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LIIKKUVA MERTSA-MOREENINMURSKAAJA 

Veikko Ylä-Hemmilä 

Liikkuva Mertsa-moreeninmurskaaja on Rai
vausLiike Matti MertsaZmen vaLmistama py~
räkuormaaja-aLustainen tienrakennuskone, 
joka vaLmistaa rakennettavan metst:tautotien 
UilwLtlt saatavasta moreenista mursketta. 
Murske korvaa tarvittavan soran. Tli.LUJin 
väLtytll.ll.n useinkin pitkiLtlt sorankuLjetus
matkoiLta ja sätt.stetll.än soravaroja. 

TavaLLisimmin moreeni siirretll.ll.n kaivuriL
l.a tien sivusta, Leikkauksesta tai kumpa
reesta murskaajaan, ja murske joko siirre
tll.ll.n heti tieLLe tai tehdtiän varastoon. 
Kun murske siirretll.ll.n heti tieLLe, tuotos 
on oLLut kesk~n 33 m3/kll.yt~tunti . 
Varastoon tehtltessll. murskaustuotos on jon
kin verran suurempi. 

Siihen miLLoin on eduLLisempaa kll.yttll.ll. mo
reenimursketta kuin soraa, vaikuttaa se, 
kuinka paLjon mursketta tarvitaan soraan 
verrattuna. Jos sitlt tarvitaan juokswnet
riZZe yhtlt paLjon kuin soraa, murske on 
soraa eduLLisempaa, kun soranajomatka on 
11 . .. 15 km tai piterrpi. Jos mursketta 
tarvitaan 30 % Vll.hetrm!:tn kuin soraa, tuLee 
murske eduZZisermnksi jo siLLoin, kun so
ranaj omatka on 3 . . . 7 km. 

Raivaus Liike Matti MertsaLmi sai murskaus
kaLuston rakentamis~n avustusta Metsll.te
hoLta maa- ja metsll.taZousministe~n anta
mista puuntuotannon tehostamiseen vara
tuista suhdannepidll.tysvaroista ja kauppa
ja teoLLisuusministe~Ltlt teoLLisuutta 
edistli.Vll.n tutkimustoiminnan tukemiseen va
ratuista varoista. 

YLEISTÄ 

Korkealuokkaista kiviainest a, kuten soraa 
ja mursketta, alkaa olla niukasti varsin-

kin kaupunkien ja asutuskeskusten lähellä. 
Yksinomaan tienrakennukseen käytetään vuo
sittain er ilaisia kiviaineksia noin 45 
milj . m3. Uusia metsäautoteitä rakenne
taan maassamme vuosittain 3 000 ... 4 000 km . 
Niiden rakentamiseen ja k~ostamiseen 
käytetään soraa 2 ... 4 milj. m. 

Soraesiintymät eivät ole jakautuneet ta
saisesti eri puolille maata, vaan ovat 
etä.iilläkin toisistaan . Tästä aiheutuvat 
paikoin pitkät sorankuljetusmatkat . Kes
kimääräisen sorankuljetusmatkan metsäauto
teille on arvioitu olevan 5 .. . 10 km, pi
simpien ajomatkojen yli 20 km :n . Kustan
nusten kurissa pitämiseksi on metsäauto
teiden rakentamiseen jouduttu käyttämään 
usein huonoa materiaalia, mistä puolestaan 
aiheutuvat suuret korjaus- ja kunnossapito
kustannukset . 

Metsäteiden rakentajien keskuudessa syntyi 
ajatus korvata sora teiden rakennus- ja 
kunnossapitotyömaiden läheltä saatavalla 
moreenimurskeella. Ajatuksen esitti en
simmäisenä ylimetsänhoitaja Väinö Koivisto 
Yhtyneet Paper itehtaat Oy:stä. Raivaus
liike Matti Mertsalmi Padasjoelta kehitte
li ajatusta, suunnitteli ja rakensi liik
kuvan moreeninmurskaajan. 

