Outokummun
kehittämä liekkisulatusmenetelmä otettiin käyttöön
50 vuotta sitten. Kuvassa liekkisulatusuunin matemaattinen malli.
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Teknologian
juhlavuodesta
katse tulevaiJYRKI

JUUSELA.

OUTOKUMPU

OYJ.N

PA~JOHTAJA

ioiden
ulkopuolella.
Teknologiaan
ianostaminen luo nieiile edellytyksia
cehittää sellaisia tuotteita esimerkiksi
kr /i~i!icl,i
uo5tumattomasta teräksestä tai kupaista. jotka vastaavat paremmin asiak(aidemme tai edelleen heidän asiakkaijensa tarpeita.
paättyy vuosi 1999,joiioin olemme
Meidän on ennen kaikkea suunnatta!viettäneet Outokummun teknologian
ia ponnistelujamme niihin ydinteknolojuhlavuotta, Teknoiogiamrne lippulaiva. >ioihin ja innovaatioihin, jotka ovat eri50 vuotta sitten kayttoön otettu liekkisu~ yisvahvuuksiamme. voidaksemme niilatusmeneteima. on ollut perusta mo- i e n avulla luoda lisäarvoa asiakkailniile eri puoliila Outokumpu-konsernia
emme. Parantaaksemme kannattayhteisen juhlavuoden tunnuksen aila iuuttamme emme tyydy vain odotiajarjestetyilie tiiaisuuksilie.
naan markkinahintojen nousua, vaan
Teknologiaila on oliut keskeinen merkitys Outokummulle lähes koko yhtiön
olemassaolon alan. Sen iisäksi. etta
itse kehitetty, korkeatasoinen teknologia on ollut ratkaisevan tärkeää menestymiselle perinteisissä iiiketoimissamme, myös teknologian ja siihen liittyvien
i palvelujen myynti kaivos- ja metaiiurgi!sen teollisuuden asiakkaille on muodostanut jo vuosien ajan rnerkittävan
Outokumpu-konsernin liiketoiI mintaa.
Juhlavuonna olemme halunneet enI nen muuta suunnata katseet eteenpäin
ja kiinnittaä huomiota niihin haasteisiin,
joita me ja yhteistyökumppanimme
metallialalla tulemme kohtaamaan siirtyessämme ensi vuosituhannelle. Outokummussa olemme sitoutuneet vastaamaan niihin yhdessä asiakkaittemme
kanssa teknologialla ja innovatiivisuudella - edellakävijöina myös tulevaisuudessa,
Meidän pitää osata entista paremmin
1 hyodyntää teknologiaa, yhta ydinosaamistamme. Meidän on enenevässä
I määrin suunnattava teknologian voimavaroja asiakkaidemme hyväksi, myös
perinteisten teollisuusaloien ia markki-
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osan

ulemme myös selvittämaän kustaniusten alentamisen mahdollisuudet
:aikissa toiminnoissamme. Näin toimi?n voimme parhaiten varmistaa myös
isakkeenomistajiemme intressit. 1
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Se on kuitenkin vaatinut ahkeraa juhlimista. Finlandia-talon lisäksi on juhlittu
mm. Porissa, Torniossa, Kemissä, Kokkolassa, Pietarsaaressaja Meksikossa.
Erikoisuutena voidaan mainita, että Outokumpu Turulan nimissä on juhlittu sitäkin, että 20 vuoita on kulunut siitä kun
kaivoshissi lopullisestitoi toiminnan Outokummussa maan pinnalle. Mitä sitten
on humun takana? Tapasimme juhlavuoden innovaattorit Juho Mäkisen ja
Katarina Lybeckin.
Mistä moinen juhlimisinto?

~
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-Tärkeä linjanveto oli julistaa 1999
teknologian juhlavuodeksi. Teknologiamme on nimittäin paljon muutakin
kuin liekkisulatusmenetelmä. Toimintamme eri aloilla tarvitaan hyvin pitkälle
erikoistunutta ja räätälöityä teknologiaa, jota ei ole kaupan. Olemme kehittäneet omiin tarkoituksiimme erilaisia teknologioita, joiden avulla olemme luoneet itsellemme vahvan kilpailuaseman. Käytössämme on myös muiden
kehittämiä ratkaisuja, joita olemme soveltaneet omaan prosessiimme ja tuotteisiin. Yhtiö on koko olemassaolonsa
aikana panostanut vahvasti tutkimus- ja

-Kaikki lähti siitä, että
Harjavallan liekkisulaton
50-vuotispäivä oli lähestvmässä. Liekkisulatus
on vuosien varrella toiminut lippulaivanamme ja
jo varhaisessa vaiheessa
oli selvää, että tapahtumaa juhlistettaisiin kunnolla. Kun tiesimme
myös, että ympäristön
kuva vhtiöstä ei aina vasme antaa oli luonno
että pysähdyimme
timään miten Ha
dollisimman su

kaikki teknologiat. ei pelkästään liekkisulatusmenetelmää, sanoo teknologiaasioista vastaava johtokunnan jäsen
Juho Mäkinen, joka on konsernin johtokunnassa vastannut juhlavuoteen iiittyvistä asioista.
-Saimme toimivan tuotteen aikaan.
Sen avulla olemme pystyneet joka tasolla terävowmään yhtiön profiilia teknologian osaajana, toteaa viestintäjohtaja
Katarina Lybeck.
Pakettia ruvettiin kasaamaan syksyllä
1997 ja mitään vaikeuksia sen rakentamisessa ei ollut.
-Aloitimme kartoituksella, jossa listasimme mahdolliset kohteet. Konserniin
kuuluu lähes 100 erillistä yhtiötä, joten
perusmateriaalista ei ollut pulaa. Seuraavassa vaiheessa liiketoimintaalueiden johtajat priorisoivat oman alueensa
merkkitapahtumat. Tämän pohjalta syntyi lopullinen lista. Joissakin tapauksissa
jouduttiin käyttämään lievää väkivaltaa
päivämäärien suhteen saadaksemme
tapahtuman mahtumaan juhlavuoden
puitteisiin. Tehtävän teki helpoksi se,
että ajatus sai kentällä hyvän vastaanoton, juhlijoita ilmoittautui kiitettävästi,
kertoo juhlavuoden pääkoordinaatiori
Katarina Lybeck.

Outokumpu 0n;nvkstintäjoht.aja&tanna
Lybeck japhtaja Juho Makinen ovat
kantaneet piavdtuun juhbmuoden
tapahtumxka. KuvadJ

kehitystoimintaan. Viime vuonna käytimme siihen tarkoitukseen 229 miljoonaa
markkaa, kertoo Juho Mäkinen.
Samalla hän korostaa, että Ii
tusmenetelmän ansiosta yht
luotu innovatiivinen ilmapiiri, joka suosii
uusien teknologioiden kehittämistä ja
kokeilua.
-Meillä on yrityskulttuuri, jonka perustana on vankka osaaminen ja terve
luottamus omiin kykyihin.
Yksilön merkitystä painotetaan juhlavuoden tunnuksessa. Se kuvaa ihmistä, joka symbolisesti hallitsee kahta peruselementtiä. tulta ja vettä. Eli virallisen selityksen mukaan se korostaa yksilön merkitystä kaiken innovatiivisuuden taustalla, taitoa yhdistää vastakkaisia ajattelutapoja, pyro- ja hydrometallurgista osaamista, nykyisyyttä ja tulevaisuutta

Kuinka hyvin iämä Outokummun perusarvoista kertova sanoma on tavoittanut yhtiön sidosryhmät?
-Mitään mittauksia kampanjan vaikutuksista ei ole tehty, muita julkisuudessa saamamme vastaanoton perusteella
olemme vakuuttuneita siitä, että yrityskuvamme on kohentunut. Suurelle yleisölle Outokumpu on aina pysynyt suhteellisen tuntemattomana, sillä tavallinen kuluttaja tulee haNemmin tekemisiin tuotteidemme kanssa. Lentokenttien tuNatarkastusportit, jotka aikoinaan
syntyivät sovellutuksena kaivoksissamme käytössä olleista meallinpaljastimista
toi
neidät joksikin aikaa ailakin yhden kuluttajayhmän tietoisuuteen.
._
amän tuotteen valmisus siitiyi kuitenkin MBO:auDan mvötä toisiin käiiin,’ kertoo Katarina Lymck.
Huomautuksemme,
tttä Outokummun kupaista Qalmistetut ehkäibykierukat taisivat olla
rielä lähempänä kulutajaa saa Juho Mäkiselä kauppamiehen komnentin:
-Siinä tuotteessa ku)arista ainakin saatiin
Kunnon kilohinta.
Outokummun nimi yhdistetäänkin kupariin. Onhan Outokumpu maailman
johtavia kuparituotteita valmistavia yrityksiä. Konsernin liikevaihto vuonna
1998 oli 17,2 miljardia markkaa. Kuparituotteiden osuus siitä oli runsas kolmannes, ruostumattoman teräksen ja perusmetallituotannon
noin neljäsosasta.
Maksavatko ju
rahat itsensä takaisin?
-Yksiköiden ensimmäinen huoli, kun
juhlavuosi-ajatus tuotiin esille, koski
kustannuksia ja budjetointia. Kysyttiin
onko meillä varaa juhlia ja mitä se meille tuo. Kaiken lisäksi vuodesta 1998
hintaromahduksineen ei tullut mikään
rahasampo. Pulinat loppuivat kuitenkin
viimeistään Finlandia-talossa järjestetyn pääjuhlan herättämän innostuksen
myötä. Sen jälkeen kukaan ei ole kyseenalaistanut projektin oikeutusta, toteaa Juho Mäkinen.
Juhlallisuuksien järjestämisessä seurattiin mallia, jossa konsernihallinto
vastasi pääjuhlan järjestelystä sekä
yleisrekvisiiin hankinnasta. Suurin yksittäinen kustannuserä oli “Tiedon liek-
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ki"-kirjan julkaiseminen Suomeksi ja
englanniksi. Painosten suuruus on yhteensä 25 OM) kappaletta.
Vuorimiehetkin ovat tulleet osallisiksi
Outokummun juhlapöydästä. Outokumpu isännöi kevään vuorimiespäiviä
ja syksyllä "liekkisulatus-jännäri"kolahti jäsenten postiluukuista. Konserninjohdon piikkiin on '$juhlittu" 6-7 miijoonan markan edestä ilmoituskampanjat
ja kirjaprojekii mukaanlukien. Sen lisäksi yksiköt ovat rahoittaneet omat tapahtumansa.
-Kysymys on isosta rahasta. Laskimme, että yhtiössä, joka ei juuri ole itseään julkisuuteen tyrkyltänyt, tällaisella
tempauksella voi olla tehoa. Vuosi '99
katsottiin sopivaksi, sillä ensi vuonna,
'00, vastaavanlainen satsaus saattaisi
hukkua muiden tapahtumien joukkoon.
Asiakkailta ja muilta meitä lähellä olevilta piireiltä saatu palaute ja asian tiimoilta suoritetut '"mutu"-tutkimuksBt viittaavat siihen, että tavoitteet on saavutettu.
Olemme saaneet positiivista julkisuutta myös merkiiävissä kansainvälisissä
tiedotusvälineissä, sanoo Katarina Lybeck.
Miten oma väki on suhtauhinut siihen,
että rahaa ohjataan juhlimiseen kun
löytyisi muitakin reikiä?
-Rahan käytöstä esiintyy aina eriäviä
mielipiteitä. Meidän arviomme mukaan
tämän kaltainen satsaus vahvistaa jokaisen yksikön asemaa. Me tarvitsemme
tulevaisuudessakin osaavaa ja motivoitua. henkilöstöä. Pahin ristiriita vuoden
aikana syntyi Harjavallassa, jossa 300
ihmistä oli verkottumisen kautta siirivmässä
toisen
työnantajan pal/velukseen juhlavalmistelujen aikaan. Tilanne aiheutti jännitteitä,
mutta ne ovat sittemmin
lauenneet, toteaa Juho
Mäkinen.
Tuliko Finlandiatalon
juhlasta
odotethi huippukohta?
-Kyllä. Vieraiden ja oman
väen ja innostus
ylitti kaikki odotukset. Juhlaseminaarin esitelmöitsijät edustivat alojensa huippua ja 400 kuuli-

-

B E R G S H A N T E R I N C E N411999

jan joukossa olivat kaikki Euroopan suu- Yhtiön teknologia-asioista
ret metalliyhtiöt edustettuina. Illan konvastaava johtokunnan jäsen
sertissa, josta Seppo Kimasen ansiosta
Juho
Mäkinen on juhlavuotuli ikimuistettava tapahtuma, ja sitä seuranneessa iltajuhlassa oli 1000 vierasta. den aikana esitellyt liekkisuKiitoskirjeiden vyöiystä päätellen me- latusmenetelmääja sen ymnestys oli täydellinen, arvioi Juho Mäkipärille syntynyttä kehitys- ja
nen.
-Ulkomaisille vieraille tarjottiin lisäksi teknologiatoimintaaarvokmahdollisuus halunsa mukaan vierailla kaille kuulijakunnille. FinlanOutokummun yksiköissä ympäri Suomen maata ja nämä retket saivat yllättä- dia-talonjuhlaseminaarissa
vän suuren suosion osakseen. Silmiin- 20.4.1999 hän oli tilaisuuder;
pistävä piirre oli, että hyvin suuri osa te- juhlapuhujana ja kesällä
räsmiehistä valitsi kuparikohteen. KuAustraliassajärjestetyissä 9.
parimiehet taas olivat kiinnostuneita teräksestä. Positiivisinta oli kuitenkin se, Kansainvälisessä liekkisuladen joukossa oli myös huo- tuskongressissa hän piti
mattavan paljon talousmiehiä, toteaa avauspuheenvuoron.
Juho Mäkinen.
Katarina Lybeckille Finlandia-talon TEKSTI B O - E R I C FORSTEN KUVA LF
juhla ei ollut pelkästään goodwill'illä
tanssimista.
Hotelli- ja matkajärjestelyt olivat
melkoinen urakka, mutta pahinta oli
kutsuvieraslistojen saattaminen tasapainoon. Lähetimme melkoisen määrän kutsuja asiakkaille ja liiketuttaville
eri puolelle maapalloa. Yllättävän moni
pitkämatkalainen noudattikin kutsua,
mutta selvää on, ettei kaikilla ollut mahdollisuus lähteä Suomeen kahdeksi
Ajatuksemme oli täyitää vaneet paikat omalla väellä. Pulma syntyi siinä, että vapaaehtoisia tulijoita omasta talosta olisi riittänyt kahteenkin juhlaan. Nyt noin 100 omaan
väkeen kuuluvaa oli paikalla. Heidän
valitsemisensa halukkaiden joukosta ei
ollut mikään yksinkertainen ja miellyttävä tehtävä. Ulkowolelle iäi valitettavasti
Juho Mäkinen
moni ansioitunut
outokumpulainen, Tämä mielessä pyysimme häntä antamyöntää Katarina maan lyhyen yhteenvedon liekkisulatusmenetelmän synnystä, käytöstä ja
merkityksestä.
Sujuiko vuosi ilKymmenessä minuutissa hän täytti
man kommelluk- toivomuksemme ihailtavalla tavalla.
Täysin tekniikasta ymmärtämättömänä
sia?
saimme, ainakin omasta mielestämme
-Mitään isompia selkeän kuvan siitä miksi outokumpumokia ei tule mie- laiset pitävät Harjavallan liekkisulaton
leen. Yksi läheltä käyttöönottopäivää 20.4.1 949 kaiken
piti tapaus notee- hyvän alkuna.
rattiin: liekkisulaOmien sanojensa mukaan Juho Mätuksesta meinasi kisellä on läheinen suhde liekkisulatuktulla leikkisulatus seen:
yhdessä
isossa
-Jo Kokkolan lukiossa 1960-luvun
painotyössä. Virhe alussa nuoressa miehessä syntyi ajahuomattiin kuiten- tus, että pitää päästä Outokummulle
kin viime tingassa, töihin. Outokumpu oli sen ajan Nokia,
joten melko puh- edusti dynaamisuutta ja huipputeknotailla
papereilla logiaa. Outokumpu kasvoi 60-luvulla
olemme tainneet voimakkaasti nimenomaan itsekehtettyä teknologiaa käyttäen. Haave toteutarina Lybeck.0
tui vuonna 1964 kun pääsin töihin rikki-

-
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Liekkisulatus
lähellä rydäntä
I

ulatolle. Sen jälkeen seurasivat Porir
utkimuskeskus, Harjavallan sulatto jne
(iistä ajoista lähtien työni on aina jolla
in tavoin ollut sidoksissa liekkisulatusnenetelmään. Se on aihe, josta edel?enkin teknologia-asioista vastaavana
iskailan olla jotain mieltä, huomauttaa
luho Mäkinen johdannoksi.
Tässä referaatti Juho Mäkisen meilli
intamasta yksityisluennosta:
Liekkisulatuksen teoreettinen tausta
unnettiin jo vuosisadan alussa, mutta
ingelmana oli käytännön toteutus.
Petri Biyk teki 1930-luvun lopussa
liplomityönsä TKK:ssa professori Väi10 Sihvosen ohjauksessa. Professori
iihvonen oli maailman johtavia hiilipö/npolton asiantuntijoita ja professorin
damisteoria tariiui nuoreen insinööIin. Professori Sihvonen kuoli 1939 talisodan ensimmäisenä päivänä kun veIäläiset pommittivat korkeakoulua.
Biyk järkeili, että rikastepölyn poltto
iuistuttaa hyvin paljon hiilipölyn poitJa ja että samanlaiset lainalaisuudet
ätevät. Näin hän sovelsi Sihvosen opit
kastepölyyn. Prosessi todettiin koe3htaassa toimivaksi ja Harjavallan kuarisulatto rakennettiin.
Alkuun tarvittiin kaksi uunia. Toista
jettiin ja toista huollettiin. Samalla kun
inen uuni kävi tarpeettomaksi paranOutokummun ydinteknologioita

'
Sinkki
Kupari
Nikkeli
Mmkatu1
kupantuottr

1

jyn sulatus odottaa valmiina hyllyllä ottajaansa.
Vuosien varrella liekkisulatusprosessia on jatkuvasti kehitelty.
Poittoilman rikastaminen hapella
ajoittui sopivasti 1970-luvun energiakriisin yhteyteen. Parannus oli enemmän
kuin merkittävä. Esimerkiksi4.0 000 tonnin vuosituotannolle suunnitellun espanjalaisen Huelvan sulaton tuotantr
on mm happirikastusta hyödyttäer
nostettu 300 000 tonniin.
Vuonna 1995 otettiin Hajavallassakäyt
töön nikkelinvaimistuksea ns.DON-pra
sessi (Direci Outukumpu Nickel), jossc
perinteisiä konvetttereita ei enää tarvita.
Kuparin puolella Outokumpu on yh
dessä Kennecott Utah Copperin kans
kuvatoimisen kuparir
enetelmän.
Myös
tämä otettiin käyltöön 1995. Liekkisula
tusmenetelmä yhdistettynä liekkikon.
vertointiln on ymp&ist8päästöjen ja työ.
hygienian kannalta BAT (Best Availablc
Techniques). Yhdistelmä mahdollistae
rikin 99,9%:n talteenoton prosessissa
Niinpä Kennecottin kyparisulattoa Sali
Lake Cityssä sanotaan maailman puh.
taimmaksi.
Työ liekkisulatusmenetelmän kehittä.
miseksi ja uusien sovellutusten iöytämi.
seksi jatkuu.
Jo 1970-luvun lopussa kuparirikas.
teen suora liekkisulatus kupariksi on
nistui Puolassa ja Australiassa joiden
kin vähärautaisten rikasteiden kohdal.
la, mutta suora liekkisulatus ns. Mister.
prosessi runsasrautaisille rikasteille on
vielä työn alla. Tulevaisuudessa suora
sulatus onnistuu ehkä mille raaka-aineelle tahansa.0

tuneen ajopraMiikan ansiosta löytyi Kotalahdesta nikkeliä. Rohkeat insinöörit
päättelivät, että nikkeli on aika lähellä
kuparia ja lähtivät kokeilemaan autogeenistä sulatusta. Kokeet onnistuivat
joskin jatkoprosessissa tuli paljon ratkottavaa. Näin Harjavalta sai nikkelisulattonsa vuonna 1959.
Seuraava askel otettiin kun rautasulfidista FeS2 (rauta+rikki) piti saada rikki
talteen. Porin koetehtaalla kokeiltiin miten prosessi siihen sopii ja sopihan se
aika hyvin. Näin rakennettiin rikkisulatto
Kokkolaan. Se valmistui vuonna 1962.
Seuraavaksi liekkisulatusta sovellettiin lyijyyn. Koetehdasmittakaavassa
prosessi toimii. Oman lyijyn puuttuessa
sulaton rakentaminen ei kuitenkaan ole
käynyt ajankohtaiseksi. Ratkaisua on
tarjottu asiakkaille, mutta kukaan ei ole
uskaltanut olla ensimmäinen, joten lyiSiuun kuuat Outokummun toimmtakertomuksesta

9

VUORITEOLLISUUS

-

BERGSHANTERINGEN

4/1999

1

Juhlaseminaari Outokummun teknologian
uhlavuoden huipentuma
'IMO YLBNEN, OUTOKUMPU OYJ

iingissä 20. huhtikuuB 1999j&jesteityyn
uhlaseminaariin osa/
istui yhtiön asiakkaiien ja alan teollisuus
ritysten ylintä johtoa
?ripuolilta maailmaa,
(hteensä yli 400 vieasta.
Juhlaseminaariin oli saatu nimekkäitä
,uhujia, jotka käsittelivät teollisuutemne ensi vuosituhannen haasteita. Pääiuhuja oli Euroopan unionin komissaai Mariin Bangemann.
Muut Outokummun ulkopuoliset pulujat olivat Phillip Crowson (Lontoon
netallipörssin hallituksen jäsen), John
9. Lord (Carrier-yhtiön toimitusjohtaja).

_
I

1

1 Phillip CrOWSOn:

-

wjoiitaja
Jules
Goddard
ja konsultti)
(riippumaton
ja Karl-Erik
opettaja.
Michel-

Metallit katse menneisyyteen ja tulevaisuuden
näkymiin

sen (Suomen Akatemian vanhempi tutcija). Isäntiä edusti juhlapuhujana johta-

i

a Juho Mäkinenja Teknologian kehttärniskeskus Tekesin paajohtaja Martti
Mäenpäätoimi seminaarin puheenjohtaiana.
Kansainväiisille vieraille oli seminaai n aattopäivänä
suus vierailla Ou
toksilla Torniossa,
tallassa ja Porissa. Puolisoille oli m
lempina päivinä järjestefiy omaa erikoisohjelmaa. Yli 850 henkilöä osallistui
seminaaripäivän iltana gaalakonserttiin
la päivällisille. Kuhmon musiikkifestivaalien taiteellinen johtaja Seppo iGmanen oli suunnitellut tapahtumaa varten
erikoiskonsertin.0

I

Phillip Cmwson
piti seminaarissa
mielenkiintoisen
metalleja käsitellesn esitelmän,
jonka päakohdst
julkaisemme
seurasvassa. Hän on
kirjoiitanut paljon
m 1nera 1iteo IIj
kulmista
my8s luen-

Kysynnän näkymät: kupari,
sinkki, nikkeii, kromi j a mosbmaton teräs

Vaikka nykyisin puhutaan paljon tieto
yhteiskunnasta ia painottomasta taiou,
desta, maailmassa tuotetaan ja käyie
tään metalleja enemmän kuin koskaar
ennen.
Viimeisten viidenkymmenen vuoder
n
.
selvä opetus on, että on vaarallista siir
tää viimeaikaisia trendejä kauas tulevai
niista' Cmwson jäi
suuteen. Trendit, olivat ne sitten kuinkz
vuoden lW7 Rio
Limite- vakiintuneita tahansa, kestävät harvoin
din (SilloiWn m - C * n )
päbkono- Aasian kysyntä on romahtanut viime al
koina. Kuitenkin usein unohdetaan, etU
rnisiin paikalta.

