Hållbarhet och låga koldioxidutsläpp

Beräkningsvillkor och definitioner för koldioxidutsläpp
(SMC:s beräkningsmetod)
- Mängden växthusgaser som släpps ut under produktionen av råvaror
konverterad till koldioxidekvivalent visas som [kg-CO2e].
- Beräkning av LCI-databasen
LCI-informationen (livscykel-inventering) - som är en kvantitativ bedömning av
mängden utsläpp under en produkts livscykel (produktion, användning,
bortskaffande etc.) tar också hänsyn till mängden resurser och energi som
används i varje process, såväl som olika sorters miljöpåverkan
Källa: LCI-databas IDEA version 2.3 (2019/12/27): National Institute of Advanced Industrial Science and
Technology
The Research Institute of Science for Safety and Sustainability’s Research Laboratory for IDEA,
Sustainable Management Promotion Organisation
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SMC:s initiativ för att minska koldioxidutsläpp

Förbättringar av produktionsprocessen och produktutförande med fokus på miljön
Under de senaste åren har SMC fortsatt att ta sitt sociala ansvar för att på allvar främja och stödja hållbarhet i syfte att minimera
negativa effekter på miljö
SMC letar i rollen som ledande inom pneumatik ständigt efter sätt att utveckla nyare och grönare lösningar med koldioxidreduktion
som högsta prioritet.
En av nyckelkomponenterna i vårt omfattande arbete är att designa kompakta och lätta produkter. Mindre och lättare produkter
kräver mindre råmaterial och tar mindre tid att bearbeta. Dessutom använder själva produkterna mindre energi.
Alla dessa åtgärder bidrar till minskade koldioxidutsläpp.
SMC:s helt integrerade teknik-, produktions- och försäljningsavdelningar kan hjälpa kunder runtom i världen med det gemensamma
målet att hitta nya metoder för att effektivt skydda miljön.

SMC:s initiativ för reducering av koldioxidutsläpp inkluderar främjandet av miljövänliga fabriker och
produkter, samtidigt som vi arbetar för minskade koldioxidutsläpp i vår egen verksamhet.

Miljövänliga produkter
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Produkter för minskade koldioxidutsläpp

SMC:s användning av topologioptimering∗1 under designprocessen gör det möjligt att ta fram lättare och
mer kompakta produkter, vilket resulterar i en stor minskning av mängden koldioxidutsläpp vid tillverkningen.
Dessutom bidrar dessa produkter även till energibesparing och minskade koldioxidutsläpp vid användning.
∗1 Topologioptimering är metoden för att hitta den mest effektiva designen för ett objekt på matematisk och mekanisk basis.

ISO 5599-1-kompatibel

Trådlöst system

VQ7-6-serien

8.0

Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kgCO2e]

Mängden kabel-koldioxidutsläpp [kg-CO2e]

Trådbundet

SY-serien

2.5

7.0
6.0

46 %
minskning

5.0
4.0
3.0

2.0

57 %
minskning

1.5

1.0

2.0

0.5

1.0

0

0

Produkter för minskade koldioxidutsläpp

MGP-serien

JMGP-serien

CQ2-serien

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

39 %
minskning

1.5
1.0
0.5
0

Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Upp till 75 % minskning∗2
JCQ-serien

4.0

3.0

32 %
minskning

2.0

1.0
0

∗2 För ventiler med låg effekt med strömsparkrets (se sidan 19.)

Fördelarna med att använda kompakta och lätta produkter:
Minskning av
koldioxidutsläpp

Genom att använda kompakta, lätta
produkter kan du minimera storleken

på din maskin eller utrustning.
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Genom att använda kompakta produkter kan
använda fabriksutrymmet mer effektivt.

du

Genom att använda lätta produkter kan du minska
cykeltiden och förbättra produktiviteten.

Miljövänliga produkter

SMC ägnar sig åt att tillverka miljövänliga produkter som minskar miljöpåverkan. Detta görs från designoch utvecklingsfasen till slutet av produktens livscykel.
Med produktbedömningar utvärderar vi våra produkters miljöpåverkan i termer av resursbesparingar
(mindre, lättare), produktlivslängd, energibesparingar, säkerhet, variationer, mängd förpackningsmaterial
och avfallshantering i syfte att utveckla miljövänliga produkter.

Resursbesparing
Inga kommunikationskablar krävs. sid. 10

Vikt: Upp till 54 % lättare sid. 11

Lång livslängd

Energibesparing

Livslängd: 200 miljoner cykler (stålslid)

Strömförbrukning minskad med 34 %
(energibesparing)∗1

∗1 Under de förhållanden
som visa på
https://www.smc.eu

Luftbesparing
93 % minskad luftförbrukning

87 % minskad luftförbrukning

(Under SMC:s mätförhållanden)

(Under SMC:s mätförhållanden)

Minskad luftförbrukning med
energieffektiva vakuumvakter och
ejektorer.

