KOMPLEXNÍ
ENERGETICKÁ
ÚČINNOST
Zachovat zdroje – myslet komplexně

SMĚR
VÝVOJE
Všestranný prospěch: efektivní
využívání energie v každém ohledu.
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Společnost ARBURG se při podnikání chová prozíravě a ohleduplně
– sídlí v regionu s vysokou rekreační hodnotou. Jednotlivé aktivity
společnosti zahrnují vysoce moderní
technickou infrastrukturu. Potřebné
zdroje jsou využívány co nejlépe a
současně chrání životní prostředí
a přírodu díky umožněné energeticky nejúčinnější výrobě a správě.
Jinými slovy: ARBURG je společnost,
která skutečně působí v souladu se
svým prostředím.
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Společníci (zleva) Eugen Hehl, Juliane Hehl,
Michael Hehl a Renate Keinath:
„Přijímáme sociální, environmentální a
energeticky-politickou odpovědnost.“

ENERGETICKÁ ÚČINNOST:
STRATEGICKÝ ZÁKLAD
// Jsme o tom přesvědčeni: komplexní vnímání a jednání jsou klíčové pro vyšší
energetickou účinnost a hospodárnost. Naše strategie v oblasti „podnikové
energetické účinnosti“ a „energeticky efektivních produktů“ se proto neliší –
jde o dvě strany téže mince. Ať už se jedná o výrobu nebo o technologie
společnosti ARBURG: obojí vychází ze stejných zásad a směrnic. Obojí musí
pracovat s maximálním ziskem a úsporností. To je nakonec důvod, proč je naše
velmi úspěšná výroba pro celý svět centralizovaná na jediném místě!
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ENERGETICKÁ ÚČINNOST
NÁS VŽDYCKY ZAJÍMALA.
Naše filozofie

Náš cíl

Expanze s průkopnickým řešením

Mezioborová iniciativa „Komplexní

staveb a racionální výrobní technologií

energetická účinnost“ má velmi široký

na jedné straně. Obchodní úspěch s

strategický záběr: kromě podnikových

výkonnými produkty a komplexním po-

a výrobních opatření posuzujeme z

radenstvím na straně druhé. Abychom

hlediska energetické účinnosti i náš

mohli být dlouhodobě efektivní, musí

kompletní sortiment služeb. Spoléhá-

být oba aspekty směřování podniku

me vesměs na vysoce kvalitní inovativní

koordinovány. A to vše musí být zase

technologie. Bez kompromisů. Tím

podřízeno šetrnému zacházení s ome-

přispíváme také k úsilí našich zákazníků

zenými přírodními zdroji. A právě to je

o energetickou účinnost. Naše celosvě-

důvod, proč vždy stojíme v čele pokro-

tová informační kampaň o technolo-

ku! V roce 2012 byla např. společnost

gických možnostech úspory energie při

ARBURG jednou z prvních společností s

vstřikování to jasně dokazuje.

trojnásobnou certifikací.

3NÁSOBNÁ
CERTIFIKACE
podle ISO 9001, 14001 a 50001 –
kvalita, ekologie a energie
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VÝROBNÍ TECHNOLOGIE: INOVACE
SE SNOUBÍ S EFEKTIVITOU
// „Made by ARBURG – Made in Germany“: I v éře globalizace je naše výroba
centralizovaná na jediném místě v Německu – hospodárně a za konkurenční ceny! To však vyžaduje, abychom neustále modernizovali a rozvíjeli naše
výrobní procesy prostřednictvím dalšího vývoje. K tomu je zapotřebí velmi
úzká souhra mezi konstrukcí dílů, plánováním výroby a výrobní technologií. Za tímto účelem sledujeme celý řetězec tvorby hodnot. Cílem je úspora
materiálu, zkrácení doby zpracování, výrobních operací a prostojů strojů a
eliminace produkce vadného zboží. Z toho pak plynou výhody i všem našim
zákazníkům.
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Zachovat zdroje zvýšit kvalitu
Inovované výrobní procesy v kombinaci

