
Teija  YUheikkilä  

Kemiallisen  koostumukSen  vaikutus  

Tielaitos 	murskeiden vedenherkkyyteefl 

Tietaitoksen 
 tutkimuksia  

Lapin  tiepiiri  
Oulu 1998  



I 
I  

YLIHEIKKILA,  Teija: Kemiallisen koostumuksen vaikutus  murskeiden  

I 	 vedenherkkvvteen.  Oulu 1998, Tielaitos, Lapin tiepiin, Tielaitoksen  tutkimuksia,  Pro 
 gradu -tutkielma,  108 s. +li.itteet 3 s. 

I 	 Tiivistelmä  

I 	 Suomessa teiden kantavan kerroksen materiaalien ominaisuuksiin  on  viime 
vuosina kiinnitetty erityisesti huomiota.  On  huomattu, että teiden 
pääliysteiden vaurioitumisen yksi merkittävimmistä tekijöistä  on 

I  kantavassa kerroksessa tapahtuvat palautumattomat muodonrnuutoks  et. 
Palautumattomia muodonmuutoksia  voi kehittyä suhteellisen Ivhyessäkin 
ajassa, rankkojen syyssateiden jälkeen  tai  keväällä roudan sulaessa.  

I  Viimeaikaisissa tutkimuksissa, Teksasissa  1994-95  ja  Lapin uepiirin 
 laboratoriossa kesällä  1996, on  huomattu, että kemiallisilla ominaisuuksilla 
 on  selkeästi vaikutuksensa murskeiden käyttäytymiseen. Murskeiden  

I kemialliset ominaisuudet olisi tärkeä tietää tutkittaessa tiemateriaaleja  ja 
niietittäessä  vanhojen teiden kunnostaniistekniikkaa. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin murskeiden kemiallisen koostumuksen 
vaikutusta murskeiden vedenherkkyyteen. Tutkittavaksi valittiin murskeita  

I Lapin  ja  Vaasan tiepiireistä. Näiden murskeiden käyttäytyminen tunnettiin 
aikaisempien kokemuksien 	perusteella. Joukossa 	oli 	sekä 	hyvin 	että  
huonosti käyttäytyviä murskeita. 

I  Aluksi määritettiin mistä mineraaleista tutkittavat murskeet koostuivat  ja  
mitkä 	olivat 	murskeiden 	alkuainepitoisuudet. 	Elektronimikioskooppi- 

I kuvien avulla tarkasteltiin partikkelien muotoja  ja alkuainejakaumia.  

Maavedessä 	olevien 	vaihtuvien 	kationien 	määrää 	ja 	laatua 	tutkittiin 

I  määrittämällä kationinvaihtokapasiteetti. Maapartikkelien pintavarausten  
selvittämiseksi mitattiin murskeiden happamuus erilaisissa uuttoliuoksissa.  

I  Tutkittaville murskeille  tehtiin myös termogravimetrisiä analyysejä, joissa 
saatiin selville hilaveden määrä. Rapautumisen vaikutusta murskeisiin 
tutkittiin 	suorittamalla 	eri 	analyysejä 	rapautuneille 	murskeille 	ja 	sen  
vesiliuoksille.  Myös rapaututnisessa irtoavan bienoaineksen kemiallinen I  koostumus määntettiin. Murskeille suoritettiin myös rasituskokeita, joissa  
tutkittiin rasituksen  alla liukenevien  ionien pitoisuuksia. 

I  Tutkimuksessa havaittiin, että murskeiden kemiallisessa koosturnuksessa 
oli selviä eroja, jotka voitiin toistaa erilaisilla analyyseilla. 	Huomattiin  

I erilaisia tekijöitä, 	jotka 	ovat 	mandollisia 	selittämään 	murskeiden 
käyttäytymistä. Ehkä merkittävin havainto oli, että murskeiden rapautuessa  
ioneja liukeni  veteen eri määriä eri murskeilla  ja rapautumisessa irronneen I  hienoaineksen 	koostumuksella 	oli 	selviä 	amorfisia 	ominaisuuksia. 
Havaintojen merkitystä ei vielä täysin ymmärretä, joten niitä pyritään 
selvittämään jatkotutkimuksissa. 
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Abstract 

I 	The properties of the road base course aggregates have been of particular 
interest in Finland recently. Previous researcher show that one remarkable 
factor of damage to pavement is caused by the irrecoverable deformations 

I of the base layer. The irrecoverable deformation can occur during a 
relatively short period of time. Previous laboratory test results, at the 
Texas Transportation Institute in 1994-95 and at the Road District of 

I 

	

	Lapland laboratory in summer 1996, showed that chemical properties 
have an effect on performance of crushed aggregates as the base material 

I 

	

	
of roads. Those chemical properties should be known when surveying 
road materials and evaluating rehabilitation techniques for old roads. 

I 	
Effect of chemical composition on the water sensitivity of crushed 
aggregates was studied in this survey. The samples selected for this survey 
were crushed aggregates from the Road Districts of Lapland and Vaasa. 

I 

	

	The performance of those aggregates was known because of earlier 
experiences either good or poor in using them as the base materials of 

I 	
roads. 

First, the minerals and the elements of the crushed aggregates were 
examined. The shape and element distribution of the particles was studied 

I using electron microscope images. 

The amount and the quality of cations were studied by using the cation 

I exchange capacity  (CEC).  The pH of the crushed aggregates in different 
solutions was measured to determine the surface charge of soil particles. 

I  
Dehydration of the crushed aggregates was also defined. The effects of 
weathering on the crushed aggregates were studied by performing several 
analyses of the weathered crushed aggregates and their water solutions. 

I The results of this survey showed that the different analyses supported 
each other and followed previous test results which showed the chemical 

I properties of the crushed aggregates have factors which explain their 
performance as the base materials of roads. Not all the factors in this 
survey are totally clear to the authors, which indicates the need for further 

1 	research. 
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I Kemia1'isen koostumuksen 	murskeiden vedenherkkvvteen 

OHDANTO  

1  Johdanto  

Murskeiden  palautuvat  ja  palautumattomat muodonmuutokset  riippuvat 
perinteisen käsityksen mukaan materiaalin kuka-  ja  koheesio

-ominaisuuksista, joista edellinen  on  puhtaasti mekaaninen  ja  jälkimmainen 
 suurimmaksi osaksi sähköinen  ja  sähkökemiallinen  ominaisuus. 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa  on  huomattu, että palautumattornia 
muodonmuutoksia voi kehittyä suhteellisen lyhvessäkin ajassa rankkojen 
syyssateiden jälkeen  ja  keväällä roudan sulaessa. Kuitenkaan murskeista ei 
ole tutkittu riittävästi kemiallisia  ja  sähkökemiallisia  ominaisuuksia. 
Teksasissa  1994-95  ja  Lapin  tiepiirin laboratoriossa kesällä  1996 

 suoritettujen analyysien pohjalta  on  tehty havainto, jonka mukaan 
kationien määrä  ja  laatu vaikuttaa murskeiden käyttäytymiseen. 
Murskeiden kemiallisilla ominaisuuksilla  on  siis selkeästi vaikutuksensa 
murskeiden käyttäytymiseen, joten ne olisi tärkeä tietää tutkittaessa 
tiemateriaaleja  ja  mietittäessä  vanhojen teiden kunnostamistekniikkaa. 

Tässä tutkimuksessa lähdettiin selvittämään kemiallisen koostumuksen 
vaikutusta murskeiden vedenherkkyyteen. Tutkimuksessa käytettiin 
hyväksi useita eri laitteita  ja  menetelmiä, jotta tutkimus olisi 
mandollisimman kattava. Tämä mandollisti myös useiden eri tulosten 
vertailun. 

Aluksi määritettiin murskeiden kiinteän faasin kemiallinen koostumus, 
mitä mineraaleja murskeet sisälsivät  ja  edelleen mikä oli murskeiden 
alkuainekoostumus sekä partikkeleiden muoto  ja  alkuaine;akauma. 
Maaveden  kemiallinen koostumus, erityisesti siinä olevien kationien määrä 

 ja  laatu, olivat myös tutkimuksen kohteena. Niiden vaikutusta 
maapartikkeien pintavarauksiin tutkittiin pH:n määntyksillä eri 
uuttoliuoksissa. Murskeiden pintavarauksien vaihtelua tutkittiin 
murskeiden rakenteessa olevan bilaveden määrän perusteella. 
Pintavarauksien vaihtelu oli erityisen mielenkiintoinen tarkasteltaessa 
murskeiden vaihtelevaa käyttäytymistä. 

Tutkimusta jatkettiin tutkimalla rapautumisen vaikutuksia murskeiden 
kiinteään faasiin  ja  uuttoliuokseen. Uuttoliuoksesta  määritettiin liuenneet 
kationit  ja  anionit. Rapautumisessa irtoavien bienoainesten  rakennetta  ja  

I 
 muotoa tutkittiin myös eri menetelmillä. Hienoainesten mandollisia 

amorfisia ominaisuuksia pyrittiin selvittämään analyysien pohjalta. 
Murskeiden käyttäytymistä rasituksen  alla  tutkittiin tarkastelemalla  

I 

	

	

rasiruskokeessa liukenevien kationien  ja  anionien  määrää sekä luokseen 
hajaantuvien partikkeien kemiallista koostumusta.  

I  
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KIRJALLISUUSOSA  

2  Murskeissa  esiintyvät mineraalit  

2.1  Yleistä  

Kivilajit  ovat koostuneet eri mineraaleista  ja  mineraalit edelleen eri 
alkuaineista. Kivilajien ominaisuuksiin vaikuttaa  se,  mistä mineraaleista  ja 

 alkuaineista ne ovat rakentuneet  (kuva  1).  Mineraalit ovat kiteisiä,  jos  niillä 
 on  kideopillisten  lakien mukaisesti rajoittavat tasapinnat. I\lineraalit 

erotetaan toisistaan erilaisten bilojen perusteella: alkeiskopin särrnien 
pituuksien  ja  atomien paikkojen perusteella. Lisäksi kullakin mineraalilla 

 on  tietyissä rajoissa vaihteleva kemiallinen koostumus. Kidemuoto 
vaikuttaa lohkeavuuteen, kovuuteen  ja lämmönjohtokykyyn.  Jos 

 mineraalilla  ei ole säännöllistä kiderakennetta sitä kutsutaan amorfiseksi. 
Mineraalit koostuvat pääasiassa maankuoren pääalkuaineista, joita ovat 
happi,  pu, alumiini, rauta, kalsium,  natrium, kaliurn ja magnesium 1 .  

Mineraalit jaoteliaan primäärisiksi  ja sekundäärisiksi mineraaleiksi. 
Sekundääriset  mineraalit ovat syntyneet primääristen mineraalien 
rapautumistuotteena  ja  ovat usein kooltaan savihiukkasten kokoisia (<  2 
Jim). 

1.4 A 	_.7 A 	I mm 	1 mm 	 mm  

Kuva  1. Kivilajien kooslumus. 

2.2  Silikaatit  

Pääosa kallioperärnme  ja kivennaismaalajimme mineraaleista  on  erilaisia 
silikaatteja, joiden kidekemiallisena perusrakenneosana  on 

 piihappitetraedri  (mm. Bragg  ja Claringbull2  (1965),  Marshall3  (1964), 
 Wells4  (1962)).  Paulingin5  (1929)  säännön perusteella piihappitetraedri 

(SiO4) muodostuu pii-ionista,  jota  ympäröi neljä happi-ionia  (kuva  2). 
 Piihappitetraedrin  korkeus  on 3,3 A.  Happi-ion.ien muodostaman 

perusyksikön pysyvyys riippuu siitä, kuinka hyvin kationi mahtuu happi- 
ionien keskelle jäävään välitilaan. Pu  on  kooltaan sopivin  ja  saa aikaan 
kestävimmän rakenteen.  Pun  ja  hapen välisellä sidoksella  on  sekä 
kovalenttista että ionista luonnetta.  Pun  ja  hapen elektronegatiivisuuserot 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I  
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I  
muodostavat sidoksen ionista luonnetta. Kovalentusen sidoksen luonnetta  

I 	 muodostuu, kun sp 3-hybridisaation seurauksena  pun  ja  hapen  elektronit 
akaantuvat.  

a) 	 b)  

Kuva  2. Piitetraedrit, a) va4ennettj'  kuva  b)  todellisuudessa ionit ovat pakkautuneet tiiviisti.  

I  
Paulingin6  (1940)  mukaan pysyvä rakenne  on  mandollinen  vain  jos  varaus  

I on  ne adi.  1 (Si4 ) hapetusluku Ofl  +IV  ja  kun  se  sitoo neljä happi- 
ionia  (02.),  joilla kullakin  on hapetusluku -II,  jokaiseen happiatomiin  jää 

 negatiivinen varaus. Negatiivisesti varautunut tetraedri pystyy sitomaan  

I 

	

	
tetraedrin  ulkopuolella olevia kationeja kuten alumiinin (Al 3 ), 
magnesiumin (Mg2 )  tai  kalsiumin (Ca2 .), jolloin syntyy esimerkiksi happi - 

I 
 kalsium (-Si-0-Ca)  sidos. Hapet voivat olla myös yhteisiä naapuritetraedrin 

 pun  kanssa. Tällöin jokaista happi-ionia  on  jakamassa kaksi pii-ionia  ja 
 syntyy happi-pii (-Si-0-Si)  sidos.  

Pun  tilalla rakenteessa voi olla myös jokin muu kationi esimerkiksi 
alumiini5, jolloin ionit järjestäytyvät eritavalla kuin piihappitetraedrissä. 
Metalli-happi sidoksen ionisen luonteen johdosta happianionit 
pakkautuvat mandollisimman lähelle toisiaan7'  8.  • Anionit  voivat 
järjestäytyä siten, että ensimmäinen, toinen  ja kolmas  kerros ovat kaikki 
erillä kohdalla (ABCABC...). Tällaista rakennetta kutsutaan kuutioifiseksi 
tiiveimmäksi pakkaukseksi (ccp), koska anionien vainn jää tetraedrinen 

 aukko  (kuva  3). Anionit  voivat järjestäytyä myös siten, että ensimmäinen  ja 
kolmas  kerros ovat samalla kohdalla  (ABAB...) ja  näin rakenteen väliin  jää 
oktaedrinen  aukko, johon kationi voi pakkautua. Tällaista rakennetta 
kutsutaan heksagoniseksi tiiveimmäksi pakkaukseksi (hcp)  (kuva  3). 

a) 	 b) 

I P'• 	t. 	- 	' Sy  

-  

E;1.  
Kuva  3. a)  Tiiviimmin pakattu rakenne muodostaen oktaedrisiaja tetraedrisid aukkoja  b) 
Piitetraedn-ja alumiiniokiaedri ker,vsten  mandollinen jäjestqyfyminen. 
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Kidekerniallisen  rakenteen perusteella silikaatit jaetaan  jalo-,  ketju-, nauha-.  

I 	 verkko-  ja hohkasilikaatteihin.  Näistä lähemmin tarkastelemme nauha-, 
verkko-  ja hohkasilikaatteja.  

2.3  Nauhasilikaatit 

Nauhasilikaatit  koostuvat siten, että kaksi (SiG3) 2-  -ketjua  on  liittynyt 
toisiinsa joka toisesta piihappitetraedristä kuvan  4  osoittamalla tavalla. 
Toisiinsa liittyneet ketjut muodostavat  rivin heksagonisia  renkaita. 
Nauhasilikaattien toistuvan kemiallisen koostumuksen  osa  ilmaistaan 
kaavalla (Si4O ii) . Kationit liittyvät rakennelmaan tetraedrien vapaissa 
kärjissä olevien happiatomien kautta. Nauhasilikaatteja ovat esimerkiksi 
amfibolit.  

I 
I 
I 

o  
II,l  

Kuva  4.  Nauhasilikaattien  rakenne.  

2.3.1  Amfibolit  

Nauhat sijoittuvat amfibolikiteisiin kuvan  5  osoittamalla tavalla. 
Rakenteeseen kuuluu kationeita, jotka sitovat ketjut yhteen. Kationit 
vaihtelevat amfibolista riippuen 1 O.  Kuvassa  5 on  esitetty amfiboleibin 
kuuluva tremoliitti, jossa ketjuja yhdessä pitävät kationit ovat  magnesium 

 (Mg2 )  ja kalsium (Ca2 ). Amfibolien  yleinen kaava  on  X2YsSisOz(OH)2, 
 vaikkakin monissa amfiboleissa piiatomi  on  voinut korvaantua 

alumiinilla 11 . Amfiboleja tavataan emäksisissä syväkivissä sekä erilaisissa 
metamorfisissa kivissä. Amfiboliryhmään kuuluu useita amfibolilajeja. 
Amfiboliryhmä voidaan luokitella kemiallisesti, jolloin kalsiumamfibolit 
erottuvat omaksi ryhmäkseen  ja  rauta-magnesiumamfibolit omakseen. 
Yleisin amfiboli  on  sarvivälke,  joka kuuluu kalsiumamfiboleihin. 
Amfibolin rakenteessa oleva  OH-ryhmä haihtuu helposti mineraalia 
kuumennettaessa. Amfibolit myös rikkoontuvat helposti rapautumisen 
seurauksena.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I Kuva  5. Kaksinauhaisen amfibo liv  koostumus  a) )'läpuolelta b)  ke!jun  lopp  upäasth 
 magnesium kationit nayttäen  c)  ketjun loppupäästä kalsium kationit myttäen'2'  13  

I 
2.4  Verkkosilikaatit 

Verkkosilikaatit 	voidaan 	johtaa 	nauhasilikaateis  ta 	asettamalla  

I 
 nauhasilikaatteja  rinnakkain samaan tasoon 14  (kuva  6). \Terkkosilikaattien 

 kemiallinen kaava  on (Si2Os) 2 . Kovuudet  ovat verkkosilikaattien ryhmässä 
kaikilla  varsin aihaisia  vaihdellen välillä  1-2,5.  Yhteistä verkkosilikaateille  

I
on lohkeavuus  yhteen suuntaan, joka kidetieteellisesti  on monokliinisen  ja 
heksagonisen asematason  suunta. Kidekemiallisesta rakenteesta seuraa 
myös suomuinen asu. Verkkosilikaatteja ovat esimerkiksi kiilteet (biotiitti  

1 	 ja muskoviitti), serpentiini, kaoliini ja 

• 	&f)C7 :rrr.  . .:: ;; ii  
• 	 _______ 	

...  

I 	 V V V 

I Kuva  6. I/erkkosi/ikaattien  rakenne.  

2.4.1  Kiilteet  

Kulle  on yhteisnimi verkkosilikaatteihin  kuuluville kaliumpitoisille 
mineraaleilie. Kiilteissä yksi neljästä piiatomista  on  korvattu 
alumiiniatomilla, joka aiheuttaa rakenteeseen negatiivisen varauksen  ja  voi 
näin ottaa vastaan positiivisesti varautuneen kationin tasoittaakseen 
mineraalin varauksettomaksi. Kiilteillä  on kerrosrakenne,  joka koostuu 
tetraedrisistä  ja oktaedrisista  yksiköistä  (kuva  3).  Kerrokset ovat liittyneet 
toisiinsa pääasiassa kaliumionin avulla  (kuva  7).  Rakenteessa oleva  OH- 
ryhmä haihtuu helposti mineraalia kuumennettaessa, kuten amfiboleilla. 
Kiilteillä  on  yksi etevä lohkosuun& 5  ja  asu  on suomuinen,  kuten 
verkkosilikaattien ominaisuuksiin kuuluu. Tunnetuimmat kiilteet ovat 
biotiitti  ja muskoviitti. Biotiith (K(Fe,Mg)3(AlSi3Olo)(OH)2)  esiintyy 
päämineraalina happamissa syväkivissä. Biotiitin erottaa muskoviitistä16'  17  
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I  
(KAI2(AlSi3Olo)(OH)2)  värin rummuuden perusteella. Biotiitin väri  on 

I 

	

	
lähes  musta.  Värin vaihtelu kuvastaa rauta-magnesiumsuhdetta. 
Rautarikkaat biothth ovat vihertävän  mus tia, magnesiumpitoiset  

I 
 tummanruskeita18. Biotiitti on  myös pehmeämpi kuin muskoviitti 15 . 

Biotiitti muuttuu metamorfoosissa helposti kloriitiksi  tai  muiksi 
mineraaleiksi, kun  kalium korvaantuu  muilla kationeilla.  

Kuva  7. Biotiitti a)  ylhäältä  b) kqjun  lopusta näyttäen magnesiumin  ja  raudan jiainnin 
ku/teen trioklaedrisessa muodossa.  

2.4.2  Serpentiini 

Serpentiini20'  21  (Mg3Si2OS(OH)4) on  monessa suhteessa mielenkiintoinen 
mineraali. Serpentiinin ominaisuudet vaihtelevat ehkä enemmän kuin 
minkään muun mineraalilajin  ja  niinpä serpentiini lieneekin mineraaleista 
kaikkein vaikeimmin tunnistettava. Väriltään serpentiini saattaa olla 
mustaa, vihreätä, keltavihreätä, vaaleankellertävää, vaaleanruskeaa  tai 

 punaista. Värin vaihtelu johtuu serpentiinin kemiallisesta 
koostumuksesta. Rakenteessa oleva  magnesium  voi korvaantua 
esimerkiksi nikkelihlä  ja  useimmat magnesiumserpenhiinit sisältävätkin 
osittain nikkeliä. Mineraalin rakenteessa voi esiintyä myös kromia, kuparia 

 tai piatinaa. Serpentiirn  muodostaa yksinään kivilajin,  jota  kutsutaan 
serpentunikiveksi. Serpentiinikiven serpentiinin arvellaan syntyneen 
oliviirnsta muuttumalla. Serpentiini  on aihaisen metamorfoosilämpötilan 
rnineraali,  jota  tavataan siis pääasiassa ultraemäksisistä kivistä, joihin  on 
metamorfoosin  aikana  tullut  vettä. Serpentiinimineraali koostuu piiri  ja 

 hapen muodostamista tetraedrisistä  ja oktaedrisista  kerroksista.  

2.4.3  Kaoliini  

1 	 Kaoliini24  (Al2Si2O5(OH)4) on multamainen,  valkoinen  tai  punertava 
savimineraali. Kaoliini  koostuu yhdestä tetraedrisestä  ja  yhdestä  

I  oktaedrisesta kerroksesta  (kuva  8). Koliinia  syntyy maasälpien  ja kiilteiden 
rapautuessa. Kaoliini  on savien päämineraali  yhdessä kloriitin,  ilium  ja 
smektiitin  kanssa.  

I  



I 	 Keiathset koostumuksen  vaikutus  murskeiden vedenherkkvvteen 
KIRJALLISUUSOSA 
MURSKEISSA  ESIINTYVÄT MINERAALIT  

I 	 ___  

Kuva  8 Kaoliinin rakern,e25. 

2.4.4  Kloriitti 

Kloriittia24  ([(Mg,Fe)o(Si,A1)401 o(OH)s] (Mg,Al)3(OH)o)  syntyy emäksisten,  

1 	 magnesiumrikkaitten 	magmakivien 	metamorfoituessa 
lämpölilassa. Kloriitti  syntyy helposti biotiitin muuttuessa  (kuva  9).  Kuten  

i kloriitin  kaavasta näkyy sunnä  on  ylimäärin magnesiumia  ja  OH-ryhmiä. 

- 	 /z 
I ? 

Tk  14A 	__________ 
___  

I 	 ___ • 	 4  
Kuva  9. Kioriitin rakenne26 . 

2.5  Hohkasilikaatit  

I 	 Hohkasilikaateissa  on  kunkin piihappitetraedrin kaikki happiatomit 
yhteisiä ympäröivien piihappitetraedrien kanssa, joten rakenne  on 

 kolmiulotteinen  (kuva  10).  Lopputuloksena syntyy piistä  ja hapesta  

I  koostuva hila, jossa piitä  ja  happea  on  samassa suhteessa kuin Si02:ssa. 
Mineraalina Si02  on  kvartsia,  joka kuitenkin luetaan yleisemmin oksideihin 
kuin hohkasilikaatteihin. Varsinaiset hohkasilikaatit koostuvat Si02 -hilasta  

I sillä  tavoin, että  osa piiatomeista  korvataan alumiinilla. Yhden piiatomin 
korvaaminen aikaansaa yhden negathvisen varauksen synnyn,  jota  

l 	

yksiarvoinen kationi  voi käyttää hyväkseen sijoittuessaan hilaan. 
Hohkasilikaatteja  ovat 	esimerkiksi maasälvät (plagioldaasi  ja 
kaliummaasälpä).  

I  
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q r 	r- 	_j' 
- 	 -,  

Kuva  10. I-lohkasi/ikaattzen  rakenne.  

2.5.1  Kvartsi 

Kvartsia  tavataan lähes kaikista yleisistä kivilajityypeistä.  Kvartsin 
 rakenteessa ei ole heikkoja sidoksia, joten  kvartsin runtomerkkeihin 

 kuuluvat korkea kovuus, lohkosuuritien puuttuminen  (kuva  10)  ja 
lasikiilto. Viiriltään kvartsi  on vaaleanharmaata tai  vari..ntä. Kvartsi 

 kuuluu trigoniseen kidejärj estelmäan  ja sen kiteet  ovat pitkiä heksagonisia 
prismoja, joiden molemmissa päissä  on pyramidipintoja. Kvartsi on  yksi 
Si02:n polymorfisista muodoista 28. Matalissa lämpötiloissa pysyvää  a-

kvartsia  tarkoitetaan kun puhutaan kvartsista, joka  on  stabiili 573°C:een 
asti29 .  

2.5.2  Maasälvät  

1 	 Maasälpämin eraalien  rakenteessa alumiini  on 	korvannut piiatomin. 
Tämän negatiivisen varauksen johdosta varaus tasapainotetaan sitomalla  

I 
 kationi  rakenteeseen, joka  on  esimerkiksi  kalium, kalsium  tai  natrium. 

 Nämä kationit ovat melko suuria, joten ne tuottavat avonaisen rakenteen 
lyhyillä sidos pituuksilla yksikön välillä  ja  tämän vuoksi maasälvät  

I  rikkoontuvat  helposti. Maasälville yhteinen ominaisuus  on  etevä 
lohkeavuus kahteen toisiaan vastaan kohtisuoraan suuntaan  ja  kohtalainen 
kovuus. Maasälpäryhmään kuuluvat maakuoren yleisimmät mineraalit  

I  plagioklaasi (NaA1Si3O8 - CaAl2Si2O8)  ja kaliummaasälpä (kuva  11). 
Plagioklaasi on aibiitin  ja anortiitin  muodostama kiinteä liuos eli 
isomorfinen seossarja. Plagioklaasi voidaan jakaa kuuteen eri mineraaliin,  

I jotka sisältävät eri määrät aibiittia  ja anortiittia (T'aulukko  1). Albiittirikkaat 
plagioklaasit  ovat tyypillisiä happamille kiville  

I 

LII  
I 
H 
I 
I 
I 

H 

1  
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I Taulukko  1. Plagioklaasin rrnneraal'it. 

