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JOHDANTO JA SUORITETUT TUTKIMUKSET

Tutkimusalue, jota tässä selvityksessä nimitetään Hokkalammen

alueeksi, sijaitsee Pohjois-Karjalan läänissä, Kontiolahden

kunnassa, karttalehden 4224 koilliskulmassa. Lähimmästä

kaupungista - Joensuusta - on alueelle matkaa 35 km.

Hokkalammen alue on tyypillistä karjalaista vaaramaisemaa, jota

luonnehtii kalliopaljastumien runsaus ja topografian

pienipiirteisyys.

Tutkimukset aloitettiin keväällä 1979, jolloin allekirjoittanut

toimitti Geologiselle tutkimuslaitokselle joukon keräämiään

näytteitä. Näytteiden keskimääräinen kyaniittipitoisuus oli n. 20

p%. Näytteet olivat peräisin Helsingin yliopiston

kartoituskurssilta, jota johti apul.prof. G. Gaal. Vuosina 1979

-1981 alueen tutkimuksista vastasi geologi Yrjö Pekkala ja 1982

-1984 geologi Jukka Marmo.

Tutkimusten tavoitteena oli rajata alueen

alumiinisilikaattiesiintymät, selvittää niiden pitoisuustaso sekä

arvioida alustavasti esiintymien rikastettavuutta ja soveltuvuutta

tulenkestävien tuotteiden raaka-aineiksi.

Aluksi alueelta kerättiin pintanäytteitä ja tehtiin geologisia

kartoituksia - käyttökelpoisuutta arvioitiin tässä vaiheessa

rikastuskokeilla. Materiaalista valmistui yliopistollinen

opinnäyte (Marmo, 1981).

Syväkairauksiin ryhdyttiin syksyllä 1981, niitä jatkettiin

keväällä 1982 sekä edelleen kesällä 1983. Kaikkiaan kairattiin

31 reikää, yhteispituudeltaan 2775,20 m.

Laboratoriomittakaavaisia rikastuskokeita sekä 35 tonnin erän

koetehdasajo teetettiin VTT:n mineraalitekniikan laboratoriossa.

Termisiä selvityksiä tehtiin VTT:n betoni- ja silikaattitekniikan

laboratoriossa.
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Tarkat kemialliset analyysit - eritoten alkalien, raudan ja

alumiinin sekä titaanin suhteen - ovat ratkaisevia tulenkestävien

raaka-aineiden laadun määrittelyn kannalta. Kemialliset analyysit

tehtiin Geologian tutkimuskeskuksen geokemian osastossa

XRF-menetelmällä ja hivenaineanalyysit VTT:n

reaktorilaboratoriossa neutronaktivointimenetelmällä

2. HOKKALAMMEN ALUEEN GEOLOGISET YLEISPIIRTEET

Hokkalammen alueella esiintyy svekokarjalaisessa orogeniassa

deformoituneita ja metamorfoituneita varhaisproterotsooisia ja

arkeisia kivilajeja. Ensinmainituista vallitsevat autoktoniset ja

para-autoktoniset metasedimentit ja emäksiset juonikivet. Nämä

sijoittuvat stratigrafisesti Karelidien alaosiin ja rajoittuvat alueen

länsireunassa ylityöntojen johdosta osittain alloktonisiin

metapeliitteihin ja -grauvakoihin.

Alueen metasedimentit voidaan stratigrafisesti jaottaa

seuraavasti:

ylin metapeliitit ja -grauvakat

ortokvartsiitit, subarkoosiset serisiittikvartsiitit,

serisiitti-kvartsiliuskeet

alin arkoosiset metakonglomeraatit, diamiktiitit ja

metasavi-silttikivet

Alumiinisilikaattiesiintymät liittyvät alunperin noin 100 metrin

vahvuisen serisiitti-kvartsiliuskesysteemin yläosaan. Systeemissä

voidaan erottaa kolme vähitellen toisikseen vaihettuvaa

kemiallis-mineralogista vyöhykettä:

ylin - kyaniitti- ja andalusiittipitoinen serisiitti-

kvartsiliuske

- kloritoidipitoinen

alin - serisiitti-kvartsiliuske
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Kyaniitti- ja andalusiittipitoisessa serisiitti-kvartsiliuskeessa ovat korkeimmat 
alumiini- ja titaanipitoisuudet sekä alhaisimmat alkali- ja rautapitoisuudet ja  
K20/Al203 -moolisuhde. Mainittu suhde on tärkein alumiinisilikaattien määrää 
kivessä ilmentävä tekijä - mitä pienempi suhde sitä suurempi kyaniitti- ja 
andalusiittipitoisuus. Rautapitoisuuden kohoaminen vaikuttaa lähinnä 
kloritoidipitoisuutta kasvattavasti. 

Serisiitti-kvartsiliuskeiden päämineraalien - serisiitin, kvartsin, kaoliniitin, 
kyaniitin, andalusiitin ja kloritoidin - summa on poikkeuksetta yli 95 p%. Lisäksi 
esiintyy pieniä määriä pyrofylliittiä, turmaliinia, hematiittia, rikkikiisua, rutiilia 
ja zirkonia. 

Geneettisesti serisiitti-kvartsiliuskeet edustaa metamorfoitunutta ja 
deformoitunutta kemiallista rapautumiskuorta, joka syntyi noin 2,3 miljardia 
vuotta sitten. Kemialliset analyysit osoittavat rapautumisen olleen läpikotaista ja 
kaoliinityyppistä. Rapautuma syntyi Karelidien alaosien konglomeraattisista 
sorista, diamiktiiteistä ja savi-silttikivistä. 

