja. menetelmä 1. C1-kerroin. 
Ki 

K = 	K 

Ei = peruskapsiteetti 

= massamäärä 



I'1 	pruik. 
= :ene Oi 	k_J3 1 t( 	t1. 

) 	 ja Ul-koLToin : 	räävti OCL'U3- j :ne- 

reteLkps3iteetifl. 	iis.3i es 	(3e33ä k tet±n riir1 ni- 

r.it.y3tt 	Itt:iVtit 	itet.: 	e 	eki,jt, jotka rikut 	- 

vt selitsttävien 	itteiden 3uurLuteen, ovat elittäriä 

ksiei -t 

;.121 Selitel vät käsitteet 

Nasaiärä 
i.assakäsiteet on käsitelty luvussa 3.31. 

ie r u. sai ka 
Hyciraulisen kaivukoreen perusaika jaetaan ne1jiän eräaikaan: 

Til Kauhan täyttöaika 
T12 Kantoaika (kääntyminen kauha täynnä) 

T13 Tyhjennysaika 
T14 ?aluuaika (kääntyminen kauha tyhjänä) 

Eräajat määritellään kuvan 5.121 rukeisesti. 

Raj akohta 

Kauha aLkaa täyttyä 

TIl Täyttö 	 - 
Kauha irtoaa maasta 

T12 Kanto 	. ............ 
... 	 . 	Tyhjennysliike alkaa 

T13 Tvjennys 	L.. 
- 	Tyhjerityminen loppuu 

Maata.. ei tule kauhasta 
T14 Paluu 

Kauha alkaa täyttyä 

Kuva 5.121: Perusajan jako 

Hydraulisilla kaivukoneilla esiintyy seuraavia menetelmän-
lisäaikoja: 

TL 21 Äuton vaihdon odotus 

TL 22 Irroitus 

TL 23 Lemppaus 

TL 24 Työpaikan tasaus 

TL 25 Yaapirninen 
TL 2 Kauhan puhdistus 



TL 27 Lamien rikkorni.nefl 

TL 28 Kamien setteiu kuorrnaafl 

5.122 Selittävät käsitteet 

Koneeseen liittyvät käsitteet 

Koneen teknisten ominaisuuksien indikaattorina käytetään 
työpainoa (tn), moottorin SAE-hevosvoimia ja kauhatila-
vuutta (SE-kukkuramitta). Lisäselittäjinä käytetään kb-

neen ikää (vuotta) ja käyttötuntirnäärää (100 h). 

Kuljettajaan liittyvät käsitteet 

ienetelmäcapasiteettitUtkimuk5ena huomioidaan kulj etta-
an koneellaolovuodet ja maarakennusalan kurssit. 

Palkkaukseen liittyvät käsitteet 

Koneen palkkaus jaotellaan suorite- ja aikapalkkaukseen. 
TVL:n koneet muodostavat oman ryhmänsä. 

TyökokonaisUuteen liittyvät käsitteet 

TyökokonaiSuus ilmaistaan TVL:n tierakennustöiden mukai-

selia suoriteryhmittelYllä. Hydraulista kaivukonetta käy-
tetään seuraavissa töissä: 

Littera Työ 

1130 Raivaustyöt 
1310 Avo-ojitus, jokien ja purojen 

pe rkaus 
1350 Rumputyöt 
1410 Kallion leikkaus 
iio Maan leikkaus 
1520 Pehmeän perusmaan poisto 
1530 Pengermassojen hankinta tie- 

linjan alueen ulkopuolelta 
1610 Suodatin- ja eristyskerros 

1620 Jakava kerros 

Kaivumassat voidaan tyhjentää sivuun, kuorma-autoon, trak- 
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toridumpperiiri tai maansiirtovaullUU-fl. 

Tybineneteinlään liittyvät käsitteet. 

Rydraulisella kaivukoneel1a esiintyy kuvan 5.122 a mukai-

set työmenetelmät. 

1 

1 

1 
Työmenetelmä 1: 
Yhdensuuntaiskaivu 

i-k1' jJJILL 

Työmenetelmä 2: 

Rintamakaivu 

Työmenete1m. : 	Työmenetelmä 4: 

Kannaksen poisto 	- 	Kaivannon teko 

Kuva 5.122a: Hydraulisen kaivukoneen työmenetelmät. 

Nateriaaliin liittyvät käsitteet 

Materiaalin kaivuvaikeusluokka on määrätty Imatran Voi-

ma Oy:n luokitusta käyttäen. Kuva 5.122b osoittaa IVO:n 

mukaisen kaivuvaikeuden arvioimisperusteet Ei]. 
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1 .ajititIOet 
lumi rakci'ct 
na.dajit: 	hkk- 
k:Lincn 	sora, < 1.7 < 400 
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< 1 300 	0... 5 > 1.5 
K: 1 

hiekka, hiLta, 
hicsu, 	ilirkli (0 . . . 12) 
savi, 	licju, 
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kautuncct ja 
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Kuva 5.122b: Kaivuluokan arvioiinisperusteet 

Olosuhdetekijöihin liittyvät käsitteet 

Kapasiteettiin vaikuttavina tekijöirä kirjataan tutkimus-

lomakkeeseen seuraavat tekijät: 
— RintauksBfl korkeus ja sen vaihtelut 

— Lumen ja roudan paksuus 

— Materiaalin kosteus 
— Ilman lämpötila 

— Sateisuus ja valoisuus 

— Pohjan laatu 
— Kaaviokuva kuormauspaikasta 

5.123 Tutkimuksen suoritus 

Tutkimus suoritetaan kaivukoneen normaalin työskentelyn 

aikana ja työmenetelmän ja olosuhteiden on pysyttävä yli 

80 %:sesti muuttumattomina. Tutkimuksen kesto on noin 50 

tyokierrosta Tutkimuskaavakkeina kaytetaan liltteen 1 

ja II mukaisia menetelmatutkimus- ja kone- ja kuljettaja- 

kaavakkeita. 
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5.1) FeruSrnater1aaJmn 	koostUmUS 

Perusmateriaa]in koostumus koneen suuruusluokan ja työn lit-

teran mukaisesti jaoteltuna ilmenee kuvasta 5.13a, josta 

huomataan, että maanleikkausta kaivukoneella KKH12 dn 82 
tutkimusta, joka on tarpeeksi suuri otos, josta saadaan esiin 

eri tekijöiden vaikutus kapasiteetteihin. Materiaalin pie-

nuus määrätyille työlitteroille ja konekokeille on huomioitu 

hajontaa selvitettäessä. 

LI T TERA KKE 08 KKH 12 	KKB 18 	KKH 27 

1130 1 1 	1 	- 

1310 10 4 	- 	- 

1330 4 5 	 - 	 - 

1410 5 2 	- 	- 

1510 14 82 	16 	1 

1520 10 12 	- 	- 

1530 3 - 	 - 	 - 

1610 1 6 	- 	- 

1620 1 1 	- 	- 

49 123 	17 	1 

Kuva 5.13a: Tutkimusmateriaalin jakautuminen litteran 

ja koneen suuruusluokan mukaan. 

Kuvassa 3.13b ilmenee koko aineiston jakautuminen kääntökul-

man suuruuden funktiona. Huomiota kiinnittää 180 °  kääntökul-

man yleisyys. Syynä tähän on yleensä huonosti valittu työ- 

menetelmä tai työnjohdon välinpitämättömyys lastausajoneuvOn 

paikkaa valittaessa. 

Tutkimusaineiston rintauksen korkeuden jakaantuminen koko 

aineistossa selviää kuvasta 3.13b II. Ylisuuret korkeudet 

(4 m) selittyy siten, että kaivukone on kuokkakaivulaitteilla 



:1: 

:ii•iiiiIIuIii' __ 
1I IEU 

ruuiui;iiiinuu __ 
EiiII;;IIU--UIIiIUi-_aa-- 

____ 

IRIIIflhIAi 
NIiUIIIIIflhiIIIfliNhIiIiiiU 



- 1 __ :iII1Li"1' iii ii !UUUUII 
_ _ _IIiNiiLla'ml IIiiii 

____ 
11111 ________ 

_ _ - iiuIr iPj1IFII 
_ _ 

'MI- 
__ _ llU! __ 

II 
_ U1I11liiiIIiP11iIIIU_:. 

'iIIIIIIII•II 
11111111111111111111111151M 

Uui!IIIII1i 
MIIUIIi 11lll1IIIIII11l1lU1iII1I1111N111111 

1IIIIIIIIIIIfl 
jIIjII•jUj 





kaivanut rinteuhSel) slapuoLeit Ji uuti;n. motOrlr7alia on 

velunut taI kauhaila valutet ru koneen ulotiv.j.LI.e. 

lainen työmeneteliti on erittäin epäeduilinen, koh.i koneel.io 

tulee hukka-aiKoja materiaalin vierityksestä ja kuban tyt 

tö tapahtuu epäeduttisesta aita.sta ja kauhon yttöeste 

pieneksi ja 	yttös:.r-a pitKäksi. liaalajien muaisevta ja- 

kautumasta (kuv 	. 1 b III) selviää tutl imuksen kannalta i';äyt- 

töKel3OISet r?teriaai1 • k:ienoil rnoreenit ja aurskesoran 

kuor:aus täytyi ihisitteiyssa jättää pois. kuva. 5.1.3 IV ii 

maisee tutkimusaineIston »akautuman maaiaj iii Losteuden oe-

rusteelia. 

ikeLlä aintuu koneKoon 	1 ^ litteraila 151 teemien 
töicien tut:imusten jakautuma eri tekijöiUen perusteella il-
menee kuvista .1;c ja 	Luvan .1cI:stä ilmenee, et- 

tä käytössä on 	äiasassa työmenetelmät 1 ja 2, mikä on ael 
viö, koska aineisto käsittää vain maanteikkausta. ioud-sn 
paksuuden muKaInen jakautuma on tutKimuksen .annata iran-

teelLiinen (kuva .1c±I) samoin kosteutlen (Kuva 5.1clII) 
vaikkakin tältä työlitteralta puuttuvat märät maalajit. Läm-
pötiian (Kuva 5.1cIV) jakautuma tutkimusten kannalta on 

heukohko, koska 0. . . - 10C alueen ulkopuolelta on vain yk-
sit.yishaveintoja, joihin muut mandolliset olosuhteet vaikut-
tavat voimakkaasti. Kuijettajan palkkauksen mukaisesta ja-

kauturnasta (Kuva 5.l3cV) härnrnästyttää urakka- eli suorite-

palkkauksen vähyys ja koneurakoitsijoiden kuljettajien ta-
vallisin palkkaustapa on ns. piiskarahan maksaminen eli pe-

rustuntipaikka + mäsrätyt lisät suoritusmäärän mukaan. Naa-
rakennustöiden aliarvostus ja työvoiman liikkuvuus ilmenee 

kuvasta 5.1ai, koska valtaosa kuijettajista on ollut samal-

la koneella vain 0... 1 v. Koneen ikäjakautuma tutkimukses-

sa (Kuva 5.13d11) noudattaa yleistä hydraulisten koneiden 

iköjakautumaa Suomessa ja siitä ilmenee hyvin vuosi 196, 

jolloin maarakennuskoneinvestoinnit olivat maksimissaan. 

Rintauksen korkeuden vaihtelut (Kuva 5.13d111) ovat tutki-

muksen kannalta myös erinomaiset. Eri maalajeilla suon-

tettuja töitä (Kuva 5.13d IV) on riittävästi lukuunottamat-
ta rnurskesoraa, jonka ei pitäisi kuulua tähän litteraan ja 
joka on tielinjalia olleen murokesorakasan lopun leikkausta. 

fääntökulmien jakautuma ilmenee kuvasta 
(. 1 d v). 
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.2 ,IUEI3J?0i 	IT?LY 

5.2lAine13t0fl v 	imistelevs käsi t- 

t e 1 y 

LenttätUtkimUSefl jälkeen suoritettiin käittelykelvOtt0 -

Lan rateriaali.fl poisto ja jälje]iejääneet 190 tutkiiusta 

taujukoitiin ja epäjatkuvat muuttujat koodattii-fl seuraa- 

van taulukon riiukaisesti 

Hyd.rauliStefl kaivukoneiden (fEi) taulukointi: 

Sarakkeet 

1 Juokseva numerointi 
2 Tutkimuksen rek.nO (piiri/piirin tutk.no/vuosi) 

3 Konekoodin luokka 
4 	1 	 pääryhinä 

5 	—"— 	konelaji 

6 	—"— 	suuruusluokka 

7 	-"-. 	 käytön inuk. varusteet 

- kuokka, tav. 	01 

— 	1 	 muoto 	08 	luiskak. 09 

- pisto 	06 
- koura 	07 

8 Apuresurssi 

- on 1 
- ei 2 

9 	Työlaji 

- irrotet. mater. silTUUfl 	 1 
- irrotus ja sivuun 	2 

- kasasta kuormaus 	3 
— irrotet. niater. kuormaus 	4 

— irrotus 1a kuonnaus 	5 

10 Littera (A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5, F = 6, 8 = 7) 

11 Työmenetelmä 

LJJ4dL  

Mui stipaikko j en 
lukumäärä 

3 
7 

2 

5 

Yhdensuuntaiskaivu. 1 

Kannaksen poisto 3 

Rintamakaivu 2 

Kaivannon teko 4 

 

12 Kuormaustapa 

yksipuolinen 

kaksi 2 

 



ii 
13 	KuljetuskalUtOfl ijaintitaS0 

sama 1 	ylempi 	3 
alempi 2 

14 	Luiskaau0e 	- 

15 Kääntökulma 	(°) 
16 Autoa vaihtomatka 	(m) 

17 Pohjan laatu 

—kova 	1 

- pehmeä 	2 

- liukas 	3 
- vetinen ja liikaa 	4 

18 Runtauksen Iorkeus 	(din) 

19 -" 	min + 

20 max - 

21 Massan poistuma 100 ktl/m 

22 Maalaji 

Lo 	01 	1IsIr 12 

KiSr 	02 	SaNr 13 

Sr 	03 	Lj 14 

Hk 	04 	Mii 15 

Et 	05 	ilm 16 

lIs 	06 	Tv 17 

Sa 	07 	Raivjäte 18 

LjSa 	08 	Murske 19 

SrMr 	09 	RTV 20 

HhNr 	10 	KTV 21 

HtMr 	11 	MTV 22 

23 Kivisyys (10 %) 	1, 	2, 	3, 	•... 	eto 
24 Kaivuhuokka IVO 

25 TK 

26 Lunta 	(dm) 

27 Routaa 
28 Kosteus 

- 	K 	1-12 
21 

- 	M 	2-22 

- 	V 
33 

29 Lämpötila 	( 0c) 
30 Sateisiius 

—L 	1 
—R 	2 

—V 	3 
_P 	4 

31 VaJ.oisuus 
—R 	1 

—V 	2 

—11 	2 

- oma kone 	3 	(TVL) 

33 Kuljettajan palkkaus 

- urakka 	1 

- omistaja 	2 

- puska 	3 
—tunti 	4 

3 
3 
1 

3 
3 

3 
3 
2 

1 

1 
1 

1 
2 
2 

3 
1 

1 

1 



34 Kuljettajan kokemus ja ammattitaito 2 

- 	koneellaolo vuodet (v) 

35 Kurssit 1 

—on 	1 

—ei 	2 

36 Koneen ikä 	(v) 2 

37 Käyttötunnit 	(100 h) 3 

38 Teho 	(SAK, hv) 3 

39 Työpaino (ta) 2 

40 Kauhan tilavuus 	(10 1) 3 

41 Kauhan mittaustapa 1 

1 	SAE 	kukkura 
2 	SAE 	tasamitta 

3 	arvio 

42 Asteitta5_nen siirtyminen 	(omin) 3 

43 Täyttöajan keskim.arvo 2 

44 min (-10 	) 2 

45 max 	ii 2 

46 Kantoajan keskim. 2 

47 min. 2 

48 max. 	ii 2 

49 Tyhjennysajan keskim. 2 

50 min 2 

51 max 2 

52 Painuajan keskim. 2 

53 min 	Ii 2 

54 max 2 

55 Täyttöaikojen summa 4 

56 Kanto 4 

57 Tyhjennys 	ii 	 II 4 

58 Paluu 	 ii 	 ii 4 

59 Auton vaihtoaikojen summa 	" (vaihdon odotus) 4 

Go Irroitus työn aikana 4 

61 ' 	vaihto 	• 	ii 4 

62 " 	odotus 	fl 4 

63 Lemppaus työn 4 

64 vaihto 	Ii 4 

65 odotus 	" 	ii 4 

66 Työpaikan tasoitus työn aikana 4 

67 " 	vaihto 	" 	" 4 

68 ' 	odotus 4 

69 Kaapiminen työn 	tt 4 

70 vaihto 	ii 4 

71 odotus 	ii 4 

72 Muut mandolliset menetelmälisäajat 4 

73 Koodi menetelmänlisäaikoihi-n 1 

- 	asettelu kuormaan 1 

- 	kauhan puhdistus työ— ja vaihtoaikana 	2 

- 	kansien rikkominen 3 
- 	jäiden työntö syrjään 4 

- 	lavaxi puhdistus kauhalla 5 
- 	luiskan tasaisa 6 

74 Perusaika (omin) 5 



75 Meneteljn.nhisiiajat (emin) 	5 

76 Menetelmäaika 5 

77 Thjennyspaikka 1 

- traktori 1 

—ta.KA 2 

- naa.nsiirtOaUto tai dumpperi 3 

- siVUlul 4 

78 Massat (m3lit) 3 

79 Massat (muut) 3 

80 Koodi edelliseen 1 

m3ktd 1 

81 Työkiertojen liumäärä 3 

82 Peruskapasiteetti (m3itd/h) 3 

e3 Menetelmä 3 

84 " 	 kerroin 3 

85 Massojen mittaustapa 1 

- 	 teor. lavakoko 	1 massalask. 6 

- 	 arv. 	2 

- 	 teor. kauhatil. 	3 
- 	 ar\J. 	4 

- 	 arv. 	-täyttöaste 	5 

86 Kulj. kaluston lavakoko 2 

- 	46m3 	1 

- 	7-9" 	2 

- 10 - 12" 	3 

Taulukoitu aineisto on arkistoituna TVH/Järjestelytoiist0S3a. 

