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MODERNA MALMLETNINGSMETODER 
Förkortat referat av föredrag vid Bergsmannaföreningens årsmöte den I5 april 

1945. Bergsing. H E L M E R  H E D S T R Ö M ,  A.B. Elektrisk Malmletning, Sverige. I 
Aniiii fijr 2:) i r  sedaii kunde iiet 

icke sägas existcra 1iågc.n ii ii,. helst 
litteratnr oii! iiiolii~letniiigsteXiiik, 
<ich de ii~aliiiletniiigsiiietrider, soin i 
korthet oninäinndes i datidens 1i;ind- 
böcker, exnipelvis i Peck's Hand- 
hook for Xiiiing lingineers, iitgivrn 
f!)lÍ, kunde knappast anses hilda 
eii teknik. hlalii~.letningen utfördes 
rlå fortfarande huvudsakligen a r  
självlärda grui.arbetare, i ich reten- 
-kaplig prospekteriiig Tar sällsynt. 

En förteckning över den iintiùa 
litteraturen mii nialii,: ocli d j e -  
prospektering upptager flera tusen 
inimnier, variljland åtskilliga digra 
Tdynier. 1 )e ùeskriviiingar ax. iiie- 
toder och teknik soin nian finner i 
denna litteratur hänföra sig nästan 
iiteslutande till de h.co/ysiskn niet+ 
der, vilka tagits i bruk seclaii förrn 
i-irldskriget. hlaii finner iiven rrilil- 
giirelser för stnra, 
vetenskapligt he 
ningskatnpanjer, soni Iiägatt pä 
ii-ânga ställen och i iiiånga lindcr 
under de sista tjugofem åren Sär- 
skilt iiitressant är niähänd;i den 
stora nialmletniiigskani~ianj s i i i i  pä- 

terhotteii srd;iii hiirjxn I 

:iv I!I20-t:,lct <>Ch Ll<illI hclt 1iascrats 
pi :inviridiiingen :iv grofpiska nic- 
tciler. Iki1 har resiiltcrat i n p p  
tiicktcn av uinki~iiig '23 iiialii.fiilt 
ii..cd "\-er ino i n : t ~ i i ~ . k r ~ p p ~  i i icd 

tillsaiinians (iver I m c 0  iii2. i knna 
rrrks;iii,iiet liar sederniera iitri& 
gats äwi i  till Koriùotten, och i slw 
tet  av Ill,'K-.talet liar intresset for 
nialiiiletning även spritt sig till 
Bergslageii, där niiiiiera en hel del 
sidana arbeten äro i gåiig. ?iiiiiiera 
syssclsättns vanligen ett  tjugotal 
iniitlag ii~.e<l nialiiiietiiing i Sx-erixe. 

I Ryssland v a r  ;iiitalet iinätlag 
i :irl>ctc, nied geofysisk ii?;ilti?let- 
riing fiir tio âr sedaii <ni?kriiig I23 
och antalet iiiiitlag fiir geofpisk 
oljeletning iiiiikring 100. 1 'fysk- 
land v a r .  ~ i 1 1  irsskiftet l!)42.-4:; 
et t  fenitiotal statliga och et t  tio- 
tal  lji-i\.ata iiiiitlag i :irbete. l Aii~.e- 
rikas Förenta Stat<.r uppskattades 
ar- J!Lì ï ,  drii tckiiiska personal soiii 

&attes iiied geofysiska iitider- 
siiknirigsarl>eteii i detta iaiiii, till 
iiii?kriiig 4.000 pusoner, :iv d k a  
visserligen liii~-iiddelrii var ïerk- 
suni ilioin oljeprosi,ekteriiib.eii. I leii 

total:> yt:in :iv il<. miir?$I<m soin I'h 

detta sitt iiiidersökts l)eräkiia<les 
iippga till iiiellaii :i och Ii iiiiljoiier 
kvkiii «ch de kostiiader imii totalt 
lagts ned pä geofysiska iitirlersöktiiii- 
gir  i U.S.A. sedaii börjaii a\. 1Y20 
talet aiisågos överstiga 200 niiljrmer 
dollars. 

Geofysikalisk nialniletnitig liar 
nuiiiera även n i t t  erkännande soin 
en särskild vetenskap, eniellan geo- 
logien och grurvetenskaI), eii nied et t  
Ixtydaiide antal lärostolar i geo- 
fysik, ined iiialiii- och oljeletning, 
vid universitet och tekniska hög- 
skolor 1>1. a. i IJ.S.A., Kanada, 
1:rankrike och 'i'vsk1an:I. 

Den nutida maimletningstekniken. 

Soiii e t t  friiiiträdande drag i 
denna teknik, finner nian, föriitoin 
det systeiiiatiska i dess tillväga- 
gångssätt, a t t  deii producerar kav- 
/or, ri lka för all fraintid sâ a t t  säga 
protokollf<ira det iitf¿irda arbetet. 
P å  dessa kartor finner man et t  iiler 
ellei- mindre grovinaskigt nät av 
ohservations1)unkter och för varje 
sidaii punkt finns uppgift oni den 
gjorda i~liservationen s i  gott soin 
:iiitiii i forni i i ï  siffror. 1<wtii+wiw- 
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Inget spelar därfiir numera en stor 
roll. I Sverige har därtill använts 
lantniäterikartan i skala 1:4.000 
(dock sällan), den ekononliska kar- 
tan i skalan 1:lO.COO och 1:20.000 
samt den topografiska kartan i ska- 
lan 1:100.(;00 och 1:SCO.CCO. I de 
flesta länder har man ju nurnera 
rlr moderna geologiska kartorna, 
vilka bilda ett ntoniordentligt 
i:nderlag för malri.letning. I detta 
satiiii.anhang hör framhållas vilken 
stor betydelse /lyg/otogrn/evingen 
numera fätt för sanimanställandet 
av ntoniordentligt goda och för 
ii\almgeologen och nialrnletaren sär- 
skilt ägnade kartor. F:ör malinlet- 
ningsverksamheten har flygfotogra- 
feringen särskild betydelse bl. a. 
därför a t t  man rned dess hjälp kan 
snabbt och billigt (i jämförelse med 
andra nietoder) få kartor även över 
avlägsna, förut bristfälligt karte- 
rade trakter. Därtill koninier att  
fotokartorna lämna mycket full- 
ständiga topografiska detaljer, sanit 
at t  man på flygfotografierna ofta 
lätt kan urskilja geologiska drag, 
som man endast nied svårighet, 
eller kanske inte alls, kan upptäcka 
från marken 

Nära sanihörighet med de geolm 
giska karteringar, vilka böra föregå 
varje malniletningskampanj, har 
användningen av den geokemiska 
forskningsnietodik, soin geolcigien 
(ich speciellt nialmgeologien p i  
senare är börjat använda sig av. 
På detta område har Sovjetunionen 
varit ledande och mycket stora 
betydelsefulla geokeniiska under- 
sökningar ha inom iinionens väl- 
diga områden iitförts under led- 
ning av 1.omonosovinstitutet. vil- 
ket medfört att  et t  stort antal 
ininernlförande zoner kunnat loka- 
liseras. Utmärkande för den gem 
kexniska metodiken är att  den i 
mycket stor utsträckning använder 
sig av kvantitativ spektvalawdys. 
Sedan en 5-6 år tillbaka .ha bäde 
Sveriges Geologiska Undersökning 
och Geologiska Kommissionen i 
Finland utmärkt utriistning för 
sådan spektralanalys, vilken säker- 
ligen komnier att  göra malmgeolo- 

gien,' och därmed nialniletningen. 
goda tjänster. 

Men även en annan nyhet har 
på senare år tillkomn.it, vilken kan 
synas ha mera direkt ined malm- 
letning at t  göra, nämligen den bio- 
kemiska metod som för 6 år sedan 
introducerades i Sverige av dr. 
Rrundin och dr. Palmqvist och som 
sedan även provats i Finland. Ben- 
na metod grnndar sig pä det sedan 
länge kända faktum at t  aska frân 
växter, som vuxit på eller nära 
malnifyndigheter, visat sig hålla 
abnormt höga halter av de i fyn- 
digheterna ingående metallerna. 
Netoden tillämpas på så sätt at t  
iuan längs räta linjer genom ander- 
sökningsoinrådet insamlar växtpro- 
ver nied jämna mellanrum, med 
en provtäthet av exempelvis 300 
per kvkm. På varje punkt tages 
en handfull löv eller harr (såvitt 
möjligt från sanima växtart inom 
hela området) (ich dessa prover 
inaskas sedan och analyseras spek- 
tralanalytiskt. Halterna avsättas 
därefter på ett  eller annat sätt på 
en karta, varur man sedan söker 
draga slutsatser om någon metall 
visar anrikning inom de lösa jord- 
lagren på något ställe inom under- 
sökningsområdet. - Frågan om de 
analyser man får med denna metod 
verkligen representera markens me- 
tallhalter inom den volym som upp- 
tages av exempelvis provträdets 
rotsysteni, sanit oni dessa nietall- 
halter i sin tiir representera den 
underliggande berggrundens, inne- 
bär ett stort problemkomplex, vars 
lösande skulle nödvändiggöra myk- 
ket omfattande undersökningar, 
men som hittills knappast ens 
attackerats. I Beiträge zur ange- 
wandten Geophysik 1942 franilade 
St. V.. Thyssen en grundlig ntred- 
ning av dessa frågor, baserad pä 
litteraturstndier (Uppsatsen hade 
icke mindre än 6 sidor med litte- 
raturhänvisningar). Författarens 
sliitdörne blev at t  man endast nied 
omfattande fältarbeten skulle kiinna 
fastställa metodens användbarhet, 
men at t  inga principiella hinder 
synas föreligga, som från början 

kunna sägas göra det utsiktslöst 
a t t  arbeta med nietoden, om den 
användes i för densaninia länipade 
områden! 

Givetvis bör det genoni praktiska 
försök utredas, om icke denna metod 
kan koniiiia till användning vid 
mera regional prospektering, exem- 
pelvis i trakter nied rik växtlighet 
och djup vittring och där vittrings- 
jorden ligger kvar in situ. Ilet är 
möjligt a t t  det då kommer at t  visa 
sig att  den kan vara till god hjälp 
ätiiiinstone för lokaliserandet av 
inalinförande områden, i synnerhet 
vid letning efter nietaller som tenn, 
volfram, iiiolyhden, där de geofy- 
siska metoderna endast i undan- 
tagsfall kunna lämna hjälp. (Xägra 
provningar över förut kända fyn- 
digheter under sådana fôrhållanden 
ha givit positivt resultat.) För 
användningen av metoden i våra 
trakter, eller över hiivnd taget i 
nioräntäckta oiiiråden, syiias dock 
utsikterna var sniå, beroende där- 
pä, a t t  metallhalterna i den översta 
metern av e n  U-7 meter tjock 
morän icke representera bergytan 
under provtagningsplatsen ntan i 
stället herggrnnden på ett mycket 
stort antal vitt utspridda punkter 
på avsevärt avstånd från platsen 
för provtagningen. I sblocksvan- 
sen8 från en malnifyndighet sker 
även en stark utspädning av malni- 
blocksniaterialet redan på relativt 
små avstånd från utgåendet. Nu 
är exempelvis den relativa anrik- 
ningen av koppar i en brytvärd 
kopparmalm endast c:a 500 gånger 
den genomsnittliga kopparhalt som 
geokemiskt kan påvisas praktiskt 
taget överallt. Därav följer att  i 
blocksvansen från en sådan fyn- 
dighet, redan pä ett obetydligt 
avstånci frän iitgäendet, den rela- 
tiva anrikningen av koppar koin- 
mer a t t  uppgå till endast c:a 5 gån- 
ger den allmänna kopparhalten i 
moränen, och detta är för litet för 
a t t  kunna säkert karteras. Försök 
som iitförts med den biogeoketniska 
metoden över kända fyndigheter i 
Västerbotten och Bergslagen under 
ett moräntåcke av (i--7 meters 
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n.äktighet ha även givit negativt 
resultat. Vid andra fyndigheter i 
Sverige, där jordtäcket varit endast 
en eller annan meter ha däremot 
positiva resnltat erhällits. Kurrera 
har  dock metodens koiiiniersiella 
an\.änílninx i Sverige upphiirt 

Malmletningsmetoder. 

I k  äldre iiiiilinletniIigsiiietoder 
soiu oii~näii?iides i inledningen ha 
i huviidsak förblivit oförändrade 
sedan första världskriget, frånsett 
en utveckling i systeniatiserande 
riktning (provtagning och prou- 
vaskning efter stakade profil 
liar rxenipelvis anvints i stor skala 
i Afrika.) I Sverige och ~~inlancl  
liar ju det direkta uppletandet a r  
iitgâenden i modern tid spelat en 
underordnad rrill, pä grund ax. a t t  
berggrunden i våra ii?alnitrakter ar 
nästan helt täckt at, glacialavlag- 
ringar. litt  par exempel finnas 
dock pä nialnier soiii hittats pä 
detta sätt i Sverige under de sista 
25 ären. Den systematiska iilock- 
ielningcn har däreiimt haft stor 
använcning vid den iiialii~letiiings- 
verksanLhet, som sattes i gång i 
Västeibotten efter förra världskri- 
get, r:ch särskilt till en hörjan, dâ 
de geofysiska metoderna ännu vom 
föga utvecklade och därför läng- 
saninia cch dyrbara i användning, 
var blockletningen nödvindig, för 
a t t  sä nära som möjligt inringa miss- 
tänkta områden i och för vidare 
ii ndersökning. 

Geofysiska undersöknings metoder. 

Det väsentligt nya i iiialiiilet- 
ningstekniken >,ed:,n förra världs- 
kriget är, såsoii, redaii franigätt av 

inledningen, den systematiska aii- 
vändningen i stor skala av geofy- 
yiska metoder. Uessas metoder äro, 
an,. de ordnas efter storleken av 
de områden som undersiikts iiled 
ilesaniiiin vid ii,.almletning, de mag- 
netiska, elektriska, gravinietriska 
och seismiska metoderna, jämte en 
del hjälpmetoder av mindre bety- 
delse. 

De mapnetiska undcrsöklzingsnie- 

iodcmo grunda sig därpâ a t t  vissa 
nialnier, i synnerhet magnetitinal- 
mer, sanit dessiitoiii f. ii. hela herg- 
artsled, ha en iiiagnetisk suscepti- 
bilitet, soiii avvikcr frän iien o n -  
givande loerggrnmlviis, varigenioii? 
stiirningu, i. k.  :inoiiinliei, förorsa- 
kas i det j , i r i l l l ~ ~ i ~ i i ~ t i ~ k ~ i  faltet. 

Tilocrgvbgeii har  i Sverige använts 
sedan IKXO-talet, sasm~i e11 del :iv 
det s. k.  TiIjerg-’i hallii~instriiiiientet, 
fiir cppn.ätning av de magnetiska 
anmiidieina ¿irer och intill kända 
jainnialii:.fyndigh~ter. I:ör 
iiiatisk i.nyletningn ii\,er större nni- 
raden kom ckck instrumentet icke 
till i nvändniiig i Sverige iiirrän 
efter iiirra räridskriget. Vid niitten 
av 1 !UO-talet utvecklade Sveriges 
Geologiska Undersökning en teknik 

tematisk genomletning 31. 

större otiiräden nied Sibergs liaiid- 
iiiagnetonieter. Mot slutet av 1 W -  
talet infördes denna teknik i ßerg- 
slagen, d i r  íicn lett till flera inalin: 
fynd, hi. a. .till upptäckten a\. en 
zinkblyniahi., vilken är  den största 
soni hittats i dessa trakter pâ 65 51. 

Kostnaden för mätningar av detta 
slag, utfijrda av et t  gruvbolag i 
egen regi, uppskattas till ungefär 
22 öre per punkt, inklusive arbets- 
ledning och umhändertagande av 
niatresiiltaten. Antalet observa- 
tionspunkter per k v k i .  hör vara 
, X - ~ í . C O ,  vilket motsvarar en kost- 
nad av 73-150 kronor per km2. 
Mäthastigheten iippgår till 200- 
,3C0 observationer per dag, niotsra- 
rande 0.4-1.0 kni2. 

Vid lokalisering av starka anoma- 
lier i det jordmagnetiska vertikal- 
fältet är Tihergsvågen ett mycket 
hekvänit instriim~ent, och de ofull- 
komligheter, som vidlåda instrii- 
inentet, äro därvid av mindre b e t y  
delse. Oni däremot niatresiiltaten 
skola bedönias kvantitativt, behö- 
ver man rn säkrare konstantbe- 
stänining än vad det äldre förfa- 
randet iiied hjälpniagnet kiinde ge. 
Man ordnar detta lämpligast sa at t  
inan fiir varje instrument skaffar 
sig en kalibreringskmva, vilken för 
varje ut4agsvinkel anger motsva-. 
randr vertikaiintensitet i y (gamma); 

. r  

3 
I._____I_._ 

d. v. s. i enheten 0.00001 C:auss. 
(ilen totala  e er tik al intensiteten i 
Vård trakter a r  ungefär 0..5 Gauss, 
alltsä 50,CnO y )  Detta låter sig lätt  
göra iired hjälp av en .solentrid eller 
raii,., so111 4älles. upp oinkrinq 
iristriin!entet., och wiii matas iried 
likströn,. fran en ackuiiiiilatoi, viri 
en iioggranii atiiptreriieter. 

Cìrsakerna ti l l  den hil1ig;i Liherg- 
vägens ofiillkoiiiligheter äro i fräni- 
sta riiiiniiet tappfriktionen, Saint 
den «ii.stäiidigheten att tappspet- 
sariras anliggningspunkter mot la- 
gerskålarna flyttas under inagnet- 
nälens svängningar, vilket gör sig 
särskilt n-.ärkbart vid små utslags- 
vinklar. Instrumentet är dessutom 
känsligt för teiiiperatur\,ariationer, 
fuktighet och elektrostatisk upp- 
laddning, vilket allt kan betyda 
fel på flera grader i utslaget. Nog- 
granna dubhelniätningar iiiider 
gynnsaniiiia förhållanden lra visat 
a t t  inedelfelet per observation upp- 
går till omkring 200 y ,  medan under 
sämre väderleksförliällanden niedel-, 
felet kan stiga till 500 y ,  även med 
de bästa observatörer. Man kan’ 
därför aldrig känna sig fullt säker 
på niätresultaten. För uppmätning 
av anomalier under några tusen y ,  
och i synnerhet under 500 à 1,000 y ,  
är det nödvändigt a t t  använda sig 
av et t  känsligare instrument. (En 
järnmalm iiied 2,COO m2 area --- 
5x400 m - på 200 m djup, och 
med et t  djupgående till RCO ni. (1.V.s. 
med et t  tonnage av 5 milj. ton, 
förorsakar en maximal anomali av 
endast 7.50 y . )  Sedan et t  20-tai 
är har för detta ändaniäl i Sverige 
använts Schniidtvågar, och med 
âren i alltnier ökad omfattning. 
( I > .  n. äro omkring 15 Schmidtvågar 
i användning i Sverige.) 

I en Schniidtväg är magnetsyste- 
met iipplagt pä två kvartseggar, eri 
pä vardera sidan om systemet, och 
när en avläsning skall tagas, svänger 
systemet fri t t  pä dessa eggar i e t t  
plan vinkelrätt mot den magnetiska 
meridianen. Genoni elektroinagne- 
tisk däinpning brinkas systemet 
mycket snabbt i balans, varefter 
iitslagrt frän horisontalläget mätes 
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medelst spegelavlasning i ett niik- 
roskop, som sitter ovanpå instru- 
mentets yttre hölje. Schmidtvågen 
är okänslig för fukt och elektrosta- 
tiska fenomen samt även för de 
temperatiirändringar, som i vanliga 
fall förekomma i fält. Känsligheten 
kan inställas till önskat skalvärde; 
i regel använder man värden mellan 
10 y cch 100 y per skaldel. Instru- 
mentets begränsning ligger däri, 
att mätområdet är relativt litet. 
Det utgör omkring €0 skaldelar. 
d. v. s. CC0-6,COO y, beroende på 
känslighetsinställningen. Genom an- 
vändande av tillsatsmagneter kan 
mätområdet utökas, varvid emel- 
lertid mäthastigheten nedgår. 

