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6 Kappale tarvitsee tilaa haljetakseen, joten
esiin kaivamisessa ei kannatta hikeä säästellä. Riittävän suuri kaivanto helpottaa myös
Iohkareiden poistamista.

ti Kallioporia saa rakennuskonevuokraamoista vuokrattua suht edullisesti. Reikien
tulisi olla halkaisijaltaan vähintään 27 mm,
mutta suositeltavaa on tehdä niistä suurempia. Reiän halkaisija voi olla korkeintaan

Reikäkuvio kannattaa suunnitella huolella.
'iTässä
tapauksessa kiven oikea laita olisi kaivannut vielä muutamaa reikää, mikä olisi tehnyt kappaleista pienempiä. Suositeltu reikäväli materiaalista riippuen on 20-50 cm.

51 mm.

ri Murtolaasti sekoitetaan veteen rivakasti poravispilällä hämmentäen. Tässä työvaiheessa ei kannata aikailla, sillä seos alkaa
jähmettyä nopeasti. Sekoittamista helpottaa
apurin värvääminen.

6 Nokkakannu on kätevä apuväline reikien
täytössä. Ennen murtolaastin kaatamista reiät on syytä puhdistaa esimerkiksi paineilmalla, sillä niiden pohjalle jää helposti kivipölyä.

t

ö Etana maalisuoralla. Lapion lisäksi tarvitaan rautakankea, jolla lohkareita voi väännellä irralleen.

Ö Testitapauksessa syntyneet lohkareet olivat suurehkoja. Osa kappaleista piti poistaa
kaivukoneella, sillä käsivoimin niitä ei saanut ylös.

6 Lopuksi seuraa montun täyttö huolellisesti
tiivistäen sekä nurmikon entisöinti. Osan paloista voi jättää monttuun, mutta maata niiden päälle on syytä saada vähintään 50 cm.
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Reikien täyttämisen jälkeen kivi peitetään
pressul la, sil lä kall ion pintajänn itys saattaa
aiheuttaa pieniä roiskeita. Kiven päällä seisominen ja reikiin tuijottelu ei ole suositeltavaa.
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tt Ensimmäiset hiusmurtumat ilmestyivät noin 36 tunnin kuluttua
muftolaastin kaatamisesta. Tässä vaiheessa kannattaa vain odotella
rauhassa halkeamisen edistymistä.

i

Murtuminen tapahtuu reiästä reikään, joten reikämäärä vaikuttaa
suoraan syntyvien kappaleiden kokoon. Osan rei'istä voi vaikka jättää tyhjiksi.

tS Reikien syvyyden tulisi olla vähintään 80 prosenttia kappaleen halkaisijasta. Maakiviä rikottaessa kannattaa porata myös viistoja tai lähes
vaakasuoria reikiä, jotka rikkovat suorat kivipaalut pienemmiksi. Tässä tapauksessa kiven pohjassa olikin luonnostaan syntynyt halkeama.
Etanadynamiitti on reiässä kiinteää, mutta haprastuu ulkoilmassa nopeasti. Käytetyn aineen voi hävittää rakennusjätteen mukana.

tiheämpää reikäväliä ja syvyyttä.
Esimerkiksi graniitille tarvitaan 20
sentin välit, kun taas betonille riittää 40-50 sentin viilit.
Tiheämpi reikäväli on myös tarpeen, jos halkaistuista kappaleista
halutaan pieniä. Reikiä kannattaakin porata mieluummin liikaa ja
jättää tarvittaessa osa tyhjiksi, silla
murtuminen tapahtuu reiästä toi-

kannattaa huomioida, että rikottavalla kappaleella pitää olla tilaa,
johon haljeta. Reunasta pala kerrallaan halkaiseminen on tehokkaampaa, mutta isokin kappale
halkeaa, jos tilaa löytry. Esimerkiksi maakiven halkaisussa kiven
ympärys tulisi saada auki.

Perusperiaate etanadynamiitin
käytössä on yksinkertainen. Hal-

seen.

Ter-Mite saadaan kä1ttövalmiik-

kaistavaan tai louhittavaan kohtee-

27-51 mm. Jopa 20 millin reiät

"Muuttujia on etanadlmamiitin
käytössä paljon. Murtuminen jatkuu yllättävän pitkään ja tiedetään

tapauksia, joissa lopullinen lapimurto on tapahtunut vasta kahden
viikon päästä", sanoo toimitusjohtaja Toni Hilakari Ter-Mitea valmistavasta Dextec Oy:stä.

Yksinkertainen käyttää

seen porataan reikä, joka täytetään
veteen sekoitetulla murtolaastilla.
Sen jiilkeen vain odotellaan.

