ZEFEKTIVNĚTE VYUŽÍVÁNÍ
VAŠICH ENERGIÍ
Transformujte energii
pro získání konkurenční výhody

nergie

fektivně

V dnešní době je více než kdy
jindy důležité zaměřit se na
efektivní využívání energií.

Zefektivněte využívání vašich energií
Již před mnoha roky se společnost SMC
zavázala k aktivitám zaměřeným na úsporu
energie, které mají za úkol nejen pomáhat
zákazníkům ve snižování jejich výrobních
nákladů, ale také můžeme skromně
přiznat, že mohou přispět ke globální
udržitelnosti našeho životního prostředí.
Ve spolupráci s našimi zákazníky se nám
podařilo dosáhnout mnoha úsporných
opatření různé úrovně v jejich výrobních
závodech, pořádáme energetické audity,
podílíme se na udržitelném zadávání
zakázek, atd.

Realizace našich dvou hlavních
závazků: Závazek vůči vám a vaší
efektivitě a naše snaha o dosažení
udržitelného rozvoje životního
prostředí.

Nicméně v posledních letech vidíme, jak
se legislativa v tomto smyslu stává více
přísnější a náročnější. Mnoho vlád aktivně
prosazuje efektivitu energií do našich
životů, osvědčení o energetické náročnosti
domů a domácích spotřebičů, včetně
směrnice EU 2012 / 27 / EU o energetické
účinnosti. V podstatě je v dnešní době
téma energetické účinnosti nedílnou
součástí naší každodenní činnosti.

S ohledem na naše zkušenosti s
úsporou energií a hospodárného využití
energií bychom s vámi rádi sdíleli našich
5 základních kamenů pro efektivní využití
energií. Abychom ukázali, jak naplňujeme
dva z našich hlavních závazků: závazek
vůči vám a vaší energetické účinnosti a
naši snahu o dosažení udržitelného rozvoje
životního prostředí.
Vydejme se na cestu směrem k
vyšší efektivitě energií s podporou
celosvětového týmu specialistů, kteří jsou
připraveni vám poskytnout plnou podporu.

A Vyrábějte jen co skutečně spotřebujete.
Podrobte vaše náklady na energie
kritickému pohledu. Je vše, co
spotřebujete, opravdu odůvodněné?
A Využijte znovu již vyrobené.
Různé technologie pro znovuvyužití
energie (tepla, stlačeného vzduchu, atd.)
A Monitorujte svou spotřebu energií.
Pouze pokud budete vědět, co se
děje, můžete přijmout účinnou politiku
hospodaření energií.
A Použijte jen co je nezbytně nutné.
Jak můžete využít energii racionálně ve
výrobních procesech? Nový pohled na
to, jak se věci dělaly v minulosti a jak se
mohou dělat dnes.
A Přemýšlejte efektivitně.
Ten nejdůležitější koncept, který uzavírá
celou smyčku. Naplňte den za dnem
efektivním využitím vašich energií.
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Doba kamenná neskončila,
protože lidé přestali využívat
kámen. Skončila, protože přišel
čas přehodnotit to, jak žijí.

Připojte se k ochraně životního prostředí
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Přemýšlejte
efektivitně

William McDonough, americký architekt a renomovaný odborník na udržitelnost.
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Řečí nákladů Strana 32
Stejný princip použijte pro efektivitu energií. Je potřeba začít přemýšlet o tomto tématu tak, abychom dosáhli
konkurenční výhody a byli dostatečně konkurenceschopní na příslušném trhu za účelem dosažení udržitelného rozvoje
životního prostředí.
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Dělejte správné věci správně

Vyrábějte
jen co skutečně potřebujete
Pro všechny z nás z prostředí průmyslové výroby je neustálým cílem zvýšení produktivity. Produktivita je zásadním a rozhodujícím
faktorem pro ekonomický růst a nese zodpovědnost za většinu technologického pokroku v naší éře.
Ale co je produktivita? Jak můžeme deﬁnovat tak komplexní a všestranný pojem? Obecně lze říct, že produktivita je způsob, jak přeměnit
surové vstupy na konečné výstupy. Nicméně, je zde mnohem více možností, jak k tomuto procesu přistupovat. Jedním z nich je využití
účinnosti a efektivity jako reference. Graf níže zobrazuje vztah mezi jednotlivými koncepty.

PROCES

Využijte energie na
maximum

VÝROBY

Účinnost

Efektivita

Množství prostředků
potřebných pro provedení
procesu

Poměr mezi skutečným
a teoretickým vstupem
prostředků potřebných pro
provedení procesů

Produktivita
SUROVÉ

VSTUPY

Vztah mezi účinností a
efektivitou

KONEČNÉ

S ohledem na tyto deﬁnice a porozumění produktivitě jako poměru
účinnosti a efektivity můžeme dospět k závěru, že produktivita není
nic víc než ,,DĚLANÍ SPRÁVNÝCH VĚCÍ SPRÁVNĚ.”

Efektivita

Jinými slovy, účinnost je dělání věcí správně, zatímco efektivita je
dělání správných věcí.

Kolik doopravdy potřebuji?

VÝSTUPY

Stlačený vzduch jako zdroj energie

Dělání správných
věcí

Dělání správných
věcí správně

Dělání věcí

Dělání věcí
správně
Účinnost

Pro řízení pohybu a manipulaci je energie
stlačeného vzduchu jednou z nejvyužívanějších.
Důvody jsou zřejmé: stlačený vzduch je
bezpečný a šetrný k životnímu prostředí. Co více,
výroba a úprava stlačeného vzduchu je poměrně
jednoduchá.
Nicméně, vše zmíněné vstupuje do celkových
nákladů. Ve skutečnosti jsou reálné náklady na
stlačený vzduch spojeny s jeho využitím. Proto
je nutné zaměřit se na skutečnou hodnotu
provozního tlaku a možnost jeho snížení..
Náklady na výrobu
stlačeného vzduchu

Transformujte energii pro zvýšení vaší konkurenceschopnosti
Jak je uvedeno výše, pokud jde o produktivitu, tak existuje mnoho rozmanitých cest, jak dosáhnout efektivity.

Pořizovací náklady zařízení na výrobu
stlačeného vzduchu
Náklady na údržbu

Když připravujete suroviny pro výrobu svých produktů, jde o hrubý
plán? Nebo plánujete jen přesně dané množství surovin potřebné
pro konečnou výrobu?
Určitá pečlivost, se kterou standardně zacházíme se surovinami
nebo materiálem, je jen vyjímečně používána i u vstupních energií.
Vyrábět jen co skutečně spotřebujete, je první krok směrem k
efektivnímu využití energií. Určitě to není jednoduché, protože
místo nadměrné spotřeby není snadné najít. Ale na základě našich
zkušeností, pokud se zavedou určitá opatření, výsledky se dostaví.
Pro příklad jedno z opatření, které je vždy velmi přínosné, je
snížení, nebo dokonce i úplné vypnutí napájení během noci
a víkendů, které může vést ke snížení nákladů na energie až o
20%. To je samozřejmě možné v aplikacích, kde není ohrožena
produktivita (je nutná předchozí analýza spotřeby).

Náklady na energii

100 %

V této kapitole najdete…
75 %

Různé možnosti jak dosáhnout snížení spotřeby energie při
zachování výkonu, jako je minimalizace nebo úplné přerušení
dodávky tlaku. Zvýšení tlaku pouze tam, kde je zapotřebí.
Omezení tvorby vakua pouze na dobu kdy je potřeba.

Pro nás vede jedna z nejlepších cest přes ENERGII. Transformujte energii pro získání konkurenční výhody.
50 %

25 %

10 %

Provozní doba
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Používejte takový tlak,
který skutečně potřebujete

Vyrábějte jen co skutečně spotřebujete
Energie efektivně

Ze zkušenosti specialisty:
Před několika měsíci jsme navštívili zákazníka v potravinářském průmyslu. Během prvních několika
otázek týkajících se efektivity energií jsme si uvědomili jeho obrovský potenciál pro možnou úsporu.
Celý závod pracoval s tlakem 0,9 MPa, přestože pouze jedna oblast potřebovala tento speciﬁcký
tlak. Použitím multiplikátoru VBA a vzdušníku VBAT10 jsme zajistili tlak 0,9 MPa v tomto zařízení a
zároveň jsme snížili tlak v ostatních částech závodu na 0,6 MPa. A to bez toho, aniž bychom ohrozili
produktivitu.

Všichni si dobře uvědomujeme, že vyšší tlak v stlačeného vzduchu v systému znamená vyšší spotřebu energie, která vede k vyšším
provozním nákladům. Z hlediska efektivity, vytváření systémů s rozdílnými hodnotami provozního tlaku je ideálním řešením, kde má každé
místo spotřeby přesně nastavenou úroveň tlaku stlačeného vzduchu podle speciﬁckých potřeb.

Hodnota provozního tlaku
Jeden z prvních kroků, které běžně realizujeme v našich zákaznických projektech pro efektivní využívání energií, je snížení hodnoty
pracovního tlaku. Rychlá, snadná a navíc efektivní cesta pro snížení provozních nákladů při zachování potřebného výkonu.