Mineraali 	albiitn  [%l 	Anortiitti [%  

I  Albiirti 	100-90 	0-10  
Oligoklaasi 	90-70 	10-30  
Andesiini 	70-50 	30-50 
Labradoriitti 	50-30 	50-70  I  Bytoniitti 	30-10 	70-90  
Anortiitti 	10-0 	90-100 

I 
Veden  sitoutuminen maaperään  

I 3  

'  3.1 	Mineraalien rakenteessa 

Mineraalien rakenteessa voi olla sitoutuneena 	vettä erilaisissa muodoissa.  
Joidenkin mineraalien rakenteissa  on kidevettä tai hila-  eli rakennevettä31 . 

I  Kidevesi  on vesimolekyylien  muodossa  ja  sitä  on  esimerkiksi kipsm 
(CaSO4*H20)  rakenteessa. Kidevesi vapautuu  jo aihaisissa  lämpötiloissa.  

I  Hilavetenä  tarkoitetaan hydroksidi-ionin  (OH-)  muodossa mineraaleihin 
sitoutunutta vettä. Hilavettä  on  monissa mineraaleissa, joista tavallisimpia 
ovat kiilteet, savimineraalit  ja arnfibolit. Hilavesi  on  sitoutunut mineraalin 
rakenteeseen ionisidoksella 32  ja  vapautuu noin  400-800°C:n lämpötilassa 33 . 

1 	3.2  Maapartikkelien  pinnalla  

I 	 Maapartikkelien  välissä  on  vettä huokosissa olevana vesihöyrynä  ja 
maapartikkelien  pinnalle absorboituneina ohuina vesikalvoina  (mm. 
Grimy (1953), Piispanen 31  (1991), Saarenketo 35  (1996)).  Kalvojen  

I  muodossa partikkelien pinnoilla oleva vesi  on  niin lujasti kiinnittynyttä, 
ettei kykene virtaamaan painovoiman vaikutuksesta. Vettä,  jota  ei voida 
poistaa ilman rnaapartikkelin  koos tumuksen  muuttamista kutsutaan  

I  sidonnaisvedeksi (bound water) tai maavedeksi (soil solution). Maavesi 
 voidaan erotella adsorptio-  ja kapillaarivedeksi.  Joskin adsorptio-  ja 

kapillaarivettä  ei voida täysin erottaa toisistaan, koska maavesi sisältää aina  

I  liuenneita  aineita  ja  siten vesi  on  sitoutunut maassa myös osmoottisesti.Jos 
maaperän suolapitoisuus  on  korkea, mitataan erikseen  veden  sitoutuminen 
osmoottisesti eli osmoottinen potentiaali. Adsorptio-  ja 
kapillaaripotentiaali  ilmaistaan usein yhteisenä ns. matriisipotentiaalina.  

I 
I  
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3.2.1 Adsorptiovesi 

Maapartikkelien 	pinnoifle 	adsorboitunutta 	vettä 	kutsutaan 

adsorptiovedeksi 	tai 	hydroskooppiseksi 	adsorptiovedeksi. 
Adsorptiovedessä vesimolekyylit  ovat sitoutuneet vetvsidoksin 
maapartikkeien  pinnan  happi-  tai hydroksidi-ioneihin36  ja d.ipohsidoksin 
pinnan kationeihin. Adsorptiovesi  haihtuu  90-125°C:n lämpödlassa. 

Adsorptiovesi  ei osallistu suoranaisesti fysikaalisiin prosesseihin, joita 
maaperässä tapahtuu, vaan  se  kuuluu maan rakenteeseen. Saarenkedon 35  

(1996)  mukaan adsorptiovesi voidaan jakaa tiukasti sidottuun  (0,002 p.m)  

ja  heikosti sidottuun  (0,002-0,006 JIm) adsorptioveteen  (kuva  12).  Vähän 
kationeja sisältävissä maalajeissa vesimolekyylit ovat adsorptioveden 
molemmissa kerroksissa järjestäytyneet homogeenisesti, kun taas kationien 
määrän lisääntyessä vesimolekyylien järjestäytyminen heikkenee.  

mu- 
' 	 pirtilck.b  

Kuva  12. Maaveden  rakenne  maapartikkelienpinnalld 5.  

3.2.2 Kapillaarivesi 

Kapillaarivesi  on pintajännitysiirniön  vaikutuksesta maarakeiden väliin 
kohonnutta vettä. Hitaan kostumisen jatkuessa maan huokoset alkavat 
täyttyä vedellä,  ensin  pienimmät  ja  lopuksi suurimmat.  Veden adheesiosta 
ja pintajännityksestä  johtuen vesi ei ole vapaana huokosissa vaan 
sitoutuneena. Huokosiin pidättynyttä vettä kutsutaan kapifiaarivedeksi. 
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3.3  Maaveden  koostumus  

Maavesi  on  usein laimea vesiliuos, joka sisältää kationeja  ja anlonela. 
Maavesi  on  tiiviisti vuorovaikutuksessa kiinteän  ja kaasufaasin  kanssa. 
Maaveden kationit, anionit  ja  orgaaniset molekyylit vaihtelevat  sen  mukaan 
mitä mineraalia maaperän kiinteä faasi  on  ja  minkälainen  on  alueen  veden 

 koostumus. Yleisimmät maavedessä olevat ionit ovat  natrium (Na4), 
kalium  (K4 ), magnesium (Mg24), kalsium (Ca 24), kioridi (C1), nitraatti 
(NO3), sulfaatti  (SO42 )  ja vetykarbonaatti (HCO3). 37  Maavedessä kationit 
ja anionit  ovat dissosioiruneet hydratoituneiden ionien muotoon eli ionien 
ympartli. on vesimolekyylejä. Hydratoituneet  ionit ovat koostuneet siten, 
että vesimolekyylien vastakkaismerkkiset dipolit ovat kohti ionia. 
Ensimmäistä kerrosta ympäröi toinen kerros, joka koostuu  sliten,  että 
vesimolekyylit ovat ympäröineet edelliset  ja  niin edelleen kunnes ionin 
hydrataatioenergia  on  vähemmän kuin molekyylien liike-energia liuoksessa 

 (kuva  13).  Ionien hydrataatioenergiat  on  esitetty taulukossa  2.  

Kuva  13. Hydraloitunut kationi. 

4  Maapartikkelien pintavaraus  

4.1  Yleistä  

Maapartikkelit  ovat yleensä negatiivisesti varautuneita, mutta joukossa  on 
 joskus myös osittain positiivisesti varautuneita maapartikkeleita. Varaus 

voi olla pysyvä rakenteellinen varaus  tai  varaus voi johtua vahvasti 
pH:sta38.  Vedessä  olevien maapartikkelien pinnalle39  voi myös liuoksesta 
adsorboitua ioneja, jolloin maapartikkelit tulevat positiivisesti 
varautuneiksi kationien adsorptioista  ja  negatiivisesti varautuneiksi 
anionien adsorptioista.  

4.2  Isomorfinen korvaantuminen 

Mineraalin 	sähköinen 	varaus 	voi 	muodostua 	isomorfisella 
korvaantumisella41 . Isomorfisessa korvaantumisessa  esimerkiksi Si02- 
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tetraedrirakenteen piiatorni (Si 4 )  voi korvaantua alurniinilla (AJ 3 ). 
Alumiinin varaus  on  yhtä pienempi kuin  pun  ja  näin kiteestä tulee 
negatiivisesti varautunut  (kuva  14).  Samanlainen isomorfinen 
korvaantuminen voi tapahtua kun alumiini korvaantuu  magnesium- 

rauta- (Fe2 )  tai litiumionilla  (Lik).  Tällainen negatiivinen varaus 
johtuu kidehilan rakentumisesta  ja  on  riippumaton ulkoisista olosuhteista, 
siten sitä sanotaankin pysyväksi varaukseksi. 

HO\,,ON/ON,ON /OH - 
 Si 	Si 	Al 	Si 

HO" ''o' o' 'NO'  "OH  

Kuva  14. Pun  isomoifinen korvaantuminen alumiinilla.  

4.3  pH:sta  riippuvainen varaus 

Maapantikkei  voi saada sähköisen varauksen kun partikkelin kidehilan 
sidokset rikkoontuvat, esimerkiksi hapen  ja  pun  sekä hapen  ja alumiinin 
välilä. Sidosten rikkoonnuttua mineraalin  pinta  voi sisältää ionisen 
funktionaalisen ryhmän (esim.  -OH, -COOH).  Näiden partikkeleiden 
varaus  on  riippuvainen pH:sta. Kun  pH on  matala, vetyionikonsentraatio 

 on  silloin maavedessä korkea, joten rilckoutuneen  pinnan  sidos ottaa 
vastaan vetyionin  ja  näin  pinnan  varaus muuttuu positiiviseksi. Kun  pH on 

 suuri, maavedessä  on  paljon hydroksidi-ioneja  ja  silloin  pinta varautuu 
 negatiivisesti (yhtälö  [1]).  

Maaperässä voi olla myös pysyviä alumiini-, rauta-, mangaani-  tai 
piihydroksideja.  Nämä hydroksidit ovat myös negatiivisesti  tai  positiivisesti 
varautuneita pH:sta riippuen40.  Pinnan sähkövaraus  voidaan selittää kuten 
edellä happo-emästeorialla yhtälön  [fl  mukaan.  

S-OH2 4 S-OH 4 S-0- 	 [1] 
pH<7 pH=7 pH>7  

4.4  Adsorptio  

Pintavaraus  voi muodostua hydrofobisen spesieksen adsorptiona  tai pinta- 
aktiivisen ionin seurauksena. Erikoisen  pinta-aktiivisen ionin adsorplio voi 
muodostua niin kutsutulla hydrofobisella sidoksella, vetysidoksen 
välityksellä  tai Van der Waalsin vuorovaikutuksilla. loniset spesiekset 

 pitävät hydrofobista osaa sidottuna sisäpiirisesti (suoraan maapartikkeliin 
sitoutunut)  tai ulkopiirisesti (vesimolekyylin  välityksellä maapartikkehin 
sitoutunut) riippuen siitä mikä koordinaatti  tai hydrofobinen 

 vuorovaikutus vallitsee. 
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I 	4.5  Maapartikkelien kokonaispintavaraus  

I 	 Erityyppiset 	pintavaraukset 	vaikuttavat 	maapartikkelien 
kokonaispintavaraukseen.  Yhtälössä  [2] on  esitetty Stumrnin 4  (1992) 

 mukaan  pinnan  varaukseen  vaikuttavat tekijät.  

Op  [C/mZJ  O  +  OH  + o + a 	 [2]  

missa  Op  = kokonaispintavaraus  
pysyvä rakenteellinen varaus  

OH  = kokonaisprotomvaraus:  varaus riippuu  vetyioruen  tai hvdroksidi-ionen 
 sitoutumisesta (ionit, jotka ovat  Gouyn  kerroksessa eivät kuulu tähän)  

Ojs = sisäpiirisesti sitoutuneiden  ionien varaus  
Oos = ulkopiirisesti sitoutuneiden  ionien varaus  

5  Ionit maaperässä  

5.1  Ionien sijainti  maavedessä  

Vaihtuvat ionit eivät kaikki ole maapartikkeien välittömässä läheisyydessä 
vaan voivat olla kauempana vesikerroksissa43' . Ionien sijainti maavedessä 

 on  vahvasti riippuvainen ionin varauksesta. Mitä pienempi varaus  on,  sitä 
kauempana kationi  tai amoni on maapartikkelien  pinnasta. Sähköinen 
voima esimerkiksi negatiivisesti varautuneen maapartikkelin  ja  positiivisesti 
varautuneen kationin välillä vetää kationia IThemmäs. Samaan aikaan 
kationilla  on  kuitenkin pyrkimys mennä mandollisimman kauas 
maapartikkelista, koska maavesi  on laimeampaa  kauempana.  

I 	 Kationeiden  määrä  on  suurimmillaan lähestyttäessä maapartikkeien pintaa  
va  15).  Koska kationikonsentraatio  on  suurin maapartikkelien  

I 
 läheisyydessä vesimolekyylit pyrkivät maapartikkelien  pinnan  läheisyyteen 

 ja  näin tasamaan konsentraatioeron. Coulombin sähköisen vetovoiman  ja 
 lämpödiffuusin  johdosta muodostuu kationeiden diffuusikerros, jossa  

I  konsentraatio on  suurin partikkelien pinnalla  ja  laskee asteittain mitä 
kauemmas partikkeien pinnalta mennään. Vierekkäisten partikkelien 
diffuusi-ionikerrosten vuorovaikutus selittää maapartikkelien turpoamisen.  

I 
I 
I  
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I Kuva  15.  Kationil maapartikkelin Iäheiydessi. 

Kationien 	jakautumista 	maahiukkasten 	pinnan 	lähellä 	kuvaavista 
'  teoreettisista malleista yleisemmin käytetty  on ns. Sternin malli45 ' 	(kuva  

16).  Siinä vastaionien kerros esitetään kaksiosaisena. Sisempää sanotaan 
Sterriin kerrokseksi  ja ulompaa diffuusiksi  tai Gouyn kerrokseksi. Sternin 

I  kerroksessa 	on 	vain 	kationeja, 	jos 	maapartikkeli 	on 	negatiivisesti 
varautunut, mutta Gouyn kerroksessa  ja ulkonesteessä  voi olla sekä 
kationeja  että anioneja. Mitä suurempi  on ulkoliuoksen suolakonsentraatio, 
sitä enemmän ioneja tunkeutuu sisäliuokseen. Joissakin maapartikkeleissa I  rikkoontuneiden 	sidosten 	johdosta 	partikkeleiden 	reunoille 	tulee 
positiivisesti varautunut  pinta. Tamä tasapainotetaan  negatiivisella Gouyn 
kerroksella. 

Sternin 	kerrokseen 	pidättyneet 	kationit 	ovat 	voimakkaammin  

I  dehydratoituneita  ja  selvimmin tietyille paikoille sitoutuneita  ja  siten myös 
paljon liikkumattomampia kuin Gouyn kerroksessa olevat vastaionit.  
Koska useampiarvoisten kationien pidättymistaipumus  on  suurempi kuin 

I  yksiarvoisten,  niiden suhteellinen osuus Sternin kerroksessa  on  suurempi. 
Esimerkiksi suurin  osa kalsiumioneista  on Sternin  kerroksessa  ja  suurin  
osa natriumioneista  on Gouyn  kerroksessa. 

- Stemilkefros  

I  -i+  

I - I__ ___1  
dfkpjsi ¶. Gåyn 	IIIiSW .  

I Kuva  16.  Ionien jakautuminen sähkôisessä kaksoiskerroksessa.  

I  
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1 	5.2  Ionien sitoutuminen 

Ionit voivat olla sitoutuneena maahan vesimolekvvlien välityksellä 
(ulkopiirisesti), suoraan sorptio-  ja ligandinvaihtoreaktioiden  avulla 
(sisäpiirisesti)  tai diffuusi-ionijoukkona  kauempana maapartikkelin pinnalta  

I  (kuva  17) 4 . Maapartikkelin  pintaan sisäpiirisesti liittynyt ioni muodostaa 
vahvasti kovalenttisen sidoksen  tai ionisidoksen. Kovalenttinen  sidos voi 
muodostua sitoutuvan ionin  ja  rakenteessa olevan happi-ionin välille.  

I  lonisidos  muodostuu,  jos maapartikkelin  pinta on  varautunut esimerkiksi 
negatiivisesti  ja ioni  positiivisesti. Ulkopiirisesti liittyneet ionit ovat 
hydratoituneita eli vesimolekyylien ympäröimiä  (kuva  13)  ja  ovat  

I  vesimolekyylien  välityksellä liittyneet maapartikkelien pintaan. 
Ulkopiirisesti sitoutuneet ionit ovat sitoutuneet elektrostaattisesti,  ja  siten  

I 
 eivät ole yhtä pysyviä kuin sisäpiirisesti sitoutuneet ionit. Maavedessä 

olevat ionit voivat myös olla diffuusi-ionijoukkoina. Sama joni voi 
käyttäytyä eritavalia riippuen siitä onko  se  sitoutunut sisä- vai ulkopiirisesti.  

I  Esimerkiksi  jos kupari(II)  on  sitoutunut sisäpiirisesti,  sillä  on  erilainen 
kemiallinen kokonaisuus kuin,  jos  se on  sitoutunut ulkopiirisesti  tai on 

 läsnä diffuusi-ionijoukkona.  

I 
I 
I 
I 

ulkopiizisesti  
sitoutunut 	r c'  

joni 	 sisäpi'sesti 

happi 
keskus  toni  

 

Kuva  17.  Ionien sitoutuminen maapartikkelin pinnalla.  

5.3  Anionit  

Kun negatiivisesti varautunut anioni lähestyy maahiukkasen varautunutta 
pintaa,  se  kohtaa repulsiota,  sillä mineraalipartikkelit  ovat yleensä 
negatiivisesti varautuneita. Kun maapartikkeli  on  positiivisesti varautunut 

 se adsorboi anioneja  ja sen anioninvaihtokapasiteetti  (AEC) on  suurempi 
kuin normaalisti48'  49•  Anionien pidättäytyminen  kasvaa happamuuden 
kasvaessa, kuten myös maapartikkelin positiivinen varaus.  

I 
I 
I 
fl 
I  
fl  
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5.3.1  Anionien  luokittelu  

En anionien sitourumistaipumus  riippuu nina vastaavan konjugoituneen 
hapon voimakkuudesta: mitä vahvemman hapon anionista  on  kysymys, 
sitä heikommin  se pidärtyy  maahan. Sitoutumistaipumus pienenee 
seuraavassa järjestyksessä (yhtälö  [3]): 

hvdroksidi>  fosfaatti » sulfaatti > kioridi = nitraatti 	 [3] 
(H20) 	(H3PO4) 	(HSO4-) (HC1) 	(I-iNO3)  

Sisäpiiri sesti  ja ulkopiirisesu  sitoutuneita anioneja  on  vaikea luokitella, 
joten anionien sitoutumistapa vaihtelee eri tutkijoiden mukaan 50. Heikosti 
pidättäytyvät eli ulkopiirisesti sitoutuneet anionit liikkuvat helposti 
maaveden mukana  ja  voivat huuhtoutua karkeista  ja  hyvin vettä 
läpäisevistä maista. Kloridin, nitraatin  ja  todennäköisesti sulfaatinkin 
kohdalla ulkopiirinen pidättäytymismekanismi  on  mandollinen eli anionit 
ovat sitoutuneet maapartikkeliin vesimolekyylien välityksellä. Kioridi  ja 
nitraatti  sitoutuvat maahan erittäin heikosti, sulfaatti hiukan 
voimakkaammin. Sulfaatti voi olla sitoutuneena myös sisäpiiri sesti. 

Fosfaatti, silikaatti, arsenaatti  ja boraatti  voivat sitoutua rauta-  ja 
alumiinihydroksidien pinnoille sisäpiirisesti.  Niille  on  luonteenomaista 
voimakas taipumus reagoida oksidipinnoilla olevien rauta  ja alumiini 

 atomien kanssa. Sitoutuminen tapahtuu ligandinvaihtomekanismin avulla. 
Sisäpiirisesti sitoutuneet anionit tunkeutuvat  metallien koordinaatiokehään, 
syrjäyttävät vesimolekyylin  tai hydroksidiryhmän  ja  liittyvät metalliatomiin. 
Tällä mekanismilla anionit sitoutuvat lujasti maapartikkeliin eivätkä 
huuhtoudu helposti. Sisäpiirisesti sitoutuvat anionit pystyvät sitoutumaan 
negatiivisestikin varatuille oksidipinnalle, minkä vuoksi ne pidättyvät myös 

 varsin  tehokkaasti maan normaalilla  pH-alueella. vesimolekyylit syrjäytyvät 
kuitenkin helpommin kuin hydroksidiryhmät. Koska hydroksidiryhmien 
osuus kasvaa pH:n kasvaessa, sisäpiirisesti pidättäytyvien anionien 
sitoutuminen helpottuu maan happamuuden lisääntyessä.  

5.4  Kationit  

Negatiivisesti varautuneilla maapartikkeleilla  on  kyky sitoa positiivisesti 
varautuneita kationeja. Kationit voivat olla sitoutuneina sisäpiirikationeina 
joko ionisesti  tai kovalenttisesti. Ulkopiirisesti  sitoutuneet kationit ovat 
sitoutuneet elektrostaattisesti. Myös kationienvaihdossa, kuten 
anionienvaihdossakin,  on  vaikea päätellä ovatko vaihtuvat kationit 
sitoutuneet sisäpnrisesti, ulkopiirisesti vai läsnä diffusi-ionijoukkoina 51 . 

Mitchelin52  (1992)  mukaan vaihtuvat kationit ovat diffuusi-ionijoukkoina 
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tai ulkopiirisesti sitoutuneina.  Toisaalta Sturnmin4  (1992)  mielestä myös 
sisäpiirisesti sitoutuneet kationit voivat vaihtua  ja  näin kuulua vaihtuviin 
kationeihin, vaikkeivät vaihdukaan niin helposti kuin ulkopiiri sesti 
sitouruneet kationit  ja diffuusi-ionijoukot.  

Maan kationinvaihtokapasiteetti  (CEC)  eli vaihruvien kationeiden  summa 
 riippuu negatiivisten komponenttien reaktiokvkvisen  pinnan  alasta sekä 

varausten laadusta  ja  määrästä. Koska alumiini-, mangaani-  ja rautaionit 
 toimivat happoina maassa vallitsevalla  pH-alueella, niitä nimitetään usein 

happamiksi vaihtuviksi kationeiksi. Vastaavasti muita kationeita nimitetään 
emäksisiksi vaihtuviksi kationeiksi. Yhtälössä  [4] on  esitetty kationin 
sitoutuminen sisäpiirisesti. Tämäntyyppinen sitoutuminen  on  vähemmän 
reversiibeli kuin ulkopiirinen sitoutuminen (yhtälö  [5]). Sisäpiiriri en 

 sitoutuminen ei McBriden53  (1994)  mukaan, kuten ei myöskään 
Mitchelin52  (1992)  mukaan, ole kationinvaihtoprosessi vaan vahva 
adsorptio (kemisorptio).  

>Fe-OH  + M(H2O), '  >Fe-O -M(H2O).ift' 3/2) +  H 	 [4] 

>Si-O-  + M(H2O)n 	>Si-O- .......M(H2O) 	 [5] 

5.4.1  Kationien  luokittelu 

Sähköisin vetovoimin  sitoutuneet kationit ovat liikkuvia  ja  voivat vaihtua 
ulkoliuoksen varaukseltaan samanmerkkisiin ioneihin. Niiden tiheys  on 

 suurimmillaan aivan vaihtopinnan lähellä. Näin syntyy  pinnan  negatiivisen 
varauksen  ja  vaihtuvien kationien positiivisen varauksen muodostama ns. 
sähköinen kaksoiskerros (kts. kappale  5.1).  Sen  positiivisesti varattua osaa 
(kationit  ja  niiden vesikehä) nimitetään usein sisäliuokseksi.  Se on 

 vuorovaikutuksessa maan vesifaasin kanssa, jossa vaihtopinnan varauksen 
 tai  sen sähkökentän  vaikutus ei enää  tunnu.  Pääasialliset vaihtuvat kationit 

ovat kalsium (Ca2 )  ja  magnesium (Mg2 ),  kalium  (K)  ja natrium (Na). 
Alumiini (Al3 )  ja vetyioni  (Hk)  ovat vallitsevat vaihtuvat ionit happamassa 
maaperässä. Kationit voidaan luokitella korvautumiskykynsä perusteella 54 ' 

yhtälön  [6]  mukaiseen järjestykseen. Järjestys koostuu kationin 
varauksesta  ja katioriin  koosta. Sellainen kationi  on  vaikeasti vaihtuva, jolla 

 on  korkea varaus. Pienemmän varauksen omaavat kationit vaihtuvat 
helpommin maapartikkelin pinnalta liuokseen. 56  Koska  natrium ja kalium 

 ovat suuria ioneja pienellä varauksella ne liikkuvat helposti  ja  voivat näin 
vaihtaa helposti.  

[6]  

Kun vesikehän ympäröimä kationi sitoutuu negatiivisesti varautuneelle 
vaihtopinnalle,  se  menettää osan vesikehästään. Tämä ns. dehydrataatio  on 
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-1  
sitä voimakkaampi, mitä voimakkaammin kationi pyrkii sitoutumaan  

I 	 vaihtopinnalle  eli mitä suurempi  on  sen varaus 57  (taulukko  2).  Kaikki 
kationit  ovat hydratoituneita, ts. 	niiden ympanil. on  vesimolekvylien  
muodostama kehä, jonka paksuus (hvdrataatioaste) riippuu ionin koosta  ja  

I varauksesta58'  59.  Pienikokoiset  ja  suuren sähkövarauksen omaavat kationit 
ovat voimakkaimmin hvdratoituneita.  

I Taulukko  2.  Ionien 4ydra%aatioenergialja hjidratoituneita säteitI  

loin 	 H 	Na 	K 	Mg 	Ca2 	C1 	0H 	NO1- 	SO? • 	Hyclrataatio-energia6° 	263 	98 	80 	470 	375 	79 	115 	72 	243 
[kcai/g] 
Hydratoitunut säde61 ' 	5,6- 	3,8- 	10,8 	9,6 I lAi 	 7,9 	5,3 

5.5  Alkuaineiden  lajittumiset 

Lajittuminen  vaikuttaa alkuaineen liukenevuuteen  ja  sitä kautta  sen 
 määrään liuoksessa,  sillä  syntyvistä lajeista eräät voivat olla niukkaliukoisia, 

toiset taas helppoliukoisia. Kemiallisia lajeja ovat ionit, kompleksit, 
kompleksi-ionit, atomit  ja molekyylit. Alkuaineen lajittiiminen 
vesiliuoksissa  riippuu monista tekijöistä. Tärkeimpiä niistä ovat liuoksen 
väkevyys, lämpötila, paine, läsnäolevat muut alkuaineet  ja  niistä syntyneet 
kemialliset lajit, liuoksen happamuus  ja liuoksessa  vallitseva hapetus-
pelkistyspotentiaali. Edellä lueteltuj  en  olosuhdetekij  öiden lisäksi 
alkuaineen lajittumiseen vaikuttaa siinä syntyvän ionin  koko (kuva  18)  ja 
sen  varaus  ja  molempien edellä  maim  ttujen  suhde toisiinsa,  jota  kutsutaan 
ionipotentiaaliksi (yhtäiö [fl)°3' . Taulukossa  3 on  esitetty eri ionien 
ionipotentiaaleja. 

I 
I 
I 
I 
I 
Li 
I 
I 
I 
I 
I 

1Z/r  

missä  I = ionipotentiaali 
Z = ionin  sähköinen varaus 

 r = ionin  säde  

[T] 

I  
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I .00 .84 

I Kuva  18.  Ionien  kokoja  [Aja.  

