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Puhtaampaa
tuotantoa

Pienempi ilmankulutus paremman ilmaston puolesta

Y r i ty kse t kai kki al I a s ito u tu v at v öh e n tam aan tu ota nto n s a
h i i I i d i o ks i d i p aastöj ö. R e x r oth P n e u m ati i k ka ta rj o a a r atk a i s uj a,

jotka mahdollistavat jopa 55 prosenttia energian saastön
p ai n e i I m aj arj e ste I m i ss a.

(vas.)Uusi. kevyt venttiilijärjestelmä AVo3
erittäin pienikokoinen vinottain asennettu-
jen venttiilinosien ansiostaja helppo a
käyttölaitteen lähelle.

Hajautettu pneumatiikka: Myös elint
ollisuudessa jossa usein puhdistetaan,
vähentää putkien pituutta CLo3-venttiilejä
käyttämällä, jotka ovat saaneet ainoina
massa EHEDG-sertif ioinnin.

|r) I-oppukäynäjät vaativat
parempåa energiatehokkuutta
automatisoinnissa. Eurosta-
tin mukaan sähkön hinta on
noussut kaikkialla Euroopassa
lrroden 1999 jälkeen keskimää-
rin 62 prosenttia, mirkä r,rroksi
yhä useammat yritykset pyrkivät
kustannusten pys)ryän laskemi-
sen lisäksi pienentämään myös
hiilijalanj dlkeään. Tuotannossa
kaikkein eniten päästöjä aiheu-
tuu sähkönkulutuksesta.

Myös koneenvalmistajien au-
tomatisointiratkaisuien kannalta
asia on ajankohtainen. Pneuma-
tiikka onkin kehitrynyt lyhyen
aian sisällä huomattavasti. Koska
pneumatiikka on helppokä5,ttöi-
nen, kestävä ia ylil«rormitussuo-
jatnr sekä teholtaan, painoltaan
ja tilavuudeltaan erinomainen
ja hankinta- kustannuksiltaan
edulliner5 se on voimansiirtotek-
nologian keskipisteessä. Rexroth
Pneumatiikalla on jo rytmahdol-
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lista säästää energiaa paineilma-
järjestelmissä iopa 5 5 prosentlia.

Tämä onnistuu yhdistämällä
hyötysuhteeltaan optimoidut
komponentit, energian talteen-
oton ja tarpeen mukaisen kä5,tön
järjestelrnän kokonaisvaltaiseen
mitoittamiseen.

Tarkkaa suunnittelua
Yksi parhaista tavoista säästää

energiaa on mitoittaa kaikki
osat kä5mötarkoitukseen opti-
moidulla uvalla. Aikaisemmin
on vaadittu lähes kaikkien osien
ylimitoittamista, jotta järj es-

telmän toiminta voidaan taata
kaikissa tilanteissa. Ny§äiin
järj estelmät voidaan kuitenkin
mitoittaa tehokkaiden suunnit-
telutyökaluf en avulla tarkasti
ja niissä voi sen moksi käyttää
juuri sitä tehoa, jota §seisessä
kä1tössä tarvitaan. Rexroth
Pneumariikan ryökalut hel-
pottavat koko mekatronisen

yksikön mitoittamista ia auttavat
suunnitteliiaa io hyvin varhai
sessa vaiheessa visualisointi- ja
simulaatiotyökaluj en alulla
parantamaan pneumatiikan
energiatehokkuuna. Lisäksi ver-
kossa toimiva ilmankulutuksen
lasl«rri laskee energiantarpeen
etukäteen kompressorin tehon,
käyttötuntien, liikutettavan
massan, iskunpituuden ja syHin
perusteella. TäIlöin käyttäjä voi
vertailla sylinterin halkaisijoi-
den ja venttiilien eri variaatioita
nopeasti ja luotettavasti, ja valita
sitten kaikkein energiatehok-
kaimman yhdistelmän.