Ökad effekt med högre pulstryck möjliggör en drastisk
minskning av luftförbrukning
g och arbetstid.
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Miljövänlig fabrik

SMC genomförde energibesparande, miljövänliga och organisatoriska insatser under 1998 för att i
december 1999 certifiera sig enligt den internationellt accepterade standarden ISO 14001, som utgör
grunden för fastställande av miljöledning.

Energiförbrukning och koldioxidutsläpp och vattenförbrukning
Inom SMC:s affärsverksamhet är användningen av el den största källan till koldioxidutsläpp.
Vårt mål är att minska dessa koldioxidutsläpp genom kontinuerliga och bestående energibesparings-insatser.

Minskning av CO2-utsläpp

Vattenförbrukning

Index är i relation till producerade enheter
räkenskapsåret 1998 (index 100)
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Korrekt hantering av kemiska ämnen
SMC strävar efter att eliminera användningen av CFC (klorfluorföreningar) genom att byta till alternativ med lägre GWP-värden
(global uppvärmningspotential) och minska den totala användningen av kemiska ämnen (med bl.a. avdunstningsförebyggande
och återanvändning.)
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Miljövänlig fabrik
Hållbarhet och låga koldioxidutsläpp

Gällande specifika affärsenheter
1 SMC är utsett till Specified Business (specificerad verksamhet) enligt lagen om rationalisering av energianvändningen (Act on
Rationalizing Energy Use). Dessutom är våra fabriker Soka 1st Factory, Tsukuba 1st Factory, Tsukuba Technical Center,
Kamaishi Factory, Kamaishi 4th Factory, Tono Factory och Yamatsuri Factory utsedda till Designated Energy Management
Factories (energihanteringsfabriker) eftersom energiförbrukningen för varje fabrik är större än eller lika med 1 500 kL
(råoljekvivalenter) per år.
2 Specified Businesses (specificerade verksamheter) och Designated Energy Management Factories (utsedda
energihanteringsfabriker) är skyldiga att fastställa mål för att minska energiförbrukningen med minst 1 % per år samt att hantera
energiförbrukningen på organisationsnivå och lämna periodiska rapporter.

Minskning av industriavfall
SMC tillämpar strikt sortering av avfall och främjar de tre R:en - Reduce, Reuse och
Recycle (minska, återanvänd och återvinn). SMC säljer datorer och skrivare som inte
längre används till återvinning för sitt materialvärde. Vi strävar efter att sänka våra
kostnader för avfallshantering genom att omvandla avfall till värdefulla resurser.
Exempel på sorterat material
• plastavfall • papper • vinylklorid • gummi • icke brännbara föremål • wellpapp

Materiell balans
SMC övervakar de miljöbelastningar som genereras genom konsumtion av resurser och energi under design, utveckling och
tillverkning av våra produkter.
INPUT

SMC:s affärsverksamheter

Material

33794 t

Energi

751678 GJ

OUTPUT
Produkter

Design

Utveckling

Koldioxid från tillverkning

39281 t∗1

Kemiska ämnen

1201 t

Återvinning

3643 t∗2

Vatten

260000 m3

Avfall

2459 t

Förpackningsmaterial

1514 t

Papper

94 t

Anskaffning

Tillverkning

∗1 Koldioxid från tillverkningsaktiviteter är mängden koldioxidutsläpp från energianvändning.
∗2 Återvinning avser den mängd som släpps ut som värdefullt material och återanvänds och/eller återvinns som material och termisk energi.

Överensstämmelse med miljöbestämmelser
De operatörer som hanterar elektrisk utrustning som innehåller polyklorerad bifenyl (PCB) måste se till att dessa bortskaffas på ett
korrekt sätt senast den 31 mars 2027. SMC har haft fem enheter som innehöll låga nivåer av PCB och sju enheter som innehöll
höga nivåer av PCB. Under räkenskapsåret 2018 bortskaffade dock SMC samtliga enheter som innehöll PCB på ett lagenligt sätt.

Individuella fabriksinitiativ
SMC använder sina egna flödesvakter för att övervaka flödena inom varje fabrik och tidigt kunna upptäcka luftläckage till följd av
utrustningsfel. Vi arbetar också med att förbättra vår energieffektivitet samt att använda funktioner som automatiskt stänger av
luftkällorna under driftstopp. Detta har minskat användningen av reningsluft∗3 med 30 % (jämfört med tidigare verksamhet).
∗3 Luften som förbrukas för att rensa luftledningar när en anläggning startar.

