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1 JOHIÄN(J 

Hydrauliset kaivukoneet yleistyivät 19b0-iuvuila työmaiden 

yleiskoneiksi ja nykyään niiden osuus maksetuista konevuok-
rista on tie- ja vesirakennuslaitoksen työmailla n. 27%, 
mistä määrästä tela-alustaisten kaivukoneiden osuus on lähes 

2/3. 

Sekä tela- että pyöräalustaisilla hydraulisiila kaivukoneilla 

vuotuinen käyttötuntimäärä tie- ja vesirakennuslaitoksen töis-

sä on n. 200.000. Tela-alustaisten hydraulisten kaivukoneiden 
käyttötuntimäärä jakaantuu eri painoluokan koneille siten, et-
tä alle 12 tn koneiden osuus on n. 17%,  sekä 12...16 tn että 

16...20 tn koneiden osuus 30...35% ja yli 20 tn koneiden 
osuus 12...17%. Talviaikaan on käytössä enemmän raskaimpia 
koneita kuin kesäaikaan. Pyöräalustaisista kaivukoneista yli-
voiniaisesti eniten käytettyjä ovat 8...12 tn painoiset ko-
neet, jotka edustavat 2/3 käyttötuntimäärästä sekä 12. . .lb tn 
koneet, joiden osuus on 25...30%. 

Pienillä koneilla on aikapalkkaus tavanomaisin palkkaustapa. 
Alle 16 tn hydraulisista kaivukoneista työskentelee 70...95% 

aikapalkalla, kun taas yli 25 tn koneista vain 15...20% on 
aikapalkalla. 



: L t 1 U KONE IDEN RYHMITTELY JA VARUSTEET 

ri,ydiau. 	ki1vkore1den y1eisinrnät; ryhmittelypErusteet 

ovat: 

- liikkumistapa 

- koneen paini 	i kshakoko 

ivai perutee11a kaivukoneet ovat joko pyöräa1ustai-

sia tai tela-alustaisia. Koneen suuruus ilmoitetaan yleensä 

työpainona tai kauhaltilavuutena. Taulukosea 1 on esitetty 

tie- ja vesirakennuslaitoksessa käytettävä painoon perustuva 

luokitus, k eidr lyhenteet sekä enimrnäisohjevuoat 

(1.11 .1972• 

Painoluokka Lyhenne linim 	Bouokra 

8.00 tri KKH 00 31,50 mk/h 
8.00.. .12.00 KKH 08 45,- 	1 

12.01...16.00 KKH 12 56,50 
16.01...20.00 	" KKH 16 70,50 	" 

20.01...25.00 	" KKH 20 78,- 	" 

25.01. ..35.00 KKH 25 86,50 	" 
>35.00 	" KKH 35 116,- 	" 

AUTOALUSTA ISET 

	

16.00.. .20.00 tn 	KKA 16 	 86,- 

	

>20,00 " 	KKA 20 	 112,-...183,- 

Taulukko 1: Hydraulisten kaivukoneiden ryhrnittei,y ja enim-
mchjovuokrat 1 .11.1972 

kaulaan suuruus kuvastaa karkeasti. koneen työsaa-

vutusta. Samassa koneessa käytetään useita erikokoisia kauho-

ja työstä ja olosuhteista riippuen. Kauhan tilavuus ilmais-

taan joko tasamittana (=Ab) tai kukkuramittana (Ab+b 2 (31-b)/24) 

(kuva 1). Kauhakoon, työpainon ja moottoritehon välinen riip- 

iety kuvassa 2. 
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Kuva 1: Kaivukoneen kauhan tilavuuden määrääminen 
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KAUHAN TILAVUUS SE-tas l 

Kuva 2: Kauhakoon, moottoritehon ja työpainon välinen riip-
puvuus 

Työvälineen mukaan hydrauliset kaivukoneet ovat: 

- kuokkakaivukoneita (KKH..K) 
- pietokaivukoneita 	(KKH..) 

koura- eli kahinarikauhakoneita (KKH..A) 

Lisäksi hydrauiinen kaivukone voidaan varustaa erilaisilla 

kaivu- ja työvälineillä (kuva 3). Kuvassa 4 on esitet-

ty eräitä hydraulisten kaivukoneiden teknisiä ominaisuuksia. 



7-:,  

Louhoksen käsittelykahmari 

Tasoituslevy 

Repi jähammas 
voihdettavczllo kärjelki 

Kaantyva nosto ou 	u 

Pidennetty kauhanvarsi 

Kuokkakauha 

Ojan puhdistuskouhci 

Muotoka uha 

Kahmari 

Puutavorakahmari 

Kuva 3: Erilaisia hydraulin kaivukoneen varusteita ja lisä-
laitt ita 

Kuokkak 

KKH 00 1 
KKH 08 1 
KKH 12 1 
KKH 16 1 
KKH 20 1 
KKH 25 1 
KKH 35 1 

Pistoko 

KKH 20 
KKH 25 
KKH 35 

a4 	.dru? isten kaivukoneiden eräitä tekniliisiä ominal- 



3 KAPASITEETTIKiSITTEET JA TYÖNTtJTKIMTJKSET 

Maarakenriuskoneen ajankäyttö 

Rakennuskoneen ajankäyttö jaetaan toiminnan tehollisuuden 

perusteella: 

- perusaika 	(Ti) 

- menetelmäaika (T2) 
- työvuoroaika 	(T3) 
- työvaiheaika 	(T4) 

Hydraulieen kaivukoneen perusaikaan kuuluu: 
- kauhan täyttö 

- kääntyminen kauha täynnä 
- kauhan tyhjennys 
- kääntyminen kauha tyhjänä 

Menetelmaikaan kuuluu edellisten lisäksi: 
- irroitus 
- roudan rikkominen 
- pienet siirtymiset työkohteessa 
- auton vaihdon odottaminen 
- tasaus 

- routakamien ja isojen kivien nosto sivuun 
- työalauetan kaapiminen yms. 

