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โคเวสโตรนําเสนอผลิตภัณฑ์ TDI แบบสมดุลมวลสารจากชีวมวล สําหรับผลิตโฟมชนิดยืดหยุ่นทีใช้
ในเบาะเฟอร์นิเจอร์
01/06
covestro.com

Press Release

โคเวสโตรขยายการผลิตกลุม่ วัตถุดิบหมุนเวียน และนําเสนอผลิตภัณฑ์ Toluene
Diisocyanate (TDI) แบบหมุนเวียนให้กับลูกค้าของเรา ซึงช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ตงแต่
ั การใช้วตั ถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิต2 โดยยังคงไว้ซงึ
คุณภาพไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากฟอสซิล โดย TDI เป็ นวัตถุดิบสําคัญในการ
ผลิตโฟมโพลียูรีเทนชนิดยืดหยุ่น ซึงช่วยเพิมความนุ่มสบายให้กับทีนอน เบาะ
เฟอร์นิเจอร์ เบาะรถยนต์ รวมถึงรองเท้า ซึงโคเวสโตรได้ผลิต TDI แบบหมุนเวียนที
โรงงานในเมืองดอร์มาเกน (Dormagen) ประเทศเยอรมัน และโรงงานในเมืองเซาจิง
(Caojing) ประเทศจีน ซึงทัง โรงงานนีได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISCC PLUS

TDI แบบหมุนเวียนจากโคเวสโตรจะถูกนํามาใช้ในการผลิตโฟมโพลียรู ีเทนชนิดยืดหยุ่นสําหรับเพิมความนุ่มสบายให้
ทีนอน

การนําเสนอ TDI แบบหมุนเวียน หรือ แบบสมดุลมวลสารนับเป็ นก้าวสําคัญในการทํา
ให้วตั ถุดิบทางเคมีนีมีความยังยืนมากขึน โดย ดร. เคลาส์ เชฟเฟอร์ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารฝ่ ายเทคโนโลยีของโคเวสโตรได้อธิบายว่า "เมือหลายปี ก่อน เราได้พฒ
ั นา
เทคโนโลยีก๊าซทีช่วยเรืองการประหยัดพลังงานในการผลิต TDI หลังจากนันเรามุ่งมันที
จะลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิต โดยหันมาใช้พลังงานสีเขียว ซึงเป็ นการ
พัฒนาและเดินหน้าไปสู่ความกลางทางสภาพภูมิอากาศ3 และเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วย
การใช้วตั ถุดิบหมุนเวียนแบบสมดุลมวลสาร โดยเรามุ่งมันในการลดการปล่อยมลพิษ
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทช่ี วยในการลดคาร์บอนอีกด้วย"
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โฟมชนิดยืดหยุ่นในเบาะรถยนต์ทผลิ
ี ตจาก TDI แบบหมุนเวียนจากโคเวสโตร

คุณสุเชตา โกวิล ประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ ายการพาณิชย์ของโคเวสโตร กล่าวว่า "การ
เปลียนไปใช้ผลิตภัณฑ์แบบสมดุลมวลสาร ทําให้เราสามารถช่วยลูกค้าในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายทางด้านสภาพภูมิอากาศและผลักดันการเปลียนไปสูเ่ ศรษฐกิจ
หมุนเวียน ในขณะเดียวกันเราเองก็ม่งุ เน้นในการใช้วตั ถุดิบทางเลือก และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดทังห่วงโซ่คณ
ุ ค่า” โดย TDI แบบหมุนเวียนนีมาใน
รูปแบบของโซลูชนแบบดรอปอิ
ั
น ซึงหมายความว่าลูกค้าของเราสามารถนําไปใช้ใน
กระบวนการผลิตทีมีอยู่ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งมีการปรับเปลียนทางเทคนิค
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ในอนาคตจะมีการผลิตรองเท้ากีฬาด้วย TDI แบบหมุนเวียนจากโคเวสโตร