Těžká
zátěž
Rozvod
stl. vzduchu

JuliEn caRon,
ZODPOVĚDNÝ ZA EFEKTIVITU
ENERGIÍ, SMC FRANCIE

0.9 MPa

0.6 MPa

Multiplikátor + vzdušník
0.6 MPa
0.6 MPa

Řečí čísel na základě našich zkušeností vede snížení tlaku v rozvodu stlačeného vzduchu o hodnotu 0,1 MPa k 7% úspoře jeho
spotřeby.
Regulátor tlaku
Řada AR
· Rozsah regulace tlaku:
0,05 až 0,85 MPa
· Až do 10 000 Nl / min

Elektro-pneumatický
převodník
Řada ITV

Přesné regulátory
tlaku
Řada IR

· Až do 4 000 Nl/min
· Použitelné protokoly:
- CC-Link
- DeviceNet™
- PROFIBUS DP
- IO-LINK

· Rozsah regulace tlaku
0,005 až 0,8 MPa
· Až do 5 300 Nl / min

Lehká
zátěž

Kompresor
Lehká
zátěž

0.6 MPa

Vzhledem k jejich plné spokojenosti ohledně jednoduchosti tohoto opatření, jsme pokračovali v
analýze jejich požadavků na tlak. V rámci dalšího opatření jsme snížili provozní tlak na 0,5 MPa
během noci (21:00 - 6:00), kdy byla produkce znatelně nižší.
Následnou analýzou vypracovanou samotným zákazníkem bylo zjištěno, že se dosáhlo celkově
17 % úspory nákladů na výrobu stlačeného vzduchu.

Zvyšte tlak jen tam, kde je zapotřebí
Snížení provozního tlaku ve vašem systému stlačeného vzduchu může ohrozit produktivitu. Abychom tomu předešli, existují speciﬁcká
řešení, díky kterým dochází ke zvýšení tlaku v konkrétních místech, která musejí pracovat s vyšší hodnotou provozního tlaku. Tato řešení
zajistí produktivitu a celkovou efektivní spotřebu energie.

Multiplikátor + vzdušník – Řada VBA / VBAT
Multiplikátor zajišťuje tlak v místě a v čase, kdy potřebujete, na rozdíl
od vytváření vysokých nároků na kompresor.

A co toto řešení?

Válec s dvojnásobnou plochou pístu – Řada MGZ
Speciální konstrukce válce s dvojnásobnou plochou pístu zdvojnásobí sílu při vysouvání.
Přitom ve srovnání se standardním tandemovým válcem je válec řady MGZ kratší cca o
30% a snese mnohem větší momentové zatížení. Maximální teoretická síla válců řady MGZ
je až 9 700 N (při tlaku 1 MPa).
Stlačený vzduch přivedený k připojovacímu
závitu A působí na obě plochy (1) a (2).

Zdvojnásobte vaši sílu

q

Kdekoliv je to možné

A B

w

q

w
e

A B
A B

Stlačený vzduch přivedený k připojovacímu
závitu B působí na plochu (3).
e

Multiplikátor
Objednací kód

Typ ovládání

VBA10A-F02GN
VBA11A-F02GN
VBA20A-F03GN

Převodový
poměr
1:2

Ručně
ovládaný

1:2 až 4

VBA42A-F04GN
VBA43A-F04GN
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Připojovací
závit
G1/4

G1/2
Vzduchem
ovládaný
Max. provozní
tlak1,6 MPa

Provedení

G3/8

VBA40A-F04GN
VBA22A-F03GN

A B

Vzdušník

1:2

G3/8

Manometr a
tlumič hluku

G1/2

Rozměry a další informace naleznete v katalozích na www.smc.cz

Připojovací závit

Objednací kód

Objem

VBAT05AF-SV-Q

5l

G3/8

VBAT10AF-SV-Q

10 l

G1/2

VBAT20AF-RV-Q

20 l

VBAT38AF-RV-Q

38 l

VSTUP

G3/4

VÝSTUP

G1/2
G3/4

Provozní tlak

2 MPa
1 MPa

Objednávací
kód

Průměr pístu
[mm]

MGZ20-m

20

MGZ25TF-m

25

MGZ32TF-m

32

MGZ40TF-m

40

MGZ50TF-m

50

MGZ63TF-m

63

MGZ80TF-m

80

Zdvih [mm]

Teoretická síla při vysouvání [N]
při 0,6 MPa

Tlumení
koncových
poloh

Provedení

Připojovací
závit

436

M5

75, 100, 125, 150, 175,
200, 250, 300

651

G1/8

Provedení s
prodlouženým zdvihem
až do 1000 mm
(800 mm pro Ø 20, Ø 25)

1 520

973
2 309

elastomerový
doraz

zajištěný proti
pootočení /
nezajištěný proti
pootočení (R)

G1/8
G1/4

3 567
5 829

G3/8
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Vyrábějte jen co skutečně spotřebujete
Energie efektivně

Efektivní tvorba vakua
Snižte tlak při zpětných pohybech pohonů
Koncept systému s různými hodnotami provozního tlaku může být také aplikován i na vaše válce. Naši specialisté si uvědomili, že mnoho
aplikací zahrnuje neproduktivní pohyb válců, při kterém není nutná plná síla válce. Z hlediska efektivity energií jsou odpovědí na tuto
problematiku ventily řady AS-R a AS-Q.
Napájení stlačeným
vzduchem
0,2 MPa

Ventily pro úsporu stlačeného vzduchu – Řady AS-R,
AS-Q
Mají velmi podobný vzhled a fungují stejně jako běžný škrticí ventil. Ventily
pro úsporu stlačeného vzduchu automaticky snižují tlak při zpětném zdvihu
válce na 0,2 MPa. Díky tomu, můžeme dosáhnout snížení spotřeby vzduchu
až o 31 % (provozní podmínky: vstupní tlak 0,7 MPa).
Řada AS-R
Regulace tlaku při
zpětném zdvihu
válce na 0,2 MPa.

Udržení vakua konvenčními ejektory znamená nepřetržitý přívod vzduchu, bez ohledu na to, zda je potřeba či ne. Čím déle držíte prvek
přisátý, tím více vzduchu spotřebujete.

Tlak
Standardní škrticí
ventil

Nová generace vakuových jednotek cílí na větší efektivitu vakua. Integrace tlakového snímače v ejektoru umožní přerušení přívodu
stlačeného vzduchu v momentě, kdy je dosaženo požadované hodnoty vakua.

Pohyb válce

Úspora
stlačeného vzduchu
0,2 MPa

0,2 MPa

AS-R

Řada AS-Q
S automatického
nastavení průtoku
vzduchu pro zkrácení
reakční doby.

Digitální tlakový snímač pro měření
hodnoty vakua s funkcí deaktivace
ejektoru po dosažení požadované
hodnoty.

Řada AS-Q

AS22R-G01-06
AS22R-G01-08
AS22R-G02-06

88
G1/4

AS32R-G02-08
AS32R-G02-10
AS32R-G03-08

200

AS32R-G03-10

G3/8

AS42R-G03-10
AS42R-G03-12
AS42R-G04-10
AS42R-G04-12

Připojovací závit
G1/8

AS22R-G02-08

Navíc je tento ejektor úsporným řešením s nízkou hmotností, zvláště pokud je integrován do ventilového bloku.

Dvoustupňový ejektor
První ejektor

Pokud klesne hodnota vakua pod
nastavenou hodnotu, opět se
automaticky spustí tvorba vakua.

Řada AS-R
Maximální průtok
[Nl / min]

Modulární dvoustupňový ejektor – Řada ZK2

Čas

Zpětný zdvih

Snadná úspora
Objednací kód

Vakuum nemusí znamenat nepřetržitou spotřebu stlačeného vzduchu

375
G1/2

Nástrčná spojka
Ø [mm]

Objednací kód

Ø6

AS22Q-G02-06

Ø8

AS22Q-G02-08

Ø6

AS32Q-G02-06

Maximální průtok
[Nl / min]

Připojovací závit

66

G1/4

Nástrčná spojka
Ø [mm]

Druhý ejektor

Q1

+

Q2 = SACÍ PRŮTOK

Sací výkon 50 % 
Sací výkon 50 % 

V důsledku toho dochází během
pracovního cyklu k přerušování
spotřeby stlačeného vzduchu.

