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Capee Action StationTM fortsätter att
fånga driftstörningar hos Smurfit Kappa
Smurfit Kappa i Piteå förlänger för tredje året i rad sitt avtal med Capee Group och
TM
processindustrins problemlösningsmjukvara Capee Action Station . Först och
främst handlar det om att fortsätta den framgångsrika kampen mot
driftstörningar för att optimera processen i sodapannan och sulfatfabriken.
– Det är viktigt att vi kan fortsätta vårt påbörjade arbete med att ta fast driftstörningar och optimera våra
processer i sodapannan och sulfatfabriken, säger Urban Lundmark, Chef Kraft på Smurfit Kappa Kraftliner Piteå.
– Verksamheten hade tidigare stora förbränningsproblem, men kom tillrätta med dessa efter att Capee Action
TM
Station installerats. Hur ser det ut idag?
– Det stämmer. Läget var ganska akut för ett par år sedan men vi löste det successivt tillsammans med Capee
Group som har ställt upp till 100%. Idag har vi inte några problem med förbränningen, men vi har sett att det finns
TM
fler problemlösningsområden som Capee Action Station kan hjälpa oss med. För att det arbetet ska bli lika
lyckosamt måste vi bli ännu bättre på att använda programmet konsekvent i vårt dagliga arbete. Då kommer vi
också få full koll på momentana värden och hela tiden kunna se hur processbild och processavsnitt förändrar sig. Vi
kommer att hitta dolda samband i processen och vi kommer kunna följa olika trender när vi lägger ihop olika signaler
TM
som påverkar varandra. Som det ser ut idag används Capee Action Station främst på ingenjörsnivå, men
ambitionen är att det också ska bli ett naturligt verktyg och förstahandsval för våra operatörer. Då får vi också en än
mer effektiv, lönsam och miljövänlig drift, fortsätter Urban Lundmark.
– Driftstörningar kostar tid. De kostar pengar. Och de kostar miljö. Samtidigt som vi är stolta, nöjda och glada över
att få fortsätta vårt samarbete med Smurfit Kappa så är vi ordentligt laddade och entusiastiska inför hösten. Vi ser
verkligen fram emot att trappa upp kampen för att eliminera de kostsamma driftstörningarna, säger Capee Groups
VD Peter Nilsson.
– Vi har stora förväntningar. Få företag har en så engagerad personal som Capee Group, avslutar Urban.
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Capee Group är ett innovativt mjukvaruföretag inom cleantech som arbetar proaktivt och långsiktigt för att göra världens
processindustri mer effektiv, lönsam och miljövänlig. Genom den revolutionerande mjukvaran Capee Action StationTM kan
företag inom papper och massa, energiproduktion, biobränsle, kemi, petrokemi, stål, anrikning, livsmedel m fl lösa sina dagliga
driftproblem snabbare och löpande maximera sin prestanda.