โฟมโพลียรู ีเทน (PU) ชนิดยืดหยุ่นทีผลิตจาก TDI และ polyols แบบสายโซ่ยาว (Long
Chain) เป็ นวัตดุดิบทีสําคัญในการผลิตเบาะรองนังและทีนอน โดย TDI แบบหมุนเวียน
ตอบโจทย์ความต้องการสําหรับการผลิตทียังยืนมากขึน โดยทียังคงไว้ซงคุ
ึ ณภาพทีดี มี
ความนุ่มสบาย และยังระบายอากาศได้ดี เช่นเดียวกับ TDI ทีใช้ฟอสซิลในการผลิต
นอกจากนียังตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ทีกําลังมองหาวัตถุดิบ
ทางเลือกสําหรับเบาะในรถยนต์ทีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Sinomax เป็ นผู้ริเริมเพือความยังยืน
เมือปลายปี ทีแล้วโคเวสโตรได้ลงนามในสัญญาทางการค้ากับบริษัท Sinomax ซึงเป็ น
ผูผ้ ลิต และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โพลียรู ีเทนระดับโลกในประเทศจีน ซึงทังสองบริษัทมี
ความมุ่งมันในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ Sinomax ต้องการทีจะเป็ นลูกค้ารายแรก
ทีใช้ TDI แบบใหม่ เพือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง TDI แบบสมดุลมวล
สารนีมาจากโรงงานผลิตของโคเวสโตรในเซียงไฮ้ ประเทศจีน ซึงได้รบั การรับรอง ISCC
PLUS และสามารถจัดส่งได้ทวโลก
ั
ทําให้โคเวสโตรสามารถมอบ TDI แบบสมดุลมวล
สารได้มากขึน
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วิธีในการทําสมดุลมวลสารนัน วัตถุดิบทีได้จากมวลชีวภาพ หรือของเสียจะถูกนําไป
สกัดวัตถุดิบ และใช้หลักคณิตศาสตร์มาคํานวณคุณลักษณะและผลิตออกมาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ซึงจะช่วยประหยัดวัตถุดิบฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะ
ทียังคงคุณภาพไว้ไม่ต่างจากการผลิตด้วยฟอสซิลอย่างเดียว โดยผูผ้ ลิตสามารถใช้สตู ร
ผลิต อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตเดิม โดยทีสามารถเปลียนไปเป็ นผลิตภัณฑ์ทมีี
ความยังยืนมากขึน และช่วยบรรลุเป้าหมายทางสภาพภูมิอากาศได้อีกด้วย
1

TDI แบบหมุนเวียนทีผลิตโดยใช้วิธีสมดุลมวลสาร โดยใช้วตั ถุดิบหมุนเวียน จากชีว
มวลบริสทุ ธิ ของเสียชีวภาพ และสารตกค้าง ในการผลิต TDI หมุนเวียน แบบสมดุลมวล
สาร ซึงใช้หลักคณิตศาสตร์มาคํานวณคุณลักษณะและผลิตออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์
2

การประเมินภายในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ทังแต่การเป็ นวัตถุดิบ จนจบกระบวนการผลิต
ของโคเวสโตร โดยวิธีการของ LCA ของเราเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 14040 และ
14044 คํานึงถึงต้นกําเนิดทางชีวภาพของคาร์บอน ตามข้อมูลเบืองต้นจากห่วงโซ่
อุปทาน ไม่มีการใช้มาตรการชดเชย
3

"การผลิตทีมีความเป็ นกลางทางสภาพภูมิอากาศ" ซึงเป็ นเป้าหมายของโคเวสโตร คือ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็ นศูนย์ภายในปี 2035 สําหรับกิจกรรมใน scope
1 และ scope 2
เกียวกับโคเวสโตร
โคเวสโตรเป็ นหนึงในผูผ้ ลิตวัส ดุโพลิเมอร์แ ละส่ว นประกอบทางโพลิเมอร์คุณ ภาพสูงชันนํา ของโลก ด้ว ย
นวัต กรรมผลิต ภัณ ฑ์ กระบวนการ และวิธีก าร บริษัท ช่ว ยส่งเสริ มความยังยืน และคุณภาพชีวิต ในหลายแง่มุม
โคเวสโตร ให้บ ริก ารลูกค้าทัวโลกในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การเดินทางและการขนส่ง อาคารและทีอยู่อาศัย
ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็ก ทรอนิกส์ นอกจากนี โพลีเมอร์จากโคเวสโตร ยังใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น กีฬาและสัน ทนาการ เครืองสํา อางและสุขภาพ ตลอดจนในอุต สาหกรรมเคมีด้วย
กลุ่มบริษัทโคเวสโตรมุ่งทีจะมีค วามเป็ น กลางทางสภาพภูมิอากาศและการลดปริมาณการปล่อ ยก๊าซเรือน
กระจกให้เป็ นศูน ย์ภายในปี ค.ศ. 2035 สํา หรับ กิจกรรมใน scope 1 และ scope 2 และโคเวสโตรสร้า ง
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ยอดขายได้ป ระมาณ 15.9 พันล้า นยูโรในปี งบประมาณ 2564 บริษัท มีโรงงานผลิต 50 แห่งทัวโลกและมี
พนักงานประมาณ 17,900 คน (คํานวณจากจํานวนพนัก งานประจํา ) ณ สินปี 2564
ข้อความทีบ่งชี ถึงอนาคต
ข่าวประชาสัมพัน ธ์ชินนีอาจมีข้อความทีบ่งชี ถึงอนาคต โดยใช้ข ้อสัน นิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวส
โตร เอจี เป็ น พืนฐาน ปั จจัยด้า นความเสียงทีคาดการณ์ได้และทีคาดการณ์ไม่ไ ด้ ความไม่แ น่น อน และปั จจัย
อื นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูล ทีแตกต่า งกัน อย่างมีนัยยะสํา คัญ ทังด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทาง
การเงิน ผลการดํา เนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปั จจัยต่า งๆ เหล่า นี หมายรวมถึ งปั จจัย ที
อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึงสามารถเข้า ถึงข้อ มูลได้ทีเว็บไซต์โคเวส
โตร http://www.covestro.com ทังนี โคเวสโตรจะไม่ข อรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี ถึงอนาคต
ต่างๆ หรือการเปลียนแปลงเพือให้ตรงตามสถานการณ์ห รือ การพัฒนาในอนาคต
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