Díky inovativnímu neoxidačnímu proce-

s pokročilými materiály pro výrobu:

su (ARNOX) společnosti ARBURG jsme

V důsledku toho může být v oblasti

v mnoha aspektech výrazně zlepšili

povrchové technologie ušetřeno několi-

sloupky našich vstřikovacích strojů

kanásobně více energie. Ekonomické

ALLROUNDER: menší průtah, vyšší

a ekologické požadavky jsme trvale

únavová odolnost a silnější ochrana

uvedli do souladu např. postupným

proti korozi. Navíc zde vzniká klasická

zrušením nitridování v solné lázni a za-

situace oboustranného prospěchu. Naši

vedením plazmového nitridování v naší

zákazníci profitují z vysoce kvalitních

výrobě již v roce 1994. Tato zušlech-

materiálů, společnost ARBURG z hos-

ťovací metoda je nejen ekologičtější a

podárného, energeticky úsporného a

energeticky úspornější, ale dochází díky

ekologického výrobního procesu.

ní k výraznému zlepšení antikorozní
ochrany ošetřených dílů. To eliminuje
potřebu časově náročného a nákladného broušení a dodatečných oprav.

Práškové lakování a plazmové nitridování:
zákazníci i společnost ARBURG mají stejnou
měrou prospěch z využití inovativních procesů.
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Úspora materiálu a zpracování
Odlitky a výkovky, které jsou finalizovány ve společnosti ARBURG, jsou již předem připraveny tak, aby na dokončení stačil jen minimální přídavek na obrábění.
Vychází se při tom z úzké spolupráce mezi konstrukcí a výrobou. Díky takovýmto
geometricky co nejpřesnějším obrobkům můžete ušetřit hned dvakrát: Na jedné
straně dochází k velkému zvýšení efektivity v oblasti materiálových nákladů, na
druhé straně se šetří čas při výrobě v důsledku úspory třískového obrábění. Také
použití speciálních metod, jako je třecí svařování, pomáhá snižovat náklady energeticky náročného třískového obrábění. Díky tomuto inovativnímu spojování kovů
rotací a tlakem lze spojit nejrůznější tvary a materiály.

Speciální třecí svařování: výrazná
minimalizace energeticky náročného
třískového obrábění.

Vstřikované výlisky s optimalizovanou
strukturou: možnost vysokého
zatížení s minimálními nároky na
množství materiálu.
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Cílená minimalizace
počtu výrobních operací
Dalším cílem, na který se zaměřuje-

Důsledné uplatňování postupů, které

me, je optimalizovaný návrh lehkých

šetří materiál a energii, například

plechových konstrukcí. Díky nepřetr-

snížením odpadu! Tímto způsobem

žité inovaci a údržbě našich modelů

jsou např. stojany strojů nebo dveře

ALLROUNDER jsme schopni opako-

rozvaděčů vyrobeny jako složité ohýba-

vaně nahrazovat vstupní materiály při

né díly nebo hluboce tažené součásti v

zachování stejné úrovně kvality. I zde

jedné operaci. To je dosaženo spojením

dosahujeme energetickou a náklado-

strojů na tváření plechu s automatic-

vou účinnost kombinovaným postu-

kými svařovacími systémy. Stejně tak

pem: Použití nejmodernější technologie

pomáhá skryté bodové svařování, které

strojů a zařízení, která spojují několik

se používá místo švového svařování.

pracovních operací.

Kvalifikovaní zaměstnanci přemýšlejí a
jednají v duchu energetické účinnosti.

Moderní zpracování plechů:
energeticky optimalizované
sloučení výrobních procesů.
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Flexibilita pro malé výrobní série:
vysoce automatizované výrobní
buňky spojují pracovní operace.

i
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Další informace:
prospekt Smart Factory

NAPLŇUJEME EFEKTIVITU
POMOCÍ DIGITALIZACE!
Síťové propojení výroby
Efektivní organizace a plánování výroby

•

inteligentní výrobní prostředky:

spočívá především v maximalizaci doby

integrovaný RFID čip identifikuje

chodu a minimalizaci prostojů. Navíc

nástroje a eviduje aktuální

je nutno zamezit výskytu vadných výrobků. Protože tím dochází mimo jiné

životnost;
•

flexibilní výrobní systémy: propojení

ke zbytečné spotřebě energie. V zájmu

skladů, přípravných stanic a obrá-

maximálního využití našich výrobních

běcích strojů.

kapacit a trvale vysoké úrovně kvality
Právě včas a na místě:
komponenty poskytují informace
pro inteligentní tok materiálu.

se důsledně zaměřujeme na postupnou

Jsme vždy komplexní. S ohledem

digitalizaci. Dobrým příkladem jsou:

na naše životní prostředí – a naše

•

automatické podrobné plánování:

zákazníky. Výrobní program společnosti

denně se aktualizují priority a vizua-

ARBURG proto zahrnuje všechny po-

lizují nedostatky;

třebné prvky pro komplexní digitalizaci.

systém řízení dopravy se schopností

Dobrým příkladem je náš systém Ma-

vlastní organizace: optimalizace

nufacturing Execution System (MES),

tras a minimalizace jízd naprázdno;

který je speciálně navržen pro vstřiko-

rozšířený management údržby:

vací lisovny – systém řídicího počítače

pravidelná a dokumentovaná

ARBURG (ALS).

