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FRAMTIDA PRODUKTIONSSYSTEM (FPS) 

Jan-Olov Nilsson, LKAB Kiruna 

Sammanfattning 

Under 1990 inledde LKAB, Kiruna investeringar för en ny huvud.nivå och ett nytt 
brytningssystem Ett par år senare byggdes ett nytt pellets- och anrikningsverk som 
varit i drift sedan 1 januari 1995. Dessa investeringar döptes till FPS, dvs Framtida 
Produktionssystem 

Investeringarna som rör gruvbrytningen inom FPS kallas Kuj 2000. I projektet ingår 
alla anläggningar för transport, krossning och uppfordring av malm från 1045 m nivån. 
Dessutom ingår ett nytt brytningssystem där storskalig skivrasbrytning och en högre 
grad av fjärrstyrning och automatisering av arbetsoperationerna möjliggörs. Ett nytt 
ventilationssystem för Kirunagruvan är också under anläggande och förberedelser 
pågår även för kommande brytning av Sjömalm.en, d v s den norra delen av 
ma1mkroppen i Kiruna. l:a maj 1997 togs den första delen av Kuj 2000-systemet i 
drift, men investeringarna kommer i sin helhet att vara avslutade först år 2000. 

Detta föredrag beskriver Kuj 2000-systemet och ger även en översikt över den 
planerade utvecklingen inom gruvbrytningen och däri pågående automationsprojekt. 

Gruvan i Kiruna 

Malmkroppen 

Malmkroppens totala längd är 4 km och dess medelbredd 85 m Det kända djupet är 
minst 1600 m, vilket ger en malmreserv på 1800 miljoner ton. Av denna reserv har 
ungefär 900 miljoner ton brutits hittills, och ytterligare 500 miljoner ton betraktas som 
bekräftade reserver. Kirunamalmerna är rika på järn och består av mycket ren magnetit 
med en genomsnittlig järnhalt på 60-67% och en fosforhalt som varierar mellan 0,01 % 
och 2,0%. Fosfor- och alkalihalterna är avgörande för att malmen och de anrikade 
produkterna skall gå att sälja. Låg- och högfosformalmer tenderar att ligga i lager och 
måste brytas selektivt. Metoder för noggrann provtagning och andra metoder för att 
övervaka och bibehålla malmens kvalitet används. 

Produktion 

LKABs totala produktion under 1997 var 21,9 miljoner ton (färdiga produkter). Av 
det producerades 14,8 miljoner ton i gruvan i Kiruna. Man planerar att öka 
produktionen i Kiruna till nästan 17 miljoner ton/år under de närmaste 3-4 åren. En 
sådan produktionsökning vore inte möjlig om inte LKAB fattat de viktiga besluten om 
att investera i det nya pelletsverket och den nya huvud.nivån med tillhörande system. 

111 



© 1998, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1998

112 

Ma1mprodukter 

LKAB säljer för näivarande tre huvudsakliga produktkvaliteter: 

• Pellets: en högförädlad produkt av två slag, masugnspellets och 

direktreduktionspellets. 

• Ma1m med låg fosforhalt: sinter med mindre än 0,05% fosfor. 

Personal 

För näivarande har moderbolaget sammanlagt ca 3 100 anställda. Av dem arbetar 

1 700 i Kirunadivisionen och 35% av dem arbetar under jord. För att få arbete hos 

LKAB idag måste man ha minst nio års grundskola och två års tekniskt gymnasium. 

LKABs framtida konkurrenskraft 

LKABs framtid konkurrenskraft beror i hög grad på hur väl företaget lyckas med att 

begränsa kostnaderna. Startandet av ett tredje pelletsverk i Kirunaområdet var 

avgörande eftersom marknaden för ma1m med hög fosforhalt är på väg att försvinna 

och marknaden för pellets växer. Investeringen i den nya transportnivån och i det nya 

brytningssystemet var naturligtvis nödvändig för upprätthålla billig produktion på de 

djupare nivåerna. Dessutom tog LKAB initiativ för att få kontroll över 

transportkostnaderna mellan gruvorna och ma1mhamnarna i Luleå och Naivik. Detta 

genomfördes genom att ett dotterbolag bildades tillsammans med de norska och 

svenska statliga järnvägsbolagen. Härvid öppnar sig många rationaliseringsmöjligheter. 