Vid en Cchmidtvågmätning går 
man fram iitefter parallella profi- 
ler, placerade med 100-250 m 
inbördes avstånd, beroende på stor- 
leken av de malmer, man Cnskar 
uppleta, strykningens' regelbunden- 
het och den kännedom man har 
om denna, samt även på berggmn- 
dens astörningsnivåo. (Ar magne- 
titföringen inom berggrunden all- 
mänt utbredd kan man få ett sådant 
överflöd av lokala magnetiska ano- 
malier att »störningsnivåm blir för 
hög för att man skall ha någon 
utsikt a t t  ens med de känsligaste 
instniment lokalisera annat än 
starka anomalier, från magnetiska 
krcppar nära ytan. I sådana fall 
övergår man,givetvis till användning 
av Tibergvåg.) Avståndet m.ellan 
observaticnrprnkierna utefter mät- 
linjeina bör tagas till 40-50 F.. 

Antalet m-äipunkter per km2 blir 
därför EO-250. Antalet nätpunk- 
ter per dag rör sig cir. LC-KO eller 
mer, niotsvarande 0.4-1.0 km2 per 
dag cch kostnaden vid ren rekog- 
noscering brukar uppgå till 120- 
350 krcnor per kmz. 

Det är emellertid icke endast för 
rnyletningn scm noggranna magne- 
tiska mätningar och tolkning av 
anornalieina efter moderna princi- 
per ha  sitt berättigande. Aven vid 
äldre gruvfäit kan ett noggrant stu- 
dium av  det magnetiska kartmate- 
rialet från .olika brytningsstadier 
och en detaljerad nynppmätning 

av draget, varvid Schmidtvågen 
bör komma till användning på 
flznkerna, ge vid handen att inalm- 
partier F.åste förekomma, som ännu 
icke påträffats vid arbeten under 
jord och vid borrningar. 

Ett ofta förekommande proelem 
är frågan, om en mindre malm, som 
är känd i dagen och på någon ytlig 
nivå under jord, vidgar sig på dju- 
pet eller åtföljes av någon större 
malm utan, eller med obetydligt, 
utgående. Fig. i visar en tvärpro- 
fil över ett magnetiskt drag, som 
varit känt sedan länge, fastän under- 
sökningsarbeten icke försökts på 
grund av det stora jorddjupet och 
det starka' vattentilloppet vid 
schaktsänkning. Ar 1932 borrades 
två dianiantborrhål på detta drag, 
varvid i vardera hålet endast en 
1 A 2 m bred malnirand påträffades. 
Av detta fick man sålunda det 
intrycket, att det rörde sig oni obe- 
tydligheter. Ett detaljstudium av 
det magnetiska draget visade emel- 

lertid, att den smala, av borrhålen 
övertvärade malnien, icke kunde för- 
klara draget, trots att man vid sus- 
ceptibilitetsbestämningar på borr- 
kärnor fått så höga värden som 
omkring 1.0 C.G.S. - det vanliga 
är ju 0.3-0.6. Med användning 
av detta susceptibilitetsvärde, den 
uppborrade malmmäktigheten och 
det III dragets »halwärdesbredd# 
bestämda djupet till de övre malm- 
polerna, beräknades att draget från 
dessa poler skulle få ett maximi- 
värde av c:a 10,COO y och i övrigt 
det utseende, som. bilden visar. 
Skillnaden mellan detta beräknade 
drag och det uppmätta draget gav 
ett resterande drag med ett maximi- 
värde omkring 2,000 y och en bredd 
som motsvarade relativt stort pol- 
djup. (Genom användning av ett 
högre susceptibilitetsvärde än det 
uppmätta för beräkningen kunde 
visserligen det uppmätta dragets 
maxiniivärde förklaras, men icke de 
höga värdena på dragets flanker, 
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vilka tyda pä närvaron av djupare 
poler.) Genom passning kunde kon- 
stateras, at t  de djupare belägna 
(&)polerna borde ligga på ett  
djup av IGO--iSO ni, saiiit at t  mal- 
mens undre (nord-)poler niäste ligga 
pä avsevärt större djup. Maln.. 
bredden uppskattades till 20--2:, 
ni å onikring 200 ii: avvägning. 
Dessa uppgifter iiieddelades griiv- 
företaget, som avsänkte ett schakt 
till 110 m awägning och därifrâii 
indrev en tvärort till malnien, vil- 
ken därefter följdes med fältort 
samt tvärorter och dianiaiitborr- 
ningar, varvid en genomsnittlig 
malmbredd av onikring I S  11: kon- 
staterades redan pä 110 ni nivån. 
Förekomsten är nu imder ntbygg- 
nad för prodiiktion. 

Fig. 2 visar vertikalintensiteten 
av ett niagnetiskt drag, som lika- 
ledes varit känt sedan länge inen 
där, pä grund av det stora jorddjii- 
pet och blockrikedoinen i moränens 
undre lager, borrningar ej kunnat 
genomföras med framgäng. Ctöver 
det uppmätta draget är även en 
kurva uppritad över det drag, som 
skulle ha erhäilits över en 5 m bred 
m-alm, om denna stupat ÍLo h', 
d. Y. s. i inklinationsriktningen, var- 
vid ju ingen tvärmagnetisering kan 
uppkomma. Vid stupningar i andra 
riktningar inkommer en tvärniagne- 
tisering, vilken päverkar anoniali- 
kurvans form.. Ar stupningen syd- 
lig. höjes kurvan pä hängandet 
och sänkes kurvan pä liggandet. 
Genom passning har som synes den 
sannolika stupningen bestär.ts till 
omkring 6C" S. Jorddjupet bestäm- 
des genom seismiska nietoder, iich 
resultaten härav äro angivna ä 
fig. :i, som även visar ett  vektor- 
diagram - kraftpilsdiagrani 
över en del av fyndighetens övre 
parti. Dessutom är den beräkiiade 
malmonen med stupning 60" S 
inritad. Vidare är angivet ett 
efteråt borrat diamantborrhäl, soni 
utvisar dels a t t  synnerligen god 
överensstämmelse nåtts mellan det 
verkliga djupet och det seismiskt 
bestänida djupet till bergytan, del: 
även at t  m-almzonens läge noggrant 

Bergyta 

beskamning bomnin_g 
ed seismisk en1 

- 50 m & ,, ,, ,, , 
Malm3on 

angivits, ehuru stupningen synes 
vara nägot flackare än GOo, trnli- 
gen omkring No. 

De elektriska malmletningsmato- 
derna grimda sig därpä at t  ii.änga 
nialmer ha en från den omgivande 
avvikande elektrisk ledningsförmä- 
ga. Vid de i Sverige numera a l h ä n t  
använda m.etuderna går nian sä till 
väga, a t t  nian över det omräde, soni 
skall iindersökas, anlägger ett inag- 
netiskt växelfält från en väselströiii- 
förande kabelslinga, eller från en 
läng, i båda ändar jordad kabel, 
som utlagts på marken. 

Fig. 4 visar en principskiss över 
hur detta gär till, och visar även, 

i princip, de olika mätanordningar, 
soni pä senare tid kommit mest till 
användning. Eti Iång isolerad knp- 
parkabel är utlagd i rät linje pâ 
marken och jordad i bägge ändar, 
i verkligheten f. t i  längt utanför 
bilden, och dessiitoni ansluten till 
en niotorgenerator eller rö r sänke ,  
som förser den med ett par niiipere 
växelström, vanligen med en frek- 
vens, som ligger under 1,OilO peri»- 
der per sekund. I stället för denna 
långa jordade kabel kan man även 
använda sliitiia kabelslingor av olika 
storlekar; detta använder man sig 
även av för särskilda ändamäl. 
Genom det niagnetiska växelfältet 
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från denna prirr.ärström induceras 
nu växelström av samma frekvens 
som primärströmmens, i de even- 
tuelia elektriska ledare, som finnas 
i onigivningen, på samma sätt som 
strömmen i en vanlig transforma- 
tors primärspole inducerar ström i 
sekundärspolen, om rr.an kortsluter 
denna. Den inducerade sekundär- 
strömmen i vart och ett av berg- 
grundens ledande partier åstadkom- 

mer i sin tur ett magnetiskt växel- 
fält, vilket förorsakar en störning, 
även kallad dämpning, i det nor- 
mala magnetiska växelfältet från 
prirrärkabeln. Det är dessa stör- 
ningar, som man letar upp nied de 
anordningar, som. visas i figuren. 
Genom. att närmare undersöka en 
sådan störning kan man även loka- 
lisera den sekundärströr, som. för- 
orsakar den, och därmed även den 

ledande kropp, som i sig innehåller 
sekundärströmrren. De mätanord- 
ningar, som visas i fig. 4, äro dels 
en kompensator-anordning, med fast 
matarran, matarkabel, kompensa- 
tor, trätram, förstärkare och tele-. 
fon, dels en Turam-anordning med 
två rn-ätramar, Turam-kompensa- 
tor, förstärkare och telefon, och 
dels slutligen en Turam-transfor- 
mator-anordning ir.ed tre jordnings- 
spett, Turam-transformator, för- 
stärkare och telefon. 

Med alla tre av dessa anordningar 
mäter man förutom amplituden, 
eller styrkan a r  fältet, även den 
s. k. fasförskjutningen. Denna är 
ett n.ått på hur mycket det upp- 
mätta växelfäitet'är ur takt med 
växlingarna i fältet i en annan 
punkt. Med kon-.pensatorn jätrför 
man fältets styrka och fas i mät- 
punkten med fältet (omedelbart 
intill kabeln, k e d  Turam-meto- i 
den får man fram den relativa 
styrkan av fältet) i de två sole- 
noidema eller rarilarna, och dess- 
utom fasskillnaden. och med Turam- 
tranzformatorn gör man samma 
jär.föreise m.ellan de två elektriska 
fälten mellan joràníngscpetten. 

Kom~ematornastoden har haft sin 
huvudsakliga användning för kar- 
tering av den geologiska strukturen 
inom oljefält. Berggrunden inom 
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oljefälten är ju sedimentär och 
består av r.er eller mindre hori- 
sontella skikt av sandstenar, ier- 
skiffrar och kalkstenar. I elektriskt 
avseende kan denna berggrund an- 
ses bestå av en packe relativt tunna, 
elektriskt ledande skikt, vars led- 
ningsförrråga bercr därpå att  skik- 
ten ha en ofta betydande porositet 
satrt a t t  porerna äro rrer eller 
mindre fyllda av vatten, vilket 
gencnt sin halt av salter - elektro- 
lyter - är elektriskt ledande. 

För ~.alrr.letning.ändatäl har 
kor.pensatorrr.etcden använts hu- 
viidsakligen för vissa detaljrrätnin- 
gar sanit för .pecialundersLknjngar. 
Fig. 5 vizar resultatet av ett  sådant 
specialarbete i Västerbotten. Här 
var problemet att  bestärrma iit- 
sträckningen mot djiipet av en 
flackt stupande malm, vars utgå- 
ende förut lokaliserats genorr. elek- 
triska undersökningar och grop- 
grävning. Vör detta ändan741 upp- 
mättes ett  antal s. k. konipensator- 
profiler ungefär vinkelrätt mot 
strykningsriktningen och p i  häng- 
väggssidan on,. utgiendet. Utefter 
varje sådan profil utlades en jordad 
kabel, såson: visats i fig. 4 ,  och 
längs denna, och på båda sidor om 
densamma, upprr.ättes det elektro- 
magnetiska fältet med kompensa- 
tor. Fältet visade sig vara stört 
av en nnder kabeln liggande ledande 
platta. Med användning av sanin7.a 
teknik som. utvecklats för kartering 
av tektoniken i oljefält kunde dju- 
pet till (överytan av) denna platta 
beräknas frän punkt till punkt 
längs profilerna, nt till djup a r  
maximalt c:a 150 rr.. Den första 
borrning, som sedan utfördes på 
grund av resultaten från dessa iiiät- 
ningar, gick vertikal ned genom c:a 
70 m sterilt ,>gråberg>), innan det 
koni in i m.aln.plattan, på ett  djup 
som inom några meter överens- 
stärr.de n,.ed det förutsagda. Seder- 
mera har denna malm närmare 
undersökts med ett stort antal 
borrhål, och undersökniiigsresulta- 
ten ha givit en mycket god bekräf- 
telse på rikligheten av den elek- 
triska mätningens resnltat. 

ï'irranz-jörjurandct är sedan 10 år 
tillhaka den standardm-etod vår 
firma använder vid elektrisk malp.. 
letning. Aven Bolideiibolaget har 
på senare år använt i. huvudsak 
detta förfarande för den nortriala 
driften av den elektriska iiialirilet- 
ningen. I en artikel i Teknisk Tid- 
skrift i början av I938 av förf. 
har nietoden utförligt beskrivits, 
liksom f .  ö. även det s. k. T.T.-för- 
farandet. Dr Alvar Högbom, som 
varit nied imi utvecklingen i ì:äs- 
terbntten från början. säger oni 
Turarr-n-.etcden i en uppsats, även- 
ledes 1238: »Genom denna lätt- 
hanterliga, snabba och känsliga 
nietod kunna det elektroniagnetiska 
fältets alla olika element mätas. 
och mera kan knappast begäras.)) 

1+g. o. 

Vig. ü visar, hur observationerna 
gå till vid fältarbete, Man vrider 
på de två rattarna, som synas å 
bilden, tills man îår tyst i telefo- 
nen, eller, som i detta fall, i tele- 
fonstetoskopet. Det fordras därför 
ingen uppdriven skicklighet i fråga 
om att  urskilja den relativa styr- 
kan av olika toner samtidigt, såsom 
var fallet vid användning av dcn 
äldre nietodiken. Vid större mät- 
program kan man därför snart lära 
upp hantlangare at t  sköta obser- 
vationerna, varige.ioni nian kan 
arbeta nied flera lag samtidigt 
under översyn av en ingenjör. Med 
en sådan organisaticn kan man, 
om två lag (8 nian) mäta samtidigt, 
avverka i genomsnitt 8 km nnder- 
sökningsprofil per dag bruttotid 
(mnximisiffran per dag nettotid är 
mer än dnbbelt så hög). 

S&soni. 01.m nämnts, är denna 

mätmetod synnerligen känslig. 
Detta beror därpå, a t t  den s. k. 
imaginära eller ur-fas-komponenten 
uppmätes, vilken vid den äldre 
tvåraminetoden endast gjorde sig 
märkbar därigenom., a t t  man fick 
suddigare O-lägen än vanligt, i en 
hel del fall så suddiga, att det 
knnde vara mycket svårt även för 
en skicklig rn-ätare a t t  uppge några 
säkra värden. Det fanns emellertid 
intet mått på denna suddighet i 
O-lägena, så at t  den kunde anteck- 
nas i fältprotokollen. Det är där- 
för möjligt, a t t  rekognosceriags- 
undersökningar med den gamlatvå- 
rarnmetodeii gått förbi indikationer 
av brytvärda inaltner med dålig 
ledningsförn,.åga, t. ex. zinknialnier 
med viss blyhalt. Ett exempel på 
detta har visats i den ovannämnda 
uppsatsen i Teknisk Tidskrift. 

På grund av fasmätningens stora 
känslighet visade det sig, redan 
för en 10 år sedan, möjligt att vid 
S.G.U:s arbeten i Västerbotten an- 
vända denna metod för geologisk 
kartering, för att följa den malni- 
förande formationen i fält, även 
där den endast representerades av 
horisonter nied så ringa lednings- 
förmåga, att  de icke konima frani 
vid ekvipotentiallinje- eller två- 
rannnätning. Där det å andra sidan 
gällde at t  följa upp i fält kontakten 
mellan leptitformationen och den 
överliggande grafitskiffern, var det 
möjligt a t t  nied Turam-metoden 
mäta sig igenom de oerhört kraftiga 
störningarna och inbena uppu dem 
i detalj. Metoden korr. sâlunda del- 
vis till användning för vad man 
kan kalla indirekt malmletning, 
d. v. s. för geologisk kartering med 
geofysiska metoder i ändamål att 
eliminera icke malinförande områ- 
den och att inringa kvarblivande 
mindre omraden, inom vilka malm- 
letningen skulle sättas in. Tidigare 
hade för {ivrigt S.G.U., sedan slutet 
av 1920-talet, använt sig av de 
förut nämnda mätningarna med 
Tibergs handmagnetometer för dy- 
lik indirekt malmletning, alltså för 
att följa den nyssnärrada skiffer- 
kontakten och även andra horison- 



-~ 8 VUORITEOLLISUUS - BERG SH ANTERINGEN 

ter inoiii leptitformationen iicli där- 
igenom följa upp denna i fält. 

A\. det nyss sagda kan kanskr 
någon fä den uppfattningen att  
Tnrani-metoden är /är  känslig och 
därför icke i tillräcklig grad eliini- 
nerar de säm.re ledare, son! man 
inte vill hitta. Ilet kanske därför 
bör förklaras, at t  Turaii.-nietorlrii 
är en metod för fullständig zipfi- 

matning av de magnetiska växel- 
fält, som vid varje iindersiikning 
faktiskt äro fiirefintliga. Fururida 
man i dessa fält får frani störnin- 
gar av siiiire ledare, som lilan inte 
vill hitta, beror pä hur n~.ari appli- 
cerar sitt priniärfält "\,er undersök- 
ningsoir.rådet. 0n1. 11 an exeii~.pelvis 
använder för heg frekvens eller fiir 
kort avstånd ir.ellan jordningspnnk- 
tema på en priniärkabel, får man 
i båda fallen risk för icke obetyd- 
liga störningar, s m ~ .  hero enhart 
på variationer i jordtäcket. 1:ör 
att  undvika sädant, fordras det 
kmskaper (ich erfarenhet hos den, 
srm leder mätningarna 

Genom att  med Turam-nietoden 
fasn-ätningen infördes i den nor- 
mala malmletningen, alltså inte 
bara vid speciella undersökningar 
över kända malmer, såsom förut 
visats, blev det emellertid även 
möjligt att  skilja @'i indikationer 
av dåliga ledare och av goda ledare. 
Vid indikaticn av en dålig elektrisk 
ledare är det nän?ligen enbart nr-fas- 
komponenten, som ger utslag, vid 
en mycket god ledare, å andra sidan, 
enbart i-fas-koniponenten, och där- 
emellan finnas givetvis alla grade- 
ringar. 

Fig. 7 visar även en annan för- 
del med r-etoden, nämligen at t  
man s. a. 8. kan renodla den elek- 
triska störningen över n~.aln?er, sorl? 
äro magnetiska och över vilka nian 
därför får en förvrängd bild a\- den 
elektriska störningen, om man mäter 
den på det g a d a  sättet eller tar 
med enbart dess i-fas-komponent. 
I detta fall påminner störningens 
i-fas-komponent som synes mycket 
starkt om den magnetiska störnin.. 
gen över malii.en. Det niagnetiska 
växelfält, som anlagts ¿ke r  iiidriieii 

, I"" 
100- o I v 

T i g .  i 

för den elektriska mätningen, blir 
såleùes, i sin i-fas-koiiiponent. päver- 
kat i stort sett på samnia sitt soni 
det jordmagnetiska fältet blir stört 
av inalrr.inagnetisten. Uetta b e t y  
der a t t  det är huvudsakligen nial- 
mens magnetiska siisceptibilitet och 
endast i tr.indre grad dess elektriska 
ledningsförn-äga, snnl åstadkonimit 
störningens i-fas-kom.pr,nent. Skn-  
le tnan nu tolka denna stnrning 
som en elektrisk indikation, vilket 
man skulle göra, om mätningen 
titförts >)på det gaii.1~ ?ittett), sä 

skiille i1:an fä ett fullständigt fel- 
aktigt läge på indikationen, säsoni 
bilden visar. Ur-fas-indikationen 
är däremot rent elektrisk och anger 
på vanligt sätt det riktiga läget av 
den elektriska ledaren. 

