
J u I kaki ja: Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen r.y. 

&- 

Ph 



V TYTAliYliI'IO 
O OUTOKIJMMUN K k  HIT 
TAMA KUPARI/ NIKKE1,I 
LICKKISIJ1,ATTO 

-30 SULATTOA 
30 vuotta sitten lähti Outokumpu Oy:n Harja- 

vallan tehtailla käyntiin maailman ensimmäinen 
kupariliekkisulatto. Tästä kotimaisesta liekkisulatus- 
menetelmästä alkoi myös metallurgisen kno w-how'n 
vienti maailman eri puolille. Aluksi vaatimattomasti, 
mutta vähitellen on vauhti kiihtynyt. Tällä hetkellä 
liekkisulatus on eniten myyty kuparinsulatusmene- 
telmä, joka on sovellettu myös nikkelille. Kaikkiaan 
liekkisulattoja on käytössä tai rakenteilla jo kolmi- 
senkymmentä kautta maailman. Parhaillaan outo- 
kumpulaisia on useita kymmeniä kaukomailla 
sulattojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä 
tehtävissä. 

o 9 KOUTOKUMPU OY 



,sy Ött  Ölaatikko 

pesusui h kut 

suodatukseen ¡a nesuun 
Extractor-tasovi irasuodatin 
soveltuu useimpiin vuori- ja 
kemian teollisuuden suodatus- 
kohteisiin. Se soveltuu myös 
pesuun, vastavirtapesussa 
saadaan 2-5 pesuvaihetta yh- 
dessä yksi kassä. 
Extractor-suodatin pystyy 
käsittelemään hyvinkin erilaisia 
a i ne i ta kut en, karkeat 
kiteiset, hienot jauhemaiset 
ja kuitumaiset. 

I I 
o Syöttöviiran päälle takaa 

nopean ja varman kakun- 
muodostu ksen 

o Sallii laajat laatu- ja kapasi- 
teettivaihtelut 

0 Helppo käynnistys ja 
PYSäYtYS 

0 Vähäinen valvonnan tarve 
0 Pieni tilantarve, koko laitos 

0 Al haiset huoltokustannu kset 
samalla tasolla 

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIö 
KONEPAJARYHMK O PL 34 O 57101 SAVONLINNA 10 
PUH. 957-21 936 O TELEX 5613 enso sf 



uoletoata vapaa-aikaa 
=Serla=pumput 

pyörittävät prosessia 
Serla-pumput ovat pitkä- 

ikäisiä ja vahvoja rakenteeltaan. 
Ne jaksavat pyörittää prosessia. 
Aikaa jää keskittyä muihin tehtä- 
viin, eivätkä pumppuhuolet pilaa 
vapaa-ai kaa kaan . 
Keskitymme pumppuihin 

nen pumpunvalmistaja. Organi- 
saatio on joustava ja tarjous- 
toiminta kehitetty nopeaksi - 
olipa kyse yksittäisestä pumpusta 
tai kokonaisesta projektista. Tuo- 
tanto on rationalisoitua, ja toimi- 
tukset lähtevät täsmällisesti ja 
nopeasti. 

Serlachius on kilpailukykyi- 

Uudet lietepumput 
Kaivosteollisuudelle S e r -  

lachius on kehittänyt 'aivan uuden 
lietepumppusarjan. Kestävyys, kor- 
kea hyötysuhde ja huollon vai- 
vattomuus ovat lietepumppujen 
keskeisiä ominaisu 

Pumppuasioi 
kannattaa keskustella 
Serlachiuksen asian- 
tuntijoiden kanssa \ 

Serlachius a A Konepajateollisuus 
35800 MANTTA. puh (934) 477 1, telex 22334 serko sf 



Knorring toimittaa 
Knorring tarjoaa 
laajan ja monipuolisen 
valikoiman korkea- 
laatuisia kone- 
tarvikkeita. Jokin 
seuraavista on var- 
masti avuksi Teidän- 
kin pulmienne 
rat kai s u ssa . 

EMB - leikkuurengas-putkiliitti- 
mi8 teraksesta, messingista ja 
haponkestavasta teraksesta 

HY-RO-putkikiinnittimia 

_d~NN*N . 

I 

U' 
KYSOR - ilmastointilaitteita ja 
kaihtimia 

EMB- korkeapaine-kuulahanoja 
ja -venttiilejä teraksesta, mes- 
singistä ja haponkestavasta te- 
rä ksesta. 

EMB- tarkkuusteräs- ja  sylinteri- 
putkia DIN 2391/C mukaan 

SIG - ruuvipumppuja, venttiileja 
ja komponentteja servohydrau- 
I ii kkaan 

Pyöriviä liittimiä höyrylle, öljylle 
ym. aineille, myös kaksitieraken- 
teella 

CHR. BERGHOFER 81 CO-jous- 
tavia kokometalli- ja muovilet- 
kuja kaikille teollisuusaloille 

% 
OY AXELVON KNORRINGIN TEKNILLINEN TOIMISTO 

00380 HELSINKI 38. KARVAAMOKUJA 6.  PUH 90-554488 0 TURKU. PUH 921-337755 
OULU, PUH 981-224312 O JYVASKYLA, PUH. 941-14100 



OnkoTeidän 
kuUetuskalustonne vakavasti otettava 9 

Kun Te kilpailette urakoista, k i inn i t t s  urakanantaja autoonne yhta paljon huomiota 
kuin Teidan tarjoukseenne. KOCKUMS maansiirtoauto voi olla Teidiin ratkaiseva valttinne. 

Kmkums huolehtii omistaan. 
Kun hankitte KOCKUMS-maansiirtoauton, hankitte samalla varmuuden tehok- 

kaasta huollosta. Kahdeksalla paikkakunnalla on huoltopiste, josta 18htee akkia paljoon 
pystyva huoltomies luoksenne tydmaalle. Ja suuremmat huoltotoimet tapahtuvat 
tehokkaasti KOCKUMS-huoltokorjaamoissa. 
Mielestamme koneitten pitas olla tdissa. Silloin ne kannattavat. 

41 2 412 T fkaivosrnalli~ 425 435 442 445 
kantavuus 16 tn 16 tn 22,s tn 35 tn 32 tn . 40 tn 
kuormatilavuus 11 m3 SA€ 1:2 11 m 3  SA€ 1:2 15 m' SA€ 1:2 21,s m 3  SAE 1:2 20,6 m' SAE 1 ' 2  
trkn 173 hv SAE 173 hv SAE 205 hv SA€ 456 hv SAE 365 hv SAE 510 hv SAE 

26.5 m 3  SA€ 1:2 .".." 
nopeus 30 kmlh 30 kmlh 56 kmlh 5 9 k m l h  65 kmlh 72 kmlh 

Ottakaa yhteys. Keskustellaan vakavast i maansi i rron kannattavuudesta. 

KOCKUMS 
MYYNTI: Vantaa, Jyvlskyll, Oulu 
HUOLTO: Helsinki, Tampere, Kouvola, Jyvlskyll, Kuopio, 
Joensuu, Kajaani, Oulu 

U V  Kockums industri A 6  
Vantaa Veromiehen teollisuusalue 
PL 814, 00101 HELSINKI 10 Puh. 90-826355 



Tiesitkö, että kuumavalssatulla 
RHS-putkipalkilla on monia etuja 

kylmämuotoiltuun profiiliin nähden 

Ku u mavalssa tt u R H S-  pu t ki pal k ki on 
vapaa jäännösjännityksistä 

Jännityshuippujen eli jäännösjännitysten esiin- 
tym i nen voi putki pa l keissa a i heu ttaa ha r meja 
esim. hitsauksen, kuumasinkityksen tai dynaami- 
sen kuormituksen yhteydessä. 

Kuumavalssattu RHS-putkipalkki täyt- 
tää rakentamisen normit ja standardit 

Monissa maissa ei sallita lainkaan kylmämuo- 
toiltujen profiilien käyttöä rakenteellisiin tarkoi- 
tuksiin. Käyttäjä ei voi olla varma, ovatko profii- 
lien poi kkilei kka usarvot ennen va i jä I keen kylmä - 
muotoilun, sillä yhteneväistä käytäntöä eikä 
standardia ole. 

Kuu mavalssatt u R H S- put ki pal k ki sovel- 
tu u parem min konepajavalm istu kseen 

Ku umava lssattua putki pa I kkia käytettäessä 
vältetään eri työvai heissa jään nösjännitysten ai- 
heuttamat muodonmuutokset. Liitoksissa saavu- 
tetaan riittävä tarkkuus mittastandardin an- 
siosta. 

RHS-käsikirja on ainutlaatuinen teräs- 
suunnittel ¡jan opas 

tajalta kirjeitse tai puhelimitse. 
Tilaa suomenkielinen RHS-käsikirja pääedus- 

Valmistaja: Pääedustaia Suomessa: 

Corpora British Steel tion RAUTAKONTTORI OY RAUTIA 
Tubes Division RHS-myynti, PI 379, O0101 Helsinki 10, Puh. 90-17 301, telex 12-513 



.e OKONAISRATKAISUMME KÄSITTAÄ MAARAKENNUKSEN KAIKKI KONEET. 

I' 

Tekniikan erikoistalona m e  olemme pyrkineet erottautumaan kuitenkin siten, että 
meillä on tarjottavana ko ko naisrat kaisu tämän tekniikan alalt a. Sellaisia koneita, 
laitteita ja järjestelmiä, jotka edustavat kansainvälisesti 
korkealle arvostettua laatua. Ja monelta osin edellä- 
kävijää omassa lajissaan. Tällä sivulla esittelemme 
eräitä kokonaisratkaisumme osia. 

I 

Maarakennuskoneiden toimittajia ja maahantuojia on muitakin kuin Machinery. 

- Esimerkkeinä, MACHINERV OV 
IIELSINK1 90-716711. TIJRKU 921~386444,  TAMPERE 931 ii33000. OULU 981 3311144 





high intensity 

THE MOST SIMPLE 
HIGH INTENSIW S E P ! m R  

ESPECIALLY FOR LABORA'TORV 
AND PILOT PLANT APPLICATIONS 

The new type High Intensity Permanent-magnet Separator, developed 
by professor Erkki Laurila, is now available as a versatile laboratory and 
pilot plant model with a drum size of 0 750x1 50 mm. 
Feat u res 
-feed capacities 0.5 - 1.5 tons/hour depending on application 
- magnetic field up to 15,000 Gauss (1.5 Tesla) 
-both dry and wet separation with interchangeable accessories 
-intensity and gradient of magnetic field corresponding to those of full 

- drum speed variable from 20 to 120 rpm 
-tailoring of magnetic slots to materials with aid of interchangeable 

-overall dimensions: heightl650mm,width1100mm,diameter 750mm, 

size separations 

pole-pieces 

weight 700 kg. 

KONE OY 
ENGINEERING DIVISION 
SF-15870 SALPAKANGAS, FINLAND 
TEL. + 358-18-801311 
TLX 16180 KONEX SF 

KONE MATERIAL HANDLING LTD 
63 MILTON TRADING ESTATE, ABINGDON 

OXON, OX14 4RX, ENGLAND 
TEL. 0235 84 7551 

TLX 839580 KONEX G 
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Opiskelij arakenteen 
muuttuminen 19 7 O-luvulla 

Viime syksynä vähennettiin Vuoriteollisuusosaston opis- 
kerlij oiden sisäänottoa 40 O / o  verraittuna CrdeUilsen vuoden 
sisä5nottaon. Uusien olpiskelijoiden lukumä5rgn supista- 
minen kebslottiin tairpmlliseksi bejikentyneen tytillisyys- 
tilanteen takia). Nyt tdhdyk supilsbukset näkyvät kuiten- 
kin valmistuvien dilphrni-inisinöirien määrissä vasta 
5-6 vuoda  /kuluttua. L&impien vuosien ongelmana tu- 
levat olemaan nk. suuret kurssit vuosimallia 76, 76 ja 77, 
joiden avuksi sisäänoton supistaminen ei eihtinyt. 

Yllä mainituilla1 kursseilla on myös ennätyksellisen 
suuri määrä naispuolisia opiislcelijoita. SyksyLlä 1971 doit- 
ti osastollaimme 8 uu tk  naisopiisikeilijeal, vastaava mä&% 
s3fksyiLla 1976 ah 26. Tällä hebkdlä osastomune 460 lisnä- 
olevasta opiskelli!jasta on naisia 88, mikä vaistaa esim. 
vuoden 1975 $&o vuwiottm. EddLleen näisita 88 nais- 
puolisesta opisikdijasta 710 on metailurgeja ja 18 kaivos- 
naisia. 

Talaudellista vaikeuksien mukanaan tuoman heiken- 
tyneen työUisyysti1ankn Ilsiibi kompaistuvart naiiset 
ail allamme miespuolisten kdleegojen ennaikkoluuloihin. 

Hyvä vuorimies, kuvilttele, etta olet syntynyt kaljuksi 
ja että tyijipailcadlasi joudut jatkuvasti ikuulemaan osata- 
ottalvia huomautuksia poikkeavuutesi aiheuttamasta ky- 
vytttimyydestä sdlviytyä koulutustasi vaistalaviista tehtä- 
vistä, veiiklka tiedät olevasi ahkerampi, kyvpkkäämpi 
sekä kaakin tavoin ansioituneempi kuin muut työtoverisii. 
Lkävän usein marinaiiseen suhtaudutaan vuorimiesten 
talhalta antaen perimmäisen rooliajalttdun asettua amma- 
tillisen pätevyyden eddle. 

a naiset eiiväk eroa joukosta poik- 
keuksina, eivgtkä he liioin nauti mitään erivapauksia. 
Korkeakoulun henkilakunta kdhtdee naispuolisia opis- 
kelijoita taisapuolisesiti. 

Ensimmäisen kerran tönmi4tään midhisib e,nnakko- 
ludoihin haettaessa harjoittdupaililkaa. Ei inainen tärve- 
le ympäristöään miestä nopeammin ja  silt;ipaiitsi naisen 
sitkeys ja kestävyys on tunnebtu kautta aikojen. Yhtä 
lalilla pystyviä ja oikeutettwja ovat naiset hankkimaan 
ammatiuiste p5tevyybtä käytännijn harjoittelun muo- 

1968 -70 -72 -76 -76 -70 

dossa kuin miehiset opiskelijatoverima. Käytännön har- 
joitteilulla barkoitetaan yleensä työsikentelyä alan laitolk- 
silla muisisa kuin siivo~ajan ja lahetin tehtavlsä. Positii- 
visena seildkana voidaain kertaa, että muutamat laitokset 
ja kaivokset ovat jo halnkikineet (kokemuksia naispuoli- 
siista harjoittelijoista. Uhkapahiä vai uteliaisuutta6 emme 
tiedä, mutta kyseiset kohteet ovat viimeisten tilehojen 
mulhaan edelleen toiiminnasse. 

Ei myöskaan Liene kohtuullista, etta naisopisikelij oiden 
valmistumista on hidalsitettu ja hidaistetaan teettämäillä 
diplomitöita vain mieso~pidkelij o3lla. Kysymys on nimein- 
omaan yhtiaiden hairjoibtamaista syrjimnästä. 

Mihiin sibten sijoittuvat ne nabspuoliset opiiskelj jat, jot- 
ka miehisestä karshnasta huolimatta anniistuvat suloritta- 
maan tutkintonsa - kirjastoonluo? Tuskin kirjastoihen!ki- 
lakunnan määrää kasvatetaan niin paljon, että kaikki 
vucrinaiset voiitaisiin työllistaä tällä tavoin. 

Entä kulka asettuu vastustamaan vuorinaisen sijoittu- 
mista koulutustaen viin tehtäviiin? Useimmiten hän 
on Vuoiriteallisuus ta valmistunut miespuoliinen 
diplomi-insinööri, iältään 310 Vuotta ja yli, työelämässä 
vakiintuneen aseman wavubtanut, jonka päänsärky an 
naispuolinen kilpaileva työtoiveri ja painajaisuni nakpuo- 
linen esimies. Silti jossain elämänsä vaiheessa useimmat 
miehisetikin diiplomi-insinö6rit tuntevat taimetta vakuut- 
taa naiselle kohtaavarusa edsmän myötä- ja nimenomaan 
ornat vaistoinkäymisensä täimän kainssa, kunneis kuolema 

Tyhantajan peiikkoaa vastaivalmistuneen naisiinsinöörin 
hakiessa työpaikkaa ovat mahdollisten äitiyslamien ai- 
heuttamat keskeytpkset. Tässä asiassa mennään tulevai- 
suudessa varmaan kohti tasapuolisiempaa kohtelua, d l ä  
jokainen asemansa oikein ymmärtävä nainen kannattaa 
pakdllisba isyyslomaa. Jas taas naisen on valittava uran 
ja perheen välillä, voi seurauksena olla yhä enemmän 
lapsettomia avimareja ja mistä silloin tehtaaille työnteki- 
jat. 

Eiköhän lopeteta syrjintä ja jaeta taakkaa. 
T y t ö t  

9 



Suomalaisten teollisuusmineraalien 
vientimahdollisuudet 

Kaoliini 
Fasf aatit 
Suola 
Kalkkikivi 
Asbesti 
Boraatit 

Hileikka 
Kipsi 
Kajlkki 

Rikki 

Dipl.ins. Henrik Eklund, Oy Lohja Ab, Virkkala 

361 600 96,O 
407 400 87,9 
483 010'0 49,9 
607 6100 19,6 

5 6010 10,6 
12 8010 7 3  

53 9010 526 
123 O00 5,4 
i a  7010 228 

23 400 5 3  

Kaiks:i vuo'tta sitten piti edesmennyt toitmi,tusijo,htaja R. 
Alan,ko es~it~al~mä~n teo~lli8suusmineraatiiiein jadolstuikses,ta 
Suolmess,sa. Ohefi'nen kuva 1. es,lttää malmien, kailkikikiven 

mulhint,aa vv. 1944-1975, joista 
i,suusirninena,a,li,e'n o~suu~s. kolkko- 

nsisiloluhinnasta o a  a l h t  vansiin vaatimatonta luolkkaa. 

m u .  m 

Kuva 1. Malmim, teollisuusmineraalien ja kalkkikiven 
louhinta vuosina 1944-75. 
1. Kolkonaislouhinta 
2. Malmit 
3. Kalkikikivi 
4. Teollisuusminesaallit 

Pig. 1. The quarrying of ores, industrial minerals and li- 
mestone in 1944-75. 
1. Total quarryiing 
2. Quarrying of ores 
3. Quarryiing of limeistone 
4. Quarrying af indugtrial minerals 

Eeitelrnäsisa todettiin, etta mineraaililkailvosten myynti 
v. 1977 oli 55 Mmk ja ne Itytillistivät noin 300 henkidöä. 
Viennin osuus myynnista d i  20 Mmk. 

Taman hebken liiikevaihto henee noin 100 Nmk, jasta 
viennin osuus on kolmannes. Rinnan vientimahdoWisuuik- 
sien kansisa puhutaan nykyääin tuontia korvaavasta teol- 

. Kun tarkaistellaan mineraalitucrtiteiden tuon- 
tia ja vientia, voidaan todeta, että Suomi on varsin riip- 
puvainen tuontiminerafaleista ja tase on vahvaisti tuonti- 
volbtoinen. 

Taulukko 1. 110 tärkeimmän teollisuusmineraalin tuonti 
1977. 

Table 1. The imports olf 10 most impolrtatnt industrial mi- 
nerals 1977. 

Mineraali I Määrä tn 

Rakennuskivi 
Tatllski 
MaasäLpB 
Sementti 
Wollastoniitti 
Kal kkiikivi 
Sepeli 
Kvartsi 
HieMka 
Savi 

77 010~0 
31 800 
52 5001 
36 O010 

9 900 
13 500 
17 7010 
1 4010 

31 O00 
5100 

I 288000 

Arvo Mmk 
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INDEKSI Taulukossa 1 on kymmenen tärkeintä tuonti- 
mineraalia v. 1977 sitossa. Näiden yhteealatskettu 
rnàSr8 on 2,091 Mtn ja airvo 291,4 Mmk. 

Vastaavat vientilluvut olivat 288.000 tonnia ja arvo 
57,s Mmk, josta ralkennudkivien osuus on 25 Mmk. 

kahdailla suurin markkamääräinen 
O 96 Mmfk jia samaa suuruusluoikikaa 
e 88 Mmk. Kun maassamme on kaksi 
tuatanncissia olevaa talkkhkaiivosta, joiden pääasiallinen 
tuotanto myydäain paperitehtailile kaaliinin asomesta ja 
maamme otainto on aihkaimassa, voidaian todeita, 
etta maa raalirhuollon kannaibta on varsin suo- 
tavaa, etta kyiseisiin hanikkeisiin on ryhdytty. 

Kakkiikiviyhtiöa edustajana on vaikealta hyväksyä yli 
800 O00 tn vuosittaista kalkkikiven tuontia 13hinnä teräs- 
teollisuuden tarpeita varten. 

Syynä tuontiin oa se, etteivät nykyiset kalk 
vuksemme pyslty toimilttamean metalilurgiseille 
delle keilvollista kalkkia, milkä johtuu seuraa 
koista: 
- Kiteinen kalldkilkiivi hatjoaa liialksi poltostsa. 
- Kalldkikivi shshlCaä liiik ia. joten poltetun 

tuotteen reaktiivhteabti 
- Kalkkikiiven SiOz-pitoisiuus tulisi oilla alle 1 O / o ,  jonka 

laatuista kiveä tavataan vain Karl Forsstrdm Oy:n 
Särkisakon kaivoikseslsa. Täimä kailkkiloiivi myydään kui- 
tenkiin huomattavesti jalostetummassa muodossa 
mikrolrahkkina. 

Tuontilistallia esiintyy myas kipsi, määrän ollessa 
123 O00 tn. Talmän kohdailla olisi toivottaivaa, että lan- 
noiteiteollisuuden jateikiipsi saataisiin puhdistettua käytto- 
keilpoiseiksi. 

Kun tarkastellaan teollisuusmineraailien vientimahdoil- 
lisuuksia, on syytà selvitellä näiden osuutta verrattuna 
muuhun lkaivannahsiteollilsuuteen maaihaslsa. Kuva 2 

, ekta teollisuusmineraalien kulutuksien kasvu on 
peampaa kuin metallien ja eneingiamineiraalien 50- 

luvulta lähtien. 
Polhdittaesisa te usmineraalkn mahdoilliisuuksia 

vientimankkiinoilla, on etsittävä va sttauluset seuraaviin 
kys ymyksliin : 
- Oniko kyseilsitä mineraalia saaltâvana Suomessa tai voi- 

daanko olettaa, että on mahdollisuuksia löytää sita riit- 
tavan suuria maäriä? 

- Vastaako laatu yleisesti alsetattuja vaatimuksia? 
- Tdeieko vallmilstus taloudellisesti karunattavaiksi, mi- 

käli talhtiiämme vientiin? 

Mineraali wiintymis- 

Magnesihtti . . . . + 
Talkki . . . . . . . . + 
Asbesti . . . . . . . . t 
Maasalpä . . . .  + 
Grafiitti . . . . . . + 
Kiille . . . . . . . . + 
Kyainiiitti . . . . . . + 
Litium . . . . . . . . + 
VermiIkulii,ttii . . + 
Wollastoniitti . . + 

mahdollisuudet 
laatu taloudellisuus 

2000 

1900 

1800 

1700 

1600 

1500 

1400 

1300 

1200 

11 O0 

1 O00 
9 O0 

8 O0 

700 

Kuva 2. Mmeraalituotannon ikehitys maailmassa 1900- 
luvulla. 
1. Teloillisuusmineraalit 
2. Energiamineraalit 
3. Mcitaillit 

Fig. 2. The devebplment of the minerail production in the 
world in the 19iOiOi’s. 
1. Industrial minerals 
2. Bnergy minerals 
3. Metals 

M a g n e s i  i t t i a tulee talikkitehtaiden sivutuortteenla 
puolet mahmim . Tuotteien rautapiltoiisuus on liian 
korkea, jotta se kdlpaisi tulenkestavien tuotkiden raaka- 

alnparannusaineena 
a ja kyseisen tuot- 

teen laatuvaatimukaet ovat: 
MgO = 85-901 O / O  min 
S602 = 5 O/O max 
FeLO.ifAl2Oa = 5 O/O max 

Vastaavanlairsta miagrtlesiiittia olisi mahdollista valmis- 
taa puhdistetusta magnesiittijätteestä joskaan valmietus 
ei liene taloudelliista tallä hetkellä. 

T a 1 k k i tayttaä asetetut vaatimukset, mistä osoituk- 
sena on maamme nopeasti kasvanut talkkiteollisuus. Eu- 
roopan talhkituatanto o n  tä hehkdä vajaat 1 milj. bon- 
nia ja määrasta käytetään in kolmaruneis paperiteolli- 

. Suamen osuus eidustaa lähes 20 O/o Euroopan 
tuotannoisita ja o~siuus tulee edelleen kasvamaan. 
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esti aisbeistisementki- 
vaatimuksena on pitkäkuituinen 

kaisemmin louhittu antofylliitlias- 
an tankoitukseen lähinnä kuitura- 

ti tuotteitamme. Euroo- 
pan tuotanto on noin 1,4 Mtn, josta Suomen osuus on 
5 O/@. 

Maasalpaä talvataan mnsaasti eri pudiilla maailmaa ja 
tuotantokapasiteettia on liisätty liikaa etenkin 60-luvun 
loppupuolella. Tastä jolhluen hinnait avat pysyneet alhai- 
sina. Voildaan mainilta, ektä maasälvän vientihiinta oa vain 
puoleit talkin hinnasta, vaikka molemmilla tuotteilla on 
samantapainen vallmistusiprosesst 

G r a f i i t t i a tavataan joinkin verran maaslsamme. 
Vaahdottamalla voidaan saada laadull 
tuotetta. Tunnetut esiintymät eivat ole kooltaan ja pitoi- 
suudeltaan sellaisia, etca ne olisivat tahoudellisesti hyö- 
dynnettavisisä. Silti tamä mineraali kuuluu niihin, joihin 
kannattaa kiinnittää huomiota malminetsinnässä. 

K i i 11 e t t ä esiintyy maasalpa- ja kvartsiittimaimeis- 
samme. Laadullis i namä eivat ole kelvannelet, koska 
ne ovat paäasiallisesti biotiittia, kun sen sijaan kaupal- 
lise t la adut ovet puhdas ta mus koviitt ia. bohj an toimesta 
tutkitaan mahdollisuuksia saada Nilsiän serisiitistä 
myyntikellpoinen tuote. 

A 1 u m i i n i s i 1 i k a a t i t, joilla tackoitetaan andalu- 
siittia, kyaniittia ja sillimaniittia, ovat tärkeitä tdenkes- 
tävien tuotteiden raaka-aineita. Ryhmän yleisin mine- 
raali on kyaniibti, jota tavataan myös meillä joskaan ei 
niin puhtaana, että siitä saataisiin laadultaan kelvollista 
palatuotetta, josta siaadaan parals hinta. Kyaniitin laatu- 
vaatiniuiksena pidetään: 
AlrOì 2 60 " / o  
Fee03 < 1 O/n 
Ti02 < 2 O/O 

TBman lisaksi kiderakenteen tulisi 
a. Suolmumaiisett tai kuitum 

vät sovellu tulenkestävien tuattelden raaika-aineeksi. Tii- 
et tä ra  ej a kau tuma 

rikastuksen alvul- 
la en suomalaisesta kyaniitista pystytty valmistamaan 
tuote, j anka kelmiallinen anailyysi täyttää yllä olewait 

aajenee 16-18 O/O 1450'-1 500' lämpötilas- 
sa, jolloin se muuttuu mulliitiksi. Tuate o n  kalsinoitava 
ennen kayttöa ja vaahdotetun tuobteen raeikoko voidaan 
saada karkeammaksi briketoimalla rlikaste ennen kalsi- 
nointia. Palamalmin hinta oa tallä hetikellä noin 7010 
mkitn ja synteettisen mulliitin hinta 18aO-2 0010 mkltn. 

L i t i u m i a pidetään tulevaisuuden mineraalina. Lä- 
hes koko tuotlanito, jaka on noin 15 0100 kniv tuLee USA:sta, 

210 O / o  kakofnaismäärästä käyteitään malmina, mikä mer- 
kitsee vajaiat 100 O100 tnJv 4 O/O LiaO- malmia. 

Suomessa tavataan sekä s p o d u  m e e n  i a että p e t  a- 
l i i t t i a. N a i d a  hyvälksikäyttö saattaa tulla adankolhtai- 
saksi, mikali litiummalmin hinta nousee merkiitävästi 

ä taisosta, joka on noin 100 mk/l  VO LizO, sillä 
vaahdottamaJla pystytäan valmistamaan 4 O/O Lieo-rikas- 
teita. 

V e r m i k u l i i t t i a  j a  p e r l i l i t t i ä  käytetään pai- 
sutettuna huolmattavia määriä raikennustdlisuudessa. 
Suomessa niiden käyttö an allut vähäistä. IvLiikäli talvataan 

a raah-ainehta maassamme, d is i  täirkeätä 
selvittää ma!hdoUisuudet lisätä tuotteen käyttöä seikä me- 
tallurgiisessa että rakennusteollisuudessa, sillä tuotantoa 
voidaan tuskin ailoittaa yksinomaan vientimarkkinoiden 
varaan. 

tuotetaan maassamme vaja& 
110 000 t d v  lähinnä keraamisen teollisuuden tanpeita var- 
ten. MiKali tuotteetn hintatacsoa voitaisiin laskea, tulisivat 
käyttiiimäärät nousemaan huomattavaisti korvaamalla ny- 
kyisin käytössä ollevait kvarbsi ja karbonaatki ksraamis- 
ten laalttojein valmilstuksesisa. 

Edeillä esibettyj en mineraalien Liislksi li5ytyy maassam- 
me teollisuusmineraalej a, joiden tuotanto tulevakuudes- 
sa saajttaa tulla kysymyksieen. TBmBn Bisiihi saattavat 
rikastamoiden jäkteet, kuona ja tuhka muodastua tar- 
keaksi naaka-aiineiksi. Uuden tucxtannm rakentaminen 
maahamme tulee vaatimaan huamattavia panoksia maam- 
me geolcxgeilta ja  filkastajilta, sillä meillä tavatut raalka- 
aineet esiintyviit ailna epBpuhtaina je vaabivat jatkoljalos- 
tusta. Soppivalla rlkastustekniakalla voidaan kuitenkin ai- 
kaalnsaada tuotteita, joiden laatu yltää nykyisin tarjoilla 
oleviein puhtakpien palamalmien tasolle. Toisaalta maail- 
massa o n  yhä vai i 1öytaä puhtaita teolhusmine-  
raaliesiintymiii, joten nikostamalla valmistettujen teolli- 
suuden mineraalien kannabtavuus tulee paranmaan. 

W o 1 1 als t o n i i t t i a 

SUMMARY 

THE POSSIBILITIES TO EXPORT FINNISH 
INDUSTRIAL MINERALS 

The paeslent turnover of the Finniish i indust~al rninerai 
saleis is 100 Mrmk fmm which 1/3 is exported. If we look 
at the import and bhe export of the 10 mast important 
minerds peer 1977 we caln find out that the value of 
import is 291,4 Mmk and tonnage is 2,091 Mton. The 
corresponding exporit figures aire 5 7 3  Mmk and 288.000 
tans. 

The most impontant milneraL imported to Finland are 
china clay 361.000 tons and phosphaites a7.W tons which 
both will1 be partly rwpilaced by domestic talc and apatite. 

In order to find out the possibilities to  export Finnish 
industrial minerails the following points should be in- 
vest ig a ted : - is there adequate depwits in the country or g o d  

- is the quality good enough 
- is the export economica~lly possible 

minerail passible quailitty economy 

Magnesilte .... + (-) 
Talc .......... + + + 
Asbestos ...... + + 
Felspar . . . . . . .  + + (+) 
Graphite . . . . . .  + + 
Mica .......... + 
Kyanike . . . . . .  + + 
L i t h i m  . . . . . .  + + 
Vermiculite + (+) 
Wollastonite . . + + (+I  

In future it wihl be more difficubt to find pure mineral 
deposits and mineral dressing technique has to be used 
in order to make high quality products from impure ores. 

This will also improve the economy of many processes 
which are regarded as uneconomical today. 

possibilities to filnd these 

The fdlowinig minerals have been invesrtigated: 

deposits 
- 

- 

- 
- - 

- 
- 

.. .  - 
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A s b e s t i a käytetääm pääasiallisesti asbestisementti- 
teollisuudessa, j d o i n  vaatijrnthena on pitkäkuituinen 
krysotiili. Suorneasa alkalwmmin louhittu antofyLUittias- 
besti ei soveltunut tähän tankoitukseen lähi~nnä kuitura- 
kenteensa vudksi. 

M a a s ä'l p ä on perilnteisiä vieati'tuotteitamme. Euroo- 
pan tuotanto on noin 1,4 Mtn, josta Suomen osuus on 
5 aio. 

Maasälpää tavataaln w,nsaa.sbi eri puolidla maailmaa ja 
tuotantokapasiteettia on lisäitty lilkaa esterkin 6o-duvun 
loppupuolella. Tiistä johtuen hinnat wot pysyneet alhai- 
sina. Voidaan mainita, &tä maalsälvtin vientihinta on vain 
puolet taJkiin hinnasta, vaiklka molemmiLla tuotteilla on 
saman tapainen vailmi stusprosessi. 

G r a f i i it ,t i a tavataan jonkiln verran maassamme. 
Va ahdot tamella voidaan sa a da la aldullises ti kelvollista 
tuotetta. Tunnetut esiinltymät eivät ole kooltaan ja pitoi- 
suudeltaan se;llaisia., että ne olisivat taloudellisesti hyö- 
dynnettgvissä. Silti tämä mitneraali kuuluu niihi'n, joihin 
kainnattaa 'ki:innittää buomiota malmi~netsinnPssa. 

K i i 11 e t t ä esiintyy maaisälpä- ja kvarkiibthailmeis- 
samme,. Laadullisesti nämä eivät ole kelvanneet, koska 
ne ovat pääasiallisesti biotiittia, !kun sen sijaan kaupal- 
liset laadut ovalt puhda#sta muskovbittia. Lohjan toimesta 
tubkitaan mahdollisuuksia saada Nilsiän serisiitista 
myyntikelpohien tuote. 

A 1 u m i i n i s ii '1 i ,k a a t i t, jollla tankoitetaan andalu- 
siittia, lkyalniittia ja sillim'eniittia, w a t  tärkeitä tulenkes- 
tävien tuotteiden raaka-a,i$neita. Ryhmän yleisin mine-  
raali on kyaniiltrti, jota tarvataan myös meillä joskaan ei 
niin puhtaana, että siitä saataisiin laadultaan ,kelvollista 
pzihtuotetta, josta  saadaan paras hinta. Kyaniitin la8atu- 
vaatimuksena pidetään: 
Ale03 2 60 O / o  

Fez03 < 1 @/O 

Ti02 < 2 VO 
TBmän lisälksi ki ,derekenkn tulisi olla massiivista ja 

pienikiteistä. Suomu~ma~iset tai kuitumaiset rakenteet ei- 
vät sovellu tulenlkestävien tuotteiden raaika-aineeksi. Tii- 
lien va!hrnilstuiksessa vaaditaan lisiiksi~, että raejakautuma 
on pääasiassa välillä 1,- mm. 

Vaahdotuksen ja vahvamognettisen rikastulksen a\wul- 
la on suomalaisesta kyaniitiista pystytty va&mi&maan 
tuote, jonka kemialmli'nen ainalyysi täyttää yllä olevat 
vaatimukset. 

Kyaniitti laa\jenee 16-18 O/O 1450'-1 5Oo0 lämpötilas- 
sa, jolloin se muuttuu mulliitiksi. Tuote on kalsinoitava 
ennen käyttöä ja  vaahdotetun tuoween radkoko voidaan 
saada karkeammaksi brilketoima,lla flikaste ennen kalsi- 
nointia. Palamalmin hinta on tällä he&&ä noin 700 
rnkitn ja synteettisen mulliiitin hiinta 18100-2 000 M t n .  

L i t i u m i a pidetään tulevasisuuden mineraalina. Lä- 
hes koko 'tuotanto, jaka on noin 15 O00 tnlv tulee USA:sta, 
Neuvostoliitosta ja Afriikasts. 

20 O / o  kolkomhrnäärästä käytetään maAmina, mimkä mer- 
kitsee vajalat 1WOOO tn/v 4 O/o LizO- malmisaL 

Suomessa tavataan sekä s p o'd u m e 'e n i a että p e t a- 
l i i t t i a. Näiden hyväksikäyttö saattaa tulla aj.ankohtai- 
seksi, mi,kiili l i t iumalmin hinta nousee merkirtitäväsbi 
nykyisestä tasosta, jtdka 'on noin 100 mW1 VO LizO, sillä 
vaahdottamdle ,pystytään val~milstamaan 4 Olo Liro-rikas- 
teita. 

V e r m i d k u l i i t t i a  j a  p e r l i i t t i ä  käytetään pai- 
sutettuna huomattavia määriä rakennusteollisuudessa. 
Suomessa niiden käyttö on ollut vähäistä. Mikäli tavataan 
hyväibaltuista raaloa-a,in&ta maalssamme, olisi tärkeätä 
selvittää mahdollisuudet lisätä tuotteen käyttöä sekä me- 
tallurgisessa että rakennusteollisuudessa, sillä tuotantoa 
voidavan tuskin doittoa yksinomaan vientima~lkkinoiden 
varaan. 

W o 11 a s t o  n i  i t t i a tuotetaan maassamme vajaat 
1'0 O00 t d v  lähinnä keraamisen teollisuuden tarpeita var- 
ten. Milkäli tuotteen hintata8soa voitaisiin laskea, tulisivat 
käyttömäärät nousemaan huomattavasti korvaamalla ny- 
kyisin käytösä olevat kvartsi ja karbonaatti keraamis- 
ten laattojen valmistuksessa. 

Edellä esitettyjen mineraalien lisäksi löytyy maassam- 
me teollisuusmineraaleja, joiden tuotanto tulevaisuudes- 
sa saattaa tulla kysymykseen. T b ä n  lisäksi saattavat 
ri,kaNstamoitden j&tteet, k u o ~  ja tuhka muodostua tär- 
keiksi raaka-aimneiksi. Uuden tuotannon rakentaminen 
maahamme tulee vaatimaan huomattavia panoksia maam- 
me geologeilta ja rikastajilta, sillä meillä tavatut raaka- 
aineet esiintyvgt aina epLPuhtaina ja vaativat jatkojalos- 
tusta,. Sopivalla rikastustekniikalla voidaan kuitenkin ai- 
kaalnsaada tuotteita, joiden laatu yltää nykyisin tarjolla 
olevien puhtaimpien palamalmien tasolle. Toisaalta maail- 
massa on yhä vaikeampi löytää puhtaita teollirnusmine- 
raaliesiintymiä, joten rikastamalla valmistettujen teolli- 
suuden mineraalien kannattavuus tulee paranemaan. 

SUMMARY 

THE POSSIBILITIES TO EXPORT FINNISH 
INDUSTRIAL MINERALS 

The present turnover of the Finnish industrial mineral 
sales is 100 Mmk from which 1/3 is exported If we look 
at  the import and the export of the 10 most important 
minerals year 1977 we can find out that the value of 
import is 291,4 Mmk and tonnage is 2,091 Mton. The 
corresponding expofi figures are 57,5 Mmk and 288.oOq 
tons. 

The most important minerals imported to Finland are 
china clay 361.000 tons and phosphates 407.400 tons which 
both will be partly replaced by domestic talc and apatite. 

In order to find out the possibilities to export Finnish 
industrial minerals the following points should be in- 
vestigated : 
- is there adequate deposits in the country or good 

- is the quality good enough 
- is the export economically possible 

mineral possible quahty economy 

Magnesite . . . . + (-) 
Talc . .  . . . . . . . . + + I 
Asbestos . . . . . . + + + (+) + 

possibilities to find these 

The following minerds have been investigated: 

deposits 
- 
- 
- 

- - 
- Kyanite . . . . . . + + 

Lithium . . + 
Vermiculite (+ )  
Wollastonite . . + + (+) 

In future it will be more difficult to find pure mineral 
deposilbs and mineral dressing technique has to be used 
in srder to make high quality products from impure ores. 

This will also improve the economy of many processes 
which are regarded as uneconomical today. 

- 
- 
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Metallituote- ja konepajateollisuuden erikoistuminen 
viennin ja tuonnin rakenteen perusteella 

Kauppat. tri Tuomas Larjavaara, Suomen Vientiluotto Oy, Helsinki 

Seuraavassa tankadellaan maamme metallituote- ja ko- 
nepajaCeollirsuuden eri tohiallojen kansainvälitstä erikois- 
tumista vulosina 1972-74 sakä näiden boimialojen erikois- 
tumisessa ja  toi~nlnitaeddlytylnsisisä tapahtuneita muutok- 
sia kymmenvuotiskautena vuosista 1962-64 vuosiin 1972 
-74. NBkiikulma on ensilsijaiisresti kansantaloustieteelli- 
nen. 

Tarkastelun kahteiina ovet seuraalvat teollisuustilaston 
pätitoimialait : 

381 metallituabteiiden vailmiatus, 
382 komeiiden vahiistus, 
3183 sähkbtelhisiten tuotteiden valmistus, 
384 kulkuneuvojen valmistus 
3815 instrumenttikm yms. valmistus. 

Paras teollisuuden jonkin toimialan kalnsainvälistä eri- 
koistumilsta kuvaava mitta on nettovientiosuus, jotka 
osoittaa vienti- tai twntiylij a h 5 n  suhdetta toimialan 

. Sen mu- ) vienti - tuonti 
vienti + tuonti 

koko ulkornaiamkauppa,an 

kaan maamme erikoistuminen päätoimialoittain on suun- 
tautunut kulkuneavobe~llilsuuteen (nettovientiosuus - 
23 Olo) eli Yahinnä alusten valmiistukseen sekä metallituo- 
teteoblisuuteen (-26 O/O), mubta ei m&alliteojllisuuden 
keskiarvon a!lapuo~leUa j äävään kone,teollisuuteen 
(-41 O/O), sähköte'kniseen teollisuuteea (-45 VO) dkä  
insttrumm0ti- ym. hienomekaainilsieen teollisuuteen 
(-74 O/o). Tärkeimpien toimialojen, jotka edustivat 75 O / o  

maiamme näiden toimialojen viennistä vuosina 1972-74, 
nettovienti-, kotimarkkina- ja vientiosuudet on esitetty 
taulukossa 1. 

