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Matkaraportti

ALKUUN

Tässä matkakertomuksessa on käytetty pääasiallisesti lähteinä LKAB:n kaivokselta
saamaamme esitettä sekä taitavan oppaamme LKAB:n kaivostoiminnan helposti ymmärrettävää esittelyä. Suvin ottamat mainiot valokuvat täydentävät esitystä, kiitos niistä.

Ryhmämme kiittää BusinessOulua ja etenkin Piiaa ehdottomasti parhaimman tutust umiskohteemme järjestämisestä.
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KIIRUNAN KAUPUNGIN SIIRTÄMINEN

Aloitimme tutustumisen Ruotsin valtioyhtiö LKAB:N Kiirunan kaivokseen Kiirunan
kaupungin turisti- infotoimistossa Folkets Husissa odotellessamme LKAB:n kaivokselle
vievää bussia. Toimistossa oli nähtävillä Kiirunan kaupungin pienoismalli. Siitä näimme, kuinka kaivos on levittäytymässä lähelle kaupungin keskustaa. Pienoismallista oli
selkeästi havaittavissa, että kaupungin purkamista ja uudelleenrakentamista on todellakin lähiaikoina tiedossa. Rakennus, jossa tämä pienoismallikin sijaitsee eli Folkets Hus,
puretaan myös.

Syvenevän ja laajenevan kaivoksen vaikutusalue on
merkitty punaisella langalla Kiirunan kaupungin pienoismallissa. T ältä alueelta on muutettava kun louhitaan 1365 metrin syvyydessä.

Pienoismalli ulottui pöytätason alapuolelle, jossa kuvattiin malmiesiintymä. Tällä hetkellä kaivetaan syvyydessä 1045 m (sininen viiva), ja seuraava etappi louhoksen päätasoksi on 1365 metrissä (punainen viiva).

Kuvattu pienoismallin malmiesiintymä on oikeilta mitoiltaan 80 metriä leveä, neljä kilometriä pitkä ja ulottuu ainakin kaksi kilometriä maan alle.

Deformationsprognos- alue on sortumavaaraennusteista aluetta, kun porataan 1365 metrin syvyydessä.

Kaupungintalon valurautainen kellotorni siirreKirkko siirretään osina uuteen paikkaan

tään uuteen kaupungintaloon

Muutto tehdään kolmessa vaiheessa: ydinkeskusta kaupungintaloineen ja kauppoineen,
muut julkiset rakennukset ja sitten asunnot. Rakennukset infrastruktuureineen ovat valmiina noin 15 vuoden kuluttua. LKAB maksaa koko operaation, koska muutto kannattaa suhdanteista riippumatta.

Kiirunan kaupungin asukkaat eivät ilmeisesti juurikaan vastusta muuttoa. Jos kaivos
suljettaisiin, se merkitsisi 23 000 asukkaan kaupungin loppua. Kaivos työllistää noin
2 500 työntekijää. Asunnoistakin maksetaan markkinahinta plus reilut muuttokustannukset.

VISITOR CENTER

Pirteä ja iloinen oppaamme saapui bussin kanssa, ja kävimme heti alkuun ennen bussin
sisälle saapumista keskustelun mitä kieliä käyttäisimme. Opas osasi myös suomea jo llain tapaa, ja me porukkana laidasta laitaan ruotsia, joten sovimme käyttävämme kommunikaatiossa englantia, ruotsia ja suomea.

Opas kertoi, että jos bussin ajon aikana alas kaivokseen alkaisi tuntua huonovointisuutta, siitä pitää heti sanoa. Onneksi tällaista ei tapahtunut; toisaalta jäi mietintään mitä jos
näin olisi käynyt, niin miten siihen olisi reagoitu ja mitä olisi tehty..? Liikennettä kuilussa oli aika lailla molempiin suuntiin, mutta kaipa sieltä olisi heti löytynyt jokin kuilu
tai hissi jolla olisi päässyt maan pinnalle korkeudelle. Saimme kuitenkin huristeltua
bussilla alas 543 metriin ilman ongelmia. Nakkasimme kypärät päähän ja lähdimme
tutustumaan kaivostoimintaan Visitor Centerissä.

