Envira
– puhtaan ilman ja
veden puolesta

Odota aina hieman enemmän
Puhdasta ilmaa ja vettä. Monet saattavat pitää niitä itsestäänselvyyksinä.
Mutta et sinä. Tiedät, että ne vaativat herpaantumatonta työtä sekä asettavat suuret vaatimukset tuotteille, menetelmille, pätevyydelle ja sitoutumiselle. Ja tiedät senkin, että virheitä ei saa tapahtua. Mekin tiedämme sen.
Yksi SMA Mineralsin erityisalueista on
savukaasujen ja veden käsittelyyn tarkoitetut erikoistuotteet. Hallitsemme tämän
alueen, ja suhtaudumme siihen intohimoisesti.
Toisin sanoen voit tuntea olosi turvalliseksi.
Meille on myös tärkeää, että asiakkaana
vaadit meiltä aina hieman enemmän. Me
SMA Mineralilla huolehdimme asiakkaistamme ja haluamme kehittyä yhdessä heidän
kanssaan. Siksi pidämme säännöllisesti
yhteyttä asiakkaisiimme ja järjestämme

laatukokouksia varmistaaksemme, että
täytämme vaatimukset.
Se tarkoittaa myös yhteistyötä asiantuntevan ja sitoutuneen henkilöstön kanssa,
joka työskentelee aina yhteisen arvoperustamme – osaamisen, luotettavuuden, joustavuuden ja innovoinnin – pohjalta keskittyen lupaukseemme: voit odottaa meiltä
hieman enemmän.

Tervetuloa SMA Mineraliin.

Oikea tuote oikeaan aikaan
– ja oikeassa paikassa
Joskus valmistus- tai puhdistusprosessin kannalta voi olla ehdottoman
tärkeää, että oikeat kalkkituotteet toimitetaan paitsi oikeaan paikkaan myös
juuri oikealla hetkellä. Meille se on sanomattakin selvää. SMA Mineralsin
laajan valikoiman, omien ja ulkoisten lastauspaikkojen sekä luotettavien
kuljetusten vuoksi voit tuntea olosi turvalliseksi asiakkaana toimialasta
ja maantieteellisestä alueesta riippumatta.
Lähelläsi

Siilojen seuranta

Meillä on suuri määrä tuotantolaitoksia
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, joten
toimimme yleensä lähelläsi.

Asiakkaiden siilojen seurannan avulla tiedämme, milloin niihin on aika lisätä kalkkia.
Otamme näin kokonaisvastuun saatavuuden
varmistamisesta, mikä on asiakkaan kannalta
turvallinen ja tehokas järjestely.

Oma kuljetusliike
Hallinnoimme itse kuljetuksiamme, jotka
suoritetaan omilla kuorma-autoillamme tai
alihankkijoidemme avulla. Tämä takaa varmat
toimitukset. Lisäksi saat aina yhteyden kuljetustemme johtoon. Se on käytettävissäsi joka
päivä 24 tuntia vuorokaudessa.

Luotettava varajärjestelmä
Oikea-aikaisten toimitusten takaamiseksi
SMA Mineralilla on luotettava varajärjestelmä.
Jos jollakin tuotantolaitoksellamme aiheutuu
katkos, pystymme useimmiten toimittamaan
jostain toisesta kalkkitehtaastamme. Joskus
asiakkaan tuotanto-ongelma voi edellyttää,
että toimitusmuoto vaihdetaan väliaikaisesti
– esimerkiksi säkkitoimituksiin, jos siilon ei
toimi. Ei hätää. Ratkaisemme ongelman.

”On tärkeää, että asiakkaamme tuntevat
aina olonsa turvalliseksi. Siksi olemme
käytettävissä ympäri vuorokauden
jokaisena vuoden päivänä.”
Thomas Brunzell, transportledare, SMA Mineral

Ilma puhdistaa
ilman
Savukaasut voidaan puhdistaa monella tavalla.
Useimpiin niistä sisältyy kalkin käyttäminen.
Meillä SMA Mineralilla on laaja kokemus ensiluokkaisten kalkkituotteiden toimittamisesta laitoksiin, joissa käytetään erilaisia palamis- ja
savukaasujen puhdistusmenetelmiä.

Savukaasujen voidaan puhdistaa kalkilla kolmella tavalla:
käyttämällä kuivaa, puolikuivaa ja märkämenetelmää

Kuiva menetelmä
Kuivaan menetelmään kuuluu kuivan sammutetun kalkin
lisääminen kostutettuihin ja jäähdytettyihin savukaasuihin
joko tulisijassa tai savukaasukanavassa. Kalkki sitoo happamat liuokset (esim. rikkioksidi, suolahappo ja fluorivety)
sekä muodostaa kuivan tuotteen, johon sekoittuu lentotuhkaa. Se erotetaan seuraavissa letkusuodattimissa.
Jos jäte poltetaan leijupedissä, kalkkikivi- tai dolomiittisorbenttia voidaan lisätä erikseen.