ERIKOISTUMINEN TUOTANNONTEKIJOIDEN 
.MUKAAN 
Kansantalousitieiteen Hecikscher-Ohlin-teoreeman perus- 
teella erikoiistumista tarkastellaan tuotannontekijöiden 
suhteellisen saatavuuden mukaan. Seuraavassa esitettä- 
vien tutkimustulosten eri metalliteollisuuden toimialojen 
päämavaJltaisuutta osoittavana tunnuslukuna on pidetty 
käytettyä käyttövoimaa (kW) henkeä kohti. TyijYaltaisuus 
on laskettu jalostusarvona henkeä kohti d i  siis työn tuot- 
tavuutena. Sen käänteisluvun voidaain katsoa osoittavan 
työvaltaisuutta. Kolmantena tuotainnontekijänä tarkaste- 
lussa on ollut tietovaltaisuus (know-how-intensiteetti), jo- 
ka on saatu teknisten toimihenkilöiden osuudesta eri toi- 
mialoilla. Näitä tuotanmntekijäintensiteettejä on verrattu 
nettovientiosuuteen. 

Näyttää sihtä, että maamme metallituobe- ja konepaja- 
teollisuuden kansahvälinen erikoistuminen vuosina 1972 
-74 on ollut pääomavaltaiseen tuotantoon suuntautunut- 

ta. Tiimä tulos korostuu, mikäli metallien perusteollisuu- 
den tärkeä merkitys näiden alojen tuotannolle tulee huo- 
mioon oitetuksi. Ti toillinen merkitsevyys jää kuitenkin 
alhaiseksi sekä kaikkilein että suurimpien toimialojen eri- 
koistumisen osailta. Työvailtai!suuden peirusteella tulokseit 
eri toimialoilla eivät ole yhdenmukaiisia. Kolmannen käy- 
tetyn tuotannonteikijän, know-how-intensiteetin perusteel- 
la maamme metallitnote- ja konepajateollisuus ei kan- 
sainvälisesti ole erikoistunut tietovaltaiseen tuotantoon. 
Johbopäät6s on tosin epävarma, mutta tarkastelu muiden 
talousteorioiden avulla vahvistaa sen. 

Suurimpien toimialojen tuotteiden tuonti osoittautuu 
tietovaltaiseksi, mutta ei pääomavaltaisaksi. Useimmat 
näistä suurista tuontieristä ovat samalla tärkeimpiin vien- 
titoimialoihin kuuluvia. Niiden tuotannossa ja ulkomaan- 
kaupassa korostuu yhteistyö erityisesti ruotsalaisten yri- 
tysten kanssa. 

Kaikista metallituote- ja  konepajateollisuuden netto- 
viejntiosuudeltaan keslkiarvon ylittävistä toimialoista ai- 
noat tietolvaltaiset ovat puunjalostuskoneiden, nostolaittei- 
den sekä alustm valmisitus. Toisin sanoen vaikka nämä 
eivät suinkaan ole kansainvälisesti mitään "high techno- 
logy" -toimialoja, meidän metalliteollisuudessamme nii- 
den tietovaltaisuus ylittää keskiarvon. Kansainvälinen 
erilroisituminen näyttää siis edellyttävän toimialasta riip- 
pumatta riittävää tietopanosita. TBmä merkitsee epäile- 
mättä samalla näiden toimialojen tuotannossa laatupara- 
metrin korostumista. 

Suurista vientitoimialoisita, jotka muodostavat 75 O/O 

metalliteollisuuden viennistä, erottuivat vuosina 1972-74 
muista elektronisten viihdelaitteiden valmistus työvaltai- 
sena, mubta vain vähän tietovaltaisena, siekä sähköjohti- 
mien ja -kaapelien valmistus päaomavaltaisena, mutta ei 
työvaltaisena. 

Vienti SEV-markkinoille oa keskithynyt harvemmille 
toimialoille kuin koko vienti. EFTA-vienti on keskimää- 
räistä rnonipuolisiernpaa. Suurimpienkin toimialojen vien- 
nin vähäisyys EEC-markkinoille oli silmiinpistävää. 

Vuosina 1962-64 oli vain neljä toimialaa, joiden net- 
tovientiosuus oli positiivinen. Näistä puunj alostusteolli- 
suuden koneiden nettovientios on edelleen kasvanut 
ja maamme metailiteollisuus s vahvistanut asemaan- 
sa maaiLmanmaflkkiinoilla. Sen sijaan alusten valmistus, 
metalliverkkojen ja -lankojen valmistus sekä varsinkin 
sähköjoihtimien ja -kaapelien valmistus ovat menettäneet 
kymmenvuotiskautena vuoisisita 1962-64 vuosiin 1972-74 
aebtovientiosuuttaan. 

Muutaimaa poikkeusta lukuun ottamatta eri toimialojen 
nettovientiosuudet ovat parantuneet ja teollisuuden jakau- 
tuminen vientiin erikoistuneisiin ja muihin toimialoihin 
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Taulukko 1. Tärkeimpien toiimialojen (75 O/O viennistä) nettovientiioauus, kotimailrklkinaosuus ja vientiosuus. 

Table 1. The net expolrt raitio, the home market share and the export sihaiR of the largesit sectons (75 O/o exporls) in 
engineelring industry. 

Laivat - 
Shipbuilding and repairing 

Elektroniseit viihdelaitteet -- 
Radio, television etc. 
Sahköjohtiimet ja keapeliit - 
Insulateid wires aind cables 
Meitallirakenteeit - 
Structurial metal products 
Nostolaititeet 
Lifting and ng maahinwy 
"Muut koneet" - 
"Other maohiinery and equip." 
SahkGkoneet ja rnuuntajatt - 
Transfonmers, geinerators aind dectric motors 
"Muut tie~toliiikennenrälineet" - 
"Other communication equip. and apparatus" 
"Muut teollisuuden elrikois'koneet" - 
"Other special industrhal machinery" 
Aultcnt - A,utamobilei% 

Metalli- ja koncpajatuotteet keskimäärin - 
Mean value of fabricated metal products, 
machincrv and eauiament 

Nettovienti- 

Nleit export ratio 
O~SUUS ( V o )  

1972-74 I 1962-64 

+ 48 

+ 45 

+ 17. 

-t 12 

+ 5  

-1 1 

-54 

-55 

-66 

-67 

-72 

-33 

on vähentynyt. KanisainvWsen erii tumisien muutos on 
j ohtainut ailkaiislemrpaa monipuolisempaan tuoitantoon ja on 
todennaköistä, että maaimme k o ~ a r a t i i v i s e t  eidut ovat 
muut tum aisisa. 

Maamme metallitudte- ja konepajaiteolliisuuden kasvu 
an pitkän keihilty'ksen t , jolnka liiikkeelle panevina voi- 
mina ovat olleet katimadkkiinaikysyntä ja vientikysyntä 

stä johtuen näyttää siltä, 
enatlat eivBt vuoteen 1974 mennessä 
ek riittävän monipuolisiksi erilaisten 

oksi, vaikka muutospro 
on koko ajan kaynniissä. Alihainikintajärjestelmä niin to- 

ai keskisuuri yritys vahitieellen 
maan tuotteitaan muillekin kuin 

enti siiillie tila ä&eä kehityksen tie juuri siiksi, 
että n&in voddaain vähentää etenkin vientimarkkinoilla 
kusitannukisia ja kokemusta vaaitivat mapkkinoinltipoanis- 
telut aluiksi milnirniin. TähBn kehitysvaihe 
maamme metatllibeollisuudessa vasta siirtym 

KNOW-HOW-VIENNIN MERKITYS 
Koko kansantalouden seikä metallituote- ja kionepaja- 
.teollisuusituottteii~en valmistuksen tutlkirnus- ja kehittä- 
mistdminnan painolkset oivat edelleen pienet muihin Poh- 
joismaihin verrattuina. Saima nskyy imyBs maamme tek- 
nologisesta taseesta, jdka osoittaa lisenssi- yms. tulojen 
ja -meniojlen suhdetita toisiiinsa. Sen sijaan on selvästi ha- 
vaittavissa, ehta knowihow:n osto- j a  myynrtivireys hei- 
jaistavat yritysten toiminnan dynaamisuutta. Sitein voi- 
daan vahvisitaa kilpailukykyä ja lkytke 
n että aineettomia tuotannointelk 

how :n olsto ullkomailta on oillut useimmille yri- 
tyksLlile elrittäin hyödyllistä. Siten on voitu nopeaisiti ai- 
kaansaaida tarvittavait tuotannon ja viennin laajennus- 
suunnitelmalt. Taihan ovat us sa tapauksissa lidbtyneeit 
kusitannussäastöt ja mapkkiinaasuuden lisiäärnistavoititeet. 
Know-how :n tuonti oin johitainut usein myöheanmin know- 
how:n vientiin. 

f 5 9  

+ 26 

-95 

+81 

-69 

-34 

-50 

-7 1 

-9 1 

-9 1 

-97 

-54 

Kotimar4ckina- 

Home market 
sbare 

OlSUUS (%) 

1972-74 

67 

84 

39 

85 

77 

616 

51 

61 

35 

18 

19 

5 1  

Vientiosuus 
tuotannosta (VO) 
Expolrt share 

1972-74 

66 

34 

69 

19 

25 

3 0  

23 

16 

27 

48 

42 

3 1  

Voin kolmaninles tutki6ulsita yrltyksistä totelsi know- 
how :n imyyntilkakreimusten olleen positiivisia. Sekä koiko 
teollisuuden ebtä metallllt~llilisuuden suurilmpana hanka- 
luutena know-ihow :In viennissä oivat olleeit erilaiiset tekni- 
set Wkijät. Aineettornan knw4how:n myynti on siltoaut 
odoteittua enieimmän ynityiksen teknisis resunsseja. Usein 
hankaluudet wait nälkyneet suunnitellun aikataulun ve- 
nymisenä sekä keihlitysmaissa teknisten vaikieuksien ohel- 
la enilaisina siaetavien vanmilstamiiseen ja insthtuutionaa- 
lisiin kpsymykrsiiin Iiahtyvinä ongelmina. 

Suoraa yhteisityötä teiallisuus- ja konsulttiyritysten selkä 
my6s raikentajiien kanssa pidetääin paflhaaina vaibtoeihtona 
know-how :n viennin behostmisdksi. Näin jousitaivasti 
yhdistiimä~llä käpbattäivissä oleva know-how sekä ahneel- 
liset resurssit voidaain epailemäbtä saavuttaa suurtuotan- 
non du ja  ja parantaa kilpailuikyikyä. Tämä on ulkomails- 
ten suuryriltysten shrategia. Meillä se mefikitsele välttä- 
mattä yhteistyötä teoillisuuden, konsulttiyritpsten, rahoitus- 
laitosten ja muidein ullkoimaankaiuppaa edistavien toimin- 
taiyksiikBiden keslken. Yrityshen kainsainvälistyminen on 
metallituote- ja konepajateolliisuudessa tärkeää mm. sik- 
si, että pitrkhlle jaloistettujen merkikitavaroiden kaupassa 
koroistuvat maipkkinoiintibelkij ät, jotika pudestaa!n eldellyt- 
tavät lahituntumaia vieintimarklcinoihin, joiden kysyntä 
voi vadhdella nopeasti. 

INTEGRAATIOKEHITYS 
Kaupaneslteiden poiisthlmiseen johtanut integraatiokehitys 
an edistanpt maamme meitallituoite- ja konepaj ateollisuu- 
den vientiä ja merkinnyt näiden tuotteideln ul'koimaankau- 
pan tasapalnottumiista siitä huolimatta, että markkamää- 
raitnen vaje tankaisteluvuolsline kasvoi. Suotuisa kehitys on 
näkynyt muissalkiln Pdhjoismaissa. 

MetalliteoillisuusituMtt.dden ituonti pyisryi matasisiamme 
vucsina 1962-64 ja 1972-74 inoin 65 O/o:na kotimaisen 
tuotannon bruttoarvosta, kun taas viennin vastaava osuus 
nousi 20 "/osta noin 30 O/o:iin. Viennin kasvu on ollut eri- 
tyisen voiimalkaislta EFTAimairldklnoilla, joilla sen osuus 
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koko metalliteiollisuuden tuotannoa bruttoarvosta nousi 
tankaslteluaja~jaksona 3 Oío:sta 15 nío:iin. 

ERIKOISTUMINEN TUOTERYHMITTxIN 
Maamme metallatuote- ja konepaja[teollisuuden kansain- 
valisen er misen suuntaubuminen vain vähàn tieito- 
veltaisiin silin nälkyy my& toimia4oittain tai tuote- 
ryhmittain tahdyissä kai nvalisisisä vertailuilssa. Kaa- 
sainvaliisen eriikoiistumiisen suuntaammen kesikiasteen teik- 
nis-taloudelliseen tuotantoon ei kuitenkaan välttämsttä 
d e  mikäan hailtita kilpeilnkyvyhle, kodka yhtä hyvin kuin 
erittain tieltovailtaisille toiimialoillel, voiidam erikoisitua 
myijs muille aloilk ja tarjota niiille duiltaan ja toimi- 
tusehdohtaan mankkinaikelpoisia tuotteita. Täma ei tar- 
koita sita, etteikö metalliteollisuuden tietovaltaisiuutta 
olisi pyriittava liisasmaan ja ebteikö se olisi bsääntynyt, 
vaan etta tawoibteat on asahettava sitan, että maamme 
pystyy lahedtyma&n eri toimiialoilla "product cycle'n" in- 
novaatio- ja kaisulvaiihetta. Yritysten eri toimintoihin 
kuuluviin tekLjöihiin kohdistuvia parannuksia löydetään 
muillakin lkuin "high technology" -toimialoilla. 

Metallituote- ja konetpaijateolliisuuden vienmin rakenne 
on lahestynyt muiden Pom maiden, etenkin Ruotsin 
viennin rakennetta (kuva 1). Kestoikulutushyiidykkeiden 
osuus maamme matallibeollisuuden vieinn 
ja raskaiden ikulkuneuvojen osuus on alentunut. Kun 
1960- ja 1970-luvulla on kehitatty mytis suureisti meitallien 
perusteoillisuutta, näyttaa silta, ebtä maaimime metalliteol- 
liisnuden runko on valmils Tästä eteelnpäin kaasainvali- 
sen kilpailukyvyn sailytt%misehsi o n  tuottavuuden nos- 
taimisessa investointien ohella liisättavä tutkimus- ja ke- 
hibtamisitoiminnan sdka maiflhkinoinnin panaksiia. 

TALOUSTIETEELLISET JOHTOPxxToKSET 
Edella on asoitettu eräitä piiivteitä maamme metallituote- 
ja konepa j aibealhsuuden kansainvällisestä erikoistumisesta 
ja ralkenrteasta. Bsitetyt tutkimusituldkisiet eivät ole ylläititä- 
viä, vaan, pikemmiinlkin odotettuja. Tamä merikitsee siitä, 
että rnetalliteolliisuuden tamäinhetikinren eriikoistuminen 
vaistaa sen toiimintaiedellytyksiä. Analyysi varmistaa eri 
yhteykshsä esitebtyä kuvaa metalliteollliisuuden kansain- 

kansantalousltiieteen ulkomaankauppateorian avulla saa- 
tuja tuloksia. Se osoittaa samalla my% sen, että talous- 
tieteen teoriaislsa viiime vuosiina tapehtunut kehitys, joka 
cm jolhtaimaisisa know-how:n eli tietopandksen merkityksen 
aikaiisempaa selvempään lkorostamiiseen, nälkyy myöfs 
maamme matall3teoklisuuden erikoistumisesaa. 

Nykyisen erikoistumiwien perusteella ei voiida täysin var- 
maisti valita mantalkaan sellaista taimialaia, joidea toimin- 
taedellyity'kset ovat ratkaisavasti miuita paremmrasisa aise- 
massa. Pilkmuninlkin voidaan sanoa jo  yhden toimialan 
piirnssä yritysten väliiaten erojen olevain siksi suurija, että 
erikoisltumi~ahd~l~i~uudet on nähtävä yritys- ja tuote- 
tasolla. Siksi on vaikea uskoa vieflbiin sopiivien hyödyk- 
keiden ja laiimintaparrametrien etsimisen vapalalkaupain 
valllitesisia jäavan rnmdein kuin yritysten tehtiiväksi. Tä- 
hän on niilla oltava riiittävät toiimintaeidellytykset. 

On nàhtàva yriltysten ja siis samaNlLa koiko rneitial 
suuden joustavan muuttum n ja Liiildkuvuuden merkitys 
taloudelLisessa kehityksiessä. Täman muuntumisen, samoin 
kuin tuoitannontelkij öiden Ikohdentumhsen, kesikeiseit talou- 
delliset kriteerit liittyvät yritysten kannattavuuteen. Riit- 
tävän hyvä kannaititaivuus, joka voi menkitä aikaisempaa 
suurempia eroja eri yritysiten ikainnattavuuidm välillä, ta- 
kaa padhaiiisisa yriltyksissä maihdollisuudeit mm. uusien iin- 
novaatioiden kehittaimiiseen ja tietoveltaiisuuden noeitammi- 
seen. 

sba ja vastaa myös toimialaita 

K~es~tdkuluhus hykidykkeet Koneet 
Conismer durables Machinev 

Raskaat kuilikuneuvat 
Heavy transport equipiment 

Tie totvalhtaisieit tuolt t eet 
Hiigh-teohnollogy products 

Muuit sähikijitekniset 
yms. tuotheet 
Electrical maohinery, 
appa,raitus eitc. 

% 

Muut rnetaillituotteet 
Other faibricated metal 
products 

2 

I , ; ,  I I . . l l  , .  
, (  

-65 -70 -75 

Kuva 1. Matalliteollisuustuotteiden vieniti pääryhmittäin 
eri Pohjoisimaiisisa vuosiina 1962-75. Raskaat kulkuneuvot: 
alukset ja raskaiat maanrtieaijoneuvot ym. Tiebovaltaiset 

tee't: putlket, met 

parison between bhe Nordic countries. 

Talouael~mäin rakennem~uutokset ovat normaalioloissa 
yleensä hitaiita,. Viime vuosiein suhdannetaantuma on 
alentanut myas maiamme mieita isiuuden kaisivulno- 
peutta. Tloivottavasti t%mä taantuma on vain välitasan- 
ne. Ma~aidluna~ntalouden suhltedlilset hinnait tulevat kuiten- 
kiln jatkuvasti muuttumaan eika ole mahdotonta, ettà 

s a  Eurotopain maissa taloudellinein kasvu tulee 
hidaistumaen pysyvästi. 

rnahdolllisuudet vaikuttaa vienti- ja tuontihintoihin ovat 
vähäiset, yritysben riittävän kannaittavuuden edellytykse- 

Kasha maamme metaihituate- ja kmeipajate 

I + 1 9  I 
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Suomen erikois teräs teollisuuden mahdollisuudet 
Dipl.ins. Erkki Ström, Ovako Oy Ab, Imatra 

SUOMEN ERIKOISTER#STEOLLISUUS 
Tässä tarkastelussa rajoitutaan käsittelemään ns. pitkien 
erikoisterästen valmistusta. Tangot ja vyyhdelle valssattu 
lanka ovat t,arkastelun kohteena. Pois jäävät siten levy- 
tuotteet. 

Erikoisteräksen tuntomerkiksi sopivat jotkut seuraa- 
vista tekijöistä 
- laadullinen arvostus 
- ominaisuuksien sopivuus käyttiitarkoitukseensa, usein 

- käyttö koneenrakennuksen materiaalina tai muu vaa- 

- erityistä valmistustarkkuutta vaadittu jossakin ominai- 

räätälintyönä tehty 

tiva käyttö; esim. petrokemian laitteisiin 

suudessa, joita voivat olla 
- pinnan laatu, mittatarkkuus 
- analyysin tarkka osuvuus 
- karkenevuus määrätty ahtaissa rajoissa 

- standardeihin nähdeln muita lisävaatimuksia 

Kuva 1. Erikoispyöröteräksiä toimitusvalmiina. 

Fig. 1. Special steel round bars ready for delivery. 

Tyypillisiä erikoisterästen toimitustapoja on kuvassa 1. 
Kuvat 2-4 esittävät koneenosia, joita perinteisesti valmis- 
tetaan esitetyistä erikoisteräksistä. 

TERXKSEN NYKYINEN KULUTUS JA VALMISTUS 
SUOMESSA 
Viime vuosien kehitystä esittävä kuva (kuva 5) havain- 
nollistaa tilanteen. Voimakas laajentuminen on johta- 
nut maan kulutuksen ylittävään tuotantoon. On synty- 
nyt vientitarvetta. 

Pitkien terästen valmistus tapahtuu Ovakon Imatran 
ja Aminneforsin tehtailla sekä Wärtsilän Taalintehtaalla. 

Pitkien tuotteiden kotimaan kulutus ilmenee taulu- 
kosta 1. 

Taulukko 1. Pitkien tuotteiden kotimaan kulutus. 

Table 1. Home market consumption of long products 
(tons). 

~ 

1975 
I 

Erikoisteräs 
- Tanko, kirkac 
- Tanko, musk 
Kauppateräs 
- Tanko, kirkac 
- Tanko, must: 
Erikols teräs 
- Valssilanka, 

kirkas 
- Valssilanka, 

musta 
Kauppateräs 
- V,alssilanka, 

musta 
Muototeräs 
- Palkit, profii. 

lit (kauppa. 
teräs) 

- Palkit, profii- 
lit (erikois- 
teräs) 

Rakennusteräs 
- Harja- ja 

betoniteräs 

I O l o  

5 466 
17 281 

6 522 
97 476 

3 038 

10 478 

78  252 

76 461 

641 

188 928 

- 

34 
58 

33 
43 

- 

96 

34 

7 

1 O0 

66 - 

1976 

Yht. 

3 413 
13 0188 

4 482 
76 389 

2 286 

9 565 

66 456 

72 280 

173 577 

1977 

Yht. 

3 676 
13 669 

5 134 
66 482 

2 759 

8 237 

75 237 

36 983 

137 728 

__ 

$2 
> 2  O 0  
Olo - 

32 
69 

38 
45 

- 

95 

57 

15 

57 - 
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Kuva 2. Valmet-traktorin voimanulosottohammaspyörä. 
Takoaihio, taottu aihio, tae, koneist,ettu aihio ja hammas- 
pyörä. 

Fig. 2. Power transmission gear for Valmet-tractor. Billet, 
forged billet, forging, machined billet and gear. 

Ovakon tankojen ja lankojen käyttö eri teollisuuden- 
aloilla kuvannee yleisemminkin mistä käyttökohteet löy- 
tyvät. (Taulukko 2). Erityiseslti autoteollisuuden osuus on 
merkillepantavaa. 

Taulukko 2. 
tuminen teollisuusaloittain. 

Table 2. 
rolled products. 

Ovakon valssaustuotteiden myynnin jakau- 

Division of Ovako's sales per industrial branches, 

Valssaustuotteiden 
jakautuminen 
- Vetämöt ja tako- 

mot (Ta 41, 42) 
- Pultin lyöjät ja 

jousien valm. 
(Ta 43, 44) 

- Muu metalliteolli- 
suus (Ta 49) 

- Autoteollisuus ym. 
Ajoneuv. valm. 
(Ta 73, 74) 

- Maatalous- ja 
metsätyök. 
valm. (Ta 51) 

- Muu (Ta 11-98 
joita ei ole yllä- 

mainittu) 

1973 
Olo 

16,2 

24,4 

13,5 

7 94 

12,c 

25,f - 
10'0' 

1974 
010 

16,7 

25,s 

6,'i 

5,'i 

7,t 

37,: - 
100 

1975 
O10 

12,4 

29,3 

5,6 

594 

7 3  

40,a - 
100' 

1976 
O l o  

19,0 

27,7 

379 

7,4 

695 

35,2 - 
100 

1977 
010 

14,6 

28,s 

499 

798 

599 

37,7 - 
10~0~ 

Autoteollisuuden osuukdksi, jos lasketaan alihankki- 
joista autoteollisuuteen kuuluviksi: takomoista 90 O/o,  
pultin lyöjistä 70 O/O, jousien valmistajista 100 O/o saa- 
daan: 

- Autoteollisuus, O / o  28,l 35,l 32,l 

Kuva 3. Erikoisteräksistä valmistettuja valmiita koneen- 
osia. 

Fig. 3. Machine parts made of special steels. 

Kuva 4. Vaihteiston pääakseli, hiiletetty ja karkaistu. 

Fig 4. Main sha€t of a gear, carburized and hardened. 

MENESTYMINEN ERIKOISMARKKINOILLA 
Suomalaiselle teollisuudelle on ollut tyypillistä teknis- 
taloudellinen ajattelu ja johtaminen. Tekniseen osaami- 
seen, raaka-aineisiin ja edullisen työvoiman käyttöön on 
perustunut toimintaidea. Näin on alkanut varhaisempi 
terästeollisuuskin maassa. 
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Kfuva 5. Teräksen kokonaiskulutus ja valmistus Suo- 
messa. 

Fig. 5. Total consumption and production of steel in Fin- 
land. 
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60-luvun puolivälissä tulimme tosiasian eteen, ett.eivät TUOTE-MARKKINAKENTTX 
vanhat perus'teet pitäneetkään. Suomen teräksen kulutus Usein toistuvia osvat näinä päivinä julkisuudessa olleet 
totsin kasvoi, mutta maahan tuotiin terästä halvemmalla sanonnat: lisää tuotekehityst,ä, tehostetaan markkinointia 
kuin täällä pyst,yttiin tekemään. Kriisin vuodest päättyi- (itsestään selvyyksiä?). Kuitenkaan ei löydy neuvojia mi- 
vät yksityisen terästeollisuuden yhdistämiseen, vain Wärt- ten t,ehdään, mttä kehitetään. Liikeideoittw tiedostami-. 
silän Taalintehdas jäi erilleen. Yhdistyminen merkitsi nen, jop,a ets'iminen on tärkeää. Tuotepolitiikan on oh- 
tuotejaon toteuttamista. Tuotejaossa Imatran osalle tuli jattava kehitys,työtä. 
laajentaa erikoisterä.sten valmistusta ja löytää niille riit- Imatralla on tuotekehityksen ja tuotannon työnjakoa 
tävat markkinat. kehitysnäkökulmasta katsoen viety tuotantoon päin. Myös 
denmukaistaa tavoitteita, voidaan keskittyä, tehokkuutta kehitysvastuun rajaa on tarkistettu tuotannon ja v.arsi- 
voida.an lisätä. naisten kehitysosastojen kes'ken. Rajan siirtämistarve on 

syntynyt siitä, että voimakas, eteenpäin menevä kehitys- 
markkinoille on kivinen ja kova. funktio karkaa toteutusmahdollisuuksien edelle. Tuotan- 

non sulatuskyky ei riitä kuin tiettyyn raj,aan. Raskaan 
tuotantokoneiston ja prosessin uudistuminen on mahdol- terästeollisuuskin on vanhinta. 
lista vain rajallisella nopeudella. Eräs tärkeä kehit,yskoh- 
de on tuotantokoneiston (työn suorittajat mukaanlukien) 

Selkeä t,uotejako tehtaitten kesken yh- 

Uuden tie perinnerikkaille teräksen tekijöiden 

kulutus on nimittäin juuri siellä missä 

IMATRAN KOKEMUKSIA 
Laatu, toimitusvarmuus, ripeä ja mukautuva kehitystyö 
ovat olleet paljon käytettyjä ilmaisuja erilaisissa kehitys- 
kampanjoissa. Hinnanalennuksia on jouduttu käyttämään, 
liikkeenjohdon systeemeitä, menetelmiä on kehitetty ja 
otet,tu käyttöön. 

Samaan ,aikaan markkinoita on hankittu laajalla rinta- 
malla. Markkinointityö' on ollut jopa maantiedon ope'tus- 
ta,. M k ä  oa Sulomi8, missä Imamtra, kuuluuko "rautaver- 
hon" taakse vai länteen jne. 

Kehityksen vuosina olemme oppineet laadun tasaisuu- 
den merkityksen. Olemme oppineet proses,sien kehittä- 
misen niin hallituksi, että tulosten toistettavuus on hyvä; 
Proseasin valvontaan tarvittavat laadunvalvontamenetel- 
mät on rakennett,u. Ennakkoluulottomasti on lähdetty 
kehittämään ja valmistamaan räätälintyönä valmistettavia 
tuotteita asiakkaan vaatimukset täyttäväksi. "Kant,apään 
kautta" useinkin on opittu huomaamaan ne1 niksit, joita 

joustavuuden, muutoskykyisyyden parantaminen. Tässä 
tullaan alueelle, jossa tekniset tieteet eivät, insinöörille 
riitä. Pääpaino työssä osnkin yhteistoiminnan ja inhimil- 
h t e n  tekijöiden puolella. 

Laboratomriotutkimusten tulosten sisäänajo tuot.antoomn 
vaatii tätä samaa yhteistyötä horisontaalitasolla sekä 
vertikaalisesti. Lisäva,atimuksia yhteist,yölle tulee YT- 
lain mukana. 

Markkinoinnin vahvistaminen on teknisen tason, kehi- 
tys- ja tuotantospuolen yhteistyötä asiakkaiden kanssa. 
Kuka tässä onnistuu ja edistyy, saa myös, myyntimeneis- 
tys,t,ä. 

Ko8neenr:akennus o'n jatkossakin erikoisterästen paä- 
käyttäjä. Kuljetusvälineteollisuus on koneenrakennuksen 
merkittävin alue. Kuljetusvälineteollisuudessa tapahtuu 
kehitystä, joka vaikuttaa käyttöön tarvittaviin teräksiin. 
Joustavuus, ja nopea resagointikyky on raaka-ainetoimitta- 
jan keino pysyä kehityksessä mukana. 

VALMISTUSTEKNIIKKA 
tarvitaan juuri oikeiden ominaisuusyhdistelmien esiinsaa- Siinä, että olemme hyvin vahvasti tuontiraaka-aineiden 
miseksi, jotta teräs asiakkaan prosessissa käyttaytyy sa- varassa, voimme tietysti nähdä hyviä sekä huonoja puo- 
moin kuin jonkun toisen toimittajan teräs. Alalla, jossa lia. Hyvää on se, että meillä on mahdollisuudet valita 
päaasiassa toimimme, standardit eivat kuvaa vaatimuk- raaka-aineiden laatu. Voimme sekoittaa eri kaivoksista 
sia. Teräksen käyttajät jakavat tarpeensa usealle toimit- saadut malmit halutun reseptin mukaan. Omaan mal- 
tajalle - autoteollisuus vahintään kolmelle. Tällöin ver- miin emme ole sidottuja. Toisaalta kerailyromun laatu 
tailu on paljastava eikä selityksillä selvitä. ei ole kovin korkea, eikä tuontiromun osalta asiat ole sen 

Voidaan todeta yhteenvetona, että nykyiseen tilantee- paremmin. Kotimaassa on lisäksi niukasti romua saata- 
seen on päasty voimakkaan kehityspanoksen avulla. Sa- vana. 
maan hengenvetoon on todettava, ettei taloudellinen tulos Yhteinen ammattitaito on maassa korkea ja uuden oppi- 
ole kehittynyt yhtä hyvin kuin laadullinen suoritus. minenkin on siten helpompaa kuin monissa muissa mais- 
Olemme kuitenkin taistelleet laadusta tunnetun nimen sa. Edellytykset menestymiseen ovat siten olemassa. 
tarkeimmille markkinoille. Mahdollisuudet hyödyntämi- Etäisyys markkinoista vaatii kuljetustekniikalta paljon. 
seen ovat olemassa. Toiminnan suunnittelun systematiikka on avainkysymyk- 

Niin kuin edella on kuvattu, tekninen osaaminen ja siä. Aikatekijan ohella toimituksiiii kuuluu kilpailijoita 
menestyminen eivät ole riittäneet yritystoiminnan kan- enemmän kustannuksia pakkausten ja pitkien rahtimat- 
nalta välttämättömäan hyvään kannattavuuteen. Paran- kojen takia. Vielä nykyistä pitemmälle viety jalostus tuo 
nusta on löydyttävä: jo elsiin kysymyksen jalostuspaikan sijainnista. Onko 
- tuote - markkinakentästä vielä pitemmälle konepajateollisuuden tai autoteollisuu- 
- valmistustekniikasta, erityisesti tuottavuuden kohotta- den suuntaan kehitetty jatkojalostus vietävä keskelle pää- 

misella markkinoita? Kannattaako näin kaukaa kuljettaa kal- 
- teknisen suoritustason laadulliset tekijät edelleen pa- liisti hyvin pakaten, ruostumaan herkkiä ja kolhiintumis- 

rantaen. alttiita terästuotteit,a, jos joustavin toimitusajoin ja yksin- 
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kertaisin pakkauksin voisi läheltä hoitaa asian? 
Tänään tuntuu siltä, että Suomessa kannattaa tehdä 

tuotSeita tiettyyn jalostusasteeseen ja sen jälkeen on 
mentävä markkinoiden keskelle myös valmistuksen har- 
j oittamisella. 

TERXSTEOLLISUUDEN TULEVA LAAJUUS 
SUOMESSA 
Erikoisterästen jalostuksen integraatioraja on joissakin 
kohdin saavutettu. Koko rintaman eli koko volyymin ke- 
hittäminen ko. rajalle on vielä kaukana. Tähän tavoit- 
teeseen pääsemiseksi tarvitaan paljon työtä. Kuitenkin 
mahdollisuudet ovat siinä suunnassa. 

Jalostusrajan sij,aintiin vaikuttaa merkittävästi koti- 
maisen konepajateollisuuden kehittyminen. Nykyinen 
konepajateollisuus käyttää niin kovin vähän erikoisteräk- 
siä. Terästeollisuuden on kaikin voimin tuettava kone- 
pajateollisuuden kehitystä. 

Yleisesti ottaen volyymin laajennuksiin Suomessa ei 
uskota, mutta nykyisen kapasiteetin puitteissa useimmk- 
sa terästehtaissa pyritään erikoisteräksiin pain. Tämä on 
nähtävä välttämättömyytenä, alta pois -paäsynä, massa- 
tuotannon laajentuessa muualla. 

Uskoa ja tyotä tarvitaan. Siihen olemme myös valmis- 
tautuneet. 

Suoimen yhsityisen terästeolliisuuden yhdistymisen yh- 
teydessä on myiis Wärtsilän Taalintehdas liibetty 1. 5. 1979 
boimintaosa aloijttaneeseein uuteen yht 
Ab:iin. 

SUMMARY 
POSSIBILITIES OF THE SPECIAL STEEL 
PRODUCTION IN FINLAND 
The trend in most Finnish steel plants at present is 
towards special steel production. This trend seems to be 
the only escape from the effects of increasing mass steel 
production in other countries. On the other hand the 
vigorous expansion of Finnish special steel production has 
led to production, which exceeds home market demand. 
This has naturally caused need for export. 

The private sector of the Finnish steel industry has 
integrated its production. This makes i t  possible for 
each production unit to concentrate on few products thus 
increasing its efficiency. Coordination of objectives as a 
whole becomes easier, too. 

The development work has been directed to such 
factors as quality, prompt delivery and adaptable research 
resources. Competitive price, advanced management sys- 
tems and meithods and their effective use are important 
as well. Uniform quality has proved its importance dur- 
ing the last few years. Uniform quality is guaranteed 
by developing the process, especially the control systems. 
Tailor made products according to customers’ require- 
ments improve our chances in competition. 

Active seiarch far new business ideas is important and 
development activities must be channelled according to 
product policy. At Imatra Steel Works product develop- 
ment has been brought closer to the production. 

The labour force in steel industry in Finland is highly 
skilled and this makes it also easier to adapt new methods, 
perhaps easier than in most countries. 

One important factor to be observed when planning 
the production is transport of the goods. It both takes 
more time and causes more expences to us than to most 
of our competitors. Therefore, the level up to which it is 
economic to process our products, would be worth careful 
consideration. 

Until now we have reached the final limit of integration 
in some branches, but there is a long way to go until the 
whole line of production reaches this limit. 

At present the Finnish steel industry should concentrate 
its support to the engineering industry in Finland, be- 
cause its future development will be an important factor 
in deciding the limit of our future refining grade. 

1 1 5 +  I 
nä on kotimaisen kustannustason hallitseminen. Kun vain 
yritysten riittävän hyvä kannaittaivuus puolesitaan takaa 
niiden srlkoisitumisen heterogeenisiten metalliteo9lisuus- 
tuotteiden viientiunankkiinoilla aikaisempaa jalostetumpiin 
tuotteisiin, joustavan transfamaatiokyvyn vaaitimus ko- 

mme taloudellinen kasvunopeus tulee 
j äBmään hitaaiksii. 
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suomalaisien know-how-viennin kainsantailoudellisesta 
ja  laiiketaloudellirsiesita merkityksestä ja ongelmista. 
Helsinki 1976. 

SUMMARY 

SPECIALIZATION IN THE FINNISH 
ENGINEERING INDUSTRY 
This arrticLe deals wibh the following sectors of industry: 
fabricated meital products except machinery and 
equipiment, machinery, electrical machinery etc., transport 
equiplment and meaisuring aind control equipment. 

I t  does appear that international specialization of the 
Finniisih engineering industry in 1972-74 was oriented 
toward capibal-intensive production, as was anticipated. 

As far a,s EFTA-trade is concerned, the effects of in- 
tegration on the Finnisih engineering industry have been 
favouraible. The net exports ratio of the Finnish engi- 
neering indusitry has grown rapidly on the EFTA-market. 

The article stresseis the importance of profitability and 
the capaciity for flexible tmnsformatian for the de- 
velopment of the Finnish engineleiring indusitry. 

SUMMARY 

ON THE GEOLOGY OF THE LAPPEENRANTA 
LIMESTONE QUARRY 
In Partek’s Lappeenranta quarry, situated in East Finland, 
quarrying takes place in an open-pit mine. The main 
product is quarried limestone, which is primarily used 
for making cement and burned lime. Besides that, wol- 
lastonite ore is quarried which, after manual sorting, is 
ground and floated in the wollastonite plant to a separate 
product. 

The limestone deposit is one of the largest in Finland. 
30 million tons have been investigated and inventoried 
in more detail. The deposit will be geologically mapped 
by core drilling, (surface mapping and tunnel mapping. 
The purpose of the geological mapping is to determine, 
as well as possible, the limits of the different kinds of 
stone in the deposit and, on the other hand, to Iacilitate 
the economical use of limestone and wollastonite. 
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Lappeenrannan Ihalaisten 
geologiasta 
Fil.maist. Esko Lundén, Oy Partek Ab, Parainen 

Lappeenrannan Ihalaisissa louhii ja jalostaa Oy Partek Ab 
kalkkikiveä ja wollastoniittia noin 3 km kaupungin kes- 
kustasta eteläan. Kalkkikiviesiintymä on ollut tunnettu 
jo vuosisatoja. Vanhimmat kirjalliset tiedot Ihalaisissa 
tapahtuvasta kalkinpoltosta ovat 1700-luvun loppupuolel- 
ta. Tällöin Lappeenrannan kaupunki oli osa Venäjän kei- 
sarikuntaa, kun itärajamme kulki nykyisestä huomatta- 
vasti lännempänä ns. iso- ja pikkuvihan seurauksena. 
Mitä todennäköisemmin on Lappeenrannasa kuitenkin 
harjoitettu kalkin louhintaa ja polttaa paljon aikaisem- 
minkin. 

PARTEKIN TUOTANTOLAITOKSET 
LAPPEENRANNASSA 
Louhos 
Ihalaisten kalkkikiviesiintymän maanomistaj at ovat Lap- 
peenrannan kaupunki ja Oy Partek Ab. Kaivosoikeuden 
haltijana on kuitenkin ainoastaan viimeksi mainittu yh- 
tiö. Louhinta tapahtuu avolouhoksessa kolmessa eri la- 
sossa, ts. 50, 70 ja 90 metrin tasoissa. Valmistelevat työt 
louhintatasojen madalluttamiseksi on aloitettu ja tulevai- 
suudessa tapahtuvan louhinnan pengerkorkeudet ovat 15 
m. Tämä toimenpide mm. alentaa louhintakustannuksia ja 
mahdollistaa suuremman selektiivisyyden jo lastausvai- 
heessa. 

Louhittu kivi murskataan ja lajitellaan maanalaisissa 
tiloissa, joiden suurin syvyys on 100 m maanpinnasta. 
Louhitt’ujen tilojen tilavuus on noin 50 O00 m3. 

Kivenlajittelu tapahtuu toistaiseksi käsipoiminnalla. 
Kuluvana vuonna otetaan kuitenkin käyttöön optisella 
periaatteella toimiva Sorter-lajittelija, jonka odotetaan 
parantavan eri kivilajien saantia. Sorter-lajittelijalla on 
mahdollista lajitella pienempiä kivifraktioita kuin käsi- 
poiminnalla. Louhoksesta tuleva kiviaines kulkee väli- ja 
hienomurskauksen jälkeen hihnakuljetuksena maanpin- 
nalle ja  käytetään sementti- ja kalkkitehtaan sekä wol- 
lastoniittilaitoksen raaka-aineena. Louhintamäärät ja 
käytön jakauma käyvät ilmi taulukko 1:stä. 

Taulukko 1. Louhintamaärät ja käytön jakauma 1975-77. 

Table 1. Quantities quarried and the distribution ,ac- 
cording to use in 1975-77. 

