
Genie får et løft ved at se 
luft-utætheder i aktion 

Genie designer og bygger inno-
vative vertikale arbejdsplatforme 
og materialelifte for at gøre 
arbejdet i højder mere sikkert og 
mere produktivt i en lang række 
industrier. Du kan finde arbej-
dende Genie®-udstyr overalt fra 
byggepladser og luftfartsanlæg, 
til underholdningssteder og 
detaillager. 
Med mere end 50 år i bran-
chen, fortsætter Genie med 
at designe nye produkter, der 
udnytter den nyeste teknologi til 
at imødekomme skiftende behov. 
Gennem hele deres udvikling 
som virksomhed følger Genie 
strenge produktionsstandarder 
for at øge kvaliteten og 
sænke omkostningerne.

De høje omkostninger 
ved lavt tryk 
Virksomhedens fabrik i Red-
mond, Washington, bygger 
materialelifte og bruger 
mellem 1.800 og 2.600 CFM 
komprimeret luft hver dag. Dette 
volumen af trykluft driver op til 
200 momentværktøjer pr. linje 
og procesudstyr, der er ansvar-
lig for at flytte store plader af 
halvtommers stål og placering af 
dele. Hvis værktøjerne ikke har 
tilstrækkeligt tryklufttryk til at 
fungere korrekt, kan resultaterne 
være kostbare.
”Hvis vi skulle miste trykket 
på det system, vi bruger til at 
vakuumme ark op og overføre 

dem til laseren for at blive 
skåret, ville vi ikke være i stand 
til at samle arkene op eller flytte 
dem,”forklarer Josh Stockert, 
Genie Vedligeholdelsesvejleder, 
Terex AWP. ”Hvis et ark misser 
en overførsel, har vi mistet 
næsten 20 ark med klippede 
dele, som nemt kunne ende med 
op til 200.000 dele. Hvis trykket 
er for lavt på vores drejnings-
momentværktøjer, kan vi ende 
op med enheder behandlet med 
forkert moment. ”
Jo flere lækager der er, 
jo højere er behovet efter try-
kluft. Øget behov efter lufttryk 
øger risikoen for ikke at kunne 
levere en tilstrækkelig mængde 
til alt det værktøj og procesud-
styr, der har brug for det. 
Trykluftslækager øger også 
energiomkostningerne.  
Ifølge det amerikanske ener-
giministeriums Kontor for 
industrielle teknologier* kan en 
enkelt 1/8" (3 mm) lækage i en 
trykluftledning koste op til USD 
2.500 om året. 

Når en produktionslinje er meget afhængig af trykluft 
for at køre værktøjer og processer, kan selv små 
luftlækager multiplicere produkt- og energispild og 
mistet produktionstid. At være på toppen af disse 
luftlækager er en prioritet. Genie, et Terex brand, 
er en førende global producent af personlift-udstyr, 
har for nylig fundet et nyt våben til at hjælpe med at 
bekæmpe de irriterende og dyre lækager. 

UDTALELSE

Firma: Genie, et Terex brand

Operatør: Josh Stockert,  
Vedligeholdelsesvejleder

Anvendelse: Detektering af trykluft-lækage

Anvendelse: Energibesparelser (dokumenteret 
med Fluke 3540 FC trefase power monitor)

*energy.gov/eere/amo/industries-technologies

Resultater: 25,7% genvundet kompressorkapacitet 
- årligt besparelsesestimat 48.754 $ (USD)
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Fremskyndelse af 
detektering af luftlækage
For at reducere risikoen for lavt 
lufttryk er Genie opmærksom på 
at finde og udbedre luftlæka-
ger. Nogle lækager forekommer 
i slanger og fittings højt oppe 
i spærrene; andre dukker op 
på momentværktøjet på værk-
stedsgulvet. Tidligere, under 
månedlige operationer med 
forebyggende vedligeholdelse 
i weekenden (PM), dedikerede 
Genie 
en eller to vedligeholdelsestekni-
kere til at finde luftlækager.  
Teknikerne sprøjtede først 
samlinger og slanger med en 
sæbe- og vandblanding for at 
afsløre bobler, der indikerer 
lækager. Derefter udbedrede de 
lækagerne og prøvede igen med 
sæbevand.
”Det er meget arbejdskrævende,” 
siger Stockert. ”Det kan tage 
30 til 45 minutter at finde en 
lækage i spærrene og så komme 
ned igen for at få materiale til at 
udbedre det, 
gå op igen og udbedre lækagen, 
og kontrollere med sæbe og 
vand, at lækagen var i orden. ” 
Sæbe- og vandmetoden fungerer 
men langsomt; og det kræver en 
masse oprydning bagefter for at 
forhindre risiko for at glide. Genie 
forsøgte også at bruge ultra-
soniske parabolskiver, der var 
forbundet til hovedtelefoner for 
at forsøge at finde lækager, men 
uden særlig succes. De kunne 
ikke komme tæt nok på udstyret 
til at finde den nøjagtige pla-
cering af lækagerne. Derudover 

registrerer traditionelle ultra-
lydslækagedetektorer kun 
meget høyfrekvente lækager, og 
luftlækager forekommer i mange 
frekvensområder. 
Så da Fluke tilbød virksomhe-
den en chance for at teste sin 
nye Fluke ii900 Sonic Industrial 
Imager, accepterede Genie straks. 
Ii900 inkluderer en array af 
små superfølsomme mikrofoner, 
der registrerer lyde i både det 
menneskelige høreområde (2 til 
20.000 Hz) og ultralydsområdet 
(20.000 Hz og højere). Endnu 
mere unikt, giver det brugeren 
mulighed for faktisk at se lyd. 