Vig. 8 visar i tvärprofil en mät- 
ning ii..ed denna metod över en 
kisnialni i Korge och fig. 9 en längs- 
profil i samma iraltr. varav fram- 
gár, a t t  den följts elektriskt utefter 
sin längdaxel ut till et t  djiip av c:a 
180 n.. I detta saniiiianhang kanske 
någon frågar sig till vilka djup nian 
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kan n& med decsa metoder. Tyvärr 
visar en beräkning, som förf. utförde 
för Bolidenbolaget för en del Hr 
sedan, och som grundades på om- 
sorgsfulla laboratoriemätningar,, att 
det knappast blir möjligt att leta 

elektriskt ldande maimer på 
större djup än c:a 200 m även. om 
det rör sig om mabier med så stor 
längd som 400 m. Vad som där. 
vid begränsar den användbara käns 
ligeheten är de störningar man får 
genom jordtäckets elektriska led- 
ningsförmåga. 

Fig. 10 visar en profil genom en 
relativt nyupptäckt större ädel- 
malm i Bergslagen, med resultaten 
av dels en magnetisk mätning, dels 
en Turam-mätning, som föregått 
uppborrningen. I figuren ha direkt 
angivits avläsningarna vid den 
eiektricka mätningen; som synes 
anger fasdifferensens maximum det 
exakta läget av maimens utgående 
under jordtäcket. 

Effekterna och kostnaderna för 
denna nzetod variera givetvis med 
arbetets storlek, eftersom vid ett 
arbete på bara någon vecka en 
stor del av tiden går förlorad för 
upplärande av hantlangare. 'Vid 
längre arbeten än en vecka bruka 
vi räkna med att kunna rekog- 
noscera c:a is krr? i veckan, med 
ett punktantal av c:a 800 per km?. 
Vid större undersökningar brukar 

Fig 9. 

Anomalier 
i vert.fält 
M a m  Elmasn A 

2000-r . -ft---- --- 

Bh A 3  
n 

Jordtaicke i 

Kismalm 

KisrnineFalioahon 

O Som 

Fig 10. $ 

man använda en organisation med 
två Turam-lag i arbete samtidigt, 
varvid hantlangarna uppläras att 
utföra avläsningarna. Med en sadan 
organisation kan nian awerka 3 
kma per vecka vid terrängfözhållan- 
den liknande Västerbottens. För 
undersökningar för S.G.U:s räkning 
i Västerbotten hade vi exerr-pelvis 
under en mätning, som tog tvi 
månader i anspråk, varav 52 regn- 

dagar, en medeleffekt av 8 km upp- 
niätt profil per dag, raknat på 
bruttotiden. Räknad på nettotiden, 
alit& med avdrag för den tid, sam 
gick förlorad genom svkare regn- 
väder, flyttning till andra omraden 
o. dyl., blev effekten 10 km profil 
per dag. Med det täta observations- 
nät som därvid användes, med 20 
m meiian mätpunttema och. 60 m 
mellan mätprofilenra, motswade 
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detta 500 mätpunkter och 0.6 kni* 
per dag. Denna mätning utfördes 
f .  ö. utefter ostakade profiler, som 
gingos upp med kompass melln- 
baslinjer, som förut stakats nngae 
fär parallella med den allmänna 
strykningsriktningen. 

Totalkostnaden för en sådan 
elektrisk undersökning varierar gi- 
vetvis beroende på vad mätningen 
avser. Gäller det enbart rekognos- 
cering för uppletande av nya drag, 
kan man emellertid i Sverige f .  n. 
räkna med totalkostnader från om- 
kring 3,500 kronor per km2, om det 
gäller en rr-ycket liten undersökning 
på niindre än 1 kr?, till 1,200 kro 
nor per km2 för större undersöknin- 
gar, och ned till omkring 1,000 kro- 
nor per km2 för mycket stora under- 
sökningar. 

Annu en ny metod för elektrisk 
mainiletning har på senare år tagits 
i bruk i Sverige, nämligen den s. k. 
siingranmetoden. I princip är den 
samma metod som den nyss be- 
skrivna kompensatormetoden men 
med den viktiga skillnaden, att i 
stället för att gå upp profiler från 
en kabel eller kabelslinga, som lig- 
ger på marken, så bär man primär- 
kabelslingan med sig, vilket blivit 
möjligt genom att nedskära dess 
proportioner till en diameter av 
onikring 1.5 ni. (Den minsta dia- 
nieter man förut haft på de fasta 
priinärkabelslingorna var c:a 12 ni.) 
Apparaturen kan sägas vara ett 
niellanting melian kompensatorap- 
paraturen och de s. k. skattletnings- 
apparater, som under tidigt $930- 
tal beskrevos i Populär Radio och 
liknande populärvetenskapliga tid- 
skrifter. 

Metoden, son1 utarbetades och 
först utprovades av S.G.U. vid Un- 
dersökningsarbeten i Västerbotten 
1935, har visat sig mycket använd- 
bar för den indirekta maln?letning, 
varom. nyss talits, speciellt för att 
följa upp den viktiga ledhorisont i 
den maltrförande formationen i Väs- 
terbotten, som utgöres av den s.k. 
svartskiffern. 

Fig: 11 visar i profil resultatet 
i v  en mätning med denna metod 

över en förut känd malm. Som 
synes är indikationen pä denna 
malv. begränsad till trakten av 
malrrens utgäende; möjiigen kan 
man säga, att man kunnat känna 
denna malm till ett djup av c:a 50 
m, och ändock har inan gatt frani 
över en flackt liggande stor malm- 
platta. (Tamför' fig. 5.) Detta 
aktualiserar frågan on: slingrame- 
todens djupkänslighet. Vid en mät- 
anordning sådan som denna, där 
hela skalan förminskats sä mycket 
frän vad soni tidigare använts - 
både priniärsiingan och avståndet 
från denna till niätramen mäste 
ju betecknas som mycket smä i för- 
hällande till vad som tidigare an- 
vänts - skulle man teoretiskt vänta 
sig, att den störning, som kan upp- 
mätas från en ledande kropp i när- 
heten av mätanordningen, skulle 
minska med kuben på avståndet. 
Laboratorieförsök ha även bekräf- 
tat detta, och man får därför räkna 
med att för brantstäende malmer 
djupkänsligheten av denna metod 
är begränsad till några tiotal meter. 

Trots begränsningen i fråga om 
djupverkan och trots en del andra 
nackdelar får man nog säga, att 
slingratunetoden ar wycket Iätthan- 
terlig och snabb, om det bara gäller 
att #fiska upp# starka elektriska 
drag under ett jordtäcke av rimlig 
tjocklek. (Nåxra nya nialinfynd lin 

dock hittills icke gjorts med sling- 
ram.) Effekterna vid användning 
av metoden - den har nu varit i 
arbete i snart åtta år - synas vara 

Turam-lag med endast en mot- 
tagareapparat. Det rör sig alltså 
om c:a 5 km uppmätt profil per 
dag, när nian stannar på var 20:e 
meter för att t a  avläsningar. 

Den tredje av de i principdia- 
grammet, fig. 4 ansivna metoderna, 
Turam - transformator- anordningen, 
även kallad TT-melodea. har kom- 
n i t  till användning för vissa detalj- 
arbeten vid malmletning. Huvud- 
användningen av  denna metod är 

, 

ungefär desamma som för ett i 

1 
i 
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emellertid för lokaliserandet' av en sMan mätning p& Swnatra, med sig i langa steg, .allteftersom 
brantstknde skiM i berggrunden, varigenorp en guldf&&e kvarts- mätningen läpgs en profil fortskri- 
med högt ledningsmotstând, exem- g8fig i amlesitidca bergarter loka- der. Den &dra ändan av. den 
pelvis en kvartsghg i. bergarter iispats. I detta fall har v8xelshöm @rödörande primärkabeln iiggpr 
med icke alltför högt ledningsmot- tillförts marken fråwen pumWd&- under tiden s$illa .ett gptt stycke,, 
s thd .  Bild 42 ger ett exempel pA trod som det är möjligt att flytta f r h  mätområdet. , .~ Kvartsgången i. 
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bildar en skärm fik ilen elektriska 
ström som från den flyttbara elek- 
troden breder ut sig i marken och 
berggrunden; den hiijer dirför spän- 
ningen i marken ovanför sitt iitgå- 
ende och förråder därigenom sin 
närvaro. 

Genom samma sorts niätning, u t  
från en punktelektrod, sotii skickar 
ström ned i marken, kan nian även 
bestämma djupet till horisontella 
diskontinuitetsj,tor, t. ex. till berg- 
grundens överyta under jordticket. 
Ur den spänning man iippinäter 
mellan två elektroder på olika 
avstånd från en sådan strönielek- 
trod, tillsammans nied den använda 
strömstyrkan och avståndet niellaii 
ströinelektroden och de häda spän- 
ningselektroderna. erhåìler nian 
nämligen ett  enkelt uttryck för 
markens genomsnittliga specifika 
elektriska ledningsniotstånd. Oin 
det nu på ett  visst djup iinder mark- 
ytan finns en nier eller iuindre hori- 
sonteli diskontinuitetsyta, iinder vil- 
ken det specifika iiiotståndet liar 
ett högre värde, så konuner detta 
att  märkas därigenom a t t  det upp- 
mätta rskenharao specifika iilut- 
ståndet undan f6r undan stiger, iiir 
man ökar späntiingselektr»dernas 
avstand från strönieiektroden. Bild 
13 visar hur detta ter sig vid olika 
relationer mellan elektrodavstånd 
och djup sanit for olika relationer 
mellan det övre och det iiiidre lag- 
rets specifika niotstiiid. Iletta dia- 
gram som beräknades och konstriie- 
rades av förf. r i d  slutet av 192T 
har, jämte en del hjälpdiagraiii, 
använts av A. JI .  Elektrisk Maiiii- 
letning under riiânga är, f,r bestim- 
ning på elektrisk väg av tjockleken 
av de lösa jordlagren ovanpå kris- 
tallin berggrund, fraiiifiirallt vid 
ett  stort antal rekognnsceringsuii- 
dersökningar för planering av kraft- 
verkshyggen. P% senare ii- ,  sedan 
1940 har emellertid firman övergatt 
till användning BV den effektivare 
seismisku metoden vilken nedan 
skall beskrivas. 

Dessförinnan skiille cniellertid 
enligt ovan följa en redogörelse 
för de grauimctriska metoderna. 

Dessa iiietoder grunda sig pii iipp- 
rnätniiig av de anomalier i tyngd- 
kraftsfältet, vilka förorsakas därav 
att  olika eleiiient imni  herggrun- 
den ha olika specifik vikt. Det rik 
sig dock här om rätt sina variatiii- 
ner i otäthett), i jäiiiförelse iiied de 
väldiga skillnader soin fijreknnitiia 
i fråga oni de magnetiska och elok- 
triska egenskaperna hos olika herg- 
arter, och pä grund härav är an- 
vändningen av de graviinetriska 
metoderna för niainiletning hegrän- 
sad till vissa specialuppgifter. Vör 
riljepr<'spekteringen ha däreniot 
dessa metoder en vidsträckt an- 
vänúning - det gäller ju därvid- 
lag icke direkt lukalisering av rela- 
t ivt  sniå kroppar i berggrunden, 
sâsoin vid nialniletning, utan aindi- 
rekti letning, genom inringning av 
liela l>erggrundsoriirådeii, vilka ge- 
nom sin tektonik kunna erhjiida 
möjligheter för ansniiiling av herg- 
olja. Sedan hörjan a?- 1920-talet, 
da geofysiska nnclersökningar inoni 
oljefälten horjade bli allmänna, 
användes för tyngdkraftsniätningar 
den s. k. torsiunsvâgnb, ett  iiistrii- 
ment soiii hl. a. uppmäter tyngd- 
kraftsiikningen per längdenhet i en 
viss horisontell riktning. I början 
av 19,30 utvecklades eiiiellertid 
instrunient, s. k. gvaz'imctrav soin 
med tillräcklig noggrannhet direkt 

iippiiiiita tyngdkraften i varje ohser- 
vationspiinkt, och från 1936 ha  
dessa iiistruiiient praktiskt taget 
helt uttriingt t<>i-si«nsvågarna. Gra- 
viiiietrarna äro i princip helt enkelt 
fjädervågar, sätillrida sotii tyngd- 
kraften med deiii uppmätes genoni 
utbalansering mot en känd och 
kontrollerhar krnft. I~ordringarna 
på sâiiana instriinient r id  anvind- 
ning inom den praktiska geofysi- 
ken äro niiiiicT:, a t t  niedelfelet per 
cihser\.atioii, itiiiinstrine vid kortare 
;ivstånd niellan iihserv:rti<inspiink~ 
ternzi, icke skall (ivxstign 0.1 iriilli- 
gal. (i gal : 1 ciii!sekz) ù. v. s. en 
tiomiljrmilel av tyngdkraftrns hela 
heiopp. Vidare skall a 
kunna ske snabht, sä a t t  endast 
några niiniiter hehöua ;invändas 
på wr je  station, och instriinientet 
niâste vara lä t t  och kiiiina tåla 
hårda transporter. 

I Sverige aiiväiid;is för närva- 
rande t r 5  olika gr:i\,iiiicterkriiistruk- 
tioner, näiiiligen den s. k. Roliden- 
graviiiietern sanit Niirgaard-gravi- 
metern. Ilnligt en :iv Iloliclciibola- 
get piihlicernd hroschyr är Iididen- 
gravinieterns iiiitnuggrannhet nu- 
niera 0.0(1--(>.07 iiignl, när den 
bäres över kortare sträckor, och 
nied densaniiiia kan avverkas (i00 
- ï00 nya niätpunkter per tiiänad 
och niitlag 
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Fig. Jc t  visar en Holindengravi- 
meter under avläsning pä cn iiiät- 
s ta t im.  Instrunieiitet väger c:a 

:>O kg, inklusive ackiiiiiiilator1,atte~ 
rier för drift av den termiistataii- 
ordning iich de rlektronr¿ir, soin 

liiira till apparaten. Dessa batterier 
kunna iiniladdas medelst e t t  litet 
iiiotordrivet laddningsaggregat. 
Holidenbolaget har använt detta 
instrument för oriifattande iiiätnin- 
gar iiver »indikationer» soin lokali- 
serats genoni elektriska unciersiik- 
ningar. I Västerhotten motsvaras 
sädana »indikationeri i stor utsträck- 
ning av grafitskifier. Denna har 
emellertid samiiva specifika vikt 
soni onigivande berggrund och för- 
orsakar därför icke tyngdkrafts 
anomalier, till skillnad írån kis- 
malnier, snni äro rtungari. Genoni 
gravinietermätning kan man säle- 
des eliminera från vidare undersök- 
ning de elektriska indik a t' ioner soiii 
erhäliits frän grafitskiffer, fiirutsatt 
a t t  man kan beniästra de svårig- 
heter soni uppstâ oiu berggrundens 
överyta under jordtäcket är ojänm, 
varigenoni den kan fijrorsaka tyngd- 
kraftsaniiriialier av saniiiia stor- 
leksordning soni vissa malmer. 

Rolidengravinietern har även an- 
vänts för mera regiiirala niätiiin- 
gar, till stor del nied instrumentet 
nionterat i bil. Det har därvid visat 
sig a t t  gravimetermätningar kunna 
ge viktiga bidrag till kännedomen 
om bergartsfördelning (exempelvis 
utsträckningen av ett  granitiivas- 
Siv) och tektonik även inom iirliergs- 
terränger, analogt med vad síini 
gäller för den stora tilläiiipniiigeii 
av sådana mätningar inom olje- 
fältsterränger. 

Vig. 1.5 visar den ovanniiiinda 
Nörgaard-gravinietern, vilken aii- 
vändes av A. U. Elektrisk kí+liii- 
letning. Detta instriinient är soiii 
synes av sniä och bekväiiia diiiieii- 
sioner. Det väger endast 10 kg 
och kan bäras i en hand. €'ä grund 
av a t t  det är teniperaturkoiiipeii- 
serat behöver det ingen terniostat- 
anordning med tunga batterier och 
följaktligen icke heller något ladd- 
ningsaggregat för batterier. Instru- 

i ' , :  I . ,  

iiientet i i 1  svära och langa transpor- 
ter och kan anväiicl:is för niitnitig 
av t?-ngilkraftsdiiferctiser över stora 
a v s t h i .  hledelfelet per ohserva- 
tioii är 0.04 4ì.05 nrilligal och iippe- 
hillstideii per statiiiii :ì-4 iiiiniiter. 
Gedaetisk iiistitiii i Ilaniiiark har 
utiiirt oniiattande mätningar iurd 
iletta iiistriiiiierii bl. a. Jiopniätiiin- 
gnr iiirllan K¿ipeiihaiiiii och Uorri- 
hdni,  <ich Rikets Allmänna Kart- 
verk i S w i g e  anviindcr sedan 1'343 
ett siùaiit instriiiiient för gra5-i- 
iiietrisk uppiiiätning av hela Sve- 
rige. 

Kostnaderna för graviinetermät- 
ning vid praktisk-geofysik a l'.k i b  a un- 
dersökningar kunna niiniera sättas 
till 5 - l i  kr. per punkt, emot de 
kostnadrr pâ upp emot 100 kr. per 
s ta t im,  varnied räknades ännu ett  
par a r  f»rc kriget. 

ile scimizska metoderna, soni 
griincla sig därpå, a t t  iuarkvihra- 
tiriner fortplanta sig nied d i k a  has- 
tighet i olika jordlager och olika 
bergarter, provades i Skandinavien 
1iirst;i g h g e n  I W ,  vid iindersök- 
ningsarbeten i Visterbotten. Utom- 
lands, exempelvis i de aiiierikanska 
oljefältcii, ha  dylika arbeten haft 
och ha fortfarande, en kolossal 
ouifattning. Av A.  U. Xlektrisk 
JIalriiletning ha dessa nietoder an- 
viirits sedan et t  tintal år tillbaka, 
f<irst i iitländska oljefält och sedan, 
fri i i  1938, för  oriifattande under- 
sökiiingar inom seditiientområdet i 
sydvästra Skâne. »e sista två 
aren har därvid även den seismiska 
rcj~exiolzsmeludcn korriniit tili an- 
vändning, en metnd soni starkt 
päiiiinner oni moderna metoder för 
ekoloduiiig. Principen för denna 
metod visas i fig. 16. litt antal 
seisiiiiinietrar eller geofoner äro 
utplacerade på niarken utefter en 
rit linje genoni skottpunkten, vil- 
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ken synes längst t. v. i blockdia- 
grammer. Mitt för varje geofon i 
figuren har uppritats det seismo- 
gram genom vilket markvibratio- 
nenia vid resp. geofonpunkt ha 
registrerats. Längs seismogrammen 
har' avsatts, i millisekunder, den 
tid som förflutit från skottögon- 
blicket till ögonblicket för en viss 
registrering. Den gradvisa förskjut- 
ningen i seismogrammen av xim.pnl- 
sernan I, I I  och III motsvarar den 
första stötvägens fortplantningshas- 
tighet genom resp. lager I, II och 
III. Vid IV och V i seismogram- 
nien t. h. i figuren märkas emeller- 
tid två impulser som registrerats 
praktiskt taget samtidigt vid alla 
sex geofonerna, beroende därpå att 
de, såsom figuren visar, reflekte- 
rats på större djup och därför fått 
nästan samma gångtid från skott- 
punkten till samtliga geofoner. UI 

tas över avstånden mellan skott- 
pnnkt och geofoner till en ?. k. 
gångtidskurva, enligt figiiren. Lut- 
ningen av denna kurva emot tids- 
axeln anger givetvis en hastighet. 
Närmast origo visar den hastighe- 
ten av den markvibration som går 
fram längs ytan i det översta inark- 
skiktet (>)sandr)) och som i skott- 
punktens närhet är den impuls soni 
först når fram till geofonerna. Ökas 
avståndet från skottpunkten, koni- 
nier man till en punkt där de vib- 
rationer som gått den längre, nien 
snabbare vägen genom det under- 
liggande, hårdare skiktet (imorän,)) 
konima fram samtidigt som de 
direkt längs markytan kommande 
vibrationerna. Från denna punkt 
och vidare anger gångtidskurvan 
hastigheten i skiktet nr 2 (>)moränn). 
LJtanför nästa brytningspiinkt i 
kurvan visar diagrammet hastig- 
heten i skiktet nr ,') o. s. v. Ur de 
på detta sätt uppmätta hastighe- 
terna, samt nied användning av 
brytningspunkternas avstånd från 
skottpunkten, kunna djupen till de 
olika gränsytorna beräknas. Den 
understa delen av figuren visar våg- 
frontens läge vid olika tidsmoment 
efter skottet. Vid närmare stu- 
dium därav framgår bl. a. att hastig- 

den totala gångtiden för dessa heten längs överflan av ett 
reflexioner kan man givetvis be- djupskikt kan uppu,ätas längs en 
räkna djupen tili de reflekterande viss sektion av På mark- 
ytorna, fönitsatt att man först ytan, 
beståmt hastigheterna i de över- 
liggande skikten. 