5.22 Aineiston alustava tieto- 

k o n e k ä s i t t e 1 y 

5.221 Korre1atiomatriiSi, keskiarvot ja -hajonnat 

Selittäjien ja selvittävien funktioiden välinen riippu-

vuus määrättiin korrelaatiornatriisin avulla. Matrii 

sun otettiin mukaan seuraavat muuttujat: 

Muuttuja Keskiarvo Hajonta 

Konekoodin suuruusluokka 2.90 0.60 

Käytön mukaiset varusteet 1.20 1.23 

Apuresurssi 1.84 0.37 

Työlaji 4.92 0.31 

Littera 1491.50 76, 	16 

Työmenetelmä 2.03 0.94 

Kuormaustapa 1.14 0.34 

KuljetuskalUstOn sijaintitaso 1.12 0.36 

Kääntökulma 126.87 45.72 



28.10 16.22 
Auton vaihtomatka 

1.28 0.71 
Pohjan laatu 
Rintauksefl korkeus (dm) - 	 14.94 10.15 

Rintauksen vaihtelu (dm) 8.78 7.82 

Maalaji 
8.30 3.93 

Kaivuluokka (IVO) 1.97 1.21 

Kaivuluokka (TK) 
3.10 1.73 

Routa (dm) 2.12 2.02 

20.47 6.63 
Kosteus 

Lpötila (C°) - 	 4.85 6.15 

Routa/rintaus - 	 0.15 0.16 

Sateisuus 
3.90 0.49 

Koneen palkkaus 1.19 0.39 

Kuljettajan palkkaus 3.28 0.90 

Kuljettajan kokemus (v) 2.54 2.05 

Kuljettajan kursit 1.88 0.33 

Koneen ikä (v) 2.17 1.23 

Käyttötunnit (100 h) 23.08 17.07 

Koneen teho 	(hv) 82.12 30.52 

Työpaino (tn) 14.78 4.67 

Kauhakoko 	(SAK, 	10 1) 75.56 28.36 

Asteittainen siirtyminen (c 15) 1.062 0.061 

Täyttöaika (cmin) 13.36 4.08 

Kantoaika (cmin) 11.32  2.65 

Tyhjennysaika (cnin) 4.76 1.63 

Paluuaika (cmin) 9.93 2.68 

täyttöaika/työkierrot (cmin) 14.40 3.93 

kantoaika/tydkierrot (cmin) 11.63 2.63 

tyhjennysaika/työkierrot (cmin) 5.46 1.90 

paluuaika/työkierrot (cmin) 10.27 2.74 

Vaihdon odotus 	(ci6) 1.087 0.094 

Irroitus 	(Cii) 1.051 0.096 

Lemppaus 	(C12) 1.035 0.064 

Työpaikan tasaus (C13) 1.014 0.030 

Kaapiminen 	(C14) 1.020 0.050 

Muut menetelmäkertoimet (C17) 1.014 0.052 

-3 työaikana 1.077 0.116 

-3 vaihtoaikana 1.019 0.041 

-3 odotusaikana 1.024 0.065 

Perusaika (cmiii) 41.73 8.50 

Menetelmäaika/työkiertO (cmin) 11.55 8.98 

Menetelmäaika (emin) 53.28 13.44 

Menetelmäkerroin 1.28 0.22 

Massat/työkiertO (m3itd) 0.74 0.26 

(Maksimi - minimi) täyttöaika (enin) 8.97 4.32 

(Maksimi - mmmi) kantoaika (omin) 4.87 1.78 

(Maksimi - minimi) tyhjeunysaika (cmin) 3.97 2.43 

(Maksimi - mmmi) paluuaika (cmin) 8.00 2.41 

Täyttöaste 0.96 0.26 

Rintauksen neliö 3.96 0.89 

Tyhjennyspaikka 2.00 0.11 

Työkierrot/tutkimus 62.55 16.22 

Peruskapasiteetti (m3itd/h) 110.33 45.40 

Menetelmäkerroin 1.28 0.22 

Menetelmäkapasiteetti (m3itd/h) 86.63 31.48 

Massojen mittaustapa 1.28 0.45 

Kuljetuskaluston lavakoko 16.11 5.34 

L) 



;crhiteVyyS ilmoit- 

ta tulosten yhteydessä [ii] 

- melkein merkitsevä 	(5 %) + 

- merkitSeVä 	(1 ) ++ 

- vavasti merkitseVä 	(o. ,)+++ 

5.222 RyhmitteiY0hje3rfla 

PLyhmittelyoilJellla pyritään lytämän funktioi- 
den riippuvuuksiefl muotoja jakamalla aineisto tiettyjen 

muuttujiefl perusteella. ryhmiin seuraavasti 

Koko aineisto 	Jako ryhmiin 	Jako rymiin 
ensimmäisen 	toisen 	jne 
muuttujan 	muuttujan 
avulla 	avulla 

Saadut parhaat ryhmittelytulOkSet on esitetty tulosten 

tarkastelu osassa (5.3) 

5.23 R e g r e s s i o a n a 1 y y s i 

Selitettävien unktioiden lopullinen malli saatiin 

valikoivalla regressioanalyySillä 	11 ,22] Selittäjät 

ja niiden transformaatiot saatiin korrelaatiomatriisin 

ja ryhmittelyohielman tulosten perusteella. Regressio-

malleja ajettiin kaikkiaan 64 kpl, joista 44 mallia on 

käsitelty tulosten tarkastelun (5.3) yhteydessä. 
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5 . 5 	TULOKSET JA TULOSTEIJ TARIKASTELU 

5.51 	2 e r t 	1 k s 

Perusajan osien liikeryhmäaikojefl tarkastelussa esiintyvä 

keskimääräinen liikeryhmäaika on hajontakuviOSta valitun 

keski-, keskeis- tai valta-arvojen keskiarvo. 

5.511 Täyttbaika 

Keskimääräinen täyttöaika koko aineistosta oli 13,36 ± 
4,08 omin. Naksiini- ja minimiajat jätettiin käsittele-

mättä, koska valittujen transformaatioiden lukumäärä oli 

65 ja tietokoneen muistikapasiteetin vuoksi jouduttiin 

karsirnaan joitakin alkueräisiä muuttujia. Maksimi- ja 

minimitäyttajafl arvo oli 18,97 ± 4,32 omin ja 10,01 ± 

2,78 cmin. 

Korrelaat iot 

Korrela.atiot suoritettiin sekä keskimääräiselle täyttö- 

ajalle että maksimi- ja minimitäyttaikojen erotukselle. 

Parhaat ja mielenkiintoisimmat korrela.atiot ja niiden 

merkitsevyys on esitetty taulukossa 5.311 a. 

Paras korrelaatio on kaivuluokalla sekä täyttöajan kes-

kia.rvon että hajonnan kanssa. Massojen mittaustavan kor-

relaatio johtuu siitä, että leikkaustyössä on koneiUen 

suuruudesta johtuen täyttöaika pidempi kuin ojankaivussa 

pienillä koneilla. 

Täyttajan korreloinnin muoto tutkittiin ryhmittelyohjel-

man avulla. Regressioanalyysiä varten saatiin seuraavia 

r i ippuvuuks la: 

Kaivuluokka: 

Ryhmittelyaineisto antoi erittäin selvän riippuvuuden 

TK-kaivuluokalle. Konekoon ollessa vakio saatiin kuvan 

5.311 a mukainen riippuvuus. Regressioanalyysissä käytet- 



tim trnsJOritiOita: 

x 25 

>: ?5) 

Korrelaatiokerroin ja merkitsevyys 

Nuuttuja Keskimääräinen 
täyttaika 

- 	.136 

'Max ja min. 
töaikojen 

täyt-
erotus 

- - 	.275 +++ Tyblji 

Kääntbkulma .318 .167 - 

int. korkeus .157 - .254 ++ 

Kaivuluokka IVO .509 .524 +++ 

- 	- 	IK .514 .509 +++ 

Kuljettajan palkk. .212 + - 	.045 - 

TyhjennySaika .405 .087 - 

Massojen mitt. 	tapa - 	.361 - 	.152 - 

Taului:ko 5.11a: Trttdajan korrelaatiOt. 

Kaivuluokella 2 oleva hyppäys alaspäin on saturmainen, 

koska mukana on vain kaksi tutkimusta. 

Kone koko 

RyhmittelyaineiStOSta saatiin eri työlitteroille kuvan 

5.311b:n mukaiset riippuvuudet ja regressioanalyysissä 
2. - 

kaytettiin transformaatioita x 39, (x  39)  ja V (x39). 
Täyttbaika pienenee konekoon kasvaessa, koska hevosvoi-

mien ja kauhakoon suhde [hv/m33 suurenee työpainon 
kasvaessa ja lisäksi kauhan leikkaavan osan pituus kas-

vaa. kauhakoon kuutiojuureen. Konekoon vaikutus huomioi-

tim myös valinnaisella muuttujalla (x 81 	x 40)/(x 78), 

joka on täyttöaste. 

Täyttöajan kasvu poikkeavasti litteralla 1500 eiheutuu 

siitä, että konekoon suuretessa kasvoi myös kaivuluokka 

eli saadun riippuvuuden selittää muut muuttujat voimak-

kaammin. 
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1oo uoaJon 	tuo iieoee kuiao L 	i . 	1 c ja JO o o Lit. 

oessioanaijj3iifl vain ouornxi x23. 

I1csieuien ap 	nrllioyytti seiittLii voimakkaos r,i 

Tioet uaaiajit ovat :.uta ja liejua, joita on 

ooroittaa. Kooteiosa :oaalajeissa on mm. hiesu- ja. 

Oi ii? oa eo 	rv)3 su :iti la ii 	uov ot 

dli3oo 	i lOtOO a oaatiLn rtadaiis eittin 

pieni vikatus ryhuitteljlli (kuva 5.iid) ja ree000t -

LyySiOSa. kirtett±in uoraan :27. 

i Vi 3 yJ  3 

Kivisyyden esiintymisen harvalukuisLiuden vuoksi sitä ei 

otettu mukaan ryhmittelyyn, vaan suoraan regressioanalyy-

alin. 

Rintauksen korkeus 

Ryhmittelyohjelma antoi kuvan 5.311 e:n mukaisen riippu-

vuuden täyttajalle. Koska pienet arvot ( 1.0 m) puuttui-

vat miltei täysin ja ne on erikseen tutkittu normaalisti, 

niin rii)3UVUuS on otettu suoraviiiraiseksi regressioana-

L:TYS iin. 

Regressioanalyysin valinnaisiksi selittäjiksi otettiin 

em. lisäksi lämpötila ja irroittava apuresurssi. 

Regressioa3llit 

Keskimääräiselle mmiii ja maksimi täyttösjoille sekä 
tsyttoikojen erotukselle saatiin maan leikkaustyossa 

mallit: 

J43 = 11,3 + 1,49 x 23 - 0,13 x 39 	 (1) 



• 	 '1 

-- 	
A 

= 15,5 	+ 0,56 (1: 25)2 

-- 	-- 	,- 	--,-J) 

= ke3ki::. 	yttika (omin) 
= miiim tayttoaka (cmin) 

J45 = maksimi tyttöaika (omin) 

L25 = kaivuluokka (TEl) 
• •)fl 	 1 	 -, - roueuo 

- kuiva 	11 
-- märkä 	22 
- vetinen 33 

= työpaino (tn) 

Erasimmäisei1ä askeleella jokaiseen malliin tuli selittä-
jäksi kaivuluokka (x 25). 

Ta11in hyvyys: 
Keskim. 4in. Maks. Erotus 

ia11i: (1) (2) (3) (ib) 

R 	= 0,53 0,45 0,54 0,49 

S 	= 3,22 2,50 4,90 3,76 

F 	= 9,03 26,33 85,38 66,64 

100R2  = 34% 20% 29% 24% 

Kertoimien merkit sevyys: 
x25 	 +++ 
x28 	 +++ 

x59 	 ++ 

Tutkimuksia 148 kpl 

IaUin pätevyysslue: 

x25 = 1,...,6 
x28 = 11 ... 33 
x39 = 8... 24 tn 
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1 	 ___________ 
2.. 	3 	 - 

kAiVOL..UOA (T) 	 UH4.'O [t) 

1.uva ..11g: Ninimityttiaika 	Euva 5.11h: Tiyttöaika iauha- 
kaivuluokan ja kosteuden 	koon ja rintau1sen syvyy- 
funktiona reressiofl •pe- 	den ruriktiona kaivannon 
rusteella 	 teossa urakkapaikalla rcg- 

ression perusteella 



koa j 	eLjJ nk1 	1.rllin (1) mukaan kc3teL 

ja kivisyyden, jolloiu selitystehokkuuS nousi vain 35,. 

kivisyys oiouttaa uoi 1 unin kosvun tytt2kaai ja 

kooteud.efl muuttuessa kuilTasta mrkW:in n. 0,7 ciin liyk-

sen. Iillit (1) ja (2) on esitetty reiisesti kuvissa 

5.511±' ja . jalliin (2) tuli kolrannefla j neljnr:eJ- 

ke]eell :ukaan 2intuksen korkeus ja l 	5ila, .j'- 

ks :osti1a selisysse oI:uuken 225. 

ssc:.ii kaivau.ou ecsse 

2sijes 	kt;oile, uiisi7Lle .a ssi:nill 	uiksi- 

::in ja :sinirin erotuksen sialli jktettiin ois, koska 3eli-

7steuokkuu3 jki sile 1 0:1) saatiin niailit: 

v43 = 7,12 - 0,19 x 13 + 2,41 x 32 	(4a) 

y44 = 2,29 - 0,19 x 13 + 1,82 	32 + 0,43 x 40 	(5) 

y45 = 10,25 - 0,22 : 18 -F 5,41 x 52 	(5) 

y43 = keskim. tyttöaika (cmin) 

y44 = rninirni tyttöaika (omin) 

y45 = maksimi täyttaika (cmin) 

x18 = rintauksen korkeus (dm) 

x32 = koneen palkkaus 

- urakka 	1 

- tunti 	2 

- TVL:ri kone 3 

x40 = kauhan koko (loi) 

Ensinsrkiaeli. eskeleella tuli rintauksen korkeus (x18) ja 

toisella eskeleelia koneen palkkaus (x52). 

kaiun hyvyys: 

keskim. ilm. Naks. 
P:aili: (4) (5) (6) 
R 	= 0,48 0,57 0,54 
S 	= 3,80 2,76 4,18 

F 	= 2,15 2,05 2,15 
100R 2 	= 255 53j 29 



IertCi:.iL : 	: tJE7' : 

}:eoki. 	i . 

x13 	 + 	++ 	 ± 

	

+ 	± 	 + 

+ 

:alij 	-rr3J: 

= -.. 	 -20 (L) 

x52= 1,2 

- 	r 	= J 

:obas js sljtis askel - oi'rat ralliin (4a) mukaan kauhan 

tilavuu1en ja cyöpainOn. Iauhan tilavuus vaikuttaa posi-

tiivisesi ja 	ty5aio ne 	iivisesti. :Iallin selitys- 

tehokkuus nousi j-iuo:rattava3ti neljännellä askeleella, 
samoin kertoimien merkitsevyys ja jäännöshsjonta, jonka. 

vuoksi malli esitetään tässä. 

y43 = 7,36 - 0,256 x 18 + 2,74 x 32 - 1,05 x 39 -+-0,169x40 (4b) 

x39 = tybosino (tn) 

IJallin hyvyys: 

R 	= 0,71 

s 	= 5,04 

F 	= 13,50 

ioort2  = 	50 

Kertoimien merkitsevyys: 

x18, x. 32 +± 

x39, x 40 +++ 

Samoin nousi mallien (5) ja (6) selitystehokkuus neljällä 
askeleella 50% ja 42%:iin. Malli 4b) on esitetty graavises-

ti kuvassa 5.311 h. (työpainon ja kauhakoon vaikutus on yli- 

istetty) y43=lO,1O - 0,256 x 18 +0,169x40 -0,664 V-300 



5.i.? 	koika 

keskinriiflefl hantooikE oli 10,57 + 2,39 crin, 	kimi 

± 3,6 cmin j minimi 8,94 ± 2,24 cmin. 

o r r ei a t jo t 

Kantoajan korrelaatioksi eri muuttujiin nJden saatiin 

koko aineistosta seuraavat: 

Luij. kaluston sij.taso 	-0,505 

Kääntbkulzja 0,374 

Rintauksen vaihtelu 0,196 	+ 

Kosteus 0,241 	++ 

Limötila 0,179 	- 

Kulj. kokemus 0,322 

Kuljetuskaluston sijaintitason vaikutus johtuu siitä, 
että Luljetuskalusto oijaitsi joko samalla tasolla. tai 

olemana ja kun autot ovat rintauksen alapuolella on kän-
tokulma DIeni. Lulettaj.n okemuksen korrelaatio selit-
tyy silld, etta kokeneilla kuijettajilla on vanhemmat ko-

neet, joiden kulmanopeus on pienempi vuosimallista ja 

kuluneisuudesta johtuen. 

Ryhmittelyohjelma antoi seuraavia muotoja korrelaatioille: 

Kään t ökulma 

Kuvasta 5.512 ilmenee kääntökulman vaikutus. Regressiomal-

lia varten voidaan sen olettaa olevan suoraviivaisen, kos-

ka kauhan kierron alkukiihdytyksen ja jarrutuksen osuus 

ajasta on 5 - 7 omin ja jatkiivan kierron nopeus 3 - 4 cmin/ 

90° . 	8J 

Koneen ikä 

Kuvan 5.312b mukaan kantoaika kasvaa koneen vanhetessa. 