Kiven nosto 
Sementtiä 
Sammuttamatonta 
kalkkia 
- siitä hienokalkkia 
Kivijauhoa 
Wollastoniittia 

1 1975 I 1976 

1000 t 
142 
420 

73 
16 
29 
3 

1000 t 
713 
420 

78 
17,5 
32 
5 

1971 

1000 t 
818 
415 

61 
12 
18 
7 

k a lkkilr ivi e s ii n t y mä n 

Sementtitehdas 
Sementin raaka-aineena käytetäan kalkkikivea, silikaatti- 
kiveä, pääasiassa sisäraakkuna esiintyvää amfiboliittia ja 
lepliittiä sekä vähäistä määrää rautaoksideja. Jauhe ja 
homogenoitu kiviaines syötetään kuivana kiertouuneihin, 
joissa polttoaineena käytetään kivihiilipölyä. Polttoläm- 
piitila on uuneissa 1400-l45O0C. Prosessissa muodositunut 
sementtiklinkkeri jauhetaan, jolloin kipsiä lisätään, min- 
kä jalkeen tuote on valmis. Lappeenrannan tehtaassa on 
kolme kiertouunia, joista vanhin 1938 valmistunut ainoas- 
taan toimii kalkkiuunina. 1957 ja 1967 valmistuneiden 
uunien vuorokausikapasiteetti on 1 450 thrk .  Sementti 
varastoidaan siiloihin, joista suurin vetaä noin 15 O00 ton- 
nia. Osa sementistä säkitetään, mutta 314 toimitetaan ra- 
kentajille ja sementinjakeluasemille irtonaisena erikois- 
kuljetuskalustoa käyttäen. 

Kalkkitehdas 
Vähintään 90 010 kalkkikiveä käytetään kalkkitehtaan raa- 
ka-aineena. Murskattu raaka-aine poltetaan kalkkiteh- 
taalla, vuosina 1938 ja 1948 rakennetuissa kiertouuneissa. 
Lisäksi voidaan kalkkia polttaa vanhimmassa, vuonna 1938 
rakennetussa sementtiuunissa. Tuotantokapasiteettia on 
yhteensä 400 t1vrk. Kalkkiuunien polttolampötila on n. 
120OOC ja polttoaineena käytetään kivihiilimursketta. Suu- 
rimmat kalkin käyttajät ovat selluloosa- ja terästehtaat 
sekä vedenpuhdistamot. Osa poltetusta kalkista sammu- 
tetaan hienokalkkitehtaassa pääasiassa kemian teollisuu- 
den käyttöön. 

Wollastoniittitehdas 
Wollastoniittitehtaassa valmistetaan rikastetta vaahdotta- 
malla käsin poimittua wollastoniittimalmia, jonka wollas- 
toniittipitoisuus on noin 35 O/O. Tehtaan vuosikapasiteetti 
on noin 12 O00 tonnia, mutta sitä voidaan jauhatusta tehos- 
tamalla nostaa. 

Taulukko 2. Wollastoniitin kemiallinen koo,stumus. 

Table 2. The chemical composition of wollastonite. 

Si02 
Ca0  
Ale03 
FeeOs 
TiOe 
MnO 
MgO 
NazO 
KeO 
Hehkutushäviö 

51,80 O / a  

44,50 
0,44 
0,22 max 0,3 O10 

max 0,05 O/O 

max 0,Ol 010 
0,56 
OJ0 
0,lO 
2,20 

99,92 
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Taulukko 3. Vaahdatetun wollastoniitin mineraloginen 
koostumus. 
Table 3. The mineralogical composition of floated wol- 
lastonite. 

Wollastoniitti 
Kvartsi 
Kalkkisälpä 
Muut silikaatit 

90,o 'io 
4,O O/o 
4,O O/o 

2,o o/o 

Taulukko 4. Vaahdotetun wollastoniitin fysikaaliset omi- 
naisuudet. 
Table1 4. The physical properties of floated wollastonite. 

Ominaispaino 
Tilavunspaino kg/l 
Ominaispinta cmVg 
Valkoisuus 
(polttamaton) O/O MgO 
Kovuus, 
Mohs'in asteikko 
pH 10 O/o:n suspensiossa 
Liukoisuus HrO:ssa, 
g/100 ml, 5 min lO0OC 
c)ljyn absorptio 

Sulamispiste, OC 
Lämmönlaajennus- 
kerroin mm/OC 

FW50 I FW200 I FW325 
2,9 
1,5 
240 

77 

4,5 
9,o 

0,0033 
24 

2,9 
1,3 

2980 

86 

495 
9,O 

0,0071 
27 

279 
1 2  

3040 

86 

4,5 
970 

0,0079 
35 

1394.. .I410 

7,5 . 10-6 

Taulukko 5. Wdlastoniitin tyypillinen raekoko. 
Table 5. The typical particle size of wollastonite. 

- 

8 
E 

35 
45 
70 

1 00 
200 
325 

148 

900 
16W 
64008 
14400 

500 
350 
210 
149 
74 
44 
32 
20 
10 
5 
2 

LO0,O 
98,O 
85,6 
77,2 
28,9 
692 

100,o 
96,5 
76,9 
66,9 

46,O 
23,O 
13,O 
5,O 

100,o 
98,O 
982,3 
84.5 

325 

* 
k k  aaJ 
5 2  
G E  

60,O 
30,O 
17,O 
7,o 

* Laskumenetelmä 
Lappeenrannan wollastoniitin erinomaiset kemialliset ja 

fysikaaliset ominaisuudet ovat tehneet mineraalin erittain 
kilpailukykyiseksi tuott,eeksi kansainvälisilläkin markki- 
noilla. 

LAPPEENRANNAN KALKKIKIVIESIINTYM#N 
GEOLOGIAA 
Ihalaisten esiintymä sijaitsee Viipurin rapakivialueen 
välittömässä läheisyydessä. Kalkkikivijakson kulun suun- 
ta on lähes N-S. Kaade on yleensä jyrkkä, 60-80°E. 
Esiintymän eteläisimmissä osissa, lähellä rapakiven kon- 
taktia on kaade 90' tai jopa läntinen. Tässä osassa esiin- 
tymää on kulun suunnassa havaittavissa muutoksia, se 

Kuva 1. Yleisikuva Ihalaisiten louhoksiesba ja teolhsuus- 
laitoksista. 
Fig. 1. A general picture of the Ihalainen quairry and 
the irdustrial plants. 

on osittain muuttunut NW-SE-suuntaan. Tarkemmat 
tektoniset tutkimukset ovat vielä keskeneräiset. Koko 
tunnettu esiintymä on pituudeltaan n. 2 km, sen leveys 
on parhaimmillaan n. 1 km ja syvimmät timanttikairaus- 
lävistykset ulottuvat 200 tasoon. Kalkkikiveä on esiinty- 
mässä ainakin 1,6 miljardia tonnia. Tästä määrästä on 
yksityiskohtaisesti inventoitu noin 30 milj. tonnia. 

Maapeite 
Esiintymä sijaitsee Salpausselän distaalipuolella. Maa- 
peitteen vahvuus vaihtelee 0-50 m. Yleisesti maan vah- 
vuus kasvaa idässä ja on suurimmillaan lähellä rapakiven 
kontaktia. Savikerros, jonka alla on hienojakoista huuh- 
toutunutta Salpausselän materiaalia, on yleisin maapeite, 
mutta paikoin tavataan pohjamoreenia ja jopa pitkittais- 
harjuainesta. 

Kontaktit 
Ihalaisten esiintymän sivukiven muodostavat rapakivi- 
sarjaan kuuluvat kivilajit. Jalkapuolella eli lännessä on 
tyypillistä rapakiveä. Tassä osassa kontaktivyöhykettä 
tavataan myös suuria maasälpäovoideja. Kattopuolen 
kontakti muodostuu Lappee-graniitista, ts. tasarakeisesta 
puna-harmahtavasta kovasta kivestä, joka myös juonina 
lävistää esiintymää NE-SW-suunnassa. Kontaktisauma 
on yleensä jyrkkä eikä siinä ole havaittavissa kontakti- 
reaktioita. Lävistävissä graniittijuonissa esiintyy kuiten- 
kin paikoin kontaktissa karkea, jopa useita senttimetrejä 
leveä wollastoniitt'isauma. 

Kalkkikivi 
Esiintymän yleisin kivilaji on kalsiittinen kalkkikivi. 
Kalkkikiven laatu vaihtelee esiintymässä sen silikaatti- 
mineraalipitoisuudesta johtuen. Puhtaan kalkkikiven 
CaCOs-pitoisuus on parhaimmillaan noin 97 O/o .  Silikaa- 
teista on tavallisin wollastoniitti, kvartsi, diopsidi ja ser- 
pentiini. Kalkkikiven yhteydessä tavataan useimmiten 
harvinaisempiakin mineraaleja. Tällaisiksi voidaan Iha- 
laisissa luetella apofylliitti pegmatiittikontakteissa ja vii- 
me vuonna määritetty sepioliitti. Kalkkikivi on tavalli- 
sesti valkoista, ruskehtavaa, harmaata tai sinertäväa. Ylei- 
simmin se on karkea- tai keskirakeista. 

Wollastoniitti 
Vaikka wollastoniitti Ihalaisten esiintymässä edustaa sili- 
kaattimineraalipitoisuutta kalkkikivessä, käsitellään se 
tässä kirjoituksessa erillisenä asiana. Tämä johtuu lähin- 
nä siitä, ett5 mineraali viime vuosina on joutunut lisään- 
tyvän mielenkiinnon kohteeksi ja sen merkitys teollisuus- 
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Kuva 2. Mikrovalokuva wollastoniitistä 80 X suurenne'c- 
tuna. Kuvasta ilmenee jauhetun wollastoniitin FW 200 
neulamainen, kiteinen rakenne. 

Fig. 2. A phoitomicrograph of wollastonite, enlarged 80 
times. From the picture the needlelike crystal structure 
of ground FW 200 wollastonite can be seen. 

mineraalina on kasvanut. 
Useimmiten tallä mineraalilla on sälöinen asu ja taval- 

lisesti sä16t ovat 0,5 mm pitkiä ja 0,l-0,2 mm leveii5 
Usein on havaittavissa selvä suuntaus, mineraalit ovat 
selvästi pituusakselinsa suuntaisia. Wollastoniitin ohella 
esiintyy kalsiittia, kvartsia, diopsidia ja plagioklaasia. 
Useimmiten wollastoniitti muodostaa selviä kerroksia, 
joiden leveys vaihtelee muutamasta mm:stä aina 1 met- 
riin asti. Kerroksellinen wollastoniitti on tavallisin esiin- 
tymän keskiosissa eli ns. wollastoniittipankissa. Kerros- 
ten välissä on useimmiten kalsiittia, mutta myös lep- 
tiittikerroksia ja leikkaavia pegmatiitti- ja amfiboliitti- 
juonia. Pegmatiittijuonien kontaktissa on usein pitkä- 
sälöistä wollastoniittia, joka on poikittaissuuntainen. Tä- 
mä mineraalityyppi on muodostunut kontaktimetamor- 
foosin seurauksena. Sen osuus koko wollastoniittimää- 
rästä on kuitenkin vähäinen. 

Dolomiitti 
Osa kalkkikivikerroksista on MgO-pitoisia. Kivi, jossa 
magnesiumoksidia on yli 3 O/O, luokitellaan dolomiitiksi. 
MgO-pitoisuudet ovat kuitenkin useimmiten niin pieniä, 
että kivi on plaremminkin MgO-pitoinen kalkkikivi. Iha- 
laisten dolomiitti on hienorakeisempala kuin kalsiittikivi. 
Tunnusomaista sille on heikosti kellertävä väri ja karbo- 
naatin ohella on serpentiini tavallinen mineraali. 

Leptiitti 
Kerrosmyötäisenä esiintyy leptiittikerroksia. Leptiitti on 
tummahkaa, tasarakeista ja siinä on plagioklaasia, kvart- 
sia, kiillettä ja sarvivälkettä. Leptiittikerrokset ovat 
selvästi vulkaniitteja. Todennäköisimmin ne ovat olleet 
tuhka- ja tuffikerroksia, jotka ovat metamorfoituneet 
leptiitiksi. 

Amfiboliitti 
Joukko amfiboliittijuonia lävistää usein kalkkikivijakson 
NW-SE-suunnassa. Tosin kerrosmyötäisiäkin juonia on 
havaittavissa. Kivilajin mineraaleina on pääasiassa sarvi- 
välkett,ä, plagioklaasia, kiillettä ja vähän kiisuja. Kaade 
on usein miltei pystysuora. 

Pegmatiitti 
Rapakivisarjan lahinnä Lappee-graniittityyppisia juonia 
on eri suunnissa esiintymaä. Vallitsevin on kuitenkin 
suunta NE-SW. Kaateet vaihtelevat juonissa 30-90' 
ja leveys 0,5-20 m. Päamineraaleina on kalimaasälpä ja 
kvartsi. Kivessa on myöskin tavattu apofyliittiä, amatso- 
niittiä ja fluoriittia. 

Migmatiitti 
Paikoin muodostavat varsinkin amfiboliitti ja pegmatiitti 
selviä migmatiitteja. Ne ovat muodostuneet siten, etta 
nuorempi pegmatiitti on tunkeutunut sisään amfiboliitin 
ja kalkkikiven kontaktikohdissa. Amfiboliitti on tällöin 
osittain assimiloitunut ja rikkoutunut. Migmatiittivyö- 
hykkeet ovat ulkonäöltaän kirjavia teräväsarmäisten am- 
fiboliittikappaleiden ollessa sekoittuneina punaruskeaan 
pegmatiittiin. Amfiboliitin ja kalkkikiven kontaktikoh- 
dat ovat muodostaneet heikkouskohtia, joiden kautta peg- 
matiittien kulku on ollut helpointa. 

TEKTONIIKKA 
Verrattuna muihin Etelä-Suomen kalkkikiviesiintymiin 
on tektoniikka melko yksinkertainen. Siirroksia ja uudel- 
leenkiteytymistä on havaittavissa, mutta niillä on ainoas- 
taan paikallinen merkitys. Kulun suunnassa tapahtuneet 
liikkeet voidaan havaita mm. leptiittijuonista, jotka ovat 
venyneet ja katkeilleet siten, että ne useimmiten esiinty- 
vat pitkulaisina linsseinä. Uudet paljastumakartat sekä 
timanltikairaukset ovat kuitenkin osoittaneet, että tekto- 
niset seikat ovat jossain määrin merkityksellisempiä kuin 
aikaisemmin on oletettu. 

KAIVOSGEOLOGIAA 
Esiintymän geologia on yksityiskohtaisesti selvitetty niiltä 
osin kuin louhintatyöt sitä välittömästi vaativat. Noin 
30 milj. tonnia kiveä on tarkoin inventoitu tasoilla 50, 70 
ja 90 m. Käytön mukaan jaetaan kalkkikivi seuraaviin 
laaltuihin: yli 90 O / o  CaCOs, 80-90 O/O CaC03 ja alle 80 Olo 
CaCOs. Viimeksi mainitussa on silikaattikiviaines pois- 
laskettuna noin 25 O/O wollastoniittia ja kiveä käytetään- 
kin wollastoniittivaahdotukseen ja loput sementin valmis- 
tukseen. 

Louhinta-alue on geologisesti kartoitettu mittakaavassa 
1 :500 ja 1:2000. Kartoituksen pohjana on ollut kalliopin- 
nan geologinen kartoitus maanpoistoalueilla, koetunneli- 
kartoitus, sekä 50 metrin leikkausvälein suoritettu timant- 
tikairaus. Useimmat kairausreiät on kairattu 50 metrin 
etäisyydelle toisistaan. Vanhimmat kairaukset on suori- 
tettu 1904. Adolf Metzgerin johdolla kairattiin esiintymä 
1930-luvulla ja ensimmäiset kaivoskartat ovat peräisin 
1930-luvun loppupuolelta. Sotien jälkeen on esiintymän 
keskiosia tutkittu yksityiskohtaisesti ja Ragnar Abergin 
johdolla suoritetut tutkimukset ovat edelleenkin suurim- 
maksi osaksi pohjana nykyisin käytössä oleville geologi- 
sille kartoille. Kartoitusta on viime vuosina täydennetty 
lähinnä tunneli- ja kattoperäkartaituksilla sekä etelässä 
olevan suuren maapoistoalueen detaljikartoituksella. Li- 
säksi on esiintymää tutkittu timanttikairauksilla, joita on 
tarkoitus jatkaa lähinnä esiintymän itä- ja eteläosissa. 

Paitsi timanttikairauksilla on louhinta-alueen maan- 
poistoalueet tutkittu kartoittamalla. Kartoitus on tapah- 
tunut, 1:500 ja tällöin on paitsi silikaattilajit myös kalkki- 
kiven laaturajat määritelty. Tämä kartoitus on varsinkin 
viime vuosina ollut tehokasta koska laboratorion analy- 
sointinopeus on huomattavasti parantunut ajanmukaisten 
analysointilaitteiden hankinnan johdosta. 

Kaivosgeologian päätarkoituksena on palvella teolli- 
suustuotantoa ja siten sen tarkoitusperä ja käytetyt me- 
netelmät poikkeavat varsinaisesta tieteellisestä geologias- 
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Kuva 3. Geolotgilnlen poiikkilelkkalus. 

Fig. 3. Geological profiile. 

ta. Jotta kaivostekniikka mahdollisimman hyvin pystyisi 
vastaamaan louhinnasta on geologin osattava esittää 
esiintymän geologiset piirteet käytännöllisellä tavalla. 
Lappeenrannassa tätä tavoitetta on aina pidetty ohje- 
nuorana ja  täLtä osin yhteistyö geologin ja louhinnasta 
vastuussa olevien välillä on sujunut ilman suurempia 
kitkatekijöitä. 

Esiintymän laatusuhde ja teollisuuden käyttösuhde aset- 
tavat omat vaatimuksensa louhintasuunnitelmille. Koska 
esiintymässä on noin puolet kalkkikivestä hyvää perus- 
laatua olevaa kalkkikiveä, voidaan siitä ainoastaan osa 
käyttää kalkinpoltossa, johon aina tarvitaan korkealuok- 
kaista raaka-ainetta. Tamä johtuu siitä, että kun kaikki 
kivi on murskattavaa ja lajiteltavaa niin ainoastaan laji- 
teltu kivi täyttää laatuvaatimukset. Hienommat fraktiot 
menevät sementinpolttoon. Kun tät8 ns. käyttösuhdetta 
vertaa esiintymän kivilaatujakoon huomaa, etta ainoas- 
taan 35 O l o  hyvàstä peruslaadusta voidaan käyttää kalkin- 
poltossa. Kaikki louhoksessa suoritetut toimenpiteet täh- 
täävätkin laatusuhteen tasapainoon saattamiseksi. Geolo- 
gisen kartoituksen tarkentaminen on eräs käynnis,sä ole- 

> 

Kuva 4. Geologinen tasokartta. 

Fig. 4. Geological topographical map. 

vista toimenpiteistä. Louhintatasojen madalluttaminen 
on toinen toimenpide ja kolmas merkitsevä on optisen 
Sorter-lajittelulaitoksen rakentaminen, mikä mahdollis- 
taa myös pienempien fraktioiden lajittelua. 

Samalla kun kaivostuotteille asetetaan tiukempia laatu- 
vaatimuksia kasvavat myöls geologiselle kartoitukselle 
asetetut vaatimukset. Kalkinkäyttäjät tarvitsevat hyvin 
homogeenisia raaka-aineita. Tämä johtuu siitä, että auto- 
matisoitu prosessiteollisuus toimii parhaiten, kun raaka- 
aineessa on mahdollisimman vähän vaihteluja. Kaikki 
toimenpiteet, jotka suoritetaan louhospaikan ja tehtaan 
välillä kiviaineksen homogeeniseksi tai puhtaaksi saatta- 
miseksi ovat oikeita toimenpiteitä. Paras mahdollinen 
tulos saavutetaan kuitenkin kun louhoksen kivenlastaus- 
paikalla jo tiedetään mahdollisimman hyvin mitä ja min- 
kä laatuista kiveii sieltä lastataan dumpperiin. Kaivos- 
karttojen laatiminen mahdollisimman totuudenmukaisiksi 
on sen tähden kaivosgeologin paatehtävä ja tamä on ollut 
Ihalaisten esiintymää kartoitettaessa aina geologien ta- 
voitteena. 

Kuva 5. Woblastolniittilkiveln lastauls 50 metrin tasolla. 

Fig. 3. Loading of wollastonite stone at a level of 50 
metres. 
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I< alliopultituksen mekanisoinnista 
- tilannekatsaus 
Dipl.ins. Paa.vo HÖrkkÖ, Oy Tampella Ab, Tamrock 

JOHDANTO 
Verrattuna nuorernpiin kerrostuneisiin ikivilajeihin maam- 
me kallioperä on tiivis ja koostuu pääasiassa lujiista kivi- 

liöille ja tunneleidle onkin yleensä ollut 
helppoa löytaä paikat ja reitilt, joiissa lujiitusitairve on 
nyt hyvin kohtuulliseksi. Useait kaivolcsisitarnmeikin ovat 

olleet helpoisti hallittavia. 
esiintyy kuitenikin aina 

tyijn maärä vain vaiihtelee hyvinkin la 
Kalliopultitus on tavalLisin heikhousvyöhykkeiden tai 
-alueiden varlmistuiskeino. Pulttien määrä eri kaivofks 
vaihtelee muutaman sadan ja noin 40. 
sittain. 

Kalliopulttien lisäksi käytetään itukemiskeinoina sään- 
nöllisiesti myös muita menetelmiä, esimerkiksi ruiskutus- 
betonointia ja verlroitusita. Myös pulttityyppejä ja  -pituulk- 
sia j n ellemaan tilanteen mukaan. Tässä 
katsa n lyhyesti selvittämään tilanne eri 
pulttityyppien kaytön ja työn meikanisointimahdollisuuk- 
sien siuhteen. 

PULTTITYYPIT 
M e k a a n i s e s t i  k ä r k i a n k k u r o i d u t  p u l t i t  
ovat tavalliseisti jdko paisuntakuori- tai kiilarakennetta. 
Koko maailmaa aj atellen tämä on ehdottomalsti tavallisin 
pulttityyppi. Suomen kaivoksissa niiden suosio ei ole 
koskaan ollut erityisen hyvä. Anildkuroinnin on usein to- 
dettu pettäneen, joten pysyvä varmistus eldeblyttää kirey- 
den tarikistuksia ja pulttien vaihtoa tai lisäystä, mikäli 
kallion pinta on päässyt loihkeilemaan. PiCkäaikaiseissa 
käytössä kärkianlukuroidut pultit on yleensä suojattava 
sytipymis- ja mostevaurioilta siemeinttijuotoksella. 

S e m  e n  t t i j u o  t o s p  u 1  t i t ovalt yleisin maassamme 
käytetty pulttityyppi. Niiden etuina ovat maiteriaalien 
- harjatersksen ja sementin - hailpuus sekä p 
pito koiko pituudeltaan ja ikorroosiokestävyys. Tällaisita 
pulttia ei voida kuitenrkaan esij ännittää kuten kärkiank- 
kuvoitu pultti voidaain. Sen vuoksi ikaytefäainkin edellä 
mainittuja yhdistelmiä, joiissa kiila tai paisuntakuori an- 
taa ailkuvarmistuksen ja es8ijännitysmaihdollisuuden, mut- 
ta sementtijuotois sitoo pultin kolho pituwdeataan ja suo- 
jaa sen. 

Markkinoille on viime aiikoina td lu t  myös ontitoja 
p a i s u n  t a k u o  r i p  u 1  t t e ja, joita käyttäen sementin 
painaminen reilkaän käy helpoisti. Ne ovat tieitenhin kailii- 
ta, ja niiden käyttö rajoibtuu toistaiisdksi lähinnä aLppi- 
alueiden liikennetunneleihin. 

H a  r t s i  j u o t o s p u l  t i I l a  pyritään välttämään se- 
mentkijuotolksen eNkä pahin vajavaiisuus, nimittäin lujit- 
tumisen hitaus. Kemiallisten sidosaineiden kovettumisai- 
ka voidaan s minuutteihln tai jopa joihinkin kym- 

rneniin sekuntteihin, kun tavallisiimmat sementtijuoitos- 
seo6set siaavuttavart täyden huormituskyvyn vasita 15-25 
tunnin kuluttua. 

Hartsijuotospultteja on maassaimme käytetty rajoite- 
tusti, sillä laajemman käyt6n esteenä ovat olleet hartsi- 
kustannus ja t y k  kulnnolliseen suorittamiseen vaaditut 
laitteeit. Jos reiän pohjalla käytetäkin nopeasti kovettuvaa 
seosta j a  vairsioisalla hitaaimpaa hartsilaatuai, voiidaan 
hartsijuotospultit esijännittä5. 

on eriikoispitkä kalliornassan 
sidontaelementti, jolka koostuu reiikään juotetusta teräs- 
köydestä. Tallainen köysi voidaain myös esijännittää, mi- 
käli Teran pohjalle saiadaan tätä varten riittävä alkupa- 
nos sementitiseosta. 

T a n k o p u l t i t ovet wdle'llisien kaltaisia 6-15 m pit- 
kiä pultteja, jotka juotetaan porareikään. Ne oivat usein 
50-80 rnm paiksuja. Tanlmppulttien käyttö on yleisintä 
suunten voimalaitos- ja  ym. maianalabeten tilojen tukemi- 
sessa löyhien kivilajien alueilla. 

T e r ä s k 6 y s i p u 1 t t i 

MEKANISOINNIN TARVE JA EDELLYTYKSET 
Pultitulksesen liiittyvä työ käsittää lähinnä re2kien po- 

rauksen, materiaalien käsittelyn ja aisiennuksen. Eri vai- 
heiden radkaus ja vaikeus riiippuu pullttityypistä, -pituu- 
desta ja, tuettafvan tilan koosta. 

Paraus on yleenisä helipoisti mekakanisoitavissa poraus- 
ajoneuvolla. Kaivosperiissä ja  mata tiloisisa on usein 
pulmana saada poraituksi halutun inen reikä, koska 
porakoneen pituus ja poranohjaimien vaatima tila ovat 
yhteensä 1,0-1,3 m&ri& Siten esimenkklksi 2,4 metrin miit- 

pultteja voidaan tehdldkaasti asentaa enintään 3,5- 
3,7 metriä koxikeaan ja lweäsn perkiän. Telesikooppiset 
syöttdaiitteet eivät tätä puhnaa, poista. Niiden etu on 
siinä, että samaa syöttölaitetha voidaan käyttää sekä pul- 
titusporeukseen että pirtempien peränajoreikien poraauni- 

a tiloissa aintavat hydrauliselt porauspuo- 
miit tarvittavan ulottuvuuden. 

Pitikien, yli 4-metristen, pulttirdikien poraus edellyttää 
useimmiten jatikotangdla tytiskentelyä. Jos reikien aloi- 
tuskonkeus on sopival, ei työ ole sen bankalampaa kuin 
pitkäreilkäporaus yleensäkään. Vaikeulksia kohdataan lä- 
hinnä silloin, kun reiät on aloitettaiva niin konkeaLta, et- 
tä työh6n tarvitaan porauspumia. 

Silloin on taivallisin ratkaisu porausajoneuvo, jossa on 
riittävän ulottuva porauspuomi ja  111s. laitauspmmi. Viime- 
mainitussa ovat silloin porauksen ohjauskeskus ja  tan- 
kotelineet. (Kuva 1.) 

Materiaalin käsittely on yksinkertailsinta, jots käytetään 
tavanomaisia paisuntakuori- tai kiilalpultteja. Hartsijuo- 
tospultituk,sen yhteydesisiikäiin ei mukalna kuljetettava 
tavaramäärä vielä galjon kasva. Sementtijuotosmeneitel- 
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Kuva 1. Porausajoneuvo varustettuna korilla. 

Fig. 1. Drill1 jurnblo with man balsket. 

ma sen sijaan edellyttäa huomattavasti enemmän työtä 
ja kalustoa ainesten siirtoon sekh maissan sekoiQtamiseen 
ja käsittelyyn. Tata työta voidaan luonnollisesti helpottata 
siirtymalllä valmiilsiin samenttipatruunoihin, jotka mo- 
lestaan voivat olla joko valmista massaa tai kuiva-aine- 
seoksia. Tälloin kuitenlkin kustannukset kahoawat lähelle 
kemiallisten hartsipatrunnoiden kustannulksia. Teräsköy- 
si- ja tankopultituksesisa tulee juotossementtiin liittyvän 
kasittelyn lisaksi vialä varsinainen pulthimalteriaali, joka 
painonsa vuoksi aiheuttaa lisää tyatä ja järjelstelyjä. 

Pulttien asennuksen vaatiima työ vaihtelee myös tyyp- 
pien ja  tilanteiden mukaan. Paisuntakuioripultti on yleen- 
sä helpplo työntää reikäihn, ja ikiristys tapahtuu k 
kailuilla. Kiilapultin alnkkuroirninen vaaltii voimakkaita 

än ei yleensä vaadi 
oin kuin missä ta- 
varmist et t av an kab- 
ajoneuvo joko työ- 

Sementtijzloos~ultitulksessa on juotosmassaa painetta- 

liaseinämaa tai katon ko 
sillalla tai korilla varustettuna on tavallisin ratkaisu. 

va letkulla reikään ja tihmän jälkeen pulltti 
massan läpi. TyÖ voidaan yleensä tehdä 
varsinkin pitkien, yli 4-metristen pulttieln työntämiaen 
reikään vaatii voimaa. 

Hairtsijuotospultitulksessa eivät yleensä käsity6kalut 
enää riitä. Hartsipatruunat on helppo saada reilkään, mut- 
ta pultin tyiintäminen perille samaila voimakkaasti pyö- 

rittäen hartsin sehoittamiseklsi käy vanmebmmin mekani- 
teeilla ja voimaldkaalla pyöritysmootto- 

rilla. 
Pitkien teräsköysi- ja  tallikopulttien asentaminen teh- 

dään usein kasityönä, mutta sen ralskaudea ja hankaluu- 
den vuoiksi joinlkinasteisea rnekainisioinnin tarve olisi huo- 
mattaval. Vailiitettavasti juuri n5mä pultitustyöt on usein 
tehtävä hyvin ahtaissa paikoissa, eikä työn laajuus ole 
riittävä kovin suuriin laitehaakintoihin. 

MEKANISOINTIASTEET 
Yleisin ja yksinlkectaisin mekalnisointiaste halliopultiltuk- 
seissa on suorittaa piultti kien poaus  jolko samalla po- 
rausaioneuvdlla, jolla peränporaudkin tehdään, tai elrilli- 
sellä pdttireikien porauslaitteella. Varsinainen pulttien 
asennus voidaan silloin teihdä toisella, tähän työhön so- 
velletulla yks~ilk811ä. Tällainen j ärjesteily on joustava ja  
omalla tavallaan tehokaskin. Sen haittapuolena on eri- 
laisten ajoneuvojien lukumäärän ja useassa tapauksessa 
myös työhön sidotun miehistön kasvu. 

Milloin porausajaneiuvo on varustettu tyäsiLlaUa tai 
latauskorilla (lkuva I), voidaan poraustyön lisälksli myös 
pultit asentaa samallls laitteella. Viimaksi mainittu vaihe 
tosin usiein jää kasityäksi. 

Kuva 2. Diwdhyldraulinen pultitusaj oneuvo paisuntalkuo- 
ripulteille sovellettuna. 

Fig. 2. Diesel-hydraulic jumbo for placing expansion sheill 
bdbs. 

Milloiln pulttipituus on sellainen, ettei jatlkotankopo- 
rausta tarvita, voildaan mytis pulttien syötto reikään kaik- 
kine siihen liittyvine pyörityksiineen ja esikiristyksineen 
mekalnisoida helposti!. Tästä on esimeakrkinä kuvan 2 lai- 
te, jota kaytetään paksuntakuoripulttien aslennukseen. 
Hydraulisesti liilkute'itavan ja pytirivän puomin paàhän 
on asennettu metkanismi, jaka sisältää porakoneen sy&t- 

n pultinsyölttölaitteen vääntömootto- 
reineen sekä kaäntiimekanismin, jolla tämä sy6ttölaitepari 
voidaan porauksen jälkeen kääntää siten, että pultti OSIUU 
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toimintavaihe hartsipatmunoiden ampumiseksi reikään 
paineilman avulla. Laite'kokonailsuuteen liittyy tässä ta- 
pauksessa my& tybsilta apuvälineineen verkon kiinnittä- 
misekrsi pultteihin. 

Seuraavai, tallä h d  ä lkehityksien kärkeä edustava 
mekainisoiintiaste on esitettynä kuvassa 4 ja kannessa. Nyt 
on laitbeeseen liitetty my& pulttiikesetti. Mikäli hartsi- 
juotospulttelja käytetään, voidaain my& paitruunat ampua 
reikään kauko-ohjaukslella. My& siementtijuotosmen~el- 
män käyttö on malhdollista vain vaihtamalla hartsinsyat- 
töön kehitetty mekanismi vastaavalan sementtimaissan 
syöttdetkuun. 

Perusrabkaisvltaan makä tahainsa kuvien 2-4 mukai- 
nen laite voi oZla esim. pneumaattinen, sälikiihydraulinen 
tai dieselhydraurlinen. Uisäksi !kulhkin näista voidaan 
käyttää meikaanisesti aakkuroituja, sementtijuotostyyppi- Kuva 3. Pneumaattinen hartsijuotospulttien ja verkon 

asennuslaite siä tai harts~juoto'sityy~isiä pultteja. TilanneRtohtaisesti 
on valinta suoritettava my8s ailustan ominaisuuksien, Fig. 3. Pneumaitic jumbo for  placing resin anchored bolts 

and wire netting. ulottuvuuksiien, pulttipituuden p. vastalavien tekijöiden 
kohdalla. 

YHTEENVETO 
Vaikka kaUiopultiturksen kotkonaismäikä Suomessa ei ole- 
kaan kovin mittavaa pehmeäimpien kivilajien maihin ver- 
rattuna, on tämän työn mekanisointi todettu välttämät- 
tömaksi. Tekniikka antaa tänä päivänä moninaisia mah- 
ddlisuuksia sekä n että pulttityypin 
suhteen. Vaikka vai n, on luonnollisesti 
jokaisella kaivoikrsiella omat vaikeubensia löytää laiterat- 
kaisu ja menetehmä, joka palrhaiten vastaa vaihtelevia 
tarpeita. 

Mekanisointi porausyksilköiden ja erillisten asennusajo- 
neuvojen pohjalta on jo varsin laajaa ja jatkunut vuosia. 

nut pohjan kehiltykselle ja johtanut kaikkiin 
mahdollisuuksiin, joista edellä on kerrottu. 

Edellä kuvatun laitteen periaatetta noudattaien voidaaln 
asentaa myös muita pulttiityyppejä. Kuvassa 3 on adoneuvo 
hartsipulttien aseintamiseksi. Siinä on järjestetty erillinen 

Kuva 4. Pultitusmekanisimi varustettuna kasetilla ja 
hartsinsyöttölaitteella. 
Fig. 4. Bolting unit including bolt cassette and mecha- 
nisms for feleding resin cartridges into hole. 

SUMMARY 

MECHANIZATION OF ROCK 
BOLTING IN FINLAND 

The need for roak bolting in the old aind solid rocks of 
Finland is limited cmpaved bo most other countries. 
However, the need to mechanize even this part of the 
excavation work does exist. 

Of the common types of bolts the most frequently used 
is the cement groubed bolt. For securing larger rock rnas- 
ses, long cable boilts are usled. Expansion shell and wedge 
types are not very popular. Interest in resin anchored 
bolts exists, but bhey have always been used sparingly. 

Today's techniques give possibilities for performing 
rock bolting on practically any level of mechalnization 
and also the freedom to sellect the bolt type. Mechamized 
bolting methods iin use and evailable today are: indepen- 
dent units for drilling the holes and for placing the bolts; 
drilling units equipped with brildge ar basket for malnual 

s; bolting heads which can drill the hole 
and place the bolt in one sequence o€ operaltions; and 
finally a corresponding head to which are also added 
mechanisms for feeding bhe resins or cement grout into 
the hale, and a revolving cassette of boilts. 
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Mallimateriaalien käyttö 
metallien muokkaustutkimuksessa 
Tekmtri Heikki Kleemola, VTT, metallurgian ja mlneraalitekniikan laboratorio, Otaniemi. 

Dipl.ins. Seppo Kivivuori, TI(K, vuoriteollisuusosasto, metallien muokkauksen ja lämpökäsittelyn laboratorio, 
Otaniemi. 

Ins. Birger Ahlskog, Oy Fiskars, Billnäs. 

JOHDANTO 
Mallitekniikkaa käytetään monilla teikniikan aloilla 
suunnittelun edebtaijäna tai tapdentajanä. Esi,merkiksi ae- 
ro- ja hydrodynamiikaissa konstmktioidien suunnittelun 
avuksi suoritetiaan imalliikdkeita tuulitunneleissa ja altais- 
sa. Metaillien mucvkikauiksen tutkimista vaikeuttavat kor- 
keat lampctilat, vaadittavat suuret volimat, korkeat työ- 
kalukustantnukset, työkalujen ja aihiion muuntamisen 
vaikeus jne. Suuri osa naista vaikeuks 

eleimalla muoikkausproseisisia ma~lliimaiteriaalien 
avulla. Maillimateriaalien, lähilnlnä isten vaihojen, vii- 
meaikainen kehitys tekee maihddl sekä kuuma- että 
kylmamuokikausproseissien jaljittelyn 11-41. Mallimate- 
riaalien avulla voidaan tutkia materiaalin virtausta, 
tyijikalujen ja  muofkattavan aihion muotoilua, prosessin 
voimaatarvatta, muakkausvirheiden syntyà jne. 

Seuraaivaisisa tarikastellaan mallimateriaalien orninai- 
suuksia ja kayttöa muutamien muak'kaustutkimuksesta 
oteittujen esimerkkien avulla. 

MALLIMATERIAALIT 
Plastiliini ja muokkauslujittuvat vahat 
Kaikkia helpiosbi muakikautuvia malteri~aal~elja voi'daan 
käyt,tää muoik,kaluk;sen tu~tlkimi,seen,. Usmein ,kkiyte'täCn työ- 
kalujeln musoitoj a Ikokeilt'aeas,a pehmeää meltallia kuten 
lyijyä,. Sopivimlma'ksi mallimaiteriaalilksi8 kuumamuok- 
ka,u'kseNn tulbkii ' o a  kuitenkin asoit t,autun 
Iiini,, jok,a on linen s,aiven, vahan ja ö?j 
voi telua,ineiidetn Pliastiliinin lujuus o'n vain 
si tuhainneisolsa telrälks,eNn luljuu'desta, jdten siitä lkäytettä'es- 
sä voiimat jä5,vät pieni8klsi. TBmä teikee mahd~oUisebsi hal- 
poj en mu&kaus81aiitteiden ja työkaluj'en häytön,. 

Muoikkau,silujiit~~vat vaba,t, j oirlla vo'ikkan j ä81jitellii me- 
tallien ikäpttäytymistä k p ~ m ä ~ m u ~ ~ k a ~ k s e s s a , ,  ovat mikm- 

Taulukko 1. Mallimateriaalien ominaisuuksia 12, 31 

Table 1. Pnopertieis osf model materiails 12, 3/. 

Mateiriaali Milkrorvaha Hartsi Kaoliini R po,2* 
01" O/n "In Nimm2 

092 Plastiliitni - - - 
("Filial') 
20140140 20 40 40 13 
40160/0 40 60 O 0,s 

* vatonoipeus 1 mmimin. 

vahaln, lum-mmha~rtsin ja kaoiliilnin seaksiia. Taulukoiss,a I 
on annettu plaeti,liinin j,a Irnuakrkaus~~uji~tuvien vehojen 
lujuudet. Oln huoima,tita[va, että vahajen lujuudet riippuivat 
suu,reisiti muodolnmuutoisn~ope~udesta 131 ja lärnpÖtilas,ta. 
Kctkeat tullitsiilki'n suorittaa hitaalla nopeud'ella huoaeen- 
liimpö~tilas~s!a8. Plasltiliinila voidaman ikäpbtää useita kertoja 
suhttaimal'la sle uud~elleen ja valamalla haluttuun muo- 
t'olon. 

Muokkausaihioiden valmistaminen mallimatemriaaleista 
Vaihoii,sta voidaan ~muokikauislaihiot valmistaa vaslamalla. 
Tällö~iin vah,a läimmilteilään 1210-16~0~ :n lämpötilaan ja va- 
bata,an iha,lutun 'm,uotois!een rnuobtilh. Muotin tu,lisi olla 
tiirypöydällä, j'otta haitallilsten i~bmalkupli~ein määrä slaiaftai- 
siin mahdollilsirn8mman välh%is8eksi. 

Muakikaus,lujittuvista vaih'o'ilslta ei voida aihio'ta vaamis- 
taa valnttua ali~hiio~ba edselleen muoildkaarnzlla.. Sen sijaman 

niistä, smaa~daa~n muolkkaulsaiihiot palphaiten valmistet- 
nsattamalila,. TäIlÖin plastiliini valetaaln 'suo'raan 

purs,at,uspiataian, joisba sie purs,otetaan ha81utun muotois'esn,a 
jsähdytkyä (kuva 1). Kasika voimat 
pursotusgata vaJmisitaa sohmsta le- 

vystä. 
Phstiiliini voidaa8n värjätä valun yhteydessä. Valmi'sta- 

malla mudkkausaihio eri viiri'sitstä kerraksiista,, voidaan 

Kuva 1. Muoildkausaiihioiden pursotuspata ja esimerkkejä 
punsoteituista tangoista. 

Fig. 1. Extrusiion of plasticine rolds. 
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Kuva 2. Muokkausaihion valmistaminen viipaleitekniilkkaa 
käyttäen. 

Fig. 2. Construction of plasticine specimens fro'm slices. 

Kuva 3. Tyijlkalujen vailaiminen muovista. 

Fig. 3. Preparation of dies by casting. 

seurata materiaalin virtausita. Kuvassa 2 esitetäan aihion 
kakoaminen miipaleiista. Sopiva kerrospaiksuus on noiln 2 
mdlimebria. Kun aihio on valmiiiksi 
samain hallkaisijaisleen puristussylintelriin. Puristamalla 
riitkivälla voiimailla saadaan Ikerrokset tartttmaan toisiin- 
sa ja  aihio on joko valmis muokattalvaksi tuitkittavassa 
proseississa sellaisenaan tai siitä leikataan haluttu esi- 
ahhio. 