Puolikuiva menetelmä
NKun käytetään puolikuivaa menetelmää, savukaasuihin
ruiskutetaan kalkkilietettä reaktorissa. Kun liete kuivuu,
se reagoi savukaasujen happamien komponenttien kanssa. Tämän jälkeen savukaasujen sisältämät hiukkaset
erotetaan letkusuodattimissa. Lietteessä voidaan käyttää
sekä palanutta että sammutettua kalkkia.

Märkämenetelmä
Märkämenetelmä tarkoittaa joko sitä, että savukaasut
pestään pesurissa tai että niitä jäähdytetään, kunnes
vesihöyry siirtyy kaasufaasista nestemäiseen faasiin
(kondensaatti). Molempia menetelmiä käytettäessä neste
puhdistetaan ja neutraloidaan kalkilla. Lopputuotteesta
tulee puhdas ja käyttökelpoista kipsiä.

Kalkki puhdistaa veden
Juomavesi in tärkein elintarvikkeemme. Siksi sen täytyy pysyä laadukkaana. SMA Mineralin erittäin puhtaiden kalkkituotteiden valikoima täyttää
kaikki Ruotsin elintarvikeviraston vedenpuhdistuskemikaaleille asettamat
vaatimukset.

Vedenkäsittelyssä kalkkia käytetään
pH-arvon nostajana, saostusaineena
ja kovuuden säätämiseen.

• Sammutettua kalkkia lisätään veden pH:n
nostamiseksi ja käytetään saostuskemikaalina erottamaan halutut aineet (esim.
humus, hiukkaset ja metallit) sekä pelkistämään fosforia fosfaatiksi.

• V eden emäksisyyden ja kovuuden säätä-

miseksi ja vesijohtoverkon suojaamiseksi
korroosiolta käytetään usein sammutettua
kalkkia. Veden voi myös suodattaa kalkkikiven tai dolomiitin läpi.

• S ekä sammutettu että poltettu kalkki

soveltuu lietteenkäsittelyyn ja hygienian
ylläpitämiseen jätevedenpuhdistamoilla.

Vaikutus ihmiskehoon
Kalkki ei ainoastaan puhdista vettä. Lisäksi
tutkimukset osoittavat, että kalkin sisältämää
kalsiumia tarvitaan luiden muodostumiseen
elimistössä. Lisäksi kalkki ja magnesium
yhdessä suojaavat muun muassa sydänja verisuonitaudeilta. Tämä tuntuu meistä
mukavalta.

Envira-tuoteryhmä
Envira on veden ja savukaasujen puhdistamiseen tarkoitettujen kalkkituotteidemme yhteinen nimi. Olipa käyttökohde mikä tahansa, meiltä saat siihen soveltuvan
tuotteen oikealla kemiallisella koostumuksella. Tuotteidemme laatu on korkea ja
tasainen. Ne valmistetaan aina parhaassa dollisessa työympäristössä.

Envira H

Envira H-W

Envira S

SMA Mineralin Envira H on
sammutettua kalkkia.Sitä valmistetaan tietyissä laitoksissa, joissa valmistetaan myös
poltettua kalkkia. Tuotetta valmistetaan poltetusta kalkista.
Envira H:ta käytetään yleensä
vedenkäsittelyprosesseissa,
jotka eivät liity juomaveden
tuotantoon.
Käyttämisestä juomaveden
tuotannossa kerrotaan Envira
H-W -tuote-esitteessä.

Envira H-W on sammutettua

Envira S on savukaasujen puh-

kalkkia.Sitä valmistetaan
tietyissä laitoksissa, joissa
valmistetaan myös poltettua
kalkkia. Tuotetta valmistetaan
poltetusta kalkista. Envira
H-W:tä käytetään yleensä
erityyppisissä vedenpuhdistusprosesseissa. Tämä tuote
täyttää Ruotsin elintarvikeviraston juomavesivaatimukset.

distamisessa käytettävää poltettua kalkkia. Sitä valmistetaan useilla kalkkitehtaillamme
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Envira S toimitetaan
yleensä pienempinä fraktioina
suoraan kattiloissa käytettäväksi tai itse sammutettavaksi. Raaka-aineena käytettävä
kalkkikivi saadaan yleensä
omista kalkkikiviesiintymistämme.