I Taulukko  3.  lonipotentiaalit. 

Kationi 	K 	Na 	Ca2 	F& 	Mg2 	Fe3 	AP 

I 	 lonipoteritiaali  0,75 	1,0 	2,0 	2,7 	2,8 	4,7 	5,7 

I  
Alkuaineet, joiden ionit ovat suhteellisen suurikokoisia  (kuva  18)  ja  joiden  

I  sähkövaraus  on  pieni, toisin sanoen ne alkuaineet, joilla ionipotentiaali  on 
 matala  (1<2,5)  esiintyvät luonnonvesissä kaikissa  pH-olosuhteissa 

yksinkertaisina kationeina  tai  anioneina  (yksinkertainen ioni  on  kompleksi- 

I 

	

	
ionin  vastakohta; kompleksi-ioniksi kutsutaan usearnmasta kuin yhdestä 
alkuaineesta koostuvaa ioma). Yksinkertaisia kationeita ovat esimerkiksi  

l 

 kalium  (K4 ),  natrium (Na) ja kalsium (Ca 2 ).  Alkali-  ja  maa-alkalimetallien 
esiintyminen yksinkertaisina kationeina vesiliuoksissa johtuu siitä, että ne 

 ja  niiden kaltaiset ionit kiinnittyvät aihaisen varauksensa  ja  suuren kokonsa  

I  vuoksi vesidipolien negaliivisiin päihin löyhemmin kuin pienikokoiset  ja 
 korkean varauksen eli siis korkean ionipotentiaalin omaavat ionit, joilla 

sidoksen  pinta-alayksikköä  kohti  on  käytettävissä enemmän sidoksen  

I  muodostavaa  ja  sitä lujittavaa sähköistä vetovoimaa. Kun ionin 
ionipotentiaali  on  suurempi kuin  2,5,  mutta pienempi kuin  9 (2,5<1<9), 

 ionit saostuvat helposti, esimerkiksi alumiini  (A13 ),  rauta (Fe3 )  ja titaani  

I 

	

	
I'i4 ). lonipotentiaalin  olleessa suurempi kuin yhdeksän  (1>9),  ionit 

muodostavat anionisia radikaaleja, esimerkiksi  pit,  typpi  ja fosfori66 .  

HI 
I  
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6  Maaperän happamuus 

Maaperän happamuus  on  yksi tärkeimmistä maaperän ominaisuuksista. 
Maaveden  pH on  tasapainossa maaperän partikkelien pintoen kanssa, 
jonka  av-ulla  monet kemialliset  ja biologiset  reaktiot ovat kontroloitu. 
Dissosioituvia vetvioneja  (Hk)  on  pH:sta riippuvilla varauspaikoilla 
humusaineissa, savimineraalien murtopinnoilla  ja amorfisten hvdroksidien 
pinnoilla.  Hyvin happamissa maissa vetvioneja voi olla sitoutuneena myös 
savimineraalien pysyville varauspaikoille. Näillä vaihtopaikoilla olevat 
vetyjonit pystyvät vaihtumaan tavallisten kationinvaihtoreaktioiden avulla. 
Happamuus riippuu dissosioitumiskykyisen vetyionin määrästä  ja  myös 
happamien alumiini-ionien  (ja  jossain määrin myös rauta-  ja mangaani

-ionien) osuudesta kationinvaihtopinnoifla. Vaihtopinnoilla olevat kationit 
ovat tasapainossa maaveden kationien kanssa, minkä vuoksi happamien 
kationien osuuden kasvaessa maaveden happamuus lisääntyy. 
Mineraalipinnoilia vetyionit korvautuvat kiderakenteista vapautuvilla 
alumiini-ioneilla, koska alumiinilla  on  suurempi pidättäytymistaipumus. 
Vesiliuoksissa alumiinit toimivat happoina luovuttamalla vetyioneja 
hydrataatiovedestä yhtälöiden  [8]-[1O]  mukaan. A1(H2O)63  toimii happona 

 ja A1(OH)3 emäksenä. Maavedessä,  jonka  pH on  yli  4,  liukoinen alumiini 
 on  enimmäkseen enilaisina komplekseina, mutta pH:n laskiessa  alle  4:n 
 alumiini  esiintyy pääosin kationina (Al 3 ). 67 ' 68  

A1(H2O)63  +  H20 9  A1(OH)(H2O)524  + H3O 
	 [8] 

A1(OH)(H20)s2+ +  H20 9  A1(OH)2(H2O)4 + H3O 
	 [9] 

A1(OH)2(H2O)4 +  H20 9  A1(OH)3(H20)3 + H3O 
	 [10]  

Maaperä voi puskuroida pH:ta. Kun maaperään lisätään happamia 
kationeja  (Hk, Al3 ), emäskationit korvaantuvat happamilla kationeilla ja 

 näin  pH  ei muutu. Maan happamoituminen ilmenee pH:n laskuna  ja 
emäskationien  vähenemisenä  (kuva  19).  Maaperän 
kationinvaihtokapasiteetti  on  suoraan suhteessa emäskationien 
puskuriominaisuuksiin. Kun maaperän  pH on 5,0-5,5,  maaperässä  on 

 jonkin verran alumiinia  ja  mangaania. Happamuuden lisääntyessä 
vaihtuvan alumiinipitoisuus maassa kasvaa nopeasti. Kun  pH on  
suurempi 	kuin 	8,5, 	silloin 	maaperässä 	on 	korkea 
natniuminvaihtokapasiteetti. 
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Kuva 
 19.  Neutraali  ja  hapan maa. 

' 	 Kun maahan lisätään neutraalisuolaa maasta mitattu  pH-arvo laskee. Tämä 
johtuu siitä, että suolan kationit syrjäyttävät kationinvaihtopaikoilta 
vetyioneja  ja  muita happamia ioneja, jotka joutuvat maaveteen.  pH on  siis 
pienempi suolaliuoksesta mitattaessa kuin vesiliuoksesta, kun 
maapartikkelit ovat negatiivisesti varautuneita. Happamille maille, jotka 
ovat positiivisesti varautuneita suuri suolakonsentraatio aiheuttaa 
vetyionien adsorboitumista reagoivalle puolelle. Suolaliuoksen  pH 

 päinvastoin nousee verrattuna vesiliuoksen pH:n. Kun  pH  mitataan 

suolaliuoksessa 

 ja  vesiliuoksessa  saadaan selville maapartikkeien varaus, 
joka voidaan ilmoittaa yhtälön  [1 fl  avulla.69  

pH =  maan  pH suolaljuoksessa -  maan  pH vesiliuoksessa 	 [11] 

ipH  tarkoittaa pH:n muutosta.  pH on  positiivinen maaperässä, jossa  

I 	 maapantikkelit  ovat positiivisesti varautuneita  ja  negatiivinen maaperässä, 
jossa maapartikkelit ovat negatiivisesti varautuneita.  

7  Kofloidien  esiintyminen maaperässä  

I 	7.1  Yleistä  

I Kaksi maaperää, joilla  on  samanlainen raekokojakauma, voivat omata 
hyvin erilaiset kolloidiset ominaisuudet riippuen niiden mineralogisesta  

I  luonteesta. Kolloidinen aine  on  liuenneiden  ja  liettyneiden 
(suspentoituneiden)  aineiden välimaastoon jäävä hiukkaskooltaan  1O- 
1O' m  oleva hiukkanen60. Kolloidien biukkaskoon luokittelu tosin  

I  vaihtelee hieman eri tutkijoiden mukaan. Kolloidiset ominaisuudet kuten 
plastisuus  ja  molekyylien adsorptio ovat vaUitsevia johtuen suuresta  pinta- 
alasta  ja  pienestä massasta. Pintavoimat tulevat hallitsevaksi  ja  

' 	 painovoiman  vaikutus pienenee. Nämä pintavoimat aiheuttavat 
pantikkelien 	välille 	vetovoimaa 	ja 	repulsiota59 . 	Maaperän 
adsorptiokapasiteetti liittyy hyvin läheisesti maaperän kolloiclien  

I ominaisuuksiin. Maaperän  kemian  kannalta kolloidisista systeemeistä ovat 
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kiinnostavimpia ne, jotka koostuvat vedestä  ja  kiinteistä hiukkasista.  

I 	 Adsorptio  vaikuttaa suspentoituneiden 	partikkeleiden  ja kolloidien 
elektrostaattisiin  ominaisuuksiin. Tämä vaikuttaan partikkeleiden  ja 
kolloidien  pyrkimykseen rvhmittvä (koagulaatio, suodattuminen.  

I 
I 	

Negatiivisesti varautuneita ovat kolloidit, jotka koostuvat esimerkiksi 
mangaanin oksideista, piioksideista, sulfideista,  orgaanisista aineista  tai 
savimineraaleista. pH:sta  riippuvaisen varauksen omaavat kolloidit, jotka  

I  koostuvat alumiini-  tai rautahydroksideista.  Maaperän kolloidit ovat jaettu 
nestefaasissa hydrofiilisiksi  ja hydrofobisiksi.  Helposti veteen sekoittuvia 
kolloideja kutsutaan hydroflulisiksi  ja  niiden vastakohtia hvdrofobisiksi.  

I  Hydrofluliset kolloidit adsorboivat pinnallensa  molekyylejä  ja maaveden 
nestefaasin hydratoituneita ioneja. Täten  jokainen hydrofluiinen kolloidi  on 
nestemembraanin  ympäröimänä. Orgaaniset ainekset  ja piihappo  ovat  

I 

	

	
hydrofiulisiä,  rauta-  ja alumiinihydroksideilla  on  myös selvästi hydrofiulisyys 
ominaisuuksia. 60  Hydrofobiset kolloidi partikkelit eivät absorboi  

I 
 nestefaasin  molekyylejä. Savipartikkeit ovat useimmin hydrofobisia 

kolloideja. Maaperän suspensio partikkelit ovat myös hydrofobisia. 
Joidenkin kolloidien kohdalla hydrofiulisyyttä  ja hydrofobisuutta  on  vaikea  

I 

	

	

luokitella. Kuvassa  20 on  esitetty Heinosen 70  (1992)  mukaan maaperässä 
tapahtuvia muutoksia. 

Primhhiukkasi 	 Loyhñ flokki - 
ja  koviK, iskostuncita 	 iakenne 
mikrogregaatteJa Koagulaatio  

A 	Z 	 - 	 c) B  

	

- - 	 Dispcnio 

Kuivurninen  ja  
I 	 kijIistuirnan  
I  Ssdepisarokkn 	Hoinog€enisesti 

haih1ufnaIk 

	

Sodimentaatio 	.- 	 HeterogeenestL  

	

ja  kuivuniirien 	 .-. 	 I  0511Tt. iuta  toi 
juurten vedonotto 

aaniset 	 D  
niuokkaus,  routa, juuret  ym. 

	

-. 	 -, 	
Mekaanisesti rnuodos- 
tuneet agregat  

Sade.  hkenne.  Ne-Usay5,\ 

	

- 	humuspuotsuuden 	\ 	Mikrobitoiniinta ......_............- 	vherierninen 	
\ 	orgeanlset  ja  etä- 

Massivinon  maa. 	 \ 	orgaaniset saos 
jossa voi olla Ienthø 	 \ 	luntai  stab,  sosvat 
mururakenfletta 	 mun  

	

Vedenkestävä 	
E  

	

munxakennc 	<): -  
Kuva  20.  Maaperässä tapahtuvat prvsessit70. 
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7.2 Koaguloituminen 

Koaguloiruminen  on kolloidikemiallinen saostumisilmiö,  jossa veteen 
hajautuneet primäärihiukkaset takertuvat toisiinsa. Kuvasta  21 niihdaan 

 selvästi, että koaguloitumista voi tapahtua usealla eri tavalla71 . 

Partikkeleiden kerrokset voivat olla liittvneenä reunoihin, jolloin syntyvä 
rakenne  on  esitetty kuvissa  21a  ja  21c (edge-to-face) 72 .  Toinen vaihtoehto 

 on,  että partikkeleiden reunat ovat keskenään kiinnittvneet yhteen kuten 
kuvissa  21b  ja  21d (edge-to-edge) 73 '  Kuvassa  21e on koaguloituminen 

 tapahtunut molemmilla edellä mainituilla tavoilla. Edellisiin lisätrynä 
kuvissa  21c, 21d  ja  21e  esiintyy myös kerroksien (leveät sivut vastakkain) 
välisiä liittvtnisiä  (face-to-face),  jolloin kolloidit ovat toisissaan kiinni 
laajalta  pinta-alalta. 

Koaguloituminen  perustuu pienten hiukkasten sattumanvaraiseen 
lämpöliikkeeseen 	(Brownin 	liike), 	joka 	aiheuttaa 	hiukkasten 
yhteentörmäyksiä  ja  niiden välisten  sidosten muodostumisia. 
Koaguloitumista  tapahtuu erityisesti, kun liuenneena  on  runsaasti 
korkeavarauksellisia ioneja. Maaperässä suolakons entraation lisääntymistä 
tapahtuu kun maaperä kuivuu  tai  jäätyy. Koaguloituessaan hiukkaset 
liittyvät toisiinsa ensi sijassa reunoiltaan,  sillä jäykkalnkk-einen  vesi estää 
aluksi litteitä hiukkasia törmäämästä yhteen leveät sivut vastakkain75 . 

Koagulaation tuloksena syntyy löyhää, höyhtyväistä massaa eli flokkeja. 
Aihaisessa pH:ssa positiivisten reunojen  ja  negatiivisen  pinnan 

 vuorovaikutus johtaa usein koaguloitumiseen.  

I 	 Hydrofliliset 	kolloidit, 	joiden 	ymparill 	on 	adsorboituneita 
vesimolekyylejä, koaguloituvat  vain,  kun suolakonsentraatio  on  hyvin 
korkea. Hydrofobisille kolloideille koagulaatio tapahtuu nopeasti  jo  

I  aihaisessakin suolakonsentraatiossa. Partikkeleiden  välisen  etäisyyden 
ollessa pienempi kuin  15 A,  vetovoima johtuu vaihtuvista kationeista, 
jotka ovat partikkeleiden välisessä tilassa. 

a) b) 
	 d) 	 e)  

Kuva  21.  KoauIoituneita  kolloideja. 
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7.2.1 Kationien  vaikutus  koaguloitumiseen 

Kationien koaguloitumiskvkv,  kuten myös sitourumislujuuskin. riippuu 
ensi sijassa kationien varauksesta, mutta myös koosta  ja  hvdrataatiosta 7  
Ainoastaan vetvioni  on  poikkeus tästä säànnöstä, koska  sen 

 koaguloirumiskyky  on  korkeampi kuin kaksivarauksisilla ioneilla (yhtälö 
 12)78 .  Tehokkaimpia koaguloitumaan ovat happamissa maissa runsaasti 

esiintyvät alumiini - (Al 3 )  ja  rautaionit (Fe3 ).  Rauta lujittaa maan 
rakennetta ensi sijassa muodostamalla rakojen seinämiin  ja  murujen 
pinnoille ruostesakkaumaa. Hapettomassa  tilassa rauta pelkisrvy 
vesiliukoiseen ferromuotoon (Fe 2 )  ja  voi siten liikkua maavedessä, kunnes 

 se  tulee uudelleen kosketuksiin hapen kanssa  ja  saostuu ruosteena.  Jotkut 
kationit  (Hk,  Ca2 )  aiheuttavat irreversiibelin koagulaation kuivatessaan  ja 

 toiset reversiibelin (Na). 

U'<Na<K <Mg<Ca 2 <H<F&<AJ3 	 [12] 

7.3 Peptisoituminen 

Homogeenisen kolloidin  eli geelin syntyä sanotaan kolloidin 
peptisoitumiseksi.79'  80  Peptisoituessaan partikkelit  voivat olla toisistaan 
täysin irrallaan  (kuva  22a) tai  kiinni toisissaan kerrosten (leveät sivut 
vastakkain) kohdalta  (face-to-face,  kuva  22b).  Joka tapauksessa geeli  on 

 homogeeninen.  Maaperän kolloidien pepusoituminen tapahtuu anionien 
vaikutuksesta. Erityisesti hydroksidi-ioriilla  on  vahva peprisoiva vaikutus. 

 Se  hallitsee vahvaa stabioitumisvaikutusta negatiivisesti varautuneessa 
maassa  ja  suspensiossa.  Kuitenkin täytyy ottaa huomioon, että 
maapartikkeleissa voi olla positiivisesti varautuneita kohtia, joten anionien 
vaikutus  on  tällöin päinvastainen.  

a) 	 b) 

,4Y5  _\' , 

- 	 - -.,.\' \ 

	

\  I  -' •- - 	4,  
\\\- 

Kuva  22.  Peptisoituneita koioideja. 



I  Kemiallisen koosrumuksen vaikutus murskeiden vedenherkkvvteen 
KIRJALLISUUSOSA 
KOLLOIDIEN  ESIINTYMINEN MAAPERÄSSÄ  

7.4  Dispersio 

Dispersiota  tapahtuu varsinkin silloin, kun rankkasade piiskaa paljasta 
maanpintaa  ja  rakennetta koossa pitävät sidokset ovat heikkoja. Tällöin 
suolakonsentraauo laskee  ja jos  maaperässä  on  paljon vksivaraukseflisia 
vaihtuvia kationeja  ja  korkea  pH,  olosuhteet ovat otolliset dispersiolle. 
Kuvista  23a, 23b  ja  23c  nähdään, että kun dispersiota tapahtuu, 
maapantikkelit eivät ole kiinni toisissaan leveät sivut vastakkain  (face-to- 
face). Partikkelit  ovat täysin irrallaan  tai  toisissaan kiinni muista kohdista 

 (face-to-edge tai edge-to-edge).  Kun maaperä kastuu  ja turpoaa repu.lsio 
 on  vaikuttava tekijä. Vesimolekyylit sitoutuvat partikkelien pinnoille 

aiheuttavat partikkeleiden loittonemiseri. Kun kaksi partikkelia ovat 
lähempänä kuin  15 A,  vaihtuvat ionit ovat jakautuneet partikkeleiden 
väliseen tilaan tasaisesti  ja  eivät erota kahta diffuusikerrosta, yksi joni  on 

 liittynyt molempiin pintoihin. Kuitenkin  jos partikkeleiden  välinen etäisyys 
 on  suurempi kuin  15 A,  diffuusi-ionikerros  muodostuu  repulsion 
 johdosta. Tässä tapauksessa vesi liikkuu enemmän ionin osmoottisen 

aktiivisuuden johdosta partikkeleiden valill . kuin pintavarausten johdosta. 

Yksiarvoiset  vaihtuvat kationit aiheuttavat suurempaa turpoamista kuin 
kaksivaraukselliset ionit83. Tämä selittyy yksivarauksellisten ionien 
jakautumisella diffuusissa kerroksessa. Vahvasti hapan kolmivaraukseliinen 
alumiini vaihtuvana kationina johtaa aihaiseen turpoarniseen. Kasvava 
maaveden suolakonsentraatio laskee turpoamista. Turpoaminen  ja 
dispersio  maaperässä, jossa  on  paljon vaihtuvia natriumkationeja vähentyy 
kun suolakonsentraatiota lisätään. Maan rakenteen kannalta todella 
ongelmallinen kationi  on  pienikokoinen, heikosti pidättäytyvä  ja  paljon 
vettä sitova  natrium. Sillä  on  tehokas dispersioiva vaikutus81'  82  Maan 
liettymistaipumus lisääntyy selvästi, kun natniumin osuus 
kationinvaihtokapasiteetista nousee yli  5%,  ja  15%  riittää tuhoarnaan 
mururakenteen kokonaan. 

Maaveteen irralleen  joutuneiden kolloidien palautuminen maan normaaliin 
kiinteähköön rakenteeseen  on  sitä vaikeampaa, mitä suurempi  osa  niiden 
vaihtuvista kauoneista  on dissosioitunut hiukkaspinnoilta  ympäröivään 
veteen. Dissosioituminen laajentaa kationikehiä  ja  lisää eri hiukkasten 
kationikehien keskinäistä karkotusvaikutusta. Kationikehien laajentuessa 
myös maahiukkasiin sitoutunut vesikerros paksunee  ja  ehkäisee siten 
hiukkasten keskinäisiä kosketuksia erityisesti leveät sivut vastakkain. 
Yhteentörmäykset  ja takertumiset  helpottuvat,  jos kationit  ovat heikosti 
dissosioituvia (Ca2 , Al3 )  tai  jos maaveden suolapitoisuus  kasvaa. Korkea 
suolapitoisuus vähentää kationien etääntym.istä hiukkaspinnoilta  ja ohentaa 

 hiukkasten sitomaa vesikerrosta. Pysyvä dispersio vaatii usein korkean 
pH:n. 
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I 
a) 	 b) 	 c) 

I  
Kuva  23.  Ditpersicituneita kolloideja.  

7.5  Muita kolloidien vaikutuksia maaperässä  

Jos  maan mekaaninen  ja  kemiallinen koostumus  on  suotuisa  ja  siinä  on 

I  luonnostaan runsaasti erilaisia sidosaineita, maahiukkasilla voi alusta 
saakka olla hyvä vedenkestävyys, mutta kestävyys lisääntyy säännöllisesti, 

 jos  mekaanisen rasitteen jälkeen seuraa lepovaihe. Termodynamiikan  

I 

	

	
toisen pääsäännön mukaan suijetun systeemin spontaanireaktiot johtavat 
vapaan  energian  vähenemiseen. Maassa tämä merkitsee sitä, että sidokset  

I 
 vahvistuvat lepotilassa, kun molekyylien lämpöliike  ja  sattumanvarainen 

diffuusio saa vesiliukoiset ainekset, vesimolekyylit  ja kolloidihiukkaset 
 hakeutumaan vähitellen stabuileimpiin asemiinsa.  

I Mikrobitoiminta  lujittaa maaperää muodostamalla rihmakudosta  ja  sitovaa 
 lima-ainesta. Suojattu  humus  toimii myös aggregaateissa sekä sidosaineena  

I  että hyödyllisenä rakenneosana, joka parantaa maan  veden ja kationien 
pidätyskykyä.  Kaikki nämä prosessit lisäävät myös maan kantavuutta. 
Pitkäaikainen märkyys taas puolestaan huonontaa maan rakennetta,  sillä  se 

I  tekee mandolliseksi tiiviiden savihiukkasrakenteiden maksimaalisen 
paisumisen  ja  liuottaa samalla erilaisia sidosaineita (esim. ruoste). Vettä 
hylkivät aineet parantavat tehokkaimmin rakenteen vedenkestävyyttä  ja  

I 

	

	
vähentävät  veden imeytymistä  maahan. Maan rakenteen stabiointlin 
tarkoitetut tuotteet muistuttavat usein luonnollisia  lima-aineita (suuret, 
pitkäketjuiset, tartuntakykyiset molekyylit).  Monien maamikrobien  ja  
varsinkin tiettyjen bakteerilajien metabolismin sivutuotteena  ja jätteenä 

 syntyy erilaisia  lima-aineita (yleensä polysakkarideja), joilla  on  voimakas 
taipumus sitoutua mineraalihiukkasiin vetysidoksin  ja kationisilloin.  

I 	 Hydrofobiset kolloidit koaguloituvat  nopeasti kuten kappaleessa  7.2  
mainittiin. Hydrofobisten kolloidien helppoa koaguloitumista voidaan 
estää hydroflilisten kolloidien  tai suurimolekyylisten  yhdisteiden lisäyksellä.  

I  Hydrofobiseen sooliin  voidaan lisätä veteen liukenevaa suuren 
molekyylipainon omaavaa yhdistettä esimerkiksi proteiinia. Proteiini 
adsorboituu hydrofobisen kolloidin  pinnalle ja  pitää näin hydrofobiset  

I kolloidit  erillään  ja  estää koaguloitumisen. Tällaisia hydrofiulisiä kolloideja 
kutsutaan protekthvisiksi kolloideiksi.M  

I  
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Kuvassa  24  esitetty saippuan käyttäytyminen hvdrofobisen pardkkehn 
pinnalla, jolloin hydrofobiset päät asettuvat kolloidiin päin  ja  hvdrofiiliset 

 päät vesiliuoksen suuntaan.  Jos  oletetaan, että proteiinit kävttävrvisivät 
samalla tavalla kolloidien kanssa tällöin proteiinin ryhmä  R  täytyisi olla 
hvdrofobinen. Proteiinien rakenne  on  seuraava vaihdellen eri  pH  alueella 
vhtälön  [13]  mukaan. 

H2N-CH-COO-  H3N -CH-COO  '' H3N -CH-COOH 	 [13] 

R 	 R 	 R  
pH>7 	 pH7 	 pH<7 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

() 	krE 

/;  

I 	Kuva  24.  Sappuan käyttyyminen kolloidin  pinnalla.  

I  
I 	8  Kemiallinen  rapautuminen  

I 	8.1  Yleistä 

Kemiallinen rapautuminen  on  ilmiö, jossa kiinteä mineraali muuttuu  

U  löyhäksi irtonaiseksi ainekseksi  eli mineraalin rakenne muuttuu  tai 
mineraali  saattaa liueta jopa kokonaan. Rapautumiseen vaikuttaa kiteen 

 koko ja  rakenne. Kemialliset reaktiot kohdistuvat maa artikkeleiden 
pintaan joten bienojakoinen aines rapautuu nopeammin kuin 
karkearakeinen. Mineraalin kovuus, joka  on  tunnetusti riippuvainen 

mineraalin 

 rakenteesta vaikuttaa rapautumisherkkyyteen. Rapautumiseen 
vaikuttavat myös ulkoiset tekijät esimerkiksi. lämpötila, kosteus  ja 

 happamuus. Kemiallisessa rapautumisessa erotetaan yleensä neljä  

U 	 prosessia: liukeneminen, hydrolyysi, ioninvaihto  ja  hapettuminen. 
Hydratoituminen 	on 	eräänlainen 	kemiallisen 	rapautumisen 
käynnistysprosessi, jossa mineraali imee itseensä vettä  ja  paisuu, mutta ei  

I 

	

	
muutu sanottavasti perusrakenteeltaan. Vesi voi sisältää useita liuenneita 
aineita esimerkiksi hiilihappoa.  

I  
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I 	8.2  Hydrolyysi  ja  

I 	 Useiden mineraalien esimerkiksi kiilteiden rapauruminen alkaa, kun vettä 
tunkeutuu silikaattikerrosten väleihin  ja  kerroksia vhteensitovia 
kaliumioneja alkaa vapautua  ja  vaihtua ulkoliuoksessa oleviin kationeihin.  

I  Mineraalien hvdrolyvttinen hajoaminen perustuu siihen, että mineraali 
reagoi kemiallisesti vesifaasin vetyiOfllefl  (Hk) ja hydroksidi-ionien  (OH) 

 kanssa (yhtälö  [14]).  Aluksi  veden vetyioni  vaihtaa  natrium-, kalium-,  

I 

	

	
kalsium-  ja magnesiumioneja liuokseen,  mutta  reaktion  edetessä  se  alkaa 
vaihtaa myös esimerkiksi alumiini-ioneja, jolloin kiderakenne särkyv.  