Työvuoroaikaan lasketaan edellisten lisäksi alle 1 h tauot 
ja keskeytykset kuten: 
- auton odotusajat 
- tupakka- ja kahvitauot 

- työnjohdon ohjeiden annon aiheuttamat keskeytykset 
- pienet konehäiriöt ja huollot 

Työvaiheaikaan lasketaan mukaan myös yli yhden tunnin tauot. 

MaarakenLnuskoneen kapasiteetit (työsaavutukset) 

Naarakennuskoneen aikayksikössä suorittamaa työsaav-utusta sa-

notaan kapasiteetiksi. Sen mukaan mitä työhön käytetty aika 
sisältää puhutaan erilaisista kapasiteeteista: 
- Ki-kapasiteetti 1. peruskapasiteetti 

käyttö: - eri konemerkkien ja mallien keskinäinen vertailu 



- K2-kapasiteetti 1. menetelmäkapasiteetti 
käyttö: - eri konetyyppien (esim. hydraulisen kaivukoneen 

ja telakuormaajan) keskinäinen vertailu samassa 
työssä 

- erilaisten työmenetelmien keskinäinen vertailu 

- eri koneiden (esim. kuormauskoneen ja kuljetus- 
kaluston) tandiataminen 

- K3-kapasiteetti 1. työvuorokapasiteetti 
käyttö: - työsuuanitelmien ajoituslaskelmat 

- työn kustannusten laskeininen 

- K4-kapasiteetti 1. työvaihekapasiteetti 

käyttö: - pitkien työvaiheiden keston laskeminen 

Maarakerinuskoneen työntutkimukset 

Hydraulisen kaivukoneen perus- ja menetelmäkapasiteetti määrä-
tään 1/2...1 h kestävällä kapasiteettitutkimuksella. Työvuoro-
kapasiteetin ja koneen ajankäytön jaon selvittäminen vaatii 3 
työvuoroa kestävän "lisäaikatutkimuksen". Koneen työvaihekapa-
siteetti selvitetään koko työvaiheen ajan kestävillä "menekki- 
tutkimuksilla", 

Kapasiteettien esittäminen 

Menetelmäkapasiteetti (1(2) esitetään joko suoraan K2-kapasi-
teettina tai Ki-kapasiteetin ja al- eli menetelmäkertoimen 

avulla. al-kerrojn (alle 1,0) kertoo kuinka paljon menetel-

män lisäajat pienentävät peruskapasiteettia. Työvuorokapasi-
teetti ilmaistaan joko K3-kapasiteettina tai a2 x K2-kapasi-
teettina. a2-kerroin osoittaa, kuinka paljon erilaiset alle 

1 h pituiset tauot ja häiriöt pienentävät menetelmäkapasi-
teettia. 12...16 tn hydraulisen kaivukoneen tehollisen ajan-
käytön jako maaleikkaustyössä kandella eri työmenetelmällä 
on esitetty kuvassa 5. 



PERUSAIKA 
- kauhan täyttä 
- kääntyminen 
- kauhan tyhjennys 
- kääntyminen 

KAIVULUOKKA (IvO) 

<1 1<2 1<3 1<41 

0.12 0.15 0.17 0,201 

TV HJ EN NYSA 1 KA 
(min) 

DO4•O,D5 

KAUHAN 
T4YTTAIK.A (min) KAANTYMISAIKA (min) 

0.10 
0,12-1 

0.08l - 	 yuto sama 
satasossa 1 

0.06Jk 	
Auto Iekka 0.04' 

0,02 	 1 tSOS5 	I•  

60° 120° 180° 
 KÄÄNTOKULMA 

MENETELMAAIKA 
- perusaika 
- irrotus ja lemppaus 
- pienet siirtymiset 
- odotus auton vaih. 

don aikana 
- kaepiminen tasoitus 

yms 

PIENET SIIRTYF'AISET 

QCD 
o 

4jrs4mlnlkiertoa) 

1 2 3 4 
RINTAUS (m) 

IRROTUS JA 
L Elvi PPAUSA 1 K A 
(min/IDO kiertoa) 

14 

PtTT 3  
02 04 0.6 

ROUDAN PAKSUUS(m 

AUTON VAIHDON 000-
TUS.AIKA (min/IDO kiertoa) 

84 
- 	1 

2 - - 

10 20 30 40 
AUTON VAIHTOMATKA(rri) 1  

KAAPIMIS,-TASAUS - 
yms AIKA (min/lOOkiertoa 

2--4min/iODkiertoe 

Esimerkki 	 TYÖMENETELMÄ 1 

ROUTAA 0.4 m 
KAIVULUOKKA 
(Ivo) K:3 
RINTAUS 2 in 

[min/lOO työkiertoa] 
- kauhan täyttö 	17 
- kääntyminen 	11 
- tyhjennys 	5 
- kääntyminen 	10 
PERUSAIKA 	43 
- irrotus 	10 
- pienet siirtymiset 2 
- auton vaihto 	2 
- kaapiminen 	3 
MENETELMÄAIKA 	60 
1 kauhalljnen 0.7 m3itd 

MENETELMÄ 1. K2-KAPASITEETTI 
lOOxO.7 m3itd 	70 m3itd/h 

bO min  

TYÖMENETELMA II 

' tLLLJL 
[min/loo työkierto 

- kauhan täyttö 	17 
- kääntyminen 	5 
- tyhjennys 	5 
- kaäntyminen 	5 
PERUSAIKA 	32 
- irrotus 	10 
- pienet siirtymiset 2 
- auton vaihto 	1 
- kaapiminen ym 	4 
MENETELMAAIKA 	49 
1 kauhallinen 0.7 m3itd 