Moreenimurskeella tarkoitetaan kivimursiteen 
ja maan sekoitusta,joka aikaansaadaan aja
malla kivensekainen maa murskauskoneen lä
pi . Moreenia on miltei kaikkialla maassam
me. Sen prosentuaalinen osuus kaikista maa
lajeista on tutkimusten mukaan noin 60 %. 
Moreenit jakautuvat eri lajeihin seur~~ 

Soramoreeni 
Hiekkamoreeni 
Hietamoreeni 
Hiesumoreeni 
Savimoreeni 

3 .4 % 
41. 3 % 
45.9 % 
8 .1 % 
1.3 % 
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Kuva 1. Menetelmä 1. Murskaaja ja kaivuri 
paikallaan. Murske ku1jetetaan heti tielle. 
Kaikki valok. Mertsal.mi 

Näistä murskaukseen ja tienrakennukseen so
veltuvat lähinnä sora-, hiekka- ja hietamo
reenit eli noin 90 % kaikista moreeneista. 

TUTKIMINEN 

Metsäteho tutki protokonetta kesällä 1977 
Metsähallituksen , Keskusmetsälautakunta 
Tapion ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n työ
mailla Padasjoella ja Luopioisissa. Tavoit
teena oli selvittää liikkuvan moreeninmurs
kaajan ja siihen liittyvän koneketjun työ
menetelmät, tuotokset ja kustannukset eri 
olosuhteissa. Lisäksi pyrittiin selvittä
mään liikkuvan moreeninmurskaajan teknistä 
käyttökelpoisuutta ja oikeata mitoitusta 
sekä parantamismahdollisuuksia. 

Aikatutkimuksella seurattiin koneketjun eri 
työtapoja . Aineisto käsitti uuden tien 
mursketusta neljän kilometrin ja vanhan 
tien kunnostusmursketusta yhden kilometrin 
pituudelta. Lisäksi seurantatutkimuksessa 
oli mukana tien mll)sketusta 20 km ja varas
toon tekoa 3 000 m • 

Valmistetusta murskeesta otettiin näyttei
tä, joista VTT :n tie- ja liikennelaborato
rio määritteli rakeisuudet ja antoi lau
sunnon kyseisen moreenimurskeen soveltuvuu
desta tienrakennukseen. 

Koska kyseessä oli uusi kone ja uudet työ
menetelmät, työssä ja työn järjestelyssä 
saattoi esiintyä alkukankeutta. Myös satei
nen kesä vaikeutti toisinaan työskentelyä. 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Prototyyppi on rakennettu pääasiassa käy
tetyistä komponenteista, vain hydrauli
laitteet ovat uusia. Tekniset tiedot pe
rustuvat pääosin valmistajalta saatuihin 
tietoihin tai Metsätehon omiin mittauksiin. 
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Kuva 2. Me.netelmä 2. Murskaaja ja kaivuri 
paikallaan. Mursketta tehdään varastoon 

Päämitat 

Pituus 10 000 mm, leveys 3 200 mm ja kor
keus 3 700 mm. Kokonaispaino noin 25 t. 

Peruskone 

Peruskoneena on kiinteärunkoinen, nelipyö
rävetoinen 20 tonnin pyöräkuormaaja, jonka 
runkoa on pidennetty noin metrin verran. 

Moottori 

Merkki ja tyyppi 

Suurin teho 
Suurin 

vääntömomentti 

Voimansiirto 

11 litran Scania, 6-
sylinterinen, 4-tahti
nen turboahtimella va
rustettu diesel 
204 kW SAE/33 r/s 

1100 Nm SAE/23 r/s 

Voimansiirto peruskoneen pyor11n tapahtuu 
nestekytkimen ja hydraulisesti ohjattavan 
vaihteiston sekä nivelakselin ja tasaus
pyörästöllä varustettujen etu- ja taka
akseleiden välityksellä. 

Ohjaua 

Murskaajassa on takapyöräohjaus ja se ta
pahtuu tehostettuna hydrauliohjauksena oh
jauspyörästä. 

Renkaita on neljä. iiden koko on 26.5 x 
25, ja ne ovat sisärenkaattamia. 