Kyaniitin ja andalusitin keskinäistä suhdetta kontrolloi aluemetamorfoosin aikana 
vallinnut paikallinen stressikenttä. Ylityöntöjen aikana paineolosuhteet kohosivat 
alueellisesti jonkin verran andalusiitin stabiilisuusrajan yläpuolelle. Paikallisesti 
stressikenttä jakaantui kuitenkin minimeihin (esim. poimunkärjet) ja maksimeihin 
(poimunkyljet). Tämän seurauksena andalusiitti muuttui kyaniitiksi pääosin vain 
painemaksimeissa, - minimeissä andalusiitti saattoi säilyä lähes muuttumatta. 
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3. ANDALUSIITIN JA KYANIITIN PITOISUUSTASOMÄÄRITYKSET

Pitoisuustasot määritettiin separoimalla jauhetuista ja pestyistä

näytteistä raskasfraktio. Väliaineena käytettiin dijodometaanin

(CH2 I2) ja asetonin seosta,jonka.tiheys oli 2,96 g/cm3.

Pitoisuustaso eli raskasfraktion osuus laskettiin

painoprosentteina pesemättömän näytteen painosta.

Separointianalyysejä tehtiin kaikkiaan n. 450 kpl.

Raskasfraktion Al2 03-pitoisuus on XRF-silikaattianalyysien

perusteella vähintään 56,0 %, - mikä vastaa noin 90 %:n

andalusiitti/kyaniittipitoisuutta. Kyaniitin ja andalusiitin

lisäksi raskasfraktiossa esiintyy mineraalirakeina turmaliinia,

rutiilia, rikkikiisua, hematiittia:ja zirkonia - (joskus myös

kloritoidia), yhteensä 0,4 - 3,0 %. Muina epäpuhtauksina on hiukan

kaoliniittia ja kvartsia, jotka esiintyvät sulkeumina kyaniitissa

ja andalusiitissa.

Kyaniitti- ja andalusiittipitoisuutta raskasfraktiossa voidaan

kohottaa väliaineen tiheyttä suurentamalla. Jos esimerkiksi

käytetään seosta, jonka tiheys on 3,15 g/cm3, pienenee

raskasfraktion saanti 30 - 100 %. Tällöin raskasfraktiossa ei

esiinny andalusiittia, koska sen maksimitiheys on 3,15 g/cm3.

4. MALMIARVIOT

Esitetyt malmiarviot perustuvat separointianalyysien tuloksiin.

Analysoitavat näytteet valmistettiin seuraavasti: Kairasydämet

halkaistiin ja yhdistettiin kahden metrin välein, minkä jälkeen ne

murskattiin. Murskatuista näytteistä yhdistettiin edelleen 1 kg:n

painoisia 10 kairausmetriä vastaavia jaksoja, jotka jauhettiin alle

0,3 mm:n raekokoon. Homogenisoiduista jaksoista punnittiin 25 g:n

painoisia analyysinäytteitä, joista pesun jälkeen separoitiin

raskasfraktio.
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Kairausprofiileihin liittyvät massat on laskettu seuraavasti:

profiilin vaikutusalue käsittää sadan metrin levyisen yläja

alapinnoiltaan epäsäännöllisen muotoisen laatan, jonka

puolittajatason kairausprofiili muodostaa. Yksittäisten

reikien_vaikutusalue profiilin tasossa syntyy vierekkäisten

reikien väliin piirretyistä puolittajaviivoista. Vaikutustilan

puolestaan määräävät puolittajaviivoista profiilia vastaan

kohtisuoraan piirrettyjen puolittajapintojen kairausprofiilin

vaikutustilasta lohkomat kappaleet. Yksittäisten anayysien

vaikutustila määräytyy analyysivälin alku- ja loppupisteistä

kairanreikää vastaan kohtisuoraan piirrettyjen tasojen ko. reiän

vaikutustilasta lohkomat kappaleet.

Kiven laskennallinen tiheys Hokkalammen esiintymissä on

keskimäärin 2,7 g/cm3. Tätä arvoa on käytetty tilavuusyksiköiden

muuntamisessa massayksiköiksi. Keskiarvotiheyden käyttäminen

kuvastuu korkeilla pitoisuustasoilla siten, että lasketut

tonnimäärät jäävät 2 - 3 % todellista pienemmiksi. Alhaisilla

pitoisuustasoilla vaikutus on päinvastainen.

5. ALUEEN KYANIITTI- JA ANDALUSIITTIESIINTYMÄT

Alueelta on rajattu ja alustavasti arvioitu kuusi

kyaniitti-andalusiittiesiintymää (liitteet 1 ja 2,kuva 1),joista

viisi sijaitsee Hokkalammen läheisyydessä, ja yksi näistä hieman

erillään n. 2 km Hokkalammesta pohjoiseen. Esiintymät on nimetty

seuraavasti:

1. Hokkalampi W

2. Hokkalampi NE

3. Kirvesvaara

4. Jukarlanvaara W

5. Jukarlanvaara E

6. Sammakkovaara.

Kirvesvaaran esiintymässä vallitseva alumiinisilikaatti on

andalusiitti, muissa kyaniitti..Koska esiintymät poikkeavat varsin

vähän toisistaan ne on kuvattu seuraavassa yhteisesti.
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5.1. Tektoniikka

Alueella on erotettavissa kaksi plastista deformaatiovaihetta, ja

yksi näiden väliin ajallisesti sijoittuva kataklastinen vaihe.

Pääpoimutusfaasin (D1) tuloksena syntyivät pohjois-eteläsuuntaiset

loivasti (alle 10°) pohjoiseen kaatuvat antikliinit ja synkliinit.

