Johtavaa energiatehokkuutta
Parempaa kilpailukykyä energian avulla
nergy
fficiency

Energiatehokkuus on lähes mahdotonta
jättää nykyään huomioimatta.

Kaksi tärkeintä
sitoumustamme:
sitoumuksemme teitä ja
tehokkuuttanne kohtaan sekä
sitoumuksemme kestävyyteen

Johtavaa energiatehokkuutta
SMC on sitoutunut jo vuosien
ajan erilaisiin energiaa säästäviin
toimiin, joilla pyritään pienentämään
asiakkaidemme kuluja ja vaikuttamaan
omalta osaltamme maailmanlaajuiseen
kestävyyteen. Olemme saavuttaneet
eritasoisia energiasäästöjä
asiakkaidemme tehtaissa, suorittamalla
energiakatselmuksia, kehittämällä
ympäristöystävällisiä hankintoja, jne.
Toisaalta tätä koskeva lainsäädäntö
on tiukentunut viime vuosina. Monet
valtiot pyrkivät aktiivisesti parantamaan
energiatehokkuutta jokapäiväisessä
elämässämme muun muassa
asuinrakennusten tai kodinkoneiden
suorituskykytodistuksilla sekä keskisuuria
ja suuria yhtiöitä koskevalla uudella EUdirektiivillä 2012/27/EY. Toisin sanoen,
energiatehokkuus on lähes mahdoton
jättää nykyään huomioimatta.

Energiansäästötavoitteidemme
ja energiatehokkuutta koskevien
vaatimusten pohjalta haluamme jakaa
energiatehokkuuden 5 kulmakiveämme,
joihin kaksi tärkeintä sitoumustamme
perustuu: sitoumuksemme teitä
ja tehokkuuttanne kohtaan sekä
sitoumuksemme kestävyyteen.

쑺 Tuota ainoastaan tarvittava energia –
Energiakulujen kriittinen analysoiminen.
Onko kulutuksemme täysin
perusteltua?

Asiantuntijatiimimme kaikkialla
maailmassa ovat valmiina tukemaan
teitä, jotta voisimme saavuttaa
energiatehokkuutta koskevat tavoitteet
yhdessä.

쑺 Tarkkaile omaa kulutusta – Tehokkaat
energianhallintatoimet edellyttävät
nykyisen kulutuksen hyvää tuntemusta

쑺 Ota talteen tuotettu energia – Erilaisia
tekniikoita energian (lämpö, vapautunut
ilma, jne.) uudelleen käyttämiseen

쑺 Kuluta vain vaadittu energia –
Miten voimme kuluttaa energiaa
järkevämmin tuotantoprosessien
aikana? Aikaisempien toimintatapojen
kyseenalaistaminen
쑺 Huomioi tehokkuus – Viimeinen ja
tärkein tehtävä. Ota energiatehokkuus
huomioon jokapäiväisessä toiminnassa.
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¨¨
Kivikausi ei päättynyt
kivien
loppumisen vuoksi. Oli vain aika
¨ ¨
uudistaa elämäntapamme.

WILLIAM MCDONOUGH, yhdysvaltalainen arkkitehti ja tunnettu kestävän kehityksen asiantuntija.
Sama koskee nyt energiatehokkuutta. Meillä on suuri mahdollisuus muutoksiin
parantaaksemme kilpailukykyämme markkinoilla ja saavuttaaksemme kestävää kehitystä
koskevat tavoitteemme.
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Oikeat toimenpiteet oikeaoppisesti

Kaikkien liiketoimintojen päätavoitteisiin kuuluu tuottavuuden parantaminen. Tuottavuus onkin taloudellisen kasvun tärkeä ratkaiseva
tekijä ja tämän aikakauden teknisten edistysaskelten perusta.
Mitä tuottavuus kuitenkin tarkoittaa? Miten tämä moniosainen käsite voidaan määrittää? Yleisesti ottaen tuottavuus tarkoittaa raakaaineiden muuttamista lopputuotteiksi. Tätä prosessia voidaan kuitenkin tarkastella monista eri näkökulmista. Yksi niistä on käyttää
viitteenä sekä tehokkuutta että vaikuttavuutta. Alla oleva kaavio esittää näiden kolmen käsitteen suhteet toisiinsa.

TUOTTAVA

PROSESSI

Tehokkuus

Vaikuttavuus

Prosessin suorittamiseen
vaadittu resurssien määrä

Prosessin suorittamiseen
vaadittujen resurssien
todellisen ja teoreettisen
kulutuksen suhde

Tuottavuus
RAAKA-AINEET

LOPPUTUOTTEET

Toisin sanoen tehokkuus tarkoittaa toimenpiteiden suorittamista
oikeaoppisesti, kun taas vaikuttavuus tarkoittaa oikeiden
toimenpiteiden suorittamista.
Näiden määritysten mukaan, ja käsittämällä tuottavuus
tehokkuuden ja vaikuttavuuden suhteena, tuottavuus on
yksinkertaisesti “OIKEIDEN TOIMENPITEIDEN OIKEAOPPISTA
SUORITTAMISTA”.

Vaikuttavuus

Tehokkuuden ja
vaikuttavuuden välinen
suhde

Oikeat
toimenpiteet

Oikeat toimenpiteet
oikeaoppisesti

Toimenpiteiden
suorittaminen

Toimenpiteiden
oikeaoppinen
suorittaminen

Tehokkuus

Parempaa kilpailukykyä energian avulla
Kuten mainitsimme aikaisemmin tuottavuuden yhteydessä, tehokkuus on saavutettavissa monella eri tavalla.
Meidän mielestämme se saavutetaan parhaiten ENERGIAN avulla. Kilpailukyvyn parantaminen onnistuu energian avulla.
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Tuota
ainoastaan tarvittava määrä

Kuluttamaton energia
on tehokkainta energiaa

Kuinka paljon on oikeastaan tarpeen?
Paineilma energialähteenä
Paineilmatekniikka on yksi yleisimmistä tavoista
hallita liikettä ja toimintaa. Syyt siihen ovat
selkeät: ilma on turvallista ja ympäristöystävällistä.
Paineilmalaitteistojen hankinta ja ylläpito on lisäksi
suhteellisen helppoa.
Tällä kaikella on kuitenkin hintansa.
Paineilman todelliset kulut koskevat sen
käyttöä. Täten on pyrittävä vähentämään
tarvittavaa paineilmamäärää.

Käytätkö raaka-aineita valikoimattomasti tuotteiden
valmistuksen aikana? Vai suunnitteletko huolellisesti koko
tuotantoon vaaditun tarkan materiaalimäärän?
Raaka-aineiden huolellisia käyttöperiaatteita sovelletaan harvoin
energian kulutukseen.
Energiatehokkaan kulutuksen ensimmäinen vaihe on tuottaa
ainoastaan tarvittava määrä. Se on kaikkea muuta kuin helppoa,
sillä ylitarjonnan tunnistaminen on vaikeaa. Kokemuksemme
mukaan toimenpiteiden avulla saavutetaan kuitenkin tuloksia.
Yksi tehokkaista tavoista on esimerkiksi säätää virransyöttöä tai
jopa katkaista se öisin ja viikonlopun ajaksi, energiasäästöt voivat
olla tällöin jopa 20 %. Tämä koskee sovelluksia, joissa sillä ei ole
vaikutusta tuottavuuteen (edellyttää kulutuksen analysoimista).

Hankintakulut
Kompressorin
kulut

Ylläpitokulut
Energiakulut

100 %

Tässä luvussa saat tietoa…
Erilaisista menetelmistä pienentää tuotetun energian määrää
suorituskykyä heikentämättä, kuten paineen minimoimisesta tai
sen poistamisesta. Tehon lisäämisestä ainoastaan kriittisissä
kohdissa tai jaksottaisesta tyhjiön luomisesta.

75 %

50 %

25 %

10 %

Käyttötunnit

7

Tuota ainoastaan tarvittava määrä painetta

Tiedämme hyvin, että korkeampi putkistojen paine tarkoittaa suurempaa energiankulutusta ja täten suurempia kuluja. Tehokkuuden
kannalta ihanteellinen ratkaisu on käyttää monipaineisia järjestelmiä niin, että kunkin alueen painetaso vastaa tarkoin vaatimuksia ja
energiankulutus olisi järkevää.

