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ศูนยเ์ทคโนโลยีแห่งใหม่ในเมือง Leverkusen 

การส่งเสริมและผลักดนัการใช้พลังงานลม 

• การลงทุนด้านนวัตกรรม: 
โคเวสโตรคิดค้นโซลูช่ันส าหรับวัสดุท่ีใช้ในการผลิตพลังงานท่ีย่ังยืน ภายใน 
Wind Technology Center 

• การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับเรซ่ิน PUR สูตรใหม่ 
ด้วยการร่วมมือกับลูกค้า 

• การจ าลองกระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด 

 
ทีมงานใน Wind Technology Center ของโคเวสโตร ©Covestro 

เสน้ทางสู่การผลิตพลงังานทางเลือก: โคเวสโตรไดพ้ัฒนานวัตกรรมเรซ่ิน PUR 
ส าหรบัใชใ้นผลิตใบพดักังหนัลมที่ Wind Technology Center แห่งใหม่ 
ซ่ึงถือเป็นประโยชนท์ัง้กับบริษัทโคเวสโตร ลูกค้าของเรา รวมถึงสิ่งแวดลอ้มด้วย 
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"การพัฒนาเรซ่ินเหล่านีมี้ความส าคญัมากส าหรบัเรา และช่วยเพิ่มการใชพ้ลงังานทางเลือก 
และส่งเสริมกลยุทธข์องเราในการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์ย่างยั่งยืน 
เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ" Klaus Franken ต าแหน่ง Head of Application 
Development ท่ี          โคเวสโตร กล่าว "เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
อุตสาหกรรมพลงังานลมจะตอ้งพบกับกับความทา้ทายอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า 
ซ่ึงโคเวสโตรสามารถช่วยใหล้กูคา้ของเราสามารถผลิตใบพัดโรเตอรไ์ดเ้ร็วขึน้ 
และยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายไดม้ากขึน้อีกด้วย และในขณะเดียวกัน 
คุณสมบติัของใบพดัที่ถูกพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ ก็จะช่วยใหส้ามารถสกัดพลงังานไดม้ากขึน้ 
และมีอายุการใชง้านยาวนานขึน้ดว้ย” 

 
ทัง้เรซิ่นสูตรเดิมและสูตรใหม่ ไดร้บัการพฒันาและทดสอบใน Wind Technology Center ในเมือง Leverkusen @ 
Covestro 

การร่วมมืออยา่งใกลช้ิดกับลูกค้า 

เป้าหมายของ Wind Technology Center คือการพัฒนาวสัดุที่มีความทนทาน 
ซ่ึงเป็นคุณสมบติัที่ส  าคญัส าหรับใบพดั เช่น ความแข็งแรง ความฝืด และความทนทานต่ออุณหภูมิ 
ผลิตภณัฑท์ี่มีอยู่ไดร้บัการปรบัปรุง และมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทดสอบใหม่ทัง้หมด 
และเรายงัไดพ้ัฒนาเทคโนโลยีที่ประยุกตเ์พื่อการใชง้านของลกูค้า 
ซ่ึงเราไดท้ างานใกลชิ้ดกับลูกคา้ของเรา Klaus Franken อธิบายว่า 
"เราสามารถจ าลองกระบวนการผลิตของลกูค้า และแสดงใหพ้วกเขาเห็นว่าเรซ่ิน PUR 
ของเรานัน้สามารถช่วยทัง้ด้านการออกแบบใบมีดโรเตอร ์
และยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใหกั้บกระบวนการผลิตอีกดว้ย" 
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โคเวสโตรใหค้วามส าคญัในการปรบัแต่งผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกับความตอ้งการของลกูค้า 
นั่นคือเหตุผลว่าท าไมเราถึงไดมี้การร่วมลงทุนกับผูผ้ลิตกังหนัลมในยุโรปและเอเชีย 
ซ่ึงเราไดมี้การสรา้งและทดสอบตน้แบบกันที่นี่ 