-
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kysyntä vaihtelee yleensä epätasaisesti
pikemminkin kuin tasaisesti ja että suhdannevaihtelut
ovat
enemmänkin
sääntö kuin poikkeus.
Varmaa on, että Yhdysvallat joutuu
kokemaan taantuman ennemmin tai
myöhemmin, luultavasti hyvinkin nopeasti, ja että metallien kysyntä siellä vähenee. Toinen tosiasia on, että Aasian
taloudellinen toimeliaisuus tulee elpymään. Kolmanneksi olisi hätiköityä olettaa, että Kiinan kysyntä kasvaa hillittömästi ilman mitään takaiskuja. Neljänneksi entisen SEV-alueen kysyntä on
pudonnut siinä määrin, että se tuskin
vähenee enää kovin kauan, jos ollenkaan. Se tulee aikanaan toipumaan asteittain, mutta ei vielä moneen vuoteen,
jos koskaan, 1980-luvun loppupuolen
tuhlaavaiselle tasolle.
Lyhyesti voidaan sanoa, että voimme
odottaa mainitsemiemme viiden metallin kysynnän jatkuvaa kasvua, mutta hitaammin kuin viime vuosikymmenellä,
ja satunnaisin suhdanteisiin liittyvin takaiskuin. (Kuva 1) Todennäköisesti eniten tulee hidastumaan metalleista uusin eli ruostumaton teräs, joka on saa-

-
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tämiseksi ei ole johtanut kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden kokonaiskulutuksen osuuden voimakkaaseen kasvuun.
Viimeisten kahden vuosikymmenen
aikana on keskitytty materiaalien säilyttämiseen ja tuotteiden eliniän pidentämiseen, mikä on vähentänyt kierrätyskelpoisten materiaalien potentiaalista
saatavuutta. Lisäksi kysyntä on yhä
enemmän keskittynyt alueille ja toimialoille, joilla ei ole suurta määrää nyt romutettavaksi sopivaa materiaalia. Siten
viimeaikainen kierrätyksen osuuden
pieneneminen kuparin tämän hetken
kokonaiskulutuksessa ei tarkoita, että
toissijaiset materiaali olisivat vähemmän tärkeitä. Maalitolppia on vain siirretty.
Kierrätys on enemmänkin perustuotannon lisä kuin korvaaja, ja useimpien
tuotteiden osalta se tulee pysymään
sellaisena seuraavat viisikymmentä
vuotta. On selvää, että suiattojen ja jaiostamojen iäyiyy sopeutua laajaan
raaka-aineiden klrjoon, eivätkä ne voi
nojautua yksinomaan malmeihin ja rikasteisiin.

4/1999

Hintojen merkitys
Yksittäisten metallien kysyntä voi olla
hyvin herkästi reagoiva sekä suhteellisten hintojen muutoksiin että tietoon tulevaisuuden varantojen saatavuudesta.
Hinnat ovat olleet epävakaisempia liiketoiminnan jaksojen kuin kysynnän määrän suhteen. Se johtuu suurelta osin siitä, että tuotanto vastaa yleensä melko
hitaasti kysynnän lyhyiaikaisiin muutoksiin.
Esimerkiksi kuparin hinta on heilahdellut alaspäin viimeiset kolmekymmentä vuotta noustuaan sitä ennen
kaksikymmentä vuotta. Sinkin hinnat
ovat olleet vakaampia. Metalliteollisuus
valittaakin, että reaalihinnat ovat historiallisesti katsoen matalalla, mikä ei kuitenkaan ole epätavallista. (i<wa 2)
Matkapuhelinten ja tietokoneiden reaalihinnat kärsivät samalla tavoin, mikä
kuitenkin hyväksytään teknisen edistyksen seurauksena. Eikö kaivos- ja metalliteollisuudessa ole sellaista? On myös
houkuttelevaa ennustaa metallin hintojen jatkuva lasku. Se voi kuitenkin olla
harhaanjohtavaa. Hinnat ovat kiinteästi
sidoksissa kustannuksiin sekä kysynnän ja tarjonnan väliseen tasapainoon.
Suurin syy historiallisesti alhaisiin hintoihin ovat historiallisesti matalat tuotannon marginaalikustannukset.

Tuottavuuden ja kustannuste
tulevaisuuden trendit
Olisi optimistista odottaa todellisten
marginaalikustannusten laskevan seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana samaa vauhtia kuin kuluneen vuosikymmenen aikana. Ensinnäkin olemme saaneet nauttia energian ja erityisesti öljytuotteiden hinnan laskusta.
Jatkavatko ne laskuaan? Toiseksi teollisuus on vähentänyt huomattavasti työnut markkinaosuutta muiden metallien
kONaajana. Nikkelin ja kromin kysynnän riiDDuvuus
ruostumattoman teräk..
sen tuotannosta lisää niiden suhdanne
herkkyyttä.

Kierrätyksen merkitys
Jäte ja kaikentyyppiset kierrätetyi materiaalit eivät ole tärkeitä vain ruostumattomalle teräkselle ja sen ainesosille. Ne
ovat pitkään olleet huomattava lisä monien metallien varantoon. Viimeaikainen kierrättämisen tarpeen korostaminen energian käytön taloudellisuuden
saavuttamiseksi ja kaivostoiminnan aiheuttamien ympäristötuhojen pienen-
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Saa
ähentämiseen liittyvät
huolet ovat olleet voimakkaana taustatekijänä menetelmäkehittelyssä. Liekkisulatusuunin leviäminen on hyvä esimerkki. Uudet ja vähemmän saastuttavat menetelmät ovat yleensä toimintakustannuksiltaan pienempiä. Onko
aina niin, vai onko saastumisen vähentäminen jatkuvasti vaikeampaa ilman
kustannusten nousua? Se on todellinen haaste niille, jotka suunnittelevat ja
rakentavat tehtaita ja laitteita.
voimaansa, mutta tulevaisuuden vä- vaisia kapasiteetintäydestä käytöstä, ja
Viimeisten viidenkymmenen vuoden
hennykset tulevat olemaan jatkuvasti tämä johtaa tarjonnan jäykkyyteen. kehitys voi tarjota arvokkaita osoittimia
vaikeampia. Kolmanneksi tekniset Onko tämä aina järkevää, kun kysyntä tulevaisuuteen, mutta tulevaisuus ei ole
suurluotannon edut törmäävät rahoi- vaihtelee jaksoittain? Kaikki kaivokset koskaan varma tai ennustett
tuksellisiin, johtamisen, markkinoinnin eivät voi olla hinnoiltaan suhteellisen al- va. Kukoistavat yritykset ovat
ja ympäristön rajoituksiin. Tekniset haisia, ja kassakustannukset taas eivät voivat nopeasti sopeutua ja ottaa täysuurluotannon edut ovat usein riippu- kerro koko totuutta.
den hyödyn muuttuvista olosuhteista.0

FROMMINETO MARKET
WITH SKILL AND CARE
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Porin Urheilutdo oiiidhestupaten
täynnä, kunjuhiittiin Outokumpu
Porbpper Oy:n 60-vuotüta taivaita.
Eturivissä vasemmalla Porin
kaupunginjohtaja Mam'Sinisalmisekä
Outokumpu On;npääjoht+
vuorineuvosJyrki Juu<ulela

l

1

Juhlia ja avoimia ovia myös
Outokummun toimipaikoilla

l

Teknologianjuhlavuotena on
liekkisulatuksen ohella myös
monilla Outokumpu-konsernin toimipaikoilla tullut täyteen pyöreitä vuosia.

l

kuussa; näissä oli vieraita yhteensä yli
1000. Torniossa Outokumpu Polarit
Oy:n ja Outokumpu Chrorne Oy:n avoimet ovet kiinnostivat syyskuussa noin
3 000 vierasta ja Kemin kaivoksellakin
kävijämäärä oli 1 000.
Loppuvuoteen ajoittuvat ruostumatto-

mia putkituotteita Pietarsaaressa ja Ve
telissä valmistavan Oy JA-RO Ab:n juh
lat; yhtiöllä tuli marraskuussa täyteen 5i
toimintavuotta. Samoin marraskuuss;
täyttyi Outokumpu iurula Oy://ä Outo
kummussa 25 vuotta.0

Outokumpu Poricopper Oy://ä oli syytä
juhlaan, kun täyteen tuli 60 toimintavuotta. Porin Urheilutalolla 11.9.1999
järjestettyyn juhlaan oli kutsuttu sekä
nykyinen henkilöstö että eläkeläiset ja
joukko kutsuvieraita.
60-vuotisjuhlassa kuultiin toimitusjohtaja Erkki Strömin tervehdys ja pääjohtaja, vuorineuvos Jyrki Juuselan juhlapuhe, jota seurasi kevyempää ohjeimaa. Yhdessäolossa oli aistittavissa
vanhaa kunnon Outokumpu-henkeä.
Outokumpu perusti Kokkolaan sinkkitehtaan 30 vuotta sitten. Sen ja teknologian juhlavuoden kunniaksi Outokumpu Zinc Oy:ssä oli syyskuussa avoimien ovien päivä, joka kiinnosti lähes
2000 vierasta.
Myös muualla järjestetyt avoimet ovet
olivat yleisömenestyksiä. Outokumpu
Harjavalta Metais Oy järjesti henkilöstön
perheenjäsenille vierailumahdollisuuden tehtaille toukokuussa ja yhtiön UIkopuolisille vastaavan tilaisuuden syys-
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Ensimmäiset Outokummun teknologia=
palkinnot jaettiin
Teknologianjuhlavuoden kunniaksi Outokumpu 0yj:n johtokunnan perustamat teknologiapalkinnotjaettiin ensimmäisen kerran huhtikuussa.
TIMO YLÖNEN, OUTOKUMPU OYJ

Teknologiapalkintojen tavoitteena on
kannustaa Outokummun henkilöstöä
uusiin teknologisiin keksintöihin ja innovaatioihin. Palkinto voidaan myöntää
teknologian kehittämisessä, hyödyntämisessä jdtai kaupallistamisessa ansioituneille, lähinnä outokumpulaisille.

Ensimmäiset
teknologiapaikinno
jaettiin Outokumpu Strategy Forum
-seminaarin yhteydessä 21.4.1999 He1
singissä. Palkinnot koostuvat kunniakir
jasta sekä rahapalkinnosta.
Ns. elämäntyöpalkinto lukuisten me
nestyksellisten teknologioiden kehiiiä
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misestä pitkän uransa aikana myönnetiiin kehitysjohtaja Sigmund Fuglebergille
Outokumpu Zinc Oy:stä.
Nuoren ansioituneen palkinto innovatiivisesta ja esimerkillisestä toiminnasta
omassa organisaatiossaan
myönnettiin Timo Kurtille
Outokumpu Polarit Oy:stä,
Pertti Lambergille Outokumpu Research Oy:stä,
Rauno Luomaile Outokumpu
Harjavalta
Metals
Oy:stä,Tom Mamilalle OutokumDu Wenmec Ovstä ia
Pa&
Ramsaylle Outokumpu Poricopper Oy:stä.
Teknologiakohtainen palkinto ansioista ferrokmmiteknologian kehittämisestä
myönnettiin työryhmälle:
Matti Honkaniemi, Risto
Heikkilä, Ma~iti
Jankkila, Helge m e m s ia Pekka Outokummun teknologiapalkinnonsnaj<rtyhteükuv~sapaarilii»rjakaneiden johtaja Juho
Niemelä.0
Mäkisen (vas.) j a päijohtaja Jyrki Juuselan (oikJkanssa.
~
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VALIMOPALVELUA
vaativille asiakkaille

metallien kierrättä.jä

JOT Components Karkkila Oy
JOT Components Pori Oy
JOT Components Pietarsaari
JOT Components Suomivalimo
JOT Components AIvesta AB
JOT Components Almhult AB
JOT Components trömmestad AB
JOTComponents Am6l AB
JOT Components Osby AB

W JOT COMPONENTS
V A L U

www.joicomponenh fi

18101 HEINOL
fax 03-8430 411
www.kuusakoski.com
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Outokumpu Research Oy
50 vuotta

iutokummulla on ollut Pofssa 50 vuotta metallurgista
utkimusta. Outokumpu Re:earch Oy:n vaiheita käsitteli
fhtiön50-vuotisjuhlassa tou;okuussa tekn. lis. Tapio
bominen, joka johti tutkinuslaitosta 7980-luvulla.

lutokumpu Research Oy (ORC), entien koetehdas, koelaitos tai metallurgien tutkimus on toiminut puoli vuosisaia Outokumpu-yhtiön metallien valiistusmenetelmien ja niihin liittyvien
litteiden keskeisenä kehittäjänä sekä
htiön oman metallituotannon ja teknien viennin tärkeänä tukijana. Tänä aiana on siitä tullut kansainvälisestikin
innettu ja tunnustettu metallurgisten
ienetelmien tuottaja, jonka vaikutus
ionien metallien tuotannon tehostumiBen koko maailmassa on hyvinkin
ierkittävä.

'ugit irreparabile tempus
iällä nimellä on juuri ilmestyny
il.maist., toimittaja Heikki Mäntymäei
rirjoittama Outokummun metallurgiser
utkimuksen 50-vuotishistoriikki (kuvr
16

yllä), jossa hän hyvin asioihin perehtyneenä kuvaa tutkimuslaitoksen vuosikymmenten työtä ja sen vaikutusta
koko Outokummun kehitykseen. Historiikin latinankielinen nimi on vuorineuvos Petri Brykin jo 1950-luvulla tutkimuslaitokselle tunnuslauseeksi antama
roomalaisen runoilija Vergiliuksen Georgia-runoelman säe 3.284. "aika pakenee palaamatta", jolla korostettiin nykyisin sanoin työn tuottavuuden ja olennaiseen keskittymisen tärkeyttä.

ajo alkoi Harjavallassa iltavuoross:
20.4.1949. Viikko tätä ennen oli Outo,
kummun johtokunnassa tehty hyvir
kauaskantoinen päätös: Porin kupari,
elektrolyysin päällikkö Petri Bryk nimi.
teitiin yhtiön päämetallurgiksi ja häner
apulaisekseen vastaamaan Metalliteh.
taan vanhassa nikkelisulimossa tehtä.
västä kehitystyöstä palkattiin vapustr
1949 alkaen diplhs. Jorma Honkasalo
Alkuvaiheen tärkeimmät tutkimus.
kohteet olivat teräksen valmistus kupa
risulaton silikaattikuonista ja Outokum
mun kaivoksen kobolttipitoisten kii.
Tutkimuslaitoksenalku
sujen pasutusjätteiden hyväksikäyttö
Aivan samoin kuin sanotaan tarpeen Toinen tärkeä alue oli osallistuminen Iä.
olevan keksintöjen äiti, oli tarve myös hinnä Harjavallassa tehtävään uuder
metallurgisen tutkimuslaitoksen perus- liekkisulatusmenetelmän
kehitiämi.
tamisen syy. Outokumpu Oy:ssä oli tut- seen jatkuvasti ongelmitta toimivaksi je
kimus- ja kehitystyötä toki tehty jo en- pian myös menetelmän teknisen vien
nen tutkimuslaitostakin. Niinpä oli soti- nin ensi askeleiden ottamiseen.
en aikana metallien tarpeen pakottaHenkilökuntaa oli aluksi vajaat 1C
mana kehitetty menetelmät nikkelin val- henkeä. Kun koetehtaan kylkeen ra.
mistamiseksi Petsamon ja Nivalan nik- kennettu laboratorio vuonna 1956 val.
kelirikasteista, jalometallien ja seleenin mistui, työskenteli koelaitoksella "pari.
talteenottamiseksi kuparielektrolyysin kymmentä henkeä. tutkimusinsinöörier
anodiliejuista sekä tinan erottamiseksi määrän koko 1950-luvun ollessa keski.
kuparisulaton lentopölyistä.
määrin viisi.
Sotien jälkeinen energiapula puolestaan pakotti kehittämään uuden, ilman Outokumpu laajenee
ulkopuolista energiaa toimivan kuparin.
sulatusmenetelmän, liekkisulatuksen Outokumpu Oy:n voimakas laajentumi
jonka useita vuosia kestänyt. monier nen uusien metallien tuottajaksi alkc
ongelmien ratkaisua vaatinut käyntiin. 1950-luvun lopulla. Tässä iaajentumi

sessa, jonka lähinnä aiheutti uusien
malmiesiintymien löyiyminen, oli tutkimuslaitoksella hyvinkin keskeinen
osuus. Uusien tuotantolaitosten rakentamiseen johtaneita hankkeita olivat
nikkeli-, pyriiii-, kobomi- ja ferrokromiprosessien kehittäminen sekä sinkkiprosessln tehostamiseen liittyneet tutkimukset.
Outokummun omia tuotantolaitoksia
varten tehdyn työn ohella oli 196C-luvun
puolivälistä alkaen toinen tärkeä ja paljon työllistänyt alue liekkisulatuksen
edelleen kehittäminen ja sen soveliaminen erilaisille ulkomaisille rikasteille.
Tämän työn tuloksista mainittakoon
happirikastuksen käyttö, rikkidioksidikaasujen pelkistys ja metallisen kuparin
valmistus yhdessä vaiheessa sekä uutena sovellutuksena lyijyn liekkisulatus.
Tänä Outokummun toiminnan nopean monipuolistumisen aikana kasvoi
myös metallurginen tutkimuslaitos nopeasti: kun henkilökunnan määrä oli
1960-luvun alussa n. 50, oli se 197Qluvun alkupuolella yli 250. Samaan aikaan nousi tutkimusinsinöörien määrä
vajaasta kymmenestä yli neljäänkymmeneen. Toiminta myös laajeni kattamaan rikastustekniikan ja metallintutkimuksen, ja tiloja tarvittiin enemmän.
Hydrometallurgian koehalli rakennettiin
19601uvun puolivälissä ja vuonna 1971
valmistui hallinto- ja laboratoriorakennus, '"instituutti". johon suunniteltiin
myös toista pitkää siipeä metallien sulatus-, valu- ja muokkaustutkimuksia varten. Tämä suunnitelma toteutui kuitenkin lopulta Torniossa rakennetun jaioterästehtaan yhteydessä.
Metallurgisen tutkimuslaitoksen toiminta oli ainakin suhteellisesti suurinta
1970-luvun puolivälis&, vuonna 1975
olivat sen kustannukset 1 3 % koko Ou-

tokumpu Oy:n liikevaihdosta - tähän
osuuteen ei nyt yllä koko konsernin
T&K-toiminta yhteensäkään.
Työ metallurgisessa tutkimuksessa
on kuitenkin jatkunut ja jatkuu tehokkaana ja tuloksellisena vaikka Outokumpu ei enää olekaan laajentunut uusien metallien valmistajaksi. Kahden viimeisen vuosikymmenen suurista ja tärkeistä toteutuneista. hankkeista täytyy
mainita kobolttiiehtaan muutos suolatehtaaksi ja voimakas uuttoteknologian
kehitys, kuparikiven liekkikonvertointi,
uusi nikkelinsulatusmenetelmä sekä
sinkkirikasteiden suoraliuotus.

.
&

P

Tutkimustyön tuloksista
Metallurgisen tutkimuslaitoksen vuosikymmeniä jatkuneen työn tuloksia voidaan yhteenvetona tarkastella kolmena
ryhmänä:
Omat metallurgiset menetelmät ovat
mahdollistaneet useiden kotimaisten
köyhien malmien ja rikasteiden hyväksikäytön. Ilman omia valmistusprosesseja ei Outokummusta todennäköisesti
olisi tullut nikkelin ja koboltin tuottajaa.
Oma sekä prosesseihin että laitteisiin
kohdistunut kehitys on edistänyt omien
metallurgisten laitosten moninkertaista
laajentumista ja toiminnan tehostumisia.
Oma kehitystyö ja suuret koeajot ovat
osaltaan edistäneet laajaa teknisen tie.
don ja laitteistojen vientiä. Outokummun vaikutus monien metallien maail-

L
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suuri. Maailman kuparista sulatetaar
nyt 50 % liekkisulatuksella, lisäksi val
mistetaan maailman nikkelistä ja ko
boltista 30 %ja ferrokromista 20 % Ou
tokummun kehittämillä menetelmillä j;
laitteilla.