Fig. 15 visar principen för den 
seismiska relraktionsmetoden, som 
anvåndes för bestämning av jord- 
djup, liksom även för stora rekog- 
nosceringsundersökningar som de 
ovannämnda skånska mätningarna 
(där f .  ö. de uppmätta sediment- 
tjocklekarna uppnådde värden på 
mellan 2,500 och 3,000 m). Längs 
markytan äro ett antal geofoner 
utplacerade, vilka via elektriska 
ledningar till en central registre- 
ringsapparat angiva hur lång tid 
som förflyter från skottmomentet 
till ankomsten av den första mark- 
vibrationen till resp. geofonpunkt. 
De uppmätta tidsintervallen avsät- F i g ' l X .  
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SEISMISK MATNING OVER JÄRNMALMSFÄLT B. 
GANGTIDSDIAGRAM och JORDDJUPSPROFIL 

o 50 i00 ,iu zaom \ 
F i R  19 

70" kunde jordborrning ej grnoni- samtidigt som järnmalnismnen blev 
trisk tillverkad utrustning h r  seis- f i k s  för rimlig kostnad. Inom övertvärad på önskat sätt. Borr- 
miska refraktionsniätningar, spe- området undersöktes ett antal pro- hålet iitvisade ett vertikalt djup 
ciellt f8r jorddjupsbestämningar. filer seismiskt, och bilden visar till bergytan av 48.7 m i ett parti, 
Vikteii av vardera av de tvä instrii- läget för skotten samt vid olika där djupsiffran 49.8 m beräknats 
rnentenheterna (förstärkare och re- geofonuppställningar registrerade ur de seismiska resiiltaten, alltså 
gistreringsapparat) är endast c:a gångtider. Ur dessa värden har ett mycket gott resultat. Inom 
.'I0 kg, därtill koiiimer vikten av de sedan bergytans konfiguration be- andra områden ha seismiska jord- 
sex geofonerna, vardera :ì kg, de räknats. Med ledning av resiilta- djupsnätningar utförts för bestäm- 
långa linjekablarna samt sex lätta ten ansattes ett borrhål (som f. ö. ning av huruvida blottning lämpli- 
kabelrullar. ' He.a utrustningen kan var riktat,niot ett magnetiskt drag, gen hör ske genoni gropgrävninl: 
transporteras på två cykelsläpkär- SOIF. tidigare visats i fig. 2), och eller diamantborrning. 
ror, resp. bäras genoni terrängen härvid kunde ansättningsvinkeln 
av nrätlaget, vilket utgöres av en väljas sådan, att borrningen kiinde Fig. 20 visar ett exempel pa 
ingenjör nied sex hantlangare. Ile genorriföras fiir en rimlig kostnad, bestämning av djupet till fast berg 
sprängladdningar som behövas äro 

rätt obetydliga, varför undersök- P R O F I L  A .  
ningar kunna göras även i närheten 
av bebysgelse, kraftstationer etc. , i "i'l.""ii , ' .... L 9". 

1% grund av apparaturens stora I pi.~p~-i.---L ..A-- S -  

$rz ...i- ,Ln 

för större undersökningar av det ' 5 -  

Fig. 18 visar en av A. H. Klek- 

W I O D  ' w.lo Wbü "40 W p o  o T N  

o n  

1 ' I k O ï p w Y  1 
känslighet kan den även användas , m m  --@**'~-+-- !. ii iY ' I . l *  /. : 2 m h a m t i L -  -. .i- i 5  - 
slag sonr enligt ovan utfördes i 251 i /lBrmirundl C .. 

c 
I 20 n J , ,kwc / kW'f&,,, , . ,  + 

10- -L ",.4,kk y.*. q. o,"p, i".iR.OBI 

.--f 1 
r _.,__ ~~~ 

25- 
I l i Skåne för några år sedan, och var- 1 i 1 

till då endast niycket större och 
tyngre utrustningar stodo till fiir- 
Fogande. ' 

Fig. 19 visar ett exenrpel pä en P R O F I L  0 .  

seismisk undersökning i ett järn- n4o "so nm ",Ge " I t 0  , V . l b " Y h  , o om i I ...&*7bi :; 
____ " . l , k n ,  " I "  -~ -is--; 10 ." 

1 ) Y -  

stora jorddjiipen och svårigheten - b - - G p ~ .  y 2  hI. -; !/' t e o m  
att. koninia igenom ett mäktigt tS  .. ,-+l!$y!+z+ --+- 25". 

,om +-. + 1- 30- 

n r . 6  - 5koHp""k, i 
inalnisfält. HRr hade tidigare djup- 
horrning ej kunnat utföras inom. dr 
centrala delarna på grnnd av de 

I n  ~ 

ton ~ 

,mm i-L -w 0,YV , Mrp*.lil l ' I '. 

1 i&&%-- 1 I 
grovhlockigt lager heläget strax 
över bergytan. Särskilt vid borr- 
hålsiutningar flackare än omkring F i g  20, 
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vid järnmalmsfält A, där brytning 
planerats (och numera även päbör- 
jats) under en sjö, vars botten 
utgjordes av niorän av obekant 
mäktighet. Bilden visar överst en 
profil över resultaten av djupbe- 
stämningarna i ett avsnitt, där 
moränen har en enkel uppbyggnad 
och endast utgöres av ytmorän. 
Underst på bilden visas en profil 
över ett parti med två skilda morän- 
typer, överst en ytmorän med nor- 
mal fasthet och underst en botten- 
morän med större fasthet. 

Det hittills största användnings- 
området för de seismiska jorddjnps- 
bestämningsmetoderna har emeller- 
tid varit vid planerandet av vatten- 
kraftanläggningar. Hittills ha 
sådana undersökningar utförts vid 
ett 30-tal platser i Sverige, varför 
ett rätt stort material föreligger 
rörande kostnader och resultatens 
noggrannhet. Vid mer omfattande 
undersökningar ha totalkostnaderna 
per djupbestämning uppgått till 80 
à 180 kronor vid jorddjup om resp. 
5 och 20 m, och vid kortare arbeten 
ha upp till 50 7' högre kostnader 
förekommit. Noggrannheten vid 
bestämningarna har för djup mindre 
än 10 meter varit + 1 meter och 
för större djup 4 10 % av djupet, 
under förutsättning att bergytan 
varit relativt jämn. Om bergytan 
är mycket ojämn, framträder detta 
i gångtidsdiagrammen. Ujupangi- 
velsema, som ju avse medelvärden 
för ett parti av bergytan i profil- 
linjens riktning, bli här något mindre 
noggranna, men hurii mycket är 
svårt att säga, då tillräckligt stort 
kontrollmateri al icke föreligger, b1.a. 
därför att en sådan kontroll skulle 
fordra jordavryirining av ett större 
område. 

Bedömningen av malmletnings- 
resultat. 
Vid diskussion om arbeteii, som 

utförts m.ed ovan skildrade meto- 
der, har det ibland förekommit 
yttranden sådana soni: >)Inga resul- 
tatås uppnädde- ingen brytvärd 
malm pävisades.ii 

Xu förhåiler det sig ju sa, rent 
logi& sett, att den nialniletnings- 
teknik soni ovan skildrats inte kan 
pävisa mahti. Malm påvisa först 
genom efterföljande undersöknings- 
arbeten med grävning, borrning, 
ortdrivning o. s. v. Vad den skild- 
rade malniletningstekniken forsöker 
göra är jn bara att till ett så litet 
antal som möjligt inskränka det 
antal platser inoin ett givet omräde, 
ùiir de gamla undersökninpeto- 
derna behöva sättas in, f6r a t t  
området skall bli fiillständigt iinder- 
sökt. Liksom den geologiska veten- 
skapen, men i ännu högre grad än 
denna, eliminerar säledes malm- 
letningstekniken stora delar av det 
från början påtänkta området, vilka 
därför icke behöva undersökas. Av 
de ställen, soni sedan bli kvar och 
soni skulle behöva undersökas, där- 
för att de visa fysiska anoinalier, 
alltså pä ett tnisstänkt sätt skilja 
sig frân oni.givningen, kan sedan 
vanligen en stor del ocksä elimine- 
ras av en kunnig och erfaren geii- 
fysiker, vilken förstår att kombi- 
nera olika metrider och därigenom 
kan s. a. s. skaffa sig flera olika 
perspektiv pâ de misstänkta objek- 
ten. Men även efter denna elimi- 
nation händer det icke sällan, att 
det återstår misstänkta ställen, som 
man irke med gott samvete kan 
slä ut efter den geofysiska under- 
sökningen. Om man nu Vill VaId 
konsekvent och verkligen göra un- 

dersökningen fullständig, varemot 
det tyvärr ofta syndas, så måste 
man då givetvis på dessa kvarva- 
rande misstänkta ställen applicera 
de gamla undersökningsmetoderna, 
om det skall kunna påvisas någon 
malm. Hittar man ändock ingen- 
ting som är brytvärt och kan kal- 
las för malm, så beror detta på att 
det inte fanns någon malm att hitta 
inom området. 

Om man sedan räknar efter, vad 
det skulle ha kostat att komma 
till samma resultat ntan hjälp av 
geologi och malmletningsteknik och 
enbart med de gamla undersöknings- 
metoderna, sà får man ett mått på 
vad malmletningstekniken uträt- 
tat. Användningen av denna tek- 
nik är säledes enbart en ekonomisk 
ütgärd, ett satt att spara undersök- 
ningskostnader, och den kan på 
intet sätt jämställas m.ed använd- 
ningen av slagrutan, vilken enligt 
vad som påstås kan både tala om 
var malmen finns och vad den har 
för sammansättning och halter. 
Det är emellertid just en sädan 
sammanblandning som man, mer 
eller mindre omedvetet, gör sig 
skyldig till, om man räknar med 
att de ställen, vilka kvarstä som 
misstänkta, sedan allt övrig på 
ovan angivet sätt eliminerats, även 
måste ge brytvärd malm vid blott- 
ningen, eller att i annat fall arbetet 
är misslyckat. Om man i stället 
ser ett sädant arbete som en forsk- 
ningsuppgift som lösts på det tek- 
niskt och ekonomiskt riktigaste 
sättet, inser man att arbetet kan 
betecknas som lyckat även i de fall, 
där det slutligen givit ett negativt 
svar på den fråga som från början 
uppställts, nämligen om det finns 
malm inom undersökningsområdet 
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föredrag hållet vid Bergmannaförenings möte den IS.  4. 45. 
Dipl. ing. L E O A N D E R S I N. Torvindurtriförbundet r. f. 

iìränslesitnationen iinder dessa 
krisår h u  liksom iinder tidigare 
kristider åter fraiidragit hränn- 
torvfrågan i aktualitetens ljus frän 
den relativa skugga, i vilkcn den 
dvalts under de ekonomiskt ljusare 
mellantiderna. 

Redan p i  1800-talet var intresset 
för bränntorv tidvis stort, utan a t t  
dock Irda till mera lirstaende resul- 
ta t .  Den ekiin<iriiisk;i krisen rini- 
kring och ,strax efter sekelskiftet 
gav iipphov i t  cn ansprâkslös 
bränntorviniliistri. Uct älstn änmi 
arbetande braiititrirvföretaget, ii/Tì 
1~räiititorvl;riiisortiet i Vasa, star- 
tades 1!)O(j eíter de fiirsök, som 
redan 1902 igiiisattas pâ Pyiittäri 
mosse. 

Första världskriget med dess 
blockader och omvälvningar gav 
inipulsen till e t t  aktivare grepp p i  
de inhemska bränsletillgingarna och 
deras iitn>-ttjsnde och förde till 
startandet av ett  flertal företag för 
maskinell torvförädling a v  vilka 
dock flertalet dogo sotdödeii, d å  
iniportbränslen äter kunde erhâl- 
las. De flesta företagen vom hlott 
konjunktiirbloiiiiiior, startade för 
tiilfällig vinst utan tanke pä konti- 
nnerlig drift iinder längre tider. 
'i%. av c k  stiirre fiiretagen, (>/i' 
Kyro Al3 och I<ainristoii Poltto- 
tiirvc OjY ,  ha (lock iitsn a r h i t t  
kunnat p~<iiliice~;i hini i torv,  tili 
pris, soni. kiinnat koiikiirrera med 
fosilbräns1en;is diiiiipiiigpris. i>etta 
tack vare l>räiiritr>i~r<lriftens l~lali- 
iiiiissighet <ich iiiiliiiedrctiia led- 
ning. 

Denna forts;rtt;i lirännti>r\.pro- 
duktim 1i:ii~ givit iipphor Xt en 
heniiiia]>rii<lukti<>ii a r  sticktorv till 
eget bruk inom ridstrickta latit- 
mannakretsnr i södra Osterhotten, 
där skogstillgângarnn i r o  starkt 

Vid krigs ntbrottet !.%Et hade i 
värt land bränntorvfrâgan råkat sa 
gott som i glömska ilch intet hade 
gjorts för a t t  utveckla de torviiieto- 
der, som använts iinder îörra kri- 
sen. Det var därför blott a t t  starta 
med de lärdniiiar, som föregâende 
kristid lämnat och a t t  draga fram 
ganila ritningar och nedskrotade 
maskiner fiir a t t  åter tagas i bruk. 

Sitnationen var densamma i de 
flesta länder. a v e n  i Estland, Ilan- 
mark, Holland, Irland, där torven 
dock i fredstid utgör e t t  mycket 
allmänt använt och guterat brinsle, 
gällde det a t t  taga fram gamla 
maskiner och fortsätta i gammal, 
känd stil. Arbetslösheten gjorde i 
dessa länder det  l ä t t  a t t  hastigt 
mångduhbln produktionen spe- 
ciellt soni mossarna där äro iitdi- 
kade i en utsträckning vi ej känna 
till hos oss. 

Visserligen hade under niellan- 
tiden en mängd uppslag ventilerats 
och i viss skala försökts, men med 

ringa franigâng. Det var blott vår 
östra granne, Sovjetunionen, som 
målmedvetet ntvecklat sin torv- 
industri, iitfurt e t t  omfattande 
forsknings- och försöksarbete och 
även krmimit a t t  bliva det utan 
diskussion frinista torvindustriella 
landet i världen. Där ökades torv- 
produktioiien från några miljoner 
ton på 1!>20 talet till 50-60 mil- 
joner ton i början av I%û-taiet, 
i>ch där iitvecklades speciella mass- 
prodiiktionsiiieto<ler, lämpliga för 
dc väldiga niossarealer, soni stodo 
till huds. 

Vi konimo av omständigheterna 
a t t  fâ mottaga våra niesta torv- 
impulser frân Sverige. Där använ- 
des mest linbanetiiaskiner a v  Anrep 
typ för manuell grävning. 

Emellertid äv det nödvândigt 
a t t  lämna allehanda vallar i gra- 
ven vid denna nietod, si a t t  blott 
en del av torven tillvaratages och 
en framtida planering av torvfäl- 
tet  blir svir. 

begränsxle. Exemplets makt! Fig.  I .  ~ilci-atoi-iitrustat torrvei  Ii 



kan stiirtas ned i stället F i x  :itt 
I knna  s ,  k. 

1íjelt.e 11 &\-ntor nirdfiir en gud 
wtiimaliseriiig :iv grä\.arhriet. 

k, .ii -1, <is u1Jp i clrvatorii. 

(+rävarhetet k:iii iiven ers?.tta+ 
:LY tiiaskingrävning. en skop sh ax^ 
ger (Hullii- J ussi) nied till hörandi 
torvniatare ersitter hela elevatorn 
d i  inedför därigenoiii :irhetshc- 
slxiririg. 1,inhanan iiiäste avseviirt 
fijrlhiqis, riiiedan tixvgrxven hlir 
iiiiirkhart hredarr (ich förty drt 
rrf~irilcrliga torkfältet hreilarr. 

Aven l'nterniister-grävare anviiii- 
des, men di vnnlic.eri i Iwiiihina- 
tion iiled ;iiitoiiiatiitläggarr exeiii.- 
pelvis systeni Dolherg. En enkel 
heniliyggil typ av detta slag anvin-  
d e r  Iiainastun Pnlttotii rve O ,'Y 
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50 Y. vattentillägg vid bearbetnin- 
gen gör kvarnkapaciteten mycket 
t i irre och får till s t h i  en kvali- 
tetsförl>ättring, där dåligt samnian- 
hållande, sönderstybbande torv an- 
nars skulle erhällas. ISiiiellertid är 
processen arbetsdryg och lämpar 
sig i mycket få  fall för vara förhål- 
landen. 

Annorlunda förhåller det sig med 
Hydrotorvmetoden. Där användes 
högtrycksvattenstrslar (8-24 atm.) 
för att spola loss torven i kärret. 
Strålarna användas horisontalt, icke 
vertikalt. Pä detta sätt tillföre? 
till in  m3 rätorv en ny? vatten soni 
då  får en lättflytande vällingkon- 
sistens. Massan suges iipp av eri 
turbinpunip och pumpas, eventuellt 
via mellanstationer. till torkfältet 
samt utbredes där med tillhjälp av 
vida rör, hos oss gjorda av tri. 
Metoden är synnerligen arbetsbe- 
sparande, kan användas i hurii 
stubbig mosse som helst, men ford- 
rar fönitoni god tillgång pä vatten 
även ett synnerligen väl dränerat 
torkfält. 

ilikesavständet, som pä vanliga 
mossar vid linbaneinetoden varie- 
rar mellan IíiL 2~5 nitr, bör här sil- 
lan överstiga 10 mtr för att vid 
högre Iinniositetsgrdd hos torkfäl- 
tet gä ned till Ii mtr.  Hydrotorv- 
metoden är den i Sovjetunionen 
mest använda metoden. C:a i 5  '!dl 
av deras' torv är hydrotorv, c:a 
15--18 frästorv och resten andra 
metoder. aven  hos oss fiirefalla 
fiirs6ken med liydrotorv att ge posi- 
tiva resultat, om ock mycket åter- 
stär a t t  göra förrän metoden kan 
anses färdig hos oss. 