Vaiheen loppupuolella kehittyi ylityöntöjä, jolloin poimujen itäiset

kyljet kaatuivat osittain yli. Tästä johtuen poimujen itäkyljet ovat

vain paikoin paljastuneita. Ylityönnöt aiheuttivat myös

siirrostumista, jolloin poimujen länsikyljillä syntyi murtumakohtiin

suomurakenteita ja itäkyljillä lohkoutumista rotaation vaikutuksesta

jyrkästi E kaatuvia pintoja pitkin. D1 määrää

kyaniitti-andalusiittiesiintymien kenttäkaateen, joka on 30-45°W.

Kolmannen deformaatiovaiheen aikana kivet poimuttuivat lievästi

uudelleen nyt 20-30°SW kaatuvan poimuakselin suhteen Hokkalammen

esiintymät sijaitsevat D3-synkliinissä ja Sammakkovaara

analogisesti toisessa synkliinissä, joka sijaitsee

ensinmainitusta n. 2 km luoteeseen. Tektoniset pääpiirteet on

esitetty kuvassa 1.

5.2. Rajoittavat kivilajit

Kyaniitti-andalusiittiesiintymät rajautuvat stratigrafisesti

yläpuolelta ortokvartsiittimuodostumaan ja alapuolelta

kloritoidipitoiseen serisiitti-kvartsiliuskeeseen. Tämä

alkuperäinen suhde on voimakkaasta deformaatiosta ja

siirrostumisesta johtuen paikallisesti häiriintynyt. Hokkalampi W-

ja NE-esiintymiä samoin kuin Jukarlanvaara W- ja E-esiintymiä

erottaa toisistaan metadiabaasijuoni. Esiintymiä rajoittavat

kivilajit ilmenevät kuvasta 1.
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5.3. Mineralogiset yleispiirteet

Ohuthietutkimusten, röntgenografisten määritysten ja

silikaattianalyysien perusteella esiintymät poikkeavat varsin

vähän toisistaan. Päämineraalit ovat kvartsi (55 -65 p%),

kyaniitti ja andalusiitti (5 - 30 p%), kaoliniitti (5 - 15 p%)

ja serisiitti (7 - 20 p%). Pyrofylliittiä saattaa joskus

esiintyä runsaastikin. Aksessorimineraalit ovat kloritoidi,

turmaliini, hematiitti, rutiili, rikkikiisu ja zirkoni.

Kvartsi esiintyy joko juonikvartsifragmentteina (∅  2 - 400 mm),

matriksimineraalina tai mikroskooppisen pieninä sulkeumina

kyaniitissa ja andalusiitissa.

Kyaniitti ja andalusiitti ovat kiteytyneet porfyroblasteiksi.

Kyaniitti on mikroskooppisten ja röntgentutkimusten mukaan

pääosin hyvin puhdasta. Sulkeumina tavataan pieniä määriä

kvartsia ja kaoliniittia. Alhaisilla pitoisuustasoilla

kyaniitti on kiteytynyt matriksiin hyvin pieniksi rakeiksi.

Korkeilla pitoisuustasoilla kyaniitti esiintyy 1 - 13 mm:n

levyisinä harmahtavina raitoina, joissa kyaniittisälöjen

pituus vaihtelee 0,5 - 10 mm:n välillä. Kyaniitti on hieman

läpikuultavaa ja väriltään harmaanvalkoista, harvoin

sinertävää.

Paikoin kyaniitti muodostaa kvartsin kanssa leikkaavia

kyaniitti-kvartsijuonia, joissa kyaniittisälöt ovat

keskittyneet juonen reunoihin ja kvartsi juonen keskiosaan.

Tällöin kyaniitti on väriltään sinistä ja varsin karkeaa -sälöt

saattavat olla 40 mm:n pituisia. Nämä juonet sisältävät paikoin

reliktistä andalusiittia.

Andalusiitti erottuu kivestä punertavina täplinä, joiden

läpimitta vaihtelee 2 - 15 mm:n välillä.

Kyaniittiesiintymissä andalusiitti on varsin epäpuhdasta

sisältäen sulkeumina kvartsia, kaoliniittia sekä usein

kyaniittia. Näissä esiintymissä andalusiitin määrä

vaihtelee suuresti kohoten
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korkeimmillaan 30 %:iin kyaniitin määrästä. Kyaniittiesiintymien

yhteydessä on kuitenkin osueina andalusiitti-kvartsiliuskeita,

joiden kyaniittipitoisuus on alhainen.

Kirvesvaarassa andalusiitti on pääosin varsin puhdasta eritoten kun

kyaniittia esiintyy vähän tai ei lainkaan. Vain esiintymän länsireuna

on kyaniittivaltainen. Paikoitellen andalusiitti muodostaa 5 - 15

mm:n levyisiä punertavia raitoja. Lisäksi kairauksissa todettiin

andalusiitti-kvartsijuoni, jota lävistettiin noin 25 metrin

vahvuudelta. Andalusiitin raekoko tässä juonessa on 10 - 50 mm, eikä

siinä ole juuri lainkaan kyaniittia.

Kaoliniitti esiintyy pääasiassa andalusiitin muuttumistuloksena tai

sulkeumina andalusiitissa. Joskus andalusiitti saattaa olla lähes

täysin kaoliniittiutunutta, jolloin kaoliniittipitoisuus voi kohota

15 %:iin. Väriltään se on valkoista.

Serisiitti muodostaa kiveen yleensä muutaman millimetrin

vahvuisia raitoja, jotka ympäröivät kvartsifragmentteja sekä

kyaniitti- ja andalusiittiporfyroblasteja. Väriltään se on

hieman kellertävää tai vihertävänsävyistä.