โดยศูนยเ์ทคโนโลยีของเราตัง้อยู่ในเมือง Leverkusen 
ประเทศเยอรนีซ่ึงไดเ้ปิดด าเนินการเม่ือตน้ปีที่ผ่านมา โดยประกอบไปดว้ยสองส่วนที่เช่ือมต่อกัน 
ไดแ้ก่ : พืน้ที่ของหอ้งปฏิบติัการส าหรบัการพัฒนาสารเคมี และ การขยายขนาดโรงงานใหใ้หญ่ขึน้ 
ส าหรบักระบวนการทางเทคโนโลยีและการพฒันาแอปพลิเคชั่น 

 
การพฒันาสารเคมี และ เทคโนโลยีประยุกตเ์พ่ือการใชง้าน มาควบคู่กันท่ี Wind Technology Center ในเมือง 
Leverkusen © Covestro 

การพฒันาและการใช้งาน ต้องมาควบคู่กัน 

ศูนยน์ีใ้หค้วามส าคญัในเรื่องของ "การพฒันาสารเคมี และเทคโนโลยีประยุกตเ์พื่อการใชง้าน 
ซ่ึงจะตอ้งมาควบคู่กัน ย่ิงไปกว่านัน้ 
การท างานใกลชิ้ดกันจะช่วยใหส้ามารถแลกเปลี่ยนขอ้มลูทางตรงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึน้ 
โดยใชท้รพัยากรที่เหมือนกัน และโครงสรา้งพืน้ฐานเดียวกัน 
และมองเห็นกระบวนการไดอ้ย่างครอบคลมุ รวดเร็ว และไดต้ามผลที่ตอ้งการ 
นอกจากนีเ้รายงัสามารถน าเสนอนวตักรรมโซลชูั่นใหม่ๆ ใหแ้ก่ลูกค้าของเราอีกดว้ย" Frank Grimberg 
ต าแหน่ง Technical Center Manage อธิบายว่า 
"เราใหค้วามส าคัญในเรื่องของความปลอดภยัของกระบวนการผลิตภายในโรงงาน 
มีการป้องกันการระเบิด และความปลอดภัยของเครื่องจกัร 
เพราะความปลอดภัยในการท างานเป็นสิ่งส าคญัที่สดุส าหรบัเรา " Tobias Wollersheim ต าแหน่ง 
Project Management ซ่ึงรบัผิดชอบในการวางแผนและด าเนินการลงทุน กล่าวอธิบาย 
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อีกประการหนึ่ง: ศูนย์เทคโนโลยีแห่งนี ้ช่วยใหโ้คเวสโตรถูกสนใจในฐานะนายจ้างและผูล้งทุน 
ดว้ยต าแหน่งงานใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ซ่ึงกระตุ้นความใฝ่รู ้และความหลากหลาย 
โดยโคเวสโตรไดน้ าช่างเทคนิคทางเคมีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารบั 
การฝึกอบรมเก่ียวกับการควบคุมเครื่องจักรอย่างเขม้งวด 
ทัง้ในเรื่องของกระบวนการและเทคโนโลยีเครื่องจักร 

อ้างอิง 

"การพัฒนาเรซ่ินเหล่านีมี้ความส าคญัมากส าหรบัเรา และช่วยเพิ่มการใชพ้ลงังานทางเลือก 
และส่งเสริมกลยุทธ์ิของเราในการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์ย่างยั่งยืน 
เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
อุตสาหกรรมพลงังานลมจะตอ้งพบกับกับความทา้ทายอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า 
ซ่ึงโคเวสโตรสามารถช่วยใหล้กูคา้ของเราสามารถผลิตใบพัดโรเตอรไ์ดเ้ร็วขึน้ 
และยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายไดม้ากขึน้อีกด้วย และในขณะเดียวกัน 
คุณสมบติัของใบพดัที่ถูกพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ ก็จะช่วยใหส้ามารถสกัดพลงังานไดม้ากขึน้ 
และมีอายุการใชง้านยาวนานขึน้ดว้ย” 