Envira S-W

Envira C

SMA Mineralin Envira S-W
on veden puhdistamisessa
käytettävää poltettua kalkkia.
Sitä valmistetaan useissa
kalkkitehtaissamme Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.
Se toimitetaan yleensä pieninä fraktioina, joskus jopa
jauhettuna. Kalkkikiviraakaaine on usein peräisin tuotantolaitoksen lähellä sijaitsevasta kalkkikiviesiintymästämme.
Valikoivan louhinnan ja raskasmetallien pitoisuuksien
pitämisen tietoisesti mahdollisimman alhaisina ansiosta
tuote pystyy täyttämään
Ruotsin elintarvikeviraston
juomavesimääräykset.

Envira C on kalkkikivituotte-

emme, jota voidaan käyttää
veden jasavukaasujen puhdistukseen erilaisina kemiallisinakoostumuksina ja jakeina
tarpeiden mukaan. Saadaan
sekä yrityksen omista että
yhteistyökumppanien esiintymistä.

Oikea laatu
Jos asiakkaat saavat aina oikeaa laatua, varmistamme tämän monella tavalla:
Tuotanto
Erittäin puhtaan kalkin tuottaminen on pitkä prosessi. Se alkaa vain huolellisesti valitun kalkkikiven louhinnasta. Kemiallisten analyysien ansiosta
tiedämme tarkalleen, mikä materiaali vastaa asiakkaan vaatimuksia parhaiten.
Valvonta
SMA Mineral tekee useita erilaisia analyysejä
tuotteen oikean laadun varmistamiseksi. Teemme
viranomaisanalyysiä saadaksemme tietoja tuotteiden kemiallisesta koostumuksesta.
Sen varmistamiseksi, että materiaalin ominaisuudet pysyvät oikeina ajan mittaan, julkaisemme
koosteen analyysidatasta viikko- ja neljännesvuosiraporteissa.
Kalkkia veden puhdistamiseen
Kalkkituotteemme täyttävät juomaveden valmistamiselle asetettavat vaatimukset ja kestävät juomaveden tuotantoon valmistettavissa kemikaaleissa
olevien raskasmetallien enimmäismäärät Ruotsin
elintarvikeviraston määräysten mukaisesti.
Kalkkia savukaasujen puhdistamiseen
Jatkuvan reaktiivisuuden ja partikkelien koon
seurannan avulla varmistamme, että kaikki parametrit vastaavat asiakkaan vaatimuksia.

SMA Mineral
toimii vastuullisesti – nyt ja
tulevaisuudessa
Meille on itsestään selvää tarjota
tuotteita, joilla saavutetaan paras
lopputulos. Aivan yhtä itsestään
selvää on se, että tuotantomme
säästää ympäristöä mahdollisimman paljon. Sekä nyt että 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
Tutkimus on tärkeää – meille, jotka toimimme alalla ja kaikkien yhteisen tulevaisuuden kannalta. Siksi SMA Mineral tukee
useiden alojen tutkimusta.
Esimerkkinä mainittakoon, että SMA
Mineral on mukana rahoittamassa uutta
keskusta, joka edistää sementin ja poltetun kalkin kestävää tuotantoa.
Keskus toimii Uumajan yliopiston soveltavan fysiikan ja elektroniikan laitoksella.
Se vahvistaa sementin ja kalkin kestävään
tuotantoon liittyvää tutkimusta.
Ympäristö on tärkeintä
Monet tuotteistamme vaikuttavat ympäristöön myönteisesti. Kalkkia käytetään eri
muodoissaan esimerkiksi savukaasujen
ja juomaveden puhdistamisen lisäksi
happamoituneiden vesistöjen pH-arvon
nostamiseen, esipuhdistetun.

Historiamme alkaa Gåsgruvanista
Kaikki alkoi Värmlannin kaivosalueella 1300-luvulla. Täällä Gåsgruvanissa Filipstadin
ulkopuolella sijaitsee kalkkitehdas, jonka Juvélin perhe osti Uddeholmilta vuonna 1980.
Nykyinen SMA Mineral sai tuolloin alkunsa.
Yli 40 vuotta myöhemmin SMA Mineral on johtava korkealaatuisten kalkkituotteiden
toimittaja useille toimialoille. Meillä on tuotantolaitokset Ruotsissa, Norjassa, Suomessa,
Virossa ja Bulgariassa.
Haluatko lisätietoja? Katso lisätietoja osoitteesta 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

Yhteyden ottaminen myyntiin
Ruotsi:
Jarek Fastlind
+46 70 634 92 84
jarek.fastlind@smamineral.com

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

Suomi:
Pasi Naukkarinen
+358 50 532 0020
pasi.naukkarinen@smamineral.com

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

