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Liiketoimintanne ydin 
ei ole ainoastaan 
sellupuun hajottaminen. 
Liiketoimintanne ydin ei 

ole ainoastaan sellupuun 

hajottaminen. Tavoitteiden 

saavuttamiseksi on estettävä 

tuotannon pullonkaulat, tehottomuus, 

saostumat ja korroosio sekä pesu-, vaahto- ja pihkaongelmat.

Buckman tarjoaa kattavat, paikan päällä suoritettavat 

sellutehdasohjelmat, joista vastaa maailmanlaajuinen 

asiantuntijatiimi tutkimuksen ja tuotekehityksen, koulutuksen 

ja kentällä annettavan tuen kautta. Tarjoamme puulajikohtaisia 

ratkaisuja, jotka tehostavat koko tehtaan suorituskykyä lyhyt- ja 

pitkäkuitusellun tuotannossa.

Buckman  
auttaa tuottamaan  

puhdasta,  
korkealaatuista 

sellua alhaisemmilla  
kokonaiskustan- 

nuksilla.

HYÖDYNNÄ  asiantuntemustamme ja 
maailmanlaajuista tukea.



Paranna sellukattilan suorituskykyä
Buckman voi auttaa saavuttamaan paremman saannon 
erittäin tehokkailla sellun keittokemikaaleilla:
•  Parantavat keittämistä.
•  Alentavat emäksisen aineen kulutusta.
•  Poistavat soodakattilaprosessin pullonkaulat.

Vähennä hajontaa
Toimitamme myös kemikaaleja, 
jotka auttavat hallitsemaan 
kalsiumkarbonaatti-, kalsiumsulfaatti- ja 
bariumsulfaattisaostumia. Tuloksena 
lämmönsiirto paranee, höyryn käyttötarve 
vähenee ja puhdistus nopeutuu.

Tehosta ruskean massan hallintaa
Buckmanilta saat tehokkaat 
sellunpesukemikaalit kiintoainepitoisuuden 
nostoon ja vaahdonestoon. Paras pesutulos 
saadaan hyvin pihkantorjuntakemikaaliamme 
kanssa korkealaatuisen sellun valmistukseen.

Vedenpoistokemikaalit 
Huipputekniset sellutehtaan 
vedenpoistoteknologiamme:
•  Poistavat tuotannon pullonkaulat. 
•  Nopeuttavat suotautuvuutta.
•  Nopeuttavat pesua, jotta massa saadaan 

puhtaammaksi alhaisemmilla valkaisukustannuksilla.
•  Poistavat vaahdonestoaineeseen liittyneet 

pihkasaostumat.

Pihkanesto
Tavanomaisiin dispergointiaineisiin verrattuna 
Buckmanin uusimmat pihkanestotuotteet parantavat 
uuteaineiden hallintaa ja poistoa. Niiden avulla voit:
• Pestä pihkaa pois prosessista 

enemmän, ja lähettää puhtaampaa 
sellua valkaisulaitokseen sekä 
sellunkuivauskoneeseen.

• Poistaa hankalia pihkasaostumia 
ja välttää puhdistuksesta johtuvia 
seisokkeja.

• Vähentää epäpuhtauksia, parantaa 
laatua, ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.

Pihkanhallintakemiamme ovat tehokkaita 
myös matalatuhkaisessa selluntuotannossa.

Tehosta sellunvalmistusprosessi puunkäsittelystä 
valmiiseen sellupaaliin.

Talteenoton maksimointi
Kehittynyttä kemiaa soveltamalla Buckman auttaa 
maksimoimaan soodakattilan tehon. Prosessi estää 
saostumia ja kontrolloi tehokkaasti sitoutuneen 
ilman sekä vaahdon määrää höyrystimissä. 
Kattiloiden syöttöveden käsittelyohjelmamme 
ja valvonta varmistavat turvallisen ja 
kustannustehokkaan toiminnan. 

Tehostamme myös kemiallista talteenottoa viher- 
ja valkolipeän selkeytys- ja saostusaineilla sekä 

meesakuivatuksella, jotka tuovat säästöjä 
prosessin kuluihin. 

Virtaviivaista valkaisuprosessit
Buckmanin kehittyneet pesu-, pihkan-  ja 
saostumisenestoteknologiat parantavat 

kuivumista, poistavat tuotannon 
pullonkauloja, tuottavat puhtaampaa sellua, ja 

vähentävät seisokkeja. 



Ainutlaatuiset metallinhallintarat-
kaisumme auttavat saavuttamaan 
vaaleustavoitteet vähemmällä 
valkaisuaineiden käytöllä. Buckman-
nilla on myös tarjota Vybrant,® - 
uuden sukupolven teknologia 
entsymaattisessa valkaisussa. Tämä 
tuo merkittäviä kustannussäästöjä.

Paranna sellunkuivauskoneen 
tehokkuutta
Buckmanin ohjelmien avulla tuotat 
määritelmien mukaista, puhdasta 
sellua tehokkaammin. Kalliit seisokit 
vähenevät, kun ohjelma ylläpitää 
sellunkuivauskoneen järjestelmien 
puhtautta. Käänny puoleemme, 
kun tarvitset:
• Mikrobiologista hallintaa ja 

prosessipesuja.
• Käsittelyn, joka maksimoi 

puristinosan suorituskyvyn.

• Orgaanisten ja epäorgaanisten 
epäpuhtauksien kontrollia huopien 
ja rullien puhtaanapidossa.

• Jatkuvia, ajoittaisia tai eräkohtaisia 
pesuohjelmia, jotka on räätälöity 
tapauskohtaisesti erityistarpeisiin.

Buckman Green — 
olemme sitoutuneet kestävään 
kehitykseen 
Me Buckmanilla otamme vakavasti 
globaalin roolimme. Perustimme 
kattavan Buckman Green -ohjelman, 
joka kattaa kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan ympäristönhoitoon, 
yhteisöjohtajuuteen ja taloudelliseen 
vastuuseen. Tuottamalla vihreää 
kemiaa ja energiansäästöratkaisuja 
kuljemme asiakkaidemme kanssa 
eteenpäin kestävän kehityksen tiellä.

Lisätietoa
Nosta sellunvalmistusprosessin 

teho uudelle tasolle. 
Lisätietoja saat oman alueesi 

Buckman-edustajalta tai 
osoitteesta buckman.com.

Join the conversation!
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