MENETELMÄ 1 .K2-KAPASITEETTI= 
lOOxO..7 m3itd 	85m3itd/h 

49 min 

Kuva 5: 12....16 tn hydraulisen kaivukoneen (KKH 12 K) mene-
telmäajan riippuminen erilaisista aikaan vaikutta-
vista tekijöistä 



4 HYDRAULISEN KA IV1JKONEEN KÄYTTÖALAT 

Hydraulisen kaivukoneen pääasiallinen käyttöala on kaivu ja 
kuormaus. Tienrakennuksessa hydraulista kaivukonetta voidaan 
käyttää mm. seuraavissa töissä: 

raivaustyöt 

- kuormaus raivauskasoista 
- raivaus ja kuorrnaustyö 

avo-ojitus, jokien ja purojen perkaus 

- kuormaus ajoneuvoon 
- kuorinaus sivuun 

salaojitus- ja sadevesiviemäröintityöt 
- ojien kaivu 

- kaivorenkaiden nostotyö 

ru.mputyö t 

- rumpumontun kaivu 

- rumpurenkaiden asennus 

teräsponttitukise inät 

- pontin paino maahan 

kallion leikkaus 
- kalliopiruian puhdistus 

- louheen kuormaus 

- louheylipenkereen poisto 

maan leikkaus ja kuormaus 
- kaivu ja kuormaus 

- pehmeän perusmaan poisto 
- varamaiden kuormaus 

ka ide työt 

- pylväskuoppien kaivu 

liikennevalaistuksen teko 
- kuoppien kaivu 
- kaapeliojien kaivu 

- jalustaelementtien nosto 

verhouks e t 

- soraverhous 

- ruokamullan levitys 



istutukset 
- puiden istutuskuoppien kaivu 

siltatyöt 
- peruskuoppien kaivu 
- toimiminen noaturina 
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5 	HYDRAULISEN KAIVUKONEEN TYÖMENETELNÄ.T JA TYÖSAAVUTUKSET 
ERILAISISSA TÖISSÄ 

5.1 RAIVAUSTYÖT 

Raivaustyössä työinenetelmä on joko rintama- tai yhdensuuntais-
kaivu. Kuljetusvälineet käyttävät yleensä raivattua aluetta 
kulkutienä. Isot kannot irtoavat helpommin siten, että kau-
halla ensin rikotaan paksuiznmat juuret.. Routaisissa tai muu-
ten vaikeissa raivaustöissä voidaan käyttää apuna kauhaan, 

kauhan paikalle tai kaahan taakse kiinnitettävää repi jää. 

K2-K.ÄPASITEETTI (i3itd/h) 
MÄTERIIALII(TTVATJS: 
Ä = kairuinokka K:1 
B = kaivuluokka K:2 tai kaiv'ulnokka K:1 + rautaa n. 25 - 30 ci 
C = kaivuluokka K:3 tai kaivuluokka K:2 + rautaa n. 30 ci 
1) 	kairuluokka 1:4 tai kaivuluokka 1:3 + rautaa 30 - 40 ci 

KKH OIK 	KKI4 	12K KKH 	16K 	KKH 	20k 	KKH 25K 

__ ! 	Ii 
so 	

-: -- 	 - 
4 

-- 	 -- 

11111 	iiii 111111 	Iiiii 	11111 
-- 

0,2 O5 	1,0 	0,2 0,5 	1,0 
:: 

0,2 05 	1,0 	0,20,5 	1,0 	020.5 	1,0 
KAIVIJSYVVYS Cm) 

!4EJETELMÄAIU 
- va.rsinainen irroitns ja kiiorp,aug 
- asteittaiset siirtyaiset 
- työpaikan tasankset 
- auton vaihdot 

TTOVUORON LISÄÄJAT a2-KRR0IN 
- kahvitauot - työnjärjestelyt, tandis-1 
- työnjohdon oheet tus ja o1osuhteethyvätI" 
- pienet konehäiriöt ja tankkaus - 
- pienet yaäristöhäiriöt (esia. aiiunta) - tyopaikan vaihdoksia, 

tandistuahäiriöitä - lyhyet siirtyaiset työpaikasta toiseen 0 80 - tupakkatanot ajoaatkojen vaihtuisi- 
- tandistus sien vuOksi 

yis 

Kuva 6: Hydraulisen kaivukoneen työsaavutus raivaustyössä 
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5.2 AVO-OJITUS 

Avo-ojan kaivu voidaan tehdä joko päältä tai sivulta kaivuna. 
PÄÄLTÄKAIVU 

- _ 

- BLL_!<- ELLIII 
S1VULTAKAIVU 

/ 	liii 

I- flf1 ri - 

Päältäkaivussa kaivukone on va-
rustettu yleensä muotokauhalla. 
Kaivettavat massat joko kuorma-
taan poiskuljetettaviksi tai 
sijoitetaan ojan vierialueelle. 

Sivultakaivussa kaivukone on 
varustettu joko normaalilla 
kauhalla tai leveällä luiska- 
kauhalla. Massat voidaan si-
joittaa joko kuljetusvälinee-
seen tai sivuun. 

Taulukossa 2 on esitetty KKH 08 K (kuokka) ja KKH 12 K:n K2- 
kapasiteetti (m3ktd/h) ja a2-kerroii, joiden avulla voidaan 

laskea työvuorokapasiteetti = K3-kap. = a2 x K2-kap. 

