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försöksserie.

Ku pari pu t kea kan natetaa n, koska se kan na t taa.
Ruostumaton, syöpymätön, ei kaipaa korjausta eikä
uusimista, tehän tiedätte. N y t kannattaa vetää
myös kylmävesijohdot kuparista. Kupariputkista
ei ole pian puutetta. Uusi moderni kupariputkitehdas aloittaa kohta toimintansa Porissa. Koko
kysyntä pystytään tyydyttämään.

Outokumpu Oy
Kuparitalo - Töölöiikatu 4

Kapillaariliitokset
ovat yhtä varmoja
kuin itse kupariputki. Siistit ja ahtaissakin paikoissa nopeasti tehtävät liitokset.

90"

saumaton kupariputkikäyrä helpottaa suuriläpimittaisten vesijohtojen
asennusta. Se liitetään hitsausjuottomenetelmällä.

Outokummun
kupari on maailmankuulua. Sitä viedään
ulkomaille niin sähkönjohtotarkoituksiin kuin rakennusaineeksi kin.

Uusi kupariputkitehdas lähtee pian käyntiin.
Kupariputkia,
joista on ollut puutetta, riittää kohta
kaikkiin vesijohtoasenn u ksii n.

kupari ikinuori

OLETTEKO JO TUTUSTUNUT
ELE M E N T T l RAKENTEIS EEN

MU RS KA U S LA IT O KS EEN

Uudella rakenneratkaisulla on erityista
rnerkitysta laitoksen rakentarnis- j a pystytystavassa. Suunnittelussa on pyritty jarjestelmaan, j o k a suo lukernattornia rnahdollisuuksia erilaisten laitosten rakentarniseen
rnenernatta koskaan >>lukkoon>>.

Y ksi ty i s koh tia element ti lai t o kses t a :

- syottolaitteen j a -tavan vaihto esirn. soralaitoksesta sepelilaitokseksi on vaivatonta
- jokainen elernentti kasittaa ornalla voirnakoneellaan varustetun tyoyksikon
- laajennettaessa lisataan vain elernenttiyksikoita
- rakennettavissa j o k o kiinteiksi tai siirrettaviksi laitoksiksi.

TARKEMPIA TIETOJA
J A ESITTELYJA
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porajibit
poravaunut
kuormaajat, kauhalla tai jatkuvasth
toi m ivat
skyttelvaunut, kiskoilla tai kumipyoril la kulkevat
raappavinttu rit
kompressorit, kiinteat tai siirrettavat
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on
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tarvitsettekin

VULCANUS-pora

Te iIle ed u IIisi n.

MIKSI?

SIKSI ETTA

VULCANUS valmistetaan

tehtaan omasta
laatuteraksesta ruostumattomin
vuorau ksin

VULCANUS poratangot

ovat joko kuulapuhallettuja tai kierrukkarullattuja taaten korkeimman murtolujuuden

VULCANUS jatkotangoissa on Helleforsin tiivis kierre, minka johdosta on
vahemman vuotoja ja tehomenetyksia

VULCANUS porat ja porakruunut varustetaan ju u ri s i Ila kovame tal IiIla,
joka Teidan olosuhteissanne on
sopivin

BKF

VULCANUS tarjoaa hyvan huollon.
Kun tarvitsette kallioporan - ottakaa
VULCANUS!

HELLEFORS JERNVERK. HALLEFORS

himanit
asbestisementti- paineputki
Kaytto- ja juomavesiputki
niin kaupunkeihin
kuin maaseudulle

HIMANIT
vesijohtoputkella

on

0 suuri muuttumaton lapivirtausteho

0 p i t k a elinika - koska
sen syopymiskestavyys
on hyva
0 edulliset
aineominaisuudet. ei anna m a k u a
veteen
0 joustava tiivis liitos
H i m a n i t vesijohtoputki o n
taloudellinen kaytossa. Putk i on pitkaikainen. Asennustyo o n nopeaa. Kuljetus- j a asennuskustannukset ovat alhaiset j a hinnat
kohtuulliset.

Neuvontaosastomme antavat
Iahempia tietoja
Himani t-paineputkista
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Tutkimustyo ja jatkuva laadun edelleen
kehittaminen muodostavat sen perustan, jolle rakentuu suomalaisen kaapelin korkea laatu.

KERETTI Taysautomaattinen malminnostokone kaksoisnostolla,
hyotykuorma 5.5 tonnia kippaa kohden.
Puoliautomaattinen nostokone henkilokuljetuksiin, hyotykuorma
5 tonnia tai 30 henkiloa.
V l H A N T l Taysautomaattinen nostokone kaksoisnostolla, hyotykuorma 5 tonnia kippaa kohden.

SUOMEN
KAlVOKSlLLE
Jo 13 ASEA nostokonetta
toimii Suomen kaivoksissa

OY ASEA AB

1913

-

1963

TYTYRI Yhdistetty nostokone henkilokuljetusta ja malminnostoa
varten, hyotykuorma 10 tonnia.
YLOJARVI Yhdistetty nostokone henkilokuljetusta j a malminnostoa varten, hyotykuorma 6 tonnia.
KOTALAHTI Yhdistetty nostokone henkilokuljetusta j a malminnostoa varten, hyotykuorma 8,5 tonnia.
Nostokone henkilokuljetusta varten, hyotykuorma 500 kg tai
6 henkiloa.
PYHASALMI Yhdistetty nostokone henkilokuljetusta j a malminnostoa varten, hyotykuorma 10 tonnia.
Nostokone henkilokuljetuksiin, hyotykuorma 500 kg tai 6 henkiloa.
Tutkimuskuilua varten toimitettu mutta ei viela asennettu: yhdistetty nostokone henkilokuljetusta j a malminnostoa varten, hyotykuorma 4 tonnia. K a i k k i nostokoneet ovat painonappiohjattuja,
taysau tomaattisia.
Naiden lisaksi on Outokumpu 0 y : l l a kaytossa yksi 3 tonnin kuilunajovintturi ja Otamaki 0 y : l l d Raajarven kaivoksessaan 5 tonnin kuilunajovintturi.
Toimitamme vuoriteollisuudelle myos automaattivaaoilla varustettuja mittataskuja, kippoja, hissikoreja, koysipyoria jne.
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OSAKEYHTIU ASEA AKTIEBOLAG
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Puh. 29020,
Puh. 26020 Puh. 16150

K O R K E A V U O R E N K A T U 32 H E L S I N K I

-

PUH 10561

Mikali satamassa, tehtaassa tai varastossa joudutaan kuljettamaan tavaroita tai raaka-aineita
jatkuvasti samaa kiinteata reittia pitkin, on kuljetin tai kokonainen kuljetinjarjestelma tarkoitu ksenmukaisin.
Kay tto ta r koit us

ja

k u I je t t imen sijai n t i

ova t

HISSEJA
LIUKUPORTA ITA
NOSTUREITA
KU LJETTl M IA
SAHK ~ N O S TMIA
I
SA# K~MOOTTOREITA
HAMMASVAIHTEITA

useimmiten taysin yksilollisia. Jokaisen kuljettimen suunnittelu vaatii kokemusta ja asiantunternusta.
Olem me su u n n itel leet ja val m istaneet ku Ijetin-

O S A K F Y HTIO

jarjestelmia e r i alojen teollisuuslaitoksille jo yli

Helsinki - Haapaniemenkatu

30 vuoden ajan.

Puhelin 70 511 -Telex

6
12-466

O Y T U L E N K E S T A V A T TBBLET A B
Eerikinkatu 14 A Helsinki Puh. 645341

- 645342

Eriksgatan 14 A Helsingfors Tel. 645341

- 645342
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Kaivosteollisuuden luotettu varustaja toirnittaa mrn.
seuraavia vuoriteollisuuskoneita ja laitteita:
taydellisia kaivoskoneita ja
varusteita
0 nostokoneita

ku I je t us koreja
0 Skip-laitteita
0 ku1jet usko r i e n lai ttei ta
0 korien lastauslaitteita

koysipyoria
0 raa p pavi nttu reita

Toirnitarnrne erityisesti kaivosteollisuuden tarpeislin
suunniteltuja korkeapainekornpressoreja, paineilmavasaroita ja -tyokaluja.

CEAG-kaivoslarnppuja
C EA G-kaivoskay ttoon

kehi te ty i I le ky pa rala rnpuille on orninaista pitka kayttoika, kyky kestaa iskuja
j a tippuvetta. Lisaksi ne ovat sisaisesti paineettornia.

CEAG

ni kkeli kad rn iu rna kut

ova t

kestavia lipeaakkuja, joissa
on kaytetty perlonia levyjen
sydamena. Akkujen tehokas
erikoisventtiili elirninoi taydellisesti painevuodot.

Etelaranta 8. Helsinki Puh. 12631
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224
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ta kohtuuhintaan

BISTRO-ruokailuvalinesarja on tehty Teille, joka haluatte ostaa
nykyaikaisesti muotoiltuja ruokailuvalineita kohtuulliseen hintaan
- etteka kuitenkaan tahdo tinkia laadun kustannuksella.

BISTRO-ruokailuvalineet ovat parasta ruostumatonta terasta

-

18 y0 kromia ja 8 y0 nikkelia. Veitsien terat ovat kestavaa, ruostumatonta erikoisterasta.

Vorret mustaa nailonia, joka kestaa taivuttelua ja kiehuvaa vetta.
Muotoilu Olof Backstrom.

2241 ruokalusikka
2201 poytahaarukka
2231 poytaveitsi
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2222 voileipaveitsi
2202 voileipahaarukka
2242 jiilkiruokalusikka
2243 teelusikka
2244 kahvilusikka
2203 l e i kkelehaaru kka
2210 kalahaarukka
2230 kalaveitsi

2222 220
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SUOMALAISTA MUOTOILUA M A A I L M A N
MARKKINOILLA
Tutustukaa BISTRO-sarjaan lahimmassa alan
liikkeessa.

2234
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221 4
221 6

tarjoil uveitsi
tarj oi Iul usi k ka
tarjoil uhaaru kka
Fondu-haarukka

2215
2235
221 7
2257

paistihaarukka
paistiveitsi
salaatti haaru kka
salaattilusikka

FISKARS

DIESELMOOTTORI KORJATTU

K#YTTaVALM IIN A 3 TUNNI S S A
Suuri reika moottorirra.
Kampiakreli nakyvirsa.

Taman Dieselmoottorin kampikammio korjattiin puolella
kilolla Devcon muoviterasta kolmessa tunnissa. Korjauksen jalkeen on tahan mennessa ajettu yli 22.000 km. Tama
on malliesimerkki siito, kuinka DEVCON’ia kayttamalla
saastetaan aikaa j a suuria kustannuksia.
Vahvin, sitkein j a monipuolisin korjausaine mita tolla
hetkella on saatavissa.
MUOVITERAS, ALKUPERAINEN EPOKSIHARTSI K O R JAUKSIA VARTEN seka muut Devcon tuotteet ovat jo
kauan olleet terastehtaitten, kemiallisten laitosten seka
monen muun teollisuuden kaytossa kuluneiden osien
korjauksessa, rikkinaisten valujen paikkauksessa, hydraulisten systeemien j a sailioiden tiivistyksessa, kuluneiden pumppujen j a venttiilien korjauksessa, polttoainej a vesijohtojen, myos paineenalaistdn, korjauksessa.

Muoviteraksen kannaturverkko kiinnitetty aukon
laitoihin porattuihin reikiin.

Tama aine liittaa yhteen tai toisiinsa rautaa, terasta,
alumiinia, messinkia, pronssia, puuta, keramiikkaa ym.,
kaytetaan metallin j a muovin puristusmuotteihin, jigeihin,
apuleukoihin yms.

Edustaja Suomessa:

D EVCON - taydellinen sarja laatutuotteita pysyvia korjauksia varten helppokayttoinen

- ei

tarvitse Iampoa, painetta eika erikoistyokaluja.

Esittelylehtisia pyydettaessa.

H e l s i n k i , K a r v a a r n o k u j a 6. P u h e l i n 4 5 4 4 8 8

-

Turku,

Lantinen Rantakatu21.

Puhelin 24779

@ HEWITT-ROlBINS
UusmalIisia

TARYSEULOJA
Tarinaton alustarakenne
Joustava kayttokoneisto
Voidaan asentaa joko
lattialle tai ripustettuna
Helppo seulakankaan vaihto
Alhaiset kayttokustannukset
Tilaa saastava, vaakasuora
asennus

Tukevarakenteisia

M A LM I N S Y O T T O LAITTEITA
Vankka rakenne

-

.

Eri kokoja kantokyvyltaan
aina 100 tonniin saakka
Syottaa jopa 11/, m3 rnalrnilohkareita
Kuluvat osat T-l-terasta

Paaedustaja:

HELSINKI - TURKU

-

TAMPERE

-

OULU

Metalliteollisuuternme on lalleen yltanyt merkittavaan
saavutukseen W a r t s i l a n luovutettua 13 9. 62 Oy Strornbergin Vaasan tehtaille maamme voirnakkaimman nosturin. l o n k a paanostokoneiston nostokyky on 250 tonnia.
m i n k a lisaksi nosturissa o n 20 tonnin apunostokoneisto
Paakoukun erikoisena lisavarusteena olemrne toirnittaneet vankan nostopuomin. l o k a o n suunniteltu nimenomaan raskaiden suurmuuntalien kasittelya varten
Kotelorakenteisen nosturin maksimi pyorapaine on harnrnastyttavan alhainen, vain 42 tonnia pyoraa kohden
Nosturirakennuksen voirnakkaan kehityksen ansiosta nosturijattilainen voitiin sovittaa samoille kannatuskiskoille
aikaisernrnin toimittamamme 120 tonnin nosturin kanssa
Helposti l a tasmallisesti ohlattavana siita on rnuodostunut
orvokas t y o k a l u tilaajarnrne lokapaivaiseen kayttoon

WIA'RTSIL'A;
KONE JA SILTA

K U N O N KYSYMYS

MAINITAAN

ARBRA
KIE RTOMURSKA IM IA- HE ILURIMURSKAIMIA - KARTIOMURSKAIMIA- GRANU LAATTOREITA
- VASARAMU RSKAl MIA-VALSSIMURSKAIMIA
Monipuolinen ARBRA-valrnistusohjelrna seka rnonivuotinen kokernus rnurskairnien valrnistajana antaa rneille
rnahdollisuuden tarjota Teille murskainta, joka on taloudellisin juuri Teidan tapau ksessanne. Taydel lise t rn u rskaus- ja seulontalaitokset kuuluvat
rnyos ARBRAn ohjelrnaan.

KIERTOMURSKAIN

KAlKKl LAITTEET SAMALTA
VALMISTAJALTA - KAIKILLA
LAITTEILLA VUODEN TAKUU

.................
\
V
(

malli 120 G-160
kita-aukko 1200 x 900 m m
kiintean leuan pituus 1600 m m
paino noin 45000 kg

e........

E paker koseul a :

Taryreuloja :

Vaakatasoreuloja :

K a r k e a n aineksen seulontaan

Keski k a r k e a n aineksen
seulontaan

Hienon
taan

Vuorikatu 3
HELSINKI

aineksen

seulon-

L-Lajittelijoita kaivosteollisuudelle

PYYTAKAA LAHEMPIA
J A ES ITTE LY LEHTIS I

TIETOJA

S A N D V I K COROMANT
ka I I iopo r ie n ”k r u u n u paa”

Maailman eniten kaytetty kalliopora on luotettava, kestava,
taloudellinen, todellinen kallioporien >>kruunupaa>>.
Kokeneet poramestarimme auttavat Teita niin hyvin poranteroi tu kseen ku in mu issa ki n porien kasi ttel yyn Iii ttyvissa kysymyksissa.
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Esittelemme sarjan suomalaisia kallioporakoneita j a syottolaitteita, suunniteltu Suomen
olosuhteisiin: lahes kaikki m a a m m e kaivokset kayttavat naita paakoneinaan. Menestyy
maailmalla: ostettu Kanadaan, Italiaan, Ruotsiin, Turkkiin, Norjaan, Belgiaan ...

n

n

n

n

n

n

r,
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K 56 kevyt louhinta- ja rikkoreikakone,
paino 19 kg.
P 42, polvisyottolaite koneelle K 56.
T 9,3 C R M , aanenvairnennussylinterilla
varustettu lyhytreikaporakone, Pain0
24 kg.

S 90, lyhytreikaporakone, paino 22.5 kg.
S 100, yleisporakone. paino 22,7 kg.
T 10 C, kevyt pitkoreikaporakone, paino
26 kg.
P 64. polvisyottolaite ja

PT 3200/2400

poraustikkaat tunnelien ajoon koneille

KVL 45j6, keskusvoitelulaite paineilrnc

S 90, S 100, T 9,3 ja T 10 C.

tyokalujen ryhrnakayttoon.

Y 64, yleissyottolaite kaikenlaiseen poraukseen alaspain, koneille S 90, S 100,
T 9,3 ja T 10 c.
NS 73 A. noususyottolaite nousunaioon

Tiedustelut:
IN DUSTRIA OSAKEYHTI

o

j a kalliopulttauk;een, koneille S 9 0 N M ,
S 100 NM, T 9,3 j a T 10 C.
S 125, pitkareikaporakone, paino 53 kg.
TS 84 tankosyottolaite koneille T 10 c ja
S 125.
VL 075, voitelulaite paineilrnatyokaluja
varten.

Konepaja

Tarnpere
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Streu-Windsichter iiblicher Bauart
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Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa.
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Kuparin, sinkin, lyijyn ja nililrelin
kansainvälisesta hinnanmuodostuksesta
ja marlrkinoista
?'altiot.maist. T a u n o T eporn, Oittokumpu Oy, Helsinki
Kuparin, sinkin, lyijyn ja nikkelin koko maailman tuotannon ja kulutuksen maanosittainen jakaantuminen on
osittain epätasaista. Kiinpä on sellaisia maanosia, jotka
ovat voittopuolisesti tuotantoalueita , kuten Etelä-Amerikka ja nimenomaan Afrikka, osittain myös Australia, ja
taas voittopuolisesti kulutusalueita, kuten Eurooppa ja
teollistuneen Japanin ansiosta myös Aasia. Tämä käy
hyvin selville oheisesta maailmankartasta (kuvio i ) ,jossa
on maanosittain esitetty niainittuj en metallien kaivostuotanto ja kulutus vuodelta 1961. Maanosittaisesta jaosta
on poikettu sikäli, että itäblokin maat on tässä otettu
>-htenäkokonaisuutena. Uuden Kaledonian saari, joka on
huomattava nikkelin tuottaja, on esitetty myös erillisenä
yksikkönä. Karttapiirroksesta voimme todeta, että Pohjois-Amerikka ja itäblokin maat ovat alueita, joissa tuotanto ja kulutus vastaavat suurin piirtein toisiaan.
Tämän kartan pylväiden perusteella voimme myös päätellä jo jotakin näiden metallien kansainvälisestä kaupasta. Edustavathan tuotanto- ja kulutuspylviiitten erot
joko maanosan nettovientiä tai nettotuontia. Mutta täytt ä totuutta ei tästä saada selville, sillä maanosan kohdalla,
jossa tapahtuu vientiä ja tuontia ikäänkuin otransitonao,
tällainen kansainvälinen kauppa jää tässä diagrammiesityksessä piiloon. Niinpä esim. USA vie ja tuo vuosittain

n. '100 000 tonnia kuparia, mikä ei kuitenkaan näy tässä
piirroksessa. 3Iyös sekundäärinen eli roniuun pohjautuva
tuotanto on kuvion esityksessä poissa tuotantopuolelta,
vaikeuttaen siten kansainvälisen kaupan laajuuden selvillesaantia.
Weensä näiden metallien tuotannosta hyvin suuri osuus
nienee kansainväliseen kauppaan. Välttääksemme kertaantumisia voimme laskea vain tietynasteisen metallin
vientimäärien %-osuudet vastaavista tuotantomääristä.
Näin saamme valmistaniattornien nietallien vientiosuuksiksi seuraavat v:lta 1960: kupari 5 0 , O yo, sinkki 29,9 yo
ja lyijy 34,l "/b. Sinkin ja lyijyn osalta nämä luvut eivät
anna aivan oikeata kuvaa kansainvälisen kaupan laajuudesta, sillä hyvin suuri osa näistä nietalleista kulkee rikasteina, erikoisesti näin on sinkkiin nähden. Jos otamme
mukaan myös rikasteviennit, kohoaa sinkin osuus n .
n ja lyijyn n. 49 ?O:iin. Nikkeliii kohdalla on paras
lähteä laskemaan maailmankaupan osuutta kaivostuotantopohjalta. Näin tullaankin niin korkeaan lukuun kuin
75,T % vuonna 1961, ja mikäli itäblokin maat jätetään
kokonaan laskuista, o;,-osuus nousee peräti 93,6 (;&iin.
Pääasiallisimmat tavaravirrat näiden metallien kansainvälisessä kaupassa ovat läntisessä maailmassa seuraavat:

VUORITEOLLISUUS - B E R G S H A N T E R I N G E N

22
1000 I

2500

I GO3 ’

7

KUPARIN, NIKKELIN, LYIJYN JA SINKIN KAIVOSTUOTANTO JA KULUTUS

kupari l’ohjois-Rhotiesiasta ja Katangasta Eurooppaan, Chilestä ja Perusta Eurooppaan ja USA:han,
Kanadasta USA:han ja Eurooppaan ja vielä USA:sta
Eurooppaan,
~sinkki ja lyijy Australiasta Eurooppaan ja USA:han
(sinkki vain Eurooppaan), Meksikosta V S k h a n ja
Eurooppaan (sinkki vain USA:han) ja Kanadasta
Eurooppaan sekä USA:han,
nikkeli Kanadasta USA:han ja I h o o p p a a n sekä Uudesta Kaledoniasta Eurooppaan ja Japaniin.
\Ïelä on muistettara, että Euroopan sisäisessä kaupassa Belgia esiintyy erittäin suurena viejänä kolmen
ensiksimaitiitun metallin osalta.
Edellisestä lienee j o käynyt selville, että näiden metallien pääasialliset markkina-alueet, joissa myös niiden hinnat määräytyvät, ovat Länsi-Eurooppa ja Pohjois-hnierikka (USA ja Kanada). Pienenipiä markkina-alueita
omine hintianmuodostuksitleen ovat Japani ja Australia.
Seuraavassa on tarkoitus kuvata hinnanniuodostusta
näillä päämarkkina-alueilla metalleittain. Tässä esityksessä markkinoitavalla metallilla tarkoitetaan puhdistettua, mutta raaka-aineasteella olevaa tavaraa, siis
yleensä harkko- tai laattamuodossa olevaa tuotetta.
Kupari
Ihroopan niarkkinoilla ylivoimaisesti tärkein kuparin
hinnan määrääjä on Lontoon metallipörssi. Se perustettiin jo v. 1x81, ja on toiminut siitä saakka lukuunottamatta keskeytystä syyskuusta 1939 elokuuhun 1952
(kuparin osalta).
Heti alkuun on sanottava, että pörssi ei ole suinkaan
mikään metallialan kauppa, josta kuka vain voisi ostaa
niitä laatua ja mittaa tahansa ja vielä haluamiaan määriä.
Se tehtävä kuuluu tukku- ja vähittiiiskaupoille (ja myös
itse tuottajille). Pörssissi sen sijaan ostetaan ja myydään
vain kolniea standardilaatua kuparia raaka-aineasteella,
ja kaupat tapahtuxvat nieklarien välityksellä 25 tonnin
erissä. Näniii kolme luokkaa, joita niyyjällä on oikeus toimittaa ja ostajalla velvollisuus vastaanottaa, ovat:

v 1961

Luokka A: Elektrolyyttinen tai High Conductivity
Fire Kefined kupari lankaharkkoina.
Luokka B: Elektrolyyttiset kuparikatodit, kuparipitoisuus väh. 99,90 yo tai High Fire
Refined kupari, pitoisuus väh. 99,K8 yo
Cu harkkoina ja
Luokka C: Fire Refined kupari, pit. väh. 99,’iO %,
Cu harkkoina.