Den nya ma1mhamnen i Luleå som togs i drift i början av 1997 kommer också att bidra 

till avsevärda kostnadsminskningar. 

Konceptet FPS 

LKABs möjligheter att minska kostnaderna ligger i att ytterligare öka skalan avseende 

både brytningsmetoder och maskiner. Det senare kombinerat med en hög grad av 

automatisering. Det öppnar också möjligheter för en kontinuerlig produktion med god 

arbetsmiljö där personalens erfarenhet, skicklighet och initiativförmåga utnyttjas till 

fullo. Dessa ideer om ett nytt produktionssystem införlivades i ett projekt som fick 

namnet Framtida Produktionssystem (FPS ). 

Den underjordiska delen av FPS kallas KUJ 2000 (KUJ som i Kiirunavaara under jord, 

och 2000 som i det år när de nya investeringarna skall tas i drift). KUJ 2000-delen rör 

storskalig gruvbrytning, det nya automatiseringssystemet samt byggandet av ett nytt 

system för transport och uppfordring under den befintliga 775-metersnivån. System för 

försörjning med el, vatten och ventilation ingår också i projektet. 
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De investeringsprojekt ovan jord som ingår i FPS, d v s det nya pelletsverket och 
anrikningsverket, är redan färdigställda och togs i drift i januari 1995. Dessa 
anläggningar ökar LKABs kapacitet att producera pellets med ytterligare 4,5 miljoner 
ton per år. 

Transport, krossning och uppfordring 

Huvud.nivåer har tidigare byggts på 275, 320, 420, 540 och nu senast på 775 meters 
djup. Den senaste togs i drift 1978. Huvud.nivån definieras som den nivå i gruvan där 
malm från brytningsnivåema samlas upp i störtschakt och transporteras via fjärrstyrda 
tåg för att krossas innan den uppfordras till ytan för förädling. 

Brytningen når gradvis huvud.nivån på 775 m, och för att kunna fortsätta med driften 
under denna nivå beslöt man att bygga en ny nivå på 1045 m på vilken driften skulle 
börja under 1997. Den nya huvud.nivån innebär att produktionen kan fortsätta fram till 
2015 utan nya anläggningsinvesteringar. Malmreservema till denna nivå är 330 
miljoner ton och ytterligare 60 - 70 miljoner ton är tillgängliga i den s k sjömalmen i 
den norra delen. Transportnivå kommer att byggas ut för sjömalmen och på så sätt kan 
brytningen fortsätta ytterligare några år ovanför 1045-meters nivån. 

Totalt kommer ca 1,1 miljoner (in situ) kubikmeter gråberg att fraktas bort för att 
skapa utrymme för den nya nivån. Dessa tillredningar av nya ortsystem har i huvudsak 
gjorts med konventionell bersprängningsteknik. Störtschakten och ventilations
schakten kommer däremot att raiseborras. 

Brytningen av 
Kiirunavaara 

Nuvarande produktionsnivå 

775 m huvudnivå (transportnivå) 

Havsnivån 

Nivå m 
0 

142 

230 
275 
320 

420 

540 

740 
775 

1045 

1175 
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Brytningssystemets koppling till 
transport- och uppfordringssystemet 

via de 10 schaktgrupperna 

Schaktgrupper 

Blockgräns 

Uppfordring 

Transportnivå 1045 

Etageuppfordring 

Efter den inledande planeringen kom man fram till att horisontell spårbunden transport 

och uppfordring i skipschakt var överlägsen alla andra tänkbara metoder, såsom 

transport med truckar eller med transportband. 

Systemet är konstruerat för att hantera 26 miljoner ton råmalm per år, vilket svarar 

mot en dagsproduktion på 75 000 ton. Systemet kommer att köras i kontinuerlig drift 

och leverera malm till förädlingsverken ovan jord som är i drift dygnet runt. 