Paineen minimoiminen
Yksi ensimmäisistä asiakkaan tiloissa suoritettavista energiatehokkuutta parantavista toimistamme on yleensä käyttöpaineen tason
laskeminen. Se on nopea, helppo ja tehokas tapa, useimmiten suorituskyky säilyy ja kulut laskevat.
Kokemuksemme mukaan 0,1 MPa:n paineen laskulla saavutetaan jopa 7 %:n säästöt ilmankulutuksessa.
Paineen säädin
AR-sarja

Sähköpneumaattinen
säädin
ITV-sarja

· Paineasetus: 0,05 0,85 MPa
· Korkeintaan 10 000 l/min

Tarkkuussäädin
IR-sarja
· Paine-asetus: 0,005 0,8 MPa
· Korkeintaan 5 300 l/min

· Korkeintaan 4 000 l/min
· Soveltuvat protokollat:
- CC-Link
- DeviceNet™
- PROFIBUS DP
- IO-LINK

Paineen korotus tarvittaessa
Paineilmajärjestelmän paineen minimoiminen voi heikentää tuottavuutta. Tämän estämiseksi olemassa on erityisiä ratkaisuja, jotka
nostavat painetasoa vaadituilla alueilla. Niiden avulla säilytetään tuottavuus ja varmistetaan tehokas energiankulutus.

Paineenkohotin + ilmasäiliö – VBA/VBAT-sarja
Paineenkohotin lisää painetta vaadituissa kohdissa aina tarvittaessa
sen sijaan, että kompressorin kuormitustaso olisi korkea.

Vaadituissa kohdissa
Paineenkohotin
Paineen
korotussuhde

Liitäntäkoko

VBA10A-F02GN

Kaksi
kertaa

G1/4

VBA11A-F02GN

2-4

Osanumero

Käyttötapa

Kahvakäyttöinen

VBA20A-F03GN

G3/8

VBA40A-F04GN

G1/2

VBA22A-F03GN
VBA42A-F04GN
VBA43A-F04GN

8

Ilmasäiliö

Ilmakäyttöinen

Kaksi
kertaa

Käyttöpaine
enintään
1,6 Mpa

Katso mitat ja muut tiedot kunkin sarjan yleisestä
esitteestä osoitteessa www.smc.eu

G3/8

G1/2

Lisävaruste

Painemittari ja
äänenvaimennin

Osanumero

Säiliön
tilavuus

Liitäntäkoko
IN

OUT

VBAT05AF-SV-Q

5l

G3/8

VBAT10AF-SV-Q

10 l

G1/2

VBAT20AF-RV-Q

20 l

VBAT38AF-RV-Q

38 l

G3/4

G1/2

G3/4

Varoventtiilin
avautumispaine
2 MPa

1 MPa

Tuota
Energiatehokkuus

Asiantuntijan kokemus:
Muutama kuukausi sitten kävimme elintarviketeollisuusalalla toimivan asiakkaamme luona.
Huomasimme heidän suuret säästömahdollisuudet ensimmäisten kysymysten aikana
energiatehokkuuden parannustoimia koskien. Koko laitos toimi 0,9 MPa:n paineella, kun
todellisuudessa vain yksi alue vaati tämän painearvon.
Ottamalla käyttöön VBA-kohottimen ja VBAT10-säiliön varmistimme 0,9 MPa:n paineen kyseisessä
koneessa laskemalla samalla muiden laitteistojen paineen 0,6 MPa:iin tuottavuutta heikentämättä.
Raskas

JULIEN CARON,
ENERGIATEHOKKUUDEN
JOHTAJA, SMC FRANCE

0,9 MPa

0,6 MPa

Tehdaslinja

Paineenkohotin
0,6 MPa
0,6 MPa
Kevyt

Kompressori
0,6 MPa

Kevyt

Koska he olivat täysin tyytyväisiä tähän yksinkertaiseen toimenpiteeseen, jatkoimme yhtiön
painevaatimusten analysointia ja laskimme painearvon 0,5 MPa:iin yön ajaksi (klo 21:00 - 06:00)
huomattavasti pienemmän tuotannon vuoksi.
Asiakkaan mittauksien mukaan tämä yksinkertainen monipaineinen järjestelmä tuotti heille
17 %:n säästöt koko kompressorin kulutuksessa.

Seuraavatkin tiedot voivat kiinnostaa teitä
Tuplavoimasylinteri – MGZ-sarja
MGZ-malli kaksinkertaistaa plus-liikkeen männän pinta-alan. Sen ansiosta voima
kaksinkertaistetaan syöttöpainetta muuttamatta. Jopa 9700 N teoreettinen voima on
saavutettavissa (1 MPa).

Kaksinkertainen voima

A porttiin syötetty ilmanpaine kohdistuu
pintoihin 햲 ja 햳.
q

w

A B

B porttiin syötetty ilmanpaine kohdistuu
pintoihin 햴.
e

Osanumero

Sylinterin
halkaisija [mm]

MGZ20-첸

20

MGZ25TF-첸

25

MGZ32TF-첸

32

MGZ40TF-첸

40

MGZ50TF-첸

50

MGZ63TF-첸

63

MGZ80TF-첸

80

A B

Vakioiskunpituus [mm]

Teoreettinen voima, plus-liike [N]
paineella 0,6 MPa

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

436

M5

651

G1/8

973

G1/8

Saatavilla korkeintaan
1 000 mm:n pitkän iskun
malli
(800 mm halkaisijassa
Ø 20, Ø 25)

1 520
2 309

Päätyvaimennus

Kumipuskuri

Männänvarsi

Liitäntäkoko

Pyörimätön
G1/4

3 567
5 829

G3/8

첸 Iskun pituus.
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Madalla painetta tuottamattomien jaksojen aikana
Monipaineisen järjestelmän periaatetta voidaan soveltaa myös käyttämiinne sylintereihin. Tutkimus- ja kehitysosastomme insinöörit
huomasivat, että monissa asiakkaiden järjestelmissä oli olemassa tuottamaton isku, jossa sylinterin koko voimaa ei varsinaisesti
tarvittu. Energiatehokkuuden parantamiseksi oikea ratkaisu on tällöin AS-R ja AS-Q -sarjat.
Ilman syöttöpaine
0,2 MPa

Ilmaa säästävät nopeudensäätimet – AS-R, AS-Q -sarjat
Ulkomuodoltaan vastaava ja toimii tavallisen nopeudensäätimen tapaan.
Ilmaa säästävä nopeudensäädin laskee automaattisesti paluuiskun
paineen 0,2 MPa:aan. Tämän ansiosta voidaan saavuttaa jopa 31 %:n
säästöt (käyttöolosuhteet: syöttöpaine 0,7 MPa).

Paine
Perusmallinen
nopeussäädin

AS-R-sarja
Laskee paluuiskun
syöttöpaineen
0,2 MPa:aan.

Sylinterin liike

Ilmaa säästävä
vaikutus
0,2 MPa

0,2 MPa
AS-R

Aika

AS-Q-sarja
Nopea syöttö- ja
poistotoiminto
vasteajan viiveiden
välttämiseksi.

Paluuisku

¨ ¨
Säästä
yksinkertaisesti
AS-R-sarja
Osanumero

AS-Q-sarja
Virtaama [l/min]

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

G1/8
88

AS22R-G02-08

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

Liitäntäkoko

375
G1/2

Putki Ø [mm]

Osanumero

Ø6

AS22Q-G02-06

Ø8

AS22Q-G02-08

Ø6

AS32Q-G02-06

Ø8

AS32Q-G02-08

Virtaama [l/min]

Liitäntäkoko

66

G1/4

Ø8
Ø6

250

G3/8

Ø8

Ø8

AS32Q-G03-08
AS32Q-G03-10

Ø 10
Ø 10

Ø8

AS42Q-G03-10

Ø 10

AS42Q-G03-12

Ø 10

AS42Q-G04-10

Ø 12

AS42Q-G04-12

Ø 10
Ø 12

Ilmaa säästävät nopeudensäätimet – ASR, ASQ -sarjat
Jos paluuiskun paineen on oltava asetettavissa, näissä muissa malleissa paluuiskun
paineasetus voi olla 0,1 - 0,3 MPa.

Katso mitat ja muut tiedot kunkin sarjan yleisestä
esitteestä osoitteessa www.smc.eu

Ø6

Ø 10

Paluupaineen asettaminen vaatimusten mukaan

10

Putki Ø [mm]

335

G1/2

Ø8

Ø 12
Ø 10
Ø 12

Tuota
Energiatehokkuus

Tuota ainoastaan vaadittu alipaine

Alipaine ei välttämättä tarkoita jatkuvaa ilmahukkaa
Alipaineen ylläpitäminen tavallisilla ejektoreilla edellyttää jatkuvaa ilmansyöttöä riippumatta siitä, onko se todellisuudessa tarpeen.
Mitä pitempään kappaleeseen tartutaan, sitä enemmän ilmaa menee hukkaan.
Uuden sukupolven alipaineyksiköt pyrkivät parantamaan alipaineen tehokkuutta. Kun poistolaitteeseen integroidaan painekytkin,
ilmansyöttö voidaan katkaista vaaditun alipainetaso saavuttamisen yhteydessä.

Ejektoriyksikkö – ZK2-sarja
Tämä malli on lisäksi tilaa säästävä ja kevyt ratkaisu, erityisesti ryhmäasenteisena.