Grön upphandling
SMC anser att miljöfrågan är ett gemensamt globalt problem för hela mänskligheten och en fråga som kräver engagemang från
den högsta ledningen.
SMC ska utveckla och leverera miljövänliga produkter för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan i enlighet med vår
grundläggande filosofi: ”SMC strävar efter att genomföra miljöbevarande aktiviteter genom pneumatisk teknik som bidrar till
automatisering inom alla branscher för att överlämna en hållbar global miljö till kommande generationer”.
SMC:s initiativ innefattar bl.a. grön upphandling av produkter, material, komponenter, halvfabrikat, sekundära material och
förpackningsmaterial som används inom design-, utvecklings- och produktionsprocesser.
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Förslag till energieffektivisering
Bidrar till minskade koldioxidutsläpp

Vi kommer att hjälpa dig att spara energi.
Det första steget mot energibesparing är att förstå din fabriks aktuella läge. Förbättrad medvetenhet
är nyckeln.
Visste du att luftutrustning står för 20 % av fabrikens totala strömförbrukning? Blåsapplikationer är den
största boven och står för 40 % av all luftförbrukning, medan cylindrar står för 14 % och
vakuumapplikationer för 9 %.
Det går att uppnå förbättrad effektivitet i blåsapplikationer genom att välja rör med optimal storlek och
produkter optimerade för ändamålet.
Genom att låta SMC göra en bedömning av din fabrik kommer du att få förslag på utrustning och
anläggningsförbättring, utbildning i fabrikshantering och tillgång till ett stort antal andra användbara tjänster.
Exempel på företag som framgångsrikt implementerat åtgärder för
energieffektivisering

Annat
21 %
Luftläckage
5%
Placeringsverifiering
9%
Vakuum
9%

Företag A
Luftförbrukning
Cylindrar
14 %

Blåsapplikationer
42 %

Elförbrukning

3000 kW J 1400 kW

CO2 utsläpp

1900 t årlig minskning

Kostnad

384 000 € årlig minskning
Företag B

Luft 20 %

10000 kW J 7000 kW

CO2 utsläpp

3500 t årlig minskning

Kostnad

Strömförbrukning

Energibesparing

Elförbrukning

720 000 € årlig minskning

∗ Företag i Europa. Belopp i euro. Elkostnad 0,12 /kWh. Arbetstid 2000 h/år. Elektricitet CO2-utsläpp omräkningsfaktor 0,587 kg - CO2/kWh
∗ SMC-forskning

Luftbesparing, lång livslängd

Energibesparing, luftbesparing, bullerminskning

Pulsblåspistol

Pulsblåsventil

Vakuumenhet

Skapar ett högre topptryck
än konventionella
blåspistoler för att minska
luftförbrukningen och
arbetstiden.

Bidrar till effektivt luftblåsning
genom att uppnå upprepat
topptryck med en enkel
lufttillförsel.

q Minskar luftförbrukningen med
SMC:s energibesparande digitala
vakuumvakt.
w Minskad ljudnivå med SMC:s
ljuddämpare.

87

% minskad
luftförbrukning

50

% minskad
luftförbrukning

% minskad
luftförbrukning
Luftbesparande, stöder förebyggande
och förutsägbart underhåll
IO-Link-kompatibel digital spaltdetektor
med 3 skärmar
q När arbetsstycken placerats släpper produkten
inte ut luft, vilket minskar luftflödesförbrukningen
till 0 L/min.
w Processdata inklusive visat
matnings- och utloppsvärde
hämtas för att bidra till
förebyggande och förutsägbart
underhåll.

60 % minskad

Luftbesparing, minskad ljudnivå
Tryckstegrare
Tryckluft som används för att driva drivkammaren
kan återanvändas via avluftningskretsen, vilket
resulterar i lägre luftförbrukning och lägre ljudnivå.

40 % minskad luftförbrukning
80 % minskning av driftbuller

93

Energibesparande, platsbesparande
Termokylare
(Cirkulationskylare med dubbla
kanaler, för laserapplikationer)
q Frekvensstyrning och en värmefunktion utan
separat värmare ger energibesparingar.
w Temperaturer för system med två vätskekanaler
kan styras individuellt av en kylare, vilket bidrar till
utrymmesbesparing.

30 % minskad
strömförbrukning

luftförbrukning
- SMC främjar minskning av förpackningsmaterial, återanvändning och granskning av material (urval av material som innehåller mindre mängd ämnen som
genererar giftig gas vid bortskaffande).
- SMC tar hänsyn till bortskaffandet av sina produkter genom att förbättra nedbrytbarheten och minska variationerna i de använda materialen.
- SMC lämnar ut information till sina kunder om innehållet och användningen av farliga ämnen i sina produkter.
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Produkter för minskade koldioxidutsläpp
Under tillverkningsprocessen

SMC:s användning av topologioptimering∗1 under designprocessen gör det möjligt att ta fram lättare och
mer kompakta produkter, vilket resulterar i en stor minskning av mängden koldioxidutsläpp vid
tillverkningen.
Dessutom bidrar dessa produkter även till energibesparing och minskade koldioxidutsläpp vid användning.
∗1 Topologioptimering är metoden för att hitta den mest effektiva designen för ett objekt på matematisk och mekanisk basis.

