KALKKIA KAIVOKSILLE
JA METALLEILLE

Kalkki, joka tekee …
SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkki
tuotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus
kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena
kalkki on luonnollisin menetelmä palauttaa luon
nolle ominainen tasapaino.
Kalkin tie eri käyttökohteisiin voidaan nähdä
ikuisena kiertokulkuna, jossa erittäin vähän raakaainetta joutuu hukkaan. Kalkkia käytetään niin
puutarhoissa, metsä- ja maataloudessa, teiden
rakentamisessa ja vesistöissä kuin lämpövoimalai
toksissa, kaivoksissa, vesien ja savukaasujen puh
distuksessa, selluloosa- ja rakennusteollisuudessa.
SMA Mineral hallitsee sen tekniikan sekä ne
prosessit ja käyttökohteet, joissa kalkilla on tär
keä osa. Pääkonttorimme sijaitsee Persbergissä,
Ruotsin länsiosan suurella kaivosalueella, jonka
perinteet ulottuvat useita satoja vuosia ajassa
taaksepäin.

Puhdas kaivostuote

Läheinen yhteistyö, ja kalkkituotteet kaivostoiminnan kaikkissa vaiheissa merkitsevät sinulle asiakkaana turvallisuutta ja taloudellisuutta.

Vahvistava
maanrakennusmateriaali

Stabilointimateriaali

Rakennusmateriaali
kaivosaltaille

Kalkki on epätavallisen luonnonmukainen kemikaali kaivosteollisuudessa. Oikein hyödynnettynä sen
ainutlaatuiset ja luonnolliset ominaisuudet ovat
kullan arvoisia.
Kalkkituotteillamme on oma paikkansa kaivoksen koko elinkaaressa. Lisäksi meillä on pitkän
kokemuksen tuoma perusteellinen osaaminen kalkin toiminnoista omassa kaivostoiminnassamme.
Osaamisestamme kalkin käytöstä muissa käyttökohteissa on suuri hyöty, kun autamme sinua valitsemaan kalkin kaivostoiminnan eri vaiheisiin.
Yksi kalkin vahvoista puolista on pH-arvon säätely, mutta sitä hyödynnetään myös stabiloinnissa,
ojituksessa, täytössä ja suodatuksessa. Sekä meidän kalkkikivemme että poltetut ja sammutetut
kalkkituotteemme valitaan ja suunnitellaan maksimaaliseen toimintaan kaikissa kaivostoiminnan vaiheissa: kaivoksen rakentamisen aikana, kaivoksen
elinaikana ja kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen.

pH-arvon hienosäätö
rikastusprosesseissa

Savukaasujen
puhdistus

Prosessiveden
pH-arvon säätö

… kaivoksesta kullan arvoisen
Aivan kuten kalkki on osa luonnon kiertokulkua,
meidän kalkkituotteillamme on oma paikkansa kai
voksen koko elinkaaren aikana. Kalkin käytännölli
siä ja taloudellisia etuja hyödynnetään jokaisessa
elinkaaren vaiheessa. Ennen kaikkea kalkilla sää
dellään pH-arvoa, mutta sillä on myös muita tärkei
tä tehtäviä.

Rakentamisvaihe
Rakentamis- ja asennusvaiheessa kalkkituotteitamme
käytetään maaperää vahvistavana ja stabiloivana
materiaalina. Kalkkikivi on myös erinomainen
rakennusmateriaali kaivosaltaille ja luo luonnollisen
pH-arvon säätelyn vedelle.

Toiminta
Oikean kalkkituotteen valinta voi merkittävästi sekä
edistää kannattavuutta että parantaa ympäristön
laatua. Kalkkikiven alhainen reaktiivisuus tekee siitä

Läheiset kontaktit asiakkaisiin ja
luotettavat toimitukset
Organisaatiomme on rakennettu tarjoamaan sinulle
aina parasta palvelua. Hyvä tavoitettavuus ja
läheinen keskusteluyhteys luovat lähtökohdat
luottamukselle. Tähän sisältyy lisäksi luotettavuus
toimituksissa. Toimituksiin käytämme laiva-, rautatie-

Luontoon johdettavan
veden pH-arvon säätö
ja puhdistus

Pölynsidonta

täydellisen pH-arvon hienosäätäjän rikastusprosesseihin, joissa voit tarkasti valvoa arvokkaiden
metallien saostumista. Kalkilla säädellään myös
prosessiveden pH-arvoa, jotta vesi voidaan käyttää
uudelleen. Vesi käsitellään kalkilla pH-tasapainon
palauttamiseksi sekä myrkyllisten metallien ja
kemikaalien erottamiseksi ennen veden palautumista luontoon. Savukaasujen puhdistus on toinen
käyttökohde, jossa kalkki näyttää kykynsä parantaa
ympäristön laatua.

Jälkikäsittely
Kalkin käytöllä edistetään turvallisuutta ja pienennetään ympäristövaikutuksia sekä toiminnan aikana
että sen jälkeen. Kalkkia käytetään sekä pölynsitojana että täyttömaana käytöstä poistetuilla kaivosalueilla. Meillä on 40 vuoden kokemus luonnonkalkituksesta ja sen myötä erinomainen pätevyys
kaivosvesien neutralisointiin.

ja autokuljetuksia. Voimme toimittaa kalkin lavaautolla, painesäiliöautolla tai suursäkeissä. Meillä
on suuri tuotanto- ja varastointikapasiteetti ja hyvin
integroitu kuljetusorganisaatio. Vuosien varrella
luotettavista toimituksista on muodostunut yksi
huomattavimmista palvelutoiminnoistamme.

Täyttömateriaali

Kaivosveden
neutralointi
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