Transportnivån på 1045 m kommer att opereras med pendeltågtrafik. Tågen kommer 

att transportera råmalm från tio grupper av störtschakt, med fyra schakt i varje grupp, 

fördelade längs den ca 4 km långa malmkroppen. 

Vid full produktion kommer det att krävas sex tåg i drift samtidigt (med 24 vagnar 

var) som lastas med 500 ton malm per tåg. Det billigaste alternativet var att renovera 

och uppgradera vår befintliga tågpark. Efter renovering kommer tågen att gradvis 

flyttas ner till 1045-meters nivån från 775-meters nivån, i takt med att brytningen där 

minskar. 

Fyra lossningsstationer kommer att byggas i det centrala uppfordringsområdet på 

1045-meters nivån och fyra krossar kommer att byggas under dessa stationer. Fyra 

rotationskrossar från den nuvarande huvudnivån kommer att flyttas ned från 775-

meters nivån. En påmatningsstation för skippama kommer att byggas under varje 

kross. 
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Uppfordringen till malmförädlingsverken ovan jord, vilka ligger ungefär 800 m 
ovanför huvudnivån, kommer att ske i två steg. Med hjälp av det nya 
uppfordringssystemet med fyra blindschakt kommer malmen att uppfordras till de 
befintliga krosskamrarna under 775-meters nivån. Därifrån kommer malmen att hissas i 
de befintliga malmskipparna till dagytan genom de sex befintliga uppfordringsschakten 

En permanent pumpstation för allt gruwatten ligger på 1065-meters nivån. 
Reservoaren för gruwatten ligger på 1080-meters nivån. Den totala installerade 
pumpkapaciteten är 48 m'/minut. 

Tidsplan 

Den första delen av den nya transportnivån togs i drift den 1 maj 1997. 
Produktionsvolymen kommer att öka gradvis till dess att full kapacitet uppnåtts vid 
sekelskiftet. Samtidig brytning på både 775- och 1045-meters nivån kommer alltså att 
ske i ytterligare två år. 

Ventilationssystem 

Ett av målen för detta delprojekt var att i möjligaste mån förenkla sammankopplingen 
med ventilationssystemen ovanför dem som ingår i_ KUJ 2000. Det n:uvar@de systemet 
är emellertid mycket komplicerat. Ändringar behövdes för att minska onödig 
ventilation och dessutom för att förenkla el- och röiinstallationer. En analys av driften 
har visat på ett luftbehov av ca 900 m'/s. Olika alternativ för ventilationssystemet har 
övervägts, bland annat att bygga ut och förbättra det befintliga systemet. 

Alternativet att använda det befintliga systemet har visat sig olönsamt, eftersom ett 
antal av ventilationsschakten befinner sig i ett område där liggväggen befaras vara 
instabil och där många schakt måste ersättas i vilket fall som helst. 

VENTILATIONSSYSTEM 

Frånluftsschakt 

Ti lluftsschakt 

11 ,n11 
1/ 11 

I I I I 
I,' I' 
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Det nya huvudsystemet omfattar 20 nya schakt som går direkt från dagytan för att 

ventilera etagen mellan 775 och 1045 m Det finns två schakt (till- och frånluft) för var 

och en av de tio brytningsblocken. Detta ventilationssystem är därför mycket enkelt att 

reglera. Den genomsnittliga schaktlängden är 900 m 

Som jämförelse kan nämnas att det nuvarande systemet har två distributionsnivåer och 

ungefär 50 schakt för lufttillrörsel. 

Ventilationsschakten kommer att :fullborras till varje block med tre meters diameter. 

Huvudfläktarna ovan jord kommer att reglera luftflödet kontinuerligt i enlighet med 

luftbehoven vid varje brytningssektion. Ett separat ventilationssystem kommer att 

installeras för att ventilera huvudramperna ned till 740-meters nivån. Under vintern 

värms luften med spillvärme från det nya pelletsverket. 

Storskalig Skivrasbrytning 

Försättning 3, 

f 

Orthöjd 5 m f ...... 

·,, 

Skivhöjd 28,5 m ~-

.... .... 
.... .... 

.,, .... .... 
.... .... .... 