I ; ig .  13. Torvfräs 

I'räsmetoden är den senaste ut- 
vecklingen för arbetsbesparing inom 
torvindustrin. Ett 8-1.2 mim 
tjockt skikt av niossytan avfräses 
nied traktordragna, roterande fräs- 
bett till ett fint pulver. Pulvret 
torkar vid gott väder pä 4-8 tim- 
mar tili c:a 50 % vattenhalt och 
hopsamlas nu antingen med sop- 
skyffelartade aggregat eller pneu- 
matiskt med sugning. 

i. 

Fin. 15. Pedérseii pneutri. h o p  
samlare. 

Fräspulvret kan brännas iinder 
ångpannor soni sädant i särskilda 
brännare eller ock vidare förarbe- 
tas till briketter. Krämerkvarnen 
och Tornado-lirännaren ha visat 
sig fungera bra med fräspulver. 

I~räsiiietoden har visat sig allt- 
för öiiitälig för regn och ser ut a t t  
övergivas på nästan alla häll där 
den prövats. 

Alla ovannämnda metoder torka 
torven pä torkfält under den korta 
sommarsäsongen. För att erhålla 
lämpliga torkfält, måste dessa av- 
dikas, helst täckdikas enligt Fynt- 
täri metod, röjas och planeras. i:ör 
planeringen finnes traktordragna 
ljungfräsar av god kapacitet, vilka 

väl löna sig a t t  använda. Dess- 
iitoni finnes en av Heseper iitveck- 
lad planeringsniaskin, som gör gott 
arbete, men är synnerligen dyr i 
anskaffning och blott kan komma 
ifråga pä mycket stora mossar. För 
dikning av avlopp och större nack- 
diken har Turve- Jussi enskopsbag- 
ger visat sig lämplig och arbetsbe- 
sparande. 

Torkfältsarbetena mäste till stör- 
sta delen ännu göras för hand. 
Blott insamlingen kan ske delvis 
med maskin d. v 
transportbanor kunna med fördel 
användas. 

Med naturtorkning f i s  en vara 
med 25-45 y. vattenhalt. Som 
normalt bör man anse 35 y0 vatten. 

En torv, vars eff. värmevärde 
för torrsubstansen är 5,100 kcal/kg 
har då vid 

15 y. vatten 4250 
25 H L 3680 
35 ,) I) 3110 
45 )) o 2540 
55 8 ,) 1980 

Vi förutsätta dä at t  torvens ana- 
lys är följande: 

c = 56 

N = 1,5 y. 

Aska = 4,0 % 
O = rest. 

H = 5,6 y. 

s = 0,2 % 

Ulyktiga beståndsdelar - 65 yo, 
vilket är ett vanligt medeltal. 

Vi förstå härav, vilken betydelse 
det skiille ha om vi kunde torka 
bort vattnet helt, Om vi dessiitom 
genoni a t t  höja torkningstempera- 
turen till c:a 200" även skulle bort- 
skaffa en del av det kemiskt bundna 
vattnet och en del CO, finge vi ett 
bränsle med c:a i i i00 kcal/kg. Vi 
skulle spara transportkostnader och 
erhålla ett verkligt värdefullt bräns- 
le, som i de flesta tekniska fall 
kiinde konkurrera nied stenkol. 
Det har därför gjorts ett otal förslag 
on1 torvens termiska torkning så- 
väl för skapande av kontinuerligt 
arbetande torvmetoder som för för- 
ädling av natiirtorkad torv. Man 
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har försökt elektro-osmos, tillsats 
av kemikalia, speciellt gips och 
järnhydrogellösningar samt suifit- 
lut, köld och hetta m. m. för a t t  
förstöra torvens kolloidala struktur 
och sedan genom pressning bort- 
skaffa vattnet ur densamma. Tek- 
niskt utförbara metoder ha  visat 
sig alltför dyrbara i praktiken. E n  
metod, Madruck eller GHH. med 
pudring av råtorven med fint, 
skarptorkat torvpulver samt efter- 
följande pressning i handpress har 
dock konimit nära ekonomisk bärig- 
het. Emellertid fås på detta sätt en 
c:a 62-67 y. vara, som sedan skall 
termiskt torkas till 24-12 ?$ och 
pressas till briketter och utgör den 
försäljbara mängden torrsubstans 
blott 17-22 y. av den grävda 
torrcuhctansmängden, resten npp- 
brännes i processen. 

Bättre ställer sig resultatet on1 
naturtorkad torv nedtorkas, spe- 
ciellt då det gäller frästorvpulver. 
För detta ändamål har utnm den 

F i g .  17 

den svenska Boyner- och Fläktfab- 
rikens pulvertork visat sig bra. De En principskiss för Fläktfabri- 
arbeta med 450 resp. 550 och 800 
kcallavdunstat kg vatten. Pilo schaktet har konstruerats 

irländsk-engelska Feco torken även 

kens torkanläggning följer. 

Fic. lfi. Principskiss för torkanläggningen. 

A] Förbränningsugn. 
R )  Blandningskammare för förbrän 

C) Inmatningscyklon för torv. 
D) Cirkulationsfläkt. 
E) Stigarrör. 

ningsgas och returgas. 

F) Cykloner för avskiljande av 
torkad torv fraii torkgaserna. 

G) Returgas tili blandningskam- 
mare. 

H) Torvkylare. 

9) Inmatning a v  torv till brinnare 
I) Sikt. 

I'ilo ugn 

fur styckeforiiiig torv, s<)ni skall 
torkas vid 200" för att  sedan anvin- 
das för l~,sgasfrritiiställniiig i stäl- 
let för stenkol. 

Sotii värtiieöverföringsiiictiiiiiii an- 
vändes överhettad vatteninga. Ilet 
c:a 15 nitr höga schaktet har eniel- 
lertid visat sig öriitiligt för frät- 
ning och slitage ocli även en viss 
brandrisk synes fiireliggri. 

Torrt  torvpiilver, speciellt damm, 
soni alltid nppstir vid artificiell 
torkning :iv torv är  synnerligen 
eldfarlig och flaniiriar explosioiis- 
artat npp vid de mest oväntade 
tillfällen. Tjuder första världskri- 
get tillverkades torvpulvcr för järti- 
vägens beliov såväl i Sverige soni 
hos oss i Riiliimäki, men niåste till- 
verkningeii nedliggas pa gnnd  av 
explosionsriskerna. Jag befarar, at t  
torvtorkningen även nu koiiinier a t t  
röna samma iide, 13111 ej torkningen 
och förbrukningen eller brikette- 
ringen äro direkt ansliitna till 
varandra. E n  annan sak ä r  att 
tnrka slycketorv iied till 15 à 20'70 
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vattenhalt, vilket jag skulle tro bör 
kunna genomföras med framgång. 

Koksning av torv är en fråga soni 
speciellt intresserar bergsmännen. 
Av torv fås c:a 30-35 koks med 
jämförelsevis litet aska och speciellt 
P och S halterna låga. F,n~.ellertid 
är koksen av vanlig niaskintorv 
mekaniskt icke tillräckligt hållfast 
för metallurgiska schaktugnar, den 
flagar och stybbar n.ycket. Den är 
svår att  släcka och siiger i sig ganska 
mycket vatten vid släckningen, Den 
antändes och brinner lätt, dock ej 
så lätt soni träkol. Av hydrotor  
fäs en märkbart bättre koks, som 
ej flagar. Tjäran är tillsvidare 
ganska litet värd och har en hel 
del mindre önskvärda egenskaper. 
Genom destillation av tjära kan 
c:a 30 % till dieselolja användbar 
brännolja erhållas. De danska fiske- 
båtarna nied halvdieselmotorer ha 
nu iinder kristiden gatt med tjär- 
olja med gott resultat. 

Av större intresse är det nion- 
tanvax, som kan iitvinnas ur torv 
genom extraktion med lämpliga 

lösningsmedel. Det förefaller soni 
om mossar på kalkhaltig griind 
skulle innehålla märEbart rikligare 
vax än sâdana på sur griind. Itxtrak- 
tionsresten, c:a 80 av torrsiib- 
stansen kan lä t t  briketteras och 
koksas ocli är ett  utmärkt bränsle. 

Slutligen ville jag våga mig på en 
prognos angående torvens roll under 
närmast koniniande fredstider hos 
oss i Finland. Vâr bränsle-. ocli 
kraftsituation är jii nii niycket 
sänire än före kristiden. Vâr in- 
dustriella utveckling binder all vat-. 
tenkraft vi kunna utbygga och 
kominer on1 fâ år att  tvinga oss 
att  tillgripa ingkraft för a t t  ej 
hän?iiias. i'åra bäst belägna sk<>- 
gar ha putsats på ved och även 
förädlingsvirke har i stor utsträck- 
ning bränts upp. Vår träförädlings- 
industri har lärt sig använda klena 
dimensioner, tidigare vedskogar, för 
förädling, och björken, som tidi- 
gare blott hade vedvärde, är nu en 
eftersökt vara för faner- och 
snickeri-industrin, som arbeta för 
export. Våra krigsskadestånd och 
valutaförhållanden göra det omöj- 

ligt för oss a t t  köpa utländska 
bränslen utiiver det allra niidvän- 
digaste. Därför är det sannolikt, 
a t t  bränntorv sävål som industri- 
bränsle som handelsbränsle koninier 
a t t  försvara sin plats i vår framtida 
hushållning och det har av sakkin- 
niga beräknats, a t t  minst en ärlig 
produktion av 2 milj. ton bränn- 
torv behöves för a t t  nödtorftigt 
skydda skogarnas värdefulla virke 
fran at t  brännas. Men vi ha ännu 
en láng väg at t  gå innan vi äro uppe 
i en prodiiktion av 2 inilj. ton 
niaskintorv. Vi lida icke brist på 
niossar länipade för detta ändamål, 
ej heller är den inängd arbetsfolk 
soin behöves härtill oniöjlig a t t  
anskaffa, speciellt (>ni vi använda 
arbetsbesparande nietoder. Men 
kapitalåtgången är stor. Per ton 
ârskapacitet behövdes vintern 1944 
-~-45 c:a 1200: ~ som aniäggnings- 
och driftkapital, nu är kapitalbe- 
hovet bra mycket större. Kapital 
och initiativ äro de faktorer, som 
kunna driva fram vår prodiiktion 
till önskvärd höjd. 
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Något om järngjuteriernas utveckling 
under de senaste åren 

1 Föredrag hållet vid Bergsmannaförenings möte den 15. 4. 45. 
Dipl. ing. E R N S T  A L  A N D  E R .  Högfors Bruk. i 

Järngjuterierna för tillverkning 
av grätt gjutjanisgods ha under de 
de senaste åren gjort större fratn- 
steg än under någon tidigare period 
i gjutjärnets historia. Cenoni nya 
tillverkningsmetoder ha betydligt 
högre hållfasthetsvärden erhållits 
och därigenom nya lättare kon- 
struktioner. Härigenom har gjnt- 
järnet funnit nya användningsoni- 
råden och âtervunnit marknader, 
som tidigare förlorats till kimkur- 
rerande konstruktionsmaterial. Man 
har kunnat tillverka e t t  högvärdigt 
gjutjärn, vars egenskaper anpassas 
efter i varje särskilt fall erforderliga 
Önskemål. Detta har kunnat åstad- 
kommas genom att gjnteridriften 
till sina minsta detaljer underkas- 
tas en noggrann kontroll. Genom 
nya kontrollmetoder, genom inrät- 
tande av kontroll- och forsknings- 
laboratorier har gjuteritekniken 
kunnat utvecklas i mycket hög 
grad. 

Tidigare sköttes gjuterierna i 
huvlidsak enligt ganila och i inånga 
fall beprövade erfarenhetsnietder. 
Dessa ha nuniera kompletterats 
o& i de flesta fall ersatts av ni er^ 

vetenskapliga. 
De viktigaste och mest revolii- 

tianerande framsteg, som gjorts, 
äro sandkontroll, beredning av syn- 
tetisk sand, nya torkningsmetoder, 
mekanisk utrustning, kontrollerad 
kupolugnskötsel, för varje särskilt 
fall. hestämd gjutningsteniperatnr 
och gjiitningshastighet, o.s.v. 

Framstegen inom denna indiistri 
ligga dock icke enbart i den högre 
kvaliteten titan till en mycket avgö- 
rande del i iitforniningen av själva 

gjuterierna, både byggnadstekniskt 
och mekaniskt. 

De flesta av oss ha väl i sina 
yngre är arbetat i ett gjuteri. I 
de flesta fall har det varit en mycket 
knrt nödtvungen praktikanttid. Det 
dominerande minnet från denna 
tid är väl att arbetsplatsen var 
mörk och dammig samt arbetet 
smiitsigt och i många fall tnngt. 
Nnförtiden strävar nian till att 
bygga gjuterierna ljusa och luftiga 
med god ventilation och uppvärni- 
ning. Man försöker iindvika damni- 
bildning genom att där det hlott 
är möjligt ha direkt utsugning från 
sådana stdien, soni alstra danini. 
För att underlätta arbetet niekani- 
seras det så mycket som möjligt. 
Riillbord, transportrenimar. eieva- 
torer, sandbunkers, formmaskiner, 
in. ni. användes i största möjliga 
ntsträckning. Man strävar till att 
en gjuterihall skaü så iiiycket s i m  

möjligt likna en mekanisk verk- 
stads hall, som jii niiförtiden i 
niånga fall kan vara lika ren och 
fin som ett kontor. 

Amerika, som jn är föregängs- 
landet i allt, har intagit den ledande 
ställningen även inom denna in- 
dustrigren. Gjuteriindiistrin i Fö- 
renta Staterna är i hög grad en 
fristående industri. Den arbetar i 
de flesta fall ej i underordnad ställ- 
ning till ett verkstadsföretag. utan 
är helt fristäende. 1)enna spe- 
cialisering niedför, att företaget i 
fråga bedrives som ett huwdföre- 
tag och kan utvecklas självständigt. 
Genom en stark specialisering har 
naturligtvis i många fall en bättre 
och billigare produkt kunnat åstad- 

konunas och företaget har kunnat 
snabbt utvecklas. E n  följd härar 
har varit, att man i stor utsträck- 
ning lämnat handformningen och 
övergått till maskinformning, som 
j u  blir utan vidare räntabel, då 
fråga är om tillverkning av ett 
större antal av samma artikel. At t  
observera är, a t t  antalet ej behöver 
vara så stort förrän den större 
kostnaden för niaskinmodeller lit- 
jämnas genviii billigare tillverk- 
ningskostnader. Maskinformningen 
har sedan fört med sig det mekani- 
serade gjuteriet, soni blivit följande 
steg. Denna utveckling har med 
stormsteg redan spritt sig från Ame- 
rika till hela världen. Den har 
koniniit till Tyskland, Schweiz, Sve- 
rige och även till vårt lilla land. 
111. a. har det berättats, att Sovjet- 
nnionen längt före kriget satte i gång 
byggandet av kolossala mekanise- 
rade gjuterier för serietillverkning 
av gjutgods fiir traktorer, biier, 
m. m. 

Vi iivergå nu till beskrivning av 
ett mekaniserat gråjärnsgjuteri. Att 
märka är, att många detaljer ifråga 
oni utförande och tillverkningsme- 
toder äro tillämpliga även för adu- 
cergods-och stålgjuterier. Jag koni- 
mer dock ej att behandla dessa i 
detta sammanhang. I det mekani- 
serade gjuteriet utför den enskilda 
arbetaren jämförelsevis enkla ope- 
rationer: han formar med maskin, 
han erhåller sand från en sand- 
bunker ovan maskinen, och behö- 
ver således ej skyffla sanden, han 
får kärnorna med transportband, 
han lägger den färdigt formade 
flaskan på ett transportband elle 
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Mekanisk/ 9juhn rade gångar böra finnas framför 

Fig. 1. Mekaniserat gjuteri. 

1. Formmaskiner. 
2. Rullbord. 
3.  Tömningsplatser 

Mekaniskt gjuteri 

utslagningsplatsema för gjutgods, 
så att man med elektrisk truck eller 
takbana snabbt kan föra godset 
tiil renseriet. Kärnmakeriet ligger 
även centralt i förhållande till 
formplatserna, men dessutom vägg 
i vägg med sandberedningen, vil- 
ken förser kärnmakeriet med fär- 
digt beredd kärnsand. Kårnmake- 
tiet kan även ha egen sandbered- 

-+-- ning. De auxiliära avdelningarna 
såsom tryckluftcentral, modellverk- 
städer, modellager, reparationsverk- 
städer, m. m. böra ligga nära intill. 
Isynnerhet modellagret med sina 
kanske tiotaltusen modeller bör 
vara väl tillgängligt, ty i ett modernt 
gjuteri kan modellen till en och 
samma formmaskin bytas t. o. m. 
flera gånger om dagen. Dessutom 
bör stor vikt läggas vid de sanitära 
anläggningarnas ändamålsenliga ut- 
förande. 

Jag nämnde, att fordringarna på 
kontroll av sand äro stora. Sanden 

'k:-.-. ~ r o e b p B e c  - . , 

1 
i 

Ru/ / lord  

bör ha en lämplig beskaffenhet. 
För detta ändamål har man genom 
långvariga försök fastställt för den 
följande önskade egenskaper. San- 
den bör ha lämplig kornstorlek, 
lerhalt, fuktighet, hög gasgenom- 
släpplighet, hög hållfasthet och hög 
sintringstemperatur. Allt detta 
egenskaper, som böra hålias möjli- 
gast konstantal. I ett modernt du- 
teri använder man syntetisk sand, 
d. v. s. en som är ihopblandad av 
olika sandsorter och bindemedel. H Detta förutsätter att man har en 

Former¡ 
Fif. 2.  Mekaniserat gjuteri 

rullbord, som för den till gjutplat- 
sen. Genom att arbetet sålunda är 
mycket specialiserat, äro fordrin- 
gama 'i stället så mycket större på 
utrustning och kontroll. Produk- 
tionskvantiteten är hog och even- 
tuella felaktigheter ifråga om sand, 
kärnor eller järn kan medföra stora 
kassationer. 

Bild 1 visar planen av ett meka- 

niserat gjuteri. Man strävar till 
att få mojligast korta transport- 
vägar och placerar därför järn-, 
koks- och sandlagren möjligast nära 
ugnshus, respektive sandberednings- 
anläggning. Ugnshuset åter är cen- 
tralt placerat i förhållande tiil 
avgjutningsplatserna för att ernå 
kortaste vägen för transport av det 
smälta järnet. Rikligt dimensione- 

sandberedningsanläggning, com ut- 
för blandningsarbetet. 

I en sandberedningsanläggning 
böra transportvägarna för sanden 
vara kortast möjliga. På grund av 
att man måste ha en rikligt dimen- 
sionerad sandbehållare, som sam- 
tidigt verkar som utjämnare, blir 
anläggningen hög. För trampor av 
sanden använder man elevatorer, 
gummitransportband eUer conveyor. 
Gummitransportbanden äro att före- 
draga, även för stigande transportö- 
rer, där det blott är möjligt. Be- 
tjäningen av anläggningen år van- 
ligen ctntraliserad till ett kontroll- 
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Mekaniskt gjuteri 

Sandberedning 
Fig. 3. Sandberednuigsanläg~ninl: 

1. Töinningcrern. 
2 .  Magnettrumma. 
3. Sikttrunima. 
4. Blevator. 
5 .  Blandare. 
6. Bunker för gammal sand. 
7. Måttkärl. 
8. Mixer. 
9. Matningsrem för elevatorn 

bord med tryckknappar och belysta 
signaler i likhet nied ett  dylikt i 
et t  elektriskt kraftverk. 

