Ferrum
– terästeollisuudelle

Vaadi enemmän
Nykyaikainen raudan ja teräksen valmistus edellyttää
korkea- ja tasalaatuista kalkkia parhaan lopputuloksen
saavuttamiseksi. Se edellyttää myös, että yhteistyökumppanina toimitamme tuotteet oikea-aikaisesti,
olemme varautuneet odottamattomiin tilanteisiin varajärjestelmällä ja pysymme aina ajan tasalla.
Tiedämme tämän – ja myös pystymme siihen.
SMA Mineral on louhinut ja jalostanut kalkkikiveä vuodesta 1980 lähtien, ja sillä on pitkä kokemus rauta- ja
teräsalalta. Meillä on tuotantoyksiköt viidessä maassa,
ja takaamme varmat toimitukset.
Meille on myös tärkeää, että vaadit meiltä asiakkaana
aina vielä hieman enemmän. Haluamme kehittyä
yhdessä asiakkaidemme kanssa, joten olemme säännöllisesti yhteydessä heihin ja järjestämme laatukokouksia varmistaaksemme, että täytämme asiakkaidemme vaatimukset. Yhteistyö kanssamme tarkoittaa, että
teet yhteistyötä osaavien ja sitoutuneiden työntekijöidemme kanssa. He kaikki pyrkivät täyttämään yhteisen
lupauksemme – sen että voit asiakkaana vaatia
meiltä enemmän.
Lämpimästi tervetuloa!

Oikea tuote oikeaan
aikaan, oikeassa paikassa
Monen suuren ja monimutkaisen valmistusprosessin onnistuminen riippuu
kalkkituotteista ja niiden saatavuudesta juuri oikealla hetkellä. Laajan valikoimamme ja lukuisien omien ja ulkoisten lastauspaikkojen avulla varmistamme, että asiakkaamme saavat aina tarvitsemansa tuotteet.
Täsmälleen oikeaan aikaan.

Toimitusvarmuus

Oikea laatu

Useiden tuotantolaitostemme ansiosta voimme
varmistaa, että toimitukset tapahtuvat aina suunnitelman mukaisesti. Kalkkitehtaissamme Bodassa, Luulajassa, Mo i Ranassa, Oxelösundissa,
Rättvikissä ja Röyttässä valmistetaan korkealaatuista poltettua kalkkia eri prosessivaiheisiin.
Sammutettua kalkkia tuotetaan Rättvikissä ja
Röyttässä, ja poltetun dolomiitin valmistus tapahtuu Mo i Ranassa ja Rättvikissä.

Oikean laadun takaamiseksi varmistamme
seuraavat:
1. Tasainen laatu ja oikea kemiallinen koostumus
Ennen räjäytyksiä ja louhintaa suoritamme mittavat poraukset ja otamme näytteitä kalkin kemiallisesta koostumuksesta. Sen jälkeen suoritamme sekoituksia, kunnes
koostumus on oikea toimitusta varten.
2. Optimaalinen polttoaste
Käyttökohteesta riippuen kalkin hiilipitoisuudella on erit-

Oma kuljetusliike

täin tärkeä merkitys. Ruostumattoman teräksen valmistuk-

Hallinnoimme itse kuljetuksiamme, jotka suoritetaan omilla kuorma-autoillamme tai alihankkijoidemme avulla. Tämä takaa varmat toimitukset.
Asiakkaamme saavat milloin tahansa yhteyden
ajojärjestelijäämme, joka on tavoitettavissa joka
päivä ympäri vuorokauden.

sessa tarvitaan kalkkia, jonka jäännöshiilipitoisuus on alhainen, kun taas hiiliteräksen valmistuksessa voidaan
käyttää hieman suurempia hiilipitoisuuksia. Kalkki poltetaan asiakkaan tarpeiden mukaan kierto- tai kuilu-uuneissamme.
3. Oikea reaktiivisuus
Erityyppiset kalkit reagoivat eri nopeudella veden kanssa.