I 
 Hydrolyysi on  hidas prosessi. Protolyysireaktiot, jossa reaktioon 

osallistuvat vetyionit ovat peräisin muusta kuin vedestä, etenevät 
todennäköisesti huomattavasti nopeammin. Vaikka vallitsevat silikaatit  

I  rapautuvatkin  vaikeasti, vapautuu niistäkin emäskationeja, joita 
ioninvaihdon ansiosta kiinnittyy maahiukkasen  pinnalle. Fauren85  (1991)  ja 
Stummin42  (1992)  mukaan  natrium- ja kalsiumionit  ovat ensisijaisesti  

I  peräisin plagioklaasin rapautumisesta kaoliinilsi.  Magnesium-  ja 
kaliumionit  ovat rapautuneet ensisijaisesti biotiitistä. Magnesiumia 
rapautuu kuitenkin myös amfiboleista  ja kaliumia kaliummaasälvästä.  

I 

	

	
Piihappo on  peräisin silikaattien rapautumisesta, mutta ei merkittävässä 
määrin kvartsista.  

I -Si-O-M  + HOH -  - -Si-O-H  +  MOH - 

I 8.3  Hapettuminen  

I 	Monet silikaatit  sisältävät rautaioneja (Fe2 ), jotka rapautumisvyöhykkeessä 
hapettuvat  ilmakehän hapen vaikutuksesta kolmivarauksellisiksi 
rautaioneiksi (Fe3 ). Hapettuminen tapahtuu mineraalikiteessä, johon  

I  tämän seurauksena syntyy ylimääräistä positiivista varausta. Sähköisen 
tasapainon ylläpitämiseksi  osa hapettuneista  tai  muista kationeista poistuu 
hilasta  ja  näin kide tulee osittain pysymättömäksi.  

I 
I 8.4  Mineraalien rapautumisaittius 

Rapautumisaittius  riippuu mineraalista 87. Esimerkiksi Jennyn 86  (1941)  ja  

I  Loughnanin89  (1969)  tarkastellessa mineraaleja  he  havaitsivat, että biotiitti 
rapautuu helposti  ja kvartsi  ei rapaudu tuskin ollenkaan. Plagioklaasi, 
erityisesti emäksinen plagioklaasi, rapautuu huomattavasti nopeammin  

I  kuin kaliummaasälpä. Rapauturnisen seurauksena maahan  jää 
rapautumistuotteita,  joilla  on  tärkeä merkitys maan ominaisuuksien  ja 

 maassa tapahtuvien reaktioiden kannalta. Tyypillisiä rapautumisen  

I uudistuotteita  ovat alumiinin, raudan  ja mangaanin  oksidit  ja hydroksidit 
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(kuva  25).  Osalla näistä vhdisteistä ei ole säännöllistä kiderakennetta, 
minkä vuoksi niistä kävtetäänkin 	niniirvstä amorfiset  tai  ei-kiteiset 
hydroksidit.  Kaikki primääriset mineraalit (lukuun ottamatta kiilteet) 
muuttuvat rapautumisen seurauksena  ensin amorfisiksi faaseiksi ja  tämän 
välivaiheen jälkeen muuttuvat sekundäärisiksi mineraaleiksi  (kuva  25) 90 . 

Yhtälöissä  [15]  ja  [16] on  esimerkkinä esitetty aibuitin  ja anortittin 
rapautumisen  kemialliset kaavat. 

2NaAISi3O8  +  2CO2  +  3H20 4  AI2Si2O5(OH)4 + 2Na + 2HCO +4SjQ, 	[15]  
aibiitti 	 kaoliini 

CaAI2Si2O8 +  2CO2  +  3H20 4  Al2Si2O5(OH)4 + Ca 2  + 2HC01 	 116]  
anornitu 	 kaohin.i 

Amorfiset hydroksidit 
amfiboli 	9 Ti, Fe, Al, Si  

kloriitti 	 +Na  

biotiitti 
	 0H  

kaoliini 

Thoktaednen 	

-Si  

maasälpä 
Amorfiset hydroksidit 

 Al, Si  

kvartsi 

opaali  

Kuva  25.  Mineraalien rapautuminen90. 
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9  Kirjallisuusosan  yhteenveto  

Murskeiden  kiinteän faasin koostumus voi vaihdella eri murskeilla hyvin 
paljon silikaattimineraalien välillä. Mineraaht, joista murskeet koostuvat 
voivat vaikuttaa murskeiden käyttäytymiseen. Eri rnineraaleilla  on  erilainen 
rakenne  ja  siten niiden kestävyys voi vaihdella huomattavasti. 
Verkkosilikaatit eivät ole yhtä kestäviä kuin esimerkiksi hohkasilikaatit. 

Murskeiden pintavaraukseen  voi vaikuttaa  sidosten rikkoontuminen ja  sitä 
kautta maaveden happamuus.  Sidosten rikkoonnuttua  mineraalien  pinta 

 voi sisältää esimerkiksi hydroksidiryhmän, jolloin partikkelien varaus  on 
 riippuvainen pH:sta. Happamassa maassa partikkelien varaus muuttuu 

positiiviseksi  ja emäksisessä  maassa varaus muuttuu negatiiviseksi. 
Mineraalien rakenteessa voi olla myös pysyviä hydroksidiryhmiä, jolloin 
mineraalien  pinta on pH:sta  riippuvainen ilman  sidosten rikkoontumista.  

Vaihtuvien ionien määrä voi vaihdella huomattavasti eri murskeiden 
välillä. Kationit  ja anionit  voivat sitoutua partikkelien pintaan suoraan, 
vesimolekyylien välityksellä  tai  olla läsnä diffuusi-ioni joukkoina. lonin 
korvautumiskvky vaihtelee eri ionien välillä. Pienen varauksen omaavat 
ionit korvaantuvat helpommin kuin suuren varauksen omaavat ionit. 

Maaperässä esiintyvät kolloidiset hiukkaset voidaan jakaa nestefaasissa 
hydrofiilisiin  ja hydrofobisiin  hiukkasiin. Hydrofobiset kolloidit voivat 
koaguloitua helpommin kuin hydrofliliset kolloidit. Hydrofobisten 
kolloidien koaguloitumista voidaan estää hydrofiilisten kolloidien  tai 
suurimolekyylisten  yhdisteiden lisäyksellä. Esimerkiksi proteiinit 
adsorboituvat hydrofobisen kolloidin  pinnalle ja  pitävät näin kolloidit 
erillään  ja  estävät koaguloitumisen. 

Myös kationeilla  ja anioneilia  on  vaikutuksensa maaperän kolloidisten 
hiukkas  ten  ominaisuuksiin. Korkeavarauksellisten kationien 
koaguloitumiskyky  on  tehokkaampi kuin matalavarauksellisten kationien 
(poikkeus vetyioni). Yksivaraukselliset kationit, erityisesti  natrium, 

 puolestaan aiheuttavat dispersiota maaperän kolloidien välille. 

Murskeiden rapautuessa  aluksi  veden vetyioni  vaihtaa  natrium-, kalium-, 
kalsium- ja magnesiumioneja liuokseen,  mutta  reaktion  edetessä  se  voi 
alkaa vaihtamaan myös esimerkiksi alumiini-ioneja, jolloin mineraalin 
kiderakenne särkyy. Rapautumisaittius riippuu mineraalista, mutta joka 
tapauksessa rapautuessaan kaikki primääriset mineraalit (lukuun ottamatta 

 kulle)  muuttuvat rapautumisen seurauksena  ensin amorfisiksi faaseiksi ja 
 tämän välivaiheen jälkeen sekundä•••siksi mineraaleiksi.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I  
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• 	 KOKEELLINEN  OSA  

I 	10  Tutkittavat näytteet  

I 	 Tutkittavana  oli kymmenen eri mursketta, joista kuusi oli  Lapin  uepiiristä  
ja  neljä Vaasan tiepiinstä. 	••en  murskeiden  käyttäytyminen tiedettiin 
aikaisempien kokemusten perusteella. Joukossa oli sekä hyvin että  

1 	 huonosti käyttäytyviä murskeita. 	Murskeiden ottopaikat  on  esitetty 
kuvassa  26. Lapin  tiepiirin murskeiden ottopaikat olivat: Elijärvi,  

I  Hietavaara, Laivakangas, Palovaara,  1  ohmovaara  ja  V  uontisrova. \ aasan 
 tiepiirin murskeiden ottopaikat olivat: Lampeitmossen, Lepoo, Pitkäniemi 

 ja  Vuorenmaa.  

1 
fl 
I 
I 
I 
I 
I 

Kuva  26.  Murskeiden ottopaikal. 

I 
	

11 Kern  ikaalit  ja  näytteiden käsittely  

I 	11.1  Yleistä  

I 	 Murskeet kuivattim 105°C:ssa  Lapin  tiepiirin keskuslaboratoriossa, minkä 
jälkeen ne seulottiin  2  mm:n seulan läpi. Kaikki tässä tutkimuksessa 
suoritetut analyysit suoritettiin  <2  mm:n murskeille. Kaikki analyyseissä  

I 

	

	
käytetyt astiat  ja  välineet pestiin  2 M  typpihapolla  ja huudeltiin tislatulla 

 vedellä.  

I  
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11.2  Kemikaalit  

I Taulukko  4.  Käytetyt kemikaalit.  

I  Yhdiste 	 Kemiallinen kaava Valmistaja 	Puhtausaste 
Typpihappo 	 HNO3 	 tekn. 
Natriumhydroksidi 	NaOH FF-Chemicals 	pa 
Litiumtetraboraatu 	L12B4O7  Merck 	pa  I  Suolahappo 	 HG! Merck 	pa  
Bariumkioridi 	 BaG12*2H20  Merck 	pa 
suodatinpaperi mustaraita I  Epoftx  resin  Struers 
Epofix  hardener  Struers  
Boorihappo 	 H3B03 Analar  I  G-vahaa  (C-pulver) Hoeechsh wachs 
Garborundum hiomajauhe  (220, 800  ja  1200)  Garborundum  company 
Glyseroli  86-88%  FF-Ghemicals 	pa  I  Teknillinen väkiviina  94%  Oy  Alko Ab  
DP-paste  timanttitahna 	3JLm Struers  

I DP-spray  timanrtitahnaspray 3p.m Struers  
DP-spray  timanttitahnaspray lp.m Struers  

I 
Murskeiden  jauhaminen I 11.3  

Kaikki XRD:n, XRF:n, TG/DTA:n  ja  alkuaineanalysaattorin  analyysit  

I  tehtiin jauhetuista murskeista. Kuivat murskeet jauhettiin Oulun yliopiston 
geologian 	laitoksen 	wolframi-kobolttikarbidihuhmareella 
kierrosnopeudella  1500  r/min  kaksi  ja  puoli minuuttia.  

I 
11.4 XRF  näytteiden valmistus  

I 	 Röntgenfluoresenssilla analysoiduista murskeista  tehtiin tiiviit näytenapit. 
Jauhettua mursketta punnittiin  6,65 g,  johon sekoitettiin  c-vahaa  0,350 g. 

 Seosta sekoitettiin  edellä mainitulla wolframi-kobolttihuhmareella  

I  kierrosnopeudella  1500  r/min  puoli minuuttia. Seos asetettiin 
metallirenkaaseen, johon lisättiin boorihappoa tukemaan näytettä. Näyte 
puxistettiin paineella napiksi. Ainoastaan virheettömät näytenapit  

I 
I  
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I 	11.5  SEM -EDS  näytteiden valmistus  

I Murskeista  tehtiin messinkiholkeissa epoksihartsinappeja, jotka hiottiin  ja 
 kiillotettiin  Oulun yliopiston geologian laitoksella. Metalliholkkiin, jossa  oh 

I  väliseinä laitettiin seosta  (15 ml  epofix resinia  ja  2 ml  epofLx hardeneria)  ja 
 mursketta,  jotka sekoitettiin keskenään. Seoksen annettiin kovettua 

vuorokauden. Kovettunut näytenappi hiottiin kolmella eri  

I  karkeusasteisella carborundumhiomajauheella  (220, 800  ja  1000) 
 peräkkäin. Jauheeseen oli sekoitettu glyserolia. Napit puhdistettiin aina 

välillä teknillisellä väkiviirialla. Hiomisen päätteeksi napit laitettiin  

I  ultraäänihauteeseen puhdistumaan.  Nappeja kiillotettiin kandella eri 
timanttitahnalla/sprayllä. Napit puhdistettiin hyvin aina välillä 
ultraäänihauteessa. Lopuksi näytenapit pinnoitetdin sähköä johtavaksi  

I ohuella  

11.6  Sulatteiden  valmistus  

I Sulatteet  valmistettiin punnitsemalla  0,1 g  mursketta  ja  1,0 g 
 litiumtetraboraattia platinaupokkaaseen  0,001  g:n  tarkkuudella. Upokas  

I  laitettiin uuniin 900°C:een  30  minuutiksi. Upokkaan annettiin jäähtyä 
hiekkahauteella, minkä jälkeen näyte liuotettiin suolahappoon  ja 

 laimennettiin  100  ml:ksi. Sulatteista  määritettiin kationit ICP-AES:lla91 .  

I 
I 	12 

I 	12.1  Pulveriräntgendiffraktometri (XRD)  

I Murskeista  määritettiin mineraalit Oulun yliopiston elektroniopliikan 
laitoksen  Siemens D5000  pulveriröntgendiffraktometrillä. Anodiria  

I 	 käytettiin kuparia sisältävää röntgenputkea, joka tuotti  0,1540  nm:n 
röntgensäteilyä 	30  mA:n virralla  ja 	40 	kV:n 	jännitteellä. 
Röntgendiffraktometrin analyyseissä kaytettiin  muovista näytteenpidikettä  

I 

	

	tai  lasilevyä,  joihin jauhettu murske laitettiin tiiviisti. Mittausparametrit 
määritettiin etukateen tietokoneelle. Mittaus suoritettiin  5°-60°  28  
mittausalueella 	mittausno eudella 	0 02° 	20/0 5s. 	Mittauksessa  

I röntgensäteilyä kohdistettnn  näytteen pintaan eri tulokulmilla. 
Monokromaattori suodatti pois CuK-diffraktiohuiput, joten tietokoneelta  

I tuloksena näkyi  vain  CuKa-diffraktiohuiput.  Eri mineraalien tuottamien 
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diffraktiohuippujen  tunnistus suoritettiin röntgendiffraktometriin liitervn 
tietokoneen avulla  ja  teoksen  Mineral Powder Diffraction Data 9  avulla. 

Taulukko  5. XRD:n laiteparametrit. 

anodi 	kupari 
aallonpituus 	0,1540 rim 

I virta  30  mA  
jännite 	40 kV  

U mittausnopeus  
rnittausalue 	50600 28 

0,02° 20  /  0,5s 

I 
Röntgenfluoresenssi (XRF) 

I
12.2  

Murskeiden 	kiinteän 	faasin 	alkuaineanalyysit 	tehtiin 	Oulun 	vlipiston  
elektronioptiikan  Siemens SRS3O3AS röntgen fluoresenssilla.  Mittaukset I  suoritettiin 	elektronioptiikan 	henkilökunnan 	toimesta 	valmiiksi 
kalibroiduilia  ohjelmilla.  

12.3  Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM -EDS)  

Murskeet analysoitnn  Oulun yliopiston elektronioptiikan laitoksen Jeol 
JSM-6400 pyyhkäisyelektronimikroskoopilla,  johon oli kytketty 
energiadispersiivinen röntgenanalysaattori. Kiihdytys jännitteenä oli  15 kV 

 ja  kiihdytysvirtana  16,5 nA. Murskeita  tutkittiin 
pyyhkäisyelektronimikroskooppiin  liitetyn tietokoneen  IS IS-
kuvankäsittelyohj elmalla. Kuvasuurennokset  vaihtelivat tapauksittain. 
Käsittelernättömistä murskeista otettiin erikseen  kuva  partikkeleiden 

 muodon analysoimiseksi  ja  suurennos murskeiden  pinnan  tunnistamiseksi. 
 Kuvista tehtiin myös röntgenkarttoja, joista nähtiin mistä alkuaineista 

kyseiset partikkeit koostuvat. 

Taulukko  6. SEM-EDS:n laiteparametrit.  

jännite  15kV 
 virta 	16,5nA 
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12.4  Induktiivinen pIasmaatomiemiSSiOSPektrOmetri 
(ICP-AES)  

Murskeiden 	uutosliuoksien 	(vesi, 	suola) 	kationit 	miiäritettiin 	Oulun I  yliopiston 	kemian 	laitoksen 	sekventiaalisella 	Pvc 	Unicam 	7000  
induktiivisella  plasma-atorniemissiospektrometrillä.  Mittauksissa kävtetnin  

I  Gillson  221  näytteensyönäjää.  Laitetta ohjattiin Philipsin  2320  tietokoneen 
avulla  ja 	tulokset 	tulostettiin Philipsin NMS 	1461 	matriisiprinnerille.  
Mittauksissa käytetyt laiteparametnt valittiin laineen ohjekirjan suositusten 

I  mukaan. Laitteen teho oli  1,0 kW  ja jäähdytyskaasuvirtaus  13  1/min. 
Sumutuspaine  oli  40 psi  ja näytteensyöttö  0,9  mi/mm. Integroimiskertoja  
valittiin 	5 	ja 	integroimisajaksi 	5s 	(5x5s). 	En 	alkuaineiden 

I  mittausaallonpituudet  ovat taulukossa  8.  Optimointi alkuaineena käytettiin 
aina mangaania,  jos kyseisestä liuoksesta  määritettiin mangaani, muutoin  
optimointialkuaine 	oli 	kalsium. 	Induktiivisella 	plasma- I  atomiernis siospektrometrillä  mitattaessa käytettiin standarduliuoksia, jotka  
oli valmistettu laitteen ohjekirjan suositusten mukaan. 

I  Taulukko  7. ICP-AES:n laiteparametrit. 

I  teho 	 1,0kW 
äähdytyskaasuvirtaus 	13  1/rn 
sumutus 	 40 psi 
integroirniskerrat 	5  I  integroi.rnisaika 	5 s  
nävtteen svättö 	0,9  mi/mm  

I  
Taulukko  8.  Alkuaineiden mittausaallonpituudel.  

Alkuaine  Aallonpituus  [nm] 
alumiini  (Al) 308,215  
kalsium  (Ca) 393,366  
kupari  (Cu) 324,754 
magnesium (Mg) 279,553  
mangaani (Mn)  257,610  
natrium (Na)  589,592  
rauta  (Fe) 259,940  
sinkki  (Zn)  213,856 

12.5  Liekkiatomiabsorptiospektrofotometri (FAAS) 

Liekkiatomiabsorptiospektrofotometrillä 	määritettun 	uuttoliuoksista  
kalium. Määritykset  suoritettiin Oulun yliopiston  kemian  laitoksen Pye 

Unicamin 	

SP9 	liekkiatomiabsorptiospektrofotometrillä. 
Onttokatodilamppuna  käytettiin Na-K  lamppua  (numero  12362)  ja 

I 
I 
I 
I 
U  
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'- 
lampun 	virta 	säädettiin 	noin 	6 	mA:iin. 	Mittaus 	suoritettiin 	ilma- 

I  asetvleeniliekiliä,  jolloin ilmanpaine oli  2,2 bar  ja asetvleenin  paine  0,8 bar.  
Aalionpituudeksi  valittiin  769,90  nm,  joka vastasi parhaiten mittausaluetta. 
Monokromaattorin 	sisämenorako 	oli 	0,5 	nm  

I  Atomiabsorptiospektrofotometrillä  mitattaessa käytettiin standardiliuoksia, 
jotka oli valmistettu laitteen ohjekirjan suositusten mukaan.  

I Taulukko  9. FAAS:n laiteparametni. 

aallonpituus 	769,90 rim  I  raon leveys 	0,5 nm  
Liekki 	 ilma-asetvleeni 
lamppu 	Na-K 

I  lampun numero 	12362  
lampun virta 	6 mA 

I  
Nesteionikromatografi (HPLC) 

i 12.6  

Murskeiden uuttoliuoksen anionit määntettiin  Oulun yliopiston  kemian  
laitoksen nesteionikromatografihla. 	Kolonnina käytettiin 	Merckin  Pre- 

ja  paine rajat olivat  0-24 bar.  Liuokset suodatettiin  aina  0,45  Jim:n 
suodatinpaperin  läpi. Näytteen syöttöön käytettiin  50  pIn ruiskua. 
Eluenttina  eli liikkuvana faasina käytettiin  2,5  mmol/l ftaalihappo 
eluenttia,  joka valmistettiin  kolonnin käyttöohjeen  mukaan. Elunttia 
kuplitettiin  aina ennen mittausta heliumilla. Kuvaajat piirtyivät  Merck 

 Hitachin  D-2000  piirturille,  joista laskettiin anionien pitoisuudet. 

Taulukko  10. HPL,C:n laiteparametrit. 

eluentti 	 ftaalihappo 
eluentin konsentraatio  2,5 mmol/1 
virtausnopeus 	1,00 tul/min 
painerajat 	 0-24 bar 

12.7  Termoanalysaattori (TG/DTA) 

Murskeiden termoanalyysit  suoritettiin Oulun yliopiston geologian 
laitoksen Netzsch  Simultaneous Thermal Analyzer  STÅ  409 EP  laitteella. 
Laitteessa käytettiin  DTA/TG  yhdistelmä mittapäätä. Laitteessa ei käytetty 
mitään suojakaasua vaan analyysi suoritettiin ilmakehässä. Uunia ohjasi  TA 
Control System Programmer 410  ohjausyksikkö. Jauhettuja murskeita 

Packed Column  RT  50127  ja  pumppu oli  Merck Hitachi L-6000A  sekä 
detektori oli  Perkin-Elmerin  LC-21.  Virtausnopeus  säädettiin  1,00  mi/mm  
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punnituin  100 mg  alumiinioksidi nävteasuaan kavttäen  geologian laitoksen 
vaakaa,  Mettler PM 100.  Referenssiasdaan  punnittiin saman verran 
vertailunäytettä, joka näissä mittauksissa oli alumiini oksidijauherta. 
Nävteastian keskellä oleva kohouma täytyi peittvä, koska termoelementti 
sijaitsi  sen  keskellä. Näyte  ja vertailunàvte  asetettiin svlinterin muotoiseen 
uuniin, jonka sisällä oli TG/DT -mittapää. Mittapäässä oli kaksi piikkiä, 
joiden kärkiin näytteellä  ja vertallunäytteellä tävtetyt Al:03 -upokkaat 

 asetettiin. Samaa vertailunäytettä käytettiin kaikkiin mittauksiin. Uuni 
ohjelmoitiin tietokoneelle, joka keräsi tiedon  ja  antoi ohjelmoinuvksikölle 
kävnnstys-  ja pvsävtvskäskyt,  mutta ei ohjannut uunin lämrnitvstä. 
Aloituslämpötilaksi valittiin  20°C  ja uunia lämmitettiin 1200°C:een  asu, 
nopeudella 10°C/mm. Mittauksen jälkeen sekä  TG-  että  DTA-kävrät 
suodatettiin,  jotta pienet hain. t  saatiin poistettua  ja derivoitiin,  jolloin 
saatiin muutokset havaittua selvemmin. Kuvaajat tulostettiin  HP  DeskJet 
Plotterilia.  

Taulukko  11.  TG/DTA:n laiteparametrit. 

referenssinäyte  Al203  
alkulampötila  20°C  
loppulämpöüla  1200 °C  
Iämmitvsnopeus io °c/min  

12.8 Alkuaineanalysaattori 

J  auhettujen murskeiden  orgaanisen aineksen pitoisuus mäantetthn Oulun 
yliopiston  kemian  laitoksen  Perkin-Elmer 2400  CHNS/O  Series II 

 alkuaineanalysaattorilla,  johon oli kytketty Okidata microlinen  320 
 tulostin.  Noin  2  mg:n  näyte punnittiin tinakuppiin  Perkin-Elmer AD-6 
 automaattisella mikrovaa'alla. Kuppia käsiteltiin pinseteillä hyvin varovasti. 

Kuppi taiteltiin kasaan siten, että murske jäi taitoksen keskiosaan. 
Alkuaineanalysaattoriin syötettiin murskeen tarkat massat  ja  laite 
ohjelmoitiin mittaamaan. Laite tulosti erikseen hiilen,  vedyn ja typen 

 pitoisuudet massaprosentteina.  

12.9 pH-mittari  

pH  mittauksiin käytettiin Oulun yliopiston  kemian  laitoksen  Schott pH- 
meter CG 836 pH -mittaria.  pH-mittari kalibroitiin 
standardipuskuriliuoksilla, joiden  pH  tunnettiin. Mittaukset suoritettiin 
huoneenlämpötilassa. 
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13  Murskeiden karakterisointi  

13.1  Mineraalit  

Murskeiden  kiinteän faasin koostumuksen tutkirr°  en  aloitettiin 
anaivsoimalla murskeet röntgendiffraktometriflä.  Sen  avulla selvitettiin 
mistä mineraaleista murskeet koostuivat. Kaikki murskeet koostuivat 
useammista eri mineraaleista, joiden suhteita ei röntgendiffraktometrillä 
pystytty tarkkaan kertomaan. Esimerkiksi pienet määrät kvartsia  ja 
plagioklaasia  antavat suuret diffraktiohuiput toisin kuin kiilteet  ja 
amfibolit. Diffraktiohuippuj  en intensiteettien suuruuksien  perusteella 
pystyttiin tosin vertailemaan tietyn mineraalin pitoisuutta eri murskeissa. 
Joihinkin diffraktiodiagrammeihin liitettiin suurennos 
diffraktiodiagrammin vasemmasta reunasta. Näin nähtiin vasemmassa 
reunassa olevien mineraalien diffraktiohuiput selvemmin. Nämä 
suurennokset olivat mittausalueelta  5°-15° 2  ja  intensiteetti alueelta  0-
100. Murskeiden päämineraalit on  koottu taulukoon  12.  

Kaikissa murskeissa lukuun ottamatta Elijärven mursketta oli kvartsia  ja 
plagioklaasia.  Hyvin suuren intensiteetin  kvartsin pääpiikille  antoi 
Hietavaaran murske, joten Hietavaaran murskeessa kvartsia (Si02) oli 
selvästi enemmän kuin muissa murskeissa. Laivakankaan, 
Lampeltmossenin, Palovaaran, Pitkäniemen, Tohmovaaran  ja 
Vuorenmaan murskeet  antoivat suurin piirtein samansuuruisen 
diffraktiohuipun  kvartsin pääpiikile.  Ainoastaan Lepoon  ja Vuontisrovan 
intensiteetit kvartsin pääpiikeille  olivat aika pieniä. Kvartsi  on  hyvin  kova 
ja  kestävä mineraali.  Se  koostuu lähinnä yksinomaan Si02:sta, joka 
muodostaa hohkasilikaattien rakenteen. Rakenteessa  on vain  hyvin pieniä 
määriä muita oksideja, joten  kvartsin  rakenteessa ei ole heikkoja sidoksia. 