Pyrofylliitin yleisin esiintymistapa on reaktiosaumana kyaniittija

andalusiittiporfyroblastien välissä.

Muut aksessorimineraalit esiintyvät pieninä itsenäisinä rakeina

matriksissa. Poikkeuksen muodostaa turmaliini, jota on havaittu (1)

mobiloitumisesta johtuen porfyroblasteiksi kiteytyneenä, (2)

detritaalirakeina matriksissa sekä (3) mustina turmaliini-

kvartsifragmentteina, joiden läpimitta vaihtelee muutamasta

millimetristä 15 cm:iin.
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5.4. Esiintymien koko ja pitoisuustasot

Esiintymien, niistä kerättyjen pintanäytteiden ja

syväkairanreikien sijainti selviävät liitteistä 1 ja 2.

Esiintymäkohtaiset pintapitoisuuskartat, joihin on lisäksi

piirretty kairanreiät ja niiden pitoisuustasot maanpintaan

projisoituina on esitetty liitteissä 2-7.

Kairausprofiilikohtaiset malmiarviot eri esiintymien osalta

selviävät liitteistä 8-18.

Hokkalammen alueen kuuden alumiinisilikaattiesiintymän on

todettu sisältävän yhteensä 26,5 miljoonaa tonnia kiveä, jossa

raskasfraktion osuus on keskimäärin 13,7 p%. Esiintymien

pintapuhkeamien ala on yhteensä noin 50 ha, josta on

kairauksilla tutkittu 40 %. Todennäköiset varat ovat siten

huomattavasti suuremmat - mahdollisesti 50 - 80 milj. tonnia.

Maapeitteet ovat ohuet, yleensä alle 0,5 metriä. Taulukkoon 1

on koottu esiintymäkohtaisesti seuraavat tiedot: (1)

pintapuhkeaman ala, (2)kairausaste s.o. kuinka suuri osuus

pintapuhkeamasta tutkittiin kairaamalla edelläselostettuun

malmiarviotekniikkaan perustuen, (3) todetut varat, (4)

todennäköiset varat, (5) maapeitteiden keskimääräinen vahvuus,

sekä (6) suoritetut rikastus- ja termiset kokeet.

Todetut malmivarat eri esiintymien osalta on jaettu

pitoisuusluokkiin I-IV seuraavasti:

luokka I raskasfraktiota (d > 2.96)

” II ”

” III ”

” IV ”

17,6 - 21,5 p%

14,1 - 17,5 p%

10,6 - 14,5 p%

6,0 - 10,5 p%

Todettujen massojen jakautuminen pitoisuusluokkiin eri

esiintymissä ilmenee taulukosta 2. Yleisesti voidaan todeta

korkeimpien pitoisuustasojen sijoittuvan esiintymien
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Hokkalampi NE- ja Jukarlanvaara-E-esiintymät poikkeavat

keskimääräisiltä pitoisuustasoiltaan alueen muista esiintymistä.

Poikkeama on kuitenkin näennäinen ja johtuu kairausteknisistä

syistä. Hokkalampi NE:n osalta kyse on siitä, että esiintymä

kairattiin pääosin kevyellä "Winkie"-kalustolla. Tästä johtuen reiät

jäivät lyhyiksi, ja siten vain esiintymän todennäköisesti parhaat

osat saatiin selvitetyksi. Jukarlanvaarassa taas kalustoa ei

pystytty - maaston vaikeakulkuisuuden ja talviolosuhteiden takia -

sijoittamaan aiotuille kohteille. Tämän seurauksena jouduttiin

kairaamaan esiintymän heikointa osaa.

Esiintymien syvyysulottuvuus vaihtelee 10 - 100 metrin välillä.

Vahvuusvaihtelut ja keskimääräinen vahvuus on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Hokkalammen alumiinisilikaattiesiintymien

syvyysulottuvuusvaihtelu ja keskimääräinen syvyysulottuvuus.

Esiintymä Kairauksissa todettu Keskimääräinen
vahvuusvaihtelu vahvuus

Hokkalampi W 20-100 m 70-80 m

Hokkalampi NE 25- 75 m väh. 45 m

Kirvesvaara 25- 70 m 55 m

Jukarlanvaara W 10- 30 m tuntematon

Jukarlanvaara E - -

Sammakkovaara 20- 60 m 45 m
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5.5. Kemialliset yleispiirteet

Hokkalammen esiintymien kemiallista koostumusta luonnehtii korkea

Si02 -pitoisuus (75 - 80 $), kohtalainen Al203 -pitoisuus (15 - 20 %)

sekä alhaiset alkali- ja rautapitoisuudet. Esiintymien keskimääräiset

kemialliset koostumukset pääkomponenttien suhteen ilmenevät

taulukosta 4. Hokkalampi W:n osalta on analyysimäärästä johtuen voitu

laskea myös pitoisuusluokkakohtaiset, tonnimäärillä painotetut

keskimääräiset koostumukset. Muiden esiintymien osalta luvut ovat

analyysien keskiarvoja.

Ilmoitetut natriumpitoisuudet ovat epätarkkoja, koska ne sattuvat

XRF-analyysien määritysrajalle, jolloin suhteellinen virheprosentti

saattaa kohota 50:een. VTT:m reaktorilaboratoriossa teetettyjen

neutronaktivointianalyysien mukaan Na20-pitoisuus on yleensä

n.0,10%. Arvo lienee lähellä todellista, koska menetelmä on varsin

tarkka alhaisilla Na20-pitoisuuksilla. Myös rautapitoisuudet

saattavat olla jossakin määrin epätarkkoja -

neutroniaktivointimenetelmällä saadut tulokset olivat yleensä 30 -

40 % alhaisempia kuin XRF-menetelmällä saadut arvot.