..- .,, .... Ortbredd 7 m 

..... .... 
.,, .,, 

.... .,, 
.... .... 

.... .... 
.... .... 

40 m 
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Brytningssystemet KUJ 2000 

LKAB har beslutat att fo1tsätta med sin traditionella rasbrytning, som successivt 
skalats upp och utvecklats under årens lopp. Skivpallbrytning, som tidigare stod för 
upp till 25 % av den totala produktionen, har inte visat sig vara så lönsam som väntat. 
Med en planerad skivhöjd på 28,5 m med 25 m avstånd mellan tvärorterna och en 
försättning på 3,5 m kommer varje salva att ge ca 10 500 ton. 

Malmkroppen är uppdelad i 
10 st brytningsblock. Från vart 
och ett av de fem snedbanesystemen 
görs inslag till två brytningsblock 

Den grundläggande utformningen av rasbrytning har sett likadan ut i Kiruna i många 
år. Hela gruvsystemet kommer emellertid att göras mer strukturerat och systematiskt. 
Grundutformningen för att bryta malmkroppen under 775-meters nivån är gjord för att 
samordna rasbrytningssystemet och transportsystemet. Malmkroppen kommer att 
delar in i tio produktionsområden, brytningsblock, med en genomsnittlig längd av 
400 m Varje block utrustas med sitt eget ventilationssystem ( ett tilluftsschakt och ett 
frånluftsschakt) och en uppsättning med fyra fullborrade störtschakt. Ett system med 
fem ramper kommer att byggas ut för att nå brytningsblocken och skivnivåerna. Två 
närliggande block använder samma ramp. Skalan i skivrasbrytningen har ökat under 
årens lopp. Med den nya utformningen kommer det således bara att krävas att man 
spränger 7-8 salvor per dygn för att komma upp i önskad produktion och det är då 
möjligt att koncentrera sprängningarna till en eller två av de tio produktionsområdena. 
De separata ventilationssystemen för var och en av de tio områdena gör det möjligt att 
upprätthålla normal produktion i de återstående åtta områdena där sprängning inte 
sker. De sprängningar som planerats för nästa dag kommer naturligtvis att utföras i de 
nästa två blocken, och så vidare. När avståndet mellan skivorna var 12 m och 16,5 m 
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mellan tvärortema och en försättning på 2 m var det normalt att man utvann 1 500 ton 

per salva. Det krävdes då att man sprängde ca 50 ringar per dygn för att komma upp i 

produktionen 75 000 ton per dygn. Det stora antalet sprängningar varje natt medförde 

att man använde nattskiftet för att vädra ut gaser och människor kunde då inte vistas 

nere i gruvan. Därför ger den nya utformningen av gruvan tillsammans med storskalig 

brytning goda förutsättningar för automatisering av olika arbetsoperationer. 

Översikt över den senaste utvecklingen inom gruvteknik och maskinutrustningar 

Tillredning 

Behovet av tillredning per år i KUJ 2000-etagen uppgår till 20 300 m, för att möta 

kravet på en råmalmsproduktion om 26 miljoner ton. Ungefär hälften av denna mängd 

är ortar som drivs i liggväggsgräberget. Detta inbegriper tillfarter till störtschakt, 

ramper etc. Ortama är vanligen 7,0 m breda och 5,0 m höga. En typisk utformning 

som omfattar två brytningsblock, i detta fall på 820-meters nivån visas i figuren nedan. 

Alla tunnlar drivs med konventionell borrning och sprängning. 

Horisontalnivå 820 m avv 

År 1990 genomförde LKAB en förberedande studie av användningen av Mobile Miner 

för tunnelborrning. Studiet av den tillgängliga utrustningen, i fråga om rörlighet, 

vändradie osv, visade tydligt att tiden inte var mogen att använda den i vårt system. 

För närvarande uppmuntrar vi inte leverentörer att utveckla den tekniken för LKAB. 

Vi är övertygade om att metoden med borrning och sprängning kan förbättras 

ytterligare. I Kiruna används 16 eller 18 fot långa stänger på våra fem borraggregat. 

