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Η στερεά μελάνη ελαττώνει την ενεργειακή επένδυση 
κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος 
Αξιολόγηση του κύκλου ζωής ενός πολυλειτουργικού 
εκτυπωτή στερεάς μελάνης σε σύγκριση με έναν 
έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή laser

Η αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA)1 είναι μια εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Ένα μοντέλο LCA συνήθως 

ξεκινάει με την εξαγωγή των πρώτων υλών για τη δημιουργία 

των εξαρτημάτων του προϊόντος και συνεχίζεται στα στάδια 

της κατασκευής, της χρήσης και της διάθεσης στο τέλος της 

λειτουργικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων 

βημάτων μεταφοράς. Στόχος αυτής της μελέτης είναι να 

ποσοτικοποιηθούν οι διαφορές όσον αφορά την περιβαλλοντική 

επίπτωση μεταξύ των τρέχοντων μοντέλων δύο τεχνολογιών 

εκτύπωσης: της τεχνολογίας στερεάς μελάνης και της τυπικής 

έγχρωμης τεχνολογίας laser. Η κατηγορία επιπτώσεων που 

αξιολογήθηκε σε αυτή τη μελέτη ήταν η συγκεντρωτική 

ενεργειακή απαίτηση (Cumulative Energy Demand - CED). 

CED είναι η συνολική ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια ζωής που 

επενδύθηκε στην κατασκευή, τη μεταφορά, τη χρήση και τη 

διάθεση ενός προϊόντος. Και οι δύο συσκευές έχουν ισότιμη 

ποιότητα εκτύπωσης, μηνιαίους όγκους εκτύπωσης και διάρκεια 

ζωής: 7.500 αντίτυπα το μήνα σε διάρκεια ζωής τεσσάρων ετών. 
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Laser MFP

*Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη φάση χρήσης

MFP στεράς 

μελάνης

Η συγκεντρωτική ενεργειακή απαίτηση της 
τεχνολογίας στερεάς μελάνης είναι περίπου 17% 
μικρότερη από εκείνη της τεχνολογίας laser!2

Σχετική συνεισφορά της συγκεντρωτικής ενεργειακής 

απαίτησης κατά κατηγορία

1  Η ανάλυση του πλήρους κύκλου ζωής που συνοψίζεται στην παρούσα παρουσίαση 
πρόκειται να εξεταστεί από τους ομότιμους εμπειρογνώμονες Scott Matthews 
και Deanna Matthews της Avenue C Advisors LLC προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO. Και οι δύο είναι καθηγητές μηχανολογίας 
του πανεπιστημίου Carnegie Mellon University, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η 
εξέτασή τους δεν είναι επίσημη εξέταση από το CMU.

2  Η ολική επίπτωση στην παγκόσμια θέρμανση κατά τη διάρκεια ζωής του MFP στερεάς 
μελάνης σε σύγκριση με το laser MFP είχε σταθερά αποτελέσματα. 
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Οι παράγοντες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη συγκεντρωτική 

ενεργειακή απαίτηση του εκτυπωτή στερεάς μελάνης ήταν η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη φάση χρήσης, ωστόσο 

αυτή η επίπτωση αντισταθμίστηκε και με το παραπάνω από 

τη χαμηλή επίπτωση του εκτυπωτή στερεάς μελάνης σε άλλες 

κατηγορίες σε σύγκριση με τον εκτυπωτή laser. Οι επιπτώσεις του 

εκτυπωτή laser ήταν κατανεμημένες πιο ομοιόμορφα στις διάφορες 

κατηγορίες, ενώ η μεγαλύτερη επίπτωση προέρχεται από τις 

αντικαθιστώμενες από τον πελάτη μονάδες. Οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της μικρότερης συσκευασίας, της μεταφοράς και των 

CRU της στερεάς μελάνης μπορούν να αποδοθούν στα ελάχιστα 

αναλώσιμα που χρειάζονται για την υποστήριξη της εκτύπωσης με 

την τεχνολογία στερεάς μελάνης. Αυτά τα αποτελέσματα οφείλονται 

πρωτίστως στη σχεδίαση του εκτυπωτή στερεάς μελάνης που 

δεν χρειάζεται κασέτα για τη μελάνη. Χάρη σε αυτή τη βασική 

τεχνολογική διαφορά, ο εκτυπωτής στερεάς μελάνης παράγει 

λιγότερα απορρίμματα στο περιβάλλον του πελάτη και καταναλώνει 

λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με παρόμοιο εκτυπωτή laser κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής. Αυτή η μελέτη βοηθάει τους σχεδιαστές 

να κατανοήσουν τις ενδεχόμενες περιοχές βελτίωσης και για τις δύο 

τεχνολογίες εκτύπωσης και βοηθάει τους πελάτες να προβαίνουν 

σε καλύτερες αποφάσεις όταν αγοράζουν και χρησιμοποιούν τις 

συσκευές εκτύπωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 

www.xerox.com/offi ce
®

Η σχετική συνεισφορά της συγκεντρωτικής ενεργειακής απαίτησης που 

εκφράζεται σε αυτές τις κατηγορίες του κύκλου ζωής: 

•  Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη φάση χρήσης: η 

ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί το μηχάνημα κατά τη διάρκεια 

της καθημερινής χρήσης από τον πελάτη 

•  Συσκευασία: η απόκτηση του υλικού και η κατασκευή της 

συσκευασίας για τον εκτυπωτή και τις αντικαθιστώμενες μονάδες 

•  Μεταφορά: η μεταφορά των αγαθών και των εξαρτημάτων σε όλα 

τα στάδια του κύκλου ζωής εκτός από το τέλος ζωής 

•  Μονάδα αντικαθιστώμενη από τον πελάτη (CRU): η απόκτηση 

του υλικού και η κατασκευή των CRU, συμπεριλαμβανομένων των 

αναλώσιμων (μελάνη, γραφίτης και κασέτες κ.λπ.) 

•  Εκτυπωτής: η απόκτηση του υλικού και η κατασκευή της ίδιας της 

συσκευής (εκτός από τα αναλώσιμα και τη συσκευασία) 

•  Τέλος ζωής: η επίπτωση που αντισταθμίζεται από την ανακύκλωση 

ορισμένων υλικών και την αποστολή των υπόλοιπων στη χωματερή 