Kabelfritt
Trådlöst system
Kommunikationskablar krävs inte

Basenhet

Fjärrenhet

EX600-W-serien

Kompakt och lätt

JCQ-serien

JCM-serien

JSY-serien

AF-serien

JMGP-serien

KQ2-serien
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Jämförelse med befintliga produkter (trådlöst)
Exempel på minskning av koldioxidutsläpp 1

Kommunikationskablar krävs inte
Minskat ledningsarbete, utrymmesbesparingar och minskad risk för avbrott i kommunikationen.
Trådbundet

Trådlöst system
Kontrollbox

Strömförsörjning

Kontrollbox
Strömförsörjning

PLC

Strömförsörjningsledning 15 m

Kommuniktationsledning
nsledning
15 m

PLC

Kommuniktationsledning
1m

Strömförsörjningsledning
Strömf
1m

Basenhet (master)

Robot

Ström
Strömförsörjningsledning 15 m
ledni

SI-enhet

Luftcylinder: 4 st
(Givare: 8 st)

Trådlöst
kommunikationsavstånd 10 m
Trådlös enhet

Luftcylinder: 4 st
(Givare: 8 st)

Givare 1,5 m

Givare 1,5 m

∗ Kommunikationsledningsavståndet avser den faktiska kabellängden det faktiska trådburna avståndet, inte det trådlösa kommunikationsavståndet. (Maximalt
trådlöst kommunikationsavstånd är 10 m.)

Trådlöst system EX600-W – Koldioxidutsläpp: Upp till 46 % minskning
PP: Polypropylen
PE: Polyetylen
PVC: Polyvinylklorid
PUR: Polyuretan

Trådbundet

Trådlöst system

8.0

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för
koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod),
se sid. 2.

Mängden kkoldioxidutsläpp [kg-CO2e]

7.0
6.0
5.0

6.61
PUR
PP

PVC

4.0

3.55
PUR

3.0
PP

2.0

Koppar

0
Befintligt: Trådburet

Nytt: Trådlöst system

6,61 kg-CO2e

3,55 kg-CO2e

Koldioxidutsläpp
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PVC

PE

Koppar

1.0

System

Kabel

46 %
minskning

PE

Mängd att använda

Koldioxidutsläpp

Mängd att använda

Koldioxidutsläpp

Strömförsörjningsledning

15 m

2,39 kg-CO2e

16 m

2,56 kg-CO2e

Kommuniktationsledning

15 m

3,46 kg-CO2e

1m

0,23 kg-CO2e

Givare

1,5 m

0,76 kg-CO2e

1,5 m

0,76 kg-CO2e

Jämförelse med befintliga produkter (kompakta produkter)
Exempel på minskning av koldioxidutsläpp 2

SMC:s användning av topologioptimering under designprocessen
gör det möjligt att ta fram lättare och mer kompakta produkter med
samma cylinderdiameter och slaglängd som befintliga produkter.

Stort minskning av mängden koldioxidutsläpp under tillverkning
MInskad total längd
50 mm slaglängd

58,5
58
,5 mm
38 %
minskning
JCM Ø 40 utv.gänga
50 mm slaglängd

Befintlig produkt Ø 40 (CM2-serien)

Låg vikt
Upp till

54 % lättare

Koldioxid
utsläppsreduktion

0,69 kg a 0,32 kg
(Jämfört med befintliga CM2B-serien, Ø 40, 50 mm slaglängd)
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Kompaktcylinder JCQ-serien – Koldioxidutsläpp: 32 % minskning
Vikt
Volym
Total längd

1,06 kg-CO2e minskning
(32 % minskning)
31 g minskning
(15 % minskning)
16 cm3 minskning
(17 % minskning)
12,5 mm minskning
(18 % minskning)

CQ2-serien
Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

JCQ-serien

4.0
Totalt 3,31

3.0

Ytbehandling
0,47

32 % minskning
Bearbetning
0,24

2.0

Totalt 2,25
Ytbehandling
0,20

Bearbetning
0,22
Material
2,60

Material
1,83

CDQ2B32-25DCZ
3,31 kg-CO2e

JCDQ32-25
2,25 kg-CO2e

1.0

0

Artikelnr.

Koldioxidutsläpp
Vikt

207 g

176 g

Volym

93 cm3

77 cm3

Total längd

70 mm

57,5 mm

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.

Luftcylinder JMB-serien – Koldioxidutsläpp: 28 % minskning
Vikt
Volym
Total längd

0,83 kg-CO2e minskning
(28 % minskning)
230 g minskning
(42 % minskning)
61 cm3 minskning
(29 % minskning)
26 mm minskning
(18 % minskning)

Artikelnr.