Syitä tulokselliseen kehitysksintöjä syntyy, kur
ei noudateta annettuja ohjeita. Toisaal
ta korostetaan tarvetta keksintöjen äiti
nä. Tatvitaan kuitenkin muutakin kuir
tarvetta tai pakkoa. Metallurgisen tutki
muslaitoksen osalta näitä muita tek
tä on useita:
Ammattitaito on tutkimuslaitokser
kaikilla ryhmillä, niin koetehtaan työnte
kijöillä ja suunnittelijoilla kuin laborato
rioiden henkilökunnalla ja tutkimusinsi
nööreillä aina ollut hyvin korkea.
Luovuutta osoittaa se, etiä Outokum
mun patentoimista n. 650 keksinnösti
lähes kolmasosa on metallurgisen tut
kimuksen henkilökunhan tekemiä.
Materiaaliset resurssit ovat tutkimus
laitoksella sekä tilojen etiä laitteider
osalta erinomaiset.
Ja lopuksi ilmapiiri, jossa kaikkia yh
distävänä on aina ollut voimakas 'mei
dän laitoksen henki".
Yleisesti puhutaan ja kirjoitetaan pal
jon know how:sta, tiedosta, kuinka asi
at tehdään. Yhtä olennaista on kuiten
kin pystyä vastaamaan myös kysymyk
seen know why, miksi näin tehdään.
Tutkimus- ja kehitystoiminnan tehtä
vänä on vastata näihin molempiin kysy
myksiin, on hallittava käytännön koke
muksen tuoma taito ja tieteellisen tutki,
muksen luoma tieto. Molemmat vaati,
mukset ovat toteutuneet tutkimuslai
toksella. Koetehtaan ja laboratorioider
henkilökunnan vankka, monipuoliner
käytännön kokemus myös uusissa j;
odottamattomissa tilanteissa sekä tut
kijoiden koulutus, tehokas informaatio,
palvelu ja yhteydet korkeakouluihir
ovat aina taanneet metallurgisen tutki,
muslaitoksen toiminnan tuloksellisuu,
den ja sen tarpeellisuuden Outokum,
onsernille.0

Nykyistäja mtirräjohtoamuistelemmsa
0RC:n So-e>wotyubiassa tutkimustoiminnan
waiheita. wm.0RC.n toimitusjohtajaRaimo
W e n , vuorineuwasJonnaHonkado,
pajohtaja J y k iJuuseiaja tohtori-insinööri
Ro&M&tröm, jotka krikkiwataubannan
johtaneet twtkimuukerkrüta.
Tekn.lk. Tapw Tmmmenpztämissä
t h b u s t a 0RC.n IO-vuotisphiassa.
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- Sarjallemme on sangen arvokasta,
että voimme aloittaa sen teoksella innovaatiosta, jonka muun muassa Keksintösäätiö, määritellessään 1900-luvun
merkittävimpiä keksintöjämme, arvioi
taloudellisesti kaikkein merkityksellisimpiin kuuluvaksi, totesi puhetta johtanut vuorineuvos JuhaniAhava, Teknillistieteellisten akatemioitten halliuksen
puheenjohtaja.
Outokumpukin sai osansa kehuista:
-Suomen uuden vuosisadan tulee
olla korkeatasoisen osaamistalouden
täysimittaisen hyödyntämisen aikaa.
Outokumpu on kuparinvalmistuksessa
siirtynyt jo selvästi tälle kehitysuralle.
TEKSTI BO-ERIC FORSTEN KUVAT LF
Seminaarin ensimmäinen alustaja oli
Yleisön joukossa oli monen polven Outokummun oma mies, Outokumpu
maamme teknisen kehityksen esitaisteli- Technology Oy:n teknologiajohtaja
joita. Ennen kuin Tuomo Särkikoski pää- MarkkuKytö.
si esittelemään kirjaansa ehdittiin yhteiHän kävi läpi liekkisulatusmenetelsesti moneen otteeseen painottaa inno- män kehitysvaiheet kiinninäen erityistä
vatiivisen toiminnan merkistä yhteis- huomiota viimeisimpiin sovellutuksiin
kunnan hyvinvoinnille. Eivätkä Outokum- kuten DON-nikkeliprosessiin ja yhdespu ja sen liekkisulatusmiehet jääneet il- sä Kenneconin kanssa kehitetiyyn kuman asiaankuuluvaa huomiota.
parin liekkikonverTuomo Särkikosken teokselle on suotointimeneteltu kunnia olla ensimmäinen kirja Teknilmään. Hän muisti
listieteellisten akatemioitten ja Suomen
myös mainita, että
Tekniikan Historian Seuran julkaisusaryhdeksän maailiassa "Suomen tekniikan historia".
man suurinta kuparisulattoa luottaa liekkisulatukseen.
Mukaan
mahtui myös toJo puitteet "iiedon Liekki"
-kirjan julkistamiselle syyskuun lopulla kielivät ulkopuoliselle, että oltiin tekemisissä
ainutlaatuisenja arvokkaan
teknisen oivalluksen kanssa.
Tapahtumapaikaksi oli valittu
Vanha Poli ja kutsun Iähettäiinä olivat Teknillistieteelliset
akatemiat ja Tekniikan Historian Seura yhdessä Outokummun kanssa.

Jubam Ahava

rd,

-,
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f
teamus, että maailmanlaajuisesti toimiva Outokumpu Technology liiketoiminta-alue työllistää noin 1500 henkilöä,
vuosimyynnin ollessa puolentoista miljardin markan luokkaa.
Puheenvuoronsa hän päätti liekkisulatuksen vannoutuneena ystävänä seuraavasti:
Suspensiosulatustekniikka - liekkisulatusmenetalmän perusta - tarjoaa
sen parissa työskenteleville kehityshenkilöille yhä vieläkin inspiroivia mahdollisuuksia ja Suuria haasteita. Metallurgien mielessä kangastelee edelleen
ikuinen unelma tavallisen kuparikiisurikasteen sulattamisesta kupariksi suoraan yhdessä vaiheessa.
Suomen Akatemian vanhempi tutkija
dosentti Kar/-€rik Michelsen analysoi kirjan johdantoosassa syitä siihen, että
Outokummusta on tullut moderni, monikansallinen suuryriis ja tuo siinä yhteydessä esille operatiivisen johdon osuuden: Eero Mäkinen, Petri Bryk, Kauko
Kaasila. Jorma Honkasalo, Pemi Voutilainen ja Jyrki Juusela ovat luoneet yritykseen vahvan insinööriosaamisen, tieteellis-teknisen tutkimustndtion ja a g
gressiivisen toimintastrategian.
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oli mukana

Rautimo.

Seminaarissahän keskittyi innovaatiofilosofointiin, jonka mukaan innovaatiot
syntyvät kulttuurin myötävaikutuksesta.
Uekkiiulatusmenetelmän menestystarinalle hän mielenkiintoisessa järkeilyssä
haki taustaa maassa vallitsevasta tilanteesta.
-Suomalainen kuiituuri oli kypsynyt
pitkän harppauksentalvi- ja jatkosodan
aikana. Ajatus itsenäisyydestä saattoi
helposti taipua ajatukseksi itsenäisestä
päätöksenteosta. Outokummun johtavat insinöörit olivat varsin vapaita päättämään omista ratkaisuistaan, ja toisin
kuin yleensä, ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan nyt itsenäisesti ja omista
lähtökohdista käsin.
Hän totesi myös, että liekkisulatusinnovaatiossa on sisäänrakennettu monta suomalaisen kulttuurin elementtiä.
Prosessi on tieteellisesti ja teknologisesti monimutkainen, mutta lopulta varsin yksinkertainen. Toisaalta menetelmä on edullinen ja se säästää raaka-aineita ja energiaa.
Michelsenin mukaan nämä kaksi teki, monimutkainen ja yksinkertainen
sekä säästävä ja tehokas olivat keskeisiä suomalaisen kulttuurin muotoja
1940-luvulla.
Lopuksi hän innostui liekkisulatuksessa näkemään samoja piirteitä kuin
suomalaisessa muotoilussa, modernissa kirjallisuudessa tai taiteessa, jossa
yksinkertaisuus sekä säästeliäs sanojen ja värien käyttö luovat jotenkin aidon kuvan suomalaisuudesta ja suomalaisesta kulttuurista.
W n tutkimuspäällikön Tarmo L e
molan aiheena oli "Kansallinen innovaatiojarjestelmä innovaatiotoiminnan
turvaverkkona".
Lemolan mukaan kansallinen innon systeeminen käsiettä kaikki vaikuttaa
kaikkeen, myös innovaatiotoimintaan,

jonka edistäminen on tärkeä yhteinen
tehtävä. Järjestelmän perusajatuksena
on, että yrityksellä on keskeinen rooli
innovaatioiden synnyttämisessä, kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Vähintään yhtä tärkeänä pidetään kuitenkin sitä, että kansalliset instituutiot, joiila tarkoitetaan sellaisia asioita kuin lait
ja yhteiskunnanarvot ja normit sekä juikisen sektorin koulutus- ja tutkimus- ja
rahoitusorganisaatiot antavat täyden

tukensa vritvksessä tapahtuvalle toiminnalle. T&ä- pohjalta kansallinen innovaatiojärjestelmä voidaan nähdä jopa
massiiiisena yritysten innovaatiotoiminnan turvaverkkona.
Lemola totesi, että Outokummulla,
Petri Brykillä ja muilla liakkisulatuksen
kehittämiseen ja kaupallistamiseen
osallistuneilla organisaatidilla ja henkilöillä ei voinut olla kuin korkeintaan karkea aavistus sellaisista kummajaisista
kuin verkosto ja kansallinen innovaatiojärjestelmä. Hän kysyikin, mikä lopputulos olisi ollut jos liekkisulatuksen
avaintoimijat olisivat tunteneet verkostojohtamisen hienoudet. Olisiko lopputulos ollut vielä parempi vai olisiko liekkisulatus jäänyt kokonaan näkemättä?
AlustukCet herättivät keskustelua,
jossa innovaatiotoimintaa ja eritoten
liakkisulatuksen eri vaiheita valotettiin
monipuolisesti. Tuomo Särkikosken
tehtäväksi jäi siten lähinnä kertoa suhtautumisestaan annettuun kirjoitustehtävään ja sen toteuttamisesta. Tämän
hän teki hyvin persoonallisella ja kiinnostavalla tavalla, joka sai kuulijat tarttumaan kirjaan jo paikan päällä. Kirjailijan ajatuksia löytyy seuraavalla aukeamalla.0

men pankissa ihmeteltiin
u kistamistilaisuudessa oli pai-

yos Outokummun entinen ta.iohtaia
. .ia ,iohtokunnan iasen Erkki
konen. Vastauksena yleisökysyseen 'mitä ensimmäisen liekkisuiaisenssin myyminen 1950-luvulla Fualle tuotti rahassa' hän pääsi kern omakohtaisesta tapahtumasta,
n tallentamisen arvoinen.
inun tehtäväni oli vaihtaa ensim-

Suomen rahaksi. Marssin
larin shekki kädessä Suom
Jouduin odottamaan vuoro.
selvästi väitteli minua, oletri iuuiIavas
minun olevan rahaa pyytämässä. Kui
vihdoin pääsin paperiani esittämään häi
kuitenkin hämmästyi, ehkäpä riemastui
kin. Ainakin hän julisti, että tämä oli hä
nen käsityksensä mukaan ensimmäinen
kerta kun suomalainen insinööritaito oli
1
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Yht. lis.. DI Tuomo Särkikosken kirjoittama Tiedon liekki kertoo havainnollisesti,jopa jännittävästi, kuinka suomalaisesta keksinnöstä on tullut kansainvälistä huipputeknologiaa.
TIMOY L ~ N E N ,OUTOKUMPU
OYJ

sa, jolloin hän oli lyhyen aikaa Outo- sillä oli energiaa runsaasti käytettävis.

Tuomo Särkikoski

lon liekin kirjoittaja Tuomo Särkiki esitteli kirjaansa sen juikistamistiiudessa syyskuussa hyvin helpot3in mielin: runsaan vuoden kestänyt
ka tutkimus- ja kirjoitustyö ja sen
Ile vielä kirjan intensiivinen viimeisolivat takana.
iomo Särkikoski, itse Outokumpu5n juurilla Outokummussa syntynä, piti liekkisulatuksen historiasta
iittamista häntä jo pitkään kiehtona aiheena. "Osallistuessani aikaiimin tutkimuksiin. joiden aiheena oli
iologian sosiaalinen muokkaami, koin ongelmaksi sen, ettei minulla
t kohteena konkreettista teknoloi kehiityshanketta, casea. Kun kriMichekefl sitten kysyi minulta, kiraisinko liekkisulatuksen historiasta,
3pärÖinyt hetkeäkään."
Irkikoski piti tarkeänä käsitellä
15 liekkisulatusta edeltävää aikaa.
(allaan oli vaikeaa kirjoittaa ajasta,
Iin keksintöä ei ollut vielä olemassa
I siitä ollut edes harmaata aavistusOli kuitenkin v ä h ä t ö n t ä puhua
is suurtuotannon alkuajasta, rikas,estaja vaahdotuksesta. Niillä saamalmista uuden sulatusmeneteli edellyttämää hienojakoista 'pöiytoainetta'. Itse asiassa puolen vuodan Ikäisen keksinnön historiasta
näin aivan luonnollisella tavalla
os kertomus koko vuosisadan mit,esta teknologisesta kehityksestä."
lutokumpu tuli myös yhtiön8 Tuomo
kikoskelle tutuksi 19801uvun alus20

kumpu Oy:n palveluksessa kunnossapitoinsinöörinä silloisessa Kaivosteknisessä ryhmässä, ollen mukana mm. iilippiiniläisessä Amacan-kaivosprojektissa. "Outokumpu paikkakuntana ja
yrityksenä on varmaankin herättänyt
minussa kiinnostuksen tutkia teknologian ja yhteiskunnan välisiä siteitä vähän perusteellisemmin."
Opiskeltuaan yhteiskuntatieteitä Jyväskylän yliopistossa Särkikoski on 01Iut 'humanistisessa' teknologia- ja innovaatiotutkimuksessa tavalla tai toisella mukana jo yli vuosikymmenen.
Hän on tutkinut teknologiaa sosiaaliiieteellisestä näkökulmasta Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksessa ja
Jyväskylän yliopistossa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimuslaitoksessa Stakesissa 1993-97 hän osallistui ns. käytläjäIähtöisen teknologian kehittämis- ja arviointihankkeisiin sekä eurooppalaiseen COST-tutkimusohjelmaaan 'Teknologian sosiaalinen muotoutuminen".

Sekä tutkimustyön että sattuman tulosta
Tuomo Särkikoski toteaa, että liekkisulatus oli sekä pitkäjänteisen työn eilä
sattuman tulos. "Menetelmän kehittämiseen uskallettiin ryhtyä, koska pltkään ja järjestelmällisesti oli rakennettu
omaa osaamispohjaa ja yritys oli saatu
varsin hyvään kuntoon. Yrityksellä oli
varaa lähteä uhkayriiykseen. Sattumaa
taas oli se, että vaikka autogeenisen
sulatuksen periaate oli tunnettu jo kauan sitä koskeva ensimmäinen patenitikin oli jo 50 vuotta vanha - vain Outokummulle tuli pakottava tarve kehittää
energiaa säästävä idea toimivaksi keksinnöksi. Vastaavanlaisen menetelmär
kehmisessä kilpaili kanadalainer
Inco, mutta sen lähtökohdat olivat aivar
toiset. Päinvastoin kuin Outokummulla

-

sä. Maailman nikkelintuotantoa hallin
nut suuryritys jäi kilpajuoksussa toisek.
si."
Särkikoski sanoo kirjoittaneensa Tie.
don liekki -teoksen yhteiskuntatieteelli.
senä analyysinä innovaation syntymi.
sestä. Tieto ja osaaminen ovat siinä
keskeisessä asemassa. "Olen Mkinut
mistä tieto tulee ja miten site
sovelletaan.Teoksessa etsitään syitä sii.
hen. miksi juuri suomalaiset onnistuivai
autogeenisen sulatuksen toteuttami.
sessa. Olen halunnut osoittaa, millais.
ten oivallusten ja kovan työn takana uu.
den tekniikan luominen on. Sittenkin,
kun liekkisulatuskeksintö oli jo olemas.
sa, tarvittiin vuosien työ ennen kuin SE
saatiin toimimaan aivan toivotulla taval.
la. Eikä kehitystyö ole päättynyt vielä.
kään."

Oli suun haaste kirjoittaa
vaativasta aiheesta
Särkikoski ei ole halunnut varjella luki.
joitaan menetelmän teknisittä yksityis.
kohdilta. Hänen mielestään vain näin
on ollut mahdollista kertoa liekkisula.
tuksen erinomaisuuden perimmäisel
syyi ja monet tärkeät asiayhteydet.
"Olen kirjoittanut liekkisulatuksen
historiaa teknisesti mahdollisimman
tarkasti, muita kuitenkin yleistajuisella
ja mahdollisimman mielenkiintoisella
tavalla. On suuri haaste kirjoittaa täilä
tavoin vaativasta ammattiaiheesta. Täytyy myöntää, että minua on kuifenkin
kiehtonut ajatus luoda tekstiä, joka
edes tyydyitävästi yhdistäisi teknisen ja
ei-teknisen ajattelutavan sekä yiitiäisi
spesialistin ja maallikon kielen rajan.
Kirja ja sen eri näkökulmia yhdistävä
kirjoitustapaon oikeastaan testi yhdelli
tarinasta esiinnousevalle teesille eli ett;
innovaatio syntyy erilaisten asioiden yh-

VUORITEOLLISUUS

"Liekkisulatuksessa yhdistettiin hienojakoisen malmirikasteen sulatukseen hiilen pölypoltosta tunnettua tekniikkaa. Kirjoittamisessa minua on tietysti auttanut se, että seison toisella jalalla insinööritieteisiäja toisella sosiaaliiieteissä. Energiatekniikan peruskoulutuksen saanut sosiologi katsoo liekkiuunin lämpötaloutta ja innovaation m e
nestystä välttämättä omalla tavallaan.
Tämä voi tuottaa jonkin uuden oivalluk-

.
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sen, mutta sillä on myös vaaransa. Syntynyi tulkinta ei ehkä ihastuta ammattiveliiä eikä -sisaria missään suunnassa.
Ja jos maallikkolukijatkaaneivät s e i i s tä niele, yritys on epäonnistunut eikä
sitä kannata ainakaan toistaa. Liekkisulatuksen historiani perustuu kuitenkin
sen verran lujiin tosiasioihin, että näin
onnettomasti tässä tuskin käy. Ensikommentii ainakin ovat olleet lupaaVia."

Tiedon liekki Vuo,-imiesyhdjstyksen jäsenille
Liekkisulatuksen historia julkaistiin suo
meksi ja englanniksi, Outokummun tek
nologian
juhlavuoden merkeissä se o1
postiteRu myös V"orimi-yhdistyksi
j&-i1ie
(Outokumpu-konsernin palve
luksessa olevat V M Y : ~'jäsenet ova
saaneetkirjan työpaikallaan),-J

I

juhlavuoden merkeissäjärjestettiin Australiassa 9.
kansainvälinen liekkisulatuskongressi, johon osallistui
lähes 120 asiantuntijaa 20
maasta ja yhteensä 29
kupari- ja nikkelisulatolta.
EllA NIEMINEN,

OuroKuMPu

TECHNOLOGY

OY

lohnston Nickel & Gold of WMC Reiources Ltd:stä toivoni vieraat tewetuleiksi Australiaan ja kertoi liekkisulatuk;en historiastaja kokemuksista Australissa. Maassa on yhteensä neljä liekkiiulattoa, joista kaksi on parhaillaan toininnassa.
Liekkisulatusperheen katseet siiriyirät sitten historiasta seuraavalle vuosiuhannelle. Erik Andersin Outokumpu
Engineering Contractorsista (OEC) tar;asteli liekkisulatuslisenssejä koskevaa
xtranet-sovellusta ja Pekka iianniala

8
esitteli 0EC:n ajatuksia siitä kuinka 5
vuotta vanha prosessi voi vastata 200C
luvun haasteisiin. 0
Austr&n kongressin miehkiintoisimpia

esitelmiäoli Osamu Fujiin Furukawa Co:sta
esitys enrimmäüerti 1iekkisukztuspmsessist.a
Japanissa.Furukawa oliyhtw, joka osti
mimmäiren Outokummun liekküukztur
menetelmääkoskman lisenssinAshioon
vuonna 1916. Fujii,joka on j o eläkkeelki, oli
mukana ko.projektissa sen ensivaihaita

alkaen

Kesäkuun alussa Perthissä ja Adelaidessa pidetyn kongressin järjesti Outokumpu
liekkisulatuslisenssiasiakkaiileen. Liekkisulatusperheen kokoontumisia on järjestetiy vuodesta 1972.
Australian kongressin ohjelmassa oli
myös vierailut WMC Kalgoorlien nikkelisulatolle ja äskettäin modernisoidulle
Oiympio Damin kuparisulatolle. Tekniset esitelmät käsittelivät mm. uusia sulattoprojekteja, sulattojen käynnistyskokemuksia, niiden laajennuksia, modernisointejaja muita parannuksia.
Johtaja Juho Mäkinen totesi avajaispuheessaan, että "tänä päivänä maailmassa yhdeksän suurinta kuparisulattoa käyttää Outokummun liekkisulatusteknologiaa. Southern Peru Copper
Corporationin Ilon sulano kasvattaa
määrän kymmeneen. Eikö se ole selvä
osok~sliekkisulatusteknologian kilpailukykyisyydestäl" Toimitusjohtaja Peter
21
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Kankaanpää Work

RAGAL Feinblech GmbH
Kuva 1. RauharuukkiSteel

Rautaruukki Steelin
terässulaton modernisointi
TERÄKSENVALMISTUKSEN KEHITYSPÄÄLLIKKÖ

M A R K U S JAUHOLA,
RAUTARUUKKI STEEL,

rERÄSTUOTANTOYKSiKÖN KEHITYSPÄÄLLIKKÖ

H E I K K I Y L Ö N E N , RAUTARUUKKI

Rautaruukki Steel on integroitu teräksentuottaja, jonka tuotteet ulottuvat aina
ruumavalssatuista keioista ja levyistä
iinnoiteiiuihin nauhoihin ja levyihin
sekä esikäsiteltyihin levykomponentteiIin asti. Rautaruukki Steel koostuu kolnesta tuotannollisesta liiketoimintayksicöstä, jotka ovat Terästuotantoyksikkö,
Nauhatuotieet-yksikkö ja Levytuotteetfksikkö. Kuten yksikön nimi jo ilmaisee
Terästuotantoyksikkö vastaa teräksenialmistuksestaja sen lopputuotteenaon
mmostettu, jatkuvavalettu aihio valssaJsta varten.
Rautaruukki Steelin Raahen terästehtaan tuotanto vuodessa on 2.6 miljooi a a tonnia kuumavaissattuja teräslevyä ja -keloja. Tehdas koostuu koksaanosta, sintraamosta, masuuneista, te+säuiatosta ja kuumavalssaamosta.
Rautaruukki Steeliin kuuluvat kylmäiauhavalssaamo ja pinnoituslinjat siiaitsevat Hämeenlinnassa.
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vu
molemmat masuunit, minkä seurauksena raudanvalmistuskapasiteetti nousee
vuoteen 2001 mennessä 2.5 miljoonaan
tonniin. Modernisointi mahdollisti kapasiteetin noston myös teräksenvalmistuksessa.
Kuvassa 5 on esitetty Rautaruukki
Steel 2MH) -ohjelman aikataulu ja pääkohteet. Ohjelman tavoitteena on luonnollisesti kilpailukyvyn parantaminen,
johon olennaisesti liittyy tuotannon
määrän, laatutason ja tuottavuuden
nosto. Modernisointiohjelman investointikustannukset ovat yli 3 mrd markkaa, mistä noin 1 mrd käytetään terässulaton modernisointiin.
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Terässulaton modernisointi
Terässulaton kapasiteettija laaduntuottokyky eivät vuosikymmenen puolivälissä vastanneet enää kaikkia vaatimuksia, joten sinne on kohdistettu mittava
muutosohjelma. Tavoitteena on nostaa
aihionvalmistuskapasiteetti
vuoden
1994 2.3 miljoonan t:n tasosta 2.8 rniljoonaan tonniin, parantaa tuottavuutta,
laaduntuottokykyä, toimitusvarmuuttaja
ottaa valrnistusohjelmaan uusia vaativia
teräslaatuja. Taulukossa 1 on esitetty terässulaton suurimmat muutokset.
Taulukko 1
Muutokset terässulatolla 1SS6-2ooo
1. Konverttereiden suurentaminen 100
tsta 120 tnn, 1997
2. Automaattinen seosainejärjestelmä
konverttereille, 1996
3. Kuonanpidätyslaitteet ja kuonan ilmaisimet konverttereihin, 1997
4. Uusi konvertterinvuorauskone, 1997
5. Konvemereiden lisäainejärjestelmän
modernisointi, 1996
6. Uusi terässenkkojen vuorausjärjestelmä, 1996
7. Uudet terässenkat ja silrtovaunut.
1998
8. Nosturien nostokyvyn
. . nosto flx ZOO/
60 t), 1996
9. Uusi konverttereidenohjausjärjestelmä ia ohiaamo. 1996
10. 'KonGeMereiden sekundääripölyn
poistojärjestelmä, 1997
11. Uusi vedenkäsittelylaitos jatkuvavalukoneille, 1997
12. Uusi jatkuvavalukone no. 6, 1997
13. Uusi välisenkkojen vuoraus- ja käsittelylaitteisto,1997
14. Automaattinen terässenkkojen kansijärjestelmä. 1997
15. Rikinpoisto raudasta panostussenkassa, 1998
16. Uusi mikserien automaatioiäriestel. .
[mä ja ohjauspaikka. 1998
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hyvä kuonapuhtaus. Tätä ominaisuutta
tarvitaan varsinkin erityistä kuonapuhtauita vaativille tyhjökäsitellyilleteräksille.
Koska kone korvaa kolme pystykonetta, joilla valetaan eri paksuisia aihioita,
on valupaksuutta kyettävä muuttamaan
nopeasti. Kone on varustettu ensimmäisenä koneena maailmassa täysin hydraulisesti säädettävillä segmenteillä. Valupaksuuden säätö segmenttien osalta
tapahtuu tietokoneen näppäimistöltä lisäten nopeutensa vuoksi valukoneen
tuotantoaikaa. Nämä segmentit mahdollistavat myös valunauhan lievän valssauksen (sdi reduction) valun aikana,
mikä parantaa aihion sisäistä laatua.
Muita ennen kaikkea laaduntuottokykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat automaattinen suihkunsuojaputken käsittelymanipulaattori, automaattinen valun
aloitus, suuri (28 t) välisenkka, ilma-vesijäähdylys leveydensäädöllä. hydraulinen kokillin oskillointilaitteistoja dynaa-