- -

~

MAAILMASSA

Jo tämän kaupankäynnin tiukoista rajoituksistakin on
ymmärrettävissä, ettei pörssin tarkoituksena nykyisin
olekaan niinkään paljon varsinaisen fyysillisen metallin
ostaminen ja myyminen, vaan sitä käytetäian pääasiassa
ostajaa ja myyjää suojaaviin liiketoimiin (hedging). Koska
pörssi toimii standardisopimusten pohjalla, se helpottaa
sellaisten metallien ostamista ja myymistä, joiden kaupat
tehdään 1 -90 päivän termiiniehdoilla. Viralliset pörssihinnat edustavat todellisuudessa täten kauppoja, jotka
muodostavat vain pienen osan Euroopan kuparikaupoista.
Kuitenkin näitä pörssihintoja käytetään perustana monissa maissa suoraan tuottajan ja ostajan välillä tapahtuvien suurten kuparikauppojen hinnoittelussa. Tämä sen
takia, että on katsottu - ainakin näihin aikoihin saakka
-- pörssissä sekä ostajien että myyjien intressien vapaasti
päässeen vaikuttamaan syntyneen hintatason muodostuiniseen, että meklarit ovat kaikin puolin alansa hallitsevia miehiä, jotka punnitsevat tarkasti kulloisetkin markkinatilanteet, joihin vaikuttavat mm. pörssin ja tuottaj ien varastot, mahdolliset poliittiset kriisitilanteet, jo
käynnissä olevat tai tulossa olevat lakkoliikkeet joko
malmikentillä, sulatoissa tai satamissa jne. Koska siis
kaikki mahdollinen on otettu huomioon, hinnan voidaan
katsoa olevan objektiivisen, siis molemmin puolin hyväksyttävän.
Pörssissä tapahtui-at suojaavat liiketoimet ovat erikoisen tärkeät ja hyödylliset metallin muokkaajan eli jalostajan kannalta, mutta myös sulaton kannalta, joka esini.
ostaa rikasteen joltakin merentakaiselta kuparikaivokselta. Metallin jalostaja voi esim. ostaa kuparin Chilestä,
ja hinnaksi on sovittu laivauspäivän Lontoon noteeraushinta. Oletetaan, että laivatis, lastaukset, välivarastoin~

KUPARIN, SINKIN, LYIJYN J A NlKKELlN KANSAINVÄLISESTÄ
HINNANMUODOSTUKSESTA ]A MARKKINOISTA

liit ja jalostus kestävät yhteensä esini. 3 kk, ennenkuin
kupari on edelleen valmis myytäväksi. Tälliiiii j alostajan
ansio nluodostuu hänen jalostuspalkkiostaan ja kuparin
liinnan Inahdollisesta noususta tämän 3 kk:n aikana.
IIutta jalostajalla on myös suuri riski, että tämän jalostusprosessin aikana kuparin hinnat laskevat. T ä m ä n riskin varalta hän voi suojata itsensi operoimalla pörssissä.
Hän voi nieklarinsa välityksellä myydä ostaniaansa
kuparimäärää vastaavan erän laivauspäivanä termiiniehdoilla. Hänellä ei ehkä ole tarkoituksenakaan toimittaa
tätä myytyä erää, kuten on mahdollista termiinikaupoissa,
vaan jalostaja voi jäädä nyt odottamaan tilanteen kehittymistä 3 kk:n kuluttua ja tekee ratkaisut silloisen hintatilanteen mukaan. Jos kuparin hinta laskee, jalostaja on
pakotettu niyymään jalostamansa kuparin kuluttajille
alempaan hintaan, kuin ostohinta oli, mutta samalla hän
voi ostaa takaisin sanian määrän, jonka hän myi pörssissä
aikaisemmin, ja koska tämä myynti tapahtui korkeampaan hintaan, jalostaja saa tästä suojaavasta liiketoiniesta voiton, joka korvaa hänelle jalostetun kuparin
myynnistä koituneen tappion. Siinä tapauksessa, että
kuparin liinta olisi noussut, jalostajalle näistä ohedgingoliiketoimista aiheutuneen tappion korvaisi ainakin osaksi
hänen jalostainansa kuparin myynnistä palkkion lisäksi
saamansa voitto.
Ihan näin yksinkertaista tämä operointi p¿jrssissä ei
kylläkään ole, sillä on vielä otettava huomioon myös
käteis- ja 3:n kuukauden noteerausten poikkeavuus toisistaan. Kun 3:n kuukauden noteeraus on korkeampi kuin
käteisnoteeraus, on #contango))-tilanne,esim.
Cash
3 Months
,J: 234 15 S. O (1 ~-235
Kun taas 3:n kuukauden noteeraus on alhaisempi,
tilanne on nimeltään hackwardationo, esim.
Cash
E 236 - 2?di 13 s. o d
3 Months
J: 232 13 s. o d - 233
Contango-tilanne on pörssinoteerausten normaalitilanne. Contangonhan voidaan katsoa muodostuvan 3 kuukauden rahoitus-, varastointi- ja vakuutuskustaiinuksista,
joiden nykyisin katsotaan yhdessä tekevän korkeintaan
3 112 gjt. Contango-tilanne on luonnollisesti hedging-operaatioiden kannalta myös helpompi tilanne kuin backwardation.
Backwardation on epänormaalien olosuhteiden noteeraustilanne. Tavallisesti joidenkin vaikeiden kriisitapausten tai suurten lakkoliikkeiden jälkeen, kun vallitsee erittäin suuri niukkuus heti toimitukseen tulevasta kuparista,
mutta sensijaan tulevan ajan toirnituksiin on suuri tarjonta olemassa, syntyy tällainen backwardation-tilanne.
Se on suojaavia liiketoimia harrastavan metallinjalostajan kannalta mitä vaikein asiaintila. Pahinta on, ettei
tiedetä, mihin suuntaan hinnat alkavat kehittyä. &luutanian punnan backwardation ei vielä ole kovin pahasta
eikä kallis maksu suojaavasta liiketoimesta, sillä parempi
punnan tappio tänään kuin 20:n huomenna, mutta kun
backwardation alkaa nousta 20:een ja 30:een puntaan,
silloin alkaa tilanne olla jo tosi pulmallinen.
Tässä yhteydessä on ehkä paikallaan todeta, kun puhutaan paljon, kuinka spekuloinnin johdosta pörssinoteerausten huiput sekä yl%- että alaspäin jyrkkenevät, että
pörssikeinottelijat yleensä contango-tilanteessa, joka
samalla yleensä merkitsee kohoavia hintoja, tihentävät
tarjouksiaan ja taas päinvastaisessa backwardation-tilanteessa pitkittärät toiniitusaikoj a ja harventavat tarj ontaansa, tulex-aa nousua odotellessaan. Käin keinottelijat
tarjontaan vaikuttamalla päinvastoin tasoittavat hintakehitysta.
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Tämä ei tietenkään miksikään niuuta sitä tosiasiaa,
että pörssi kokonaisuudessaan on erittäin herkkä kansainvälisille tapahtumille, ja ellei oteta huomioon aivan viime
aikojen kehitystä, sen kuparin hintanoteeraukset yleensä
1-aihtelerat paljon laaja-alaisemmin kuin niuiden kupariniarkkinain hinnat maailmassa.
Viimeaikaiseen Lontoon noteerausten backwardationtilanteeseen palaamme vielä hieman myöhemmin.
NJ-t 011 ehkä q-ytä lyhyesti käsitellä muita kuparin
liinnoittelujärjestelniiä. 'l'arkastelkaamnie toisen suuren
markkina-alueen, USA:n, hinnoitteluperusteita, joita on
kolmea lajia, ja niiden lisäksi on vielä New Yorkin tavarapörssin noteeraus, jota ei kuitenkaan Lontoon piirssin noteerauksen tavoin käytetä hinnoitteluperusteena VSA:ssa.
Tärkein Yhdysvaltain kuparin 'hinnoista on tuottajien
ns. kotimainen hinta (domestic producers' price), tai
oikeastaan on puhuttava hinnoista, sillä kullakin suurtuottajalla on onia hintansa, josta ei siis ole neuvoteltu
toisten yhtiiiiden kanssa. Tämän liiiitatason iiiuodostuiiiiseen vaikuttavat lähinnä yhtiöiden omat edut ja mm.
lopullisten j alostettuj en tuotteiden iiiarkkinointiiiäköalat,
sillä on niin. muistettava, että amerikkalaiset ylitiiit ovat
yleensä hyvin pitkälle integroituneita.
Toinen tärkeä hinta ITSS:ssaon ns. palkkiosulattojen
hinta (custom smelters price). On sanottava, että tämä
hinta vaihtelee paljon voimakkaammin kuin primäärituottajien hinta, koska tällaiset palkkiosulatot pyrkivät
kaikissa tilanteissa pitänlään laitoksensa tasaisessa käyni k ä ja eri markkinatilanteissa myiis turvaamaan ostoja inyyntihinnan rälisen eron. Koska raaka-aine on suurelta osalta roniua, jonka hinta seurailee tarkasti kulloistakin markkinatilannetta, on selvää, että iiiyiis custom
smelters price vaihtelee melko laajasti.
Sitten CSA:ssa on lielä aikakauslehti Engineering 8:
Mining Journal'in julkaisemat kotimainen ja vientinoteeraus (domestic and export quotation), jotka ovat ns. historiallisia hintoja. Tuottajilta kerätään nim. päivittäin
hintoja niyyntitoimituksista ja näistä lasketaan punnittuja keskiarvoja. Tämä on hyvin luotettava ja myös käytetty hintaperuste sopimusneuvotteluissa, koska se perustuu erittäin suureen kansainväliseen myyntiaineistoon.
Kuten edellä mainittiin, New Yorkin tavarapiirsin hintoja ei, kuten Lontoon metallipörssin noteerauksia, käytet a USA:ssa hinnoitteluperusteina. Sensijaan Yew Yorkin
pörssiä käytetään hyvin paljon keinotteluluontoisissa
hedging-operaatioissa, varsinkin kun siellä on mahdollisuus operoida peräti 12 kuukauderikin termiiniehdoilla.
Eräs tdrkrä hinta o17 vielä aiheellista mainita, nimittäin belgialaisten hinta Katangan kuparille J'uroopan
markkinoilla. Se on amerikkalaisten tuottajien hintojen
tyyppinen, mutta siinä otetaan enemmän huomioon kulloinenkin markkina- ,ja suhdannetilanne kansainvälisillä
markkinoilla,
Suurista kuparin vientimaista Pohjois-Rhodesia toimittaa kuparinsa markkinoille Lontoon pörssin hinnoilla.
Chile taas käyttää Euroopan markkinoilla Lontoon noteerausta ja I!SA:n markkinoilla USA:n tuottajien kotiniaista hintaa.
Tämän jälkeen voimme tarkastella kuparin hinnan kansainvälistä kehitystä 11 maailmansodan päättymisestä
nykypäivään saakka, yhdessä maailman tuotannon ja
kulutuksen kanssa.
Kuten kuviosta 2 näemme, hintakehitys on ollut hyvin
laajoissa puitteissa heilahtelevaa, vieläkin enemmän, mitä
tuotanto- ja kulutuskäyristä voisi päätellä. Priniiiärisenä
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KUPARIN VARASTOT JA HINTA
syynähän hintojen nousulle tai laskulle voidaan
sanoa olevan syystä tai toisesta kysynnän ja
500000
tarjonnan välisen tasapainon puute. Kupari, oleI
l
o€
malla strateginen metalli, on vielä lisäksi herkkä
. 160
psykologisille tekijöille. Syntynyttä tasapainottomuuden tilan vaikutusta näin vielä suurennellaan.
Ruparille erikoisesti ominaisia kysynnän ja tar200
jonnan tasapainottomuuden aiheuttajia o\-at sota
ja muut kriisitilanteet, suhdannevaihtelut, strategiset varastoinnit ja lakot.
240
Näitä kaikkia sisältyy aikajaksoon \,:sta 1945
nykypäivään. Aluksi oli vähittäistä hinnannousua
280
sodan päätyttyä, kun piilevä rauhanomainen kysyntä päasi purkautumaan vähitellen säännöstelyn
pakkopaidasta (tällöin Englannin kansanhuolto320
ministeriön hinnat v:een 1951). Sitten seurasi Korean sota, j a hinnat nousivat voimakkaasti. -Tässä yhteydessä on todettava, että r n 1!44!1 syys360
kuussa toinieenpannulla punnan devalvoinnilla,
joka oli vajaat 44 cyt, dollariin nähden, on tietty
vaikutuksensa kuvion hintakäyrään, mutta sitä ei
LOO
ole kuitenkaan muunnettu samaan punnan arvoon
25000
monestakin syystä. Ensinnäkään nousu ei tapah-.
tunut jyrkästi tiettynä hetkenä, vaan sitä oli infLONTOON
laation mukana tapahtunut jo vähitellen vuosien
PORS S I VARAS TOT
mittaan ennen devalvaatiota. Englannin markkinoilla oleva kupari oli lähinnä peräisin PohjoisRhodesiasta, siis punta-alueelta, joten sen hinnan
ei tarvinnut nousta välittömästi devalvaation täytt ä määrää noudattaen (varsinkaan kun hinta oli
VII X I IV VI! X I I V VII X I I V VII x I iv Vlt X I Iv VII X I IV VII X I Iv Vi1 X I I V V I I X I IV VII X I H I N 7 A I
kansanhuoltoministeriön määräämä) . 1,isäksi hinta1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962 liki
käyrän olennainen muoto ei olisi korjauksesta palKuvio 3
jon muuttunut, vain Korean sodan aiheuttama nousu olisi lähtenyt alenirnalta tasolta, mikäli muuntaminen olisi nim. suoritettu devalvointia edeltäneen ajan suhdannelaman aikaan, oli kuparin hinnan romahdus tosipunnan arvoon. - Korean sodan jälkeen seurasi vähäinen asia. Sen syvyyttä lisäsivät vielä psykologiset tekijät,
takaisku, ennenkuin alkoivat vaikuttaa USA:n ja pienessä joiden aiheuttamaksi ehkä voidaan katsoa se osa alentumisesta, niillä hinta alitti 200 puntaa long tonnilta.
määrässä Englannin strategisiin varastoihin ostot.
Kun maailman kuparin kulutus kuitenkin modesta
Kupari pysyi tällöin niukkuustavarana, ja kun näihin
aikoihin sattui vielä laajoja lakkoaaltoja erittäinkin kehi- toiseen tasaisesti kasvoi, ja vv. 1059-60 saatiin vielii
tysmaissa, saavuttivat myös noteeraukset kaikkien aiko- yleismaailmallinen noususuhdanne. elmd hintakehitys
jen huippulukemia. Kun sitten näniä stockpile-varastoon- taas nopeasti. Mutta nyt alkoi tuotanto kiirehtiä ajasostot lopetettiin ja kun se vielii sattui alkavan pienen taan edelle, tuotantokapasiteettia kasvatettiin liikaa, j a
niin alkoivat tuottajien varastot paisua liian suuriksi, mistä oli seurauksena lievää hinnanlaskua.
MAAILMAN PUHDISTETUN KUPARIN TUOTANTO 10 KULUTUS
Lasku olisi ollut suurempaakin, mutta tälliiin tuoti
ooo
t
SEKA KUPARIN HINNAT LONTOOSSA
tajat keskenään päättivät vapaaehtoista tietä supistaa tuotantoa. Viime heiniikuusta lähtien maailman suurilla kuparintuottajilla on voimassaoleva,
tuotantomäärillä punnittu supistamis- vd) keskim.
n. 7,2. Kun vielä rhodesialaiset tuottajat syksyllä
1961 aloittivat tukioperaatiot Lontoon pörsissä,
saatiin hintataso vakautetuksi nykyiselle 234 punnan tasolle.
Varastojen ja hinnan keskinäistä merkittävää
5.500
negatiivista
korrelaatiota valaisee seuraava dia5.000
grammi (kuvio 3 ) , jossa asian havainnollistamiseksi
4.500
hinnan mittakaava on käännetty ylösalaisin (hinto4.000 jen siis alentuessa ylöspäin mentäessä). 1)iagrammin
3.500 esitystavasta on vielä mainittava, että esitetty
hinta on kuukautta myöhemniältä ajankohdalta
3 O00
kuin sitä vastaava nrastoniääirä. Tällainen jätätyh
2.500
(time-lag) hinnoille on katsottu olevan oikeutettua,
-~
+
2.000 koska varastomäärien julkaisemisen voidaan pää---sarv10 1
1.500 tellä vasta kuukauden kuluttua vaikuttavan mark"1945 -46 -47
48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62
kinoihin. Esityksen yläosassa on varastoina esitetty
koko läntisen maailman tuottajien varastot. VerKuvio 2
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tailun vuoksi alaosassa on vielä esitetty Lontoon KUSTANNUKSET
VASTAAVAT TUOTANTOMAARAT
LANSIMAISSA
1960
nietallipörssin varastot. Nämä ovat minimaaliset
XtJ
edellisiin verrattuna (ehkä n. 5 y;), mutta liikKESKlhlNTA
keiltään kummatkin käyrät ovat melko yhte- JO (No) _ _
- - - - - - - -- - - - - - - - - neväiset. Usein nämä pörssin varastot ovat vielä
paljon merkittävämmät Lontoon noteeraushinnoille kuin konsanaan suuret tuottajien varastot. 25 (200) -~
Esim. satamalakko Lontoossa, Liverpoolissa tai
muissa pörssivarastokaupungeissa saattaa aiheuttaa vaikean tilanteen nietallipörssissä va- 20
rastojen huvetessa melkein olemattomiin. Vaikka syntyneen tilanteen aiheuttajat ovatkin aivan
paikalliset syyt, melkoinen hinnannousu voi kui- IS
tenkin olla seurauksena. Tästä vältyttäisiin ainakin suurelta osin, mikäli mannermaan satama10
kaupunkeihin myiis perustettaisiin Lontoon
1 O00 O00
2 O00 O00
T U O l A N l O , t lshorfl
*.,
.,. ,..<.*(."
pörssin haaravarastoja, kuten mannermaan meI<U\.lO 4
tallikauppiaat jo kauan ovat esittäneet. Lontoon pörssin johdon taholta onkin annettu ynimartää, että on todennäkijistä. että ainakin Rotterdaniiin uumeniin. Reaalisen palkkatason nousu, nimenomaan
kehitysmaissa, on myös nostamassa rajakustannustasoa.
tällainen varasto perustetaan.
L7ie1ä muutama sana syksystä 1961 alkaen noudateSanotaan, että kuparin hinta iriaailmanniarkkinoilla ei tusta hintapolitiikasta.
Monilta tahoilta on esitetty lausuntoja, että nykyisten
määräydy useinkaan valmistuskustannusten mukaan,
vaan se noudattaa mitä suurimmassa määrin kysynnän ja kysyntä- ja tarjontaolosuhteiden vallitessa sekä varastotarjonnan lakia. Tämä lieneekin totta, mutta kuitenkin niäärien ollessa huippukorkeita (vrt. kuviota 3 ) , oikea
t i t ä lausumaa on hieman täsniennettävä. On luonnollista, hintataso olisi suunnilleen 21 O---225 punnan vaiheilla.
ettei kupari suinkaan ole esim. jonkin kemikaalin kaltai- Kuitenkin Lontoon pörssin hinta on pysynyt hyvin tiinen, jonka valmistuskustannukset kautta maailman saat- viisti n. 234 punnassa jo toista vuotta. T ä m ä on rhodesiat a v a t olla suunnilleen samansuuruiset, ja hintataso näin laisten kuparintuottajien tukiostojen ansiota. Nämä afrikollen myös määräytyy hyvin lähelle tätä kustannustasoa. kalaiset tuottajat ovat siis vakavasti järkyttäneet kJ-=
Kyllä kuparinkin hinnan kustannukset loppujen lopuksi synniin ja tarjonnan lakia.
On herätetty epäilyjä monissa piireissä, ettei tällaisen
määräävät, mutta eivät luonnollisesti keskimääräiset
vaan raj atuotantokustannukset, joiden lähettyville hinta- keinotekoisen hintatason ylläpitäminen kestä pitkis
taso pitkän päälle asettuu, vaikka se siitä ajoittain saattaa aikoja, että se kuolee omaan mahdottomuuteensa, ylisuuriin varastoihin, tukiostojen kalleuteen jne. Mutta
suurestikin poiketa.
Seuraava diagrammi (kuvio 4 ) valottaa tätä asiaa. Siinä kun lähemmin tutustuu asiaan, saa hieman toisenlaisen
on esitetty v:lta 1060 todelliset kuparin tuotantokustan- kuvan. Esim. tukiostojen hinnasta muutama sana. Jos
nukset primääriselle (= kaivoksista lähtöisin olevalle) lasketaan, että jokainen p6rssivarastosta otettu tonni 011
elektrolyyttikuparille läntisessä maailmassa ja näitä kus- tullut maksamaan näille tuottajille 15 S,saadaan kokotannuksia vastaavat tuotantomäärät. Kustannuksissa on naiskustannukseksi tukiostojen 8:n ensimmäisen kuukauotettu huomioon sivutuotehyvitys ja niissä on mukana den ajalta n. 400 O00 puntaa. Kun tämä summa jaetaan
pääomankorko, mutta niihin ei ole sisällytetty poistoja Rhodesian tuottajien samana aikana markkinoimalla
eikä veroja. Kuten voidaan havaita, tuotantokustannus- kokonaismäärällä, 260 000 tonnilla, saadaan tonnikustanten hajaanto on erittäin suuri. Kokonaistuotanto tuona nukseksi runsaat 1 1/2 puntaa. Ilmeisen halpa hinta,
vuonna oli 3,97 milj. lyhyttä tonnia ja keskimääräiset mikäli pidetiän vaikkapa 21 5 puntaa oikeana kysyiinärl
kustannukset olivat 19,s c/lb eli n. 156 S/long ton. Kärnä ja tarjonnan perusteella. Viime kesän jälkeen tukiostojen
kustannukset eivät kuitenkaan määränneet hintatasoa, hinta on kyllä ollut korkeampi, koska rhodesialaiset tuotvaan se asettui rajatuottajien kustannustason lähettyville tajat ovat joutuneet ostamaan viikoittain peräti 3 000(keskihinta f: 2/15,H/long ton). Kuluttajapiirien taholla 4 000 tonniakin. Osaksi kustannusten alentamiseksi 11e
usein esitetään, että hintatason pitäisi olla lähempänä ovat harrastaneet myös hedging-operaatioita pörssissii.
keskikustannustasoa, mutta tästä piirroksesta huomaam- Siihen perustuukin merkittävältä osalta viime aikojen
me, mihin johtaisi esim. hinnanlasku 25 senttiin naulalta. jatkura backwardation-tilanne noteerauksissa.
Tarjonta putoaisi tällöin n. 3,2 milj. tonniin, ja syntyisi
melkoinen tasapainohäiriö kysynnän ja tarjonnan välille.
Kuparin lähiaikojen hintakehitys ei ole kylläkään miKoska viime vuosina ei tuottajien varastoiliinkaan ole tenkään vakavalla pohjalla, sillä tuottajien varastot olivat
jäänyt tuollaista tarjonnan vajauksen suuruista kupari- kuluneen viiOden lopussa yli '130 000 tonnia, ja sen lisäksi
niiiärää, on selviiä, että kysyntii palauttaisi nykytilantees- on Vielä USA:n strategisissa varastoissa )-Ii 1 O00 O 0 0 toiisakin hyvinkin pian hinnan taas entisen hinnan lähetty- nin kuparierä latenttina uhkana. Mutta luottamalla siiville. Koska kuparin tarjonta inrn. teknillisistä seikoista, hen, että tuotannon supistukset n. '7 ~ ; l : l l alkavat
a
viihironitin tarjoniiasta yni:sta johtuen on melko joustaniaton- tellen tuottaa tuloksia, voidaan odottaa, että terve tasata, jonkin aikaa tarjonta voi poiketa esitetystii käyrästä painotila hitaasti saavuteta:m. Noudatetun vakaan hintasekii hinnanlaskuun että -nousuun nähden, mutta ajan tason voidaan katsoa olleen sekä tuottajien että kuluttamittaan se taas palautuu entiselleen. Rajakustannukset jien etujen mukaista, sillä tuottajien kannalta on edullista
kylläkin o r a t maailmassa lievissi nousussa, koska joudu- supistaa vaihtelun alaa alaspiin tuotantokustannussyist~
taan louhimaan jatkuvasti k¿jylietiipiä malmeja ja samalla ja taas yliispäin substituution (= kilpailevien korvikollaan pakotettuja menerniiiin yhä syvemmälle maan keiden) vaaran takia. Kuluttajat, kuparin edelleenjalosI
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tajat, ovat oletettavasti myös olleet tyytyväisiä x-iinle
aikojen kuparin hinnan vakavuuteen, sillä heidän hinnoittelulleen ei ole niinkään tärkeätä raaka-aineen hinnarl
absoluuttinen korkeus kuin sen tasaisuus.
On kuitenkin merkkejä olemassa, etta tukiostojen
x-arassa olleesta vakaan hinnan järjestelmästä Euroopan
inarkkinoilla lähiaikoina ehkä siirrytään enemmän anlerikkalaistyyppiseen stuottajan hintau-j ärj estelmään. Tuottajathan oikeastaan ovat sitä jo tavallaan soveltaneetkin,
vaikka Lontoon pörssi on ollut siinä välikätenä. Kuluttajapiirit katsonevat, että hintojen vakauttaminen on
nykytilanteessa toteutettu liian korkealla tasolla.
Todellisuudessa ICuroopan mannermaalla ei kauppoja
tehdäkään enää entisessä laajuudessaan Lontoon pörssin
hinnoilla, vaan on ollut havaittavissa, että Belgia suurtuottaja- ja vientimaana on alkanut esiintyä yhä merkittävänipänä Euroopan hintatason määrääjänä, vaikka
Lontoo luonnollisesti edelleen antaa ohjearvon.

Journal’in julkaisemien tuottajilta kerääimien hintakeskiarvojen perusteella.
Kanadan tuottajat noudattavat nykyään sekä kotimaisissa noteerauksissaan että vientitoiinituksissaan Lontoon pörssin hintatasoa. Australian tuottajat määrittelevät hintansa myös Lontoon noteerausten pohjalla, ottaen
huomioon kylläkin laatupreemion (esim. heidän tuottamansa sinkki on yksinomaisesti elektrolyyttistä) ja myös
rahdin viennin ollessa kyseessä. Japanin kotimaisista
markkinoista huolehtii maan oma tuotanto suurimmaksi
osaksi, j a hinnat ovat tuottajien yhdessä 1-altiovallan
avustamana määrittelemät (ja melko korkeat, kuten tulemme myöhemmin havaitsemaan). Siellä näitä hintoja
muutetaan vain aika ajoin.