I sandberedningsanläggingen har 
nian numera övergått till charge- 
ring av sanden enligt vikt. Tidi- 
gare hade nian olika sätt fik kon- 
tinuerlig blandning, men visade de 
sig icke vara tillförlitliga. Vanli- 
gen sker chargeringen av sand före 
>)mixern>) eller kollergången. Har 
inblandas i hestärrida tr.äugder alla 
tillskotts- och bindeniedel, som den 
syntetiska sanden erfordrar, för 
att  den skall fylla fordringarna på 
god gjuterisand. Själva blandnin- 
gen i mixern kan taga endast 2-3 
miniiter i anspråk, vilket ställer 
stora fordringar på denna. Förr 
användes i gjuterierna endast här- 
till limplig natursand. I de flesta 
länder var nian tvungen at t  antin- 
gen iniportera eller transportera 
sanden långa vägar, vilket ställer 

10. Elevator. 
11. Sandslungaie. 
12. I.'ördelningsreni 
13. Elevator. 
14. Torktrumnia. 
15. Elevator. 
I G .  Bunker för nysand. 
1 7 .  Mixer för kärnsand 

sig dyrt. Nu mäste man däremot 
på en kort tid tillverka en sand av 
samma kvalitet, som natursand, 
vilken onaturen haft tusental år på 
sig at t  tillverka, för a t t  citera en 
svensk gjuteriinans ord. 

Pör sandkontrollen böra vi ha 
apparater, nied vilkas tillhjälp man 
kan undersöka de tidigare näninda 
egenskaperna vid dagligen utförda 
prov. För a t t  kunna rätt bedöma 
resultatet, bör nian genom lång- 
variga kontinuerliga försök ernå 
en riklig erfarenhet. 

Beroende på hurudan tillverk- 
ningen i ett  gjuteri är, kan man 
transportera de gjutfärdiga flas- 
korna på olika sätt, antingen på 
et t  större antal rullbord eller med 
en fortlöpande conveyor. Det förra 
sättet förutsätter, a t t  nian har 
niånga olikartade artiklar och olika 
flaskstorlekar, och at t  varje man 
erhåller sina egna eller likadana 
flaskor tillbaks till forniplatsen. 
Det senare alternativet förutsätter, 
a t t  de flesta maskinerna forma 
likadana flaskor. 

Ovanom varje fornuiiaskin finnes 
en sandbunker, från vilken forma- 
ren med en handspak, soni öppnar 
en klaffventil, erhåller den erforder- 
liga färdigt beredda formsanden. 
Efter formningen lyftas de färdigt 
formade flaskhalvorna på rullbor- 
det, där de hopsättas och förskjutas 
i rullbordets längdrikting. Avgjut- 
ningen sker sedan omedelhart, då 
ett  större antal gjutfärdiga flas- 
kor finnes på rullbordet, och ntslag- 
ningen av gjutet i vissa fall redan 
ett par minuter efter avgjutningen, 
ifall man har lätt gods, som stel- 

- ~ ~ 

Fin. 4. Rullhordsgjiiteri 
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Fig. 6 .  hvgjutiiitig för Iiand 

nar  snahtit. Allt detta sker fiiij- 
aktligen itiini. CII ganska kort tids- 
ryri.d iich fiirklarar den avsevärda 
i)rodiiktii)risiikriiiig, som. uppiiis per 
i i i i  golvyta i fiirhillancle till et,t 

Avg.iiitningeii vid et t  riillbords- 
gjuteri sker i liela g,jiiterihalleii 

g,,l\~f"l~il'.rri, 

och isiedfijr den nackdelen, a t t  
gaser iitvecklas iiverallt i denna, 
varigenoin en effektiv m.sngning 
ar svår a t t  genomföra. Mari har i 
så fall en kraftig utsiigning i taket. 

D i  man har en ccmveyor kan 
givgjiitningen ske på en lygransad 
p la ts  d i  kan i detta fall en mycket 

~ ~~~ 

eîfektiy horisiigliin!: :IT. K;iwr a.;t:iil 
ki,nii i ia. .  

g;iitsatteii, (I. Y .  Y. I i l C < i  l i ~ i I N l l ~ i i l ~ ~ ~ i ,  

Ax-  I ~ i l i l d  Ii ocli Ï iraii!ga , i t .  olikzi 

eller iippliäiigil gjutskiitik. l);i g j i i i  
;irl>rtet ii- det tyr i~hia  i et t  gjuteri, 
straxmr nian niiiiiera till ntt iirrrgLr 
till anv%mIniiq :iv rn gjiitati 
i>rdniiig 

Siwiii jag t ir l i~xre iiai~itit. - t r i  
\-ar iiim till a t t  Ia iiriijlignst rlfck 
tiv iitsiigniiig av gaser ocli daiiiiii 

och <Iärigerioiii go<l i-eiitilatinti i 
ett  gjiiteri. Diirfiir r i ïker det ej 
n?.ed iitsiigtiiiigsanortl~ii~,g~,i~ enlxiit 
fiir iitslagnirigen. Man I i i i  lia iitsiig 

tiiiig i ven  frán saiii1tr:itisijiiitijrcr. 
sikttriiniiiior, elwnt<rer,  wndlAk, 

I'öriitoiii fririmiiaskiner <iu\-iiiulvs 
hpcciellt i l:iirmta Staterna s. k. 
,sandslinger =~ saiiilsliirifiarc. 1~)c 
ha eri iiiycket vidstriickt ; i n v i i d  
iiing iivrii iijr tyngre Xjiitgorls, i 
iilket [all sli;ng:iren ar trasisport;~- 
hel i gjiiterihalleiis Iiin;<lriktiiitig. 

\'i i ivergi till karniiiiikeriri. i ) i r  
kan nian ha eiidcra cri e g w  s:ind- 
1)ereiliiing eller, cnligt hilcl :i, kali 
den vara konil~inerail i i ied deii 
stora sandberr<Iiiiiigsniilä~gniiigeii, 
f r i n  vilken kärtisasi<len föres till 
kärniiiakrriet iiied transportl>;~niI 
c l le i~  t .  ex. elcktrisk ti-iick. I nio- 
derri;i gjiiterier iitfGres niiiiierii i 
stor iitsträckning även blastiing 
ii!- kärnor och fornining :iv k:irrinr 
i iiiaskiii. Viir loriiining i iiiaskiii 

:invindvi ofta vaiilig;i friiniirii;iski 

ner. 

des niiiiiera icke iiier:i vanliga karii 
torkugnar nied hyllor (-1Iei~ liyll\~:ig 
m r ,  u t?n man har iii-ergati till di<. 
IWcydligt iiiindre skryiiini:iiicl~ v r i ~  
tikala torkiijinaina »\'ïi~tic;il core 
oren» eller a r  tyskarna kallade 
a'rriinitr<ickner». I ) e  spara inycket 
plats och ärr> mycket effektiva iiied 

sin tvangstyrda luftcirkulation. 
Kirnorria ha en skild insittnirqb 

ijppning och skilt uttag. Ug~wn 
pan?inner mest oni ett  pateriiíistcr- 
verk. Kärnos iucd háde stor ocli 
liten godstjocklek kiinn:i torkas i 
sariima ugn. n e  fiirr:i fi cirkuler:i 

0. i. v .  

I%r torkning av ka~ni i r  ;inviii- 
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i:¡!. i .  í;jutninp 

IIeru pinger förrän de tagas ut .  
Käinusnar utföras niin.era i stor 
iitsträci ning nied elektrisk npp- 
väin.niig, vilket är idealet genoiii 
de stora regleringsrciijligheterna. Ile 
iijrses n ' id  aiitrinatisk temperatur- 
ki ritrtill: 

En  riktig cch i mariga fall hälso- 
i~adlig ardelning i et t  pji:teri är 
ren-eriet eller iskimthuset». Ilär har 
mcn ni:n.era ¿iwrgâtt frän vanlig 
friståltbläster till s. k. rsandfiin- 
ken), s(m arbetar med stålsatid och 
Ilar nlindre daim~.bildiiing. I ame- 
iikriiska gjuterier användes hyd- 
rauliska blästeranordningar, soiii ju 
äru helt daiiwfria, iiien fordra 
stiirre ai,skiljningsljassänger och 
Iiiiatr?cksariläggning för vattnet, 
vilka hliva dyra. 

.%ven golviornierierna ha utveck- 
lats likartat. Man har gått  in fiir 

och utslagning 

mera ljus, bättre ventilaticn, san& 
beredning, o. s. v. 1% grund av 
a t t  i dessa stora gjutstycken till- 
verkas och enbart forniniiigen kan 
taga dagar, ja veckor i aiisprik, 
sker icke a v g j u t n n ~ e n  Iirxtiniier- 
ligt, ehuru dagligeii. Därfiir iirri 
kanslic ventilaticnsaiiläggningarna 
ej sâ dyrhara s i im i et t  iiickanise- 
rat gjuteri ii)& sin kniitiii:ierliga 
drift. 

.%ven i värt land liar j i i  utveck- 
linr,en av gjiiterieina. gâtt i saniina 
riktn:ng, men betydligt 1ån:saiii- 
itiare. Ifrága <:ni bygg,n idsteknisk 
iitfoiii~.ri:iig ha vi dock ej kunnat 
hl;iit följa iitvecklinyii i utlzndet, 
t y  wira kliniatoriska íijrliällandrii 
äro a\:vikcnile. 

1 hild 9 se vi takkcnïtiiiktioiicii 
i en nrodein gjuterih.ill. Geiiwii 
deii stora spännvidden. \mnligen 
2') iiLeter, fâ bärhnlk:iriin grov,i 
diii!eiisicner. Van föisiiker helt eii- 
minera tviirgaende halkar för att  
ej f ä  nigra, ostcgo för den upp& 
gäcnd? gas- och rökii,.än:<la liiften. 

Erfarcnheten liar visat, a t t  äveii 
et t  iiiindre hak i taket, trots st:ii-k:~ 
utsiignirigsfläktar i taket, ger I l i f -  

ten en iierlâtgäende riirelse, soni äi 
svär a t t  fijiiiiiidra. 

Ett viktigt skede i gjuterierni5 
iitreckiing a r  koiitn~lleii a\- sjilv:i 

. .  

jiriict <:ch deii iiitiiiii ikiriiierl srmi- 
iiinnhingoiide ugiisdrifteii. Med jär- 
net irieiiar jag iiaturligtvis det fär- 
digt chargerade siiiälta järnet, t y  
râjärnet och skrotet inâste fylla 
vissa fordringar för a t t  man iiied 
c n  eifektiv ugnsdrift skall f ä  ett  
priiiia gjute. TJnder gaiiila tider, 
ända fraiii till f«rra världskriget, 
kuni ii,.an iipp till hillfasthetsvär- 
den av 20 kg,cni2. Nágon tid efter 
virldskriget började iiinn gâ iii för  
arivindiiing a v  ökade stältillsatser 
i chargeii, upp till 81) '%. ärensoiii 
av skänktillsatser, varigenmr nian 
koiii till d e t  1i:igvärdiga gjiitjärnetr. 
Ilet var dock icke iärdixt riied 
detta. Man iiiâste genolii mycket 
noggraiin ùriftskontroll skapa för- 
utsättningar fik a t t  e t t  sâdant jätti 
verkligen koiitiniierligt kiiiide âstad- 
koinnias. En förutsättning var, a t t  
iiian i grsjärmgjuterierna införde 
nietallurgiska lahoratorier. I stil- 
gjuterierna ha sâidana funnits sedan 
g;iiiiiiiait, men gjutiiiiistartia i g r i -  
järiisgjiiterierna an<x,qo det antag- 
ligen xr;ira lys.  Vi hörjaile k<)iilrii? 
upp till hål1f;istheter pa 25--&0 
kg/crii2, ja äiida upp till 50 k g h i " .  
I.:tt s idant  gjiitjirn har redan 
iiiângsidig aiiväiidniii~. ?Aan hör- 
jade dör:.,, ejiita t .  n. in. vevaxlar till 
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bilar. Man märkte, a t t  gjutjärnet 
har många goda egenskaper i jäm- 
förelse med stål, bl. a. i fråga oni 
dän?pningsförmâga, utmattnings- 
hâllfasthet, god slitstyrka och sedan 
naturligtvis gjutbarhet, bearbetbar- 
het och billighet. I Sverige började 
man gjuta kullagerboxar av gjut- 
järn till järnvägsvagnar. Tidigare 
utfördes sådana enbart av stål, dä 
risken för brott ansågs vara för 
stor. Gjiiterierna tnäste ha metallur- 
giska laboratorier för a t t  fâ det järn 
de önskade och ugnsdriften niåste 
skötas riktigt. Man övergick till 
noggrann sortering a v  koksen, väl 
genomförd päfyllning av kupol- 
ugnarna, kontrollerad luftniängd. 
Man övergick från volym.n.ätning 
av luften till viktsmätning, för a t t  
eliminera bl. a .  atmosfäriska för- 
ändringar ifrâga om fukthalt, m. m. 
I Sverige användes ett  av ASEA 
utarbetat system för blästerluftens 
reglering. 

Här nedan skall behandlas iit- 
vecklingen av gjuterierna i Sverige 
och vart land, sedan vi blivit av- 
kopplade fråii all import frän Tysk- 
land, varigenom koksanskaffningen 
blivit försvärad. 

En  gnindföriitsättning för erhäl- 
lande av gott järn är förutom gott 
järn och.skrot en god koks. Nu 
då gjuterierna under kriget åt- 
minstone i Sverige och Finland ej 
mera äro i tillfälle a t t  erhålla prima 
gjuterikoks utan i bästa fall fått  
nöja sig med varnieledningskoks, 
vilken eniellertid ibland kan vara 
nog sâ bra, ha svårigheterna ökats. 
Ja. man ställer sig frâgan, vad skall 
man göra, då koksen totalt tar 
slut. Det är skäl a t t  upptaga detta 
problem till behandling, dâ det ju  
är synnerligen aktuellt just nu. 
Som bränsle komrrer i frâga endast 
torv, ved, träkol eller elektrisk 
värme. Tyvärr äro sanitliga först- 
nännda alternativ ännu inne på 
experimentstadiet. Någon driftklar 
ugn finnes ej ännu, nien försök 
utföras t .  ex. i Sverige med kraft 
och energi utan rädsla för kostna- 

derna. Hland annat har Mekanför- 
bcndet, motsvarande vår Metall- 
indiistriförening, en gjuteriavdel- 
ning, som sysslar bl. a. med sådana 
problem i samråd m.ed Metallogra- 
fiska institutet. Ett nytt forsk- 
ningslaboratorium är under upp- 
förcnde, där både metallindustrin 
och staten gemm Tekniska Hög- 
skolan äro med. I frâga om gjut- 
jäinssniältning nied trä eller torv, 
niâste man ha en gasgenerator, 
vilken antingen kan hyggas skilt 
för sig eller också, enligt ett  av 
Mekanförbundet iitarbetat förslag, 
kan kiipoliignen användas som så- 
dan, varvid smältningen måste ske 
i en annan härd. Xvensä hör man 
ha förvärmd eller överhettad luft  
till 4 0 0 4 0 0 "  C temperatur. I 
annat fall erhälles ej tillräckligt 
höga temperaturer, I:ör sådan luft- 
iiverhettning måste man â andra 
sidan ha förstklassiga luftförvär- 
mare med högeld'ast material. Soni 
synes, är det iiig'n enkel sak att  
elir.inera kupolugnen, som ju dock 
är en hland de enklaste och drift- 
säkraste smältugnar, som över- 
huvudtaget finnas. 

Det sista alternativet är den elek- 
triska ugnen. Emedan tillgången 
på grafitelektroder är dâlig, faller 
ljusbågsugnen bort. Kvar står in- 
duktionsiignen. Den lämpligaste fiir 
sv.ältnin: av gjiitjärn är hög- 
freqvensugnen, vilken ju är en 
mycket intressant och sinnrik ugn, 
nien tyvärr dyr i anskaffning. Själva 
ugnen är mycket enkel: en stampad 
degel omgiven av en vattenkyld 
kopparrörspiral och hela aggregatet 
krnstruerat Sa, at t  det kan vippas. 
Errellertid är hjälprnaskineriet desto 
vidlyftigare, d. v. s. omformaren för 
åstadkommande av den högfre- 
qventa striinrnien jämte kondensat 
torer. Det skulle taga för niycket 
tid a t t  beskriva ugnen i detalj, 
men som metallurgisk ugn är den 
idealet. Man kan absoliit exakt 
kontrollera srr.ältfiirloppet och vet 
precis vad man får, förLitsatt natnr- 
iigtvis att  iitgångsnaterialet är 
känt. I Sverige finnes i grâjärns- 

. 

gjuterier redan ett  flertal ugnar i 
drift och ett  tjugotal under hygg- 
nad eller beställda. B1. a. bygger 
ASEA för sitt eget gjuteri 2 st. 8 
tons ugnar. 

Till sliit vill jag ännii beröra i 
korthet den senaste utvecklingen 
av gjuterierna i vart land. Vi ha 
ju ett  antal gjuterier, endel i större 
eller niindre grad mekaniserade 
samt endel gjuterier för hand- 
formning. Under de senaste åren 
ha våra gjuterier i ganska stor 
utsträckning följt med sin tid ifråga 
om modernisering, speciellt genom 
livlig kontakt med de svenska gju- 
terierna. De ha redan laboratorier 
bâde för sand- och järnanalyser. 
Nu ha våra gjuterier genom krigs- 
skadeleveranserna blivit ställda på 
ett  mycket stort prov. Leverans- 
tiden för dessa är jii oerhört kort, 
kvantiteterna stora samt de i vapen- 
stilleståndet iipptagna böterna för 
förseningar ännu större. Man frå- 
gar sig dâ huru kan landet häst 
utnyttja och vid behov utöka sin 
gjuterikapacitet. Jag dristar mig 
at t  föreslå, a t t  förefintliga gjuterier 
med rn-ekanisering eller handforni- 
ning eller bådadera skulle i första 
hand utvidgas. I så fall skulle 
behövas endast mera golvutrymme 
samt större forinfnaskinspark, under 
det a t t  hjälpavdelningarna, såsoni 
ugnar, sandberedniiig, kärnmake- 
ner, trä- och metallmodellverkstä- 
der, reparationsavdelningar, tryck- 
Iiiftanläggningar, m. iii.. i de flesta 
fall räcka till eller kunna utökas 
i mindre omfattning. Aven före- 
finnes fackkunnig personal och inge- 
niörer, mästare och arbetare. Ifall 
nya gjuterier hyggas, behöva de 
allt detta i full utsträckning och 
niåste skaffa personal och erfareu- 
heter från förefintliga gjuterier. 
Statsmakten har även gått in för 
denna linje men det oaktat ha vara 
gjuterier ett  oerhört svårt arbete 
framför sig. De gå i bräschen, 
genom at t  verkstädernas bearbet- 
ning börjar först sedan gjiitgodset 
erhållits. 
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Stat ist isk bestämning a v  malmens transporttid från 
Outokumpu Anrikningsverk till Imatra Järnverk 

Fii.rnag OLE NYNAS, Oy Vuoksenniska Ab, Imatra 

-1-12 tO,19  
4-13 +0,29 
‘ -14  -t0,24 
r15 fO.10 
-1-16 f0,OR 

Den vid Imatra Järnverk bearbe- 
tade malmen består ju som känt 
av kisbränder, vilka bildas vid 
rostning av Outokurr-pu svavelkis- 
koncentrat vid landets olika sulfit- 
cellulosafabriker. nå det under 
dessa förhållanden är ytterst 
vanskligt att fastställa en medel- 
transporttid för i d n i e n  har nedan 
försökts med en statistisk hehand- 
ling av problemet med vissa analys- 
resultat som grund. 

Med transporttid avses här natur- 
ligtvis surman av alla transport-, 
lagtings- och behandlingstider mellan 
de tvä ändpunkterna. 