Mitä lyhyempi, sitä parempi
Pneumatiikan tehokkuutta voi
parantaa huomioimalla yksin-
kertai simmat raken neperiaat-
teet. Esimerkiksi Easy-2-Com-
bine on erinomainen ratkaisu
yksi- ja moniakselisiin auto-
maatiotehtäviin, joissa yksit-

täiset komponentit voi asentaa
helposti fa nopeasti. Omapaino
pienenee käl,ttämä[ä standår-
disoituja liitäntöiä ja varmoja
liitoksia ilman erillisiä adapteri-
levyfä. Se vähentää myös tarvit-
tavaa kä1ttötehoa ja laskee sen
myötä myös energiankulutusta.
Online-konfl guraattorin alulla
suunnittelija voi iaskea helposti
ia nopeasti. mitä ruotteita ja
mitoituksia käyttämällä kunkin
käytön voi toteuttaa.

Olennainen merkitys
kuluruksen kannalta on myös
putkien pituudella. Mitä lyhy-
emmät putket ovat ja mitä vä-
hemmän niissä on liitoksia, sitä
tehokkaamp aa pneumatiikan
toiminta on. Rexroth Pneuma-
tiikka on kehittänyt tätä varten
erittäin keveitä ja pienikokoisia
venttiiliyksiköitä, iotka soveltu-
vat hajautettuun asennukseen
kä1ttölaitteen välittömään
läheisy5,teen. Yleisessä auto-
matisoinnissa käyetään yhä
useammin AV-sarjan vent-
ti ij i j ärj estelmiä. Käytettäessä
uuden Advanced Valve AV03
-ventriilisukupolven erittäin
kompakteja ja keveitä vennii-
lijärjestelmiä saa suunnittelija
suurerunan vapauden järjestää
pneumatiikkaa hajauterusd
ja energiatehokkuus paranee
merkittävästi. Nämä venttiilit
painavat puolet vähemmän
kuin vastaavat markkinoilla
olevat vakiomalliset venttiilit,
sillä niissä on käyemy kestä-
vää polymeeriä ia vähemmän
erillisosia. Samalla tilantarvc
on pudonnut 45 prosenrda.
Tässä ratkaisumallissa venttiili-



karat on järjestetty vinottain ja
ilman syönö- ja poistokanavat
on optimoitu. Tämä vähen-
tää virtaushäviötä. Käyttäiät
hyöry.vät tästä siren, enä virtaus
on 40 prosenftia parempi ja
syöttöpainetta voidaan laskea
huomattavasti. Näin ollen myös
energiatehokkuus paranee.

Vakioratkaisuja voi kä5,ttää

myös sovelluksiin, ioihin liitt5Sr
eriryisiä vaatimuksia. Elintarvi-
keteollisuuden korkeita hygie-
niavaarimuksia varten kehiteny
venttifif ärjestelnrä CL03 tii],rrää
ainoana luokassaan suojaluokan
IP69K edellytykset. Korkeaa
painetta ja lämpötilaa käytettä-
västä puhdisruksesta huolimat-
ta Clean Line -venrdilin voi
asentaa suoraan alueille, jotka
ovat kosketuksissa elintarvikkei-
den kanssa. Rexroth Pneumatics
on Eurooppalaisen hygieenisen
suunnitteluiäri estön (European
Hyeienic Engineering & Design
Group, EHEDG) jäsen ja tekee
tiivistä yhteistyötä elintarvikete-
ollisuuden koneiden valmista-

iien ia käynäiien kanssa. CL03
on maailman ensimmäinen

EHED G-sertifl oitu pneumatiik-
kakomponentti.

Ha1'autemra venttiilitekniik-
kaa hyödymettäessä järjes-

telmässä voi käyttää huomat-
tavasti lyhyempiä putkia - tai
ne voidaan jopa korvata lähes
kokonaan kä5,tettäessä esimer-
kiksi integroituja sylinteri-/
venttiiliyksikkö j ä. Pneumaattis-
ten toiminto jen keskittäminen
yhteen rakenneosaan vähentää
tehokkaasti painehäviötä ja sääs-

tää näin ollen energiaa.