6. RIKASTUSTEKNISET SELVITYKSET

Rikastuskokeet teetettiin VTT:n mineraalitekniikan laboratoriossa.

Taloudellisista rajotteista johtuen tutkittiin vain Hokkalampi

W-esiintymän näytteitä. Kokeita tehtiin sekä laboratorio- että

koetehdasmittakaavassa.

6.1. Laboratoriomittakaavaiset rikastuskokeet

Kokeissa kyaniittia pyrittiin rikastamaan ainoastaan vaahdottamalla.

Saatujen rikasteiden raskasfraktiotasot vaihtelivat 70 - 93 %:n

välillä ja suhteellinen saanti 50 - 60 %:in välillä.
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Erään 86 % raskasfraktiota sisältävän rikasteen Al203 -

pitoisuus XRF analyysin mukaan 47,1 %, mikä vastaa

teoreettisesti 75 %:n kyaniittipitoisuutta. 14 %:n osuus eli

kevyt fraktio koostui pääosin hienojakoisesta kvartsista,

jonka ohella esiintyi vähän kiillettä. Parhaan rikasteen

teoreettinen kyaniittipitoisuus oli noin 83 %, mikä vastaa

noin 52 %:n Al203-pitoisuutta. Rikaste oli kolmasti kerrattu.

Kiven laskennallisesta kyaniittisisällöstä saatiin mainitussa

tapauksessa rikasteeseen 55 %. Kokeen muut keskeiset tulokset

ilmenevät taulukosta 5.

Taulukko 5. Erään laboratoriomittakaavaisen

rikastuskokeen tulokset (VTT MRG359).

Tuote Paino % Kya % Saanti %

Syöte 21,4

Lieju 20,1 21,4

Kiillerikaste 16,6 8,8

Kertausjäte 1 7,1 6,5 2,2

Kertausjäte 2+3 7,0 43,5 14,2

Kyaniittirikaste 12,7 92,8 55,1

Jäte 36,7 1,0 1,7

6.2. Koetehdasajo

Suoritustapa ja keskeiset tulokset

Koetehdasajo tehtiin n. 35 tonnin erästä, jonka

keskimääräinen kyaniittipitoisuus oli 18 g. Kyaniittia

pyrittiin rikastamaan vaahdottamalla,Joka kerrattiin

kahdesti. Prosessikaavio on esitetty kuvassa 2.

Jauhatusmenetelmänä käytettiin joko tanko- ja kuulamyllyä

tai tankomyllyä sulkeisessa piirissä.





Koetehdasajon jauhatuspiirin ja liejunerotuksen tuotteiden

raekokojakaumat, kun jauhatuspiirissä olivat tanko- ja kuulamylly

(A) tai tankomylly (B), on esitetty taulukossa 6.

Taulukosta 7 selviävät tuotteiden prosentuaaliset osuudet,

kyaniittipitoisuudet ja kyaniitin saanti tuotteisiin, kun

jauhatuspiirissä olivat tanko- ja kuulamylly (A) tai vain

tankomylly (B).

Tulosten arviointi

Jauhatus. Jauhatus osoittautui ongelmalliseksi. Koska kyaniitti ei

jauhatuksessa fraktioitunut ja koska kivi on helposti jauhautuva,

on jauhatuksen optimoinnilla vaahdotukseen menevän kyaniitin

määrään ja raekokojakaumaan oleellinen vaikutus. Liejun määrää

saatiin laskettua 36 %, kun kuulamylly poistettiin piiristä.

Samalla vaahdotukseen menevän tavaran raekokojakauma muuttui siten,

että 106-297 mikronin osuus kohosi 34 %:sta 45,5 %:iin.

Vaahdotuksen "terävyyttä" ajatellen ihanteellisin raekokoalue on

100-300 mikronia. Kuulamyllyn poistaminen näkyi siten rikasteen

korkeampana kyaniittipitoisuutena, parantuneena saantina, ja ehkä

myös alhaisempana kyaniittipitoisuutena kiillerikasteessa.

Liejunerotus. Liejun erotus onnistui heikonlaisesti. Tämä ilmeni

vaahdotuksessa liejun paakkuuntumisena, mikä haittasi

vaahdotuksen terävyyttä.

Vaahdotus. Osin epäonnistuneen jauhatuksen ja ilmeisesti varsinkin

epäonnistuneen liejunerotuksen vuoksi prosessi oli heikosti

hallinnassa. Kun jauhatuspiirissä olivat sekä tanko- että

kuulamylly, rikastui kyaniittia ylipäänsä vain ajoittain. Vasta kun

kuulamylly poistettiin piiristä, saatiin kyaniitti rikastumaan

lähes koko koeajon ajan.
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Tuotteista

Kyaniittirikasteen määrä jäi varsin alhaiseksi. Kun jauhatuspiirissä

oli tanko- ja kuulamylly, saatiin kyaniittirikastetta 10,5 % ja kun

käytettiin vain tankomyllyä 12,5 %. Näinollen kiven

kyaniittisisällöstä saatiin rikasteeseen vain 37 - 47,5 %. Tämä

johtui pääosin siitä, että kiillerikasteen kyaniittipitoisuus jäi

korkeaksi (30 - 35 %), vastaten kiven kyaniittisitällöstä noin 20

%:a. Toisaalta kyaniittivaahdotuksen kertausjätteidenkin

kyaniittipitoisuudet jäivät korkeiksi - 48,5 -67 %. Kertausjätteet

voidaan kuitenkin liittää kiertoon, jolloin suhteellinen saanti

voisi kohota 55 %:iin. Parhaan kyaniittirikasteen raskasfraktiotaso

oli 83,5 p%, mikä vastaa 75 % teoreettista kyaniittipitoisuutta.