Kuva 3 . Menetelaå 3. Murak&&ja ja kaiTuri 
liikkuTat. Murake suoraan tielle 

Murskain 

Tekniset tiedot 

Tyyppi kiertomurskaintyyppinen 
leukamurskain 

Kita-aukko 600 mm x 400 mm 
Suurin syötettävien 

kivien koko 350 mm ~ 
Asetusalue 25 ... 100 mm 
Kapasiteetti 30 ... 65 m3/h 

Voimansiirto 1'1TUrskaimeen 

Voima siirretään peruakoneen moottorista 
murskaimeen hydrostaattisesti. Mursitain
ta käyttää kaksi rinnan olevaa hydrauli
moottoria, joiden yhteinen teho on noin 
40 kW, kun nesteen pai~e on 105 baaria ja 
tilavuusvirtaus 4. 8 dm / s. Mursitaimen 
vastaava pyörimisnopeus on 7.6 r/s. Tar
vittaessa voidaan tehoa jonkin verran li
sätä nostamalla käyttöpainetta. 

Kuljettimet 

SytJttlJ- ja siirt;okuZjetin 

Moreeni siirretään murskaimeen syöttökul
jettimella ja murske siirretään koneesta 
pois siirtokuljettimella. Sekä syöttö
että siirtokuljetin ovat hihnakuljettimia , 
joita käyttävät maksimiteholtaan 6 kW:n 
hydraulimoottorit. Syöttökuljettimen no
peuden säätö on portaaton 0.8:sta 2.0 
m:iin/s. Siirtokuljettimen nopeus sen si
jaan on vakio. 

TlfrykuZjetin 

Murske putoaa mursitaimesta tårykuljettimel
le ,joka on alaspäin viettävä "ränni " ja jo
ka liikkuu samanaikaisesti sekä pysty- että 
vaakatasossa. Se siirtää märänkin moreeni 
murskeen tehokkaasti siirtokuljettimelle. 
Käyttövoima siirretään tärykuljettimeen 
mekaanisesti mursitaimen vauhtipyörästä. 

KuTa 4. Valmista .oreenilllursltetietå 

TOIMINTAPER IAATE 

Kaivuri tai kuormaaja siirtää moreenia kum
pareesta,leikkauksesta tai tien sivusta 
mursitaimen syöttösuppiloon. Syöttökuljetin 
siirtää moreenin suppilosta ylös murskai
meen, josta murskattu moreeni putoaa täry
kuljettimelle. Tårykuljetinta pitkin murs
ke kulkeutuu alaspäin koneen sivulla ole
valle siirtokuljettimelle, joka siirtää 
murskeen edelleen joko suoraan tielle,kul
jetusajoneuvon kuormatilaan tai varastoon. 

TYÖMENETELMÄT 

Kaivurin, murskaajan ja mursiteenkuljetus
kaluston muodostama koneketju voi toimia 
seuraavasti. 

Menetelmt:t 1. Murskaa.ja ja kaivuri ovat 
paikaZZaan. }Caivuri siirtää moreenia 
murskaajaan . Murskattu moreeni putoaa 
siirtokuljettimelta kuljetusajoneuvon 
kuormatilaan. Kuljetusajoneuvo vie murs
Iteen edelleen haluttuun tien kohtaan . 

Menetelmt:t 2. Val"aBtoon teko. Tämä mene-
telmä poikkeaa edellisestä s11na, että 
mursketta ei kuljeteta tielle heti, vaan 
se putoaa siirtokuljettimelta maahan ja 
kuljetetaan myöhemmin tielle. 

Menetelmt:t 3. Murskaa.ja ja kaivuri Liik-
kuvat pitkin raivattua tien pohjaa. Kai
vuri siirtää moreenia tien sivulta murs
Itaajaan ja voi samalla tehdä sivuojaa. 
Murske putoaa siirtokuljettimelta suoraan 
tien pinnalle. Molemmat konee t siirtyvät 
eteenpäin sitä mukaa, kun tielle saadaan 
riittävä murskekerros. 

Menetelmt:t 4. Kaivuri pysyy paikaZZa.an ja 
murskaa.ja l-iikkuu. Kaivuri siirtää moree
nia murskaajan syöttösuppiloon ja -kuljet
timelle. Mursitaaja siirtyy halutulle tien 
kohdalle, murskaa moreenin ja palaa kai vu
rin luo hakemaan uutta moreenilastia. Ker3 
ralla murskattava moreenimäärä on 1 .•• 2 m . 
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Lisäksi saattaa tulla kyseeseen menetelmä, 
jossa mursketta tehdään kuljetusajoneuvon 
lavalle sekä kuljetusajoneuvon odotuksen 
aikana varastoon. 