17. Senkkauuni jatyhjökäsittelylaitteisto,
1998
18. Jatkuvavalukone no. 5:n modernisointi, 1999
19. Uusi terässulaton tuotannonohjausla raportointijärjestelmä NEUVO, 1999
20. Jatkuvavalukone no. 4:n modernisointi, 2000
21. Aihiopainon nosto 30 tonniin, 2000
Kuvassa 6 on esitetty terässulaton
layout.
Kuten taulukosta nähdään, terässulatto on käynyt ja käy läpi lähes täydellisen modernisoinnin lyhyessä ajassa
täydellä kapasiteetilla toimivan tuotannon keskellä. Hyvän yhteistyön, esisuunnittelun ja valmistelun ansiosta on
kuitenkin tarvittu vain muutama noin
iuorokauden pituinen täysseisokki eriaisten laitteistojenasennukseen. Aseniustyöt on tehty pääsääntöisesti paikalisten urakoitsijoiden toimesta ja muutenkin toimitusten kotimaisuusaste on
(orkea.
Merkittävimmät muutokset olivat paioskoon noston ohella senkkauuni,
yhjökäsittelylaitos ja uusi jatkuvavalu<one 6, joka korvaa kolme vanhaa
tuonna 1967 käynnistynyttä pystysuoa a jatkuvavalukonetta. Kone on ns.
3ysiytaivutus-tyyppiä. Seuraavassa on
?sitetty koneen erityispiirteitä.

Jatkuvavalukoneet
latkuvavalukone 6:ssa 0
ia r>vsivsuoraosuus. iotka antavat teräk-
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minen toisiojäähdylysmalli.
Samassa yhteydessä rakennettu jäähdylysvesien käsittelylaitos pudotti valukoneiden kiintoainekuormituksen 325
kg:staivrk 5 kg:aan/vrk ja rasvakuormituksen 58 kg:stalvrk 0.5 kg:aan/vrk.
Jatkuvavalukoneiden 4 ja 5 pituutta Iisätään 5 m:IIä valunopeuden nostamiseksi RLillastot uusitaan vastaamaan
laatuvaatimuksia. Koneet säilyvät kaarevatyyppisinä ja vastaavat tekniikaltaan
muuten jatkuvavalukone 6:iia,mutta automaattista paksuuden säätöä ja hydraulisia kokillin oskillointia ei ole.
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Senkkauuni ja vakuumüaitteisto
Strategisesti tärkeä muutos Rautaruukki
Steelille oli senkkauuni ja tyhjö (vakuumi)-käsittelylaifteiston hankkiminen. Ne
mahdollistavat mm. HIC-, (Hydrogen Induced Cracking resistant) ULC- (Ultra
Low Carbon) ja IF- (Interstitial Free) teKuva 10.P w t e k u v a mrttaurrynermrrtl.
K w m 9n

rästen valmistamisen. Alla on esite<
ko. teräksille saavutettavat pitoisuude
(ppm). Joita rikkipitoikuudessa pääs
tään alle 50 ppm edellyttää se, että pa
nostettavalle raakaraudalle tehdään ri
kinpoistokäsittely mikserin jälkeen. Tä
män vuoksi ns. panostussenkan rikin
poistoasema rakennettiin 1998. Rikk
poistetaan injekioimalla rautaan jokc
kalkkia tai kalkkia ja magnesiumia kan
tokaasuna toimivan typen avulla.

T&iVakW«ni

S
H
HIC-teräkset <10 <2
ULC-teräkset <50
IF-teräkset
<50

Otot C

N

<20
<20 <50 <4C
<20 <2 <40

Kuvat 9a ja 9b. Tyhjökäsittelylaitteis
ton ja senkkauunin periaatekuvat

Konvertterien ohjaus
Konvettterilaitoksella on 1998/1999 otet

tu käyttöön automaattinen vuoraukser

1

miiiauslaitteisto, jonka avulla vuorauk
sen kuluneisuutia voidaan tehokkaasl
seurata ja siihen vaikuttavia prosessipa
rametrejä optimoida. Mittauslaserit ja
yksiköt on kiinteästi asennettu Iähellc
konvetttereita ja miiiaus voidaan tehd!
aina konvettterinkallistuksen yhteydes
sä.
Tuotantomäärän kasvattaminen 2.1
miljoonaan tonniin edellyttää konvettte
rilaitoksella ns. suorakaadon käyiiöön
ottoa. Laitokselle on hankittu pudotus
sondilaitteisto, jolla puhalluksen aikanz
voidaan mitata teräksestä lämpötila jz
happipiioisuus. Pudotussondilaitteistc
koostuu pudotus- ia mittauslaitteistost;
sekä keiakäyttöiistä miiiaussondeis

VUORITEOLLISUUS

ta, jotka pudotetaan kovemerin yläpuolelta sulaan ja mittaus tapahtuu kaapelin
välityksellä.
Mittaustuloksen perusteella voidaan
mm. matalahiiliset Al-tiivisteiyl teräslaadut kaataa ilman näyiteenottoa ja lyhentää täten kaadostakaatoon -aikaa n.
10 minuuttia. Järjestelmän avulla voidaan vähentää lisäpuhallusten ja jäähdytysten määrää kaikilla laaduilla. Suorakaatoprojektiin kuuluu olennaisena
osana konvertterin puhalluksen dynaaminen ohjausmalli, jonka kehittäminen
käynnistyy lähiaikoina.
Steel 2000 -ohjelman toteuiuksessa
on erityisesti otettu huomioon työturvallisuus, työskentelyolosuhteet ja ympäristönsuojelu.
Suunnitteluvaiheessa
käytettiin avuksi 3-D tekniikkaa, jossa
osallistuja voi "astua" virtuaalimaailmaan. Näin muun muassa näkyvyydet
nostureista ja ohjaamoista voitiin konkreettisesti todeta suunnitteluvaiheessa
ja tehdä ajoissa tarvittavat muutokset.
Samaa tekniikkaa käytettiin eri laitteistokokonaisuuksien turvallisuusanalyyseissä.
Kuvassa 12 on esitetty uusi konvemerien ohjaamo, jossa on hyvät työolosuhteet ja viimeisin teknologia käytettävissä.
Terässulatolla toteutettiin mittava modernisointiohjelma. Tavoitteena oli lopputuotteen laadun, toimitusvarmuuden
ja -nopeudsn parantaminen sekä tuottavuuden ja kapasiteetin nosto. Ohjelma
on toteutettu tuotannon lomassa, mikä
on vaatinut toteuttavalta osapuolelta ja
käyttäjiltä hyvää yhteistyökykyä ja osaa-
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Kuva 11. Automaattisen konverrtennpudotnsradiliitreisronpeMate

nista. Modernisointiohjelma on vielä
Cesken, osa laitteistoistaon vielä raken:amatta ja uusi tekniikka ja sovellukset

vaativat käyttäjiltäja kehittäjiltävielä runsaasti työtä, jotta se saadaan täysimääräisesti hyödynnetiyä.0
Kuva 12. Konvertterien ohjaama
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ESA MÄKI, YIT-YHTYMÄ OYJ, YIT S E R V I C E

:EHIP(SPÄÄLLIKK~

Cotimaiset teollisuusyritykset
wat ulkoistaneet kunnossa)ito-organisaatioitaanviime
vuosina yhä enemmän,
1980-luvunlopulta vilkkaana
ilkanut ulkoistaminen oli
tetken vähäistä vuosina -93
a -94, mutta on vuodesta
95 alkaen voimistunut.
'Uleeko suunta jatkumaan?
vlikä on ulkoistamisen hyöty
uotantolaitokselle vai onko
työtyä ollenkaan? Mitä pitäi:i ottaa huomioon ulkoistanista suunniteltaessa.

- KUNNOSSAPITOPALVELU?

Seuraavassa valaistusta muutamiin
olennaisiin tekijöihin liittyen ulkoistamiseen. Kirjoittaja on tutustunut kotimaisiin eri teollisuuden alojen tuotantoyri.
tyksiin kunnossapidon ulkoistamissel.
vitysten yhteydessä.

Kunnossapidonkustannuksista
Kunnossapitokustannukset vaihtelevai
tilastoissa toimialasta riippuen tasolla
2..15% yrityksen liikevaihdosta. Kustannuksia on karloitettu toimialoittain yrityksiltä kyselylomakkeillaja kuvaa jolla.
kin tarkkuudella todellisuutta. Yksiitäisen yrityksen vertailut tilastojen alvoihin saattavat johtaa usein harhaan. Todellisuudessa kustannustasoon vaikut.
taa yrityksen koko ja sijainti, sekä oleel.
lisesti tuotantotoiminnan on rakenne.

Kunnossapitokustannusten sitominen
liikevaihtoon ja saadun suhdeluvun
käyttäminen veriailutekijänä ei sekään
ole yksiselitteinen asia, koska liikevaihto koostuu useasta kunnossapidosta
täysin riippumattomasta tekijästä.
Suuri virhelähde on yritysten erilainen
tapa laskea (todelliset) kunnossapitokustannukset. Suutyrityksissä kustannuserittelyi on usein rakennettu yksityiskohdittain tarkoiksi. mutta usein jäävät esimerkiksi tuotantohenkilökunnan
tekemät kunnossapitotehtävät huomioimatta. Samoin kunnossapitohenkiIöstön kustannusten kirjaaminen vaihtelee, kun on kykysymys tuotannollisten töiden tekemisestä. Hallinto- ja pääomakustannukset ovat myös usein tiedostamatta. Ylimalkaisimmalla tasolla
kunnossapitokustannuksiin lasketaan
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vain työntekijöiden suorat palkkakustannukset, ostetut palvelut ja materiaalit ilman työluokituksia.
Soveltamalla sopivasti omia laskelmia on mahdollista helposti saavuttaa
50% poikkeama puoleen tai toiseen
alan tilastotietoon verrattuna.
Parhaimmillaan tilastot soveltuvat pitkäaikaisseurantaan, jolloin nähdään
oman toiminnan poikkeamat ja kehitys
yleiseen ”viralliseen” tasoon nähden.

-
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vaikka käytettävyys on kunnossa, jos
käyttöaste on suunniteltua alhaisempi.
Tai jos laaduntuotto on pielessä, ei kahden ensimmäisen osatekijän korkeat
arvotkaan tyydytä. Kunnossapito ei voi
ottaa kokonaan vastuuta tuotantolaitoksen suorituskyvyn optimoinnista
eikä laaduntuotosta, mutta se voi edesauttaa toiminnan tehostamista.

Onko ulkoistaminen kannattava ratkaisu?

Kunnossapitokustannustenmerkitys
Yksi tapa lähestyä kunnossapitoa on
kunnossapidon merkityksen arviointi.
Jos kunnossapitokustannukset ovat tasoa 10% liikevaihdosta ei useinkaan oikein kiinnosta uhrata paukkuja kustannusten karsimiseen 10-20% nykytasosta. Vaikutus kokonaisuuteen on kuitenkin aika vähäinen, vain 1-2%.
Tehostamista olisi lähdettävä suunnittelemaan päämääränä koko tuotantotoiminnan kehittäminen.

Kunnossapidolla on resurssit kunnossapidon suorittamiseen
Toinen tapa arvioida oikeaa kustannustasoa on kunnossapitotoimintojen organisointilähtöinen tarkastelu. Tuotantolaitoksessa on organisaatio, jolle kuuluu
tuotanto ja organisaatio, jolle kuuluu
kunnossapito. Molemmat ovat oman
alansa parhaita taitajia ja tekevät parhaansa yhteisen edun eteen. Pakko olla
tehokasta. Vai onko? Toistensa reviireihin ei juuri puututa. Paitsi tuotanto, joka
maksaa laskun.
Usein tuotanto on kuitenkin enemmän tai vähemmän tyytymätön kunnossapitoon. Palvelua ei aina tahdo saada
heti ja usein tuntuu, että oma kunnossapito keskittyy vääriin asioihin.

Epäily kunnossapitopalveluiden ulkoistamisessa automaattisesti saatavasta
hyödystä on aiheellinen. Toiminta ei
välttämättä muutu oleellisesti, byrokratia voi lisääntyä, kustannustaso voi
nousta, ongelmat saattavat suurentua.
Voisiko tämän ehkäistä jotenkin? Voiko
ulkopuoliselta yritykseltä odottaa aitoa
sitoutumista? Nämä ovat kysymyksiä,
joihin tulee etsiä oikeat vastaukset. Valmista ratkaisua ei ole.
On ulkoistamisia joissa palvelutoimittaja on vaihdettu ensimmäisen sopiimuskauden jälkeen toiseen toimittajaan. Olisiko tähän ainakin osasyynä
se, että sopimusta solmittaessa on
haettu ratkaisua vain yksittäisiin asioihin? Yhteistyö kariutuu siihen, että toiminnan muuttaminen rajoittuukin vain
tiettyihin asioihin. Kokonaisuus kärsii.
Valtaosaan ulkoistamisista tilaaja on
tyytyväinen. Toimittajan palveluasenne,
tilaaja-toimittaja -yhteistyö, resurssijoustot, toteutumien seuranta ja raportointi ovat asioita, jotka yleensä ovat kehittyneet positiivisesti. Arvioidessaan UIkoistamisen kannattavuutta tilaaja kertoo mielikuvansa kokonaisuudesta, ei
yksittäisen tekijän kannalta.

”Joskus on parempi tehdä kokonaan
uusi kuin korjata vanhaa”

411 999

tuotannon muuttumiseen ja
kehitykseen?
- Ovatko kehitysresurssit ajan tasalla?
- Onko kehitys aitoa yhteistyötä tuotannon kanssa?
- Riittääkö henkilöstössä portentiaalia jatkuvan kehittämisen vaatimiin muutoksiin?
-Sitoutuuko tuotanto-organisaatio
muutoksiin?
Jos järkevä suunta olisi vähentää jotakin omaa osaamista ja mahdollisesti
kehittää uutta osaamista muuttuneita
vaatimuksia vastaavaksi, pystytäänkö
tähän aidosti? Entä sitten, jos jotkut toiminnot kannattaakin siirtää alihankkijan hoidettaviksi, jolloin omaa työvoimaa on vähennettävä?
Pelkästään se, että omalla henkilökunnalla on ”kädet täynnä” töitä ei tee
toiminnasta tehokasta. Täystyöllisyydellä saattaa olla jopa päinvastainen
vaikutus. Jos kunnossapito tekee ns.
toisarvoisia töitä täytetöinä, ei tärkeille
töille aina löydykään aikaa.
Hyvä keino kyseenalaistaa toimintojen järkevyys on kunnossapidon todellisen omakustannushinnan määrittäminen. Todellisen kustannustason tiedostaminen johtaa toivottavasti siihen, että
tehottomia alueita lakkautetaan tai siirretään niihin erikoistuneille alihankkijoille. Näin on käynyt yleisesti siivous- ja
ruokalapalveluille.
Kunnossapidon ulkoistamisen merkitystä tulisikin miettiä kokonaistoiminnasta lähtöisin. Voiko tuotannon kokonaistehokkuus, yhteistoiminta, osaaminen, resurssointi, yms. parantua, jos
kunnossapito ostetaan alan palveluyritykseltä. Jos pelkästään absoluuttiset
kustannussäästöt ovat tavoitteena, voidaan sanoa, että oma kunnossapito on
ollut epäkunnossa jo pitemmän aikaa.
Kyllä todelliset hyödyt löytyvät kokonaistoiminnan onnistumisesta.

Vanha totuus tulee uudelleen

Oman kunnossapidon kehittäminen
katsotaan usein houkuttelevaksi vaihto- Voiko kunnossapidon ulkoistaa; vuo”Kunnossapitokustannukset ovat vain ehdoksi ulkoistamiselle. Oma kunnos- taako tieto, katoaako yrityksen kiljäävuoren huippu” on tuttu lausahdus. sapito-organisaatio
katsoo
tämän pailukyky tai osaaminen?
Kunnossapidon tasolla on vaikutusta yleensä pienimmän pahan ratkaisuksi
koko yrityksen toimintaan ja sitä kautta ja innostuu erilaiseen kehittämiseen. Kysymystä lienee paras miettiä yritykmyös kilpailukykyyn.
Kehittämiskohteet on kyllä tiedostettu sen strategian kannalta. Onko kunnosEi ole järkevää ajatella, että jos käy- jo aiemminkin, mutta kehityksen toteu- sapito strategisesti tärkeä osa yritystä?
tämme ”normien mukaisen” määrän ra- tus on syystä tai toisesta ontunut.
Onko kunnossapidolla esim. keskeihaa kunnossapitoon, niin homma on
Ydinkysymys onkin oltava: Onko nen rooli tuotekehityksessä? Siis muukunnossa.
omalla organisaatiolla riittävästi potkua kin kuin suunnitelmien toteutus valmiiOlisiko kunnossapidon tasolla suo- jatkuvaan kehittämiseen (= jatkuvaan den kuvien pohjalta.
raa vaikutusta tuotannon laatuun? muutokseen)?
Tietovuotoon palvelutoimittaja ei voi
Hyvä mittari voisi olla TPM:stä tuttu koeikä saa syyllistyä. Seurauksena on
- Mihin halutaan kehittyä?
konaistehokkuus: KOKONAISTEHOK- Millaisia panoksia tarvitaan, jotta ke- aina peruuttamaton luottamuksen meKUUS = SUORITUSKYKY * KÄYTETÄnetys, joka todennäköisesti johtaa asiahitytään oikeaan suuntaan?
VYYS * LAADUNTUOTTO
- Miten varmistetaan ja mitataan ta- kassuhteen katkeamiseen.
Toisin sanoen kaikkien kolmen osate- voitteisiin pääsy?
Ehkä ennakkoluulottominta alihankijän on oltava kunnossa. Ei ole väliä,
kintaverkkoien
rakentaminen on ollut
- Miten varmistetaan nopea reagointi
-

-*
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viime vuosina elektroniikkateollisuudessa. Sama alihankkija voi toimittaa tuotteen merknäviäkin osakokonaisuuksia
kilpailevillevalmistajille.
Palvelutoimittajalla on pyrkimys pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen mikä
edellyttää laadukasta palvelua läpi sopimuskauden. Tämä edellyttää lähes
poikkeuksetta ns. kriiiisen miehityksen
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panuuteen perustuva kunnossapito. Palveluyriis haluaa sitoutua tilaajaan syvemmin kuin pelkästään kunnossapidon
osalta. Asiakkaalle tämä näkyy esim. palvelutoimittajan reagointikykynä kunnossapidon kysyntävaihteluihin ja aitona
kiinnostuksena koko tuotantotoiminnan
tuottavuuden parantamiseen.
Kumppanuuspohjaiselle kunnossapi-
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määräisesti vähän. Erittäin yleistä or
kuitenkin ulkoistamisen kannattavuu.
den mittaamisessa että puhutaan tun
temuksista, ei konkreettisista luvuista.
Miten löydetään sopiva kumppani?
Aluksi olisi hyvä selvittää oma nykytila
sekä lähtökohdat ja tarpeet ulkoistami.

YUT YHDESSÄ YKKÖSIÄ

'ip!