•

•

kontrola strojů;

Systém řízení dopravy každý den automaticky
koordinuje více než

3500

PŘEPRAV
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TECHNOLOGIE BUDOV:
ÚSPORA ENERGIE JE PROGRAM
// Spotřebu energie výrobních závodů a budov průběžně zaznamenáváme, sledujeme a vyhodnocujeme, abychom nakonec získali jasná čísla a představu o toku
energií. Primárně nám jde o snížení spotřeby energie, například plošným používáním frekvenčně regulovaných elektromotorů ve vzduchotechnice. Do našich úvah
navíc vstupují přírodní zdroje, jako je sluneční záření. Hledáme způsoby, jak zvýšit
efektivitu využití energie, například zlepšením tepelné izolace.
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Teplo a elektřina z plynu:
Vysoce efektivní využití
primární energie kogeneračními jednotkami.
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Plánování s
optimalizací energie

Síťové propojení
technologií budov

Prozíravé cílení opatření jako povin-

Ať už se jedná o kogenerační jednotky,

nost: při projektování nových staveb-

chladicí zařízení nebo o ventilační sys-

ních úseků a rekonstrukcí je důležitým

témy: celá infrastruktura je ve společ-

kritériem energeticky optimalizovaná

nosti ARBURG propojena sítí prostřed-

výstavba. Například využitím vysoce

nictvím systému řízení budov (GLT).

kvalitní izolace nebo přírodní klima-

Tento „nástroj pro kontrolu a správu“

tizace za pomoci slunečního záření,

již od roku 1983 řídí ve společnosti

zastínění a proudění venkovního vzdu-

využívání energie a klimatizaci. Vysoce

chu. Pro tento účel využíváme moderní

automatizovaný, inteligentní – prostě

plášťové systémy a prosklení. Nízkotep-

„smart“. Jde například o střešní světlíky

lotní vytápění zajišťuje potřebné teplo

a žaluzie, které jsou aktivovány v zá-

v rozlehlých stavebních komplexech

vislosti na údajích z vlastní meteorolo-

společnosti ARBURG. Základní potřebu

gické stanice. Pokud se otevřou okna,

tepla zajišťují vysoce účinné kogenerač-

vypne se tím ventilace. Noční chlad se

ní jednotky. Stlačený vzduch zpracová-

využívá k provětrání budov. Vypnutím

váme decentralizovaně a tím snižujeme

ventilačních jednotek nebo snížením je-

ztráty v rozvodech. Díky pohybovým

jich otáček lze rozložit potřebu energie

čidlům a stmívačům šetříme energii

tak, aby nedocházelo k nežádoucím

na osvětlení.

špičkám. Tato inteligentní optimalizace
maximální zátěže preventivně snižuje
náklady na energii.

Příroda jako vzor: využití
slunce, stínu a vzduchu
pro tepelný komfort.

Náš cíl „iniciativy úspory energie“ z
roku 1996: oproti předchozímu roku

1%

ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE
17

Cílená identifikace možností
úspor: instalované měřiče
evidují spotřebu energie.

Regulace vnitřního klimatu podle potřeby
Nedílnou a stále mimořádně účinnou součástí naší koncepce dodávky energie je
nízkoteplotní kaskádní zapojení. Díky němu se potřebná topná média zahřívají
energeticky úsporně pouze v rozsahu nezbytném pro jejich použití v různých
oblastech podniku. Topení, ventilace a chlazení jsou pod neustálým dohledem
a navíc se nepřetržitě přizpůsobují aktuálním podmínkám.
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Využívání obnovitelných zdrojů energie
Budovy jsou konstruovány tak, aby umožňovaly využití obnovitelných zdrojů energie všude tam, kde je to účelné. Proto používáme orientaci našich výrobních hal a
úhel sklonu střešních prostorů pro ideální umístění solárních systémů. Geotermální
zařízení pod zákaznickým centrem společnosti ARBURG přispívá k optimálnímu
zužitkování celkového tepelného potenciálu. Získané odpadní teplo lze uložit v
zemi a odtud je v případě potřeby „čerpat“. Chladem země lze dosáhnout teplotu
mezi 14 a 16 °C, a tím se dá budova mimořádně efektivně ochlazovat.

