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SMC Uzman Makalesi – Vakum 

 

Zayıf vakum sistemi konfigürasyonuna kapılmayın 

Tom Lister, Mühendis, Hava Ekipmanı, SMC Avrupa Teknik Merkezi  
 

Vakumlu taşıma sistemlerinizin performansı uygulamaya özel ürün seçimi ve yapılandırmaya 

bağlıdır. Tabi ki bu durumda düşünülmesi gerekenler kaldırmak veya aktarmak istediğiniz iş 

parçasının ağırlığı ve şekli ile doğrudan ilgili olurken, diğer hesaba katılması gereken hususlar 

arasında hedef çevrim süresi ve strok hareketi de yer alır. Bu faktörleri belirledikten sonra, hızlı, 

güvenilir ve enerji açısından verimli, optimum performanslı vakum sistemini sunmak için uygun 

vakum basıncı, vantuz çapı ve vantuz sayısı ile deneme yapmak mümkün hale gelir.  

 

Doğru ürün seçimi 
Vakumlu taşıma sistemi içeren herhangi bir proje için iş parçasını iyi tanımak her zaman başlangıç 

noktanız olmalıdır. Örneğin, iş parçanız ağırlığı ve yüzeyinin şekli, dokusu ve sıcaklığı nedir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses faktörleri de etkilidir. Örneğin, çevrimin tamamlanması için birim zaman başına hangi hız 

gereklidir? Ve iş parçasının taşınması için ne kadarlık strok hareketi ve taşıma mesafeleri söz 

konusudur? 

 

Herşey hazır 
Sistem tasarımı bu noktada başlayabilir, ancak optimal çalışma parametrelerinin belirlenmesi 

süreç geliştirmenin bir parçası olarak bir süre deneme yanılma gerektirecektir.  

 

Her şeyden önce, vakum seviyenize çok dikkat edin. Çünkü bu arttıkça enerji tüketimi de artar.  

Vakum seviyesini açıklayacak olursak, havası boşaltılan hacmin basıncı ile atmosferik basınç 

arasındaki farktır. Atmosferik basınç 101.4 kPa (0% vakum), 50% vakum 50.7 kPa (or 5.07 

N/cm2)’dır. Mükemmel vakum, 10.14 N/cm2'lik bir kuvvet sunacaktır, ancak taşıma sistemlerindeki 

vakum seviyeleri her zaman daha düşüktür. 

 

 

SMC'nin ZP3P-JT Serisi - Esnek 

yumuşak film ambalajlı iş 

parçalarının transferi içindir. 

SMC´nin ZP3C Serisi – Yüksek aşınma 

dayanımı gerektiren kartonve mukavva gibi 

parçaların  tut&bırak ve paketleme 

uygulamaları içindir. 

SMC'nin ZNC Serisi - İnce kumaşların, 

filmlerin, baskılı devre kartlarının vb. 

transferi içindir. 
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Ekstra vantuz? 
Bazı mühendisler, daha yüksek bir tutma kuvveti elde etmek için besleme basıncını artırma 

hatasına düşer, ancak bu daha fazla enerji tüketimine ve daha fazla maliyete yol açar. Bunun 

yerine, bazı uygulamalarda vakum pedlerinin çapını artırmak mümkün olabilir. Vantuzların çapı iki 

katına çıktığında kaldırma kuvveti dört katına çıkar, besleme basıncında herhangi bir artış olmadığı 

için de enerji maliyetleri aynı kalır. 20 mm ve 40 mm çaplı bir vakum pedi arasındaki fiyat farkı 

makuldür. 

 

Vantuz sayısını ayarlamak, toplam maliyeti azaltmak için de bir seçenek olabilir. Bununla birlikte, 

her durumda, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve maliyetleri düşürmek isteyenler için en 

iyi çözüm simülasyon yazılımını, hesaplama tablolarını ve SMC'nin vakumlu taşıma 

uygulamalarındaki kapsamlı deneyimini kullanmaktır.  

 

 

Güvenlik katsayıları 
Piyasadaki çoğu oyuncu, yatay vakumlu taşıma sistemleri için 2 ve dikey olanlar için 4 güvenlik 

faktörü uygulayacaktır. Diğer etkenlerin yanı sıra sızıntı risklerini denemek ve telafi etmek için 

gerekenin iki katı bir kuvvet uygulamayı düşüneceklerdir. Ancak, deneyimin yerini hiçbir şey 

tutamaz. SMC'de, on yıllar boyunca edindiğimiz bilgi birikimimiz ve uzmanlığımız, vakum 

sisteminizin her koşulda güvenilir kalmasını sağlamak için daha yüksek güvenlik faktörlerinin 

gerekli olduğunu bize bildirir. Bu nedenle yatay uygulamalarda 4, dikey uygulamalarda 8 güvenlik 

faktörü uyguluyoruz. 

 

Sonuç olarak, düşük yatırım maaliyeti sağlayan, güvenli, güvenilir, yüksek performanslı, enerji 

açısından verimli bir vakum sistemi yalnızca doğru sistemin tasarlanmasıyla elde edilecektir. 

 

 