Plagioklaasin (NaAISi3O8 - CaAl2Si2O8) intensiteeteissä  ei ollut 
huomattavia eroavaisuuksia eri murskeilla. Plagioklaasi koostuu albiitin  ja 
anortiitin  kiinteästä liuoksesta. Aibiitin  ja anortiitin  suhdetta ei pystytty 
selvittämään diffraktiodiagrammien perusteella, koska saatavilla olevat 
lähteet eivät sisältäneet plagioklaasin diffraktiohuippuja. Aibiitin  ja 
anortiitin diffraktiohuipujen  perusteella oletettiin, että kyseiset huiput 
olivat muodostuneet murskeessa olevasta plagioklaasista. Albiitti  ja 
anortiitti  ovat maasälpiä, jotka kuuluvat myös hohkasilikaatteihin kuten 
kvartsi. Plagioldaasi  on  maankuoren yleisin mineraali,  jolle  on  ominaista 
lohkeavuus kahteen toisiaan kohtisuoraan suuntaan. Plagioklaasikivissä 
albiitti-anortiitti määräsuhde vaihtelee siten, että emäksisissä kivissä 
anortiitin osuus kasvaa piidioksidin määrän pienentyessä. Vaikka 
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I  
plagioklaasi  on  suhteellisen  kova  mineraali  (6) se  rikkoontuu yllättävän  

I helposti.  

Lampeitmossenin, 	Pitkäniemen 	ja 	Vuorenmaan 	murskeet 	koostuivat  

I  osittain  kiillemineraalista  (kuva  27).  Myös pienet  kiilteiden diffraktiohuiput  
antoivat  Tohmovaaran, Laivakankaan  ja  Palovaaran murskeet  (kuvat  27a 
ja  28). Diffraktiodiagrammien  perusteella voitiin olettaa, että  murskeissa  I  oleva 	kulle 	oli 	biotiittia 	(K(Fe,Mg)3(AlSi3Olo)(OH)2). 	Biotiitti 	kuuluu  
verkkosilikaatteihin,  joten  biotiitillä  on  yksi  lohkosuunta. Biotiitin  kovuus  
riippUu  raudan  ja  magnesiumin  suhteesta, mutta kovuus ei kuitenkaan ole I  suuri 	(2-2,5) 	verrattuna 	kvartsiin 	ja 	piagiokiaasiin. 	Biotiitu 	muuttuu  
metamorfoosissa  helposti  kloriitiksi ((Mg,Fe)6(Si,A1)401o(OH')s).  

I a) 
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d)  

kulle  

	

2000— 	
1  

i__ 

Kuva  27. a)  Lampeitmossenin,  b) Pitkäniemen,  c)  1/uorrnmaan  ja  d)  Tohmovaaran 
4ffraktiodiagrammit. 

Laivakankaan  ja Palovaaran murskeet  sisälsivät kiilteen lisäksi myös 
amfibolia  (kuva  28). Amfibolin diffraktiohuippu  nähtiin selvästi 
suurennoksesta, johon  on  merkitty myös kiilteen diffraktiohuippu. 
Amfiboli mineraalia käsittelemme tarkemmin Lepoon  ja Vuontisrovan 
murskeiden  yhteydessä.  

a) 

2000 
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1500 
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b)  
plagioklaasi  
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JLLA  
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Kuva  28. a) Laivakankaanja b) Palovaaran dffraktiodiagrammit. 

Lepoon  ja Vuontisrovan murskeet  sisälsivät amfiboliinineraalia. Näissä 
murskeissa kvartsipitoisuus oli selvästi muiden murskeiden 
kvartsipitoisuutta pienempi  (kuva  29).  Myös Laivakankaan, Palovaaran  ja 

 Hietavaaran diffraktiodiagrammeissa näkyi pieni amfibolimin eraalin 
diffraktiohuippu  (kuvat  28  ja  29c). Amfiboliryhmän  kaikilla mineraaleilla 

 on  yhteisiä ominaisuuksia, vaikkakin amfibolin rakenne sallii suuren ionin 
vaihtuvuuden  ja  siksi amfiboliryhmässä  on  suuri määrä erilaisen 
kemiallisen koostumuksen omaavia mineraaleja.  

a) 
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I 
b) 

I 	 600 - 
• 	 500- 

plagioklaasi =  400 - 

c) ____ 

amfiboli  

I 	
vansi 

•  
U 	 2000- 

1000 4- 	 kvartsi 	plagioklaasi 	 kvartsi  

I 	0 	 j. 
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I  
Kuva  29. a) Lepoon, b) Vuontisrovanja  c)  Hielavaaran  dffraktiodiasrammit. 

I 	
Kuvassa  30 on  Elijärven diffraktiodiagrammi,  josta voitiin huomata  
päämin eraalin  olevan  serpentiinimineraali. Elijärven murskeesta  löytyi 
myös  amfibolin diffraktiohuiput. Serpentiinimin eraali (Mg3Si2O5(OH)4)  

I 

	

	

kuuluu  verkkosilikaatteibin,  jonka kovuus vaihtelee  2,5:sta 5,5:een. 
Serpentiinimineraali  ei ole kestävä  mineraali.  

I 
I 
1 
1 
I  
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20  

Kuva  30. Eljärven dffraktiodiasrammi.  

Taulukko  12. Murskeissa esiinyvätpäämineraalit. 

_________ -  min eraalit 
Lampeitmossen kvartsi plagioklaasi  kulle  
Pitkainemi kvartsi plagioklaasi  kulle  
Vuorenmaa kvartsi plagioklaasi  kulle  
Tohxnovaara kvartsi plagioklaasi  kulle  
Laivakangas kvartsi plagioklaasi  kulle 	amfiboli 
Palovaara kvartsi plagioklaasi  kulle 	amfiboli 

Lepoo  k-vartsi plagioklaasi amfiboli 
Vuontisrova kvartsi plagioklaasi amfiboli  
Hietavaara kvartsi plagioklaasi amfiboli 
Eliiärvi serpentiini amfiboli  

13.2  Alkuainepitoisuudet 

Murskeiden 	kiinteän 	faasin 	alkuainepitoisuudet 	määritettiin 
röntgenfluoresenssilla.  Näin saatiin varmistettua murskeissa olevat 
alkuaineet  ja  mineraalit. Liitteellä  I on  esitetty murskeiden 
alkuainepitoisuudet kokonaisuudessaan. Tässä kappaleessa tarkasteltiin 
pääkomponentteja. 

Kiillettä sisältävien murskeiden (Lampeltmossen, Pitkäniemi, Vuorenmaa 
 ja  Tohmovaara)  K20  pitoisuudet olivat suuret (taulukko  13).  Myös Fe203 

 ja  MgO  pitoisuudet olivat suuria (lukuun ottamatta Tohmovaaran 
mursketta). Näiden pitoisuuksien perusteella tiedettiin, että murskeissa 
oleva  kulle  oli biotiittiä. Lampeitmossenin, Pitkäniemen  ja  Vuorenmaan 
murskeet  sisälsivät myös plagioldaasia. Tarkasteltaessa Na20:n  ja  CaO:n 

 suhdetta huomattiin, että kaikissa edellä mainituissa murskeissa suhde oli 
suurin piirtein  1:1  ja  näin murskeessa oleva plagioklaasi oli oletettavasti 
andesiini. Tohmovaaran murskeessa  sen  sijaan Na20 pitoisuus oli  

I 
I 
I 
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huomattavasti suurem  i  kuin CaO:n pitoisuus, joten murskeessa oli  täten  

I albiitti vallitsevampi inineraali plagioklaasin isomorfisessa seossarjassa.  

Laivakankaan 	ja Palovaaran 	murskeiden 	CaO 	ja 	Na20 	pitoisuuksia 

I  tarkastellessa huomattiin, 	että 	CaO 	ja Na20 	pitoisuudet 	ovat 	suurin 
piirtein samat. Kuitenkaan tämän perusteella ei voitu vetää johtopäätöstä  
onko aibiitti vai anontiitti vallitseva, koska murskeissa oli myös amfiboha. I  joka voi koostua myös osaltaan CaO:sta. Laivakankaan  ja Palovaaran 
murskeiden  suuri MgO  ja Fe203  pitoisuus  on  voinut johtua myös  

I biotiitistä  tai  amfibolista. K20:n  pitoisuus ilmoittaa biothustä. 

Lepoon 	ja 	Vuonusrovan 	murskeet 	koostuivat  
röntgendiffraktiodiagrammin 	mukaan 	kvartsista, 	plagioklaasista 	ja I  amflbolista. 	Plagioklaasi 	ja 	amflboli 	molemmat 	sisältävät Na20:ta 	ja 
CaO:ta 	(kuten 	edellä 	todettiin), 	joten 	tässäkään 	tapauksessa 	ei voitu  

I  päätellä plagioklaasin koosturnusta. Lepoon murskeessa CaO:n pitoisuus 
oli todella suuri  ja Vuontisrovan murskeessa  päinvastoin Fe203:n pitOiSUUS  
oli suuri. Näiden pitoisuuksien perusteella voitiin olettaa, että kyseiset 

I  murskeet 	sisälsivät 	eri 	amflbolirniri eraaleja. 	Sarvivälkkeet 	((Ca,Na)2- 
3(Mg,Fe2 ,Fe3 ,A1,Mn)5(Si,Al)2SioO22(OH)2), 	 tremoliitti  
(Ca2(Mg,Fe2 )sSi8Oz2(OH)2) 	ja 	aktinoliitti 	((Mg,Fe2 )7Si8O22(OH)2)  I  kuuluvat kalsium-amfiboleihin. Antofyliitti, gedriitti  ja kummingtoniitti 
(g,Fe2 )7Si8O(O  H) 2) 	kuuluvat 	taas 	rauta-magnesiumamfiboleihiri.  

I  Lepoon  ja Vuontisrovan murskeet  tosin sisälsivät MgO:ta suurin piirtein 
saman verran 

Elijärven  suuresta MgO pitoisuudesta nähtiin heti, että kyseessä oli 
serpentunimineraali. Pitoisuus oli todella suuri verrattuna muihin 
murskeisiin. Kuten röntgendiffraktiodiagrarnmin perusteella havaittiin 
Elijärven murskeessa oli myös amfibolimineraalia. Suuri Fe203:n määrä 
ilmoitti tämän. Kuitenkaan tämän perusteella ei voitu sanoa mistä 
amflbolimineraalista murske koostui, koska MgO:ta  on  amfiboleissa  ja 

 myös serpentunimmeraalissa. Liitteeltä  1  voitiin huomata myös Elijärven 
murskeen huomattavan suuri nikkeli-  ja kromipitoisuus,  joten kyseinen 
serpentunimineraali sisälsi ilmeisesti näitä edellä mainittuja alkuaineita. 

Taulukko  13.  Murskeiden alkuainepitoisuudet. 

Na20[%] MgOf%]  Al203[%] Si02[%l  K20[%] CaO[%l Fe204%] 
Lampeitmossen  2,31 3,14 13,52 66,33 4,57 2,15 6,95 
Pitkäniemi  2,39 2,96 13,47 63,79 3,77 2,61 7,92  
Vuorenmaa  2,41 3,66 14,07 63,18 3,59 2,06 7,55 
Tohmovaara  3,45 0,65 13,99 71,39 4,48 1,53 2,28 
Laivakangas  2,93 2,50 12,74 70,08 3,25 2,13 3,66 
Palovaara  2,71 3,98 11,70 68,17 1,66 2,76 7,61 
Lepoo  3,46 5,22 15,29 55,60 0,48 11,68 6,18 
Vuontisrova  3,04 4,70 12,89 55,52 1,48 6,60 12,58  
Hietavaara  1,40 2,05 5,15 84,74 0,67 1,13 2,82 
EIijärri  0,35 31,45 4,25 43,12 0,00 5,56 11,98 
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13.3  Partikkelien  muoto  ja alkuainejakauma 

Pvvhkäisvelektronimik.roskoopin  avulla tarkasteltiin murskeessa olevien 
partikkeleiden kokoa, muotoa  ja alkuainejakaumaa. Takaisinsirontakuvissa 

(BEI) kevvet 
 alkuaineet näkyvät tummempina  ja  raskaat alkuaineet 

vaaleina, koska raskaista alkuaineista siroaa elektroneja takaisin enemmän 
kuin kevvistä alkuaineista. Röntgenkartoista nähdään kuinka paljon  ja  

I  missä kohdissa määritettävää alkuainetta  on  tutkittavissa partikkeleissa. 
Vaaleat kohdat ilmoittavat määritettävän alkuaineen esiintvmisestä. 

Aluksi tarkas teltiin kiillerikkaita Lampeitmossenin, Pitkäniemen, 
Vuorenmaan  ja Tohmovaaran murskeita,  vaikkakin Tohmovaaran kiilteen 
diffraktiohuippu oli diffraktiodiagrammeissa huovattavasti pienempi 
muihin kiillerikkaisiin murskeisiin verrattuna. Kuvasta  31  nähtiin selvästi, 
että murskeissa oli liuskemaisia partikkeleita, jotka olivat hieman 
vaaleampia kuin muut partikkelit. Nämä partikkeit olivat selvästi 
kiiliemineraalia, koska kiilteet sisältävät raskaita alkuaineita  (kalium, 

 magnesium,  rauta). Kuvissa olevien liuskemaisten partikkeien muoto oli 
myös kiilteelle ominainen. Tohmovaaran murskeessa liuskeisia 
kiillemineraaleja ei ollut yhtä runsaasti kuin muissa kiillerikkaissa 
murskeissa. Tohmovaaran murskeessa melkein kaikkien partikkelien 
muoto oli hyvin kulmikas lukuun ottamatta oikealla alhaalla olevaa selvästi 
pyöreää partikkeia. Kulmikkaat partikkelit olivat oletettavasti kvartsia  ja 
plagioklaasia.  Kaikissa kiillerikkaissa murskeissa oli joitain hyvin kirkkaita 
kohtia, joissa esiintyy siis jotain raskasta alkuainetta. Alkuaineanalyysin 
perusteella voitiin olettaa, että kyseiset alkuaineet olivat bariumia, zirkonia 

 tai  strontiumia.  

a) b)  
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Röntgenkartoista  nähtiin selvästi niitä alkuainetta partikkelien tetvssä 
kohdissa tarkalleen oli. Ensimmäinen röntgenkarrta  on  kuva murskeesta ja 
sen  jälkeen alkuaineet  on  eroteltu  erikseen. Kuvasta  33  nähtiin, että 
natriumia hieman oli kaikissa murskeissa. Pitkäniemen murskeen 
vasemmalla ylhäällä olevaa partikkelia tarkasteltaessa rantgenkarttojen 
perusteella huomattiin, että siinä oli natriumia, alumiinia ia piita, joten siitä 
voitiin suoraan olettaa, että kyseessä oli aibiittipartikkeli. 

Biotiitti  sisältää magnesiumia, rautaa  ja kaliumia.  Voitiin huomata, että 
röntgenkartoissa olevat liuskemaiset partikkelit koostuivat näistä edellä 
mainituista alkuaineista. Alumiinia  ja piitä  oli melkein kaikissa 
partikkeleissa. Erityisesti  pun  röntgenkartoista  voitiin huomata, että jotkut 
hyvin kirkkaat partikkelit eivät sisältäneet muita alkuaineita kuin piitä  ja 

 näin  ollen  näiden partikkeleiden tiedettiin olevan kvartsia. Kalsiumia oli 
huomattavasti vähemmän kuin natriumia kaikissa murskeissa, joten  jos 

 näiden kuvien oletettiin käsittävän kauttaaltaan  koko murskeen 
alkuainejakauman,  voitiin johtopäätökseksi todeta, että murskeissa oleva 
plagioklaasi oli aibiittirikasta plagioklaasia.  

a) 

Al 

Na  

Si 

Mg  

Ca  Fe 
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Kuva  33. a) Liimpthmossenin, b) Pitk.äniemen, c) Vuorenmaanja d) Tohmovaaran 

I 	röntenkartat. 

I 	 Kuvan  34  molemmissa murskeissa partikkelien muoto näytti olevan miltei 
samanlainen. Joukossa oli sekä pyöreähköjä partikkeleita (soramurske), 
että selvästi räsvisiä, kulmikkaita partikkeleita. Laivakankaan murske erosi  

I Palovaaran murskeesta  pienemmän 	partikkelikoon 	perusteella. 
Laivakankaan murskeen joukossa ei näyttänyt olevan suurempia  

I  partikkeleita  ollenkaan. Kiillepartikkeit voitiin erottaa kuten edellä 
liuskemaisen muodon perusteella. Joissakin yksittäisissä partikkeleissa oli 
selvästi tummempia  ja  kirkkaampia  kohtia  ja  voitiin olettaa, että  

I  tummempi kohta partikkelissa oli kalsium amfibolia  ja  vaaleampi kohta 
rauta amfibolia, koska raudasta elektroneja siroaa enemmän takaisin kuin 
kalsiumista. Molemmissa rnurskeissa oli myös hyvin kirkkaita kohtia, joten  

I 

	

	
joukossa oli myös hyvin raskaita alkuaineita kuten edellä käsitellyissä 
murskeissa.  

a) b) 

Kiwa  34. a) Laivakankaanja b) Palovoaran BEI 20x. 
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Suuremmista suurennoksista, voitiin tarkastella pintoja  ja lohkeamisia 
(kuva  35). Palovaaran murskeessa  näkyi selväsu amfibolin eraalin 
pintojen eri vaihtelut. Samassa partikkelissa oli sekä tummempia että 
vaaleampia kohtia. Molempien murskeiden partikkelit olivat kauttaaltaan 
melko lohjenneita.  Kulle partikkeleita  ei näissä kuvissa näknt.  

a) b) 

Kiwa  35. a)  Laivakankaanja  b)  Palovaaran BEI  200x.  

Laivakankaan  ja Palovaaran röntgenkarttoja  tarkastellessa ei voitu selvästi 
huomata kiilteen  ja amfibolimineraalien  läsnäoloa  (kuva  36). Magnesiumia, 
kaliumia  ja  rautaa oli Palovaaran murskeessa joissakin partikkeleissa, jotka 
voitaisiin olettaa olevan kiillettä, mutta kartoista huomattiin, että näissä 
partikkeleissa oli myös kalsiumia, joten  se  viittasi vahvasti 
amfibolimineraaleihin. Kummastakaan murskeesta ei löytynyt yhtään 
kiillepantikkelia. 

Laivakankaan murskeessa  oikealla ylhäällä oleva liuskeisen muotoinen 
pitkä partikkeli oli todella mielenkiintoinen, koska  se  näytti sisältävän 
kaikkia alkuaineita lukuun ottamatta kaliumia. Ilmeisesti kyseinen 
partikkeli oli amfibolimineraalia. Palovaaran murskeessa huomio kiinnittyi 
magnesiumin  ja  raudan röntgenkuviin, koska joissakin partikkeleissa oli 
todella runsaasti edellä mainittuja alkuaineita. Kyseessä oli luultavammin 

 magnesium-  ja rautarikkaita amfibolipartikkeleita. Laivakankaan ja 
Palovaaran murskeista  voitiin molemmista havaita myös selviä 
kvartsipartikkeleita. 



Kuva  36. a) Laivakankaanja b) Palovaaran tvntgenkartat. 

Lepoon, Vuontisrovan  ja  Hietavaaran murskeet näyttivät olevan 
muodoltaan hyvin kulmikkaita, mutta kuitenkin perusmuodoltaan pyöreitä 

 (kuva  37).  Murskeissa  ei ollut niin selviä kulmia kuten edellä käsitellyillä 
murskeilla. Kun tiedettiin, että murskeet olivat amfibo]irikkaita voitiin heti 
havaita, että partikkelit, joissa oli kahta eri värisävyä, olivat 
amfibolipartikkeleita. Joukossa oli taas hyvin kirkkaita pieniä pisteitä, jotka 
olivat jotain raskasta alkuainetta. 
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c)  

Kuva  38. a) Lepoon, b) Vuontisrovanja c)  Hietavaaran  BEI 2OO 

Röntgenkuvien  perusteella natriumia ei esiintynyt näissä kuvissa ollenkaan, 
joten  kuvat  jätettiin sarjasta pois. Kuvaa  39  tarkastellessa Hietavaaran 
murskeessa erottui selvästi partikkelit missä oli kaliumia  ja  kalsiumia, koska 
partikkelit olivat suhteellisen isoja kuvassa. Hietavaaran murskeessa oli 
kaksi mielenkiintoista suurta partikkelia, jossa toisessa oli  vain alumiinia, 
piitä  ja kaliumia.  Toisessa suuressa partikkelissa oli puolestaan kalsiumia, 
alumiinia  ja piitä  keskellä  ja  reunoilla hieman rnagnesiumia  ja  rautaa. 
Kyseiset partikkelit olivat luultavasti maasälpä-  ja amfibolirnineraaleja. 

 Hietavaaran kvartsipitoisuuden mukaan huomattiin, että murskeessa oli 
selvästi muita enemmän kvartsipartikkeleita. Lepoon  ja Vuontisrovan 
murskeissa  oli hieman kalsiumia, rautaa  ja magnesiumia,  mikä viittasi 
amfibolimineraaleihin. Vuontisrovan murskeessa oli myös yllättävän 
paljon kaliumia sisältäviä partikkeleita toisin kuin Lepoon murskeessa, 
jossa kaliumia oli tuskin ollenkaan.  

a) 

Si 

Fe 

Mg 

K 

Al 

Ca 



Fe  

Kuva  39. a)  Lepoon,  b)  Vuontisrovanja  c)  Hietavaaran röntgenkartat. 

Elijärven murske  koostui pääosin serpentiinimineraalista  ja  osittain 
amfibolimineraalista. Murskepartikkelit näyttivät olevan todella 
kulmikkaita  ja säröisiä (kuva  40).  Joukossa oli raskaita alkuaineita kirkkaina 
pisteinä. Nämä raskaat alkuaineet olivat oletettavasti kromia  tai  nikkeliä, 
koska alkuaineanalyysissäkin Elijärven murske sisälsi huomattavan paljon 
kromia  ja nikkeiä.  Suuremmaksi suurennetussa kuvassa huomattiin sama 
trendi mikä ajkaisenirnjssakin murskeissa ei rnurske  on  suuremman 
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I 	 pantikkelin reunalta  melko säröinen ia näYttää siltä, että pantikkelit 
muutenkin tässä murskeessa ovat hyvin säröisiä.  

I 
I 
I 
I 

a)  

Kuva  40. a)  E4fän'e BEI 20xja  b)  E%ärven BEI  200  

Elijärven röntgenkartasta  nähtiin heti sama  tulos  kuin alkuaineanalyvsistä 
 (kuva  41). Murskeessa  ei ollut natniumia  ja kaliumia. Alumiinia murskeessa  

luultiin olevan hieman, mutta elektronimikroskooppi ei näyttänyt sitä,  

I  johtuen varmaan siitä, että melkein kaikki partikkelit olivat 
serpentiinimineraalia, joka ei sisällä alumiinia. Magnesiumin selvä 
esiintyminen lähes jokaisessa partikkelissa ilmoitti  sen  mikä oli  

I 

	

	
oletettavissa, että murskeessa oli runsaasti serpentiinimin eraalia. Kalsiumia 

 ja  rautaa oli joissakin partikkeleissa, mikä ilmoitti amfibolin esiintymisestä.  

 

Si 

Ca Fe 

 

Kxa'a  41.  Elfärven rrintgenkartta.  

13.4  Termiset  ominaisuudet  

Differentiaalitermisellä analyysillä  (DTA)  oletettiin saavan selville eri 
mineraalien ekso-  ja endotermiset  reaktiot. Kuitenkin termoanalyysistä 
pystyimme näkemään  vain  selvästi  kvartsin endoterniisen reaktion  noin 
573°C:ssa  ja Elijärven murskeessa  olevan serpentiinimineraalin ekso-  ja 
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endoterniiset reaktiot93  (kuva  42).  Muita selviä reaktioita ei näkynyt  alla 

 olevissa 
 DTA-käyrissä. Loivia  muutoksia voiüin huomata, kun 

adsorptiovesi haihtui. Adsorptioveden haihtuminen  on endoterminen  
reaktio, kuten myös hilaveden  (OH-)  haihtuminen. Adsorptiovesi poistui 
noin 125°C:een mennessä  ja  hilavesi  poistui  400-800°C:n  välillä. 
Orgaanisen aineksen poistuminen  on  taas puolestaan eksoterminen 
reaktio, joka tapahtuu  200-400°C:n  välillä.  DTA-käyriä  tarkastellessa 
asteikko ei ole kai.kissa mu.rskeissa sama.  
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•  
I 	 I,  • 	, 	..- 	..  
I 	 Kuva  42. a) L.ampeltmossenin, b) Pitkäniemen, c) Vuorenmaan, d) Tohmovaaran. e) 

Laivakankaan,  j)  Palo  vaaran,  ,g) Lepoon, h) Vuontisrovan,  i)  1-lietavaaranja j) Eliärven 
 DTA-k4yrät. Eksotenninen  reaktio oa kuvassay/öipäinja endoterminen reaktio alaspäin.  

I 
13.5  Orgaaninen aines  

Murskeiden 	or aninen 	aines 	määritettiin 	kemian 	laitoksen 
alkuaineanalysaattorilla  ja  geologian laitoksen termoanalysaattorilla. 
Molempien laitteiden analyysissä käytettiin jauhettua mursketta, koska 
silloin saatiin mandollisimman homogeeninen otos murskeesta. 
Termoanalysaattorin analyysissa saatiin orgaanisen aineksen määrä kuvan 

 45  avulla. Orgaanisen aineksen määrä vaihteli selvästi, kun verrattiin eri 
menetelmillä mitattuja orgaanisen aineksen massaprosentteja. Tämä johtui 
eri mittaustarkkuuksista  ja määritettävän murskeen homogeenisyydestä. 
Alkuaineanalysaattorilla inittaustarkkuus  oli todella hyvä, mutta  

I  määri tettävän  näytteen  massa  oli niin pieni, että murskeessa, joka ei ollut 
välttämättä täysin homogeeninen,  on  voinut esiintyä erilaisia näytteitä. 
Termoanalyysi taas ei ollut niin tarkka kuin alkuaineanalysaattori. 
Taulukoista  14  ja  15  nähtiin selvästi, että Elijärven murske sisälsi 
orgaanista ainesta huomattavasti enemmän kuin muut murskeet. Muiden 

- 	 murskeiden  orgaanisen aineksen osuus oli todella pieni. 