KONEKETJU 

Koneketjun muodostivat seuraavat koneet. 

Dinosaurus-suo-ojakaivuri 
Liikkuva Mertsa-moreeninmurskaaja 
Kuorma-auto 
Vetävällä perävaunulla varustettu 

maataloustraktori 

Kaivuri soveltui syöttökoneeksi erittäin 
hyvin, sillä se pystyi irrottamaan kovaa
kio maata. Sen kauhan etuosaan asennet
tiin tutkimusten aikana kaksi poikkitan
koa, joiden tarkoituksena oli estää yli
suurien kivien joutuminen kauhan takaosaan 
ja edelleen murskaimen kitaan. Tämä 
osoittautui tarpeelliseksi. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Moreenimurskeen laatu 

Moreenimurskeen laatu riippuu marskattavan 
moreenin kiviaineksen ja hienoainespitoi
suuden määrästä ja laadusta. VTT:n tie
ja liikennelaboratorion määrittämistä ra
keisuuskäyristä käyvät ilmi eri rakeenkoko
jen osuudet (kuva 5 ). Tämän perusteella 
saadaan viitteitä murskeen kantavuudesta 
ja routivuudesta. 

Murskattua moreenia, jonka hienoainespi
toisuus on alle 10 painoprosentin, voidaan 
aikaisempien tutkimusten mukaan käyttää 
keskinkertaisesti liikennöidyill ä teillä, 
joilla voi olla raskastakin liikennettä. 
Hienoaineeksi luetaan maalaji, joka läpäi
see 0 . 074 mm:n seulan. 
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Kuva 5. Rakeiauualtä.yrät kol.llel ta työmaalta 
sekä routivuuaraja 

Tutkittujen näytteiden hienoainespitoisuus 
on alle 10 painoprosentin ja VTT:n lausun
non mukaan näytemoreenit vastaavat kanta
vuudeltaan vähintään soraa. 

Kuvassa esitetään myös routivuusraja, jon
ka alapuolella rakeisuuskäyrien tulee ol
la, jotta murske olisi routimatonta. Tut
kitut näytteet ovat routimattomia. 

Yhden kesän kokemusten perusteella voidaan 
todeta, että moreenimurske pysyy paremmin 
paikallaan kuin sora, että se ei valu pois 
kovillakaan sateilla ja että se kovettuu 
tiivistyksen ja sateen jälkeen erittäin 
hyvin . Ilmeisesti sitä ei tarvita niin 
paljon kuin soraa. 

Maastokelpoisuus 

1-iertsa-moreeninmurskaajan pintapaineet 
ovat noin 100 kPa . Ne ovat niin suuret, 
ettei kone sovellu kovin pehmeille tienpoh
jille. Pintapaineet ovat kuitenkin riit
tävän alhaiset niihin olosuhteisiin, jois
sa koneella tavallisesti toimitaan. Ko
neen liikkuvuutta ja maastokelpoisuutta 
voidaan yleensä pitää riittävinä metsä
autotiellä liikkumiseen ja murskauspaikal
le siirtymiseen. 

Siirtymisnopeudet 

Mertsa-moreeninmurskaaja voidaan siirtää 
työmaalta toiselle ajamalla, jos välimat
kat eivät ole kovin pitkiä. Sen ajonopeus 
yleisillä teillä on ollut keskimäärin 19 
km/h ja työmaan s1sa1s1ssä s11rroissa 
noin 6 km/h. Työmaalta toiselle siirryt
täessä siirron valmistelu- ja !opettelu
työhön on kulunut yhteensä noin tunti . 

Ajanmenekki 

Menetelmässä 1 (taulukko 1) kuljetusajoneu
von odottaminen on aiheuttanut keskeytyksiä. 
Niiden määrä riippuu siitä, 

- ajavatko ajoneuvot mursketta samaan suun
taan vai eri suuntiin, 

-kuinka kaukana murskauspaikasta ovat 
kääntöpaikat , 

- mikä on ajomatka ja 
- millainen on tienpohja . 

Ajomatkan pituus voi olla 0 ... 1 000 m aiheut
tamatta lisäodotusta. 