Som bas för undersökningen an- 
vändes Co-bestäniningar 

1:o i veckoprov av svavelkiskon- 
centrat, tagna vid Outokumpu An- 
rikningsverk. vilka prov Oiitokum- 
pu Oy välvilligt ställt till förfo- 
gande, samt 

2:o i veckoprov av kisbränder 
tagna vid Kemiska verkets bland- 
ningsavdelning i Iniatra. 

Proven, till antalet 68. hava 
tagits under tiden 1.8.43-18.11.44. 

Vör lineära sar.band utgör den 
s.k. korrelationskoefficientens (I) 

absoluta värde ett statistiskt mått 
på sar-bandets styrka niellan tvenne 
räckor av värden. Korrelations- 
koefficienten kan antaga värdena 
-1s r - 5 ~  + I ,  varvid ett positivt 
värde på r anger att värdena i de 
båda räckorna i allmänhet stiga 
eller sjunka san,.tidigt, niedan åter 

-2 
-i 

0 
+I 
f? 
+ 3  

ett negativt värde anger att värdena 
i den ena räckan stiga sarrtidigt 
med att de sjunka i den andra 
eller tvärtom.. Det absoluta värdet 
på r anger sambandets styrka så 
att för [I] = O existerar intet 
lineärt samband, medan för [rj 
= 1 de punkter, vilka representera 
värdeparen ligga exakt på en och 
samnia räta linje. 

Då sav-bandet irellan Co-halterna 
i kis och kisbränder är lineärt (av 
formen: y * ax) kan nian tydligen 
på ovanstående analysresultat 
grunda en statistisk rr-etod för 
bestämning av m-edeltransporttiden. 

Korrelationskoefficienten för de 
båda räckorna Co-värden beräknas 
för olika antagna värden på trans- 
porttiden (t). vilken angives i veckor. 
Detta sker så att de båda räckorna 
successivt förskjutas 1 vecka i 
förhållande till varandra. Efter 
varje förskjutning beråknas korre- 
lationskoefficienten för det erhållna 
paret räckor, varvid de omaka 
värdena i resp. räckors början och 
l u t  bortlänmas. Härvid erhålles 
följande värden på I för olika tider 
t (jfr. tab. 1). T.ex. t = - 2 be- 
tyder att räckorna förskjutits i orätt 
riktning 2 veckor i förhållande till 
varandra. 

Som synes. jfr. även fig. i ,  är I 

positivt och växer till en början 
nied stigande t, för att sedan, efter 
att hava passerat ett m.axirr.utn, 
återigeri sjunka. Då ett högre abso- 

fO .04  
-+0,08 
f0.28 
A O, 30 
+0,36  
+0 ,33  

lut värde på I anger ett intimare 
sarilband rr.ellan räckorna än ett 
lägre, kan man sluta sig till att 
tnedeltransporttiden ‘ï är likamed 
den tidsförskjutning, för vilken I 

antager sitt niaximivärde, ty  då 
passa j u  de båda räckorna bäst 
ihop. 

»å det ligger i sakens natur att 
r-värdena ungefär skola följa en 
kurva, som liknar den nornala 
Gauss’ska felkurvan, utjämnas de 
erhållna värdena med användande 
av en dylik knrva, jr. fig. 1. 

Kesultatet blir att I antager sitt 
niaxin?.ivärde fört = 6,98. En unge- 
färlig uppskattning av spridningen 
erhålles på grund av det faktum 
att praktiskt taget inga kisbränder 
kunna inkomma med kortare trans- 
porttid än 1 vecka. Härav följer 
nämligen att 3 standardavvikelser är 
likamed 7-1 = 6 veckor, varav 
följer att standardavvikelsen är lika- 
med 2 veckor. Detta resonemang 
grundar sig pâ antagandet att 
fördelningen av transporttiderna är 
normal, ehuru den antagligen är 
något sned på grund av, att inga 
kisbränder kunna inkomma med 
kortare transporttid än O veckor, 
Inedan de å andra sidan kunna 
försenas oändligt. 

På detta sätt erhålles således 
slutligen värdet för medeltrans- 
porttiden T = 7 5 2 veckor. 

25.1.1945 



30 VUORITEOLLISUUS - BERGSHANTERINGEN 

M E T A L L U R G I S E N  T U T K I M U S T O I M I N N A N  
MAHDOLLISUUKSISTA VALTION TE K N I LLI  s E SSÄ 

T U T K I M U S L A I T O K S E S S A  
P A A V O  ASANTI  

v t tutkimuriniinoori Vallion teknillisessa tutkimuslaitoksessa 

lJlkoniailla, \.arsitikin Ruotsissa, 
on jo noin parin vuosisadan aikana 
suuritettu niäärätietoista tutkiiiius- 
työtä m.etalhirgian alalla. Tulokset 
tässä suhteessa ovat olleet mitä 
parhain!.niat ja ruotsalaisten iiietal- 
lurgien taito ja ruotsalainen teräs 
tunnustetaan kaikkialla korkeitii- 
paan luokkaan kiiuliivaksi. Var- 
sinkin viime vuosikymmenen aikana 
on Suornessa vuori- j a  inetallurginen 
teollisiiiis kehittynyt yhdeksi tär- 
keäksi tekijäksi niaaniiiie talous- 
eläniässä. Kehitys näyttää jatkii- 
van yhä ripeämiiässä tahdissa ja 
tähän tulee varmasti osaltaan siiu- 
resti vaiknttaiiiaan vuori- ja metalli- 
teollisiiuden siiiiri osuus sotakor- 
raiisten siiorittair.isessa. Tällöin on 
myös teknillinen tutkiniustoiiiiinta 
saanut entistä siiiireiiiman irierki- 
tyksen. 

Teknillisen tiitkimiistyön mer- 
kitystä nykyisenä raaka-aine- ja tar- 
vikepiilan aikana uusien työsketi- 
telyn..eneteln.ien kehittämisessä. 
vanhojen parantamisessa sekä 
iiusieii ti.aImiliiydiisten johdosta tar- 
vittavien metallurgisten työtapojen 
selvittämisessä erityisesti nieikäläi- 
sissä <ilosiihteissa ei voi liiaksi 
tähdentää. Yksityisten ja valtion 
sekä valtiojohtoisten yhtiöiden toi- 
iiiesta on perustettu laboratorioita 
tällaista tutkinxstyötä varten ja 
niioria teknikkoja on lähetetty ulko- 
maille oppia saamaan. 

Päästessään nyt  vähitellen sään- 
nölliseen toimintaan tiilee Valtion 
teknillisen tiitkimuslnitoksen irietal- 
lurgiseila laboratoridla, joka toimii 
nietalliteknillisen laboratorion aln- 
osastona ja joka samalla on Tek- 
nillisen Korkeakoulun opetuslaho- 
pntiiriona, ilmeisesti oleinaan Iiiio- 

iiiattava merkitys viioriteollisiiu- 
den ja inetallurgian alalla siiori- 
tettavassa teknillisessä tutkimus- 
työssä. Koska laboratorion toi- 
minta ei liene yleiseiiiniin tiiniiettii, 
tullaan seuraavassa esittäniään niitä 
mahdollisuiiksia, joita iiietallurgi- 
sella laboratoriolla on toimiessaan 
niaanime vuori- ja nietalliteollisuu- 
den sekä pienteollisuuden hyväksi. 

Metalliirginen laboratorio perus- 
tettiin v.  1938 tr i  Otto Barthin 
aloitteesta Teknillisen Korkeakou- 
lun kenlian laboratorion yhteyteen 
ja se sijoitettiin tämän laboratorion 
kellarikerrokseen. Laitteet olivat 
ahissa verraten vaatitiiatton\at, 
mutta vähitellen hankittiin uusia 
ja hu«inattava osa saatiin lahjoi- 
tuksina. Kun Valtion teknillinen 
tutkiii.iislaitos valmistui v. ,1942. 

oli siinä varattii tilaa niyös metal- 
lurgiselle laboratoriolle. joka siir- 
rettiin pois ahtaasta kellarihuo- 
neiistcsta. liusia laitteitakin saatiin 
verrattain paljon, vaikkakin niiden 
saanti sodasta johtuen ii,.yiiheii~miii 
tyrehtyi kokonaan. 

Nykyisessä n-uodossaan nietal- 
lurginen lahoratorio voidaan jakaa 
kohiieen alaosastoon, niniittäin koe- 
sulatiisosastoon, joka toimii labo- 
ratorion riinkona, sekä metallogra- 
fiseen ja valinioteknilliseen osastoon. 
Käytettävänä oleva kokonaispinta- 
ala on 189 ma, josta 51 m2 pajan 
ja työpajan osalle. 

Koesulutusosusto. 

Tässä osastossa suoritetaan 
kaikkia varsinaisia sulatusteknilli- 
siä tehtäviä, kiiten raudan, nikkelin, 

Kuva 1. Metallurgisen laboratorion pohjapiirros. 

I. Xikroskooppihuone, V. Karkakinio (suunniteltu) 
II. Hioniishuone. VI. Varastohuone. 

111. Kunilialli. VII. Assistentin liuonr. 
IV. l'esuhiione. VIII .  Paja. 

IX. Työpaja. 

1 ja 2 Iiiomakoneita; :i, 5 ,  19, 2 2  työpöytiii; 4 kiillotuslaite; 6 siilikökiilio- 
tuslaite: 7 ja 8 inikroskoopit; 9 pinienliuonc; 1 o Hellberg-oikosulku-ui; 
11 Kanthal-upokasuuni; 1 2  portaat generaattoriliuoueeseen: 13 Iiiiiivastus- 
uuni: 1'8 valokaarirastiisiiuni; 15 Tainiiiar.n-uuni: 16-1 R knasu-uiineja: 

20 piiliallin: 21 ahjo. 
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kuparin ja kevytiiietallirii sekä 
useiden metalliyhdistysten sula- 
tnksia. Pasutiis- ja sintraiiskokeita 
varten ovat myös laitteet olemassa, 
mutta siinä suhteessa kaivataan 
vielä täydennystä. Tutkiii~.iistöideii 
suorittamista varten laboratoriossa 
on seuraavat uunit, joissa voidaari 
käsitellä 10-50 kg:n panoksia: :I 
kaasulänimityksellä toimivaa uunia, 
joista suurin :>O kg:n iipokasiiuni, 
jossa korkein län,.p»tila n. 1300" 
ilnian esiläminitettyä polttoiltraa; 
5 sähköiiiinia, joista yksi yhdelli 
grafiittielektrodilla ja  pohjaelek- 
trodilla toiniiva 20 kW:n valokaari- 
vastusiiiini sekä koliiic hiilivastus- 
uunia. Viiineksi inairiituista iiiai- 
nittakoon Tanimanii-uuiii ja Hell- 
berg-oikosnlkii-uuni, joissa hiiliputki 

tai grafiittiupokas toimii vastuk- 
sena itse kuumentiieii. Viiiiieinai- 
nitns.,a 12 kW:n uunissa voidaan 
saaviittaa 2flCO":n lämpötila. n i d e s  
sähköiiuni on 4,; k\V:ii niax. teholla 
toimiva, Knnthnl-vastiieliiriellä va- 
rustettii upokasiiiiiii. Siiiii voidaari 
sulattaa 10.20 kg:n pnoksi:i ,¡:i 

ie soveltui? erinoinaisesti esini. ti- 
nan, lyijyn, antinioniii, kevytnirtnl- 
lieii ja kuparin sekä erilaisten suola- 
seiisten ja kiionieii koesulatuksiiii. 
Korkein t~¿iskentelvlanip¿itiln nii 

Kokeiden siiorittaiiiisrksi piioli- 
teollisiiiisiiiittakna~~assa 1:ihorato- 
r i d a  (in :I iii .  pitiiiiieii, &,'i sin. hal- 
kaisijaltaan oleva, kaasiiliniinityk- 
scllä toimiva kiertouuni. Metallien. 
nietalliyh<iistysten, mineraalien vn' 

imo. 

sul:iiiiispisteiden niiiariiiiniiseksi, 
sintrauskokeideii siiorittaiiiiseksi 
y m  senkaltaisin tarkoituksia var- 
tcii oli iiseariipin pir,iiï s,ïlik¿iiiiineja. 
kuten esiiii. 1)l:itiiial:iiikaiiiiiii j ; i  
siliittisau\~:luuiiit. 

Viioden i!l'~ii iiik:iiia t i i l l m r i  laI>i>- 

ratorion nriisteit.a tiydeiiiiiii.i:iii 
'I O kg:n suiirj~i%si~l;iI~«r;itoriiiiiuiiilla. 
'i'äilnineii uuni oii vilttaiiiiitiiii r i y ~  
kyaikaisesti \-ariistetiiissa labora 
torioissa. 

Viiiile riiosiii:i <!II siiiirvakiiiiiiii- 
niet:illiirgia iilkoiiiailla, esini. 
CS:I:ss:i, saavuttaniit paitsi Iai>o- 
ratoriotiitkiiiiiiksi 
niissä Iisiiiit>- 
i\.lctalliirgisella l;il~~~)rat~jri~!ll;i on 
tilaisiiiis tehdii tiitkiniiisl¿jitii 
iiiol!.hrlenilanka~;isiiikirlla tuinii- 
vassa n. 2 litran wtoisessa, ii).agiie- 
siiiii~.oksidiiipokkaalln variiitetiisca 
vakliiiiliiiiiini~s:i. 

Paitsi ~iilatustekliillisia tiiiki- 
niiiksia, on 1:iboratnrinssa siinritettii 
iiiuitakiri korkeita Iinqiötiloja vaa- 
tivia teli t ivii ,  joista niiii. iiminiitii- 
kooii tiileiikesi5rii ker;i:iniisia 
aineita koske\-;it tutki~iiukset. 

inet:dliir~ixi koskevat iiitkiniiikset. 
jotka l:iborntorioss:r on pantii diille. 

1.äiiiIiötilojen ii?ittaiiksi;i varten 
on usemipia optillisia iiiittarcita 
sekä teriiioeleiiieiitteja, kuten esiw 
p l a t i n a  - i)lntiiinih«<liiiiii- Iäiiipiieie- 
iiieiitti. 

Uhteistoiii..intn vuoritekiiillisrii 
lahoratorion kanssa on niitä kiintein, 
joten ensiluokkaiset laitteet niiirs- 
kaiistiii, jauhaniiseii, iiiagntettiseii 
rikastiiksen yrii. tiitkiniiisten suorit- 
taniiseksin\.~tkä't~ttä\,issä. Kenii:il- 

it iiiorilrtaaii tiitkiniiii- 
laitoksen h'viIiv;iriistetiissa keiiiinl- 
lisessa latmratoriiissa 

Paitsi lah<irntorir>tutkiii,iiksia, 
siiorittaa iiiet;illiirgineii lahoratorio 
tiitkiiriuksia rny¿is itsr teollisuiii- 
laitoksilla. 

pJiinik:" 'ian ii~.aiiiitt:ikonn piilrei-i- 

. ~ l , ~ i u l l u g i ~ < l / i ~ l e i ~  os<lslii 

O s a s t w  käytetiiiviisA ovat v i i 4  
liiiikkaiset iiietallihieideii valniistn- 
niiseeii inrviitzivat Iiimnis- ja  kiil- 
1otiisl;iitteet. Cseiso tapauksissa 
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kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
lässä  suhteessa on ensiarvoisen 
tärkeänä tekijänä alan ulkomaisen, 
eriti,isesti amerikkalaisen kirjalli- 
suuden seuraaminen. Xykyisen iiie- 
talliirgisen laboratorion käsikirjasto 
lienee puutteellisuuksista huolimatta 
eräs parhaimpia lajissaan nians- 
sainme. Kuitenkin ovat ensiliiok- 
kaiset tutkininsvälineet eräänä tär- 
keimpänä tekijänä laboratoriossa. 
Eräiden sellaisten hankkiminen on 
usein taloiideilisista syistä varsin 
vaikeaa. Kuten iiiniissakin labo- 
ratorion toiniimassa, tulee tällöin 
mitä kiintein rhteistoiniiiita teolli- 

edulliseksi osoittautunut sihkiikiil- 
lotiis on äskettäin otettu käytän- 
töön. Metallien kiderakenteen y r  
ominaisiiiiksien niikroskooppista 
tutkituista \':irten lahoratoriolla on 
viimeisintä 1i.allia oleva iiiakaava 
,)Ileichert ~leA>)-tiiikroskoopl,i täy- 
dellisine varnsteineen. Yäheniirräii 
vaativia tutkimuksia varten on pieni 
pystysnora »Reirliert*-ii,.etalliniik- 
roskooppi. Makroskooppisia j a  
pientä siinrennusta kaipaavia tiitki- 
mnksia varten on käytettävissä 
binokulaariniikroskooppi. 

Länipökäsittelupiioli ei ole vielä 
lopullisessa kunnossa, mistä joh- 
tiien .kaikkia siihen liittyviä 
tntkimiiksia ei tällä hetkellä voida 
siiorittaa. Ensi tilassa tiillaan klin- 
nostamaan mahdollisiiiiman täydel- 
linen karkaisir.o, johon todennäköi- 
sesti saadaan nrm. laitteet snnr- 
jaksopintakarkaisiia varten. 'ïar- 
r i t tavat kovuusniittanslaitteet, 
kuten esini.. Brinell- ja Rocki-ell- 
kovunsniittarit ovat käytettävissi. 
Tarkoituksena on hankkia mikro- 
kovuusniittari. Lujuus- yn?. imi- 
naisiiuksien tutkimista vartin ovat 
niitä parhaininiat välineet niin- 
ikään käytettävissä. Netallien ra- 
kennetutkiniuksissa sekä valuviko- 
jen ja lämpökäsittelystä y.iii. joli- 
tiivien vikojen tutkimisessa käy- 
tettäviä rBntgen- ja magneettisia 
laitteita ei vallitsevien olosnhtei- 
den takia vielä nlc onnistiittn hank- 
kimaan. 

suuden kanssa kysymykseen. Kuten I\ iwn d .  0 3  ini kroskooi>l>iiiuoii eest;i, 

l 'a l i~notekni l l lni~i  osasto. 

Sinireksi osaksi tilanpuutteen, 
Inntta myös muiden syiden joh- 
dosta tämä osasto ei vielä ole päässyt 
kuin pienessä mittakaavassa alka- 
iiiaan toin,.intansa. Osa tutkimiik- 
sista on kuitenkin voitu suorittaa 
koesulatiis<isaston yhteydessä. Ot- 
taen hnomioon maamme yhä kasva- 
r a n  valir.oteollisiinden tntkinrns- 
toiminnalle asettaniat vaatimukset, 
tullaan ensi tilassa kunnostamaan 
varsinainen valinioteknillineii osasto 
jonka käytettäväksi jo on varattu 
1130 m2:n hiionetila. Täxxän osaston 
kehittäniisessä toivotaan inaanime 
\,aliiiroteollisiiudclta kaikkea niah- 
dollista tukea. Sarkoitiiksena on 
hankkia kaikki tarvittavat laitteet, 
kiiten tnm. kupoliuuni, jossa voidaan 
suorittaa hyvinkin monenlaisia sula- 
tusteknillisiä tutkiii~.iiksia. Hiekka- 
tutkimuksia varten on verrattain 
hyvin varustettu oma osasto, jossa 
tutkimusvälineinä on r.rn %)Fischerin 
sarja». Hiekan sintraiiskokeita sno- 
ritetaan aikaisen-inin niainituilla 
sähköiinneilla. 
Vuslainen toiminta. 