Rikasteen Al203 -pitoisuus oli 47,0 p%.

Kiillerikaste koostui pääosin serisiitistä ja kaoliniitista ja

-kyaniitista. Lisäksi siinä esiintyi pieniä määriä

"hienokvartsia".

Rikastusjäte oli varsin puhdasta kvartsia. Lisäksi se sisälsi jonkin

verran kyaniittia, noin 1,5 - 2,2 %, sekä pieniä määriä myllyrautaa

ja turmaliinia. Jätteessä oleva kyaniitti oli karkearakeista,

selvästi yli vaahdotushienouden. Yhteenvetona rikastuskokeista

voidaan todeta Hokkalampi W -esiintymän vaikuttavan 
rikastuskelpoiselta - huolimatta osittain epäonnistuneesta

koetehdasajosta.

6.3. Vaihtoehtoiset rikastusmenetelmät

Kyaniitti ja andalusiitti ovat raskasmineraaleja, joten niiden

rikastaminen on mahdollista raskasväliaineiden käyttöön

perustuvilla menetelmillä. Esimerkiksi magnetiitin, ferrosilikonin

ja veden suspensio on eräs kaupallisista raskasväliaineista. Mm.

Ranskassa Bretagnen niemimaalla sijaitseva Glomelin

andalusiittikaivos (vuosituotanto n. 50 000 tn andalusiittia)

käyttää tällaista menetelmää.



- 22 -

Glomelin malmi sisältää keskimäärin 13 % andalusiittia,

josta saadaan rikastettua 77 %. Kivilajina on rikkikiisupitoinen

andalusiittikiilleliuske, jonka päämineraalit ovat kvartsi,

biotiitti, muskoviitti ja andalusiitti. Rikastusprosessi on

monivaiheinen käsittäen raskasväliainekäsittelyn lisäksi

vahvamagneettisia ja sähköisiä menetelmiä.

Kontiolahden alumiinisilikaattiesiintymien mineralogia on

edelliseen verrattuna yksinkertainen. Mikäli puhtaaksijauhatuksen

raekoko ei aseta estettä raskasväliaiheiden avulla rikastamiselle,

voi ko. menetelmä osoittautua rikasteen saannin ja puhtausasteen
osalta vaahdottamista tehokkaammaksi.

Sopivaksi esirikastusmenetelmäksi - varsinaisesta

rikastusmenetelmästä riippumatta - voisi soveltua tärypöytä.

7. TERMISET TUTKIMUKSET

Termisiä tutkimuksia tehtiin VTT:n betoni- ja silikaattitekniikan

laboratoriossa. Tavoitteena oli selvittää kyaniitti-

andalusiittiseparaattien puhtautta, kyaniitin ja andalusiitin

kalsinoitumisreaktioon liittyvän tilavuuden muutoksen avulla.

Muutokseen liittyy puhtaalla kyaniitilla 18 %:n tilavuuden kasvu,

kun taas andalusiitilla vastaava arvo on alle 5 % (muutoslämpötila

molemmilla mineraaleilla 1350°C). Näytteitä tutkittiin kaikkiaan 11

kpl, joista 7 kpl oli Hokkalampi W-esiintymästä, 3 kpl Kirvesvaaran

esiintymästä ja 1 kpl Hokkalampi NE-esiintymästä. Puhta£mmat

kyaniittinäytteet olivat molemmista Hokkalampien esiintymistä ja

puhtaimmat andalusiittinäytteet Kirvesvaaran esiintymästä. Kaikki

näytteet kestivät sulamatta ainakin 1500°C:n lämpötilan. Keskeiset

tulokset on esitetty taulukossa 8.
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8.1. Al203 -pohjaiset tulenkestävät tuotteet

Al203 -pohjaisten tulenkestävien materiaalien vuotuinen tarve maassamme 
on noin 15 000 tonnia. Määrä jakautuu siten, että aloksituotteiden (Al2 03 
yli 45 %) osuus on n. 7 700 tonnia, samottituotteiden (Al2O3 30 - 45 %) 
n. 5 300 tonnia ja masuunimassojen n. 2 300 tonnia. 

.Kyaniitti ja andalusiitti ovat tavallisImmat tämän.käyttöalueen 
mineraaliset raaka-aineet. Kyaniitin ja andalusiitin ominaisuudet 
poikkeavat tässä suhteessa toisistaan. 

Kyaniitti ja andalusiitti muuttuvat niitä kuumennettaessa 1350°C:n 
lämpötiloissa mulliitiksi ja kvartsiksi. Kyaniitilla liittyy tähän muutokseen 
voimakasta laajenemista, mistä johtuen se täytyy ennen rakenteisiin 
sijoittamista kalsinoida eli polttaa mulliitiksi. Tämä lisää luonnollisesti 
jalostuskustannuksia huomattavasti. Toisaalta kyaniittia käytetään 
sellaisenaan massoissa, joissa sen laajenemisominaisuutta voidaan käyttää 
hyväksi massan muiden komponenttien kutistumisen kompensoimiseksi. 

Hokkalammen alumiinisilikaattiesiintymiin, erityisesti Kirvesvaaran 
esiintymään, liittyy merkittäviä andalusiittivaltaisia tai pelkästään 
andalusiittia alumiinisilikaattina sisältäviä osueita. Ohuthie-, 
röntgenanalyyttisten ja termisten tutkimusten sekä 
raskasfraktioseparointien perusteella on todennäköistä, että andalusiitin 
rikastaminen riittävän puhtaana näistä osueista on mahdollista. Geologian 
tutkimuskeskuksen toimesta ei rikastuskokeisiin tässä suhteessa 
kuitenkaan ryhdytty. 