Ø6
Ø8
Ø6

Ø8

AS32Q-G02-08

Ø8

AS32Q-G03-08

Ø 10

AS32Q-G03-10

Ø 10

250

G3/8

Ø8
Ø8

Ø8

AS42Q-G03-10

Ø 10

Ø 10

AS42Q-G03-12

Ø 12

Ø 10

AS42Q-G04-10

Ø 12

AS42Q-G04-12

335

G1/2

Kompaktní, tiché a energeticky úsporné řešení

Ø 10
Ø 12

Ø 10
Ø 12

Objednací kód

Typ tělesa

Typ odvzdušnění

ZK2A07K5RW-08
ZK2A10K5RW-08
ZK2A12K5RW-08
ZK2A15K5RW-08

Průměr trysky

Napájení

Digitální snímač
vakua

Připojení

Přívod vakua

24 VDC

funkce úspory
energie

L-typ konektor

Ø8

0,7
Samostatná
jednotka

vestavěným
tlumičem

1
1,2
1,5

Nastavte tlak při pohybu zpět podle vašich požadavků
Ventily pro úsporu stlačeného vzduchu – Řada ASR, ASQ
Oproti ventilům řady AS-R a AS-Q, které mají pevně danou hodnotu tlaku pro zpětný
pohyb, umožňují ventily ASR a ASQ nastavení tlaku pro zpětný pohyb válců v rozmezí
od 0,1 do 0,3 MPa.
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Rozměry a další informace naleznete v katalozích na www.smc.cz
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Vyrábějte jen co skutečně spotřebujete
Energie efektivně

Proporcionální ventily – Řada VEX-X115

Ze zkušenosti specialisty:
Aplikace, se kterou jsme se setkali, bylo robotické rameno, které zvedalo plastový díl a vkládalo ho
do formy vstřikovacího lisu v 6 vteřinovém taktu. Ze 6 vteřin, kdy se tvořilo vakuum, bylo zapotřebí
pouze 0,6 vteřin pro přichycení kusu. Zákazník tak plýtval obrovským množstvím vzduchu výhradně
na tuto aplikaci.

Automatické snížení tlaku a tím i spotřeby vzduchu jedinou jednotkou při krátkém přerušení výroby nebo při dlouhodobém úplném
vypnutí stroje.

Vezmeme-li v úvahu všechny informace a skutečnost, že řada ZK2 s integrovaným dvoustupňovým
ejektorem má o 30 % nižší spotřebu vzduchu, tak úspory byly značné.

RoY SchEP,
PROJEKTOVÝ INŽENÝR SE
ZAMĚŘENÍM NA EFEKTIVITU
ENERGIÍ,

SMC NIZOZEMSKO

Spotřeba
vzduchu

Spotřeba
vzduchu / rok 1)

Náklady / rok 1)

Současné řešení

85 Nl / min

153 000 m3 / rok

2 295 € / rok

ZK2

58 Nl / min

10 440 m3 / rok

156,6 € / rok

+
Optimalizujte spotřebu vzduchu během přestávek

Elektro-pneumatický Proporcionální ventil pro
regulátor tlaku
vysoké průtoky

∗ Náklady na vzduch: 0,015 € / Nm3.
∗ Provozní doba 450 cyklů / h, 16 h / den, 250 dnů / rok.
1) Při použití 10 jednotek.

Pouze přidáním ZK2 k robotickému ramenu, se zákazníkovi snížila spotřeba vzduchu o více
než 90 %, což znamená úsporu ve výši 2 138,4 € / rok.

Kompatibilní s:
- DeviceNet™
- CC-Link
- PROFIBUS DP
- IO-Link

Omezte přívod energie
pokud zrovna nevyrábíte

Objednací kód

Připojovací závit

VEX1300-04F-P-53N-X115-Q

Signál

1/2''

VEX1500-10F-P-153N-R-X115-Q

1''

VEX1900-14F-53N-R-X115-Q

16 bitový
ovládací

1 1/4''

VEX1900-20F-P-53N-R-X115-Q

2''

Ze zkušenosti specialisty:
Výrobce automobilů spustil globální projekt zaměřený na snížení nákladů úsporou vstupních energií.
Jako vzorová aplikace byla zvolena oblast výroby karoserií s 19 stroji.
SMC bylo pověřeno spotřebou stlačeného vzduchu a její optimalizací.
První činností, kterou jsme navrhli zákazníkovi, bylo změření průtoku a tlaku, abychom mohli dále
pracovat s reálnými daty. Data z první analýzy vyústila v situaci zobrazenou v grafu níže.
Na každém stroji byl za jednotkou pro úpravu stlačeného vzduchu namontován nepřímo ovládaný
ventil VEX-X115 společně s bypass ventilem, aby nedošlo k ohrožení výroby.

Rozvětvení rozvodů, odpojení neaktivních větví
Odcházíte z pokoje, aniž byste nevypnuli světlo? Stejný princip by měl být
aplikován i na váš stroj, pokud je vypnutý krátkodobě nebo i na delší dobu.
Během této doby, kdy je váš stroj stále pod tlakem, ofukovacími aplikacemi
a netěsnostmi permanentně uniká vzduch.

Procesní ventil
Řada VNm

DaViDE lanoTTE,
VEDOUCÍ PROJEKTU
EFEKTIVITY ENERGIÍ

SMC ITÁLIE

Po několika měřeních během pracovního cyklu i během přestávek a následné analýze jsme nastavili
provozní tlak na 0,6 MPa a tlak při přestávkách na 0,2 MPa.
S tímto energeticky efektivním opatřením se spotřeba vzduchu každého stroje projevila následovně:
Spotřeba vzduchu / rok

Chcete-li toto optimalizovat a snížit spotřebu energie podle našich
zkušeností až o 8 %, musíte pouze identiﬁkovat jednotlivé větve stlačeného
vzduchu a na každou větev namontovat uzavírací ventil.
Snižte provozní náklady s našimi procesními ventily pro vzduch nebo
kapaliny jako např. vodu, olej, chladicí kapalinu a dokonce i páru.

Úsporný elektromagnetický
ventil
Řada VXE

Dostupné elektricky i vzduchem ovládané.

Proporcionální ventily pro regulaci tlaku přívodu stlačeného vzduchu

251 pracovních dnů za rok

Před

Po

9 233 € 1) (2 055 m3 vzduchu
/ den)

8 645 € 1) (1 924 m3 vzduchu / den)

Celkovou úsporou našeho zákazníka o výši 2 612 € za rok u každého stroje.
1) Náklady na stlačený vzduch: 0,0179 € / m3

V celé karosárně byla úspora téměř 50,000 € za rok.
Náklady na stlačený vzduch [€]

Celkové uzavření přívodu stlačeného vzduchu by mohlo ohrozit určité aplikace, které vyžadují například rychlé natlakování.
Pro takové stroje je řešením proporcionální regulátor tlaku pro snížení hodnoty napájecího tlaku na stroji, kterým můžete optimalizovat
hodnotu napájecího tlaku ve stroji přesně podle vašich konkrétních potřeb a rozdílným provozním požadavkům.

M Spotřeba v pracovních dnech
(6 % snížení)

Před
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Po

M Spotřeba v nepracovních dnech
(90 % snížení)
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Co znamená ISO 50 001?

Využijte
znovu již vyrobené
,,Unie čelí nebývalým výzvám vyplývajícím ze zvýšené závislosti na dovozu energie a vzácných energetických zdrojích. Efektivita energií je cenným prostředkem k
řešení těchto výzev.”
SMĚRNICE 2012 / 27 / EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Z 25. ŘÍJNA 2012

Na základě evropského 20 / 20 / 20 závazku (o 20% snížení závislosti na energiích) evropští představitelé našli způsob, jak stanovit
efektivitu energií jako prioritu.

Rekuperovaná energie je
cenná dvojnásobně.

Co?

–

Směrnice EU 2012 / 27 / EU, Článek 8 z EU-EED

Kdy?

–

Od října 2012

Kdo?

–

Velké podniky zaměstnávající nejméně 250 pracovníků nebo jejichž roční obrat přesahuje 50 milionů eur a jejich
bilanční suma přesahuje 43 milionů eur.

Jak?

–

Buď provádějte energetické audity svých provozů akreditovanými auditory nejméně jednou za 4 roky, nebo
implementujte systém řízení energie (EnMS) podle normy ISO 50 001 nebo jejího ekvivalentu.

Jak vnímáte DIY? Nám se líbí
Rekuperujte přímo ve zdroji

Od chvíle kdy vyšla v platnost směrnice 2012 / 27 / EU jsme zjistili, že mnoho našich zákazníků upřednostňuje její dodržování zavedením
normy ISO 50 001 a to především proto, že klade důraz na neustálé zlepšování, než na externě stanovené cíle. V konečném důsledku to
přináší možnost realizace spousty malých řešení, které mohou být prováděny lokálnímu zdroji „DYI“ s vysokou přidanou hodnotou.
Navíc v případě společností, které již implementovaly normy ISO 9 001 a ISO 14 001, dává smysl pokračovat v této cestě
a přijmout i normu ISO 50 001. Ve stejném duchu dává smysl podporovat projekt zahrnující neustálé zlepšování a šikovná řešení.
Pojďme se seznámit s procesem systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50 001:

Neustálé
zlepšování

Jako příklad je níže uveden proces přeměny
energie elektromotoru kompresoru.
Kompresor

Energetická politika

Plánování energií

Přezkoumání
systému
managementu

Implementace a
provoz

Monitorování,
měření, analýza

Mluvme v číslech
• Obrábění kovů a potravinářský průmysl
jsou sektory s vyšší úrovní implementace
managementu energií.
• Podniky realizující ISO 50 001 deklarovaly
až 30% úspory ve svých účtech za energii.