Syynä tähän on pääasiassa hydrauliikan kehitys ja tehopai- 



Ti2 	
T1 

1 
Li 	 i-te4 < 	8-2.# 

:: 	
: 

/ 	 / 	 t600 

1 	1 	 1 	t 	1 	t 	L 	1 - - 	- 	____________--, J_ ---- j__ - 

c 	 1 2. 3 	 r, 	t - 

Ä4TÖULMA 	 & 	 P4J PA4O 

juva 	. 1 a: KintJu1rna 	-. 1 	: 	onu 	uva 5 	1 2c: 
-to1J 	 - 
Ln perusee11a 	 e-- 	aioa 

3e1i 	 1ieroi-'Ja :- 

TIZ k 	 T12. 	
ri- 

I5 °  

iuva 5.12d: Loseu3 	TT,rr 5.312e: Yryoiika maaraleikk7u3- 
ntoaika r;it- 	 1] 	 En lha )1 1 C 

tei1n eru3tee1ta 	 0 	 ree 

T42 

4- 
..-ooc 	001:. 

4f)4 flL A 
Kuva 5.12I': LantoaiLa haivannon 

teossa .cegre3siOfl perusteetia 



non (iv/tii) uureneminot uusini:isa mlleiJ. 0ayyn 

on raybo hydrau1iikka1UtPUfl tehon pieneneminefl 7iint(L'i-

en vlji3 Te3 	j1 	DUfl uluejst. 

Looi 	)±..O 

i.oneen painon vai:utu2 kantoaikan ilmeneo ku' 	.3.>12c. 

Ioneeri painon uureteSsa keivulaitteiden iertonoeUs i- 

ter».e 

osteus 

L.osteuien vikutu3 ilmenee kuvasta 5.)12i, josta näkyy, 
että vetisillä maalajeilla kantoaika on huomattavasti suu-
rempi. Tin aiheuttaa e, että työpaikkajäriestelyissä 

on vaikeuksia jolloin k!äntökulma on 180 0  sekä toisalt 
vetistä raal.jia tyty käsitellä kauhassa vrovaisemiin. 

Reressiomallit 

TVH:n työlitteroissa 1510, 1520, 1530, 1610 ja 1620 sa-

tiii neljän askeleen jälkeen mallit: 

y46 = 9,23 - 3,27 x 13 + 0,018 x 15+0,057x37 + 0,127x39 (7) 
y47 = 6,59 - 2,29 x 13 + 0,020 x 15+0,040x37 + 0,098x39 (3) 
y48 =11,25 - 3,47 x 13 + 0,023 x 15+0,077x37 + 0,122x39 (9) 

y46 = keskim. kentoaika (cmin) 
y47 = minimi kantoaika (omin) 
y48 = maksimi kantoaika (omin) 

x13 = kulj. kaluston sij. taso 
1 = sama, 2 = alempi 

xiS = kääntökulma 	(°) 
= kyttötunnit 	(100 h) 

x39 	typaino 	(tn) 

Selittäjät tuli malliin järjestyksessä: 

x13, x15, x37 ja x39 



0,58 

2 	= 	2,10 	1,7 

= 10,29 
7 

112 R 	12 	54 	29 , 

x39 ±±) 	(x39 ̂+) 

1 	1ti::::II1 	21 :1 

:1. 

= 1 si 2 

xiS 
= 450 

- 180 °  

x57 = 2 - 50 	(100 Ii) 

x39 = 8 - 24 tn 

Kaivannon teossa (ojankaivu ja rumpukuopan kaivu) saatiin 

kantoajalle reressiomallit kanden askeleen jälkeen. 

(10)  
(11)  
(12)  

y46 = 8,55 + 2,39 x 	13 - 0,227 x. 	29 

y47 = 6,79 ± 	1,92 x 	13 - 0,180 x 29 

y48 =10,19 ± 2,69 x 13 - 0,281 x 29 

y46 = keskim. kantoaika (omin) 

y47 = minirni kantoaika (cmin) 

y48 = maksimi kantoaika (omin) 

xiS = kulj.kaluston sijaintitaso 

1 = sama, 2 = alempi 

x29 = lämp5tila (0 ° ) 

Ensirnniisellä sskeleella tuli malliin 

x13 ja toisella x29. 



1, 

in i. 	H 

0,78 

9 

a:io 

.15 

k jij1.kE$ 	2 9 	1 

01lir 9tT- Tsue 

= 1 ja 5 (1 kuljetuskaluston sij. taso sama ja 

lempi) 

- 	JJ L 	... 	+ 	I) 

Lolrnarne]Ja ja neljinnellä skeleella malliin tuli mukesr 

messan ooistuma (100 m5ktd/m) ja koneen teho (hv). 

SeliystehOkkt-U5 nousi 53 :n keskim. kantomatkan osela. 

:T.aui -t 7 js 10 on esitetty raafisesti kuvissa 5.512 e ja . 

5.515 Tyhjennys2ika 

hcskimäräinEfl tyhjennyse.ika koko aineistosta oli 4,68 

± 1,60 omin, ja minimi 5,59 + 1,25 omin ja maksimi 7,43 

+ 5,01 omin. 

K on r e la a t i o t 

Tyhjennysajan 

raavat: 

Kaivuluokka 

Rauta 

: ost e u 

I':ulj . palkkaus 

orrelaatioksi eri muuttujista saatiin seu- 

0,195 + 

0,191 + 

0,237 ++ 
(\ 	1('' 
J, iO 	+ 

+±+ 
	±++ 



Tyjemyfljafl korreiti0ita voidnan kooteuden vaikutus 

e1ittiä 3illä, että kosteilla ja rnirillä raalaJeilla on 

yrkiny 	ta':;' 	. 

.iitt ijCifl 	.1ok33t 

:v.aivio:a 

ivuuok;z v3ikutukset y 	yaikau (kuva . i) 

selitttä eri maaljien tarttuvuus kauiaar. 1uvan 531b 
ero11la moreeneilla on pisin tyhjennyska. 

0 t 

Ioeudn vaikutus (kuva 5.13c) rii;uu myös se1väst 

raaiajista, koska hienot Mr ja Sa ovat vesipitoisempia 

ja til1iset maalajit tyhjentyvät huonosti kauhaste. 

Koneen paino 

Koneen painon vaikutuksen tyhjennysaikaan eri tylitte-

roilla (kuva 5.313d) selittää pääasiassa rnaalajien ja 

kaivuluokan muuttuminen konekoon mukana sekä normaali 

hajonta. Esimerkiksi litt. 1510 TK-kaivuluOkka oli 10 t. 
koneella 2,50, 15 t. koneella 3,05 ja 23 t. koneella 4,69, 

sekä litt. 1330 oli 10 t. koneella ateriaalina pääasias-

sa k, Ht ja 15 t. koneella SrMr. 

Regressiomallit 

Maanleikkauslitteroilla saatiin kanden askeleen jälkeen 

msllit: 

y49 = 2,39 + 0,30 x 25 + 0,063 x 28 	(13) 

y5O = 2,20 + 0,23 x 25 + 0,029 x 28 	(14) 

y5l = 2,65 ± 0,73 x 25 + 0,125 x 28 	(15) 

y49 = keskim. tyhjennysaika (omin) 
y5O = minimi tyhjennysaika (omin) 
y51 = maksimi tyhjennysaika (cmin) 
x25 kaivuluokka (TK) 
x28 = kosteus 
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Ensimmäisellä oskeleella malliin tuli kaivuluokka (x25) 

ja toisella kosteus 	(x2B) 

:llin hyvyjs: 
Kesk. T•iin. i•Iaks. 

R 	= 0,37 0,34 0,42 

3 	= 1, 1,04 2,77 
- 12 

= 18 

rtoi:ir 	:erkit3evyy.3 

vakio 

x25 
+ 

Tutkimuksia 148 kpl 

allin pätevyyslue: 

x15 = 1...5 
= 11 kuiva 

21 märk 

31 ittiTt) 

Komanne1la j neijäMilä ske1el]. i1 	ik± 

ja tyeypikk 	Öudä 	aiki 

pksute 	hjenritS.ika piteni, joka riippuu siitä, että 

kamit asetetaan varovaisemmin kuljetusvälineeSeen. 
Roudan vaikutusta tyhjennysaikaan selittää myös lämpötila, 
koska roudan syvyydellä ja lämpötilalla on merkitsevä kes-

kinäinen korrelaatio ja lämpötilan laskiessa hydrauliikka-

laitteet toimivat jäykemmin. Kauhan tyhjennyspaikalla oli 
vastaava vaikutus, siten että sivuun tyhjenriettäessä on 
tyhjennys nopein ja aika pitenee lavakoon pienetessä. 

Selitystehokkuus nousi 19 %:iin. 

Kaivannon teossa saatiin tyhjennysajoille regressiomallit: 

y49 = 6,29 + 0,67 x 	13 	+ 	1,13 x 	14 - 0,187x29-0,41x39 (16)  

y5O = 5,64 + 0,63 x 13 + 0,89 x 14 - 0,152x29-0,39x39 (17) 
y5l = 8,80 + 0,58 x 	13 	+ 	1,61 	x. 	14 - O,255x29-0,55x59 (18)  



d 

= keskim. tytij ennys ika (omin) 

y50 = minimi tyhjennysnika (cmiu) 

-:51 = maksimi yhjennysaika (omin) 

;15 = kuijetuskalUStofl sij. taso 

14 = luiskasuhde (1, 2, 3 ja 4) 

	

29 	lm5tila 00 

koneen tybpaiflO tn 

:t fl u0ojrj63i 	::oiliin oli 	14, <59, x29 ja .13. 

:±ni 

3e3k. 	min. 	Maks. 

	

= 	0,37 	0,84 	0,83 

3 	= 	1,04 	1,04 	1,68 

3 	= 	9,5 

	

135R2 = 	76: 	71% 	69% 

Lertoimier] merkitseVyys: 

vakio +++ 

:15 ++ ++ + 

+++ ++± 

x29 +++ +++ 

x39 +++ ±++ 

TutkimukSia 29 kpl 

Mallin pätevyyselue: 

xiS = 1 ja 3 
(1 = kuljetuskal. sij.taso sama) 

(5 = 	- 	
- 	 T1 - 	ylempi) 

:14 = 1, 2, 3 ja 4 =A + B 

x29 = -10°C ...10 ° C 

x39 = 8...15 tn 

Kuvissa 5.513 e ja f on esitetty mallit 13 ja 16 grafisesti. 
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Luiskauhteefl vaikutus johtuu siitä, että ojankaivussa, 

jossa luiskasuhde on 1 tai 2, tyhjennetään kauha useim- 

in sivuun, joka on nopeampaa, kuit suurempien kaivanto-

jen teossa. Työpainon vaikutus on satunnaisista seikois-

ta johtuvaa, koska konepainot kaivannon teossa vaihteli 

vain 8,0 - 14,0 t. vlillä. Lämpötilan laskeminen jäykis-

thä hydraulilaitteidefl toimintaa, josta syystä tyhjennys- 

ika pitanee. I'uljetuskaiustOfl sijaitessa kaivukoneen ylä- 

uolella joutuu kauha tekemn pideän tyhjennysllikkeefl, 

koska kauha on lähempänä puomia. 

5.i4 Paluu aika 

Paluuajan kekiarvot ja- ha.jonnat olivat: 

keskiarvo 9,71 ± 2,60 cmin 

niinirni 	7,86 -i- 2,27 omin 

ma1simi 	12,46 ± 3,23 omin 

Korrelaat iot 

Paluuajan merkityksellisimmät korrelaatiot olivat seuraa-

vat: 

Kääntökulma 	0,592 

iosteus 	0,283 

Konean palkkaus 	0,260 

£ulj. kokemus 	0,239 

Lulj.kaluston sij.taso 0,531 

Rintaukseri korkeus 	-0,606 

LIassojen poistuma 	0,435 

Läyttötunnit 	0,372 

Ryhmittelyohjelman antamat tulokset: 

Käänt ökulma 

Kääntökulman vaikutus selviää kuvasta 5.314a, ja siitä 

näkyy samalla, että koneen työpainolla ei ole merkitystä 

kauhan paluunopeuteen. Valinnaisina muuttujina regressio-

analyysissä oli sekä kääntökulma että neliöjuuri siitä. 
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K o s te u s 

Luvan 5.14b mukaan kosteus vaikuttaa vasta maaerän 
ollessa vetinen ja tämä johtuu siitä, että tällaisella 

alustalla koneen täytyy työskennellä varovaisemmin. 

Kulj ette jan oalkkaus 

Luljettajan palkkaus vaikuttaa kuvan 5.314c mukaisesti, 

mutta syynä näin voimakkaaseen korrelointiin on se, että 

urakkapalkalla työskennellessä koneen kuljettaja kiinnit-
tää huomiota työpaikka järjestelyihin (mm. kääntökulmaan 

ja enetelmäLn) ja siksi pääsee nopeean aluuaikaan. 

Re6ressiomallit 

Laanleikkausiltteroille saatiin kanden askeleen jälkeen 

malli: 

y52 = 	1,68 + 0,70 V15 + 0,00,054 	(37)2 (19) 
y52 = 4,01 + 0,039 x 15 + 0,036 x 37 (20) 

y53 = 	3,14 + 0,033 x 15 + 0,016 x 37 (21) 

y54 = 	5,35 + 0,047 x. 15 + 0,053 x 37 (22) 

Mallissa (19) on vain 1510 littera ja muissa malleissa 
koko 1500 littera. 

y52 = keskim. paluuaika 

y53 = minimi 	paluuaika 

y54 = maksimi paluuaika 

x15 = kääntökulma 

x37 = käyttötunnit 	(100 h) 

Ensimmäisellä askeleella tuli malliin kääntökulma (xiS) 

ja toisella käyttötunnit (x37) 



hallin hyvyys: 
Keskimäär. Min. IIaks. 

halli: (19) 	(20) (21) (22) 

R 0,59 	0,64 0,62 0,63 

3 	= 1,99 	2,08 1,83 2,59 

F 55,7 	10,6 

100R2  = 35 	41 38 % 40 % 

Kertoimien merkit sevyys: 

x15 
x37 	+++ 	++ 	+++ 

Tutkimuksia 148 kpl, malli (19) 139 kpl 

hallin pätevyysalue 

xiS = 45...180 °  

= 100.. .5000 h 

Kolmannella ja neljännellä askeleella tuli mukaan kaivu-

syvyys ja koneen palkkaustapa. Kaivusyvyyden kasvaessa 

paluuaika piteni, joka johtuu siitä, että kauhan kulkema 

rata on pidempi, koska sitä täytyy ensin nostaa ennen 

ktäntämistä ja toisaalta kääntökulma on pidempi, koska 

kuljetusväline ei voi olla aivan syvemmän kaivannon vie-

ressä. Koneen palkkauksen siirtyessä urakasta tuntipalk-

kaukseen pidentää paluuaikaa n. lcmin. Mallien (19) ja 

(20) välinen ero johtuu siitä, että mallista (19) puuttuu 

jakavan materiaalin kuormaus. Loogisesti malli (19) on 

parempi, koska paluuaika muodostuu kiinteästä kiihdytys 

ja hidastusosasta ja vakio kääntökulmasta, mutta käy-

tännössä kiihdytys on nopeampaa suurilla kääntökulmilla. 

Kuvassa. 5.314d on verrattu malleja (19) ja (20). 

Regressiomallit kaivannon teossa: 

y52 = 6,18 - 0,15 x 18 + 0,027 x 40 	(23) 

y53 = 3,02 - 0,17 x 18 + 0,039 x 40 	(24) 

y54 = 8,26 - 0,21 x 18 + 0,026 x 40 	(25) 

72 



v52 	kekt. aiuuiika 

v53 = minimi paluuaika 

54 = maksimi paluuaika 

13 = rintsukssn sy;Tyys 

:'1oL9 	i0 1) 

11a 	ii aiir riritauksen korkeus 

x18) ja toisella kauhakoko (40) 

I:alli hn:yzs: 

: e kim 

,61 

3 	= 	1,56 

- 	2 6 

100R 2  = 

Tin 

0,77 
1,23 

C) 

]'Taks. 

0,58 
2 , 23 

34 

I1ersoiuier :itievjs: 

xil8 	±++ 	+++ 

x40 	+ 	+ 	- 

Tutkimuksia 29 kpl 

Iallin pätevyysalue: 

x18 = -5... -20 dm 

x40 = 40... 80 (10 1) 

Kolrns ja neljäs askel toivat malliin koneen käyttötunnit 

ja iän, jolloin selitystehokkuus nousi keskimääräisen 

paluuajan osalta 45 %:iin, mutta niiden vaikutukset oli-

vat eri merkkiset ja ne kumoavat miltei täysin toisensa. 

Kuvassa 5.314e on esitetty graafisesti keskimääräisen 

paluuajan malli. 

Rintauksen syvyyden vaikutuksen selittää se, että syvässä 

kaivannossa puomi joutuu tekemään suuren vertikaalisen 

liikkeen ja vertikaali ja horisontaaliliikkeen koordi-

nointi on usein epäonnistunut, jolloin kääntyminen vaa-

tii pidemmän ajan. 

Kääntöajan kasvu kauhakoon suuretessa on yleinen suuntaus 

kaivukoneissa. 
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5.315 	erusajan yhteenvetO 

Keskimtiäriflen perusaika oli 41,73 ± 8,50 cmin. 

i.aanleikkaustYöSSä perusajan keskiervon, rninirnifl ja mak- 

siain keskiarvot ja hajonnat olivat: 

keskim. 41,13 ± 8,32 omin 

mmiii 	50,56 ± 5,44 omin 

maksimi 52,86 ̂  11,93 cmin 

/astaavat ervot kaivannon teossa: 

keskim. 41,55 ± 9,72 omin 

:.inimi 1 ,41 ± 7,97 cmin 
maksimi 51,72 ± 11,59 omin 

re ]e at ict 

aulukossa 5.515e on perusajan osien regressiomalliefl 

selittjien korrelaatiOt perusajan kanssa. 

