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Solid ink ger lägre energiförbrukning
Livscykelanalys av 
multifunktionssystem.
Solid ink jämfört med laser

En bedömning baserad på hela livscykeln1 tar hänsyn 

till en produkts eller tjänsts miljöpåverkan under hela 

dess livslängd. Bedömningen inkluderar råmaterial som 

krävs för att tillverka produkten, tillverkningsprocess, 

användning, återvinningsprocess samt transporter i alla 

dessa faser. Undersökningens mål var att kvantifi era 

skillnaderna i miljöpåverkan mellan aktuella modeller 

med olika utskriftsteknik; solid ink och färglaser. Den variabel 

som undersöktes i denna undersökning var ackumulerad 

energiförbrukning. Ackumulerad energiförbrukning är 

den totala energimängd som krävs för tillverkning, 

transport, användning och återvinning av produkten. 

För båda produkterna beräknades likvärdig utskriftskvalitet, 

månadsvolym och livslängd: 7 500 sidor per månad 

under fyra år. 
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Den ackumulerade energiförbrukningen 
med solid ink-teknik är ca 17 % lägre än med 
laserteknik.2

Relativ fördelning av ackumulerad energiförbrukning 

1  Bedömningen baserad på en produkts hela livscykel som sammanfattas i denna 
rapport granskas för närvarande av Scott Matthews och Deanna Matthews, Avenue 
C Advisors LLC, för att säkerställa att den uppfyller ISO-standarden. Båda innehar en 
teknikprofessur vid Carnegie Mellon University; denna granskning är emellertid ingen 
officiell granskning utförd av CMU.

2  Total påverkan på den globala uppvärmningen från multifunktionssystem baserat på solid 
ink- respektive laserteknik var likvärdig 
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Solid ink-systemets största förbrukningskälla var 

energiförbrukning vid daglig användning; denna påverkan 

kompenserades emellertid mer än väl av dess lägre påverkan i 

övriga kategorier jämfört med lasersystemet. Lasersystemets 

påverkan var jämnare fördelad på de olika kategorierna, där 

den största enskilda kategorin avsåg utbyteskomponenter. 

Den mindre miljöpåverkan från emballage, transport och 

utbyteskomponenter för solid ink-tekniken kan tillskrivas den 

minimala mängd förbrukningsmaterial som krävs för solid ink-

tekniken. Dessa resultat kan huvudsakligen tillskrivas solid ink-

systemets konstruktion, som eliminerar behovet av kassetter för 

färgklossarna. Tack vare denna grundläggande tekniska skillnad 

genererar solid ink-systemet mindre avfall vid användning, 

och förbrukar totalt sett mindre energi över hela dess livscykel 

än motsvarande lasersystem. Denna undersökning kan hjälpa 

konstruktörer att förstå potentiella förbättringsområden 

inom båda dessa teknikområden, och hjälpa kunder 

att ta välgrundade beslut vid inköp och användning av 

utskriftsutrustning.

Mer information fi nns på www.xerox.com/offi ce ®

Relativ fördelning av ackumulerad energiförbrukning 

•  Energiförbrukning, användning: energiförbrukning vid 

daglig användning 

•  Emballage: material och materialtillverkning avseende emballage 

för skrivare och utbyteskomponenter

•  Transport: transport av material och delar i alla livscykelfaser 

utom återvinning 

•  Utbyteskomponenter: material och materialtillverkning avseende 

utbyteskomponenter inklusive förbrukningsmaterial (färgklossar, 

tonerkassetter etc) 

•  Skrivare: material och materialtillverkning avseende skrivare 

(exklusive förbrukningsmaterial och förpackningsmaterial) 

•  Återvinning: påverkan från återvinningsprocesser respektive avfall