Digitaalinen painekytkin
energiaa säästävällä toiminnolla

Kaksivaiheinen poistolaite
Ensimmäinen ejektori

Toinen ejektori

Kun alipainetaso on asetettua
arvoa pienempi, alipaineen tuotto
käynnistyy automaattisesti.
Ilmansyöttö ja -poisto tapahtuvat
tartunnan aikana jaksoittain.

Q1

+

Q2 = IMUVIRTAUS

Imun virtaama 50 % K
Imun virtaama 50 % L

¨ ¨
¨ ¨ ¨ ¨ ratkaisu
Kaiken kattava alhaisen äänitason
energiaa säästävä

Osanumero

Runkomalli

Poiston tyyppi

ZK2A12K5RW-08
ZK2A15K5RW-08

Käyttöjännite

Digitaalinen
painekytkin

Sähköliitännän
tyyppi

Alipaineliitännän

24 VDC

Energiaa
säästävä
toiminto

L-mallinen
tulppa

Ø8

0,7

ZK2A07K5RW-08
ZK2A10K5RW-08

Suuttimen
nimelliskoko

Yksittäinen
yksikkö

Äänenvaimennin

1
1,2
1,5
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Asiantuntijan kokemus:
Kohtaamassamme järjestelmässä robottivarsi nosti muovikappaleen asettaen sen
ruiskuvalukoneen muottiin 6 sekunnin tahdilla. 6 sekunnin alipaineen tuottoajasta kappaleeseen
tarttumiseen vaadittiin todellisuudessa vain 0,6 sekuntia. Asiakas kulutti turhaan huomattavan
määrän ilmaa ainoastaan tässä toimenpiteessä.
Kun huomioidaan nämä tiedot ja se, että ZK2 sisältää 30 % vähemmän kuluttavan
kaksivaiheisen ejektorin, säästöt ovat huomattavia:

ROY SCHEP,
ENERGIATEHOKKUUDEN
PROJEKTI-INSINÖÖRI,
SMC ALANKOMAAT

Ilmankulutus

Ilmankulutus vuodessa 1)

kustannukset vuodessa 1)

Nykyinen ratkaisu

85 Nl/min

153 000 m3/vuodessa

2 295 € vuodessa

ZK2

58 Nl/min

10 440 m /vuodessa

156,6 € vuodessa

3

∗ Ilman hinta: 0,015 €/Nm3
∗ Käyttöaika: 450 jaksoa tunnissa, 16 h vuorokaudessa, 250 päivää vuodessa
1) käytettäessä 10 kappaletta ejektroreita

Ainoastaan lisäämällä ZK2:n robottivarteen asiakas laski yli 90 % ilmankulutusta,
mikä tarkoittaa 2 138,4 € vuosittaisia säästöjä.

Ei turhaa tuottoa

Jaa ja sammuta käyttämättömät linjat
Jättäisitkö valon päälle poistuessasi huoneesta? Samaa periaatetta tulee
soveltaa koneeseen, kun sitä ei käytetä lyhyeen tai pitkään aikaan. Kun
kone on paineenalainen käyttämättömänä aikana, puhalluslaitteet ja
vuodot kuluttavat jatkuvasti ilmaa.
Jotta kulutus voitaisiin optimoida ja energiankulutusta pienentää 8 %, eri
ilmalinjat on riittävää tunnistaa ja asentaa niihin erilliset sulkuventtiilit.
Prosessiventtiilimme ilmalle sekä nesteille (esim. vesi, öljy, kaasu,
jäähdytysneste ja höyry) mahdollistavat kulujen pienentämisen.

Prosessiventtiili
VN첸-sarja

Vähän kuluttava
magneettiventtiili
VXE-sarja

Saatavilla sähköllä ja ilmalla toimivia malleja.

Ilmansyötön modulointi
Ilmansyötön katkaisu kokonaan voi johtaa joidenkin järjestelmien virheelliseen toimintaan, niiden esimerkiksi vaatiessa nopeaa paineistusta.
Näissä tapauksissa oikea ratkaisu on stand-by-venttiili, joka mahdollistaa ilmanpaineen säätämisen ja sen mukauttamisen
tarkalleen tarpeiden ja eri käyttövaatimusten mukaan.
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Katso mitat ja muut tiedot kunkin sarjan yleisestä
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Tuota
Energiatehokkuus

Stand-by-venttiili – VEX-X115-sarja
Alentaa painetta automaattisesti ja vähentää täten ilmankulutusta lyhyiden pysäytyksien aikana tai katkaisee paineen kokonaan
pitkien käyttämättömien jaksojen aikana yksittäisissä yksiköissä.

+

¨
Ilmankulutuksen optimointi pysäytyksien
aikana

Yhteensopiva
seuraavien väylien
kanssa:
- DeviceNet™
- CC-Link
- PROFIBUS DP
- IO-Link

Digitaalinen
paineen säädin

Sopii suuriin virtoihin
säätöventtiilin ansiosta

Osanumero

Liitäntäkoko

Signaali

1/2''

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

1''

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

16 pisteen
esiasetettu syöttö

1 1/4''

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

2''

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

Asiantuntijan kokemus:
Eräs autonvalmistaja pyrki maailmanlaajuisessa projektissa pienentämään tuotantokuluja
vähentämällä energiankulutusta. Energiatehokkuutta koskevat toimenpiteet suoritettiin korien
tuotantoalueella, joka koostui 19 koneesta.
SMC oli vastuussa paineilman kulutuksesta.
Ehdotimme asiakkaalle ensimmäiseksi virtauksen ja paineen mittaamista tarkkojen tietojen
saamiseksi. Ensimmäisen analyysin tiedot tuottivat alla olevan kaavion mukaiset tulokset.

DAVIDE LANOTTE,
ENERGIATEHOKKUUDEN
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ,
SMC ITALIA

Stand-by-venttiili VEX-X115 asennettiin kuhunkin koneeseen ilmankäsittelylaitteiston jälkeen
ohivirtaus mahdollisuudella, jotta se ei heikentäisi tuotantoa.
Suoritimme joitakin mittauksia sekä käyttöjakson aikana että seisonta-aikoina ja asetimme niiden
pohjalta käyttöpaineeksi 0,6 MPa ja valmiustilan paineeksi 0,2 MPa.
Tämän yksinkertaisen energiatehokkuutta parantavan toimenpiteen avulla kunkin koneen
ilmankulutus tuotti seuraavat tulokset:
Ilmankulutus vuodessa
Ennen

Jälkeen

251 käyttöpäivää vuodessa

9 233 € 1) (2 055 m3 ilmaa päivässä)

8 645 € 1) (1 924 m3 ilmaa päivässä)

114 käyttämätöntä päivää vuodessa

2 280 € 1) (1 136 m3 ilmaa päivässä)

256 € 1) (144 m3 ilmaa päivässä)
1) Ilman hinta: 0,0179 €/m3

Asiakkaamme säästää yhteensä 2 612 € vuodessa kunkin koneen kohdalla.
Koko korien tuotantoalueen vuosittaiset säästöt ovat lähes 50 000 €.
Ilman hinta [€]

왎 Kulutus käyttöpäivänä
(6 % vähemmän)

Ennen

Jälkeen

왎 Kulutus käyttämättömänä päivänä
(90 % vähemmän)
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Mitä vaatimuksia ISO 50001 asettaa?

“Unioni kohtaa ennennäkemättömiä haasteita suuremman tuodun energian riippuvuuden ja energiavarojen hupenemisen myötä...
Energiatehokkuus on tehokas tapa vastata näihin haasteisiin”.
DIREKTIIVI 2012/27/EY: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 25. LOKAKUUTA 2012 ANTAMA DIREKTIIVI

Euroopan 20 / 20 / 20 -sitoumuksen (energiariippuvuuden pienentäminen 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä) myötä Euroopan
johtajat löysivät tavan asettaa energiatehokkuuden prioriteetiksi.

Mitä?

–

EY-direktiivi 2012/27/EY, artikla 8, EU-EED

Milloin? –

Lokakuusta 2012 alkaen

Kuka?

Suuret yhtiöt, joilla on yli 250 työntekijää tai joiden vuosittainen liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja tase yli 43
miljoonaa euroa

–

Miten? –

Suorittamalla joko toimintojen energiakatselmuksia hyväksyttyjen tarkastajien avulla vähintään 4 vuoden välein tai
toteuttamalla energianhallintajärjestelmän standardin ISO 50001 tai vastaavan mukaisesti.