Přibližně

1 800 000 kWh

SOLÁRNÍ ENERGIE

vyrábí společnost ARBURG ročně
pomocí fotovoltaiky pro vlastní
potřebu
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Dobře vytápěné budovy:
plášť a podlahy jsou vytápěny
odpadním teplem z výroby.

Inteligentní interakce: také zařízení
ALLROUNDER ve zkušebním provozu
pomáhají vytápět budovy.

REKUPERACE TEPLA:
VÍCENÁSOBNÉ VYUŽITÍ ENERGIE
// Na jedné straně mají velké stavební plochy také odpovídající požadavky na teplo.
Na straně druhé vzniká v důsledku energeticky náročných výrobních procesů velké
množství odpadního tepla. Náš způsob uvažování s cílem najít řešení však nabízí
velké šance, zejména ty, které plynou z těchto obtížně změnitelných podmínek.
Díky komplexnímu řízení procesů se odpadní teplo ve společnosti ARBURG účinně
využívá, rekuperuje a podle potřeby rozvádí do různých topných okruhů.

Téměř

BEZPLATNÉ
VYTÁPĚNÍ
20
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Připraveno pro rekuperaci tepla: vodou
chlazená technologie zařízení ALLROUNDER.

Chlazení vodou
Odpadní teplo z odpadního vzdu-

Také toto řešení se zpětně odráží v na-

chu výrobních hal využíváme pomocí

šem produktovém portfoliu: V našich

tepelných výměníků vzduch-vzduch a

zařízeních ALLROUNDER a freeforemer

„tepelných článků“ zařízení „Econo-

jsou rozvaděče, hydraulická ústrojí a

vent“. Ale i odpadní teplo z výrobních

servomotory také chlazeny vodou.

zařízení, které je odváděno chladicí

Díky tomu má celá řada zákazníků

vodou, je účelně využíváno a ukládá-

společnosti ARBURG možnost využívat

no do země pomocí geotermálního

odpadní teplo a efektivně zužitkovat

systému. Proto jsou např. kompresory

energii. Individuální poradenství, jak

a chladicí nebo hydraulické systémy ve

tuto koncepci co nejlépe realizovat,

společnosti ARBURG zásadně chlazeny

poskytují rovněž odborníci společnosti

vodou. K tomu využíváme výměníky a

ARBURG.

tepelná čerpadla.

i
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Další informace:
spektrum služeb

Získání kapitálu z odpadního tepla
Společnost ARBURG spoléhá na moderní technologie rekuperace, aby spotřebovanou energii opakovaně využila. Do hry navíc vstupuje systém řízení tepla z výroby,
který zahrnuje všechny oblasti společnosti. Díky těmto cíleným opatřením jsme již
dokázali ušetřit značné množství primární energie a preventivně čelíme rostoucím
nákladům za energii. Ve společnosti ARBURG již mnoho let soustavně prosazujeme využívání odpadního tepla, které vzniká například při zkušebním provozu
zařízení ALLROUNDER, při přípravě stlačeného vzduchu a při výrobě elektřiny v
kogeneračních jednotkách. Tepelná energie shromážděná z celého podniku je využívána např. k nízkoteplotnímu vytápění budov, ale také k předehřevu a vysoušení
ve výrobních zařízeních.

Efektivní úprava stlačeného
vzduchu: Vzniklé

ODPADNÍ TEPLO Z

94 %
ZNOVUVYUŽITO
Dvojnásobné využití odpadního tepla:
zařízení Econovent ve výrobě.
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2018 ARBURG GmbH + Co KG | Sestavování všech údajů a technických informací bylo provedeno s největší pečlivostí, za správnost údajů však neposkytujeme žádnou
záruku. Jednotlivé obrázky a informace se mohou od aktuálního provedení stroje při dodání poněkud lišit. Směrodatným dokumentem pro instalaci a provoz stroje
je vždy platný návod na obsluhu dodaného stroje.
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680650_CZ_012019 · Změny vyhrazeny
Vytištěno v Německu

Zde je naše mediální
knihovna: obsáhlá,
vzrušující, zábavná.