Kontrola

Interní audit EnMS
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Teplo může být jednoduše použito znovu pro
jakoukoliv operaci, jako je například ohřívání
vody (přes výměník tepla) nebo pro topení v
závodě (přes rozvody horkého vzduchu).

Rozměry a další informace naleznete v katalozích na www.smc.cz

• 9 z10 organizací dodržujících ISO 50 001
ji doporučují i ostatním společnostem.
Neshoda a
nápravné opatření,
preventivní opatření

Font: Průzkum organizace ISO

Nádrž na vodu

Tak jako se recyklace stala součástí každodenních aktivit každého
z nás (většina evropských zemí má míru recyklace přes 50%), tak
by se mohla ta stejná myšlenka převzít a aplikovat na používání
energie v našich výrobních závodech.

Přímo použitelná energie, tedy tlak, tvoří pouze
malé procento.

Proces transformace energie - Výstupy

Rostoucí množství systémů na rekuperaci energie na trhu je pro
nás výhodou. Tato nová zařízení tvoří bránu pro opětovné použití,
recyklaci a dokonce i úsporu přebytečného tepla, které vytváříme
v našem pracovním prostředí.
Teplo

V této kapitole najdete…

Přímo užitá energie
Interní ztráty

Jak využít energii během výrobního procesu. Některé typické
aplikace jako například vysokotlaká zařízení. Nebo ty více
inovativní: zvažovali jste někdy rekuperovat stlačený vzduch z
pneumatického válce?
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Využijte vaši energii ještě jednou

Monitorujte
svou spotřebu stlačeného vzduchu
Jednou použitá, proč ne znovu?
Recyklovatelnost energie spotřebované ve výrobních procesech má exponenciální účinek na efektivitu výrobního závodu. Pro mnoho z
nás je koncepce rekuperace tepla dobře známá, kdy teplo dříve rozptýlené nebo ztracené je navráceno do výrobních a průmyslových
procesů. Tak proč neaplikovat to samé na stlačený vzduch?

Elektromagnetický
nepřímo ovládaný
2/2 ventil
Řada VCH
· Elektromagneticky nebo
vzduchem ovládaný

Například v aplikacích s vysokou spotřebou vzduchu, jako je lisování PET
lahví, mohou tyto stroje dodávat přebytečnou energii do zbylých větví
rozvodu stlačeného vzduchu.

Co lze změřit,
lze i kontrolovat.

Rekuperujte tuto energii. Nechte vysokotlaké aplikace dodávat stlačený
vzduch nízkotlakým aplikacím užitím SMC ventilů řady VCH.
Provozní tlak až do 5 MPa s velkým průtokem.

Rekuperujte použitý stlačený vzduch

Ptáte se proč?

Dokážete si představit rekuperaci vzduchu z každého cyklu vašeho
pneumatického válce?

Lord Kelvin, se v roce 1883 vyjádřil jasně:
,,Když můžete změřit to, o čem mluvíte a vyjádřit to v číslech, pak o tom něco víte. Pokud to čísly nelze vyjádřit, pak jsou vaše
znalosti skromné a neuspokojivé...”

A dokážete si představit využití vyfukovaného vzduchu na zasunutí
pístnice válce?

WILLIAM THOMSON, LORD KELVIN, IRSKÝ MATEMATIK A FYZIK.

Přívod
vzduchu
Odfuk vzduchu

My ano. V SMC jsme vyvinuli pneumatický obvod využívající náš nejnovější rozsah zpětných a škrticích ventilů, kde odfukovaný vzduch
je v každém cyklu přímo přiveden do komory válce pro zasunutí pístnice. Takto jednoduše ušetříme 50% spotřeby stlačeného vzduchu,
zejména u aplikací s velkými válci nebo válci pracujícími s vysokou frekvencí.
Jsme si jistí, že toto je cesta, kterou se v budoucnu budou ubírat pneumatické systémy. Je na vás, abyste se také aktivně zapojili.
Kontaktujte nás a my vám ukážeme jak na to. U SMC to skutečně jde.

Vizualizujte

Získejte všechna data a až pak dělejte rozhodnutí

Analyzujte

Získaná data musí ukazovat celkové využití, jako například o tom, které stroje ve vaší výrobě spotřebují
nejvíce stlačeného vzduchu, nebo jaké jsou výkyvy v odběru, například během dne nebo víkendu.

Čím více máme informací, tím lepší rozhodnutí můžeme učinit
Dalším důležitým faktorem je získaná data všem zodpovědným pracovníkům, aby měli nejen potřebné
informace, ale také nezbytnou motivaci pro snižování souvisejících nákladů.
Současná doba digitalizace zahrnuje sběr dat, správu a celkové monitorování ve zcela nové dimenzi,
kde vzdálená správa, centralizace a také správa „big dat“ je možnou realitou.

Učiňte závěry

Odhalte, co je skryto
Monitorování také pomáhá detekovat a zjišťovat neočekávané úniky. V systémech na stlačený vzduch
vykazují úniky průměrně 20 % spotřeby vzduchu. Instalace snímačů umožňuje efektivní řešení tohoto
problému.

V této kapitole najdete…
SMC snímače a jejich různá provedení, informace potřebné pro efektivní správu energií.
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Vylepšete
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Monitorujte svou spotřebu energií
Energie efektivně

Monitorování spotřeby
Digitální snímače tlaku – Řada ISE7m / 7m
7mG
· Pro stlačený vzduch a inertní plyny (Dostupné i pro kapaliny a stlačený vzduch.)
· Rozsah měření tlaku 0 až 1,6 MPa
· S komunikačním protokolem IO-Link
· Stupeň krytí: IP67

Přehledný displej
Možnost současného zobrazení aktuálního
tlaku a 2 volitelných parametrů na
2-řádkovém 3-barevném displeji (např.
nastavenou hodnotu, hysterezi, minimální
nebo maximální hodnotu)

Přidejte snímače, abyste byli v obraze
Přidání snímačů na váš stroj vám poskytne aktuální přehled o spotřebě energie a kontrolu nad tím, jak a kde je používána. Monitorování
vám poskytne podporu při rozhodování, abyste zvýšili vaši produktivitu, výkonnost a celkovou efektivitu energií.

Pro lepší viditelnost zkosený displej, těleso
snímače otočné o 360°

Naše důmyslné řešení můžete vidět níže, a protože víme, jak neoblíbené jsou komplikované instalace a konﬁgurace, tak nyní budete
informováni snadno a rychle.

Digitální snímače pro velký průtok – Řada PF3A7mH
· Pro stlačený vzduch, dusík a inertní plyny; IP65
· Možnost současného zobrazení aktuálního průtoku a 2 volitelných parametrů
na dvouřádkovém tříbarevném displeji

otočný dvouřádkový tříbarevný
displej

Získejte více

Objednací kód

30 až
12 000 Nl / min
(max / min poměr
průtoku 100 : 1)

ISE70-F02-L2
ISE71-F02-L2

Médium

PF3A703H-F10-ESN
PF3A706H-F14-ESN
PF3A712H-F20-ESN
PF3A703H-F10-FSN
PF3A706H-F14-FSN
PF3A712H-F20-FSN

Stlačený
vzduch,
inertní plyny,
N2

Rozsah měření
průtoku
[Nl / min]

Připojovací závit

30 až 3 000

G1

60 až 6 000

G1 1/2

120 až 12,000

G2

30 až 3 000

G1

60 až 6 000

G1 1/2

120 až 12 000

G2

1 až 1,6 MPa

Připojovací závit

Výstupní signál

G1/4

IO-Link / 2 x spínací výstup

Výstupní signál

· Pro plyny a tekutiny
· -100 kPa až 10 MPa
· Stupeň krytí: IP65

1 x PNP + analogový 1 až 5 V DC

Digitální snímače
tlaku a vakua
Řada
ISE20m(F) / ZSE20m
· Pro stlačený vzduch a
inertní plyny
· -101 kPa až 2 MPa
· IO-Link
· Stupeň krytí: IP65

Manometry
Řada G36-L
· S ukazatelem mezní
hodnoty
· Pro stlačený vzduch,
0 až 1 MPa

Ze zkušenosti specialisty:

1 x PNP + analogový 4 až 20 mA

Naším zákazníkem byla slévárna; během procesu odlévání písku je písek opakovaně používán.
Provádí se to tak, že je písek dopravován 2“ trubkou pomocí proudu stlačeného vzduchu.
Tato metoda byla z hlediska spotřeby vzduchu velmi neefektivní. Bez ohledu na to, zda byl uvnitř
potrubí písek či nikoliv, vzduch nepřetržitě proudil trubkou.