Mikäli alumiinisilikaattipohjaisten tulenkestävien materiaalien käyttö 
maassamme jatkuu nykyisessä laajuudessaan, riittäisi pelkästään 
Hokkalampi W-esiintymän kyaniittivarat noin 80:ksi vuodeksi. Oletettavasti 
myös alueen muut esiintymät ovat rikastuskelpoisia, joten esiintymät 
kokonaisuudessaan riittäisivät useiksi sadoiksi vuosiksi. 



8.2. Tulenkestävät sementit ja laastit

Tulenkestäviä sementtejä tarvitaan tulenkestävien tiilien

muuraamisessa, jos vaaditaan sitomiskyky

huoneenlämpötilassa. Laasteja käytetään samaan

tarkoitukseen, mutta ne sitovat vasta yli 900°C:n
lämpötiloissa. Käytetyt määrät ovat yleensä 8 - 20 %

Tällaiset laastit ja sementit koostuvat yleensä kvartsin ja

alumiinimineraalien seoksista. Sopivalla esirikastuksella -

esimerkiksi tärypöytää käyttämällä -voitaisiin tuotteen

Al2O3-pitoisuutta kohottaa sellaiseksi, että tuotteen

kemiallinen koostumus vastaisi käyttölämpötila-alueetta

1200-1600° C. Tämän kaltaisten materiaalien vuotuinen tarve

maassamme on n. 1 000 - 1 500 tonnia.

8.3. Taloustiilet ja rakennustiilet

Hokkalammen alueen alumiinisilikaattikivet saattavat soveltua

sellaisinaan - vain sopivaan kokoon murskattuina

tiiliteollisuuden raaka-aineiksi. Tähän viittaavat mm.

seuraavat kivien ominaisuudet: helppo jauhautuvuus, kemiallinen

inerttisyys sekä alhaiset rauta- ja alkalipitoisuudet. Kiven

mineraalikoostumuksesta puolestaan seuraa, että materiaalin

väri pysyy poltettaessa valkoisena. Koska kiven

kaoliniittipitoisuus on korkeahko, voitaisiin tiilien sideaine

mahdollisesti valmistaa joko jauhatusjätteestä fraktioimalla

tai vaahdotusprosessin kiillerikasteesta. Tiiliteollisuudessa

ei tällaisen raakaaineen hinnan osuus tuotteen hinnasta liene

kovin korkea. Vuotuiset käyttömäärät saattaisivat helposti

kohota 50 000 –100 000:een tonniin.

8.4. Alumiinin- ja piinlähteenä kuitulasin

Kuitulasin valmistuksessa käytetään eräinä alumiinin ja piin

pääraaka-aineina hienoksi jauhettua kvartsi- ja

kaoliniittirikastetta. Mikäli kyaniitti-andalusiittipohjainen

raaka-aine
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yleensä soveltuu ko. prosessiin, voitaisiin kiveä käyttää sellaisenaan -hienoksi 
jauhettuna - korvaamaan prosessin kvartsi- ja kaoliniittikomponentteja. 

Kemiallisina vaatimuksina ovat korkeahko ja tasainen alumiinipitoisuus, alhainen 
rautapitoisuus (Fe2O3 maks. 0,4 %) sekä hyvin alhaiset alkalipitoisuudet (maks. 
Na20+k20 0,8 %) Hokkalammen alumiinisilikaattiesiintymiin liittyy useita miljoonia 
tonneja kiveä, joka raudan ja alkalien osalta täyttää em. vaatimukset Al2O3 
-pitoisuuden vaihdellessa 17- 20 %:n välillä. Kiven alumiinipitoisuus ei ole 
riittävän korkea yksinomaiseksi alumiinin lähteeksi, mutta pitoisuutta voitaisiin 
kohottaa esimerkiksi esirikastuksella tärypöytää käyttäen tai sekoittamalla kiveen 
sopivia määriä kyaniittitai andalusiittirikastetta. Tämänkaltaisten raakaaineiden 
tarve Suomessa lienee n. 10 000 tn/vuosi. 

8.5. Vaahdotuksessa syntyvän kiillerikasteen ja rikastus 
 jätteen eräistä käyttömahdollisuuksista 

Kiillerikasteen saanti vaihteli koetehdasajossa 12,5 - 14,8 % välillä. Rikasteen 
serisiittipitoisuus oli alustavien tutkimusten mukaan 30 - 50 %, loppuosa koostui 
kaoliniitista, kyaniitista ja kvartsista. Kiillerikaste saattaa soveltua 
alumiiniyhdisteiden ja kalin raaka-aineeksi, mikäli sen sisältämä serisiitti on 
helppoliukoista. Muihin käyttömahdollisuuksiin viitattiin jo edellä. 

Rikastusjätteen määrä vaihteli 40,3 - 48,6 %:n välillä, ja se koostui pääosin 
kvartsista. Jätteestä ei ole käytettävissä kemiallisia analyysejä, mutta sen 
kyaniittipitoisuuden perusteella Al2O3 -pitoisuus jää 1 %:n tuntumaan. Jäte 
saattaisi olla muokattavissa silika-tyyppisten tulenkestävien tuotteiden tai 
lasiteollisuuden raaka-aineiksi. 
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9. YHTEENVETO 

Hokkalammen alueella 1979 - 1984 suoritetuissa tutkimuksissa on paikallistettu ja 
alustavasti arvioitu kuusi kyaniittija andalusiittiesiintymää - Hokkalampi W, 
Hokkalampi NE, Sammakkovaara, Jukarlanvaara W, Jukarlanvaara E ja 
Kirvesvaara. Kaksi ensinmainittua ovat kyaniittivaltaisia, viimeksimainittu 
andalusiittivaltainen ja muut runsaasti sekä kyaniittia että andalusiittia sisältäviä. 
Alueen todetut alumiinisilikaattivarat ovat ainakin 26,5 miljoonaa tonnia, jossa 
keskimääräinen kyaniitti- ja andalusiittipitoisuus on noin 13 p%:a, vaihdellen 6 - 
21,5 p%:n välillä. Todennäköiset varat ovat noin kolminkertaiset. 