K2-KAPASITEETTI 	(m3ktd/h) 

OJAN KAIVU KKH 08 K KKH 12 K 

SYVYYS LUOKKA 
(Ivo) K:ESÄ TALVI KESÄ TALVI 

0,7 m K:1 40 35 65 60 

K:2 30 25 50 45 

K:3 20 20 30 30 

1,Om K:1 60 55 90 85 

K:2 40 40 70 65 

30 30 50 45 

1,5 m K:1 45 40 75 70 

K:2 35 35 60 55 
K:3 30 25 45 45 

a2-KERROIN 

Siv-uun Autoon 

een kaiv-u kuormau8 
yhtäjaka 01 suus 

_ 

työvuorossa ei siirtymi8i 0,90 0,80 

työvuorosaa 1-2 kpl 
200.. .100 m siirtymisiä 0,85 0,75 

Taulukko 2: Hydraulisen kaivukoneen työsaavutus ojankaiv-ussa 
(m3ktd/h) 
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5.3 RUMFUTYÖT 

Ruinpukaivanto tehdään yleensä sivultakaivuna. Työsaavutus 
rumpukuopan kaiv-ussa voidaan arvioida kohdassa 5.2 olevan 
ojan kaivun kapasiteetin avulla. Hydraulista kai'v-ukonetta 
voidaan käyttää rumpurenkaiden asennukseen siten, että rum-
purengas kiinnitetään kettingillä kauhaan tai käyttäen eril-
listä renkaiden nostoon tehtyä koukkua. 

5.4 LOUHEEN KUORNAUS 

1' 
• b 

t 
b

• 	

.4- 

 —' -..' \ 
2 	

• 
toc 6 7 0 

0  0 

b -e 
0  

Louheen kuormaus kuokkakai-
vuna suoritetaan joko rin-
tama- tai yhdensuu.ntaiskai-
viina. Kuljetuavälineet on 
pyrittävä sijoittamaan 
leikkaustasoon rintauksen 
alapuolelle, jolloin kauhan 
kääntöinatka ja kääntöaika 
ovat lyhyet. Rintauksen ol-
lessa puornin ulottuvuutta 
suurempi kuormataan leikka-
us useammassa tasossa. 

Kuvassa 7 on esitetty hydrauliaen kuokkakoneen K2- ja K3-kapa-
siteetit louheen kuormaukseasa. Lukkoutuneen karkeaksi räjäy-
tetyn louheen (L3) kapasiteetti pienenee 10. . .20% annetuista 
arvoista. 

L2 = hienoksi tai keskikarkeaksi räjäytetty louhe, missä suurimpien rakeiden 
keskimääräinen halkaisija on alle 60 cm. 

= karkeaksi räjäytetty louhe, missä suurimpien rakeiden keskimääräinen 
halkaisija on yli 60 cm. Lukkoutunut hienoksi räjäytetty loulie (L2) vas-
taa kuormausluokaltaan karkeaksi räjäytettyä louhetta (L3). 

KKH 16K KKH 20K - 	KKH 25K 

w 
0 

4 

0 
_J 

> 
4 

40 	60 	80 	100 	120 	60 	80 	100 	120 	140 	80 	100 	120 	140 	160 	180 	200 

K2 -KAPASITEETTI 	[m3itd / h] 

.., Iii - 

Ui 
$1iII1 iiI: IA1i 

igi:i i:i: :i:ii 



TYOVUORON LISAAJAT 
- kahvitauot 
- häiriöt ta.hdistu.k-Bes8a 
- työnjohdon ohjeet 
- pne}köt kpiehäj- 

riot aa hiioiiot 
pne ympäristö-
hairiot 
tupakkatauot  

PASITEETTI 

Kuormaus1uok KlO! 08 KKII 12 KlO! 16 KK} 20 KKJ 25 

L2, T4 45 60 75 90 120 

L2...L3 45 60 75 105 

L3 _______ 35 50 65 85 

a2—KERROIN 0,80 
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Kuva 7: Hydraulisen kuokkakaivukoneen työsaavutukset louheen 
kuormauke e esa 

4 v ___________ t*-o  • 
1 -4ILT1 0  

____ 0 / 
0  

' 

5 

Pistokaivu suoritetaan rintama-
kaivuna kaivukoneen ollessa 
leikkaustasossa. Työpaikkajär-
jestelyillä tulee pyrkiä pie-
neen kääntökulmaan ja nopeaan 
autojen vaihtoon. Kuormattaes-
sa lukkoutunutta karkeaksi rä-
jäytettyä louhetta (L3) kapasi-
teetti pienenee n. 2 0%. 

Taulukossa 3 on esitetty pistokaivukoneiden KKH 20 Ja KKH 25 
K2- ja K3-kapasiteetit. 

MENETELNÄAIL4. K2-KA.PASITEETTI 	(m3itd) 

- varsinainen 
kuormaus 

KONE GEO-LUOW ____ RINTAUS 	(m) _____ 
1 2 3 4 - 

_________ 

KK! 	20 
L2. 14 

L2. . .L3 
110 
100 

120 
110 

125 
115 

125 
115 

- siirtymiset rin- 
taukseaBa 

- kuormauspaikan 
tasaus 

________ L3 90 100 100 100 
L2, T4 135 145 150 150 

- auton vaihdot XXII 25 L2. . .L3 120 125 130 130 
L3 100 105 110 110 

TYÖVUOROAIKL K3-KAPÄSITEETTI 	(m3 itd/h) 

- menetelmäaika KONE GEO-LUOW RINTAUS 	(m) _____ 
- kahvitauot ________ ___________ 1 2 3 4 