Ferusajan Selittäjä Korrelaatio Merkit- 
osa sevyys 

Täyttö Rintaus 0,049 - 

Kaivuluokka (TK) 0,414 

Lämpötila 0,175 - 

Koneen työpaino -0,052 - 

Kanto puresurssi -0,196 + 

Kääntökulma 0,485 

Käyttötunnit 0,056 - 

Työpaino -0,052 - 

Tyhjennys Kaivuluokka (TK) 0,414 

Routa 0,016 - 

Kosteus 0,263 ++ 

_________ Tyhjennysaikka -0,107 - 

Paluu Kaivusyvyys 0,104 - 

Kääntökulma 0,485 

Koneen palkkaus 0,181 + 

__________ Käyttötunnit 0,056 -- 

Taulukko 5.315a: Perusajan osien selittäjien korrelaatiot 

perus aikaan. 



erusjfl iuut : erhitk3eili3e i<orrelotiQt: 

:uljettaian kokemus - 	 ,273 - 

TLiyttiaika 0,739 ++ 

1antoaika 0,7c3 +++ 

?yhjenflyssika 0,553 +++ 

Faluuaika 3,771 ±+± 

RhitteiJO-I 	3 	n toms ulokt: 

j1 tjiltO 

i02u5ej35 riipuvuu3 	inolto.. ja työlit :srasta ilr:es 

u -rste i.315e. 0jeriivussa (isio) ja maanleikkeuksessa 

(1510) on selvä tendenssi perusajan kasvuun ty5painon 
kasvaesse. Tänä johtuu osaltaan siitä, että raskaampi 

koneita 	ytetään vaikeimmissa kaivuluokissa, jolloin 
sekä täythn että häännri osuus kasvaa. [5] 

Käänt ökulrna 

ierusaika '.äntku1xran ja työ painon ±unktiona ilmenee 
kuvasta 5.315b, jonka perusteella perusaika korreloi 
suoraviivaisesti kääntökulman kanssa. kääntökulmen kas- 
vu selittää vain pienen osan perusajasta (10O0 n. 5 omin), 
jonka johdosta mandollinen pieni kaarevuus häviää funk-

tiosta. 

Kaivuluokka 

Perusajalla on kvan 5.315c:n mukainen riippuvuus kaivu-
luokasta (TK). Vaihtoehtoisina selittäjinö. regressiomai-
lissa on sekä suorea kaivuluokka että sen neliö. 

Rintaus 

Perusajan riippuvuus rintauksen syvyydestä ja konekoosta 
ilmenee kuvasta 5.515d, jonka perusteella perusaika lyhe-
nee rintauksen syvyyden kasvaessa, koska täyttö on helpompi 
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suorittaa. Lyhyet perusajat aivan matalalla rintauksella 

johtuvat siitä, että kääntöa.ikojen osuus :pienenee, koska 
matalissa rintauksissa on helpompi järjestää kuormaus-

kalusto mandollisimman lähelle. 

eresiomallit 

IaanleikkaustybSSä (litt. 1500) saatiin perusajari keski-
määräiselle, minimi ja maksimirvoille mallit 

77 

(26) 

(27) 
(28)  

Ti (keskim.) = 24,62 + 0,083 x 15 + 1,33 x. 25 

Ti (min.) 	= 18,03 + 0,072 x 15 + 0,98 x 25 

Ti (maks.) 	= 30,91 + 0,095 x 15 + 3,06 x 25 

xiS = käänökuliria (0) 

x25 = kaivuluokka (TK) 

Selittäjät tulivat malliin järjestyksessä: 

1. kääntökulma (x15) 

2. kaivuluokka (x25) 

allin hyvyys: 
Kieskim. Min. Maks. 

Malli: (26) (27) (28) 

R 	= 0,63. 0,60 0,61 
S 	= 6,43 5,15 9,45 
F 	= 32,94 

100R2  = 41 36 37 % 

Kertoimien merkitsevyys: 

xiS 	+++ 	+++ 	+++ 

x25 	+++ 	+++ 	+++ 

Tutkimuksia 148 kpl 

Mallin pätevyyselue: 

x15 = 45...180 
x25 = 
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Kolmas ja neljäs askel toivat mukaan rintauksen korkeuden 

ja koneen hevosvoimat. Mallin (26) selitystehokkuuS nousi 

48 :iin. Neljän askeleen mukaisessa mallissa kaivusyvyy-

den syveneminen 1 m vastaa perusajan lisääntymistä 1,7 omin 

ja hevosvoimien kasvu 50 hv vähensi perusaikaa n. 1 omin. 
Keskirnääräisen perusajan malli on esitetty kuvassa 5.i5e. 
ia1li neljän askeleen jälkeen on esitetty kuvassa 5.315±'. 

Regressiollit kaivannon teossa: 

Keskimääräiseile, ini:ii ja ::.aksimiperusejalle kaivannon 

ieossa saatiin TsLlit: 

Ti (keskirn.) = 44,55 - 0,586 x 18 + 	1,59 x 26 - 3,36x77 (29)  
Ti (:'iinimi) = 37,07 - 0,44 x 18 	+ 	1,165 	x 26 - 	5,9'x77 (30)  

Ti (maksimi) = 53,04 - 0,74 x i8 + 1,86 x 26 - 6,43x77 (31)  

x18 = rintauksen syvyys (dii) 

x26 = lunta (dm) 
x77 = tyhjermyspaikka 

- traktori 1 

- tav. KA 2 
- dumpperi 5 

- sivuun 	4 

Ensimmäisellä askeleella tuli malliin mukaan rintaus (x18), 

toisella tyhjennyspaikka (x.77) ja kolmannella lumen pak-
suus (x26). 

Mallin hyvyys: 

Keskim. Min. Maks. 

halli: (29) (30) (31) 
R 	= 0,74 0,79 0,72 
S 	= 6,49 4,86 8,04 
F 	= 6,74 
100R2  = 55 % 62 % 52 

Kertoimien merkit sevyys: 

x18 +++ 

x26 + + + 

x77 ++ +++ + 



Tutkimuksia 29 kpl 

Mailin pätevyysa lue: 

xiS = 0,5...2,0 In 

x26 = 0,0...0,5 

x77 = 2 ja 4 

Kolmannella skeleells selittäjäksi tullut lumen paksuus 

johtuu sattumasta, koska kuormaustapa, kuljetuskeluston 

sijaintitaso, koneen palkkaus ja kuljettajan kokemus kor-

reloivat lumen paksuuden kanssa voimakkaasti (korrelaa-

tio 	G,5) ja aineiston pienuuden vuoksi lumen paksuus 

selitti parhaiten re.ressiomallie. 
neljännellä eskeleella tuli mukaan kääntökulma, joka ko-

rotti mallin (29) selitystehokkuuderi 59 ,:iin. iafli ei 

ole erityisen hyvä selittäjieri voimakkaan sisäisen korre-

laation vuoksi, koska mallissa on mukana sekä ojien että 

urn)ukuoppien Laivu. Sisäiset korrelatiot on esitetty 

taulukossa 5 .315b. 

rluuttuja 

Mallin selittäjä 	___________ 

Rintauksen Lumen Tyhjennys- 
syvyys paksuus paikka 

Kuormaustapa -0,41 -0,52 -0,97 

Kääntökulma -0,36 -0,13 -0,37 

Massan poistuma -0,67 -0,20 -0,42 

Lumen paksuus 0,20 1,00 0,52 

Kuljettajan palkkaus -0,43 0,67 0,17 

Koneen hv. -0,31 -0,04 0,02 

Taulukko 5.315b: Perusajan kaivannon teossa regressio-

mallin selittäjien korrelaatiot. 

0 



auhan tila uus 0 5 	in 

=0,69 _______ ____ 1 , 0 m3 

1 	2 	3 	4 	5 
i:aivuluokka (TK) 

1,30 

1,00 

0,90 

cj 
0,80 

5.32 T äy t t ö aste 

PerusaineiStosta suoritetun täyttbastetutkimuksen [14] 

mukaan saatiin koko aineistosta seuraava regreSSiOmalli 

y= 0,534 - 0,288 x 24 + 0,140 x 25+ 	
+ O,100 V6 (32) 

x 40 

x24 = kaivuluOkka (ivo) 
x25 = kaivuluOkka (TK) 
x40 = kauhan tilavuus (SAE-tasa 10 1) 

x86 = lavakoko 	(koodi) 

100R2  = 49 % 

Kuva 5.32a: Kauhan täyttbaste koko aineistosta regressiOfl 

perusteella 

Kaivannon teossa saatiin laskemalla malli: 

y= (30,14 - 0,77 x 18) 	
(4873 - 15,61 x 25 + 1,35) 	(33) 

x 40 

x18 = rintaus 	(dm) 

x25 = kaivuluokka (TK) 

x40 = kauhakoko 	(10 1) 

Mallin 100R2  = 50 % 



Tili 	 :tt 	;' 

' 3 

L 	- L_____ 

TO : 	2 330 930 1300 [i] 
1T 

• 	: 	 iranno 	tec' :;3. 

(Ojan iaivi ja rurnpui•:uoan teko). 
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5.I5 F e r u s k a p a s i t e e t t i 

Ierus1:apaSiteeti on tyärä/perusaika. 

KeLi2rVO ja hajonnat 

Feruskapasiteetin keskiarvOt ja- hajonnat olivat taulu-

kon 5.33a mukaiset: 

Käytetty aineisto Keskiarvo 
m3itd./h 

KeskihajOnta 
m3itd/h 

Koko aineisto 110,33 45,40 

:Jaan leikkaus (litt 1500) 111,12 43,53 

Kallion leikkaus (litt 1400) 61,00 25,54 

Kaivannon teko (litt 1300) 96,31 32,90 

Oja.n kaivu (litt 1310) 104,79 39,18 

RumpukuOpafl teko (litt 1330) 89,44 31,66 

Saven kuormaus 113,80 19,30 

Moreenin kuormaus 118,00 57,13 

Taulukko 5.33a: Peruskapasiteetin keskiarvot ja hajonnat. 

ilorrelastiot 

Koko aineistosta saatiin taulukon 5.33b mukaiset korre-

laatiot. 



Nuuttuja, funktio Korrelaatio 11erkitsevyys 

Kääntökulma -0,36 

Koneen palkkaus -0,24 ++ 

Kuljettajan kokemus 0,49 

Koneen teho 0,50 

Koneen paino 0,62 

Kauhakoko 0,69 

Täyttöaika -0,43 

Kantoaika -0,34 

Tyhjennysaika -0,17 + 

Paluuaika -0,37 

Taulukko 5.33b: Peruskapasiteetin korrelointi selittä-
viin muuttujiin ja selitettäviin funk-

tioihin. 

Kaivuluokan ja peruskapasiteetin korrelaatio oli vain 

-0,06, joka johtuu siitä, että konekoko korreloi voimak-

kaasti kaivuluokan kanssa (0,40). 

Ryhmittelyn antamat tulokset 

Koneen työpaino ja työlittera 

Eri TVH:n työlitteroille saatiin 5.33 a mukaiset perus-

kapasiteetin riippuvuudet työpainosta. Tulokset ovat loo-

gisia lukuunottamatta ojankaivua (litt 1310), mikä joh-

tuu siitä, että raskaammilla koneilla on ollut vaikeampi 

kaivuluokka ja paksumpi routa. 

Kään t ökulma 

Kääntökulman vaikutus peruskapssiteettiin ilmenee kuvasta 

5.33o. Riippuvuus on hyvä, koska eri ryhmissä pysyivät 

olosuhteet suunnilleen samoina (kaivuluokka, routa, rin-

taus). 
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R j n au 3 

Rintauksen syvyyden vaikutuS iLmenee kuvasta 5.33c. 

Syvällä rirtuksella kapasiteettien eroaminefl eri suun- 

iin johtuu ryhmittelyOhjelman ryhmien olosuhteiden muu-

toksista.. Koneen typainofl ollessa 8 - 12 tri kaivuluok-

ka suuren n. TK:2:sta IK:3:een ja tybpainolla 12 - 18 tn 

Dieneni TK:3,5:stä TK:2,5:een kaivusyvjydel]-ä 2,0...3,0 

L.LL. 

I'IuIettj 	kokemus li :.oneellaaiovUOdet 

uijctjai kokemuksen 2erusteela koneen ty5a1nolla 

12 - 1 tn jaettiin qineisto kolmeen ryhmään: kokemus 1 v, 

kOkemUS 2 - 3 v ja kokemus 4 - 	v. Kokemuksen vaikutus 

ilmenee kuvasta 5.33d. Yleisenä huomiona nähdään, että 
ieskimääräinen ktiäntbkulma pienen huomattavasti kokemuk-

sen mukana 145 ° :sta vuoden kokemuksen jälkeen 100 ° :een 

neljän vuoden kuluessa. 4 - 6 v:den ryhmässä oli vain nel-

jä tutkimusta ja. näissä yhdessä K1-kaps.siteetti vain 

64 m3itd/h, josta johtuu se, että kaasiteetti pienenee 

oikealle mennessä. 

koneen ik 

Kuvan 5.53e mukaan näyttää koneen kapasiceetti kasvavan 

koneen iän funktiona. Tähän vaikuttaa kuljettajan koke-
muksen kasvu ja toisaalta ryhmittelyaineiston perusteel-

la kaivuluokka helpponi merkitsevästi koneen vanhetessa. 

Uudet koneet pannaan ilmeisesti vaikeimpiin töihin. 

Roudan paksuus 

Roudan paksuuden vaikutuksests. Ki-kapasiteettiin (ku- 

va 5.33f) ilmenee selvä kapasiteetin pieneneminen roudan 

paksuudessa. Ryhmittelyaineistofl ryhmän routaa 0 m olo-

suhteet olivat poikkeukselliset muihin ryhmiin verrattuna 

(kääntökulma 400 ja TK-kaivuluokka 0,6 suurempi). Tähän 

vaikuttaa ehkä sekin, että vaikeiminat leikkaukset pyri-

tään tekemään sulaan aikaan. 
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Ku1jettajafl palkkaus 

}Iuijettaan alkkaUst5Vafl vaikutuS iLenee kuvasta 5.35g. 

lapasiteetin 	ienuuS tuotantopalkkiolla (iiska) johtuu 
nuits r7hmiä vaikeamaSta kaivuluokasta. LisäkSi ryhmit- 

Selyainei5tosta selvisi, etta urakatyoskertelJ3 	oli 

11uoiattaVafl pieni kaivuluokka ( = urakointi alkkaus kiin-

nostaa erjtjisesti helpo 3a kaivuluokisSa) 

::ai - uluokka 

7luvan 5.3:n 	re-l. kaivuluokan kasvu pienentää 
kspasiteettia suuruusluOkassa 12 - 18 tn seuraavasti: 

Ki 	(xs 
- 	1 	2 
= Ki kaivuluokaSSa 1 (TK) 

= 	kaivuluokka (TK) 

Re6ressiOrnallissa käytettiin kaivuluokalle muunnelinia 

:25, 	(x25) 2 , 	V5 

Re8resSiCma1lit 

anieikka'JStJbSSä 5siin malli: 

y32 	83,05 - 0,289 x 15 - 7,66 x 25 + 1,188 x 40 (54) 

y82 	Ki-kapasiteetti (m3itd/h) 
x15 = kääntökulma 
x25 = kaivuluokka (TE) 
x40 = kauhakoko 	(10 1 SAE) 

Ensimmäisellä eskeleella mallia selitti kauhakoko (x40), 
toisella kääntökulrta (xiS) ja kolmannella kaivuluokka 

(x25). 
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:•iaflin hyvyys: 

R 	= 	0,79 

8 	= 26,54 

8 	= 29,03 

100R' = 	5 » 

Keroiiieri ::ekeVjJS 

x15 +++ 

25 +++ 

:40 +++ 

Tutkimuksia 148 kpl 

Tailin Dtevy7Sslue 

1) 	I) 

:25 	= 1...5 

= 50.. .150 

Leljnnellä askeleella tuli mukaan apuresurSSin vaikutus, 

:utta se paransi selitystehokkuutta vain 66 2:iin. 

LooiseSti ovat selittäjät erittäin hyviä, jonka ilmaisee 

myös korkea selitystehokkuus (63 ). Jäännbshajonflan suu-

rin selittäjä on kuljettajien erilaisuus, lisäksi vaikut-

taa voimakkaasti samaa kauhakokoa vastaavien työpainojen 

ja hevosvoirr1iefl suuri hajonta. Malli on esitetty kuvissa 

5.33i ja 5.53m. 

Kaivannon (35) ja rumpukuopan (36) teossa saatiin mallit: 

x82 = 60,23 - 15,61 x 25 - 0,406 x 37 + 1,35 x 40 (35) 

x82 = Ki-kapasiteetti (m3itd./h) 

x25 = kaivuluokka (TK) 

x37 = koneen ikä (100 h) 
x40 = kauhakoko (10 1 SE) 

Selittäjien tulojärjestys malliin oli: koneen ikä (x.37), 
kauhakoko (x40) ja kaivuluokka (x25). 
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regresSiOn perusteella 
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x82 = 118,61 + 14,98 x 13 - 1,26 x 37 
	

(36) 

x13 = kuljetuskaluSton sij. taso 

1sfljn hyvyys: 

lialli 	(35) 

R 	= 	0,64 

S 	= 	25,16 

F 	= 	5,31 

100R2 = 	41 

(36) 

0,92 

12,32 

4,10 
0' 
LY) » 

ertoimien merkitsevyys 

x25 	++ 

x37 	+ 

x40 

x15 	 ± 

Tutkimuksia 	2 kpl 	9 kpl 

is1lin pätevyysalue: 

x25 = 1...5 (2...4) 	- 

x37 = 5...50 	10...50 

x40 = 40...80 	- 

x13 = 	1,3 

Kaivanrion teon malliin (35) tuli neljännellä askeleella 

epuresurssin vaikutus, joka paransi selitystehokkuuden 

46 %:iin. Malli on esitetty graafisesti kuvassa 5.33j. 

Se, että koneen ikä tuli selittäjäksi ensimmäisellä aske-

leella johtuu siitä, että vanhat koneet ovat pienempiä 

(korrelaatio -0,31) ja vanhemmat koneet työskentelevät 

useimmin tuntipalkalla (korrelaatio 0,35) lisäksi pois-

tuma korreloi merkitsevästi koneen iän kanssa (-0,26). 