TY~KALUMATERIAALIT 
Malliimatelriaalien alhailsesta lujuudesta jolhtuen voidaan 
tyakalwmalberiaaleiina käytrtaa muoveja, puuta, messinkiä, 
lasia jne., joiden käsittely on helpolrmpaa kuin varsiinais- 
ten tyij'kalumateriaalien. Kolmiulotteisten tyijlkallujen ma- 
teriaalina on eduhlisinta käytkäii valettavia muoveja. 
Raksiulotteirsiin mallityiiikaluiihin ja pyörähdyssymmetri- 

n soveltuvat puu, PVC-muovi ja ak- 
ryylimuovi. 

Kolmiuloltteiset työkalut 
Kolmiulolbteislet työkalut vo'idaan val,mista#a käyttämällä 
läht8hohtan8a veLmista haip,pa81eNbta, tyijlkaduja tai mallia. 
Työkahista saladaan Itamppaleen jB;ljen,ne joko silikomni,ku- 
milla tai pllastiliiaii181a. Yksirukertai'set ko~l,m~iu,lo~tte,ils8et työ- 
kallut voidaman myös vallmisitaa solrvaaimalia tai jyrsimällä 
puustta ltai muovista. Lä!pilnäkyviktä muovi,s\ta valmistettu- 
ja tyij'kaluja lkäptdtäesisä vosiciaan matieriaalie'n vintausta 
seurata muolvauksea kuluesjsia. 

Kun käyt,ebtä,vists,ä on vailmis kappale, mailli tai työ- 
ka,luista ostettu jäljenne, valmilstetaan työlkalut muovistu 
varlemaZla kuvassa 3 eSs,dtetyllä taivalla. Terälsohutlevystä 
valmistethm ava'tta<va:ain keihyksesen ais,etetaa#n kalppale 
plastiliiniln pPä,lle s8iten, että se omn uponneiena jaikota,soonsa 
asti. Ta'rrvititava puriseura voidaaln va,lmils,taa plasitiliinista 
tai muovilevystä (ks. kuva). Kehys suljetaan ja raot tii- 
vi,stestään plastiliinillä &en, että muo,vi ei pääse tunkeu- 
tLumaa,n kehyksein j'a pdastiliinin väliiin. 

käytetään pint,aibarIts#ia (esim. Araldiit SV 410' ja kovettaja 
HY 410, jolla si,veillään kalilkki pi,nnalt (kerrospaksuus pa\ri 
milllilmetriä). Pinltahairtsin kuivuttua ko'sketuskuivaksi 
vale'taan valluhartsi (esi,m,. Aralldit CW 215 j'a kovettaja 
HY 215)!. Valuharitsin sääs8täimiseksi voidaaa siilhen sekokoit- 
tala kva8rtsihileikkaia, ka'oili8ini'a, talkkia tms. täyte,ain'etta. 
Hartsin ko,vettulmi'saiika on i,lmain täyt,eaineita no'in vuo- 
mlkau,s,i. Täyte~ai,n~e~elt saebt,avat pide'ntää ko~vettu8mis~ailkaa 
jolnkin verra8n. 

Muotin puoilislko'n kolvetuttua, s,esn ulkopi'nta jyrsitään 
sa,man,suuntakesks8i jalkotas'on kansa.  J,a!kata 
reiät oihjau,sita,ppeja varten ja asebeltaaln tapit paiihoillLeea. 
TBmäln jä~ike~eln valmi,s muottipuoli.siko a'setetaan uudel- 
lesen kelhylmeen j aiho öspäiin, ja eldellä selolstetulla 
tavalla vatlmislte'talan boilnen puollisiko (,kuva 3). 

Kaksiulotteiset työkalut 
Materiaalin käyttäytymistä kaplpalelen tietyssä osassa 
voidaan seuraita my6s kaikrsiulotteisiella mallilla, joka on 
yleensä heLpompi valmistaa kuin koillmiulatteinen. Täl- 

Tämän jällkeen kaik:ki valumuovi'n kaln.ssa teskemilsiin Kuva 4. Kaksiubtteinen tyakallu maitelriaalin virtausten 
joutuvamt pinnlait sivellään irroi,tusaineella, esi,rme'rkiks,i si- 
liko~nnivoiteella~. TyGkallun pinnanlaadun pamrantamisie!ksi Fig. 4. Equi,pment for two-diim,elnsio,nall model tests. 
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l6in oltetalan leikkaus k'applee'n balutu,sta koihdasta, ja 
tehdään puu;sita tali muolvista, tytikalut, j80illla va,lmis- 
teitaan leildka,uiksien kuva,amaa mu,otoa, Suu,rentamalla tai 
pieneint%mäflilä leilkkau,dkuvi,oita timetysisä suhteessa tofdeili- 

verrattuna voidaan muolkkaus suorit- 
taa aina stamala tyakalun runkoa käybtäien @wva8 4). Täl- 
löin j ouduitaaln kutalkin taipau8sta varten valimiisitamaan 
tyÖka,lus#ta ainoastaa'n varsinais'et mulovaavat omsat. 

TyBka,lu voideaa kolkanaiisuudleslsaa,n asetkaa puri'sti- 
meea taii v'etolkomneNese8en, j o'1,loiln puri,s!tu'k,sen vaatima vosi- 
ma saladalan mitatulksi,. Mudhkan,s kuitenikin 
suorilttaa myös i ihan mitään erityi,siiä ja käyttä- 
miillä t,a,vaillilsta ruuvipurisltinta. Ko'slka tyakadun sein'ä- 
mät ovat lspipiaäkyvät, voidaan materiaailin virtausta 
sesura't5a muciklkaukissen eiri vaihei,ssa. Mikä,l,i kappale'en 
pilnlna,lle on tethty ve'rlkkolkuvio tai aihiio oa valmnislteittu 
edellä s8el'osteitulla viipa~lete~kniilk,alla~, vo'idiaan muoldoa- 
muutokset valoikuwa'ta. Venymat ja mater iaah  virt'aukset 
lasiketaa,n jä,lNke8enipäiin mu~otIdkaztiklsien aikana otetui,sita va- 
l'oikuviista. 

Jotka tyijkalun seinälmält eivät vaikuttaisi mateiriaalin 
virtanks,een o a  ne enmn ko'etta voiid 
täan esiiim. vas,e,liiinia#. Tyiikalun mwolaka~axi~s8sa pinnomima 

is'esti pyr2ttä'vä jäilijit8telemään mia!hdo~lliisimman 
ta,vkoli,n käytatnnön muolk;ka8uk,seslsa valliitsevia kitikalolo- 
suhteita,. Kuumatmuohkaiuska tutkibtaeisisa saavuttetaan 
käytännön o~losiu~ht&ta muiistuhtava tila,nnle parhaite'n 
tlmä511ä mualklkaa'vait plinnat vo'itelematta tai käyttäm 
vo'iteiluai'neeina taillakila. Tällöin kibkalkertoimet vaiihte,le- 
vat kuumaimuoikkausta vaistalten alueella O J . .  . 0,3. 

j clt'eln kutaiki,n muoIvawvalhat,ta vamrten on vamBmiisitettava 
oma kappleensa. Tälmä käy kuiltenkin hyvin n,opleasti 

Ka~lcsiula~tteisis~sa muoikk:au.skolkleiss,a aihion pinnaila'e on 
kä,teIvintä ja noipeinta tehdä joiko ympyröistä tai nseliöistä 
ko'csstuva verMkoikuvio1, jo.nka muutaks,ista mitataan kap- 
pasleein m~odmmuut~oik~se~t muolklkauksiesn aikana. Ve'rklko- 
kuvio vobdaan teh,d'ä phstilii'nin pinnaiile piirtämälilä t ns -  
siilla. M8ikä81ii verlkollta vaad8itaa.n tarkkuutta, osn kuitenikin 
paras käyttää si,lmlakitp (kukva 5).  Tarvittava 
ympyräve&ko~m~a,lline vatl~okuvausmenetel- 
mirllä,. Mmalilin,e on ma staa iit8se suihteelli'sien 
hailva8hla tai ti1,ata sDkk~pa,inloIista,. Yrnpyräiveinklklo samadaan 
luappa,leen pinnalle pyyhk 
neen läpi. Ko'sga välineiiden piuhdistalminen vie enem- 
män aiikaa kui,n varsinainen verkkojen pa,inaIminen,, on 
syytä valmiistaa vejr'kot ,saimalla, ke1r;tata maihdolilis,imman 
useaan muakkau,saiihioon. 

VBrin on oltava, hyvin ikiinni!ttyvää eiikä 'se saa kuivua 
liilan hauraiaks,i. Musuten vetnhkakuvio voli irrota muok- 
kadksen aiikana,. Syrdtesesttis8et laildka- tai abkyldiema~liimaalit 
ovalt osloitta8utuneeit parhaiiksi, vaikka nilidlen kuilvuminen 
sa.attaaikin vaaltja piitkä#n aj an. 

liinia käy'te~t~täesisä. 

ESIMERKKEJK MALLIMATERIAALITEKNIIKAN 

Seuraaivassa selostetaan muutamia, lähinnä takorniseen 
liittyviä, muclklkausesiimedldkejä, joiden analysloinnissa on 
kaytetty malliimateriaaliite~kniiiikkaa. 

KIZYTOSTIZ 

Takeen suunnittelu 
Kuvastsa 6 oln terä'ks8es8tä kuumataottu molott~o~risahan kier- 
toka8nlk'i yhdesa vastaavan plais8tiiliinisita valmistekm 
kansisa. Kdkeiiissa käipte#ttii,n vi,ipalejteiknii8kalla valm 
tu'a elsiaiihila'ta, joten halrk,a,isituiisIta kaippalei,sta nahdään 
väilittö,mästi materiaalin vi8rtaukset8. Tarvittaessa voti,da,aa 
het1,pIoNsti kcikei,lla pääs,töjesn ja pyörkitysitein muutositen 
vaiikutuksli'a materiaalin virtaukseen. 

MITTAUSMENETELM~T 
Materiaalin virtauksen seurantaan voidaan kayttää 

edella kuvailkua viiipailemallia, josta muodonmuutoikset 
rnitaitaan jolko suoraan tai ne saadaan muokkauksen eri 
valheissa otatuista valoikuvista. Muokattava kappale jou- 
dutaan valoikuvausta tai miittawsta vavten hallkaisemaan, 

Kuva 5. Ympyraverfkkokuvion tekelminen plastiliinin pin- 
nalle silkkilpainotekniilkkaa kayttäen. 

Fig. 5. Silk-screen patterning of plasbicine blaniks. 

Kuva 6. Ruumaltae ja vaistaava pllastiliilnist~a valmis'tettu 
mâjlli. Matelriaalin virstaus näihdäian po'ikkileikkausku- 
vio'is ta. 

Fig. 6. A drop forging with the co~rre~sipo~ndi~ng pht ic ine  
mod,el. The sect,i,oa,s shso'w tlhe material f810w platte'rn. 
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Kuva 7. Eslimerkki materiaalin virtauikslesta mallimate- 
riaalikappaleesisa. 

Fig. 7. Exalmple af material flow in a modell material part. 

Kuva 8. Esiaihion muodon vaikutus pursemäärään kierto- 
kangen valimistuksesisa. 

Fig. 8. Effect of the initial shape of trhe specimen an the 
material1 waste. 

Kuva 9. Esiaihioin muodon vaikutus purseen maäirään ta- 
keen valmistuksessa. 

Fig. 9. Effect of the initiall shaipe of the slpecimen on the 
material1 waste. Mateiniaalin "nouseminen" kaipeisiim uloikkeisiin on 

usein ongeamana takeita suunniteltaessa. Tällaista ta- 
pausta tubkithiin kuvassa 7 esitetyn kappaleen avdla. 
Materiaalin virtaus on selvästi nahtavistsä halkaisitusta 
kappaleesta. Kuvassa on myos esitetty lähtoaihion suu- 
ruuden vailkutus materiaalin nousemiseen. 

Esiaihion suunnittelu 
Mallimalte~ria~a~l~ila käyttälen voidaaln my& tutkia e)dul,lisinta 
elsliaihion muot,oa. Ko'slka es,iai8hi80 voidaan muotoilla alus- 
tava8sti k&in ja' vasta 8to~i~smelssia vaihe 
kau#sta vapteln työkaluja, on kolk'eilu noipeata ja halpaa. Ku- 
vasita 8 näihdää'n esiaihiomn m vaikutus ki'erto'kangen 
valmimstuksessa synItyv5n pu määrään. Plastiliiinilsta 
va~l;mistet~ui,sta "taikeimsta" VO pume l,eiika,ta helposti 
illti ja pun'nita. Kuvan tapaukses,sa purs'een mä'ärä pieineni 
a,jlhian muoto'ilun amvuNlla ('/o:sta (valmiin tuostteen pai- 
no#s,ta) 35 O/e:ii,n. Käytännössä ei näin s,uuriin matseriaalin 
säästöihisn tiete'nikään päälstä, ko'ska eisiaihion liiallinen 
muotosilu tulisi ma,ksa,maan e#neimImän, kuin 'materiaaliin 
säästön aiheutta'mat menojen väihennyk8set. Muotoiaua 
kannattaakin jatkaa vai'n niin pitkälle kuin ta,keen koko- 
nai shi'n ta pi esn e'nee. 

Kuvass'a 9 esitetyn lih,amyllyn siiven vallmistuikselssa 
käytetää,n NpySreää 81äihtöali,hiolta,, jolloi,n määrä oli 
128 O / o  vaimiin ikaippeleen painoista. M aUa esia,i- 
hioita kuvalsis;a elsi8betyililä tsvai,lila saaltiin, puaselem määr8 
pteneneimään 210 O/o:ii,n. Pdlrkäistään nelilkulma8i3s'en liihtölai- 
necn kiiytijillä voitaiisiii,n s,iils s,aada huoma;tteva säästö 
purs eien mäBr ä sisiä,. s,i 'kuihen,kia neli'kulmaiisen 
tangoln kor'kea hinta esteenä sen käyttöön oto,l,le. 
Pyöreä,n aihio'n mua siä esiuraslsa tai vapaataon- 
nalla saa,ttaaIkiin ollla eduillis,empi vatht 
taNn,gos,ta lelikalttu els8i'aimhiio. 

Maltesi,alalin vilirtaak~seln tutkimis.dksi vallimilstelttiin liha- 
myllyn sikvestä kaiks,iulotteinen malli (kuva 10'). Mal18iNn 
avulla tubkittiiin mste*riaalin vi'rtausta ikälytettäessä eiri- 
laisia esiaiilhioita. Kaiksksiu,lo4tei,sen m,alllin avulla voidaan 
my& 'tankasteilila muoikkauslvinheisden synttyä ja pyrkiä 
poistamaan virtaiuksesn häirititekijät. 
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I Y 'O 11 1 14 10 ! 

eiset mallityijikalut materiaalin vir- 
kuvassa 9 esitetyn kappaleen erääs- 11. Esimerkki materiaalin virtauksesta pursotuk- 

Fig. 10. Two-dimensional pllane model dies for simulating 
material flow in a section of the part given in Fig. 9. 

Fig. 11. Examplle of material fhow in extrusion. 

Pursotus 
Pursoltuksessa vokdaan mall~!marteriealiteIknii~aa kayttaa 
tyiiikalun suunnittelua apuna. Kosika pursiotuksiesisa usein 
on jonkinlaista symmebriaa, tutrkiimukseen soiveltuvat hy- 
vin kaksiulobteiiset mallit. Täll6in materiaallin virtausta 
seurataan yrnipyraverilakokuvim muutaksista. Kuvassa 11 
on osittain pursoltetltuja aihioita, joista n ~ h d à à n  mate- 
riaalin virtaukset. Koska tyifkadujen valmistus on no- 
peaa ja hallpaa, tydkallun geometriaa voidaan muutella 
paiphaiiimmain loplputuloksen saavuttalmisieksi. Tästä on 
aipua erityilsesiti monimutlkaisempien tuotteiden valmis- 
tusta suunniteltaeslsa, ja muokkauslvirheiden syiden et- 

My& voiman tarpeen arvioinnissa voidaan 
kayttaä maillirnateriaaheja, j oslkin tallijlin on rakennetta- 
va kolmiulotteinen tyiiikallu ja pursoltus on suoritettava 
vetakoneessa. 

Valssaus 
Aìhion reunan ja päiden muotoilun vaikutulsta valssatun 
levyn reunan ja pään muotoilhin on tutkittu Luulaljan 

ä lutki,muslaiitoksessa. Tutkimuksen ta- 
voitteena on vähentaa leikkuuromun määraa. Myös Tek-. 
nilli horikeldkoulussa tekeillä olevassa diplomityössä 
tutrkitaan valssausgelometrian seika aihio 
toilun vaikutuksia karkeallevyn vaklsaulk 

YHTEENVETO 
Kirjoittajat edustavat Suomea Nordf okskin j ohdollra to- 
teutettavassa yhteiispohjoismaisessa mallimateriaalitek- 
niilkan kayttoa muokkaustekniikassa selvittävassa pro- 
jektissa. Projektiin liittyen on Teknillisen korkeakouluii 
metallien muokkaulksen ja lampijkäsittelyn laboratorioon 
kehitetty mallirnateriaallitekniilkan suoritrtamiseissa tarvit- 
tavat menetelmalt ja laitteistot. 

Mallimateriaalien ja mittausimemetelmien ikehitys on ol- 
lut nopeaa viime aikoina, ja malliimateri 

avaalkin uusia mahdollisuukslia metallieln mulolkkauksen 
tut,kimukses'sIa. Mal'li~m8atelri8a8a~li~en lujuus on vain tuhan- 

a terälksen hjuudelsita, josteln niiden muoklkaarnis,es- 
sa voidaan käyttää helposlti va,lmi'steittaviBa työ'kaluja. Täl- 

ty6ka81ugelo~me8trioideln se'kä muokattavan 
aihim mkoton jsa muoldon vaikutuksia kalppabeie'n muoto'ihin 
ja cmiinais8uuks8iin, purseen mäBrään, muoikikausvirheiden 
syntyyn jne. vosidaan tutkia pailjon nopeammia ja hal- 
veimmalla 'kuiin tode~lli~se~ssa pros8essi:sisa. 
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SUMMARY 

ON THE USE OF MODEL MATERIALS IN 
METAL WORKING STUDIES 

The propepties of model and tool materiails, and the 
measuring techniques used in the modell matelrial 
technique were described. The aipplicability of the 
technique was discussed by anaJysing soime practical 
farming problems. 
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ICuorista ytimeen - menetelmä malmin 
geokemiallisten huntuj en tutkimiseksi 

Dos. Markku Mäkelä, Teknillinen korkeakoulu, taloudellisen geologian laboratorio, Otaniemi 

DI Tapio Ruotoistenmäki'), Teknillinen korkeakoulu, taloudellisen geologian laboratorio, Otaniemi 

JOHDANTO 
Kallimonpintaa n puhkIeam,at tomiein mal'mielsiiin'tymiea et- 
sinnäs,sä menletelmät, j'o'tka perustuvat mafimiloita ym,pä- 
röivien tai kalttaviein geokeimima,Llisten dispeirsimohuatujen 

, ovalt laajailti käytbssä. 
et geakemialliset hunnut ovat malmielsiinty- 

miä tai mailmioita ympärö'iviä vyöhylukeimtä, josis,sa t,iet8ty- 
jen alkuaineiden kon,sentraatio on skasmanut tai vähenty- 
nyt mdminmuo'dolsituksen aikana (Beus ja Grigori'an, 
1975'). Ozerolvan (1971) mukaan primäärlsilks,i disipers8io- 
hunnuiiksi Non #käsitettävä kaikki ma~l~mioiden ym,pärillä 
tavat,talvat muut,tumisvy6hykikeet, jo'iden synty kytkeytyy 
rnahmia muo8diosta8neisiin pIroses:s#eihin. Jalmes (19.67) valraa 

nen ~d~isppersi~omalli" kuvaama,an alkuai- 
neiden ljsaikaumaa malimio'ta ympärÖivS,s,sa, rapautulmatto'- 
mass,a sivukivetsisä riippumamtta malmin syntytavasta. 

Sekundäärisiet hunnut kehilttyvät pi,ninan~läihei~se~ssä ha- 
pettumis- ja rapautumiisvyöhpkkees,sä, kun pri'mää,rihun- 

liilkkuvat ja jakautuvamt uudellelen (Ja- 
mas, opxit.), Koslka tässä kuvattavan me' 
tietaina käytestääln syväkai'raulksin rap 
kaLlioperä,stä hanikittua t,ietoa, on sdkund 
siohuntujea kä,sitt,ely ,kirjo#ituksen aihemen 

Primääriisiten di,spersiiohuntujen malminetsinnäillinen 
hyväiks,ikäyttö peimstuu siimhen, että hun,nut omat ti'lavuu- 
d8e;18taan malm8ioita itseään raitkaisevals,ti ,suu,rempial. Tila- 
vuuden menki,tps ko'roisituu, kun &%aan huolmio'on 
kadli'operän li,itkunto~jen malmimineralis,aatioita pillkkova 
ja mebarno'rf omossin niitä uuddleenj ätrjeistä,vä vaikutu's,. 

lerkftys o'n s,eikaillai, että primäärihun- 
oivalt melmille typoimlo'rfisia,. Ede~lle~en, 

elblisen ~eipälsymime~t8ria~n pelruisiteella vo'i- 
daan tehdä päatelmiä malmin aslemaste huntujen suh- 
teen. 

Malmisn a,lkupe#räisten getdkemi,allisteNn buntuj en tunnus- 
merkkinä on hunnuston S~O'. huntwsysteamin 
syys, joka aiheutuu huntupa,reme#tri8en lmuutak 
vuudlein PunIktionaL. Vyö~hpk~keisyys on velktori 
site. Suunnan mukaan void,aain emttaa; 1) ploi%kittainen - 
yleens,ä kai8raus8suunnla'n 'mukainen, 2) aks#iaaIlinen sekä 
3) pituussuunnan mukainen vy&hykkeisyys (kuva 1). 

elis,yydestä wkä  smuisita huatusysteernin 
a ja ra~kervte~ellisiista omi'naisuulks'ista jo 

tunnetun 'malmion ympärillä ovat solveil,l,et talvissa tyypil- 
t5än vestaavien,, uusietn m~a~bmioidein elk+intää'n siamals,sa 

Huntus,y,stematiikan aina~lyslo~initiin kehitestyt meNne4elmät 
vaati,vat yleiens,ä näyteunsteriaali'n, jomka eriks'een, tiettyjä 

I )  nykyinen osoite Geologinen tutkimuslaitos, Otaniemi 

DH 3 

a 

-I 

1 
Kuva 1. Mahiiota ymip5rÖivät geokemialliset primääri- 
hun,nut ja mni'iden vyöhykkesis8yys poïkittaisiessa (t), a,ksiaa- 
liselsis,a (a) ja pituu,sisuun,na,ss,a (1). 

Fig. 1. Diwctio'ns 'of tmnsveirsie (It), axial (a)', anld loagitu- 
clinal (1) zo'nalitie's in primasry di8s'pebrsi80'n hallos d#eve,lo'ped 
around an omre body. 

sääntöjä noudattaen otet8aan t'arksitusta varten. Tassä 
kir.joitu,ksessa e'siteltävä, Teknillisen korkeaikoulun talou- 
dellis,e#n geoNliosgi,a,n laborato~rioss~a kehi'te'tty menetelmä 
pohjaatu,u puoilieista,aln s,iihen kemi'alli 
muuhun tieto~o~n, j'olka yl'e'isie'ssä taIpauks#eissa on jo olle- 
inasIs,a ,suoritettujen kalirausten ja poranspdämi'stä tehty- 
jen analyyslien tuloiksena. Mesnetelmä edellyttää kuitenkin 
oniniisituaikseen, että tehdyt anallypsiit on ulotettu riittä- 
vä8slti sivukiviin ja eltitä an!aJlyysilt kioiskevat rii,ttäivää mää- 
rää eri alkuaiinesita. Kolska lähtötie'to jmo yksin muodos- 
tuu tuha8n8smis8ta yks'itt äiistied>oi,sta, on lulonnolilista, ett tä me- 
netelmä 08n raikennettu ATK -pohjais'eks'i. Tältä vaatii 

ölkehpoiisten riip,puvuuhien löytäminen 
, s,o'. selkundä,ärist8en pasametrkn luo- 

minea, ede~llyttiiä toistu,viai, laaljoja laskutoiimituiks'ia, jot- 
ka käs,in woritettuha kä,vilsiväit käytSatn6s8s8ä mahd'o'tto- 
miksi. 
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EXHTUTIET0 
Taulwko'ss'a 1 eisitetää,n muot,o, j'olssa yhtä syvälkairausrei- 
kää 8k08sikeiva tietlo sy6tetää,n kä,s,iteltBväk,si,. Ko'slka sarnas- 
sa profiilisis,a ollevien käsitelt,Sviea reikien määrä harvoin 
ylittää Ikym8mene8n, on syslteemi laadittu d e n ,  esttä kotr- 
kdntaa'n 110 syviikairausreiän tieldot voidaan kä,sitellä pro- 
selssisisa samainaliika ti. Litololglsta ti'et'ota käytetään 
ta'rkaisteiltaies8sa diispelrsioihuntujen vyöhykkeelllisyyden, jos 
sellai,nen hiaivaitaain, riiipipuvuutta 'kivilajeiisita,. 

Taulukko 1. Lähtötiedon muoto. 
Table 1. Input data file form. 

50100 DATA "PYS"12" 
5010 DATA 4425, 85, 5.74, 90, 48 
5020 DATA 10, "Cu", "Zn", "Ni", >>pb>,,  >>Co3?, 

"Ag>>, >3SbYY, "w", >>Mo,>, > > K c $  
5@30 DATA 12, 15, 69, 6, 9, 9, O,  30, 12, 1.7, 1 
50140 DATA 17, 9, 33, 7, 11, 10, O, 29, 13, 3.39, 1 
50150 DATA 22, 6, 22, 9, 11, O, O, 29, 3.4, 18.5, 1 
51060 DATA 27, 10, 27, 9, 10, 9, O, 29, 4.3, . 47, 1 
5070 DATA 32, 17, 61, 11, 9, 3, O, 29, 3.9, . 47, 1 
5080 DATA 37, 7, 71, 12 ,  13, 6, 1, 29, 4.3, . 48, 1 

5160 DATA 67, 56, 51, 28, 17, II,  1, 315, 6.8, . 47, 2 

5340 DATA 167, 310. 40, 10, 15, 9, 1, 29, 5.1, 5 4, 4 
5350 DATA loi0 
5360 END 
missà 
rivi 510100 tarkoittaa syvakairausreian tunnusta, 

5011iO reiän x,y,z koordinaatteja, 
kulkua, kaadetta, 

5020 alkuaineiden lukumaaraä lisat- 
tynä yhdella seka niiden symbo- 
leja. KL tarkoittaa havaintovälin 
kivilajia, jaka ilmoitetaan nu- 
meerisesti pitoisuusarvojen jäl- 
keen seuraavilla riveillä, 

5030 analysioidun syvyysvalin alarajaa 
seka pitoisuusarvoja rivin 5020 

5340 ilmoittamassa j arj estyksessä ja 
5350 ilmoitusta datan loppumisesta. 

TIEDON KifSITTELY 
Ohjelmakoikonaiisuus on kirjoitettu BASIC -kieleihlä HP 
20010 tieitokioneelle. Se kooistuu neljästä, yhteistä làhtö- 
trietoa käyttävästä oisalsta (Kuva 2). 

ALKUAINEPITOISUUKSIEN PAINOPISTEET 
Tutkittavien alkuaineiden jakaumamallien keskinaisen 
aseman selvittaiminen tapahtuu laskemalla jakaumille 
painopisteet poilkittaisessa, aksiaaliselssa ja pituussuun- 
nasza. Kasittelyn ensivaiheessa aliiohjelma HISTO laskee 
ja piirtää kunkin alkuaineen pitoisuushiistogrammit rei- 
kien kuvaajille (Kuva 3). 

POIKITTAISET PAINOPISTEET 
Histogrammien perusteella ohjelman kapttäjä valitsee 

ta hän haluaa eri aljkuaineiden pitoi- 
suusjalkaumien painopisteet laskettav5ksi. Jakaumatyypis- 
ta riippuen tubkiimusivälina voi olla kdko relikä, sien 
set osat tai osat, jotka ovat eiriaisteisesti päallelk 

D A T A T  

i 
FACTOR HOLE L I T 0  M A S T E R  

i 

PI I RTU R i, 

Kuva 2. Tiedon käsiittelyn vuotkaavio. 

Fig. 2. Scheme of data flux in trhe operating system. 

TutkiimusIvW i,lm,oitetaan aliBo~hjelmalle HISTO resikäsy- 
vyyd'en ylä- (Y)  ja alarajajna (A) metreiisisä,. Jomtta eri 
alkuaineden jalkaumaimallien paiinopitsiteiden 'as8eNmia voi- 
taisiin po3kittalsess8a ,suunnas#s.a venrata tioitsiinsa, valitut 
tutkimusvälit on reiikakohtaiis,esti 'säilytettäivä s8almoina'. 

AlkuaIinepitoisuuden paiinolpilste ~lask~ettava181~a tubkimus- 
välillä oln sama kui'n se'n jakaumahilsto~gra~mmin medi,aani 
ja siten 

missä 
i on a,nalyysiin jäsjestys,numero, 
p (i) al~kua~i~neen pitoissuus, 
L (i) analyysiváli'n pituus, 
N (Y) tutkimus:v$lin einsim,mäi,sen aina81yys8iin 

N (PP) pa,i>nopisteen jäjestys;numero' ja 
N (A) tutkimusvälin viimeislein afnalyys'in 

j ärj esitysinumero, 

j 5rj esitysnu,mero#. 

Histogra~mmipiLroks~eslsa (Kuva 3) adkuaineen jakazuman 
painolpiste poi,k,ittaises,s:a suunnasssa (PP) pi,istyy paik- 
kaan, jolka on 1a.skesnnallista painNoipiistett8ä lähinnä sieu- 
raava to'deillinen analyysilpimsite. 

Eni alkuaineid'en jakaumapainmopis8teiden ke'skinäinen 
sa suunn,asisa saedaa,n s8elville vertaa- 

malla piirtutri,n lä,pinäkyville kuuliloille tolteuttamia pii,r- 
rdlcssia Ikesskenään. Jott'a eri alkuaineita edustarvis8sa piir- 

s8ti päällahkäiin a.& tuva,t painapisteet 
voltaisiisn eroSbt#aa t#oliisis,taa'n niiden alseiman suhteen., käyte- 
tään hyviihi nk. pain'apisteen ylity#spros\enttba. Se tulo,s- 

ilimolittaa, kuinka 
paino'pis t e yli tt äB 

ssa 3 ylitpspros'ent 
nualalisesti rei;kälkuvaa,jien IwpIpupäShän,. 

Kuvan 3 esi'ttämässä iprofiibiss'a havaitaian seuraava, 
kalsvavan reiikssyvyyden mulkainen pomikittaiistren paino- 
pdsitei,deIn jätrjelstys; 1. Ni, 2,. Co, 3. Cu,, 4. Zn. 

Eri pr'ofiiilekta reikie,n ,sumna teutettujen paino- 
pisteanalyysien tulaksiet j5rj'as yhdistel'mätaulu- 
kaksi (Kuva 4). Kun taulurkkom sovelletaan edelleen ti- 
lastollista anal,yysiä, saadaan tuhdks,en#a kolhtesen keski- 
mäBräinen alkuailneiden polilkittainen painopistejarjestps. 
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Histograms: Cu 