Alla olevassa kuvassa on nähtävissä kuinka kaivosta on syventynyt aikojen saatossa.
Aika-akseli
Syvyys

Opas kertoi, että malmia riittää vuoteen 2028 syvyydessä 1345 m mutta sen jälkeisestä
ajasta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Kun ollaan kyseisellä uudella 1345 metrin päätasolla,
asia selviää kun mahdollista päästä tutkimaan malmiesiintymää. Kuitenkin tiedossa on,
että sitä riittää kahteen kilometriin asti, mutta onko sen rautapitoisuus riittävää kanna ttavaan liiketoimintaan, on vielä epäselvää.

RAUTAMALMIN LOUHINTA

Saimme oppaalta hyvin ymmärrettävän selvityksen LKAB:n Kiirunan kaivoksen louhintamenetelmästä. Saamamme LKAB:n esite kertoo louhinnasta lisäksi riittävän pelkistetysti. LKAB käyttää välitasolouhintamenetelmää, josta seuraavassa on esitettynä
pääpiirteitä.

VÄLITASOLOUHINTAMENETELMÄ

Kaivoksen läpileikkaus (runkotunnelisto sivusta)

1) Drifting/Development
Rautamalmin louhimista varten tarvitaan runkotunnelisto esiintymään. Louhoksen runko muodostuu lastaus-, kuljetus- ja välitasoista.

Päätaso

Runkotunnelisto kahdesta suunnasta

2) Production/Drilling

Kun runkotunnelisto on rakennettu valmiiksi, tuotantotunneleissa porataan 20–
55 metriä pitkät reiät ylöspäin louhokseen viuhkan muodossa. Yhteen tuotantotunneliin voidaan porata 15 - 40 viuhkaa, joissa jokaisessa viuhkan osassa on 8
reikää. Poraus tapahtuu kauko-ohjatusti. Kun koko taso on saatu porattua, robotti lataa porattuihin reikiin räjähdettä. Räjäytykset suoritetaan yöllä, jolloin
kaivoksella ei tehdä muita töitä turvallisuuden, etenkin räjäytyksissä syntyvien
kaasujen takia.

Viuhkaporaus

Räjäytys ja kuormaus louhoksesta

Kuva käytöstä poistetusta porauslaitteesta

Tässä kuvassa näkyy viuhkaporausasento paremmin. (kuva LKAB:n tytäryhtiön Wassaran nettisivuilta, )

3) Production loading
Kun räjähdysalttiit kaasut on poistettu, kuormaajat siirtävät räjäytetyn malmin kuilusta.
LKAB käyttää sekä kuljettajan hallittavia että kauko-ohjattavia kuormaajia. Yksi kuormaaja voi kuljettaa 17 - 30 tonnia malmia. Malmi pudotetaan pystykuiluihin ja kerätään
kivionkaloissa juuri kaivoksen päätason yläpuolella.

Tässä kuormaajassa ei ole lastina räjäytettyä malmia, vaan kourallinen OAKK:n porukkaa.

Eräs Puuha-Petra ryhmästämme meinasi vaihtaa alaa…
Oppaamme oli aiemmin ajanut tätä kuormaajaa, mutta päässsyt oppaan tehtäviin, koska
olkapäät eivät enää kestäneet työtä. Tästä
puhuttiinkin ryhmässämme, että Suomessa olisi
varmasti saanut vain kenkää, mutta LKAB
hoksasi ottaa toiseen työhön. Onneksi hoksasi:
oppaan tausta antoi todellakin uskottavuutta ja
ammattimaista otetta rentoon esitykseen.

4) Chute loading/transport
Malmi kuljetetaan junilla tai kuorma-autoilla suuriin murskaimiin päätason alapuolella
olevista kivionkaloista

5) Emptying/crushing
Malmi murskataan 10 senttimetrin paloiksi ja kuljetetaan pitkillä kuljettimilla malmihisseille. Hissit nostavat malmin maanpinnalle.

6) Hoisting
Malmi lastataan automatiikalla hisseihin, jotka nostavat malmin maanpintaan. Yksi hissi
kuljettaa 40 tonnia malmia nopeudella 17m/s.