Alueen esiintymät ovat sekä mineralogisesti että kemiallisesti 
samankaltaisia. Päämineraalit ovat kvartsi, kyaniitti ja andalusiitti, 
kaoliniitti ja serisiitti. Kemiallista koostumusta luonnehtivat korkea Si02 -
pitoisuus (75 – 80%) kohtalainen Al2O3 -pitoisuus (15 - 20 %) sekä erittäin 
alhaiset rauta- ja alkalipitoisuudet (� Fe2O3 , NaO, K20 1,4 -1,7 p%) . 

Rikastusteknisiä tutkimuksia on tehty vain ensimmäisenä löytyneestä Hokkalampi 
W-esiintymästä. Vaahdotukseen perustuvien rikastuskokeiden -sekä 
laboratoriomittakaavaisten että koetehdasajon - perusteella on ilmeistä, että 
esiintymä on rikastuskelpoinen tulenkestävien tuotteiden raakaaineeksi. Muista 
esiintymistä tehtyjen ohuthie- ja röntgenografisten tutkimusten sekä 
raskasmineraaliseparointien mukaan myös muut viisi esiintymää ovat oletettavasti 
rikastuskelpoisia. Vaihtoehtoiseksi rikastusmenetelmäksi saattaa soveltua 
raskasväliainerikastus. 

Dilatometrisia tutkimuksia teetettiin molemmista Hokkalampien esiintymistä ja 
Kirvesvaaran esiintymästä. Mulliittireaktioon liittyvistä tilavuudenmuutoksista 
päätellen puhtaimmat andalusiittinäytteet (muutos 0 %) olivat Kirvesvaarasta ja 
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puhtaimmat kyaniittinäytteet (muutos -17 %) Hokkalampi NE-

esiintymästä. Lisäksi kokeet osoittivat, että kaikki näytteet

kestivät sulamatta ainakin 1500:n asteen lämpötiloja.

Paitsi aloksiperustaisten tulenkestävien tuotteiden raaka-

aineiksi, joiden vuotuinen kulutus maassamme on vain 15 000 tonnia,

Hokkalammen esiintymien kivi soveltunee sellaisenaan sopivasti

murskattuna ja jauhettuna rakennus- ja taloustulitiiliteollisuuden

tarpeisiin sekä alumiinin ja piin lähteeksi kuitulasin

valmistuksessa. Vaahdotukseen perustuvassa rikastusprosessissa

saadaan alumiinisilikaattirikasteen määrän kanssa samaa

suuruusluokkaa oleva määrä kiillerikastetta sekä noin

nelinkertainen määrä jätettä, joka on varsin puhdasta kvartsia.

Kiillerikaste saattaisi soveltua alumiiniyhdisteiden ja kalin

raaka-aineeksi, mikäli sen sisältämä serisiitti on helppoliukoista.

Lisäksi kiillerikastetta sopivaksi jauhettuna -voidaan

mahdollisesti käyttää tiilien valmistuksessa sideaineena, onhan sen

kaoliniittipitoisuus verraten korkea. Rikastusjäte, joka on varsin

puhdasta kvartsia, saattaa olla muokattavissa silikatyyppisten

tulenkestävien tuotteiden ja lasiteollisuuden raaka-aineeksi.

Kontiolahden alumiinisilikaattiesiintymät saattavat muodostaa

taloudellisesti käyttökelpoisen raaka-ainevaran mainituille

teollisuudenaloille. Käyttöalakohtaisia jatkotutkimuksia luonnehtivat

tuatekehittelyja markkinaselvitykset,, samoin kuin esiintymien

yksityiskohtaiset rikastustutkimukset ja kannattavuuslaskelmat..

Tällaiset selvitykset eivät kuitenkaan ole GTK:n toiminta-ajatuksen

mukaisia, joten niihin ryhtyminen GTK:n toimesta ei ole perusteltua.

GTK ei myöskään hae kaivospiiriin määräämistä, koska kaivostoiminnan

harjoittaminen ei kuulu sen toimenkuvaan.

Jukka Marmo

geologi



- 29 -

LISÄTIETOJA

Marmo, Jukka (1981). Hokkalammen kyaniittiesiintymä

Kontiolahdella. Ympäristön geologia sekä esiintymän alumiinin

alkuperä. Julkaisematon Pro gradu -työ, Helsingin yliopiston

geologian laitos.

Hallavaaran ja Hokkalammen kyaniitin vaahdotuskokeita. VTT:n

Metallurgian laboratorio, tutkimusselostus N:o MRG2193.

Hokkalammen kyaniittimalmin esitutkimukset ja rikastus

koetehtaassa. VTT:n Metallurgian laboratorio, tutkimusselostus N:o

MRG359.

Dilatometriajojen suorittaminen kyaniitti- ja

andalusiittinäytteistä. VTT:n Betoni- ja silikaattitekniikan

laboratorio, tutkimusselostus N:o BET44362.

Marmo, Jukka (tekeillä) Hokkalammen

alumiinisilikaattiesiintymät Kontiolahdella, GTK:n

tutkimusraporttisarja.








