Mitä mieltä olette Tee se itse -periaatteesta? Se on loistava
Vaatimuksien voimaan tulemisen jälkeen olemme huomanneet, että monet asiakkaistamme täyttävät EU-direktiivin mieluiten
toteuttamalla ISO 50001 -standardin vaatimukset. Tämä pääosin siitä syystä, että standardin painopisteenä ovat jatkuvat
parannukset ulkoisten tahojen määrittämien tavoitteiden sijaan. Se on loppujen lopuksi kuin erittäin joustavaa “Tee se itse
-toimintaa”. Jos yhtiöt ovat lisäksi jo toteuttaneet standardit ISO 9001 ja ISO 14001, standardin ISO 50001 toteuttaminen tarkoittaa
jatkuvuutta. Voimme ainoastaan tukea projekteja, jotka perustuvat jatkuviin parannuksiin ja mukautettuihin ratkaisuihin. Tämän
jälkeen tuemme luonnollisesti asiakasta ISO 50001 -prosessin ajan.

Jatkuvat
parannukset

Energiapolitiikka

Energiasuunnittelu

Johdon arviointi

Toteutus ja
toiminta

Tarkkailu, mittaus
ja analysointi

• Metallituotteiden valmistusteollisuuden
ja elintarviketeollisuuden
vaatimustenmukaisuus on paras
• Standardin ISO 50001 toteuttaneet yhtiöt
ovat saavuttaneet jopa 30 %:n säästöjä
energiakuluissa

Tarkastukset

EnMS:n sisäinen
tarkastus
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Numeroita

Epäyhdenmukaisuudet,
korjaukset, korjaavat ja
ehkäisevät toimenpiteet

• Yhdeksän kymmenestä standardin
ISO 50001 täyttäneestä yhtiöstä
suosittelee sitä.
Lähde: (ISO-kysely)

Ota talteen
tuotettu energia

Talteen otetun energian
arvo on kaksinkertainen

Puhaltimet

Talteenotto suoraan lähteessä

Kompressori

Vesisäiliö

Kierrätyksestä on tullut osa jokapäiväistä toimintaamme ja
se koskettaa meitä kaikkia (suurimmassa osassa EU-maita
kierrätysaste on yli 50 %), sama voidaan toteuttaa myös
tehtaissa energiankulutusta koskien.
Markkinoilla on saatavilla yhä laajempi valikoima energian
talteenottojärjestelmiä. Nämä uudet laitteet mahdollistavat
uudelleenkäytön, kierrätyksen ja loppujen lopuksi työympäristön
tuottaman ylimääräisen lämmön hyödyntämisen.

Tässä luvussa näet…
Miten energiaa voidaan käyttää uudelleen tuotantoprosessissa.
Joitakin tyypillisiä käyttökohteita, esimerkiksi korkeapaineisia
laitteita käyttävät järjestelmät. Tai innovatiivisimpia järjestelmiä:
oletteko koskaan harkinneet ilman ottamista talteen
sylintereistä?

Suurin talteenottopotentiaali on suoraan
lähteessä. Energian muuntamisen aikana
syntyy aina lämpöä. Lämpö voidaan
yksinkertaisesti hyödyntää uudelleen muissa
toiminnoissa, kuten veden lämmityksessä
(lämmönvaihtimen avulla) tai laitoksen
lämmityksessä (kuuman ilman jakelun avulla).
Alla on esitetty esimerkkinä kompressorin
sähkömoottorin energian muunnosprosessi.
Suoraan käytettävä energia, ts. paine,
edustaa ainoastaan erittäin pientä
prosenttimäärää.

Energian muunnosprosessi - Tuotannot

Talteen otettava
lämpö

Suoraan käytetty
energia
Sisäiset häviöt
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Ota talteen käytön aikana

Kun käyttö on tarpeen, mikset käyttäisi sitä uudelleen?
Teolliset prosessit edellyttävät energiaa, jonka kierrätyksellä on eksponentiaalinen vaikutus tehtaan tehokkuuteen. Lämmön
talteenottoperiaate on monille suhteellisen tuttu: ylijäämälämpö palautetaan valmistus- ja teollisiin prosesseihin. Miksemme
soveltaisi samaa periaatetta ilmaan?

Pilottikäyttöinen
2-porttinen
magneettiventtiili
VCH-sarja
· Solenoidi- tai
ilmakäyttöinen

Esimerkiksi huomattavasti ilmaa kuluttavissa prosesseissa, kuten PETtuotteiden valmistuksessa, ilmaista energiaa voidaan välittää muihin
paineilmajärjestelmiin.
Ota kyseinen energia talteen. Välitä suuripaineisista järjestelmistä
energiaa matalapaineisiin järjestelmiin SMC:n VCH-venttiilien avulla.
Käyttöpaine jopa 5 MPa ja suuret virtauskanavat.

Vapautuneen ilman talteenotto toimilaitteista
Voitko kuvitella ilman talteen ottamista kustakin sylinterin
työliikkeestä?
Voitko kuvitella poistoilman uudelleenkäyttöä männänvarren
puolella männänvarren sisään vetämiseksi?
Ilmansyöttö
Poistoilma

Me voimme. SMC on kehittänyt uusimpia takaiskuventtiilejämme ja virtauksensäätimiämme käyttävän käyttöpiirin, jossa vapautunut
ilma välitetään suoraan kunkin jakson paluuiskua varten. 50 % pienempi ilmankulutus on itse asiassa saavutettu, minkä ansiosta
säästöt ovat huomattavia, erityisesti järjestelmän vaatiessa suuret sylinterit tai korkean käyttöasteen sylinterit.
Olemme varmoja. Tämä on tulevaisuuden paineilmajärjestelmien kehityssuunta. Voitte itse päättää, haluatteko osallistua siihen aktiivisesti.
Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää SMC:n tarjoamista ratkaisuista.
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Tarkkaile
omaa kulutusta

¨¨
Hallinta edellyttää
mittaamista

Miksi se on tarpeen?
Lordi Kelvin selitti sen selkeästi vuonna 1883:

Tarkastele

“Kun jokin on mitattavissa ja voit esittää sen numeroina, tiedät siitä jotakin. Kun et voi esittää sitä
numeroina, et tunne asiaa riittävän hyvin...”
WILLIAM THOMSON, LORDI KELVIN, IRLANTILAINEN MATEMAATTINEN FYYSIKKO.

Määritä asia numeroina ennen päätöksentekoa

Analysoi

Kerätyistä tiedoista on voitava määrittää yleiset käyttöominaisuudet, kuten tehtaan eniten kuluttavat
koneet ja kulutuksen vaihtelutapa (esim. päivän tai viikonlopun aikana).

Mitä enemmän tietoa, sitä paremmat päätökset
Toinen tärkeä tekijä on antaa tiedot kaikkien työntekijöiden saataville niin, että heillä on kaikki
vaaditut tiedot ja tarvittava motivaatio vastaavien kulujen pienentämiseen.
Nykyinen digitalisointi tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia tietojen keräämiseen, hallintaan ja
yleiseen tarkkailuun. Esimerkiksi etähallinta, keskittäminen sekä suurien tietomäärien hallinta on jo
todellisuutta.

Päätä

Piilevien tekijöiden selvittäminen
Tarkkailu auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan myös odottamattomia häviöitä.
Paineilmajärjestelmissä vuodot muodostavat 20 % ilmankulutuksesta. Niitä voidaan vähentää
tehokkaasti antureiden avulla.

Tässä luvussa saat tietoa…

Paranna

SMC:n anturivalikoimasta ja niiden tarjoamat eri ominaisuudet antavat tarvittavaa tietoa
tehokkaaseen energianhallintaan.
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Kulutuksen tarkkaileminen

Lisää antureita tarkempia tietoja varten
Kun asennat koneeseen antureita, saat ajantasaista tietoa koneen sen hetkisestä energiankulutuksesta. Tarkkailun pohjalta voit
tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä koneen tuottavuuden, suorituskyvyn ja yleisen tehokkuuden parantamiseksi.
Alla esittelemme valmiit ratkaisumme, koska tiedämme, että haluatte välttää monimutkaisia asennuksia ja kokoonpanoja. Tarkkaa
tietoa nopeasti ja helposti.

Digitaalinen virtauskytkin suuriin virtauksiin – PF3A-sarja
Ilma
Näyttää helposti kokonais- tai huippuarvot
• IP65
•
•

Kolmivärinen kahden kuvaruudun näyttö,
joka on käännettävissä helppoa lukua
varten.
30 - 12 000 l/min∗
100:1-suhde.