Humuakerros joudutaan poistamaan moreenin 
päältä , koska se ei routivuutensa takia 
sovellu tienrakennusai neeksi . 

Jos murskaimen kitaan joutuu liian iso ki
vi, se joudutaan pahimmassa tapauksessa 



nostamaan sieltä pois . Useimmiten kuiten
kin riittää kiven kääntely leukojen välis
sä eri asentoihin tai syötön pysäyttäminen 
joksikin aikaa. 

Siirtyminen työmaalla murskauspaikasta 
toiseen sisältää siirron valmistelun, var
sinaisen siirtymisen ja siirron lopettelun. 

Tutkimuksessa ei käytetty menetelmää 2. 
Taulukossa 1 esitettävät luvut on arvioitu 
ll!enetelmän 1 pohjalta . Menetelmän 2 työ
vaiheet ovat muuten samat kuin menetelmän 
1, mutta kuljetusajoneuvon odotus jää pois 
ja tilalle tulee murskauspaikalla siirty
minen. Sen osuus on kuitenkin niin pie
ni, että murskauksen osuus kasvaa noin 
10 %-yksikköä . 

Menetelmässä 3 , jossa kaivuri ja murskaaja 
liikkuvat pitkin tien pohjaa , murskauksen 
osuus tehoajasta on erittäin suuri. Täl
löin on kuitenkin huomattava, että vaik
kakin murskain on miltei koko ajan toimin
nassa myös liikkumisen aikana, se käy suu
ren osan ajasta vajaalla kapasiteetilla. 
Syöttö ei ole tässä menetelmässä yhtä te
hokasta kuin menetelmässä 1, koska kaivu
ri joutuu jatkuvasti siirtymään eteenpäin 
ja huomattavasti useammin siirtämään si
vuun sekä liian isot kivet että pintamaan
kin. 

Taulukossa 1 menetelmää 4 koskevat luvut 
pohjautuvat 0 ... 50 m:n siirtomatkaan. 

TUOTOS 

Tuotos r iippuu kaikissa menetelmissä suu
resti murskaimen asetuksesta, ts. murs
keen rakeenkoosta . Edelleen tuotokseen 
vaikuttavat murskattavan moreenin kivipi
toisuus, etenkin ylisuurien kivien osuus, 
hienoaineksen koostumus ja kosteus sekä 
moreenin siirtelyn helppous . 
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KUTa 6. Kiyttötuntituotokaen r iippuTUUS murakeen 
rakeenkooata j a ki Yipi toiauudea·ta ...,netel.måaa& 1 

TAUWJCJ(O 1 Tehoajan rakenne 

Menetelmäx) 

Erittely 1 2 3 4 

Tehoaika, % 

Murskaus 75 85 90 ... 95 42 

Kuljetusajoneuvon 
13 - - -odotus 

Humuksen poisto 5 5 - -
Liian iso kivi 

3 3 5 .•. 10 3 murskaimen kidassa 

Siirtyminen työ- 4 4 - 3 maalla 

Siirtyminen murs- - 3 - -kauspaikalla 

Kuormaus + siir-
tyminen murskaus- - - - 52 paikalle ja 
takaisin 

Yhteensä 100 100 100 100 

x) 
Menetelmä 1 • Murskaaja ja kaivuri paikal.laan. 

Murske kuljetetaan heti tielle 
Menetelmä 2 • Murskaaja ja kaivuri paikallaan . 

Mursketta tehdiiiin varastoon 
Menetelmä 3 • Murskaaja ja kaivuri liikkuvat. 

Murske suoraan tielle 
Menetelmä 4 • Kaivuri paikallaan. Murskaaja 

liikkuu 

Kuvassa 6 esitetään tuotoksen r11ppuvuus 
r akeenkoosta ja kivipitoisuudesta menetel
mää 1 käytettäessä . Kivipitoisuudella 
tässä tarkoitetaan murskeessa olevan läpi
mitaltaan yli 20 mm:n kiven osuutta paino
prosentteina. 