Koldioxidutsläpp
Vikt

MB-serien
Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

Totalt 2,92

3.0
Ytbehandling
0,37

28 % minskning
Bearbetning
0,21

2.0

1.0

JMB-serien

Totalt 2,09
Ytbehandling
0,18

Material
2,34

Material
1,77

0

MDBB32-50Z
2,92 kg-CO2e

JMDBB32-50
2,09 kg-CO2e

550 g

320 g

Volym

213 cm3

152 cm3

Total längd

185 mm

159 mm

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.
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Bearbetning
0,14

Jämförelse med befintliga produkter (kompakta produkter)
Hållbarhet och låga koldioxidutsläpp

Luftcylinder JCM-serien – Koldioxidutsläpp: 31 % minskning
Vikt
Volym
Total längd

1,15 kg-CO2e minskning
(31 % minskning)
118 g minskning
(33 % minskning)
35 cm3 minskning
(27 % minskning)
34 mm minskning
(20 % minskning)

CM2-serien
Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

JCM-serien

4.0 Ytbehandling Totalt 3,71
0,16

3.0

31 %
minskning

Bearbetning
0,22

Ytbehandling
Totalt 2,56 0,11
Bearbetning
0,19

2.0
Material
3,33
Material
2,26

1.0
0

Artikelnr.

CDM2B32-50Z
3,71 kg-CO2e

Koldioxidutsläpp
Vikt

JCDMM32-50
2,56 kg-CO2e

360 g

242 g

Volym

128 cm3

93 cm3

Total längd

172 mm

138 mm

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.

Luftcylinder JCM-serien – Koldioxidutsläpp: 56 % minskning
Vikt
Volym
Total längd

3,17 kg-CO2e minskning
(56 % minskning)
150 g minskning
(45 % minskning)
55 cm3 minskning
(37 % minskning)
52 mm minskning
(27 % minskning)

Artikelnr.

Koldioxidutsläpp
Vikt

C75-serien
Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

JCM-serien

7.0
6.0 Ytbehandling Totalt 5,63
0,20

5.0 Bearbetning
0,65

56 %
minskning

4.0
3.0
2.0

Totalt 2,46
Material
4,78
Material
2,16

1.0

Ytbehandling
0,11
Bearbetning
0,19

0

CD75E32-50-B
5,63 kg-CO2e

JCDMM32-50
2,46 kg-CO2e

440 g

242 g

Volym

148 cm3

93 cm3

Total längd

190 mm

138 mm

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.
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Cylinder med styrning JMGP-serien – Koldioxidutsläpp: 39 % minskning
Vikt
Volym
Total längd

1,23 kg-CO2e minskning
(39 % minskning)
207 g minskning
(69 % minskning)
49 cm3 minskning
(58 % minskning)
13 mm minskning
(23 % minskning)

MGP-serien
Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

JMGP-serien

4.0
3.5

Totalt 3,15

3.0 Ytbehandling
0,24

2.5

Bearbetning
0,50

39 %
minskning

2.0

Totalt 1,92

1.5

Bearbetning
0,63

Material
2,41

1.0

Ytbehandling
0,09

Material
1,20

0.5
0

Artikelnr.

MGPM16-10Z
3,15 kg-CO2e

Koldioxidutsläpp

JMGPM16-10
1,92 kg-CO2e

Vikt

301 g

94 g

Volym

84 cm3

35 cm3

Total längd

56 mm

43 mm

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.

5-ports magnetventil JSY-serien – Koldioxidutsläpp: 5 % minskning
Cv
Vikt
Ventilbredd

0,015 kg-CO2e minskning
(5 % minskning)
0,09 ökning
(16 % minskning)
15 g minskning
(23 % minskning)
5 mm minskning
(33 % minskning)

Artikelnr.

Koldioxidutsläpp

SY5000-serien
Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

JSY3000-serien

0.4

0.3 Ytbehandling
0,003

Totalt 0,302

5%
minskning

Bearbetning
0,055

Bearbetning
0,064

Ytbehandling
0,002

0.2

0.1

Material
0,244

Material
0,221

0

SY5120-5LZ-01
2,92 kg-CO2e

JSY3120-5LZ-R1
0,287 kg-CO2e

Cv

0,55

0,64

Vikt

65 g

50 g

15 mm

10 mm

Ventilbredd

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.
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Totalt 0,287

Jämförelse med befintliga produkter (kompakta produkter)
Hållbarhet och låga koldioxidutsläpp

Snabbkopplingar KQ2-serien – Koldioxidutsläpp: 6 % minskning
Vikt
Total längd

0,006 kg-CO2e minskning
(6 % minskning)
0,6 g minskning
(5 % minskning)
4,5 mm minskning
(17 % minskning)

KQ2-serien
Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

Nya KQ2-serien

0.14
0.12
Totalt 0,102

0.10 Bearbetning

6%
minskning

Totalt 0,096
Bearbetning
0,014

0,012

0.08
0.06

Material
0,090

0.04

Material
0,082

0.02
0

Artikelnr.

KQ2H08-02S
0,102 kg-CO2e

Koldioxidutsläpp
Vikt
Total längd

KQ2H08-02AS
0,096 kg-CO2e

12,8 g

12,2 g

26,5 mm

22 mm

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.