Holes Lin.prod. 
B 5  124.94 
R 6  2:29.39 
R 7  3:69.85 

Origo X = 100 Y = 172 Azimuth = 154 

APP:1.36 

- ~~~ 

MIN SPACE OF SMOOTHING 6 

Histograms: Co 

Holes Lin.prod. 
R 5  1:3.52 
R 6  2:3.63 
R 7  3:7.94 

Origo X = 100 Y = 172 Azimuth = 154 

APP:1.29 

I 
A LP - , $ 5  ~ -- _ _  __ 

M / & J  SPP4CE OF SMOOTHING.  6 
Histograms: Ni 

Holes Lin.prod. 
R 5  1:4.16 
R 6  2:7.17 
R 7  3:15.98 

Origo X = 100 Y = 172 Azimuth = 154 

APP:1.43 

MIN SPACE OF SMOOTHING 6 
Histograms: Zn  

Holes Lin.prod. 
R 5  1:16.3 
R 6  222.44 
R 7  3:46.23 

Origo X = 100 Y = 172 Azimuth = 154 

APP:1.35 

A L_- - 46" 
MIN SPACE OF SMOOTHING . E; 

K u v a  3. Il~kuaillepiitoi,suu~s~en hilstoigraimmit prlofiili,ssa 
po'ikittaisiten pla8ino~pis'tei~dlen (PP) laskemiselksi valittuine 
tut!kimusiva~lei~n~e~en. Y on tutkiimusvslin yla- ja A ,sen ala- 
raja. Viivamaisisojen (LIN.PROD.) ja atkisiaalisten paino- 
piist~e~ilde~n (APP) tulostukset. 

1 

II 

m 

07: 

8 

rlOLES 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  
11 
1 2  
1 3  
1 4  

1 1 5  
I 1 6  
i17 

1 8  
1 9  
2 0  

~ 2 3  
1 2 4  
/ 2 5  
1 2 6  

K u v a  4. Alkuainejaikaumien polkittaisteln painopisteiden 
yhdistelmältauluklko. Eri tavoin yrmpyröidyt reikänumerot 
taulukoissa vaisitaiaivalt tutkiimusallueen eri kahteita. 

Fig. 4. Matrix of the transversal centers of gravity of the 
element conitents in a research area. Circles of different 
kilnd airound the hole numbers correslgond lo  different ore 
bcdies. 

AKSIAALISET PAINOPISTEET 
Alkuaineiden j a'luauma~mallie~n kegkinailsen a8selman selvit- 
t5rni'nen prolfililimn taso , reikiä vastmaan kohti#suorass'a 
suunnassa tapahtuu käyttäen hyv2ks)i jdkaumiien aksiaar 
lisia p8isnopisteitii. Niitä lasbettaessa oln edellytett 
tä tarkast#e>hn kohteena aletvat syvä'kai,rau,s're'i~t lä' 
malmion ~maih~d~o~llis!i i~an k8ahtiisuoratsti. Miikali 
to't eudu, a;ksiaa,liis,eit paiino'pisteset Iiihestyvä t lalsikettu j a 
poi,k,ilttaJiNsia p~ain~olpiis,teitä. 

Käytta:ein poiiki,ttaitsten painopisteiden sia.almisek,si sovel- 
lelttuj a tutki,musvälejä aliobje'lrna HLSTO laiskee kunkin 

otslalta reilkmien viivaimassat. Viivamassa on 
luku, jotka oln verra~nno~llinen amllkuaineen maaraa~n valitul- 
la tutkimusrvälililä ja määritellään 

I 2 1  

Fig. 3. Histograims of the elerneat contents in a profil, 
upper (Y)  ainid loweir (A) 1imilts of the diisitances selected 
for calculation of the transversal centers of gravity (PPJ. 
Recopd of linear productivities and axial centers of 
gravity (APP). 
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VM (I) on syviikablrausreikä I:n viivaJmalssa, 
N (Y) tutkilmusviih ens,immäi,seIn analyylsin 

j ärjestysnumwo, 
N (A) tut,kimu:svälin viitmeiisen analyysin 

j ärjets,tysnumero, 
i analyysin j ä,rj es:tysnurnero, 

L (i) analyysilvälin pituus,. 
P (i) 

rassa suunnassa 

mi'ssä 
H 
VM (I) 1:nen reiän viivaimassa. 

Viivamassoje'n sekä a,kIsia,ahsten padnqkste'iiden (APP) 
numelerilset arvolt ~tul~o~stuvat hi~stogratmmi:piirroksen va- 
sempaa)n yläikulimaan (Kuva 3). Esimenl&ilnä käytetyssä 
profiiliss,ai, miwä R 5 -reikä oln refelre 
seuraava a1lusiaaili'stle.n painopi'steriden järjestys; 1. Co 
(APP. 1.29), 2. Zn (APP. 1.35)8, 3. Cu (APP. 1.36), 4. Ni 
(APP. 1.43). 

Noudalttaen pomilkit8taisten paiNnopilsteiden käsittelyn yh- 
teydessä solvellettua nien,etteIlyä tutkittavien prolfiilien ak- 
h a l i s e t  paiinc&teeit elri alkuaineiden olsalta jä,rjes#tetä,än 
yhdilste~unätb~ulu~a~s!~. Siihen s'ovellettu tilastolsli,nen ana- 
lyysi alntala tullohsdksi kohteen keski,mäBräisen al'kuainei- 
den aiks:iaa~l~isten pailnopisteiden järj8esityks.en. 

Aliohjelman HISTO käyttösavellutulk~s~ena a;ks,iaalis,en 
painolpisteen asemaa pro'f a voidaan tutki's kai- 
rauss,yvyyden funiktiona. Tä,llÖin viivamassiat yhden tai 
us'eamman alkuaheien osalltma las'ketaiain li,ulkuvasti siten, 
että lkesikenLä,n s,amanpitui,s:et tutkiimusvä,li,t kattavat toi- 
siaan pudyttaia rebkalsyvyyden kalsvales's,a (Kuva 5). Mi- 
käli profiilimsta on !käytet,täviiasä vain klaksi päälldkkäis,tB 

on profimilin syviikairawsreiikien lukumäälrä ja 

mista reilliien rajaalmalla alueella.. 

PITUUSSUUNTAISET PAINOPISTEET 
Malmia muodo'stavien sekä malminmuodosltukseen liitty- 
visen alkuaineiden jakaumaimalli~e~n lkesikinäi'sebn alseman 
selvibtbinen mallmiton tai malmliiesi8in~tymän kulu,n 
suunnais,sa tapahtuu käyt,täen hyväiksi malbien pituu,s- 
suuntaisia painopi,s'teitä. Niiden lasilrernisle$si. kohteen 
profiilekta vaaitaan sellai'set, joildetn 'alsama maimlon tai 

den, s,aamis&si 
sovelle#ttuj,a tutkcmusvälejä ja niistä a viivamassloja 
lalslketaan kullakiln tarka,st,eltatvis:ta profiileilsta kelslkimää- 
räilset, eri alkualimeita tankoilttanrat viivamas8sat,. Kun 0.h- 
jelman ,käyttäjä määirää, totiisen uloilmm8i~slta profiileimsta 
lälhtiitasidks8i, a~liohje~lma HISTO laskee sloveltaen kaavaa 

Kuva 5. Liukuva aksiaalinen painopiste kolmen syväkai- 
rausreiän bapauksessa. 

Fig. 5. Sliding axial center of gravity. 

(3) pu.ofiilikohtailsten viivamasisojen paiinopisteen, joka on 
alkuaineen jalkaumamallin pituussuuntaiinen painlopiste. 
Kaavan (3) H korvataan nyt menkinnällä H' ja VM(1) 
merkinnalla VM (P). H' tankoiittaa profiilien lnkumää- 
raa ja VM (P) alkuaineen keakimääräista viivamassaa pro- 
fiilissa P. 

DISPERSIOLUKU 
Primääristen geioikemiaillisten huntujen tutkimisessa on 
meruetelmilla, jotka mahdollilstavat huntujen suhteellisten 
tilavuuksien alnalysioinnin, tärkea sijansa. 

Mallmia muodoistavien alkuailneiden konsentraatiot 
yleensa pienenevät eksponentiaalisesti edett mal- 
muosta slen ymip&ristÖÖn (Morris ja Lovering, 1952, Grigo- 
rian, 1963). Tasita johtuen alkuainejakawmien k 

man a tangentti on alkuaineen konsentralatiogradientti. 
Gradienttia kwvaamaan Solovov (1966) ehdoitti ter- 

mia "alkuaineen mobilisnus", jaka kvaatiltaltiivisesti 
ilmaistaan l ik ,  missä h on tan a.  Tällöin alkuaineen 
mobilisuus on kàäntäen verrannollinen sen kionsieatraa- 
tion muutokseen tubkittavalla etàisyysiväUlä. Usein edel- 
lä kuvattu konsentraatilogrsdientin johdonmukainen muu- 
tois etaisyyden fuinkitiona peittyy allkuaineiden jakaumien 
epasäännöllisyyksiin ja tulee selvasti havaittavaksi vasta, 
kun pitoisuustietoa on sapivasbi taisoitettu. T&ä kuvat- 
tavan menetethän käytöstä kertyneen lkollumuksen pe- 
rusteella peittamisvaiikutus on huomattavan suuri. Se 
jahtunee siita, etteivät syvakairausreiät ybeisessä ta- 
pauksessa kata sivukiviä riittävan etäalle iitse kohteesta. 

Syvhkairaustiedon kasittelypn kelhitettiin menettelly 
sellaislen tunnushvun laidkerniseiksi, jolka on vernannolli- 
nen allkualine'en dispersion ulottuvuuteen so. sen muodos- 
taman dispersiohunnun tdavuuteen. Aliohjelma HOLE 
laskee täman dispersioluvun kàyttaen kaavaa 

DC (I) = 100 ( S  (I)/M (I) ), (4) 

missa 
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S (I) on alkuaineen pitoisuuden standardihajonta ja 
M (1) alkuaineen pitoisuuden airitmeettinen kesiki- 

Sekä standairdihajonta ebtä aribmeettinen lkelsikiiamo las- 
ketaan analypsivälien pituukisilla painotettuina, edetlliaen 
käyttäen kaavaa 

arvo spväkairausreiässä. 
FACT 
F l  
F2 

F3 
FL 

F5 

EXPL 
65 
21 

9 
3 

2 

SUM. 
65 

87 
96 

98 
100 

ja jälkimmäinen E3 

F I  

F l  

m 
i 
P (i) 
L (i) analyysivälin pituus, 
N (Y) syväkairausreiän ensimmäisen analyysin 

N (A) syvälkalrausreiän viimeiiisen analyysin 
j Srj estysnumepo j a 

j arj estysnumero. 
Kaalvan (4) mukaan dispersioluiluu ind ib i  alkuaineen 

pitoisuuden stabiilisuutta. Mitä pienempi dispersioluku 
siis on, isitä hitaalmmin muuttuva on alkuaineen kon- 
sentraatio etaisyyden funktiona ja sitä suuremmaksi voi- 
daan sen muodostaiman geiokemiaillisen hunnun tilavuus 
olettaa. Ladkubapa ei aseta hunnun muodolk mitään ra- 
joi tuksia. 

Eshmenkkinä käytetyn profiiilin (Kuva 3) syvSkeiraus- 
reiässä R 7 nilkkelin dispwsiodu!ku on 43.0, Ikoboltin 104.1, 
kupapin 112.5 ja sirdkin 187.7. Lukujen peruslteella nilkke- 
lin disipersiohuntu on tilavuudeltaan suurin ja sinkin 
pienin. Kovan 3 tarkaisbelu vahvis esimefikkitapauk- 
sessa saadun tuloksen. 

Eri alkuatitneiden dispensioliumt, joiden voidaan katsoa 
edustavan kohdetta kokonaisuudessaan, saiadaan laske- 
malla reikälkohtaisten dispersiolukujen painotettu keski- 
arvo. Tällöin paiaoikevtoi~mena käytetään kunikiin reiän 
analyysipisteiden - analypsiivädien lukumäärää. 

JOHDANNAISHISTOGRAMMIT 
Tieto alkuainejiakaumien painopisteiden keskinäisestä 
asemasta ja alkuaineiden dispersioluvuista mahdollistaa 
huntuspsteetmin konstruolnnin maihmion ympärille. Sys- 
teemiin selhailsenaan s tyvä iinformaaltio on sovelletta- 
vissa uusien malmiaiden etsintaän !samassa tai vastaavas- 
sa geologiseissia ympäristösisä. Pitäen lähtökohtana hun- 
tujen todettua vyöhykkeisyybtä voidaan hunituparametre- 
jä yhdistelemädllä, luomalla sekundäärisiä parametrejä 
saaittaa infonmaatiio Iku2tenikin muotoon, joka korostu- 
neesti indiikoi malmin aisemaa ja kakoa. Yhdistelmien ku- 
ten alkuainepitoisuuksien summien, tulojen tai osamää- 
r i m  tekijäit valita\aa painopisteanalyysien antamien tu- 
losten ja  dispersioluikuja koskevan tiedon pohjalta. Lisä- 
krikeeriinä val!iinn,assa käytetään tietoa alkuaineiden ylei- 

Kuva 6. Faktorianalyysin tulostus käyttäen kolmea pää- 
faktoria F1, F2 ja F3. 

Fig. 6. Record of a facbor analysis. The colordinates of the 
loadiings are so nonmalized, that they fall upon bhe sur- 
face of the uniit sphere the axeis of which ave the factors 
under consideration; F1, F2, and F3. 

intymisestä tutlkimuksen kohteiksi vahtuis- 
sa syväkairausrei'iissä. Olhjelrna'kokonaiisuudesisa on alioh- 
jelma FACTOR, joika Davis'in (1973) esittämiein algorit- 
mien mukaiisesti suorittaa Mhtötiedolle faktorianalyysin. 
Analyysi tulastetaan piirturilla valibtujen ominaiisvelcto- 
reiden muodostalmassa avaruudessa silten normeerattuna, 
etta ailkuaiineiden latausten koardiinaiatit satttuvat fakto- 
reiden mulodastaiman pksiiklk6pellon pinnalle (Kuva 6). 

Valittuaan alkuaineet yhdistelmän tekij 
distelmän muodastaimistaaain ohjehman kä 
ne aliohjelimaille HISTO, joka nyt yksittäisen alkuainelen 
pitoisuushistograimmin sijasita laskee ja tulostaa yhdistel- 
män histogrammin, so. johdannaishistogrammin. 

Beusin ja, Gnigmbanln (1975) mukaan yhdistelmähunnut, 
j obka luodaan ladkemalla yhteen al'kuainepitoiisuuksia, 

tean suurempia ja rajoiiltaan selvempiä kuin 
yhden alkuaineen hunnut. Summalhuntujen etuna on li- 
s9ksi se, että satunnaisvirheen osuus niiissä on pileni. Nii- 
den suhde maJmiiota kontrolloitviin rakennegeologisiin 
piipteisiin oa parempi kuiin yksittäisten allkuaineiiden 
muodostamien huintujen, mikä seilMka lisää tulkinnan luo- 
tettavuutta. Allkuainepitoiisuuksien yhteenlaskeminen 
edcllyttäa vältt%mättä, että jdkaisen al'kuaiineen osalta 
maärätaän sen taustapiiboisuuis ja etta pitoiisuuisarvot nor- 
meerataain. 

Yhdistelmähunnuilla, jotika luodaan kertomalla alku- 
a,ineppitoisuu!wia keskenaän, on samanlais 
surnimahunnuilllakin. Tulothuntujen lasbem 
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arvoja ei ole tanpeellisita määrittää. Samoiin alkuainepi- 
toisuuksien normeeraus on taveetonta. 

Taissä kirjoituksessa kuvattavan menetelmän käytöstä 
kertyneen koikemuksen perusteella näyttää sekä sum- 
ma- etta vainsinikin tuloyhdistelmisisä dlominoivan voi- 
makkaasti alkuaine, jonka muodcnstaima huntu on tila- 
vuudeltaan suurin. 

Yhdiistelmistä osamäärlt ovat osoittautuneeit käytän- 
nSssa eniten informaatiota sisältäviltsi. Kuvaissa 7 esi- 

n NiiZin -suihteen käyttäytyminen kuipairin pitoisuus- 
histogrammeihfn verrattuna jo aiemmin esimerkkinä 

Histograms: Cu 

Holes Lin.prod. 
R 5  124.94 
R 6  2:29.39 
R 7  3:69.85 

Origo X = 100 Y = 172 Azimuth = 154 

APP:1.36 

Histograms: Ni/Zn 

Holes Ein.prod. 
R 5  
R 6  
R 7  

Origo X = 100 Y = 172 Azimuth = 154 

MIN SPACE OF SMOOTHING . 6 

Histograms: Co/Ni 

Holes Lin.prod. 
R 5  
R 6  
R 7  

Origo X = 100 Y = 172 Azimuth = 154 

MIN SPACE OF SMOOTHING , 6 

Kuva 7. NiiZn- ja Co/Ni-hl&oigrammit kuparin pitoiisuus- 
histcgrammeihin velrra,tkui,na. 
Fig. 7. NiiZn and CdNi histrogralms with reference to 
those of captper content. Images of nhe copper content 
show the boundaries of the ore body. 

käytetyssa pnofiilissa (Kuva 3). Kupasiippitoisuuden his- 
togramnit ilmenitävät malhmin rajoja. Nilkkelin ja sinikin 
vailinta osaimäälran teik ksi johtuu siitä, että 1) ne poi- 
kittaisessa painapigteji4rjestyksessä ovat kauimpana toi- 
sistaan, 2) nilklkelihunnun tilavuus on suurin ja sinkin 
muodostaman hunnun pienin (s. 36), 3) nihkelin ja sin- 
kin yleinen yhteisesiintyminen on merkityksetöntä (Ku- 
va 6). Esimerkkiitapau sa NiiZn -suhde pienenee lä- 
hestyttäesisä kupariimailmiota poikittaisessa suunnassa. 

Ventaiilun vuoksi kuvaan 7 on atettu histogrammipiir- 
ros CoiNi -suhteesta. Koboltti ja nikrkeli esiintyvät vie- 
rdkkäisinä alkuaineina sekä poikittaisten painopLsieiden 
jarjestgksessä (Kuva 3) eOta järjestyksesisä, joka saa- 
daan dispetrsiohkuja tarkastelemakla (s. 36). Näin ollen 
alkuaineiden ikonitraisiti niiden aseman suhteen huntusys- 
teemissä on pieni. Kuvan 7. taflkaistelu tuottaa tuloksena 
sen, ettei Co/Ni -suhde indikoi kuparimalmioita s e n  ra- 
jojen ulkopuolelle. 

DISPERSIOHUNNUT JA LITOLOGIA 
Saadun huntusysteemin käytännöllisen menkityksen ar- 
vioimisaksi on tärkeäta tietää, missä määlrin alkuaineiden 
pitoisuusjakaumet avat riippuvaisia sivukivien litologias- 
ta. Kvalitaitiivisesti dispensiohuntujen ja kiivilajijakauman 
suhdetta tutkitaan vertaamalla allkuaineidetn pitoisuus- 
histogrammeja piirraksiin, j d k a  ilmentävätt kivilajijakau- 
maa vaistaavissa syväkairausrei'isisä (Kuva 8). LBhtijltie- 
dossa annetut eri kivilajien numerdkoodit mäaräävät pyl- 
väkn korkeuden aliohjelman HISTO toteuttaimassa kivi- 
lajien jakaumapiirrdksessa. 

Alkuainejaikauman riilppiuvuutta sivukivien litdogiasta 
tutkitaan kvantitatiivisesti laskemalla syvakaiirausreiän 
lävistamiille eri kivilaj eiille alkuaineiden jaikaumaparamet- 
rit; viivamasisat sekä pitoisuuksien aritmeettisiet ja geo- 
metriset kegkiarvot. Kitvilajikohtaisia parametrien arvoja 
verrataan sitten vastaavien pairametrien arvoihin, jotka 
lasketaan koko syvajkairausreian osalta. Aliloihjelma LIT0 
lasikee kivitlajikohtaiset parametrien arvot ohjelmakoko- 
naisuuden HOLE -asan tuottaessa dispersioluvun lisäksi 
viivaimasisat sekä eri alkuaineiden pitoisuucksien aritmeet- 
tiset ja getometriset keslkiarvot syv9kairausreiästä koko- 
naisuudessaan. Vastaavasti kuin lesketta 
mukaan aritmeiettisita kegkiarvoa alkuainepitoisuukisien 
geometrasten kedkiarvojen laskemisessa käytetään paino- 
kertoiimena analyysivaliin piltuutta. Geometrinen keskiar- 
vo saadaain siten kaavasta 

analyysin j ärjestysnumero, 
alkuaineen piftoisiuus, 
analyysiivälin pituus, 
syvälkairauisreiän ensimmäisen 
analyysin järjestysnumero ja 
syvalkaiirausireiän viimeisen 
analyysin järjestysnumero. 

( 7 1  
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Sekä kivilajakohtaiset etfa syväkairausreikää kolkonab- 
suudessaan tarkoibtaval viivaimassat efri alkuaineiden 
osalta lasketaen soveltaen kaavaa (2). 
Kohteen kivilajien karakiteristiset huntualkuaineiden pi- 

toisuudet saadaan maärättyä ZadkemaUla alkuainepitoi- 

Histograms:Cu 

Holes Lin.prod. 
R 5  124.94 
R 6  229.39 
R 7  3:69.85 

Origo X = 100 Y = 172 Azimuth = 154 
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Kuva 8. Kiviilajijakaumain ja kuparin piitoisuushisto- 
grarnmien velitailu. 

Fig. 8. Gralphls showing the disitribution of rock types 
compared with histogramls of the coipper content. 

suulasien kivilajikohtaiset keslkiarvot kaiikissa tutikimuk- 
seen valituisisa syvakairausrei’issä (Kuva 9). Painoikertoi- 
mina kaytetàän tallöin kunkin kiviladin yhteenlaskettua 
reiikäsyvypttä. Mikali eri kivilajeja edustavat rnurtovii- 
valt kuvan 9. kalta a koordinaatistossa ovat homologi- 
sia - saamanmuoitoisia, voidaan päkitellä, ettei huntualku- 
aineiden jalkaluma ole riippuvainen kivilajijakaumalsta. 

Kivilajin viivaimalsisa jonikin alkuaineen 
rausreisssä kuvaa kysieiseen kivilaijiin s 
män alkuaineen mäaräa reiän kattaimall 
Laskemalla yhteen kivilaj in viivaimassalt tietyn ahkuaincen 
osalta kaikissa kohteen tut!kituissa syv5lkairauisrei’issä 
saadaian määrättyä kyseiseen kiivilajiin kohteessa sitoutu- 
nut tämän a1,kuaineea suhteellinen määrä. Kun näin me- 
netehlakn kohteen kaikkien kivila jien j a huntualkuainei- 
den osailta, paädytään kuvan 110 kaltaiseen esityk 

GEOKEMIALLISTEN HUNTUJEN 

Edellä kuvatusisa tiedon käsittelyssä on käytetty muutta- 
matonta lähttitietoa ahkuainepitoilsuuksisita. Mikäli tutlki- 
muksen tulaksiet halutaan eislttää huntuja kuvaavina sa- 
ma-arvokayrina, joudutaan havainnollisuuden ja yksin- 
kertaisuuden saavuttamiseksi tinkimaän kvantitatiivisuu- 
desta. Huntuja piirrettäessa joudutaan alkuperäista ana- 
lypsitietoa voimalkkraas~ti tasoittamaian. 

Käyttäen lineaarista intepolaatiolta aliohjelma AURA 
laskee profiilissa reikien rajoittamalle alalle tasavälisen 
pistaverkon, jaka on siaima-arvakayrien piirtiimisen pe- 
rusta. Ennen inteirpolaaitiata alkuaiinepitoilsuudet tasoite- 

SAMA-ARVOKARTAT 
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Ni Co Cu Zn 
Kuva 9. Kivilajien karakteristiislet alkuainepitoisuudet. 

Fig. 9. Charaicteristic concelntrations of the elements in 
differenit rock types. 
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Ni Co Cu Zn 
Kuva 10. Kivilajien alkuainelkolhtaiset viivamaissat tutki- 
musalueelila. 
Fig. 10. Lilnear productivities of the rock types in a re- 
searoh area in regard t o  Ni, Clo, Cu, alnd Zn. 

taa8n reilkäsyvyyden suhteen ksyttgen ta 
ii,lin p i , s imän  reiän pituudesta. 

tasoitwksle~n mijnimiväli on 11208 pro- 

Interphatiossa 'käytetäBn tunnettuina pkteinä hailut- 
tu'a määsrä,ä - yleensä kolmela - liihlmpiä analyysipi,s- 
teitä. TiimBn johdolst,a re2kiä vastaan kahtilsuolra suumta 
kio,ro,stuu mlen~eittelylssä voirnalkkatas't8i. Oa siis eldel11 
vä, että s,yväkairausmiäit ovalt yhdensuuntaiisia ja 1 
vä,t kobte'en lkohtilsuoraisti. 

Huntwj a pro'fiillin tas,oiss,a edusltavis:ta salma-arvokar- 
toista vedettiiviiin johtolpLältÖksiin on kalnttojen kvalitatii- 

sta jlolht,uen ets,i,ttävä varmismtuis histogram- 
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SUMMARY 

A PROCEDURE FOR EVALUATION OF 
GEOCHEMICAL DISPERSION HALOS USING 
DRILL CORE DATA 
Starting with the principle the zonaliity being the prime 
distinictiwe feature of the primary d i q e  
an ore body a coimputer based system for evaluation of 
the cosmpwitionail ajnd structural characteristics ob the 
halo enitirety ils presented. The operating system is 
developed at  tlhe Laboraltory of Economic Geology, Helsin- 
ki University of Technalogy under bhe financial support 
frolm The Foundation for the Investigation of Natural 
Resources in Finland. 

The existing chemical, lithologic and other data obtai- 
ned from drilil oores serve as the unifonm input diata for 
the! pragraim sets of the operaiting system. No sepanate 
sampling grids aire needed. The system is written in 
BASIC for a HP 2WO computer. 

Determination of the mutual s in space of the 
distribution pattenns foir the ch elements goes by 
calculaiting the centess of graivity of each pattern in the 
transvensel, axial aad longitudinal directions of the halo 
s y s t a .  

An ainaaysiis rnehhod for ondinary d 
created wheire an  index related to the al extension 
of the element dispersion is cormpuited. 

Derivation of secondary halo paraimeters i.e. the profi- 
bable sums, products and natios of the indicator elemenbs 
giving intimationis of econamic occurences is based on the 
centesis of gravity of the element distributions and the 
relative size of the disipersiion halos als well as the com- 
munity of the elements in the input data. 

A metihod of comiparison is acoolmpllshed where the in- 
terdependence beitween istribution of ithe indicator 
elements and tlhe lit c log can be studied bo)th 
quailitatively anid quanititaitbely. 

litaituve inispection conbour malps of the disper- 
or mapis giving bhe contours of the secondary 

halo parametens are caileulated by h e a r  interpolation 
and recorded by a graiphical plotter. 
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Kaivos Kunta 

12. Ha~mmaislahti 
13. Virtatsaimi 
14. Vammaila 
15. Kuervaara* 

Pyhätselkä 
Virtasalmi 
Vammela 
Kolari 

Kalkkikivi- 
kaivokset 
1. Paraiinen 
2. Tytyri 
3. Ihalainen 

4. Mustia 
5. Ruokod ärvi 
6. Akäisjoensuu 
7. Kalllrkiunaa 
8. Ryytimaa 
9. Alllkele 

LO. Fijirby 
I l .  Siipoo 
b2. Otamo 

Parainen klk 
Lohja kik 
Lappeen- iklk, wod 
ranba 
Kairjaa klk 
Keriimlki kllk, dol 
Kolari klk 
Tornio dol, kv 
Viimpeli dol 
Virtasallmi dol 
Särkisalo klk 
Sipoo klk, dol 
Siikailnlen dal 

1. Ybbernäs 
2. Mikonvalara 
3. Solmpujärvi 
4. Sallittu 
5. Mentoivalara 
6. Parsby 

Parainen 1\11, Fe, Mg Oy Pertek Ab 325010 32500 2 - 2 4 240 
Pariikka'la Al, Fe -- 31 350 31350 3 - 3 4 624 
Keimin mbk Al, Fe, Mg -,,- 23490 213490 1 - 1 1 9010 
Suomusjärvi Al, Fe, Mg -,,- 17000 170010 3 - 3 4 850 
Sodainkylä Al -- 9448 9448 1 - 1 2 0100 
Parainen Al, Fe -,,- 6636 6636 1 - 1 160 

T I L A S T O T I E T O J A  
vuoriteollisuudesta vuonna 1978 

koonnut ylitarkastaja Urpo J. Salo 

.aivoik- 
sesea 

ioritet- 
Ija työ- 
anteja  

105 152 
74 110 

316 093 
3101 616 
302 778 
189 486 
35 504 

263 411 
333 338 

210 445 
165 0010 

150 983 
52 817 
66 772 
- 

2 567 505 

74 880 
118 007 
46 176 

22 639 
86 552 
10 O00 
9 O016 
6 841 
8 O00 

46 052 
16 980 
4 910 

450 043 

29 Ola0 
1355 

13 203 
6 O00 

10 560 
3 200 
2 016 

720 

66 054 

r2inkeimmBl 
arvoaiinee t Heltil a iasn 

a'lla 
yht. 

- 

54 
38 

165 
157 
158 
99 
18 

137 
l Ï 4  

110 
86 

79 
27 
35 
- 

Malmi- 
taivokset 
1. Kemi 
2. Muwtavaara 
3. Otanmäki 
4. Pyhäsalmi 
5. Vihanti 
6. Rautuvaara 
7. Hitura 
8. Vuonos 
9. Kerabti 

LO. Kotalahti 
11. Luiikonlahti 

Cr 
V 
V, Fe, Tio: 
Cu, Zn, S 
Zn, Cu, Pk 
Fe 
Ni, Cu 
Cu, Zn, Cc 
Cu, Zn, Co 
S 
Ni, Cu 
Cu, Zn, Co 
S 
c u  
c u  
Ni, Cu 
Fe 

Outo$umpu Oy 
Rautairuuklki Oy 

Outokuimpu Oy 

Rauta&ukki Oy 
Outokumpu Oy 

-- 
_ -  

-- 
_ _  

Kemin milk 
Taivalkoski 
Vuofliijaki 
Pyhäljairvi 
Vihanti 
Kolari 
Nivala 
Outdkumpu 
Outokumpu 

Leppävirta 
Kaiavi 

2 145 950 718 600 
1579200 1256000 
1518700 1434600 
1 O54 699 905 688 
1 O105 439 846 601 

976 417 976 417 
798 595 415 807 
656 681 600 062 
588 316 554 552 

529 525 475 296 
513 714 432 961 

475 142 42.2 480 
314 427 294 493 
187594 98243 
122 00.0 122 O00 

2 466 399 I 9 553 80801 

I l  

- 
- 

1 65 
156 
158 
9'9 

137 
l Ï 4  

110 
86 

76 
27 
35 

- 

- 

_ _  
Myllykoski Oy 

Outokumpu Oy 

Rautakukki OY 

-,,- -- 

114 - 1337 

39 
61 
24 

12 
45 
6 
5 
4 
4 

24 
9 
3 

236 
- 
- 

15 
1 
7 
3 
6 
2 
1 
1 

2074836 1619041 32 

791 045 791045 24 

368735 351 815 12 
294735 273251 1 
209500 209500 6 
1750100 175000 5 
153995 1519815 4 
141 257 114070 4 

832590 832590 - 

134675 124238 - 
104519 104519 - 

8000 8000 3 

91 5 288 8871 4 755 0541 

648286 341 656 15 
207492 162 138 1 
170871 168011 7 
103539 103 539 3 
37714 37714 6 
35269 35269 2 
14060 10520 1 
3390. 3390 1 

Oy Partek Ab 
Oy Lolhja Ab 
Oy Partek Ab 

Oy Lohja Ab 
Ruskealan Mairmori O j  
Oy Partelk Ab 
Rauma-Repola Oy 
Oy Partek Ab 

K. Folrsstriim Oy 
Oy Lohja Ab 
Oy Partek Ab 

-- 

Mineraali- 
kaivokset 
1. La'hnadampi 
2. Polvijärvi 
3. KemiÖ 
4. Kiaahmi 
5. Siilinjärvi 
6. Hiakkamäki 
7. Solkli 
8. Haapaluoma 

Tlk, Ni 
Tlk, Ni 
Ms, kv 
Kv 
P 
Kv 
P 
Ms 

Pht. Paperitehtaat Oy 
Oy Lohja Ab 
-- 
_ -  

Kemira Oy 
Oy LoIhLja Ab 
Rautaruukki Oy 
Oy Lcihja Ab 

Sotkamo 
Polvijärvi 
Kemiö 
Nilsiä 
Si,iliruj ärvi 
Nilsiä 
Savukaski 
Peräseinä- 
joki 

Mineraalikaivokset 8 kpl 36 - 
Muut kaivokset; vuorivillan ja sementin valmistukseen tarvittavia kiviaineksia 
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Rikasteiden, metallien, mineraalien ja sementin tuotanto 

Rikasteet tonnia 

Rautarikasteita yhteensä 
- rautarikaste ja pelletit 
- pasute, purppuramalmi 

(Kokkola ja Siilinjarvi) 
Kramirikaiste, palemalmi ja 
valuhiekka (@rlOe O/U) 
Rlkkirikasite 
Kobolttirikaste 
Kupairirikaiste 
Ilmeniibtirikalste (Ti02 " / O )  
Sinhkinkaste 
Nikkelmrikaste 
Lyij ylrukaiste 
Metallit ja metallurgisia tuotteita 

tonnia 
Raiaikairauta (malmeista) 
Sinldki 
Jaloteräs (ailhiot) 
Fernokrami 
Katodinliikkeli 
Vanadiinipentoksiidi 
Koboiltti 
Kadmium 
Elmnentä2ririkki 
Elohopea kg 
Hopea kg 
Seleeni kg 
Kulta kg 
Mineraalit tonnia 
Kalkkikivi yhteensä 
Kalkkikiven käyttö: 
-- sementiin valmistus 
- maanparannuskalkki 
- kalkinpolbto 
- rouheet, tekn. hienojauheet ym. 
- sulfiitti- ja metallurginen kivi 
Tahkki 

Sementiniva~lmistuksein lisäkiveä 
Wollastroniitti 
Apiatiiitti 
Sementti tonnia 

1976 1 1977 

1 167 335 
599 360 

567 975 

413 981 
494 118 
190 941 
183 0124 
122 6100 
122 532 
115 595 

3 0166 

1329 415 
1 IQ 633 

8 600 
40 353 
7 624 
2 589 

8192 
428 

85 733 
13 186 
24 O5 1 
9 931 

818 

4 250 470 

2 394 440 
1029 517 

461 690 
237 144 
127 679 
148 531 
108 884 
68 213 
84 0158 
79 159 

6 165 
4 187 

1 825 296 

WORLD MINING CONGRESS ISTANBULIS- 
S A  17.--21.9.1979 

Kalavakkeet lopdlist,a i81un~oli~ttautumista varten läheittää 
esi-iilimo8ilt8taiutuaeiillle Turkiin kainsiaillincn komitea,. 

Jo>tka ehä t  ole esi-ihoittautun~eielt, siarna8 ne lähet- 
tämä,llä nhensä  ja asoihbeensa jä~rjestelpk~oimitealle. 

Viitmebinen ilrmoli'ttauituuniispäivä on 15. 61. 1979. 

10. Diinya Madencilik Kongresi 
Organizasyo'n Komitesi 

Maden Tetkik ve Arama, Enstitiisü 
ANKARA TURKEY 

1 141 1010 
739 100 

4012 O010 

602 317 
295 015 
197 908 
193 891 
124 700 
131 223 
81 065 

1393 

1763 O00 
137 980 
32 601) 
33 616 
9 447 
3 328 

985 
527 

29 126 
21 718 
25 284 
11 654 

852 

3964 924 

2 534 889 
653 629 
430 345 
247 707 
98 354 

156 584 
119 O40 
71 890 
70 467 
40 596 

8 904 
2 550 

1711 990 

Keslkipiitoisuus 
O / o  V. 1978 1978 I 

1088 081 
784 O00 

304 081 

5016 966 
215 765 
168 267 
196 911 
131 9010 
110 718 

64 152 
1696 

1915 500 
132 935 

56 700 
44 8101 

7 501 
5 007 

922 
61 1 

39 477 
35 243 
16 830 

905 

3 809 841 

2 286 746 
838 216 
386 799 
216 676 
81 404 

195 159 
145 309 
71 330 
68 239 
16 084 
7 688 
4 218 

1704 147 

- 

Q5,4 
67,3 

60,5 

41,l; 27,5; 46,8 
40,4 

23,8 
453,3 
47,8 

46,6 

0,77 

6,87 

Papehrs presented at the 

MILL OPERATOR'S CONFERENCE, 1978 

Toimitus on enottaa yllä maiiniitun konfe- 
renssij ulkaits an The Austrailasian Insititu- 
te of Mlning and Metallungy, North West Queensland 
Branoh, P.O. Biox 1175, Mount Isa QLD 4825, Australia. 
Konferenssi on pidetty Mount Ismsa viime kesänä. 
Tams 344-sivuinen julkaisu on laiinattavissa TKK:n 
vuolritealliisuuisosaiston kirjastoslta Otainiemestä. Lisä- 
kappaleita saa hintaan A$ 20.00 lähettäjältä. 
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REINO OLAVI KURPPA 

4.8.1915 - 17.1.1979 

Outokuimpu Oy:n johltoikunnan jäisen yli-insinööri Reino 
Kurppa ku801i 17. 1. 1979 Helsinlgis8sä. HBn ol,i s,yntynyt 1. 
8. 1915 Ka~nneljärvellä ja suorit#ta#nut di,p~lomi-insinöörin 
tut'kinnon Teknillisessä korkeakoulussa maanmittausosas- 
tolla 1942 ja vuoriteso181isuusos:aslto811a 1948. 

Reiao Kurplpa aloi'tti uranisa toimien 1941-485 kaivos- 
ge'odeettina Petsamon Nilkrkeli Oy:ssä, joms'ta siirtyi Outo- 
kumpu Oy:n pallvell 1945 toismien alu'ksi e,ri 'tehtä- 
vislsä Out'dkumimu sella vuo,teen 1950. 

Nykyi'nen vuori #mui'staa Rei'no Kurpan kai- 
voksenj olhtajana lkaivoksella 1953-59, Pyhä- 
saimen kaivokseilla 1959-69 ja OuCo~ku~m~mun kaivo'ksella 
1969-73 seikä sen jä'lkeen Out801kuimlpu Oy:n 'kaivostoi- 
mi,nnan jolhtajana ja jolhtokunnan jäsenenä vuoteen 1976, 
jollo'iln hän jäi elälkke~elle8. 

Reino Kurppa Olli nimelno'maan jo'htaja. Hänmen jolhmdol- 
os, raskennet,tiin Pyhä,sal,meln 

Häfnen määräitietoinlen, in- 
nsa nälkyi aiikanaa,n 
mena t,oltevtum8isena 

ja näkyy ede,llemeln e~nnaikkoluulo~ttomin8a uusinla teikni1,lisi- 
nä solve~llutu,kls8ins. 

Kai'kesa to~ilmi~n~na.ssaan hHnen taivoitteena,a<n 0818i teholk- 
kuus, jotta hän etsi viisymättä uusilsta ko'neislt,a ja  meae- 

tehmistä. Mutta hän näki my& ihmisen työnsä ääressä. 
KaivosSten tyÖo1,o'suhteiden ikehilttälmis,es,s8ä slalmoin kuin 
yhteistytimuotojen ekimisessä Reino Kunppa kats,oNi sel- 
väisti mui,ta lkauem,maksi. 

Ih,mims'enä Reino Kurppa itse osli avoin ja ulospäin 
suuntautunu,t. Läimmin vieralanvarasisuus oli hä,nellä hei- 
rnoperinltönä. Kaiikilla #meilstä, jotka aleimme hänen vierai- 
naan maneet o'lla, säilyy muisto Reho Kurpasta isäia,tänä, 
j o'ka vi,lkkaana kesikus,telkjana ja huoimaiavaisena seura- 
miehenä joihdattelele vielnaalnsa modselrniln kaivollcsen uu- 
meniisita savu,saulnan kautt,a pe~risuo~mailais~een pitolpöy- 
tään. SelkoNitu,s mkea ja juhlaa, työtä ja rentoutumista, 
mutta kaikki slaman päiimääirän hyväiksi. Se oli hänen 
periaatteens,a ja elämäinta,patnsa. 

Vaikka uhra#s:iikin kailken aiikansa työille'en, rlii'tti Reino 
Kurpaslla mie~lenkii~nlto~a my& ~h~i,s'tysto'iimilntaan. Siilnä- 
kin omsallistuminen mm. Reserviu'pseeriliiton, Lions-järjes- 
tön, Kauppakama'rin ja Pohjois-Karjalan 1ää:iin teolli- 
suustoNimikun,nan tosilmintaan ei alilut vain mulkansa oloma 
vaan vaikuttamimsta eri luo'ttamusite~taivis'sa. Vuorimi'es- 
yhdistykseesn hän kuulmui vuo'desita 1943 lähtien toimien 
viimeksi kaivosj,aoston puheenjoh'tajana. 

JT 
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Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen r. y. 
J J U 

HALLITUKSEN TOIMINTA VUODELTA 1978 

Vuosikokous 
Vuorimiesyhdistyksen säantijlmääräinein 35. vuosikokous 
pidettiin Helsingissä 31. 3. 1978. Kokouksen avasi puheen- 
johtaja Nils L. Gripenberg katsauksella vuoriteollisuu- 
den kehitykseen vuonna 1977. 

rtim pris - Petter Forsström palkinto 
T Pen6ti Niiskalselle. 

Viralliilsten kotkousasioidein jdkeen kuultiin seuraavat 
esitelmät : 
Envoyé Arne S. Lundbeirg: 
- Långsiktiga problem på världsmariknaden för malmer. 
Professori Heikki Paarma: 
- Uusien mailmien löytijrmaihdolliisuuksisita Suomessa. 

ahdollisuuksista käyttää 
ma 
lä a mer- 
Jla esitel- 

Illalliistainsisiaisiisisa ravintola Marskissa vastasi isän- 
nyydestä Oy Parteik Ab. 

Toimihenkilöt 
Yhdistyiksen luottamustehtavissä ovat toimineet: - puheenjolhtajana DI Nils Gripenberg 
- varaipuheenj ohtalj ana professori Ailmo Mikikoia 
- hallituksen jäseninä: 

FLTom Bröckl 
TkT Krister Relander 
DI Olli Henmolnen 
DI Väinö Hulmi 
TkL Pertti Koetamo 
DI Väinö Juntunen 
DI Erik Nyhotlm 
DI Eero Erkkilä 
Professori Kalevi Kauranne 

- rahastonhoitajana TkL Heikki Aulanko 
- sihteerinä DI Erkiki Str6m ja  TkT Matti Ketola 

Yhdistyksen toiminta 
Hallitus on kolkoointunut toimintavuoden aikana viisi ker- 
taa. Läsnä ovat olleet myös jaostojen puheeinjoihltajat, ra- 
hastonhoitaija ja tutkimusvaltuuskunnan puheenjohtaja. 

Haillituiksea kakoulasissa käsitellyistä asioista mainitta- 
ti jäsenasiat. Jäseneksi hyväiksymisen pe- 
säänt6jen suamiista mahdollilsuuksista on 

käyty laaja keskustelu. Keskustelun tuloksena halliltus on 
todennut, että säälmö 
syä jäseneksi erilaisen 
omaavia vuoriteollisuu 
tä laajeinnebtua mahdollisuutta suositellaan jaostojen 
käyttävän hyväksi toiimintansa aktivoimiseiasa ja alalla 
toinniviein henkilöiden veitam ä yhdistyksen toimin- 
nain piiriin. 

Yhdisitykisen leihti Vuoriteollisuus-Bergshanteringen 
on iilmestynyt k a k i  kertaa. Lehden päätoimittajana on 

Marbti Sulonen. Toimitusneuvoston 
toiminut TkT Kalevi 

Svenska Gruvfiireningenin vuosiikakouks 
distystä Urho Valtatkasi. Samoiin Valtakari educti yhdis- 