Painetta vain
tarpeen mukaan
Energiaa voi säästää lisäksi
älykkäiden venttiilien alrrlla, sillä
ne sovittavat energiankulutuk-
sen todellisen tarpeen mukaan.
Uusilla ED-sarjan paineensäätö-
venttiileillä voidaan jakaa käyttö-
laitteen työliike eri vaiheisiin. AI-
ku- ja Ioppuvaiheessa tarvitaan
yleensä paljon energiaa kun taas
paluuliikkeessä tarvitaan huo-
mattavasti vähemmän painetta.
Tämän r,'uoksi venttiiten alulla
voi säästää huomattavan paljon
energiaa jo lyhyillä matkoilla.

Käyttötarkoitukseen sopeutettu
säätö vähentää lisäksi laitteiston
kulumista.

ED-sarjan venttiileissä
yhdistyy innovatiivinen pro-
portionaaliventtiilien tekniikka,
digitaalinen säätöelektroniikka
ja asennusvalmiit osat. EIek-
roniikka säibträä mäiiritesr
arvot tarkasti ja ohjaa proses-
sia älykkäällä tavalla. Toiston
tarkkuus on erinomainen ja
venttiilit säätävät tehoa, läpivir-
tausta, kierroslukua, asentoa ja

sylinterin nopeutta hajautetusti
ja käyttävät aina vain tehtävään
tarvittavaa painetta.

Myös muissa venttiilijdr-
jestelmissä, kuten CLO3:ssa,
voi käyn;ää useita painealueita.

Järjestelmässä voi nimittäin
kä),ttää nimellispaineen aluetra,
jonka täysi teho sopii prosessin
tehtävien suorinamiseerl ja
selkeästi alhaisempaa painetta,
joka riittää hyvin kuormittamat-
tomaan liikkeeseen.

Näillä ratkaisuilla voit sääs-
tää energiaa jopa 55 prosent-
tia. Näin edistysaskeleet eivät
rajoiru vain uusiin koneisiin.

,,
Pneumatiikan
energiotehokkuutta
voidaan simuloida jo
su u n n itte I uv ai h e e ss1.

Pneumatiikan komponenttien
erinomaisen modulaarisuuden
ansiosta tehokkuutta voi paran-
taa nopeasti jo pienellä panok-
sella - myös jo asennetuissa
laitteistoissa ja koneissa.

Pneumatiikka on parantanut
energiatehokkuutta huomatta-
vasti lyhyessä ajassa ja kehittiiä
jatkuvasti uusia ratkaisuja tehok-
kuuden parantamiseksi. Tuote-
kehiryksessä keskiqtään innova-
tiivisiin materiaaliyhdistelmiin ja
uusiin säätömenetehrriin, kuten
paineilman takaisinkeräämiseen,
jotta pneumatiikan energianl«r-
lutusta voitaisiin vähentää enti-
sestään. Käyttiimii[ä vähemmän
ilmaa pneumatiikka huolehtii
paremmasta ilmastosta. I

hydrauliikan ja
osaajia.

Hydrauliikka 1, perusteet
.l0.-13.12.2013

Teollisuushydrauliikka 2
29.10.-1.I.2013

Teollisuushyd rau liikka 3
25.il.-29.11.2013

Mobilehydrauliikka 2
22.-25.10.2013

Mobilehydrauliikka 3

19.-22.11.2013

Päälliraken nehydrau liikka 1

7.-8.10.2013
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Päällirakennehydrauliikka 2
2.-3.12.2013

Hydrauliikan putkistopassikoulutus
24.-26.9.2013

Hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet
'l4.-16.10.2013

Hydrauliikka tutuksi
r0.12.20r 3

Pneumatiikan peruskurssi
1.l.-12.il.2013

AEL, KMRNATIE 4,004]0 HELSINKI,
PUHELIN 09 530 7I

Sähköpneu matiikan perusteet
2.-3.12.2013

Pneu matiikkajärjestel mät, jatkokurssi
23.-24.10.2013

Pneumatiikkaa ja hydrauliikkaa
säh kö- ja automaatioasentajille
28.-30.10.2013
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