Luftfilter AF-serien – Koldioxidutsläpp: 1 % minskning
Vikt
Total längd

0,02 kg-CO2e minskning
(1 % minskning)
14 g minskning
(4 % minskning)
8 mm minskning
(5 % minskning)

Artikelnr.

Koldioxidutsläpp
Vikt
Total längd/modullängd

AF-A-serien
Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

AF-D-serien

3.0
2.5
2.0 Ytbehandling

0,03 Totalt 1,71

1%
minskning

Totalt 1,69

1.5 Bearbetning

Bearbetning
0,01

0,01

1.0

Ytbehandling
0,01

Material
1,67

Material
1,67

0.5
0

AF40-04-A
1,71 kg-CO2e

AF40-04-D
1,69 kg-CO2e

370 g

356 g

165 mm/70 mm

173mm/70 mm

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.
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Jämförelse med ISO-standardprodukter
(kompakta produkter)
Exempel på minskning av koldioxidutsläpp 3

SMC:s användning av topologioptimering under designprocessen
gör det möjligt att ta fram lättare och mer kompakta produkter
jämfört med befintliga ISO-standardprodukter.

Stor minskning av mängden koldioxidutsläpp under tillverkning

SMC jmf. med ISO-standarder
Luftcylinder
SMC

Total längd

50 mm

27 % minskning
Koldioxid
utsläppsreduktion

ISO-standard

Vikt

44 % minskning

Magnetventil

SMC

Upptagen volym

79 % minskning
Koldioxid
utsläppsreduktion

Vikt

76 % minskning
Enligt ISO-standard

ISO-ventil
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SMC-ventil

Jämförelse av ISO-standardprodukter (med kompakta produkter)
Hållbarhet och låga koldioxidutsläpp

Kompakt cylinder JCQ-serien – Koldioxidutsläpp: 30 % minskning
Vikt
Volym
Total längd

0,96 kg-CO2e minskning
(30 % minskning)
167 g minskning
(49 % minskning)
51 cm3 minskning
(40 % minskning)
18,5 mm minskning
(24 % minskning)

Enligt ISO 21287

Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

JCQ-serien

C55-serien

4.0

3.0

2.0

Ytbehandling Totalt 3,21
0,51
Bearbetning
0,29

30 %
minskning

Totalt 2,25

Bearbetning
0,22

Material
2,41

1.0

Ytbehandling
0,20

Material
1,83

0
Artikelnr.

CD55B32-25
3,21 kg-CO2e

Koldioxidutsläpp
Vikt
Volym
Total längd

JCDQ32-25
2,25 kg-CO2e

343 g

176 g

128 cm3

77 cm3

76 mm

57,5 mm

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.

Luftcylinder JMB-serien – Koldioxidutsläpp: 50 % minskning
Vikt
Volym
Total längd

2,08 kg-CO2e minskning
(50 % minskning)
280 g minskning
(47 % minskning)
97 cm3 minskning
(39 % minskning)
37 mm minskning
(19 % minskning)

Enligt ISO 15552

JMB-serien

CP96-serien
Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

5.0
Totalt 4,17

4.0
3.0
2.0

Ytbehandling
0,84
Bearbetning
0,32

50 %
minskning
Totalt 2,09

Material
3,01

1.0

Material
1,77

Ytbehandling
0,18
Bearbetning
0,14

0
Artikelnr.

Koldioxidutsläpp
Vikt

CP96SDB32-50C
4,17 kg-CO2e

JCDMM32-50
2,09 kg-CO2e

600 g

320 g

Volym

249 cm3

152 cm3

Total längd

196 mm

159 mm

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.
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Luftcylinder JCM-serien – Koldioxidutsläpp: 54 % minskning
Vikt
Volym
Total längd

2,29 kg-CO2e minskning
(54 % minskning)
150 g minskning
(38 % minskning)
33,3 cm3 minskning
(34 % minskning)
56 mm minskning
(30 % minskning)

Enligt ISO 6432

C85-serien
Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

JCM-serien

6.0
5.0
4.0

Ytbehandling
0,13

Totalt 4,24

Bearbetning
0,65

54 %
minskning

3.0

Totalt 1,95

Material
3,46

2.0
1.0

Material
1,69

Ytbehandling
0,07
Bearbetning
0,19

0
Artikelnr.

CD85E25-50-B
4.24 kg-CO2e

Koldioxidutsläpp
Vikt

JCDMM25-50
1.95 kg-CO2e

392 g

242 g

Volym

97.5 cm3

64.2 cm3

Total längd

187 mm

131 mm

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.

5-ports magnetventil SY-serien – Koldioxidutsläpp: 57 % minskning
Cv
Vikt
Ventilbredd

1,098 kg-CO2e minskning
(57 % minskning)
0,53 ökning
(16 % minskning)
244 g minskning
(69 % minskning)
20 mm minskning
(53 % minskning)

Artikelnr.