I gruvan i Malmberget har borrningen utvecklats ytterligare med hjälp av ett system 

för skarvborrning med 12 och 14 fots stänger som de använder på sina Simbaaggregat. 

Således är salvorna 26 fot långa. 
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Produktionsborming av långa hål 

Den generation av borriggar som fram till 1996 användes för produktionsborming 
köptes in i slutet av 1980-talet. Dessa aggregat var främst 2-bommars Simba H450S 
med Cop 4050 topphammarborrar. Hålens diameter var 89 eller 115 mm. Beslutet att 
skala upp rasbrytningen ytterligare till 28-30 m intervall mellan skivorna, vilket innebär 
hål som är upp till 50 m långa, visade tydligt att de befintliga riggarnas prestanda inte 
kunde uppfylla kravet på hålavvikelse eller borrsjunkningshastighet. Även om 
betydande ansträngningar gjorts under årens lopp för att förbättra borrkvaliteten, 
räckte det inte för längre hål. 

Den första riggen i den nya generationen, Simba W469 eller BKl som den kallas av 
LKAB, har nu borrat sedan mars 1995. Totalt finns nu sex aggregat, varav två i 
Malmberget. BK-riggarna är utrustade med fullkransautomation. Från början styrdes 
riggarna av en operatör som var placerad i en särskild hytt i närheten av riggarna. 
Nästa steg blev att flytta operatören till ett centralt kontrollrum på 775-meters nivån 
ca 1,5 km från riggarna. Idag ser vi med tillförsikt på automatisering av 
produktionsbormingen. 

Lastning 

I mer än tio år har nästan all produktionslastning gjorts med elektriska lastmaskiner. 
Av den totala lastmaskinparken på 21 maskiner i Kiruna är 19 eldrivna. Genom 
koncentrationen av tillredningen, användning av större salvor och god rörlighet hos 
maskinerna tack vare dieselgeneratorer kan vi sköta nästan 100% av lastningen med 
elmaskiner. Återstoden, exempelvis lastning i ramper, görs av entreprenör. Den 
nuvarande generationen lastmaskiner är av märket Toro 50 lE, utrustade med skopor 
som kan ta upp till 15 tons last. 

När de 7 m breda ortarna togs i bruk blev behovet av större maskiner för ökad 
produktivitet i lastningen uppenbart. År 1994 började Tamrock Loaders utveckla en 
större maskin som uppfyller LKABs behov och specifikationer. Det är fråga om en 
eldriven maskin med skopa för 25 tons last och konventionell framdrivning. Denna 
maskin är Toro 2500E. De höga kraven på tillgänglighet och medeltid mellan fel har 
ställts med tanke på att maskinen skall användas i semiautomatisk drift, vilket är nästa 
steg i utvecklingen. 

Sedan kontraktet undertecknades i september 1994 levererades den första T2500 av 
Tamrock Loader. Hittills har LKAB beställt sex stycken T2500-maskiner, tre av dessa 
är redan i drift. 

Automatisering av lastningen 

År 1990 inledde LKAB tillsammans med Tamrock ett fullskaleförsök av 
automatisering av lastmaskiner under namnet SALT2 (System för automatiserad 
lastning och transport). Under försöksperioden, nästan ett och ett halvt år, lastades 
nästan 1 miljon ton malm ut från ett område som bröts med skivpallbrytning. 
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Lastmaskinen, en Toro 501E, styrdes via en elledning i ortsulan. Transporten och 
tömning av skopan var automatiserad i systemet. Vi märkte dock flera problem. Att 
installera ett sådant system för rasbrytning vore dyrt och oflexibelt. Nästa problem var 
risken att förlora kontrollen över fordonet när farten översteg 10-12 km/h. Detta var 
otillräckligt eftersom en T501 med förare vanligen kan använda fyrans växel och 
komma upp i en hastighet av 20 km/h. 

Vid slutet av förra året inledde LKAB ett nytt projekt för automatisering av 
lastmaskiner (SALT 3), målet med det var att utveckla ett system för all 
produktionslastning i Kiruna. Vi tänker genomföra detta för den nya generationen 
lastmaskiner, T2500. 