tystä N. I. F. Bergingenierrenes Avdelingin syyskokouk- 
sessa. 

Jaostot 
Pääosa yhdistyksen toiminnasta on tapahtunut jaostojen 
Aktiivisen toiiminnain eri muodoissa. 

Jaolstot ovat järjestäneet koulutusta, esitelrnätilaisuuk- 
sia ja ammatillisia rebkiä jäsenistönsä alalt 
ylläpitäneet yhteyksiä alalnsa muihin yhd 
maaissa ja kansainväliise 
ammatillisissa kyspmyks 
tojen toiminta on esitetty kunkin omassia toimiintalkerto- 
muksessa. 

Jaostojen toim9henkiVoinä ovat olleet 
GeoLogij aoeto: 

puheenjohtaja FM Reijo Saikkonen 
sihteeri LuK Merjatta Parkkinen 

Kaivosijaosto: 
puheenjohtaja DI Mikko Palviainen 
sihteeiri DI Rauno Piitkänen 

puheenjohtaja TkL Asiko Pairviainen 
sihteeri DI Heikki Kivinen 

Rikastus- ja prosess.iteIk 
puheenjohtaja DI Vä 
sihteeri DI Eslko Karjalainen 

Metallurgij alosto : 

Yhdistyksen jäsenmäärä 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 31. 12. 1978 1347, jossa lisäys- 
tä edelliseltä vuodelta on 44. Uusia jäseniä tuli yhdistyk- 
seen 62, kuoleman kautta poistui jäsenyydestä 5 ja muu- 
ten erosi 13. 

Jaos toj en jäseinmaärät : 
Metallurgijaosto .............................. 762 
Kaivosjaosto ................................ 305 
Geologijaiosto .... .......................... 295 
Rikastus- j a  prose teikniikan jalosito ........ 185 

TutkimusvaJtuuskkunta 
Tutkinnusva~ltuuskunta on kokoontunut toimikautena 3 
kertaa. 

Valtuuskunlnaln puhelenjohta~jana on toiiminut FM Erkki 
Heiskanen, varapüheenjohtajana TkL Rainer Tuovinen, 
sihteerinä TkL Hans Allenius ja  DI Seija Poitsalo 1. 10. 
11978 lähtien. 

Toiimilkunniissia ovat toimineet puheenjohtajina: 
- Geiologinen toimikunta : FT Pentti Rouhunkoski 
- Kaivostekninen toimikunta: profesisori Paavo Maijala 

inen toimikunta: DI Esko Lehtonen 
ollut 10 tyakomiteaa. 

hteistyötä on jatkettu ja työn merkeis- 
sä oa"saatu 13 ralppanttia Ruotsista ja 4 raporttia Norjaata. 

Tutikimulsvafltuuskunnain toiimesta on tolimit ettu yksi 
raportti. 

Tilivuoden aikana vailtuuakunnan menoihin on käytet- 
ty 49 370,09 mwu'kkaa. 

Vuorimiesyhdistyksen hallitus 

Tulo- ja menoarvioehdotus vuodelle 1979 
Tulot 
Jäsenmaksut ............................... 49 000,- 
Kainnattajajäsenmaksu (Ovako Oy Ab) . . . . . .  4 000,- 
Petter Forsstrbm palikiinto (Oy Lohja Ab) . . 3 0OQ,-- 
Lehden tulot . . ......................... 75000,- 
Tutkimusvaltuuskunnan kannatusmaksut . . 41 000,- 
Monisteiden ja painotuoltteiden myynti . . . . . .  7 300,- 

. . . .  1 OOQ,- 
Muut tuotot . . . . . . . .  3000,- 

Tulot yhteensä mk 183 300,- 

Menot 
Tuitkimusvaltuudkunnauz suorat menot . . . . . .  45 600,- 
Tut kimusvalltuusk diplomitytimenot . . 23 5W,- 
Lehdea menot . . ...................... 72000,- 
Vuosijuhlan men . . . . . . . . . . .  7000,- 
Petter Fonssltröm pailkinto . . . . . .  3 000,- 
Jäsenluettelon ylläpito . . . . . . . . . .  2 000,- 
Virkailijapalkrkiot . . . . . . . . . . . .  13 5100,- 
Toimisto-, sakal. menot, Sotu . . 7500,- 33000,- 
Jasentoilminta ja koulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 000,- 
Apurahat ja matka-avustukset . . . . . . . . . . .  10 000,- 

Menot yhteensä mk 204 100,- 
Tilikauden alijaamä ........................ 20.800,- - 

183 300,- 
osilta . . . .  49 231,46 
. . . . . . . . . .  208010,- 

Paaoma vuoden 1979 lopussa . . .  28 431,46 
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GEOLOGIJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 1978 

Vuosikokous 
Geologijaoston vuosikakous pidelttiin Vuorilmileislyhdistyk- 
sen vuosilkoikouksen phteydas Rakennus- 
mestarien talolla 31. 3. 1978. i iasnä 85 
jaoistion jäselntä. Virallisten kol ikeen kes- 
kusteltiin ylitankastaja Urpo J. Salon alustuksien ”Mal- 
minetsintä ja kaivosten perustaminen kansantaLoudelli- 
seeta niikökulmafsta” pahjalta. 

Keskustelun jälkeen kuultiin 1 
FM Ole Lindholm, Raiutaruukki Oy: Kaivosgeologien 

sakä kaivois- ja rikastusinsinöiirien yhteistyö ja  sen ke- 
hittämisitarpeet. 

FM Heikki Kau,pppinen, Outokumpu Oy: Vuonoksen ku- 
parimalmityypit ja rikastamon kaksi syötcttä. 

Toimihenkilöt 
Geologijaositon johtotkuntaan ovat kuuluneet pubeenjoh- 
tajana FM Reijo Saikkonen, varapuheenjohtajana FM 
Pertti Huopalnleimi, jäsenenä FT Kauko Puustinen, 
ekskursiomestarina FL Heiikki Vartiainen, sihteerinä 
LuK Mairjatta Parkkinen. 

Vuoirimiesphdistyksen hallituksesisa on geologijaostoa 
edustanut jaosbon puiheenjohtaja FM Reijo Saikkonen. 
Yhdistyksen vuosikakowksen valitsemina ovat hallituk- 

t mybs seuraavat jaoston jäsenet: Profeaso- 
rit Aimo Mikkola varapuheenjohtajana ja Kalevi Kau- 
ranne seikä TkL Heikki Aulanko rahastonihoitajana ja 
TkT Matti Ketola sihteerinä. 

Vuoriimiesyhdistyksen tutkimusvaltuuskunnan geologi- 
seen toijmikuntaan ovat kuuluneet FT Pentti Rouhunkoski 
puheenjohtajaina sekä FM Rolf Bositrbm, FT Markku Mä- 
kelä, FT Juhani Nuutilainen ja TlkT Toivo Siikarla. 

Vuoriheollisuus-Bergdhanteringen lehden toimitusneu- 
vostossa geologijaiostoa on edustanut FM Marjatta Virk- 
kunen. 

Toiminta 
Johtoikunta on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. 

Johtokunta on antanut lausunnon Malmitoimikunnan 
mietinnbstä Vuorimiesyihdistyksen haillituksen pyynnöstä. 

Geologijaosto järjesti 16. 2. 1978 Laatohan-Pesämeren 
rnailrnivyiihykesymposion, jonka esitelmäb, paneelipu- 
heenvuorot ja keskustelut julkaistiin VMY:n tutkirmusse- 
losteestsa. 

Eksikunsio suuntautui Koilligkairaan ja  Soiklille 4.-5. 9. 
1978, ja osallisitujia olj 57. Pelkosenniemen Pyhätunturin 
alueen ekskursiokohteilla oppaana toimi FM Pekka Mieli- 

en kuuluvLlla muo- 
nglomeraatt ej a j 3 

ia. Soklin alueella isännyydestä vasta- 
si Rautaruukki Oy ja oppaina toimivat professori Heikki 

ki Vartiiainen, D 

teellisesti. Ekskursion vetäjänä toiimi FL Heikki Vartiai- 
nen. Eksikursiosta tehtiiin moniste. 

VMY :n geologisen toimikunnan ty8kolmitea n:o 50 on 
saanut raporttinsa ”Kaukokartoitus malminetsinnässä” 
valmiiksi. 

Jaosto sai VMY:n hallitukselta tehtäväkseen selvitellä 
a-aineiita koidkevan symipoisiumin järjes . 
un kirjallisen kyseilyn tulokset voimla- 
imalmien tutkimusta edustavilta tahoilta 

otlivait oisioituklseina täillaisein sympoisiumin t 
ta. Johboikunlta on hehnyt päättiksefn siymp 
misestä lokakuuiss 

mmin VMY :n halli!tukseUe 
mineraalipolii~tisiia toimenpide-eihdoituksineen 
kasittelevain muistiio sen kannanotito on toistai- 
seksi avoin. 

Suoimen gelologian kansallisessa koimiteas!sa on Vuori- 
miesyhdistystä edustanut professori Heikki Paarma. 

Jaosto on toiimitt 

Jaoston jäsenma6ra 
Geologijaosbon jäsienmäärä oli vuoden 1978 lopussa 295. 

Esipoossa 14. 2. 17979 

Reijo Saikkonen 
puheenjolhtaj a 

Marjatta Parkkinen 
sihteeri 

KAIVOSJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 
VUQDELTA 1978 

Kaivosjaosto on toimintavuoden aikana kokoontunut kah- 
desti: Vuorimiesyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 
seika jaoston syysreitkallä. Tämän lisaksi kaivosjaoston 
johtoikunta on kokoontunut kolme kertaa. 
Kevätkokouksessa 31. 3. 1978 oli 
jäsenta. Kolkousasioiden jälkeen kuu 
telmat: 

pemstaminen kansanta- 

ja  riikastusinsinöörien yh- 

Vuonorksen kaivoksen kupariimalmityypit ja rikasitamon 
kaiksi syötettä. 
Lisäksi tutustuttiiin Owtakwnpu Oy:n Malminetsinnän 

tiiloihin Espooa Olarisisa. Excursian yhteydessä kuultiin 
Malminietsinnätstä ja Tdknillisiestä vienncstä sekä 
Tukholman kokoulksisha (Bergsprängningskom- 

mittens diiskussionmiite seikä BeFo, Bergmekanikdagen). 
Syysretki tehtiin 2-3. 11. 1978 ja suuntautui se tällä ker- 

taa Outokumpu Oy:n Vaimmalan kaivokselle ja Tampel- 
la-Tamrockin teihtaille. Retkelle ja sen yhteydessä pidet- 
tyyn syyskokoukseen osallistui n. 50 jaoston jäsentä. 

Jatkokoulutustilaisuus aiheesta ”Pientunnelit” järjes%et- 
.-E. 1. 1979 Helsingin Teknillisen korkeakoulun 
. Tilaisuuteen osallistui myös louhintaurakoitsijoi- 
konsulhtien edustajia. Tilaisuuden osanottajamaä- 

ra oli 65 jasenta. Vuoriteollisuusoisaston 1. vuosikurssin 
opiskelijoille järjesitehtiin perinteinen informaatiotilai- 

Julkaisutoiminta 
Rajäytysopas uusittiin ja asetettiin myyntiin 

Kansainväliset yhteydet 
Kaivosjaoston puheenjolhtaja on peri 
minut Bergsprängningsikornmitten sieikä Svenska Gruvf öre- 
ningen, BeFo:n yhteysmiehenä. Svenslka G 
nille on toimitettu Suoimen kaivosiboiminnan 

-- Urho Valtakari: International Organizing Commilttee 

- Juhani Sammalisito : International Society of Mine 

Jaoston jäsenmäärä on 305. 
Toimintavuonna on jaoiston pu njoihtajana toiminut DI 
M. Palviainen, varalpuheenjolhtajana DI R. Söderström 
seka hallituksien jas DI J. Illi, TkL R. Matikainen ja 
DI E. Stigzelius. Si nä oin toiminut DI R. Pitkänen. 

FM Heikki Kauppinen, Outakumpu Oy: 

suus. 

Muina yhteysimiehinä ovalt toiimineet 

of World Mining Congresises 

Surveying. 

Mikko Palviainen 
puheenjohtaja 

Rauno Pitkänen 
sihteeiri 

METALLURGIJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 1978 

Metallurgi.jaosto on t toiimiikauiden 
siikokoukseen ja sy 
Satakuntaain. Lisäksi oa jaosto 
mässä professori Matti Tikkasen 

Jaoston puheenjohtajaina on bo 
ja varapuheenjoihtajana Jaiakko LautjBrvi seikä sihteerinä 
Heiikki Kivinen. 

Johtakunta on kokoantunut bauden aikana seitsemän 
kertaa. 
Vuosikokous 
Jaoston vuosikolkous pidettiin He ngissä Raikennusmes- 
tarien taloLla 31. 3. 1978. Läsnä oli 157 metalluirgijaoston 
jasentä. Jcihtolkuintaan valittiin vuodeksi 1978 seuraavat 
henkiliit : 

Puheeinjohtaja Asiko Pairviainein, varapuheenjohtalja 
Jaakko Lautjärvi, sihteeiri Heiihki Kivinen, jSsenet Jou- 
ko Hänkki, Ilhka Kamronen, Mabti Palperi, Hannu Nurmi, 
Arto Riihimäki. 

Vuosikoikouksen yhteyteen oli järjestetty paneelikeskus- 
telu aiheesta ”Uusi KansainvSlitncn Taloudellinen Järjes- 
tys” (UKTJ). Keekustelun alusti jaiastopäällikkö Pasi Ru- 
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tanen ulkrnminlisteriösita, jonka jälkeen kesllrusiteitiin Heik- 
ki Tannerin puheenjohdolla. 

kustelussa Pertti Voutilainen 
:stä, Niilo Tuutti Rautaruuklki Oy:stä ja 

aamuna tutustuttiiion 112 heingen voimal- 
kolnttoriin ja  Nesteeseem KeiPanieunessä. 

Kesäretki 
Jaosbon kesäreitki suuntautui Satakunkaan. Retki alkoi 
25. 8. kakoontumisidlia Outoikumpu Oy Porin teihtaille, 
missä isäntänä toiminut Antti Tuamala esitteli tuotanito- 
laitakset. Kientokäynniin jälkeen syijtiin kalakeittoa 149 

voimailla. Ilbapäivän ajaksi jskaannuttiin neljääa 
n. 
oeihtoisina tutusitumiskohteiina oJivat Kemira Oy:n 

Vuorikemian teihtaat, Outokumpu Oy Porin teihtaat, Oy 
W Rosenlew Ab:n MetaJliteollisuus ollisvudea Voi- 
ma Oy:n pdinivoiimalaitakset Olkilu 

Rekrisitallisaatio tapaihtui Kaillon dusseuran ran- 
takailliolla miellyttiivkin yhdessäolon merkeissä, kiitos 
Kemiran, Outokummun ja Rosenlewin paikallisken teolli- 
suuslaitolsten, jatka isht inä.  Perinteinen rapu- 
illallinen nautiittiin Yyterin tiloisisla, mihin osa 
reltkeläiisistä jäi vie n. 

Syyskokous 
Jaioston syysikokoukseen 101. 11. 1978 Suoimen Turussa 
omllis~tui 50 meitaLlurgia~.l!lsihLmäit pidettiin Abo Akademin 
Axeliassa, mihin tutustuttiin kahviitauolla ohjelman lo- 
massa. Ensirnmäineln esitelmöitsijä, puolaliaimen professo- 
ri S. Gorczyca oli saanut eisteen eikä voinut saapua Suo- 
meen. Aamupäivällä Erkki rtoi Suomein erikois- 
terästeollisuudein mahdollis ja Antti Tuomala 
Suomessa jalastetun kuperin isuuden nälkymistä. 

Ennen Lounaista ofi j5rjen;ltetty m 
Rautatehtaan rnasuuinin raunioilla, 
T e e k k a r i h y m n i. Tehtaan mokalai 
jatisissa Knut Lobbas kerboi masuuwnin 

Lounais syötiin Kårenilla. Iltapäivä1 
Karlsson, Bedel Myréen ja Leif Hummelstedt hertoivat 
Aba Akademisiba ja siellä tehtävästä tutkimustyöstä. Li- 
säksii professori Eero Suoninen selosti ESCA-Auger-tek- 
niikkaa, mihin laitteeseen haluklkailla d i  myös mahdiolli- 
suus tutustua Turun Yliopistolle. Sauna ja illallinen oli 
j &rj estetty Ikituuriin. 

Matti Tikkasen läksiäiset 
Marraskuun 310 päivänä kokoontui noin 150 henkeä Ota- 
niemeen viattiimään tapahtumaa Matti Tikkasen läksiäis- 
ten meirkeissä. Aamukathvin yhteydessä esittivät eri 
kurssien edulsitajait tervehdyksensä. Kello 12.15 alkaneella 
liiksiäisluennollaan Matti Tilkkanen kertoi metallurgisen 
opetuksen ja  tubkirnukisen vaiheita kolmen vuosikymme- 
nen ajalta, miinkä jälkeen ylhtiijt ja yhteisöt esittivst ter- 
vehdyksensä. Nansalaiislounaalle Dipolissa osailliistui 96 
hakeii. 

Koulutustoiminta 
Metallungi VAT ja INSKO olivat järjestäneet 15-16. 11. 
1978 Aulangolla tilaisuuden "Laaldun ohjaus metallurgi- 
sessa teollisuudesisa". Metalllurgi VAT on vuoden aikana 
uudisitunut ja sen nykyinen koikoonpaao on Pentti Kosta- 
mo (pj), Rai\rno Eriksson, Lans Hukkinen, Jouko Härkki, 
Jyrki Juusela, Lauri Mannerlluoiski ja Raimo Räty sekä 
INSKOn edustajana Nils Tapani (siht.). 

Tiedotustoiminta 
Jaoston lehti, Metallurgijaosto tiedobtaia, on ilmestynyt 
kolme kelntaia. 

Muu toiminta 
On perustettu jaostoin johtokunnan korkeaikoulujäsenen 
(Jouko HBPkki) johdolla toimiva yhbeistyöelin korkeaikou- 
lujen välisen epävirallisien yhteydenpidon hdpottami- 
seksi. 

Martti Veistaron Mertallurgian historian oppikirjahan- 
ketta on tuettu jaoston jothtakunnan boimasta. 

Teekkari-infotilaisuudet on järjestebty Otaniamessä 11. 
5. 1978 ja Abo Akademissa 9. 11. 1978. 

Jäsenet 
Jaoston jäsenmäärä oli 31. 12. 1978 762 jäsentä. Vuoden 
aikana uusia jäseniä on liittynyt 37 ja eronnut 9. 

Asko Parviainen 
pwheenj olhtaja 

Heikki Kivinen 
sihteeri 

RIKASTUS- JA PROSESSITEKNIIKAN JAOSTON 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1978 

Jaoston vuoslkolkous oli Vuorimiespäivien yhteydessä 31. 
3. 1978. Jaosto suoritti kw5trdken 25. 5. 1978 Kone Oy:n 
Salpaikankaain ja HyvinkäSn tuoitantolaitolksille. Syysreltiki 
suaritettiin 30. 11. 1978 Loviisan atomivoimalaan ja sa- 
massa yhteydessä jäirjesteibtiin sieminaairi aiheeista "Mal- 
minkästiititelylaitosten käybtöasiteen ja kunno 
mointi" Hotelli Haikon kavtanoisisa 1. 12. 1978. 

Vuosikokous 
1 Yhteienveto Luulajassa 1-2. 2. 1978 pidetyn Iron ore 

2 Polvirjävvi - Vuonos talkkiprojekti 

3 Isoreilkaisen arinain käybtö Pyhäsalmen rikastamon 

industry - symposiumin esitelmistä 
DiplLina. Risito Rinne 

DipLins. Heikki Savolaiinen 

autogeenisassa malmin jauhatusmyllyssä 
Dipl.ins. Pertti Koiviistoinen 

4 Korkeakoulujen puiheenvuorot 
- Helsingin teknillinen bonkedkoulu 

vt. profeissori Toimi Lukkarinen 
- Oulun yliopisto 

professlori Sakari Kurronen 
Kokoukseen oaallistui 68 jaioslton jasienta. 1. 4. 1979 suo- 

ritettiin ekslkursio Oy Lohja Ab:n Pasilan murskaus- ja 
valmisbetoniasemalle. 

Kevätretki suoritettiin 25. 5. Kone 0y:in Salpakankaan 
iboksille. Oihjelman aikana kuul- 

Sailpakaingas 
1) Murstaarnoa 

A. Maksiimai 

P. Kaijakodki 

T. Meinander 

2) Soma-ppojek 1Y 

3) HIPS-dernonstraatio 

4) Iskukone-damonstraatio 

1) 

Retkeen osallistui 32 jaioston jäisenta. 

Syysretki tahtiin 2. 11. 1978 Loviisan atomivoimalaan. 
Retkeen osallistui 29 jaioston jäsentä. 

Seminaari padebtiin 3. 11. 1978 Hailkon kartawosisa. Ai- 
heena oli "nhllrninkäsittelylaitosten käyttijaisiteen ja kun- 
noisszmidon oDtimointi". Puheenjohtaja Väinö Juntusen 

Hyvinkää 
Konepajateknisen tuotannon ohjaus Kone Oy:ssä 
K. Ranta 

avauisanoj ein &jälkeen kuultiin s6uraaivait eisiiteimät: 
Kävttöasiteem ia kunnossaipidon optimoinnin käsit- 
te& osatiekij at sakä torteÜtusunallit ja kokemulkselt 
väriimetallien riikastuksessa 
DipLins. Harri Harjunpää 
Koikamuksia käyttöasteen ja kunnoissagildon opiti- 
moinnista rautamalmien rikastuksessa 
Dipl.ins. Heikki Kallio 
Kunnossapidon optimointi käyttöaste huomioon- 
obtaen sementti- ja kalldkiiteollisuu 

Oy Lohja Ab:n teollisuusmineraalilaitosten käy t- 
kunnossapitomenetehmiin vaikutta- 

ki Savollainen 
Seminaariin OsaLlilstui jaoston jäsenben lisäksi ylityön- 

johtajia ikäyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Yhteensä 
osanottajia oli 39 henkeä. Ylimääräisiä 
on saatavisisa yhdiistyksen rahastoinhottajalta. 

Jaoston johtokunta 1. 4. 1978 lähltien: 
Puheenjohtaja Väiinö Juntunen, Hans Allenius 23. 8. 1978 
saakka, Heikki Lamtko, Timo Niitkti, sihteeri Esko Karja- 
lainein. 

Jaoston jäsenmaarä oli 31. 12. 1978 185 jäsentä. Lisäys 
vuoden aikana 7 kpL. 

Jaoeiton johtokunita ikokontui vuolden atikaina 3 kertaa. 

Virkkalassa 201. 2. 1979 

Väinö Juntunen 
puhelelnj ohtaij a 

Esko Karjalainen 
isihteeri 
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TUTKIMUSVALTUUSKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 1978 

Tutkimulsvaltuusktvnnan puheenjohtajana on toiminut 
johtaja Erikki V. Heiskainein, varapuheenjchtajana TkL 
Rainer Tuovinen ja sihteerinä TkL Hans Allenius ja 1. 
10. alkaen DI Seiija Poitsalo. 

Tutkimusvaltuuskunnan koikoonpano on ollut seuraava: 

Teollisuuden edustajina: 

V a r s i n a i s e t  j ä s e n e t  
Imatran Voima Oy 
Pentti Lehtinen 
Kap1 Forsström Oy 
Karl Haahti 
Kemira Oy 
Kaleivi Kiukkola 
Kone Oy 
Lauri Heikkilä 
Oy Lohja Ab 
Carl-Fredrik Bäckstrtim 
Myllykoski Oy/ 
Ruskealan Mamnori Oy 
Matki Tyni 
Outokumpu Oy 
Esko Lehtonen 
Outokumlpu Oy 
Raimo Matitkainen 
Oy Parteik Ab 
Urho Valtakalri 
Rauma-Repola Oy 
Pentti Suurmaa 
Rautajruuluki Oy 
Rainer Tuovinen 
Suolrnen Forsiitti- 
Dynaimiitti Oy 
Erkki Viinamäki 
Suomen Malmi Oy 
Pentti Karppinen 
Tampella Oy Tamrock 
Kalle Hakalehto 
Yhtyneet Papenitehtaat Oy 
Suomen Talkki 
Jukka Järvinein 

V a r a  j ä s e n e t  

Reijo Galrdelmeister 

Sigvar Forssitriiun 

Ahti Mäki 

Alpo Maksimainen 

Jorma Kolponlen 

Lauri Kodvikko 

Timo Niitti 

Paavo Kupiais 

Rolf Bostrtim 

Kriste'r Relander 

VäilnÖ JBrvinen 

Antti Mikkonen 

Paavo H6rkkö 

Hannu Haveri 

VMY:n hallituksen kutsuma lisäjäsen 
Lauri Hyvärinen 
Geodogineln tutki4muslailtiols 

VMY:n jaostojen edustajat 
Geologi jaosto 
pj. Reijo Saikkonen 
Kaivos j aosto 
pj. Mikiko Palviainen 
Metallurgij aosto 
pj. Asko Parviaiinen 
Rikastus- ja  proseessissitekniikan jaosto 
pj. Väinö Juntunen 

Tutkimusvaltuuskunuta on vuoden aikana kolkoontunut 
3 kertaa. 

Toiminnassa olleet työkomiteat 

no 38 Luokittelu märkajauhatuksen yhteydessä 
Professori Hukki on toiminut komitean pluheenjohtajana. 
Tutkimuksesta on jullkaistu artikkeli Tutkimus ja tek- 
niikka-ieihden numerossa 8, 1978. 

no 50 Kaukokartoitus malminetsinn%sä 
FT Talviitien johtaman kamiteain tyÖ oln päättynyt. 

no 52 Kairausreikien suunnan mittaus ja reikien suuntaus 
TkL Aulanko on toiminut komiteain puheenjohtajana. 
Loppuraportti on käsikirjoitnsivaiheesisa. 

no 53 Kivilajien timanttikairattavuusluokituksen 

TkL Aulangoln johtaman kamitealn työ on viivkistynyt 
tekn.yo. Kairen ollessa suorittamassa välillä asevelvolli- 
suuttaan. 

laatiminen 

no 54 Nykyaikaiset murskauspiirit 
Tyijikomiteain ainoa jäsen on H. Penttilä. Raportti valmis- 
tuu 1979 alkupualella. 

no 55 Murskaus- ja rikastusprosessien mettamat tekniset 

DI Rinteen johtama komitea on saanut valmistelevat työt 
loppuun. 

no 56 Pölyntorjunta kaivoksissa 
FM Latvan johtama kcmitea on jkittänyt rapostin paiina- 
tettavaksi. 

no 57 Palontorjunta kaivcmksissa 
Komiteajn pnheemjohtajana cm toiminut ins. Kontio. Lop- 
puraportti on jätetrty tankastettavaksi. 

no 58 Paikan ja suunnan määritys geofysikaalisissa 

Kolmiitean puheen~ahtajana on toiminut TkT SiikarLa. TyÖ 
on edistynyt sluunnitehien mukaisesti. Raportti valmis- 
tunee 1979 kulueissa. 

no 59 Seismisten menetelmien kehittäminen kaivosten 

FM Liindholmin johtaiman komiiteam esisdhiitys valmistuu 
huhtikuussa 1979. 

olosuhdevaatimukset 

tutkimuksissa 

geologisia ja kalliomekaanisia tutkimuksia varten 

Magnetiska tolkningsmetoder 
Yhteisipohjoiismahsen komitean puheenjolhtajana toimii 
leht. Zuber. MateriaaLi rapoirttia varten on koottavana, 
raipoinkti balrmistunee kevään 1979 kuluessa{. 

Tutkimustoiminnan rahoitus 
Tutrkirnusvaltuuslkunnan toiiminnain juoksevat kulut on 
rahoitetrtu kannattavilla jiiseniltä perityillä jäsenmaksuil- 
la ja tutkimusiselosteiden myynniistä saiaduilla tuloillla. 

Tutkiimusvailtuuikunnan tilinpä8t6s vuodelta 1978 muo- 
dostuu seuraiavaksi: 

Menot 
Tutkimusvaltuusikunnan sihteeriin palkkio . . . .  18.800,- 
Sihteeriln j a  jaositojen pj:n maakalkust. . . . . . .  2.116,05 
Myynti- ja asiainhoiltakuluja . . . . . . . . . . . . . . . .  2.400,- 
Sosiaaliturvamaksuja ...................... 1.652,- 
Poeti-, toimisto- ja sekalaisia kuluja . . . . . . . .  1.441,07 

mik 26.400,12 

Tutklmusiselosteiden kirjoitus-, kään- 
nös,- monisitus- ja siidontaikustaninuksia . . . . . .  9.717,77 
Diploanityijkustannuksia .................... 13.243,20 

Menot yhteensä mk 49.370,09 
Vuo'den 1978 ylijäämä mk 7.398,93 

- 

rnk 56.768,93 

Tulot 
Kainnattalvim jäsenten osuusrnaikwt . . . . . . . .  33.700,- 
Diplomityijn kannatusmaksut . . . . . . . . . . . . . . . .  16.022,78 
Tutkiunusseloisteiicten myynti . . . . . . . . . . . . . . . .  7.046,15 

Tulot yhteensä mik 56.768,93 

Yli!jäkimH vuodelta 1977 ...................... 13.376,93 
Ylijäämä vuodedta 1978 ...................... 7.398.84 

mk 20.775,77 

Toimikuntien toiminta 
Kaltso toimi~ntake~rt~olmulkset. 

Pohjoismainen yhteistyö 
Tutkimusvaltuuskunta on vuodein 1978 ailkana saanut 
seuraavat tubkiimusraportiit Svenska GruvfBrenilngeniltä. 

B-231 Välgunderhhll 
B-232 Fjärrmanövreradiautomatiserad lastning- 

B-233 Utnyttjanide av gravhmetriska anomalier för 

B-234 Miljöpåveirkaln hos gruvarbetare 
B-235 Telelkammunikaltioner under jord 
B-236 Kontinuerlilg f uktmätning av miaeralpartikel- 

transpont 

uppspårande av djupistwkturer 

samlingar 



B-237 Energiförbrukning inam mineiralteikniken 
B-238 Våtimekaniska anriikningmetoder 
B-239 

B-2410 Fjärrmainövrering vid masikinlastning 
B-241 Skrotavskiljning ur  grovstyckigt gods 
C-83 Brytningsimetoder 
C-84 Riktaid- och avlänkad diamantborrning 

raavat tutkimusraportit BergforskningemBVL1:ltä. 
TR-38 Loggiing alv boirphull-setlvpotensial 
TR-39/1 Projekt ”PrPuvetakimgsitetthet” delrapport 1 : 

”Provetaking-geameltriske og statiistiske malmbe- 
regningsme toder” 

TR-40 Rais i gruber 
TR-41 Geakjemi i mahhtnilng 

Belaslbningscykel hos dieseldrivna fordo’n u.j. gör 
renare avgaser, delrapporter 1 och 2 

Tutkimusvailtuudcuinta on vuoden aikana saanut seu- 

Raportilt on jaettu kannattaville jäsenihle. 
Tut lkirwa~tuuskunta  an lähettänyt lyhennelmän ko- 

mitean 
no 50 Kaukakartoitus mailminetainnä 
lapipunaportista Nojaan ja Ruotsiin. 

Tutlkimusvaltuuskunnan puolesta 

Erkki V. Heiskanen 
puheenjolhtaja 

Seija Poitsalo 
sihteeri 

GEOLOGISEN TOIMIKUNNAN TOlMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 1978 

Kokoonpano 
Geologisen toilmiikunnan Puheenjohtajana ovat toiunineet 
pro€eswri A i m  Mikkola ja 21. 4. alkaen FT Pentti Rou- 
hunkoski Outokumpu Oy:stä ja jäseninä ovat olleleit 

FM Ralf Boistrijim, Oy Parkik Ab 
FT Mankku MälkeliL, TKK, 21. 4. alkaen 
FT Juhani Nuutilainen, Rautaruukki Oy 
TkT Toivo Siikalrla, Gedoginein tutkirnusiaitos 

Kokoukset 
Toim~kunta on toimikatuden aiikana pitänyt viisi kanstal- 
lista kdkousta 17. 2., 210. 4., 17. 8., 13. 9. ja 201. 11. Ota- 
niemessä ja Olarissa. 
Y’hteispahjoismaiinen kokous pidettiiin tällä kertaa Parai- 
silla 2-3. 5. Partek Oy:n toimiessa isäntanä. 

K#YNNISS# OLLEET TYUKOMITEAT 

no 50 Kaukokartoitus malminetsinnässä 
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut J. Tallviitie ja 
jäseninä ovat olleiet J. Aarnisalo, R. Kujansuu, L. Lauren, 
A. Mikkala, B. SGdenholrm ja H. Tuoiminem. Kolmitean 
suomenkie~llnen raipontti ja ruotsinkielinen lyhemnethä 
raportista ovalt valmiit ja kmi tea  lapettarnut työnsä. 

no 52 Kairausreikien suunnan mittaus ja reikien suuntaus 
Työryhmän puheenjohtajaina on toilminut H. Aulanko ja 
jätseninä w a t  olleert S. Joensuu, A. Lodka, E. Lunden ja 
O. Paatsola. Mittauslaitteiden vertailu on tehty Outo- 
kummulssa ja Haanmaslalhdessa. Raipolrtti on hiirjoitetta- 
vana ja  tyikyhma kolkoontuu seuraavan kerrran touko- 
hunsa  1979. 

no 53 Kivilajien timanttikairattavuusluokituksen 

TyÖ oa tehty diploimityönä komitean no 52 valvonnassa. 
Tekn.yo A. Kara on suorittainut kenttäty6t. Työn loppu- 
käsittely ja raportti ovait viivästyneet, krosika A. Kare on 
ollut suosittamassa asevelvollisuuttaan. 

no 58 Paikan ja suunnan maaritys geofysikaalisissa 

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut T. Siikarla ja 
jsseninä wait olleet A. Habtula, M. Laurila ja P. Mikkola. 
TyÖ on tehty diplomityönä, tekijänä tdkn.yo. Iiris Nimi.  
TyÖ o n  käsiikirj oitusvaiheiessa ja valmistunee vuoden 
1979 dkupuolel2a. 

laatiminen 

tutkimuksissa 

no 59 Seismisten menetelmien kehittäminen kaivosten 

Työryhmän puheenjohtajaina on toiminut O. Lindholm ja 
jaseninä ovait olleet E. Jalkanen, P. Järvimäki, O. Ravas- 
ka ja M. Kajan. Esiselvitys valmistunee huhtikuussa 1979. 

geologisia ja kalliomekaanisia tutkimuksia varten 

Magnetiska tolkningsmetoder 
Yhtebspoh j oismailsen työkomiteain puheen j oihta j ana on J. 
Zuber. Maiteriaaili on taLlä hetkellä koottavana. Raportti 
valmistunee keivään 1979 kulueisisa. 

Näytteenottoyksikön kehittaminen kalliopintanäytteen- 
ottoa varten 
Toimiikunta an aloittanut valmilstelut uudentyyppisen 
kollektiiviitubkimuksen aloitta1miselssi. TyGryhmä K. Ai- 
ras, P. Kerola on tehnyt aiheesta asiselvityksen. Sedvi- 
tyksan perusbeella geologinen toimiikunta ehdotti Suomen 
Malmi Oy:tä projektin vastuu si boteuttajaksi. Suo- 
men Malmi Oy suostiui tehta Toimiikunta asettaa 
kehitpsryhimän, joka h a t  ii lopullisen proj ektiisuuanitel- 
man. 

Muita kokouksessa kisiteltyja aiheita 
- VMY:n geoloigijalastio järjesti Laatokan-Pwätneren 

n, ja VMY on julkaissut pide- 
Laatokan-Peirämeren malmi- 

v yiih yke” 
- geologinien toimikunta nimesi FL Jorma Kujanpään 

edustajalkseen Oulun tytiterveyslabtoksen tri J. Hassin 
tueksi perustettuun asiantuntijaelimeen 

- raJ&kulaimennusseminaari 
- Nordiska Rådet on hjelmaansa kalottialueen 

- deit maihdolliset hjoiisimaiset projektit I) 
amisten menetelmien kehittalminen kainroisten geolo- 
ia ja kallicmakaaniisia tutlkimuksia varten, 

2) kaukakartoiitusprojeiluti, 3) tietojen kokoaminen, 4) 

painovoimakairrtaln 1 

neraadit runkoaineiissa 
tutkiimusaiheet 1) ge0 - uudet mah 

ittelyyn tarkoitetun tietopohjan 
täävät toimet, 2) geokemiallisten 

disipersioaureolien mahninetsinnällhsen hyväksikäytön 
tutkiminein TKK:ssa kehitetyn ohjelmapaketin pohjal- 
ta, 3) uudenlaiisten malmien kayttoksaantiiin tShtäävät 
geologis-teknis-taloudelliset tutkimukset, 4) kiven käy- 
tön, markkinoinni,n ja käytti imaihdalllsi ista tieidot- 
tamisrein edistaiminen. 

- Oulun läänin teollistamistoiimikunnan jultkaislu ”Lum- 
nonklvisistä julkisivuverlhodksiisita saaituja kokemuk- 
sia” on liitetty toimikunnan arikistoon 

Toimikunnan puolesta 

Pentti Rouhunkoski 
puheenjahtaja 

Seija Poitsalo 
si h teelri 

KAIVOSTEKNILLISEN TOIMIKUNNAN 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1978 

Kokoonpano 
Kaivosteknillisen toimlkunnan puheenjohtajaaa on toi- 
minut prof. Paavo V. ala ja jäseninä ovat olleet 

DI Henrik Ilklund, Oy Lohja Ab 
DI Risto Heiskanen, Outakumpu Oy, 31. 5. alkaen 
DI Olli Laine, Vesito Oy, MTR 
DI Pentti Lehtinen, Imaitran Voima Oy 
TkL Raimo Matikainen, Outcikumpu Oy, 31. 5. asti 
FM Göran Mitts, Oy Partak Ab 
TkL Rainer Tuovinen, Rautaruuldki Oy, 22. 8. asti 
DI Viljo Vientakangas, Rautaruuikki Oy, 22. 8. alkaen 

Kokoukset 
Toimikunta on pitätnyt toimikauden airkaina neljä kansal- 
lista kakousta 30. 5. Pphäsahmella, 22. 8., 11. 9. ja 28. 11. 
Helsiingissä. 

Yhteispahjaiismainen kokous pidettiin 2-3. 11. Helsin- 
gissä ja Vammalassa. 

47 



K#YNNISS# OLLEET TYOKOMITEAT 

no 56 Pölyntorjunta kaivoksissa 
Työryhmän paheenjohtajaina on toimiinut H. Latva ja jä- 
seninä oivait olllelet N-A. Astenmo, A. Holmala, R. MaaTa- 
nm,  R. Reinivuo, T. Tuloikas ja M. Vilminkoi. Työryhmän 
sihteerinä on ollut I. Esikdlal. Komitean loppuraportti il- 
mestyy vuolden 1979 alussa. 

no 57 Palontorjunta kaivoksissa 
Työryhmäin puheenjohtaijana on toiminut V. Kontio ja 
jäsetninä ovat olleeit C. Borg, E. Miettinen, O. Parviainen, 
R. Reinivuo, S .  Viljakainen ja IC. Huju. Komitean loppu- 
raportti on tarkastuskierroksella ja ilmesityy vuoden 1973 
alkupuolella. 

Holvautumien purkumenetelmät 
Toimikunta on aloittanut vallmilstelut uudentyyppisen koll- 
lektiivitutkimuksen aloittamiseksi. Toimikunnan asetta- 
ma työryhmä J. Pulkkinein, I. Heikkilä, E. Soininen on 
laatinut alustavan tubkimussuunnitelman. Tutkimus tul- 
laan eloittalmaan diplomityönä malhdollisimman pian. 

Muita kokouksissa käsiteltyjä aiheita 
- yhteispohjoiismaiinen turvallisuuskolkous 25,215. 5. 1978 

Ota 
- G. turvallisuus yhdy miehenä 

muihin Pohjoismaihin 
- kaiivosteknillisten toimikuntien yhteispohjoismainen 

kokous 
- raakkulaimenniusseminaari 
- kaivosteiknillinen toiimikunta nimesi DI Viljo Vierto- 

kankaan edustajaikseen Oulun työtenveyslaitoksen tri 

aj o” 
- mahdollisia tutkimusaiheita 1) raakkulaimennuksen 

riippuvuus louhintaaneneltelmästs;, 2) kaivoksilssa käy- 
tetyt energialajit, 3) Suomen kaivosteollisuuden edel- 
lytykset ja mahdolliisuudet osallistua kaivostoimintaan 

rakennusvaiheen aikana, 
hdollisuudet maanalaisis- 
ilen saaminen kohdalleen, 

13) kokemukset kuitu- ja teräslankaruisikubetonoinnis- 
ta, 14) työntekijöidea asennetutkimus ja mahdollisuu- 
det vaikuttala asmhei,siin, 15) kaivostoiden luokittelu 
ergonomisesti ja viihtyvyyden kannalta, 16) Suomea 
kaivosten esittelykirja, 17) kaivosten vieisititysyhteydet, 
18) työvoimatarpeen kartoitus, 19) pultituksea meika- 
nisointi. 

Toimilkunnan puolesta 

Paavo V. Maijala 
puheenjohtaja 

Seija, Poitsalo 
siihteleri 

RIKASTUSTEKNILLISEN TOIMIKUNNAN 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1978 

Kokonpano 
Rikastusltaknilliseln toimikunnan puheenjohtajana on toi- 
minut DI Esiko Lebtolnen Outokumpu Oy:stä ja1 jäseninä 
ovat olleet 

DI Jukka Järvinen, Yhtyneet Paiperitehtaat Oy 
Suomen Tallkiki 
TkL Ky6sti Kitunen, Oy Pairteik Ab 
DI Jonma Kaponen, Oy Lohja Ab 
DI Risto Riwne, Rautaruukki Oy 

Kokoukset 
Toimikunta on toimiikauden aikaina pitänyt kolme kansal- 
lista kokousta 19. 4. Helsingissä, 30. 8. Lahnaslaunmella 
ja  13. 12. Helsingisisä. 

Yhteislpolhjoismainen kcnkous pidettiin Tukholmaswa 2. 
1i0., Suomen edusitajina kakoukslessa olivat DI Rinne ja  
DI Järvhen. 

K#YNNISS# OLLEET TYOKOMITEAT 

no 38 Luokittelu märkiijauhatuksen yhteydessä 
Toimikunta on teihnyt työt 
klmukseista on julkaistu a& 
lehden numeiroissa 8, 1978 n 
hdlukaammaikrsi”. 

no 54 Nykyaikaiset murskauspiirit 
TyGkomitean ainoa jäsen on H. Penttilä. Työtä on val- 
vonut ja oihjannut tukiryhmä, johon ovat kuuluneet E. 
Lehtmen, K. Kitunen, J. Koponen ja R. Rinne. Raportti 
valmistuu 1979 alkupuolella. 

no 55 Murskaus- ja rikastusprchsessien asettamat 

Hukin johdolla. Tut- 
utkimus j a  tekniikkka- 
TeioLlinen luokitus te- 

Rikastamojen osaprosessien automaatio 
Toimikunta on aloittanut valmistelut uudentyyppisen kol- 
lcktiivitutkimuksen aloittamiseksi. Toimikunta asetti 
vuoden viimeisess2 kokouksessa työryhmän (Tolonen, Si- 
pilä, Leviinaho) laatimaan esiselvityksen projektista. Al- 
kuvaiheessa päätettiin keskittyi4 nimenomaan kuivauksen 
automaatioon. 

Muita kokouksissa kasiteltyjs aiheita 
- yhteispolhjoismainen kdkous Tukholmassa 
- joht. Timo Vdilctilä rikalstusteknillisen toimi- 

kunnain edusita j aksi työterveysilaitoksen tri J. 
Hassin tuelhi perustettuun asiantuntijaelimeen 

- mahdollisia tutkimusaiheita 1) kulvait rikastusproses- 
sit, 2) kaivosteolliisuudein tuotteiden kuljestukset, 3) 

ivostem toimintaan 
jätevesien lasiku- 
olptimihienonnus- 
den ja tuotteiden 

laadun tasaus, dessä tapajhtuvan 
luakiittelun tdhostaminen, 8) täryjaiuhatus, 9) energian 
käyttö rikastalmolissa, 10) pölpnto’rjunta riikastaimobsa. 

