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Pharma-Tech skærer kraftigt i sit
LED-belysning, frikøling og ikke mindst adfærdsændringer er hovedårsagerne til, at plastvirksomheden Pharma-Tech
Tekst og foto: Morten Vittrup Lund

ENERGI: På godt og vel fire
år har Pharma-Tech kappet en fjerdedel af energiforbruget per produceret
kilo plast.
Det er de nøgne facts
her tre år efter, at den
randrusianske blæsestøbningsvirksomhed med 17
medarbejdere satte sig for
at reducere energiforbruget i den traditionelt meget energikrævende plastproduktion.
- Når man bliver presset
lidt, virker det, konstaterer Ole Rubek, der er den
ene af Pharma-Techs to
ejere, og som i det daglige
fungerer som teknisk
chef.
- Men der skal også inve-

steres rigtig mange penge
i det, supplerer medejer
og administrerende direktør Morten Hart Johansen.
Bare som en understregning af, at energibesparelser ikke kommer af
sig selv. I Pharma-Techs
tilfælde har det krævet både ny teknologi og nye rutiner.
LED-lys var første skridt
Jagten på energibesparelserne blev indledt i 2015
gennem et projekt i Plastindustrien. Som såkaldt
energitung virksomhed
kan Pharma-Tech – der
primært laver blæsestøbt
emballage til pharma- og
fødevareindustrien – få
refunderet dele af sin

Blæsestøbt emballage til primært pharma- og fødevareindustrien er Pharma-Techs hovedmetier.

PSO-afgift, men det kræver, at en virksomhed via
en
ISO50001-certificering kan dokumentere, at
man arbejder på at reducere sit energiforbrug.
Ole Rubek og Morten
Hart Johansen lagde ud
med at danne sig et overblik over, hvor det gav
mest mening at sætte ind,
herunder ved at hyre en
energikonsulent til at
hjælpe med at kortlægge
fabrikkens energiforbrug.
Første skridt var at skifte den traditionelle loftsbelysning i fabrikshallen
ud med sensorstyret LEDbelysning, så der i dag kun
tændes lys i de zoner, hvor
det er nødvendigt. Efterfølgende er der desuden
blevet etableret såkaldt
frikøling, hvilket vil sige,
at man udnytter udeluftens køleevne i stedet for
at køle via en kompressor.
Har kæmpet på flere fronter
Men at spare på energien
har hos Pharma-Tech været en indsats, der er blevet ført på flere fronter.
Adfærdsændringer hos de
ansatte har nemlig været
lige så vigtigt som de teknologiske tiltag.
- Adfærd er en stor del af
det, og det er nok den

ukendte faktor, der overraskede os. Du kan måle
dig til, hvor meget frikøling kan reducere energiforbruget, men adfærden
kan du ikke måle dig frem
til. Den kommer, når folk
gør det rigtige, men det
ser du først bagefter, siger
Morten Hart Johansen,
som uddyber, at ledelsen
har forsøgt at adressere
energirigtig adfærd både
formelt og uformelt, det
vil sige både på personalemøder og i pauser ved kaffeautomaten.
- Jeg tror aldrig, der er
blevet slukket så mange
lys som efter det første
møde. Der var nærmest
mørkt i alle rum, lyder det
med et grin fra den administrerende direktør.
’Der går jo sport i det’
Det lavere energiforbrug
styrker
Pharma-Techs
konkurrenceevne, lyder
det fra begge ejere. De forventer dog ikke, at de kan
barbere yderligere 25 procent af energiforbruget.
- Men vi kan godt komme længere ned. Og vi
skal nok tage 10 procent
mere, det er jeg ikke i tvivl
om. Der går jo også lidt
sport i det, lyder det fra
Ole Rubek.

”

Jeg tror aldrig, der er blevet slukket så mange lys
som efter det første møde
Morten Hart Johansen, medejer og adm.
direktør, Pharma-Tech

Nye fuldelektriske maskiner, der bruger væsentligt mindre strøm end hydrauliske maskiner, skal
bidrage til, at PharmaTech kan komme endnu

længere ned. Men ellers er
det primært på løbende
maskinoptimering samt
adfærd og arbejdsgange,
at der fortsat skal tages
meter.

