
Skift til PM-motorer giver langsigtede 
energibesparelser på ekstruderanlæg
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og 2 stk. på 71 kW. De tre udtjente 
DC motorer på ekstruderingsanlæg-
get stod for en omfattende renovering 
eller alternativt en dyr og tidskræ-
vende udskiftning, da nye DC motorer 
måtte fremstilles specielt. 

Opgraderet med  
højeffektive PM-motorer
Da DC-teknologien energimæssigt er 
dyr og forældet og har høje drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger, valgte 
direktør Jacob Braa Sørensen fra  
Stål & Plast A/S i samråd med Emerson 
Industrial Automation at opgradere 
ekstruderanlægget med højeffek-
tive Dyneo PM-motorer, der styres 
af en fremtidssikret Unidrive M700 
frekvensomformer.

Herunder var det væsentligt for Stål & 
Plast A/S, at Emerson, som den eneste 
leverandør, kunne tilbyde udskiftnin-
gen af motorer og styring som et 
totalprojekt med det fulde og samlede 
ansvar. 

Udskiftningen skete i samarbejde 
med servicepartnerne Lindpro, der var 
projektets professionelle installatør og 
automationshus, samt Ølgod Elektro, 
der rutineret klarede idriftsætning og 
procestilpasning.

Stål & Plast A/S, som ligger lige i hjer-
tet af Danmark, fremstiller højkva-
litetsbordplader, som anvendes i 
drivhuse og gartnerier world wide. 
Råpladerne fremstilles på et moderne 
co-ekstruderingsanlæg, der drives af 
3 ekstrudermotorer, 1 stk. på 175 kW 

Langsigtede energibespa-
relser, driftsikkerhed og 
væsentlig lavere omkost-
ninger til vedligeholdelse 
var hovedargumenterne, 
da Stål & Plast udskiftede 
tre udtjente og forældede 
DC elmotorer med energi-
rigtige Dyneo PM-motorer 
og Unidrive M styring  
på firmaets ekstruderings-
anlæg.

Den årlige energibesparelse er be  
regnet til gennemsnitlig 9% eller 
90.000 kWh, og dette er specielt 
interessant på langt sigt, når 95% 
af de samlede omkostninger for en 
elmotor over 10 år kan henføres  
direkte til energiforbruget.

Stål & Plast A/S fremstiller et alsidigt udvalg af højkvalitetsbordplader, som anvendes med stor 
succes i drivhuse og gartnerier world wide. Bordpladerne fremstilles på et fuldautomatisk vakuum-
formeanlæg. Egenproduktionen af råpladerne sker på et moderne co-ekstruderingsanlæg, der gør det 
muligt at fremstille råpladerne i tre lag.

Direktør Jacob Braa Sørensen fra Stål & Plast A/S valgte at opgradere firmaets ekstruderanlæg 
med det mest energioptimale motordrev på det europæiske marked. Den samlede løsning består 
af højeffektive Dyneo PM-motorer i kombination med Unidrive M700 frekvensomformer.
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For Stål & Plast A/S var hovedargu-
menterne for at vælge en motortek-
nologi med permanente magneter 
især de langsigtede energibesparelser 
på elforbruget, højere driftsmoment, 
driftsikkerheden ved PM-teknologien 
samt de meget lavere omkostninger 
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til vedligeholdelse sammenlignet med 
DC-teknologien (sliddele, kulskift etc.).

Beregningerne viste, at Stål & Plast 
årligt kunne reducere energifor bruget 
på de tre motorer med gennem snitligt 
9%. Ekstruderanlægget står for 75% 
af de samlede energiomkostninger, 
hvoraf hovedparten bruges af ekstru-
dermotorene, da plasten primært 
smelter ved friktionsvarmen genereret 
i snekken. 

På den lange bane er elmotorer med 
højere virkningsgrad og enhver mulig 
energireduktion ved elmotordrif-
ten interessant. For set over en 10 
års horisont kan 95% af de samlede 
omkostninger for en elmotor henføres 

direkte til energiforbruget. Hvorimod 
motoranskaffelse og vedligeholdelse 
tegner sig for blot 5% af de samlede 
omkostninger, når der investeres i 
Dyneo PM-motorteknologien fra 
Emerson Industrial Automation.

Stål & Plast A/S har siden 1984 fremstillet Ebbe/Flod 
bordplader i højslagfast polystyren, og firmaet tilbyder et 
bredt udvalg af produkter til drivhuse og gartnerier world 
wide. Herunder 1) Ebbe/Flod bordplader i alle størrelser 
2) Co-ekstruderede pladeprofiler i højslagfast polysty-
ren (HIPS) 3) Vakuumformning af forskellige emner efter 
kundeønsker.

Det velassorterede bordpladeprogram forhandles via 
et verdensomspændende netværk af forhandlere. 
Forhandlerne er typisk drivhusbyggevirksomheder, der 
installerer pladerne som en del af et samlet projekt, som 
et gartneri har købt.

Bordpladerne er gennem årene grundigt testet for anvendte 
gødningsstoffer, temperaturpåvirkninger, UV-bestråling 
og almindeligt dagligt slid i et moderne væksthus. Denne 
knowhow anvendes til løbende at forbedre og optimere 
produkterne, så de i dag fremstår som branchens absolut 
bedste kvalitet.

Bordpladerne fremstilles på moderne fuldautomatiske 
vakuumformeanlæg, der er optimeret til produktion af 

Ebbe/Flod bordplader. Produktionsanlæggene betjenes 
primært af robotter, der overvåges af et uddannet perso-
nale med mange års erfaring.

Egenproduktion af råpladerne sker på et moderne co-eks-
truderingsanlæg, der gør det muligt at fremstille råpla-
derne i 3 lag. Dette betyder, at den færdige bordplade kan 
fremstilles præcis med de ønskede egenskaber og krav, som 
kunderne stiller til produkterne. 

Det var væsentligt for Stål & Plast A/S, at 
Emerson kunne tilbyde udskiftningen af 
motorer, inkl. Unidrive M700 motorstyring,  
som et totalprojekt.

Over en 10 års periode er 95% af de samlede 
omkostninger for en elmotor energiforbruget. 
Motoranskaffelse og vedligeholdelse tegner 
sig for 5% af de samlede omkostninger, når der 
investeres i permanent magnet motorteknologi.

Sparer masser af energi på den lange bane

Gartneribranchens bedste bordplader  
produceres i Danmark
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Elforbrug
95 %

Vedligehold 
3%

Indkøb 2%


