
Xerox ColorQube® 8900 
-värimonitoimitulostin
Tekninen yhteenveto

Värivahatekniikalla pienempään elinajan 
energiankulutukseen 
Värivahamonitoimitulostimen 
ja värilasermonitoimitulostimen 
elinkaariarviointi

Elinkaariarvioinnissa1 seurataan tuotteen tai palvelun koko 

elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Elinkaariarviointi 

aloitetaan yleensä tuotteen valmistukseen tarvittavien 

raaka-aineiden hankinnan analysoinnilla. Tämän jälkeen 

seurataan tuotteen valmistusta, käyttöä ja elinkaarensa 

loppuun tulleen laitteen hävittämistä. Kaikissa 

tutkimusvaiheissa huomioidaan myös kuljetusten osuus. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on määrittää, miten 

värivahateknologian ja perinteisen värilaserteknologian 

ympäristövaikutukset eroavat toisistaan päähuomion 

ollessa kumulatiivinen energiankulutus. Kumulatiivisella 

energiankulutuksella tarkoitetaan tuotteen valmistukseen, 

kuljetukseen, käyttöön ja hävittämiseen käytettyä koko 

elinkaaren aikaista energiankulutusta. Molempien laitteiden 

tulostuslaatu, kuukausittainen tulostusmäärä ja elinikä ovat 

samat: 7 500 sivua kuukaudessa neljän vuoden ajan. 
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Lasermonitoimitulostin Värivahamonitoimitulostin

Värivahatekniikan kumulatiivinen 
energiankulutus on noin 17 % alhaisempi 
lasertekniikkaan verrattuna!2

Kumulatiivisen energiankulutuksen suhteellinen 
jakautuminen luokittain

   Käyttövaiheen 
sähkönkulutus

  Pakkaus

  Kuljetus

  Vaihto-osat

  Tulostin

  Loppukäsittely

1  Tässä lyhyessä yhteenvedossa esitelty elinkaariarviointi on tällä hetkellä vertaisarvioitavana 
ISO-standardien noudattamisen varmistamiseksi. Arvioinnin suorittavat Scott Matthews ja 
Deanna Matthews, AvenueC Advisors LLC. He ovat Carnegie Mellon University -yliopiston 
insinööritekniikan professoreja, heidän arviointinsa ei välttämättä edusta CMU:n virallista 
arviointia.

2  Värivahamonitoimitulostimen ja värilasertulostimen elinkaaren aikaisten ilmaston 
lämpenemisvaikutusten välinen vertailu tuotti yhdenmukaisia tuloksia. 
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Värivahatulostimen kumulatiivisen energiankulutuksen 

suurin yksittäinen tekijä oli käyttövaiheen sähkönkulutus; 

värivahatulostimen alhaisempi kulutus muilla alueilla 

lasertulostimeen verrattuna kuitenkin enemmän kuin 

kompensoi tämän seikan. Lasertulostimen vaikutukset 

jakautuivat tasaisemmin eri luokkien kesken. Vaihto-osat 

nousivat suurimmaksi yksittäiseksi tekijäksi. Värivahatulostimen 

alhaisemmat ympäristövaikutukset pakkauksen, kuljetuksen ja 

vaihto-osien osalta selittyvät värivahatekniikan minimaalisella 

kulutustarvikkeiden tarpeella. Nämä tulokset johtuvat 

ensisijaisesti siitä, että värivahatulostimessa käytettäviä 

väriaineita ei tarvitse pakata kasetteihin. Kyseessä on 

merkittävä rakenne-ero, jonka ansiosta värivahatulostin tuottaa 

käytössä vähemmän jätettä ja kuluttaa elinkaarensa aikana 

vähemmän energiaa vastaavaan lasertulostimeen verrattuna. 

Tämä tutkimus auttaa suunnittelijoita näkemään molempien 

teknologioiden mahdolliset parannusalueet ja asiakkaita 

tekemään järkeviä päätöksiä ostaessaan ja käyttäessään 

tulostuslaitteita.

Lisätietoja osoitteessa www.xerox.com/offi ce ®

Kumulatiivista energiankulutusta tarkasteltiin näiden 

elinkaariluokkien osalta: 

•  Käyttövaiheen sähkönkulutus: laitteen päivittäiskäytössä 

kuluttama sähkövirta 

•  Pakkaus: tulostimen ja vaihto-osien pakkausmateriaalien 

hankinta ja valmistus 

•  Kuljetus: tuotteiden ja osien kuljetus kaikissa elinkaarivaiheissa 

loppukäsittelyä lukuun ottamatta 

•  Vaihto-osat: vaihto-osien materiaalien hankinta ja valmistus 

(esim. musteet, väriaineet, kasetit jne.) 

•  Tulostin: laitteen materiaalien hankinta ja valmistus (pois lukien 

kulutustarvikkeet ja pakkaus) 

•  Loppukäsittely: ympäristövaikutuksia lieventävä materiaalien 

osittainen kierrätys ja kaatopaikalle toimitus 