Nyt voimme lähteä seuraamaan sinkin ja lyijyn hintakehitystä viinie maailmansodan jälkeen lähinnä kuvioiden
5 ja 6 diagranimiesitysten valossa.
Sotavuosina 1939--4.5 olivat vallitsevina hallitusten
Sinkki ja lyijy
ylläpitämät epärealistiset säännöstelyhinnat. 1,isäksi
Sinkin ja lyijyn markkinoita voimme käsitellä täydellg tavaraa ei saatu moniin siviilitarpeisiin. Rauhan palatsyyllä yhdessä näiden metallien läheisen sukulaisuuden tua tämä patoutunut, piilevä siviilikysyntä vähitellen
sekä myös niiden markkinoiden erittäin suuren y-htäläi- pääsi purkautumaan, ja säännöstelyhintojen oli pala
palalta annettava periksi siirryttäessä uudelle kysyntäsyyden takia.
Kuten kuviosta 1 voidaan hyvin todeta, näidenkin nie- tasolle ja myös sodanjälkeiselle uudelle kustannustasolle.
tallien kohdalla Eurooppa ja Pohjois-Amerikka pisim- Tasaista hintojen nousua jatkui sitten vuodesta toiseen
mälle teollistuneina edustavat päämarkkina-alueita. Eu- aina r e e n I950 saakka, kuten piirroksista näemme. Näiroopassa vapaiden markkinoiden hinnanmuodostus ta- den vuosien hinnat ovat Englannin kansanhuoltominispahtuu Lontoon metallipörssissä samoja muotoja nou- teriön määräämiä hintoja.
Sitten seurasi Korean sota, ja hinnat nousivat räjähdattaen, kuin kuparinkin osalta voitiin todeta. Sinkin
kohdalla noteerattava metalli on laadultaan 98 %:sta ns. dysmäisesti maailman metallimarkkinoilla. Lyijy ja sinkki
G.0.B.-sinkkiä harkkoina tai laattoina. Tuottajan ja monien muiden niukkuustavaroiden mukana joutuivat
uuden kansainvälisen elimen, International Materials
kuluttajan välisissä sopimuksissa sovitaan parempilaatuisten High Grade tai Special High Grade-laaduista mak- Conference’n, alaiseksi. Tämä elin kokoontui aika ajoin
settavasta preemiosta. Lyijyn noteeraus koskee 99,W USA:ssa ja suoritti nietallien allokoinnin yksityisille
maille.
%:sta puhdistettua harkkolyijyä.
Korean sodan päätyttyä v:n 1953 lopulla USA:n halliYhdysvaltain markkinoilla on useitakin kilpailevia
noteerauksia, mutta kaikki ne perustuvat suurelta osalta tus alkoi suorittaa ostoja strategisiin ns. ostockpilev-varasniihin hintoihin, jotka joukko suurimpia tuottajia mää- toihin silmämääränään 5 vuotta kestävän sodan tarpeet.
rittelee. Sinkin kohdalla perustana on useimmiten East Kun näinä ostot nousivat sekä lyijyn että sinkin kohdalla
St. Louisin noteeraus Prime Western-laadulle, joka on satoihin tuhansiin tonneihin vuodessa, ne saivat aikaan
G.0.B:tä vastaava (pit. 98----938,7596). Lyijyn kohdalla kokonaiskysynnän kasvun maailmassa. Kummatkin metaas pääasiallisimpana on pidettävä New Yorkin notee- tallit säilyttivät näissä oloissa jossakin määrin niukkuusrausta. Jonkin verran kauppoja tapahtuu kummankin tavaraluonteensa, ja niinpä myös hintataso osoitti
tasaista noususuuntaa vuodesta toiseen.
metallin osalta myös aikakauslehti Engineering & %ning
V:n I957 alkupuolella USA:n hallitus lopetti
MAAILMAN HARKKOSINUIN IUOTANTO JA KULUTUS
SEKA SINKIN HINNAT LONTOOSSA
nämä
strategisiin varastoihin ostonsa. Tästä oli
1945-62
1 O00 I
seurauksena sinkin ja lyijyn hintojen roniahdus,
peräti 40 %:n suuruusluokkaa kummankin metallin kohdalla yhden vuoden aikana. Näiden
stockpile-ostojen varaan oli nim. jo ehtinyt kehittyä uutta tuotantokapasiteettia, jolle ei nyt
ollut markkinoita. Tämä kehitysilmiö havaitaan
hyvin oheisista graafisista esityksistä. Vv. 1935
3.500 -53 ei suinkaan kulutus osoittanut laskua (tosin
sen nousukin oli melko lievää), vaan sensijaan
3 250
3.000 tuottajien varastot paisuivat melkoisesti, koska
tuotanto ylitti kulutuksen useilla sadoilla tuhan2 750
2.500 silla tonneilla, eikä erotusta enää ostettu strategisiin varastoihin.
2.250
Seuraayien vuosien hintakehitykset lyijyn ja
2.000
sinkin kohdalla ovat toisistaan poikkeavat. Liu1750
1.500 den noususuhdanteen mukana sinkin hinta erikoisesti v:n 195!) aikana osoitti elpymistä, mutta
I250
lyijy ei siihen pystynyt. Vuoden 1960 aikana
1
1.000
1945 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -50 -60 -61 -62
alkoi sitten kummankin metallin kohdalla alamäki, joka jatkui aina viime syksyyn saakka.
Kuvio 5
VY
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Erikoisesti lyijyn markkinointitilanteen ollessa erittäin heikon -- USA:n määrrittyä sille tuontikiintiön se oli
entisestäan kärjistynyt - - Yhdistyneet Kansakunnat kutsui neuvoa-antavan kansainvälisen konferenssin Lontooseen syyskuussa 2958 keskustelemaan keinoista tilanteen
auttamiseksi. Tällöin päädyttiin vain suosittelemaan
viennin supistamista, mutta ei tuotannon rajoittamista.
1-astaavanlaisia sinkkiä ja lyijyä koskel-ia kansainvälisiä
kokouksia pidettiin sitten vielä m~öliernminniuutairiia,
mutta tulokset niistä olivat melko olemattomat. Sitten
mainitut kokoukset saivat kiinteämmän muodon, kun
perustettiin kansainvälinen lyijyn ja sinkin tyiiryhmä tätä
asiaa hoitamaan. Työryhmään liittyivät jäseniksi kaikki
tärkeimmät tuotanto- ja kulutusmaat. Tämän elimen
eiisiiiiniäinen kokous pidettiin tammi-helmikuun vaihteessa I !)ti0 Geni-vessa. Täällä johtavat sinkin ja lyijyn
tuottajat lupasivat vapaaehtoisesti supistaa tuotantoa,
mutta inyöhetnmin ilmeni, että näissä tuotannon supistusoclotuksissa oltiin liian optimistisia. Sekii v. 1960 että
-6 1 tuotanto osoitti nousua, kuten diagrammeista näemme. On osoittautunut, että moni tuottaja on tulkinnut
tuotannon supistamisen vain niiden uuden kapasiteetin
käyttiiönoton ~-iiväst?-ttäniisenä,
eikä suinkaan nykyisen
tuotantoasteen supistaniisena.

Priniäärinen syy vapaiden markkinahintojen alhaisuuteen on liikatarjonnassa, joka taas johtuu ratkaisevasti siitä, kuten aikaisemmin jo on osoitettu, että
USA ja myös Iso-Britannia ostivat aikaisemmin suuria määriä strategisiin varastoihin, ja näin tuotanto
keinotekoisesti nousi tasolle, joka ylittää selvästi normaalin tarpeen.
Edelliseen läheisesti liittyen lyijyn ja sinkin hintakehityksen uhkana ~~- ainakin potentiaalisesti - ovat
USA:n valtavan suuret stockpile-varastot. Viime vuoden maaliskuussa niistä annettiin tietoja julkisuuteen.
Tiillöin sinkin kohdalla strategiset ja muut
hallituksen varastot olivat yhteensä 1430 000
ja vastaava lyijyn varastomäärä oli 1 I S 0 000
tonnia. Samalla selitettiin, että USA:n tarkistetun strategisen tarpeen tyydyttämiseen oli
sinkkiä liikaa varastossa 1 270 000 tonnia ja
lyijyä 920 000 tonnia. Pelottavia lukuja, kun
ajattelemme, että jonakin päivänä Yhdysvaltain presidentti voisi budjetti- tai muista
syistä antaa luvan laskea niitä markkinoille.
Muistanimehan Kennedyn hallituksen muutainaii kerran jo uhkailleenkin näin tekevänsä.
Tosin kaivosyhtiijillä on USA:n senaatissa
niin vahva edustus, ettei juuri ole pelkoa näin
käyvän hintatason ollessa näin lamassa.
\-iime vuosien epäedulliseen hintakehitykseen
lyijJ-n kohdalla, ja samalla sinkistii poikkeavaan, kuten diagrammeista huomaamme, on
myös painava vaikutuksensa substituutiolla.
Mni. niuovi on syrjäyttänyt kaapeliteollisuudessa lyijyä huomattavasti, vaikka aivan
viime aikoina - hinnan ollessa alhainen lyijyn käyttö kaapelin päällysteenä on r a kiintunut, ehkäpä se on \-allannut takaisinkin
kilpaileville aineille menettämäänsä alaa.

't Airan viinie aikojen ehkä merkittävin sinkin ja lyijyn

hintojen alhaisuuteen vaikuttava tekijä on se, että
monet suurimniista tuotantomaista, jotka samalla ovat
myös suuria kulutusmaita, ovat eristäytyneet 1930luvun malliin omiksi markkinoikseen suojatulleineen,
tuontikiintiöineen ja subventioineen. Mitä pienemmäksi vapaan niarkkinatalouden alue maailmassa
supistuu, sitä vaikeammaksi sille tulee hoitaa tämä
iiiaailmanniarkkinoiden liikatarjonta. Hintojen jatkuva lamatila on sillä väistämättiiniänä edessä.
5 Eräs hintoja painava tekijä viime vuosina on ollut itäblokin maiden dumping-myynnit länteen. Ne ovat
aiheuttaneet tiettyä levottomuutta hintarintamalla
1,änsi-Euroopassa epäniäär~isyydelläänja sillä, ettei
ole edes tarkkoja tietoja sikäläisistä tuotantomääristä.
\Tuoden 1962 tuontiniääriksi Xeui-ostoliitosta länteeii
on arvioitu 125 O90 tonnia sinkkiä ja 43 000 tonnia lyij yä. Tuoreitten neuvostoliittolaisten tilastojen mukaan
kansandeniokratioihin myytäessä on sovellettu m m . v.
1961 selvästi korkeampia hintoja kuin länsimaihin
myytäessi.
Seuraavista asetelmista näemnie, minkälaisia hintoja

Sinkin keskihinnat vv. 1957-61,
Lontoon metalliporssi
USA
Kanada
Japani
Italia
Australia

C/long ton

1957 1%S 1959 1960 106Z
s2
66
82
89 78
90
s5
92 204
93
Xti
s3 100 10% !fO
125 117 119 117 115
103 !)6 109 113 103
78 74 83 87
S1

1 OOOf

2 JOO

2%!
2 300

2 200
2 100
I%$

I 800

I JO0
1 600

'+!i
I

300

1200
8

IO0

1.000
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Lyijyn keskihinnat vv. 1957-61,

%/long ton

1957 1958 1959 1960 1961
97
73
71
72
6/r
Il6
98 100
97
87
112 91
87
sï 81
146 113 109 104 99
125 104 100 100
94
86
69
83
83
81

Lontoon metallipörssi

USA

Kanada
Japani
Italia
Australia

Erot ovat todella huomattavat. Mutta on kuitenkin
todettava, että korkean hinnankin maissa hintataso on
ollut yleensä aleneva. Uhä useammasta sinkki- ja lyijyvaltiosta tulee vähitellen tällaisia korkean hinnan maita,
joissa hintataso määräytyy julkisen vallan erilaisin toimenpitein. Nykyisin jo yli 50 % läntisen maailman lyijyn
ja sinkin tuotannosta tuotetaan maissa, joissa hintataso
on julkisen vallan toimenpiteiden vuoksi markkinahintoja korkeampi. Valtio toisensa perästä näyttää joutuvan
tämän Maginot-kompleksin valtaan, niinkuin sitä eräässä
saksalaisessa julkaisussa nimitettiin. Pystytetään rajalle
korkeita tullimuureja, määrätään tiukat tuontikiintiiit
ja tuetaan omaa, korkeilla kustannuksilla toimivaa kaivostoimintaa eri suuruisilla tukipalkkioilla. Näin juuri
menetellään esim. USA:ssa. Siellä pientuottajille maksetaan tukipalkkiona niarkkinahinnan ja tavoitehinnan,
joka on niin korkea kuin 14 l / 2 cjlb eli S IZii/long ton,välisestä erotuksesta lyijyn osalta 75 yo ja sinkin osalta 55 yo.
Länsi-Saksakin, tunnettu markkinatalouden maa, näyttää menevän tähän johdetun hintapolitiikan maiden ryhmään. Siellä on tarkoitus perustaa sinkin ja lyijyn hinnantasausrahasto, johon varat kerättäisiin verottamalla puolituotteiden ostajilta niin koti- kuin ulkoniaisen tavaran
metallisisällön osalta 5 1-)11/100 kg. 'l'iistä rahastosta
maksettaisiin markkinahinnan ja ohjehinnan, joka olisi
sinkille 75 5 ja lyijylle ti5 E tonnilta, viilinen erotus kaivos yht iiiille.
Asian luonteeseen kuuluu vielä, että tällaiset korkean
hinnan maat, joiden markkinat ovat kapseloituneet
omaan kuoreensa, kuitenkin usein ulkopuolisille vapaille
markkinoille myyviit dumping-hinIioilla. Kuinka kauan
tämä on mahdollista? Ilnieisesti vain niin kauan, kuin
kaikki tuotantomaat eiviit sovella sanma reseptiä. Mutta
kun kaikki maat, jotka sen voivat tehdä, lähtevät samoille
linjoille, silloin menetehiii kannattaniattomana kuolee
Inalidottornuuteensa. Uutta sitä ennen ehkä jo niiden
MAAILMAN NIKKELIN SULATTAMOIUOTANTO JA UULUTUS
SEKA P u n o i s r E r u N NIKKELIN H i m ENGLANNISSA
V I 1945 - 62
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korkeakustannusmaiden tuotanto, joissa onla kulutus
tuotantoon verrattuna on mitätön, on myös kokonaisuudessaan kuollut.
Sinkin ja lyijyn vaikeaan hintatilanteeseen tarjoaisi
pitkällä tähtäimellä ehkä ratkaisun kansainvälisen tinasopimuksen kaltainen tuotanto- ja kulutusmaiden välinen
sopimus puskurivarastoineen ym:neen. Tällaista onkin
esittänyt hiljattain Meksiko lyijyn ja sinkin kansainvälisessä työryhmässä. Siitä ei kuitenkaan ilmeisesti olisi apua
tämän päivän vaikeuksiin, ja tuntuu siltä, että nykyinen
tilanne ei ole alkuunkaan otollinen edes tällaiseen sopimukseen pääsylle.
Eräs uusi piirre Euroopan sinkin ja lyijyn markkinoilla
on aivan näinä aikoina alkanut tulla esille ja se on T5ECmaiden mahdollinen yhä pitemniälle menevä alueellinen
eristäytyminen ja korkean tulliinuurin pystyttäminen
ulkopuolisia maita vastaan. Se tietäisi Lontoon jäämistä
))eikenenkään maallee, kahden voimakkaan talousalueen,
USA:n ja EEC:n välille, ja sitä kautta heikentyvää asemaa Lontoon metallipörssille. Nyt on jo kuutosmaiden
piirissä näkynyt kaavailuja kiinteän hintatason määrittelemiseksi sinkille ja lyijylle, mikä hinta olisi milteipä täysin riippumaton pörssihinnoista.

Nikke1i
Edellisiin nietalleihin nähden nikkelin hinnaninuodostus
on täysin poikkeava, kuten kuvion 7 hintakäyrästäkin
hyvin voidaan todeta. Se on luonteeltaan aivan erilainen
kuin edellä esitetyt hintakäyrästöt, joten hinnanmuodostuksen voi piiätellä olevan my& vallan toisella pohjalla.
RLaailnian nikkeliteollisuutta voidaan luonnehtia nionopolistiseksi oligarkiaksi. Sen markkinoitahan vallitsevat
muutamat harvat suuryhtiöt, joista vielii miiäräävään
asemaan erottautuu yksi -~ Kanadan International
jonka osuus koko läntisen maailman
Nickel Co. eli Inco ~--,
markkinoista on n. 65 yo.Hinnanmuodostus on näin ollen
myös melko voimakkaasti moriopoliluontoista. 'l'iimä on
hyvin voitu todeta viime aikoinakin, esini. ennen viinie
vuoden keväiillir tapahtunutta virallisen maailnianmarkkinahinnan pientä laskua oli jo monilla tahoilla, mm.
Euroopan pienten tuottajien taholta myyty nikkeliä alle
virallisen hiniian 660 S/long ton. Kuitenkaan Inco ei ollut
tatä huomaavinaankaan. Sille oli merkittävää vain korkein inahdollineti monopolistinen voitto, eikä sensijaan
kilpailu rajakuluttaiista. viirnekeväinen hinnanlasku,
joka oli muuten ensimniäinen 1-:n 1939 jälkeen,
ansaitsee myös oman mainintansa. Senhin pani
alkuunsa toimeen toinen kanadalainen suurtoo0 t
yhtiii, Falconbridge, mutta International Nickel
seurasi perässä vuorokauden sisällä. Tämä osoitti, etta senkin piirissä oltiin valmiit hinnantarkistuksiin muuttuneiden menekkisuhteiden johdosta. Tilannetta oli nini. vielä kärjistänyt
USA:n hallituksen nikkelin myynnit strategisista
varastoista. Mutta on muistettava, etta hieman
aikaisemmin oli Kanadan dollari devalvoitn
350
melkein yhtä suurella ()~,-niäärällä,
joten hinnan300
laskutoinienpide oli helpompi suorittaa.
250
\Ïinle aikojen nikkelin hintakehitysta tarkastellessa ei voi välttyä jälleen toteamasta. että
200
on kysymys metallista jonka markkinoilla hinta150
tason määräävät muutamat harvat suuryhtiöt.
100
On esini . mielenkiintoista havaita, ett2 samalla
50
kun Inco teki päätöksen nikkelin tuotannon SUpistaniisesta n. 13 ?;:11a viime vuoden viinieiO
sestä neljänneksestä alkaen, se on samalla siirtänyt tuotannon painopistettä enemmän uusille

KUPARIN, SINKIN, LYIJYN J A NIKKELIN KANSAINVÄLISESTÄ HINNANMUODOSTUKSESTA
JA MARKKINOISTA

Thompsonin laitoksille Manitoban valtioon, jotka laitokset ovat ilmeisesti tehokkaammat kuin vanhat laitokset
Sudburysd. Niinpä viimeksimainituilta laitoksilta työcoiinan vähennys on tässä yhteydessä n. 2 500. Kerrotust a toimenpiteestä saa selityksensä osaksi sekin ihmeellisyys, että Kanadan nikkelin tuotanto vielä viime vuoden
ensimmäisellä puoliskolla selvästi ylitti vastaavan edellisvuotisen. International Nickel Co:n johto nimittäin kokeili Thompsonin laitosten todellista kapasiteettia j a
tällöin laskettu kapasiteetti ylitettiin 20 ()<:ila. Nyt kuri
tuotantoa on supistettu, Inco luonnollisesti korvaa vähentynyttä myyntiä mahdollisimman pitkälle alentuneilla
yksikkökustannuksilla. Olemalla monopoliluontoineri yritys sillä on ensin hyvin pitkälle mahdollisuus kansainvälisen hintatason niääräämiseen ja sen jälkeen tilaisuus
vapaasti sovitella tuotanto maksimituloksen saavuttamiseksi. Tässä yhteydessä on todettava, että 1nco:n taholtakin laskettiin kansainvälisen nikkelin kysynnän kehittyvän suotuisammin, kuin mitä todellisuus sittemmin
näytti. Kuten piirroksesta huomaamme, maailman tuotanto on jatkuvasti vuodesta toiseen ylittänyt kulutuksen kymmenillä tuhansilla tonneilla. Niinpä 1nco:lle muodostuikin melkoisesti liikakapasiteettia, jonka se on kuitenkin katsonut viisaimmaksi hintapoliittisista syistä
pitää suurimmalta osin toimettomana.
Viime vuoden aikana kaksi tekijää on erikoisesti heikentänyt koko maailman nikkelimarkkinoita. Toinen
niistä on USA:n suuret nikkelin valmiusvarastot, jotka
viime vuoden maaliskuussa olivat 11.200 000 tonnia, mistä
strategisiin tarpeisiin todettiin olleen liikaa n. 52 O 0 0 tonnia. Aikaisemmin milteipä kyltymättömästä asiakkaasta,
joka sai aikaan tuotantokapasiteetin voimakasta kasvua,
näistä varastoista on nikkelin tuottajien silmissä tullut
heidän ankara ja kustannuksista piittaamaton kilpailijansa nikkelin myyjänä. Toisena tekijänä on mainittava
nikkelin tärkeimmän käyttöalan, ruostuinattoman teräksen, kohdalla tapahtunut kysynnän heikentyminen ainakin Euroopan markkinoilla. Tämä on johtanut vähitellen
ranskalaisen Le Nickel-yhtymän ja eräiden pienempien
tuottajien alullepanemaan kiristyvään kilpailuun, ensin
Euroopan ja myöheniniin myös LS4:n markkinoilla.
Tässä näyttää kuitenkin olevan suurelta osalta kysymys uudistuskilpailusta, kuten kansantaloudellinen termi
kuuluu. Voimakkaan tutkimus- ja kehittärnistyön avulla
luodaan uusia nikkelin käi.i.ttöniahdollisuuksia ja sitä
kautta laajentuvia markkinoita, joten ajan mittaan on
odotettavissa ehkä voiniakastakin kulutuksen kasvua.

Summary
Of the world production of copper, zinc, lead and nickel

a substantial part will be sold in the frames of the inter-

national trade, i.e. in about the following proportion: Copper and lead, one half, zinc, two thirds, nickel, three fourths.
The main niarkets are 14hirope and S o r t h -4merica (the
V.S.A. and Canada).
The inost important price determinant on the European
market is the 1,ondon Metal Bxchange, where three standard copper qualities - from electrolytic wire bars to fire
refined copper in bars ~- are being bought and sold. The
buyers and sellers niaiiil?- make iise of tlie Exchange in
hedging operations. I n spite of tlie fact that the turiiorer
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of the Exchange represents but one third of the total cop-

per consumption in Europe, the Exchange quotations are
being used in niany countries as a basis for pricing in big
copper transactions between producer and consumer.
Alnotherimportant price on the European market is the
1:elgian price for the Katanga copper.
In the t,-.S.Al.there are in the first place the three foltenls for copper in the order of relative
importance:
- domestic producers' price
~- custom smelters' price
,doniestic and export quotation)) published by the periodical ))Engineeringand Mining Journal)).
The copper stocks and prices show a significant negative
correlation. Changes in the stocks of the 1,ondon Metal
Exchange, which stocks, compared with the big stocks of
the producers, are minimal, can often cause comparatively
bigger fluctuations in the London quotations than cause
the changes in the stocks of the producers.
In spite of the fact that the law of demand and supply
might from time to time cause even big deviations in the
copper prices from the level presupposed in the production
costs, the prices are in the long run following the costs, but
not, of course, the ai-erage costs but the marginal costs.
After that the V.S.A. had finished their strategic stockpile purchases in 1957 the world's copper production capacity proved too big and thus the stocks began t o grow and
the prices t o fall. The big producers have, therefore, decided
t o decrease their production by about 7 "b. As, further,
the Rhodesian producers in the autumn 19151 started their
stabilizing operations in the London Metal Exchange, it is
very likely that a sound stability between demand and
supply will slowly be achieved.
The determination of prices for the free zinc and lead
niarkets takes place in Europe in the London Metal Exchange. Canada and Australia also follow the London price
level. On the American market ( I J X 4 . ) the basis for the
zinc prices is mainly the East St. Louis quotation and as
far as lead is concerned the Kew York quotation.
The niain reasons for the low zinc and lead prices on the
free niarket durine the last vears are the following.:
The primary reason has been the orersupply, caused
by the too big production capacity after that the
strategic stock-piling had been finished.
The tremendously big stock-piles of the I J S A. have a t
least been a potential threat against the price development
As far as lead is concerned substitutes, e.g. plastics, have
superseded i t t o a great extent in the cable industry.
Many of the big production countries, which at the same
time are big consumers, have isolated themselves and
formed markets of their own with protective duties,
import quotas and subsidies. As the free market economy will be restricted in this way it will prove more
and more difficult t o take charge of the oversupply of
the world market. Over 50 O 0 of the world's zinc and
lead production is now already produced in countries,
where the price level, because of measures taken by the
state, is higher than are the market prices.
The price lerel in Western Europe has been pressed
down by the dumping sales of the Soviet I-nion to the
West.
The forming of the nickel prices can be characterized as
oligopolistic as there are only a few big companies dominating the nickel market. One of these companies has a leading position, i.e. The International Nickel Co. or Inco of
Canada. whose tiart of the market of the whole western
a-orld is nearly k S O / ( , .
During 1 9 6 2 t h e nickel uorld market was weakening and
the consumption fell about 5 " 6 . The decreased consumption was to be found in Europe, where the demand for
stainless steel, for which nickel is niainly used, had weakened. Thus began an increased coinpetition from the side of
the European nickel producers and it also spread t o the
I-.S,-i. This competition was also influenced by the sales
from the strategic stocks o f the 1i.S.A.
~

27. 3. "nousi maihin" suurin
International Harvester-tehtai
valm istama pyöräkuormaaja,
Payloader HI I20 B
työpaino 21,200 kg
kauhatilavuus 3,83 m3
Se tuli nyt, purettiin junasta Tampereella

4.4. ja siirrettiin välittömästi käyttökuntoon

huollettavaksi. Esittelemme sen tai muita PAYLOADER malleja Teille mielellämme,

jos pistäydytte lähiaikoina Tampereella. Tässä Payloader >>satakakskymppisessä>>
on luonnollisesti vakiohienouksina No-Stop Power Shift-vaihteisto sekä turpiini kytkin.
Moottoriteho on kokonaista 300 hv. (Katsokaapa muuten tuota kauhatilavuutta:
se on autokuorma kertaheitolla!)
Rotator Oy on International Harvester-koneiden maahantuoja ja päämyyjä. Tunnettu
Lokomo-huolto vastaa yhdessä Rotatorin piirimyyjien kanssa IH-koneiden nopeasta
ja asiantuntevasta huollosta.
Piirimyyjät: Autovainio Oy Rovaniemi (1) ja Oulu (2), Oy Vaasan Autotarvike Ab
Vaasa (3). O y Turun Laatuauto Ab Turku

(4).Mannermaan Auto Kajaani (S), Lokon

Huolto Oy Helsinki (6). Lappeenranta (7) ja Kuopio (8). Lokomo Oy Tampere (9).
Verratkaa numeroita karttaan!