Tehokkuuden parantamiseen
Nimellisvirtaama∗
[l/min]

Liitäntäkoko

PF3A703H-F10-ES

30 - 3 000

G1

PF3A706H-F14-ES

60 - 6 000

G1 1/2

120 - 12 000

G2

Osanumero

PF3A712H-F20-ES

Väliaine

Ilma, N2

30 - 3 000

G1

PF3A706H-F14-FS

60 - 6 000

G1 1/2

PF3A712H-F20-FS

120 - 12 000

G2

PF3A703H-F10-FS

Lähdön tiedot

Lähtö 1: PNP
Lähtö 2: analoginen jännitelähtö / ulkoinen tulo

Lähtö 1: PNP
Lähtö 2: analoginen virtalähtö / ulkoinen tulo

¨
¨
Tämakin
voi kiinnostaa teitä¨
Keskisuuren
virtauksen digitaalinen
virtauskytkin
PFMC-sarja
· Ilma, 5 - 2 000 l/min
· IP65
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Alhaisen virtauksen
digitaalinen virtauskytkin
PFM & PFMB -sarjat

Veden digitaalinen
virtauskytkin
PF3W-sarja

· Ilma, 0,2 - 2 000 l/min
· IP40

· Vesi, 0,5 - 250 l/min
· Lämpötila-anturilla
· IP65
· IO-Link

Tarkkaile
Energiatehokkuus

Erittäin tarkka digitaalinen painekytkin – ISE7첸/7첸G -sarja
Ilma ja yleiset nesteet
0 - 1,6 MPa
• IO-Link
• IP67
•
•

Kolmiruutuinen näyttö
Voi näyttää samanaikaisesti
nykyisen paineen ja toisen
valittavissa olevan arvon (esim.
asetusarvo, hystereesiarvo,
perusarvo, huippuarvo).

Kallistettu näyttö
ja helposti
käännettävä runko.

Arvokas lisä
Osanumero
ISE70-F02-L2
ISE71-F02-L2

Väliaine

Virtaama [l/min]

Ilma,
syövyttämätön
kaasu

0 - 1 MPa

0 - 1 MPa

ISE75G-F02-L2

0 - 2 MPa

ISE77G-F02-L2

Yleiset nesteet

Lähdön

G1/4

IO-Link/kytkimen lähtö 1 +
kytkimen lähtö 2

0 - 1,6 MPa

ISE70G-F02-L2

ISE76G-F02-L2

Liitäntäkoko

0 - 5 MPa
0 - 10 MPa

¨
¨
Tämakin
voi kiinnostaa teitä¨
Paineanturi
PSE57첸-sarja
· Yleiset nesteet
· -100 kPa - 10 MPa
· IP65

Digitaalinen
painekytkin
ISE20첸(F)/ZSE20첸
sarjat

Painemittari
G36-L-sarja
· Rajailmaisimella
· Ilma, 0 MPa - 1 MPa

· Ilma ja syövyttämätön kaasu
· -101 kPa - 2 MPa
· IO-Link
· IP65

Asiantuntijan kokemus:
Asiakkaamme oli valimo, joka käytti hiekan uudelleen useampaan kertaan hiekan valuprosessin
aikana. Se edellytti hiekan siirtämistä 2” putkessa ilmapuhalluksen avulla.
Tämä menetelmä oli erittäin tehoton mitä ilmankulutukseen tulee. Ilmaa puhallettiin jatkuvasti
riippumatta siitä, oliko putkessa hiekkaa vai ei.
Kun ISE30 asennettiin, ilmanpuhallus voitiin katkaista silloin, kun putkessa ei ollut hiekkaa.
Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu: 40 % pienempi ilmankulutus.

TORSTEN KLEIN,
ENERGIATEHOKKUUDEN
ASIANTUNTIJA,
SMC SAKSA
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Hukkien tarkkaileminen

Paineilmajärjestelmän sihisevä ääni tarkoittaa rahan hukkaamista
Ilmavuodot tarkoittavat huomattavia energiahukkia, taloudellisia menetyksiä, tehottomuutta. Vuodot muodostavat keskimäärin 20 %
tuotetusta paineilmasta.
Virtauskytkimien avulla voidaan määrittää niiden sijainnit ja vuotomäärät. Näiden tietojen pohjalta voit päättää, onko järjestelmän
korjaaminen kannattavaa.
Alla on esitetty muita ratkaisuja vuotojen hallintaan.

Automaattinen vuotojen tunnistusjärjestelmä – ALDS-sarja
ALDS sisältää virtauskytkimen ja 3-porttisen venttiilin. Se mittaa automaattisesti virtausta sekä lähtö- että käyttöasemissa
keräten tietoa vuotokohtien määrittämiseksi.
Se tuottaa lisäksi tarkan raportin, jossa ilmoitetaan tarkka vuotokohta ja vuotomäärä.

+
Magneettiventtiili

Digitaalinen
virtauskytkin

Koneen vuotojen minimoimiseen
Osanumero
VV3P5-X512V
VV3P5-X513V
VV3P7-X503V
VV3P7-X504V

Liitäntäkoko

Virtaama
[l/min]

1/2''

2 029

3/4''

3 534

Lähtö
PNP + Analoginen (4 - 20 mA)
PNP + Analoginen (1 - 5 V)
PNP + Analoginen (4 - 20 mA)
PNP + Analoginen (1 - 5 V)

Ulostulopaine laskee
Painehäviöitä on mahdoton välttää; osat kuluvat luonnollisesti ajan kuluessa ja niiden hyötysuhde heikkenee.
Mittaamalla paine-eroa saat tietoa komponenttien kunnosta vaadittujen huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi ja tehokkuuden
ylläpitämiseksi.

Paine-eromittari
GD40-2-01-sarja

IN
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OUT

· Painehäviöt yhdellä
silmäyksellä.
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Monikanavainen ohjainlaite
paine-eron määrittämiseen
PSE201-X101-sarja
· Erilaisten PSE-paineanturien ja
monikanavaisen ohjainlaitteen
avulla voidaan tunnistaa
useampi kuin yksi painehäviö
yhdellä kertaa.

Kuluta
vain vaadittu määrä

¨¨
Ilma ei maksa mitään.
Paineilma kuitenkin maksaa.
¨
¨
Kuluta sitä järkevästi.

Laitoksen heikko energiatehokkuus johtuu usein virheellisestä
käytöstä, jota tukee yleinen uskomus siitä, että paineilma olisi
ilmaista.

Työksi muutettu
energia

Virheellistä käyttöä tai harkittua käyttöä, mikä niistä pätee
teihin?
Onko osat mitoitettu oikein?
Onko energiatehokkuus huomioitu ilmanjakelujärjestelmässä?

Häviöihin menevä
energia

Otatteko huomioon energiatehokkaat ominaisuudet hankkiessa
uusia osia (kuten lamppuja tai jääkaappia hankkiessa)?
Järjestelmän vaatima energia yhteensä

Energian virheellinen käyttö –
Uudelleenreititys…
Ihanteellisessa tilanteessa kaikki tässä
luvussa annetut tiedot huomioidaan jo
suunnitteluvaiheessa.

Yllä pieni hahmotelma asian tarkastelua varten.
Suuri määrä energiaa menee hukkaan välittäessä sitä
paineilmajärjestelmässä (esim. putket, liitännät, liittimet ja
venttiilit).
Tavoitteena on pienentää sitä tehokkaan suunnittelun avulla.

Onko teillä parantamisen varaa? Ei huolta.
Paineilmajärjestelmä voidaan uudistaa milloin
tahansa järkevää kulutusta varten.

Tässä luvussa saat tietää lisää…
Joistakin SMC:n tarjoamista ratkaisuista, jotka on suunniteltu
pienentämään energiankulutusta. Sekä työkaluista osien oikeaa
mitoitusta varten.
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Oikean koon valitseminen

Aikaisemmin suunnittelu ja hankintapäätökset perustuivat tuottavuuteen:
tärkeintä oli suoriutua tehtävästä. Hyötysuhteen huomioimatta jättäminen ei
ole enää tätä päivää, sillä nykyään kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää sen
huomioimista.
Pienelläkin määrällä on merkitystä, ja ylimitoitus ei kannata.
Energiatehokkuudesta saamamme kokemuksen perusteella voimme vahvistaa,
että pienemmän iskun valitseminen tarkoittaa 35 % pienempää ilmankulutusta.
On tärkeää muistaa, että useimmat kuormitukset ja nopeudet vaativat
ainoastaan 25 % lisäkapasiteetin virheetöntä toimintaa varten.

Oikeilla valinnoilla on merkitystä – Valintavälineet
Saatavilla on tyypiltään, kooltaan ja malliltaan erilaisia sylintereitä, venttiilejä ja muita automaation osia. Voit valita valmiita tai
mukautettuja malleja.
Koska suuri valikoima voi tuottaa hämmennystä, olemme kehittäneet sarjan mitoitus- ja valintatyökaluja, jotka opastavat teitä,
helpottavat valintaa ja auttavat oikeassa mitoituksessa. Siinä kaikki.

Putkistojen tarkkailu ja kulutuksen minimointi
Liittimien ja letkujen pienentämisellä on suora vaikutus ilmankulutukseen sillä pienentynyt tilavuus vähentää samalla ilmankulutusta
ja vuotoja. Vaikuttamatta samalla lainkaan sylinterin nopeuteen.
Putken pituus on usein virheellinen. Kokemuksen perusteella putken pituus voidaan lyhentää monissa järjestelmissä jopa puoleen
ilman haittavaikutuksia.
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Kuluta
Energiatehokkuus

Tehokkaiden osien valitseminen

Energiatehokkuus huomioidaan yleensä kodinkoneiden, kuten jääkaapin tai pesukoneen, hankkimisen
yhteydessä; miksemme huomioisi sitä myös koneen osia hankkiessa?
Sama suorituskyky pienemmällä energiankulutuksella.
Alla on joitakin esimerkkejä tehokkaista ratkaisuistamme.