Keskimiiiiräiset kiiyttötuntituotokset. 
Rakeenkoko 60 mm 

Menet·elmä x ) 

1 2 3 

Tuotos, m3/h 33 37 10 .•. 35 

x) Menetelmät on selitetty taulukossa 1 

KUSTANNUKSET 

Perusteet ja käyttötuntikustannukset 

20 

Kustannuslaskelmassa murskaajan hintana on 
pidetty 500 000 mk:aa . Koneen oletetaan sei
sovan kolme talvikuukautta, joten sen vuo
tuinen työaika yksivuorotyössä on 1 530 h . 
Käyttöasteena on pidetty 85 %:a, poisto
aikana 4 vuotta, vaihtoarvona 8 %:a ja 
korkona 11 %:a. Muilta osin on sovellettu 
metsäkoneiden kustannuslaskentaperusteita. 

Siirtoja ei rasiteta pääomakustannuksilla, 
vaan pääomakustannukset otetaan huomioon 
vain käyttötuntikustannuksissa. Siirtoi
hin oletetaan kuluvan vuodessa noin 70 h. 
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TAULUKKO 2 Kiyttötuntikuatannukae t 

Menetelmä X l 

Työkone 1 2, 3 ja 4 

wål:/h 

Mursitaaja 229 229 

!CaiTlll"i 8o 80 

Au1.o 55 -
Traktori 45 -
Yhteensä 409 309 

x) Menetelmät on selitetty taulukossa 4 

Murskaajan käyttötuntikustannukset maini
tuin perustein ovat 229 mk. Ketjun muiden 
koneiden tuntikustannuksina on pidetty työ
maalla perittyjä tuntihintoja (taulukko 2). 

Menetelmän 2 kustannuksissa ei ole otettu 
huomioon myöhemmin tapahtuvaa kuormausta 
ja ajoa. 

Siirtokustannukset 

Työmaalta toiselle tapahtuvan siirron ai
heuttamat kustannukset eri työmenetelmillä 
esitetään taulukossa 3, kun murskaaja siir
retään ajamalla. 

Yksikkökustannukset 

Taulukossa 4 esitetään kustannukset kuutio
metriä ja juoksumetriä kohti eri menetel
miä käyttäen. Siirtokustannuksia lasket
taessa keskimääräiseksi siirtomatkakai on 
oletettu 20 km ja yhdellä t~ömaalla murs
kattavaksi määräksi 1 000 m . 

Juoksumetrikustann~set esitetä~ käyttäen 
murskemääriä 0.35 m /jm ja 0.5 m /jm. 

Yksikkökustannukset ovat pienimmät useim
miten menetelmissä 1 ja 2, harvoin mene
telmässä 3. Yksikkökustannukset menetel
missä 1 ja 2 muodostuvat yhtäsuuriksi, 
vaikka kuljetusajoneuvon kuormauksesta ai-

TAULUKKO 3 Sii r tokustannukset 

Menetelmäx) 
Työvaihe 

1 2 , 3 ja 4 

Siirro.n valmistelu + 
125 75 lopettelu, mk/siirto 

Varsinainen aiirty-
11,90 6 , 60 m.inen, mk/m 

x) Menetelmät on selitetty taulukossa 4 

heutuu menetelmään 2 ylimääräinen työvai
he. Tämä johtuu siitä, että menetelmässä 
2 murskaus ja kuljet us ovat tehokkaammat 
kuin menetelmässä 1. Murskeen kuljetus 
saattaa nopeutua niin paljon, että mene
telmä 2 tulee jonkin verran edullisemmak
sikin. 

TYÖMENETELMÄN VALINTA 

Mitä menetelmää käytetään, riippuu kulloi
sistakin olosuhteista. Lähinnä tulevat 
kysymykseen menetelmät 1 ja 2. Tällöin 
voidaan toimia mahdollisimman hyvissä olo
suhteissa ja käyttää tienrakennusaineeksi 
mahdollisimman hyvää ja helposti murskai
meen siirrettävää ja sopivaa moreenia. 
Kumpi menetelmistä valitaan, riippuu pal
jolti tienpohjan kantavuudesta . Jos tien
pohja on pehmeää eikä kestä murskeen kul
jetusta, tulee kysymykseen vain menetelmä 
2. Siinä kuljetus ei ole sidottu murska
ukseen , vaan se voidaan tehdä silloin, kun 
parhaiten sopii. Koska murske kuljetetaan 
jälkikäteen, murskattava määrä joudutaan 
arvioimaan. 