1

Huolto iirikartta

KAUPPAKATU 3 A

TAMPERE
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Egenskaper hos vakuurnljusbiigssmält stil
Cl'viling. Gerhard Persson, Aktiebolaget ß o f o v s , Bojors, Sverige.
Foredrag yid \7uorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningenr.y:s årsniöte i Helsingfors den 30. 3. 1962

+
VaRenkyld
k opparkokill

Göt

Principskiss av ~akuuin1jus~)åRsuRii

Inledning
\'akuumljusbågssniältning innebär omsmältning under
vakuum av stål som tillverkats på konventionell väg. Den
nedsmältande elektroden framställs genom utsmidning
a v ett normalt göt eller genom gjutning till färdig form.
1 det följande diskuteras i vilka avseenden och i vilken
grad det omsmälta stålet skiljer sig från utgångsmaterialet. Resultaten är väsentligen hämtade från försök
gjorda vid AB Bofors.

kokillens botten, och stålet stelnar därefter företrädesvis
vid periferien i botten. E n viss mängd stål är dock smält
och bildar ett skålformat bad, vars djup är beroende av
b1.a. strömstyrkan i ljusbågen. Så småningom når detta
bad en parabolisk form, som bibehålls under det fortsatta förloppet, om strömstyrkan hålls konstant. Först
vid smältningens avslutning minskas strömstyrkan successivt, varvid baddjupet sakta avtar på sådant sätt a t t
pipebildning undviks.
För a t t bestämma smältbadets form har en radiografisk metod begagnats. På olika avstånd från elektrodens
undre ande inborrades små mängder radioaktivt preparat,
W18s i en ferrovolframlegering. När avsmältningen nåddle
en sådan nivå, föll preparatet ned och löste sig i stålhade?.
Den största koncentrationen av det tillsatta materialet
erhölls just i stelningsfronten och avtog uppåt till följd
av uppblandning från senare avsmält stål. Det färdiga
götet klövs på längden, och med hjälp av fotografisk film
i direkt kontakt med snittytan erhölls autoradiogram
som klart utvisade var stelningsfronten låg i det ögonblick preparatet tillfördes. Fig. 2 visar läget hos stelningsfronter, bestämda pB detta sätt, i ett @ 300 mm YL-göt
av ett lS/S-stål, SIS 2330.
Just i detta stål kan stelningsfronten även bestämmas
ur makrostrukturen - stelningsfronten är vinkelrät mot
kristalltillväxtriktningen, som är lätt a t t observera. Fig.
2 visar a t t överensstämmelsen med resultatet enligt den
radiografiska metoden är god.

Götets stelnande
Redan stelnandet sker på olika sätt i ett konventionellt
göt och i ett vakuumljusbågsgöt (VI,-göt) , som framgår
av fig. 1, där stelningsfronten vid olika tidpunkter inritats i längssnitt genoni göten. I ett normalt göt påfylls
allt stål under mycket kort tid, kanske någon minut, vilket medför att stelningen sker utifrån ytan och inåt tämligen likformigt utefter götets längd. Detta skapar förutsättning för segring mot centrum av de element som
ansamlas i den sist stelnade smältan. Dessutom kan håligheter, pipe, uppkomma nära götets topp till följd av att
stålet krymper vid stelningen. Vid VI,-metoden sker avsmältning och stelning successivt på sådant sätt a t t götet
uppbyggs från kokillens botten och uppåt. E n stelnad
skorpa erhålls omedelbart vid den vattenkylda koppar-

=
Konventionellt göt

YL - göt

Ftg. 1 . Principiellt stelningsförlopp hos konventionellt göt och
vakuutnijusbSgsgöt .
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Fzg. 2 Stelningsfront i 0 300 niiii VL-göt a r SIS 2 3 3 0 , bestairid
ur autoradiograni ___ och ur makrostruktur - - - -
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Fzg 3 Makrostruktur hos M 300 iiim VI,-got a v SIS 2 3 3 0
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Stromstyrka, h A

Ezg. 3 . Smältbadvts d j u p i \-I,-göt av SIS 2X:O s.f.a. strömstyrka
vid olika götdianietrar.

Hur baddjupet varierar med strömstyrka och götdianieter ger fig. 3 en uppfattning om. Förhållandena är
likartade i andra stål, men relationen strömstyrka
baddjup är ej säkert samma. Vissa stal med hög C h a l t
ger sålunda betydligt större baddjup än det rostfria materialet vid samma str8nistyrka.
~

Struktur, smidbarhet
Makrostrukturen 110s ett CI 300 mm XI,-göt av lS S-stil
visas i fig. 't. Kristallerna tillväxer i I T - g ö t i en mer
avhängig av smältbadets form
än i
sned riktning
ett normalt göt. Strukturen är gynnsam s5tillvida a t t
VL-material i regel kriver lägre nedsmidningsgrad än
luftsmält stål för a t t önskade mekaniska egenskaper skall
uppnås.
~~~~

~

~

Mikrostrukturen äindras i allmänhet ej genoiii vakuumsmaltningen. I stål med stora mängder av karbider eller
andra utskiljda faser kan VI,-sniiiltniiigeii ge en jämnare
och mer findispers fördelning a v dessa. 1)etta gör det
möjligt a t t tillrerka stora göt av t e s . snabbstål med
samma goda karbidfördelning som annars e d a s t sma
konventionella göt uppvisar.
E n annan följd av den nämnda effekten är a t t smidbarheten starkt förbättras hos vissa stal, t.es. kryphallfasta Ti-hakiga kvaliteter. Turbinskivor till jetmotorer
tillverkas ur smiden av den typ fig. 5 visar. Stålet är d
Hi, som har riktanalysen
C
Cr
Ni
310
'LY
L7
0.06
I5
25
1.3
2.0
0.3 20
Med luftsmält stål var en komplicerad tempogång nödvändig om bristningar till följd av Ti-karbidanhopningar
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skulle undvikas i det färdiga smidet. \&material ger
möjlighet a t t kapa en lämplig längd a v e t t göt och smida
direkt till slutdimension.

Kemisk sammansättning
Ilet kontinuerliga stelnandet i \'I,-göt ger mindre möjlighet till segring än vad fallet är i konventionella giit.
Homogeniteten eseniplifieras i fig. 6, som visar sammansättningen i olika punkter av e t t göt av ett varmhâllfast
13
Cr-stål. Fiir jämförelse liar även det luftsmälta
stâlets sammansattning angivits. Man ser a t t halterna
av samtliga element ä r ofiirändrade med undantag av
N-, O- och Aln-vardena, soin ä r sänkta och jämna iiverallt utom i giitets topp, där i centrum de lägsta halterna
uppmätts. Detta är en följd av a t t \-id smältavslutningen
stålet utsatts för vakuum under extra lång tid jämfiirt
med övriga delar av giitet.
Btt tiden \Tid vakuum är betydelsefull kan atminstone
delvis förklara varför de mycket l5ga gashalter, som man
teoretiskt kunde vänta sig, ej erhalls vid någon form av
vakuumbehandling av stal. Om jämvikt inträder och
inga störande reaktioner sker, borde H- och N-halterna i
smältan avta med partialtrycket enligt Sieverts lag:

;Hl IN]
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Jämviktshalten av O löst i smältan ä r beroende a v sårä1 C-halt i smälta som partialtryck a v CO enligt

\'id C-halten 1 0, är jäniviktshalten för O 30 ppm i
smälta vid CO-trycket 1 atm och 0.03 ppm redan vid
partialtrycket CO 1 min Hg. (1).
Experimentellt observeras även en kraftig sänkning av
O-halten genom VI,-smältning, betydligt större än vid
andra vakuummetallurgiska processer. Detta beror på
att endast vid VL-metoden hindras det smälta stålet a t t
komnia i kontakt med syre, antingen detta förekommer
fritt i atmosfär eller bundet i slagg eller infodring.
Siinkiiingen i O-halt är emellertid ej sâ stor som den
teoretiska. O-halten nedgâr Iios det 23 I ó Cr-stålet från ca
80 ppm i luftsmält stal till ca 15 ppm i YL-smält, se fig.
7.Legerade stal framställda i basisk ljusbågsugn med två
slagger h5ller ca 50 ppni O , vilket framgår av fig. 9.
Efter omsmältning i \ L u g n är O-halten sänkt till 10 i
20 pi-m. Bilden risar resultat rrh5llna med en serie konstruktions- och rerktygsstal enligt fiiljaiide tabell.

K l .~ P H ,
1/ 12q2

I l a n skulle enl. ¡'i'x m.fl. (1) kunna vänta sig en sänkning
av halten H i smälta fran 30 ppm till 0.03 ppni, d a
H,-trycket sänks frkn 1 atm. till 1D3 mm Hg. I praktiken
finner man a t t halten sänkes från 3--5 ppm i luftsmält
stal till storleksordningsvis 1 ppm i rakuumsniält stal.
Sänkningen är dock tillricklig för a t t helt eliminera risken
för bildning av vätesprickor, flakes, i t.ex. grova smiden.
N-halten nedgick från 'i5 till 30 ppni i det ovan nämnda
13
Cr-stâlet. Sänkningen uppgår i genomsnitt för olika
stål till ca 20 y. i stället för enligt formeln möjliga tre
tiopotenser vid minskning av partialtrycket a v N, från
1 atm till
mm Hg. T)eri främsta orsaken till den ringa
minskningen är a t t smält s t å l vid atmosfärstryck håller
endast en liten bråkdel av jäniviktshalten fLr N.
Analysstille
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I l e t liar ovan nämnts a t t Mn-lialten minskat genom YLsmältningen. kven halten av andra ämnen kan pâverkas.
Olette (2) har funnit att destillation av vanliga föroreningselement sker i mycket olika omfattning. Pb är
mycket lättflyktigt, och ordningsfiiljden ä r därefter Mn,
Cu, Sn, S,As och P. Endast 3ln och möjligen Cu kan
genom destillation avlägsnas ur stål i intressant grad.
För a t t eliminera halva As-mängden niåste ej mindre än
ca 20 9;, F e samtidigt destilleras över.
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Fifi. 6. Sammansiittning hos \'J,-giit a\- varmhållfast 11

Ou

Cr-stål.
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trodtillverkning .
30 -

s

Icke-metalliska inneslutningar

-s

Mekanismen vid syrereningen under VI,-smältning är till
stor del av mekanisk karaktär. Man kan iakttaga a t t
icke-metalliska inneslutningar, ))slaggo,från det nedsmältande stâlet ansamlas pâ badets yta under omsmältningen och sâ smiiningom koncentreras till götets topp yta.
Det är företrädesvis de största inneslutningarna som
försvinner. Fig. 10 visar makroslagghalten, bestämd p i
trappsvarvpror av utsmitt material från det omnämnda
13 % Cr-stålet i luft- och VI,-smält tillstånd, och är angiven som den summerade längden per m2 av inneslut-
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Fzg. 7. Syrehalt hos e t t ‘iariii1i:illfast 1 3
och VL-smalt (VI,)
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/.zg 10 Makroslagghalt ho5 luftwialt (I,) och \’I,-srnalt
arni1iAllfast 11 O 0 Cr-stil
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Pig. 8. Syrehalt hos luftsniilta (I,) och VI,-smälta (VI,) legerade
konstruktions- och verktygsstil.
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Summa slagglängd, mm l m 2
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f ; i g . I I . Makroslagghalt 110s luftsiiiiilta (I,) och VI,-smälta (\-I,)
konstruktions- och ver1;tygsstAl.
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Fig, 12. Yf (t\-&rprov)/V'Z (lliiigsprov) för luftsinalta (I,) och \.J,smälta ( V L ) kontruktions- och wrktpgsst&l.

50

O

Provningstemperatur,

100

C

F i f i . 74. Slagseghet hos längs- ( 1 ) och trcirpro\-er (t) av luft- (I,)
och VI,-smilt (VI.) SIS 255"1, scghiirdat till g~ = 95 kp/mm2 i
dini. 1 0 0 Y 100 nim.
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F i g . 1 3 . <S6 (t\-arprov);05 (lnngsprol-) fiir luftsinälta (L)och \.I.siniilta (VI,) konstruktions- och wrktygsstil.

Fifi. 1::. Slagseghet hos langs- i l ) och ti-hrpro\- it) al- luftsnialt
(1,) och YL-smalt í\-L) SIS 25.50 segliiirdat till
= 11j k p ' m m 2
i dim. l 0 ( 1 x 100 xnm.

verket har i de flesta trappsvarvprov av VL-stâ1 ingen
enda makroskopisk inneslutning observerats.
I fig. 11 redovisas helt analoga resultat för tidigare
nämnda konstruktions- och verktygsstål.
Den sinkta O-haltrn niedfiir alltså en markant minskning av de stora inneslutningar, soni trots noggrannast
niiijliga metallurgiska praxis alltid i viss omfattning fiirekommer i luftsmält stfìl. Antalet syrehaltiga inneslutningar a\- mikroskopisk storlek avtar ocks;, fastän ej i sainma
proportion soni de makroskopiska. Ile smä inneslutiiingarna torde ej heller ha samma skadliga inflytande p k
stälets egenskaper som de stora.

hrottgräns hos släta provstavar lika hos luftsmält och
hos VI,-smält stål. I vissa fall, t.ex. då E'-halten siinks
avsevärt, kan t.0.m. en minskning i sträckgränsvärdet
observeras. Sâ är fallet i b1.a. vissa rostfria stål.
Cr-stâ1
Omfattaiide försök (3) pâ e t t varnihållfast 2 3
visar däremot a t t brottgränsen hos anvisad prorstav
ijkar frân ca 155 till 180 kp/mm2 genoin \-L-smiiItning.
1)essutom är spridningen minskad och förekom-<ten av
extra laga värden eliminerad..

Mekaniska egenskaper
htrack- och brottgvuzs
Mekaniska egenskaper forbattras i regel genom VI,-smaltning. Vid given varniebehandling a r dock strack- och

T i o 12 fvnktio12

Kontraktionen hos dragprovstavar päverkas gynnsamt

genoni YL-smältning, speciellt Iios prov uttagna tvärs

\dsnings- eller smidestågans riktning. Fig. 12 äterger
kvoten mellan kontraktion fiir tviirprov och kontraktion
fiir längsprov hos serien konstruktions- och verktygsstäl.
Hos luftsmält stål ä r kvoten i regel omkring 0.6 och ökar
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till genomsnitt 0.8 hos VI,-smalt stål. I vissa fall har t.o.tn.
högre kontraktion observerats i tvar- rin i längsriktningen

Födängning
VI,-smältning förbiittrar även forlängningen till brott
vid dragprovning, och mest påtagligt i tvärriktningen.
Kvoten mellan fiirlängning hos tvärprov och förlängning
hos längsprov har sitt förekomstmaximum vid 0.7 hos
luftsmält stål och vid 0.9 hos YL-stål. som fig. 13 v',isar.
Resultaten i denna fig. hänför sig till samma stål soni i
fig. 12.

Slagseghet
Slagsegheten hos CrS'ilIo-stalet SIS 2 3 1 okas nagot hos
pror uttagna i valsningsriktningen och avserart hos pro\i tvarriktningen, se fig. I$.
Prorstavarna var uttagna fran

stang 100 x 100 mm, seghärdad till h e = !
)5 kp/mm2.
Ahscissan är provningstemperatur och ordinatan siagseghet i kpni, bestämd med V-provstav.
Som ett ytterligare exempel visas i fig. 15 slagsegheten
sotii funktion av provningstemperattlren i tvär- och längsprov hos hejarstansstålet SIS 2550, seghärdat i ditnension 100 x 100 mm till 68 = 115 kp/mni2. VL-smältningen höjer i detta fall genomgâende slagsegheten.

't,izuttiiiizgshdllfast~et
Hos ett seghärdat CrNiMo-stal har utniattningshallfastheten iikat ca 10 9, genom vakuumsniältningen, se fig.
Iti ( i ) .Stalets sammansättning är
Cr
Xi
No
C
1.5
2.8
0.3
0.35
Kurran avser utmattningshallfastheten for längspror e r uttagna ur stång med drygt 1ti0 kp/nim2 brottgräns
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F i e 26 ~'tiiiatttiinashS1lfasthet (pulserande dragning) ho5 luftoch T I , smalt (VI,) HRO ;;ivid UB = I 6 5 kp/nim2
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Fig. 18. Krypbrottförlängning hos luft-stiialt ( I , ) och \-L-smalt
(VI,) A 286.
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F t g . 1 7 . I~tiiiattiiingsh~llfastliet(rot. böj,) vs brottgräns fiir
luftsmalta (I,)samt \71,-smPlta (\-I,)och ral;uu:ilinduktionssnlalt3
(VII höghillfasta stål. (1,itteraturdata ~ i - 1 0 ~ ) .

Fic Z!). Krypbrottid hos luftsmrilt (I,) och \-I,-smalt (\-I,)A 2 8 6 .
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och hänför sig till provning under pulserande dragning.
Roterande böjutmattningsförsök ger lägre ahsolutvärden
men VI,-smältningens gynnsamma inverkan kvarstar.
I litteraturen finns en mängd undersökningar med helt
analoga resultat. Speciellt vid mycket höga brottgranser
har vakuumsmältning gynnsamt inflytande pâ utmattningshållfastheten, vilket framgår a v fig. IT, där mätresultat från olika källor (4---10) och innefattande ett flertal stål sammanställts i form a v två spridningshand.

Kryphillfasthet
För starkt påkända detaljer som arbetar rid temperaturer över ca 6 0 0 "C i t.ex. jetmotorer och ångturbiner är
materialets krypegenskaper bestämmande för dimensioneringen.
Fig. 18 aterger en frekvenskurva över förlängningen till
krypbrott hos ett antal charger a r det ovan nämnda k r y p
hallfasta stalet A 286. VI,-smältningen ger förbättring
främst därigenom a t t antalet charger med liten krypbrottförlängning starkt reduceras.
Tiden till krypbrott har även ökat, vilket áterges i
fig. 19.
Hos det fiirst omnämnda 13 y. Cr-stålet sker genoni
VI,-smältning ingen fiirlängning a v krypbrottiden, mätt
på slät provstav, niedan däremot en kraftig ökning av
denna inträder för anvisad provstav.

Exempel på användning av VL-smält st Ll
h'onstruktionsstdl

~~~~

I 'erktygsstil
Uet har redan nämnts, a t t VI,-metoden tillåter framställning a v stora snabbstålsgöt med god karbidfördelning,
lämpliga för b1.a. grova fräsar. VT,-smält snabbstål begagnas även i kullager, som arbetar vid förhöjd temperatur.
Stâ1 av 5 CrMoV-typ begagnas i VT,-smält skick som
ultrahöghallfast konstruktionsniaterial inom robottekniken.
Man kan tillverka stâ1 för kallvalsar, t.ex. för folieralsning, da kravet är a t t ytan maste vara helt fri frân fel pâ
grund av inneslutningar.
l k n höjda utmattningsh~llfasthetenoch slagseglieten
kan utnyttjas i b1.a. kallstansverktyg.
Rostfria stal
Tack vare den låga halten inneslutningar kan av vakuunismält 1X/t;-sMl framställas trâd och riir med mycket
klena dimensioner.
E11 t y p a v martensitiskt rostfritt st61 (0.90 "6 C, 17
Cr, 0.6 "!{) 310) begagnas för kullager vid hiiga temperaturer.
I<v~,bhdllfnstc*stddL

YL-smält seghärdningsst8 av CrNo- eller CrKilIo-t>-p,
ofta med fiirhiijd Si-halt begagnas i b1.a. landställ och
andra högt pákända detaljer till flygplan och används
även i raketmotorhiiljen för satelliter och missiler.
I vissa kuggviixlar till flygplan specificeras YL-smdt
sätthärdnings- och nitrerstål.
Ett väsentligt anviindningsområde ä r högt piikäncla
kullager. Fig. 20 visar kassation på grund av inneslutningar i kullagerringar av stål framställt genom luftsniältning, vakuuminduktionssmältning resp. VI,-smältning
(11). Trots a t t VI,-materialet f å t t vidkännas de strängaste
fordringarna, ger det den minsta förekomsten av icke
godkända detaljer. 1,ivslängden hos lagren ökas hetydligt på grund a v VI,-smältningen.
Den låga slagghalten ger en yta, som ä r lämpad för
sådan metallisk ytbeläggning, som måste fylla höga krav
på jämnhet och tiithet.
Frihet fran viitesprickrisk i förening med det minskade
kravet pa nedsmidningsgrad giir det möjligt a t t ur stora
3lax.längd hos til1:itn:i
ickenietalliska inneslutning ar.

Lagerbanan

ll-göt
de största amerikanska iir f.n. pa ca 60 ton -tillverka mycket stora smiden med höga fordringar pa
hällfasthet och palitlighet, t.es. avsedda fiir rotorer i
elgeneratorer.

I

ihriga
v t or

Bas
Ijusb.

1 3.o

0.79 m m

6 . 3 5 11ir11

1-1

3.8

0.79 mm

ii :I5

iiiiii

Fzg. '70.Ej godkinda kullagerringar pB grund ax- slagg hos I i l i t smalt, vakuurninduktionssrnalt (VI) och rakuumljusb8gssiri:ilt
(VI,) stål. (Enl. Morrison m,fl.)

Soni redan framgatt utnyttjas \71,-sn~ältningensmöjlighet till förbättrade duktilitets- och krypegenskaper i
stor utsträckning av ledande tillverkare inom jetmotoroch gasturbinindustrin, speciellt fiir kritiska detaljer sâsom kompressor- och turbinskivor. Man fäster i detta fall
den allra största vikt vid det vakuumljushagssmälta
niaterialets jämnhet och pâlitlighet.

Jämförelse mellan olika vakuummetallurgiska metoders
inverkan på stålets kvalitet.
I fig. 2 1 visas schematiskt franiställniiigsi~ietodensinflytande pâ stålkvaliteten i stigande kostnadsffjljd (1 2 ) .
Vakuumavgasning, som är den enklaste och billigaste
vakuummetallurgiska processen, ger \-¡ss minskning a v
stalets halt av gaser, speciellt H. 1)essutoni uppnar de
mekaniska egenskaperna bättre jiimnhet iin i ordinärt
stal. Segringstendens och varnibearbetharhet parerkas ej,
och förbättringen i slagghänseende biir väntas vara relativt mattlig, eftersom man fortfarande har atminstone
t1.a källor till inneslutningar, nämligen slaggtäcke och
keramisk infodring.
\'akuumljusbagssniältningen ger de redan omtalade
fiirtlelarna: starkt sänkta halter av H och O, mycket låg
halt av makroskopiska inneslutningar, liten segringsbenägenhet, utmärkt varmbearbetbarliet smit förbättrade och framför allt jämnare mekaniska egenskaper.
Sammansättningen bestämmes helt, utom vad gäller gashalt, av elektrodens analys. Merkostnaden fiir VL-smält
stä1 ä r i dag 3-3 kr/kg.
\.akuuniinduktionssmältning ger även lag gas- och
slagghalt. En källa till exogen slagg finns dock: smältdegelns infodring. Förbättring i rarmbearbetbarhet samt
niekaniska egenskaper erhålls, men segringstendensen
är densamma som hos luftsmält stal, eftersom stålet
stelnar i kokiller pa konventionellt sätt. Möjlighet finns
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Källa till exogena
inneslutningar
Process
luft

1

slaggtäcke

I

kerani.
mat.

Fzg. 21. FrarristalltlingsrIietodens inflytande på stålets kvalitet

~

till noggrann kontroll a v sammansättningen hos smältan.
Processen ä r dyrare än VL-smältning.
Användning av de tvb vakuumsmältmetoderna i e t t
duplexförfaraide
induktionssmält stål i elektrod som
omsmälts i VI,-ugn - ger båda metodernas fördelar men
ställer sig annu sa länge mycket dyrbar.