Reikien syYIIS, koko ja määrä
valitaan halkaistavan materiaalin
kovuuden ja koon mukaan. Kovemmille kivilaaduille käytetään
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Reikien suositeltu halkaisija on
saattavat riittää, mutta lohkeamiseen tarvittava aika kasvaa huomattavasti. Siis kaytannOssä mitä
enemmän ja suurempia reikiä, si-

tä parempi tehokkuus ja pienempiä lohkareita.

Etanadynamiittia käytettäessä

Etanan valjastus

hieman lisä-aikaa käyttämiillä
mahdollisimman kylmää vettä.
Ter-Miteä tarvitaan materiaalista riippuen 8-20 kg/m3. Menekkiin vaiku ttavat luon nol lisesti reikien halkaisija, määrä ja sp"yys.
Reikiä kannattaa porata mahsaa

dollisimman paljon, sillä murtuneiden lohkareiden koko pienenee suhteessa reikien määrään.
Porausvaiheessa hikoilu helpottaa

si sekoittamalla se puhtaaseen veteen suhteella 1,5 litraa vettä ja 5
kiloa jauhetta. Seos sekoitetaan
huolellisesti kepilla tai sekoitus-

lohkareiden poistoa tontilta, sillä
kuutio kiveä painaa 2 500-4 000
kiloa. Jo 2OO-kiloisen lohkareen

lastalla.

valloinen

pyörittely pihanurmikolta on vaityi riskillekin isännälle.

Kiven reiät kannattaa puhdistaa

valmiiksi esimerkiksi paineilmalIa, sillä aine jämähtää ämpäriin
minuuteissa. Lämpimällä säällä

koneviesti

Henkilökohtainen suoiaus tarpeen

Ter-Miteä annosteltaessa on s)Ttä käyttää henkil<ikohtaisia suoja-
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Murtolaastin menekki (arvio):
Reiän halka sija

25 mm

27 nm

30 mm

32 mm

36 mm

5 kg säkistä täy,tät reikää

6,0 m

5,2 m

4,2n

3,7 m

2,9 m

2,6

Heikään mahtuu Ter-lt/iteä

0,85 kg/m

1,7k9lm

1,9 kglm

Materiaali

l

1,2kglm

,u Kg/rn

Reiän syvyys

1,4 kg/m

Reiän halkaisija, mm

20-50

27-51

1,05

Kall oleikkaus

1,0

H

20-40

aa

Lohkare

OBH

20-40

lt -jrj

Lohkare

O,B H

30-60

38 5l

Betoni

O,B H

40-50

27-51

Teräsbetoni

0,9

20-40

32-51

Sel tys: esim.

0,8

H

H

= B0% kappaleen

tä pois, sillä ihoärs).tystä saattaa se-

mentin tapaan esiintyä.

Kohde peitetään esimerkiksi

pressuilla, sil1ä kallion tai kiven
pintajännitys saattaa synnyttää
roiskeita. Reikään ei o1e slytä tuijotella, vaan etanan annetaan tehdä työtään rauhassa. Välil1ä voi tarkistaa halkeaman edistl misen.

Muita Suomessa myytäviä etanadynamiitin tuotemerkkejä ovat
muun muassa Betonamit, Cras ja
Maxdinamit. Hinnat vaihtelevat
merkeittäin. Ter-Miten kuluttaj apakkaukset ovat 5 tai 10 kiloa. Ainetta on saatavilla myös 20 kilon
teollisuuspakkauksissa ammat I i-

90 cm korkea ja 1 10 cm leveä. Pituutta kivellä oli noin 110 cm.

Kivellä täytry olla tilaa, johon
haljeta, joten urakka alkoi rivakalIa lapioinnilla. Puun juurista, kivisestä maasta ja toimittajan nahis-

tuneista lihaksista johtuen kiven
sivuja ei saatu paljastettua koko
s1'r,1yde1ta. Korkeimman huipun
kohdalta syryyttä kaivannolle tuli kuitenkin noin 80 cm ja ievelttä

li oli heittanyt pressun pois kiven
päältä ja kaivanto täyttynyt vedel1ä. Lisäksi lämpöti1a laski kymmeneen asteeseen.

Ensin.rmäiset halkeamat ilmes-

1ä-

Ie hankalan paikan Louhintaan tai

hemmäs kiven pohjaa, mikä ilmeisesti nopeutti halkeamista.

satunnaiskä,vttäj ä11e vaikkapa pihakivien pienimiseen. Kallioporan
saa vuokrattua vuokraamosta helposti. AlkuvalmisteLujen jä1keen
voi keskittyä halkeamisen seuran-

Hiusmurtumia kiven paksumpaan päätlTn alkoi ilmestyä 48
tunnin päästä ja 1äpimurto tapahtui joskus 60 tunnin kohdalla. Se1r.ästi erottuvat muutaman mil1in

mitattiin 1,5 litraa

ia rautakangella vääntämällä 1oh-

keväisen viileää Konneveden järvivettä ja Ter-Mite kaadettiin hi1jalleen sekaan poravispilä11ä sekoittaen. Nokka-astian avul1a

kareet 1ähtivät liikkeelle melko vair.attomasti.
Tässä vaiheessa selvisi, miten

telyn jälkeen on onneksi aikaa
vaikka gril1ailla.

