Schwank praktijkbericht:
significante energiebesparing
en CO2 reductie

“Het nieuwe verwarmingssysteem heeft alle prognoses
van Schwank meer dan waar
gemaakt”
B. Yazdi,
Energy Manager,
BMW UK

Het project

De uitdaging

Begin jaren ’50 werd op deze locatie in Swindon een staalpersfabriek
gevestigd. In de loop der tijd groeide
dit traditionele bedrijf uit tot Swindon
Pressings Limited, dat in het jaar
2000, in de nasleep van de overname van Rover, een fabriek van de
BMW groep werd. Vandaag worden
hier in Swindon de carrosseriedelen
voor de MINI geproduceerd, voordat deze in Oxford geassembleerd
worden.

De BMW Groep heeft zich ten doel
gesteld de productie continu uit te
breiden bij gelijkblijvende energielasten. De zogenaamde energieduurzaamheidsindex beschouwt het verwarmingssysteem als een wezenlijk
onderdeel van deze optelsom. Daarbij wordt de CO2- en milieubalans op
de locaties langdurig geregistreerd.

Met volautomatische pers- en stansstraten produceert de Swindonfabriek op een oppervlakte van
meer dan 100 000 m2 kwalitatief
hoogwaardige geperste producten
en complexe carrosserie-componenten. Ongeveer 1 000 medewerkers
produceren het merendeel van de
carrosserie-onderdelen, de beplating
en deuren voor de MINI.
Halffabricaten en componenten worden vervolgens direct van de Swindon-fabriek aan de eindmontage van
de MINI in Oxford geleverd. Dankzij
dit uitgekiende productie- en logistiek
systeem is het mogelijk de voorraden
tot een minimum te reduceren.

Enige tijd geleden besloot de
BMW Groep in München na intensief onderzoek om de verouderde
verwarmingsinstallatie op stookolie
door een ultra-efficiënt en modern
verwarmingssysteem te vervangen.
Efficiency en milieu stonden bij deze
beslissing op de eerste plaats. Het
monitoren en regelen van het nieuwe
geïntegreerde systeem in zeer
veel verschillende gebouwen was
eveneens een hoofdcriterium in de
beslisketen. Grote prioriteit werd toegekend aan het in de verschillende
arbeidsomgevingen flexibel kunnen
instellen en bewaken van specifieke
temperaturen en verwarmingstijden.
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De transformatie

De conclusie

Na een uitgebreide studie van alle ter
beschikking staande verwarmingssystemen voor hallen met verschillende gebruikstoepassingen, heeft
de BMW Groep unaniem voor de
oplossing van Schwank gekozen.

Het nieuwe verwarmingssysteem
bewijst zich dankzij zijn 50 individuele verwarmings-zones als bijzonder
flexibel. Alle zones worden centraal
door het gebouwbeheerssysteem
van Johnson Controls aangestuurd
en zijn volledig in het systeem geïntegreerd. Dankzij de doordachte
plaatsing van de apparaten in de
verschillende gebouwen kan de
behaaglijkheid constant op een hoog
nivo gehouden worden.

In slechts 4 maanden tijd heeft de
betrokken aannemer meer dan 400
gas-infraroodstralers van Schwank
geïnstalleerd. Daartoe behoren
producten uit de donkerstralerserie
calorSchwank evenals helderstralers
uit de supraSchwank serie. In een
aantal kleinere zones werden daarnaast direct gasgestookte luchtverwarmers toegepast.
BMW koos de efficiëntste technieken
bij helder- en donkerstralers, die op
de markt te vinden zijn. Dankzij hun
hoge stralingsfactoren verlagen zij
het energieverbruik en de CO2- balans wezenlijk.
Alle apparaten werden bovendien
met 2-traps regeling uitgevoerd, om
het comfort te verhogen en het energieverbruik nog verder te verlagen.
Daarnaast wordt de levensduur van
verwarmingsapparaten merkbaar
verlengd, wanneer zij in plaats van
met een aan/uit-schakeling modulerend geregeld worden.

Al in de eerste gebruiksmaanden
van het nieuwe verwarmingssysteem
konden de energiekosten met 47%
teruggebracht worden. Daarmee is
de feitelijke ROI sneller bereikt dan
oorspronkelijk gecalculeerd. Deze
ligt net boven de twee jaar.
Onder de medewerkers in de
Swindon-fabriek vond het nieuwe
verwarmingssysteem van Schwank
veel bijval. Het hoge comfort en de
flexibiliteit verbeteren langdurig de
productiviteit én het klimaat.
Philip Plowman, Energy & Contracts
Manager, BMW UK, stelt vast, dat
in het eerste jaar meer dan 5 500
ton CO2 minder uitgestoot werd. Met
deze enorme hoeveelheid zou men
ongeveer 2 000 olympische zwembaden kunnen vullen.
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