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fra andre land enn Finland beskjed om
hvordan de skal innrette seg. Skal man ta
en tur til Outokumpu, vil jeg tilra at en
forst skriver til Outokumpu Oy og sper
om mulighetene . Men en kan jo og - om
en forst er kommet dit - gll pll de gamle
tipphaugene sll lenge det ikke er skiltet
adgang forbudt.
Outokumpu Oyer

FRA MALM TIL DRIVSTOFF.
A v J. H. Paxal - O.G .-nytt, desember 1981.

Under et besek i Kirkenes i host , fikk jeg
anledning til II beseke gruvene i Bjerne
vatn , sam er irnponerende store. Vi var
bare i en del av ornradet , og det minnet
om dypet pa Langeya, men vel enda
sterre . Her ble det sprengt ut dypt nede 
men i dagen - og svrere trucker kjorte
malmen opp til knusemaskinen , hvor mal
men ble redusert i sterrelse og sortert ut
med magnetisme.
Utenfor knuseriet ligger en roys utskilt
stein , sam folk kan komme og forsyne seg
av nar de trenger noe slikt, Leks . til plan
ering av tomter.
Magnetitt -malmen dumpes ned i jernbane
vognene , sam frakter den de atte kilo
metrene til anlegget i Kirkenes . De sterste
truckene tar 150 tonn, hvilket svarer til
2 1/2 jernbanevogn. Nar de dundrer av
garde med full last , blir steinen de kjerer
pll knust til stev, og nar regnet kommer,
blir det temmelig solete pll veiene i gruve
ornradet.
Pll var rundtur fikk vi se inngangen til
den gruvegangen sam j to maneder hadde
huset 2000 mennesker i sluttfasen av kri
gen . Hele gangen har ikke kunnet spares
av driften . Et sted det ikke var sll selete
stoppet bussen, sam kjorte oss rundt, og
vi hoppet ut og fartt en vakker stripete

gruvedriften . Dette selskapet har ogsa en
rekke andre gruver i drift rundt om i Fin 
land . I Keretti og Vuenos drives pa kob
ber og zink (mest kobber) med kobolt
sam biprodukt. Selskapet har kobberverk
i Karleby, kromgruve i Kemi , ferrokrom
verk i Tornes og nikkelgruver i Kota
lahti , Hitura , Stormi og Harajavalta.

maIm, sam er sll typisk for Bjornevatn.
Malmen sam har no en og tredve prosent
Fe, blir i Kirkenes omformet til slig med
vel 65% jern og pelletert. Kapasiteten er
na henirnot 3 mill . tonn pellets pr. ar .
Endel av produksjonen gar til Island. Da
jeg i 1975 en sendag tok baten over fra
Reykjavik til Akranes og gikk og plukket
zeolitter i et steinbrudd (laumonitt og
phillipsitt), blaste det opp en storm sll
kraftig at bade bat- og bussruter matte
innstilles . Pll byens hotell traff jeg 5 norske
karer, sam bygget den norsk-islandske
ferrosilisium-fabrikken ved Hvalsfjorden
like ved. Til denne fabrikken, som na er i
full drift, gar pellets fra Kirkenes. Det
kommer ogsa kvarts fra Norge.
Jernmalm og kvarts smeltes elektrisk
sammen med kull og koks, og kullene
trekker til seg surstoffet. Kullmonoxyden
i avgassene skulle kunne utnyttes dersom
smelteprosessen kunne forega i en lukket
ovn. I dag er ovnene apne fordi slagg sam
danner seg oppa smeltemassen rna sills los .
En haper nll at det lar seg gjore II nytte
roterende ovner, og at kullmonoxyden
kan brukes til metanolframstilling.
Det er hap om her II fll drivstoff til bilene i
slutten av 80-Mene. Sll da skulle det bli
mulig II rulle rundt pll pellets fra Kirkenes.
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