SMURFIT KAPPA
ENERGIOPTIMERING

ÅRLIG ENERGIBESPARELSE PÅ 750.000 KR.
En gennemgang af emballageproducenten Smurfit Kappas tekniske installationer i 2013 resulterede i, at energiforbruget på de store
trykkerimaskiner blev reduceret til en tredjedel.

Skjult energibesparelse
På et servicebesøg konstaterede Kemp & Lauritzen, at der ikke
var genvinding på Smurfit Kappas trykkemaskiner, og de to
virksomheder blev hurtigt enige om at foretage en Energi360®
gennemgang af de tekniske installationer. En screening og
analyse viste, at gasforbruget kunne reduceres med over
200.000 m3 om året.

”

Genvinding af varm luft

SMURFIT KAPPAS FORDELE
ENERGIOPTIMERING
BESPARELSER
• Tilbagebetalingstid på 1,2 år
• Årlig energibesparelse på 750.000 kr.

”

Kemp & Lauritzen foreslog at etablere genvinding på Smurfit
Kappas to trykkerimaskiner, der var monteret med en ventilatorer
for at tørre den trykte emballage. Ventilatorerne havde en
minimal recirkulation af de store mængder ny udeluft, der blev
varmet op til 70-80 °C. Omkring 85.000 m3/h luft på mellem 30
og 70 °C blev sendt ud igen uden genvinding.
For at genvinde energien i den varme ventilationsluft skulle der
opsættes syv store vekslere. Deres samlede vægt på tre tons var
mere, end taget på Smurfit Kappas produktionsbygning kunne
bære, og fire af dem blev monteret på repoer indendørs:
”Kemp & Lauritzen har arbejdet professionelt og haft fuldt
styr på sagerne”, konstaterer Johan Melin. ”Deres løsning med
placering af vekslerne i produktionslokalet gør, at teknikken
står mere beskyttet, og omkostningerne blev tilmed reduceret.
Samtidig fik de planlagt installationen, så vi udnyttede et
allerede planlagt driftsstop og dermed helt undgik spildtid ved

• Ingen driftsforstyrrelser
• Forbedret konkurrenceevne
• Innovativ og effektiv løsning
• Detaljeret projektforslag
• Stram projektledelse og koordinering

Grøn pris og forbedret konkurrencedygtighed
Kemp & Lauritzens beregninger betød en investering på 1.610.000 kr.,
hvor af de 710.000 kr. blev dækket af energitilskud. Med en årlig
besparelse på 750.000 kr. landede tilbagebetalingstiden på 1,2 år,
men det var ikke den eneste gevinst for Smurfit Kappa i Kolding:

”

”Vi troede faktisk, at tingene kørte, som de skulle.
Så en energibesparelse i den størrelsesorden kom helt
bag på os”, fortæller Johan Melin, vedligeholdelsesleder
hos Smurfit Kappa. ”Med en tilbagebetalingstid på kun
1,2 år var vores øverste ledelse lydhøre over for Kemp
& Lauritzens forslag, og der blev temmelig hurtigt givet
grønt lys for projektet.”

gennemførelse af energiprojektet. Med Kemp & Lauritzen som vores
fremtidige serviceleverandør er vi derfor også sikre på, at teknikken
kommer til at køre optimalt.”

”Vi har modtaget meget ros og en grøn pris for projektet,
og initiativet vil uden tvivl også smitte af på de andre
produktionsenheder i koncernen”, fortæller Johan Melin. ”De
store besparelser på produktionsomkostningerne betyder
også, at vi har forbedret vores konkurrenceevne.”

”