"เราสามารถจ าลองกระบวนการผลิตของลกูค้า และแสดงใหพ้วกเขาเห็นว่าเรซ่ิน PUR 
ของเรานัน้สามารถช่วยทัง้ด้านการออกแบบใบมีดโรเตอร ์
และยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใหกั้บกระบวนการผลิตอีกดว้ย" 

Klaus Franken, Head of Application Development Wind and Pultrusion at Covestro 

"การพัฒนาสารเคมี และเทคโนโลยีประยุกตเ์พื่อการใชง้าน ซ่ึงจะตอ้งมาควบคู่กัน ย่ิงไปกว่านัน้ 
การท างานใกลชิ้ดกันจะช่วยใหส้ามารถแลกเปลี่ยนขอ้มลูทางตรงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึน้ 
โดยใชท้รพัยากรที่เหมือนกัน และโครงสรา้งพืน้ฐานเดียวกัน 
และมองเห็นกระบวนการไดอ้ย่างครอบคลมุ รวดเร็ว และไดต้ามผลที่ตอ้งการ 
นอกจากนีเ้รายงัสามารถน าเสนอนวตักรรมโซลชูั่นใหม่ๆ ใหแ้ก่ลูกค้าของเราอีกดว้ย" 

Frank Grimberg, Head of Competence Center Urethanes at Covestro 

“เราใหค้วามส าคญัในเรื่องของความปลอดภยัของกระบวนการผลิตภายในโรงงาน 
มีการป้องกันการระเบิด และความปลอดภัยของเครื่องจกัร 
เพราะความปลอดภัยในการท างานเป็นสิ่งส าคญัที่สดุส าหรบัเรา ” 

Tobias Wollersheim, Senior Project Engineer at Covestro 
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เก่ียวกับโคเวสโตร 

 
โค เวสโตรเ ป็นหน่ึงในผู้ผ ลิตวัสดุ โพลิ เมอร์และส่วนประกอบทางโพลิ เมอร์คุณภาพสูงชั้นน าของโลก 
ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตในหลายแง่มุม 
โคเวสโตร ให้บริการลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การเดินทางและการขนส่ง อาคารและท่ีอยู่อาศัย 
ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้โพลีเมอรจ์ากโคเวสโตร ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
กีฬาและสนัทนาการ เครื่องส าอางและสุขภาพ ตลอดจนในอุตสาหกรรมเคมีดว้ย 

 
เรามุ่งมั่นในการกา้วไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และตัง้เป้าสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ ภายในปี 
ค.ศ. 2035 (scope 1 และ scope 2) และสร้างยอดขายได้ประมาณ 15.9 พันล้านยูโรในปีงบประมาณ 2564 
โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ 17,900 คน (ค านวณจากจ านวนพนักงานประจ า) ณ 
สิน้ปี 2564 

 
ข้อความท่ีบ่งชีถ้ึงอนาคต 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ชิน้นีอ้าจมีขอ้ความท่ีบ่งชีถ้ึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี 
เป็นพื ้นฐาน ปัจจัยด้านความเส่ียงท่ีคาดการณ์ได้และท่ีคาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ 
อาจส่งผลต่อข้อมูลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน 
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น อ น า ค ต  โ ด ย ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ  เ ห ล่ า นี้  
หมายรวมถึงปัจจัยท่ีอยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์โคเวสโตร 
www.covestro.com ทั้ ง นี้  โ ค เ วส โตรจะไม่ขอรับ ผิดชอบในการอัพเด ทข้อความบ่งชี ้ถึ งอนาคตต่างๆ 
หรือการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหต้รงตามสถานการณห์รือการพฒันาในอนาคต      