Digitální snímače
průtoku pro střední
průtok
Řada PFMC

Digitální snímače
průtoku pro malý a
střední průtok
Řada PFM & PFMB

· Pro stlačený vzduch
· 5 až 2 000 Nl / min
· Stupeň krytí: IP65

· Pro stlačený vzduch
· 0,2 až 2 000 Nl/min
· Stupeň krytí: IP40

Rozměry a další informace naleznete v katalozích na www.smc.cz

0 až 1 MPa

Snímače tlaku
a vakua pro
oddělenou
vyhodnocovací
jednotku
Řada PSE57m

Také by vás mohlo zajímat:
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Rozsah měření tlaku

Také by vás mohlo zajímat:

Pomůže vaší efektivitě

Objednací kód

Médium
Stlačený
vzduch, inertní
plyny (*jiné typy
i pro kapaliny)

Po instalaci ISE70 je zákazník schopný zjisti, kdy je potrubí prázdné, aby mohl být přerušen přívod
stlačeného vzduchu. Jednoduché a efektivní: Snížení spotřeby vzduchu o 40%.

Digitální snímače
průtoku pro vodu
Řada PF3W
· Pro vodu
· 0,5 až 250 Nl / min
· Se snímačem teploty
· Stupeň krytí: IP65

ToRSTEn KlEin,
SPECIALISTA NA EFEKTIVITU
ENERGIÍ

SMC NĚMECKO
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Monitorujte úniky

Použijte
jen co je nezbytně nutné
Ten syčivý zvuk, co slyšíte, je stlačený vzduch plýtvající vašimi penězi
Úniky vzduchu tvoří významnou část nevyužité energie, proplýtvaných peněz i neefektivity. Ve skutečnosti je to průměrně 20% z
vyráběného stlačeného vzduchu.
Instalace snímačů průtoku vám zajistí povědomí o tom, kde se úniky nachází a jaká je jejich hodnota. S těmito informacemi se můžete
rozhodnout, jaké kroky pro nápravu učiníte.

Vzduch

je zdarma. Ale ne
ten stlačený. Používejte ho
s rozumem.

Některá další řešení, která vám pomohou s jejich měřením a zjišťováním, jsou uvedeny níže.

Automatický systém pro detekci úniků – Řada ALDS
ALDS má integrovaný snímač průtoku a 3/2 ventil. Ten automaticky měří daný průtok, jak v pohotovostním tak i v pracovním režimu
a tím umožňuje ovládacímu systému shromažďovat data potřebná data pro vyhodnocení míst s úniky.
Ovládací systém stroje tak může vytvořit podrobnou zprávu s přesným místem úniku a hodnotu každého z nich.

+
Digitální snímač
průtoku

Neefektivní využití energie ve výrobním závodě je často následkem
všeobecného mínění, že stlačený vzduch je v podstatě zdarma.

Elektromagnetický
ventil

Energie přímo
transformovaná na
práci

Pouze používat nebo efektivně využívat, jaká je vaše situace?

Postavte se čelem k únikům vzduchu ve vašem zařízení
Objednací kód
VV3P5-X512V
VV3P5-X513V
VV3P7-X503V
VV3P7-X504V

Připojovací
závit

Průtok
[Nl / min]

1/2''

2 029

3/4''

3 534

Jsou vaše součásti správně dimenzovány?
Výstupní signál
1 x PNP + analogový 4 až 20 mA
1 x PNP + analogový 1 až 5 V
1 x PNP + analogový 4 až 20 mA

Je váš rozvod stlačeného vzduchu navržený s ohledem na
hospodárné využití stlačeného vzduchu?
Když kupujete nový prvek, hledáte prvek s energeticky efektivní
konstrukcí (jako při nákupu žárovky nebo ledničky)?

1 x PNP + analogový 1 až 5 V

Celkové množství energie požadované pro danou
aplikaci.

Kontrola poklesu tlaku
Poklesy tlaku jsou nevyhnutelné; časem dochází k přirozenému opotřebení prvků, čímž je narušena jejich účinnost.
Monitorováním diferenčního tlaku budete znát stav vašich prvků, což vám umožní provádět jejich pravidelnou údržbu a výměnu, aby byla
zajištěna jejich maximální účinnost.

Diferenční manometr
Řada GD40-2-01
· Okamžitá kontrola poklesu tlaku.
IN
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Vyhodnocovací jednotky pro
4 snímače
Řada PSE200A
· Instalací různých tlakových
snímačů řady PSE společně s
vícekanálovou vyhodnocovací
jednotkou je možné současně
detekovat více než jeden pokles
tlaku.
· S komunikačním protokolem
IO-Link.

Energie nepřímo
transformovaná na
práci.

Špatné využití energie – Rerouting…

Výše, malý náčrt k zamyšlení.

V ideálním světě jsou všechna témata uvedená
v této kapitole zvažována již ve fázi návrhu.

Obrovské množství energie je v součásné době nevyužito během
přenosu rozvodem stlačeného vzduchu, např. přes hadice,
šroubení, konektory a ventily.

Není to váš případ? Nedělejte si starosti.
Každá chvíle je ta správná pro vyladění vašeho
systému na stlačený vzduch, abyste používali
jen co je nezbytně nutné.

Cílem by mělo být snížení tohoto množství efektivním návrhem.

V této kapitole objevíte...
Některá řešení, která vám nabídne SMC, jsou speciálně navržena
tak, aby snížila spotřebu energie. Stejně jako prostředky, které
vám pomohou při výběru správné velikosti prvků.

21

Zvolte optimální velikost

Použijte jen co je nezbytně nutné
Energie efektivně

Použijte prvky s efektivní konstrukcí

V minulosti byla vysoká produktivita stroje jasným kritériem pro jeho provoz. Bez
ohledu na to, co je k tomu třeba, resp. jaká je jeho spotřeba. Ta doba již naštěstí
skončila. Kompromis v efektivitě a hospodárném využití energií již není dále
tolerován. Hnací silou je velký tlak na zachování konkurenceschopnosti.

Stejně jako při nákupu domácích spotřebičů, například lednice nebo pračky, je i při výběru komponent pro vaše stroje rozhodujícím

Každý drobný příspěvek se počítá a velké množství se počítá o to víc.

Některé příklady našich efektivně navržených řešení naleznete níže na této a dalších stránkách.

Z našich zkušeností s efektivitou energií můžeme potvrdit, že pouhý výběr
menšího zdvihu pneumatického válce se projeví snížením spotřeby vzduchu
až o 35 %.
Je důležité uvědomit si, že většina aplikací pro přesun zátěže určitou rychlostí
vyžaduje pouze 25% rezervu ve výkonu pro zajištění správné operace.

parametrem efektivita energií.
Stejný výkon s nižší spotřebou energie.

Přísavka s vestavěným ejektorem – Řada ZHP
Vakuový ejektor a přísavka jsou integrovány v jedné vakuové jednotce.
Žádné hadice mezi přísavkou a ejektorem.

+
Na správném výběru záleží – Proto jsou zde naše konﬁgurátory
Existují různé typy, velikosti a provedení válců, ventilů a ostatních prvků pro automatizaci. Jsou k dispozici jak ve standardním tak i ve
speciálním provedení navrženým zákazníkům na míru.

Usnadněte si tvorbu vakua
Objednací kód

Uvědomujeme si, že počet provedení našich prvků je obrovský. Proto jsme vyvinuli celou řadu pomocných konﬁgurátorů, které vám
zjednoduší výběr správného prvku. Vždy se tak můžete ujistit, že si vyberete přesnou velikost, kterou potřebujete.

Průměr
přísavky

Průměr trysky
[mm]

ZHP63BMNA-07C4S
ZHP63BMNA-10C4S
ZHP63BMNA-12C4S

Ø 63

Ø1
Ø 1,2
Ø 1,5

ZHP80BMNB-07C6S

Ø 0,7

ZHP80BMNB-12C6S

Provedení

Ø 0,7

ZHP63BMNA-15C4S
ZHP80BMNB-10C6S

Připojovací
port

Ø 80

ZHP80BMNB-15C6S

Ø1
Ø 1,2

Ø4
NBR
měchové s
drážkou
Ø6

Ø 1,5

Kompaktní válec s elektromagneticky ovládaným ventilem na tělese – Řada CVQ
Úspora prostoru díky přímé montáži ventilu na tělese válce.
Spotřeba stlačeného vzduchu na jeden cyklus snížena až o 50%, nižší náklady na montáž.

Pohlídejte si výběr hadic; Minimalizujte, kde je to možné
Snížení objemu hadic má zřetelný přímý dopad na spotřebu vzduchu, což má pozitivní vliv i na úniky vzduchu a tlakové ztráty. A navíc
bez jakéhokoli vlivu na rychlost válce.

+

Délka hadic je častým parametrem, kterému není při výběru věnována dostatečná pozornost. Ze zkušeností víme, že v mnoha aplikacích
může být délka hadic zkrácena až o 50 % a to bez nežádoucích vlivů.

Objednací kód

Standardní zdvihy [mm]

CVQB32-m-5MO

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 75, 100

CVQB40-m-5MO

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 75, 100

CVQB50-m5MOF

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 75, 100

CVQB63-m5MOF

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 75, 100

Připojovací
závit

M5 x 0,8

G1/8

Ušetřete 50 % spotřeby vzduchu.
22
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Použijte jen co je nezbytně nutné
Energie efektivně

Vakuum a variabilní výroba
Zařízení pro regulaci teploty médií – Řada HRSH
Tato řada je vybavena trojnásobným měničem pro plynulou regulaci otáček kompresoru, ventilátoru a čerpadla. To umožňuje
neustále přímo v reálném čase přizpůsobit aktuální výkon zařízení na aktuální požadovanou úroveň danou procesem / aktuální
tepelnou zátěží, bez vzniku přebytků energie.