.alikoitumista asiakkaan kunnossapitoon. Avainosaajia ei käytännössä ole
mahdollista myydä tuotantolaitoksen
ulkopuolisiin töihin, jos vaarana on tuotannon häiriintyminen.
Kokonaisvaltaisen kunnossapitomalIin kehittyminen kymmenen vuoden
aikana
Kunnossapidon
ulkoistamismuodin
ehkä kantavimpana ajatuksena on ollut
kunnossapitokustannusten voimakas
karsiminen ja "kiinteän" kunnossapitohenkilöstön vähentäminen.
Palvelujen ostaja on halunnut pkää itsellään kontrollin siitä kuinka paljon palveiuja kulloinkin tanntsee. Palveiusopimuksia on solmiitu aluksi tuntiveloitusperusteisina ja myöhemmin ns. kiinteähintaisina sopimuksina. Usein kunnossapidon ulkoistaminen on tuonut yllätyksiä
mukanaan, kuten halltsemattoman lisälaskutuksen. Paiveiujm ostajan ja myyjän näkemykset kiinteään hintaan sisäiiyvistä asioista ovat olleet ristiriidassa.
On käynyt niinkin, että kunnossapitohenkilöstöä on vähennetty voimakkaasti, mutta kustannukset ovat saattaneet kasvaa.
Kumppanuwpohjainen kunnossapito
Nykyinen suunta näyttäisi olevan kump
3c

tomallille on tyypillistä. että pyritään iöytämään tuotannolle ja kunnossapidolle
yhteisiä tavoitteita ja mittareita, joihin
myös aidosti siioudutaan. Ei ole väliä
johtuuko huono käyiiöaste tai laaduntuotto kunnossapidosta vai tuotannosta.
Ongelma on yhteinen. Kaikkien etu on
saada tuotanto toimimaan optimitasolla.
Kuvassa esitetty kirkkoveneellinen
soutajia kuvaa kumppanuuspohjaista
mallia osuvasti: On joukko ihmisiä, joilla
on yhteinen päämäärä. Kaikkien on
tehtävä saumatonta yhteistyötä parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Itsekkäät pyrkimykset eivät toimi. Kyydittävänä veneessä on asiakas, joka vaatii
soutajia yhä parempaan lopputulokseen. Ei riitä, että vene ja soutajat ovat
olemassa ja hyvässä kunnossa. Tavoitteen saavuttaminen edellyiiää kaikkien
yhteistä sitoutumista.
Kunnossapidon mitattavuus
Kun kunnossapitopalvelunsa ulkoistaneita yrityksiä on haastateltu, on tuttu
vastaus ollut, että kunnossapidon kustannustaso on säilynyt suurin piirtein
entiseliään. Itse palvelu tuntuu joko paremmalta tai entisentasoiselta. Toiminnan laatu on muuttunut ja seuranta on
tarkentunut. Ulkoistamista ylisanoilla
kehuvia tai vastaavasti syvästi pettyneitä on jokseenkin yhtä paljon ja luku-

.
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selle. Olisi myös oltava näkemys siitä
mitä mahdollisia hyviä ja huonoja puolia
ulkoistaminen tuo mukanaan. Nykytila
analyysin teko kuuluu myös kunnossa.
pidon palveluyriiyksen tarjousiyöhön
Kuitenkin ennen toimittajaehdokkaan,
ehdokkaiden mukaanottoa olisi hyvä
valmistella asiaa jonkin verran itse.
Pohdiavia seikkoja ovat mm.
- nykyiset kunnossapitokustannuksel
ja niiden rakenne
-tuotannon tunnusluvut (kunnossa.
pidon vaikutusalueella olevat)
- kunnossapidon onnistuminen tehtä.
vässään
- kunnossapito-organisaation raken.
ne (ikä, osaaminen, henkilömäärä)
kunnossapidon kehittäminen (uu.
det työkalut, koulutus, jatkuvan kehittä.
misen turvaaminen)
-yrityksen tulevaisuuden odotuksei
ja kunnossapidon kyky vastata niihin;
onko muutospaineita näkyvissä?
-voiko ulkopuolinen hoitaa parem.
min kunnossapidon? Miltä osin? Mikä
omassa on parempaa?

-

Kunnossapitotoimittajien vertailu
Suomessa on kolme kunnossapitopal.
veiuja tarjoavaa yriistä, jotka mainos.
tavat voivansa ottaa kokonaisvastuun
lähes minkä tahansa tuotantolaitoksen
kunnossaoidosta. Lisäksi on ioukka
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iienempiä palveluyrityksiä, jotka ovat samasta asiakkaasta. törmätään helposreskiiiyneet rajatulle alueelle.
ti hintakilpailuun erityisesti kiinteähintaiUlkoisesti palveluyriiykset tarjoavat sissa sopimusesityksissä. Tässä tilaajan
iamankaltaisia asioita. Miten yritykset tulisi säilyttää määrätietoinen ote. Hinta
iitten eroavat toisistaan? Tilaajan olisi saadaan näyttämään houkuttelevalta.
>ystyttävä löytämään omat odotukset muiia samalla palvelun sisältö kärsii. Ti>arhaitentäyttävä toimittaja. Kunnossa- laajan tulisi itse tiedostaa järkevä kun)itoa suorittava henkilöstö pysyy UI- nossapidon kustannustaso. Jos toimitroistuksessa useimmiten lähes sama- taja esittää tästä tasosta suuria poikkeaia kuin aiemminkin, joten tältä osin mia, olisi tarkoin selvitettävä poikkeaiääosa tekijöistä on jo tuttuja. Olen- man syyt. Alhaiseen hintaan päästään,
laista on se, kuka toimittajista saa uu- mikäli siirretään osatyöstä ns. lisälaskuien kunnossapidon toimimaan parhai- tettaviksi. Yhteistyö ei ala hedelmällisesen. Toimittajan valintavaiheessa on ti, jos tilaaja ja toimittaja ovat eri mieltä
)alveIun tilaajan tunnistettava omat toi- kiinteähintaisen sopimuksen sisällöstä.
reet ja tavoitteet, ja varmistettava, että Tämä ristiriita on kaatanutkin muutamia
ohittaja kykenee toteuttamaan ne sopimuksia.
nyös pitkällä aikavälillä.
Lopulta palvelupaketin sisällön tulisi
Toimittajaehdokkaalta
selvitettäviä olla ehkä painavin tekijä valinnnassa.
asioita ovat esimerkiksi
Samoin se, että toimittaja (ja sopi-toimintatapa: referenssit, toiminnan mus) pystyy reagoimaan erilaisiin muuaatutaso
tostilanteisiin riittävän joustavasti.
- palvelupaketin sisältö (tässä suuimmat vaihtelut!)
Voiko ulkoistaminen olla positiivinen
-aito kiinnostus tilaajaan. Sitoutumi- mahdollisuus henkilöstölle?
ien nousuihin ja laskuihin
- arvomaailma. Sopiiko yhteen?
Kunnossapidon ulkoistamisen suurin
kokonaispalvelun kustannustaso si- vastustus tulee yleensä toimittajan pal;ältöön nähden (suuret erot!)
velukseen siirtyväksi suunnitellulta hen- kehitystoiminta. Toteutunut kehitys, kilöstöltä. Pelko työpaikan menettämirehittämistyökalut.
sestä tai "heittooussiksi" ioutumisesta
on suuri.
Pelko on osin aiheellinen. PalveluyriCunnossapiiopalvelunhinia
tys ei voi taata henkilöstölleen varmaa
<un useita palvelutoimittajia kilpailee työllisyyttä koko työiälle. Ei tosin takaa
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nykyinen työnantajakaan. Työntekijän
on pystyttävä sitoutumaan uuteen työhön ja mahdollisiin muutoksiin työnkuvassa.
Siirtyminen
kunnossapitoyrityksen
palvelukseen tuo usein myös positiivisia asioita henkilöstölle
- asiakaspinta laajenee: mahdollisuus
keskinya omaan erikoisosaamiseen,
monipuolisempi koulutusmapdollisuus
-tilaajan tuotantovaihtelut voidaan
hoitaa toimittajan resurssipankin kautta
(yli- ja aliiöllisyyden poistuminen)
-tilaajan toiminnan lopettaminenkaan
ei välttämättä johda irtisanomiseen
- imagomuutos: kunnossapitäjä on
kunnossapitoyrityksessä tuloksentekijä, tuotantoyrityksessä usein "kustannustekijä"
-oma vaikutus yrityksen toimintaan
konkretisoituu (tulosseuranta)
Edellisellä sivulla olevassa kuvassa
on esitetty palveluyrityskuiiiurin muotoutumista kunnossapitoyrityksessä.
Muutokset ylipäänsä koetaan usein
haitalliseiksi häiriötek
muuttaa totuttuja käyttäytymismalleja,
vaikka muutostarve pnnistetaankin.
Toisaalta voi kysyä: Jos ei olla valmiita
muuttumaan, voiko todellista kehitystä
ta0ahtua.n
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IFAC Workshop on Future Trends in Automation
in Mineral and Metal Processing 22-24 August 2000 FINLAND
Sponsored by
IFAC - International Federation of Automatic Control
Technical Committee on Automation in Mining,
Mineral and Metal Processing

Other Co-Sponsors
VMY - The Finnish Association of Mining
and Metallurgical Engineers
TEKES-Technology Development Centre, Finland,
Frontiers in Metallurgy 1999-2003 Programme

Organiser and Co-Sponsor
Finnish Society of Automation
SCOPE
The workshop will provide a forum for the presentation of innovations in the field of mineral and metal processing.
The aim is to review State-of-the-artautomation in mineral and metal proceccing and to look at feasible developments for the future.The emphasis is on practice rather than theory.The high-level technical presentations, given
by well known international speakers, together with round table and pane1 discussions presided over by distinguished panellists and technical evangelists, will give participants an excellent opportunity to bring themselves
up to date on the very latest trends in automation in the MMM industry.
Authors are invited to contribute papers in any of the topics listed below:
o Sofi-sensors and Instrumentation
o Artificial Intelligence Techniques for
o Process Identificationand Monitoring
Process Applications
Process Modelling and Simulation
o Fault Detection and Diagnosis
o Multivariable and Robust Process Control
o Plant-wide Control
o Model-based and Predictive Control
Applications should be illustrated with examples of real or simulated processes in the mineral processing and
extractive metallurgy industries or materials and metal production plants.
1 January 2000 Submission of draft papers
D E A D L I N E S:
1 March 2000 Notification of acceptance
Submission of camera-ready papers
1 May 2000

FURTH E R I N F O R M A T I O N A N D AD D R E S C E S FO R C O R R E S PO N D ENCE:
Subrnission of drait papers: Finnish Society of Automation/MMM 2000 Secretariat
Asemapäällikönkatu 12 B,FIN-00520 HELSINKI, Finland
Tel. +358 9 5840 0820 Fax +358 9 146 1650
E-mail: atufin@ibm.net
Internet: http://kepo.hut.fiiIFACMM~Workshop2000

Ruostumaton
viisikymmen-

vuotias.

OyJtA-ROAb
PL 15,68601Pietarsaari
Puh.(06) 7865 I I i,F ~ (06)
x
7865 222

srriirirr sriir
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GTK:n uusi ilme

GTK

Geologian tutkimuskeskus (GTK) uudistaa ulkoisen kuvansa. Talolle on valmistunut graafinen ohjeisto, joka kuvastaa
GTK:n tutkimusta ja sen kasvavaa merkitystä yhteiskunnassa.
'Viime vuodet ovat tuoneet mukanaan toimintaan entistä
selkeämmin tuloksellisuuden ja asiakasnäkökulman", toteaa
GTK:n ylijohtaja Raimo Matikainen. "Uusi kilpailukykyiseen
osaamiseen perustuva toimintatapa tähtää tehokkaaseen ja
avoimeen tiedonkulkuun ja vuorovaikutukseen sekä GTKn
sisällä että sidosryhmien kanssa. Tämä asettaa toiminnalle
myös uusia haasteita. GTKn uusi liikemerkki ja painotuotteiden uusi ilme ovat yksi osa uudistumista".
Merkki kuvastaa GTKn toimintaa monellla eri tasolla. Leikkaus maapallon pinnasta kuvaa GTKn tutkimustyötä maan
kamaralla. Keltainen väri kertoo työn atvokkaista tuloksista,
tiedosta. Sinivihreä väri kertoo maan kamaran lisäksi myös
ympäristöstä, jota GTK tutkii.
GTK-logo on lyhennys pitkähköstä nimestä Geologian tutkimuskeskus.
Geologian tutkimuskeskus, PL 96, 02151 Espoo, puh.
0205 50 11, iax 0205 50 12, http:/lwww.gsi.fi.

Metallien jalostus jalompi
metalIiteo
Suomen teräksen-ja metallintuoffajat ovat saaneet tarpeekseen kutsumanimestään
"perusmetalli".Yhdistyksen
uusi nimi on Metallinjalostajat ry, ruotsiksi ja englanniksi
vanhat nimet kuitenkin säilyvät: "Finlands Stål- och MetallproducentersFörening"
ja "Associationof Finnish
Steel and Metal Producers".

j

-Muutos on alan sisältä lähtenyt. Katsottiin, että nimi Perusmetalliteollisuus
kuvasi vain alan yritysten prosessien alkupäätä eli vain osaa toiminnasta. Uusi
nimi, metallien jalostus, kuvaa paremmin alan yritysten toimintaa, joka on
siirtynyt perustuotannosta yhä pitemmälle jalostettuihin tuotteisiin. Metallien
jalostuksessa korostuu osaaminen ja
uusimpien teknologioden tehokas hyödyntäminen, toteaa Metallinjalostajien
toimitusjohtajaSirpa Smolsiry
Tilastokeskus on jo huomioinut nimenmuutoksen. Sen toimialaluokituksessa ei enää puhuta "Perusmetallien
ja metallituotteiden valmistuksesta",
Lisäksi Metallinjalostajien päätöksellä vaan luokan DJ uusi nimi on "Metallien
teräksen- ja värimetallien valmistukses- jalostus ja metallituotteiden valmistus".
ta ryhdytään teollisuuden alana käyttäNimike 27, joka ennen oli "Perusmemään nimeä metallien ialostus. Metalli- tallien valmistus" on nyt "Metallien jaen jalostus käsittää teiäksen, teräksen lostus" ja nimike 273 "Muu raudan ja
jatkojalostustuotteiden, värimetallien ja teräksen alkujalostus sekä rautaseoskuparituotteiden valmistuksen.
ten valmistus iei ECSC-tuotteeti" on nvi

"Muu raudan ja teräksen jalostus seki
rautaseosten valmistus (ei ECSC-tuot
teet)".
Metalli- ja elektroniikkateollisuuder
päätoimialat ovat tämän muutokser
myötä:
Elekironiikka- ja sähköteollisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostus
Metallien jalostuksen toimialajärjes
töstä käytetään nimeä Metallinjalostaja
(entisen Perusmetallin sijaan). Metallin
jaiostajat on Metalliteollisuuden Kes
kusliiton, METin toimialajärjestö.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sirpa Smolsky,
puh. 09-1923379,
sirpa.smolsky@met.fi
BEF
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50 vuotta energian ja ympäristön säästöä:

Outokummun
liekkisulatus=
menetelmän
voittokulku
jatkuu
MARKKUKYT6,
TECHNOLOGY
OY

TEKNOLOGI/UOHTAJA
OUTOKUMPU

Outokumpu Oy:n Harjavallan kuparisulatolla vuonna 19r
käyttmnotettu liekkisulatusmenetelmä on yksi merkittävimm!
tä suomalaisista huipputeknologian keksinnöistä.
Suomessa sotien jälkeen 1940-luvulla nopeasti vaikeutun
sähköenergiakysymys pakotti myös Harjavallan kuparitehtai
ryhtymään toimiin sähköenergian säästämiseksi. Uuden kup
rinsulatusmenetelmän kehittäminen annettiin Harjavallan te
taiden isännöitsijä John Ryselinin ja d i p h s . Petri Biykin tehi
väksi. Uusi liekkisulatto tuli rakenteille 1948 ja uuden liekkisul
tusmenetelmän käyttöönotto tapahtui 20.4.1 949, mutta alk
vaikeuksien vuoksi siirtyminen uutee
vähitellen seuraavien vuosien aikana.

Hallitseva metallien valmistu
Alunperin liekkisulatus kehitettiin talo
mutta tänä päivänä sen merkitys korostuu entistä enemm,
ympäristöpäästöjen merkittävänä vähenemisenä. Liekkisulatu
sessa käytetään hyväksi raaka-aineen omaa palamislämp<
Malmirikasteiden rikki ja rauta palavat liekkisulatusuunis
muodostaen erittäin korkean lämpötilan, joka sulattaa rikr
teet. Samalla aikaisemmin ilmaan päästetty, ympäristöä sai
tuttava rikkidioksidi saadaan talteen.
Liekkisulatusmenetelmä on ollut merkittävä perusta Oul
kummun teknologian myynnille, joka muodostaa tänään my
yhden konsernin liiketoiminta-alueista. Ensimmäinen liekkisu
tuslisenssi myytiin 1956 Furukawalle Japaniin. Tänä päivä
maailman primäärikuparista noin 50 % j a nikkelistä noin 30
valmistetaan liekkisulatusmenetelmällä.Outokummun kupa
ja nikkelin liekkisulatuslisenssienmäärä on jo 44 kpl, minkä
säksi liekkisulatussovelluksia on kehitetty myös lyijyn valmisti
seen.
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Markku Kytö Curriculum Vitae
m.....

1947 Syntyuyt Tampereella
1966 Ylioppilas, Tapiolan Yhteiskoulu
1971 DI, TKK Vuoriteollisuusosasto
1979 TkL, TKK Vuoriteollisuusosasto
1972-1982 Assistentti, d v s apd.prof.,

1989-1993 T;rkimusjohtaja,
Ourokumm Research Ov

Liekkisulatuksen uusin kehiiysvaihe on iiekkikonvenointi, joka
otettrin ensimrnaisend käyttöon Kennecottin Utahin sulatossa
Yhdysvalloissa.

-

üekkikonvertointi uusin kehitysvaihe
Outokummun liekkisulatusmenetelmän uusi sovellus on kuparin liekkikonvertointimenetelmä, joka korvaa kuparin toisen valmistusvaiheen konvertointimenetelmät. Yhdistetyn liekkisulatus-liekkikonvertoinnin etuna on erittäin suuri ympärisiöystävällisyys: yli 99.9% rikistä saadaan talteen samalla kun kuparin
tuotantokustannukset alenevat ja työskentelyolosuhteet paranevat. .Outokumpu kehitti uuden liekkikonvertointimenetelmän yhdessä yhdysvaltalaisen Kennecott Corporationin kanssa,
jonka uudessa sulatossa Salt Lake Cityssä Utahissa menetelmä
otettiin ensimmäisenä käyttöön vuonna 1995.
Outokummun viimeisin leikkisulattoteknologiaa koskeva sopimus tehtiin vuoden 1999 alussa Southern Peru Copper Corpcrationin kanssa koskien teknologian, laitteiden sekä teknisten
palvelujen toimitusta Ilon kuparisulaton modernisointiprojektiin Perussa. Southern Peru tulee korvaamaan olemassa olevat
sulatus- ja konveriointilinjat uusimmalla Outokummun liekkisulatusprosessilla sekä Kennecott-outokumpu- iiekkikonvertointiprosessilla.
Ilon sulanoprojektissa on parhaillaan menossa suunnitteluvaihe, jossa on outokumpulaisia yhteensä noin 30 henkilöä.
Projektin yleissuunnittelusta vastaa Kvaerner Metals Kaliforniassa USA:ssa. Outokummun laitetoimitukt Ilon sulatolle alkavat
vuonna 2001 ja projektin takaraja on 2006, johon mennessä
Southern Peru Copper Corporationin on valtion kanssa tehdyn
ympäristönsuojelusopimuksen mukaan saatava nykyisen sula-

Haqavallan kupansulaton suunnitteliloita uudessa liekkiuunissa
23 3 1949 Vasemmalta lukien Vli-insinMriJohn Ryselin, sularon
päällikkö Toivo Toivanen ja diplÖrni-insinaön MaitiAlhopum.

ton päästöt kuriin. Ilmapäästöt täyttävät Ilo-projektissa sekä
Perussa että kansainvälisestivoimassa olevat standardit.

Kustannussäästöjäja pienentyneitä päästöjä
sulattojenverkottumisella
Lähivuosien merkittävin uusi sovellus tulee olemaan liekkikonvertoinnin soveltaminen niin, että osa syötteen rakeistetusta
kuparikivestä ostetaan muilta kuparisulatoilta. Tällaisen sulattojen työnjaon ja verkottumisen seurauksena vanhaa ja ympäristöpäästöjen kannalta ongelmallisempaa Peirce-Smith -kuparikonvertointikapasiteettia voidaan sulkea. Samalla viimeksi
mainittuun mahdollisesti liittyvä ja vapautuva rikkihappokapasiteetti voidaan edullisesti hyödyntää rikin sitomiseksi rikasteiden primäärisulatusta kasvattamalla.

K e h i i ö jatkuu yhä
Liekkisulatukseen on koko sen historian ajan kohdistunut ja
edelleen kohdistuu voimakas tutkimus- ja kehityspanostus. Asetetuista tavoitteista kenties haastavin on raaka- eli blisierkuparin valmistus kuparikiisurikasteista suoraan yhdessä liekkiuunissa, ilman konvertointivaihetta. Tällainen onkin jo toteutettu vähärautaisille kuparirikasteille (Glogow, Puola 1978 ja Olympic
Dam, Australia 1988).
Välivaiheena - tiellä kohti tavanomaisten, rautapitoisempien
kuparirikasteiden yksivaiheista kupariksi sulatusta - tulee olemaan sellainen liekkisulatustapa, jossa kuparia tuottavaan liekkikonvertointiuuniin syötetään suoraan myös rikasteita. Näin
terminologinen ja tekninenkin raja liekkikonvertoinnin ja suoran
blisterliekkisulatuksen välillä tulee häviämään pois.

Ympäri&jpäWöt Kotonsopimuksen mukaisia
Päästöjen vähentäminen on noussut yhdeksi tärkeimmistä globaaleista ympäristötavoitteista Rion ympäristöjulistuksen
(1992) ja Kioton ilmastosopimuksen (1997) jälkeen. Näillä sopimuksilla on ollut huomattava vaikutus sekä kansallisiin että
kansainvälisiin standardeihin ja lainsäädäntöön ja myös paljon
energiaa käyttävä metalliteollisuus pyrkii täytiämään ko. ympäristöfavoitteet Simä on merkittdvänä apuna Iiekkisulatustekno+
logia
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Suomessa Outokummun Harjavallan kuparisulatto on vuodesta 1989 lähtien vähentänyt vuosittaisia rikkipääst
vaneesta tuotannosta huolimatta aikaisemmasta 10 000 tonnista 3 300 tonniin, mikä vastaa vain 18 kg:aa rikkidioksidi&
metallitonni. Monilla Outokummun kilpailijoilla vastaavat luvut
voivat olla jopa 50-100 kertaa korkeampia.
On arvioitu että ilman Outokummun liekkisulatusteknologiaa koko maailman vuotuiset rikkidioksidipäästöt olisivat 5-10
miljoonaa tonnia nykyistä korkeampia.