Seg-

Halt

rings-

inne-
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slutn.
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Varmbearbetbarhet
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in vacuum arc furnace has on different properties such
as structure, composition, contents of slag and mechanical
properties of a series of constructional steels, tool steels
and certain high-temperature steels. The application of
vacuum arc melting is illustrated by examples and a
comparison is made between the influence of different vacuum metallurgical methods on the steel quality.
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Kostutusilmiöistä
eräissä metalli-oksidisvsteemeissä
J

Professori Jifatti T i k k a n e n , l'ek n illinen korkeako u1u , H e l s i n k i

Yleistä
Pintajännitys- ja kostutusilniiöillä on nimenomaan metallurgian alalla huomattava merkitys sekä teoreettisessa
että käytännöllisessä mielessä. Tyypillisinä esimerkkeinä
voidaan mainita kuonien ja metallisulien väliset reaktiot, metallisulien, kuonien ja kiinteiden uunivuorausten
väliset reaktiot, juotosilmiöt, emalointireaktiot jne. On
kuitenkin syytä korostaa, että kostutusilmiöt eivät rajoitu tapauksiin, joissa ainakin toinen faaseista olisi nestemäisenä, vaan myös reaktioihin kiinteiden faasien välillä. Erään sopivan esimerkkiryhmän tällaisista muodostavat ne kostutusilmiöt, jotka suurelta osalta ratkaisevat sellaisten heterogeenisten materiaalien kuten kovametallien ja kerametallien (cermets) sisäisen rakenteen
ja siten niiden fysikaaliset ominaisuudet.
Viime vuosina on erikoisesti tutkittu sellaisten kerametallien valmistusta ja ominaisuuksia, joissa metallifaasin lisäksi on huomattavia määriä tiettyjä stabiileja
oksideja. Tunnettua on, että tällainen rakenne pystyy
sopivissa tapauksissa antamaan materiaalille varsin suuren kuumalujuujen ja hyvän virumiskestävyyden. Edellytyksenä kuitenkin on, että metallimatriisin ja siihen
dispergoitujen oksidihiukkasten välillä vallitsee riittävän
hyvä kostutus, koska muussa tapauksessa hienot oksidihiukkaset voivat agglomeroitua korkeissa lämpötiloissa.
Sellaisten oksidihiukkasten agglomeroituminen, joi ta
metallifaasi pystyy sopivasti kostuttamaan, tapahtuu
huomattavasti vaikeammin, koska hiukkasia ympäröivät
metallikalvot pitävät hiukkasia erillään toisistaan I ) .
Huolimatta siitä, että kostutusilmiöiden merkitys
juuri tällaisissa tapauksissa on aivan perustavaa laatua,
ei niitä ole tutkittu kuin aniharvassa tapauksessa. Täma
johtuu toisaalta siitä, että tietomme näistä ilmiöistä ovat
varsin vajavaiset, toisaalta käytännöllisistä vaikeuksista
tutkimuksia suoritettaessa. Ennenkaikkea ilmenevät
nämä vaikeudet kiinteän materian pintajännitystä ja
siihen liittyviä tekijöitä niäärättäessä. Käytännössä onkin pakko ainakin toistaiseksi kiertää näitä vaikeuksia
siten, että työskennellään olosuhteissa, jolloin toinen
tutkittavista faaseista on nestemäisenä. Tällöin lähdetään
siita olettamuksesta, että käytännössä ei ole mainittavaa
erovaisuutta nestemäisen ja kiinteän faasin käyttäytymisessä. Tähänastiset tutkimukset ovat osoittaneet, että
tällainen olettamus yleensä osuu oikeaan kun kyseessä
on sulan tai kiinteän metallin kostutusreaktiot.
Kostutustutkimuksissa käytetään tavallisimmin nk. sessile drop-menetelmää, jossa mitataan tasaisella kiinteällä
alustalla lepäävän pisaran ääriviivat ja sen avulla sekä
pisaramateriaalin pintajännitys kaasufaasin suhteen että

sen sekä alustamateriaalin välinen kostutus (wetting).
Kostutuksen mittana käytetään yleisesti nk. kontaktikulmaa 0 (Kuva 1). Tavallisesti mainitaan, että nestefaasi kostuttaa kiinteätä alustaa, kun O < 90" ja, että
se ei kostuta sitä, mikäli O > 90". On kuitenkin syytä
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Kuva I , Kaavio kontaktikulman mittausperusteista.
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Kuva 2 . Ti-lisäyksen vaikutus sulan nikkelin ja kiinteän alurniinioksidin väliseen kostutukseen.

korostaa, että näin yksinkertainen määrittely ei ole oikeaan osunut. Alsiallisempaa on puhua kostutuksen eri
asteista eikii väittää, että minkäänlaista kostutusta ei
esiinny, mikäli 0 ( 90".
Kontaktikulman suuruus voidaan laskea tunnetun l-oun:in yhtäliin avulla:
v
, s\

.-ys
-

+ YL\- * cos B

= pintajännitys kiinteän ja kaasufaasin välillä
(solidvapor), ;'sL = pintajännitys kiinteän ja nestefaasien välillä (solid-liquid) sekä yI,v = pintajännitys
neste- ja kaasufaasien välillä (liquid-vapor).
Ilmeistä on. että suure ysr, (interface tension) ei ole
mikään yksikäsitteinen suure kuten esim. pintaj ännitys
puhtaan nesteen ja puhtaan kaasun välillä. Sen suuruus
on itse asiassa eräänlainen mitta siitä kemiallis-fysikaalisesta vuorovaikutuksesta, joka esiintyy faasien välillä.

jossa
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Periaatteessa tulisi sen aina olla vakio, kun systeemi on
todellisessa tasapainossa. Käytännössä on varsin usein
vaikeata saavuttaa tasapainoa, koska monet reaktiot
kiinteissä faaseissa tapahtuvat verrattain hitaasti.
Kysymys siitä, mitkä perustekijät todellisuudessa säätävät kostutuksen metallin ja oksidifaasin välillä, on
toistaiseksi suhteellisen epäselvä. Tästä johtuen ei vielä
ole kehitetty mitään varsinaista teoriaa tämän ilniiiin
selvittämiseksi. Eräs seikka lienee kuitenkin varma tässä
yhteydessä. Ellei kahden tällaisen faasin (metallin ja
oksidin) välillä esiinny minkäänlaista kemiallista vuorovaikutusta, ei myöskään mitään kostutusta voi ilmetä.
Kemiallisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan tässä niyiis
liukenemisreaktioita, jähmeiden liuosten muodostumista
jne. Kun kemiallinen vuorovaikutus faasien välillä lisääntyy, kasvaa myös niiden välinen kostutuskyky.
Tutkimukset osoittavat, että useimpien sulien metallien
ja kiinteiden stabiilien oksidien välinen kostutus on erittäin vähäistä. Niinpä ovat sulan raudan, nikkelin ja
koboltin kontaktikulmat alurniinioksidin, kalsiumoksidin
ja magnesiumoksidin pinnalla suuruusluokkaa 130150°, ts. kostutus on hyvin vähäinen. Edellytyksenä on
tällöin, että mittaukset tehdään täysin neutraalissa tai
pelkistävässä ilmakehässä. Tässä tapauksessa selittyy
vähäinen kostutus sillä, että kyseessä olevat faasit eivät
olennaisesti pysty reagoimaan toistensa kanssa. Fysikaalisesti tätä voitaisiin ilmaista toteamalla, että kiinteän
oksidin pinnalla on pääasiassa negatiivisesti varattuja
happijoneja, joiden varaus vaikuttaa poistyöntävästi
nietallifaasin vastaavasti negatiiviseen elektronipilveen.
Kostutus paranee huomattavasti, mikäli oksidi pystyy
reagoimaan metallin kanssa. Tyypillinen esimerkki tällaisesta tapauksesta nähdään kuvassa 2, jossa osoitetaan,
miten pienet Ti-lisäykset sulaan nikkeliin tuntuvasti
parantavat nikkelin ja alurniinioksidin välistä kostutusta z). Tässä tapauksessa on kostutuskyky esitetty
faasien välisen energian muuttumisena (interface energy).
Selityksenä on, että Ti reaktiivisena metallina pystyy
reagoimaan aluminioksidin kanssa ja siten aiheuttamaan
kostutuksen kasvun. Puhtaan nikkelin ja alurniinioksidin
välinen affiniteetti on siksi vähäistä, että vastaavaa ilmiiitä ei juuri ollenkaan pääse tapahtumaan.
Samoin kasvaa sulan hopean ja kiinteän aluniiinioksidin välinen kostutus, jos hopeaan lisätään hieman kuparia3). Tämäkin vaikutus selittyy sillä, että kuparin ja
aluniiinioksiidin välinen affiniteetti on huomattavasti
suurempi kuin hopean ja alurniinioksidin välinen kemiallinen vuorovaikutus. Yleistä on edelleen, että metallin ja
oksidin välinen kostutus paranee, jos metalliin pääsee
liukenemaan happea').
Vastaavia vaikutuksia voidaan aikaansaada muuttamalla kiinteän oksidin kokoomusta. Kuten jo edellisessä
mainittiin aiheuttaa metallifaasin että oksidifaasin välinen elektrooninen vastavaikutus sen, että kostutus
pysyy erittäin pienenä. Niissä tapauksissa, joissa oksidifaasi on luonteeltaan puolijohde, on mahdollista huomattavasti muuttaa oksidifaasin elektroonisysteemiä ja
vastaavasti sen kostutusreaktioita metallifaasin kanssa.
Ensimmäisenä lienevät tätä ajatusta kehittänyt neuvostoliittolainen Eremenko 5 , 6 , joka on korostanut sitä
merkitystä, mikä kemiallisella reaktiotaipumuksella on
kahden tällaisen faasin väliseen kostutukseeti. Edelleen
on hän osoittanut, että useassa tapauksessa oksidifaasin
sähkönjohtokyky ja sen kostutuskyky nietallifaasin suhteen on suorassa suhteessa toisiinsa. Jälkimmäinen väite
ei kuitenkaan liene yleispätevä alkuperäisessä muodossaan, koska eräissä tapauksissa paras kostutus on aikaan-
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saatu sellaisilla oksidialustoilla, joiden s2hkSjohtokyky
on ollut mahdollisimman alhainen]).
Seuraavassa esitetään eräitä omia tuloksia sulan koboltin ja nikkelin suhtautumisesta erilaisiin oksidisys teemeihin.
Kokeellinen osa
Lähtöaineina käytettiin Co (99,99 ob Co) ja S i [99,99 o0
Ni) sekä JIgCO,, CaCO,, Co (NO,), ja S i ( K0, J 2pro analysi. Jähmeät oksidiliuokset valmistettiin toistuvasti hehkuttamalla välijauhatuksia käyttäen eri seoksista karbonaattien ja metallihydroksidien välillä. Koboltti- ja nikkelihydroksidit valmistettiin nitraattiliuoksista amnioniakkisaostuksella. Oksidijauheet puristettiin mataliksi
sylintereiksi, joista sintraamalla ilmassa 1 500" C länipiitilassa valmistettiin sopivat alustat kokeisiin.
Xttauksissa käytettiin sessile drop-menetelmää, ja
laitteistona oli Leitzin kuumennusmikroskooppi (Kuva li),
jolla voidaan tyiiskeniiellä eri kaasufaasej a käyttäen tnaksimilämpötilan ollessa 1 750" C. Niissä kokeissa, joiden
tuloksia seuraavassa esitellään, on kaasufaasina käytetty
hitaasti virtaavaa typpikaasua, josta happi poistettiin
hienojakeisella kuparikatalyytillä 200" C lämpötilassa.
Oksidinäytteiden sähkönjohtokyky määrättiin 1 250" C
lämpiitilassa hapessa, ilmassa ja happivapaassa typessä.
Niiytteinä oli tiheäksi sintrattuj a oksidisylintereitä, joiden
kontaktipinnat oli platinoitu.
Kuvassa G nähdään, miten sulan koboltin kontaktikulma oksidialustalla riippuu tämän Coo-JIgO-pitoisuuksista. Näissä kokeissa kontaktikulman arvo vakiintui
n. 5- 10 minuutin kuluessa, josta syystä mittaukset ovat
suoritettu 20 min. odotuksen jälkeen. Selvää on, että jo
suhteellisen pienet MgO-lisäykset kobolttioksiidiin tuntuvasti pienentärät kostutusta. Samanlainen vaikutus nähdäan kuvassa 5, jossa esitetään sulan koboltin ja CaOpitoisen kobolttioksidin välisen kontaktikulman riippuvuus CaO-pitoisuudesta. Näissä kokeissa ei kaikkia CoO:n
ja CaO:n välisiä pitoisuuksia voitu tutkia, koska ne sulivat käytetyissä lämpötiloissa.
Vastaava ilmiö nikkelille näillä oksidialustoilla nähdään kuvista 4 ja 5.
Kuvassa 6 nähdään MgO-pitoisen kobolttioksidin sähkiinjohtokyvyn riippuvuus MgO-pitoisuudesta eri kaasufaaseissa. Kuten suorasta 4 näkyy, pienentää n. 1 mooliprosentin suuruinen NgO-lisäys johtokyvyn kymmenenteen osaan. Tässä tapauksessa tulos sopii yhteen Eremenkon teoriau kanssa.
Kuvassa 7 nähdään vielä nikkelin ja Nio-RlgO-alustan
välisen kontaktikulman riippuvuus MgO-pitoisuudesta.
'I'ässakin tapauksessa tulokset ovat täysin samanlaiset
edellisten kanssa. Kuvaan on lisäksi piirretty eräitä Eremenkon tuloksia, jotka osoittavat, että edelläesitetyt tulokset pätevät myös lyijyn, hopean ja kuparin suhteen.
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syntyminen stökiometrisestä muodosta voidaan esittiia
seuraavan reaktiokaavan avulla:

14 O&)

2 Co*-

i-

= 02-

i' )

COX-

Tämän reaktiokaavan mukaan kasvaa oksidihilaii
happiylimäärä siten, että kaasufaasista siirtyy happiatomi hilaan riistämällä kahdelta hilan Co2 -jonilta
elektronin kummaltakin, jolloin se voi esiintyä C P jonina. Tälliiin muodostuu siis kaksi Co3 -ionia ja edelleen yksi kationivakanssi ( U C o 2 - ) , ts. tyhjä hilapaikka
ilnian vastaavaa Co2--jonia. Mainittakoon, että ylläoleva
reaktio on tasapainoreaktio, jonka arulla on mahdollista

koboltin ja nikkelin kontaktikulniat erilaisilla
Co0-JIg0-alustoilla
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Tulosten tarkastelu
Seuraavassa rajoitutaan ainoastaan systeemin Co-CoOMg0 tarkasteluun. Tarkoituksena on osoittaa, että tässä
tapauksessa kostutuksen vaihtelut eri tapauksissa voidaan selittää oksidiyhdisteiden puolijohdeteorioiden
avulla varsin pitkälle.
Lähtökohtana tarkastelussa on toteamus, että Co0
(samoinkuin N i 0 ja FeO) on nk. p-tyypin puolijohde.
Sen kidehila muodostuu koboltti- ja happijoneista ja sen
kokoomus on epästökiometrinen ja voidaan esittää muodossa COO, p,,. Tällaisen epästökiometrisen kobolttioksidin
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K u b a .5 Sulan koboltin kontaktikulma Co0-Ca0-alu\toilld
wl:m nikkelin kontaktikulmat Nio-CaO-alustoilla.
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laskea oksidin virheiden (Co3f-jonienja kationivakanssien)
määrien riippuvuus tasapainossa vallitsevasta happipaineesta.
Oleellista tässä yhteydessä on, että tällaisen epästökiometrisen oksidin sähkönjohtokyky on suoraan verrannollinen Co3-!--pitoisuuteenhilassa. Tämä on ymmärrettävissä siten, että Co3 + -joni on CoZL-joneistamuodostetussa hilassa instabiili joni, joka erittäin herkästi ottaa
vastaan elektronin muuttuakseen stabiiliin olotilaan eli
Co2 -joniksi. Sähkön johtuminen tällaisessa hilassa
tapahtuukin elektronivaihtona Co2 - ja Co3- -jonien
vdillä.
Kiinteän metallioksidin reaktiokyky on riippuvainen
sen virheellisyydestä. Itse asiassa voidaan sanoa, että
useat hilavirheet ovat eräässä mielessä reaktiokomppo'

~

I

nentteja, josta johtuen tällaisen aineen reaktiokyky riippuu pääasiassa hilavirheiden määrästä. Ylläesitetyssä
tapauksessa ovat kobolttioksidin Co3 1- ja 0 Co2+pitoisuudet hilavirheitä. Koska nyt sähkiinjohtokyky on
suoraan verrannollinen Co3+-pitoisuuteen, voidaan todeta, että ainakin periaatteessa sekä oksidin reaktiviteetti (ts. kyky reagoida kemiallisesti) että sen sähkönjohtokyky muuttuvat samalla tapaa hilarakenteen virheellisyyden muuttuessa. Tältä pohjalta on ymmärrettävä aikaisemmin mainittu Eremenkon teoria kostutuksen, kemiallisen affiniteetin ja sähkönjohtokyvyn suhteesta toisiinsa. Se sopii ilmeisesti p-tyypin puolijohteille,
mutta ei ole sanottu, että s a m pitää paikkansa muille
puolij ohdetyypeille.
Tarkastelemme edelleen, miten reaktioyhtälön (1) mukainen tasapaino häiriintyy, kun systeemiin tulee mukaan
sula metallinen koboltti, ts. tarkastelemme tilannetta, jossa
sula kobolttipisara on kiinteän kobolttioksidin pinnalla.
Jos kaasufaasin happipaine pidetään siksi matalana, että
sulaan kobolttiin voi vain liueta happea, mutta että se
ei hapetu kokonaan oksidiksi, voidaan metallin ja oksidin vuorovaikutusta kuvata seuraavan reaktioyhtälön
avulla:

Co (1) i- 2 C03f

4

Kuva 6 . CoC)-DIgO-seostea sähkönjohtokyky 1250'C lämpötilassa
eri kaaaufaaseissn.
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Kuva 7 . nri nir-tallien j a NO-Mg0-alustojen d i s e t kontaktikul XI1 :I t .

+ 0 Coz+ = 3 Cos-

(2)

Tämän mukaan siis sulan metallin kobolttiatonii reagoi
kahden hilassa olevan Co3+--jonin kanssa luovuttaen
kummallekin yhden elektronin. Täten se jonisoituu ja
pystyy siirtymään oksidihilaan. Koska happijonien määrä
tällöin pysyy muuttumattomana, vähenee happiylimäärä
vastaavasti, joka reaktiokaavassa ilmennetääu kationivakanssin vähenemisenä.
Aikaisemmin esitetty toteamus4, jonka mukaan kostutus tällaisissa systeemeissä kasvaa: kun happea liukenee metalliin on selitettävissä edelläesitettyyn perustuen
seuraavasti. Jos pidämme kiinni olettamuksesta, jonka
mukaan kostutus kasvaa, kun kemiallinen vuorovaikutus
faasien välillä lisääntyy, niin tulee reaktiokaavan (2) mukaisesti kostutus sulan Co:n ja kobolttioksidin välillä olemaan sitä suurempi mitä enemmän oksidihilassa on virheitä eli Co3 1 -joneja ja kationivakansseja (0
Co2-+), ja
siten mitä suurempi on oksidin sähkönjohtokyky. Reaktiokaavan (1) mukaisesti oksidin virheellisyys kasvaa metallin
kanssa tasapainossa olevan kaasun happiaineen kasvaessa ja, koska tällainen luonnollisesti lisää myiis metalliin
liukenevan hapen määrää, on alussa esitetty toteamus
näin ollen täysin johdonmukainen seuraamus edellisistä
perusteista.
Kuvassa 4 näkyvä MgO-lisäysten kostutusta pienentävä vaikutus on periaatteessa selitettävissä samaan tapaan kuin edellä. Kuten kuvasta 6 näkyy, pienentää
Argo-lisäys kobolttioksidin sähkönjohtokykyä huomattavasti. Vaikutus on niin suuri, että sitä ei voida selittää
pelkästään laimennusefektinä. Ilmeisen todennäköistä on,
että oksidihilaan lisätyt Mg2+-jonit häiritsevät niitä
kineettisiä edellytyksiä epästökiometrisessi oksidihilassa,
joihin perustuu reaktioyhtälön (1) mukainen virhetasapaino hilassa. Tässä tapauksessa tämä häiriövaikutus
johtaa virheellisyyden ja sen mukana sähkönjohtokyvyn
pienenemiseen, kuten kokeelliset tulokset osoittavat.
Kuvasta 4 nähdään edelleen, että sulan koboltin ja
JZg0:n välinen kostutus paranee huomattavasti kun magnesiumoksidiin lisätään pieniä määriä kobolttioksidia.
Tässäkin tapauksessa selittyy ilmiö samaan tapaan kuin
edellisessä on osoitettu. Erittäin stabiilin Mg0:n hilarakenne tulee Coo-lisäyksen ansiosta virheellisemmäksi ja
sen johtokyky kasvaa ja seurauksena on siten entistä pa-
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rempi reaktiomahdollisuus sulan metallin ja oksidifaasin
välillä.
Tämä jälkimmäinen ilmiö on vaikuttamassa niissä kerametalleissa, joissa kobolttimatriisiin on lisätty pieniä
määriä XgO tarkoituksella lujittaa metallifaasia ja lisätä
sen virumislujuutta korkeissa lämpötiloissa. Tutkimukset
ovat osoittaneet, että jos tällainen kerametallimateriaali
valmistetaan sintraamalla Co-jauheen ja Mg-jauheen
seoksia pelkistävässä ilmakehässä, ei syntyvällä materiaalilla ole toivottuja ominaisuuksia. Jos sen sijaan käytettävä sekajauhe valmistetaan pelkistämällä Co0:n ja
31gO:n välisiä jähmeitä oksidiliuoksia sellaisissa olosuhteissa, että pelkistetyssä jauheessa on pieniä määriä pelkistymättörnään MgO:n liuennutta kobolttioksidia jälellä
ja, jos tätä jauhetta sintrataan neutraalissa ilmakehässä,
saadaan materiaali, jolla on erittäin hyvä virumisluj uus
ja suuri kuumalujuus. Syynä tähän on, että tällaisessa
tapauksessa ilmenee suhteellisesti paljon parempi kostutus metalli- ja oksidifaasien välillä kuin tapauksessa,
jolloin sintrataan puhtaan 1lgO:n ja metallin seoksia.
Hyvä kostutus puolestaan merkitsee sitä, että stabiileilla
oksidihiukkasilla on kostutuksen ansiosta mahdollisuus
jäykentää niitä ympäröivää metallihilaa suhteellisen
etäällä niistä ja siten vaikeuttaa rakennetta heikentävien
dislokaatioiden liikkeitä hilassa.
Kuvasta 5 nähdään, että pienet Coo-lisät kalsiumoksidiin eivät paranna kostutusta koboltin ja Ca0:n välillä. Tämän mukaisesti ei CaO-lisäysten tulisi vaikuttaa
koboltin kuumakestävyyteen samalla tapaa kuin MgO.
Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että Ca0:lla ei ole
minkäänlaista kuumalujuutta lisäävää vaikutusta koboltissa.

-

Yhteenveto
Kemiallisia vuorovaikutuksia eri faasien välillä on tavallisesti käsitelty varsin pintapuolisesti. Syynä on ollut
ennenkaikkea se, että tietomme niistä ilmiöistä, jotka
mainittuja tapahtumia säätävät, ovat olleet täysin riittämättömät. Tämä koskee sekä kiinteän aineen kemiaa j a
fysiikkaa että myös tasapainoreaktioita eri faasien välillä.
l3dellä esitetyt ajatukset, teoriat ja koetulokset on
esitetty tarkoituksella antaa impulsseja niille, jotka ovat
kiinnostuneita tutkimaan metallurgian alaan kuuluvia
kysymyksiä uusimpien ajatusten valossa. On syytä muistaa, että nimenomaan metallurgian alalla on legio reaktioita ja ilmiöitä, joissa vuorovaikutus eri faasien välillä
on luonteeltaan sellaista, että se edellyttaa juuri kostutuskysymyksen perusteellista tarkastelua
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Summary
The chemical interaction between metallic and oxidic
phases at high temperatures depends on the relative stabilities of both phases. When the oxidic phase is a semiconductor of p-type, then the interaction and the electronic
conductivity of the oxide are changing in same direction.
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Esitys uudeksi kaivoslaiksi
Teollisuusneuvos H e r m a n Stigzelius, K a u p p a - j a teollis.u.us.minister~ö,Helsinki

Suoineii Hallitris nlztoi 2 @üiiviiniiinurraskuutu 1962
esityksen Eduskziiiizalle uudeksi kaiz'oslaiksi.

Esill¿i ole7m.w kiybituksessa p y r i t ä h p¿i¿ipiivteittiin sehittämiiiit lakiesityksen perusteluja, tiirkeimpirn wiuutosteu laatua ja lakiehdotuksen sisiiltiiii.

A. Yleiset perustelut
Maamme kaivosteollisuus on sen jälkeen, kun nyt voimassa oleva kaivoslaki annettiin vuonna 1943, huomattavasti laajentunut. \henna 194i nostettiin maamnie kaivoksista ja louhoksista yhteensä n. 1 ,ï milj. tonnia malmia, kalkkikiveä ja muuta kiveä. Vuonna 1947 kokonaisnosto ensimmäisen kerran nousi yli 2 milj. tonnia. Vuonna
1962. vastaava luku oli noin 8 milj. tonnia. Sanialla tämän valtavan tuotannon volyymin nousun kanssa on
kaivosteollisuuden kansantaloudellinen merkitys kasvanut. Kalkkikiven louhinta muodostaa perustan yhä
laajentuvalle sementtiteollisuudelle ja muulle kotimaan
markkinoita tyydyttävälle rakennusaineteollisuudelle.
Maanime on saavuttanut tärkeän aseman viejäniaana
kuparin, sinkkirikasteen, nikkelin, vanadinpentoksiidin
ja seleenin osalta. Myös rautamalmia, ilmeniittiä, asbestia
ja maasälpää viedään merkittävissä määrin. Kotimaisen
rikkikiisutuotannon varaan on perustettu huoniattava
jalostusteollisuus. Kultaan ja hopeaan nähden on inaannie suurin piirtein omavarainen. Tuotetaan lisäksi kvartsia, talkkia, lyijyä jne. Kaivosteollisuuden tuotannon
laajentuessa ja monipuolistuessa on a\-autunut yhä uusia
näkiialoja maamme metallurgisen, kemiallisen, keraaniisen ja muun teollisuuden kehittämiseksi. Laajentuva
teollisuus etsii jatkuvasti uusia artikkeleita ja kaipaa
kehittyessään yhä uusia kivennäisraaka-aineita
niyös sellaisia, joiden teollista merkitystä aikaisemmin
ei ole oivallettu. Aineet, jotka vielä eilen olivat ilnian
teknillistä käyttöä,saattavat nousta esille ensi luokan
tärkeinä raaka-aineina määrättyihin tarkoituksiin.
Todettakoon, että nykyisessä kaivoslaissa on vallattavissa oleVien aineiden luettelosta j äänyt pois joukko metallej a j a kirennäisiä, joilla nykyisissa oloissa on katsottava olevan kiistaton teknillinen ja kansantaloudellinen merkitys. Kaivoslain uudistaminen tältä kohdin, eli
vallattavissa olevien kivennäisten luettelon huomattal-a
laajentaminen, on siten jo kauan tunnustettu olevan k ä ~ - tännön tarpeen sanelema.
Kaivosteollisuuden kansantaloudellisen merkityksen
kasvaessa teollistuvassa yhdyskunnassa on luonnolli-

sesti niyös yleisesti yniniärretty kiinnittää yhä suureinpaa huomiota inalminetsinnän ja malmitutkiniuksen tehostaniiseen ja sen systemaattisen suorittamisen merkitykseen. Malininetsintiitoiniinnan teho on siten maassainnie sodanjälkeisenä aikana moninkertaistunut ja menetelniät iiialmien löytämiseksi ja tutkimiseksi nionipuolistuneet ja kehittyneet. Nimenomaan järjestelmällisen
iiialiiiiiietsintätoiminnan edistämiseksi ovat nyt voimassa
olevat ennakkovaraus- ja valtausajat osoittautuneet riittämättömiksi. Tämän vuoksi oli lainsäädäntöä uudistettaessa pyrittävä varaamaan entistä paremmat mahdollisuudet alustavien etsintätöiden suorittamiseen laajoilla alueilla ja rajoitettuihin alueisiin kohdistuvien tutkimusten osalta riittävä tutkimustyöaika.
Muun muassa näiden näkökohtien perusteella esitti
teollistaniiskomitea mietinnössään vuonna 1951 kaivoslain uudistamisen tarpeellisuuden. Valtioneuvosto asetti
komitean asiaa valmistelemaan v. 1933 ja komitean mietintö valmistui vuoden 195T lopussa. Komitean ehdotuksen ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta sekä ottaen
huomioon Korkeimman Hallinto-oikeuden vuonna 1960
asiasta antaman lausunnon, on laadittu Hallituksen 2
päivänä marraskuuta 1962 Eduskunnalle esittämä esitys
kaivoslaiksi. Se on ollut pitkän ja huolellisen valmistelun
alaisena.