V některých vakuových aplikacích nelze sání provádět efektivně. Například při změně geometrie předmětů, nebo dokonce pokud se na
první pohled zdá, že manipulace s použitím vakua nebude možná. I pro tyto případy má SMC řešení na míru.
- Chladicí kapacita: 9,5 až 28 kW
- Nastavitelný rozsah teplot: 5 až 40 °C
- Teplotní stabilita: ±0,1 °C.

Ventily pro udržení vakua – Řada ZP2V
Ventil automaticky uzavře přívod vakua do přísavky, když není přisátý žádný předmět. To znamená výrazné snížení ztráty podtlaku
a vyšší efektivitu. S řadou ZP2V můžete zjednodušit vakuový obvod díky možnosti nasazení jediného ejektoru, ideálně řady ZK2
nebo ZL, ke kterému je možné přípojit více přísavek s ventily ZP2V.

Snižte vaše náklady
Objednací kód

Chladicí výkon
[W]

HRSH090-AF-40

9 500

HRSH100-AF-40

10 500

HRSH150-AF-40

15 700

HRSH200-AF-40

20 500

HRSH250-AF-40

25 000

HRSH300-AF-40

28 000

Provedení

Napájení

vzduchem
chlazené

3-fázové 380
až 415 VAC
(50 / 60Hz)

Automatické snížení vaší spotřeby!

Objednací kód

Strana přísavky /
strana generování
vakua

Připojovací závit

ZP2V-A5-03

Vnější / Vnitřní závit

ZP2V-B5-05

Vnitřní / Vnější závit

Vícestupňový ejektor – Řada ZL1 / ZL3 / ZL6

ZP2V-AG1-07

Vícestupňové ejektory výrazně zlepšují závislost mezi spotřebou vzduchu a sacím výkonem. Jejich konstrukce umožňuje zvýšení
sacího výkonu více než dvojnásobně, zatímco spotřeba stlačeného vzduchu zůstává stejná.

ZP2V-AG1-10
ZP2V-BG1-07
ZP2V-BG1-10

Vnitřní Ø
0,3

M5 x 0,8

0,5
0,7

Vnější / Vnitřní závit

1,0

G1/8

0,7

Vnitřní / Vnější závit

1,0

Tento 3-stupňový ejektor eliminuje potřebu použití více ejektorů, čímž taktéž zvyšuje efektivitu.

Také by vás mohlo zajímat:
Naše magnetická úchopná hlavice je schopna přitáhnout a upnout celou řadu feromagnetických předmětů s různými geometriemi
a vlastnostmi, a to i v aplikacích, kde vakuové přísavky a úchopné hlavice nejsou efektivní. Funkční princip magnetických
úchopných hlavic odstraňuje nutnost kontinuálního vyfukování nebo sání v případě použití vakuové přísavky.

Spotřeba stlačeného
vzduchu - ZL

Sací výkon [Nl/min]

Generujte

Magnetická úchopná hlavice – Řada MHM a MHM-X6400
Vakuum

Hodnota vakua [kPa]

Spotřeba stlačeného
vzduchu - konvenční

250 % navýšení
sacího výkonu

Sací
výkon

Magnet se pohybuje společně
s pneumatickým pístem.

vakuum efektivně

Malé připomenutí: naše další produkty s efektivní konstrukcí
Válec s
dvojnásobnou
plochou pístu
Řada MGZ
A Strana 9
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Vakuový ejektor
Řada ZK2
A Strana 11

Ventily pro úsporu
stlačeného vzduchu
Řada AS-R / AS-Q

Optimální upnutí, kde jiné způsoby nefungují.

A Strana 10
Pozn.: Řada MHM - upínací síla až 1 000 N,
více informací naleznete na www.smc.cz.

Objednací kód

Přídržná síla
[N] 1)

MHM-32D1-X6400

80

MHM-32D2-X6400

50

MHM-32D3-X6400

30

1) Tloušťka obrobku 0,6 mm.
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Použijte jen co je nezbytně nutné
Energie efektivně

Ofukování s rozumem
Vysoce výkonná ofukovací tryska – Řada KNH
Maximalizujte účinnost ofukovací aplikace proudem vzduchu pomocí trysek.

Je více možností jak trysku nainstalovat, na ofukovací pistoli, nebo přímo na trubičce se stlačeným vzduchem.
Využitím Bernoulliho efektu s tryskou řady KNH můžete vylepšit tlakový ráz vzduchu až o 10%!
Vysoce výkonná

50 % vyrobeného stlačeného vzduchu se používá v ofukových aplikacích. Proto buďte v této oblasti efektivní, zvyšte svoji celkovou
efektivnost a snižte vaše náklady.

Objednací kód

Velikost
trysky-Ø
[mm]

Navštívili jsme mnoho výrobních závodů v souvislosti s problémy týkající se bezpečnosti, hluku a plýtvání energií při ofukování hadicemi

KNH-R02-100

1

bez jakéhokoliv konstrukčně efektivního zakončení. Matematicky i experimentálně je možné prokázat, že použití otevřené hadice o

KNH-R02-150

1,5

průměru 6 mm, z které proudí stlačený vzduch pro ofuk vaší aplikace vede ke zbytečným nákladům až 2000 € ročně.

KNH-R02-200

2

Několik snadných řešení jak ofukovat s rozumem je uvedeno níže.

Připojovací
závit

R1/4''

Zaměřte své úsilí na úsporu energie
Ze zkušeností specialistky
Zákazník vyrábí tekutý prací prostředek v objemu lahví od 0,75 l do 2,5 l.

Ofukovací pistole – Řada VMG

Ve stroji na přípravu lahví bylo nainstalováno 25 vzduchových trysek od konkurenční ﬁrmy. Každá
z trysek měla průměr 2,5 mm a pracovní tlak byl 0,56 MPa. Všechny představovaly roční spotřebu
vzduchu o výši 22 441 €.

Pro přerušované ofukování použijte naši ofukovací pistoli řady VMG. Její speciální konstrukce představuje minimální tlakovou
ztrátu pro proudící vzduch ve srovnání s konvenčními modely; s naší ofukovací pistolí můžete dosáhnout stejného výkonu při
nižším vstupním tlaku, což vede k nižší spotřebě vzduchu.

Po analýze této aplikace jsme nabídli zákazníkovi záměnu za naše vysoce výkonné trysky.

S0 / S1

Řada KNH může poskytnout stejný ofukovací výkon (proud a síla účinku) a to s menším průměrem
trysky. Tím tak můžeme snížit vstupní tlak do trysek.

S2
Poměr
efektivního
průřezu

alESSanDRa
moScaRiEllo
PROJEKTOVÁ MANAŽERKA
SMC ITÁLIE

3.04 : 1

S0 to S1

S2

Effective area vzhůru vaši efektivitu.
Pozvedněte směrem
ratio

Hadice

Rychlospojka

Počáteční situace

Zlepšení díky vysoce efektivním
tryskám SMC

MPa

0,56

0,46

Ø mm

2,5

2,0

1 120,704 m3 / rok

811,575 m3 / rok

22 414 € / rok

16 231 € / rok

Spotřeba vzduchu

3.04 : 1

Připojení ofukovací pistole k větvi stlačeného vzduchu:

Níže jsou uvedeny výsledky instalace 25 trysek řady KNH-R02-200.

SMC ITÁLIE
PROJEKTOVÁ MANAŽERKA
moScaRiEllo
alESSanDRa

Objednací kód

Připojovací závit

VMG12BU-F02

G1/4

VMG12BU-F03

G3/8

VMG11BU-F02

G1/4

VMG11BU-F03

G3/8

Regulátor

Připojení
Shora
Zdola

Spotřeba byla snížena o 6 183 € za rok. Velmi efektivní krok s rychlou návratností investice: 1,57
měsíce.
Výměna trysek byla provedena i na dalších 6 linkách. Tento krok poskytl našemu zákazníkovi úspory
v celkové hodnotě 37 098 € / rok (1 854,774 m3 / rok).

Také by vás mohlo zajímat:
Pulzní ofukovací ventil – Řada AXTS

Ofukovací pistole

Rychlospojka – Řada KK
Pro rychlé spojení a oddělení
pneumatického spotřebiče, bez nutnosti
odvzdušnění obvodu a zbytečných úniků
stlačeného vzduchu.

Opakující se impulzy stlačeného vzduchu umožňují efektivní ofukování, což snižuje spotřebu stlačeného vzduchu o více než 50 %.
Prodlevu mezi impulzy je možné volitelně nastavit pomocí vestavěných ventilů.