üekkisulatusteknologiavastaa myös uuden
vuosituhannen haasteisiin

rinvalmistukselle uudet, entistä tiukemmat ympäristönormit,
koska käytettävissäon Kennecott-Outokumpu -1iekkikonvertointiteknologlaa. Liekkisulatusteknologia tuleekin mitä ilmeisimmin
,olemaan ainoa teknologia,.joka pystyy vastaamaan uuden vuosituhannen kaikkein tiukimpiinkin standardeihin.
Liekkisulatus on ratkaisu myös vanhojen tuotantolaitosten
teknisiin ja ympäristöongelmiin. Lukuisa määrä vanhoja sulattoja eri puolilla maailmaa on lähivuosina joko saneerattava tai
suljettava vanhentuneina. Liekkisulatus tarjoaa kuparin ja nikkelin valmistuksen kasvaviin tuottavuus- ja ympäristövaatim..'siin parhaan mahdollisen teknologian pienin investoinneir
! " " "okustannuksin.0

Metallituotannon ympäristövaatimukset korostuvat erityisesti
sellaisissa väestörikkaissa maissa kuin Kiinassa ja Intiassa, kun
ne alkavat lisätä tuotantoaan ja kulutustaan Euroopan nykyiselle tasolle. Kun näiden maiden sulatot laajenevat keskikokoisiksi
ja suuriksi laitoksiksi, Outokummun liekkisulatusteknologiaa
käyttäen voidaan saavuttaa merkittäviä etuja mm. energian
säästössa, rikkipäästöissä ja metallien talteensaannissa.
Nykyistä liekkisulatusteknologiaakäyttäen voidaan parantaa
merkittävästi myös työolosuhteita, samoin kuin voidaan myös
vähentää sulaton lähistöllä asuvien terveysriskejä. Hyvä esimerkki tästä on Norddeutsche Affinerie AG:n sulatto Hampurin
keskustassa Saksassa.
Yhdysvalloissa, Japanissa ja Euroopassa on asetettu kupa-

Liekkisulatusperhe
kasvaa - lisenssejä jo 44 kpl
Kuparisuiatus
1949
1956
1966
1967
1970
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1974
1975
1976
1978
1979
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988

Outokumpu Oy, Harjavalta, Suomi
Furukawa Co Ltd, Ashio, Japani
Combinatul Chimico Metalurgic, Baia Mare, Romania
.The Dowa Mining Co Ltd, Kosaka. Japani
Nippon Mining Co Ltd, Saganoseki, Japani
Sumitomo Metal Mining Co Ltd, Toyo, Japani
Hindustan Copper Ltd, Gatshila, Intia
Peko Wallsend Metals Ltd, Mount Morgan, Australia
Hibi Kyodo Smelting Co Ltd, Tamano, Japani
Norddeutsche Affinerie AG, Hampuri, Saksa
Nippon Mining Co Ltd, Hitachi, Japani
Karadeniz Bakir Isletmeleri AS, Samsun, Turkki
Peko Wallsend Metals, Ltd, Tennant Creek, Australia
Nippon Mining Co Ltd, Saganoseki, Japani
Hindustan Copper Ltd, Khetri. Intia
Rio Tinto Minera SA, Huelva, Espanja
Phelps Dodge Corporation, Playas, Yhdysvallat
Gecamines, Luilu, Zaire
Kombinat Gorniczo-Hutniczy Miedzi. Glogow, Puola
Korea Mining and Smelting Co Ltd, Onsan,
Korean Tasavalta
Norilskii Gorno-Metallurgicheskii Kombinat, Norilsk,
Venäjä
Caralba Metais SA, Camacari, Brasilia
Philippine Associated Smeltins- and Refininq
- Co, Isabel.
Filippiinit
Jiangxi Copper Corporation, Guixi, Kiina
Mexicana de Cobre SA. EI Talo. Meksiko
MDK G Damianov, Srednogorie, Bulgaria
Corporaci6n Nacional del Cobre de Chile,
Chuquicamata, Chile

1988 Magma Copper Co, San Manuel, Yhdysvallat
1988 Roxby Management Services Fty Ltd, Olympic
Australia
1995 Compafiia Minera Disputada de las Condes SA, Chag
Chile
1995 Kennecott Corporation, Utah, Yhdysvallat
1998 Indo-Gulf Fertilisers & Chemicals Ltd., Intia
1998 Jinlong Copper Co Ltd, Tongling, Kiina
2001 Eoliden Mineral AB, Ronnskar, Ruotsi
2001- Southern Peru Copper Corporation, Ilo, Peru

Kuparikonvertointi
1995 Kennecott Corporation, Utah, Yhdysvallat
2001- Southern Peru Copper Corporation. Ilo, Peru

Niwrellsuiatus
1959
1972
1973
1981

Outokumpu Oy, Harjavalta, Suomi
Western Mining Corporation Ltd, Kalgoorlie, Australia
BCL Ltd, Selebi-Phikwe, Botswana
Norilskii Gorno-Metallurgicheskii Kombinat, Norilsk,
Venäjä
1992 Jinchuan Non-Ferrous Metals Co, Jinchang, Kiina ,
1998 Mineracao Serra da Fortaleza Ltda, Fortaleza, Brasili,

Muut soveiiukset

.

Liekkisulatusmenetelmaä hyodynnettiin pyriittisulatuksessa Outokummun Kokkolan rikkitehtaalla 1962-77. Lisäksi Iiekkisulatussovelluksia on kehitetty myös lyijyn valmistukseensekä jätteiden (mm. iafosiitin ia biomassan) käsittelwn.
..

Geofysiikan
suurkonferenssi
Suomessa
PROFESSORI M A R K K U PELTONIEMI

TEKN lLLI N EN K O R K E A K O U L U

EAGE:n suurkonferenssi Helsingissä kesäkuussa on onnellisesti
ohi. Aiheeseen kannattaa vielä palata, koska Suomen vuorimiehet olivat järjestelyissä vahvasti mukana ja kyseessä oli kuluvan
vuoden suurin kansainvälinen konferenssi Suomessa.

Monivuotiset valmistelut
Euroopan sovelletun geofysiikan järjestö EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) on yli viidentuhannen öljynja malminetsintäasiantuntijanmuodostama yhdistys, jolla on jäseniä yli yhdeksässäkymmenessä maassa. Järjestön kotipaikka
on Hollanti. EAGE järjestää vuosittain jossain Euroopan kaupungissa vuosikokouksensa ja sen yhteydessä tieteellisen konferenssin tuotenäyttelyineen. Tänä vuonna oli vuorossa ensi kertaa Suomi ja Helsinki, 7-1 1 kesäkuuta. Konferenssin painopiste on perinteisesti ollut öljynetsinnässä, niin myös Helsingissä.
Virallinen kutsu Suomeen esitettiin vuonna 1995, mutta
kutsua edelsi lähes 10 vuoden valmistelutyö. Insinöörigeologian
ja geofysiikan laboratorion TKK 1GE:n lisäksi näissä valmisteluissa oli erittäin suuri osuus myös Helsinki-Finland Congress Bureaulla. Paikallisen järjestelytoimikunnan työ alkoi virallisesti
vuoden 1998 alussa. Vaikka virallinen järjestelyvastuu olikin
EAGE:n toimistolla, oli myös järjestelytoimikunta enenevästi
työllistetty hankkeessa koko sitä edeltävän vuoden. Toimikunnan puheenjohtajana toimi vuorineuvos Jaakko Ihamuotila ja
pääsihteerinä professori Markku Peltoniemi. Viimemainitun toimikausi EAGE:n presidenttinä alkoi mvös virallisesti Helsinain
konferenssin paattyessa

Mitä ja miksi tutkitaan
Vuoden 1973 energiakriisin eräänä syynä oli huoli tunnettujen
öljy- ja malmiesiintymien nopeasta hupenemisesta. Tänään ovat
tunnetut varannot suurempia kuin tuolloin - miksi? Markkinavoimat eli raakaöbyn ja metallien lähes ennätyksellisen alhaiset
hinnat ovat suoraa seurausta tästä tilanteesta.
Vastaus on etsintämenetelmien kehityksessä yhdessä uuden
tietotekniikan kanssa. Uudet satelliittipaikannusmenetelmät,
uudet mittalaitteet ja uudet atk-pohjaiset tutkimusmenetelmät
ovat aiheuttaneet perinpohjaisen muutoksen öljyn- ja malminetsinnän työtapoihin ja työkaluihin. Öljynetsintä, joka on maailmanlaajuisestivaikkakaan ei Suomessa suuri teollisuudenala, voi
uusilla menetelmillään paitsi paikantaa uusia esiintymäkohteita
tuhansien metrien syvyydestä myös seurata öljykenttien ja -reservien muutosta ajan kuluessa kenttien tuotantovaiheen aikana.
Tämä ns. 4D seisminen menetelmä on eräs oleellinen osatekijä
siinä kehityksessä, joka on johtanut etsintätulosten ratkaisevaan
tulodkustannussuhteen paranemiseen. Vielä 1970-luvulla oli
tuotetun öljybarrelin hinnassa eisintäkustannusten osuus 10-15
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1.1.1943 Kauhajoella
Ylioppilas 1961 Kauhajoen yhteislyseo
Diplomi-insinööri 1969, Tekniikan tohtori
1983, Teknillinen korkeakoulu, Vuo'rireollisuusos1sto
Työtehtävät
Finnprospecting Ky, tutkimusinsinööri
1969-70
Suomen Akatemia. tutkimusassistrntti
1970-73
Geologian tutkimuskeskus, IentoniittausyksikkU 1973-82
Teknillinen korkeakoulu, geofysiikan apulaisprofessori 1983
professori 1998EAGE Helsinki '99 Local Ad";-m Cnmmittee V;r.r Chairi
1998-99

lisuuden tavoitteena ensi vuosituhannella on luku 2 dollaria per
barrel. Jos ja kun tähän päästään, näiden energialähteiden saatavuus on turvattu erittäin pitkälle tulevaisuuteen.
Suomessa ei öljy- ja vuoriteollisuuden ulkopuolella ole juurikaan käsitystä siitä, kuinka merkittävästä teollisuudenalasta on
kyse koko maailman mittakaavassa, koska geologisia edellytyksiä öljynetsintään Suomesta ei ole. Tässäkin mielessä konferenssin saaminen Suomeen oli merkittävä asia. Malminetsinnän sovelluksissa alan suomalainen osaaminen on kansainvälistä kärkitasoa. Monet alkujaan öljyn- ja malminetsintään kehitetyistä
menetelmistä ovat nykyisin myös sovellettavissa ympäristön ja
maan likaantumiskohteiden kartoituksee

Järjestelyistä kiitosta Suomelle
Helsingin konferenssi toteutui vaikeuksista huolimatta lähes
suunnitellussa laajuudessa: saldo oli 2300 ulkomaista ja 100
kotimaista kokousvierasta. iaitenäyttelyssä, jonka pinta-ala oli
3800 m', oli osastoillaan esillä noin 150 yritystä, joista neljä
suomalaista - Geologian tutkimuskeskus, Fortum Oil and Gas,
Suomen Malmi Oy ja Fintact Oy. Kokouksen tieteellisessä osassa
järjestettiin kuusi rinnakkaista esitelmäsessiota sekä poster-esitelmäsarja, ja esitelmien kokonaismäärä kohosi seitsemäänsataan. Lisäksi järjestettiin kenttäretkiä, täydennyskoulutuskursseja sekä workshop-tilaisuuksia, joten ohjemassa oli valinnan varaa. Vapaamuotoisen iltaohjelman kohokohta oli Tapiolan Kuoron konsertti Finlandia-talossa. Vielä on syutä erityisesti mainita
Helsingin yliopiston Kirjaston toteuttama Nordenskiöld-karttakokoelman näyttely sekä Suomen Kiviteollisuusliitonja Geologian tutkimuskeskuksen myötävaikutuksella toteutettu Suomen
rakennuskivituotteiden ja -esiintymien näyttely.
Se, että järjestelyt ja tekniikka toimivat suunnitelmien mukaan oli mieluisa yllätys monille ulkomaisille vieraille ja näyttelyyn osallistujille, ja Messukeskus sai aiheellista kiitosta kokouspaikkana. On yllättävää, että Euroopassa vain Amsterdam ja
Helsinki pystyvät tarjoamaan tätä tasoa olevat tilat, joissa on
sekä suuret näyttely- että luentosalitilat saman katon alla.

lava Geo-applet -kilpailunpääpalkinto
iKkhon
Konferenssin yhteydessä järjestettiin alan opiskelijoille mahdollisuus esitellä menossa olevia opinnäyte- ja tutkimustöitään

TuotenäyttelyHelsingin
Messukeskuksessaoli
oleellinen osa
tapahtumaa.

Erässuomalaisista
näytfelyosastoista
oli fintaci 05

alan työnantajille. Samassa yhteydessä järjestettiin maailmanlaajuisen lava Geo-Applet -ohjelmointikilpailun palkintojen jako,
koska kilpailun pääpalkinto tuli Suomeen. Kilpailu oli avoin kaikille järjestävien tahojen yli 20.000:lle henki1
erityisesti opiskelijajäsenille suunnattu. Kilpailun pääpalkinnon
voittajaksi kansainvälinenraati valitsi yksimielisesti tekn. yo Kimmo Korhosen, joka on TKK:n opiskelija, pääaineenaan sovellettu
geofysiikka. Palkinto, joka käsitti paitsi kunniakirjan myös erittäin huomattavan stipendilahjoituksen, luovutettiin hänelle konferenssin yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa8.6.1 999. Palkinnon luovuttivat Kimmolle Brian Russell, President SEG sekä
Markku Peltoniemi, President EAGE.
Kimmo Korhosen voittoisa Applet-sovellus koskee Maan
magneettikentän mallintamista. Sovellus samoin kuin muutkin
palkitut työt ovat nähtävissä verkkosivulta <httpJ/contest.seg.
org/appleWentries.html>.

Vaikeuksia ja opiksi otettavaa
Kun konferenssipaikan valinta vuonna 1995 kohdistui Suomeen, eräs tärkeä peruste oli länsimaisten öljy-yhtiöiden tuolloinen suuri kiinnostus juuri avautuneita Venäjän markkinoita
kohtaan. Kuten nyt tiedämme, kehitys tässä suhteessa on ollut
paljon ennakoitua hitaampaa, mikä osittain vaikutti myös Helsingin konferenssin kiinnostavuuteen tälle kohderyhmälle. Ylivoimaisesti suurin ongelma järjestäjien kannalta - ja tosiasia,
johon meillä ei ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa - oli raakaöljyn ja metallien hintojen romahtaminen syksyllä 1998. Tämä
on johtanut etsintäkohteiden karsintaan ja sitä kautta alan kaikkien aktiviteettien supistamiseen varsinkin öljynetsintäsektorilla.
Tämä valitettavasti näkyy myös Helsingin konferenssin tuloksissa, kaikista markkinointiponnisteluista huolimatta. Tätä taustaa
vasten voidaan saavutettuja osallistujamääriä pitää hyvinä, jopa
erinomaisina. Eräät muut alan järjestöt ovat joutuneet joko kokonaan peruuttamaan tai ainakin siirtämään konferenssejaan
samasta syystä.

1999
Eräs vaikeus, johon toivoisi löytyvän toimivan ratkaisun tulevia konferenssijärjestäjiä ajatellen yleisestikin, on pk-yritysten
kansainvälistyminenja sille saatavissa oleva tuki. Suomessa toimii alalla joukko pk-yrityksiä. joiden osaamisen ja tuotteiden
markkinointi Messukeskuksessa maailmanlaajuiselle asikaskunnalle ei onnistunut, koska mitään rahoitustukea tähän tarkoitukseen ei saatu. Järjestelytoimikunnan lukuisista yrityksistä
huolimatta ei ollut löydettävissä sellaista rahoitustahoa, joka
olisi voinut tukea pienyritysten osallistumista kansainväliseen
tuotenäyttelyyn Suomessa - ulkomailla kyllä.
Kun kiitän Teknillistä korkeakoulua sekä moninaisia vuoriteollisuustahoja konferenssille osoitetusta tuesta,'voi tietysti kysyä, oliko ponnistus kaiken vaivan arvoista? Vastaisin omana
käsityksenäni että oli, sekä TKK:n että alan kaikkien suomalaisten toimijoiden osalta. Saimme kansainvälistä näkyvyyttä,
voimme osoittaa, että Suomessa on sekä järjestelyteknistä että
itse tutkimusalan monipuolista osaamista, ja saimme tulevaisuutta ajatellen sellaisen verkostoitumispohjan, mikä ei mitenkään muutoin olisi ollut mahdollista.0

Big geaphysicalconftmnce in Finland
ur6pean Association of Geoscientists & Engin
) held lts 61st Conference and Technical Exhibitio
ki in June 1999. The conference, the biggest of all
fic meetings in Finland this year, had an attendance
400 delegates and 150 companies, and a total of 700
nical papers were presented. The review wmrnarizes
. highlights and learnings from this major Europr-?nt in petroleum and minerals exploration, which \
anged for the first time ever in Finland.
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The Faculty of Chemical Engineering (Kemisk-tekniska fakulte
teniKemiallis-teknillinen tiedekunta). or KTF for short. wa
founded in 1920 two years after the university, Abo Akademi
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had been founded in its present form in Turku (Abo). The start
with two chairs, one in Chemical Technology (Waiter Qvist), and
one in Forest Products Chemistry (Erik Hägglund). was facilitated by a donation from the Finnish industry. Thus, cooperation
with industry has been important throughout the history of the
KTF. Over the years, the faculty has grown considerably, and today the number of professors approaches 20, but the coherence between the different units of it has still been maintained.

The faculty
The Faculty of Chemical Engineering has presently 600 students
enrolled, corresponding to about 10 % of the students of the
university (Figure 1). About 120 of the students are post-graduate, pursuing higher degrees (Licentiate or Doctor of Technology). There are two degree programs: The traditional one, Chemical Engineering, and, since 1996, a program in Computer
Technology. About 80 students are admitted to the former program, while the admission to the latter program has followed
the plans outlined in Figure 2. Studies take between 5 and 6
years, and 180 credits are required for the Master’s degree (diplomingenjör/diplomi-insinööri).
The faculty consists of 10 laboratories and some independent groups, as depicted in Figure 3. A clustering into three
main areas (depicted by large lakes in the figure) can be made;
the students can choose between topics related to chemistry,
pulp and paper chemistry, and process engineering. However,
the number of common courses is considerable and it is possible to combine courses from the different main categories.
Thus, the students are given a broad education, which has
turned out to be advantageous, since they usually find an employment easily when they graduate. In a recent survey, only
one student of those who graduated in 1998 was reported to
be unemployed a t the time of the query. Because of the fact
that most of the students have a bilingual (Finnish-Swedish)
background, the fresh engineers often find positions where use
of both languages is required, e.g., in companies with activities
in the Nordic countries.
About two thirds of the facultv’s fundina (65 Mmk in total

-

sources, mainly from the industry,
the Technology Development Center
pekes). the Academy of Finland,
and European research programs. A
strong growth in the external funding has been the prerequisite for the
expansion, especially within postgraduate studies and research. The
quality of the research is reflected by
the participation of groups in large
research projects and programs. Research teams from the faculty are
desired partners in national and international projects. Another indication of the quality of the research is
given by the number of publications
in international referee journals per
employee. In a survey published in
1995, the faculty was very successful in this respect, partly due to active international contacts, but also
because of traditions to publish research results in international journals.
The number of degrees awarded
during the last six yeak has been depicted graphically in Figure 4. As can be seen from the figure,
the number of Chemical Engineer degrees (DI) may vary considerably from one year to another, but seems to have (been)
stabilized on a level close to 60 engineers annually, which is
the present goal of the faculty. As for higher degrees, the faculty was especially successful in 1998, awarding 13 Doctor of
Technology degrees (TkD).
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The faculty facilities are distributed over the "Akademi
blocks" close to the Cathedral of Turku, with main activities in
the Axelia, the Gadolinia, and the Domus (faculty office) buildings. In 1997 a new part of the Axelia building (Figure 5, next
page) was inaugurated and since then seven of the faculty's ten
laboratories work under the same roof.

+

The laboratories
The laboratories of the faculty are of small or medium size. with
one or two professors and a permanent staff of 2-5 persons. In
addition to these, there are typically 10-20 students pursuing
higher degrees (Licentiate
or Doctor of Technology)
Fig 5
but also post-doctoral researchers, practically all financed by external funds.
The laboratories are next
presented in alphabetical
order. For more detailed information about the laboratories the reader is referred to their home pages,
found
under
http://
www.abo.fi/faklktf.
Analytical Chemistry
A leading phrase for the
activities of the Laboratory
of Analytical Chemistry
(Analytisk kemVAnalyyttinen kemia) is "Without
analysis chemical engineering is blind. An analytical
method is useful only
when we know its limits,
and the result of an analysis is correct only when we
know its errors." Development of analytical procedures provides advanced
methods to determine new
substances in more complicated matrices and in a
wider range of applications, which make it possible for other branches of
science and technoloav to
solve their problem;
Understanding the theoretical background of an analytical method is a necessity for the successful
application of the method. The main task of analytical chemistry
as a branch of science is, thus, to develop new theories and methods.
Research areas include development of chemical sensors for
process and environmental monitoring and clinical applications, studies of electrically conducting polymers for analytical
applications, mainly for use as sensor material, and process analytical chemistry. An independent group, the Center for Process Analytical Sensor Technology (Prosens), works in close connection to the laboratory. An interesting research topic within
process analytical chemistry is sequential injection methods for
automatic on-line analysis in industrial processes. Examples are
given by monitoring magnesium in extraction processes, and
determination of sulfur dioxide in stack gases. The ion sensors
developed are also robust enough to be used either as in-line
measurements or as detectors in on-line analysis systems. The
laboratory is also well equipped with modern analytical instrumentation. For instance, with the LA-ICP-MS instrument it is
easy to analyze solid materials, e.g., metal alloys.

..

Forest Products Chemistry
Wood and other tree biomass is the most abundant renewable
material on earth. Thorough knowledge of wood and its constituents is of great importance in order to meet present and future needs of materials in a sustainable way. The activities of the
Laboratory of Forest Products Chemistry (Skogsprodukternas kemVMetsätuotteiden kemia) are
focused on wood components using advanced
analytical
techniques.
Wood components are
followed along the route
to fibers (pulp) and paper.
A main aim is to investigate and understand
reactions, phase transitions and interactions in
pulping and papermaking
on the molecular level.
The environmental chemistry of pulping and papermaking is also a topic
of research. Broader utilizetion of wood, including, e.g., natural special
chemicals or functional
food constituents, is a
further goal of the research efforts.
Courses are given in
wood and fiber chemistry, including the process
chemistry of pulping and
papermaking. Analytical
techniques for pulp and
paper research are also
treated, both theoretically and in practical laboratory work.
Heat Engineering
The activities of the Heat Engineering Laboratory (Värmeteknikl
Lämpötekniikka) are mainly focused an heat and mass transfer,
thermodynamics, fluid mechanics and dynamics in process models. Pre- and postgraduate courses on these topics, as well as
on process optimization and artificial intelligence, are given by
the laboratory. The courses are designed to prepare the students
to solve real-word problems in their future profession, so the focus is on global principles rather than on specific (narrow) knowledge.
In the research a central theme is modeling of industrial
processes, which are simulated in order to investigate and improve existing units or to design new process concepts. The laboratory has been involved in extensive modeling and analysis of
iron and steel making processes. In particular, models for simulation and interpretation of measurements from the ironmaking blast furnace have been developed. In steelmaking, an important research topic is thermal modeling of metallurgical ladles and converters. The activities in fluid mechanics may be
exemplified by modeling of two-phase flow in (circulating) flu-

Vuoriteollisuus
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idized beds. As for artificial intelligence, mainly neural networkbased models for pattern recognition and prediction have been
studied and applied. Furthermore, methods for optimization of
process units and systems are studied.