Koneen iän voimakasta vaikutusta selittää myös koneiden 

yleinen teknillinen kehitys. 
Kauhakoon ja kaivuluokan vaikutus on selvä, va.ikka molem-

pien selittäjien vaihtelualue on melko rajoitettu. 
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RumpukuOpan teon malliin (36) tuli kolmannella ja neljän-

nellä askeleella mukaan koneen pnlkkaustaPa ja roudan 

jaksuus, jotka aransivat selitystehokkudefl 37 
:iin. 

yös tässä mallissa johtuu koneen iän tulo malliin ensim- 

:isellä askeleella voimakkaistn s1säisist korrelaatiOiS-

a. Taulukossa 	on niuuttujien sisaiset korrelaatiOt 

kuljetuskalUston sijaintitasOn (x13) ja koneen iän kanssa: 

_ 
Selittäjä Korrelaatio 

xiS x37 

Kääntökulme - 	.46 - 	.75 

Luiskasuhde .29 .55 

uton vaihto:r!atka - 	.76 - 	.64 

intauksen korkeus - 	.52 - 	.21 

kouta .57 .53 

Loneen ikä .74 .1.00 

koneen painO - 	.)8 - 	.95 

rI] ukko 5.33c: Rumpukuopan kaivun mallin selittäjien 

sisäiset korrelaatiot. 

Voimakkaiden sisäisten korrelaatioiden vuoksi voidaan 

mallia (55) pitää epäonnistuneena. 

äoreenin kuormauksen regressiomalli. Koko aineistosta 

aatjir. moreenin kuormaukselle (litt. 1500) malli: 

13,30 - 0,208 x 15 + 6,71 x 34 + 1,182 x 40 (37) 

x82 = L1-kapasiteetti (rn5itd/h 

x15 	kääntökulma 

x34 = kuljettajan kokemus (v) 

x40 = kauhakoko (10 1 SAE) 

Selittäjät tulivat malliin järjestyksessä x40, x34 ja x15 
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al1in iTiyvyys: 

R = 

3 	= 	26,03 

= 	o,o4 
6Ji1. 	= 	 dO 'i 

lertoirniefl 	r1iSeVjy5 

++ 

++± 

40 +±+ 

u.tkirnuksia 54 kpl 

Llin 03t?vJJcalue: 

- 
ldL) 

= 1.... 4 -v- 

4O = 50... 150 

neljäs askel toi mukaan roudan paksuuden, joka paransi 

selitystehokkuuden 81 /:iin. iJalli on esitetty graafises-

ti kuvassa 5.35k. 

Luljettajan kokemuksen voimakasta vaikutusta lopulliseen 

malliin selittää eräät sisäiset korrelaatiot: 

- kokeneella kuljettajalla on useimmiten irroittava apu- 

resurssi 

- kokenut kuljettaja käyttää huomattavasti pienempiä kään-

tökulmia 

- koneen iällä ja kuljettajan kokemuksella ei ollut kor-

relaatioita, mutta koneen suuruudet ja erikoisesti kau-

hojen suuruudet kasvoivat kuljettajan kokemuksen mukana. 

1:1-kapasiteetin arvo maanleikkaustyössä määrättiin myös 

teoreettisesti regressiomallien antamien perusajan osien 
ja täyttöasteiden arvoista laskemalla. Saadut tulokset on 

esitetty taulukossa 5.33d. Standardeissa käytettiin ko. 

arvojen keskiarvoja. 
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Taulukko 5.55.: Ki-kapasiteetin arvot teoreettisesti 

laskettuna verrattuna Ki-kapesiteetin 

reressiooTlin antarniin arvoihin. 



•4 	1CC 	 L hC OCOj1 

-i on peruskapasiteetti jaettuna mene-

teimäkertoimella. Menetelmäkerroin Cl osoittaa, kuinka 

suuren lisän käytettävä työmenetelmä, olosuhteet ja työ-

välineet vaativat perusaikaan. (T2 = Cl x Ti eli K2 = 

Ki/C1). •ienetelmäkerrOin on tutkimuksessa jaettu osaker- 

.oimiin: 

11 	= irroituksen osakerroin 

:12 	= lemppauksen osakerroin 

:13 	= tasoituksen osakerroin 

:14 	= kaapimisen osakerroin 

:15 = asteettaisen siirtymisen osakerroin 

J16 = vaihdon odotuksen osakerroin 

17 = muut mandolliset osakertoimet 

.341 Irroiluksen osakerroin Cli 

}eskiarvot a :ejonut 

koko aineiston Cli osakercilen eskiarvo ja— hajonta 

olivat 1,051 ± 0,096. kaaleikkaustyössä vastaavat arvot 

olivat 1,055 ± 0,101. Idaa.LeikkaustyöSsä irroitucsesta 

tapahtui o5 % työaikana, ii : vaihtoaikana ja 24 % odo-

tusaikana. 

korrelaatiot 

ielittävistä muuttujista korreloi voimakkaimmin roudan 

Da.ksuus (0,46) ja routa/rintauksen korkeus (0,46). 

Kaivuluokan korrelaatiokerrOifl oli vain 0,17, mutta sekin 

ilmaisee selvän positiivisen korrelaation. Litteralla 1500 

oli irroituksen korrelaatio kaivuluokan kanssa 0,24. 

Irroitusaika on n. 15...30 % menetelmänlisäajasta ja ir-

roituksen osakertoimen ja kokonais C1-kertoimen välinen 

korrelaatio on 0,79, joten irroitus vaikuttaa voimakkaas-

ti C1-kertoimen suuruuteen ja sen vaihteluihin. 



2yhmittelyOhJelmafl antamat tulokset 

Koneen tyJpaino ja tybiittera 

Työpainon kasvaessa kasvaa voima kauhan lei1:kaavaa pintaa 

kohti [J , mutta tästä Iiuolimatta eri litteroilla suure-
nec irroituksen osaIerroin työpairion kasvaessa (kuva 5.341a), 

Syynä tähän on se, että vaikeammisSa ja routaantunei::mliS- 

sa kohteissa käytetään suurempaa konetta (työ2ainon ja 

:aivuluokan välinen korrelaatio koko aineistosta 0,i5). 

Litteran 1330 (kaivannon teko) poikkeaminen yleisestä 
suuntauksesta johtuu pienestä tutkimusmLärästä (), jol-
loin ryhmittelyohjelmafl tuloksiin vaikuttaa voimakkaasti 

sattumanvaraiSUUs. 

Routa ja 1änpöti1a 

Kuvan i.341b:n mukaan roudan paksuus vaikuttaa voimak-
kaasti irroituksen suuruuteen. Sama ilmenee lämpötilan 
(kuva 5.41C) vaikutuksesta.(Lämpötilan ja roudan keski-

näinen korrelaatio -0,36) (ia1eikkaustyöt) 

Kaivuluokka 

Kaivuluokan vaikutus irroitukseen ilmenee kuvasta 5.541d, 
jonka mukaan helpoilla kaivuluokilla irroitus pysyy mil-

tei vakiona ja kasvaa sitten voimakkaasti vaikeammilla 
kaivuluokilla. Paras selittäjä regressioanalyysiin on 

ilmeisesti kaivuluokari neliö. (maaleikkaustyöt) 

KO s t eus 

Kuvan 5.341e mukaan on vaikeimmin irroitettavia märät 

maalajit, joissa routa on vaikein. Vetisten maalajien 

pienen irroitusajan selittää se, että tällaisissa maa- 
lajeissa on rintaus niin korkea (rnassanvaihto), että 

roudan vaikutus ei pääse esille. (Rintauksen ja kosteu-

den keskinäinen korrelaatio 0,34).. 
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Koneen il:ä 

Koneen iän veikutuksen (kuva 5.411) muotoa voidaan 

selittää siten, että uusissa koneissa on voirnakkasJpi 

hyciraulisyiiflteri, joten niiden irroitusvOirna on suurem-

pi ja irroitus tapahtuu täytön aikana. Vanhimpien ionei-

den irroituksen pienuus johtuu siitä, että niitä käyte-

tään heipommiSsa maalajeissa, jolloin irroituksen osuus 

pienenee. Vanhimmissa koneissa myös työpainon ienenemi-

nen )jenentää irroituksen osaherrointa. (työpaino-koneen 

ikä korre laatio on -'3,34 ja työpaino-kaivuluokka korre-

taatic on 

eresio:railit 

IrroituKsen osakertoimei.Le saatiin reressiomalli maa-

ieikkaustyössä (11tt. 1)00) 

1004 	O,95 + 0,015o x 25 + 0,023 x 27 	(38) 

x1004 = irroituksen osa.kerroin 

< 25 = kaivuLuokka (TE) 

x 27 = roudan paksuus (dm) 

Ensimmäisellä askeleella tuli malliin roud.an paksuuS ja 

toisella kaivuluokka. 

Kaiun hyvyys: 

R 	= 	0,49 

3 	= 	0,08 

F 	= 	10,24 

100R2  = 	24 % 

Lertoi:nien merkitsevyys: 

x.25 	+++ 

x27 	+++ 

Tutkimuksia 149 kpl 
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Nallin ptevyysalue: 

x25 = 1...5 

x27 = 

I•:oirannella ja neljtriiellä askeleel.La tuli mukaan asteit-

taisen siirtymisen osakerroin ja kivisyys, jotka paransi-

vat mallin selitystehokkuden 26 :iin. Regressiomalli on 

esitetty raaiisesti kuvassa 5.341. Saatu malli on loo- 

inen, vaikka selitystehokkuus jöi vain 24 %:ksi, joka 

johtuu irroituksen esiintymisen ja suuruuden vaihteluista. 

) .42 Lemppauksen osakerroin C12 

Koko aineistosta C12-osaertoimen arvo ja- hajonta olivat 

1.035 ± 0,0ö4. :;aanleikkaustyön vastaavat arvot olivat 

1,029 ± 0,050. aanteikkaustyössä lemppaust.a ta2ahtui työn- 

ikani 4 	, -jaihtoai:ar.a 2 ; ja odotusaikana 28 . 

;orre aa tiot 

flttdviilLi iuuttullla oli tau1ukc 	.42a:n mul:aiset 

orrelaatiot 

Selittjä 	____ Korrelaatio Merkitsevyys 

Kuij. 	kaluston sij. 	taso 0,537 

Kääntökulma -0,263 ±+ 

Kaivuluokka 0,324 +++ 

Kuljettajan kokemus 0,298 ++ 

Konekoko 0,291 ++ 

Taulukko 5.42a: Lemppauksen korrelointi selittävien 

tekijöiden kanssa 

I4enetelmäkertoimefl korrelaatio lemppauksen kanssa oli 

0,29, joten lemppaus selittää kokonais C1-kerrointa huo-

nosti. Tähän vaikuttaa lemppauksen sattumanvaraisuus. 



Ryh:iitteiyaifleistOri antaat tu.Lo.kset 

}oneen t5paino ja tyiiitera 

iuvan .42a perusteeJ-La avaitaan tyc3ainon vaikuta'T1n 

vojunakkaasti C12-k:ertoieen. Kallionteikkauksen tyctitte-

Laila (1410) seiityy suuri 01:n arvo tyon luonteesta, 

kuska t,yissi j uutsan usein siir i 	.y iisuuriJ. OI 

3rir 

i:.0 

t3'JxJCfl 	O:I5u ifl aikutus tepausosakertoi-meen 	ii- 

::nee kuvasta ).42b. Ie.taiL1a rintauksiila on enemmän 

empattavki outuvoa materiaalia kuten kantoja, kiviä 

ja pintamaata. 

I:hi.ta ja routa 

bdmpdtila (kuva ) .42c) ja routa (kuva. .42d) ovat voi-

rakkaasti toisistaan riippuvia., joten niiden vaikutus on 

samanmuotoinen. Lemppauksen suuruus ;3yVäSSä roudassa joh-

tou siiti, ett siLloin joudutaan kamit nosamaan sivuun. 

Kaivu.Luokka 

Kaivuluokan (Ivo) vaikutus lemppaukseen iLmenee kuvasta 
5.542e, jonka mukaan lemppauksen määrä kasvaa huomatta-

vasti vasta vaikeissa kaivuluokissa. 

K o s te u 8 

Maalajin kosteuden (kuva 5.342f) suuri korrelaatio joh-

tuu suurimmaksi osaksi siitä, että routa esiintyy vain 
kuivissa ja mtirissä rnaatajeissa. 

11 
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heressioiiiit 

Lempauksen osakeitieii.e aetiiu reresiorntli n:asn-
lei:kaustj5sstt. 

	

104 = 	+ u, 15 x 13 	J,Ji0 x 25 	 () 

z 1 0U4 = Lemppauisen osakerroin 

	

13 	kuLjetusi'alusion si.iaintitaso 
- 1 = sa:ne 
- 2 = alempi 

x25 	= kaivukk 	(TK) 

isimmi$eiU 	3keieeJ.L3 ai.flin tuLi sijaintitaso ja 
toio11a :aitvuLioii 

0,59 
= 	0,47 

0 	= 	14,10 
= 	5 , 

: e rtoi r ien merkit sevyys: 

x13 	 +++ 
25 	 ±++ 

Tutkimuksia 149 kl 

Ilaliin pätevyysalue: 

x13 	= 1, 2 
x25 	= 1,...,5 

Mslli on esitetty graafisesti kuvassa 5.342g. 

Se, että vapaa valintaisessa regressioanaiyysissä ensim-
mäisellä askeleella tuli malliin kuljetuskaluston sijain-
titaso johtuu voimakkaista selittäjien sisäisestä korre-
laatioista: 

Sijaintitaso - kääntökulma -0,37 
- " - 	- kulj.kokemus 0,3b 
- 	- 	- koseus 	-0,24 
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Toisaalta kaivuluokka ja rintaus korreloivat keskenään 

(0,40) 3isäiset korrelaatiot estivät toorisimpiOfl se.Lit-
täjien tulon malliin. Kolmas ja neljäs askel toivat riu-

iaan auton vaiitomatkan ja kiäntökulman. ITäihiri umpaan-

km vaikuttaa typaikkaolosuteet voimakkaasti. :1auin 

selitystehokkuus neljän askeleen jälkeen oli 39 

:.;45 Tasoituksen osakerroin 013 ja kaapimisen osa- 
-. 	 .,- 	 -- froi 

koko aineistosta Ci3 - osaertoliet keskiarvo ja -  Lajonta 

olivat 1,i4 + 0,0l. Vastaavat arvot 014-osakertoitnelie 

olivat 1,020 ̂  u,0)1. Koska kummankin merkitys 01-kertoi-

teen on < 10 7 ja työt laedultaan samantapaiset niin re-
ressioiiaLlissa kettiin vain niiden yhteisvaikutusta. 
Yhteinen keskiarvo- ja hajonta maaleikkaustyssä olivat 

1,U9 ± u,0b2. Tasoitusta ja kaapimista tapahtui työn- 

aikana 57 , vaihtoaikana 20 % ja odotusaikana 23 %. 

o r r ola a t 10 t 

0eikttkven tekijii len koireLaetio ta3oituk3en, kaapimi-
sen ja niiden ykteisvaikutuksen kanssa ilmenee taulukos-

ts 4a. 

Selittäjä 013 C14 013 + 014 

Kuormaustepa - 0,29 0,27 

Kaivuluokka - 0,20 0,17 

Kuljettajan kokemus - 0,19 - 

Käyttötunni-t - -0,20 - 

Taulukko 5.543a: Tasoituksen ja kaapimisen osakertoimien 

korrelaatiot. 



Ryhmitte]-yn antamat tuio1set 

Tasoitus 

Työpaino ja- Littera 

Tasoituksen suuruudeJJe 3aatiin työpainon ja- litteran 

:'unktiona kuvan 5.545a mukaiset riipuvuudet. Tasoitus 

taatuu eritttn sattu:anva.rai3esti, joka iimeree tsu-

iuosta 	jossa on esitetty tasoituksen osakertoi- 

rnen keskiarvo, -uajonts, maksi:ni- jS minirniarvO titterari 

ja työpainon unkticna. 

tittera . __________ __________ __________ __________ 

ka kh max. min. 

1310 1,012 0,022 1,0b5 1.000 

1330 1,012 0,020 1,u4i 1.000 

1410 1,000 0,000 1,000 1.000 

1510 1,010 0,022 1,067 1.000 

1520 1,009 0,022 1,071 1.000 

1550 1,051 0,071 1,175 1.000 

I2autukko 5.4b: Tasoituksen osakertoirnen keskiarvo, 
iajonta, maksimi- ja minimiarvo työ-

titteran ±'unktiona. 

Pienestä aineistosta johtuen voi jo yksi ylisuuri havain-

to antaa tasoituksen osakertoimelle poikkeuksellisen suu-

ren arvon. 

Laapiminen 

Työpaino ja- tittera 

Kaapimisen suuruus riippuu työpainosta ja- litterasta 

kuvan 5.343b mukaisesti. Maateikkaustyön (1510) perus-

teella voidaan päätellä, että kaapimismäärä kasvaa ko-

neen koon suuretessa. 
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R 1 n -t au s 

Rintauksen syvyyden vaikutuS iimeriee kuvasta 5.545c. 
Kaapimisen osakerroin suurenee rintauksen pienentyeSSä, 
mikä on luonnOiLjSt3, koska työ matalilla rintauksi]la 
on usein lähellä kaapimista ja toisaalta matalassa rin-
tauksessa tulee nopeammin valmista pohjaa. 

Kuijettajafl kokemus 

Kaapimisen suuruuden riippuvuus kuijettajari koneellaolO-
vuosista ilmenee kuvasta 	 Kuvan mukaan kaapimisen 
osuus pienenee kokemuksen kasveessa, koska harjaannutta-
essa käytetty tybienetelmä paranee a kaapimisen tarve 

pois t uu. 

Työmenete Imä 

Työmenetelmissä 1 ja 2 (yhdensuuntaiskaivu, rintamakaivu) 
on kaapimisen osuus sama (1.020), kun taas työmene-

teimissä 5 ja 4 (kannaksen poisto, kaivannori teko) kaapi-
misen osakerroin lbhenee nollaa. 