Imukuppi ejektrorilla – ZHP-sarja
Ejektori ja imukuppi on integroitu yksittäiseen alipainetarttujapakettiin.
Imukupin ja ejektorin välissä ei ole putkia.

+
Alipaineen luomisen helpottaminen
Imukupin
halkaisija

Osanumero

Ejektorin
suuttimen koko
[mm]

Ilmaliitäntä

Imukupin
malli

Ø 0,7

ZHP63BMNA-07C4S
ZHP63BMNA-10C4S

Ø 63

ZHP63BMNA-12C4S

Ø1
Ø 1,2

ZHP63BMNA-15C4S

Ø 1,5

ZHP80BMNB-07C6S

Ø 0,7

ZHP80BMNB-10C6S

Ø 80

ZHP80BMNB-12C6S

Ø1
Ø 1,2

Ø4
NBR-palkeet
urilla
Ø6

Ø 1,5

ZHP80BMNB-15C6S

Pienikokoinen sylinteri magneettiventtiilillä – CVQ-sarja
Pienikokoinen sylinteri ja ohjausventtiili yhdessä paketissa.
Ei putkia komponenttien välillä.

Osanumero

+

50 % pienempi ilmankulutus helposti

Iskun pituus [mm]

CVQB32-첸-5MO

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

CVQB40-첸-5MO

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

CVQB50-첸-5MOF

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

CVQB63-첸-5MOF

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

Liitäntäkoko

M5 x 0,8

G1/8

첸 Iskun pituus.
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Kiertävän nesteen lämpötilansäädin – HRSH-sarja
Tämä sarja sisältää kolminkertaisen invertterin. Tämä tekniikka mukauttaa jäähdytystason vaatimuksiin reaaliaikaisesti
välttäen energian ylijäämän.
Invertteri säätää kompressorin moottorin, puhaltimen ja pumpun kiertonopeutta käyttäjän laitteiston lämpökuormituksen perusteella.

- Jäähdytysteho: 9,5 - 28 kW
- Lämpötilan säätöväli: 5 - 40 °C
- Lämpötilan vakaus: ±0,1 °C.

¨ ¨
¨
Kulujen jäähdyttämiseen
Osanumero

Jäähdytyskapasiteetti [kW]

HRSH090-AF-40

9.5

HRSH100-AF-40

10.5

HRSH150-AF-40

15.7

HRSH200-AF-40

20.5

HRSH250-AF-40

25.0

HRSH300-AF-40

28.0

Jäähdytystyyppi

Virransyöttö

Ilmajäähdytteinen

3-vaiheinen
380 - 415 VAC
(50/60 Hz)

Monivaiheinen ejektori – ZL-sarja
Monivaiheiset ejektorit parantavat huomattavasti ilmankulutuksen ja imutehon suhdetta. Niiden muotoilu mahdollistaa jopa yli
kaksi kertaa suuremman virtauksen syötettyyn ilmamäärään vaikuttamatta.
Tämä kolmivaiheinen ejektorin suutinrakenne poistaa myös ylimääräisten ejektoreiden tarpeen parantaen täten
energiatehokkuutta.

Alipaine

Alipaine [kPa]

Ilmankulutus
aikaisemmin

Ilmankulutus
ZL:llä
Imuteho
250 % suurempi imuteho
Imuvirtaama [l/min]

¨
Tehokas imun lisäys
¨ edellä
¨ mainitut tehokkaat tuotteemme
Katso myös
Tuplavoima
sylinteri
MGZ-sarja
쑺 Sivu 9
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Ejektoriyksikkö
ZK2-sarja
쑺 Sivu 11

Ilmaa säästävät
nopeudensäätimet
AS-R/AS-Q-sarjat
쑺 Sivu 10

Kuluta
Energiatehokkuus

Alipaineen järkevä käyttö

Joskus alipainejärjestelmien imu on tehotonta. Esimerkiksi työkappaleiden muödon muuttuessa tai kun työkappale ei siirry
järjestelmän läpi. SMC tarjoaa näihin tapauksiin mukautetun ratkaisun.

Alipainetta säästävä venttiili – ZP2V-sarja
Imu katkaistaan automaattisesti, kun työkappaletta ei ole. Tämä tarkoittaa huomattavasti pienempiä painehäviöitä.
ZP2V-sarjan avulla voidaan yksinkertaistaa säätöpiiriä, sillä se sisältää ainutkertaisen ejektorin useammalla tarraimella.

Katkaisee kulutuksen automaattisesti
Osanumero
ZP2V-A5-03
ZP2V-B5-05
ZP2V-AG1-07
ZP2V-AG1-10
ZP2V-BG1-07
ZP2V-BG1-10

Tarrainpuoli/
alipainepuoli
Ulkokierteinen/
sisäkierteinen
Sisäkierteinen/
ulkokierteinen

Liitäntäkoko

Aukon vakiokoko
0,3

M5 x 0,8
0,5
0,7

Ulkokierteinen/
sisäkierteinen

1,0

G1/8

0,7

Sisäkierteinen/
ulkokierteinen

1,0

Seuraavatkin tiedot voivat kiinnostaa teitä̈
Magneettinen tarrain – MHM-X6400-sarja
Magneettinen tarraimemme pystyy tarttumaan moniin muodoltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisiin ferromagneettisiin
kappaleisiin, vaikka imukupit tai alipainetarttujat eivät toimisi tehokkaasti. MHM-X6400:n toimintaperiaatteen ansiosta
tarttujassa ei ole enää jatkuvaa puhallusta tai imua.

Magneetti liikkuu
ilmatoimisen männän mukaan.

¨ vaativissa olosuhteissa
Optimaalinen toiminta myös

Osanumero

Tarttumisvoima
[N] 1)

MHM-32D1-X6400

80

MHM-32D2-X6400

50

MHM-32D3-X6400

30

1) Työkappaleen paksuus 0,6 mm.
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Puhalluksen järkevä käyttö

50 % tuotetusta paineilmasta käytetään ilman puhallukseen. Sen tehokas käyttö parantaa täten yleistä
tehokkuutta ja tuottaa huomattavia säästöjä.
Olemme nähneet useita laitoksia, joissa avoimet puhallusputket aiheuttivat turvallisuusongelmia, melua ja
energiahukkia. Keskimääräisesti voimme sanoa, että avoin halkaisijaltaan 6 mm putken virtaus aiheuttaa
2 000 euron taloudellisen menetyksen.
Alla esittelemme muutaman helpon ratkaisun tämän välttämiseksi.

Puhalluspistooli – VMG-sarja
Jaksoittainen puhallus puhalluspistoolin avulla. SMC:n VMG tuottaa lisäksi minimaalisen painehäviön tavallisiin malleihin
verrattuna; puhalluspistoolimme saavuttaa vastaavan suorituskyvyn matalammalla paineella, jolloin ilmankulutus pienenee.

S0 - S1

S2
Tehollisen
pinta-alan suhde
3,04 : 1

¨ ¨
Tehokkuuden lisäämiseen

Yhdistäminen linjaan:
Spiraaliputki

Säädin
Liitin

Puhalluspistooli
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S-liitin – KK-sarja
Nopea liitäntä ja irrotus linjasta,
voidaan kytkeä paineisena.

Osanumero

Liitäntäkoko

VMG12BU-F02

G1/4

VMG12BU-F03

G3/8

VMG11BU-F02

G1/4

VMG11BU-F03

G3/8

Putken
sisääntulo
Yläosa

Alaosa

Kuluta
Energiatehokkuus

Suurtehosuutin – KNH-sarja
Maksimaalinen ilmanpuhalluksen tehokkuus tarkemmalla puhalluksella.
Valittavissa on monia eri malleja, jotka voidaan asentaa joko puhalluspistooliin tai suoraan putkeen.
Bernoullin lain mukaan ilmanpuhalluksen painetta voidaan parantaa 10 %.
Suuri tehokkuus
Osanumero

Suutin Ø
[mm]

KNH-R02-100

1

KNH-R02-150

1,5

KNH-R02-200

2

Putken
kierteet

R1/4''

¨
¨
Täsmätoimia
Asiantuntijan kokemus:
Asiakas tuottaa kodinhoitoon tarkoitettua nestemäistä pesuainetta kooltaan 750 - 2 500 ml pulloihin.
Pullojen lajittelulaitteessa oli 25 kilpailevan yhtiön valmistamaa ilmasuutinta. Suuttimien halkaisija
oli 2,5 mm ja käyttöpaine 0,56 MPa. Niiden vuosittainen ilmankulutus maksoi yhteensä 22 441 €.
Järjestelmän analysoimisen jälkeen tarjosimme asiakkaalle suuritehoisia suuttimiamme.
KNH-sarjan suuttimet nimittäin tuottavat saman puhallustehon (virtaus ja iskuvoima)
pienemmällä suuttimen halkaisijalla, jolloin syöttöpaine on pienempi.
Alla on esitetty 25:n SMC:n KNH-R02-200-suuttimen asennuksen tulokset.
ALESSANDRA
MOSCARIELLO,
ENERGIATEHOKKUUDEN
ASIANTUNTIJA,
SMC ITALIA

Kulutuksen vuosittaiset säästöt olivat 6 183 €. Erittäin tehokas ratkaisu lyhyellä
takaisinmaksuajalla: 1,57 kuukautta.
Asiakkaan lähtötilanne

SMC:n suuritehoisilla suuttimilla
saavutetut parannukset

MPa

0,56

0,46

Ø mm

2,5

2

1 120 704 m vuodessa

811 575 m3 vuodessa

22 414 € vuodessa

16 231 € vuodessa

3

Ilmankulutus

Sama toimenpide toteutettiin kuudessa muussa linjassa. Tämä tuotti asiakkaalle yhteensä
37 098 € vuosittaiset säästöt (1 854 774 m3 vuodessa).