XXII 20 
L2, T4 
L2.. .L3 

85 
80 

95 
85 

100 
90 

100 

90 

- häiriöt tandis- 
tukaessa 

- työnjohdon ohjeet ________ L3 70 75 80 80 
- pienehköt konehäi- 
riöt ja huoliot LIII 25 

L2, 14 
L2.. .L3 

105 
95 

110 
100 

115 
105 

120 

105 
- pienet ympäristö- 
häiriöt yms 

L3 80 85 90 90 

Taulukko 3: Hydraulisen pistokaivukoneen työsaavutukset lou-
heen kuormauksessa 
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5.5 MkANLEIKKAUSTYÖT 

MATALAT LEIKKAtJKSET JA KALLIOPINNAN PALJASTUS 

2 

Kuormauksessa on kaivukoneen kääntökulma 
pidettävä mandollieiraxnan pienenä. Kääntö- 
kulma jää pieneksi, kun auto on rintauksen 
alapuolella kaivukoneen sijaitessa rinta-
uksen yläpuolella (1). 
Jos auto ei leikkauspohjan pehmeyden tai 
epätasaisuuden vuoksi voi liikkua leikka-
uspohjalla, on rintauksen kulku pyrittävä 
ohjaamaan niin, että keskimääräinen kään-
tökulma pysyy mandollisimman pienenä koko 
työn ajan (2). 
Kääntymispaikat tulee järjestää siten, et-
tä auton vaihto tapahtuu nopeasti (1 ja 2). 
Kääntymispaikkaa tulee aina muuttaa kuor-
mauspaikan muuttumisen mukaan. 

K2—KAPASITEETTI (i3itd/h) 
!4ATERIAALIKTJVATJS: 
1 = kaivuluokka K:1 1* 
B = kaiv'eluokka K:2 tai kai'ruluokka K:1 + routaa n. 25 - 30 ci 
C = kaivuluokka K:3 tai kaivuluokka K:2 + routaa n. 30 ci 
D = kaivuluokka X:4 tai kaiviiluokka K:3 + routaa 30 - 40 ci 

KKH O$K 	KKH 	12K KKH 	16K 	KK*4 	20K 	KKH 	25K 

F TT __ 

EE1 L 
0,2 0,5 	1,0 	0,2 0,5 	1.0 0,2 0,5 	1,0 	0,20$ 	1,0 	0.20,5 	1,0 

KAIVIJSYVYYS Cm) 
MENETLMÄAIKÄ 
- varsinainen irroitus ja kuoriana 
- asteittaiset siirtymiset 
- työpaikan tasaukset 
- anton vaihdot 

TYÖ'IrTJORON LISÄAJAT a2—KERROIJ 
- kahvitanot 

työni ohdon oheet 
- tynjärjestelyt, tandis—1 

tus ja olosuhteet hyvät 	0.88... - 1 
- pienet konehä].riöt ja tankkaus 
- pienet yinpäristöhäiriöt (esiin. azmunta) - tyopaikan vaihdoksia, 
- lyhyet siirtyiniset työpaikasta toiseen tandistushäiriöitä 	0 80 - tupakkatanot ajoinatkojen vaihtumi- 
- tandistus sien vuoksi 

yins 

Kuva 8: Hydraulisen kuokkakoneen työsaavutus matalassa leik- 
kauksessa sekä kalliopinnan puhdistamisessa 
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Kuvassa 8 on annettu KKH 08 K...KKH 25 K:n menetelmä (K2)-ka-

pasiteetti matalassa leikkauksessa sekä a2-kerroin. Työsaavu-

tusarvoja voidaan käyttää yhdistetyssä raivaus ja 0-leikkaus-
työssä sekä kalliopinnan paljastamisessa, jossa pengermateri-

aaliksi louhittavan kallioleikkauksen pinnan puhdistaminen 
miestyönä lapiolla konetyön ohessa riittää. 

MkANLEIKKAUS JA KUORMAUS 

Hydraulisen kaivukoneen menetelmäkapasiteettiin vaikuttaa 
voimakkaimmin koneen työpaino, kauhakoko, kaivuluokka, rcu-

dan paksuus ja sitkeys, rintauksen korkeus, kääntökuirna, au-
ton vaihtomatka sekä kuljettajan ammattitaito ja työhalukkuus. 
Hyvällä työpaikkajärjestelyllä voidaan kapasiteettia nostaa 
10...20%. Roudan paksuutta voidaan pienentää siten, että lu-
mipeite poistetaan 20...40 m osuuksina ennen leikkaus- (raiva-
us-)-työtätyömaaliikenne ohjataan leikattavan alueen ulkopuo-
lelle tai leikkauksen pohjalle. Kauhan työkierron aika on 

pienin kun kuljetusvälineet 8ijaitsevat leikkaustasossa. Täl-

löin on myös auton vaihdon suoritus nopeinta. Leikkaustyön 
yhteydessä kannattaa leikkausluiskat ja leikkauksen pohja 
viimeistellä lopulliseen muotoonsa lapiotyönä, kaivukoneen 

kauhalla ja/tai puskukoneella, jolloin erillinen tasaus- ja 
viimeistelytyövaihe jää pois. Auton kääntöpaikkaa pitää siir-
tää leikkauksen edistyessä. 

Työvuorokapasiteetin suuruus lasketaan Inenetelmäkapasiteetin 
(K2-kap.) ja a2-kertoimen avulla. 	(K3 = a2 x K2). Voimak- 
kaasti a2-kertoimen suuruuteen vaikuttaa autojen oikea määrä, 
joka voidaan laskea keikka-ajan perusteella tai määrätä kul-
jetusnomograinmista. Hydraulisen kaivukoneen menetelmäkapasi-

teetti ja a2-kerroin on esitetty kuvassa 9. 
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___________________ IW1uJ1uIsE1WiI] 
mmi. 