Taulukko  14. Murskeiden oraaninen  aines alkuaineona/ysaattorilla määritettjina.  

huh (C)  vety  (H)  typpi  (N)  yhteensä[m-%] 
EJijärvi  0,017 0,017 0,001 0,035  
Vuorenmaa  0,013 0,000 0,001 0,014 

I  Laivakangas  0,010 0,000 0,000 0,010  
Hietavaara  0,009 0,000 0,001 0,010  
Palovaara  0,009 0,000 0,001 0,010  • Lepoo  0,009 0,000 0,000 0,009  • Lampeitmossen  0,005 0,000 0,001 0,006  
Pitkiiniemi  0,005 0,000 0,001 0,006 
Vuontisrova  0,004 0,000 0,001 0,005  I  Tohmovaara  0,004 0,000 0,000 0,004 

I  
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Taulukko  15.  Murskeiden orxaaninen  aines termoana/ysillä rnäaritett'yna.  

[m-%}  
Elijärvi  0,94  
\Tuontisrova  0,39  
Palovaara  0,32  
\Tuorenmaa  0,17  
Hietavaara  0,15  
Larnpeltmossen  0,12  
Lepoo  0,09  
Laivakangas  0,07  
Tohmovaara  0,01  
Pitkiiniemi  0,00 

13.6  Päätelmiä  

Mineraalikoostumuksissa  eri murskeilla oli selviä eroja. Murskeiden 
mineraalikoostumuksen perusteella voitiin  murskeet jakaa  kulle-  tai 
amfibolirikkaisiin murskeisiin.  Joissakin murskeissa esiintyi sekä amfibooli-
että kiiliemineraaleja. Lähes kaikki rnurskeet koostuivat myös kvartsista  ja 

 plagioldaasta.  Poikkeuksena oli ainoastaan Elijärven murske, joka koostui 
ainoastaan serpentimi-  ja  amfibolimineraaleista.  

Murskeet,  joiden kiillepitoisuus oli suuri (Lampeltmossen, Pitkäniemi  ja 
 Vuorenmaa) ovat olleet ongelmallisia murskeita. Kuitenkin Tohmovaara, 

joka  on  todella kestävä murske, sisälsi kiillemineraalia, joten vähäinen 
kiilteenkään läsnäolo ei yksinomaan aiheuta huomattavaa ongelmaa. 
Biotiittimineraalin rakenteessa oleva  kalium  voi olla ongelmia aiheuttava 
kationi,  jos  se rapautumisen  seurauksena poistuu rakenteesta  tai  vaihtuu 
toiseksi kationiksi.  Orgaanisen aineksen määrä oli murskeissa niin pieni, 
että  se  tuskin voi vaikuttaa huomattavasti murskeiden erilaisiin 
käyttäytyrnisun.  

I 
I 
I 
I  
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I 
14  Tulokset  ja  tulosten käsittely  

14.1  Kationinvaihtokapasiteetti 

Kationinvaihtokapasiteetti  (CEC)  koostuu maavedessä olevien vaihtuvien 
kationien surmnana. Useiden tutkijoiden mukaan vaihtuvat kationit ovat 
maavedessä ulkopiirikationeina  tai diffuusi-ioni  joukkona. Stummin42  
(1992)  mukaan myös murskeiden kiinteässä faasissa olevat sisäpiirikationit 
voivat vaihtua  ja  sisältyä näin vaihtuviin kationeihin. Myös orgaaniset 
vhdisteet voivat sitoa vaihtuvia kationeja runsaasti 94 . 

Kationinvaihtokapasiteetti vaihtelee raekoon mukaan, mitä hienompaa 
murske  on  sitä korkeampi  on kationinvaihtokapasiteetti,  koska vaihtuvia 
pintoja  on  enemmän. Kationinvaihtokapasiteetti vaihtelee myös 
vuodenaikojen mukaan riippuen siitä, milloin murske  on  otettu maasta. 

 Natriumin,  kalsiumin,  kaliumin ja magnesiumin  vaihtuvat kationit ovat 
suurimmillaan kesällä  ja pienernmillään keväällä. 95  Vaihtuvat kationit 
voidaan jakaa vaihtuviin emäksisiin kationeihin  (Ca, Mg, K, Na, Zn, Cu)  ja 
vaihtuviin happamiin kationeihin  (Al, Fe, Mn). Kationinvaihtokapasiteetin 

BaC12 uutto  on  suositeltava, koska uuttoaika  on  lyhyt  ja 
 näin rapautumisessa liukenevat kationit minimoidaan. Erityisesti 

happamissa maissa vetyionin läsnäolo voi aiheuttaa rapautumista pitkän 
ravistelun seurauksena 96 . 

Murskeita (<2mm)  punnittiin noin  10 g, 0,0001  g:n  tarkkuudella 
muovipulloihin. Pulloon lisättiin lOOmi O,IM BaC12 liuosta, jonka jälkeen 
näytteitä ravisteltiin ravistelijassa noin kaksi tuntia. Näytteet suodatettiin 
mustaraitasuodatinpaperin läpi. Liuoksesta määritettiin vaihtuvat kalionit: 
kalsium,  magnesium,  natrium, alumiini,  rauta, mangaani, kupari  ja  sinkki 
ICP-AES:lla  ja kalium FAAS:lla. 97  Kalioninvaihtokapasiteetin määritys 

 suoritettiin kolme kertaa. Tuloksissa esitetään kolmen määritetyn kerran 
keskiarvo. 

Vaihtuvat kationit laskettiin kaavan  [17]  mukaan. 

(x[mg/lJ - b[mg /  1]) x z 	V[l] 
M[cmol/kg] = 	M[g/mol] 	

X  m[mg] 1000[g/kg]x 100[cmol/mol]  

[17]  
missä  M  =  vaihtuvat kationit  

x  =  näytteen kationikonsentraatio  
b  nollaliuoksen kationikonsentraatio 

 z  = kationin  varaus  
M  = kationin moolimassa  
V  uuttoliuoksen  tilavuus  
m  =  näytteen  massa 
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tioninvaihtokapasiteeui 	laskettiin 	summaamalla 	vaihtuvat 	kationit 
yhteen kaavan  [18]  mukaan. 

cEC[cmol/kg] = 	M[cmol/kgJ 	 [l8J 

Murskeet 	on 	esitetty 	taulukossa 	16 	kationinvaihtokapasiteetin  
suuruusjärjestyksessä. Merkittävimmät vaihtuvat kationit olivat kalsium I  (Ca2 ),  magnesium 	(Mg2 ),  kalium  (K) 	ja 	natrium 	(Na). 	Muiden 
kationeiden  osuus kationinvaihtokapasiteetista oli hyvin pieni. Selvästi 
suurimman kationinvaihtokapasiteetin omasi Elijärven murske. Toiseksi 
eniten 	vaihtuvia 	kationeita 	oli 	Vuorenmaan 	murskeella. 	Muiden  
murskeiden kationinvaihtokapasiteetti  oli selvästi pienempi. Kuvassa  43 

I  on  eroteltu  vaihtuvat emäksiset kationit  ja  vaihtuvat happamat kationit. 
Kuten 	kuvasta 	nähdään 	vaihtuvat 	emäksiset 	kationit 	olivat 	paljon  
hallitsevampia  kuin vaihtuvat happamat kationit. Ainoastaan Vuorenmaan  

I  ja Lampeltmossenin murskeissa  vaihtuvien happamien kationeiden määrä 
oli merkittävä.  

I Taulukko  16.  Vaihtuvat kationitja  CEC.  

Ca 	Mg 	K 	Na 	Al 	Fe 	Mn 	Cu 	Zn 	CEC I [cmol  
/kg] 

Elijärvi 	8,54 	1,23 	1,24 	0,50 	0,04 	0,04 	0,002 	0,002 	0,001 	11,49  I  Vuorenmaa 	2,10 	0,86 	0,65 	0,04 	0,89 	0,47 	0,037 	0,004 	0,014 	5,07  
Lepoo 	2,93 	0,22 	0,49 	0,13 	0,14 	0,05 	0,001 	0,000 	0,000 	3,95  

• Vuontisrova 	2,46 	0,50 	0,51 	0,05 	0,13 	0,03 	0,010 	0,001 	0,000 	3,68 

I  Hietavaara 	1,66 	1,07 	0,49 	0,10 	0,22 	0,13 	0,008 	0,000 	0,000 	3,67  
Palovaara 	1,93 	0,68 	0,21 	0,03 	0,22 	0,16 	0,004 	0,000 	0,000 	3,23 

I  Tohmovaara 	1,50 	0,31 	0,41 	0,04 	0,08 	0,06 	0,006 	0,001 	0,000 	2,40  
Laivakangas 	1,50 	0,38 	0,31 	0,01 	0,08 	0,09 	0,002 	0,000 	0,000 	2,38  
Lampeltmossen 	0,27 	0,23 	0,73 	0,03 	0,33 	0,18 	0,006 	0,005 	0,004 	1,77  
Pitkäniemi 	0,86 	0,07 	0,57 	0,06 	0,12 	0,06 	0,002 	0,000 	0,000 	1,74 
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emäksiset kationit 
 happamat  kationit  

Kuva  43. Murskeiden  vaihtuvat  kationit,  jossa  on eroteltu  vaihtuvat  emäksiset kationitja 
 vaihtuvat happamat  kationit. 

Murskeiden rnineraalikoostumuksen  perusteella ei voitu suoraan jaotella 
murskeiden kationinvaihtokapasiteetteja. Kuitenkin esimerkiksi 
kiillerikkaissa mineraaleissa (Lampeltrnossen  ja  Vuorenmaa) huomattiin, 
että vaihtuvien happamien kationien  (Al, Fe)  määrä oli huomattavasti 
suurempi muihin murskeisiin verrattuna. 

Vaikka Stummin42  (1992)  mukaan vaihtuvat kationit voivat olla 
sitoutuneet myös sisäpiirisesti, täytyy todeta, että  jos sisäpiirisesti  

I  sitoutuneet kationit olisivat vaihtuneet, niin kyseessä olisi ollut helposti 
vaihtuvia kationeja. Uuttoaika oli lyhyt  ja  siinä tuskin ehti tapahtua mitään 
merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Helposti vaihtuvia kationeja ovat 

' varaukseltaan aihaiset  ja  kooltaan pienet kationit eli tässä tapauksessa 
 natrium ja kalium.  Joten sisäpiirilationeina sitoutuneista  on  voinut vaihtaa 

ainoastaan nämä edellä mainitut kationit toiseen varaukseltaan suurempaan  

I kationiin  

Natrium ja kalium  voivat aiheuttaa dispersiota,  jos  ne ovat sitoutuneet  
I maavedessä 	ulkopiirisesti 	tai 	diffuusi-ionijoukkoina 

diffuusikerroksen  kahteen eri kerrokseen. Ainoastaan Elijärven murskeella  

I  oli muihin murskeisiin verrattuna suuri vaihtuvien  natrium- ja 
kaliumkationien  määrä. Elijarven murske omasi myös hyvin korkean 
kationinvaihtokapasiteetin, erityisesti suuren vaihtuvien kalsiumien  

I 	 määrän. Vaihtuvien kalsiumkationien suuri pitoisuus ei ollut peräisin 
murskeen 	rakenteesta, 	vaan 	selvästi 	maavedessä 	olevista 
ulkopiirikationeista 	tai 	diffiiusi-ionikationeista. 	Kaksi- 	ja  

ii  
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kolmivarauksellisten kauonien  suuri määrä voi aiheuttaa koaguloitumista  

I eli kolloidisten hiukkasten takertumista 

Aikaisemmissa tutkimuksissa  on  havaittu, että kationinvaihtokapasiteetti  

I 	on  htevdessä dielektrisvvsarvon imaginaariosaan  (K" ')35.  Täten  on  mös  
havaittu, 	että 	huonosti 	kävttävtvvä 	murske 	omaa 	suuren 
kationivaihtokapasiteetin. Tässäkin tutkimuksessa huonoimmat murskeet  

I omasivat  suurimmat kationinvaihtokapasiteetit.  

I 	 Toinen varteenotettava vaihtoehto, joka voi aiheuttaa murskeiden huonoa 
käyttäytymistä,  on  vaihtuvien varaukseltaan suurempien kationeiden 
määrä, jotka tässä tutkimuksessa olivat vaihtuvat happamat kationit. Nämä  

I  kationit  muodostavat liuoksessa helposti komplekseja  ja  eivätkä esiinny 
kationeina, joten niiden liikkuminen maavedessä voi aiheuttaa suurempia 
muutoksia kuin sellaiset alkuaineet, jotka esiintyvät kationeina. Suuri  

I 

	

	
vaihtuvien happamien kationien määrä oli Vuorenmaan  ja 
Lampekmossenin murskeilla.  

I K2tioninvaihtokapasiteetit 	ovat 	huomattavasti 	pienempiä 	kuin 
aikaisemmissa Tielaitoksen tutkimuksissa. Tulosten eroavaisuus johtuu  

I 
 siitä, että tässä tutkimuksessa käytettiin suuremman partikkelikoon 

omaavaa mursketta. Näin pintoja, joista vaihtuvia kationeja voi vaihtua 
uuttoliuokseen, oli vähemmän  ja  siispä kationinvaihtokapasiteetti oli myös 
pienempi.  

I 	14.2  Happamuus  (pH) 

I Monia kemiallisia  ja  biologisia reaktioita tarkkaillaan maaveden pH:n 
avulla, joka  on  yhteydessä maapartikkelin  pinnan varaukseen98 .  pH- 

I 
 mittauksen tulokseen vaikirnavat maaveden suolapitoisuus sekä maan  ja 

maaveden  CO2-pitoisuus. Luonnossa  pH  vaihtelee vuodenaikojen 
mukaan. Vesiliuoksessa mitattu  pH  kuvastaa protonien aktiivisuutta  

I  happo-  ja suolakuormituksen  alaisena.  pH  mitattuna suolaliuoksessa kuvaa 
maavedessä olevien happarnien kationien luonnetta  ja sitoutumiskykyä. 
Happamissa  maissa maaperän  pH on  usein pienempi suolaliuoksessa kuin  

I 

	

	
vesiliuoksessa,  koska emäskationeiden lisäys korvaa vaihtuvia happamia 
kationeita  (Hk, At) 95  

I 	 Murskeiden  happamuus mitattiin bariumkloridiliuoksessa  ja vesiliuoksessa.  
Molemmissa kokeissa sekoitettiin mursketta liuokseen  1:10  ja uutettiin 
ravistelijassa  noin tunti. 	pH-mittari kalibroitiin 	standartoiduilla  

I 

	

	
puskuriliuoksilla huoneenlämpötilassa,  joka oli myös näytteiden lämpötila. 
Murskeiden annettiin laskeutua pohjalle  ja liuoksista  mitattiin pH.99  

Li  
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Veteen uutetun murskeen  pH  johtui paaosin protoniaktiivisuudesta.  los  

I  maan pintavaraus oli negatiivinen,  pinnalle  sitoutuu vervioneja. jolloin 
uuttoliuos oli emäksinen,  ja  päinvastoin  jos maapartikkehssa  oli 
positiivisesti varautuneita kohtia,  se  sitoi hvdroksidi-ioneja  ja  näin  

I uuttoliuos  oli 

Liuoksen 	pH 	vaelsi kaikissa 	nävtteissä, 	johtuen 	oletettavasu  

I puskurikapasiteetistä. Tislarun  veden  pH  oli  5,54.  Taulukon iT avulla 
huomattiin, että selvästi emäksisin murske oli Elijärvi, joka  

I  mineraalikoostumuksen  perusteella tiedettiin serpentiinimineraaliksi eli 
mineraaliksi, mikä oli koostunut verkkosilikaateista. Näin  ollen Elijärven 
murske  oli vahvasti negatiivisesti varautunut murske. 

Lampeltmossenin  ja Pitkäniemen murskeet  olivat kiillerikkaita mineraaleja, 
joten nekin olivat negatiivisesti varautuneita. Nämä murskeet sitoivat 
liuoksista helposti vetvionin  ja  näin niiden uuttoliuos oli myös emäksinen. 
Vuorenmaan murske koostui myös osittain kiillemineraalista  ja sen  voisi 
olettaa kävttäytvvän samalla tavalla kuten Lampeltmossenin  ja Pitkäniemen 
murskeiden.  Kuitenkin pH:n mukaan näytti vahvasti siltä, että 
Vuorenmaassa oli positiivisesti varautuneita pintoja  ja  ilmeisesti 
murskeessa olevat murtumat olivat aiheuttaneet tämän ilmiön. 
Vuorenmaan murskeessa  on  aikaisempien tutkimusten perusteella todettu 
olevan pvriittiä, joten murskeen happamuus  on  voinut johtua myös 
pvriitin liukenemisesta. Murskeesta  on  voinut liueta vesiliuokseen sulfaatti-
ioneja, jotka ovat tehneet liuoksesta happaman. Lepoon murskeen  pH  oli 
hyvin pieni, joten voidaan olettaa, että partikkelit olivat osittain 
positiivisesti varautunelta. Tohmovaaran murskeen vahva emäksisyys 
johtui oletettavasti kiillemineraalien negatiivisesta varauksesta. Muiden 
murskeiden  pH  oli lähellä neutraalia. Alkuperäisen uuttoliuoksen eli 
tislarun  veden  pH  oli hieman hapan, joten näidenkin murskeiden 
pinnanvaraus oli osittain negatiivinen, koska partikkeit olivat adsorboineet 
vetyioneja. 

Taulukko  17. pH  mitattuna vesilinoksessa.  

I 	 pH 
Eli  järvi 	9,37 

I 	 Tohmovaara  8,93  
Lampeitmossen  8,80  
Pitkänierni  8,69 

I Palovaara  7,84  
Laivakangas  7,79 

I 	 H.ietavaara 	7,76  
Vuontisrova 	7,03  
Lepoo 	4,99 

I Vuorenmaa 	3,93  
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I 
I 	 Bariumkloridiliuoksessa mitatussa pH:ssa suolaliuoksen kauonit  olivat 

vaihtuneet maavedessä olevien vaihtuvien kationien kanssa. Murskeen 
happamuus  tai  emäksisyys  johtui vaihtuvien emäksisten  ja  happamien  

I 	 kationien  määrästä. 

Bariumkloridiliuoksessa  vahvasti happamia murskeita olivat 	Hietavaara,  

I Palovaara, Lampeitmossen,  Vuorenmaa  ja Vuontisrova  (taulukko  18).  Kun 
verrattain kyseisten murskeiden pH:ta  ja  vaihtuvan alumiinin, raudan  ja  
mangaanin  määrää (taulukko  16),  huomattiin, että kaikissa happamissa I  murskeissa  oli suhteellisen korkea vaihtuvien happamien kauonipitoisuus. 
Erityisesti Vuorenmaan murskeessa alumiinipitoisuus oli todella suuri  ja  
pH  hyvin matala. 

Muita korkeampi  pH  oli Lepoon, Pitkäniemen  ja Elijärven murskeilla.  

I  Lepoon  ja Elijärven murskeiden emäksisyys  voitiin selittää taulukon  16  
perusteella. Murskeiden emäskationeiden osuus  (Ca, Mg,  Na,  K)  oli 
selvästi muita suurempi. Lepoon, Pitkäniemen  ja Elijärven murskeilla  

I vaihtuvien happamien kationien osuus oli myös hyvin pieni.  

I Taulukko  18. pH  bariumkloridiliuoksessa. 

•  pH  • Lepoo 	7,86  
Pitkiiniemi 	7,34 

I Elijiir  7,33  

Laivakangas 	6,63  

I Hietavaara  
Tohmovaara 	6,33 

5,72  
Palovaara 	5,50 

I  Vuontisrova 	4,83  
Lampeltn-iossen  4,50  
Vuorenmaa 	4 07 

I  
Kun 	vertailtiin 	vesi- 	ja 	bariumkloridiliuoksessa 	mitattuja 	pH-arvoja  

I huomattiin, että Lepoon  ja Vuorenmaan murskeissa  pH  oli suurempi 
bariumldoridiliuoksissa  kuin vesiliuoksissa. Tämä tarkoittaa, että kyseisissä  

I  murskeissa 	maapartikkelin 	pinta 	oli 	osittain 	positiivisesti 	varautunut. 
Positiivisesti varautuneet  pinnat  ovat voineet muodostua myös mineraalin 
rakenteessa 	olevien 	sidosten 	katkeamisista. 	Vuorenmaan 	murskeen  
suhteellisen vahva happamuus molemmissa uutoissa  on  voinut aiheutua I  murskeessa  olevasta pyriitistä.  

I  



I 
I 	 Kemjajiisen koostumuksen  vaikutus  murskeiden vedenherkkvvteen  

KOKEELLINEN  OSA  
TULOKSET  JA  TULOSTEN  KASITTELY 

Pitkäniemen  ja Elijärven murskeissa  pH  oli molemmissa uutoissa  

I 	 emäksinen.  Kaikkien muiden murskeiden  pH  oli vesiliuoksissa 
emäksisempi  kuin bariumkloridiliuoksissa. Normaalia suurempi ero oli 
Lampeitmossenin murskeessa, jossa  pH  vesiliuoksessa  oli paljon suurempi  

I 	 kuin suolaliuoksessa. Murskeen pintavaraus oli siis Lampeltmossenin 
murskeessa  vahvasti negatiivinen.  

I Happamuus vaikuttaa murskeiden käyttäytymiseen myös  sillä  tavoin, että 
alhainen  pH  voi aiheuttaa koaguloitumista eli kolloidisten hiukkasten  

I 	 vhteenliittymistä.  Vastaavasti korkea  pH  voi aiheuttaa kolloidisten 
hiukkasten hajaantumista.  

lo 
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Kuva  44. pH  vesi-ja banumkloridiliuoksessa.  Valkoinen pylvãs kuvaa vesiliuoksen pH:ta 
 ja hamtaapylväs barumklthdiliuoksenpH:ta.  

14.3  Adsorptio-  ja  hilavesi 

Termogravimetrisessä analyysissä  tutkittiin näytteen  massan pienenemistä. 
Analyysissä  saatiin selville murskeen adsorptio-  ja hilaveden  (OH-)  määrä. 
Analyysiin käytettiin jauhettua mursketta, Jotta saatiin mandollisimman 
homogeeninen näyte. Aluksi noin 125°C:een asti murskeista haihtui 
adsorptiovesi. Orgaaninen aines alkoi palamaan 200°C:ssa  ja  oli palanut 
kokonaan pois 500°C:ssa.  Sen  jälkeen noin 400°C:n lämpötilassa alkoi 
poistumaan mineraalin rakenteessa oleva hilavesi, joka oli haihtunut 
kokonaan pois 800°C:n tienoilla. Orgaanisen aineksen palamista 
tarkastelimme erikseen kappaleessa  12.5.  Kuvasta  45  nähtiin  massan 
pieneneminen ja  näiden kuvien avulla  on  koottu taulukkoon  19  adsorptio

-ja hilaveden massahäviöt  tarkemmin. 
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Kuva  45. a) E4yän.'en, b) Palovaaran, c) Vuorenmaan, d) Lepoon, e) Laivakankaan, J) 
Pitkäniemen,  g)  Vuontisro van, h) Lamp citmossenin, z)  Hietavaaran  ja  j) Tohmovaaran 
TGA-käjrät.  Laskeva käjrä kuvaa massahäviätä  

I Elijärven murskeessa  oli selvästi eniten  adsorptio-  ja  hilavettä. Hilaveden 
 suuri määrä oli  oletettavaakin,  koska  serpentiinimineraalin  rakenteessa  on 

I  paljon  hydroksidiryhmiä.  Myös  Palovaaran, Vuorenmaan  ja  Lepoon 
murskeissa hilaveden  osuus oli huomattavasti muita suurempi. 

 Tohmovaaran murskeessa  taas  termogravimetrisen  analyysin mukaan  

I 	 hilavettä  ei ollut juuri ollenkaan. Toisaalta  Tohmovaaran murskeessa  
todettiin aikaisemmin 	olevan hieman kiillettä, 	joka 	sisältää  
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I  
hvdroksidirvhmiä.  Oletettavasti kiillettä  on Tohmovaaran murskeessa  niin  

I vähän, ettei  se  näy hilaveden massahäviönä.  

Taulkkko  19.  Murikeiden adsoiptio-ja hilaveden massahã'vio. 

I  Adsorptiovesi 	Hilavesi  
fm-%] 	{m-%] 

I  Elijärvi 	0,99 	7,90  
Palovaara 	0,35 	1,03  
Vuorenmaa 	0,42 	0,99 

I  Lepoo 	0,35 	0,90  
Laivakangas 	0,14 	0,65  
Pitkäniemi 	0,06 	0,33 
Vuontisrova 	0,66 	0,30  l  Lampeitmossen 	0,10 	0,28  
Hietavaara 	0,37 	0,21  
Tohmovaara 	0,11 	0,13 

I 	 Eniten murskeiden käyttäytymisen kannalta kiinnosti hilavesi. Murskeissa, 
joissa hilaveden määrä oli suuri,  on  paljon huonosti käyttäytyviä murskeita. 
Hydroksidiryhmä  reagoi happamuuden mukaan, joko luovuttaen  tai sitoen 

I 	 vetyionin. Jos maavedessä on ylimäärin vetyioneja  eli  jos  maavesi  on  
hapan, vetyioni voi sitoutua hydroksidiryhmän pintaan. Maapartikkelin  
pinta  muuttuu positiivisesti varautuneeksi.  Ja  päinvastoin kun maavesi  on 

I emäksinen, maapartikkelin pinta  muuttuu negatiivisesti varautuneeksi.  

I 	Jos  pinnan  varaus vaihtelee pH:n mukaan  se  ei välttämättä ole hyvä 
murskeiden  kestävyyden kannalta, koska silloin murskeen  pinnan  varaus 
voi vaihdella vailitsevien olosuhteiden mukaan. pH:n vaihtelu  ja  sitä kautta 

' 

	

	 pinnan  varauksen vaihtelu voivat selittää  sen,  että tietyt murskeet 
käyttäytyvät teiden pohjamaana joskus hyvin  ja  joskus huonosti.  

I 
14.4  Rapautumisen  vaikutus murskeisiin 

Rapautumisen  vaikutusta murskeisiin tutkittiin mittaamalla  I 5Ornl tislattua 
 vettä  ja  5Og mursketta muovipulloon.  Näytteet laitettiin ravistelijaan 

kuukaudeksi. Näytteet suodatettiin mustaraitasuodatinpaperin läpi, sekä 
neste faasi (liuos) että kiinteä faasi (murskeet) analysoitiin. Murskeet 
kuivattiin uunissa 105°C:ssa  ja  jauhettiin hienoksi Oulun yliopiston 
geologian laitoksen wolframi-kobolttikarbidihuhmareella. Murskeet 
analysoitiin XRD:llä  ja  XRF:lla. Liuoksesta  määritettiin anionit 
nesteionikromatografilla  ja  kationit ICP-AES:lla  (paitsi  kalium  FAAS:lla). 

 Lopuksi liuoksesta sentrifugoitiin kolloidiset hiukkaset, jotka analysoitiin 
XRD:llä  ja  SEM-EDS:llä. 
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14.4.1  Mineraalit  

Murskeiden diffraktiodiagrammit  on  esitetty siten, että harmaalla viivalla 
 on  merkitty käsittelemättömien murskeiden diffraktiodiagrammeja  ja 

 mustalla viivalla rapautuneiden murskeiden diffraktiodiagrammeja. Kuviin 
 on  myös lisätty käsittelemättörnien  ja rapauruneiden murskeiden 

diffraktiohuippujen intensiteetit.  Näin voitiin helposti vertailla 
rapautumisen vaikutusta murskeisiin. 