Koldioxidutsläpp

Enligt ISO 5599-1

SY-serien

VQ7-6-serien

Mängder koldioxidutsläpp under tillverkning [kg-CO2e]

Koldioxidutsläpp

2.5

2.0
Ytbehandling
0,014

1.5

Totalt 1,810
Bearbetning
0,402

57 %
minskning

1.0
Material
1,394

Totalt 0,712

0.5
Material
0,507

0

VQ7-6-FG-S-3ZR0
1.810 kg-CO2e

Bearbetning
0,202

SY7100-5U1
0.712 kg-CO2e

Cv

1.25

1.78

Vikt

354 g

110 g

Ventilbredd

38 mm

18 mm

∗ För uppgifter om beräkningsvillkor för koldioxidutsläpp (SMC:s beräkningsmetod), se sid. 2.
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Ytbehandling
0,003

Energispar-kretsen kan minska koldioxidutsläpp
(strömförbrukning) när enheten är aktiverad

SY-serien

SY-serien

Plugin-typ

Koldioxidutsläpp
(strömförbrukning)

JSY-serien
Plugin-typ

75 %

Icke plugin-typ

VP-serien

minskning

Minskar strömförbrukning när
den är aktiverad
Strömförbrukning kan minskas med ca 1/4 genom
att minska effekten (watt) som krävs för att hålla
ventilen i ett aktiverat tillstånd. (Effektiv tid är ca
62 ms∗1 vid 24 VDC.) Se den elektriska kurvan
som visas nedan.
24 V

Ventil med låg effekt
Energibesparande produkt
Strömförbrukning W ∗2
Typ

Applicerad spänning
4/5-port

Standard
Energibesparing

0.1 W∗1

Med strömbesparande krets

3-port

62 ms∗1

SJ3000

0,4

0,15

Ny SY3000/5000/7000

0,4

0,1

SY3000/5000/7000

0,4

0,1

—

0,2

JSY3000/5000

0,4

0,1

SYJ3000/5000/7000

0,4

0,1

V100

0,4

0,1

SYJ300/500/700

0,4

0,1

VP300/500

0,4

—

1,55

0,55

VP700

∗1 SY/SYJ-serien

Med
strömsparkrets
0,23

JSY1000

0.4 W∗1

Standard
0,55

SJ1000/2000

0V

0W

Modell

∗2 med DC-LED

Effekter av energibesparing
Befintlig modell

Energibesparande modell

SY: 0,4 W
När aktiveringstid är 8 timmar/dag,
365 dagar/år

SY: 0,1 W
När aktiveringstid är 8 timmar/dag,
365 dagar/år

75 %
minskning
Strömförbrukning per ventil:
1168 Wh/år
Koldioxidutsläpp: 0,69 kg/år

Strömförbrukning per ventil: 292 Wh/år
Koldioxidutsläpp: 0,17 kg/år
0,52 kg minskning av de årliga koldioxidutsläppen

(0,14 €/år)
Befintlig modell

Energibesparande
modell

(0,035 €/år)
(minskning på 0,11 €/år)

Motsvarande värde: Elkostnad 0,12 €/kWh, Strömförbrukning − CO2 omvandlingsfaktor 0,587 kg - CO2/kWh
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Produktens koldioxidutsläpp enligt formel för CO2-avtryck

SMC inser vikten av att inte bara beräkna mängden växthusgaser som släpps ut under drift av en produkt
utan även de som släpps ut vid råvaruanskaffning och produktion. Den totala mängden utsläpp konverteras
sedan till koldioxid för att få fram den totala mängden koldioxid som en produkt släpper ut under sin
livscykel.

Produktens livscykel
Under råvaru-/materialanskaffning
(el/luft)

Råmaterial/material

Under tillverkning (el/luft)

Tillverkning

Under transport till lager/
användare (bensin/drivmedel)

Distribution

Under användning (el/luft)

Användning

Återanvändning, förbränning och
återvinning

Bortskaffande/återvinning

Koldioxid
utsläpp

Vad är ett CO2-avtryck?
Mängden växthusgaser (CH4, N2O, fluorkol etc.) som släpps ut från en produkt eller tjänst under hela dess livscykel
(från råvaruanskaffning till bortskaffande) konverterad och mätt i koldioxidekvivalenter
Referens: LCA (livscykelbedömning) är en metod för att bedöma miljöpåverkan (global uppvärmning, luftförorening,
energiförbrukning, etc.) för en produkt eller tjänst under hela dess livscykel, medan ett CO2-avtryck endast bedömer
mängden växthusgasutsläpp (koldioxidutsläpp).
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SMC supportprogram

Genom att tillhandahålla den senaste tekniken fortsätter SMC att skapa nya
lösningar för dina automatiseringsbehov.