Reressiomalli 

Tasoituksen ja kaapimisen yhteisosakertoimelle saatiin 
maanleikkaustyössä malli: 

x1007 = 0,971 + 0,043 x 12 + 0,004 x 25 	 (40) 

x1007 = tasoituksen ja kaapimiseri osakerroiri 

x12 	= kuormaustapa 
1 = yksipuolinen 
2 = kaksipuolinen 

x25 	= kaivuluokka (TK) 

Ensimmäisellä askeleel.La malliin tuli kuormaustapa ja 
toisella kaivuluokka. 
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Mallin hyvyys: 

R 	= 	(J,47 

= 	U,06(J 

2 	= 	1,2 

10R = 	7 

Lertolmi-en merkitsevyys: 

x12 	++ 

x25 	 + 

fT' 	 •__, -: 

i•aLJin päevyysa]Ue: 

x12 = 1, 2 

x2) 	1,..., b 

Malli on esitetty raallsesti kuvassa 5.i4e. Malli on 

huono johtuen kaapimisen ja tasoituksen sattumanvaraisUu-

desta. Kolmas ja neljds askel toivat mukaan rintauksen 

korkeuden ja käntbkulman, jolloin selitystehokkuus laski 

;:iin. 

5.'44 	.steittaisefl siirtymisen osakerroin 015 

Koko aineistosta asteittaisen siirtymisen osakertoirnen 

keskiarvo ja- hajonta olivat 1,0ö2 ± 0,061. Maaleikkaus-

työn litteralla (1510) vastaavat arvot olivat 1,062 ± 

0, 0o2. 

Korrelaatiot 

Asteettaisen siirtymisen parhaat korrelaatiot selittäjien 

kanssa olivat: 

Selittävä muuttuja Korrelaatio Merkitsevyys 

Pohjan laatu 0,26 ++ 

Roudan paksuus 0,32 

Kosteus 0,50 

Routa/rintaus -0,31 

Rintaus -0,31 +++ 

1: 
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Ästeettaisen siirtymisen korrelaatio menetel.mäkertOimefl 

kanssa oli 0,4b eli se selittää suuren osan C1-kertoimes-

ta, mikä voidaan jo pöäteilä sen keskiarvoSta. 

RyhmittelYaifleiStOfl antamat tulokset 

Koneen työpaino ja- littera 

Loneen työpainolle eri työ litteroilia saatiin k:uan 

mukainen riippuvuus. Ojan ja rumpukuopan teossa (110 ja 

130) on asteittaisen siirtymisen osuus työn luonteen 

vuoksi suuri. iienestä aineistosta johtuu pehmeän perus-

maan oiston 152) c•samtoimen suuruus. 

k o ui a 

Roudan vaikutuksesta (kuva 5.44b) ilmenee asteittaisen 

siirtymisen voimakas kasvu $uurilla rouan paksuuksilla, 

mikä johtuu siitä, että tällaisissa olosuhteissa joudu-

taan konetta siirtämään paremman irroitusvoiman saavutta-

miseksi. Käennäinen 8-12 tn koneilla tapahtunut asteittai-

sen siirtymisen pieneneminen joutuu siitä, että tässä ryh-

mässä oli vain kaksi tutkimusta, joissa rintauksen syvyys 

oli keskimääräistä suurempi. 

Rintaus 

Rintauksen korkeuden vaikutus asteettaiseen siitymiseen 

on voimakas, koska kaivusyvyyden pienetessä kaivettavat 

massat samalta kohtaa pienenevät suoraviivaisesti. 

(Kuva 5.544d) 

Kuljettajan kokemus 

Kuljettajan kokemuksen (kuva 5.344c) kasvaessa pienenee 

asteittaisen siirtymisen tarve. Riippuvuus voi johtua 

myös muista tekijöistä mm. rintauksen syvyydestä (korre-

laatio 0,20). 
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Kosteus 

Kosteuden vaikutus (kuva 5.344e) riippuu osittain rintsuk 

sen ja kosteuden korrelaati-OSta (-0,44) ja osaksi sen se-
littä koneen luistaminefl alustallaan, jolloin se joutuu 

korjaamaan asentoaari. 

RegressiOaflalYYsi 

AsteittaiSen siirtymisen osakertoimelle maanleikkaUstYössä 

saatiin regreSSiomalli 

x1002 = 0,982 + 0,010 x 27 + 0,0027 x 28 	(41) 

x1002 = asteittaisen siirtymisen osakerroi-n 

	

x27 	= roudan paksuus (dm) 

	

x28 	= kosteus 
- 10 = kuiva 

- 20= märkä 

(- 30 = vetinen) 

Ensimmäisellä askeleella malliin tuli selittäjäksi roudan 

paksuus ja toisella kosteus. 

Mallin hyvyys: 

R 	= 	0,46. 

s 	= 	0,055 

F 	= 	13,29 

	

iOOE2 = 	21 % 

Kertoimien merkit sevyys: 

x27 	+++ 

x28 	+++ 

Tutkimuksia 149 kpl 

Mallin pätevyysalue: 

x27 = 0.... 6 dm 

x28 = 10... 23 
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lIalli on esitetty Oraaii3esti juvassa .344i. olmas ja 

neljäs askel toivat nukaan tymenetelmän ja koneen palk-
hauksen, mutta ne eivät parantaneet mallin selitystehok-
nuutte. i:alli ei ole kovin hyvä koska siitä puuttuu rin-
tauksen korkeuden vaikutus. Tämä johtuu voiinakkaista si-
säisistä korrelaatioista. Taulukko 5.344 selvittää sisäi-
sii korrelaatioita. 

Roudan Kosteus Koneen 
paksuus palkkaus 

Rintaus -0. 1 -5.16 0.36 

iohjan laatu 0.s13 0.24 0.06 

Ooneen paino -0.13 -0.26 -0.28 

lauLukko 5. 344: steittaisen siirtyiisen reressiomaliifl 
slittäjien sisdiset korrelaatiot. 

hintaueu syvryden merkitsevä korrelaatio kanden ensim-

uäisen 	ltjäri kanssa eliuinoi sen pääsyn :nalliin. 

5.545 7aihJsn odotuksen osakerroin 016 

Ideskiarvot ja hejonnat 

Koko sineistosta C16 osakertoimen keskiarvo- ja hajonta 
olivat 1,087 ± 0,094. :•Iaaleikkaustyssä vastaavat arvot 
olivot 1 ,023 ± 0,016. 

Korrelaatiot 

Selittäviliä uuuttujilla oli taulukon 5.545 mukaiset 
korrelaatiot. 
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j3eLitttiJ-i 	Korrelaatio JjIerk.itsevyYs 

Loneen suuruusluokka 
puresurS si 

Kuormaus opa 
;dntikulma 
uton vaihto:ietka 

Kaivuluokka (Ff0) 

1.jettajan ?atkkUs 

Ljettajan ko.1:e:us 

Koneen it 
:i:Ttt5tunnit 

Koneen teho 

Yoneen työpaino 

hauKsn 1.:oko 

0,448 

-0,221 

0 , 1 91 

-0,188 

0,419 

u,207 

0, 233 

\_), 4 :3 5 

0,255 

0,41.3 

0,530 
0,4 5 

±t± 

+ 

+ 

+++ 

+ 

+ 

± ± + 

+ 

++ 
+++ 
+++ 
+++ 

;4: Va:Lo ootur:.sen korrelaatiot 

iy::ittelyojei-fafl anta:;at tuiokset 

11oneKa:o a tyblittera 

Kinittolyohjelian antamat tulokset olivat yleensä sattu-

iiianvarisia johtuen vaihdon odotuksen suuresta 1ajonnas-

ta. Kuvan 5.545a xerusteella voidaan päätellä veihdon 

ootuksen kasvavri konekoon suuretessa. Tämä joituu kapa-

siteettien kasvusta, koska suurilla kapasiteeteilla tulee 

useimmin auton vaihtoja. Varamaanottopaikan (1530) ja 

uassanvaihdon (1520) litteroiden C16-kertoimen suuruu-

den »Leniilä koneen tyainoilla selittää näissä tapauk-

sissa oileet tavallista :idemrit auton vaihtomatkat. 

iuton vaiLtoatka 

kuton vaihtomatka (kuva 5.345b) korreloi hyvin voimak-

kaesti 
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Työ ne ne te lo .i 

ni v örien ete lmhllö. (kuva 	545c) on vaikutus vain k-annakien 

3oistossa, jossa 016-osakertoimen 5.LvO on kaksinkertainen. 

iO:1 johtuu auton vaihtornatkan kasvusta. 

ie0icessionel]i 

teikJ.u:ty5sSh saatiin re::ressiona:Lli 

jC2 	0,229 + 0,002 : lo ± 0,00025 
(x 59)6 	(42) 

1b = auton vaihtoniatka (m) 

koneen tj5aino 	(tn) 

Onni 	ne2ih asneloella nailin selitthjksi tuli työpai- 

nuo noliö ja. toisella. vaihtonatka. 

hatiin .1yvyys: 

0 	= 	0,91 

2 	= 	0,075 
21 	 = 	50,55 

57 

Ilertoimien merkitsevyys: 

i6 	+++ 

xS9 	+++ 

Tutkimuksia 149 kpl 

hallin pätevyysalue: 

x16 = 5... 50 in 

x59 = 8... 25 tn 

halli on esitetty graafisesti kuvassa 5.345d. Kolmannella 

ja neljännellä askeleella malliin tuli mukaan kuljettajan 

kokemus ja kääntökalma, jotka nostivat mallin selitystehok-

kuuden 44 . Koneen työpainon voimakkaan vaikutuksen selit- 
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tiä osittain se, että suurella kapasiteetilla tulee usein 

auton vaihtoja ja osaksi se, että auton vaihdon järjeste-

lyihin ei kiinnitetä huomiota ja pieni autojen puute ve-

nyttää myös vaihtoaikaa. Vaihtomatkan vaikutus regreSsiO-

malliin jäi vähäisemmäkSi, kuin ryhmittelyaineistofl pe-

rusteella pystyi päättelemään, koska näiden välillä oli 

melkein merkitsevä korrelaatiO (0,18) Kuljettajan koke-

mus korreloi voimakkaasti työpainon kanssa (0,28) ja tä-

män tekijän malliin tulo vain vahvistaa työpainon rnerki-

tystä. KääntökuJman vaikutus osoittaa sen, että suurilla 

Lääntökulmilla on auton vaihto helpoin suorittaa, joka 

on luonnollista, koska tällöin on useita auton odotuspaik- 

ks ja. 

5.46 iuut C1-kertoimen osakertoimet Cl? 

Iuut C1-kertoimen osakertoimet käsiteltiin yhdessä näiden 
satunnaiseri esiintymisen ja vähäisyyden vuoksi. Näitä me-

netelmän lisäaikoja aiheutti: 

- kivien ja kamien asettelu kuormaan 

- luiskan tasaus 

- pinnan puhdistus työ- ja vaihtoaikana 

- jäiden syrjään työntö 

- kauhan puhdistus työ- ja vaihtoaikana 

- kamien rikkorninen 

- lavan puhdistus kauholla 

C17-osakertoimen keskiarvo- ja hajonta olivat 1,015 ± 

0,053. 

Regressiomafli 

iaaleikkaustyössä saatiin C17-osakertoimelle malli: 

y 1002 = 1,022 - 0,007 x 25 + 0,0058 x 27 	(43) 



yl'302 = C17-osakerrOin 

	

:25 	= kaivutuokk.a 	'ik) 

	

27 	= roudan pahsuus dn) 

EnsimiSel]d asketeeLLa salliin tuli roudan paksuus ja 

toisella kaivutuokka. 

Iailin n-rPrys 

	

- 	 n 

	

- 	 '.J, £___ 

3 	= 	o,o1 

	

= 	6,21 

1CR 	9 

ertoisiei1 merKitSelTyyS: 

:25 
x27 	++ 

Tutkimuksia. 149 kpl 

1allin pätevyysa]Ue: 

x25 = 1,..., 5 

x7 = 0.... 	6 dm 

Pialli on esitetty graa±isesti kuvassa 	1olmas ja 

neljäs askel toivat malliin mukaan kosteuden ja satei-

suuden. Selitystehokkuus nousi 12 %. Kosteuden ja satei-
den tisääntyminen lisäsi kertoimien suuruutta.. 
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Kuva 5.346: C17-osakertoimen arvo kaivuluokan ja roudan 
paksuuden funktiona regressiomallin mukaan. 
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Se1itetttVäfl unktion osatunktioista 011 moni riippuvai-
nen roudan esiintyrnisest, jolloin rauta on looginen se-

littäjä. Kosteuden lisääntymisen ja kaivuluokan pienen-
tymisen vaikutusta selittää maalaji, koska osteat h:1 
:3aaiajit tarttuvat lujemmin 1:auhaan ja auton lavaan. 

4'1 	eneteimä1ertoiieU 1teerine o 

Kokonais Ul-kertoimen arvo säärättiin sekä korrelaatioideri, 

ryhmittelyn ja reressioana.1yysin eruseella että yhdis-

tämällä osakertoimiel: avulla saadut ervot. 

Kes<:iarvot ja Kajonnat 

}.oIo aineiston C1-kertoimen keskiarvo ja hajonta oli 
1,23 -i 0,213. Kri TVH:n tydiitteroilla olivat vastaavat 

srot tauluon . 14 	1ukaiset 

Työlittera ja työ Keski- 
arvo 

Keski-
hajonta 

1510 Ojan kaivu 1,24 0,14 

1350 Rumpukuopan kaivu 1,21 0,13 

1410 Iatlion kuormaus 1,27 0,09 

1510 Maan leikkaus 1,29 0,18 

1520 	•1assan vaihtö 1,30 0,21 

1530 Kuormaus varam. ottopaikasta 1,19 0,14 

Taulukko 5.347a: Menetelmäkertoimen keskiarvo ja- hajonta 
eri TVH:n työlitteroilla. 

Korrelaatiot 

lienetelmökerioimen parhaat kocrelaatiot koko aineistosta 
olivat kuljettajan kokemuksen (0,40), koneen hevosvoimi-
en (0,36), route/rintaus (-0,36) ja kauhakoon (0,34) kans-
sa. Muut merkittävät ja loogiset korrelaatiot on esitetty 
taulukossa 5.347b, jossa on myös eri C1-osakerroirjten kor-
relaatiot menetelmäkerrointen kanssa. 
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Oeiittdjd :orrelaatio T..Terkjtsevyys 

koneen suuruushiokka 0,27 

kpuresurssi -0,20 + 

itOfl vihtoatka 0,32 

Laivuluokka (IVO) 0,26 

Rintuksen korkeus 0,15 - 

oudan paksuus 0,50 

Ioneen tybpaino 0,30 

Irroituksen osakerroin 0,1 

Lemppauksen osakerroin 0,54 

?asoituksen osakerroin 0,15 - 

Laapimisen osaerroin 0,23 ++ 

t. 	siirtymisen osakerroin U,4 

ra i on ouotuLsen osaLerroln 0,) 7 

iiiaja -  0,29 

0'iiuk0o 5.i41o: i4enetelrnäkertoimen korrelaatio selittä-

;j ien ja C1-osakerrointen kanssa. 

Rnhmitte]jn entamat tulokset 

l' -iaino 3- littera 

Kuvassa 5.547a on menetelmäkertoimen arvo eri tylitte-

roilla tybpainon funktiona. Litterat 1510, 1410 ja 1310 

noudattavat loogista suuntaa eli C1-kertoimen arvo suu-

renee työpainon suuretessa. Muissa litteroissa oleva 

päinvastainen suunta johtuu aineiston pienuudesta, ja 

tästä johtuvasta •satunnaisten olosuhdetekijöiden suures-

ta vaikutuksesta. Näissä litteroissa voi tämän tutkimuk-

sen perusteella käyttää vain C1-kertoimen keskiarvotie-

toja. 

Rintaus 

Kuvan 5.47b perusteella rintauksen syvyydellä on melko 

voimakas vaikutus C1-kertoimen arvoon, vaikkakin sulkui-

hin merkityillä ja roudan keskimääräisen paksuuden arvoil-

la on huomattavasti suurempi vaikutus käyrien muotoon. 



1 u 

c, 

1 
II) 

1. r 
t 	(S 	W 	2 

1&PANO (fr) 
Kuva 5.347a: C1-kerruin työ- 

painon ja- litteran 
cj A iUnktiofla ryhmittelyn 

perusteella. 

6f. 

(t, c) 	 c.) 

1 	
/ 	kw 

	

ta-L- 

(.) 

Z Uc 

-4------- ....._.3. _.......-\-_--_-- _ 
4.0 	2o 

gtt3TAL). C') 
Kuva 5.347b: C1-kerroin rin-

taukseri syvyyden funktio-
ria ryhmittelyn perusteella. 

tz 81-)1 

.20 	- -°---- 	- z 
Lto 

1 	 -1 	 -4. 
1 	ø. 	0.2- 03 	O.'f 	 4 	2. 	3 

k.00TA (') 	 OkjETTftJA 	€fr(O (V) 

Kuva 5.3470: C1-kerroin rou- 	Kuva 5.347e: C1-kerroin kuljet- 
da.n pak3uuden ±unktiona 	 tajan kokemuksen funktiona 
ryhrnitteiyri perusteella. 	 ryb.mittelyn perusteella. 

2 
I4O- 

• (.2 	- 	. 	- -. 

L.4.O 

1 	 3 	S 
)4&LVULUO.I4A 

.;.:.:Kuva 5.347d: C1-kerroin kaivu-
luokan f'unktiona ryhmitte-
lyaineiston perusteella. 

%.Zo 

b 	 03 	f OIS. t'6, 

Kuva 5.347f: C1-kerrojn roudan 
ja kaivuluokan funktiona 
regression perusteella. 



