Fallstudie
Luftfiltrering hos
en biltillverkare

Leadership in Filtration

Fallstudie: bil
Levererar mer än ren luft
Denna stora biltillverkare upplevde problem
med både kostnaden för och prestandan hos
sitt luftbehandlingssystem. MANN+HUMMEL
ombads hjälpa till.
PROBLEM
Stora underhållskrav och dålig luftkvalitet.

PLATS
Bilfabrik, Storbritannien

UTFALL
Arbetsbelastningen på plats minskade med över 80 % och PM2,5-koncentrationen sänktes med 68 %.

På en stor tillverkningsanläggning kan ett passande och
fungerande luftbehandlingssystem ha en betydande
inverkan på både arbetsmiljön och anläggningens
totala driftskostnader.
Så en ledande biltillverkare var med rätta oroad över
att dess filtreringssystem tillhandahöll en oacceptabel
luftkvalitet och erbjöd en kort livslängd, där förfilter
måste bytas månadsvis.
Tillverkaren stod inför ökade kostnader, ökad
lagerhantering och en ökad mängd avfall, och allt
detta för det föga uppmuntrande slutresultatet – dålig
luftkvalitet.
Efter
att
ha
genomfört
en
analys
av
luftbehandlingssystemet och driftsmiljön ersatte
MANN+HUMMEL befintliga G4 veckade paneler och M5
fickfilter med F7 Revo II-påsfilter.

Genom att gå från två till ett steg minskade man
omgående antalet filter som behövde köpas,
lagras och kasseras. Totalt avlägsnades 480 filter
och ersattes med 180 Revo II-filter. Dessutom
standardiserades ersättningsfiltren till en enhetlig
592 x 592 x 635 mm-specifikation med åtta fickor, vilket
ytterligare minskade lagerantalet, mängden avfall och
filterrörligheten inom anläggningen.
Som ett resultat av dessa förändringar har
filtreringseffektiviteten ökat från M5 till F7, vilket
innebär en sänkning av PM2,5-koncentrationerna från
10,6 μg/m3 till 3,4 μg/m3. Månatliga förfilterbyten har
eliminerats och endast två servicebesök per år krävs
nu med dessa enstegs Revo II-filter. MANN+HUMMEL:s
ingenjörer utförde arbetet på en enda dag jämfört med
de fem dagar som krävdes av den lokala personalen
med det tidigare systemet.
Dessutom minskade bytet till Revo II-påsfilter den
årliga energiförbrukningen med över 170 000 kWh,
vilket innebar en energikostnadsbesparing på över
17 000 GBP per år.
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