Jos olosuhteet ovat hyvät koko tien osuu
della, menetelmä 3 on edullisin. Tilanne 
on kuitenkin hyvin harvoin näin . Tällöin 
on myös vaara, että routivaa pintamaata 
joutuu murskeeseen. 

Menetelmä 4 soveltuu ainoastaan täydentä 
mään menetelmää 3 silloin, kun ne tieosuu
det, joilta sopivaa moreenia ei ole saata
vissa, ovat lyhyitä. 

TAULUKKO 4 Yksikkökuatannunet. 
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TyöTaihe 1 2 3 4 

mk/•3 

Murakaua 9 ,36 8 , 34 8,82 •• • 30 ,88 ~15,43 

Kuljetue 3,03 2,70 - -
Kuoraaua - 1,50 - -
Siirto 0 ,36 0,21 0 , 21 0,21 

Yhteensä 12,75 12,75 9,03 .•• 31,09 ~ 15,6b 

x ) Menetelmä 1 • Murakaaja j a taiTUri paikallaan. 
Murake kuljetetaan heti tielle 

Menetelmä 2 • Mursitaaja j a kaivuri paikallaan. 
Muraketta tehdään varastoon 

1 

11 ,68 

1,52 

-
0 ,18 

6,38 

Menetelmä x ) 

2 3 ~ 1 2 3 -Murakeaäi.rå 0.5 a 3/ja Murskesiåri 0.35 a 3/ja 

ak 'ja ak~ 

k ,17 lk , kl. . • 15 , U ~ 7 ,72 3,28 2 , 92 3 , 09 ... 10 ,81 

1,35 - - l,o6 0 ,95 -
0,75 - - - 0,52 -
o,u 0,11 o,u O,l2 0,07 0,07 

6,38 ',52 ... 15 , 55 il: 7 ,83 • 6 , lo6 3,16 • •• 10,88 

Menetelai 3 • Mursitaaja j a kai TUri liikkuvat. 
Murate auo:r&&D tielle 

Menetelmä • !CaiYUri paikallaan. Mursitaaja 
liikkm> 

~ 5,ko 

-
-

0 , 07 

~ 5,k7 
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Kuva 7. Soran ja3moreenimurskeen kust~usten 
vertailu. 3 A: 1 m mursketta v~taa 1 m :å soraa, 
B: 0.7 m mursketta vastaa 1m :å soraa 

SORASTUKSEN JA MURSKETUKSEN 
KUSTANNUSTEN VERTAILU 

Kuormauksineen ja aJolneen soran hinnaksi 
ensimmäiselle a~okilometrille tulee noin 
5,50 ..• 7,50 mk/m. Seuraavien ajokilomet
rien aiheuttama nousu on olosuhteiden mu
kaan 0,40 ..• 0,70 mk/m3, yleisin nousu on 
0 , 50 mk/m3/m. 

Tutkimustyömailla mursketta käytettiin tien 
pohjan mursketukseen 0.3 ... 0 .4 m3/jm ja 
vanh~ tien kunnostusmursketukseen noin 
0.2 m /jm. Tämä oli noin 30 % vähemmän, 
kuin oli arvioitu tarvittavan soraa. 

Sitä onko tämä riittävä määrä, ei toistai
seksi tarkasti tiedetä. Tämä seikka vai
kuttaa kuitenkin oleellisesti moreeninmurs
kaajan kannattavuuteen. 

Moreenimurske tulee soraa edullisemmaksi 
11. •. 15 kJ.n:n soranajomatkalta (kuva 7) al
kaen edellyttäen, että sora ja moreeni
murske vastaavat kantavuudeltaan toisiaan. 
Jos moreenimursketta tarvitaan juoksumet
riä kohti vähemmän kuin soraa, sen käyttö 
tulee edullisemmaksi jo huomattavasti ly
hyemmältäkin ajomatkalta. Esimerkiksi: 
Jos mursketta tarvitaan 0 .7 kertaa sora
määrä, murskeen käyttö tulee soraa edul
lisemmaksi soran hinnan mukaan jo silloin, 
kun soranajomatka on 3 ... 7 km tai pitempi. 

