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Etkileyici demir cevheri 
madeninden, verimliliğe 
kapsamlı yatırım
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Sorunsuz bir sistem
Otomatik yük paylaşımının bir diğer 
avantajı da, tahrik zincirinde geçmiş 
uygulamalara nazaran daha düşük titreşim 
ve aşınma sağlamasıdır. Söz konusu 
dönemde yalnızca bir dişli kutusu, olması 
gerekenden daha fazla yük ve işlem 
yoğunluğuna maruz kalmaktaydı.
Saha teknisyeni Hakan Hanson konu 
hakkında şunları dile getirdi:
“Tahrik sistemi o kadar iyi çalışıyor ki, 
neredeyse orada olduğunu 
unutuyorsunuz. İstikrarlı bir şekilde 
çalışıyor ve yapmamız gereken tek şey 
filtreleri değiştirmek oldu.”

Hidrolik tahrik, tozlu ortamlar için özel 
olarak tasarlanmıştır ve tüm hidrolik 
parçalar elektrik motorundan izole 
edilmiştir. Hakana göre artık sistemi hafif 
yükte çalıştırmak ve temiz tutmak son 
derece kolay.
Hakan konu hakkında şu şekilde bir 
yorumda bulundu: “Cevher tozunu eski 
6000 V motorlarda ve dişli kutularında 
gidermek mümkün olmadığından, söz 
konusu ekipmanları düzenli olarak 
temizlemek zorundaydık.”
Hidrolik tahrikinin yumuşak başlatma 
işlemi, ilk çalıştırma sırasında mekanik 
bileşenleri zorlamamaktadır.

Hakan’a göre hidrolik tahrik sisteminin 
sunduğu en büyük avantaj sürtünme 
tahriki tasarımı. “Bandı, inşaat demiri ve 
kaya takviyesinden çıkan diğer artık 
malzemelerden kaynaklanan arızalara 
ilişkin olarak incelememiz gerektiğinde 
söz konusu unsur oldukça kullanışlı hale 
geliyor. Artık bandı kademeli olarak hasar 
noktasına kadar ilerletip kontrol 
edebiliyoruz.”
Hagglunds CBp motorlarının, bantları tam 
hızdayken bir metreden daha kısa bir 
mesafede durdurabilmesi sebebiyle acil 
durdurma fonksiyonu oldukça faydalı.
Par Sundqvist konu hakkında şunları 
ekledi: “Süreç detaylı bir şekilde analiz
edildi ve kapsamlı bir risk analizi yaptık.
Doğal olarak, çalışanların yaralanmasını
önlemek için bandı olabildiğince çabuk
durdurmak istiyoruz.”
Konveyör bandı Temmuz 2018’de yüzde 
99,5’lik bir kullanılabilirlik rakamına 
sahipti ve günde 23-24 saat çalıştı.
Par konuşmasını şu şekilde tamamladı: 
“Yaşadığımız birkaç iş durdurma vakası 
banttaki demir artıklarından kaynaklandı. 
Gelecekte sorun yaşamamak adına rutin 
bakım çalışmalarını yürütmemiz önemli. 
Büyük problemler her zaman bir arızadan 
sonra ortaya çıkar, bu yüzden onları 
tamamen ortadan kaldırmamız gerekir.”

Kompakt Hägglunds CBp motorları 2 x 630 kW kurulu güç çıkışı ve saatte maksimum 3000 ton kapasite sunmaktadır. 

İki adet Hägglunds CBp motoru, tahrik üniteleri ve kumandalardan oluşan eksiksiz  
Hägglunds tahrik sistemi, Malmberget’taki uzun taşıma bandını hareket ettirmektedir.



fonksiyonunu yerine getirememkteydi.
Yeni bir tahrik kurulumu, Mayıs 2016’da 
planlı bir iş durdurma çalışması sırasında 
gerçekleştirildi ve Par Sundqvist söz 
konusu çalışmanın proje yöneticiliği 
görevini üstlendi. LKAB Malmberget o 
dönem uzun bir süredir alternatif arayışı 
içerisindeydi.

Zorlu ortam koşullarındaki engeller
Par ve meslektaşları, söz konusu 
ekipmanların kullanıldığı diğer tesislerde, 
dişli kutusu bulunmayan en yeni elektrikli 
tahrik sistemlerinden, hidrolik tahriklere 
kadar her bir unsuru inceledi. Kesin olarak 
bildikleri tek şey, dişli kutusu 
istemedikleriydi. Bunun sebebi hem alan 
kullanımı, hem de arıza riskini azaltmak 
içindi.
“Mevcutta çiftli dişli kutuları kullanıyorduk 

LKAB Malmberget’ten
kapsamlı verimlilik yatırımı
Malmberget’teki madenin 1250 metrenin altına inmesi nedeniyle
verimli cevher akışını ve yüksek kullanılabilirliği koruyabilmek 
daha çok önem kazanıyor. Arızalara yer yok. Bakım mühendisi 
Par Sundqvist konu hakkında şunları belirtiyor:
“Derinliğin artması ile birlikte maliyet etkinliğini sürdürmemiz
gerektiğini biliyoruz. Bu nokta, sürekli olarak üzerinde çalışarak
geliştirmeye çalıştığımız bir unsur.”