1 1 

II 11 1 

• 1 II 

• 1 

•1 

• 1' 

$ :s .1• 

1 

• 	1 1 
• 	1 

• • • • 1 
. 	1 • • 1 • 

• 1 1 

• 	• • 

1 .1 1 • 1 •  
1 •  

:1 

1 1 

• 	0 i 	• • 

Kuva 9: Hydraulisen kaivukoneen työvuorokapasiteetti 
(K3 = a2 x K2-kap.) maanleikkaus- ja kuormaustyössä 
(m3itd/h) 

Tietyn leikkauksen kaivussa ja kuormauksessa vaikuttaa koko 

työn keskimääräiseen kapasiteettiin voimakkaasti edellisten 

lisäksi leikkauksen koko. Kuvassa 10 on esitetty keskiniääräi-
nen K3-kapasiteetti koko leikkauksen teossa. 
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u.uIIII 
iIUUIUIRi •uiuuuuuiuui 

P - 120 

100 

80 
1-• 

6O. 

40 

20 

1.0 2.0 	1.0 2.0 	1.0 2.0 	1.0 2.0 
KESKIMAARAINEN KAIVUSYVYYS rmj 

Kuva 10: Hydraulisen kaivukoneen keskimääräinen kapasiteet-
ti (m3itd/h) maaleikkaukeen teossa 

PEHMEÄN PERUSMPLAN POISTO 

Pehmeän perusmaan kaivu ja kuormaus voidaan suorittaa kandella 
eri tavalla sen mukaan onko kaivukone pengerretyn maan (1) vai 
alkuperäisen maan (2) päällä. 

IflhI1IflUUftfll 
-ah ,, 

\ iI 
UUMUMUUI 

E!r 
IIMUUMUVM 

Työmenetelmässä 1 kaivanzion teko 
suoritetaan penkereeltä käsin. 
Pengerrys tehdään saman aikaisesti 
toisessa laidassa. Työmenetelmää 
on käytettävä kun perusmaa ei kan-
na kaivukon.etta eikä kuljetusväli-
neitä. Kapea penkereen leveys vai-
keuttaa työn suoritusta ja kaivu-
kone joutuu tällöin käyttämään 
1800 kääntökulmaa. 

Työmenetelmässä 2 kaivannon teko 
suoritetaan perusmaan päältä ja 
samanaikaisesti pengertä rakenne-
taan kaivannon etenemissuuntaan. 
Tämä työmenetelmä on edullinen, 
kun penkereen päällystä on kapea, 
edellyttäen, että maanpinta kantaa 
kaivukoneen ja kuljetusvälineet. 

Kuvassa 11 on esitetty KKH 08 K...KKH 16K:n työsaavutukset 
inassanvaihdossa. Kapasiteetteja voidaan suurentaa käyttämäl-

lä 20...50% tilavampia pehmeikkökauhoja. Kapasiteettia pie-
nentävät kivisyys, paksut juurakot, sitkeä routa, hyvin veti-
nen materiaali sekä telalavojen käyttö. 



1K2-KAPASITEETTI (m3itd/d) 
KKH 08 KKH 	12 KKH 	16 

KA(VLJ— RIKKOMATON ROUTA (cm R(KKOMATON ROUTA (cm) RIKKOMATON ROUTA (cm) 

SYVYYS 0 20 20 40 40 	'60 0 '20 2040 4060 0-20 20.40 4060 

1,Dm 70 65 - 90 85 75 120 115 110 

2,5 m 80 70 100 95 85 135 130 120 

4,Om - - - 110 105 95 150 140 130 

K3-KAPASIPEETTI (m3fti Ih') 

KAIVU - 

SYVYYS 

KKH 08 KKH 12 KKH 16 

RIKKOMATON ROUTA (cm) RIKKOMATON ROUTA (cm RIKKOMATON ROUTA (cm 

020 2040 40 	60 0-20 20.40 40.60 0 	20 2040 40.60 

1,0 m 55 50 - 70 65 60 95 90 85 

2,5m 65 55 - 80 75 70 110 105 95 

4,Dm - - - 90 85 75 120 110 105 

a2-kerroin0,80 

Kuva 11: Hydraulisen kaivukoneen työsaavutus pehmeän perus-
maan kaivussa (m3itd/h) 

5.6 LUISKIEN TASAUS 

LUISKIEN TASAUS HYDRA.ULISELLA KUOKKAKONEELLA 

Normaalia sileäreunaisella tai leveällä luiskakauhalla varus-

tettua kuokkakonetta voidaan käyttää pienissä työkohteissa 
(alle 5000 m2) luiskien tasauksiin, ellei työmaalla ole muuta 

luiskien tasauskonetta. Luiskien 
1 	 . 	tasaus suoritetaan kauhalla koneen 

___ seisoessa luiskan yläosassa. Kone 
/ 	pystyy tasaainaan luiskaa ulottuman- 

sa verran. Leveissä ja loivissa 

luiskissa tasaus voidaan tehda kah- 
-. ' 	' ' 	:— 	tena eri kertana siten, että ensim- 

mäisellä kerralla tasataan luiskan 

alaosa koneen liikku.essa luiskan 

yläosassa. Luiskan tasauksen yhtey-
dessä voidaan ylijäämämassat kuormata ajoneuvoon luiskien va-
jaisiin kohtiin vietäväksi. Pieniä tiensuuntaisia massansiir- 

i1 
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toja kone voi tehdä kääntämällä puomia tai kulkemalla pyörien 

tai telojen avulla. Menetelmäkapasiteetti luiskan tasauksessa 

8...12 tn koneella on: 