Expanite gør ventiler ekstremt stærke
Dansk hærdningsteknologi til rustfrit stål løser udfordringer med nye brændstoffer hos Man Diesel & Turbo
STÅL: Man Diesel & Turbos
nye generation af gasmotorer spiller en nøglerolle i
søfartsbranchens omlægning fra olie til alternative
drivmidler. I den udvikling har Hillerød-virksomheden Expanite samarbejdet med Man Diesel & Turbo om at løse indbygningen af deres gasindsprøjtningsventil i motoren. Expanite bidrog med en hærdeteknologi, der gør rustfrit stål ekstremt slid- og
korrosions-stærkt.
- Oprindeligt havde vi
specificeret et kromlag i
vores cylinderdæksel til
montage af vores gasindsprøjtningsventil,
men det kunne ikke altid
holde tæt, da der var høje
krav til kromkvaliteten.
Vi forsøgte uden held
med forskellige løsnin-

ger, forklarer Per Brandt,
manager hos Man Diesel
& Turbo, og fortsætter:
- Heldigvis var der så
en, der havde hørt om
Expanites
overfladehærdning, og selv om
rustfrit stål normalt er
blødere end krom, viste
det sig at være løsningen.
En designændring kom-

bineret med Expanites
hærdeteknologi løste vores udfordring.
Immun ventil
Ifølge Per Brandt blev
der, sammen med Expanite, på relativ kort tid
fundet frem til en behandling, som gjorde
overfladen til indbyg-

Cylinderkomponenter med Expanites overfladehærdning.
Foto: Expanite

ning af ventilen immun
over for ridser og korrosion. Løsningen bestod senere en test i service,
hvor systemet forblev
helt tæt. En løsning, han
beskriver som både nem
og billig at implementere.
Kort fortalt bygger teknologien på en gas-baseret behandling af overfladen af rustfrit stål eller
titanium, så korrosionsmodstanden styrkes og
hårdheden mangedobles
(eksempelvis op til 1200
HV0.05 på rustfrit stål).
Hermed elimineres slid
og rivning, og emnernes
levetid forlænges med op
til faktor 10.
Ifølge Claus Løndal,
salgsdirektør i Expanite,
er Expanites processer
markant mere miljøven-

lige og bæredygtige end krombade.
- Vi har mulighed for at ændre
spillereglerne
og udvide grænserne for, hvilke
egenskaber man
kan forvente af
rustfrit
stål.
Desuden har vores
løsninger
den fordel, at
udstyret og processerne nemt
kan implemen- Man Diesel & Turbos lowspeed ME-LGI
teres direkte hos dualfuel-motor rundede sidste år
vores kunder, 100.000 driftstimer. Rederiet Teekay
siger Claus Løn- Corporation står for en stor del af disse
dal.
timer med i alt otte skibe med motoVirksomhererne. Illustration: Man Diesel & Turbo
den, der blev
etableret i 2010 af tre eks- fra Danmarks Tekniske
perter indenfor materia- Universitet, forudser et
ler og overfladehærdning kæmpe
internationalt
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energiforbrug
i dag bruger 25 procent mindre energi per produceret kilo plast end i 2014

”

Vi skal nok tage 10
procent mere, det er jeg
ikke i tvivl om. Der går
jo også lidt sport i det,
Ole Rubek, medejer og teknisk chef,
Pharma-Tech

Blandt andet har virksomheden lige ansat en ny
medarbejder, der skal arbejde med 5S leanproduktion.
- Vi tror, der er nogle af-

marked for Expanite, som
er beskyttet af patenter,
og allerede har oprettet
servicecentre i Danmark,
Tyskland, USA og Kina.
Kunderne kommer i dag
primært fra bilindustrien,
medicinalindustrien, fødevaresektoren og producenter af pumper/ventiler, men efterspørgslen på
mere modstandsdygtige
og holdbare emner i rustfrit stål er bred – også i
marinesektoren. Den tendens ser man også tydeligt
hos Man Diesel & Turbo.
- Vi har fået en meget
positiv start med Expanite, og i takt med at vores
udstyr skal yde mere og
mere og presses til det
yderste, vil behovet for
ekstra hærdning af vitale
komponenter også stige,
fastslår Per Brandt.

ledte gevinster at hente i
hurtigere omstillingstider
og dermed spare strøm,
fordi vi gør tingene på den
samme måde hver gang,
siger Ole Rubek.