Industrial Chemistry
The Laboratory of Industrial Chemistry (Teknisk kemifieknillinen
kemia) gives courses in chemical reaction engineering, heterogeneous catalysis, and computer aided chemical reaction engineering, just t o mention a few. The research at the laboratory is
focused on three main areas: Catalysis, chemical kinetics and
chemical reaction engineering. The research topics form a logical path from laboratory synthesis t o full-scale production, and
they fit well with the main goals of industrial chemistry and
chemical reaction engineering: To utilize chemical reactions for
industrial production. The knowledge is applied in several fields
ranging from environmental protection to the synthesis of fine
and special chemicals.
The work in the field of catalysis is well recognized; in 1995
catalysis was chosen by the Ministry of Education t o one of the
core areas of Åbo Akademi and the laboratory became a partner
of two research projects financed by the European Union. Another major field is chemical reaction engineering, which today
comprises mathematical modeling, simulation and optimization of chemical reactors in the design of new processes and
modification of existing ones.

inorganic Chemistry
The Laboratory of Inorganic Chemistry (Oorganisk kemi/Epäorgaaninen kemia) works in close cooperation with an independent group, the Combustion Chemistry Research Group
(Förbränningskemiska forskningsgruppen/Palamisen kemian
tutkimusryhmä); the two units are here treated as an entity. The
laboratory has two main research areas: Materials chemistry
and chemistry in combustion processes. The students are introduced into the field by a thorough understanding of the principles of chemical equilibrium, homogeneous as well as heterogeneous. The view is next widened through courses in high temperature thermodynamics, in combustion chemistry and in the
chemistry and physics of silicates as well as in the basic concepts of metallurgy and corrosion. The laboratory is well equipped with instruments, e.g., SEM, pressurized TGA, dilatometer,
and XRD. At present, an atomic force microscope (AFM/STM) is
being procured.
In the research in inorganic chemistry, silicate chemistry has
played an important role for the laboratory. These activities also
led into research and development work on bioactive glass materials, which is a field of enormous future expectations. Other
interesting research topics are corrosion phenomena and mechanisms, and surface electrochemistry. Chemical processes in
combustion systems were in the focus of research already in the
1970's, when the first studies on ash deposit formation on heat
exchange tubes in boilers were initiated at the laboratory. This
work was extended t o similar problems in black liquor recovery
boilers, and later to studies of nitrogen oxides and other flue
gas emissions. In the late 1980's the activities were broadened
to details in novel combustion and gasification concepts, such
as pressurized fluidized bed combustors and gasifiers, but also
to combustion in large diesel engines. In 1987 an independent
unit, the Combustion Chemistry Research Group, was formally
founded. The group acted as coordinator for two large national

energy research programs on combustion and gasification (LIEKKI 1988-1 992, LIEKKI 2 1993-1 998). The work is characterized
by close interaction with the energy and equipment manufacturing industry, and the group participates in many international
research activities including several EU research programs. Research is today focused on the development of new, cleaner and
more efficient combustion technologies such as pressurized fluidized bed combustion, and integrated gasification combinedcycle processes.

Paper Chemistry
The Laboratory of Paper Chemistry (Papperskemi/Paperikemia)
gives pre-graduate courses in all aspects of papermaking, i.e.,
paper technology, paper chemistry, paper physics, pigment coating, paper and board converting, and graphic art. Post-gradual courses are given in paper chemistry, pigment coating chemistry, and pigment coating technology.
The research is concentrated on three main subjects; paper
chemistry, paper physics, and pigment coating. In paper chemistry the research effort is focused on the effect of detrimental
substances (DS) on the efficiency of retention aids (cationic
starch, polyacrylamides), considering factors such as internal
cleaning of the paper machine circulation water with evaporation or with fixatives, flocculation of fibers in presence of DS as
well as physico-chemical characteristics of DS. The research in
paper physics mainly studies the flocculation behavior of fibers
in flow, and the natural tendency for fibers t o build flocs, measurable by a specially designed device. The main research theme
is, still, the pigment coating, where contributions have been
made to the understanding of the blade coating process and
film-press coating. Central instruments for coating research
have been developed at the laboratory, e.g., the ÅA-GWR meter
for measuring water retention. The present work is concerned
with the reactions between the coating color components,
evaluated in the coating dispersion as well as during drying. The
influence of the coating layer structure on the absorption characteristics of fluids, and on the chromatographic separation of
printing ink has also been studied. Finally, the movements of
particles in the coating dispersion during shear, and consolidation of the coating layer, are being studied by simulation.

Polymer Technology
Polymers are fundamental to major industries involved in the
production of plastics, fibers, rubber and elastomers, engineering composites, coatings, adhesives and films. Interests in
high-tech applications of polymers, e.g., utilization of their
electrical and optical properties as well as biomaterials, are rapidly growing. The research activities of the Laboratory of Polymer Chemistry (Teknisk polymerkemifieknillinen polymeerikemia), this year celebrating its 25th anniversary, reflect the national and international growth of the polymer field. The activities
cover a broad spectrum of macromolecular science including
monomer synthesis, organometallic synthesis, polymerization,
functional polymers, physical characterization, aging and stabilizing agents, controlled release phenomena, electron beam
processing, mechanical behavior and analysis, and development of composites and new materials.
Teaching includes basic elements in polymer chemistry and
applications, including methods for synthesis and analyses, polymer production and processing. The advanced courses are oriented towards adhesion and surface properties, biopolymers,
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catalysis and coordination polymerization. The laboratory continuously accepts under-graduate students as trainees Research
activities range from basic research to commercialization of
products and processes. For instance in polymer synthesis, the
activities include new single site catalysts for polymerization
(metallocenes), synthesis of functional monomers and oligomers, functional polyolefins, dendrimers and functionalized lattices. In the field of biomaterials, in turn, non-toxic catalysts,
drug delivery systems, biocompatible materials and diagnostic
materials are studied.
Process Control

In addition t o modeling, identification and control, the Laboratory of Process Control (ReglertekniUSäätötekniikka) gives basic
education in mathematics and electrical engineering. Examples
of courses offered are Modeling and Control of Stochastic Systems, Signal Processing, Control Structures, Sequential Control,
Advanced Control Methods, and Robust Control.
In the research of the laboratory cooperation with foreign
universities has always played a key role. Research topics include distillation control, pH control, control-relevant identification of ill-conditioned or poorly defined plants, and parametric optimal robust control. Control models and methods developed have been evaluated on industrial processes as well as on
pilot plants, e.g., on the laboratory's 15-tray bubble-cap column for distillation of ethanol-water mixtures. A research topic
of growing importance is sampled-data and multirate control,
since nearly all controllers today are implemented digitally but
are often used to control continuous-time processes. Central
problems tackled in this field of research are controller synthesis
methods and robustness of sampled-data systems.
Process Design

Process design (AnläggningstekniULaitetekniikka) involves not
only optimal design of new processes consisting of a number of
different unit operations but also optimization of existing
plants. The task can, for example, be t o find optimal process
parameters for a bioprocess in order to maximize product yield,
to optimize the connections within heat exchanger networks of
a paper machine, or to cut large paper rolls optimally into smaller rolls in accordance with orders from the buyers. As a leading
principle of the laboratory, and in engineering science in general, is that the research should focus on theory of relevance for
industrial use. The laboratory has an intensive cooperation with
industrial partners.
The research activities have been focused on process and
production planning, optimal process integration, environmental engineering, bioprocess engineering, drying technology and
chemical engineering fundamentals. Typical applications within
the main research areas are given by models for flue gas desulfurisation, methods for optimal process scheduling, process integration, and modeling of simultaneous mass and heat transfer.
Pulping Technology

In spite of the fact that the Laboratory of Pulping Technology
(Kemisk träförädlingstekniWKemiallinen puunjalostus) was not
founded until 1981, its traditions lend back t o 1920 when Dr.
Erik Hägglund was appointed professor; this chair is believed t o
be the first of its kind in the whole world.
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Mechanical pulping and chemical pulping including beating
i f pulps form the main research areas of the laboratory. Howev?r, the research activities within viscose technology are steadily
jrowing. In mechanical pulping studies have been focused on
Friction mechanisms and pressure groundwood fractions and
their fiber properties. In chemical pulping, research is concentrated on the kraft pulping process and the sulfur-free alkaline
DE (Impregnation, Depolymerization, and Extraction) pulping
concept. Recent research topics include studies of low-consistmcy beating of chemical pulps with a ProLab Beater, and celluose viscose technology for production of pure biocompatible
jponges and membranes for various medical and clinical purDoses.

Cooperation
In education and research, the faculty has a strong cooperation
aith the Faculty of Mathematics and Natural Sciences (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF) / Matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta) and the Faculty of Economics
and Social Sciences (Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten
(ESF) / Taloudellis-valtiotieteellinentiedekunta). The degree program in Computer Technology is realized in close cooperation
between the faculty and the Department of Computer Science
at MNF. The faculty also "shares" units with other faculties. This
can be exemplified by the roles of the Laboratory of Inorganic
Chemistry, the Department of Physical Chemistry, and the Department of Organic Chemistry, which serve students from both
KTF and MNF. An independent research group, called Project
Based Industry, acts on the borderline between KTF and ESF.
The faculty has also established cooperation with domestic
and foreign universities. For instance, about 30 students from
the Karlstad University in Sweden have graduated from the faculty during a 5-year period.
In 1999, a new form of cooperation in Information Technology (datateknikhietotekniikka) was started with the University
of Turku (Turun Yliopisto) and the Turku School of Economics
(Turun Kauppakorkeakoulu). This international program, called
Computer Science and Engineering, aims at supplying engineers with skills in information technology and electronics t o
the IT-based industry in the region. During the last third of their
studies, the students admitted to this program will study, and
write their Master's thesis, in English.
Finally, as an example of innovative and fruitful interdisciplinary research, the pioneering effort on development of bioactive materials, carried out as a cooperation work between the
Laboratory of Inorganic Chemistry a t Åbo Akademi University
and the Institute of Dentistry at the University of Turku, can be
mentioned.

Graduate schools
An important role in post-graduate studies is today played by
the graduate schools that were started as a result of the initiative taken by the Ministry of Education and the Academy of Finland in 1995, and today there are more than 100 graduate
schools in the country. The purpose of the schools is to intensify
postgraduate studies in the Finnish universities by providing
grants for more than 900 doctorate candidates. The graduate
schools are also seen as an opportunity to enhance collaboration, both in postgraduate education and in research, between
different universities in Finland
The Graduate School in Chemical Engineering is a postgrad-
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uate program operated jointly by the four universities Abo
Akademi University, Helsinki University of Technology, Lappeenranta University of Technology, and University of Oulu. At
present, there are about 60 students in the graduate school, of
which roughly 35 receive funding from the school.
Students from the faculty also participate in the Graduate
School in Environmental Science and Technology (ENSTE) and in
the Graduate School of Materials Research (GSMR).

mistry and the Combustion Chemistry Research Group (cf.Figure 3) - received the position of a national center of excellence
for the years 2000-2006. The selection was made by the Academy of Finland, together with an international review board, and
followed after a tough competition; of the 180 groups that
applied, only 26 were granted the status.
The group, which is supported by an industrial advisory
board, consists of the four professors leading the teams, 16
senior research associates, and about 50 doctorate students.
The research projects cover a wide range of process chemistry
related topics, but still sharing the same general goal, i.e., a
deeper understanding of physico-chemical processes in complex environments of industrial interest. The approach with the
focus on a detailed understanding of process chemistry mechanisms is called Molecular Process Technology. The field of research includes identification and modeling of elementary reactions and interactions in complex heterogeneous industrial
processes, exploration of chemical phenomena and mechanisms at the molecular level in industrial processes, development of advanced process models based on deep understanding of the process elements, design of relevant molecular structures for industrial products and identification and characterization of environmentally significant components in discharge
streams from industrial processes.

Examdes on research in the field of
metallurgy
In order to throw some light on research related to the field of
metallurgy and material science, some activities of the laboratories are briefly described in what follows. Three examples
from process modeling, chemistry, and materials research have
been selected.
interpretationof signals from the blast furnace process
During the last 15 years, the Heat Engineering Laboratory, and
in certain projects also the Laboratory of Process Design, have
been involved in research activities in modeling and interpretation of measurements from the ironmaking blast furnace (Figure 6). Research has been focused on improved possibilities to
control the process, to avoid major disturbances and to reduce
the consumption of coke. Topics studied are, to name a few
examples, gas and burden distribution, measurements from infurnace probes, interpretation of wall temperatures and heat
loads, prediction of tap variables and estimation of the erosion
of the blast furnace hearth region. Several of the projects have
been financed by the steel industry, often together with Tekes.
The work has also been funded by the Academy of Finland,
Jernkontoret, and the European Coal and Steel Community
(ECSC). In the projects a strong link to the University of Oulu
(Process Metallurgy and Control Engineering) has been established. As an example of results achieved, the estimated erosion
profile and the state of the hearth of a blast furnace are illustrated in Figure 7.
Modeling of oil combustion in ironmaking

Center of excellence
As a further indication of the quality of the research carried out
at the laboratories of the faculty, the Process Chemistry Group a research team formed by groups from the Laboratories of
Analytical Chemistry, Industrial Chemistry, Forest Products Che-

The Combustion Chemistry Research Group has, in cooperation
with the University of Oulu, developed models for combustion
of heavy oil and soot formation in the raceway of the blast furnace. The research, which was part of the national program on
Energy in Steel and Base Metal Production (SULA), was based +
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on both detailed theoretical simulations and
practical experiments. The study showed that
the formation of soot in the blast furnace is due
to the entrance of non-combusted hydrocarbons into the upper part of the furnace, and not
to non-combusted residual carbon from coke.
The work also pointed out the importance of
mixing in the raceway, which would call for an
improved design of lances used to inject auxiliary fuels.
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Metal coating

The Laboratory of Polymer Technology carries
out research regarding different aspects of and
methods for metal coating. One project develops low temperature curing lattices; hardness
is difficult to obtain as low temperature curing
requires high mobility in polymer chains leading
I
to soft materials. To solve this problem new
methods for low temperature cross linking are
under development.
Curing catalyst residues are usually harmful
with reaard to chemical stabilitv of a coatina
materiai Environment-friendly ' curing te&
niques are therefore developed. In a research project electron
beam processing is used for curing of metal coatings. This
method has low impact on the environment because all components of the paint will be included in the end product. All
solvents.thus constitute reactive parts and do not evaporate,
and no catalysts are needed as the reaction is induced by electron beam radiation.
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The Faculty of Chemical Engineering at Abo Akademi University
has developed and expanded during its history. Today, the faculty provides Chemical Engineers for the process industry, but in
the next few years the first engineers in Computer Technology

FM-TUTKINNOTJA PRO-GRADU TUTKIELMATV. 1999
Komppa, Ulla Elina: Oksidi-, sulfidi- ja platinamineralogiaDuluthin kerrosinuuusiokompleksinSouth Kawishiwi- ja Partridge
River -intruusioissa Minnesotassa, Yhdysvalloissa
Nuutinen, Keijo Juhani: Seisminen refraktioluotansja tasavirtavastusmittauspohjavesitutkimuksissaKarstulan Rillakankaalla
Keski-Suomessa
Aittnla, Maija Kaarina: Pohjois-Pohjanmaan liuskejaksonmustaliuskeiden geokemia, mineralogia ja petrofysiikka malminetsinnan kannalta
Lahti, Ilkka Mikael: Sahkomagneettisia mittauksia Pohjois-

will graduate. In summary, it can be concluded that the faculty
is doing well in both education and research. Cooperation with
other universities and industry is active, and the research carried out is of high quality and of practical relevance. However, a
concern, which is shared by all educational institutions representing more traditional fields of science, is the way in which
the rapid expansion in information technology will affect the
future student flows. In the society and industry of tomorrow,
there will, however, be a need for engineers with over-all understanding and "engineering common sense" instead of deep but
narrow knowledge in vety specialized fields. The faculty therefore strives to provide a broad basis for the students as a spring
board in their future careers.0

Liwata, Marcelle Pauliina: Metsamaan rousteen mnodostuminen
Jaakkonen, Satu Jaana Hannele: Erilaisten maaperamuodostumien likaantumisriskitPohjois-Pohjanmaalla
Nippala, Veli Matti: Geologisten tekijöiden vaikutus metsäojien
ja purojen veden laatuun Tervolan kirkonkylan pohjoispuolella,
Etelä-Lapissa
Pihlaja, Jouni Henrik: Maaperin koostumus ja kehitys Tyrnävan alueella
Tolppi, Tomi-Pekka Olavi: Metawlkaniittien geokemia ja hydroterminen muuttuminen Karahkalehdossa Oijinen arkeeisella
liuskejaksolla

Mikkola, Perttu Ilari: Lapin granuliittijakson metamorfoosin
paine- ja lämpötilaolosuhteet sekä niiden tektoninen merkitys
Kallinen, Riitta-Liisa: Maankohoamisesta johtuvan järvien kuroutumiskehityksen aikaiset piilevästön muutokset 14 eri-ikäisessä Lounais-Suomen järvessä

FT-TUTKINNOT JA VÄITÖSKIRJATV.1999
Liipo, Jussi-Pekka: Mineralogical studies from the early Proterozoic and Archean ultramafic rocks from Eastern Finland,
emphasis on chromite as a petrogenetic indicator

KONETEKNIIKAN OSASTO
OPINNÄWEITÄ MATERIAALITEKNIIKANALALTA
Diplomityöt v. 99:
Kujansuu Jouni: Kuumavalssaamon laajennusten layouttarkastelut
Sivonen Kaisu: Tutkimus eräiden teräslaatujen lujuuksista kuumanauhan kelauslämpötiloissa
Märsylä Jouni: Muistimetalli-implanttien materiaaliominaisuuksien määrittäminen ja mallinnus
Simonen Erno: Termisesti ruiskutetun telapinnoitteen paksuuden mittaus
Välikangas Jyrki: Ruostumattoman teräksen elpyminen kuumamuokkauksessa
Kumpula Antti: Toimintolaskennan soveltaminen NJ-terästen
kustannuslaskentaan

LISE NSIAATINTY~T
v. 1998:
Laitinen Risto: Koostumuksen ja valmistustavan vaikutus lujien
terästen hitsiliitoksen murtumissitkeyteen
Oittinen Tero: Alumiinin painevalumuottimateriaaliksi soveltuvan maraging-teräksen kehittäminen
v. 1999:
Juntunen Pasi: Koostumuksen, valssauksen ja lämpökäsittelyn
vaikutus Polarit 853 teräksen muovattavuuteen

VÄITÖSKIRJAT
v. 1998:
Tian Dewei: Microstructure, cleavage fracture and toughness of
granular bainite in simulated coarse-grained heat-affected zones
of low-carbon high-strength steels
Perttula Juha: Physical simulation of hot working

PROSESSITEKNIIKAN OSASTO
DIPLOMITY~T1999
Säätötekniikka
Kukkonen Mika: Tuotannonohjauksen integrointi tuotantoautomaatioon
Räty Panu: Aikasarjamallin käyttö HP-linjan uunin säätötavan
kehittämisessä
Kaasila Marko: Raudanlaskujen hallinnan asiantuntijajärjestelmän rakenteen maaritys
Järvi Esa: Asiakaslähtöisen tuotannonohjauksen ja materiaalihankinnan kehittäminen elektroniikkayrityksessä
Hannula Teemu: Koesuunnittelun käyttö RF-suodattimen valmistuksen optimoinnissa

Palovaara Tomi-Veli:Uusien säätömenetelmien soveltaminen
sulaton lämpöhallintaan
Mekaaninen prosessitekniikka
Sipilä Ulla: Vaahdotuksen mallit ja kaksifaasimallin soveltaminen sinkin esivaahdotukseen
Saarela Kari: Meesauunin optimiolosuhteet prosessiin ja ilmanpäästöjen osalta
Näpänkangas Mika: Tunnelikompostointilaitoksenajo-olosuhteiden vakiointi
Ristinen Outi: Ion Blast -pölynpoistomenetelmän soveltuminen terästeollisuuteen
Säätö- ia svsteeemitekniikka
Ingalsuo Riikka: Turpeen polton rikkidioksidipäästöjen vähentäminen puun käytöllä
Molander Mika: Vaahdotuksen säätöperiaatteet ja -menetelmät
Ekoluoma Marko: PROFIBUS-PA IMPLEMENTATION
Leinonen Jarmo: Eräs mikrotietokoneen käyttöjärjestelmä
Lepistö Pasi: Sinkkipasutusuunin kapasiteetin optimointi
Törmälä Sami: D I N 0 BTS UC PERFORMANCE ANALYSIS
Tuotantotalous
Räihä Simo: Toiminnanohjausjärjestelmän kehitysprojekti
Kuittinen Hannele: Applicability and Justification of Manufacturing Execution and Supervisory Systems in Electronics Industry
Sandberg Mikko: Kunnossapidon materiaalilogistiikan kehittäminen
Teollisuuden vmpäristötekniikka
Roikola Hannu: Hintan vedenpuhdistamon toiminta ja sen parannusehdotukset
Turvallisuus. eroonomia ja tehdaspalvelu
Siistonen Matti: Base station usability
Moilanen Jaakko: Työolojen vaikutukset ikääntyvän henkilöstön työkykyyn ja niiden taloudellinen merkitys
Prosessimetallurria
Luomala Matti: Askelpalkkiuunin numeerinen simulointi
Haapala Marko: Dynaaminen softreduktio
MarjelundJanne: Raakaraudan panostussenkkarikinpoisto
Pulkkinen Kai: A Cobalt/Diamond Interface study in Cobaltbased Diamond Tools
Roininen Juha: Konvertterin tuotantokapasiteetin lisäys toteuttamalla suorakaatopraktiikka pudotushappisondilla
Heikkinen Eetu-Pekka: Reaktiot ja aineensiirto terässenkan tulenkestävä-teräs-rajapinnalla

Niemi Tommi: Raudan oksidien pelkistys CO/CO,-atmosfäärissä
Mattila Olli: Masuunin alauunin toiminta

LISENSIAATI NTYÖT I999
Prosessien säätötekniikka
Koskinen Jukka:Rumpukuivaimen sumea mallintaminen
Prosessimetallurcia
Sarkkinen Riku: MgO-C-tiilten kuonakorroosio
Mannila Päivi: Masuunin kuonafaasin reaktiot

VÄITÖSKIRJAT
Tanskanen Juha: Phenomen driven process design. Focus on
multicomponent reactive and ordinary distillation
Hooey Lawrence: Reduction and High Temperature Behaviour
of Iron O r e Sinter Made from Magnetite Fines
Dahl Olli: Evaporation of Acidic Effluent from Kraft Pulp
Bleaching, Reuse of the Condensate and Further Processing of
the Concentrate
Yliniemi Leena: Advanced control of a rotary dryer
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oulu.fi, Autionmutka 5,
FIN-90810 KIVINIEMI,
08 5402123
Ström, Erkki Tapani, DI,
12.11.1937, 1965,A, met,
johtaja, konserninjohtajisto,
Outokumpu Copper Products
Oy, Espoo, 09 421 1,
040 5026648, Raanukuja 1 C,
FIN-02750 ESPOO, 09 522294
Tenhonen, Leo, ins., 7.2.1928,
1965, A, met, eläkkeellä,
Puutarhakatu 19 A 19,
FIN-20100 TURKU, 02 2316966
Tervonen, Juha Pekka, FL,
MKT, 18.6.1969, 1999, met,
ympäristöpäällikkö, Rautaruukki Steel, Raahe, 08 8492309,
0405578911,
PEKKA.TERVONEN@
RAUTARUUKKI.FI, Marjasuontie 3 C 13, FIN-90450
KEMPELE, 040 557891 1
Tukkimies, Matti, DI,
7.1.1961, 1987, A, kai, rik,
materiaalijohtaja, Nammo
Group, 06 4310203,050

3722067, matti.tukkimies@
nammo.fi, Kuikankatu 37, FIN33100, TAMPERE, 03 2612613
Tuovinen, Frans Heikki, DI,
19.1.1934, 1961, A, met,
eläkkeellä, Kuusitie 3, FIN28400 ULVILA, 02 388850
Tuuri, Esa Vilho Nikolai, DI,
13.7.1948, 1979, geo, IT
Director, Netia Telekom
Warszawa, +48 22 6484500,
Galoppvägen 47, SE-17759,
JARFALLA, Sverige
Törölä, Vesa Juhani, DI,
4.5.1969, 1995, met, tutkimusinsinööri, Outokumpu Harjaval
ta Metals Oy, 02 5358557,
vesa.torola@outokumpu.com,
Tähtisentie 28, FIN-28450
VANHA-ULVILA, 02 5389280
Vesanto, Jarmo Johannes,
FK, 18.2.1954, 1981, geo,
Outokumpu Mining Oy,
013 5561,040 7490057,
Jarmo.Vesanto@outokumpu.com
Taivaanpankontie 1 A 31,
FIN-70200 KUOPIO
Willberg, Jorma Torbjörn, DI
3.3.1937, 1976, met, johtaja,
Partek Paroc Oy Ab,
0204554423,0400 292888,
jormat.will berg@partek.fi,
Otberget 2 A 6, FIN-02150,
ESPOO, 09 462261

Oy AGA Ab tuottaa ja markkinoi kaasuja, kaasusovelluksia, kaasunjakelujärjestelmiä sekä laitteita
ja palveluja teollisuudelle, laboratorioille ja terveydenhoitoalalle.
Oy AGA Ab kuuluu kansainväliseen AGA-konserniin, joka on maailman suurimpia kaasuyhtiöitä.
AGA toimii noin 40 maassa Euroopassa, USAssa
ja Latinalaisessa Amerikassa.