B. Tärkeimmät muutokset
Tärkein niuutos lakiesityksessä aikaisempaan lakiin verrattuna on vallattavissa olevien kivennäisten lisääminen.
Näiden n.s. kaivoskivennäisten luetteloa laadittaessa on
kiinnitetty huomiota lähinnä sellaisiin kivennäisiin ja
kivilajeihin, joiden esiintyminen on sikäli harvinaista tai
epätasaista, että nialminetsijälle olisi turvattava oikeus
valtauksen saamiseen. Tällä perusteella jäävät kaivoslain
ulkopuolelle nnii. tavalliset kivi- ja maalajit. Irtonaiset
niaalajit on selvyyden vuoksi yleensäkin ehdotettu jätettäviksi lain ulkopuolelle. Kaivoskivennäisten luetteloon ei ole myöskään otettu kivihiiltä, ruskohiiltä, vuorii i l j yä, maakaasua ja vuorisuolaa, koska maassamme ei
tunneta niitä sisältä\-iä esiintymiä. Jos niitä vastoin kaikkia teorioita kumminkin löytyisi, olisi niiden hyväksikrìyttäiiiiseksi säädettävä erillinen laki. Valtausjärjestelmaän perustuva kaivoslaki ei sellaisenaan sovellu ohjaaniaaii esini. kivihiili- ja öljyesiintymien etsintää, tutkiniusta ja hyväksikäyttöä, vaan tarkoitusta varten
olisi tarpeen vaatiessa kiireellisesti säädettävä lähinnä
toimilupajärjestelmään perustuva erikoislaki.
Kaivoslakiehdotuksen mukaan tulisi mm. kalkkikivi
olemaan vallattavissa. Koska kalkkikivikaivokset näin
tulisivat kaivoslain alaisiksi, voidaan kumota vuonna
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1944 annettu laki kaivostyön valvonnasta eriiiiaisillä kai1-annaisesiintymillä. Muista tärkeiimnistii niuutoksista
mainittakoon seuraavat:
---- Varausilmoitus tulee lakiehdotuksessa sidotta\.aksi
määrättyihin edellytyksiin ja määräalaan.
-- - X-altion kaivoskenttiä koskevat säännökset on elidotettu poistettaviksi, koska valtion etu tarpeen vaatiessa
voidaan turvata geologisen tutkiintis1ait~)kseiipuolesta
tehtävillä valtauksilla.
.~~ Kunkin valtauksen enimmäissuuruus, joka nyt on
9 ha, ehdotetaan laajennettavaksi 1 km':ksi. Kaivospiirin
suuruus tulisi tapaus tapaukselta määrättäväksi sen i i i u kaan kuin tarve vaatii.
- Varauksen voimassaoloaika pidennet5än ti0 päivästä vuodeksi ja valtauksen voimassaoloaika nykgisestii
2---3 vuodesta 5 vuodeksi.
- Kaivospiirin haltijan velvollisuus ryhtyii kaivostyöhön 10 vuoden kuluessa muutetaan koskeniaan vain
sellaisia kaivosoikeuden haltijoita, jotka eivät itse omista
kaivospiirin aluetta.
-~ - Nykyään valtausalueesta ja kaivospiiristä snoritettava n.s. puolustusmaksu, josta valtio saa puolet ja
maanomistaja toisen puolen, ehdotetaan poistettavaksi.
Sen sijaan valtaajan tulisi valtauskirjavaiheessa suorittaa valtiolle vuotuinen valtausmaksu ja rnaanomistajalle kertakaikkinen valtauskorvaus. Kaivospiirivaihee
maanomistajalle tulisi suoritettavaksi vuotuinen kaivospiirimaksu.
Säännökset maanomistajan oikeudesta
osallistua kaivostyöhön ja yhteisestä kaivoksesta on ehtlotettu poistettavaksi. Sen sijaan kaivosoikeuden haltijan
on lakiesityksen mukaan kultakin kalenterivuodelta suoritettava 1 ob kaivoksesta nostettujen kivennäisten lasketusta arvosta jalostamattomassa muodossa.
Siirtymäsäännöksillä on ehdotettu turvattavaksi niiden yrittäjien asema, joilla on oikeus sellaisten kivennäislöydösten hyväksikäyttöön, jotka aikaisemmin eivät
olleet vallattavissa.
On syytä edelleen korostaa, että kaiT-oslaiti tarkoituksenmukaisuudesta varsin oleellisesti riippuu, missii niiiiirin annetaan kaivosteollisuudelle mahdollisuuksia kehittyä. Hyvin tärkeätä on, että nialniinetsijälle annetaan
varsin pitkälle meneviä tutkimus- ja kaivost\-iioikeuksia
ilnian, että maanomistajan perinteellisiä perusoikeuksia
loukataan. Lakiesityksessä on kiinnitetty huomiota täliiin
samoin kuin siihen, että samalla kun nialniinetsijiiideii
oikeuksia lisätään, lisätään myös heidän velvollisuuksiaaii
siten, että heidän, tutkimustyövaiheen päättyessä, on
velvollisuus kauppa- j a teollisuusministeriölle antaa seikkaperäinen selostus valtausalueellaan suoritetuista tutkimust¿jistä ja niiden tuloksista asianmukaisine karttaliitteineen. Tällä säännöksellä pyritään arkistoimaan kaikkia
kivennäisesiintymiämme koskevaa tietoutta ja siten lisäämään maamme kivennäisvarojen tuntemusta. Tätnä
on luonnollisesti ensiarvoisen tärkeäta kaivosteollisuuden
edelleen kehittämiseksi.

BERGSHANTERINGEN

samoin k u i n Pihalla, Puutarhassa j a z~iljelyksillä. Suo.stumus on myös saatma puiden kaatamiseen ìai iiahingoittainiseen. Etsintätyöstä aiheutunut iiahinko j a haitta on täysin
kori,attaz'u.
Jlalw&etsijü roi turvata itselleen etuoikeuden naahdolLisrri kiz~ennäasliiydöksen valtaamiseen tistkimusalueellaiisa
tekrmüllä kirjallisen i,aruusilmoituksen p a i k k a k u n n a n nimismiehelle j u samalla suorittamalla asetuksella säädettär!än
ï'uruusmuksun. Varausalueen tarkan sijainnin tulee käydü
i~arausilmoituksesta ilmi. K u k i n varausalue saa olla enintüän 9 km2 suuruinen. Varausalue e i saa sijaita lühem$änü
kuin I k m toiselle kuulutvasta 6'altausalueesta tai kaivosfiiiristä. S e ei myiiskään saa sijaita lühempänä k u i n 1 k m
aikaisemmasta varausalueesta, ellei varauksen raukeumita ole kulunut 2 vuotta. N ä m ä rajoittavat säännökset
d ü v ä t zwausoikeitdeiL väärinkäyttliii. Vastaanotettuaan
iiarausi1,moituksen namismieheri tulee viizlytyksettü lähettiiii
se kuupíbu- ja teollisuusministeriölle rekisteröitäväksi. Varaus on i m k a s s a kunizes zbaraa ja tekee valtaushakemuksen
k u i t m k i n enintäün 1 m o d e n varauspäizrästü lukien.
I'ultuusta haetaan kirjallisesti KauPpa- ja teollisuusmirZistcriijltü. Hakemukseen o n liitettäviì kartta, joka sel?.¿isti owittau caltuusalueen sijainnin helposti tunnistettuï';in maastomerkkeihin j a kiinteistöyajoihin nähden. 17altausinlue suu olla eniiitääii 1 kwP suuruineli vhtenäineii
aluc. S o z rajat luetaan
ssziuiznassa pystysuorasti.
I.altaz~sta e i saa suor
rnziun muuassa 30 m lühciripiiiiii maantietä tai rautatietä, $0 m lähem@in¿i asuinrbiksnnusta tai ?deistii rakennustu tahi laitosta, teollisuzislaitoksen alueella eikä hautausmaalla. d ikaisemmiiz isallat u n alueen saa uudelleen rullata, jos 5 motta on kulunztt
7,ultuiis- tai kaiz,osoikeiiderz raukeamisesta tahi aikaisemmin
i o s kauppa- ju teollisuusministeriö antaa siihen ltwuii.
T~altazn.slzakemukseti perusteella kauppa- ja teollisuusmiiiisteriö antaa, jos lisäseloityksiä on tarpeen uälifiäätöksen tai, jos anomus täyttää säädetvt edellytykset, ï<altau.skirjan, I.altaaja maksaa siitü leiinawrou.
Sai~tuuan valtaztskirjan j a maksetttiaan maanomistui d l e kertakuikkiseii ealtauskomauksen, ionka suuruus
~ii~ta-ali*~~ksikkiiiisikk¿jä
kohden mädriitään asetkksellu, ilaltauja
n ?,altausulueella tutkimust6itiì k u louhintan j n e . Esiintymtin varsii ei kuitenkaan ilman muanomisd a ryhtyi valta.tisaikanu.
T~altuajano n jokaiselta kalenterivuodelta, joizku aikana
mltaus ( J ~ Z ollut tioimassa, suoritettava r$altiolle zlaltaztsmaksu, jonka suuruus pinta-ala yksikk6ü kohden müävätäün asetuksella.
l 'altuids on yleensii voimassa 5 vuotta, mutta kauppa- ju
teolli.s~~usministeriöroi hakemuksesta pidentüü ïlaltai4.skirjan 3 7:uodella.
J o s ialtuaja luopuu r,altauksesta tai jos valtausoikeus
on vaueiznut, on zlaltaajun m o d e n kuluessa toimitettava
nziizistcriiiön seikka$eräi.nen selostzls i~altai~salueella
stloritrtwistu tutkimustiiistii ju niiden tuloksista asianmukaisirit.
karttaliitteineeii.
J o s w l t u u j u tutkimustöittensii tuloksena osoittaa, ettü
C. Yhteenveto lakiehdotuksen sisällöstä
~ccltuu,sulueella16ytyy n.s. kaiz,oskiz,enizäisiä niin runsaasti
I ~ l k o m n a nkansalainen tui ulkolaiiien >,htcisij s u u iiinoas- j u siinä muodossa, ettü esiintymiiä todennükiiisesti ;toidaan
t u m i'ultioiiezwoston erikseen antanialla lur,alLa ja seii miiic- k¿i),ttü¿i l z y ü k s i , o l i hänelld oikeus pakkolatizastti.snze,iettplvä
iioudatturii suadu itselleen määrätyksi kaiz,osfiiiri eli ulzs?
r¿ì&nillä ehdoilla hankkia tai k sttirä kniz~oslniiimiikuisiu
kiiiz,o.sty¿i~isuorittamista imarten.
oikeuksia.
Iíaiz,oskii,c?zniiisiiiovat k a i k k i metallit, tärkeimmät teolliGeologista ja gmfysikualista kartoitusta srk¿i .siilieii
sa olevaa ~izi?l~tzizzetsi~?iiityöt¿i
saudanii ~'leens¿i siiiiswiincraalit, jnlokii'et sekä rnurmori ju molukiz'i. Iiaumirtt2 szicrittaa kaikkialla rn~iu.s.su. f a i l , kï,uYtsiu ju muasäl@ìä roidaan kumntinkin r$alluta
Alaunomistajuzi sziostinmus ciz kzímminkiri suatiiz,~ctsinttr- z,uin t i i i d m esiintyessä kalliofierässü. Tavalliset kivilaji
t?ti't¿i i w t e i z alueella, jclle sii~tilliseltii on $¿iiis>' kiellt~ttj,. irtorzaisrt maalajit samoinkuin niiden hytuïksiküyttii o n
I
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t'li~ensüp>Iritty jüttümäütz kaivoslain ulkofiuolelle. Kuivos- p r r u s t e e t . A siaii kiisittelyssä viiizisteriöii tulee pjsyt¿i¿i seii
kii~eiiiiüisten1uettelooFi ei ole myöskäätz otettii selluisia ki- asettuin a n rrsiaiitzintijaelinieii, knizoslautnkziizirniz, Iaiisztirs*enri¿iisiä k u i n kivihiili, ruskohiili, vuoriöljy ja zuorisuola. toa.
Kuirosaikeuileri haltija ou wlrollinen vuosittaiii, kauppakoska Suomessa ei tunneta niitü sisültüviü esiintymiii.
I<aivo.spiiriin saadaan ottaa sellaiset alueet, jotka o w t in tecillisitzismilzìsfevi?jlle toimittamaan selw'tyksen edellisenü
kalenterivitonnu suoritettujen kaii1osti;ideii nz¿i¿iräst¿i, litaz~t'iittiiniiittömüt esiintymän hyväksi küyttöä varten k'uteii
teollisuus-, ?,arasto-, jäte- ja asuntoalueet. Kaivospiiriü e i dusta j u tuloksista sekü kaivos- ja tutkimustöiden edistys u a mäürütä suuremmaksi k u i n ko. esiintymän laadun ja
niistä osoittavat kaisloskartat. J o s kaivosoikeudeu haltija,
laajuuden kohtuudella voidaan katsoa edellyttävän. Kaivosjoka e ì itse omista kaivospiirin aluetta kokonaisi~aidessaan
piirikz määräümisessü o n noudatettava, mitü valtauksen ei I O z'aiodeii sisiillä kaivospiirin määriìmisestii lukieii ole
esteistä o n säädetty. Kaivospiirin rajat luetaan syvyyssuuiz- ryhtynyt kaiimstyöh0'n tai sitä z>ulmisteletiaan työhön, o n
taupi pystysuorasti.
kauppa- ja teollisuusmiizisteriön määrättäiG ryhdyttäoüksi
Kaivospiirin määräämistü haetaan kauppa- ja teolli- kaiwxtyöhiiii 2 m o d e n sisällä uhalla, että kaivosoikeus m u u suusministeriöltä. M i k ä l i anomus täyttää säädetyt edelly- ten iloidaan julistaa menetetyksi. Yleiseiz edun ?laatiessa
lykset, ministeriö müärüä maanmittausirtsinöörin toimitus- j a erilyisteit sviden perusteella voidaan pidentäü aikaa
insinöörinä suorittamaan kaivospiiritoimitukserc. Toimitus- kaimìtyöhön ryhlymistü varten eni&iän 5 vuotta kerrallaan.
insinöí'iri k u t s u u avukseen k a k s i uskottua miestä. T o i m i I í u z kaivosoikeus raukeaa, palautuu kaivospiirin alur
tuksessa merkitüä+$ kaivospiiri maastoon, laaditaan siitü kori'auksetta maanomistajalle. Jollei kaivosoikeuden halkartta j a müärätäün suoritettueien korvausten suuruudet. tija ,? vuoden sisiillä ole vienyt pois irtainta omaisuuttauii,
Siitii, että kaivospiirin haltija saa käyttöoikeuden kaivos- ;i¿i¿i sekin korclauksetta maanomistajalle.
piiviii alueeseen tai kai~iospiiritoimituksessa müürüttyypi
Kaicvstyiin harjoittajait o11 hzzolelzdittaz!a siitä, ettü knosaan siitä, on maanomistajalle suoritettava tüysi korvaus
tieistot, kalustot, terveydelliset j a m u u t tarpeelliset laitteet
eli muan arvoa vastaava hinta. Korvauksen müäräümiseri sekä kaivostilat ovat asianmukaisessa kuiaitossa j a ettü anprviisteistu noudatetaan, mitä kiinteän omaisutideii pakko- nettuja ni¿i¿¿rävksiä noudatetaan niin, ettei tyiintekijöiden
litnustuksestu yleiseen tarpeeseen on süüdetty. Kuirlospiiri- j u muiderr henkilöiden turz~allisuutta tai omaisuutta vaafol'inifikksessa pidetään $ö$äkirjaa, johon myös merkitüüii, rariiieta. T ä m ä n ?&)omiseksi suovitetaan kauppa- j a teolliwriten tioidaan hakea muutosta toiniituksessa a m e t t u i h i n simsministeriiin kaiz'ostoimiston toimesta kaiirostarkastukpüütdksiin. Pöytäkirja toimitetaan kauppa- ja teollisuus- sia. Tarkastaja wi määrätii, ettü kairoksessa on szioriw'nisteriööii, joka toimituksen saatua laiiivoiinuii, lähettää tetturNa töitü turvallisuuden edistämiseksi ja asettaa nziiüric.siit¿ì tiedon muarekisterille sekä arttaa kaivospiirin haltijalle ajau niiden suorittamiseksi. H ü n ?moi myös kieltäü sellaisen
todistukseksi häiietz kaiz~osoiketidestaaii leimaveroii alaisen t>,ii'tisuorittamisen tai laitteen käyttämisen, jonka katsotaan
71,s. kaivoskirjan.
saattazan h e n g e n tai omaistluden vaaran alaiseksi. Kieltou
Kun kaivosoikeuden haltija on saaiiut kaivoskirjaiz, o n on zlalituksestu huolimatta heti iioudatettara.
hünellü käyttöoikeus lunastanaaaitsa alueeseen, ei kuiteiiLakiesityksen m u k a a n lisäätatyy e,allattaz#issa olei~ieri
kuun muuhun turkoitukseeiz kuitz kaivoskizienitäisiilz koli- kaii,oskivei2,inisten määrä huomattai'asti. Xuziii wiuuassu
distuvaan kaivos- j a jalostustyöhön t a i sellaiseen toimiki- tulisiiat kalkkikivi- j a pegniatiittiesiiiitvmät tayt mllattatuaw, jonka on katsottava edistävän Kaivostyötä. Joka ylittiii r i k s i . Tümiin johdosta o n siirtymissäänlzöksi~l¿i~ärjestetttivtr
tümän oikeuden, rangaistaan rikoslain m u k a a n niin k u i n iiiäürütyt 7:astakkaiset edut. Siirtymissäärtnöksistü tüvkeiii
sitii, joka hallitessaan toisen maata o n ylittänyt oikeutensa. o n , ettü viaanounistajalla j a hämen t~errattavallulouhintaliillü suhteellisen ankaralla sääniiöksellü c~armistetaaii, oifwuderi haltijalla ofa ennen sivullista valtaajaa oikeiis
ellei muu k u i n vakavassa tarkoituksessa toinzizu kaivossaada kait'ospiiri müärätyksi jos hän 2 vuoden sisällü uudeii
yritfü;jä käytä kaizioslain edellyttäniüü ~ a k k o l z i n a s ~ i i s o i - lai)i i'oimacl~~tatlosta
kaic:ospiiriJaakemz~ksessaosoittaa, ett¿!
keutta .
ko. alueella suoritettavalla kaizlostyöllä saadaan liiketalouKaivospiirin haltija o n kaiziospiivitoimituksessa lunasta- dclliscsti türkeimpüizä tuotteena sellaista kaivoskivriznüistü,
nut alueen käyttöoikeuden itselleen, mutta omistusoikeus joku aikaisemmin lain m u k a a n e i ollut vallattavissa.
iiiü edelleen maanomistajalle. Kaivospiirin haltijan o n edellü
m u i n i t u n maan arvoa vastaaelan korz~aukseiilisäksi maauiomistajalle maksettava vuotuinen kaivospiirimaksu, jonka
Summary
suuruus pinta-alayksikköä kohti määrütä¿in asetuksella.
sekä edelleen vuotuinen louhimismaksu. Tämü m a k s u
Koveniber 2nd in 1 9 6 2 the Finnish Government suhtetaun korimauksena hyvüksi küytetyistä kaivoskivenn
tnitted a proposal for a new mining law to the Parliament
j a on 1 oi, niiden lasketusta aroosta jalostainattomassa muoThe purpose of the present article is to explain some of
dossa. J o s louhimismaksusta ei roida sopia niin kauppa- the reasons of the most important changes in the proposed
j u teolliszitrsniinisteriii hakemaiksesta i8alwistaa seii laskenais- law a n d their nature as well as a few points of its contents
I
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Tackj ärnsanalys - en försöksserie
Di$l.ing. Sven Forssell, Oy Vuoksenniska A b , A bo Jäwwerk.

Utvecklingen inom den tunga industrien liar under de
senaste decennierna varit mycket stark i fråga om materialval och kvalitet. Detta ställer ökade krav på b1.a.
kunskapen om materialets sammansättning, d.v.s. analysen. I dag har alla större anläggningar inon1 den metallurgiska sektorn egna driftslaboratorier för kontroll av
såväl râvara som färdig produkt. I daglig användning
förekommer ett flertal olika analysförfaranden men
samtliga har dock som må1 a t t ge en möjligast sanningsenlig bild av förekommande problemkomplex. Här koillmer frågan om analysnoggrannheten in i bilden. Avvikelser från de korrekta värdena kan ju inte undvikas,
men vilka är de-facto-gränserna vid normalt rutinarbete?
För a t t få denna fråga bättre belyst vände sig Oy lTuoksenniska -4b, -4bo Järnverk våren 1962 till representanter
för sâväl tackjärnskonsumenter - grâjärnsgjuterier och
stålverk
som tackjärnsproducenter med en förfrågan
om vederbörande ville medverka i en undersökning
genom a t t analysera ett översänt järnprov. Denna fråga
ansågs ligga mycket nära de dagliga problenien för såväl
ravaru- som - för gråjärnsgjuteriernas del - även
produktkontrollen i form av ett hög-kol- och -kiselhaltigt
material med vissa halter av mangan, fosfor och s ~ a v e l .
Intresset för undersökningen visade sig vara glädjande
stort och sålunda kan de samlade resultaten nu redovisa
i det följande:

Provseriens uppläggning
Huvudgruppen inom undersökningen skulle i varje fall
utgöras av gråjärnsgjuterierna. För a t t dock fa frigan
så allsidigt belyst som möjligt, togs ytterligare tvâ grupper med, d.v.s. stâlverken och masugnarna. För a t t få
en bild av en opartisk skiljeanalys sändes samnia prov
ytterligare till sammanlagt fem laboratorier i olika
länder.
I sin helhet kunde därför följande gruppering av de
deltagande laboratorierna och deras normala anknytning
till här ifrågavarande analysmaterial giiras:
gråjärnsgjuterierna: materialet motsvarar i stort
sett såväl râvaran (tackjärn och gjutskrot) som den
färdiga produkten, gråjärnet, med avseende pa halterna av kol, kisel, mangan, fosfor och svavel.
stalverken: materialet motsvarar rå\-aran; nied
avseende på slutprodukten, stålet, är halterna av
kol och kisel avsevärt högre än gängse halter.
- masugnarna: materialet identiskt med normal produktion. Inom denna grupp sändes tl-8 prov till
olika masugnsanläggningar i Sverige för a t t få en
grupp som kunde behandlas separat i denna statistik.

kontroll-laboratorierna representerar i detta fall
en eall-round-kompetens)) och kan vid eventuella
meningsskiljaktigheter i fråga om dylika analyser
spela rollen av opartisk skiljedomare.
Retraffande analysmetoderna gavs inga direktiv utom
a t t analysen skulle utföras enligt samma metoder som
normalt används \-id rutinmässig driftskontroll.
~

Provtagning
1% möjligast homogena och reproducerbara prov eftersträvades, fästes stor vikt vid &väl provtagningen som
den senare provberedningen. För a t t f å fram såväl ett
prov för framställning av borrspån som ett kolbestämiiingsprov med vit struktur, togs ett smält järnprov för
granulering i vatten samtidigt som järnet vid avgjutningen på gjutmaskin rann u t i en märkt kokill. Innan
det smälta provet granulerades, gjöts av en del av detta
järn ett normalt kolbestämningsprov i kokill. Orsaken
till a t t provet granulerades r a r behovet av ett tillräckligt
stort prov med vit struktur. Tyvärr visade det sig dock
a t t granulering i vatten inte gav önskat resultat utan
att
trots a t t provet gjöts i en tunn stråle i en stor
kvantitet vatten
en del av provet kristalliserat med
grafitstruktur.