Pharma-Techs
ejere, Morten
Hart Johansen
(tv.) og Ole
Rubek, foran
deres nye tilbygning.

Østeuropæerne køber
pharmakrukker i Randers
Af Morten Vittrup Lund

Normalt kører industriens fragtbiler
fra øst mod vest, men i tilfældet Pharma-Tech er det faktisk omvendt.
Eksport tegner sig for en voksende
andel af den randrusianske plastvirksomheds omsætning, og det er især østeuropæere, som lægger ordrer, fortæller medejer og teknisk chef, Ole Rubek.
- Det er helt klart eksporten, der
trækker. I 2010 udgjorde eksporten
under 10 procent, og i dag udgør den
cirka 50 procent. Og det er særligt Østeuropa, der rykker.
Sikker levering
En del af forklaringen er, at PharmaTech takket være en høj grad af automatisering kan være konkurrencedygtig på store serier, og at man derved
også kan tage opgaver ind, som de mindre østeuropæiske konkurrenter ikke
kan rumme. Men også en høj leveringssikkerhed og styr på tingene spiller ind,
mener Ole Rubek.
- Vi er nok dyrere end de russiske og
polske leverandører, men vi gør det, vi
siger. Når kunden bestiller noget til den
24., kommer det den 24. Det er i hvert
fald det, vi hører fra kunderne. At der
er styr på det, vi laver.
Blæsestøbt emballage i form af især
krukker til piller og kosttilskud er Pharma-Techs primære gebet og har været
det siden etableringen i 2010.

Alfa Laval opfordrer lægemiddelindustrien
Alfa Laval opfordrer lægemiddelindustrien til at tage et kig på deres fire
grunde til at bruge producentens UltraPure-pumper. De beskriver nemlig
pumperne som specifikt
udviklede til den hårdeste, mest krævende anvendelse i lægemiddelindustrien.
Alfa Lavals fire grunde
handler om sikkerhed, pålidelighed, effektivitet og
tilstedeværelse.
For det første fortæller
producenten, at UltraPure-pumperne fokuserer på
hygiejne og gentagelighed for at reducere risikoen for kontaminering. Der
findes Q-doc dokumentation, som kan downloades, er baseret på GDP
(god
dokumentationspraksis), indeholder komplette oplysninger om
produktet og forenkler
kvalifikations-,
valide-

rings- og ændringskontrol
for at sikre proces-sikkerheden.
For det andet hævdes
pumperne at have et robust design, der er
tidstestet og gennemprøvet i medicinalindustrien.
Hver
UltraPure-pumpe
omfatter fuld dokumentation af produktionskæden, fra råmaterialet til
det leverede udstyr, for at
garantere dit produkts
gentagelighed og levere
100 % batchkvalitet.
For det tredje beskrives
pumperne som omkostningseffektive, og for det
fjerde og sidste beskrives
udvalget af af Alfa Laval
UltraPure-pumper som
tilstedeværende på både
global og lokal plan, således at det altid vil være
muligt at få fat i teknisk
ekspertise og service fra
producenten, hvis nødvendigt.

RUSTFRI PRÆCISIONSRØR:
Kanylerør - kapillarrør - Røremner - pneum. Cylinderrør

TEKNISK KERAMIK:
MACOR®
bearbejdelig Glaskeramik - ALUMINIUMOXID m.m.

Gasindsprøjtningsventilen i Man Diesel & Turbos ME-LGI-motordesign. Illustration: Man Diesel & Turbo
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