ENERGIOPTIMERING HOS RANDERS TEGL

På Randers Tegls fabrik i Gandrup havde man et spild på 11,5% af de producerede mursten. Dette antal blev gennem Addings arbejde reduceret kraftigt og den sparede energimængde udløste et stort tilskud fra energisparemidlerne.
For at kunne håndtere strømmen af mursten krævede en pakkelinje, at der kom
batch af 16 sten fra hver af de 4 transportlinjer. For at sikre dette var det nødvendigt
at kassere godkendte sten for at opretholde ligevægten.
Projektet
Der blev derfor gennemført et optimerings
projekt, som resulterede i at der nu kun frasorteres defekte sten, og resten af stenene
bliver omfordelt, således at der altid kommer samme antal på hver af de 4 linjer.
Omfordelingen udføres af et anlæg med 4
pick-and-place enheder, der blev special
desig-net til opgaven efter Addings oplæg.
Leverandøren var et lokalt automatiseringsfirma, der også leverede styringen og
monterede og indkørte anlægget.
Adding gennemførte projektet og stod for
idégenerering, udbud, projektledelse, forhandling med naturgasselskab og underleverandører kontakt gennem hele projektet.
På den måde blev tidsforbruget hos Randers Tegls medarbejde holdt på et absolut
minimum, og den daglige drift blev ikke
forstyrret.

Økonomi
De 11,5% der blev sorteret fra, gjorde tidligere at man var nød til at producere og
brænde en tilsvarende mænge mursten for
at opveje spildet. Dette forårsagede, at
energiforbruget var ca. 5 % højere end
nødvendigt, og den sparede mængde
strøm og naturgas ville i sig selv kunne finansiere investeringen.
For at reducere investeringens tilbagebetalingstid yderligere, ansøgt Adding på Randers Tegls vegne om tilskud fra energisparemidlerne, og dette udløste 1,4 mio.kr. i
direkte tilskud. Baggrunden for tilskuddet
var Addings besparelses beregninger, som
viste årlige besparelser på 304.000 m3 naturgas og 262.000 kWh el.

FAKTA

– om Gandrup Teglværk
En del af Randers Tegl Gruppen
siden 1967
Nordeuropas største teglværk
Producerer en bred vifte af
forskellige typer mursten og
andre teglprodukter
Årlig kapacitet på 75 mio.
mursten
Har tidligere fået årets El-spare
pris

Resultat
Slutresultatet for Randers Tegl var en investering med en meget kort tilbagebetalingstid, og et betydeligt mindre udslip af
CO2. Der udover fik man foræret en ekstra
kapacitet på 10%, som der er god brug for i
højsæsonen.

Kontaktperson hos Adding:
John Sloth
2121 4649 / js@adding.dk

Adding ApS • Gasværksvej 26 • DK-9000 Aalborg • www.adding.dk