Varastotilanteen seuranta
Asiakkaiden siilojen seurannan avulla näemme,
milloin niihin on aika toimittaa kalkkia. Otamme
näin kokonaisvastuun kalkkitoimituksista, mikä
on asiakkaan kannalta turvallinen ja tehokas järjestely.

Jatkuvan reaktiivisuuden seurannan avulla varmistamme,
että reaktiivisuus vastaa asiakkaan vaatimuksia.
4. Kulumisaste oikean raekoon takaamiseksi
Kulumisaste on tärkeä parametri oikean raekoon varmistamiseksi. Siksi sitä mitataan säännöllisesti. Kiertouunissa
poltetulla kalkilla on normaalisti suurempi kulutuksenkestävyys, joten se kestää paremmin prosessivaiheeseen

Varajärjestelmä
Oikea-aikaisten toimitusten takaamiseksi
SMA Mineralilla on toimiva varajärjestelmä. Jos
tuotannossamme on katkos, meillä on useimmiten mahdollisuus toimittaa tuotteet jostain toisesta kalkkitehtaastamme. Joskus asiakkaan
tuotannossa ilmenevät ongelmat saattavat vaatia
tuotteen toimitustavantilapäistä vaihtamista.
Esimerkiksi toimitus säkeissä voi olla tarpeen,
jos siilon puhallus ei ole mahdollista.

”On tärkeää, että asiakkaillamme on aina turvattu olo. Siksi
olemme töissä ympäri vuorokauden joka päivä, läpi vuoden.”
Thomas Brunzell
Kuljetuspäällikkö
SMA Mineral

saakka.
5. Viikkoanalyysikoosteet
Varmistaaksemme, että materiaalin ominaisuudet pysyvät
oikeina ajan kuluessa, tarjoamme koosteen analyysidatasta viikko- tai neljännesvuosiraporteissa. Analysoimalla
näytteitä röntgenillä voimme saada lisätietoa tuotteiden
kemiallisesta koostumuksesta.

Tuotteemme

Ferrum-tuoteperhe
Erikoistuneet asiakkaat ja prosessit edellyttävät erikoistuneita toimittajia ja tuotteita. Ferrum-tuoteperheeseen on koottu kalkkituotteemme koko teräksen tuotantoprosessia varten – sekä ruostumattoman teräksen että hiiliteräksen valmistukseen. Olipa käyttökohde mikä tahansa, meiltä saat sopivan tuotteen oikealla
kemiallisella koostumuksella. Raaka-aine valitaan tuotteen edellyttämien ominaisuuksien mukaan ja mahdollisimman ympäristöä säästävästi.

Ferrum S

Ferrum DS

Poltettu kalkki moniin eri tarpeisiin. Käytetään
ennen kaikkea valokaariuunissa. Voidaan tarkistusseuloa ja toimittaa eri fraktioina jauhetusta
kalkista aina karkeaan palakalkkiin.

Poltettu dolomiitti, joka sopii kemialliselta koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan useimmille
asiakkaille. Voidaan valmistaa 0–60 millimetrin
fraktioina.

Ferrum R

Ferrum DR

Poltettu kalkki, jolla on suurempi lujuus ja alhaisempi hiilipitoisuus kuin Ferrum S:llä. Valmistetaan
yleensä pieninä, alle 40 millimetrin fraktioina ja
käytetään usein konverttereissa terästuotannossa.

Poltettu dolomiitti, jolla korkeampia polttoaste
ja suurempi lujuus.Toimitetaan normaalisti
enintään 40 millimetrin fraktioina.

Ferrum R+

Ferrum C

Poltettu kalkki, joka on kehitetty erityisesti käyttökohteisiin, joissa on erityisvaatimuksia alhaiseen
hiilipitoisuuteen ja/tai rikkiin liittyen. Erittäin suuri
lujuus ja minimoitu hieno osuus.

Kalkkikivituote. Saatavana tarpeen mukaan erilaisia kemiallisia koostumuksia, lujuuksia ja fraktioita. Saadaan sekä yrityksen omista että yhteistyökumppanien esiintymistä.

