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10 grammi püriiti 

omab potentsiaali

muuta happeliseks

(pH=3) 400 liitrit vett



Kohtumine minu kabinetis:

Kirjanik ja kivipoe omanik 

Epp Petrone, kristallienergiate 

vahendaja ja laste kiviringi juht 

Kristi Uudeväli

‘Püriit on mürgine’

Kas püriit on mürgine, kui püriidikristalli lakkuda või panna see

veeklaasi?



Parys Mountain, Anglesey saar, Wales

4000 aastat vana vasekaevandus

1780ndad – suurim vasekaevandus Euroopas

Sõjalaevade põhjade puhastus kohalikus lahes



Kaevandused 1847, 1859,1883

Kimmeridge, Dorset – põlevkivi (musta kilda) isesüttimine rannal



Eesti juhtumid alluvad samale 

loogikale ühe erandiga:

Põhja-Eestis domineerivad 

karbonaatsete mineraalide mõjud



konsultatsioonid Iisraelis: isesüttimine

konsultatsioonid Jordaanias, sh ‘tuleviku tuhk’



Kõik protsessid: püriidi oksüdeerumine, happelise vee teke,

keemilised reaktsioonid ümbriskivimiga, raskemetallide

leostumine, transport ja mõju, temperatuuri tõus, isesüttimine jne

on ette määratud ja ette ennustatavad 

Võimalike maardlate keskkonnageoloogiline modelleerimine 

võimaldab  neid protsesse ette ennustada juba enne maardla

uuringuid ning loob võimaluse tulemusi arvestada valikute tegemisel

Võimalik on ka ennustada tööstusprotsessis tekkivate jääkide 

keskkonnamõjusid ning selle alusel arendada tööstusprotsesse;

ideaal: jääke ei teki, tekib kõrvaltoode 



Tööriistad ja kompetentsid:

Hüdrogeoloogiline modelleerimine: Modflow, ModelMuse

Hüdrogeokeemiline modelleerimine: PHREEQC, wateq4f 

Maavarade geoloogia, hüdrogeoloogia, hüdrogeokeemia, 

geokeemia, keemiatehnika, geotehnika kompetents PhD tasandil





Projekti ‘“Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise 

keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule 

keskkonnageoloogiliste mudelitega analüüsituna koos 

alternatiivsete leevendusmeetmetega” raames analüüsiti

hüdrogeokeemiliselt nn tüüpalasid

1) Taustamudel

Vees lahustunud hapniku arvel

sulfaate 10-20 mg/l



2) Kaevanduskäikude mudel

- Happelise kaevandusvee teke on võimatu

- Sulfaatidesisalduse piir seotud kipsi settimise/lahustumisega



3) Aherainemägede mudel

- Isesüttimisoht peab olema välistatud

- Sulfaatidesisalduse piir seotud kipsi settimise/lahustumisega

- Mastaap väike, vastavalt sademete hulgale



4) Graptoliitargilliidi leostumise mudel 

Maardu puistangute analoogid

- Kui graptoliitargilliit jääb atmosfääritingimustesse, kaasneb leostumine 

(happelise vee teke, raskemetallide eraldumine) või isesüttimine

- Isesüttimise välistamiseks ei tohi argilliiti paigutada isolatsioonita nõlvadesse

- Argilliit tuleb võimalikult kiiresti isoleerida õhuhapniku juurdepääsust

(barjäärid või allapoole veetaset)



5) O-Cm põhjavee ja fosforiidi mudel

- Kui püriidi oksüdeerumisel ei teki hapet, P lahustuvus ca 0.05 mg/l

- Argilliidi oksüdeerumisel kivimisisest karbonaatset puhvrit pole



Kui avame atmosfääritingimustele

kukersiidi: sulfaatne vesi, ka üle läviväärtuse (>250 mg/l) või

kuumenemine/isesüttimine

graptoliitargilliidi: happeline raskmetalle sisaldav sulfaatne vesi

või kuumenine/isesüttimine

fosforiidi: madala fosforisisaldusega (0.05 mg/l) vesi

kukersiidituha: aluseline (pH>12) vesi

+ nende kombinatsioonid



Tänud kuulamast