1

DEDIKERAD
KONTAKTPERSON

Du tilldelas en särskild kontaktperson från
SMC som skapar ett nära samarbete med
dina viktigaste beslutsfattare, ingenjörer
och alla produktionsanläggningar och tar ett
helhetsgrepp om din verksamhet.

2

LOKALT
FABRIKSSTÖD

SMC har över 6 000 försäljningsingenjörer i
82 länder för att kunna ge stöd till alla lokala
produktionsanläggningar.

3

ANPASSAD
DESIGN

SMC har 1600 dedikerade FoU-ingenjörer
som arbetar med att utveckla nya
produkter och lösningar. Vi kan snabbt
anpassa befintliga komponenter
för att uppfylla designstandarder och passa
unika applikationer.

Med 12 stödprogram som fokuserar
på energibesparande aktiviteter

7

ENERGIBESPARINGSPROGRAM FÖR
TRYCKLUFT

SMC har utvecklat ett
energibesparingsprogram för
våra kunder. Vårt mål är att hitta
innovativa lösningar för att minska
tryckluftsförluster i fabriksmiljöer.
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8

MASKINANALYS

SMC kommer att utföra maskinanalys på
anläggningsnivå för att förbättra maskinens
prestanda, identifiera spill, minska
kassation och förbättra linjeeffektivitet.

9

LAGERBEDÖMNING

SMC kommer att utföra lagerbedömningar
på anläggningsnivå för att minska
leverantörsbasen, eliminera dubbletter,
standardisera komponenter, identifiera
kritiska reservdelar och erbjuda
kostnadsbesparingslösningar.

SMC supportprogram
Hållbarhet och låga koldioxidutsläpp

4

MASKINSÄKERHET

SMC kommer att arbeta med dina
ingenjörer och lokala anläggningar för att ge
designhjälp relaterad till uppgraderingar av
anläggningssäkerhet i syfte att uppfylla ISO
13849-1 eller andra maskindirektiv.

10

ANALYS AV
RESERVDELAR
SOM ANVÄNDS
MYCKET

SMC kommer att arbeta med alla lokala
anläggningar för att identifiera pneumatiska
komponenter som används mycket. SMC
kommer att genomföra fellägesanalys och
erbjuda robusta alternativ för att säkerställa
bättre utförande och driftstid för maskiner
där komponenter används.

5

STÖD FÖR OEM
MASKINBYGGARE

Vi hjälper dina OEM maskinleverantörer
med integrationen av SMC-specificerade
komponenter och vi tillhandahåller support
med prissättning, design och projektledning
för att säkerställa att nya maskiner och linor
driftsätts i tid.

11

RAPPORT MED
FÖRBÄTTRINGSAKTIVITETER

SMC kommer att dokumentera alla lyckade
förbättringsaktiviteter i en rapport per
applikation (en sida) i syfte att kunna
implementera även på andra anläggningar.
Rapporten fokuserar på saker som operativa
förbättringar, energibesparingar, sänkta
kostnader och förbättrade processer.

6

KRITISKA
RESERVDELAR
FÖR NYA OEMMASKINER

SMC kommer att arbeta med lokala fabriker
som tar emot nya OEM-maskiner - för att
säkerställa att alla kritiska reservdelar är
tillgängliga och på plats före tillverkning.

12

UTBILDNINGAR
PÅ PLATS OCH
ONLINE

SMC erbjuder skräddarsydda utbildningar
på plats och online - för en mängd
olika ämnen relaterade till pneumatiska
komponenter, elektriska ställdon,
energibesparingar, optimal maskindesign
och TPM (Total Productive Maintenance).
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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
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Belgium
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+359 (0)2807670
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+420 541424611
+45 70252900
+372 6510370
+358 207513513
+33 (0)164761000
+49 (0)61034020
+30 210 2717265
+36 23513000
+353 (0)14039000
+39 03990691
+371 67817700

www.smc.at
www.smc.be
www.smc.bg
www.smc.hr
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www.smcdk.com
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www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc.de
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www.smc.hu
www.smcautomation.ie
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www.smc.lv

office@smc.at
info@smc.be
office@smc.bg
office@smc.hr
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smc@smcdk.com
smc@info@smcee.ee
smcfi@smc.fi
info@smc-france.fr
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office@smc.hu
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info@smc.lv

Lithuania +370 5 2308118
Netherlands +31 (0)205318888
Norway
+47 67129020
Poland
+48 222119600
Portugal
+351 214724500
+40 213205111
Romania
Russia
+7 (812)3036600
Slovakia
+421 (0)413213212
Slovenia
+386 (0)73885412
Spain
+34 945184100
Sweden
+46 (0)86031240
Switzerland +41 (0)523963131
Turkey
+90 212 489 0 440
UK
+44 (0)845 121 5122

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

info@smclt.lt
info@smc.nl
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office@smc.pl
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smcromania@smcromania.ro
sales@smcru.com
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smc@smc.nu
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sales@smc.uk
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www.smcza.co.za
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