Selvä ero huomattiin  kvartsin diffraktiohuippujen intensiteeteissä.  Ne 
olivat laskeneet kaikissa murskeissa. Esimerkiksi Hietavaaran murskeessa 

 kvartsin pääpiikin  intensiteetti oli laskenut huomattavan paljon  (kuva  48c). 
 Poikkeuksena täytyy mainita Vuorenmaan murske. Siinä  kvartsin pääpiikin 

 intensiteetti ei ollut laskenut, mutta  kvartsin  muiden piikkien intensiteetit 
olivat kuitenkin laskeneet. Kuten aikaisemmin  on  tullut  esille, kvartsi  on 

 hyvin kestävä mineraali, joten kvartsi ei oletettavasti ole rapautunut vaan 
muiden mineraalien sisältämä Si02  on rapautunut  uusiksi mineraaleiksi  ja 

 tämä  on  aiheuttanut intensiteettien laskun. 

Myös plagioklaasin diffraktiohuippujen intensiteetit olivat laskeneet 
kaikissa murskeissa. Plagioklaasi oli rapautunut  ja rapautumistuotteina  oli 
oletettavasti syntynyt amorfisia hydroksideja  (Al, Si),  jotka olivat edelleen 
voineet muuttua kaoliiniksi. Kuitenkaan diffraktiodiagrammien perusteella 
mitään uusia mineraaleja ei ollut syntynyt, joten voi olla mandollista, että 
mineraalit olivat siirtymävaiheessa muuttumassa sekundäärisiksi 
mineraaleiksi.  Jos  uusia mineraaleja oli  jo  muodostunut, niitä oli 
muodostunut niin vähän, etteivät diffraktiohuiput erottuneet 
pohjakohinasta. 

Kiillerikkaissa murskeissa (Lampeltmossen, Pitkäniemi  ja  Vuorenmaa) oli 
kiilteenkin diffraktiohuippu selvästi pienentynyt  (kuva  46a, b, c).  Tämä 
tukee teoriaa, että  kvartsin diffraktiohuippujen pieneneminen  johtuu 
muista silikaattirnineraaleista.  Kulle,  joka oli aikaisemmin todettu 
biothtiksi, oli rapautunut. Biotiitistä voi rapautuinisen seurauksena 
muodostua kloriittia  tai vermuliittiä,  jotka voivat edelleen muuttua 
kaoliiniksi. Tohmovaaran murskeessa kiilteen diffraktiohuippu ei 
rapautuneessa murskeessa erottunut enää pohjakohinasta, koska kiilteen 
diffraktiohuippu oli  jo käsittelemättömässä murskeessakin  hyvin pieni 

 (kuva  46d). Tohmovaaran diffraktiodiagrammin  ylhäällä vasemmalla 
olevasta suurennoksesta voitiin myös huomata, että Tohmovaaran pohjan 
intensiteetit olivat hieman nousseett rapautumisen seurauksena. 
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I 	 Kuva  46. a)  Latirpe/imossenin,  b)  Pitkäniemen,  c)  Vuorenmaan  ja  d)  Tohmovaaran 
dffraktiodiagrammit. Hannaalla  viivalla  on  merkitty  käsi#elemätöntä mursketta  ja 

 mustalla viivalla  rapautunutta mursketta. 

Laivakankaan  ja Palovaaran (kuva  47)  murskeissa amfibolin 
cliffraktiohuippujen intensiteetit  olivat laskeneet selvàsti. Kiilteen 
diffraktiohuippu oli Laivakankaan murskeessa hieman noussut, kun taas 
Palovaaran murskeessa kiilteen diffraktiohuippu ei enäa erottunut 
pohjakohinasta. Laivakankaan murskeen diffraktiodiagrammin 
suurennoksesta voitiin huomata myös, sama kuin Tohmovaaran 
diffraktiodiagrammin suurennoksesta, että pohjan intensiteetit olivat 
nousseet hieman rapautuneessa murskeessa. Palovaaran murskeen 
diffraktidiagrammissa ei pohjan kohoamista ollut tapahtunut.  
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Kuva  47. a) Laivakankaanja b) Palovaaran dffraktiodiagrammit. Harmaa/Ja  viivalla  on  
merkitty käsittelemätöntå murskettaja mustalla viivalla rapautunutta mursketta 

Amfibolimineraalia 	sisältävissä 	murskeissa 	(Lepoo, 	Vuontisrova 	ja  
Hietavaara) 	oli 	amfibolin 	diffraktiohuippujen 	intensiteetit 	laskeneet  

I  rapautuxnisen  seurauksena  (kuva  48).  Amfibolin rapautuessa  on  voinut 
muodostua  amorfisia hydroksideja  (Al, Fe, Si, Ti),  jotka ovat voineet 
edelleen muuttua  kaoliiniksi.  
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Kuva  48. a)  Lepoon,  b)  Vuontisivvanja  c)  Hietavaaran  dffraktiodzarammit.  Hannaalla 
 viivalla  on  merkittj' käsittelemätöntä murskettaja  mustalla viivalla  rapautunutta mursketta. 

Elijärven murskeen serpentiinimineraalin diffraktiohuippu  oli pienentynyt 
hyvin vähän  (kuva  49).  Sen  sijaan amfibolin diffraktiohuippu oli 
selvemmin laskenut.  

Kuva  49.  E47ärven dffraktiodiagrammi.  Harmaalla viivalla  on  merkiqy käsittelemätöntä 
murskettaja  mustalla viivalla  rapautunutta mursketta.  

14.4.2  Alkuainepitoisuudet  

Taulukossa  20 on  esitetty rapautuneiden murskeiden alkuainepitoisuudet 
 (Lute 1).  Kun rapautuneiden murskeiden alkuainepitoisuuksia verrattiin 

käsittelemättömien murskeiden alkuainepitoisuuksiin (taulukko  13) 
 huomattiin, että murskeiden kiinteästä faasista ei ollut liuennut alkuaineita 

veteen ainakaan huomattavia mäari... Murskeessa esiintyvät mineraalit 
olivat siis rapautuneet uusiksi inineraaleiksi, vaikka 
diffraktiodiagrammeista ei näkynyt uusien mineraalien muodostumista.  
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I  
Taulukko  20.  Käthe/yien murskeiden aIicuaineitoisuudet.  

I Na20[%I MgO[%l Al2031°/o} Si02[%} K20[°/0J CaO[%J 
Lampeltrnossen 	2,25 	3,10 13,27 64,25 4,54 2.12 6,82 
Pitkäniemi 	2.43 	3,14 13,94 64,49 3,72 2,64 7.'2  I  Vuorenmaa 	2,54 	3,58 14,38 63,39 3,49 1,98 .20 
Tohmovaara 	3,55 	0,63 14.27 73.15 4.48 1.49 2.08 
Laivakangas 	2,91 	2,38 12,45 70,19 3,19 2,08 3,47 I  Palovaara 	2,67 	4,06 11,66 66,24 1,66 2,71 7,44 
Lepoo 	3,50 	5,26 15,46 56,55 0,45 11,73 6,11 
Vuontisrova 	3,06 	4,57 12,94 55,38 1,55 6,42 12,22 

I  Hietavaara 	1,41 	1,94 5,03 85.20 0,65 1.13 2.68 
Elijäxvi 	0,31 	31,53 4.24 42,77 0,00 5.51 11.99 

I 
14.4.3  Kationit 

I 
Vesiliuoksen 	kauonipitoisuudet 	laskettiin 	samalla 	kaavalla 	kuin  

I  kationinvaihtokapasiteetissa  vaihtuvat kationit eli yhtälöiden  [17]  ja  [18]  
avulla. Selvästi eniten kationeja oli liuennut veteen Vuorenmaan  ja Lepoon 
murskeissa. 	Myös 	Lampeitmossenin. 	Pitkäniemen 	murskeiden  
vesiliuoksen 	kationipitoisuudet 	olivat 	muihin 	murskeisiin 	verrattuna I  huomattavan 	suuret 	(taulukko 	21). 	Elijärven 	murskeen 
rapautumiskokeessa kationien  pitoisuus oli huomattavasti pienempi kuin 

• kationinvaihtokapasiteetin 	määrityksissä. 	Elijärven 	murskeen 	korkea 
orgaanisen aineksen pitoisuus  ja  korkea  pH (>9)  ovat voineet vaikuttaa 
rapautumiskokeessa määri tettyjen kationien  määrään. Orgaaniset yhclisteet  

I ovat voineet 	muodostaa 	vedessä 	olevien 	metallien 	kanssa 	helposti 
kelaatteja 	ja 	ovat 	siten 	saaneet 	veteen 	ionimuodossa 	liuenneen 

I Korkea  
metallimäärän  näyttämään pienemmältä kuin  se  muutoin olisi ollut. 39  

pH on  saattanut aiheuttaa myös kalsiumin  ja magnesiumin 
saostumista hydroksideina  ja karbonaatteina.  

I Taulukko  21.  Rapautumisessa liuenneet kationit.  

Ca 	Mg 	K 	Al 	Na 	Fe 	Mn  Yhteensä  I [cmol/kg] 
Vuorenrnaa  3,034 1,981 0,839 0,013 0,129 0,014 0,024 6,033  
Lepoo  2,697 0,889 0,297 0,015 0,310 0,001 0,000 4,209  
Lainpeltrnossen  0,052 0,336 0,679 0,027 0,084 0,024 0,000 1,201  

I Pitkäniemi  
Elijärvi  0,055 0,099 0,281 0,011 0,427 0,008 0,000 

0,102 0,102 0,434 0,019 0,099 0,016 0,000 
0,880 
0,772  

Palovaara  0,154 0,176 0,042 0,035 0,115 0,039 0,001 0,561 

I  Tohmovaara  0,046 0,041 0,170 0,034 0,216 0,017 0,000 0,524  
• Vuontisrova  0,179 0,099 0,022 0,036 0,112 0,049 0,000 0,496  

Laivakangas  0,162 0,140 0,051 0,019 0,092 0,018 0,000 0,482  
Hietavaara  0,068 0,089 0,034 0,022 0,103 0,014 0,000 0,331  
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I 	 Kuvan  50  av-ulla vertaildin  yksi-  ja  useampivaraukseflisten kationten 

jakaumaa.  Nähtiin selvästi, että Vuorenmaan  ja  Lepoon murskeissa  kaksi- 
ja  kohnivaraukselljsten kauonien  määrä oli muita suurempi. Kaksi-  ja  

I  kolmivaraukselljset katioriit  voivat aiheuttaa koauloirumista eli 
kolloidisten hiukkasten takertumista toisiinsa. Kanonipitoisuuksien 
perusteella Vuorenmaan  ja  Lepoon murskeissa koaguloitumista  voi  

I tapahtua helpoiten. 

Tarkastellessa vksivarauksellisten 	kationien  määrää 	huomattiin, 	että  

I Vuorenmaan, Lepoon, 	Lampeitmossenin, Elijärven, 	Pitkäniemen 	ja  
Tohmovaaran murskeet omasivat  enemmän vksivarauksellisia kationeita  

I dispersiota,  
kuin 	muut 	murskeet. 	Yksivaraukselliset 	kationit 	voivat 	aiheuttaa  

mikäli 	katioriit 	ovat 	ulkopiirikauoneina 	tai 	diffuusi- 
ionij oukkoina.  

6,000 

4 ,000J_ 

3,000 

2,0OO 

-  Ca, Mg, Al, Fe 
K,Na 

c 

E 	 . 	C 	-  
0 	>  

—I 	 F—>  

K#va  50.  Rapautumisessa liuenneet kationit.  Valkoinen pylväs sisältää  korkeavaraukselliset 
kationit  (Ca,  Mig,  Al,  Fe)ja harinaapylväs matalavaraukjelliset kationit (Na,  K). 

14.4.4  Anionit 

Vesiliuoksen anionipitoisuudet  laskettiin, kuten kationipitoisuudet, 
käyttäen yhtälöitä  [17]  ja  [18].  Samat murskeet, joiden vesiliuos sisälsi 
suuret kationipitoisuudet omasivat myös suurimmat anionipitoisuudet 
(taulukko  22).  Anionipitoisuudet vesiliuoksessa  olivat kuitenkin 
huomattavasti pienempiä kuin kationipitoisuudet. Aikaisempien tulosten 
perusteella tiedettiin myös, että Vuorenmaan  ja  Lepoon murskeissa  on  
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I  
positiivisesti varautuneita kohtia enemmän kuin negatiivisesti varautuneita.  

I 	 Tämä voi myös olla yhteydessä suureen anionien määrään. Vuorenmaan 
murskeen  suuri sulfaatti-ionien määrä voi olla peräisin myös murskeessa  

I 	
olevasta rikkipitoisesta pyriitistä. 

Kuvassa  51 on  esitetty liuokseen liuenneet anionn. Vuorenmaan  ja 
Lepoon murskeilla suifaattipitoisuudet  olivat selvästi muita suuremmat.  

I Vuontisrovan murskeella  oli suuri kloridipitoisuus  ja Lampeitmossenin 
 sekä Pitkäniemen murskeilla suuret fluoridipitoisuudet. Sulfaatti  on 

 oletettavasti merkittävin anioni, joka voi vaikuttaa murskeiden  I käyttäytymiseen, mutta senkin määrä oli pieni kaikissa murskeissa kun 
arvoja verrattiin kationipitoisuuksiin.  

I Taulukko  22. Rapautumisessa liuenneet 

Murske SO42- 	F-  C1 	NO3  Yhteensä I  [cmol/kg}  
Vuorenmaa  0,801 0,000 0,017 0,000 0,819 

I  Lepoo  0,429 0,000 0,053 0,000 0,483 

Vuontisrova  0,020 0,013 0,198 0,000 0,231 
Lampeltmossen  0,084 0,089 0,025 0,000 0,197 I Pitkilniemi 0,036 0,078 0,034 0,000 0,149 

Tohmovaara  0,000 0,031 0,042 0,000 0,073 

I  Hietavaara  0,00 1 0,000 0,048 0,000 0,050 
Laivakangas  0,000 0,010 0,018 0,000 0,037 
Palovaara  0,009 0,000 0,014 0,000 0,023 

I  Elijärvi  0,020 0,000 0,000 0,003 0,023 
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Kuva  51.  Rapautumisessa liuenneet anionit.  Mustalla pylväällä  on  kuvattu fluoridin, 
harmaa/Ja kioridinja  valkoisella sulfaatinpitoisuuksia.  

14.4.5  Rapautumisessa  irronnut hienoaines 

Rapautumisessa irronneesta kolloidisesta hienoaineksesta (suodatinpaperin 
 läpäissyt) tutkittiin röntgendiffraktiolla esiintyvät mineraalit. Kaikkien 

murskeiden diffraktiodiagrammeihin liitettiin lasilevyn diffraktiodiagrammi 
veratailun vuoksi, koska kaikkien murskeiden diffraktiodiagrammit oli 
määritetty lasilevylle asetetusta hienoaineksesta. 

Lampeitmossenin, 	Pitkäni emen 	ja 	Vuontisrovan 	murskeiden 
diffrakuodiagrammeista  havaittiin selvä  kvartsin  diffraktiohuippu  ja  useita 
kiilteen diffaktiohuippuja. Kuitenkin vasemmanpuoleinen kiilteen 
diffraktiohuippu puuttui kaikista diffraktiodiagrammeista  (kuva  52). 

 Lampeitmossenin  ja  Pitkäniemen murskeet  sisälsivät kiillemineraalia myös 
käsittelemättömissä partikkeleissa. Vuontisrovan käsittelemätön murske 
koostui pääosin amfibolimin eraalista, joten kiilteen esiintyminen 
hienoaineksessa oli yllättävää. 
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I 	a) 

I 	 100-- 

	

80  - 	 kvartsi 	kiifle  

I 2  ____________________________ 
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b)

 kvartsi  

	

70 T 	 kulle  

I
____ ______ _________________  
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Kuva  52. a) Lampeltmossenin, b) Pitk.äniemen  ja  c) Vuontisrovan dffraktiodiagrammit. 
 Mustalla viivalla  on  merkitty suodatinpapeñn läpi mennyttä kolloidista hienoainesta  ja 

 harmaalla viivalla lasile!yi Kaikista dffraktiodiagrammeista puuttui kiilteen 
vasemmanpuoleinenpiikki. 
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I  
Hietavaaran  ja  Palovaaran murskeiden diffraktiodiagrammeissa  oli  selvät 

 kaoliinin  tai kloriithn diffraktiohuiput  sekä myös  kvartsin  diffrakuohuippu 
 (kuva  53). Kloriitti on rapautumisen  seurauksena muodostunut  

I 
 oletettavasti biointistä. Kaoliini  on rapautumisen  seurauksena voinut 

muodostua amfibolista, bioinustä  tai plagioklaasista.  Hietavaaran  ja 
 Palovaaran käsittelemättömät murskeet koostuivat  alunperin kvartsista,  

I 

	

	
plagioklaasista  ja  amfibolista. Palovaaran  käsittelemätön murske koostuu 
myös osittain kiillemineraalista  ja talkista.  

a) 

120 - 

100 	
kao1iin4/k%'a1 

kaoliini 1dortj 
 

60 	 kloriitti 

5 	10 	15 20 	20 30 35 40 45 	50 55 	60 

b) 

160 

	

140 - 	 kaoliini 

0 

	

5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 
20 

kloriitti  
i  kloriitti  

40 45 50 55 60  

Kuva  53. a)  Hietavaaran  ja  b) Palovaaran dffraktiodiagrammit.  Mustalla viivalla  on 
 merkitty suodatinpapenn läpi mennj/ttä kolloidista hienoainesta  ja  harm aalla  viivalla 

laiile$ 

Laivakankaan, Lepoon, Vuorenmaan  ja  Elijarven murskeiden 
diffraktiodiagrammeissa  oli selvä röntgenamorfisen aineen hila  (kuva  54). 
Amfiboli  ja  plagioklaasi  voivat rapautumisen seurauksena muodostaa 
amorfisia hydroksideja  (Al, Si, Ti, Fe),  joten amorfinen aine  on 

 mandollisesti syntynyt rapautumisen seurauksena. Lepoon murskeen 
diffraktiodiagrammissa vasemmanpuoleista suurta diffraktiohuippua ei 
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pystytty selvittämään röntgendiffraktometriin liitetvn tietokoneen  tai 

 teoksen  Mineral Powder Diffraction  Data92  avulla.  

I 	a) 
100 T 

	

5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	O 
28 

b) 

I 	 120- 
100± 

I 
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Kuva  54. a) Laivakankaan, b) Vuorenmaan, c) Lepoon  ja  d) Elijarven 
dffraktiodiagrammit.  Mustalla viivalla  on merk.ity suodatinpaperin  läpi mennyttä 
kolloidista hienoainestaja harmaalla viivalla lasiIey 

Tohmovaaran murskeen diffraktiodiagrammi  oli samanlainen kuin 
lasilevyllä  (kuva  55).  Tohmovaaran murskeen  hiukkaset olivat ilmeisesti 
niin pieniä, ettei röntgendiffraktio havainnut niitä, koska hiukkasia oli 
kuitenkin selvä kerros lasilevyllä.  

I.  

10 	15 	20 25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
29 

Kuva  55. Tohmovaaran d[fraktiodiagrammi.  Mustalla viivalla  on merkit!y suodatinpaperin 
 läpi mernyttä kolloidista hienoainestaja harmaalla viivalla 1asileyiL 

Kuvien  54  ja  55  amorfisten hilojen  muodostumista ei voida varmasti 
sanoa johtuiko amorfinen hila todellisesta amorfisesta aineesta vai oliko 
hiukkaskoko niin pieni, ettei röntgendiffraktometri pystynyt havaitsemaan 
hiukkasten rakennetta. Kun raekoko  on  hyvin pieni eli partikkeleista ei tule 
riittävästi intensiteettiä, ei voida sanoa onko kyseessä hyvin pieni kidekoko 
vai oikeasti amorfinen muoto. Hyvin pienen koon omaavan hiukkasen  ja  

40 T 
35 
30j- 
25 
20 
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10 
5 
0 

5 
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I  
aidosti amorfisen aineen erottaminen röntgendiffraktometriIlä  on  ehkä 
mandotonta 100 .  

I 	 Rapautumisessa 	irronneita 	kolloidisia 	hienoaineksia 	analvsoitiin 
pvvhkäisvelektronirnikroskoopi11a. Takaisinsirontakuvia  ja röntgenkarttoja 

 tarkasteltiin diffraktiodiagrammien perusteella. 

Lampeitmossenin  ja Vuontisrovan hienoaineksen  muoto nävtt olevan 
hyvin samanhinen  (kuva  56).  Joukossa oli hajonnutta  ja  repaleista ainesta  

I  sekä hieman pitkulaisen näköistä ainesta. Pitkäniemen murske oli ehkä 
hieman enemmän yhtenäistä, mutta säröistä päätellen näyttää, että  sekin 

 olisi hajoamassa hyvin helposti. Keskemmällä oli selvästi vaaleampaa eli  

I raskaampaa alkuainetta  ja ymparill. kevyempää alkuainetta  (kuva  56). 

a) 

I 
I 
I 
I c) 

I 
I 
I 

b) 

Kuz'a  56. a) L.ampeltmossenin, b) Pit/eäniemenja c) Vuontisrovan hienoainesten B.EI 150x. 

Röntgenkarttojen  perusteella ei saatu selville mitä mineraaleja kyseiset 
partikkelit ovat  (kuva  57). Lampeitmossenin hienoaines  näytti sisältävän 
kaikkia röntgenkartoissa olevia alkuaineita lukuun ottamatta kalsiumia. 
Pitkäniemen  ja Vuontisrovan bienoainekset koostuivat  kaikista  alla  olevista 

alkuaineista. Natriumia 

 ja alumiinia  ei röntgenkarttojen perusteella ollut, 
joten ne  on  jätetty kokonaan pois.  

I  
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Kuva  57. a)  Lampthmossenin,  b) Pitkiniemen  ja  c)  Vuontisro  van  hienoainesten 
röntgenkartat.  

Hietavaaran  ja Palovaaran hienoaineksen kuvat  näyttivät aika paljon 
samanlaisilta kuin edellä mainitut kiillettä sisältävät  kuvat.  Hietavaaran 
hienoaineksen kuvasta huomattiin, että aines oli hyvin pyöreäreunaista eika 
säröisiä partikkeleita juuri ollut. Palovaaran hienoaines oli selvästi 
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säröisempää  ja hienorakenteisempaa.  Hietavaaran  hienoaineksen  kuvassa 
oli selvästi vaaleampi keskus  ja tummemmat  reunat  (kuva  58). 

a) b)  

Kuva  58. a) Hietavaaranja b) Palovaaran hienoainesten BEI 150x.  

Hietavaaran  ja Palovaaran hienoainesten röntgenkartoissa (kuva  59)  ei 
ollut  natriumia  tai kaliuinia  ollenkaan, joten voitiin heti todeta, että kuvassa 
olevat  partikkelit  eivät olleet  kiillepartikkeleita. Diffraktiodiagramrnien 

 perusteella kyseiset  hienoainekset  olivat  koostuneet kloriitista  tai 
kaoliinista  eli  savimineraaleista.  Molempien  hienoainesten  kuvissa oli 
selvästi  magnesiutnia, kalsiurnia  ja  rautaa, joten  diffrakuodiagrammien  ja 
röntgenkarttojen  perusteella  kvseiset partikkelit  ovat voineet olla  kloriittia. 
Kloriitti  on  voinut muodostua  biotiitin rapautuessa.  Toisaalta 

 röntgenkarttojen  perusteella näyttää  todennäköisemmältä,  että 
 hienoainekset  ovat olleet jotain  amorfista  ainesta, koska  röntgenkarttojen 

 mukaan ne  koostuivat  useista eri alkuaineista, jotka olivat sekoittuneet 
keskenään.  

a) 

Si 

Mg 

Ca 

Al 

Fe 
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Kuva  59. a)  Hietavaaran  ja  b)  Palovaaran hienoainesten röntgenkartat. 

Laivakankaan, Lepoon, Vuorenmaan  ja Elijärven hienoainekset  olivat 
diffraktiodiagrammien mukaan röntgenamorfisia. Kun tarkasteltiin 
takaisinsirontakuvia, Laivakankaan hienoaineksessa oli selviä 
pitkänomaisia partikkeleita  (kuva  60a). Lepoon  ja Vuorenmaan 
hienoaineksesta  otettu suurennos oli  2000-kertainen,  koska partikkelit 
olivat hyvin pieniä  (kuva  60b, c). Partikkelit  olivat kerrosrakenteisia  ja 
koostuivat raskaammista ja kevyemmistä  alkuaineista. Elijärven hienoaines 
oli kuvan perusteella myös hyvin hienorakeista. Lepoon, Vuorenmaan  ja 
Elijärven hienoaineksen  tapauksissa röntgendiffraktometri olisi voinut 
määrittää lasilevyn diffraktiodiagrammin, koska partikkelit olivat hyvin 
pieniä, mutta näin ei kuitenkaan ollut, koska lasilevyn diffraktiodiagrammi 
oli täysin erilainen kuin kyseisten hienoainesten.  

a) b) 
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c) d)  

Kuva  60. a) Laivakankaan bienoaineksen B.EI 400x, b) Lepoon hienoaineksen BEJ 
2000x, c) Vuorenmaan hicnoaineksen BEJ 2000x  ja  d) E/yärven hienoazneksen BEI 
150x.  

Laivakankaan, Lepoon, Vuorenmaan  ja Elijä.rven bienoainesten 
röntgenkartoissa  oli hyvin paljon valkoisia pisteitä  (kuva  61).  Tämä ei 
kuitenkaan tarkoittanut kyseisen alkuaineen suurta pitoisuutta, vaan 
valkoiset pisteet johtuivat pohjasta. Erityisesti Lepoon  ja Vuorenmaan 
murskeissa partikkelit  olivat niin pieniä, että röntgenkarttoja tarkastellessa 
täytyi kiinnittää huomiota ainoastaan partikkeleibin  ja  jättää pohja 
huomioimatta. 

Laivakankaan  ja Elijärven  hiukkaset olivat pitkänomaisia, kun puolrstaan 
Lepoon  ja Vuorenmaan  hiukkaset olivat selvästi rakeisia. Laivakankaan 
murske sisälsi melkein kaikkia kyseisiä alkuaineita lukuun ottamatta 
natriumia  ja kaliumia. Kaliumin röntgenkuvat  on  jätetty pois, koska 
mikään näytteistä ei sisältänyt kaliumia. Alkuaineakauman perusteella 
Laivakankaan hiukkaset olivat, joko amfibolipartikkeleita  tai amorfisia 
partikkeleita. 