Provberedning
Av den provtacka, som ovan nämnts, togs en tredjedel
(ca 12 kg) som först slipades rent på ytan (toppen, d.v.s.
nedre sidan vid gjutningen) för a t t avlägsna eventuella
yt-föroreningar. Därpâ borrades ett stort antal hål med
hårdmetallborr så a t t sammanlagt inemot 1 kg spånor
erhölls. Från dessa spânor siktades utfallet fint material
av på en sikt med 0,5mm maskvidd. Vid dessa operationer hade materialet redan blivit i grund omblandat.
Själva fördelningen av proven pa de olika plast-tuberna
gjordes i ca 2 g poster till varje tub i tur och ordning
tills hela provet fördelats med ca 23-30 g i varje. En
möjligast likformig fiirdelning av materialet torde sålunda
ha erhallits.
I )et granulerade provet krossades - efter föregaende
torkning ~-i en laboratoriekross (Schn-ingmiihle)varpa
fördelningen skedde enligt samma principer som tillänpats för borrspånsprovet.
Beträffande homogeniteten i ett tackjärnsutslag kan
anföras resultaten av en serie1) omfattande 15 prov som
tagits med jämna mellantider under hela avgjutningsförloppet. Därvid noterades följande avvikelser mellan
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hogsta och lagsta varde resp. om två hogsta och tva
lagsta varden utelamnats såsom strovarden
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Då här i detta fall varit frgga om borrspån fran en enda
tacka och ett samtidigt taget granuleringsprov, torde
provets inhomogenitet som felfaktor i jämfiirclse med
analysnoggrannheten och eventuellt föfekominande systematiska fel - speciellt då det är fråga om driftskontrollmetoder, där snabbheten är en viktigare facktor än en
exakt vetenskaplig precision - vara av sâ underordnad
betydelse a t t den kan frånses.
Denna provtagnings- och provberedningsteknik har
också accepterats av de i undersökningen deltagande
laboratorierna; endast British Cast Iron Research
Association har reserverat sig och önskar i princip, fiir
a t t garantera resultatet, själv bereda provet ur en kompakt provbit. Detta förfarande skulle dock i nu aktuella
fall icke ha motsvarat sitt ändamål.

Resultaten av analyserna
Inom de fyra olika grupperna har medianvärdet tagits
som korrekt medelvärde. Det aritmetiska medelvärdet
är i en dylik serie en mindre tillförlitlig indikator genoni
a t t något enstaka, starkt avvikande värde p5verkar
resultatet. Som mått på spridningen har kvadratavvikelsen G)*)uträknats. Vid en jämn fördelning av de enskilda

1) S Forssell, Konepajamies 15 (1962): '1, p 176.

li' ;,r
n

*) G =

J =1

(Y..l -

U)2
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värdena (Gauss-kurva) faller teoretiskt 68 0; av värdena
inom & CT och 95 ob inom gränserna 5 2 o. Därjämte
har ytterligare kvadratavvikelsen uträknats i o. av det
aritmetiska medelvärdet. I belysningen av dessa värden
framgår tydligt, a t t de två huvudkomponenterna, kol
och kisel, uppvisar relativt små avvikelser, medan i
några fall mangan, fosfor och svavel divergerar rätt
kännbart.
E n jämförelse av de olika grupperna sinsemellan
en uppgift soni pà grund av det ringa antalet inom några
av grupperna är rätt vansklig - ger vid handen, a t t
spridningen kan ställas i relation till dels laboratoriekapaciteten, dels även rutinen inom den begränsade
sektor det här är frågan om. Den något större spridningen
f r i n medelvärdet för samtliga värden som exempelvis
nigra gjuterier uppvisar kan sannolikt bero pâ mindre
och enklare utrustade laboratorier.
'I'otalt taget representerar här föreliggande material
dock så många enskilda värden a t t hela undersökningsmaterialet ger en god bild av analysnoggraniiheten för
ifrågavarande element. Likaså får man en uppfattning
om i vilken utsträckning avvikelser måste accepteras
som ett faktum. Kan denna provserie undanröja något
av den osäkerhet som tidigare rått beträffande giltigheten av ett analysvärde, har här föreliggande utredning
fyllt sin uppgift.
'rill alla de laboratorier som deltagit i denna provserie
får Oy Vuoksenniska Ab, Abo Järnverk, framföra sitt
tack för det stora och aktiva intresse som visats vid
genomförandet av analysarbetet.

Zusammenfassung
Der Artikel basiert sich auf das Xnalysematerial, das erhalten wurde, wenn eine möglichst homogene Roheisenprobe an Ct, Si, hln, P und S bei insgesamt 25 Grauguss-

(;iessereien, Stahlwerken, Hochiifen und Forschungslaboratorien analysiert wurde. Das Material entspricht fiir die
(:rauguss-(;iessereien im grossen sowohl Rohstoff als Erzeugnis, fiir Stahlwerke dem Rohstoff und fiir Hochöfen
dein Ihzeugnis. Die Forschungslaboratorien representieren
i n cfieser Untersuchung die unparteiische rall-roundoIcxpertise. Die Ergebnisse sind besonders fiir die einzelnen
(:ruppen und fiir sänitliche Teilnehmende zusammen
hehandelt worden.
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TILASTOTIETO JA
Kauppa- ja teollisuusministeriön kaivostoimiston kali onnassa olevista kaivoksista vuonna 1961.
Koonnut kaivostarkastaja I-rpo J Salo. Tilastossa vi ole huomioitu kivilouhimoita eika kullanhuuhtomoita
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* rakennus- tai tutkimusvaiheessa.

Vuori teollisuusosasto ‘I’eknillisessä Korkeakoulussa

T)iploonii-ixisinööritutkiiinon Teknillisen korkeakoulun
\.uoriteollisuusosastolla oT-at suorittaneet:

If alazaccra, L.vjo, diplomityö: a’l’utkinius PeO:n virhern-

kenteestan prof.

Tikkasen johdolla. ( Y m )

S e p p o , diplomityö: ,Tutkimus SiO-3lgO-seosysmekanismistao prof. Tikkasen johdolla. (VIII)
Iiaiuola , M a r k k u , diplomityö: nTu tkimus er iiiden spincllien ja sekaoksiclien pelkistyksestäia prof. Tikkasen joli-

I?zitanpn, I’esa, diplomityö: ))Tutkimus seiilakennon
erotusteräivyyden muuttumisesta kiertokuorman funktionav 1)rof. Hukin johdolla. [Tk)
.S~lr~r?itoirzeiz,Ilmo, diplomityö: +Lyijyrn6njän T-alrnistus
hapetusnienetelinällä~~
prof. Tikkasen johdolla. (17in)

I .trnninen, Pentti, diplomityö: ))Tutkimus syklon-lokerosakeutin sakeutuspiiristii)) prof. Hukin johdolla. ( l - k )

dolla. (Vni)

I.uuriZa, -4avo, di1,lomityÖ: al’utkinius koboltin i a ko1)oltti-kronii-seosten~passhtuniisesta)) prof. Tickasen
johtloll a (Vin)

Pajari, Idauvi, diplomityö: )>Tutkimuksiasulan ja j d i iiieiin faasin välisen dihedraalikulman niuuttumisestn liinpiitilan funktiona eräissä binäärisissä seoksissa)) vt. prof.
Sulosen jolidolla. (lTni)

Tekniikan lisensiaattitutkinnon on suorittanut dipl. ins.

I ’rntii R e t i u n e n .
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Vuorimiesyhdistys r.y.

-

Bergsmannaföreningen ref‘.

Vuosikertomus vuodelta 19 6 2

Vuosikokous

Geologijaosto

Vuorimiesyhdistys kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseensa Helsingissä 30. 3. 1962. Läsnä oli 205 yhdistyksen jäsentä. Kutsuvieraina vuosikokouksessa olivat
Svenska Bergsmannaföreningen’in edustaja professori
G. Björling ja Svenska Gruvföreningen’in edustaja direkt6r J. Boman. Norske Ingeniörförening ei voinut lähettää
edustajaansa heidän vuosikokouksensa sattuessa saniaan
aikaan.
Virallisten asioiden jälkeen kuultiin lainsäädäntöneuvos Kalevi Airaksisen esitelmä: Vuoriteollisuuden kannalta merkitykselliset säännökset vesilaissa.
Iltapäivällä pitivät eri jaostot vuosikokouksensa ja
kuultiin sarja erikoisalojen esitelmiä.
Vuosikokouspäivän iltana oli illallistanssiaiset ravintola Adlonissa, missä mainiosta ohjelmasta vastasi Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö.
Vuorimiespäivien toisena päivänä eli 31. 3. 1962 suoritettiin tehdaskäynti Kone Oy:öön ja tutustuttiin Suomen
Gemmologisen Seuran järjestämään jalokivinäyttelyyn.
Lopettajaislounas nautittiin Seurahuoneella.

Geologijaosto on toimintakauden aikana pitänyt kaksi
varsinaista kokousta ja järjestänyt kesäkokouksen retkeilyineen Pyhäsalmen kaivokselle. Jaoston puheenjohtajana on toiminut f l m a i s t . Aatto Laitakari ja sihteerinä
fil.maist. Veikko Räsänen. Jaoston jäsenmäärä on 110.

Yhdistyksen toimihenkilöt
Puheenjohtajana on toiminut vuorineuvos Petri ßryk ja
varapuheenjohtajana vuorineuvos Fjalar Holmberg. Edellisten lisäksi ovat hallitukseen kuuluneet seuraavat henkilöt: fil.maist. Heikki Paarma, t e k n t r i Gunnar Snellman,
vuorineuvos Björn Westerlund, dipl, .ins. Börje Forrström,
dipl.ins. Henning Doepel ja professori R. T. Hukki.
Yhdistyksen sihteerinä on toiminut dipl.ins. Sakari
Seeste. Rahastonhoitajan tehtäviä on hoitanut dipl.ins.
Paavo Maijala.
Yhdistyksen hallitus on toimintavuoden aikana kokoontunut 3 kertaa. Jaostojen puheenjohtajat on kutsuttu kokouksiin mukaan.
yhdistyksen lehti Vuoriteollisuus-Bergshanteringen on
ilmestynyt 2 kertaa vuoden aikana. Päätoimittajana on
ollut teollisuusneuvos Herman Stigzelius ja toiniitussihteerinä edelleenkin menestyksellisesti rouva Karin Stigzelius.
L)ipl.ins. Paavo Maijalan johdolla toiminut opaskirjakomitea on käännättänyt ruotsiksi edellisenä vuonna ilmestyneen oppaan ))Räjäytysopas kaivoksia, avolouhoksia ja voinialaitostvömaita varteno. Uusi opaskirj a valmistuu maalis-huhtikuun 1963 vaihteessa. Sen nimi on
))Kaivosten turvallisuusopas)). Keväällä saadaan painoasuun kolmas kirja ))Kaivosmiehen käsikirja)).
Svenska Gruvföreningen’in vuosijuhlassa 24. 1I . 1962
yli-ins. Heikki Tanner edusti yhdistystä.

Yhdistyksen jäsenmäärä
Toimintavuoden lopussa oli jäsenmäärä 575, joista nuoria
jäseniä 36. Kuoleman kautta on poistunut 1.

Kaivosjaosto
Kaivosjaosto on kokoontunut toimintakauden aikana
kaksi kertaa, joista toinen oli syysretki Paraisten kaivoksille.
Jaoston puheenjohtajana on toiminut professori Kauko
Järvinen ja sihteerinä dipl.ins. P . Westerlund.
Jaoston jäsenmäärä on 151.

Metallurgijaosto
Metallurgijaosto on toimintakauden aikana kokoontunut
kolme kertaa, joista yksi käsitti kesäretken WartsiläYhtymä Oy:n Taalin rautatehtaalle.
Puheenjohtajana on toiminut dipl.ins. Lennart Häkkä
ja sihteerinä diplins. Osmo Tuori.
Jaoston jäsenmäärä on 244.

Vuorimiesyhdistyksen tutkimusvaltuuskunnan toiminta
Vuorimiesyhdistys on vuosikokouksessaan 30. 3 . 1962
nimennyt uuden tutkimusvaltuuskunnan teollisuuden
edustajiksi seuraavat:
C. Holm
varalle H . Tanner
T. Lukkarinen
varalle I,. Pietiläinen
P. Rautala
varalle S.Heiskanen
V. Vähätalo
varalle T. Stolpe
Puheenjohtajaksi on määrätty C. Holm ja varapuheenjohtajaksi P.Rautala.
Tutkimusvaltuuskunta haluaa esittää parhaat kiitoksensa tekn.tri Urmas Runolinnalle hänen nionivuotisesta
ja uranuurtavasta toiminnastaan tutkimusvaltuuskunnan
ensimmäisenä puheenjohtajana.
Toimintavuoden aikana on tutkimus n:o 8 HJäännösanomalia- ja gradienttikarttojen käytöstä malminetsinnässä)) valmistunut.
Vakuudeksi:

Petri Bryk
puheenjohtaja
Sakari Seeste
sihteeri
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\TORIMIESYHDISTY KSBN KAIVOSJAOSTON
'l'OI?rlIP\T'I'AK~3RUOMUSYUOI)EI,TA 1'362
Kaivosjaosto on kokoontunut toimintavuoden aikana
kaksi kertaa, yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä
30. 3 . sekä jaoston syysretkeilyn aikana 10. 11.
Jaoston kevätkokouksessa perustettiin komitea uusimaan kaivossanatoa.
Jaoston syysretki tehtiin Paraisille ja tutustuttiin paitsi
louhoksiin ja lajittelulaitokseen sekä sementtitehtaaseen
niyiis I'araisten Kalkkivuori Oy:n putkitehtaisiin.
Kokouksen ja retkeilyn yhteydessä kuultiin seuraavat
esitykset:
1)ipl.ins. P.ICrkkilä ja dipl.ins. 1;. Valtakari:
moniuninitraatin käyttäminen räjähdysaineena.
I)ipl.ins. P. Kupias: Outokummun uusi hiekkatäyttiilouliintarienetelniä.
I )ipl.ins. '1'. Heikkinen: 'I'utkinius kaksi\-ailieisesta
autogenijautiatuksessa Outokuniinussa.
IsBnn. H . I hepel: Xleiskatsaus I'araisten Kalkkivuori Oy:n Paraisten telidaslaitoksiin.
I lip1.ins. N . Xrppe: J auliatuksesta seiiienttitelitealla
1hpl.iiis. H. I,aur&n: Nkgra undersijkningar med
hjälp a v radioaktiva isotoper vid anläggningarna i
Pargas.
I)ipl.ins. K , T,undstrijm ja rnaist. Ii. 1,indt)lad:
Xiytteenottajien kelpoisuuden tutkiminen tilastomatematiikan avulla.
Ins. lT.Visa: Paraisten Kalkkivuori Oy:n Paraisten
louhokset ja lajittelulaitos.
'I'oimintavuonna on jaoston ~)uheenjohtajanatoiminut
prof. K . Jar\-inen, varapuheenjohtajana känn. H. 1)oepel
ja sihteerinä dipl.ins. P. Westerlund. Jaoston jäsenmäärä
oli toimintavuoden lopulla 151 .
~~~

~~~

~~

Raajärvellä hehr~ikuun27 p:nä 1963
P r y Ilvesterlund

silzteui
Y1-ORI11IESY H I )ISTUKSTSN MI?l'-kI,I,C KGI\TYO~l\I,'l'=2 1 $462
JAIOSTON 'l'OIJIINT-~~;RIITO~II:S

Jaoston 1-uosikokous pidettiin Teknillisessä korkeakoulussa 3 0 . 3. l!JK2. Kokoukseen, jonka ~,uheenjohtajana
toimi (1ipl.ins. 1,ennart Häkkä ja sihteerinä dipl.ins, Osmo
Tuori, oli saapunut 9%jaoston jäsentä.
Jaoston johtokunta sai seuraavan kokoonpanon:
Puheenjohtaja entinen: diplins. I,. Häkkä (valittu
1).
sääiitiijen mukaan 3-vuotiskaudeksi, alkaen 1!$ti
1.arapiheenjohtaja vuodeksi 1 !%2: dipl.ins. P. Hedlund,
Sihteeri vuodeksi 1962: dip1.ins. O. Tuori.
Jaoston kokouksen j alkeen kuultiin seuraavat esitelmät:
1hpl.ins. -1.Korhonen: Katsaus kupariputken täniäiihetkiseen vetotekniikkaan.
Palomäki: 1,ämpiikäsittelyl 1-aikutus kar1)ipl.ins. 8.
kaistujen terästen kiertoiskusitkeyteen.
Bergsing. S. -krvidson: Ytrustning fiir vakuumsmältning av stgl.
Civ.ing. G . Persson: Egenskaper hos vakuuiiisiiiiilt
stàl.
31. 3 . ti2 teki jaosto retkeilyn Kone Oy:n tehdaslaitoksille Helsingissä.

KrsZirriki:
Kesäretki tehtiin 30. 8. t9B2 ~~'ärtsilä-yhtyniäii
Taalin
Kautatehtaalle. Mukana oli i6 jaoston jäsentä, joista noin
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puolet käytti linja-autokuljetusta. -Intoisan tehdasretkeilyn yhteydessä kuultiin övering. E;. Norlindhin esitelniä aiheesta: "Nhgra synpunkter om moderna \-alsverkl).
Mielenkiintoisen tehdasretkeilyn päätti virkistävä yhdistetty nioottorivene- ja bussiretki toht. Amos Anderson'in
säätiiin omistamaan SÖderEngvikin kartanoon Dragsfjärdissä. Johtokunnan huvilalla nautittu yhteinen rapuillallinen päätti miellyttävän retkeilyn.

.kokous pidettiin marraskuun 1 p:nä l!W Otanieillisen Korkeakoulun Teknillisen fysiikan laitoksella. Kokouksessa, joka alkoi klo S,'45 oli läsnä 60
jaoston jäsenta. Kokouksen jälkeen kuultiin seuraavat
esitelmät:
'1'ekn.lis. I-.Luoto: Katsaus ainetta rikkomattoman
koestuksen inenetelniiin.
1)ipl.ins. J-I:. Holinstriiiii: ICriiitä keinoja tasaisten ja
mstakolitaisten r¿intgenkuvien saaniiseksi.
Pil.toht. J . Salokangas: 1It.tallien nltra~iiiiiitutkiiii~ik~et.
Sisiisteii jlinnit~-stensvkä niitlvn laukeaiiiisten tutkiniiner1.

I )r. H . Seff: Ii¿int~eii-anal~sen\.rrfalire~i
in (ler 1Iet:illkunde.
Ins. I ) . Granfelt: 1:riiitii k i > - t i n n ¿ j n kokemuksia gamiilaradiografisista tutkimuksista Suomessa.
\-liteinen illallinen Tnsini~iiritnlollapiiiitti s>->-skokouksen,
Jaostoii

jiiseiicf;

Kuluneena toimintavuotena on jaostoon
kaikkiaan :!'I'I jäsentä.

kuulunut

Helsingissä O. 1 . l<lti?.
Osmo 7'uorz
sihteeri

Y1-OliI 11I ICS\*H I )IS'l'YKSlCK (;I<( >I,O(;IJ AOS'l'OS
'1'0131 I~'l'~lI~T:K'l'O111~S
\TT01 )I<I,'l'Al 1% i:!

Geologij aosto o n kuluneen toiniintakauden aikana pitän y t kaksi wrsinaista kokousta sekä järjestänyt kesäkokouksen retkeilyineen Pyhäsalnielle.
Kevätkokous pidettiin ~uoriiiiiesy~idistykseiivuosikokouksen yhteydessä 30. 3. 1 !)ti2 Teknillisellii korkeakoululla Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi
niaist. T. Mikkola ja kokouksessa oli läsnä (i5 yhdistyksen
jäsentä.
Jaoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin niaist.
Aatto J . T,aitakari geologisesta tutkiinuslaitoksesta.
Otanmäki Oy:n päägeologi niaist. H. Paarnia oli esittänyt Yuoriniies?.hdistykseii hallitukselle harkittavaksi
a) etlellytyksiä geof>-sikaalisentutkimuksen edistiimisekri,
h) geologieli koulutuksen ja opetusalan laajentamisen
nialidollisuuksia.
Mainitut aloitteet yhdistyksen hallitus siirsi jaostolle
tutkittaviksi. Jaosto asetti komiteat tutkimaan k . o . kysymyksiä, edelliseen puheenjohtajaksi prof. 11. I'urasen ja
. ..
Iaseniksi niais1:t H. I'aarman ja J . Kallan, jiilkimmiiseen puheenjohtajaksi prof.
Mikkolan ja jäseniksi
apul.prof. J . Seitsaareii ja tri H . 'l'iioniisen.
Kokousesitelniiin piti niaist. II. lÏluksela aiheesta:
i)lTusinipia Iiavaintoja Kemin kroniinialniista)).
Toisen esitvksen piti niaist. Y. Yletyinen aiheenaan:
Geologina Grfinlannissan.

VUORITEOLLISUUS - BERGSHANTERINGEN

'54

Jaoston kesäretki tehtiin 2 1- 12. 8. 1962 Pyhäsalmelle ja Kiuruvedelle. Ensiimnäisenä päivänä tutustuttiin
Outokunipu Oy:n Pyhäsalmen kaivokseen tuotantolaitoksineen seikkaperiisin sdostuksin ja kiertokäynnein
jaoston varapuheenjohtajan osastopäällikkö O. Helovuoren johdolla. Toisen päivän ohjelmaan kuului tutustuniinen kaivoksen ympäristiialueisiin sekä Kiuruveden alueen
geologisiin nähtävyyksiin. Oppaana toimi tri. -4. Savolahti.
Jaoston syyskokous pidettiin 15. 12. 1 % 2 Teknillisellii
korkeakoululla Helsingissä. Puhetta johti niaist. A. J .
Laitakari ja läsnä oli 35 jiisentä.
Kokouksessa esittivät niolemmat edellä mainittujen
komiteoitten puheenjohtajat selostuksen valmistuneista
komiteainsa lausunnoista.
Kokousesitelmän piti niaist. J . Nuutilainen aiheesta:
nblisin rautanialniialueen geologiastao.
Jaoston puheenjohtaja ja sihteeri ovat osallistuneet
yhdistyksen tutkiniusvaltuuskunnan kokoukseen 6. 1 1.
1962. jolloin niin. käsiteltiin ja hyväksyttiin jaoston tntkimuskomitean työ komitean esittäniällä uudella ninielli
i)
Jäännösanomalia- ja gradienttikarttoj en käyttö malminetsinnässä)) (komitea n:o 8 ) . Jaoston toinen tutkimusaihe ))KaakkulaimennusH (komitea n:o 1 I)oli viimeistelyvaiheessa. Xoleniinat tutkimukset ovat lopullisesti valmiit ennen yhdistyksen seuraavaa vuosikokousta.
L'usia tutkimusaiheita ei jaostolle ole ilmaantunut.
Jaoston jäsenmäärä toimintavuoden lopulla oli 1 1 O.
Otaniemessä maaliskuun 1 p:nä l!Kl.

Aatto J . Laitakuri
puheenjohtaja

T-eikko Kiisi'iiieii
sihteeri

\ ~ U O R I ? I I I E S ' L . ' H ~ I S ' l ' ~ ~ KLIUSEOS~n'
TOIMIKUNn'BN T O I L I I ~ I ' . I K ~ K ' l ' O ~ l ~ ~ S
\'UODE&TX 1962
\-uosina 1960 ja -ti I toimitetun inuseoniateriaalia koskevan kiertokyselyn jiilkeen lähetettiin kaikille asianomaisille laitoksille kehoitus koota ja tallettaa niahdollinen museoaineisto siksi kunnes liiydetään tilat vuoriteollisuusniuseota varten. STK:n \-uoriteollisuusosasto o n
hyväntahtoisesti luvannut alkutilaa opetustarkoituksiin
soveltuvalle aineistolle uudessa rakennuksessaan Otaniemessä. Tämän rakennuksen perust\-ijt on alotettu vasta
dskettäin, tammikuussa l%i3. Xäin ollen on Nuseotoimikunta ollut koko kertomusvuoden odottavalla kannalla.
Se on seurannut tilanteen kehittymistä, vailla varsinaista
toimintaa.
Toimikunta jatkaa tyiitänsä heti kun siihen avautuu
käytännölliset mahdollisuudet.
Museotoimikuntaan ()\-at edelleen kuuluneet jäsenet
Laitakari, Strandstr¿jni, Levanto, Stigzelius ja Laaksonen.