MUUT MOREENINMURSKAAJAN 
KÄYTTÖÄ PUOLTAVATSEIKAT 

Soravarat ovat rajallisia. Korkealuokkai
sesta sorasta alkaa paikoin jo olla puu
tetta, joten sen käyttöä tulisi rajoittaa. 
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Kuva 8. Soran ja moreenimlrskeen juoksumetri
kustannukset ajOIII&tkan mukaan. Soraa ki,ytetty 
0.5 m3/jm ja mursketta 0.5 ja 0.35 m3/jm 

Moreenimurskeen käyttö säästää soraharju
ja, joten sillä on luonnonsuojelullista ja 
maisemallista merkitystä. 

Murskeenkuljetus rasittaa tien runkoa vä
hemmän kuin soranajo, kun mursketta ei 
tarvitse tuoda tiealueen ulkopuolelta. 
Samasta syystä murskeenkuljetus ei myös
kään rasita yleisiä teitä . 

TEKNINEN KÄYTTÖKELPOISUUS 

Liikkuvan Mertsa-moreeninmurskaajan proto
tyyppi on osoittautunut verraten valmiik
si ja varmatoimiseksi. Siihen on käytet
ty jo aiemmin hyviksi osoittautuneita kom
ponentteja. Konetta on käyttöönoton jäl
keen muutettu ja korjattu hyvin vähän. Sen 
käyttöaste on ollut koko kesän erittäin 
hyvä. 

Murskaimen epäkeskoakseli aiheuttaa koko 
murskaajaan jatkuvan vähäisen edestakaisen 
liikkeen, joten sen rakenteet saattavat 
myöhemmin "väsyä". 

Ergonomisilta ominaisuuksiltaan Mertsa-mo
reeninmurskaaja ei ole valmis. Koneen kul
jettaja on jatkuvasti alttiina tärinälle 
ja melulle, joten näihin seikkoihin joudu
taan kiinnittämään vastaisuudessa erityis
tä huomiota. 

KEHITTÄMINEN 

Menetelmässä 1 kuljetusajoneuvon odotuksen 
ja humuksen poiston osuus käyttötunnista 
on peräti 18 %. Jos tien pohjaa tehtäessä 
otetaan huomioon murskaus - katsotaan so
pivat murskauskohteet, poistetaan humus 
ja tehdään kääntöpaikat murskauspaikkojen 
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lähelle - , voidaan murskauksen osuutta . 
lisätä ehkä 10 %-yksikköä . Tämä merkitsi
si ~urskauskustannusten alenemista 1,35 
mk/m . 

Seuraavaksi rakennettavan koneen varusta
mista nykyistä suuremmalla murskaimella 
kannattaa harkita. Tällöin päästäisiin 
suurempiin tuotoksiin ja pienempiin yksik
kökustannuksiin ja pystyttäisi in käyttä
maan hyväksi nykyistä suurempia kiviä. 
Murskeen laatukin paranee, kun kiviainek
sen osuus kasvaa . Lisäksi tien varsi tu-

Metsäteho Reviev 1/1978 

lee siistimmäksi ja metsäänajo helpottuu, 
kun tien varteen jää vähemmän ylisuuria 
kiviä. 

KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA 

Paitsi metsäautoteiden rakentamiseen ja 
kunnostamiseen liikkuva Mertsa-moreenin
murskaaja soveltunee sorakuoppien siisti
miseen sekä kunnallis- ja yksityisteiden 
rakentamiseen ja peruskorjaukseen . 

MlBILE t-'ERTSA MJRAI NE CRlS-ER 

The mobile Hertsa moraine crusher, manu
factured by Raivausliike Matti Mertsalmi, 
is a roadbuilding machine mounted on a 
vheel loader. It makes crushed rock of 
moraine obtainable from near a forest mo
tor road. The crushed rock is used as a 
substitute for the gravel needed. Gravel 
transport distances, often long, are thus 
obviated and gravel resources are saved. 

The moraine is usually taken by an excava
tor from alongside the road, cut or hillock 
and the crushed material is moved immedi
ately to t he road or stored. When the 
crushed rock is taken directly to the road, 
output has averaged 33 m3/operating hour. 
The crushing output has been a little 
higher vhen preparing for storage. 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDE KESKUSUITTO RY· METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO 
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