K22OOm2td/h 

Kapasiteettia suurentaa: 

- siirtopuornilla varustettu kone 
- taitava kuljettaja 

- massojen oikea määrä 
- leveä luiskakauha 

Kapasiteettia pienentää: 
- kapea kauha 

- massojen puute 
- kuormattavat ylijäämämassat 
- työkohteen epäsäännöllisyys 

LUISKIEN TASAUS SEKÄ RUOKAMTJLLAN LEVITYS AUTOALUSTAISELLA 

HYDRAULISELLA KA IVUKONEELLA 

TIELUISKIEN (SISÄ- 1. PENGERLUISKIEN) LUISKIEN TASAUS •1 Autoalustaista hydraulista kaivu-

konetta (Koodit KKA 16 L ja KKA. 20L) 

varustettu.na teleskooppipuomilla 
ja 1,2...2.O m leveällä luiskate-

rällä käytetään luiskien tasaami-

seen. Konetta käyttää kaksi kai-

jettajaa, josta toinen käyttää ko-
neen ajolaitteita ja toinen hoitaa 
puomin liikuttelun. Luiskan tasaus 

tehdään sen jälkeen, kun tiehen on 
rakennettu sidottu kerros, jota 

pitkin kone liikkuu. Luiskan ta-

sauksessa kone liikkuu taaksepäin 

(2...3 km/h) n. 50% työajasta ja 

työntäen levittää lisämassakasat 

sekä luiskan yläosasta alkaen as-

teittain tasaa luiskan. Noin 40% 
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työajasta kone eteenpäin ajaen (3...4  kni/h) silottaa karkeas-
ti tasatun luiskan. Kivien, kuoppien ym. vuoksi kone joutuu 
pysähtymään ja tasaamaan luiskan paikallaan seisten. Luiskan 

tultua tasatuksi ojan pohjaan saakka suorittaa kone vielä ns. 
loppusilauksen vetäen terällä luiskan. Taulukossa 4 on esi-
tetty työsaavutukset maapenkereen luiskan tasauksessa ja ku-
vassa 12 louhepenkereen luiskan tasauksessa. 

K3-KAPASITEETTI 	(m2td/h) 
LEVITETTÄVÄ 
MATERIAALI 

LUISKAN LEVEYS 	(m) 

4 6 8 
Sa + Sr - 500 - 	550 500 
Sr —600 700 650 

Taulukko 4: 20...25 tn autoalustaisen teleskooppipuoinisen 
hydraulisen kaiviikoneen (KKA. 20 L) työvuorokapa-
siteetti maapenkereen luiskan tasauksessa 

K3—KAPASITEETTI (m2/h) 

- varsinainen mene— 
telmän iiukainer, 

[ 1 - - KSJ - - JHkrj_ 
työaika 

- koneen häiriöt - - 
-tvönjohdonohjeet 
- kahvitauot l2O0 

-- 

- elpymistauot -l000 - - - - _ - 
- pientareen tasaus 
- liittymien tasaus 
- tyovuoron vainto 

800 - 
600 - 
400 

- 
- 

:i - •... - 
.-• 

- 
•: - 

200 	KA ITE EN TAK - - - 
lisamassojep kerrospaksuuden cm:a 

1 	II 	1 	1 1 
Luku ilmaisee 

2 	4 6 	8 	10 	2 	4 	6 	8 
LUISKAN LEVEYS [m] 

Kuva 12: 20...25 tn autoalustaisen teleskooppipuomisen hyd-
raulisen kaivukoneen (KKA 20 L) työvuorokapasiteet-
ti louhepenkereen luiskan tasauksessa 

MAALEIKKAUKSEN (uLKo-) LUISKAN TASAUS 

Työskeruiellessään autoalustainen kaivukone seisoo tien reu-

nassa. Tasaus aloitetaan luiskan yläreunasta ja ensin tehdään 
työselitysten edellyttämä pyöristys ja edetään luiskaa alas- 
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-_,__<..- 	\' 
- \ 

_\\ \. 

päin. Koneella tasataan se osa 

luiskasta, minkä puomin pituus 

(11 m) sallii, sen jälkeen ko-

netta siirretään ja tasoitetaan 

uusi osuus leikkausluiskasta. 

Jos luiska on koneen ulottuvuut-
ta leveämpi, pitää koneen päästä 

mikäli mandollista luiskan ylä- 

reunaan tasaamaan luiskaa, muu-

ten luiskan yläosa tasataan pus-
kukoneella. Kaivukoneen työvuo- 
okapasiteetti on esitetty tau-
lukosea 5. 

K3- KAPASITEETTI 	(m2td/h) 
LUISKAN LEVEYS ( m) 

4 	8 12 
-28O L --2OO 

Ta1k.o 5: 20...25 tn autoalustaisen teleskooppipuomisen 
ydraulisen kaivukoneen (KKA 20 L) työvuorokapa-
iteetti maaleikkausluiskan tasauksessa 

.6UCKAt1VAViRHCJS JA URI TUS 

Ruokaraultaverhouksen teko tapahtuu vastaavalla tavalla kuin 
edellä esitetty tieluiskan tasaus. Työsaavutus on esitetty 
tau).ukost 6. 

K3-KAPASITEETTI 	(m3td/h 
LUISKAN LEVEYS 	(m) 

4 6 8 
-500 -700 

Tautukkc 6: 20...25 tn autoalustaisen teleskooppipuomisen 
r.ydraulisen kaivukoneen työvuorokapasiteetti 
ruakamultaverhouksen teossa. 



22 

Auulannar ja nurmisiemenen kyivöä varten tarvittavat tien pi-

tuussuuntaiset urat voidaan tehdä autoalustaisella kaivuko-
neella siten, että luiskaterään kiinnitetyillä 5...7 kpl 

urituspiikeillä vedetään n. 4 m leveydeltä urat luiskiin. 