Tutkitiiusvaltuuskuiita o n neljännen toimintaimxlen
aikana pitiinyt 2 kokousta helmik. 12 p:nä ja niarrask.
(ip:nä.
\*uoriniiesyhdistys on vuosikokouksessaan 30. 3 . 1 !I62
niniennyt uuden tutkirnusvaltuuskunnan teollisuuden
edustajiksi seuraavat:
C. Holm
varalle H. Tanner
'1'. 1,ukkarinen
varalle I,. Pietiläinen
P. Kautala
varalle S. Heiskanen
Y. Vähätalo
varalle T. Stolpe
Puheenjohtajaksi on niiiiirätty C. Holni ja varapuheenjohtajaksi I'. Iiautala.
\'uoriniiesyhdistyksen jaostojen edustajina toimivat
tutkimusjohtosäännön mukaan jaostojen puheenjohtajat ja heidän varamieliinään jaostojen sihteerit. I-altuuskunta on kutsunut sihteerikseen P. Siniilän.
Tutkimusvaltuuskunta haluaa esittää parhaat kiitoksensa tekn.tri T-rnias Runolinnalle hänen monivuotisesta
ja uranuurtavasta toiminnasta tutkitriusvaltuuskunnan
ensirnmäisenä puheenjohtajana.
Tukeakseen tutkimuskorniteatoirnintaa on 1-uoriniies\-hdistyksen hallitus perustanut erillisen tutkiniustoimintatilin, jolle vuoriteollisuuden alalla toimivat yritykset
ovat luvanneet lahjoittaa NO.000 vink alkupääoman ja
jolle tilille kirjataan kaikki tutkimuskomiteatoiminnan
aiheuttamat tulot ja menot. Tältä tililtä maksetaan myös
sellaisten koniiteajäsenten niatkalaskut, jotka eivät voi
saada niitä tyijnantajiltaaii.
Toimintavuoden aikana ovat seuraavat tutkimuskomiteat olleet toiminnassa:
Koni. N:o S. ~)J¿iä,z.iziisaiiomulza- ja grarlie~ztfikarttoieii
küytb"stü malmiiietsiiin¿~ssü~~.
Koni. N:o 9. Rikastainoiden jiitecdiieidert jiirjestely Silomeii eri liuicoksillir.
Koni. X : o 1O. Kuilurakenieef.
Koni. K:o 11. Kanliulaimenmis.
Korn. h':o 12. AWaamme~~zioriteollisuzidevr
wsimpieti teolZisi,iusrakeniiaisteiz seiii ii- j a kattomkeiitret.
Kiistä komitea X:o 8 on saanut raporttinsa valmiiksi
toimintavuoden kuluessa ja luovuttanut sen nionistettuna yhdistykselle. Muiden komiteoiden raportit valmistuvat tammikuun kuluessa.
Kuluneen toimintavuoden aikana on ollut 5 koniiteaa
toiminnassa alunperin ?-ksi vuotiseksi tarkoitettujen komiteoiden anottua kaikkien lisäaikaa, josta syystä uusia
komiteoita ei vuoden kuluessa asetettukaan. Kuilurakenteet -komitean tutkimustehtävää laajennettiin käsittämään myös köysijohteet. Vusista tutkimustyöaiheista
keskusteltiin ja sellaisina heriittivät kiinnostusta
- Suomen kaivosten nostomenetelmät
\-uoriteollisuuden palveluksessa olevien insinöörien
koulutustarve ja vuori-insiniiiirien sijoittuminen teollisuuteen
Tiriianttikairans ja reikien kaltevuusinittaus
- 4fiIieraaliraaka-aiiieiden rautatie- ja niaantiekuljetukset.
~~

-

Tutkiniusvaltuuskunnan puolesta

Helsingissä, 15 p ä helmikuuta 1 !]ti:{.

Arne Laitakuri
puheenjohtaja

\ ~ u O I i I ~ ~ I R S u H u I S ' l ' ~ ~'l'IT'l'KIM~!SKS~N
~ - * ~ I ~ l ' ~ ' U S K U N NTO
AIn~~
' III"l'r~KEII'l'I*OMUS
~ I ~ O l ~ E L 1T%i2
X

Anriie Laaksoneri
sihteeri

C u j Holm
puheenjohtaja

Peiitfi Sznzilti
sihteeri
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Vuorirrliesylldistvks~~i
vuosikokous
J

J

\-uorimiesyhdistys
BergsniatinaföreiiingeIi r.y:n vuosikokous pidettiin perjantaina maaliskuun 29 p:nA 1
Teknillisen korkeakoulun juhlasalissa lähes 300 j äsenen
sekä kotimaisten että ulkomaalaisten kutsuvieraiden läsnäollessa. Kokouksen puheenjohtajana toinii vuorineuvos
Petri Bryk.
Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin professori Kauko Järvinen ja varapuheenjohtajaksi dipl.
ins. Biirje Forsström, Erovuorossa olleiden jäsenten tilalle valittiin tekn. tri Sakari Heiskanen ja fil. inaist.
Tor Stolpe sekä dipl.ins. Börje Forsstriimin jälellä olevaksi toimintakaudeksi dipl.ins. Gunnar 1,aatio.
Kokouksessa jaettiin Eero Mäkinen-mitali fiLtri. Bke
Bergströmille ja yli-ins. John Ryselinille, jotka molemniat
aikanaan ovat toimineet L'uoriniiesyhdistyksen puheenjohtajina. 'rätä ennen Eero Xäkinen-niitalia on myönnetty Paraisten Kalkkivuori Oy:n perustajalle. edesmenneelle vuorineuvos Emil Sarlinille, Lohjan Kalkkitehdas
Oy:n perustajalle vuorineuvos Petter Forsstrijmille ja
Oy Vuoksenniska Ab:n pitkäaikaiselle johtajalle vuorineuvos Berndt Griinblomille.
Kokouksessa ilmoitettiin niyijs hallituksen päätijs perustaa vuorineuvos Petter Forsströniin suorittaman lalijoituksen johdosta ))Petter Forsstriiiii pris
Petter
Forsströni palkinto)) -rahaston, josta vuosittain jaetaan
2000 nmk:n suuruinen palkinto lähinnä Vuoriteollisuuslehdessä julkaistusta parhaasta kirjoituksesta. Palkinnon
jaosta päättää yhdistyksen hallitus kuultuaan tarvittaessa asiantuntijoita. Palkinto jaetaan vuosikokouksen
yhteydessä.
Vuorimiesyhdistyksen hallitus on päättänyt korostaa
yhdistyksen jäsenille Vuorimiesyhdistyksen merkitystä
virallisten vuoriteollisuutta koskevien lausuntojen antajana.
Geologijaosto on aikanaan asettanut koniiteat tutkiuiaan geologien koulutus- ja opetusalan laaj entamista
sekä geofysikaalisen tutkimuksen edistämistä. Hallitus
on nyt päättänyt asettaa erityisen komitean edellisten
komiteoiden tulosten eteenpäin vieniiseksi.
Hallituksen päätöksen mukaan Uergsprängningskoriiniittén yhdystniehenä Suomessa toiniii kaivosjaoston puheenjohtaj a. Komitean kokouksiin voivat Outokunipu
OJ-,Paraisten Kalkkivuori Oy, Lohjan Kalkkitehdas Oy,
~~

Lutta jäsenistii

-

Mit alitiiiehet.
Tli-ins Jolin Ryseliii (vasemmalla) ja fil. tri
A k e ßergströni.

Otanniäki Oy ja Oy 1-uoksenniska Ab lähettää kukin
edustajansa. Lisäksi voi Kemijoki Oy lähettää edustajan
ja Teknillisen korkeakoulun kaivostekniikan professori
olla lasnä, eli yhteensä toivotaan komiteaan 8-10 edustajaa Suomesta.
Piakkoin valmistuvan Kaivosmiehen Käsikirjan jakelu on päätetty suorittaa kaivosyhtiöiden ja TTuorimiesyhdistyksen kautta.
Vuorimiesyhdistyksen virallisena eiiglanninkielisenri
nimenä tullaan käyttämään ))TheXiiitig atid Xetallurgica1 Society of Finlanda.

K v t t om medlemmarna

l>ipl.ins. Rober/ .iLandev toiiiiii nytteniiiiin Outokumpu
Oy:n Helsiiigin konttorissa. Osoite: Itäranta :{ C, Tapiola.
I)ipl.ins. Risto .-I Lauzko o11 iiitnitetty 1,olijan Kalkkitehdas
Oy:n Rudus-Saseka-osastoii päällikiiksi. Osoite: Vuosaari.
T)ipl.ins. Ilinu -4 ziterr o11Teknillisen korkeakoulun geologian ja kaivostekniikan laboratorioiiisitiiiöri. Osoite: Wellaniontie 1 8 c' 2 7 , Helsinki.
DipLins. Gtista D i e h l är aristiilltl pa fiirsäljniiigsavdeliiiiigen vid Oy Vuoksenniska A b : s huvudkoutor i Helsingfors. Adress: Apollogatan 1 :j IC, Helsingfors.
DipLins. Raimo I<ri/ts.so~z on siirtynyt takaisin T,okonio
Oy:n palvelukseen toimien pääiiietallurqina. Osoite: Hatanpäänvaltatie 5 0 I' L'T,:;, Tampere.

1)ipI.itis. E s k o EvkkiLu ou siirtynyt Rautaruukki Oy:n
palvelukseen.
T)ipl.itis. Y r j ü HaLavaava toituii tutkijana Teknillisen
korkeakoulun metallurgisessa laboratoriossa. Osoite: Taloiitie 9 C 2 2 6 , 1:teli-Haaga.
1)ipl.ins. S e p p o H i i l a m o on Julius Tallberg Oy:n palveluksessa Atlas Copco-osastolla. Osoite: Kirkkokatu 5 , Lahti.
1)ipl.ins. T7i//io Nzroowe,2 toiiiiii nytteniinin Paraisten
Kalkkivuori Oy:n Suomen Mineraalin Helsitigin konttorissa. Osoite: I'lvilantie 1 1 t) 1: 1 't6, Munkkivuori, Helsinki.
katu 7 =\

:,

1,ahl.i.

r~ o11 nykyään 1,alideli 1,asihiomoO n palveluksessa. Osoite: Hämeen-
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Dipl.ins. Juhani K a n g a s o11 siirtynyt Yleisradio Oy:n
Suomen Television palvelukseen.
DipLins. A avne Kapanen on lähtenyt vuodeksi Israeliin
Yhdistyneiden Kansakuntien asiantuntijana. Osoite:
86 A4rlosoroffStreet, Tel Aviv, Israel.
DipLing. S v e n Iiavrell arbetar niiniera sorii forskningsingenjör vid StrA Kalkbruk. Adress: Vasagatan 19
Sala, Sverige.
DipLins. Rvno Koscinen ori nimitetty Paraisten Kalkkivuori Oy:n Suomen Mineraalin Tapanilan-tehtaan paikallisjohtajaksi.
L)ipl.ins. .-1 avo L a u r i l a toimii tutkimu
nillisen korkeakoulun nietal1ur:;isessa la
te: Otaniemi H 2 3 .
Dipl.ins. Matti Lehto on
palveluksessa. Osoite: Itsen
DipLins. I l p o f > i n k oon ni
paällikiiksi.
Dipl.ins. -A avo ATfatihknla o11 siir
-t Outokumpu Oy:n
Outokumiiiun kairokselle. Osoite:
kerinkatu 1 2 , Outokumpu.
Dipl.ins. ?'apavii .IZoisio toiiiiii Oulun yliopiston tcollisuusosastoti metalliopin 'assistenttina. Osoite. Iloikmtie
1 't I) 2 7 , Oulu.

lit o11 siirtynyt Yhtyneet KuvaOsoite: 1,iinxirotinkatu :IX .Z 1 ;,

Tekn. tri. P e k k a l?autala. Uusi osoite: Jalmarintie 7 b,
Tapiola.
1)ipl. ins. O l a v i T i k k u . Uusi osoite: Maanionlahdentie 3 A ,
I,auttasaari, Helsinki.
I>ipl.ins. Eino Tzrrtiainen. Uusi osoite: Kristiinankatu
2 -4 1 , Turku.
I)ipl.ins. Per Westerlund. Uusi osoite: Raajärvi, Misi.

Uusia jäseniä

-

Nva niedleinmar

Vuorim iesyhdist ys r .y. -~
Bergsmannaföreningen r. f :n
vuosikokouksessa maaliskuun 2!1 p:nä 1963 hyväksyttiin
seuraalrat henkilöt yhdistyksen 7~trrsimziszksi jäseniksi:
:Inltilu, J a a k k o , clipl.ins. syntynyt 26. i. 19%. Laboratorioinsiniiiiri Teknillisen korkeakoulun metalliopin lahoratoriossa. Osoite: Otaniemi OAS 1 C.
K o i z t f i i z e i i , Lrtzivi Johannes, fil.niaist. syntynyt 21. 9.
1919. Lolijan Kalkkitehdas Oy:n pal\reluksessa geologina.
Osoite: Suurlohjankatu 33 Al S, Lohja.

K u v h ' i i m . l i r i m a l-ihtori, dipl.ins. 29. 3. 1933. Outokunipu Oy:n palveluksessa Porin tehtailla. Osoite: Kiertokatu S as 18, Pori.

Helsinki,
L u g u s , H r i i g t , dipl. ing. fiitld 8 . 10. 1930. Ahstiilldvid
Dipl.ing. Erik .Yi,holnz är iiiiniera :tiisthlltl \-id Outo- Outokuinpu 0 y : s fabriker i Björneborg. -1dress: Uuskoikumpu 0 y : s huvudkontor i Iiclsin,qfors. .\dress: I-Iarjiivistontie S1 B a: 15, Ujiirneborg.
\-iita 1 't -1O , Hagalund.
Luizdyvzsf, John Guiiizar, dipl. ing., född 6. 3. 1934.
Dipl.ins. Laiivi P a j a 1 4 toiniii a
ttiiia 'l'eknillisen
korkeakoulun iiietallurgisessa labo
sia. Osoite: 'I'eli1,ahoratoriechef och assistentingenjör vid hyttavdelnintaankatu 8 Il 6:).Helsinki.
gen vid Oy Koverhar Ab. Stlress: Lappvik.
Dipl.ins. Piefuvi Pplfoneiq ori muuttanut takaisin Suomen
avkkutieii, Peiitti Ilmari, fil.niaist., syntynyt 27. 5.
Malmi Oy:n pal\-elukseen. Osoite: Harjuriita 1 6 -1 8 .
,
Teknillisen korkeakoulun pohjarakennuksen ja
Tapiola.
inaarakeiinusmekariiikan
assistentti. Osoite: Särkinienipl.i~is.Hi.if(i R i n f n l n on iiykyiiiari 1-110 Oy:n pal\-elukriientie 22 H 10, Lauttasaari, Helsinki.
sa. Osoite: Yapaudenkatu 1 0 .4, 1,:thti.
Tekn.tri. I T v n i u s 12zcizoZinncc on iiiiiiitetty prosessitekA\121ieftiireiz, Jovnza Viiinäinö, syntynyt 31 . S.1932. Tutkiniikaii professoriksi Oulun yliopistoon.
niusinsin¿jöri Outokunipu Oy:n Kokkolan tehtailla.
Ilipl.ins. I -e-n lI'icfcineiz toiiiiii tutkirnusiiisitio¿~riiiäOtan.Yov7~usin, Osmo, dipl.ins., syntynyt l ï . 12. 1930. Oy
mäki O y r i rikast ariiolla, Osoite : (Itaniii iiki .
Vuoksenniska Ab:n palveluksessa Helsingin pääkonttorin
Llipl.ins. l l n i o .S~lvei?foine7ion \7alniet Oy:n palreluksessa Rautpohjan tehtaalla. Osoite. Saunatie 1 C 2 't, myyntiosastolla. Osoite: Välitie 5, T,i n t uvaara.
J yräskylä.
)ski,l i k k a , dipl.ins., syntynyt 3. 11. 1931. OtanTekn.&. H e r m a n .?fig7?liz4s befinner sig i Ihlivien fiir
palveluksessa instrumentti-insinbörinä. Osoite:
att under ett ars tid verka soni 12iirenta Sationernas
gruvexpert. -1clress: Casilla 686,I,a I'ax, Bolivia.
Pulosaari, .Seppo Xatti, dipl.ins., synt!-nyt 28. 3. i93tì.
Fil.tri, H e i k k i T z t o m z n e n on \'lidistyncirlcii KansakuriOutokumpu Oy:n palveluksessa I'orin tehtailla.
tien asiantuntijana lähtenyt niocleksi l>ilippiineille.
Puulig, Alma Marianne, dipl.ing., född 8 . 7 . 1916.
Dipl.ins. P r n f f i T-anninen toimii tutkiriiusitisiniiiirin~ì
valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ~-~iorite~nillisessä
Anställd som forskningsingenjör vid Statens tekniska
laboratoriossa. Osoite: Hakolahdeiitie :{ C 4 0 , Iauttasaari, forskningsanstalts metallurgiska laboratorium. i2dress:
Helsinki ,
Kyiisti Kallios väg 10 A , Brändö, Helsingfors.
Fil.niaist. E v k k i I.iluksela on siirtynyt Outokumpu Oy:n
Peltonepi, .Wuuri Olavi, dipI.ins., syntynyt ti. 8. 1933.
Outokumniun kaivokselle. Osoite. Outokuinpu.
'I'utkimusinsiniiiiri Oy 1-uoksenniska Ab, Imatran rautatehtaan fysikaalisessa laboratoriossa. Osoite: Lappeentie
Dipl.ins. Lazt~zHeinzone?z. Iriisi osoite: I 7uskoivistontie S -1!), Imatra.
;Y -17, Pori.
P i e t i k ä i x e n , Juhani, clipl.ins., syntynyt 14. 8. 1925.
Dipl.ins. Holgev , / a l a d z r . TTusi osoite: Koroistentic 6 b Il, Assistentti Teknillisen korkeakoulun metalliopin laboraHelsinki.
toriossa. Osoite: Otakallio 3 _49, Otaniemi.
Professori E r k k i L a Z w i h . 1:usi osoite: Harjuviita 'I,
Pij~fling,Fredrik Axel Hugo, fil.mag., född I.1. 1931.
'I'apiola.
Anställd vid berggrundsavdelningen vid Geologiska forskFil.niaist. Juhani Nuutilainen. ITusi osoite: Veitikantie :{:I, ningsanstalten. Adress: Storsvängen 9 A , Drumsö, HelRovaniemi.
singfors.
DipLins. P e k k a N y y s s f i n e n . Vusi osoite: Tornitaso 1 as 19,
Piiysülü, Toivo Olavi, diplins., syntynyt 4 . 1. 1904.
Tapiola.
Insinööritoiiiiisto
Pöysälä & Sandbergin johtaja. Osoite:
L)ipl.iiis Olauz P e u r a . Uusi osoite: Riihipellontie :i A 12,
Topeliuksenkatu 34 T), Helsinki.
Helsinki 1 :i.

VUORITEOLLISUUS

Suorniizen, E s k o Mikael, dipl.ins., syntynyt 2. 12. 1932.
Outokumpu Oy:n palveluksessa Porin tehtailla. Osoite:
Itsenäisyydenkatu GÏ, Pori.

Vartiainen, K a r r i , dipl.ins., syntynyt 5. '1. 1936.
Assistentti Teknillisen korkeakoulun metalliopin laboratoriossa. Osoite: Laajalahdentie 4 , Munkkiniemi, Helsinki.
Vestergren, Sten Urik, 6vering. fijdd 5. 1. 1920. Teknisk
chef vid Ställhergsholagen i Ludvika. Adress: Eriksgatan
2 6 , Ludvika, Sverige.
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Nykyaikainen työ vaatii
nykyaikaiset suoja-asut
NOKIA-suoja-asut tiiyttiiviit

korkeimmatkin
nykyaikaisillc suoja-asusteillc asetettavat vaatimukset. Ne kuuluvat sinne, missä tehdään lujaa
työtä vaikeissa työolosuhteissa.

Näiden lisäksi Vuorimiesyhdistys hyväksyi varsinaisiksi
jüseniksi seuraavat diploonii-insinijijritutkinnon suorittaneet entiset nuoret jäsenet:

Astkaznen, Huiznzt
Autere, Ilmo
Dzehl, Gostu
Gronfors, Teuvo
Halavaara, I'rlo
Hazlumo, Seppo
Holntala, Iiuzner
Jansson, Ií olke
Kuavola, M u r k k u

Koponen, liauno
Laurila, .4aro
Pajari, Lauri
Parviainen, A s k o
Rutanen, Vesa
Silventoinen, Ilmo
Tilander, Heikki
V a n n i n e n , Pentti

X u o r i k s i jüseniksi hyväksyttiin seuraavat Vuoriniieskillan jäsenet:

.4utz'o, Juuhko, syntynyt 15. 10. 1937. Osoite: Topeliuksenkatu 19 as 13, Helsinki.
Hakanen, J f a t t i , syntynyt 11. 10. 1940. Osoite: Teekkarikylä C 32, Otanienii.

Hanhinierni, Mutti, syntynyt IÏ. 3 . 1941. Osoite: Teekkarikylä F; 13, Otaniemi.
Hertell, J o h n n y , fiidd 36. 6. 1939. Adress: Sjiitullsgatan

:i C 86, Helsingfors.

H ü i n d ü i n e n , Matti, syntynyt 2 i . 5. l9W. Osoite:
Albertinkatu 44 R 48, Helsinki.
Julkunen, Heikki, syntynyt 28. 4 . 19iO. Osoite: 'I'eekkarikylä C 52, Otaniemi.
Katilu, Reijo, syntynyt 17. 1. 1!)4 I . Osoite: 'I'eekkarikylä 13 13, Otanienii.
Lindroos, Veikko, syntynyt 7 . 10. 1938. Osoite: 'l'eekkarikylä H 3 1 , Otaniemi.

Linnuinmaa, Jarkko, syntynyt 21. 6. 193!1. Osoite:
Kärkipelto 8, Konala.

Lürka, Hûkuti, fiidd 23. 1. 1940. Adress: Teknologhyn

I) 71, Otnäs.

Palmu, M a u r i , syntynyt 22. 5. 1938. Osoite: l'eekkarikylä E 83, Otaniemi.

I'urvzuirz.en, K u r i , syntynyt 11. 'i. t 9 i I . Osoite: Xerikatu 1 B 1 2 , Helsinki.
P¿jjdiS, Esko, syntynyt 't. 11. 19C1. Osoite: 'l'eekkarikylä B 93, Otaniemi.

IZiihimiiki, .-I
rto, syntynyt 25. 2. 1 9 4 0 . Osoite: Runeberginkatu 28 Al 10, Helsinki.
Suurinen, Atilis, syntynyt 20.7 . I W I . Osoite: Isokaari
22 B, I,auttasaari, Helsinki.

T u n t u r i , Pekka, syntynyt 1 . 12. 1

4 as 11, Tapiola.

. Osoite: Harpiviita

170utzluinen, P e r t t i , syntynyt 22. ti. 1 9 4 0 . Osoite: 'reekkarikylä F 4 I , Otaniemi.
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KAIVOS-VI LLE

KAIVOSVETURIT
AEG on valmistanut kaivosvetureita j o vuodesta
1889 lähtien ja toimittanut tähan mennessä yli 6000
paristo- tai ajojohtokäyttöistä kaivosveturia. Myös
Suomeen on niitä toimitettu.

A E G :n sähkökäyttöisten k a i v o s v e t u r i e n e t u j a :
yksinkertainen, v a r m a käyttö
suuri ylikuormitettavuus
suuri kuljetuskapasiteetti
ei pakokaasuja
mahdollisuus kaapelirurnpusyöttöön
mahdollisuus radio-ohjaukseen

Annamme mielellämme tarkempia tietoja.
Paäedustaja
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Satamakatu 4, Helsinki - Puh. Il 501
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I
MASCHINEN - EXPORT
I

vuoriteollisuuskoneita
Yksinmyyja Suomessa:

H e l s i n k i , H a l l i t u s k a t u 17, p u h . 6 6 0 3 6 8

pukkinostureita 1-15 tonnin nostoille. Teknillisesti päteva, nopeasti
koottava ja kätevästi siirrettävä.
Yksinvalmistuslisenssi Pohjoismaissa.
HUOM. Tuotanto-ohjelmassa myös siirrettavät ja kiinteat hihnakuljettimet

ÖDESHÖGSVERKEN AB
RUOTSI

L

Kuivauslaitteita
teollisuudelle

-

RIKASTETTA MALMIA
KOKSI MURSKAA HIEKKAA yms. varten

-

Erikoisrakenteita tahmeita ja
kuluttavia aineita varten
Kiertouuneja hehkutukseen,
pasutukseen ja vedenpoistoon
Pölyävien ja pahanhajuisten
jätekaasujen pesutorneja
Uusia tehokkaita sintterin
sekoittimia
Kitkakayttöinen kuonan kuivatusrumpu
Toinen Koverhariin toimittamistamme laitteista
Edustaja Suomessa

1ndustr i a
Y

-I------

A B TORKAPPARATER
Kuivauslaitteita teollisuudelle

OTANMÄKI
PÄÄKONTTORI
Postiosoite : Otan mäki
Sähkeosoite: Otanmäki, Kajaani
Puhelin: nirnihuuto Otanmäki Oy,
Otanrnäki

HELS I N G I N T O I M I STO
Postiosoite: Aleksanterinkatu 48 A
Sähkeosoite: Otanmäki, Helsinki
Puhelin: 58844

KÄRVÄSVAARAN KAIVOS
Postiosoite: Misi, Kärväsvaara
Sähkeosoite: Otanmäki, Misi
Puhelin: Misi 16

SATAMA
Postiosoite: Oulu, Malmisatama
Sähkeosoite: Malmisatama, Oulu
Puhelin: 15347

OY

E R I KOISVALMISTE I S I A

SALA
kuluttavien j a syövyttävien nesteiden pumppaamiseen
Lietettä j a hiekkaa pumpattaessa joutuvat pumpun kulutusosat j a tiivisteet erikoisen kovan rasituksen alaisiksi. Senvu0 ksi SALA- pu m p pujen ku I utusosa t valmis te taan eri koisseosteisesta valuraudasta tai kurnioidaan. Pumppua suunniteltaessa on pääpaino tehon ohella pantu käyttövarmuuteen ja huoltokustannuksiin. SALA-pumppujen osien vaihto
on helppo suorittaa. SALA-pumppu on tunnetusti hyvä ratkaisu pumppu-pulmiin.

Vacseal-pumppu toimii ilman painevettä, koska
sen tiivistys aikaansaadaan pumpun itsekehittämän imun avulla. Näinollen vuotoja ei voi
esiintyä akselin tiivisteissä käytön aikana. Valmirtuskoof 2 - 6 " .

SALA-kuoppapumpussa on imuaukko pohjassa,
joten se voidaan upottaa kokoojakaivoihin.
Pumppu takaa tehokkaan pumppaustuloksen.
Erikoirrakenteen ansiosta voidaan paluuvesi
käyttää esim. kulmiin kasaantuneen lietteen
poishu u h tomiseen. Val rnistus koot 1 1/2-5".
I

SALA-vertikaalipumpussa on pumpun pesä
altaan pohjana. Akselin laakerointi on kokonaan nestepinnan ylapuolella. Avonaisesta
rakenteesta johtuen ilmakuplat eivät häiritse
1/2.
pumppausta. Valmistuskoot 1 1/2"-5
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