Elijärven hienoaines  koostui pääosin samoista alkuaineista kuin 
serpentunimineraali. Kuitenkin partikkeleiden muoto näytti olevan 
samanlainen kuin Laivakankaan hienoaineksella. Lepoon  ja Vuorenmaan 
hienoainesten takasinsirontakuvien ja diffraktiodiagrammien  välille oli 
vaikea vetää johtopäätöksiä. Joko pienet hiukkaset, jotka kuvasta näkyivät, 
olivat amorfisia hiukkasia  tai  kyseiset partikkelit olivat puhtaita kvartsi-  ja 
amfibolimineraaleja.  Kuvan  60  perusteella voisi olettaa, että hiukkaset 
olivat puhtaita mineraalipartikkeleita, koska reunat näyttivät olevan hyvin 
suoria  ja halkeilevan  oloisia.  

Li 
I 
Li 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  



Kemiallisen koostumuksen vaikutus murskeiden vedenherkkvvteen 
	 9  

KOKEELLINEN  OSA  
Th'LOKSETiA  TULOSTEN KASIITELY  

a) Na  Mg 

Al 
	

Si 
	

Ca 

Fe 

b) 

Al 

Fe  

Na  

Si 

Mg 

Ca 



Kemiallisen koosrurnuksen vaikutus murskeiden vedenherkkvvteen 
	 94  

KOKEELLINEN  OSA  
TULOKSET  JA  TULOSTEN KASI1TELY  

c) 

Al 

'-'C 

Na  

Si  

Mg 

Ca 

d) 

Al 

Fe  
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Kjaia  61. a) Laivakankaan,  b)  Lepoon,  c)  Vuorenmaan  ja  d)  E/yärvea hienoainesten 
röntenkarIat. 

Tohmovaaran hienoaineksen  kuvasta  62  nähtiin selvästi, että kyseessä oli 
hyvin hauras materiaali, mutta kuitenkin partikkelit olivat selviä 
kokonaisuuksia. Kyseisen kuvan perusteella oli todella ihmeellistä, että 
röntgendiffraktometri näytti samanlaisen diffraktiodiagrammin 
Tohmovaaran hienoainekselle kuin lasilevylle. 



Al 

Ca 

Mg 

K 

Na  

Si 

Fe  
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Kuva  62. Tohmovaaran hienoaineksen BEI 400x. 

Röntgenkuvista  nähtiin, että Tohmovaaran hienoaines koostui kaikista 
määritetyistä alkuaineista. Kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään mineraali, 
koska diffraktiodiagrammi ei tunnistanut sitä. Partikkeit olivat 
oletettavasu jotain amorfista ainesta  ja  sitä oli lasilevyllä ilmeisesti niin 
ohuesti, ettei röntgensäde tunnistanut ohutta kohtaa.  

Kuva  63. Tohmovaaran hienoaineksen rönigenkartta. 

14.4.6  Päätelmiä  

Murskeiden 	kiinteiden 	faasien 	diffraktiodiagrammien 	ja 
alkuainepitoisuuksien  perusteella huomattiin, että rnineraaleja rapautui 
uusiksi mineraaleiksi. Uusia mineraaleja ei kuitenkaan pystytty näkemään 
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I  
diffraktiodiagramrneista. 	koska 	nuta 	syntyi 	ilmeisesti 	hyvin 	pienla  

I pitoisuuksia. 

Rapautumisessa 	irronneiden 	kolloidisten 	hienoainesten  

I diffraktiodiagrammien. takaisinsinrontakuvien 	a 	rontgenkarttoien  
perusteella voitiin olettaa,  etta  rapautumisessa  syntyi amorflsta 	ainesta.  
Murskeiden koostumuksessa  olevat amfiboli-  ja  plagioklaasimmeraalit  ovat 

I  voineet rapautuessaan muuttua amorfisiksi hvdroksideiksi  tai kaoliiniksi  
(kuva 	25). 	Kiilteet 	puolestaan 	ovat 	voineet 	rapautua 	kloriitiksi 	tai  
kaoliiniksi.  

Kirjallisuuden 	perusteella 	selvitettin, 	etta 	amorfiset 	hvdroksidit 	ovat  
hvdroflulisiä kolloideja  ja  savipartikkelit  taas hvdrofobisia kolloideja. Joten I  murskeiden rapautumisen  seurauksena  on  voinut muodostua kolloideja, 
jotka voivat koaguloitua eli takertua yhteen. Hydrofobiset kolloidit voivat  

I  koagiiloitua  erittäin helposti. Koaguloituminen  on reversiibeli  tapahtuma 
hydrofiilisille 	kolloidille 	ja 	irreversiibeli 	hydrofobisifie 	kolloidille. 
Hydroflulisten 	kolloidien 	aiheuttaman 	koaguloitumisen 	seurauksena  

I maaperä voi 	siis 	palautua 	entiseen 	tilaansa 	toisin 	kuin 	hvdrofobisilla 
kolloidilla. 

Murskeiden  käyttäytymistä tarkasteltaessa kationipitoisuuden mukaan, 
huomattiin, että huonosti kävttävtvvien murskeiden uuttoliuokset sisälsivät 
suuria kationipitoisuuksia. Suuri suolakonsentraatio, erityisesti 
korkeavarauksellis  ten kationien  suuri pitoisuus, aiheuttaa myös 
koaguloiturnista. Tohmovaaran murske, joka luokitellaan aikaisempien 
kokemusten perusteella hyvin käyttäytyviin murskeisiin, sisälsi kaikista 
vähiten korkeavarauksellisia kationeja vesiliuoksessa  (Ca, Mg, Al, Fe). 

 Tämä tukee teoriaa, että koaguloitumista tapahtuu huonosti käyttäytyville 
murskeille.  

14.5  Rasituksen vaikutus  murskeisiin 

Murskeista  tutkittiin eroavaisuuksia ionien liukenemiseen rasituksen avulla. 
Noin bOg mursketta punnittiin muovipurkkiin  ja  siihen lisättiin aluksi  25 
ml tislattua  vettä.  Jos murske mii  kaiken veden  itseensä, siihen lisättiin  3 
ml  kerrallaan, niin että murske oli kokonaan kostea  ja  vapaata vettä oli 
noin  3-4 ml.  Aluksi murskeiden annettiin seisoa paikallaan vuorokauden, 
minkä jälkeen vedestä otettiin ruiskulla näyte. Toinen koe toistettiin 
identtisesti, mutta seisomisen jälkeen murskeen päälle laitettiin noin  200 

 g:n  paino  ja astia  laitettiin ravistelijaan noin vuorokaudeksi, kunnes paino 
oli vajonnut pohjalle  (kuva  64).  Tämän jälkeen liuoksesta otettiin ruiskulla 
näyte. Näyte, joka otettiin murske-vesiliuoksesta sisälsi hyvin paljon pieniä 
biekanmuruja, joten liuos  ja  kiinteä aine erotelnin toisistaan. Kiinteästä 
aineesta tehtiin sulate. Liuoksen  ja  sulatteen kationit  ja  anionit  määritettiin. 
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Kuva  64.  Rasituskokeen koejä9este/it.  

14.5.1 Kationit 

Kationien 	määrä 	laskettiin 	kaavan 	[17] 	mukaan, 	kuten  
kationinvaihtokapasiteein  vaihtuvat  kationit,  ja kationeiden  yhteenlaskettu 

 summa  saatiin myös kaavasta  [18]. Murskeiden kalionipitoisuudet on 
 esitetty taulukoissa  23  ja  24  vähenevän  kationipitoisuuden  mukaan. 

 Taulukoiden  ja  kuvan  65  perusteella huomattiin, että  kationeita liukeni 
 veteen suurin piirtein saman verran rasituksen  aiheuttamisen  johdosta kuin 

myös ilman rasitusta. 

Taulukko  23.  Veteen  liuen,zeet kationit ilnia,z ra.citusta.  

Ca 	Mg Al 	Na Fe  Yhteensä  
[cmol/kgl  

Vuorenmaa  0,823 0,325 0,165 0,020 0,067 1,401 
Lepoo  0,559 0,150 0,003 0,087 0,000 0,799 

Lampeltrnossen  0,070 0,116 0,017 0,009 0,001 0,214 
Vuontisrova  0,117 0,050 0,001 0,010 0,000 0,177 
Elijár  0,016 0,066 0,002 0,089 0,000 0,173  
Hietavaara  0,043 0,071 0,002 0,030 0,000 0,146 
Pit 	cmi 0,072 0,032 0,001 0,029 0,000 0,134 
Palovaara  0,064 0,056 0,002 0,003 0,000 0,125 

Tohmovaara 	0,0310,018 0,0010,010 0,000 	0,060 
Laivakangas 	0,027 0.019 0,002 0,002 0,000 	0,049 
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I  
Taulukko  24. 1  eIeev ii,,'.':,ie'! kd/!(i/;:' 12.c/I2fk,'1; .c',irauksena.  

Ca 	Mg 	Al 	a 	Fe  Yhteensa 
[cmol/kgl  

Vuorenmaa  0.66 (1.315 Q1)3 	1022 	0.054 1.181  

Lepoo  0.395 0.222 0.001 ('.13 	0.000 0.755  

Lampeltmossen  0,111 0.184 0.019 (1.014 0.013 0,341  

Vuonusrova  0,126 0.064 0,001 0,014 0,000 0,205  

Pitkäniemi  0,102 0,047 0,001 0,034 0,000 0,184  
Elijärvi  0,007 0.041 0.001 0.098 0.000 0,148  
Palovaara  0,055 0,053 0.000 0.005 0,000 0,114  
Hietavaara  0,034 0.048 0.000 0.028 0,000 0,110  

Tohmovaara  0,032 0.018 0,001 0,012 0,000 0,063  
Laivakangas  0.029 0.024 0,000 0.001 0,000 0,053  

Kuvassa  65 on  esitetty rasittamattomien  a  rasitettujen murskeiden 
vesiliuosten kationipitoisuudet.  Huomattiin selvästi, että murskeissa, missä 
kationit liukenivat veteen, ei rasituksella ollut vaikutusta. Kuitenkin kun 
verrattiin lukuarvoja rapautumisessa liuenneisiin kationeihin (taulukko  21) 

 huomattiin, että rapautuessaan kationeita liukeni enemmän kuin tässä 
kokeessa. Murskeiden järjestys  oh  joka tapauksessa suurin piirtein sama 
molemmissa kokeissa.  

1.600- 
1.400- 
1.200—' 
1.000- 
0.800- 
0.600- 
0.400- 
0.200- 
0.000  -  Rasitettu 

Rasittamaton  
2  - > .- 

> 	 ). 

Kuva  65.  R.asittamattomien  ja  rasi/ettujdn murskeiden kationien liukeneminen  veteen. 
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14.5.2  Anionit 

Anionien maäritvksessä  ainoat  anionit,  joita oli  liuennut  veteen olivat 
 kloriitti  ja  sulfaatti.  Näiden  aniompitoisuudet  laskettiin  vhtälöiden  [17]  ja 

 [18]  avulla.  Anionienkaan  pitoisuudet eivät  vaihdelleet  eri kokeiden välillä, 
vaan näytti siltä, että sama  mäarä anioneja liukeni  veteen rasituksen 
seurauksena  ja  ilman rasitusta  (taulukot  25  ja  26).  

Taulukko  25. 1.  7eteen /ziienneet amonit  ilman rasitusta.  

CI SO?  vhteensi 
[cmol/kg]  

Vuorenmaa  0,059 1,186 1,245  
Lepoo  0,033 0,817 0,849  

Lampeirmossen  0,021 0,108 0,129  
Pitkiiniemi  0,015 0,103 0.118  
Vuonusrova  0,002 0,095 0,098 
Eli jar 0,039 0,047 0.087  
Palovaara  0,004 0,069 0,073  
Hietavaara  0,020 0,022 0.042  

Tohmovaara  0,00 2 0,018 0,020  
Laivakangas  0.003 0.008 0.012  

Taulukko  26.  L"eteen Izuenneet anionit rasztuksez  seurauksena.  

C1  SO42  vhteensa 
[cmol/  kg]  

Vuorenmaa  0,136 1,212 1,348  
Lepoo  0,087 0,843 0.930  

Pitkäniemi  0,024 0,147 u,172  
Lampeltmossen  0.009 0,124  fl,134 
Vuonusrova  0,014 0,106 H,120  
Elijärvi  0,058 0,050 0,109  
Palovaara  0,018 0,041 0,058  
Hietavaara  0,005 0,020 0,025  

Laivakangas 	0,002 0,016 	0,019  
Tohmovaara 	0,000 0,017 	0,017  

Kuvasta  66  nähtiin selvästi,  cttä Vuorenmaan  ja  Lepoon murskeista liukeni 
 huomattavasti enemmän  anioneja vesiliuokseen  kuin muista  murskeista, 

Tohmovaaran  ja  Laivankankaan murskeiden vesiliuoksen 
anionipitoisuudet  olivat hyvin pieniä.  Anioneja liukeni  suurin piirtein  

I 
I 
I 
I 
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I 
saman verran vesuhuokseen tissi kokeessa kuin rapaurumiskokeessa 

I 
	

(taulukko  22). 
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Kuva  66.  Rasittamatloi;iiejz  ja  n  iiI'/Iiiin m,,rskeiden anionien liukenerninen  veteen  

14.5.3 Sulatteet 

Sulatteiden kationipitoisuudet  laskettiin kaavan  [19]  mukaan, jonka jälkeen 
kationipitoisuudet muutettiin oksideiksi taulukkoon  27.  Kun verrattiin 
taulukon  13  tuloksia tämän kokeen tuloksiin huomattiin, että kaikilla 
murskeilla oli sama alkuainepitoisuus samassa suhteessa. Hiukkaset, jotka 
olivat hajaantuneet 1iuokseen, omasivat saman alkuainekoostumuksen kuin 
murskeet kokonaisuudessaan. Siispä hiukkaset olivat  vain murskeiden 

 pienempiä partikkeleita.  

M[%] p[mg /l]xV[l] 	]{g] = 	 x 	xl00% 	 E19] 
mEg] 	1000 [mg]  

missä  p  = ICP:ri mittaama kationikonsentraatio - nollaliuoksen kationikonsentraatio 
 V  = sulatteen  tilavuus  

M  = murskeen  massa 

I 
I  
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Taulukko  27'.  Sulat;",  ;',c  a/u,2n;:7.'.'.  if  ii7t OkSid'ifla. 

CaO 	o  M(D[ ] 	
Na:O[°  o] Al203[°  ol Fe:04°o]  

Vuorenmaa  1.S5 5.49 2.14 14,64 12.92  
Lepoo  1i. 5.64 3.24 13.41 6.44  
Lampeitmossen  4.''i 2.5 13.91 10.25  
Pitkäniemi  36k' 2.5 14.21 T,65  
Vuonusrova 4.IS  5.04 2,62 14,64 14.18  
Elijivi  5.5S 21.'2 1.46 5.21 9,26  
Palovaara  2,49 6.28 2,98 13,19 11,42  
Hietavaara  i.2 429 2.29 9,31 5,12  
Tohmovaara 	1.36 	1,41 	3,14 	13,09 	3,32  
Laivakangas 	2.00 	3.80 	3.26 	11.49 	6,19 

145.4  Päätelmiä 

Lievä rasitus ei tämän kokeen mukaan vaikuta mitenkään veteen 
liukenevien kationien  ja  anionien pitoisuuksiin.  Suurin piirtein saman 
verran liukeni kationeja  ja  anloneja  ilman rasitusta  ja lievän  rasituksen 
johdosta. Murskeissa olevat kauonit liukenivat hyvin helposti liuoksiin  ja 

 rasitus ei vaikuttanut tähän ollenkaan.  Jos rnaavedessä  olevat kationit ovat 
osasyynä murskeiden kävttävtvm  seen,  niin tämän  teorian  mukaan huonot 
murskeet ovat huonoja ilman, että niihin aiheutetaan rasitusta  ja  samoin 
hyvät murskeet ovat hyviä myös rasiruksen johdosta.  Eli  rasitus ei vaikuta 
siihen kuinka pal'on kauoncita maavedestä irtoaa vesiliuokseen. Liuokseen 
hajaantuneet hiukkaset omasivar myös saman alkuainekoostumuksen kuin 
murskeet kokonaisuudessaan. 
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I 15  Yhteenveto  ja  ehdotuksia jatkotutkimuksiin  

I Tutkimuksessa havaittiin. että  murskeiden  kemiallisessa  koostumuksessa  
oli selviä eroja, jotka voitiin toistaa erilaisilla  analvvseilia.  Huomattiin  

I 	 erilaisia tekijöitä. jotka ovat mandollisia selittämään  murskeiden  
käyttäytymistä.  

I 	 Maavedessä  olevien  kauonien  määrän  ja  laadun havaittiin 	olevan 
merkittävä tekijä  murskeiden kävttävtvmisessä.  Erityisesti  kauonien  varaus 
voi vaikuttaa  murskeiden kestävvvteen. Yksivaraukselliset kationit 

 aiheuttavat  dispersiota  ja korkeavaraukselliset kationit  aiheuttavat 
 koaguloitumista.  

Rakenteeseen liittyvät sisäpiiri-ionit  ja  erityisesti rakenteessa oleva 
 hilaveden  määrä näyttivät antavan merkkejä  murskeiden luokitteluun  niin 

paljon, että niiden perusteella voitaisiin  luotettavammin jaotella  hyvin  ja 
 huonosti  kävttävtvviä murskeita.  Mineraalien rakenteessa oleva  hilavesi  on 

 erityisen tiukasti yhteydessä  maaveteen  ja  siellä  tapahtuviin  muutoksiin. 
 Maaveden  happamuus voi vaihdella  vuodenajoista  ja  olosuhteista riippuen 

 ja  vaikuttaa siten  hilaveden  käyttäytymiseen  ja  näin  maapartikkelin  pinnan 
varaukseen. Pinnan  varauksen vaihtelu voi puolestaan vaikuttaa 

 murskeiden  käyttäytymiseen.  

Rapautuneiden murskeiden  kiinteiden  faasien analvyseistä  huomattiin, että  

I  mineraaleja oli  rapaurunut  toisiksi  mineraaleiksi. Rapautumista  oli 
tapahtunut lähes kaikilla  murskeilla. Rapautumiskokeessa irronneiden 
kolloidisten hienoainesten koostumukset  vaihtelivat eri  murskeilla.  

I Joillakin  murskeilla hienoaineksen  koostumus näytti omaavan selviä 
 amorfisia  ominaisuuksia.  

I Rasituksen vaikutuksista  murskeisiin  ei kemiallisesti saatu selville eroja. 
Samat määrät  kationeja  ja anioneja liukeni  veteen ilman rasitusta  ja  

I 	 rasituksen vaikutuksesta. Myös  hienoainekset,  jotka liikkuivat  veden  
mukana 	omasivat 	samat  alkuainepitoisuudet  kuin 	murskeet 

 kokonaisuudessaan. 

Kun  vertailtiin rapaurumiskokeita  ja rasituskokeita  huomattiin, että 
 rapautumiskokeessa liukeni  huomattavasti enemmän  liuokseen kationeja  

1 

	

	
kuin  rasituskokeessa. Liukenevien amonien  määrä kuitenkin oli suurin 
piirtein sama molemmissa kokeissa, joten kaikki  maapartikkeleista  irtoavat  

l
anionit  olivat ilmeisesti hyvin helposti  liukenevia.  

Ehkä 	merkittävin 	havainto 	tässä 	tutkimuksessa 	oli, 	että  

1 
1 
I 

HI  

rapautumiskokeessa  eri  murskeilla ioneja liukeni  veteen eri  mäari. ja 



I  Kemiallisen  koosrumuksen  vaikutus  murskeiden vedenherkkvvteen 	 1O  
KOKEELLINEN  OS:\  
YHTEENVETO  IA E I-i DOTU IS1A IATKOTUTKIMUKSIIN 

rapautumisessa irronneen hienoaineksen koostumuksella  oli selvia 
' 	 amorfisia ominaisuuksia. Havaintoien merkitystä ei vielä tavsin vmmarreta, 

joten niitä pyritään selvittämään jatkotutkimuksissa.  

1 	 Tässä tutkimuksissa rnaiiritcttiin murskeideri kemiallinen koosrumus  ja  
tutkittiin  sen  vaikutusta murskeiden käyttäytymiseen, eritvisesu 
vedenherkkvvteen. latkossa olisi hyödyllistä tutkia erilaisten kemiallisten  

I seosten  vaikutuksia kauoneiden liukenemiseen  ja  sitä kautta murskeiden 
käyttäytymiseen. Olisi hyvä tietää, onko erilaisten seosten lisäärnisellä  

I 
 vaikutusta kationien liukenemiseen  ja  vaihtuvuuteen. Kirjallisuusosassa 

käsiteltiin  jo  hieman suurimolekvvlisiä vhdisteitä, jotka kirjallisuuden 
pohjalta edesauttava  t  maaparukkeleiden  kantavuutta. Myös kolloidien  

I 	 vaikutuksia murskeiden käyttäytymiseen olisi hyödyllistä tutkia, koska 
kolloidit 	mandollisesti 	vaikuttavat 	murskeiden 	palautuviin 	ja 
palautumattomiin muodonmuutoksiin.  

Toinen mielenkiintoinen rutkimuskohde  on,  ovatko rapautumisen 
vaikutuksesta irronneet hicnoainekset todella amorfista ainesta.  Jos 

 kyseiset hienoainekset ovat amorfista ainesta, olisi hyödyllistä tietää, 
vaikuttaako  sen  määrä murskeiden käyttäytymiseen  ja jos  vaikuttaa, niin 
miten. 
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I  Na2() \lg()  %1203  Si02  P205 S ('I 1(20  CaO Sc 	Ti02  V  Cr 

% % % ppm ppm 	% 	ppm ppm 

EIijrviA  0,00 0,35 31,45 4,25 43,12 0,03 0,00 191 -0,06 5,56 20 	0,20 105 6954  

Flijkvill  0,00 0,31 31,53 4,24 42,77 0,04 -0,01 l58 .0,10 5,51 19 	,:0,20 103 7014  

IliclavaaraA  0,03 1.40 2,05 5,15 84,74 0,06 -0,03 81 0,67 1,13 5 	0,29 52 38  

llictuvuarall  0,02 1.41 1,94 5.03 85,20 0,05 -0.03 67 0,65 1,13 5 	0,29 49 34  

Laivikiing*sA  0,05 2,93 2,50 12,74 70,08 0,09 .0,02 88 3,25 2,13 10 	. 	0,36 68 85  

Laivakiuigasa  0,06 2,91 2,38 12,45 70,19 0,09 -0,03 95 3,19 2,08  ':9,34  , 	6 ,  65 82  

IampcltmftSenA  0,19 2,31 3,14 13,52 66,33 0,31 0,01 94 4,57 2,15 18 	0,97 85 100  

I.aiiipcliiiiiisscnll  0,17 2,25 3,10 13,27 64,25 0,28 -0,01 89 4.54 2,12 16 	0,95 87  lOI 

LcpooA  0,11 3,46 5,22 15,29 5,6O 0,20 0,28 49 0,48 '11,68  , 	18 	0,70 121 61. 
I  epooll  0,14 350 5,26 15,4 56,55 0,19 0,23 33 0,45 11,73 16 	0,72 114 69  
Palos'aaraiA  0,06 2,71 3,98 11,70 68,17 0,10 -0,02 92 1,66 2,76 19 	0,79 154 210  

PalovaaraII  0,06 2,67 4,06 11,66 66,24 0,11 -0,02 103 1,66 2,71 7 	0,75 146 
lOI 

213  

PiikIi,kmiA  0,27 2,39. 2,96 0,26 0,U  .  94 3,77 	.  
372 

:',61  . 	 '. 
19 99  82  

I'ltkAnie,niIl  0,30 2,43 3,14 t3,94 0,25  , 	0,13 83 2,64 -. .  

luhlilobaaraA  0,06 3,45 0,65 13,99 71,39 0,12 -0,03 80 4,48 1,53 4 	0,29 21 9  

I'1,l,,,s.o/aarall  
VuontlsrovaA  

0,07 
0,11 

3,55 
304 

0,63 
470 

14,27 
12 89 

73,15 
55,52 

0,11 
020 

-0,03 
.001 

81 
333 

4,48 
1 48 

1,49 
6,60 

3 	0,27 	20 
32 	j$1,43 	1265 	,  

II  
76  

VuonllsrovaB  0,19 306 4 57 1294 5,38 0,20 0,02 322 L 1,55 6 42  -  32  ,.  J',42 	jjl . 

Vuorcn.iiaaiA  0,15 2,41 3,66 11,07 63,18 0,15 0,28 22 3,59 2,06 20 	0,84 137 109  

Vuurvsiu.aaall  0,15 2.54 3,58 14,38 65,39 0,15 0,15 19 3,49 1,98 19 	0,81 133 108  

Mcrkkicii s&.Iilyksct 	 A  -. k6sittekmätÖn murske  
II  - ka'4tclty unurske (rapautumincu) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Ha la  Ce  Pr  Nd 	Cd 	Dy 	Er III 	Ta  Pb  Bi 	Tb 	U 	Summa  
iIL.I!I!!!  

-4 105 
iii"  

6 
ppm 

35 
ppm 

82 
ppm 	ppm 	ppm 	ppm 

23 	0 	2 	3 
ppm 	ppm 

2 	'0 
ppm ppm 	ppm 	ppm  

9793I 
-2_ 

0 .652 .23 .34 9 18  Il,  1 654 22 27 14 19 	1 	2 	5 3 19  l 	5.. .  6 596 55 94 12 47 	7 	 5 	 5 8 	 3 34 0 	20 	 7 	100,747 -3 620 41 87 22 44 	14 	0 	9 3 	2 37 0 	24 	6 	98,030 I 
I 

27 
223 

22 
19 

25 
33 

-3 I 3 	0 13  ., 	1 	3 	-' 	99,423 
8 20 	3 	2 »-1 	0 9 Q, 	3 	 'j0O57j  - 9 430 18 36 19 23 	-7 	I 	0 2 	0 13 0 	3 	6 	99,816 3 

I 
451 
75 

14 
75 

33 22 27 	-6 	3 	II 5 	0 19 2 	8 	5 	97,624 

S 44 ii.,  68 
118 32j' 11$ 	iW1M1 	:  '.3  . 	2Q  ....  •44 	,26' ^ . 	99,08 

)6j L. IQLJL LIQLL  100,245 I 886 56 86 6 34 	3 	5 	5 9 	I 32 I 	34 	II 	98,451 -3 874 52 77 -3 33 	3 	I 	3 9 	4 27 -I 	21 	8 	100,286 9 .  
3 

356  ; 	 . 

393  -  

39 
44 

71 	:::  37:.;' 	?4aj 	;4  c  iAi ii1L 	6th  
• 	j  . 	 Ic  

3 6% 43 79 19 44 	I 	6 	13 6 	-I 26 
_____ 	 ___  

2 	21 	4 	98,239 5  b8I  51 92 20 45 	 I 	 4 	4 4 	3 24 0 	IS 	5 	100,101  
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