AGA
Karapellontie 2,02610 Espoo
puh. 0102421,faksi0102420311
www.aga.fi
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Sihteerin turinoita:
Keisarin uudet
Tänä vuonna varmaan jokaiien on saanut kuulla kylliksi
iuden vuosituhannen mukaiaan tuomista haasteista ja
nahdollisuuksista. Itse en
JSkO, että vuoden alun tietotonehäiriöiden jälkeen kofinkaan monet asiat muuttufat todella paljon. Mutta
neillä metallurgeillaja vuoriniehillä yleensä on haasteita
Iman vuosituhannen vaihtunistakin.
Jälleen kerran viritellään
teskustelua siitä, pitäisikö
luorimiesyhdistykselle kekiiä parempi nimi, joka antaisi
neille ja alalle modernin kortean tegnologian imagon ja
sitä kautta saataisiin nuoret,
ahjakkaat opiskelijat hakeuumaan alalle. Minulle siitä
ulee mieleen satu keisarin
iusista vaatteista. Kyllä alan
magon pitää olla syvemmälä kuin yhdistyksen nimessä.
Metallurgit vierailivat kesäetkellään mm. 350-vuotisuhliaan viettävän Fiskarsin
iyntysijoilla. Fiskarsilla on
nodernin, menestyvän yri-

tyksen maine, eikä siihen ole
tarvittu nimen muutosta.
Asennemuutosta ja tekoja sitäkin enemmän.
Kilpailu nuorien sieluista
on armoton. Jos me, nykypäivän metailurgit ja vuorimiehet, emme pysty generoimaan Nokian kaltaisia menestystarinoita (ehkä hieman
vähempikin riittää) ei kaikkein lahjakkaimmat hakeudu
meidän alallemme vaan esim
teletekniikkaan.
Yritykset eivät menesty ja
uusia innovaatioita ei synny,
jos yrityksissä työskentelevät
ihmiset eivät usko alaan ja itseensä. Tässä meillä, enemmän ja vähemmän johtavissa asemissa olevilla, on tärkeä rooli. Tässä myös yhdistys nimeltä Vuorimiesyhdistys voi kantaa kortensa kekoon. Leipää ja sirkushuveja
kansalle - molemmat ovat
tärkeitä.0
Alto Mustonen
PS. Kiitos kesäretkellä ja
syyskokouksessa mukanaolja kiitos järjestäjille.
‘-“I-

Metalluqijaoston
tapahtumakalenteri
(Ns. mukailtu savolainen malli: Kaikki vastuu siirtyy
lukijalle välittömästi)
19.1 1. 1999 Metallurgijaoston Syyskokous, Tampere
24.-25.1.2000Valssaustuotteiden ominaisuuksien
hallinta mikrorakennemallein (POHTO, Oulu)
24.-25.3.2000Vuorimiespäivät , Helsinki
22.-23.5.2000 Sulkeumametallurgia - mikro-ja
makrokuonat, paikka avoin
12.-16.6.2000 Sixth International Conference on
Molten Slags, Fluxes and
Salts, in Stockholm and in
Helsinki. Lisätietoja prof.
Lauri Holappa, TTKK

23.-24.10.2000 Metallurgisten prosessien ohjaus,
paikka avoin

Parahin Metailurgi
Jos Sinulla on tietoa

fapahfumista,jotka
saaifavat kiinnostaa meita
laajemminkin, ota yhte
jaoston sihteeriin:
Arto Mustonen.
puh 02-428 5252
fax 02-428 5181 tai

e-mail:
arto.mustonen@fundia.fi

Metallurgit ruul
kikierrokseila
Vuorimiesyhdistyksen metallurgiajaosto järjesti elokuun
lopulla perinteisen
kesäretkensä,jonka
kohteena oli tällä
kertaa ruukkeja oikein sanan varsinaisessa merkityksessä

niin. Högforsin ruukki perus.
tettiin vuonna 1820 ja ma.
suuni on vuodelta 1823. Vii.
meisen kerran se on ollui
käytössä vuonna 1915. Sen
vuosituotanto oli aikoinaan
205 tonnia vuodessa1
Tehtaanjohtaja Lauri Hau.
tala esitteli Karkkilan nykyis.
tä valimotoimintaa. Metallur.
geille ja kaikille muillekin
suomalaisille tutut entisajan
Högfors-tuotteet, kuten hella
Tutustumiskohteiksi valitut ja kylpyamme, ovat sittem.
Högiorsin, Fiskarsin ja Musti- min vaihtuneet erittäin vaati.
on ruukn edustavat suoma- viin mm autoteollisuudelle
laista ruukkihistoriaa par- valmistettaviin tuotteisiin. Tä.
haimmillaan.
män päivän suurimpia asiak.
Viitisenkymmentä metal- kaita ovat Scania, Sisu, Vait.
lurgia noudatti kutsua ja IäMi ra, Wärtsilä NSD, KCI
retkipäivän aamuna mat- Konecranes jne.
kaan kohti ensimmäistä kohKarkkilasta matka jatkui
detta, Högforsin Nukkia ja halki
länsiuusmaalaisen
Cantasalo/JOT
-yhtiöitä maaseudun kohti Fidkarsia,
Karkkilassa. Täällä maamme jossa sijaitsee tänä vuonna
.?haudan
valmistuksen 350-vuotisjuhlaansa viettävä
rnivsiioilla
_ . retkeläiset ~ ä ä - ruukki, nykyään mrrallman.
-.vät tutustumaan nykyaikai- laajuisesti tunnettu Fiskarssen valimon toimintaan, Suo- konserni. Yhtiön varatoimimen valimomuseoon sekä tusjohtaja Ingmar Lindberg
parhaillaan restauroitavana esitteli sanoin ja kuvin Fiskar.
olevaan Högiorsin masuu- sin perinteikästä historiaa ja
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nen valimo.
Katsauksen jälkeen vierailijat pääsivät kierrokselle aitoon ruukinmiljööseen, minkä jälkeen matka jatkui vain
lyhyen etapin päässä odottavaan Mustioon. Matkat taittuivat linja-autolla joutuisasti
Lasse Hukkisen ja Kaj Fagerholmin kertoessa Fiskarsin ja
Mustion ruukkien historiasta.
Mustiocsa retken pääkohteena oli Mustion linna, tai oikeastaan kartano, ympäristöineen. Kerstin Ilanderin asi-

Arto Mustonen (kesk.)selostaa
kävijäillepäivän ohjelmaa
Mustion linnan YpäGtössä.

nykypäivää. Fiskars on tänä
päivänä paljon muutakin
kuin ne maailmankuulut, jo
klassikoksi muodostuneet
"ikänsä terävät" sakset. Vaikka toiminta alkaa itse asiassa
olla jo keskittynyt enemmän
Yhdysvaltoihin kuin Suomeen, yritystä johdetaan yhä
vielä koto-Suomesta käsin.
Fiskarsilla on myös sielu, eli
ruukki, kuten Ingmar Lindberg ilmaisi asian kun hän
esitteli Fiskarsia. Täällä sijaitsi Suomen ensimmäinen konepajaja Suomen ensimmäi-

''"&'",,,'l

Aikoinaan Suomen rikkaimmun
miehen, Hjalmar Linderin
muotokuva. Opas Kerstin
Ilander kertomassa hänen
eiämänvaibeütaan.

,,".,"",..'.

antunteva ja mukaansa tempaava opastuskierros antoi
metallurgeille
tilaisuuden
päästä kurkistamaan linnan
värikkääseen
historiaan
sekä kuuntelemaan tarinaa
linnassa kuulemma vieläkin
liikkuvista
kummituksista.
Vuosisadan alussa rakennuksen omisti Suomen rikkain mies Hjalmar Linder,
jonka suvun hallussa kartano on tänäkin päivänä.
Opastuskierroksen aikana
kävijöillä oli mahdollisuus
nähdä ja kuulla yhtä ja toista
Linderin elämään liittyvää.
Iltapäivän vaihtuessa illaksi metallurgit saivat osoittaa

taitojaan Mustion rnaastossi
mutkittelevalla peikkopolul
la. Päivän kunniaksi oli suun
niteltu polun varrelle erilaisi;
nokkeluutta vaativia "vuori
miehen testauspisteitä", jois
sa koeteltiin paitsi osaiiistuji
en nestetasapainoa myös ta
sapainoaistia sekä kieli- j;
piirustustaitoa. "Testiradan
tehtävät saivat kaikilta erit
täin innostuneen vastaan
oton, vaikka masuunin "piir
täminen saksaksi" ei kaikilta
onnistunutkaan aivan käden
käänteessä. Liaaneissa roikkuminen sen sijaan tuntui
luonnistuvanparemmin, vaikka täytyy kyllä myöntää, että
joidenkin vaatetus, tumma
puku, valkoinen paita ja solmio, ei ihan välittömästijohtanut ajatuksia viidakon valtiaaseen.
Päivän kruunasi yhteinen illallinen Mustion linnan luonnonkauniissa miljöössä.
Lauantaiaamuna reippaim- '
mat metaiiurgit osaiiistuivat
Aminneforsissa (NCGC) järjestettyyn Metallurgi Closed
golfkilpailuun. Korkeatasoisen kilpailun parhaan tuloksen teki Fundia Wire Oy Abn
Jorma Airo.0
STURE HOLM
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ekskurstomestarimme Raimo Lahtinen ja Markku Lehtinen kertoivat taustatietoa
kohteistamme. Iloisen Buf-

Bergdageniiin
I-----

I

c

L

I
1I

I

.

ja Danny-shown pariin.
Tiistai-aamulla ekskursioväki jatkoi tilausbussilla Tukholmasta Garpenbergia kohti. Kaivostoiminta Garpenbergin alueella alkoi jo 1200tuksessa. Garpenberg siiait-

hetkellä kaivostoimintaa on
kahdessa
maanalaisessa
kaivoksessa, jotka sijaitsevat
kolmen kilometrin etäisyydellä toisistaan. Isäntämme
Hans Kristoffersonin opastuksella tutustuimme GarEkrkursion oranorrajar Garpenberg Norr'
penberg Norra:an (avattu
Syyskuun lopulla 20-23.9. Pb-kaivos, Salan dolomiitti- 1972), joka on 500 m pitkä
geologijaosto järjesti ekskur- louhos sekä Banmossenin useammasta iinssistä koossion Ruotsin Bergsiageniin. woilastoniittiesiintymä.
tuva malmio. Malmia on tutEkskursiolle osallistui 21 jaMatka aikoi kauniina syys- kittu 1000 m:n syvyyteen ja
oston jäsentä. Vierailukohtei- kuisena iltana Viking-Linen jatkeita pidetään potentiaalina olivat Garpenbergin Zn- laivalla Helsingistä Tukhol- sina. Vuosittainen louhinta

'

I

on 0.59 Mt (Garpenberg
Norra) ja 0.34 Mt (Garpenberg) malmia, joista tuotetaan 800 t kuparia, 16 000 t
lyijyä, 37 000 t sinkkiä,
98 000 kg hopeaa ja 340 kg
kultaa. Runsaan kolmen tunnin maanalaisen kaivoskierroksen jälkeen matkasimme
majapaikkaamme Garpenberg Herrgårdeniin. Valitetlavasti majapaikkamme ei ollut
kartanossa vaan läheisissä
parakeissa, mikä aiheutti
pientä harmitusta. Miehillä
saunominen ruotsalaisessa
'bastussa' ei vastannut odotuksia. Lämpömittari osoitti
120 astetta, mutta kivet pysyivät kylminä ja hiki tuli vain
löylyn heittäjälle. Maittava illallinen nautittiin kuitenkin
kartanossa juomalauluja kilpaa laulellen. Ryhmämme
löysi Garpenbergista etnodiskon, jossa tanssi jatkui
Abban tahdittamana pitkälle
seuraavaan aamuun.
Keskiviikko-aamu
koitti
harmaana ja sateisena. Vierailuvuorossa oli Sala Mineral Ab:n Tristbrottetin valkninen dolomiittilouhos is

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

KUTSU V GEOKEMIAN PÄIVILLE
uorimiesyhdistyksen geologijaosto j a Geokemian rengas
j a r j e s t a v a t V GEOKEMIAN PAIVA-tapahtuman Rovo
niemella 112 1999 aiheena

Kaivostoiminnan vaikutus toimintaympäristöönsä'
paikka: Rovaniemen kaupungintaio, Hallituskatu 7
Osalltstumismaksu 500 mk sisaltaa paivallisen, lounaan j a
kahvit seka esitelmaabstraktikokoelman.
ALUSTAVA O H J E L M A

39 00-10.00 I l m o i t t a u t u m i n e n
10.00-10 15 Avaussanat Prof. A h t i Silvennoinen (GTK)
Hannu Virtanen (INCO): 1NCO:n ympäristopolitiikka j a
kaivosten jblkihoito /Vocey Bay
M a n f r e d Lindvall (Boliden Mineral AB): The Reclamation
Programme a t t h e Kristineberg Mine in Sweden
Roger H e r b e r t (Univ. Stockholm, D e p t o f Geol and
Geochemistry): Engineered and natural b a r r i e r s f o r t h e
control o f acid mine drainage
LOUNAS
I l k k a Hark

ymparistolupamenettely / Bakteeriliuotus
Olli Salo (Lapin vesitutkimus Oy) Kaivosten lupament
t e l v, "ia vmDariston
seuranta
,
Jouni I i k o n e n (Lapin ymparistokeskus): Lupaviranom,
sen nakokanta kaivostoimintaan / ympäristölupiin
M a r k k u Nieminen: Pahtavaaran kultakoivoksen alueeil
s e t vaikutukset
Pekka Tiainen (Tyovoimaministerio): Kaivannaisteollisuuden yhteiskunnaiiinen vaikutus
P.Heikkinen/R. Salminen/ M. Wennerstam: Kaivoshan
keen YVA

Juhlapäiväiiinen Sh-hotellissa klo 19.15. Kuljetus
hotelleisto klo 18.45
Osallistujille v a r a t t u majoittumistilaa Hotelli Pohjan1
vista. Huomaa myos, e t t ä Fennoskandion malminetsini
j a kaivannaisteollisuuskonferenssi järjestetään Rova-

niemellä 2-3.12.1999.
Lisätietoja/kirjollinen ilmoittautuminen: Esko Korki
koski / M a t t i Kontio (GTK, PL 77, 96101 Rovaniemi) i).
0 2 0 5 5 0 4 0 t a i e-mail: geokemian.r>aivat@asf.fi.I i m o i t tautuminen/maksaminen 15.11 mennessä VMY:n t i l i l l e
800016-71576 (alv 0%). Peruuntumisen sattuessa palau
tetaan 5 0 7- osallistumismaksusta.

tiemme Lars Söderbergin ja
Torsten Johnsonin johdolla.
Syksyllä 1998 tuotantokohde siirtyi Plus Staufer AG:n
(Omya) omistukseen, mutta
louhinta sekä kvenjalostustoiminta jatkuvat Salassa
Sala Mineral ABn nimellä.
Dolomiittia louhitaan sekä
avolouhoksesta että maanalaisesta kaivoksesta yhteensä n. 150 000 t/a. Dolomiitti kuljetetaan louhoksesta n. 6 km:n päässä sijaitse
Valle kivenkäsittelylaitoksel18, jossa se murskataan, lajitellaan ja jauhetaan. Dole
miiii luokitellaan kahteen
laatuluokkaan, A- ja Gkii
veen. A-kivi jauhetaan täyteaineeksi muovi-, tasoite- ja
maaiiieollisuudelle ja sementtipohjaisen kuivalaastin
valmistukseen. Pääosa C-kivestä käytetään maanparannus- ja puutarhakalkkina.
Ennen lounasta pysähdyimme katsomaan stromatoliit-

tejä, muinaisia eliöitä 2 miljardin vuoden takaa. Lounaan jälkeen matkamme jatkui Banmossenin wollastoniittiesiintymälle
Lars-Ake
Claessonin iohdolla. Banmossenin tutkimuskohde sijaitsee Enåkerin kunnassa,
Västmanlandin läänissä. Se
on Tricorona Mineral A&
yhtiötyppääseen kuuluvan :
Aros Mineral ABn hallinnas- 1
sa. Wollastoniittimineraalivarannoksi arvioitiin 1.77 Mt,
jossa keskimääräinen wollastoniittipitoisuus on 30 %. Iltapäivällä matkasimme takaisin
Tukholmaan, jossa pikaisen
pub-kaynnin jälkeen astuimme laivaan. Illallisellauseiden
maljapuheiden jälkeen totesimme matkan olleen onnistunut. Seuraavana aamuna
matkasimme Turusta Helsinkiin, johon ekskursiomme
päär(i.0

aosron ekskur
io Raumalle i a
iskuun alkuun suunniteltu ekskursio Raumalle la

nin jouduttiin peruuttamaan osallistujien pienen
ärän vuoksi. Määräpäivään mennessä ilmoittautu-

htokunnan tehtä

rhauttava. Toivoisinkin, että te hyvät jäsenet

a aliekirjoittaneenyhteystiedot löytyvät täs-

PIRJOKUULA-VÄISÄNEN
JAANA

LOHVA

J n jV\emoriam
Professori, tekniikan tohtori
h.c. Maunu Puranen on poissa. Hän kuului niihin harvoihin suomalaisiin, joiden panos malminetsinnän tieteessa ja tekniikassa on tuottanut
maailman mitassa merkittäviä ja kauaskantoisia tuloksia.
Maunu Puranen syntyi
Karttulassa, suoritti filosnfian kandidaatin tutkinnon
Helsingin yliopistossa vuonna 1939 pääaineenaan fysikaalinen kemia ja lisensiaatin
tutkinnon
geofysiikassa
1959. Hän toimi sodan aikana puolustusvoimain kemiallisessa laboratoriossa, mutta
siirtyi vuonna 1946 Geologian tutkimuskeskukseen, jossa teki elämäntyönsä. Hän
oli tutkimuskeskuksen geofysiikan osaston perustaja ja
ensimmäinen johtaja. Hän
sai professorin arvon 1962 ja
promovoitiin
ansioistaan
geofysiikan alalla Teknillisen
korkeakoulun kunniatohtoriksi vuonna 1974.

Iv\aunu Vueanen
24.9.1914 - 18.9.’999

L

Maunu Purasen panos Suomen malminetsinnässä ja
geologisessa tutkimuksessa
oli merkittävä. Hän oli mukana geofyysikkona jo Vihannin malmin Iöydössä
1945. Samaan aikaan alkoi
myös Suomen sodanjälkeisissä oloissa mittava tutkimushanke, aeromagneetti-

sen järjestelmän kehittäminen, javuonna 1951järjestelmä voitiin ottaa hvötvkävttöön. Kun jarjestelmään Iisättiin hanen snunnittelemansa aerosähkömagneettinen laitteisto seka vielä gammasädeilmaisin, oli tuloksena 1950-luvun puolivälissä
maailman ensimmainen lentävä geofysikaalinen laboratorio. Kansainvalisesti han
loi tutkijamaineensa vuosina
1953-54, jolloin hanen johdollaan toteutettiin Kanadassa jälleen uusi aernsähkömagneettinen
laitteisto.
Tämä Hunting Canso
järjestelmä oli maailmanlaajuisessa käytössä 1960-luvun
loppuun ja johti lähes kaidenkymmenen sulfidmalmin löytymiseen. Toinen
pioneerialue hänen tieteellisessä työssään oli petrofysiiban metodiikka ja sen kytkeminen sekä malminetsinnän
että geologisen kartoituksen
oleelliseksi osaksi.
.
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Maunu Purasella oli harvi
nainen kyky johtaa ja innos
taa tutkimnsrvhmiään omal
la esimerkillään. Hänen auk
toriteettinsa ei vaatinut UI
koista korostusta, mutta 01
kiistaton. Syvällinen asioi
den ymmärtäminen ja hiljai
nen huumori olivat yhdiste1
mi, josta hänen työtoverins
saivat nauttia.
Maunu Puranen oli Vuori
miesyhdistyksen jäsen vuo
desta 1945 alkaen. Hänen pa
noksensa geofysiikan ope
tuksen aloittamiseksi Teknil
lisessä korkeakoulussa 1960
luvun alussa oli merkittävi
Hän toimi aktiivisesti niii
koti- kuin ulkomaisissa geo
fysiikan järjestöissä. Hänei
tieteellisistä julkaisuistaa
kansainvälisesti merkittävi
on 1960-luvun pinneerity
koskien aeromagneettiste;
mittaustulosten
geologist
tulkintaa petrofysiikan avulla

Markku Peltoniemi
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Palvelemme ja suoriiamme gwian iuikimunta keniäilii
j a ajanmukaisissa Iaboratoridirnnime.

Lietepumput
Suodattimet Syklonit
Muut rikastuskoneet

Geologian tutkimuskeskus
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Castle Consulting Oy
Oiariniuoma 15
022W ESPOO

Puh 0943546191
Fox 09-455 5433
Gsm 0400-626867
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Periti Rantala
puh (013) 555 435

Jouni Mattila
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Ruiskubefonoinfi
Injektointi
Pulttous ja ankkuroinfi
Poropolut
Perushistenvahvistus

Betonisoneerour
Laffioiden nosfot ja
-stabiloinnii
Moarokenteiden
stabiloinnif ja -tiivisfyksef

Puh. (017)5544 216, fax (017) 5544 217
Kaivostie, 71470 Oravikoski

I