Seuraavatkin tiedot voivat kiinnostaa teitä̈
Pulssiventtiili – AXTS-sarja
Toistuvasti törmäävän ilman huippupaine mahdollistaa tehokkaan puhalluksen ja vähintään 50 % pienemmän
ilmankulutuksen. Päälle / pois päältä kytkeytymisaika säädettävissä yksittäin.

Huippupaine
Vähemmän ilmaa
PÄÄLLÄ
(venttiili auki)
POIS
(venttiili kiinni)

Aika
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Puhallussuutin virtauksenvahvistuksella – ZH-X185-sarja
Yksinkertainen, helppokäyttöinen ja älykäs ratkaisu, joka tuottaa Coand-ilmiön ansiosta 4 kertaa suuremman
puhallusvirtaaman ja 3 kertaa suuremman alipainevirtaaman syöttöilmaan verrattuna.
Jopa 70 % pienempi ilmankulutus SMC:n virtauksenvahvistimella.
Poisto

Imu
3 kertaa

4 kertaa

Ilmansyöttö

Ilmansyöttö

Ilmankulutuksen minimoimiseen
Osanumero

Kanavan
halkaisija [mm]

ZH10-X185

13

ZH20-X185

21,6

ZH30-X185

30

ZH40-X185

42

Asiantuntijan kokemus:
Tässä tapauksessa asiakas oli rengasvalmistaja. Renkaiden kuivausprosessin aikana asiakas
käytti litteitä suuttimia: 4 suutinta rengasta kohti ilmankulutuksen ollessa yhteensä 1 100 l/min
(paikan päällä suoritetun virtausmittauksen mukaan).
Järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi suosittelimme käyttämään suuttimien sijaan
virtauksenvahvistimia. Ehdottamamme ratkaisu ZH10-X185 kulutti vain 600 l/min suorituskykyyn
vaikuttamatta.

GERGELY SZABO,
ENERGIATEHOKKUUDEN
JOHTAJA,
SMC UNKARI

Virtauksenvahvistimet testattiin onnistuneesti, joten asiakas päätti vaihtaa kaikki 512 renkaiden
kuivausprosessissa käytettyä suutinta. Tämän toimenpiteen ansiosta asiakkaan vuosittaiset
säästöt olivat 9 000 €.
m3 ilmaa päivässä

m3 ilmaa
vuodessa

€ vuodessa

Alkuperäiset suuttimet

3 300

990 000

19 800

ZH10-X185

1 800

540 000

10 800

Säästöt

1 500

450 000

9 000

Ilman hinta: 0,02 €/m3
Käyttöaika: 300 päivää vuodessa
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Laadukkaan ilman käyttäminen

Kuluta
Energiatehokkuus

Epäpuhtaudet, kuten öljy, vesilauhde ja hiukkaset yleisesti ottaen lyhentävät osien käyttöikää, sillä ne
kiihdyttävät kulumista, aiheuttavat korroosiota ja heikentävät voiteluaineiden tehoa. Laadultaan heikko
ilmavirtaus järjestelmässä voi aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä.
Paineilman tehokas kuivaus ja suodatus auttaa parantamaan koneen käytettävyyttä sekä prosessin
luotettavuutta pienentämällä samalla ylläpitokuluja.
Hyvä ylläpito on järjestelmällistä, ei satunnaista. Se kattaa ihanteellisessa tapauksessa suodattimen ja
ilmanvalmisteluyksikköjen tarkistukset, painekastepisteen mittauksen sekä öljyn pitoisuuden tarkistamisen
ilmalinjoissa.

Päälinjan suodattimet
Poistaa kiinteät hiukkaset ja vesipisarat paineilmasta.
Asennettava jäähdytetyn kuivaimen ylävirtaan.
• Vaihdon tarve voidaan tarkistaa visuaalisesti elementin huoltoilmaisimen avulla.
• Valittavissa olevat suodatusasteet: 0,01; 0,1 ja 1 µm.
• Virtausnopeus jopa 14,5 m³/min (ANR).
•
•

Ilmansuodattimet modulaarisiin ilmankäsittely-yksiköihin
Asennettava koneen viereen.
Valittavissa myös elementin huoltoilmaisin.
• Valittavissa olevat suodatusasteet: 0,01; 0,3 ja 5 µm.
•
•
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Uutta elämää maailmaan

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa ensimmäiseksi mieleen tulee usein pienellä jääpalalla seisova
yksinäinen jääkarhu. Jäätön arktinen alue voi toden totta tarkoittaa näiden viehättävien eläimien loppua, jos
kasvihuonekaasuja ei saada ajoissa hallintaan.
Euroopan teollisen toiminnan laajamittainen energiankulutus muodostaa 32 % kulutetun energian
kokonaismäärästä. Se on siis osittain vastuussa CO2 ja muiden kasvihuonekaasujen päästöistä, ja täten
ilmastonmuutoksesta.

Yhä suurempi väestö
Maailman väestö on yli
nelinkertaistunut 1900-lukuun
verrattuna.

Maailmantalous kasvaa
3 % vuodessa.

Ilmastonmuutos – Maapallon ilman
lämpötila kohoaa.
Lähes yhden asteen nousu viimeisen
100 vuoden aikana.

Fossiiliset
polttoaineet dominoivat
edelleen.
70 %
maailmanlaajuisesta
energiankulutuksesta.

Maailmanlaajuiset CO2-päästöt
kasvavat.
Yksistään ilma muodostaa vuodessa
55 miljoonaa tonnia CO2:ta.

CO2
Vihreä… toivon väri
Jättäen liiketoiminnalliset tavoitteet, tehokkuus ja tuloslaskelmat hetkeksi sivuun, kestävä kehitys on tärkeää meidän ja
planeettamme tulevaisuuden kannalta.
Tosiasiat antavat kuitenkin toivoa. Vuoteen 2030 mennessä tehokkuutemme on
31 % parempi, sillä energiankulutus kasvaa nykyään taloutta hitaammin.
Puhtaan energian käyttöä koskevat tilastotiedot antavat myös toivoa.
Uusiutuvat energiat muodostavat jo 44 % Euroopassa tuotetusta energiasta.

Talous

Energiavaatimukset
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Huomioi
tehokkuus

¨
¨
Pieniä¨ parannuksia päivittäin

Tehokkuuden huomioiminen viimeistelee
ympyrän.
Energiatehokkuus kuuluu mielestämme
jatkuvan parannuksen periaatteeseen.
Osioissa Tuote, Ota talteen, Tarkkaile ja
Kuluta kuvattuja ratkaisuja ei ole valittu
satunnaisesti, vaan yhtenä kokonaisuutena.
Kokonaisuus ei rajoitu ainoastaan näihin
sivuihin. Kokonaisuuden yhdistää Huomioi
tehokkuus -periaate.
Laitoksien tehokkuuden toteuttaminen
edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa
niin, että energiatehokkuuden potentiaali
huomioidaan päivittäisissä työtehtävissä ja
päätöksissä.