LKAB Kirunas avsikt är att använda ett speciellt system för navigering av lastmaskiner 
kombinerat med fjärrstyrning via videobild. När en operatör i det centrala 
kontrollrummet på 775-metersnivån har fyllt skopan med hjälp av videobilder från 
lastmaskinen och styrspakar för att styra lastmaskinen, trycker han eller hon på en 
knapp som beordrar styrsystemet att automatiskt köra lastmaskinen till störtschaktet, 
tippa skopan i schaktet och återvända till orten där den fjärrstyrda lastningen 
fortsätter. Navigationssystemet kallas HUNS (High Speed Underground Navigation 
System). I HUNS används vinkelmätningar mot reflekterande tejpremsor på 
tunnelväggarna för att beräkna lastmaskinens position. Vinklarna mäts med en 
laserscanner med låg effekt som monterats på lastmaskinen. HUNS har testats med 
mycket goda resultat i LKABs gruva i Kiruna. Laserscannern är-godkänd av -svenska 
myndigheter för användning i vår arbetsmiljö. 

Kommunikation 

Som tidigare nämnts måste LKAB bygga ett kommunikationsnät, d v s en infrastruktur 
för ljud, video och data. 

Projektets mål är följande: 

- Att överföra video, ljud och data från mobila fjärrstyrda maskiner i gruvan till 
operatörer i ett centralt kontrollrum. 

- Att säkerställa sammankopplingsbarhet och driftskompatibilitet genom användning 
av en allmänt använd standard. 

- Att stödja olika slags trafik såsom data, video och ljud i samma nät. 

- Att skapa en infrastruktur som lätt kan byggas ut, konfigureras, användas, 
underhållas och stödjas. 

För att uppfylla dessa krav övervägen LKAB att anlägga ett stormnatt som grundas på 
asynkron överföring (ATM) eller någon annat allmänt använd bredbandsteknik. 
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Automatisering av transport och uppfordring 

Transporten på den nya 1045-meters nivån kommer att vara datorstyrd och 
automatiserad, precis som den är på den nuvarande 775-meters nivån. Tågen kommer 
att lastas som förr med hjälp av fjärrstyrning från styrpulpeter i det befintliga 
kontrollrummet. Malmprovtagningen på den nya nivån kommer att bli lite annorlunda 
jämfört med det nuvarande systemet. Provtagning, inbegripet provberedning samt 
röntgenanalys kommer att göras utan att människor är inblandade. Idag tas proven på 
775-meters nivån vid tågens laststationer och skickas med rörpost till ett centralt 
laboratorium för röntgenanalys. 

Det befintliga uppfordringssystemet från ABB kommer att renoveras och gränssnittet 
människa - maskin kommer att förenklas avsevärt. Detta har inneburit att 
övervakningen av uppfordringen också har flyttats till det centrala kontrollrummet på 
775-meters nivån. 

Införandet av ny teknik 

Både av tekniska och ekonomiska skäl går det ofta långsamt att införa ny teknik. Ett 
belysande exempel är produktionsborrning. Först automatiserade man enhålsborrning, 
och nu, några år senare, uppgraderar man till fullkransautomatisering och fjärrstyrd 
drift. Beträffande automatisering av lastmaskiner och användning av 25-tons lastare 
kommer den utvecklingen att ske steg för steg under en period om 3-4 år. I Kiruna 
finns det ungefär 95 förare avlastare för att räcka till alla skift. När den nya tekniken 
är fullt införd kommer betydligt färre av dessa att behövas. 

Alla våra anställda vet att den teknikutveckling som bedrivs innebär färre arbeten. Men 
de är också klara över att det är nödvändigt med tanke på konkurrensen på 
järnmalmsmarknaden. Det är svårt att leda människor och utveckla en målinriktad 
personal när pristrycket ökar och antalet arbetstillfällen minskar. 

Den stegvisa utvecklingen gör det möjligt för oss att hantera humankapitalet, våra 
anställda, på ett ansvarsfullt sätt. Detta kan ske genom att de omskolas för andra 
uppgifter och/eller att antalet anställda minskar genom naturlig avgång. 
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