Toirnakunnan puoleista 

Esko Lehtonen 
puheenj’ohtaja 

Seija Poitsalo 
sihteeri 

TUTKIMUSVALTUUSKUNNAN 
TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 1979 

Menot 
Tutkimusvailtuuskunnan sihteerin palkkio 

Sihteerin ja jaostojein pj :n maltkakustannukset 
Tutkimusiselosteiden kirjoitus-, käännb-, 

12~1.600,- .............................. 19.200,- 

monistus- ja sitomii~kustannukse“c ........ 11.000,- 
Myynti- ja asiainhoitokuluja . . . . . . . . . . . . . .  2.400,- 
Posti- ja  toiimistokulut, Satu . . . . . . . . . . . . . . . .  3.000,- 
Diplomityijlkustannuksia .................... 23.500,- 
Menot yhteensä ........................ mlk 69.100,- 

Kannattavien jäsenten jäsenmaksut .......... 41.000,- 
Tubkiunusseilosteiden myynti ................ ‘7.300,- 

Tulot yhteeinsä .......................... mk 48.300,- 
Käytetasn 1977 ja 1978 ylija&maa . . . . . . . .  rnk 21)..8M,- 

mk 69.100,- 

10.000,- 

Tulot 

Eispooss<a 1. 3. 1979 

Heikki Aulanko 
rahastoinhoiita j a 



UUSIA JÄSENIÄ - NYA MEDLEMMAR 

EERO MÄKISEN MITALIEN JAKO 

Vuoriimieisyhdistyksen vuosikokouksessa 23. 3. 1979 luo- 
vutettiiin yhdistpksien hallituksen myöntämä Eero Mäki- 
sen mitsli joihtaja Eckki Heiska e hänen ansiojstaan ja 
uhrautuvasta työsitään vuoriteollisuuteimme hyväksi. 

Toimittuaan aluksi Malmikaivois Oy:n ja Rusikealan 
Marmori Oy:n palveluksessa geologin tehtävissä johtaj a 
Heisikanen siirtyi 1955 Myllykosken Paperitehdas Oy:n 
geologisen osasban paalliköksi hoitaen mm. Luikonlah- 
den kupariesilntyman tutkimustöLtä. 1963-1977 hän toi- 
mi Luiikanlahden kaivoksen johtajana. Tutkimuisvaltuus- 
kunnan toiminitalan hän on osallisrtunut toistaikymmentä 
vuotta allen puheeinjoihtaja v:slta 1977 lähtien. Tässä 
tehtävässä hän on pyrkinyt voimien yhdistämiseen kai- 
vosteollisuuttamme parhaiten edistävällä tavalla. 

PETTER FORSSTRöM PRIS - 
PETTER FORSSTRöMIN PALKINTO 

Vuorimiesyhdisitpksen vuasitkoikouksen yhteydessä jaet- 
tiin jalleen Oy Lahja Ab:n lahjoittama 3000 markan suu- 
ruinen pallkinto tunnustuksena Vuoriteollisuuslehdessä 
julkaistusta ansiokkaasta artlkkelista. Vuorilmiesyhdis- 
tyksen halllitus oli paättanyt myöntää pailkinnon tällä 
kertaa prof. Lauri Hdapalle hänen Vuoriteollisuus- 
Bergshanteringen-lehden numerossa 1 v. 1978 julkaistusta 
artikkelistaan ”Katsaus teräksen senkkakäsittelymene- 
telmien kehiitykseen”. 

Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen r.y :n halli- 
tus on hyvaksynyt seuraavat henikiilöt yhdistyksen jase- 
niksi: 

Kokouksessa 8. 3. 1979 
Bergman, Prem Justus Artur, DI, f .  7. 10. 19154. Laberco 

Oy, forsäijningsing. Adr.: DrumsBvägen 16 A 201, 00200 
Helsingfors 20. 

Ehrnrooth, Georg Larsson, DI, f .  20. 11. 1940. Oy Lohja 
Ab, verkstallande direktör. Adr.: Bredavägen 81 A, 02700 
Grankulla. 

Eklund, Ismo Henrik, DI, s. 19. 1. 1940. Oy Partek Ab, 
aaliteollisuus, tekninen suunniittelu, suunnit- 
6. Os.: Jäkälekuja 2, 216010 Parainen. 

Eskelinen, Eelis, DI, s. 10. 7. 1953. Os.: Riistakatu 6, 
80160 Joensuu 16. 

Euro, Heikki, DI s. 13. 2. 1940. Perusyhtymä Oy, Auran 
rautateollisuus. Isaikallisiohtaia. Os : Varnankatu 2 F 68. 

Y ”  

20310 Turku 31.& 
Kanpas. Kauno Viliaim. DI. s. 14. 2. 19201. LKAB, Re- 

gionikoitoret, kalliomekaniikkaj aoston j ohtaja. Os. : 
Norrbottensvagen 34, 971 O0 Mailmberget, Sverige. 

Karling, Raimo Holger, I, s. 19. 8. 1938. Ovako Oy, 
Imatran terastehdas, tukkimuskeskus, tutkimusins. Os.: 
Tersstehdas B 1041’9, 55610 Imatra 61. 

Korhonen, Aarno Heikki Mikael, FT, s. 5. 10. 1924. Hel- 
singin yliopiisltoln seismologian laitaksien johtaja. OS.: 
Pyynikintie 4-8 B 19, 00710 Helsinki 71. 

Kurki, Aimo Kalervo, DI s. 13. 10. 1950. Outokumpu 
Oy, Harjavallan tehtaat, ins. harjoittelija. Os.: Saimaan- 
tie 2, 29200 Harjavalta. 

KBykkä, Aira Annikki, I, s. 21. 8. 1948. Outokumpu Oy, 
Metallurginen tutkimus, patentti-ins. Os.: Kuninkaan- 
lahdenkatu 8 as 15, 281010 Pori 10. 

Lehtinen, HilWka Leena, I, s. 11. 2. 1949. Outokumpu 
Oy, Metallurginen tu1 kimus, kirjaillisuusiins. Os. : Mylly- 
kulma, 29250 Nakkila. 

Lääniläinen, Timo Olavi, DI, s. 28. 6. 1946. Metsaliiton 
Teollisuus Oy, Aanekoisiken kemialhet tehtaat, taknilli- 
nen nieuvoja. Os.: Puutarhakatu 3 B 8, 44100 Äänekoski. 

Metsärinta, Maija-Leena, I, 29. 8. 1949. Outokumpu Oy, 
Metallurginen tubkiimus, tutkimusilns. Os.: Sauramotie 7, 
28450 Vanha-Ulvila. 

Nummela, Jouni Tapio, I, s. 8. 4. 1939. Perusyhtymä Oy, 
Auran rautateollisuus, tuotepäallikkö. Os.: Viklakuja 2 A 
5, 23520 Uusikaupunki 21. 

Patrikka, Jouko Juhani, FM, s. 7. 5. 1942. Ekoino Oy, 
vuoriteollisuussiektori, vienti- ja projektitehtävissä. Os.: 
Pellavakasiki 22 B, 02340 Espoo 34. 

Pesonen, Lauri Juhani, FT, B. 21. 9. 1944. Geologinen 
s, geofysiikan osasto, geofyysikko. Os.: 

Taysikuu 10 A 10, 012210 Esipoo 21. 
Pietinalho, Jussi Mikael, DI, S .  5. 4. 1953. Helsingin tek- 

nillinen korkeakoulu, vuoriteollisuusosasto, metallurgian 
laboratorio, tutkija. Osi.: Nuijatie 25 B 19, 01650 Vantaa 
65. 

Pölla, Jukka Pekka, DI, s. 10. 6. 1953. Hellsingin kau- 
pungin geoteknillinetn toimisto, suunnitteluins. Os.: Munk- 
kisaarenkatu 10 B 15, 00150 Helsiniki 15. 

Rajalahti, Matti Mikael, DI, is. 23. 9. 1952. Outokumpu 
Oy, Vihannin kaivos, kaivosins. Os.: Karsitie 1, 86440 
Lampinsaari. 

Rantala, Pertti Juhani, DI s. 16. 12. 1952. Hermeko Oy, 
myynti-ins. Os.: Samimalkalliontie 6 D 82, 02210 Espoo 21. 

Tuuri, Esa Vilho Nikolai, DI s. 13. 7. 1948. LKAB, 
Prospektering, projektigeofyysikko. Os : Galoppvägen 47, 
17539 Jakobsberg, Sverigei. 

Valli-Jaakola, Marja Irmeli, I, s. 29. 10. 1947. Outokum- 
pu Oy, Meitallurginen tutkimus, tdbkimusins. Os.: Kylä- 
saari, 28760 Pori 76. 
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DI Johan Backman. Adr.: Kallenrkatu 3 D 18, 55100 

Overing. Erik Bäck. Adr.: Shaftgatan 13, 252 60 Hel- 
Imatra 10. 

singborg, Sverige. 

Tnade House. 
DI Gösta Diehl har utnämflts till direktör vid Tampella 

DI Paavo Eerola on siirtynyt Outokumpu Oy:n kairvos- 
teknilliseen ryhmään neuvattelevaksi rikastusinsinöiSriksi. 

VkL Raimo Eriksson on nimitetty He 
korkeakoulun sovelletun prosessimetallurgian professo- 
riksi. Os.: Pohjoiskaiari 22, OOMOO Heilsinki 20. 

DI Eero Erkkilä. Osi.: Nissiläntie 26 B 3, 868010 Pyhä- 
salmi. 

DI Seaao Erlamo. Os.: Leaaiikertunikatu 2 C 101. 67800 
* I  

Kokkolla- s0. 
DI Olof Falck. Adr.: ArtilleriikaDtenenls vän 5 D, 00340 - 

Helsingfors 34. 

etsinnän Itä-Suoimen aluetoimiston geologina. 
FM Leo Grundström toimii Outokumpu Oy:n Malmin- 

DI Antero Hakapa6 an siintynyt Outokumpu Oy:n kai- 
vostaknilliseen ryhmään projekti-ïnsinööriksii. 

TkL Timo Hakkarainen toiimii tubkijaina Cornell Uni- 
versityssä, Department of Materials, Science and Engi- 
neering. Os.: Ithaca N.Y. 14835, U.S.A. 

DI Matti Hanhiniemi toimii korjausp 
Valmet Oy:n Linnavuoren tehtaan lenitomoottoiriosastolla. 
01s. : Raisikianpolku 28, 37240 Linnavuori. 

DI Hannu Haveri on nimitetty Yhtyneet Paperitehtaat 
Oy:n Suomen Talkin tutkimuspäälliköksi. 

DI Antero Heljala on siirtynyt Outokumpu Oy:n Tek- 
nillisen viennin pailvellukseen prosiessi-insinööriksi. Os.: 
Kuunsäde 6 C 32, 012210 Espao 21. 

I Veli Hietalahti toimii Droiekti-insinöorinä Outokum- 
pu Oy:n Teknilllisesisä viennissä. Os.: Jtimeränitaival 11 G 
157, 02150 Espoo 15. 

TkL Tapio Hirvonen. Os.: Kuusilkontie 15, 92100 Raahe. 
TkT Lauri Holappa on nimitetty Helsingin teknillisen 

koulun teoreettisen pnosessimetallurgian professo- 

DI Eero Hukkanen. Os.: Ramtarinne 1, 91 
TkT Olli Hyvärinen. Os.: Suoniityntie 18, 
DI Seppo Härkki. 01s.: Ankrkuriisaairentie 8, 02160 Es- 

poo 16. 
DI Pekka Häyrinen oin Finnair Oy:n Tekniikan pahe- 

lulusiesse projekbi-inisinöörinä. Os.: Aerola B 1, Oil510 Vaa- 
taa 51. 

FT Aarre Juopperi on nimitetty Ralutairuukki Oy, Rau- 
tuvaarain kaivaksen johitajaksi l. 8. 1979 alkaim. 

DI Jukka Järvinen an niimitetty Yhtyneeit Paperiteh- 
taait Oy:n Suomen Talkin tucitantopäälliköksi. 

DI Jorma Kaartama on nimitettv Nome 0v:n teikn - "  
si johtajaksi. 

DI Markku Kakin. Os.: Orololntie 110 B 101. 012600 E s ~ o o  
60. 

DI Jouko Kallioinen on siirtynyt Kemira Oy:n palve- 
lukseen Siilinjarven kaivaksielle rikastabnon osasbinsi- 
nöiiriksii. 01s.: Hoflkaranta, 718010 S' 

DI Aarre Kangas on nimitetty Oy Nokia Ab:n Teknï- 
sen ryhmän, Nokia Engineeningin johtajaksi. 

DI Antti Karikoski toimii Kehitysaluerahasito Oy:n yri- 
tystutkijana. Os.: Kaîrakatu 15-17 A 9, 96100 Rovanie- 
mi 10. 

TkL Kyösti Karjalahti an nimitebty Rautaruukiki Oy, 
Raaihen Rautatehtaan masuunikuoinan jatIkojadostuksen 
tuo tep aä,llhkdksi. 

Dir. Sten-Erik Karlén. Adr.: Tofmeswägen 3, 77800 

DI Sakari Karsila on nimitebty Suomen Soikeri Oy:n 

FK Heikki Kauppinen on siintynyt Kemira Oy:n pal- 
n Siiliinjärven kaivakselle kaivosgeologiksi. Os.: 
nta D, 71&00 Siilinjärvi. 

DI Olavi Kiviniemi. Os.: Kalliokaari 13, Karjaa. 
TkT Heikki Kleemola on määrätty v!t: iitamaan 

tutkimuisikeskukslen metallurgian ja 
laboratorion johtajan virkaa. 
oinen on nimitetty Outokumpu Oy, 

DI Pertti Koivunen on nimitetty Oy TaimpeUa Ab:n 

Norberg, Sverige. 

Hangon tehtaan johtajaksi. 

Pyhäsalmein kaivoksen rikaisltamon päälliköksi. 

Tamrock Drillsin kotiun 
Teekkarinkaitu 15 B 27, 

1 o. 
denkaupungin teihtaiden tehdaspalvelupäiillilkiiksi. 

DI Timo Koponen. Os.: Hevossuo, PL 23, 871011 Kajaani 

DI Aaro Koskenrouta an ni)mitetty Kemira Oy:n Uu- 

DI Seppo Kovalainen. 01s.: Omakotitie 25, 74100 I i sah i .  
DI Jarmo Kumpulainen toimii Suomen Akatemian, Val- 

tion beknistieteieillisen toimikunnan tubkilmusassistenttina. 
Os.: Maininkitlie 21 A 3, 02320 Espoo 32. 

FT Raimo Lauerma. Os.: Päivtikurwnutie 15-17 C 8, 
02210 Espoo 21. 

FM Asko Lehtijärvi toiimii nykyään Geosentria Oy:n 
toimitusj ohtaj ena. 

DI Esko Lehtonen on nimitebty Outokumpu Oy:n kai- 
vosteknllliisen ryhmän johtajaksi. 

DI Risto Lempïainen. Os.: Ruskontie 12 A, 921120 Raa- 
he 2. 

DI Veikko Linnola on nimitetty Rauma-Repola Oy, 
Lokomon tehtaiden suunnit;teluosastolle perustetun 
munsikauskaluston projdktitarjmsryhmän päällilköksi. 

Overing. Knut Lobbas har utnämnts till direktör för en 
resultabenhet inam Ovaiko Oy, som svarar för verksam- 
heten inam bolagetts ameringsfabriker i Nummela och 
Kuopio. 

DI Pekka Lähteenoja on nimitetty Outoikumpu Oy:n 
u1,komaisen yriitystoiminnan pääkaivosinsinööriksi. 

DI Håkan L6rka. Adr.: Bocangel 24 5OB, Madrid 28, 
España. 

DI Lauri Mannerkoski on nimiitehty Rautaruukki Oy, 
Raahen Rautatehtaan tuoteiahtajaksi. 

DI Veikko Manninen toiiimii proj ehti-insinöörinä Ovako 
Oy:n Koveirharin rauta- ja terästehtaan keihijt 
la. 

02170 Espoo 17. 
TkL Raimo Matikainen. Os.: Toppelundintie 9 G 41, 

DI Markku Matilainen. Os.: Täysikuu 3 B 31, 02210 Es- 
poo 21. 

DI Matti Mattelmäki. Os.: Hankalankaltu 1, 29200 Har- 
javalta. 

Lennart Mellin. Adr.: 59 Dingli Stneet, Sliema, Malta 
G.C. 

DI Erkki Miettinen on nimitetty Oy LohGa Ab:n tur- 
vallisuuspäälliköksi. 

TkL Tapio Moisala toimii Oy Partek Ab :n eristysteolli- 
suuden tuotekehiitysinsiniirinä. Os. : Tummelitie 10 ais 20, 
21600 Parainen. 

TkT Jouko Mäkinen ja DI Tuula Mäkinen. Os.: Eisik- 
kokuja 2, 28450 Vanha-Ulvila. 

DI Kauko Määttä. Os.: Kajaanintie 252, 90230 Oullu 23. 
TkL Pertti Nenonen. Os.: Ripusuontie 5, 00660 Helsin- 

ki 66. 
DI Kari Norberg on nimitetty RautaruuMki Oy:n Raia- 

hen rautatehtaan rnaisuuniasa äällikijlksi. 
I Pertti Ojala on nimitetty ivalimo Lepistö Oy:n 

valimopaäilliktiksi. 01s.: Kajaivankatu 4 A 14, 04200 Ke- 
rava. 

DI Jouko Olkkonen toimii Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n 
Suomen Talkin Soibkaunon tehtaan käybtöinsinöörinä. 

DI Unto Paakkinen on nimitetty Outokumpu Enginee- 
ring 1nc:n toiimitusjahtajaiksi. Os.: P.O.Box 16573, Denver 
Co. 80216, U.S.A. 

FT Jyrki Parkkinen on siirtynyt Outokumpu Oy, Ke- 
retin kaivaksen kaivosgeologiksi. Os.: Kirkkopodku 28 as 
2, 83500 Outokumpu. 

LuK Marjatta Parkkinen on siirtynyt Outokumpu Oy:n 
Malmanetsinnän Ltä-Suomen alueltoimist.on geologiksi. 
Os.: Kinkkopwlku 28 ais 2, 835100 Outakumpu. 



FM Kalevi Pelkonen on nlmiteltrty Outokumpu Oy, 
Vihannin kaivokisien geologisen ryhmän päälliköksi. Os. : 
Kivitie 13, 86440 Laimpinsaari. 

DI Risto Pellikka. Os.: Ratavarrelntie 8, 915420 Tornio 2. 
FT Esko Peltola. Os.: Salpakaink nitie 16 A 24, 15860 

DI Hannu Penttilä on nimiitetty Outolkurnpu Oy:n Vuo- 

FK Vesa Perttunen. Os.: Mzikiranita 19-21 A 1, 96400 

DI Ahti Pesonen. Os.: Pohjolantie 6 B, 28400 Ulvila. 
DI Vesa Pihlaja on 

rautatehtaan masuun 
DI Seija Poitsalo. Os.: Riskuntie 25 A, 010950 Helsinki 

95. 
DI Seppo Prokkola oa nimitebty Outolkumpu Oy:n Ke- 

retin kalivoksen rikastamon päalliikijksi. 
DI Juhani Pulkkinen on nimitetty Outolkumpu Oy:n 

Kotalahden kaivoksen kaivososaiston päälliköksi. 
DI Pekka Purra on nimitetty Rautaruukki Oy:n kes- 

kushallinnon raaka-ainepaallikiiiksi. 
DI Ahti Pynna. Os.: Hopeairanta 8, 28400 UZvila. 
DI Pekka Ramula on nimitetty Oy Tampella Rb:n 

Tamrock Drillsin myyntipäallikbksi vastuualueenaan 
Pohjois- ja VBli-Ameriikka. Os.: Pohtolankatu 39, 33400 
Tampere 34. 

TkT Pekka Rautalalle on myönnetty professorin 
arvonimi. 

DI Seppo Rantanen on nimitetty Outokumpu Oy:n Ko- 
talahden kaivdksen rikastamon päällikoksi. 

FL. Eero Rauhamäki toimii Outokumpu Oy:n kaivos- 
teknillisen ryhman neuvottelevana kaivosgeologina. Os.: 
Kirkkopolku 22 as 1, 83500 Outokumpu. 

DI Harri Rautiainen on nimitetty Digital Equipment 
Corporaition, Product Promotion-ryhmän marikkinointi- 
päalliköksL. 

Salpalkangas. 

noksen kaivoksen riikestaimon paalliik&ksi. 

Rovaniemi 40. 

DI Esa Rousu. Os.: Hintantie 60 E, 910600 Oulu 60. 
DI Simo Ruonamaa toimii Outokumpu Oy:n Kemin 

kaivolksella ins.harioitteliiana. OS.: Kaumakatu 18 A 11. - -  
94100 Kemi 10. 

DI Heikki Rusila. 0,s.: Järvitie 315, 92160 Saloinen. 
DI Pentti Ruusunen. Os.: Itsenäisyydenkatu 47, 28100 

Pori IO. 
FK Heikki Saarnio toimii Outolkumpu Oy:n Kotalah- 

den kaivoksen gelologina. 71470 Oravikoski. 
DI Kari Salminen. Os.: kyntie 2, 28540 Vanha-Ul- 

vila. 
DI Pekka J Sariola on Tamrock Drills 1nc:in palveluk- 

sessa Kanadasisa. Os. : 70 Brookview Gardens, Sudbury, 
Ont., Canada. 

DI Aarne Siikarla. Os.: Katariinankatu 22 B 1, 28100 
Poni 10. 

DI Aarne Siikavuo. Os.: Liiisankaitu 24, 55100 Imatra 10. 
DI Erkki Siirama on nimibetty Rautaruukki Oy:n apu- 

laisjohtajaksi keslkushaillintoon 1. 8. 1979 alkaen. 
DI Jukka Sulanto on kumpu Oy:n Teknillisen 

viennin palveluksessa Puol Os.: Kvläkirlkontie 44 T 
A 5, Ol03iiO Helsilaki 37. 

I Uolevi Ssrlälä on nimitrettv Rauma-Repola OY. Lo- 
komon tehtaiiden murrskauskalu&on myyntipäällikijlksi. 

TkT Pekka SBrkkL. Os.: Kalsavuorentie 12 D 14, Oi27010 
Kauniainen. 

FT Jouko Talvitie toimii Geologisen tutkimuslaitoksen 
malmiosastolla geologina. 

DI Jalle Tammenmaa toiimii Geologisen tutkimuslaitolk- 
sen malmimastolla rreofvvsikkona. Os.: Lindalintie 2 C 24. - "I  

02400 Kirkkonummi. 
FL Matti Tavela. Os.: H 205 - 22130 Harriision Drive, 

Vaincouver B.C., Canada. 

Espoo 71. 
FK Mikko Tontti. Os.: Törmäniityntie 15 B 13, 02710 

DI Niilo Torvela. Os.: Kivitie 9 B, 921010 Raaihe. 
DI Pekka Vaarno. Os.: Kuusilkmtie 13 B, 92100 Raahe. 
DI Anneli Vainio. Os.: Hämeentie 152 E 1012, 001560 Hel- 

DI Lasse Vihavainen on nimiitetty Ovako Oy:n Imatran 

DI Markku Virtanen toimii Outolkumpu Oy:n Hituran 

DI Irja Voutilainen. Os.: Urheilutie 11 P 64, 02700 Kau- 

sinki 56. 

terästehtaan valimon päällikiiksi. 

kaivolksehla tubkhusinöörinä. Os.: 85500 Nivala. 

niainen. 

SUORITETTUJA TUTKINTOJA - 
AVLAGDA EXAMINA 

HELSINGIN YLIOPISTO 

Geologian laitos 

Geologian ja mineralogian osasto 

Filosofian kaindidaatit : 
: "Metavulka ja -sediimentit 

polhjan liuske- 

n 
kuuluvan Pe n 

pohjoisreunasisia Kesiki-Lapin graniittikompleksin vaiku- 
tuspiirisisä. 

Alueen E-W -suuntaisen synkliinin etelä- ja 
kyljillä ovalt vallitsevina kivilajeina eriasteis 
tamorfoituneeit flysoh-tyyppiset sedimentit. Synk 
ssosisisa ovat yleisiä tholeiittiset emäksiset ja ilnterme- 
diaarisiet metavullkaniitit: laavat ja pyroklasitiitit. Voi- 
rnakrkaain vulkaanislen tapahtumaketjun alussa purkautui 
kalkkieakalisia happamia laavoja ja  pyrokla 
leiittisat metavulkaniitit rapautumiistuottieineen ovat 
alueen nuori suprakrustisia kiviä. 

n metavulkaniittien sulfidifaasin keski - 
oisiuus on korkea. Sulfidien ja erityi- 

sesiti sinkkivälkkeen kmaentroitumia ei kui ha- 
vaittu. Tholeiittisen ryhmän metavulkaniite n t n  
alueittain korikeitra Cu-pitoisuuksia ja Zn:n suh- 
teen on haivaittavissa heikkoa rikastumista interme- 
diiaarisiin diffeirentiaalteihin päin. 

Metamorfoosi asvaa alueen etelaosien alhaisesta 
asteesta pohjo' keskiasteeseen. 

Kallioiperän eseen voimaikkaimmin on vaikutta- 
nut likimain E-W -suuntainen poiimutus (DI). Isolkliinis- 
ten poimujen aksdhtaso o 
slip -siimokset syntyivät 
(D3) leikkausmurtuman 
sojein suuntaiaten hiertor 
järven molybdeenihohdepitoiset kvartsijuonet. 

Hannu Huhma: "Parikkalan ja Mäntsädän gabrointruu- 
sioiden kemismin ver 

Parikkalan ja Mänt intruusiot eroavat selvästi mi- 
nerailogitaltaan, alkuaiinakoostumuksieltaian ja differentiaa- 
tiokehitykseltään. Parikkala noudattaa tholeiittista ja 
Mäntsälä 1ähin)nä kallaliiailkaalista trendiä. Parikkalasisa 

ien vaihtelu voidaan suurelta 
differentiaiatiofa~ktoriilla. Mäntsä- 

en vaihtelu riippuu suuremmalssa määrin 
. Kedkipitoisuuksiltaan intruusiot eroa- 

en muiden alkuaineiden paitsi 
AILOB:~, Ce0:n ja Cu:n suhteen. Mäntsälän intruudo on 
keskimäärin haipppamaimpi kuin PariIkkalan initruusio. 
Parildkallan magma oli ilmeisesti rikin suhteen kylläinen 
jo kiteytymisen alkuvaiheessa, jolloin sulfidisten Ni-Cu- 
malmien erottuminen kavi mahdollisieksi. Mäntsälän 
magma sen sijaaln di kiteytymiisen alkuvaiiheessa rikin 
suhteen alikylläinen j a  saavutti kylläiisyyspisteen vasta 
kiteytymisen myijhemmässä vaihee'ssa. Erobteluanalyysillä 
Parikkalan ja Mänltsälän aineiisitot pystyttiin el-ottele- 
maan 98 prosentkisesti. 

Markku Rask: "Kivilajeista ja metapeliittien progreissii- 
visesta metamolrfoosiista Sodainkylän Kelujärven alueella 
Keski-Lapissa." 

Alueen sedimenttisyntyiset kivilajit, arkoosikvartsiitti, 
metaipeliitki j a  sedsiirbtiliuske, tulkiitaan Lappoaumiin 
kuuluviksi. Metapliiteissä on runsaasti kerrosmyöt 
vihreäikivijucmia. 

Progresisiivisen aluemeitamorfoosiin metamorfoiosiaste 
kohoaa tubkimusalueella ensin itää, sittern itäkoillista 
kohti. Metapeliiteille tyypillisen mineraaliparageneesin 
perusiteella alueella eirotetaan kuusi metamorfista vyöhy- 
kettä: kloritoidi-anddusiitti-, stauroliitti-andalusiitti-, 
stauroliiitti-kyaniltti-, biotiitti-stauroliitti-kyaniitti-, stau- 
roliitti- ja sillimaniittivyiihyke. Metamorfoosi on tapahtu- 
nut kahdessa vaiheesisa: ensin on syntynyt rnineraalisar- 
ja kyaniitti-tstaur"oliitrti--tsillimaniit~i; toisessa vaiheessa 
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anrdalusiibtia on syntynyt kyaniitin kustannuksella. Keski- 
esteen (amfiboliiittifasieksen) oloiwhteissa tapahtuneen 
metaimorfoasin lämpötila on ollut 530-66OoC ja paine 4,5 
-7 kb. Tkima vastaa kohtalaisen paineen metamnorfoosi- 
tyyppia. 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 

Diplomi-insinöörit : 
Aakala, Harri: ”Lämt%3käsittdm ia kvlmämuokkauk- 

sen vaikutus kuwa lu j& 1 Olo C>MÕV-vaarnaruuvimajte- 
riaalin makaanilsiin arninaisuuksiin.” 

Harju, Hannu: ”Laserin käyttöön perustuvan pölypitoi- 
suudm mittaiusuneneteimän kehiittäminen.” 

Iho, Hilkka: ”Meitalliteollisuuden rahavirrat Kymen 
1a8nissä.” 

Kaikkonen, Ulla: ”Ty&suo.jelun teknisen normiston 
kriittinen tarkasbelu.” 

Könönen, Jorma: ”Erään yrityksen tuotannonohjauk- 
sen tietojarjesitelmien kehittäminen.” 

Partanen, Teuvo: ”Vailhbakuormitetun teräsrakenteen 
Ituomnitusben ja  kestoisn rnääribtäminen alan uusimpien 
tutikimusltulostein muikaian.” 

Tarhala, Lasse: ”Uuden boimintapistelen vaikutukset 
yrityksen taloudeUiseen tilaan.” 

Tinkinen, Seppo: ”Teräisitehtaan puoilivalmiskevaraston 
käytön teboistaiminen.” 

OULUN YLIOPISTO 

Geologian laitos 

Luukkonen, Erkki: ”Moisiovaiarain alueen arkeinen kallio- 
para Kuhmo-Suoimussailmnen liiuskejaksda”. 

Tutkimusalue sijoittuu ankeisen Kuhmo-Suomusisalmen 
liugkej akson keskimaan, n. 165 ksn2 käsittäviiltä alueelta 
on kuvattu kivilajiit, selvitelty elueen tektoniikkaa ja 
stratigrafiaa. 

Tutkimuksen rnukaialn Moisiovaaran alueiella Kuhmo- 
Suomusisalmen liusikejaikso edusitaa tyypillistä arkeisita 
vihreäkivivy6hyItethä Anhauesser et al.’n (1969) määritte- 
lemassä muodoslsa. Vihre$kivivyöhykkeen 
kautuvat silii~aatltianallyysi~n perustealLa 4fh 
kmatiittiseen) ja kalkkialkaaliseen magmaattiseen sar- 
jaan. Vihreäkivivy6hykkeeUä on granitoidiuzen pohja ja 
vihrekikivivyöihyleen Kivilajeja leilkkaavat a n k e i m  
kvaiiitisidioriitti, @raniithi ja metadiabami. Liuskejakson ki- 
vilajiit ja  sen pahjana alevalt granitoidit ovat liusikettu- 
neet ja poimuttuneet uiseassa eri deformaatiovaiheessa. 

Filosofian handidashti: 

Teknillisen fysiikan osasto 

Diplomi-insinÖSrLt : 
Juuso, Esko: ”Runsashiilisen fwrdkromin valmistuk- 

seen käytettiivän umduaariuunin lamp¿itilajakautuman 
ja energian kulutuksen la~slkmnallinien analyysi.’’ 

Kemppainen, Pekka: ”Magnesiumin käyttäminen adu- 
soidun Taudan liisäaiineena”. 

Laukkanen, Pentti: ”Optisen rackokoanalysaattorin ko- 
keilu rikastamoympär6stSssä.” 

Pekkarinen, Eero: ”Metallurgisein labonatorion tietoko- 
nejärjestelmän kehittäminen.” 

Saarela, Erkki: ”KoasolijäPjesltelunän suunnittelu pro- 
sessin ahjhjus- ja valvointaj&rjestelimässä”. 

Prosessitekniikan osasto 

Diplomi-insinÖSrit : 
Alavainio, Martti Tapani: ”Raukrikasteiden nauha- 

sintraulasen optimoirnnislta.” 
Teomettissisa osassa t a r k W a a n  pnawssin aikana 

sintrauspatjlan rakmnetlta rasi&tavia tdkij öi ta  ja  niiden eh- 
käiisyä, simkrauskonem nopeuden säät8knheerej ä sekä 

dun vaikutusta syntyviin palautemääriin. 
TBmäin LisBhsi ta,nkaistellaan sirdixawseoksen optimaalista 
p a l a u t d 5 r ä n  valintaa. 

Kakeelliseisw osaissa tar(kasteUaan sinkrauspatjan kor- 
keudein ja sytytyslikinpiitilan vaikutusta tuidetun sintte- 
ria ominaisuuksiin j a  tu&antamääriin. Tämän lisäksi 
tarkastellaan sintrauspatjain koakeus- ja lweyssuunnissa 
sintterin analyysivaihtduika ja niiden vaikutusta palau- 
te- ja priiimaisintterrhin 
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Ekholm, Esa: ”Tutkimus eräiden mäntyö1 j ytuot teiden 
soveltuvuudeista kokoojiksi apatiiitiin ja  hematiitin vaah- 
dotulrsessa.” 

Työn tarkoituksfena oli verraita kakoojaminaisu 
apatiitin ja heunaitiiitin valehdotulkaesisa Oulu Osaikey 
kolmella eri mäintyöljy~lä, joilla oli eriilainen puhitausaste 
eli rasvahappopitoiisuus. 

ikävi ilmi, että eipäpuhtaampia 
enemman kuin mita rasva- 

happomäärän ekvivalenttisuuis edellyttää, jotta tulokset 
olisivat yhtä hyviä. 

a mäntyöljyllä päästy 
yhtà hyviiin tuloksiin, vaan mä!ntyöljymaarästa riippuen 
joko saianti tai pitoisuus olivat heikampia kuin melkein 
puhtaelila rasvahiappotuattJeella. 

Hamaitiibtilkkorkelsisa ei epäpuhta 

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 
Konetekniikan osasto 

Diplomi-insinöörit : 
Jääskeläinen, Antti: ”Suomugrafiittivallurautaisen sylin- 

kenteen pairantaminen”. 
ytyshhtisaulksea sovehtaminen put- 

ken liiihtämisdkisi putkllevyyn”. 
Ristolainen, Heikki: ”TIG- ja  HF-hitsausunenetelmien 

vertailu pubkeinvalmistuksein kannalta”. 
Ruuskanen, Pekka: ”VäsMmisen vaikutus Barkhausen- 

ilmiö8n”. 
Tutkimuksen tarkoituksen iittää ferromagneet- 

tisen Baykhatusen- vä!symismsä tapah- 
tuvien rakeanmuu vglinen korrelaatio. Väsytys- 
kokeiisisa käytettiin siinirmuotoisesti vaihtleilevaa vaikiojäin- 
nitysampiitudimta kuormitusta. VBsytysitaajuus odi 30 Hz. 

Selvimimin väsyrnisen vaikutus iilmeni koema6eriaaleilla 
Fe 37 B ja  Anmco. Näiden materiaalien maigneettivelle 
käyttäytymiisdle saatiin selvät erot, kun vasytys suori- 
tettiin väsymisraijan ylä- j a  alapuoileilla, seikä suurten 
jannitysten elueella. 

Saaidut Ituloiksert tarjoavat hyvän pohjan menetelmän 
kehiittämiiseksi sekä labonatorio- että käytälnn6n olosuh- 
teissa taipehtuvaan fermmagneetitisen metallin väsyrnisen 
mibtaamiseen. 

TURUN YLIOPISTO 
Maaperägeologian osasto 

Filosofian lisensiaatin tutkiinto: 
Sandberg, Esa: ”Vedenalaiisen sdfidiimalmin vaifkultuk- 

sesta rauta-mangaanisaosturmien syntyyn jai geokemiaan 
Pielavedellä ja JuojärvellB.” 

Tubkimulksen tarkoituksena on kahdessa esimerkhita- 
pauksessa selviititää sulfidimalhmin vaiikutusta jsrven poh- 

stuvien Fe-Mn-dksihydra ien syntyyn ja ke- 
mialliseein koodumukseen. Kohteina ovat Saviän ja Rii- 
hilahden pienet. ikupariuna&miit Utä-Suomassa. 

Tuloksien mukaan pahjalkerroistumien Eh-pH-olosuhteet 
mä&räkivält Fe-Mn-saostumien synnyn. Sulfiidiminerali- 
salahiasta talpahtuva radkmmetallien migraatio vaikuttaa 
liev&ti saostmien koasturnulaen. Saosturnien tyyppi- 
veriaatioiden j a  monien vaikuttajien takia järvien Fe- 
Mn-saostumnia voidaan käyttää malminetsinnässä vain 
erikoist ag auksiissie. 

AB0 AKADEMI 
Geologisk - mineralogiska institutionen 

Fdkaad. examine: 
Pyy, Hannu: ’’Om Bopgnäs- skifferområdets struktur 

oah sitratigrafi” 
Boirgn5smrådat ä r  en &I av den svekofenniska zonen. 

Bergafierna i området kan indelas i två gmpper: supra- 
krustala- och pWonis!lca bergarter. Den suprakrustak 
serien består  IV: kvamtsfBltupiutskiffrar, glimmergnejser 
med grmait- och/dber ko~dieritpmfyrobla&er, ardiboliiter, 
plagioklas- och uralitporfyriter samt diopsidtremolitskam. 
Plutoniska bergarhr repesentieras aw en synorogen 
kvartsdiosit (ha l ik) ,  en sermogen migmaititiserande 
mikraklingranit samt granitpegmatiter. SupraikrustaJa 
berganter dominerar i mrådeh. De bildar en shor 
skifferantikdinail, vairs axelpdan stupar brant mot NNE. 



Trrots en relativt hög metamorfasgrad har en del 
primara sedimentshruhturer bewarats. Dessa has tillsarn- 
mans med al~tlklinailrstrukturen m6jliggjort en stra- 
tigrafisk talkning av amrådet. Sltaa 

(Överst) granatkordleritgnejs 
rafim är följande: 

kordieriitgnej s 

I området påträffas em större ooh några små järnfor- 
mationer av Algoma-typ. Den större järnfornationens 
langd är  ca 1200 m och sitönsta tjochlek ca 3\01 m, i vilket 
ingår 2-3 vulikainiska mel~lanlager. Fetot i järnforma- 
tianen ä r  bara liitet Sver 210 O/o. Järnfornationen har 
knappaist någon större dkoniamisk betydelse. 

Söderholm, Krister: Olm vdkawaklastiter och zink - 
bly mineraiiseringar i Kankaanpää, SW Finland”. 

Kankaanpää sikifferområde uhgör den västligaste delen 
av Tammerfons skilferbälte. De äldsta benganterna i 
områdert är ådergnejser och glimersikiffra(r, på vilka 
fBljar kvarks-fälbspatskiffrar och -gnejser med mellanla- 
ger av konglomerat. På dessa Sederholms ”prebottniska 
skiffrar” falljar, trdigen utan diskoadens, de ”bottniska 
skiffrairna”, vilka i Kainkaainpää nästan heat besitår av 
vulkaniiter. 

Vulkaniterna har vid kartteringalrna m möjligt gehts 
genetiska namn ooh modern terminologi har anvämlts 
f 6r vulkanoklasti%erna. 

De vanligaiste vulkanoklastiiterna är tuffiter, tuffer och 
agglamerait. Dasisutom förekommer vulkanitkonglomerat, 
tuffogma skiffrar, pynoklalsbiffika breccior och vulkaniska 
breccia-ikoniglomerat. Vulkanibkonglomerat förekommer 
som åtita smala lager ooh de har tolkaibs som strand- 
avlagringair. Lavor, ibland med ”flow breccior”, och 
subvulkaniiska bergarter är  aelativt vanliga. Vulkanismen 
var av öbågetyp och sam helhet relattirvit basisk. Vulkani- 

påt i straitigraifin. 
ter ä r  allla yngre Bn suprakms- 

talbergarterna. 
Troits en rnitrtlig metamorfosgrad (aunfiibolit- till epidot- 

amfibolitfacies) har en del primämtrukturer bevarats. 
Pnimäinsitruikturetrna viisa altt swprdkrustalbevgarterna 
delvis aivlagraits i valbtcn av varierande djup, delvis p5 
kund. 

I den undre dalen av vtulkanitformaltbnen finns några 
sbratabundna zink - bly milnerdiseringar. Vid vecknin- 
gama remobidisierades an del av den stitnyta minerali- 
seringen. De remobilisierade malmpartierna har hògre 
halteir av zink, bly, koppair och siiver, salmrt ofta högre 
halter av kobolt, guld, wolfram, antimon och kvioksillver 
kn den störhtte stmlbabundna mineralisleiringen. 

TEKNILLINEN KORKEAKOULU, OTANIEMI 
Vuoriteollisuusosasto 
Tetkniikan tohtorit: 
Marraskuun 25 päivänä 1978 tavkastettiin TkL Jorma 
Rekolan väitöstyö ”Isoithhenmal Sintering Kinetics of 
UOz+x”. Vaistaväittäjänä toimi tekniikan tohtori Kari 
Blomster. Kustoksena oli plrofessori Matki H. Tikkanen. 

Tutkimuksesisa selviitetään reaiktoripolbtoaiinena käy- 
tettävän unaanidioklsidin vallrmhsituksen osaprosessia, sint- 
rausta, jossa esipuristetut poltltoalinesylinterit saavutta- 
vat käythotiheyitelnsä. 

Joulukuun 16. päivänä 1978 tarkastettiin TkL Kari 
Heiskasen väitöstyö ”On the Estimation of System Para- 
meters iin Mabhmatical Sirnulaition of Batch Grinding”. 
Vastaväittäjinä toimivat apulaisiprofessori Jouko Virkku- 
nen ja  tekniikan tohtori Helikki Lantto. Kustoksena oli 
professori A. Mikkola. 

Palnasj aluhaituksen matemaaittben malli peirustuu va- 
lintafunktioon ja jaiuhautuvuwfunktioon. Näiden 
funktioiden maaritys on tapahtunut ja perustunut jauha- 
tuskbkekiin. Väitöskirjassa käsitellään erästä estimointi- 
menetelmää valintaifunktidla. Menebelmä perustuu j au- 
hinmyllyn mekalanisiin ja fpsiikaallhsiin minaiisuuksiin ja 
materiaalin fysi~kaalisih aminaisuuksiin. Valintafunktio 
on jaettu kahteen osaan: todenniJk6isyybeq että kuula 
tai muu jauhinkappaile iisikee raihecseen ja  bdennäköi- 
syyteen, että rae saa iskun aikana riiittävästi energiaa 
sBrkyäkseen. Ensinmainiittu todennäköisyys on esrtimoitu 
rakeiden ja  kuulien liikeraidoista selkä yhden kuulan is- 
kun vaikutulstllmudesta. Toisen todenmäköisyyden sel- 
vittämisessä an käytetty ralkeiden lujuusominaisuuksia 

yhdessä vaikutustilavuuden kanssa. Rakeiden lujuusomi- 
naisuuksia on selvitetty hitailla puristuskokeilla ja pu- 
dotuskokeilla. 

Viiitijskirjassa käsitelllän myös menetelmää, jolla koe- 
tuloksista voidaan laskea valinta- ja jauhautuvuus- 
funktioiden arvot, käyttäen näiden funktioiden omi- 
naisuuksia hyväksi, kun ne an esitetty matriisimuodos- 
sa. Tämän menetelmän peruste on Cayley-Hamiltonin 
teorcema. 

Maaliskuun 3. päivänä 1979 tarkastettiin TkL Matti 
Antero Seppäsen väitöskirja ”On the Stability of the 
Ternary Phases in the La-Co-O System and the Nonsto- 
ichiometry of Lanthanum Cobaltate”. 

Virallisena vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Kaj 
Lilius ja kustoksena oli professori Raimo Eriksson. 

Väitöskirjassa keskitpkiln ternäärisen La-Co-O-systee- 
min faasidiagrammin msärityksecn sekä systeemin eräin 
faasin, LaCoO:t-x :n, eplstökiömetrian miiäritykseen. 

Systeemistä idenfioitiin aikaisemmin tuntematon yh- 
diste LaiCo:iOio. Tlmän sekä LaCo0.u-x :n ja LazCoO4:n 
stabilisuusalueet mitattiin lämpötilan ja hapen aktiivi- 
suuden funktioina käyttäen kiintcäelektrolyyttimenetel- 
mä$. Työssä on ehdotettu ryhdyttiivän perusteellisiin tut- 
kimuksiin LaiCoa0lo:n kanssa analogisten yhdisteidei: 
löytämiseksi lantanidi-transitiometalli-happi-systeemeis- 
tä. LaCoO:,-x :n epästökiömctriä määritettiin lämpötilan 
ja  hapen aktiivisuuden funktioina ns. coulometriselìa 
titrauksella. Hilavirheiden osoitettiin muodostuvan hap- 
pivakansseista, joiden pitoisuus nousi poikkeukselliscn 
suureksi n. 0,09 mooliprosentiksi LaCo0:i.~ /LaJCo,Oio/ 
Coo-faasirajalla. 

Maaliskuun 17. päivänä tarkastettiin TkL Jussi Veikko 
Samuli Sipilän väitöskirja ”On the solid solution forma- 
tion between Tic and WC”. Tutkimus käsittelee kulu- 
tusta kestävien metallisten materiaalien ja erityisesti ko- 