Tällä menetelmällä Kiirunan kaivoksella louhitaan yhdessä päivässä rautamalmia, josta
valmistetulla teräksellä voitaisiin rakentaa yhdeksän Eiffel- tornia. Tilavuudeltaan päivittäin louhittava rautamalmin määrä vastaa 12-kerroksisen kerrostalon tilavuutta.

Se, mitä tapahtuu maanpinnan tasolla LKAB:n alueella, on lyhyesti kuvattuna alla.

jatkuu

Oululaisittain siis ”vähä” erotellaan, rikastetaan ja pelletöidään.

Sekä ohessa kaksi kuvaa siitä mitä siitä näimme tehdasalueesta, missä vähä jottai tehhään.

Kaivoksen maanpäällistä aluetta laitoksineen

Kuitenkin tästä muutamasta oiotusta prosessinpoikasesta ja mittayksiköiden vilistelystä
välillä metreissä ja kilometreissä, lopputuote pellettiäkin saimme ennen lähtöämme kaivokselta tuliaispusseihin.

LOPPUTUOTTEET

Kiirunan tuotanto valmistaa terästehtaille sekä masuuni- ja DRI -pellettejä.

Masuunipelletit

Masuunipelletit muodostavat laajimman tuoteryhmän. Pelletit tuovat merkittävää hyötyä asiakkaan masuuniprosessiin. Masuunipelletit voidaan räätälöidä asiakkaan omaan
tuotantoon sopivaksi lisäämällä erilaisia mineraaleja. Esimerkiksi oliviinipitoiset pelletit
lisäävät korkean lämpötilan kesto-ominaisuuksia.

DRI- (Direct Reduced Iron) -pelletit

DRI- eli esipelkistettyjä rautapellettejä käytetään sähkömasuuneissa. Nämä pelletit tuottavat vähemmän jätemateriaalia, vähentävät virrankulutusta, nostavat tuottavuutta ja
vähentävät kunnossapitotarvetta.

JUNAKULJETUKSET

Lyhyehköt etäisyydet lastaussatamiin Luulajaan ja Narvikiin antavat LKAB:lle kustannuksellista kilpailuetua. Koska LKAB:lla on kuitenkin suhteellisen pienet sisävarastointimahdollisuudet, tärkeintä onkin saada mahdollisimman paljon volyymia liikkeelle
mahdollisimman luotettavaan tahtiin. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Eurooppa, 76
%:in osuudella ja Lähi- idän ja Pohjois-Afrikan MENA- maat 24 %:in prosentin osuudella.

LKAB investoi mittavasti joustavampaan junaliikenteeseensä mm. rakentamalla Malmbananille ja Ofotbanenille lisää junien kohtaamispaikkoja, kunnostamalla rataa ja kehittämällä vetureita ja vaunuja ja yleensä logistiikkaa. Esimerkiksi lastaus ja purku tapahtuvat junan ollessa liikkeessä ympyränmuotoisella radalla, josta ne kääntyvät takaisin
Ofotenbanenille tai Malmbananille.

Malmbanan muuttuu Norjan ja Ruotsin
rajalla Ofotbaneniksi.

LKAB:llä on nykyisin 17 IORE - veturia, jotka operoivat Malmbananilla ja Ofotenbanenilla. IORE- veturien epätahtimoottorit muuttavat liike-energian sähköksi, kun veturin jarru on päällä. Tällä mahdollistetaan lähes energiavapaa ajo optimaalisissa olosuhteissa.

Malmijunissa on 68 vaunua, joiden jokaisen hyötykuormakapasiteetti on 100 tonnia.
Jokainen juna kuljettaa kaikkiaan 800 tonnia rautamalmia. Junan pituus on 750 metriä.

Yhdessä päivässä on kymmenen lähtöä Narvikin satamaan ja viisi lähtöä Luulajan satamaan. Paluumatkalla kuljetetaan prosesseissa tarvittavia lisäaineita.

Kun lähdimme seuraavan kohteeseemme Narvikiin seuraavana päivänä, bussin ikkunasta katsellessamme näimme muutaman kerran malmijunan. Junaa näytti riittävän ja riittävän, pituutta oli kyllä. Silloinkin virisi aina uudestaan moniulotteista keskustelua
LKAB:n logistiikasta ja yleensä edellisen päivän huippuvierailusta.