ve bunların yedek parçalarını temin etmek 
oldukça zordu. Eski konveyör bandı, tüm 
zorlu başlatma ve durdurma işlemlerinden 
ve ufak bir yangından sonra oldukça 
yıpranmıştı.”
Saha teknisyeni Hakan Hansson konu 
hakkında şunları dile getirdi: “Ortalama 
olarak her yıl, üç ile beş gün arasında 
planlanmamış iş durdurma vakasına yol 
açan arızalar yaşıyorduk. Arızalar 
genellikle, yılın en soğuk dönemi olan 
yılbaşını takip eden haftada 
gerçekleşiyordu.”
Söz konusu üretim kaybı uzun vadede 
sürdürülemezdi. Kiruna’daki LKAB ziyareti 
sonucunda Hägglunds’un doğrudan 
tahrikli hidrolikleri birçok olumlu geri 
bildirim sağladı.

Birden fazla yarar sağlayan bir çözüm
Kurulu gücü 2 x 630 kW olan ve saatte
maksimum 3000 ton kapasiteye sahip
iki adet Hägglunds CBp motor tercih
edildi. Hägglunds CBp motorlarının
tercih edilmesinin nedeni, kompakt
tasarımı ve maksimumum verimlilik 
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gereksinimlerini karşılamasıydı. Bu 
karardan pişman olmadılar. Par 
Sundqvist’e göre, söz konusu 
ekipmanların sunduğu en büyük avantaj 
gömülü yedek sistem ve yüksek işlem 
güvenirliği.
Bant, dört adet Tahrik Ünitesi ile çalışıyor 
ve bir yedek pompa sayesinde, 
ünitelerden biri dursa bile işleme devam 
edilebiliyor.
Par: “Tek hiçbir arıza yaşamadık, her şey 
olması gerektiği gibi çalıştı.”
“Yeni tahrik sistemini kurmak için 
herhangi bir yapısal değişiklik gerekmedi, 
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Mayıs ayı iş durdurma çalışması sırasında 
her şeyi tamamladık. Hägglunds uzmanları 
ile yaptığımız görüşmelerin çoğu, kontrol 
sisteminin programlanmasına ilişkin 
destek ile ilgiliydi. Par konu hakkında 
şunlar ekledi: “Bize her açıdan yardımcı 
oldular. Söz konusu destek olmasaydı 
böyle verimli bir sisteme asla sahip 
olamazdık. Mellansel’deki fabrikalarını 
ziyaret ettik ve onlar da bizim tesisimizi 
incelediler. Ayrıca proje boyunca haftada 
bir kez Skype aracılığıyla elektrik 
planlamasına ilişkin toplantılar yaptık. 
Süreç sorunsuz bir şekilde yürütüldü.”

Dünyanın birçok yerinde bulunan diğer 
açık maden işletmelerinin neden olduğu 
zorlu rekabet koşullarına rağmen madenin 
başarılı olması, yüksek kaliteli ürün, 
yüksek çevre duyarlılığı ve kalifiye 
personelin yanı sıra ileri düzey verimlilik 
seviyesinden de kaynaklanmaktadır.
Kullanımdaki önemli iyileştirmelerden biri, 
338 metre uzunluğundaki konveyör 
bandının tesise dâhil edilmesiyle 
sağlanmıştır. “Ana hat”, cevherin yüzde 
80’ini madenden taşımaya yönelik 

LKAB Malmberget, birçok açıdan etkileyici 
bir demir cevheri madenidir.
Öncelikli olarak, yolları, madencilik 
işlemleri, ofisleri ve kantinleriyle birlikte 
büyük bir yeraltı topluluğunun tamamına 
ev sahipliği yapan, ileri teknolojili bir 
tesistir. İkinci etkileyici unsur, madenin 
sahaya yayılmış birkaç cevher kütlesinin 
bulunuyor olmasıdır.
Madenin bir ucundan diğer ucuna uzunluk 
sekiz kilometredir, bu sebeple lojistik ve 
maliyet etkinliğinin gerekliliği artmaktadır. 

Malmberget 
H A K K I N D A  K I S A  B İ L G İ

Malmberget, Gallivare belediyesine bağlı, 
madenleriyle bilinen bir kasabadır (aynı 
zamanda bir dağın adıdır). Dağda demir 
cevheri çıkarma işlemleri ilk olarak 1741 
yılında başlanmıştır. Cevher, ilk olarak ren 
geyiği arabalarıyla taşınmaktaydı, 
sonrasında ilk yük treni 1888’de yüklendi. 
Bu gelişmeler, bugün devam eden kapsamlı 
madencilik çalışmalarının başlangıcı 
niteliğinde olmuştur. 1890’da kurulan 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) 
maden şirketi, geçmişten bu yana söz 
konusu madeni işletmektedir.
    Cevher, mevcutta yerin 1250 metre 
aşağısından çıkartılmakta ve patlatma 
işlemleri geceleri yürütülmektedir.
Cevher, maden sahasından çıkarılmadan 
önce kırılmakta, taşınmakta, 
derecelendirilmekte, rafine edilmekte ve 
palet haline getirilmektedir. Yıllık üretim 
çıktısı LKAB tarafından çıkartılan yaklaşık 17 
milyon ton rafine edilmemiş cevherdir ve 
çıkartılan toplam cevher miktarı 50 milyon 
tondur.

Håkan Hansson ve Pär Sundqvist.


