Schwank praktijkbericht:
Verwarming die opvalt

„Wij zijn zeer tevreden met het
systeem, dat Schwank ons
aangeboden heeft. Wij besparen daarmee aantoonbaar
energie en we zullen de ontwikkelingen verder in het oog
houden“
Alan Gleadhill,
Group Projects Manager
Dunlop Aircraft Tyres

Het project

De uitdaging

Sinds 100 jaar staat Dunlop Aircraft Tyres
voor uitstekende kwaliteit in de luchtvaartindustrie. Het is momenteel het enige
bedrijf ter wereld, dat gespecialiseerd is
in de fabricage van vliegtuigbanden. Op
het hoofdkantoor van de onderneming in
Birmingham, Engeland, worden nieuwe
banden ontworpen, getest en gemaakt.
Met meer dan 500 vergunningen is
Dunlop in staat, de banden voor meer
dan 300 verschillende typen vliegtuigen
uit de civiele en militaire luchtvaart aan
te bieden. Het bedrijf heeft zich ten doel
gesteld, exploitanten van vliegtuigen
wereldwijd van vliegtuigbanden van de
hoogste kwaliteit te voorzien en tegelijkertijd een klantenservice volgens de
hoogst mogelijke standaards aan te
bieden.

Oorspronkelijk werd de fabricagelocatie
in Birmingham via een centraal ketelsysteem verwarmd, die stoom zowel voor
de verwarming als ook voor de fabricage
leverde.

Het Dunlop-team, bestaande uit onderzoekers, ontwikkelaars, ingenieurs en
technische specialisten, streeft naar
technische voorsprong door innovatie.
Het scala aan aangeboden producten
wordt regelmatig uitgebreid. De brede
keuze aan banden is uitmuntend aangepast aan de eisen van de luchtvaartindustrie met betrekking tot hoge snelheden bij start en landing, laag gewicht,
hoge belasting, verbeterde levensduur
en lagere rolweerstand.

Dit moest echter opnieuw bekeken worden, toen extra stoom voor de fabricageprocessen nodig werd, die zonder de
inzet van de verwarmingsinstallatie niet
beschikbaar gemaakt kon worden. Het
luidde een zoektocht in naar een nieuw
soort verwarmingsinstallatie, die zowel
energie moest besparen als ook de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers prettiger zou moeten maken.
Na lang rondkijken op de markt en de
beoordeling van verschillende soorten
van verwarmings - en totaaloplossingen
gaf Dunlop Aircraft Tyres de firma
Schwank de opdracht tot het realiseren
van een turn-key oplossing, bestaand uit
een stralingsverwarmingssysteem met
hoogefficiënte donkerstralers voor de
fabriekshallen en een nieuw cvsysteem
voor de kantoren.
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De transformatie

De conclusie

Het tijdvenster voor de installatie was
nogal krap - alles moest in drie maanden
gereed zijn. De montagewerkzaamheden
bleken lastig te zijn, omdat de fabriek op
volle capaciteit bleef doordraaien. De
goede samenwerking en grote flexibiliteit
van klant en leverancier waren daarom
de sleutel tot een succesvolle uitkomst.

De eerste resultaten na de installatie van
de economische Schwank stralingsverwarmingsinstallatie vallen - zowel vanuit
financieel als ook bedrijfsmatig en milieu
perspectief - zeer positief uit.

Ongeveer 100 hoogrendements donkerstralers van de firma Schwank werden in
de fabriekshallen geïnstalleerd, wat tot
een flinke verbetering van het comfort
leidde en de indeling in meerdere verwarmingszones mogelijk maakte. De hoge
stralingsefficiency en de daaruit resulterende sterke daling van de energiekosten
maakte een verbeterde aanpassing aan
verschillende werkschema‘s en temperatuurbehoeftes mogelijk.

De verschillende verwarmingszones
functioneren buitengewoon goed en zijn
vooral flexibel te gebruiken, zodat de
verwarming aan de bedrijfsmatige en
ploegen-gerelateerde eisen aangepast
kan worden. Op de lange termijn bekeken
worden totale besparingen van meer dan
40% bereikt.
Eénmaal per jaar voert de firma Schwank
onderhoud aan het systeem uit. Dit zorgt
er niet alleen voor, dat de verwarmingstoestellen optimaal presteren, maar zorgt
uiteindelijk ook voor een langere levensduur van het systeem.
Dunlop maakt hierbij gebruik van de allinclusive verlengde garantieregeling van
Schwank.
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