Paitsi jo niainittujeii osastojen 
kehittämistä, tulee yhä ajankoh- 
taisemmaksi liydroiiietalliirgisen 
osaston kiinnostaminen, jossa tul- 
laan snorittaniaan paitsi metdlien 
elektrolyysiä mn. iiietallicn pinta- 
käsittelyä ja syiipyrnistä (korrosir)) 
koskevia tutkimuksia. Kehitystä 
tullaan seuraamaan kiinteästi niin 

muualla iiiaailniassa voi nimittäin 
teollisuus ineillákin entistä eneni- 
inän tukea tutkimustyötä esini 
juuri laitteiden hankkimisessa. Ny- 
kyisenä vaikeana ajankohtana tulisi 
maassamme toimia ainakin yksi 
mahdollisimman täydellisesti varus- 
tettu inetallurginen laboratorio, joka 
olisi eri teollisuiislaitosten käytet- 
tävänä. Tällä järjestelyllä päästäi- 
siin siihen, että kalliita laitteita, 
joita vain rajoitetusti on voitu 
hankkia ja tullaan hankkimaan 
maahamme, laboratorion oniien 
taikka asinainaisten tehtaiden insi- 
nöörien toimesta käyt,etääii mah- 
dollisimman tehokkaasti, eivätkd 
ne näin ollen jondn seisomaan käyt- 
tämättöiiiinä. Entistä suurempi kes- 
kitys ii:etalliirgisessa tutkimustyössä 
on tällä hetkellä tarpeen. 

Paitsi kiinteää yhteyttä niaamnie 
asianoniaisiin tr(illisuuslaitoksiin, 
teknillinen tutkiniustoiii-.iiita metal- 
Iiirgisessa laboratoriossa etlellyttää 
aikaisenin..in niainitnn alan kirjalli- 
suuden jatkiivan seiiraan7.iseii li- 
säksi kiinteätä henkilökohtaista 
yhteyttä varsinkin naapuriniait- 
tenime vastaaviin lahoratorioihin ja 
tutkijoihin. Tällä hetkellä tulee 
kysymykseen lähinnä Ruotsi, tr.issä 
useita hyvin smiria ii\etallurgisia 
tiitkin.uslabriratorioita on toimiti- 
nassa. 'ïoivottavan on, että yhtey- 
det imiihinkin naapiirin..aihiiilir.e 
t i s s ä  snhtcessa saadaan aikaan. 

Edellä on lyhyesti selristzttii niitä 
iiiahdollisuiiksia, joita Valkim tek- 
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Bergrleknirka Laboratoriet vid Statens Tekniska 
Fors kn in os anst a It 

E R I K  LINDFORS 
t .f.  forskningsing. vid Statens iekn. forskningsanstalt 

Uå under tiden närmast efter 
vinterkrigets avslutande planerna 
utarbetades på en statlig forsknings- 
institution omfattande de viktigaste 
tekniska verksamhetsområdena, ska- 
pades även möjligheter för ett  niera 
målmedvetet forskningsarbete lan- 
dets uppblomstrande bergshantering 
till fronima. Enär samverkan hade 
eklaterats nied Tekniska högskolan, 
betydde detta, a t t  flere laboratorier 
skulle koninia a t t  utnyttjas gemen- 
samt. SUnnda förordnades bland 
annat, a t t  det är 1935 vid högsko- 
lan grundade bergslaboratoriets 
verksamhet och utrustning skulle 
överflyttas till det planerade bergs- 
tekniska laboratoriet vid den ny- 
skapade forskningsanstalten. 

Näninda överflyttning verkställ- 
des sommaren 1943. Samtidigt på- 
börjades komplettering av  utrnst- 
ningen samt reparation och moder- 
nisering av den gamla. I början 
av år 1944 stod laboratoriet fär- 
digt inrett. - Ontokiinipu Stiftel- 
sen har genom en storartad dona- 
tion i betydande grad underlättat 
nyanskaffningarna. Beställningar 
ha gjorts på flere specialapparater, 
men på grund av det rådande världs- 
läget har denna utrustning tills 
vidare icke erhållits. 

Vid planering och inredning av 
laboratoriet har i görligaste mån 
beaktats framtida oniställnings- och 

utvidgningsmöjligheter. 'i'. ex. vid 
installationen av elektrisk ström, 
vatten nch gas hava kablar och rör 
frardragits till alla sådana delar 
av  laboratoriet, där arbetsplatser 
kiinna tänkas bli anordnade. Stor 
vikt har även lagts vid a t t  uppnå 
så verklighetstrogna försöksbetin- 
gelser som möjligt. E n  stor del av 
utrustningen är däriör utförd i halv- 
industriell skala för kontinuerlig 
och reglerhar drift. - 1.aboratoriet 
är enligt ovan tillgängligt för hergs- 
studerandena vid Tekniska hög- 
skolan, vilka här lösa sina övnings- 
uppgifter i anrikning. 

I sitt nuvarande skick indelas 
hergstekniska laboratoriet i 

1) en krossnings- och malnings- 
avdelning, vars huvudsakliga ut- 
rustning är uppställd i et t  särskilt 
krossrinn i forskningsaristaltens hot- 
tenvåning, 

2)  en i andra våningen inredd 
anrikningsavdelning bestående au 
en större och en mindre anriknings- 
sal, siktrum, vågrnm, rum för mik- 
roskopiska undersökningar, till vil- 
ket är anslutet ett  niörkriini för 
filmframkallning, ett  maskinrum 
samt slutligen ett lagerrum för upp- 
bevaring av malni- och anriknings- 
prov systematiskt ordnade i 150 
skjutlådor av trä. I san-ma våning 
ligga dessutom tvenne expeditions- 

ruin - fördelade på en forsknings- 
ingenjör och en assistent - samt 
ett  treje riim avsett för en prepa- 
rator. neIi sammanlagda golvarean 
utgör ,730 m*. 

Xägon egentlig analytisk avdel- 
ning finnes ej, iitan laboratoriets 
kemist arhetar i forskningsanstal- 
tens kemiska labr>ratorium, där 
förstklassig apparatur och behövliga 
kemikalier stå till förfogande. Sani- 
arbetet med kemiska och metallur- 
giska laboratorierna är mycket iu- 
timt, vilket har visat sig vara av 
stor betydelse för vissa uppgifters 
framgångsrika lösande. 

Krossnings- och malnings- 
avdelningen. 

Samtliga krossar bestående av 
en serie Morgårdshammars labora- 
toriemodeller: tnggare med inmat- 
ningsöppningen 1 I 5  x80 mm, spin- 
delkvarn (konkross) jämte skiv- 
kross (pulveriserare) sanit en vals- 
kross med valsdimensionerna 130 x 
2CO nim fl äro nppställda i det sär- 
skilda krossrumniet. Stor omsorg 
har nedlagts på utrustningens effek- 
tiva dammtätning och -utsugning. 
Krossarna äro väl inkapslade, såsom 
av bild 2 delvis franigår, och anslut- 
na till et t  damnisugningsaggregat, 
bestående av en centrifugalfläkt 
n.ed en effekt av l 2  ni3/niin. vid 

nillisen tutkimuslaitoksen metallur- 
gisella laborátoriolla nykyoloissa on 
toimiessaan maamnie teollisuuden 
hvväksi. Laboratorio on verraten 
lyhyen toimintansa aikana osoittau- 
tunut tarpeen vaatimaksi, vaikka- 
kin sen olemassaolo ja toiminta on 
ollut hyvin monelie tuntematon. 

varsinkin pienteollisuuden piirissä. 
Yrittäjät; jotka ovat joutuneet tek- 
riillisiin vaikeuksiin, ovat käänty  
iieet sen puoleen ja asiassa on koh- 
tuullisin kustannuksin siioritettii 
tutkimus. Paitsi laitoksen iilkopuo- 
lelta tulevia tehtäviä, suoritetaan 
myös omaa teknillistä tutkiniustni- 

mintaa, jonka tulokset sopivalla 
tavaila saatetaan teollisiiiiden käy- 
tettäväksi. Kun ammattiopetus 
maassamme tehostuu, tulee har- 
rastus teknillistä tntkimustoimin- 
taa kohtaan varmaan edelleen kas- 
vamaan. 

Helsinki 27. 8.1945. 
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STATENS TEKNISKA FORSK- 
NINGSANS TAL T 

E 

Plan ao bergsteknirka 
laboratoriet - 

o ~-,-5 /Om 

Fis. i. 
i. 1)orskiiinKsiti~:etijijrciis nmi. i. nlikroskopirutii. 3 .  .Assistentens rinn 'i. Preparatonis r u m  i. Lilla anrikningssaleii. 

ö. Stora anriknitipsaleii. 7 .  i'Rgr~im. 8 .  Siktriini. $1. 1,agerrtnn. 10. Maskinriini. 11. Mörkrgn. : 2 .  Krossrinii. 

160 i11111 totaltryck. För c1aiiiii:siig- 
ning av krossarnas yttre delar mm. 
har en längre giiriin:islaiig anslutits 
till e t t  siigrör. Snints- och spol- 
vattnet renas i tvenne slariiavsätt- 
tiingsbassänger, innan det släppes 
ut i kloaknätet. 

För fiiimalning finnas knlkvar- 
nar i olika storlekar och utförande: 
en cylindrisk kvarn av 6 3  1 volyni 
och %CO iiini a, en 20 1 av tillplattad 
sfärisk forni (370 n:m e), en '22 1 
(3x1 11111: a) och en i 0  1 ($CO iiim 
,J): formen hos de t x 4  sistnämnda 

pitviiiner o111 en slipsten. Dessutoni 
finnes en 28 1 cylinderformig kvarn 
med mantel a v  porslin. Samtliga 
kvarnar äro konstruerade för enbart 
satsinaliiiiig. Den minsta niodellen 
är försedd nied en tillsatsgavel för 
bekväm tömning och avsedd för 
malning av 0 , 5 4  kg gods. Dylika 
sniå mängder konima främst ifråga 
vid flotationsförsök. 

Krossnings- och inalniiigsntrnst- 
ningen konin:er antagligen a t t  koiii- 
pletteras med en tiiggare, Symons 
konkross och en kontinuerligt arbe- 

F i c .  ?. Iiileriör :iv krossriiiiinivt 

tande kiilkvarii, sanitliga i halv- 
industriell skala. Ilessiitriiii skall 
en vibrationssikt anskaffas för a t t  
iinderlätta siktning av större gods- 
mängder i sanihaiid med krossning. 

Anrikningsavdelningen, 

Utrirdningen för magneiisk anrik- 
ning består av inalles sex magne- 
tiska separatorer, av vilka tre äro 
byggda i halvindustriell skala. Elek- 
tromagneterna matas med 110-120 
V likström, fältstyrkan kan varie- 
ras från noll till e t t  maximivärde 
med tillhjälp av et t  regleringsmot- 
stånd inkopplat i strömkretsen. 
För detta ändamål har  bergstek- 
niska laboratoriet anskaffat en oni- 
formare a v  1 ,F, kW effekt. 

Grövre gods (2-:in nini) separe- 
ras medelst en svagmagnetisk triiiii- 
separator nied en triin:nia av järn- 
plåt ( U 0  ~ 3 5 5  inm n). .411a iivriga 
apparater äro avsedda för relativt 
finkrossat gods. E n  mycket iiiång- 
sidig modell är en torrseparator i 
halvindustriell skala av »TJllr¡chsh 
typ.  Tack vare dess speciella 
konstruktion kan deii användas. 
för enbart stark- eller enbart 
svaginagnetisk separation eller också 
som en kombination av vardera. 
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Vic.  ;>. Iltt Iiöni R V  stom anrikningssalen 

varvid ända upp till fem olika pro- varaiidra kipande transportbandeii. 
dukter kunna erhållas samtidigt, Mycket sma prov kunna undersökas 
Det kan här vara av intresse a t t  medelst en kraftig U-formad elek- 
oninämiia, a t t  det ej miiter några tromagnet eller nied tillhjälp a\. en 
större svårigheter a t t  skilja järn- stjärninagnet, soni bcstär av et t  
hakiga silikat, sâsoiii granat, pyrrik- större autal permanenta stavniag- 
sen m. fl. från kvarts, fältspat och neter, vilka äro radiellt fastsatta 
andra icke-magnetiska niineral nn- pä en vridbar axel. 
der förutsättning, a t t  godset a r  (li,,Lrstni,bgd,c jöv l!,jtrnekanisfi a,i. 

något så iiär horiiogent vad korii- viilning ilisk&iker sig till tvenne 
storleken beträffar. Deii kontinner- och en ~ ~ . r l l l ~ l m ~ g  +itt. 
liga niatningen kan regleras innm i halvilidustriell skala. 
vida gränser. Kapaciteteu varierar av I:crraris typ, 
beroende pâ godsets beskaffenhet där bordet (längd llln,, 
och det önskade resnltatet; som bredd 800 ,lllil) vilar trafjadrar, 
e t t  niedelvärde torde kunna aiigi- slagantalet kar, varieras från 2:o 
vas 25 kg per tiiiin!~. --/i20 per niiniit och slaglängden 

Vid anrikning av  starkniagiietiska frän I X  nini ned till 7 niin. För a t t  
nialnier har nästan uteshitande an- niöjliggöra utfürandet av försök i 
vänts Urings separator, ioui visat laboratorieskala nied srni prov- 
sig stå i särklass i avseende 5 sligens mängder konimer en liieti labo- 
kvalitet. Maltiiarskiljarens koii- ratorien:odell a t t  anskaffas. 
struktion möjliggör en synnerligen I;loiaiiunsutrustningen upptager 
effektiv utträttning av gräbergs- feni niekaniska flotationsceller i 
korn från den magnetiska prodiik- iitförande och storlek, näni- 
ten. Vid renkrossad magnetitinalni Iigen en halvstor Iiahrenuald-appa- 
kan sålunda sligens järnhalt upp- rat, cellst«rlek 10” x l o ” ,  urspriing- 
bringas tili in---;’i ‘x, 12e. hiässings- a,,sedll f<jr seriekopplilig, treii- 
triiniman har dimensionerna (i20 x apparater a?. märket rDeiiver 
300 nini E .  Avverkningen kan for- Inb flotation niachine Suh An för 
ceras ända npp tili 2C0 kg per timme. respektive 0.5, 1 och 2 kg satsflota- 

För starkniagnetisk separation av tion sanit en liteii flyttbar fiotations- 
niineral finnes i laboratoriet fiirutoni cell av celluloid för 1 piilp. IJt- 
Ullrich-typen en kontinuerligt arbe- märkande för samtliga flotations- 
tande laboratoriemodell av »Wethe- celler är, a t t  agitationen utföres i 
rillss korsbandsseparator, soni fätt e t t  speciellt agitationsrnm under 
si t t  namn a r  de vinkelrätt mot inblandning av luft iiieilelst sknvel- 

hjul eller propeller. Vid varje bord 
finnes vatten iiinni räckhäll samt 
en avloppsledning med t ra t t  i bords- 
skivans niva. ~ Emedan e t t  konti- 
mierligt flotationsförlopp ej kan 
studeras med ifrägavarande appa- 
ratur, har e t t  niängcelligt flotations- 
aggregat (Fagergrens apparater) 
jämte tillhörande utrustning ställts 
fränist pä anskaffningsprogrammet 
för denna avdelning, i andra hand 
koiiinia riägra typer av piieiinia- 
tiska flotationsaï>parater. 

Aiirikningsprodiikterna avvattnas 
genoni filtrering på et t  vakuumfil- 
ter, som stär i förbindelse med en 
vakuuinpunip, vilkens maxiniieffekt 
iitgiir 11.2 y; vakniini. För det mesta 
ha likväl enbart vattenstrålpum- 
par använts och nied tilifredsstäl- 
lande resultat. I samband nied det 
flercelliga flotatiousaggregatet är 
det, för avsikt a t t  anskaffa ätinin- 
s t m e  et t  roterande triinifilter eller 
nâgot liknande. - De avvattnade 
1irodukteriia torkas i e t t  elektriskt 
torkskäp nied automatisk värine- 
reglering. 

Avfallsvattnet frän laboratoriet 
fa r  ej släppas direkt u t  i kloaknätet, 
iitaii det har först a t t  genonigå en 
reningsprocedur. varvid iippslani- 
niade malni- och gråbergspartiklar 
avskiljas. Härför hava i vardera 
anrikningssalens golv inbyggts e t t  
cenientbäckcn, som genoni e t t  brant 
stupande avloppsrör stär i förhin- 
delse med et t  slairiavsättningssys- 
teni under gårdsplanens nivå. Detta 
består av t re  i serie byggda cemen- 
terade underjordiska bassänger för- 
bundna nied varaiidra via en kanal. 
placerad i vardera niellanväggen 
och pä en höjd av 1,2 ni ovanom 
bottnen. De grövsta partiklarna 
sedimentera i den första bassängen, 
frän den tredje ledes dej renade 
vattnet genom en ventil n t  i stadens 
kloaksystem. De underjordiska 
kamrarnas sammanlagda volym ut- 
gör ca 10 1113. 

För utförande av erforderliga 
siktanalyser stä fyra olika serier 
provsiktar till förfogande. Uessutoln 
kommer en komplett sene 
Tylers siktar a t t  anskaffas. Sikt- 
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iiingen sker i en speciell vibratioiis- 
apparat ined automatisk tidsutlös- 
iiing. Mycket firiplveriserade prov 
kiiiiiia analyseras medels sediinen- 
tationsapparater eller eii vindsikt 
tillliörig forskningsaiistaltens \:ag- 
lalioraloriuni. 

I ~ ) e  iiiikroskopiska iiiidersökiiiii- 
gama förläggas tills vidare beroeride 
1iå uppgiftens art  antingen till iiiine- 
ralogiska avdelningen vid Tekniska 
högskolaii eller forskriingsanstaltens 
trätekniska eller iiietalliirgiskn kiho- 
ratorier. 

1.ahoraturie~~ersoiialeii bestar fiir 
närvarande av en forskniiigsingen- 
jör, en assistent (kemist), en labo- 
ratoriciiiistare och eii mekaniker. 
1,riboratoriedirektörspost~ii ar tills- 
vidare vakant. ~ Hittills utförda 
undersökningar hava hirstaiiiiiiat 

irän industriella företag och enskilda bristfälligheter iiiöjliggör e t t  något 
privatpersoner saiiit omfattat  rä t t  sä  när tillfredsställande utförande 
olikartade proldeiii från iiiineralbe- av de flesta anrikriingsundersöknin- 
stäiiiiiing och siktanalys till arbets- gar, krossnings- och nialningsstn- 
dryga flotatioiislörsiik. Initiativ dier, hergskeiniska analyser min. 
koiniiier i siiiorii tid a t t  tagas till Så siiat oiiiständigheterna det  till- 
speciella forskningsundersBkningar, låta, koiiiiiier laboratoriets utriist- 
soin kunna anses vara av allnian- ning både kvalitativt och kvantita- 
nyttig betydelse på aiirikningens t ivt  a t t  utökas genoin en omedelbar 
oriiräde. I särskilda fall kan labo- realisering av nyanskaffnings- och 
yatoriets utrustning även ställas till kotiipletteringsprograiiiniet inom ra- 
vissa statliga institiitiriners förfo- men för de ekonomiska resurserna: 
gande. Rergstekniska ;i\deliiingen kommer 

då a t t  stii jäiiiförelsevis väl rustad 
för koiiiiiiande uppgifter, uni också 

lyar försökt giva en orientering över laboratoriets lokaliteter ganska 
Iiergstekniska lahoratoriets utrust- snart sätta en gräns för utvidg- 
iiing oc]i dess verksanihetsmöjlig. iiiiigsiiiöjliglieteriia. Meii frågan 
lieter. Det t&e härvid avancerar då  till e t t  liyggnads- 
krInstateras, ;,tt laljoratoriet för prograni, vilket ej skulle beröras i 
närvarande trots diverse upprnharn detta saiiiiii anhang. 

~ : ¿ j ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~  kortfattade 

Helsiiigfors 10. 9. l!!4>, 

> i. 
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