Tlakový pulz
Úspora stlačeného vzduchu
ON
(Ventil otevřený)
OFF
(Ventil uzavřený)
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Použijte kvalitní stlačený vzduch

Použijte jen co je nezbytně nutné
Energie efektivně

Zesilovač průtoku a ejektor – Řada ZH-X185
Jednoduché, snadno ovladatelné a chytré řešení, které díky Coanda efektu v porovnání k napájení násobí výstupní průtok čtyřikrát
a sací průtok třikrát.
4 x napájení

Ušetřete až 70 % spotřeby stlačeného vzduchu se zesilovačem průtoku od SMC.
Napájení

Výfuk / Ofuk

Sání

Znečištění vzduchu olejem, kondenzátem nebo mechanickými nečistotami vede obecně ke snížení životnosti prvků, jelikož dochází
k urychlení jejich opotřebení způsobující korozi a zhoršené mazání. Nakonec může nedostatečná úprava stlačeného vzduchu vést k

3 x napájení

4 x napájení

velkým ﬁnančním ztrátám.
Používání vysušeného a ﬁltrovaného stlačeného vzduchu pomáhá zvyšovat bezporuchovost stroje a spolehlivost výrobního procesu při

Napájení

Napájení

současném snížení nákladů na údržbu.
Správná údržba se provádí pravidelně, ne „pouze jednou za čas.“ V ideálním případě se jedná o kontrolu ﬁltrů a stavu jejich ﬁltračních
vložek v jednotkách úpravy vzduchu, kontrolu funkce ostatních prvků, stejně jako pravidelný audit pro kontrolu přítomnosti nežádoucích

3 x napájení

Odfoukněte vaši vysokou spotřebu pryč

mechanických nečistot, měření rosného bodu a kontrolu přítomnosti oleje v rozvodech vzduchu.
Napájení

Filtry s odlučovačem kondenzátu pro hlavní rozvod stlačeného
vzduchu

Průměr ejektoru
[mm]

Objednací kód
ZH10-X185

13

ZH20-X185

21,6

ZH30-X185

30

ZH40-X185

42

· Kombinace ﬁltru a odlučovače kondenzátu v jednom tělese.
· Nízká tlaková ztráta.
· S ukazatelem znečištění ﬁltrační vložky.
· Poréznost ﬁltrační vložky: 0,01, 0,1 nebo 1 µm
· Průtok až do 14 500 Nl / min (ANR) (870 m³ / min (ANR))

Ze zkušenosti specialisty:
Následující příklad je od našeho zákazníka, výrobce pneumatik. Při výrobě pro sušení používal
ploché trysky: čtyři trysky pro jednu pneumatiku s celkovou spotřebou vzduchu 1 100 Nl / min
(podle měření průtoku).
Naším doporučením pro zvýšení efektivity této aplikace bylo použití zesilovače průtoku. Zesilovače
průtoku ZH10-X185 spotřebovaly pouze 600 Nl / min při zachování stejného výkonu.

Filtry pro modulární jednotky na úpravu vzduchu
· Instalace přímo na stroji.
· Volitelně s ukazatelem znečištění ﬁltrační vložky.
· Poréznost ﬁltrační vložky: 0,01, 0,3 nebo 5 µm

Prvotní test zesilovačů průtoku dopadl úspěšně a proto se zákazník rozhodl nahradit všech 512
trysek používaných pro vysoušení pneumatik. Zákazník tak ušetřil celkové náklady ve výši 9 000 €
ročně.
gERgElY SZaBo,
ZODPOVĚDNÝ ZA EFEKTIVITU
ENERGIÍ,
SMC MAĎARSKO

m3 vzduchu / den

m3 vzduchu / rok

€ / rok

Původní trysky

3 300

990 000

19 800

ZH10-X185

1 800

540 000

10 800

Úspory

1 500

450 000

9 000

Náklady na stlačený vzduch: 0,02 € / m3
Provozní čas: 300 dnů / rok, 6 000 pneumatik / den
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Připojte se k ochraně životního prostředí

Přemýšlejte
efektivitě
Když se zmíníme o klimatických změnách, jeden z prvních obrazů co nám přijde na mysl je krásný a osamělý lední medvěd stojící na
zmenšujícím se kousku ledu. Pravdou je, že Arktida bez ledovců by potenciálně mohla zakončit éru těchto majestátních zvířat, pokud
nedostaneme skleníkové plyny dostatečně rychle pod kontrolu.
Vysoká spotřeba energie průmyslem v Evropě představuje 32 % z celkové spotřebované energie. Proto průmysl částečně nese vinu za
vysokou produkci emisí CO2 a ostatních skleníkových plynů a tedy částečně i za změny klimatu.

I nás je stále více.
Od roku 1900 vzrostla
světová populace více než
čtyřnásobně.

Globální ekonomika
roste o 3 % každý rok.

Každý den můžete něco
málo zlepšit.

Fosilní paliva stále
převažují. Tvoří 70%
globální energetické
spotřeby.

Efektivita nám může pomoci do budoucna.
Změny klimatu. – Teplota zemské
atmosféry se neustále zvyšuje. Skoro
o 1 stupeň za posledních 100 let.

Emise CO2 globálně rostou.
Vzduch samotný reprezentuje 55
miliónů tun CO2 za rok.

Pro nás je Efektivita energií částí ﬁlozoﬁe
„Neustálého zlepšování”.

CO2

Všechna uvedená řešení v částech „Výroba
energie“, „Znovu použít / rekuperovat energii“,
„Monitorování spotřeby“ a „Použití energie“
nebyly pouze náhodným výběrem a spojením
témat, jedná se o činnosti, které by měly být v
tomto pořadí vykonány.

Zanechme chvíli obchodní cíle, efektivitu nebo zisky stranou a soustřeďme se na udržitelnost, která je tím správným krokem pro lepší
budoucnost nás i naší planety.

Abychom mohli zrealizovat efektivní využití
energií, musí se změnit náš přístup v
každodenním životě tak, že budeme hledat
možné úspory energie při práci a rozhodovat
se pro energeticky efektivní řešení.

Fakta skutečně přinášejí naději. Do roku 2030 budeme o 31 % více efektivní než
jsme dnes, jelikož poptávka po energii začala růst pomaleji než ekonomika.

Myslete na zefektivnění využití
vašich energií.

Zelená... barva naděje

Další záblesk naděje pochází ze statistik používání čisté energie.
Obnovitelné zdroje energie představují 44 % z celkové vyrobené energie v Evropě.

Přemýšlejte efektivně
Výroba energie
Vyrábějte jen co skutečně
spotřebujete
Znovu použít / rekuperovat
vaši energii
Využijte znovu již vyrobené
Monitorovat vaše energie
Monitorujte vaši spotřebu
stlačeného vzduchu
Použití energie
Použijte jen co je nezbytně nutné

nergie
fektivně

Ekonomika
Požadavky na
energii
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Řečí nákladů

Následující stránky ilustrují celkovou implementaci efektivity energií. Příklad je

Provozní podmínky
Provozní tlak: 0,7 MPa
Pracovní doba: 16 h / den
250 dnů / rok
360 cyklů / hodinu
6 cyklů / min
Náklady na stl. vzduch: 0,02 € / Nm3

založen na naší reálné aktivitě společně s naším zákazníkem (nicméně z důvodu
mlčenlivosti jsme některé konkrétní detaily aplikací pozměnili).
Byli bychom rádi, abyste sami viděli reálný dopad našich zkušeností a
doporučených aktivit zmíněných na předchozích stránkách.
Jako příklad vezmeme, že výrobní závod vyrábí pneumatické válce v cyklu 1 válec
každých 10 vteřin.
Výrobní proces zahrnuje 4 hlavní operace; lisování pístu s pístnicí, ﬁnální montáž,

Lisování

balení a paletizace zabalených krabic.

1 pohon: Ø 125, zdvih 600 mm
Proces ofukování: 2 trysky, Ø 3 mm
Ofukovací čas: 5 s / cyklus
Úniky: ekvivalentní otvor 2 mm

První krokem v rámci monitoringu energií byla instalace snímačů průtoku vzduchu
ve všech čtyřech linkách, abychom mohli zjistit výchozí data spotřeby energie.
Výsledky byly následující:

Operace

Montáž
4 pohony: Ø 50, zdvih 50 mm
2 pohony: Ø 80, zdvih 350 mm
Úniky: ekvivalentní otvor 3 mm
Balení
1 pohon: Ø 63, zdvih 100 mm
Úniky: ekvivalentní otvor 1 mm

Provoz

Lisování

3 391

Montáž

1 802
144
1 255

Úniky

Montáž

2 824

Balení

314

Ofukování

Lisování

2 824

2 824

Paletizace

962

962

Vakuum

Paletizace
2 ejektory
Spotřeba vzduchu: 167 Nl / min
Doba přisátí: 6 s / cyklus

Celkem

Ejektory mohly stále dosáhnout maximálního sacího výkonu a potřebné hladiny vakua i s přívodním tlakem sníženým z 0,7 MPa na
pouhých 0,35 MPa.
Operace
Ovládání

5 337

Balení

Ofukování
Vakuum

€ / rok

Stanoviště
Lisování

2 967

Montáž

1 464

Balení

117

Lisování

1 076

Montáž

2 219

Balení

247

Lisování

2 421

Paletizace

490

4 393

13 516 € / rok

18 %

Největší snížení hodnoty provozního tlaku bylo možné na lince paletizace, kde robot seskupuje krabice s hotovými válci do palet pomocí
efektoru s vakuovým systémem.