tanut kiven purkamista huomat-

Lämpöti1a oli ainetta sekoittaessa 18 astetta, mutta myöhemmin

tavasti.

iskenyt ukkosmyrsky ja iäpi yön
kestänyt vesisade aiheuttivat huol-

lohkareita ei saanut ylös montusta, joten jouduimme nostamaan
ne kaivukoneella. Suuria kappaleita ei myöskään saanut aseteltua takaisin kaivantoon, joten lohkareiden poiston jalkeen edessä o1i vie1ä jälkihiki mu1lan kärräyksen ja
montun täytön m uodossa.

ta halkaisun lopputuloksesta. Tiru-

Kä:in painimalla suurimpia

Etana maalissa

Murtolaastin toimivuus ei testin
perusteella jään1t epäselviiksi. Kivi halkeaa ajan kuluessa, mutta
esivalmistelut tä1'try tehdä huolella. Testitapauksessa halkeamisaika
olisi varmaankin lyhentyry.t isom-

ri Etana työssään. Laajetessaan Ter-Mite pursuaa hieman ulos, mutta tulppausta ei tarvita, sillä aine laajenee joka suuntaan ja tuottaa jopa 100 Mpa:n paineen.
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taan griliin ääreitä.
Lisätietoj a: u'a\ar.ter- mite.fi

I

halkeamat menivät reiästä toiseen

raamoista sekä postimyynnistä.

Etanan voimainkoitoksen areenaksi valittiin mökin pihanurmesta ikävästi pollottava maakivi, joka o1i paksummasta päästä noin

puolittaminenkin, mutta käsipelil1ä ei metrin pituisia lohkareita ahtaasta montusta pr'örittele.

ät r'1sir.ät matalammassa päässä

vikeliikkeistä, Cramo-konevuok-

Tositoimet

riippuen saattaa riittää kappaleen

Etanadynamiittia voi ehdottomasti suositeLla ammattilaisel-

lapion terän verran.
Kiveen porattiin 11 kappaletta
27-millisiä reikiä, joiden splys o1i
50-70 cm. Porareiät puhdistettiin
paineilmalla, minkä jä1keen o1i aika iaittaa etana hommiin.

Sankoon

daan hlwinkin pieniä kappaleita.
Käytettär,issä olevasta kalustosta

tr.ir,ät kuitenkin kiven matalaan
päähän noin 36 tunnin kuluttua
aineen kaaumisetta. Poratut rei-

kaataminen reikiin onnistui nopeasti. Seos alkoikin pian jähmettyä, joten tässä työvaiheessa
ei kannata kuhnia. Kiven peit-

Viiden kilon sanko Ter-Mitemurtolaastia maksaa noin 50 euroa. Sitä on saatavilla louhintatar-

I

2,4 kglm

F1

tärkeää on porata riittävän suuri
määrä reikiä. Kiilautuneet lohkareet olivat kooltaan isoja ja kiven
toinen sir.usta o1i vielä yhtenäinen.
Pari kolme lisäreikää olisi tehnyt
lohkareista pienempiä ja helpot-

1aisille.
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2,1 m

läp

varusteita. Silmiin joutuessaan aine on syö\yttävää ja pö1ymäisenä
sitä ei myoskään kannata hengittää. Iholta Ter-Mite kannattaa pes-

-

41 mm

m

Reikäväli, cm

Kall o (graniitti)

H

38 mm

KOMMEI{TTI

Uanhat räiähteet

uaarallisia
Ul

akolta

ta irterin perukoil,ia ;-\Ir, k /er ja

*a saa'lao

kantolen ooistoor käytettyjä vanhoja k v pommeja tai dy
namiittia, Täl alsten räjähteiden
l'al Jssap ro or '^oS. josLa vo oaan IJorlld Sa"hoa lai e,-intään kaks vuotta vankeutta.
L säks vaarattoman näkö set,
ikääntyneet räjähteet ovat saaitaneet aikojen saatossa herkistyä ja voivat räjähtäessään aiheuttaa vakav a vammoja.
Ra1ähderikokseen ei kuitenkaan syyllistytä, jos henkilö itse
ilmoittaa räjähteestä poliisille.
Löytyneitä esineitä ei saa viedä
polrisiasemalle ominpäin. Polii-

si antaa tapauskohtaisesti ohjeet räjähteiden hävittämiseksi.

Arto Turpeinen

malla reikäkoolla ja suuremmalla
määrällä reikiä. Myös viilentynyt
ilma ja vesisade saattoivat pidentää murtumisaikaa.
Huolellisella reikäkur.ion suunnittelulla, runsaalla
rei'ityksellä ja riittävan slwilla
koloilla lopputulokseksi saa-

koneviesti
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