Tavoitteena johtava
energiatehokkuus

Huomioi
Tuota
Ainoastaan vaaditun
energiamäärän tuotto
Ota talteen
Tuotetun energian uudelleenkäyttö
Tarkkaile
Prosessin hyvä hallinta

Kuluta
Energian järkevä käyttö

nergy
fficiency
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Säästöt euroina

Käyttöolosuhteet
Käyttöpaine: 0,7 MPa
Käyttöaika: 16 h vuorokaudessa,
250 päivää vuodessa
360 jaksoa tunnissa
6 jaksoa minuutissa
Ilman hinta: 0,02 €/Nm3
Puristus
1 sylinteri. Ø 125, isku 600 mm
Puhallustoiminto: 2 suutinta, Ø 3
Puhallusaika: 5 s/jakso
Vuodot: vastaava aukko 2 mm
Asennus
4 sylinteriä: Ø 50, isku 50 mm
2 sylinteriä: Ø 80, isku 350 mm
Vuodot: vastaava aukko 3 mm
Pakkaus
1 sylinteri: Ø 63, isku 100 mm
Vuodot: vastaava aukko 1 mm
Asetus kuormalavoille
2 ejektoria
Ejektorin ilmankulutus: 167 l/min
Tarttumisaika: 6 s/jakso
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Seuraavilla sivuilla esitämme täydellisen energiatehokkuuden
toteuttamisen. Esimerkki perustuu viimeaikaiseen asiakastapaukseen.
Luottamuksellisista syistä tietoja on hiukan supistettu.
Haluamme ainoastaan esittää kaikkien edellisten sivujen
käytäntöjen vaikutukset käytännössä.
Esimerkkinä annettu laitos valmistaa ilmasylintereitä: yksi sylinteri
10 sekunnissa.
Tuotantoprosessi sisältää 4 päävaihetta: puristus männän ja
männän varren välissä, asennus sylinterin putkeen, pakkaus ja
asetus kuormalavoille.
Ensimmäiseksi asensimme ilmavirtauksen kytkimet kaikkiin 4 linjaan
alustavan energiankulutuksen määrittämiseksi. Saavutetut tulokset:
Toiminto

Toiminta

Vaihe

€ vuodessa

Puristus

3 391

Asennus

1 802

5 337

Pakkaus

144

Puristus

1 255

Asennus

2 824

Pakkaus

314

Puhallus

Puristus

2 824

2 824

Alipaine

Asetus
kuormalavoille

962

962

Vuoto

Yhteensä

4 393

13 516 € vuodessa

Käyttöpaineen pienennys

Kokonaissäästö J

18 %

Toiseksi analysoimme eri painevaatimukset. Testien jälkeen totesimme, että painetta voidaan laskea kaikilla alueilla suorituskykyä
heikentämättä.
Vaikutus oli suurin kuormalavojen alueella, jossa robotti ryhmittää laatikot kuormalavoiksi alipainejärjestelmän avulla.
Ejektoreiden imuvirtaama ja alipaine pysyivät edelleen maksimaalisina 0,35 MPa:n syöttöpaineella.
Puristus: 0,6 MPa
Asennus: 0,55 MPa
Pakkaus: 0,55 MPa
Asetus kuormalavoille: 0,35 MPa

Toiminto

Vaihe

Toiminta

Vuoto

€ vuodessa

Puristus

2 967

Asennus

1 464

Pakkaus

117

Puristus

1 076

Asennus

2 219

4 548

3 542

Pakkaus

247

Puhallus

Puristus

2 421

2 421

Alipaine

Asetus
kuormalavoille

490

490

Yhteensä

11 001 € vuodessa

Alipaineen pienennys

Kokonaissäästö J

4%

Energiaa säästävät ZK2-ejektoriyksiköt varmistavat alipaineen ainoastaan silloin, kun alipainetaso on asetusarvoa pienempi.
Asiakas asensi yksiköitä kuormalavojen alueelle, jossa alipaineen luominen oli tarpeen vain 10 % ajasta. ZK2 sarjalla säästettiini
näin 90 % ilmankulutuksesta.
Tartunta-aika: 0,6 s/jakso
Ejektorin ilmankulutus: 58 l/min∗

Toiminto
Alipaine

Vaihe

€ vuodessa

Asetus kuormalavoille
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∗ Arvo uudella 0,35 MPa:n syöttöpaineella

Yhteensä

10 544 € vuodessa

Hankittu osa: ZK2A12K5KW-06 (2 yksikköä)

Vapautuneen ilman talteenotto

Kokonaissäästö J

16 %

Suunnittelimme ilmapiirin puristus- ja asennusalueilla sijaitseville käyttölaitteille. Mukautettu ratkaisumme mahdollisti vapautuneen
ilman kierrätyksen ja uudelleenkäytön paluuiskun suorittamiseksi.
Tämä mukautettu piiri mahdollisti 40 % pienemmän ilmankulutuksen.
Toiminto
Toiminta

Vaihe

€ vuodessa

Puristus

1 780

Asennus

937
Yhteensä

8831 € vuodessa
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Suurtehosuuttimet

Kokonaissäästö J

9%

Pystyimme pienentämään vaadittua syöttöpainetta entisestään asentamalla KNH-suuttimet kuhunkin puhalluslaitteeseen.
Suurtehosuuttimien ansiosta puhallusteho oli optimaalinen 0,4 MPa:n paineella.
Toiminto
Puhallus

Vaihe

€ vuodessa

Puristus

1614
Yhteensä

8 024 € vuodessa

Hankittu osa: KNH-R02-200 (2 yksikköä)

Laitteistojen pienentäminen

Kokonaissäästö J

1,5 %

Toisen toimenpiteen aikana kartoitettiin liian suuria laitteistoja. Tarkastelun tuloksena huomasimme, että pakkausalueen
käyttölaitteet, jotka painoivat osanumeron ja muut vaaditut tiedot laatikoihin, käyttivät vaadittua enemmän voimaa.
Sylinterien halkaisijoita voitiin täten pienentää 63 mm:stä 56 mm:iin asentamalla JMB-sylinterit joissa on saatavilla välikoon
männänhalkaisijat.
Toiminto
Toiminta

Vaihe

€ vuodessa

Pakkaus

46
Yhteensä

7 931 € vuodessa
dessa

Hankittu osa: JMDBB56-50

Tarkkailu
Asiakas oli yhtä mieltä siitä, että alustavasti asennetut virtauskytkimet jätettäisiin paikoilleen. Huoltohenkilöstö pysyy aina ajan
tasalla virtauskytkimien avulla.
He voivat lisäksi paikantaa ilmavuodot ja huomata odottamattomat koneen parametrien muutokset reaaliajassa yllätyksien
välttämiseksi.

Hankittu osa: PF3A703H-F10-ES
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Näiden toimenpiteiden avulla asiakas
saavutti 5 563 € vuosittaiset säästöt.
Ilman suuria laitteistoja tai järjestelmien
muutoksia.

Energiatehokkuuden hyvä puoli on
se, että helpoilla ja resursseja vain
vähän vaativilla toimenpiteillä voidaan
saavuttaa säästöjä. Niin suurissa kuin
pienissäkin yrityksissä.

Ota yhteyttä energiatehokkuuden
asiantuntijoihimme johtavan
energiatehokkuuden luomiseksi.

Yhteenveto
Alustava vuosittainen kulutus

13 516 €

Saavutetut säästöt

41,3 %

Lopullinen vuosittainen kulutus

7 953 €

Sijoitus
Takaisinmaksuaika

1 618,6 €
3,5 kuukautta
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SMC:n verkkotyökalut helpottavat elämää

Aika on rahaa – Ohjelmisto ja verkkotyökalut
Aikasi on todennäköisesti liian arvokasta loputtomien manuaalisten laskentojen suorittamiseen. Olemme kehittäneet verkkotyökaluja
sisältävän ohjelmiston näiden toimenpiteiden helpottamiseksi.
Kaikki työkalut sisältävät käyttäjäystävällisen liittymän, joka suorittaa laskennat muutamalla toimenpiteellä. Niiden avulla vältät
lisäksi mahdolliset virheet.
Tutustu työkaluihimme nähdäksesi SMC:n energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoaman säästöpotentiaalin. Käyttäjäystävällinen,
kysymyksiin pohjautuva ja ennen kaikkea selkeät tulokset.
Käytettävissä olevat verkkotyökalumme:

Energiansäästö-ohjelmistot
Tehtaan arviointi
Yksinkertaisiin
kysymyksiin vastaamalla
voit kartoittaa tehtaasi
säästöpotentiaalin. Erittäin
helppoa.

Koneen arviointi
Tämä työkalu määrittää
eri alueiden (solenoidit,
ilmanpuhallus,
käyttölaitteet, jne.)
säästöt euroina ja niiden
takaisinmaksuaika.

Yksinkertaiset säästölaskurit
Tarkista saavutettavat säästöt käyttämällä
seuraavia:
• Energiaa säästävä VXE-sarjan venttiili
• VMG-sarjan puhalluspistooli
• ASR, ASQ -sarjojen ilmaa säästävät
nopeudensäätimet.

Oletteko valmiita aloittamaan?
Vieraile verkkosivustollamme ja aloita
laskennat
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Osittaiset laskennat (esim.
ilmankulutus, ilman hinta, vuodon
tai painehäviön hinta) voidaan nyt
suorittaa helposti lataamalla tämä
ohjelmisto verkkosivustoltamme.

SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

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

Lituania
+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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