Roudan .-)aksuus 

Roudan pak3uudella (kuva 5 .47c) on erittäin 3UULI vaikii-

tus menetelmäkertoimen arvoon, joka on looiista, koska se 

yo ikuttaa suurimpaan osaan osakertoi:niStskit. 

ila ivuluokka 

Laivutuokan vaikutus (kuva 5.d47d) on myös voimakas, vaik-

kakin kaivuluokka korreloi erittäin merkitsevästi- työpai-

non kanssa (0,39), joka pienentää kaivuluokan lopullista 

vaikutusta. 

Kuijettajan kokemus 

Iuijettajan kokemuksen maikutuksesta menetelmäkertoimeefl 

(kuva 5.47e) ilmenee sama Luin osassa osakertoimia eli 

7
e, että kokemuksen kasvaessa jää osakerrointen arvot 

pienemmiksi. KckeneimmiJia kuljettajilla (5-6 v) on kes-

ki:iäärin suurempi kone ja erityisesti suurempi kauha 

(kokemuksen ja kaua:ooi korrelaatio 0,28), mikä nostaa. 

il-kertoinen ormoa. 

ke :ressiomaiiit 

ReneteL:ikertoimelie saatiin maanleikkaustybssä malli: 

- 	+ 	s5 + 0,051 x 27 	(44) 

::25 = kaivuluokka (TK) 

x27 	roudari aksuus (dm) 

Lnsim:näisellä eskeleedia malliin tuli roudan paksuus 

ja toisella kaijuluokka 

Rallin hyvyys: 

= 	0,55 
s 	= 	0,163 

F 	= 	20,82 

100R2  = 	50 % 
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Kertoimien :nerhitsevyys: 

+±+ 

x27 	+++ 

Iutk iuksia 1 4 k] 

i.Iallin :ätevyjaaiue: 

= 1.. .0 

:27 = C. • • u d:r. 

•a1i on e 	Y3tJ 	ise,ti kuvassa 5.547i. Ko]iannaiia 

a neijinneil1 skeieeLa ::ailiin tuli se1ittjikai 

etna.jan al au ja ioateus. Siirrytt.easä uraikaika'-

na uot1jalK:aan )lenensl C1-herroirta Ke31:flaarn u, J)o 

j. kosteuJen muuttuessa kuivasta m ikään kasvoi 	Gi-ker- 

noin 	ja selitystenokkuus nousi 52 %. 

ilailin seiittjät, roudari paksuus ja kaivuluokka ovat loo-

giset ja parhaat selittäjät. Kokonais C1-kertoimes-

sa jäi koneen työpaino pois, vaikka se on selittäjänä use-

assa C1-osakertoimessa. 

C1-osakertoimien yhdistäminen 

C1-kertoimen arvo eri koneen suuruusluokissa laskettiin 

Cli ... C17-osakertoimista  keivuluokan ja roudan paksuu-

den funktiona. Taulukossa 5.47c on esimerkki tällaises-

ta KKH 12 ja taulukossa 5.47d yhteenveto C1-kertoirnista 

sekä niistä lasketuista al-kertoimista. 

Verrattaessa regressiomallin ja osakertoimien summeerauk-

sella saatua tulosta huomataan osakertoirnista lasketuissa 

pienempi kaivuluokan vaihtelurajat, mutta muuten arvot 

sopivat hyvin yhteen. 
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1 2 

XAIVIILUOKKA (Ivo) 	 ________________________ 

1 2 3 4 

Routa (di) -- Routa (d'i) Routa (dm) Routa (dm) 

0 1-2 3-4 5-6 0 1-2 	3-4 5-6 0 1..2 3-4 -6 0 1-2 3-4 5-6 

cii..1 000 010 056 100 002 040 085 128 026 060 107 150  050 080 130  170  

C12-1 010 020 032 040 012 020 035 043 014 022 038 045 025 034 045 055 

C13-1 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 

C14-1 012 012 012 012 016 0i6 016 016 020 020 020 020 022 022 022 022 

C15-1 036 050 070 092 036 050 070 092 036 050 090 092 036 050 070 092 

ci6-1 056 056 066 056 056 056 056 056 056 056 056 056 o6 056 056 o6 

C17-1 012 020 032 042 001 009 020 032 000 003 015 025 000 000 010 021 

C1-1 138 180 270 354 135 203 294 379 164 223 318 400 201 254 345 428 

al 0.8B 0.35 0.79 0.74 0.88 0.83 0.77 0.73 0.87 0.82 0.76 0.72 0.83 0.0 0.75 0.70 

Tauluhko 5 17o: IH 12 	rääoine 

21-osake2to:'oin ovuila. 

kd 03 Roidan paksuus(drn) 

0 1-2 3-4 5-6 

Ki Cl 1,10 1,14 1,24 1,32 

al 0,91 0,87 0,81 0,76 

1,10 726135 

al 0,91 0,85 0,79 0,74 

- }:3 Cl 1,13 1 	19 1,28 1,36 

_____ JO,39 0,84j 0,74 

KH 16 	IRoudan paksuus 	(di) '  

0 1-2 3-4 5-6 

K:1 Cl 1,18 1,22 1,31 1,39 

al 0,85 0,82 0,76 
- 

0,72 

K:2 Cl 1,17 1,24 1,33 1,42 

?L 2zi 22! 2I. - 

K:3 Cl 1,20 1,26 1,36 1,44 

al 0,83 0,79 0;74 0,70 

K:4 Cl 1,24 1,29 1,39 1,47 

al 0,81 0,77 0,72 0,68 

KKH 12 Roudari paksuus (di) 

0 1-2 3-4 5-6 

K:1 Cl 1,14 1,18 1,27 1,35 

al 0,88 0,85 0,79 0,74 

.2C4 1,20 29 08 

al 0,88 0,83 0,77 0,73 

}::3 Cl 1,16 1,22 1,32 1,40 

al 0,87 0,82 0,76 0,72 

K:4 Cl 1,20 1,25 1,35 1,43 

al 0,83 0,80 0,75 0,70 

KKH 20 Rouderipaksuus(_ 

0 1-2 3-4 5-6 

rK:l Cl 1,24 1,28 1,37 1,45 

al 0,81 0,78 
- 

0,74 0,69 

K:2 Cl 1,23 1,30 1,39 1,48 

9.! 9.i - 

K:3 

- 

Cl 1,26 1,32 1,42 1,50 

al 0,79 0,76 0,71 0,67 

K:4 Cl 1,30 1,35 1,44 1,53 

-_a107750066 

T9ulukko 5.1347d: ITenete1rni- ja 81-kerroin eri suuruusluo-

kissa roudan paksuuden ja kaivuluokan 

iunkt jona. 
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Yuva 5 . 	ukiT::cn luotetvuuden •rvostelu. 

1 UCETTATUUS on utkir:kseo .-iyv.yyien mitan yleisnimitys. 

EDUSTtVUUS 	ilmaisee l.htöineiston eri ilmiöiden mukaon- 

tulo :h'Iollisuutta. Laejemmassa mielessä 

eluitavuus on läht5eineiston, tutkimusmene-

teimien ja käsittelyn luomien puitteiden meil-

toilistama systeemi keikken eri ilmbiden 

rsntu1ol1e. 

iJ1TJS 	ilnaisee mittaustulosten ja tulosten käsitte- 

1 Tmenetelmien hyvyyden. 

H1RHATTO;'T11US on hyvä, jos epätarkkuuksien keskiarvo on nolla. 

Ti53I5LLiSYYS on se osa tarkkuutta, jolla huolehditaan satun-

naisv.ihteluiden seaminen mandollisimman pie-

rek1. 

Vu\ra 5.4b seiuittLäLarhettomuus jo täsmällisyys käsitteitä. 
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ni. 

-2 	- 	-2 6 	Tulosten hajonta 

Liva 	. -: 	a 	tcc.:J 	sriJ1isyys käsitteet. 

on voinnoista 53 - ja 	välis- 

sa ja 	)) 	n - ja + 2 valissa. 

5.11 	1. ä h t ö a i n e i s t o n 	1 u o t e t t o- 

v n u s 

5.411 Läht5oineison edustavuus 

Lähtösineiston edustavuutta voidaan tarkastella sekä yhden 

erillisen tutkimuksen ett. koko tutkimusaineiston johjaita. 

Ydden iapaaiieettitutkinu.sen edustavuus 

Yhden tutkimuksen edustavuudella tarkoitetaan sitä, että 

tutkirnusejankohta on valittu siten, että ko. olosuhteissa 

ja menetelmällä kaikilla ilmiöillä on mandollisuus esiin-

tyä. Naarakennustöissä olosuhteet vaihtelevat mikrotasol-

la jokaisella työkierrolla, joten joudutaan ottamaan niin 

monta työkiertoa, että näiden vaihteluiden vaikutus elimi- 

5 

on 
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noituU. Kuvassa 	
ja c on aikaisemmin esitetty kumula- 

tiivisten kapasiteettien muuttuminen ajan funktiofla. 

Kumpikin tutkimus käsittää n. 150 työkiertOa, mutta vie-

lä 100 kierroksen jälkeen on peruskapaSiteetin vaihtelut 

± 2 % ja menetelmäkapaSiteetuT vaihtelut ± 5'/o. Sama ilme-

nee kuvista 5.411a ja b, joissa on laskettu menetelmäker 

toimen suuruus 10, 20, 30, 40, 50 ja 60 työkierrOksen jäl-

keen. 50 kierroksen jälkeen on max. Cl- ja min. C1-ker-

toimien ero 0,22 ja 0,27 eli ± 12 . Näin suuri vaihtelu 

johtuu työstä, louheen kuormaukseSta., jossa mikrotasOn 

o l osundetekijät vaihtelevat huomattvaSti. T'IaanleikkaUs-

työssä pysyvät vastaavat arvot ± 6 ; sisällä. 
50 työkierroksen tutkimuksessa K2-kapasiteetifl arvon 
te.Lut ovat vielä ± 6 ,, mutta pidempään tutkimuksen ke-

toon ei voida mennä käytännön syistä (jatkuva kellotutki- 

on raskas suoritto) 

TutkimuskOk0naiSU 	edustavuUs 

Jott9 tutkimuskOkOnaisuus olisi edustava tarkastelun kan-
nalta täytyy olosuhde-, työmenetelmä- ja konekokOvaihte-

Kun olla laaja ja käsittää tasapuolisesti eri tapauksia. 

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty yleisten tutkimus- 

ohjeiden perusteella,, jolloin edustavuuS, jota on käsi-

telty aikaisemmin luvussa 5.13, jää huonoksi. Jatkettaes-

sa tulevaisuudessa vastaavia tutkimuksia tulee työntutki-

joille antaa yksilöidyt ohjeet olosuhteiden ja konekoko- 

jan valinnasta. 

5.412 LähtöaineiStofl tarkkuus 

Harhat t omuus 

Ha.rhattomUUtta voidaan käsitellä sekä yhden erillisen 

kapasiteettitUtkimuksen että kaikkien tutkimusten kannal- 

ta. 
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Yhden kapasiteettitUtkimUksen harhattornuus 

Hyvä Larhattomuus edellytti, että epätarkkuuksien aiheut-

tamien virheiden keskiarvO on nolla. 

Tästä poiketaan kun: 

- ajan mittauksessa systemaattisesti poiketaan ylös tai 

alaspäin. Tämä virhe on korkeintaan ± 1 cmin 	2,5 

- suoritetaan systemaattisesti perus- ja menetelmäajan 

kirjaus väärin. Esimerkiksi jako täyttö ja irroitus-

2jaksi voi poiketa huomattavasti todellisesta. Yksittäi-
seen tutkimukseen tämä voi aiheuttaa C1-kertoimeen max. 

n 3 % virheen 

- arvioidaan tai mitataan ma.ssamäärä systemaattisesti joko 

liian suureksi tai pieneksi [14] 

- 3ama tutkija arvioi tai mittaa systemaattisesti kaivu-

luokan, kivisyyden, roudan ja lumen paksuuden, kaivu-

syvyyden ja kosteuden tms. väärin 

TutkimuskokonaisUUderi harhattomuus 

KollektiiviseSti tarkasteltuna voi useamman tutkimuksen 

harhattomuus olla huono, jos kaikissa on systemaattinen 

virhe johonkin suuntaan tai jonkin tutkimuksen virhe on 

suuri. Esim. 10 tutkimusta, kanden tutkiiuksen systemaat-

tinen massan arviointivi-rhe 10 %. Koko tutkimuksen virhe: 

(3 	0 + 2• 10)/10 = 2 %. 

Täsmällisyys 

Yhden menetelmätutkimukser) täsmällisyys 

Yhden tutkimuksen täsmällisyyden ilmaisee havaintojen 

teko tarkkuus. Jatkuvassa ajanmittauksessa on max. vir-

he ± 1 cmiii eli ii. ± 2 crnin työkierto = ± 5 %. Massan 
mittauksessa ovat tarkkuusajat ± 6 . [14J 
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H 
200 150 100 	50 

Moottorin teho [liv] 

Olosuhdetietojen kirjaainisessa on myös tietty epätark-

kuus, mutta sen suuruus voidaan vain arvioida: 
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Kääntökulma 

Rintauksen korkeus 
Auton vaihtomatka 

4assan poistuma 

Kivisyys 

K3ivuluokka (TK) 

R o ut a 

± 10 % 

± 5% 

±15% 

± 10 % 

± 50 % 
± 1 (kaivuluokka) 

±5cm 

Iy3 muiien olosuhdetietojen kirjaaisessa on pieniä 

e pätäsmälliyyk3iä. 

li?utkimuskokonaisuudefl täsmällisyys 

TutkimuskokonaisUuden kannalta suurimmat hajontojen ai-

heuttajat olivat koneen teknilliset ominaisuudet ja kul-

jettajan ammattitaidon vaihtelut. Kuvassa 5.412a on esi-

tetty tutkittavien kaivukoneiden paino hevosvoimien ja 

kauhakoon funktioina. Kuvasta näkyy, että esim. koneen 

uuruusiuokassa KKH 12 (12 - 16 tn) on kauhakoko vaih-

dellut 500 - 1260 1 ja hevosvoimat 52 - 134 hv. 

Kuva 5.412a: Koneen työpaino kauhakoon ja moottorin 

tehon funktioina 



Lisäksi siheuttas hajoritaa puomieu eri pituudet [ 	ja 

hydrau1iikua jarjesteaä (sylinterien koko, hyiruiiikka-

puiiun tekniikhe ja teho, stöjärjesteir:lä). 

huijettajaii s::uattitaiion siheuttama ajont kpeiteet-

tihin su 15 - 20 	Lis]. 

:.42 	s t1eiyn 	aiheubtrnnt 

) 

:3ittei2n 	i euss 	t :irheet ::oo 	L:ss 

1oneitist : 1) tauiukoiti 2) tieto1:oneksitely i 

) 

CiLein suuirjite1tu ja suoritettu t uiukointi luo perus 

tan jtkokäittlylle. Iurui3sa 5.11 ja 5.21 on aikai-

semmin käsitelty taulukoinia ja sen yhteydessä tehtyjä 

oletuksia. Oletusten :3jheutamjefl virheiden sekä mandol-

listen kirjoitusvirheiden -aiheuttama kokonaisvirhe on 

arviolta 	. 1 	. 

5.422 lietokonekäsittely 

Tietokonekäsittelyssä voidaan tehdä virheitä lävistykses-

sä, lisäksi ohjelman puutteellisuus voi aiheuttaa. joiden-

kin tutkimusten pois jäämisen. Regressioanalyysissä par-

haan mallin löytäminen on vaikeaa, koska ryhrnittelyohjel-

man antaman tietosineiston perusteella parhaiden trans-

formastioiden löytämistä haittaa sisäisten korrelaatioi-

den voimakkuus. 	IBM 360 tietokoneella ei pystytty aja- 

maan selitysvirbeitä, joten eniten mallista poikkeavia 

tutkimuksia ei pystytty analysoirnaen. 
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'u]ctefl 	trI:3Clu 

:7it :e ioi e1:a 

j:Ltteio:.j Lman rtien kskiirvojefl j- :-1OnOjE 

erusteeiia voidaan testata ke.kiai'voja t-jaksuturnafla 

seuraavasti: 
Verrattavien havaintosarjojen eli alaryhmien :eskiarot,-
Lajontat ja iukuiäärät ovat , 	, ax, sy, n,. 

e, että ovatko havaintoarvot samasta jakaitumasta, rat-
ai3.aar i:.ytimilä seuraavaa t-iunktiot. 

! nnn±n-?) 
4 - 	 \ 1 	 ---------- 

\-- 	JI\ / 	 . v fl--1(s: + 

sierkii J - 12 tn rdrauisten kaivukoneidea ;erus-
-ajan kekiarvoksi,- kajonnaksi ja havaintojen lukumää-
räksi saatiin: 

= 58,5 omin, s = 3,9 omin ja n 	14. 20 - 27 tn ko- 
neiile saatiin vastaavasti 	= 45,3 omin, s 	13,5 cmin 
ja n = 16. Funktio antaa t-arvon t = -1,39, jota vas- 
taava todennäköisyys on 17,8 	eli keskiarvojen ero ei 
ole merkitsevä. Esimerkkitapauksessa testin antama tulos 
on ilmeisesti virheellinen, koska 20 - 27 cn koneille 
ylipitkät perusajt aiheuttavat yksipuolisen hajonnan, 
jota keskihajonta ei ilmaise. 



iere3SiOaflaILTY3i 

2i1asto:atematiikafl kirjailisuude.3Sa on kis.itely ro-

ressiomallin tyvyyaen iaaraaiista tetiiunktio1lla [ 111 
e:ressioCa1liefl kertoimien hajorrtojen ant-ma naksirriaa-

unen ero ilmenee kuvista 5.45a ja 5.435, joissa on esi-

tetty perusajan ja peruskapasiteetifl regressiomallit 

hajontoineen. 