Se lyd 
Ii900 anvender proprietære 
algoritmer til at bestemme place-
ringen af lækagen. Resultaterne 
producerer et farve SoundMap™ 
billede, der er overlagt et synligt 
lys billede af udstyret for at vise 
den nøjagtige placering. Bru-
geren ser resultaterne på en 7” 
LCD-skærm som et stillbillede 
eller en realtids video. 
”At være i stand til at visualisere, 
hvor problemet er, og hvor stort 
det er, giver en anden dimen-
sion,” siger Stockert. ”Du kan 
identificere hvilke gevind, fittings 
eller slange, der er berørt. At 
være i stand til at bestemme, 
hvor lækagen kommer fra på 
dette billede, er ekstremt spæn-
dende. Du kan se forskellige 
vinkler og bestemme ”Ja, det er 
disse gevind kontra den slange, 
der fodrer denne fitting.” ”

Evnen til visuelt at scanne store 
områder fra op til 50 meter væk 
med ii900 har fremskyndet 
lækagedetektering hos Genie og 
reduceret tiden på arbejde, der er 
brugt på denne opgave betyde-
ligt. ”I stedet for at bruge mindst 
en time på at flytte alt væk, sætte 
liften på plads, sprøjte samlin-
gen og derefter flytte alt tilbage, 
tager det mig hele 30 sekunder 
til et minut at finde en luftlækage 
med ii900 kameraet. Nogle dage 
kan vi finde og reparere 30 eller 
40 lækager på kun et par timer, 
”siger Stockert. "Plus, vi kan 
bruge ii900 i produktionstiden, 
når det er ekstremt højlydt her-
inde og stadig være i stand til at 
fange lækager på spær-niveauet 
op til 6 til 9 meter (20 til 30 fod) 
væk." 

Testning under 
produktion uden at 
afbryde driften
Evnen til at scanne efter lækager 
uden at påvirke produktionen er 
en enorm fordel. ”Før tænkte vi 
aldrig på at teste for luftlækager 
under produktionen, fordi vi ikke 
kunne lukke gangene og flytte 
folk ud af et område for at gå op 
og se på en potentiel lækage,” 
siger Stockert. ”Nu kan vi stå på 
sidelinjen og scanne luftlednin-
gen oven over, mens vogne og 
folk bevæger sig under. Vi påvir-
ker ikke deres arbejde, men vi 
kan mærke lækagen og derefter 
flytte en lift til det sted i løbet af 
frokosten og fikse det i stedet for 
at skulle vente til et PM-skift til 
weekenden.”

Nogle typiske placeringer for luftlækager

3-vejsfittings og albuefittings Bor trykluftkobling Hurtigkoblingsfittings og afbrydere

Luftventil og hejs Filtre Tætninger og pakninger

Luftcylinderfittings Fodpedaler Lukke-ventiler

Lufttørrer Slibekoblinger Magnetfittings

Luftværktøj, pneumatiske pistoler, nitter og paler Slangetromlefittings Opbevaringstanke

Lagerhuse Industrielle eller procesgas lagertanke Terminerede luftledninger

Loftventil Smøreenheder Gevindforbindelser

Kompressorventil Manifold luftledninger og fittings Rør

Kondensfælder Rørsamlinger og O-ringe Vakuumledninger

Betjeningshåndtag og ventiler Pneumatiske aktuatorer Vakuum sugekopper

Koblinger Pneumatiske cylindre Ventilblok

Cylinderstang pakning Trykregulatorer
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Oprindeligt var Genies primære mål ved test af Fluke ii900 Sonic 
Industrial Imager at spare energi. 

Efter de indledende inspektioner og korrektioner af luftlækage 
oplevede Stockert en genvinding på 25,7% i deres trykluftkapa-
citet. ”Vi var tæt på toppen af hvad vores kompressorsystem kan 
udsende,” sagde han. "Ved at korrigere lækager, der blev fundet ved 
hjælp af ii900, er en af vores fire kompressorer næsten i tomgang 
meget af tiden." Reduktionen i kompressorbrug betyder en anslået 
energibesparelse i elektricitet på 48.754 $ årligt. Stockert mener 
imidlertid, at der er en yderligere fordel ved at ikke skulle tilføje mere 
kompressorkapacitet.

Producent af tungt udstyr før og efter lækageinspektion

4 luftkompressorer: 2x75 HP + 2x90 HP
Kompressor nr. 1 Kompressor nr. 2 Kompressor nr. 3 Kompressor nr. 4 Total

Effekt/energi log

Ugen før 7.954 kWh 2.849 kWh 8.502 kWh 13.818 kWh 33.124 kWh

Ugen efter 10.913 kWh 5.513 kWh 6.779 kWh 1.418 kWh 24.623 kWh

Forskellen 2.959 kWh 2.664 kWh (1.772) kWh (12.400) kWh (8.501) kWh

Før
• 90HP kompressor nr. 4 arbej-

der på fuld tid (rød)
• Luft arbejder ved  

maksimal kapacitet  
i spidsbelastningstider

Efter
• Kompressor nr. 4 i tomgang
• 25,7% genvundet kapacitet
• 48.754 $ besparelser
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Producent af tungt udstyr før og efter lækageinspektion (fortsat)
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Årligt forbrug (kWh)
Energi før 1.722.403 kWh

Elregning før 189.464 $

Energi efter 1.280.393 kWh

Elregning efter 140.843 $

% sparet 25,7%

Energibesparelser
Pr. dag 1.214 kWh

Pr. måned 36.429 kWh

Pr. år 443.225 kWh

Årlige elektricitetsomkostninger

$ sparet
Pr. dag 133 $

Pr. måned 4.007 $

Pr. år 48.754 $

48.754 $ = besparelser på elregninger

25,7% = trykluftkapacitet genvundet

Fluke. Keeping your world  
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