Ferrum H

Ferrum D

Sammutettu kalkki, joka valmistetaan Ferrum
S:stä, R:stä ja R+:sta. Ferrum H:lla on kemialliset ominaisuudet, joita tarvitaan muun muassa
neutralointiprosesseissa.

Vaalea dolomiitti, joka toimitetaan omasta
esiintymästämme. Korkea kemiallinen
puhtaus.

SMA Mineral toimii kestävästi
– nyt ja tulevaisuudessa
Meille on itsestään selvää tarjota tuotteita, joilla saavutetaan paras lopputulos.
Aivan yhtä itsestään selvää on se, että tuotantomme toteutetaan mahdollisimman
ympäristöä säästävästi. Niin nyt kuin tulevaisuudessa.
Ympäristötyö on osa kaikkea toimintaamme.
Pyrimme jatkuvasti takaamaan parhaan mahdollisen kemikaaliturvallisuuden ja parantamaan resurssien käyttöä – niin energian kulutuksen, kuljetusten kuin materiaalitehokkuuden osalta.
Tukea tutkimukselle
Teemme myös aktiivisesti yhteistyötä toimialan
tutkimuksen edistämiseksi:
• SMA Mineral on Swerim-metallintutkimusinstituutin jäsen. Swerim tekee pohjoismaiseen teräsja kaivosteollisuuteen liittyvää tutkimusta. Tekemällä yhteistyötä Swerimin kanssa edistämme
toimia ympäristön hyväksi ja terästeollisuuden
tuotekehitystä. Tavoitteena on pystyä valmista-

maan tuotteita, joilla on entistä pienempi ympäristöjalanjälki.
• SMA Mineral on mukana rahoittamassa uutta
keskusta, joka edistää sementin ja poltetun kalkin kestävää tuotantoa. Keskus toimii Uumajan
yliopiston soveltavan fysiikan ja elektroniikan laitoksella, ja se vahvistaa sementin ja kalkin kestävään tuotantoon liittyvää tutkimusta.
Myönteisiä vaikutuksia ympäristöön
Monet SMA Mineralin tuotteista vaikuttavat lisäksi positiivisesti ympäristöön: ne puhdistavat savukaasuja ja juomavettä, nostavat rehevöityneiden
vesistöjen pH-arvoa, kunnostavat pilaantuneita
maita ja parantavat maaperää maataloudessa.

Historiamme
Historiamme alkoi Gåsgruvanin kaivosalueelta, joka sijaitsee Ruotsin Värmlannissa
Filipstadin liepeillä ja juontaa juurensa 1300-luvulle. Vuonna 1980 Juvélin perhe osti
kalkkitehtaan Uddeholmilta ja nykyinen SMA Mineral sai alkunsa.
Nykyään meillä on tuotantolaitoksia Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa ja
Bulgariassa, ja olemme johtava korkealaatuisten kalkkituotteiden toimittaja
useille eri toimialoille.
Haluatko tietää lisää? www.smamineral.se

Täällä valmistamme kalkkimme
RUOTSI
Berga
Boda
Eneby
Falkenberg
Gåsgruvan
Jutjärn
Klinte
Kullsberg
Luulaja
Oxelösund
Rättvik
Sandarne
Stucks

NORJA
Mo i Rana
Seljeli

BULGARIA
Dimitrovgrad
Malko Tarnovo
Shumen

SUOMI
Kalkkimaa
Loukolampi
Ristimaa
Röyttä
VIRO
Vöhmuta

Yhteystiedot
Ruotsi:
Mikael Zackrisson
+46 70 673 09 29
mikael.zackrisson@smamineral.com

Norja:
Bjørn Markset
+47 94 82 41 55
bjorn.markset@smamineral.com

Suomi:
Veli-Matti Marttala
+358 40 084 9443
veli-matti.marttala@smamineral.com

PÄÄKONTTORI
SMA Mineral AB Box 329, 682 27 Filipstad, Ruotsi. Puhelin: +46 590 164 00.
S-posti: sma@smamineral.com. Internet: smamineral.com