LJLP-44. 

iluva 5.43a: Perusaika moreenin kuormauksessa. 

rQLM .A 

huva 5.45b: Feruskapasiteetti rnoreenin kuormauksessa 

10 tn:n hydraulisella kaivukoneella. 
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6. 	3TAIDfLRDIT 	JA 	YHTEENVETO 

3. 1 	K2_AFASITT2ISTDAFD1T 

Saatujen Ki-kapasiteetti- ja a1-kerrOin.rVOjefl perus-

teella laadittiin valtion maarakennusalan stndsrdit, 

jotka ovat sivuilla 

Tamän tutkimuksen jerusteella voitiin laatia standardit 
vain kuokkakauhelle varustetuille hydreulisille kaivu-

roceille KKi1 03Y, 12K, }Lh 16 ja }}: 20/ maanleiL- 

austossa. vo-oJ ie: aivu, louheen i:uorrraus ja raivaus-

tat 3eka iaanleii..ustyot iso?:auhalla vaativat apea:-

±ioltuja tlsa.CutLlmUkSla, ennen kuin vo:dean laatia luo-

tettavat standardit. Valrnistuneiden atandardieri tietout-

ta voidaan suoraan kjtt 	byvksi laadittaesaa työvuoro- 

eli L-kapiteeiteja 2-kaja3iteettien osalta. 



Eaivu- 
 luokka 

- 

Roudan paksuus 	En:j 	_______ 
* 

0 0,1-0,2 0,3-0,4 0,5-0,6 

- -asteittainen 	 ________ ________ _________ K:1 . 	0,91 0,87 0,31 0,75 

K:2 auton vaihdon 	__________ _______ _______ _______ _______ 0,91 0,85 0,79 0,74 

K:3 0,89 0,84 0,78 0,74 

ENETELNÄiI LISJJAT al-LR.ROLi 

- maan irroitus 
- lemppaus 
- tasoitus ja 

kaapiminen 

siirtyminen 

odotus 
- muut mandolliset 	__________ 

VALTION 

MAA RAKENNUSA LA 

Ti.' ' 

I.iJ:d-LI 

/[.._J 	.3IJ 	___________ 

11i110U J 	OVi 	2i1 03I 	2531 
VeJii 

'' 

121 '2C1 

fl' (I:uo7ha) 
	

Laatij7 I2J1i/J 	2 	'71 

: 	-.) 
T 
J. 

Tfl.TT' , 	 'YT'I.'1T 

. - 	. 
T 	 ' 

± TLT A 	 - 	- 	m DI 

1 i.Jr, Hi, Ht, H, 	:ärki Sa, 	Lj, 	•iu Tv työntutkirnukset 	149 	-. 	l 

1<:? l:ajittuneet kiviset 	al:jit. kiSr 
11:3 kuivs 3a, .is1ir, itiTr, 	Hk1r 
7:4 oija i'1r, Lo __________________________ 

i:j:T CAT 	11-2ITTTI :i3itJ/h) 

:auxac tavtto 
- 	iity::iren ,- 130 - 

atjnr - 	 - <1U 1 - h.t.an 	r}i1er 
P 1.)L - 

kLanty:ninen l)J - 

kau'ra tyjin. - 143 - -- 
130 

1-1 
EH 10 

loo 

90 
;4 	LJ 

1 

,,- 0 .  

1 200 

180 0  

1ITTJITJ0LK (Ivo) 

• menetelm3.n lisä- 
ajat 

}yTT'iEsIi'rERIJ1I 

10 t hydr9ulisella kaivukoneella'leikataan ja kuormataan likI-ir (11:3). 
Ilikä on autojen mit3ituksen kapasiteetti, kun routaa on n. 40 cm 
ja työpa.ikkajärjestelyillä päästään 60 °  kääntökulmaan? 
RkTKAISU: Autot mitoitetaan K2-kapasiteetille. 

K2 = al x 111 = 0,73 x 94 m3itd/ki = 73 m3itd/h 



- tasoitus ja 	 ________ ________ ________ 

- 

a 211  U - 
luoj:ka 

Roudan 	aksuis 	m] 	_______ 

0 o,1-0,2 0,3-0,4 0,5-0, 

- 	steittainen 	___________ ________ ________ ________ ________ K:1 0,38 0,85 0,79 0,74 

K:2 0,88 0,83 0,77 0,73 

K:3 037 0,82 0,76 0,72 

11:4 0,83 0,80 0,75 0,70 

2iETETELT'TÄI' LISJJATI a.1 -KERROIN 

- maan irroitus 
- lemppaus 

kapiminen 

siirtyminen 
- auton \rj11dOn 

odotus 
- muut mandollisQ 

menete1min lisä- 
, 	 ____________ 

-Yr IflT 1TtC  R2 .1:0 

VALTION 

MAA RAKENNUSA LA 

2-iapas iteetti-
sdr$i 

'AAI LEILLAUS JA U0i2L 

2 13 01 
21 4 01 

11I 12K (uo2ka) 

TTii 	I1JH 12K 2052 
ire 3j1 

v i- 

1  2 	71 

- 	- 	-. ----- 1EI1' U3 	LU1:LJJ3 

-A ii Li LiJ IVULTJ0iJ33- 	 _________________________ 

K:i 	ik0r, Hk, *c, :Li, mr1t 3a, Lj, u, Tv ty0niutkirnukset 147 ki 

K:2 lajittuneet iviset maijit. kiSr 
: 	kuiva 33 , 	, 	t1ir Hk7Tr 

7:4 po1-tj :!r, Lo 	 _________________________ 

2LiTJJAiT 03*2 	1, 1 -}.P3i2EETTI m5itd/) 

•• 	
. 	 _____ _____ _____ ?{u.2I:VLAjRJE3TLLYT 

1 käntrjne 	___ 	f__ 

= 	

17C___ 

kauLa t3rhj7n 	140 	---- /1 

i20H) 200  

90 

K:2 	1:3 	i: 
T'.t& TVTTiU0LKÄ 

KYT (.)E S IMERKK 1 

14t hydraulisella kaivukorjeella leikataan ja kuormataan EIkMr (K:3). 
liikä on autojen mitoituksen kapasiteeti, kun routaa on n. 40 cm 
ja työpaikkajärjestelyillä päästään 60 kääntökulmaan? 
RATKAISU: Autot mitoitetaan 112-kapasiteetille. 

K2 = cl x Ki = 0,76 x 113 m3itd/h 	86 m3itd/h 



VALTION 

MAA RAKENNTJSA LA 

T'T'flrn 

- 	______ _____ ______ 
'1 T - 	- 	1 	 'TrTTC' 	,-, 	• 

.) 	.Jd-1LL'.) 	!_; . 	•.. 

NAPN LL'I1U$ J KUQRYIA.06 
rfl\rJ 	 1KH 16K 2533 
V11i 

2134-01 	 J1 
214401 	 IOL 

iT1-0 1 611 (kuokhs) 	tija TV1I/J 	2 	71 

111 	Ti} us j 

1LLILI EIi 11:iUuLT:cLi3S; 	LL)I1TI0Li0J6'6? 

11: 1 	k3r, Ok, lit, LIs, ::rk1i Sa, Lj, lOi, 6v 	työntutkimuh3et 149 ki 
1aituneet kviset ma1ait. 

: 3 	1uiva 3 a , 11s-Ir , iltIir , 001 
0:4 	1JOhj 	•r, Lo 

T3J 	06? 	lii 	2SITLE?121 - 	13 itd/L:) 	 - 

____ _____ 1YUAI1I:J3RJL3I::LY1 

140 
130 

IH 
EI 120 

110 
100 

c90 
80 
70 

K:1 K:2 K:3 K:4 
__________________________ 	 IVULUOOKA (170) 

- EEL.1N LIS.6JA2 al -KERR0Ii 

- maan irroitus 
- lemppaus 
- tasoitus ja 

haap iminen 

siirtyminen 

odotus 
- muut mando11ise 
• mene -telmOn lisä- - 	-- 

1 1LYTTÖE3I1v1ERKKI 
18 t hydraulisella kivukoneellaleikatan ja kuormataan Hkr (1:3). 

I"!ikä on autojen mitoituksen kapasiteetti, kun routa on n. 40 cm 

ja tyipaikkajärjeste1yi1lä päästään 600  kääntökulmaan? 

RATKAISU: utot mitoite.taan K2-kapasiteetille. 

K2 = i1 x Ki = 0,74 x 129 rn3itd = 95 m3itd/h 

FtVIJ- 
LUOKKA 
- ________ 

ROTTDAN P6J-:3UUS 	m 	_______ 

0 0,1-0,1 0,3-0,'i 0,5-0,6 

- asteittainen 	________ ________ ________ _________ K:1 0,85 0,82 0,75 C,72 

- auton vaihdon 	___________ _______ _______ _______ ________ K:2 0,85 0,81 0,75 0,71 

11:3 0,33 0,79 0,74 0,70 

F:4 0,81 0,77 0,72 0,63 



0 °  

120 °  

VALTION 

MAA RAKENNUSAL 

Y2APASITEElTI-
. I:DRD 1 

'/1 !A S T_Q 

i1AN LEI1KAUS JA KUORMAUS TVH 
- 	 VesiH 

213501 	VR 
214501 	KR 

0ITUE RL'K.i':c 

KKH 20K 1 2634 

kKH 20K (kuokka) 

T' 	T\ 	TT TT' 
ULt 

R.IJI ERi 	IVJLJ0.I33- 

K:1 h1Sr, Ek, Ht, He, märkä Sa, Lj, Nu Tv 
L:2 lajittuneet kiviset maalajit kiSr 
L : 	;uva a 	-.sIr 	ftdjr , :ikHr 
L:4 	pohja Iii', Lo 

Laati ja ITVH/J 	2 	71 

f2 -}AI'6 ITEE?T 1 

LAIJDIN1APEIIUSTEET 

työntutkimukset 14i kpl 

2ERTJAI OSILT 	K1-..:PSITEETTI (m3itd/h) 
TYÖRAIKKAJ?JE3TELYT 

kawa ajtto 
- kääntyminen 210 -- 	1 

kauha täynnä 200 L 
- kaunan 	ynjen- 1O  __________ 

L nys 
- kääntyrlinen p(\ 1J 

___ 
r- 

kauha tyhjänä 170 
160 
150 
140 
130 

f) 10 

110 
lnn 	

1 
	180 °  

	

K:1 
	

K:2 K:3 K:4 
AIITULUOPTIA (ivo) 

:NTELII 	LI3JATI al-KERROIN 

- maan irroitus 
- lemppauS 
- tasoitus ja 

kaapiminen 
- steittainefl 

siirtyminen 
- auton vaihdon 

od.otus 
- muUt mandol1ist 
• menetelmän lisä- 

Kaivu- Roudan paksuus Cm] 

0 0,1-0,2 0,3-0,4 	0,5-0,.S 
luokka 

K:1 .0,81 0,78 0,74 	0,69 

K:2 0,82 0,77 0,72 	0,63 

K:3 0,79 0,76 0,71 

K:4 	- 

- 

0,77 0,75 0,70 	0,66 
- 	 - 

K11YTT ÖES IMERKKI 

23 t hydrulisella kaivukoneella'leikataari ja kuormataan HkMr (K:3). 
Mikä on autojen mitoituksen kapasiteetti, kun routaa on n. 40 cm 

ja työpaikkajärjestelyillä päästään 60 °  kääntökulmaan? 

RATKAISU: Autot mitoitetaan K2-kapasiteetille. 

K2 = al x Ki = 0,71 x 180 m3itd/h = 128 m3itd/h 



YFOK0TAISUUS 

intamaa voi olla poistettu tai ei riippuen l e ikkausmassOjefl käytös 

ä. Leikkauksen pitää olla viitoitettu tähtäysmerkein ja luiskamal-
cm. LeikkaUslUiska tehdään lopulliseen muotoon. Maanleikkaus- 
Jsä (11tt 1510) leikkauksen pohja tasataan puskukoneella lopul-
ieen JLJOtOOrI ja massst kuormataar. pois. 

L UUIU 	J- 	J _____________________________________________________________________ 

Li1 LEI1FUTSEi 	TLKO 

dLd 

RITAiiAKAIVU 
KKH kuormaa ja liikkuu kuvan osoittamalla 
tavalla. 	Quton vaihtomatka on pyrittävä 
pitämään lyhyena ja auto lahella rintaus-
ta. Vaihtoehtoisesti auto voi olla leik- ____ 
kaustasossa. 

- yHI)LNSUUNTAISKAIVU 
KKH kuormaa ja liikkuu kuvan osoittamalla 
tavalla. YlH voi kuormata kandelle puolel-
le. Jos rintaus on >4m, niin leikkaus suo-
ritet•aan useammassa tasossa: Kun leikkaus-
ta on suoritettu )0-lOOm, niln PT tasa 
pohjan lopullisoen muotoon. 

1 	
1 

- 

lHTI 	
( 	> 

IIUKSET»T TEFO KAISTOITTAIN 
Tä: 	voidaan suorittaa sekä rintem- että 
r1dsuurtaiskai7una. Eri suoritustapojen 
valinen valinta tehdaan olosuhteiden pe-
rusteella, 	jolloin valintaperusteina on 
kääntökulman pienuus ja auton vaihdon suo-
rittmisen nopeus. 

KAI VANN ON TEKO 
Standardin arvoja voidaan käyttää suuren 
viimeistelemättömän kaivannon teossa. 

1 
JLLt 	 1 

Kaivanto voidaan tehdä joko sivuttais tai 
pääty kaivuna. Valinta tehdään olosuhtei-
den perusteella. 

KANNAKSEN POISTO 
Kuorma-auto voi sijaita kuvan osoittamilla 

1 tavoilla. Auton sijaitessa leikkaustasos- 

: 

sa on autonvaihto nopeampi ja kapasiteetti 
suurempi ja sitä käytetään mikäli olosuh- 
teet sallivat. 

iITTYVT STANDAPDIT KÄYTTÖALA KÄYTTÖRAJOITUKSET 

:KH K2-kapasiteetti- 
andardit TVH rek. 
:ot 	261-2i4 

Työkohdesuunniteltflat; 
erityisesti tandista- 
ainen 
Menetelmän valinta 
(TLTS) 

Määrättäessä koneen 
päivittäistä työsaa-
vutusta tulee K2-ka-
pasiteetti muuttaa 
a2-kertoimen avulla 
K3-kapasiteetiki 
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6.2 YITEEKVET0 

TuLkimus käsittei kuok kauhelia varustettujen hira.Ulis-

ten kaivuhoneiden meretelmke.pa3iteettia - tyaavuUta 

maan kuormauksessa koneen tybekennellessä keskeytyksett 

tietyissh olosuhteissa tietyllä työmenetelmällä. 

?utkimus erustu -:uosina 1968-70 tehtyihin tyntutk±muk-

sun, jotka on Kasutelty tulastomatemaattlsln tuetone-

ohe1min seka hayttaen hyvaksi keskuarvoja, esLihejon-

toja ja raafisia menetelmiä. 

:en etelmkapsiteetti muodostuu koneen perusliikkeiden, 

hiuhn tytt, kääntymiset ja kauhan tyhjennys, antamasta 

eruskapesiteetiSta sekä työmenetelmän vaatimasta rnenetel-

män lisäajasta. Feruskapasiteettiin vaikuttaa voimakkaim-

min kauhakoko, kääntökulma ja haivuluokka. Menetelmän Ii-

säaikaan voimakkaimmin vaikuttavat tekijät olivat roudan 

paksuus, kaivuluokka, kuljettajan palkkaustepa sekä maan 

kosteus. Menetelmän lisäajat pienentävät peruskapasiteet-

tia 9...54. Esimerkiksi 18 tonnin hydraulisen kaivuko-
neen peruskapasiteetti oienenee 20% kääntökulman kasvaes-

sa 6C ° :sta 130 0 :een. 

Kau}ian täyttbasteeseen vaikuttaa voimakkaimmin kauhakoko 

ja kaivuluokka ja kaivannon teossa lisäksi rintauksen 

korkeus. 

Saatuja tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi yösuun-

nitelmien laadinnassa, konevalinnoissa, kuljetuskaluston 

mitoituksessa sekä työmenetelmien valinnassa ja keliittämi- 

sessä. 



GLISH 0TJTARY 

This examination handies method outputs of hydraUliC 

excavatOrS with bach-hoe bucket. The method output 

is the output, which is reached, when a mashifle ±5 

working without interruptiOfl with certaifl working 

method iri certain circumStaflCes. 

The examinaticn is founded in workirig studies made 

in 1968 - 70 and which are handled by statistiCaJ-

computer programS and made use of averageS,deViatiofls 

and graphical methods. 

Tde method atr'ut is fo:aed by ground output given 

by ground movements (shovel fiil, turning and empty) 

and addition time of method. demanded by the working 

method. Bucket capacity, turning angle and earth 

digging class has greatest influence in ground out-
put. Thickness of frost, earth digging class, wages 

manner of driver and earth moisture has greatest 

influence in addition t±me of' method. The addition 
times of method reduce ground output 9...34 per cent. 

For exampie the ground output of a 18 tons hydrauliC 

excavator reduces 20 per cent when turning angle 

increases from 60 to 180 degrees. 

The bucket capacity and earth digging ciass and in 

trench digging also digging depth has greatest in-

fiuence in degree of shovel fiil. 

The examinatiOfl results can utilized in composing 

of work plans, iii choice o± mashines, in defining 

o± transport equipments and in choice and developing 

of working methods. 
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Kone ja kuljettaja 

Omistaja. 	Onni SeVO1inefl 	- ...--..-. 	 - 	...-- 

Koneen 	 - 

Kuljettajan paIkkaustapa_ P'' 	.J.Q 
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KonetyyPpi_JY_1Y-e 	Työpaino___ 	__1.O_ 	-----' 

Merkki __ _.- 
Mli_ P 	 ________ Kauha__ 

	 litraa 

\'almistusvu osi 	9_ - 	______ _______ 	 SAE kukkura/tasarnitta 

Käyttötunnit__!.JA-2Q___ 	 Puskulevy 

Teho hv 	 leveys 	__ _.korkeus_---__ 
II 

malli 	LJ -- 

LAITTEET 
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vIoottori m i 
Kytkin 

	

Jarrut 	Li1 
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SäItö 	L L1 

I Hydrauliikka: 
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Jarrut LJ 

l;iIhl4 

r-- r1 
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