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Sisältö

• Mikä mineraalikoostumus?
• Miksi mineraalikoostumus on määritettävä?
• Standardit ja ohjeet

– Esitetyt vaatimukset
– Eri menetelmät

• Mitkä asiat ovat käytännössä tärkeitä?
• Yhteenveto
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Mineraalikoostumuksen määrittämisen
tarve
• Nimetään kivilaji
• Selvitetään käytön kannalta haitallisten mineraalien

esiintyminen ja mahdollinen määrä
• Rapautumattomuus
• Kiviaineksen tuotestandardien määrittelemä raaka-

aineen tunteminen
• Vaatimus/sopimusasiakirjoissa tai CE-merkinnässä

vaaditaan
• Erityisselvitykset

– miksi esim. muut koetulokset muuttuneet
– miksei lopputuote enää toimi
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Asfalttinormit
SFS-EN 932-3 mukaisesti tehdyn yksinkertaistetun
petrografisen analyysin tulokset.
• Kivilajityyppi eli onko kysymyksessä sora- vai

kalliomurske
• Kiviaineksen petrografinen nimi on ilmoitettava,

esimerkiksi graniittinen kalliomurske tai heterogeeninen
graniittipitoinen soramurske

Kiviaineksen alkutestauksen yhteydessä kiviaineksen
kelpoisuus asfalttikiviainekseksi.
• Tehtävä myös ohuthieanalyysi menetelmän PANK 2302

mukaisesti. Asfalttimassaan käytettävä kiviaines ei saa
olla rapautunutta eikä rapautumisaltista.
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Standardit/menetelmät
• Yksinkertaistettu petrografinen kuvaus SFS-EN 932-3

– ”Yksinkertainen” menetelmä kiviaineksen
nimeämiseksi

– Mahdollistaa myös ohuthieen käytön
• Petrografinen määritys SFS-EN 12407

– mikroskooppitutkimus ohuthieestä
• Ohuthietutkimus PANK 2302
• Röntgendiffraktiotutkimus PANK 2301

– hienoaineksen mineralogia
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Näytemäärät

• Toimitettava kallionäyte vähintään 5 kg
• Edustava näyte kaikista kallioalueen kivilajeista
• Toimitettavat murskeet

• Heterogeenisen kiven testinäytteen tulee sisältää vähintään 150
raetta
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Yksinkertaistettu kuvaus SFS-EN 932-3

• Silmämääräinen tarkastelu ensin ja sen jälkeen
suurennuslasin tai mikroskoopin avulla tehty kuvaus

• Voidaan tehdä myös ohuthieitä (onko enää
yksinkertaistettu kuvaus?)
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Murskepetrografia
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Ohuthie

• Valmistetaan kivenkappaleesta
tai murskerakeesta

• Yleensä noin 2*3 cm kokoinen
kappale

• Kivi hiotaan 0,03 mm
paksuiseksi

• Mineraalit määritetään
polarisaatiomikroskoopilla

• Kiillotettu ohuthie – voidaan
tutkia myös heijastavassa
valossa - malmimineraalit
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Pintahie
• Yksinkertaisimmillaan kivenkappale, jonka pinta on hiottu
• Tutkitaan heijastavassa valossa malmimikroskoopin

avulla
• Opaakkimineraalien tunnistus
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Käytännössä tärkeät asiat

• NÄYTTEENOTTO JA LABORATORIO-NÄYTTEEN
VALMISTUS!
– Edustavuus – erityisesti kallionäytteet!
– Tutkimusmenetelmän valinta

• Analyysin tarkoitus (kelpoisuus, haitalliset mineraalit)
• Kallionäyte vai murskenäyte?
• Useampia näytteitä ja analyysejä, jos heterogeeninen

kivi
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Yhteenveto
• Mineraalikoostumuksen kuvaus tehdään standardien

mukaan ottaen huomioon analyysin tarkoitus
• Analyysi perustuu kuitenkin tekijän (geologin)

ammattitaitoon - standardi antaa tulkinnan/valinnan
vapauksia

• Analyysin tekijän ja myös näytteenottajan tulee
ymmärtää analyysin tarkoitus

• Yksinkertaistettu kuvaus ei aina riitä haitallisten
mineraalien löytymiseen – vaatii hieen valmistuksen

• Näytteenotto on tärkein työvaihe!
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