Uritusnopeus on 7...8 km/h ja valmista luiskaa saadaan aikaan 

1.6...3.0 km/h eli 6500...12.000 m2td/h uritettavasta tienpi-

tuudesta riippuen. 

5.7 NUUT MAÄRAKENNTJSTYÖT 

Edellä mainittujen töiden lisäksi on maarakennustyömaalla 

useita sellaisia töitä, joihin hydraulinen kaivukone sovel-

tuu: 

- pylväsku.oppien, näytteenottokuoppien yms. teko kahmari-

tai kuokkakauhalla. 

- valaisinpylväiden kuoppien kaivu ja pylvään jaluselemen-
tn asennus. 

Työsaavutus KKH 08 K:lia 

- kuopan kaivu ja osan massoista 

kuormaus (yht. 5 m3itd/kuoppa) 	,yhteensä 

pylväsjalustan nosto 	ro,4 h/kuoppa 
- kaivukuopan täyttö 	J 
- siirtyminen seuraavalle kuopalle 

- odotukset, häiriöt, tauot jne. 	}02 h/kuoppa 

- roudan repiminen erillisellä roudanrepijällä 

- betonin yms. rikkominen hydraulisella vasaralla 

- eriJaiset nostotyöt nostokoukulla. 
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6 TY01'UNET ELMAN VALINNAN VAIKUTUS KIJSTANNUKSI1N 

Oikean, työhön parhaiten soveltuvan työmenetelmän valinnan 

tärkeyttä valaistaan kolmella esimerkillä, joissa tarkastel-

laan asiaa työmaan, koneen omistajan ja koneen kiijettajan 

kaLnattaz 

Tielinjalia oleva 7500 m3ktr ( 9890 m3itd) sorainen hiek-

kaleikkaus tehdään n. 14 tn hydrauiseila kaivukoneella. 

1T:rr. kahta työ rnenetelinäii.: 

TYMENETLLi 1 

Autot sijaitsevat leikkaustasossa. 

K2-kapasiteetti on n. 100 m3itd/h 

(routaa 0 ja kaivuluokka IVO K:2; 

kuva 11). Autojen puutteen vuoksi 

a2-kerroin on n. 0,75 eli K3 = 

0,75 x 100 m3itd/h = 75 m3itd/h 

TYÖMENETELM.Ä II 

(Ui 	-- 

Autot sijaitsevat leikkaustasossa. 

K2-kapasiteetti on n. 115 m3itd/h. 

Autojen puutetta esiintyy vain sa-

tunnaisesti, jolloin a2 x 0,80 eli 

K3 = 0,80 x 115 m3itd/h=90 rn3itd/h 
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6.1 	TYÖMAAN KUSTANNUKSET 

Työketjussa olevat toimintavälineet 

- tuntisidonnaiset 
- hydraulinen kaivukone KKH 12 K 56,50 mk/h 

- 6 tn puskukone PT 05 29,00 

- työnjohtaja 12,00 

- 4 miestä 36,00 ' 

YHTEENSÄ 133,50 mk/h 

- suoritemääräsidonnaiset 
- kuorma-autot 	(kuljetus 0...0,5 	km) 0,83 mk/mitd 

TYÖN KUSTANNUKSET: TYÖNENET. 1 TYÖNENET. II 

- tuntisidonnaiset 1,77 mk/m3itd 1,47 mk/m3itd 

- kuljetus 0,83 0,83 n 

yhteensä 2,60 mk/m3itd 2,30 xnk/m3itd 

Koko leikkaus 	25.700 mk 22.600 mk 

ERO 3.100 mk1 

6.2 KONEEN ANSIO 

Sama työ, mutta kone on palkattu suoritepaikalla 0,70 mk/m3itd, 

TYÖ'tENET. 1: 0,70 x 75 mk/h = 52,50 mk/h 

TYÖNENET. II: 0,70 x 90 mk/h = 63,00 mk/h 

ERO 	10,50 mk/h eli 85 mk/työvuoro 

Työmaan kannaca suoitepaikalla työskentelevälle koneeLie 

kannattaa valita rnandollisinnnan tehokas työmenetelrnä, koska 
jokaiseen työketjuun sisältyy tuntisidonnaisia toimixitaväli-
neitä (miehet, penkkakoneet jne). Samoin tehokkaampien työ-

menetelmien käyttö nostaa koneen ansiotasoa. 
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o.3 	KULJETTAJAN ANSIO 

Edellämainitussa työssä kuljettaja on palkattu tuotantopalk-

00 mk/h ja 0,05 k/ui3itd 

KULJETTAJAN ANSIO: TYÖNET. 	1 TYÖIVNET. 	II 
aikapalkka 8,00 mk/h 8,00 mk/h 

- suoritepalkka 3,75 " 4,50 " 

JTEENSÄ 11,75 mk/h 12,50 mk/h 
työvuorossa 94,00 mk/tv 100,00 mk/tv 

1. kukaudessa 2368 rnk/kk 2200 mk/kk 

ERO 	132 mk/kk_J 

b.4 	YRTEENVETO 

Hyvien ja tehokkaiden työrnenetelmien omaksuminen hyödyttää 

työmaata, koneiden omistajia ja kuljettajia. Työnjohto voi 

vaikuttaa tähän työn hyvällä eniiakkosuunnittelulla ja työn- 

järjestelyllä, joka sisältää sopivien koneiden valinnan, au-
tojen sopivasta määrästä huolehtimisen, työmaateiden kunnos-
sapidon ja työn suorittamisen ohjauksen. 
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