vamdallicn valmistukscssa käytettäviä raaka-aineita. 
Sen tuloksia voidaan käyttää hyvPksi myös kotimaisen 
alan teollisuuden puitteissa. Tutkimuksen yhteydessä ke- 
hitettiin kuumapuristuslaitteisto ja -tekniikka, jolla jau- 
hemaisesta materiaalista voidaan kuumapuristaa tiiviitä 
kappaleita jopa 3000°C Iiimpötilassa. Väitöstilaisuudessa 
vastaväittäjiinä toimi TkT Kari Tähtinen ja  kustoksena 
prof. Martti Sulonen. 

Tekniikan lisensiaatit: 
Judin, Vesa-Pekka: ”Kupari-vismutti-rikki-systeemin 

liuostasapainon määrääminen kontrolloidussa rikkiatmos- 
fäärissä liukoisuusaukon alueella.” 

Työssii määrlttiin Cu-Bi-S-systeemin liukoisuusaukon 
rajat, vismutin jakaantumiskerroin ja komponenttien ak- 
tiivisuudet liukoisuusaukon alueella lämpötiloissa 115OoC, 
12OO”C, 1250‘C ja 1300°C. 

Mittaukset suoritettiin uudentyyppisellä tasapainotus- 
nienetelmällii, jolla sulfidisula tasapainotetaan seisovassa 
HLWHL-atmosfäärissä. 

Vismutti rikastuu voimakkaasti metallifaasiin. Kuparin 
aktiivisuuskerroin laskee jyrkiisti edettäessä Cu-Curs-ra- 
jasystccmistä ternääriseen systeemiin. Vismutin ja rikin 
välillä todettiin lievä affiinisuus metallifaasissa. Vismu- 
tin aktiivisuuden Cu-Bi-systeemissä todettu positiivinen 
poikkeama Raoultin laista pienenee metallifaasin rikkipi- 
toisuuden kasvaessa. 

Tulokset osoittavat, että käytännön kuparinvalmistuk- 
sessa vismutinpoisto on suoritottava viimeistään kon- 
vertteriprosessin kuonapuhallusvaiheessa ennen metalii- 
sen kuparin muodostumista. 

Moisala, Tapio: ”Kaliumin erkautuminen K-CO-COP 
kaasuseoksesta”. 
Ritakallio, Pekka: ”Kvävelegering genom CaCNZ-injektion 
med kvävgas”. 
Sundquist, Heikki: ”Hiiletyskarkaistun teräksen vierintä- 
väsyminen”. 
Tuovinen, Rainer: ”Erään mineraaliesiintymän louhinta- 
teknillinen tutkiminen”. 

Diplomi-insinöörit : 
Airaksinen, Tuomo: ”Mikroluokitin ja sen toiminta sul- 

keisessa kuulajauhatuspiirissä”. 
VTT:n vuoritekniikan laboratoriossa aiemmin kehitet- 

tyjen ilmaluokittimien luokitusalue ulottuu aina 95 Olo-  15 
!im:n hienouteen saakka. Tämän työn tarkoituksena on 
ollut kehittäii luokitin, joka soveltuu tätä hienommalle 
ns. mikroalueelle. Lisäksi on tutkittu sulkeisen kuula- 
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jauhatuspin-in toiimintaa tällaisten miikrojauiheiden tuot- 

lä keskipakoluokittimella rapid-sementistä 
hienoltuatteiden hienoudet vai~hltelimat välillä 

95 O/O-6.. .20 um:a. Vastaavalt hiieaatuoitemäärät olivat 
ykrsivaiheluakiituiksesisa 0,15-2.5 thh ja kaksivaiheluoiki- 
tuksessa 0,3-5,0 t/h. 

kaksivaiiheluokitukseen ja 
käyttöön. Minipebs-jaubinkai 
reimmin miikrojauheiden tuottaimisieem Kalksivaiheluoki- 
tuksella on maihdollista ikonottala myllyn jauhaitusltehok- 
kuutta ja alentaa enelngiaidkulu 

AnnaLa, Martti: "Austeniittis tisen pallografiitti- 
raudan k lkuluminen liuk koisketuksessa me- 
tallia ja neltOa vaisiten". 

Tytissa iin a iitrtisen pallografiitti- 
raudan soveltuvuutta 

von pyör&maiteria 
ailuksi kitlkain ja 

Sulkeisen mikroljauhatuspiiri 

mista ja anrturan läimpötilaia voiitelamaittiomaissa liukuvas- 
sa kosketuksesisa Amsler-lkulutuskoneellla. 

Asikainen, Lauri Antero: "Keretin kaivoiksea työvoiman 

us: "Floltationsförsök med Siilinjärvi 

tialteorin för lbsandet av problemeit. Denna teori visade 
sig inte ge något Sivar på frâgan. 

Vanliga laiboratoriefilotatiionsf6rsijlk gav docik positiva 
resultat för fö1j ande reageniskombinatiloner: 
- K-oleat och vattenglas 
- Rypsfettsyra och B e d  26 
- Rypsfettsyra och ailizarin S. 

Blomberg, Kari: "Tutikisnus korkeapaine' dyn vai- 
kutdksesta eräiden twästen mnkrorakent ja olmi- 
naisuuksiin koroteitussa Iämpöit 

Työssä tutkittiin vet äyiksieiksi (hydrogen attack) 
nimitettyä ilmiötä ter Tavoibteeina oli selvittaä 
kirj aillisuuden aivulla teraisiten mekaanisia omi- 

västi atledaman ilmiöön vaikuttavia 
tekij öit 8. 

kaysoilosuhteisisa tybta vantein suumitelilun ja kanstruoi- 
Koemenettdyinä käytettiin tavan- 

omaisia meikaa aiiineenikoetus- ja rakennehavainto- 
en hiihteiräs viaiurioikui vetyhyök- 

kayksieislsä hyvin voimaildkaasti. Korkeassa paine 
korotetussa lämpöti2assa allut vety diffundoidnttu 
raksen sisälle Olli aiiheuttainut hiiliteräiksesisä täydellisen 
hiillenkadon sieikä suuria repeärniä ja hadkeamia raken- 
teeseen. 

Eklund, Ari: "Louhintajarjestyksen optimointi erillis- 
käyttokatteen peimsteella". 

Työn tarkoituksena Oili suunnitella tietokoneolnJelma, 

Samoin eräita teräklsiä veirtaiiltiiin to 

louhokset pare~muusjärjeistykseen 

ai kayÎAÖkateimetallisi- 
muuttamalla) voidaan 

jolloin ohjelma hakee 
. Tietyn kustannusipai- 

kan läpi meneivan mailmiimaaran ylitt&essä kivenkäsitte- 
lykapasiteetin huonaiimiman louhoksen lou 

tyassä kainnattaivaimman 
ohjelma tulostaa k.0. louhoksen kate- 

laskelman sekä tarvittaessa koko kaivoiksen katelaskel- 
man ja louhosten valisen painemmuusjärjestyksen. Ohjel- 
ma ei ata aDtimoinnissa hu investointien eikä 
ylempien hierarkiatasojen eli utois ten vaikutusta, 
joka saataisiin disikonttaamallla aikakustannusmuutolisiet 
nykyhetkeen. Ohjelmadla voidaian lisäksi helposti tutkia 

raj api toisuuden ja -1ouhinnan muutoksia pitoisuuksien 
ja louhilnnan fuinktiona. 

lämpiiitilaan vaikuttavista tekijöist8 seka pintallämpötila- 
mallin kehittäiminen". 

Tutkimuiksen kirjalliis valssattavari 

Gunnar, Mikko: "Tuhkimus valssattavan materia 

teriaallin läimpötilaan 
ailkana sekä niiden laskentait 
hyesti iterasten emiissiviteettien arvolhiin ja aineen 
nmuutolslujuuteein vaikuttavia tekijöitä sekä oksi- 

sintraus". 
Työn tawoitteena oli tutkia epästijlkiÖmetrisen(U02+x) 

uraanidioksidin sintrausta matalissa lämpötiloissia ts. 

pyritty löytämäan ne vaiikuttavat parametrit, jotka on 

reettiseista tiheydiesta olisi matalalampÖtila~sintrauksesisa 
epäs tökiametrian ksi kantrolloitaiva myös jauheen 
partikrkelikoko erit tadkkaan. Jotta sintraus voitaisiin 
suorittaa 1300°C:ssa parisisa tunn 
naiispinta-alan oltava vähiintaän 

TyÖ koostuu kdkeidea lissksi laajasta Ikirjaliisuustutiki- 
muksesta. 

Hannukainen, Timo: "Eräiden matalahiilisiten Si-Cr- ja 
Ni-Cr-teräisten nakenteiista ja meikaanisiislta aminaisuuk- 

95 O / e )  kylmädefor- 

Muokkauslu- 
art kesikeisesiti 

lirakenteen syntyyn. 
Isohaaro, Hannu: "Tutikitnus kylmätySstötyökaluteräk- 

sen ja sen lämpökäsittelyn valinnasta rahanleimaisi- 
meen". 

Työssä tutkittiin aialinvailintaa teoreieittisin pesus- 
tein iskeivksisä rasi 

teraksisita tutkibtiin myös niiden kiillottuvuutta, mikro- 
rakentean vaiikutusita leimaustulolksiin seika puristetta- 
vuutta muolnkauslluijitituuisiakslponenttia hyvaksi käyt- 
täen. Vallinrtapemsiteina dlivait teraksen iskunkestävyys, 
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väsymiiskesrtävyys, kuluimiisikeistaivyys, my&tÖlujuus~, kyl- 
mäimuovatitavuus ja ki3LIotettavuus. 

Thomo: "Tuibkimus bap 
isesta Ikramimagnesiittit 

sisä tutkittiin kupariin liuenneen hapen vaikutusita 
kupafrin ja kaupalliisten kramiimaignesiittitiiiien väliseen 
kostutuhseen. Samallla voitiin seurata myös suian imey- 
tymista tiilialustaan. 

Kupariin liuennut happi alentaa kostutuskulunaa jo 
pienillakin pitoisuuksilla. Kun O-pit. on Oi,5 O l o  alkan 
kastutuskulma lalsikea j ynkästi. Suummnilla hapipipitoi- 
suuksilla (1.2 p. O/O) sulaa imeytyy paljon tiileen. Lisäksi 

atäybt&kokleilu. Vesi- 

lisuudesta saaitujen kuvaiajien aivulla. Tähän on haettu 
tukea myös be toniitekniihasta. Kirj allisuuistieito j a on täy- 
dennetity oman koesarjan aivulila käyttàea Vuonoksen 

aled a. Vesi-sideaines 
saiaitavais,ta semeintin 

siteitty karkea arvio. 
lliisluuksia täyt6stä nykyistä kor- 

kearnmlla liietejtiheyddlä 1. pienemmällä vesi-sideaiae- 
suhteeilla on kuvattu lyhyesti. 

Lampio, Eero: "Raakkulaimennukisen määrä ja kustan- 
nulkset Vuoinoksein Laivoksella". 

Työssä on pyritty selviibtämään raakkdaimennuksen 
maarä ja kushnnukset Outdkumpu 
vaksella. Koko kaiivoiksen kestkimäär 
sentiksi on saatu kartoittaimalla 18,3 O/O. Pääasiallisimmat 
syyt louhintamenetehiin verrabtuna suurehlkoon laimen- 
nukseein ovat malmilaatain dhuus, loiva kaade ja to- 

väsyminen". 

nenemis-sulaimiis-tk 
min ja nahriwmin) 

Pehmeineimiis-siula 
palealueet sekà pehmenevät ja puuolisulat alueet. Puoli- 
sulan alapuolella rauta ulottuu onibtoina "jaiipuiikkoina" 
koksiikenrolkisisaa olevaan tyhjään tilaan. Pieniiä kuona- 
pisaroita jää puikkajen 

rinen kuona sbähtää runs 
NazO, milkä joihtuu siiitä, että asla 
maan masauniin. Koiska allkallit VO 
muloitua masuuniissa, ne vohvait airheubtaa plrosessille va- 
kaivia ongelmia. Työssä on tmrkasbeltu myös tätä alkali- 
ongelmaa ja sen hallitsiemista. 

Pievilainen, Timo: "Kaaitakuilut, niiden kuluminen ja 
käyttbkustannukset". 

Ty'b alikupuolen teoreettisessa esityksessä käsitellään 
kaatokuilun suunnittelua ja ajamista elri meneitelmillä. 
Louheen mahdollisiimman ongelmalton virtaaminen kaa- 

muksia kaaitokuilulle, 
. Kaato$uiluun pudo- 
hienoainepitoisuus ja 

Kaatakuilujen lujibtaimista ja korjaiusmahidolllisuuksia 
käsitellään esirmerkkitapausiten valoese. biiaksi laajenttu- 
nut keatokuilu on rnahdoillisba saada toiminta 
rekentamaMa siiihen teräksestä tai betonisita s 
koinen vuoraus ja täytti4mäillä laajentuneet bolhdat lou- 
heella tai betonilla. Kaatokuilujen kun itokustan- 
nuksie on koottu Outokumpu Oy:n Ko en, Pyha- 
salmen ja Viihannin kaivoksilta. 

ri: "Kirjailliisuustutkimus teräksen kal- 

Pehmeineimis-sulads-k 

tyypin II mangaanisulfidhen hävitessä koikonaan. Synty- 
neet sulkeumait ovat a näin ne eivät vaikuta 
haitallisleisti tesaksen omiinaisuuksihn. 

Kalsiu idaat artohttamiseksi Rauta- 
ruukiki teh ä koeisiulaitusita nykyiseliä 
Si-Mn-Al-deolksidaactiopraiktiikalla. Sulatuhsista oitetuille 
näytteille tehtiin sulkeurnatutkimus. 

Suominen, Ilkka: "Poltatun kalkin ominaisuudet kuo- 
nan muodostumisen kainnailta LD-prosessissa". 

Kitrjalllisuudiein avulla on sehitetty kaiPkinpalt!toa, hajoa- 
misen reaktiomekanismia ja kalkin fysikaalisia muutok- 
sia polton ghteydessä. Edeilleen on tarkasteltu happipu- 
hallusmeinetelmisisä kaytet\tdvän kajlkiin laaituvaatimuksia, 
laa?dun testausimenietelmiä ja kiailkiln liuketnedsta 

Kokeellisessa osassa tutkittiin poltetun gotla 
kalkin fysiikaaliiia omiinaisuuksia eri kalsinoi 
piitilaissa ja -aj oitlla. Eni imenebelmislta mainiitta 
kearaetitraius, tiheysunithaus, ominailspinltarailaimiittaus, 
kristalliiittiikokolmiittaus ja SEM-rterrkai Tàrikeiunpànä 
tehtävanä Olli kehibtàa pksinkentainen enetelmä, jon- 
ka avulla voitaisiin tutkia kalkin liukenemisilmiötä kuo- 
naan. Tàhän tayhaitukaeen valittiiin sessiile dnop-menetel- 
mäsita tuttu ko~ejärjestelly, kiinteä kadkkiahsta, jonka 
paalle kuonapanos sulatetaan. 

antimonin ja vismutin käyttày- 
tyminen kuparidaktrolyysiissä". 

Ty6ssä tutkittiin ns. kelluvan liejun osuutta kaitodien 
arseeni- je antimoniepäpuhtaulksiin kupadn eleikltrolyyt- 
tisessä raiffinoinnissa. Kokeita tahtiin As5 + - ja Sb3 + - 

a srilaisiis3a eliekt~olyyhtiolosuhteissa ja eri me- 
netelmin. Liejun muodostumisnopeuteen kiinnitettiin 
erityistä huomioba. Salkat analysoitiin ja rakennetta tut- 
kittiin röntgendiiffraikbometriisiesti ja SEIM 
antimoni -1iejun muodostus osoittautui kin 
keaksi. Ko'keiden mukaan antiimoailla on mahdoillisuus 
yliikyllasityä alektroLyybtiin eninen tumisita. Liejun ra- 

eisità taikka amorfist koostumus vaihte- 
olosuhteista riippuen. 

Asmo: "Kupari-Ihaipipiqiidioksidi- sulan 
sähkönj ohtawuus happiipaineen, koositumuksen ja lämpö- 
tilan funktiona". 

sä miltattiin myös Cu-O-SiOL -sulan tiheys ja moolitila- 
vuus arvoja. 

Viipuri, Jukka: "Kaliumhöyryn hapettuminen kaasu- 
a masuunio~losuhrteissa". 

ssä tutkilttiin alkalireabtioita masuuniolosuhteisisa ja 
erityisesti sits, miiten kalium siirtyy kaaisufaasiwta kon- 
densoituneeiseen (tilaan sekä tàhän liittyvia ilmiöitä. Suo- 
ritatun termodynaaimisea tarkasitelun mukaain stabiili yh- 
digte masuunin niillä tasoilla, joillia 
sa esiintyy, on Liisäbsi làm 
teemissä taipahtuu CO n hajoaimiislta 
mukaan. 

Kokeellisiesti todethiin CO+K -kaasuseoksessa erkautu- 
vain hiihtä taisapainon 2 CO = C + CO2 (Boudouardin 
reaktion) mukaan. Erkautuneen hiilen yhteydessä esiinty- 
và K-yhdiste tunnistettiin kaliumkarbonaatiksi. Näin ha- 
vaabtiin, että koikeelliseit itulokset tukivat keoreetbtisia pää- 
telmiä. 

Virta, Jouko: "Sammutusihalkeilu ja sen e 
lojen kairkaiswsisa". 

Ty6ssä tutkibtiin py6reideln mooittorisahaviilojen sam- 
mwtushallkeilun riippuvuutta austenoinitilämpötiilasta ja 
sammutusnesteestä. Aus kolkeissa oli n. 1 min 
ja ausbenolnti tapaihtui ~sa. Viilojea pintakar- 
kaisua induktiolla koke Kàytetyt sammutus- 
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nesteet olivat Aquaquench A-, Aquarapid F-, NaOH- ja 
eri korusentraaitioilla ja eri läimpiitiloissa. 
aan viidojen pystyvyys sarnmutushalkeilun 

lisäksi, parhaimmaksi aamwtusnesteeiksi osottautui läm- 
min (50OC) ja välkevä (20 O/O) suolavesi. Samtmutushalkei- 
lu suolaveteen samsnutethalassa Oili suurin ausltenointi- 
lärnpötiboissa 7910-795°C. LBmpGtilan noustessa tai las- 
kiessa tästä hadkeilu väheni voimakkaasti. Induktiopinta- 
karkaisuissa viilat eivät haljenneet, mutta eirväk myös- 
käain tulleet pysltyviksi. 

Österlund, Kaj: "Mekanismer sam i järn påverkar 
uppkomsiten arv glödgningstextur". 

I arbetet gratnslkades utgångsstrulkturens, deformations- 
gradens och glödgningstemperaiturens invenkan på kärn- 
bildniingen av reikristaillilserade korn och glödgnings- 
texturen i Armca-järn. Texturen beatämdies för det 
defopmeiraide tillståndet, kärnbilldningsskedet och slutet 
av den primära rekristallisationen. Förändringarna i hög- 
vinkel- och odlgränsierna ilailutbogs. 

VUORIMIESYHDISTYS - 
BERGSMANNAFURENINGEN ry:n 

V U O S I K O K O U S  
pidetään Helsingissä 28.-29. 3. 1980 

Kokouksesta ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin 
postitettavassa kutsussa. 

VUORIMIESYHDISTYS - 
BERGSMANNAFURENINGEN r y s  

h R S M Ö T E  
hhlles i Helsingfors den 28.-29. 3. 1980 

Närmare uppgifter meddelas i inbjudan som 
postas vid en senare tidpunkt. 

A L I V A - koneita 
ruiskubetonille ja -1aastille 
tulen kestäville massoille 
betonikuljetukseen ja 
h ie kkapu hall u kseen 

H A N Y - betonininjektointipumppi 

-aluminaattisementtiä 
C I M E N T - F O N D U  

A L A G - runkoainetta 
S E C A R - erikoissementtiä 

(kestää n. + 1800°C) 

Oy VlTRlFER Ab 
Postiosoite PL 116 
00121 Hdsinki 12 
Puh. vaihde (90) 661 788 
Telex 121120 Wibex 

ALIVA-260 

56 



SALA 
lamellisakeutin: 
MI 

et tingi yhtään tehosta. 
stta säästät ehkä 70% tilasta. 

Yksinkertaisesti nerokas Edulliset käyttökustannukset 
SALA on rakenneperiaatteeltaan yksin- 

kertainen: sakeutuspinta on jaettu lamel- 
leihin, jotka vuorostaan on asennettu limit- 
täin kallistettuina päällekkäin. Sakeutusl 
selkeytyspintaa on täten yhtä paljon kuin 
suuressa altaassa. Mutta tilaa tarvitaan 
vain murto-osa altaan 
vaatimasta tilasta. 
Rakenteella saavutetaan 
merkittäviä etuja: 
Pakettitoimitus 

Pienet ja keskisuuret 
sakeuttimet tulevat teh- 
taalta valmiiksi koottui- 
na, vain suurimmat toi- 
mitetaan perille osina. 
Rakentamisvaiheet yk- 
si nke rtais tuva t ratkaise - 
vasti, asennuskustan- 
nukse t jäävä t vähäisiksi, 
Siirreltivy ys 

SALA lamellisakeu- 
tin on helppo siirtää. 
Suurikokoisen altaan 
siirtäminen sensijaan on 
melkoinen operaatio. 
Kylmän ilmanalan 
sakeutin 

SALA lamellisakeu- 
tin on Pohjolan oloihin 
ihanteellisesti sopiva sd- 
keutin. Vähäisen tilan- 
tarpeen ansiosta se voi- 
daan helposti sijoittaa 
sisitiloihin. 

SALA lamellisakeuttimessa ei ole liikku- 
via osia. Tämä merkitsee, että käyttökus- 
tannukset jäävät erittäin alhaisiksi. 

Soita Tallbergin vuori- 
konemiehille. Saat pa- 
luupostissa tarkat tiedot 
SALA lame llisake u tti- 

Aleksanterinkatu 21 
O0100 Helsinki 10 TALLBERG Puhelin 90-177 611 

mista. VUORIKONEET 



DJB DUMPPERIT, 
sekä avolouhoksiin että maanalaisiin kuljetuksiin. 

Löydätte kuljetustarpeisiinne parhaiten soveltuvan dumppe- 
rin seuraavasta mallivalikoimasta: 

0275 Kantavuus 25 t 
D330 Kantavuus 30 t 
D350 Kantavuus 32 t 

D550 Kantavuus 50 t 

Kaikissa DJB dumppereissa on Caterpillarin valmistamat etu- 
kammiodieselit, power shift vaihteistot ja akselistot. 
DJB dumpperit täyttävät Kaivosasetuksen määräykset. 
DJB koneet ovat erittäin ketteriä ahtaissa olosuhteissa. Ne 
pystyvät liikkumaan täysin kuormattuina vaikeimmissakin 
maastoissa ja kiipeämään jopa 40% luiskia. 
DJB merkitsee kaivoskuljetuksissa poikkeuksellisen hyvää 
käyttövarmuutta ja ensiluokkaista suorituskykyä. 

ja 

\ì!if WITRAKTOR 
HELSINKI -TAMPERE -OULU - ROVANIEMI 
826311 670200 361 344 15271 

Caterpillar. Cat ja (B ovat Caterpillar Tractor Co n tavaramerkkeia 

DJB ENGINEERING LIMITED 
Peterlee, Co. Durham, 
England, SR8 2HX 
Telephone 0783 86 4611 Telex 53361 
dJb on D J B Engineering Limited'in tavaramerkki 





Kaivoksenvoimakhao. 

%äkin vähäsaasteisemmiksi ja vähä- 
ruokaisemmiksi kuin vastaavat maan päällä 
käytettävät moottorit. Ohjaamot on vahvistettu 
niin, että ne kestävät paitsi koneen kierähtä- 
misen ympäri myös katolle putoavan lohkareen. 
Ohjaamoiden ilmastointiin on kiinnitetty 
erityistä huomiota. 

a.. vanhojatuttuja. 

mankin louheen annettava periksi. 162 hv:n 
dumpperi kiskoo 18,5 tonnin kuorman jopa 
30 asteen nousua ylös. Koostaan ja voimis- 
taan huolimatta molemmat koneet ovat 
hämmästyttävän ketteriä ja maasto- 
kelpoisia. 
Tule tutustumaan tarkemmin kaivoksen 
voimakaksikkoon ja hyvään Volvo BM 
-huoltoon. 

Muilta osin kaivoksen voimakaksikko sitten 
onkin vanha luotettava tuttu. Kun kuormaajan 
240 hv:n (SAE) moottorin voima muunnetaan 
tunkeutumis- ja irrotusvoimaksi, on karkeim- 

VOLVO 
Suomensukuinen 



Vuorimies yhdistys - Bergsmannaföreningen ry :n 
tutkimusselosteet , 

Tutkimus- hinta 
seloste n:o 1 "Kulutusta kestiavä materiaali" loppunut 

2 "Malmiteknillinen näytteenotto" ,, 
3 "Jatkotankoporaus" ,, 
4 "C)ljypobtimet" 15,- 
5 "Maakairaus ja pliktaus" 15,- 
6 "Putket ja rännit" loppunut 
7 "Jatkotankoporauksen sovellutus 

8 "Jäännösanomalia- ja gradientti- 
karttojen käytiistä malminetsin- 

9 "Rikastamoiden jätealueiden jär- 

louhintaan" 15,- 

näs&" 15,- 

j estely Suomen eri kaivaksilla" 15,- 
10 "Kuilurakenteet" 15,- 

Liite "Kuilunajoa käsittelevä3 kirjalli- 
n:o 10:een suutta" loppunut 
Tutkimus- 
seloste n:o 11 "Reakkulaimsnnus" 15,- 

12 "Maamme vuoriteollisuuden uusim- 
pien teollisuusrakennusten katto- 
ja ulkoseinärakenteet" 56,- 

Piirustusliite n:o 12:een loppunut 
Tutkimus- 
seloste n:o 13 "Vedenpoisto kaivoksesta" loppunut 

14 "Suunnan ja kaltevuuden mittaus 

15 "Näytteenotto geokemiallisessa mal- 
syväkairauksessa" 17,- 

minetsinn8ssli" 20,- 
Kuvaliite n:o 15:een loppunut 
Tutkimus- 
seloste n:o 16 

17 
18 

19 

20 
21 
22 

24 

25 

27 

28 

29 

31 

"Jauheiden kuivatus" 15,- 
"Pölyn talteenotto'' 15,- 

tely ja tulosten tulkinta" 50,- 

n:o 1:n taydennys 15,- 

"Geokemiallisten dytteiden käsit- 

"Kulutusta kestävä materiaali" - 
"Rikastamoiden instrumentointi" 20,- 
"Räjähdysaineet ja räj.jlytysvälineet" 27,- 
"Tulenkestävät keraamiset mate- 

"Kaivosten ja avolouhosten geolo- 

"Geofysikaaliset kenttätyöt I - 
"Kallion rakenteellisten ominai- 

"Kalkin käyttö metallurgisessa teol- 

"Lammön talteenotto metallurgi- 

"Pakokaasujen käsittely maanalai- 
sissa tiloissa: Selvitys normi- ja 
toimenpide-ehdotuksineen" loppunut 

riaalit" 20,- 

ginen kartoitus" 20,- 

Painovoimamittaukset" 20,- 

suuksien vaikutus louhittavuuteen" 45,- 

lisuudessa" 15,- 

sessa teollisuudessa" 50,- 

32 "Seulonta" 
33 "Louhintaurakkasopimuksen laati- 

misohjeet" 
Louhintaurakkasopimuskaavake 

34 "Geologisten joukkonäytteiden ana- 
lysointi" 

36 "Pakokaasukomitea - selvitys tut- 
kimustyön jatkamisedellytyksistä" 
Täydennysosa 

36 b "Pakokaasukomitea - uusimpien 
julkaisujen sisältämät tutkimus- 
tulokset dieselmoottorien saaste- 
tuoton vähentämiseksi" 

40,- 

15,- 
2,- 

50,- 

15,- 

50,- 

kirjat ja julkaisut 
39 "ATK-menetelmien käyttö kallio- 

40 "Kaivosten jätealueet ja ympäris- 
peräkartoituksissa" 25,- 

45,- 
42 "Kaivosten työympäristö" 50,- 
44 "Geologinen näytteenotto" 50,- 
47 "Murskeen varastointi talviolosuh- 

40,- teissa" 
48 "Kaivosten jätealueiden saattami- 

nen uudelleen kaswllisuuden peit- 
t häks? '  50,-- 

50 "Kaukokartoltus malminetsinnässä" lW,- 
5 e,- 56 "Pölyntorjunta kaivoksissa" 

57 "Palontorjunta kaivoksissa" 50,- 
"Kaivosten turvallisuusopas" loppunut 
"Säkerhetsföreskrifter för 

47- gruvindustrin" 
"Rgjäytysopas" (uusi painos 1978) 8,- 

5,- "Kaivosmiehen käsikirja" 
8,- "Kaivossanasto" 

"Kalliomekaniikan päivät 1967" 85,- 
"Kalliomekaniikan uäivät 1968" 40.- 

tönsuo j elu" 

"Kalliomekaniikan päivät 1969" 
"Kalliomekaniikan päivät 1970" 
"Kalliomekaniikan päivät 1971" 
"Kalliomekaniikan päivät 1972" 
"Kalliomekaniikan päivät 1973" 
"Kalliomekaniikan päivät 1974" 
"KaUiamRlkaniikan piiivitt 1976" - Kdiotilojen pysyvyys 
"Kallioanekaniikm päivät 1977" 
"KalliomekanlZlkan päivät 1978'' 
"Kalliomekaniikan sanastoa" 

~. 

40,- 
40,- 
40,- 
45,- 
50,- 
50,- 

50,- 
50,- 
50,- 
10,- 

Koulutus- ja se minaairimonisteet: 
INSKO 
106-73 "Terästen lämpökäsittelyn erikois- 

49-74 "Skänkmatallurgi-Senkkametallur- 

90-74 "Investoinnit ja käyttölaskenta me- 
tallurgisen teollisuuden toimin- 
nan ohjauksessa" 

45-75 "Materiaalitoimitusten laadunval- 
vontakysymyksità metalliteollisuu- 

VMY "Kotimaiset rikastuskemikadit" 30,- 

mittaus- ja annostusmenetelm&t" 30,- 
9 .  "Kulutusta ke&iv& materiaalitps 40,- 
a> "Laatokan-Perämeren mahivyö- 

45,- 

gia" 45,- 

48,- 

dessa" 45,- 

kysymyksiä" 

,t "Rikastuskemikaalien käsittely-, 

40,- hyke" 
"Malminkäsittelylaitosten käyttöas- 
teen ja kunnossapidon optimointi" 30,- 

"Raalckulaimennus ja sen taloudel- 
linen merkitys kaivostoiminnassa" 50,- 

74- "Pientunnelis ympwsio" 
"Vuoriteollisuus- Bergshanteringeap- 
lehden aikaisempia irtonumeroita 10,- 
Vuorimieskillan laulukirja "Tas- 

10,- kumatti" 
VMY:n solmio, vilrit: sininen, rus- 

Svenska Gruvföreningen: "Brandförsvar under 

Julkaisuja ja lehtiti voi tilata yhdistyksen rahastonhoita- 
jalta Tkc Heikki Aulangolta mieluummin kirjallisesti 
osoitteella: 

Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaf6reningen r.y. 
Vuoriharjuntie 35 
02320 ESPOO 22 

kea, viininpunainen ii 30,- 

jord" 15,- 

tai puh. 90-8014316. 



OHJEITA KIRJOITTAJILLE 

Lehden painatuskustannusten pienentämiseksi ja ulkoasun 
yMenäistämlseks1 kirjoittajia pyydetään noudattamaan seu- 
raavia ohjeita. 

K8slkirjoirukset on kirjobttava koneella yhdelle puolelle 
arkkia 2-välillä. On pyri'ttävä lyhywn ja ytimekkäbeen esitys- 
tapaan. Arti'kkelien suositeltava enlmmHlspltuus kuvineen, 
taulukoineen Ja kirJalllsuusvllttelneen on 5 painosivua. Toimi- 
tuksen mieleste lyhennettäviksi mahdolliset käsitkirjoituikset 
palautetaan kirjoittajille korjausta varten. 

Pl8otslkot ja alaotdkot erotetaan toisistaan selkeästi. 

Kuvat ja taulukot numeroidaan jatkuvasti ja niiden tekstit 
sekä naiden englannllvklellset kHHnn6kset kirjoitetaan erilli- 
sellle arkille. Kuvien olisi mahduttava yhden palstan leveydelle 
(85 mm), mutta ne on piirrettHvä v&hbntään kaksinkertaiseen 
kokoon ottaen viivapaksuuksia ja kirjainkokoja valitessa huo- 
mioon pienennyksen vaikutus. Kuvia el varusteta kehysvii- 
voln. Kwien palkat on rnerkltt&vä käsikirjoitukseen, 

Kaavat Ja yhtHl6t on kirjoitettava selvästi ja yksinkertaiseen 
muotoon, mahdollisuuksien mukaan välttäen al& ja yläindek- 
sien, erikokoisten merkkien ja vieraiden kirjairnten käyttöä. On 

KlrJalllsuusvlitteet numeroidaan jatkuvasti / / sulkuihin 
tekstissä ja esitetään lopussa seuraavassa muodossa: 
1. J ä r v i n e n, A., Vuoriteollisuus - Bergshanteringen, 34 

(1976) 35-39. 
2. K i r c h b erg.  H., Aufbereitung bergbaulischer Rohstoffe, 

Bd 1. Verlag Gronau, Jena 1953. 

Jokaiselle artikkelille on ilmoitettava englannlnklellnen nlml, 
sekä laadittava kleleillsesti tarkigtettu englanninkieilnen yh- 
teenveto - summaty - pituudeltaan enlntäan noin 20 kone- 
kirjoitusrivii. 

Syksyllä ilmestyväh lehteen tarkoitetut artikkelit on lähe- 
tettävä toimitukselle syyskuun loppuun men'nessä, kevätnu- 
rneroon tarkoitetut helmikuun loppuun mennee& 

Erlpalnoksla toimitetaan kirjoittajan laskuun eri sopimuk- 
sella. 

käytettävä SI-yksi köitä. 

ILMOITTAJAT - ANNONSURER 

AirdKOllWb 

Algol 
Enso 
Geofinn 

Grönblom 

Helsingin Laakeri 

KemiraNihtavuori 

Knorring 

KOCkUm3 

Kone Oy Elnglneering Division 

Koneisto 

LoUa Os 
Lokomo 
Machinery 

O u t o ~ u  

Part& 
Rammer 

Rautaluonttori 

Rallltaruulcki 
Serlachius 

skega 
Suomen Malmi 
Tallberg/AtIas Cbpco 
TaUbergrVuorilconeet 

Tampella-Tamrock 
'I'ulenkest22vät Tiilet 

Valmet 

Witraktor 

Vitrifer 

Volvo 



S Y V A l l A  O LEVAT JO HTEET 
voidaan nyt paikantaa uudella aika-alueen sähkömag- 
neettisella laitteistollamme, jossa on: 

- 32 kanavaa, mikä takaa suuren herkkyyden hei- 
koille johteille ja hyvän tunkeutumiskyvyn johta- 
vien kerrosten läpi 

- useita kelajärjestelmiä 400 X 400 m2:iin saakka, 
joilla saavutetaan hyvä syvyysulottuvuus 

- m i k rop rose ss o r i, jo ka s u o ritt aa a I w stava ¡I tu I I< i n - 
nan jo mittauspaikalla 



VALMISTUSTA JA MYYNTI& 
vuodesta 1967 

TIM ANTTISYV#KAI WAUSVX 88 N EET 
TlMANTTlSYVff KAlRAU 

MAAPER&TUTKIMUSKOMEET 

TEHONSIIRRON ASIANTUNTIJA 

Monipuolinen tehonsiirtolaitepalvelumme tarjoaa 
O neuvontaa käyttökysymyksissä 
O sijoitus- ja perustussuunnitelmat 
O huolto alvelua 

O ennakoivaa vianetsintää 
- ääni- ja värähtelymittaukset 
- materiaalitutkimukset 

O linjaus P askelmat 

Toimitamme mm. 
O komponettistandardoituja teollisuusvaihteita 
O mekaanisia käyttöjärjestelmiä 
O laivavaihteita 
O erikoisvaihteita 
O hammaskytkimiä 
O elastisia tappikytkimiä 

Valmet Oy Rautpohjan Tehdas 
PL 158, 40101 Jyväskylä 10 
Puh. (941) 215100. Tlx 28213 valrp sf 





Hydraulivasara Rammer S 800 ja hydraulipuomi RL 5000 sälei köllä Kotalahden 
kaivo ksessa. 
Tiedustelut Rammer Oy puh. 918 - 21 771, telex 16265. 

Kannattava siioit us : 
Kovan käytännön 

testaamat varrna- 
toirniset kaivoskoneet 

Neuvostol iitosta. 
OMURSKAIMET O MYLLYT. PORAKONEETo KAIVUKONEET 

Kannattavuus on kaivoskoneille asetettava keskei- 
sin vaatimus. Kannattavuuden muodostavat edullinen 
hankintahinta, I uotettava toiminta, kestävyys. 

Neuvostol i ittolaiset kaivoskoneet vastaavat vii mei- 
sim män teknolog ¡an vaat i mu ksia. Koneiden om i nai- 
suudet on suurtuotanto hionut sellaisiksi, että kaivos- 
työ tuottaa ja toiminta kannattaa. 

Kilpailukykyinen hinta on tietysti oleellinen osa 
kokonaiskan nattavu utta. 

Ottakaa neuvotellaan. yhteys, n t uoja 0 y k 0 n 1 1 s to a b 

Lonnrotinkatu 25 
00180 Helsinki 18 
Puh 90-645011,  telex 12-1237 

VI O M A5vJFo$EX P O RT Tama karamurskain on toiminut Paraisten Kalkki Oy n 
kalkkikaivoksella vuodesta 1974 Murskaimen paino on 
260 tn nettovuositeho n 4 O00 O00 tn malmia 



KOYO laakereilla on suuri 

kantokyky ja pitkä käyttijikä 

Koyo laakereiden lujuus, luotettavuus 
ja pitkä kestoi kä ovat Koyon käyttämän 
tyh j iösul atetun teräksen rae rakenteen 
ansiota. Koyon patentoima laakeriren- 
kaiden tyssäystaonta- ja valssausme- 
netelmä takaa rakeiden oikean suun- 
taisuuden. Koyo laakereiden käyttb- 
varmuuden ansiosta niillä on suurin 
markkinaosuus Japanissa. Noin puo- 
let Japanin vierintälaakereiden koko 
viennistä - kuula-, neula- ja rullalaa- 
kerit mukaan laskettuina - tulee 
Koyon neljältä huippuajanmukaiselta 
tehtaalta. Tulevatko Teidän laakerin- 
ne? 

Koyon tyssäystaontarne- Raerakenne tavanomai- 
netelmän mukainen rae- sessa laakerin renkaassa. 
rakenne. 

I Maahantuoja: 

Höyläämötie 3, 00380 Helsinki 38. 
Puh. 553155 

Vuoriteollisuuden 
suurhankkija 

Algol ja vuoriteollisuus. Yhteistyöllä 
on jo' vuosikymmenien perinteet. Sen 
kokemuksen pohjalta me tänäänkin toi- 
mimme. 

Edustamme tehtaita, joiden tuotteisiin 
on totuttu luottamaan Su'omessa ja Suo- 
men ulkopuolella: Lurgi, Demag ja Didier. 

Tarjoamme ratkaisuja, joiden taustana 
o'n perusteellinen tekninen tieto, laaja 
tuotevalikoima ja pyrkimys paneutua 
asiaan perinpohjaisesti. 

Osoittakaa ongelmanne meille, kun 
se liittyy vuoriteollisuuden, metallurgian 
tai prosessitekniikan alueille. Mielessän- 
ne voi olla projektin suunnittelu, laite- 
tarve tai kysymys vailla vastausta. Olem- 
me käytettävissänne joka tapauksessa. 

Algol ja vuoriteollisuus on tuotevali- 
koimaa. Kuten esimerkiksi: 
O kaivoshissejä 
0 hihnakuljettimia 
0 mobiilinostureita 
O koneistoja pasutukseen, malmien 

sintraukseen, sintterin 
jäähdyttämiseen 

0 tyhjiökuivausrumpuja 
O uraanimalmin käsittelykoneistoja 
O tulenkestäviä keraamisia aineita 

uunien woraukseen 
0 säh kösuodattimia 

A L G O L  
Eteläranta 8, 00130 Helsinki 13 

Puhelin 90 -176 631 Telex 12-1430 algol sf 



TRELLEBORG V 

Trellex- 
si i rtää I ietteet. Ti iv¡ i st i, 
huoletta, pitkään. 
Trelleborg in kehittämä I ietteen ku Ije- 
tusjärjestelmä perustuu toisiinsa hel- 
posti yhdistettäviin vakiokomponent- 
teihin: letkut, putket, liittimet, tiivisteet. 
Mon i puol i nen var usteval i ko i ma täy- 
dentää järjestelmää. 

Kumivuorattujen letkujen ja putkien 
avulla on luotu järjestelmä, joka on 
helppo asentaa, jonka käyttö- ja yllä- 
pitokustannukset ovat alhaiset ja käyt- 
töikä poikkeuksellisen pitkä. 
Tallbergin Vuorikoneryhmältä saat tar- 
kat tiedot. Soita! 

VUORI KONEET 
Aleksanterinkatu 21,00100 HELSINKI 10 

Huom! 
U us¡ puhelinnumero: 

177 611 



Fagersta SECOROCin valmistusohjelma käsittää täydellisen vali koiman kallio- 
poratuotteita. Talttateräporia, 3-teräporia, kartiotankoja, kierteitettyjä niskatan- 
koja. Risti pääkruunu ja, X-teräkruunuja, nastakruunuja ja kartiokruunuja. Pyörei- 
tä ja 6- ku I maisia jat kotan koja. Köysi kierteel lä, H L- kierteel Iä tai Fl-38- kierteel lä, 
Jat ko holk keja ja nis kakappaleita. 

Kalustoa joka tarpeeseen teitpä reikää 
millä porakoneella tahansa. 

OY GR~NBLOM AB 
MEKAAN IKON KATU 6 00810 HELSINKI 81 
POSTILOKERO 81 00811 HELSINKI 81 
PUH. 90-755 4411 TELEX 12-4542 



LAITTEET TYöN MUKAAN 
KOETELLUISTA KOMPONENTEISTA 

M E K A N I S O I T U U N  P U L T I T U K S E E N  
M E K A N I S O I T U U N  R U S N A U K S E E N  
P N E U M A A T T I S E N A  T A I  H Y D R A U L I S E N A  

TAMPELLA-TAMROCK 33310 TAMPERE 31 PUH. 931 -431 411 TELEX 22193 ROCK SF 



. 4 - .  

;,"f" .-e.^ 
, -  

maan korroosiomahdollisuus 
hitsisaumassa terlksen ollessa 
suorassa kosketuksessa avoimen 
meriveden kanssa. 

kovalle koetukselle. RA EX A RCTIC-rakenne- 
ja paineastiateräkset ovat käytin- 

maalirakenteinen teris pcttäii, niillinen ja taloudellinen ratkaisu 
sielli Rautaruukin kehittimit kohteisiin. jotka sijaitsevat kyl- 
RAEX-teriklaadut kestlvit. miksä ilmanalassa. 

Esimerkkejä t uotekehittelys- RA EX ARCTIC- terlkselle 
tiinime: K A E X  POLAR onjiin- on om i nais ta hy vii hit sat ta vu  us, 
sirkiiöiti varten kehitetty teräs- ja iskusitkeys on erinomainen 

viell -60°C Iiimpötilassa. 

Sielli missi tavallinen nor- 

laat i  Siinä on kyetty 
Rautaruukin metalliopillinen tutkimus tühtää sopivien 

terüslaatujen kehittümiseen erilaisia olosuhteita varten,ju 
toisaalta terüksen ominaisuuksien tuntemiseen niin, ettü 
tieto palvelee entistii paremmin terüksen kiiyttiijäü. 

R A U T A R U U K K I  O Y  
Myynti ja tekninen neuvonta Tutkimuskeskus 
Fredrikinkatu 51 -53,00100 HELSINKI I O  
puhelin 90-601 91 1 

92170 RAAHENSALO 
puhelin 982-301 



f 
S A N D V I K  

VLUlTSE CCrr a 
1508 

5 '  

nVmiestunti 

Peränajo - 1 mies 

l I- 

-- 

ATLAS COPCO 
Vattuniemenkatu 2, 
00210 Helsinki 21, 
puh. (90) 670 112, 
sekä Turku, Tampere, 
Kuopio ja Kokkola. 
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