Úniky

Lisování

Úspora 

Druhý krokem bylo posouzení skutečně potřebné hodnoty provozního tlaku pro každou operaci. Posouzením jsme dospěli k závěru, že
napájecí tlak může být snížen na všech linkách, aniž by to mělo vliv na výkon.

Upnutí: 0,6 MPa
Montáž: 0,55 MPa
Balení: 0,55 MPa
Paletizace: 0,35 MPa

€ / rok

Stanoviště

Snížení hodnoty provozního tlaku

4 548

3 542
2 421
490
11 001 € / rok

Celkem

Snížení hloubky vakua

Úspora 

4%

Energeticky úsporné ejektory řady ZK2 generují vakuum (a tedy spotřebovávají stlačený vzduch) pouze tehdy, pokud není dosažena
potřebná přednastavené hodnota vakua. Jakmile dojde k dosáhnutí této hodnoty, ejektor uzavírá přívod stlačeného vzduchu a také větev
s vakuem. Instalací těchto ejektorů na paletizačním robotu došlo ke zkrácení času kdy je spotřebováván stlačený vzduch o celých 90%.
Doba sání: 0,6 s / cyklus
Spotřeba vzduchu ejektorem: 58 Nl / min∗

Operace
Vakuum

Stanoviště
Paletizace

∗ Hodnota s novým přívodním tlakem 0,35 MPa

€ / rok
33
Celkem

10 544 € / rok

Investice: ZK2A12K5KW-06 (2 kusy)

Rekuperace vyfukovaného vzduchu

Úspora 

16 %

Navrhli jsme nový pneumatický obvod pro pohony použité pro lisování a montáž který umožňuje rekuperaci vyfukovaného vzduchu.
Použitý vzduch, který by se jinak bezúčelně vyfouknul do atmosféry, jsme použili pro návrat lisovacích a pneumatických válců do výchozí
polohy.
Toto unikátní řešení vyvinuté našimi specialisty přineslo snížení spotřeby stlačeného vzduchu o 40 %.
Operace
Provoz

Stanoviště

€ / rok

Lisování

1 780

Montáž

937
Celkem
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Vysoce výkonná ofukovací tryska

Úspora 

9%

Instalace KNH trysek v každé ofukovací aplikaci nám umožnila snížit vstupní tlak do trysky.
Díky vysoce výkonným ofukovacím tryskám jsme mohli snížit vstupní tlak na pouhých 0,4 MPa.
Operace
Ofukování

Stanoviště

€ / rok

Lisování

1 614
Celkem

8 024 € / rok

Investice: KNH-R02-200 (2 kusy)

Optimalizace velikosti

Úspora 

1,5 %

V dalším kroku jsme hledali potencionální prvky o nesprávné velikosti. Zjistili jsme, že průměr válců používaných pro lepení štítku s
objednacím kódem a dalšími důležitými informacemi na krabici je zbytečně velký.

Realizací doporučených kroků pro zvýšení

Proto by se velikost válců mohla zmenšit z 63 mm na 56 mm, díky instalaci našich válců řady JMB, které jsou dostupné i v
nestandardních průměrech právě pro tyto účely (rozdíl mezi jednotlivými standardizovanými průměry válců bývá někdy zbytečně velký,
což nás nutí k dělání kompromisů).

Bez nutnosti vysokých investic nebo provedení

Operace

Provoz

Stanoviště

€ / rok

Balení

46
Celkem

7 931 € / rok

hospodárnosti zákazník ušetřil 5 563 € ročně.

rozsáhlých úprav linky.

Na efektivitě energií je skvělé právě to, že snadno
a bez vysokých investic můžeme dosáhnout

Investice: JMDBB56-50

zajímavých úspor. A to jak ve velkých, tak i v
malých podnicích.

Obraťte se na náš tým specialistů na efektivitu
energií a zefektivněte využívání vašich energií již

Monitoring

dnes.

Shrnutí

Zákazník se rozhodl ponechat si nainstalované snímače průtoku, které byly původně určené pouze pro vyhodnocení výše popsaných
kroků pro efektivnější využití energií. Takže i v budoucnu bude mít aktuální přehled o stavu jednotlivých zařízení ve výrobě.

Počáteční roční spotřeba

Navíc může tyto snímače průtoku využít k automatické detekci úniků stlačeného vzduchu a k monitoringu dalších kroků a vylepšení,
která se mohou na lince realizovat. Neboť i ve smyslu normy ISO 50 001 je jedním z pilířů procesu efektivního využití energií snaha o
neustálé zlepšování našich zařízení a zvyšování jejich hospodárnosti.

Dosažené úspory

41,3 %

Celková nová roční spotřeba

7 953 €

Investice
Návratnost

13 516 €

1 618,6 €
3,5 měsíce

Investice: PF3A703H-F10-ES
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Přemýšlejte o efektivitě
Energie efektivně

Nechte nás zpříjemnit vaši práci
SMC e-Tools

Poznámky:

Čas je drahocenný – Software a on-line konﬁgurátory
Domníváme se, že váš čas je příliš drahocenný na to, abyste jej vynaložili na zdlouhavé manuální kalkulace. To je důvod, proč jsme
vyvinuli náš speciální software a on-line konﬁgurátory, který to vypočítají za vás.
Všechny konﬁgurátory a software mají uživatelsky příjemné rozhraní, které po pár krocích poskytne požadované výpočty. Kromě toho
také zabrání vzniku možných chyb.
Prozkoumejte je, abyste zjistili kolik peněz ušetříte, pokud začnete používat energeticky úsporná řešení od společnosti SMC. Uživatelsky
přehledný, založený na zkušenostech a to nejdůležitější - s jasnými výsledky.
SMC e-Tools zahrnují:

Program pro výpočet úspor
energie: SMC Energy saving
Hodnocení provozu

Hodnocení stroje

Zodpovězením na
jednoduchý seznam otázek
zjistíte potenciál úspor ve
vašem provozu. Je to tak
snadné, jak to vypadá.

Výpočty jako je spotřeba vzduchu
pneumatickými prvky, náklady na výrobu
stlačeného vzduchu, velikost úniků nebo
možnosti snížení provozního tlaku lze
snadno provést tímto software, který lze
stáhnout z našich webových stránek.

Pro každý pneumatický
prvek (elektromagnetické
ventily, ofukovaní, pohony,
atd.) vám tyto nástroje
poskytují informace o
možných úsporách a
návratnosti vašich investic.

Jednoduché kalkulátory
úspory
Zkontrolujte úspory, kterých
můžete dosáhnout užitím:
· Úsporné ventily řady VXE
· Ofukovací pistole řady VMG
· Ventily pro úsporu stlačeného
vzduchu řady ASR a ASQ.

Jste připraveni?

Navštivte naše webové stránky a
začněte s výpočty
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Poznámky:
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SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a , 612 00 Brno
www.smc.cz sales@smc.cz

SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o.
Fatranská 1223, 013 01 Teplička nad Váhom
www.smc.sk sales@smc.sk

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia

+43 (0)2262622800
+32 (0)33551464
+359 (0)2807670
+385 (0)13707288
+420 541424611
+45 70252900
+372 6510370
+358 207513513
+33 (0)164761000
+49 (0)61034020
+30 210 2717265
+36 23513000
+353 (0)14039000
+39 0292711
+371 67817700

www.smc.at
www.smcpneumatics.be
www.smc.bg
www.smc.hr
www.smc.cz
www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.ﬁ
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcpneumatics.ie
www.smcitalia.it
www.smclv.lv

ofﬁce@smc.at
info@smcpneumatics.be
ofﬁce@smc.bg
ofﬁce@smc.hr
ofﬁce@smc.cz
smc@smcdk.com
smc@smcpneumatics.ee
smcﬁ@smc.ﬁ
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
ofﬁce@smc.hu
sales@smcpneumatics.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smclv.lv

Lithuania +370 5 2308118
Netherlands +31 (0)205318888
Norway
+47 67129020
Poland
+48 222119600
Portugal
+351 226166570
Romania
+40 213205111
Russia
+7 8127185445
Slovakia
+421 (0)413213212
Slovenia
+386 (0)73885412
Spain
+34 902184100
Sweden
+46 (0)86031200
Switzerland +41 (0)523963131
Turkey
+90 212 489 0 440
UK
+44 (0)845 121 5122

www.smclt.lt
www.smcpneumatics.nl
www.smc-norge.no
www.smc.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
www.smc.sk
www.smc.si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr
www.smcpneumatics.co.uk

info@smclt.lt
info@smcpneumatics.nl
post@smc-norge.no
ofﬁce@smc.pl
postpt@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
ofﬁce@smc.sk
ofﬁce@smc.si
post@smc.smces.es
post@smc.nu
info@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr
sales@smcpneumatics.co.uk
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