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Companiile caută din ce în ce mai mult noi modalități de a îm-
bunătăți eficiența producției pentru a îndeplini obiectivele sociale 
și politice în ceea ce privește protecția mediului. În același timp, 
acestea doresc să contracareze presiunea tot mai mare a costurilor 
în cel mai bun mod posibil. În acest sens, subiectul eficienței ener-
getice devine din ce în ce mai important. Acesta include două do-
menii importante pentru companii: Pe de o parte, utilizarea eficientă 
a energiei în producție ajută la reducerea costurilor. Pe de altă parte, 
consumul redus de energie ajută companiile să își atingă obiectivele 
de sustenabilitate. Utilizarea lubrifianților speciali este o abordare 
simplă și adesea subestimată pe care companiile o pot adopta la un 
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cost relativ mic pentru a-și reduce semnificativ consumul de ener-
gie și, prin urmare, emisiile directe sau indirecte de CO2. În plus, 
lubrifianții de înaltă performanță permit prelungirea intervalelor de re-
lubrifiere, reducând astfel risipa. Aspect secundar pozitiv: Costurile 
de exploatare pot fi de asemenea reduse substanțial in acest fel. 
Aici, posibilitățile sunt enorme și departe de a fi epuizate. Serviciile 
de consultanță, cum ar fi serviciile KlüberEnergy ale specialistului 
în tribologie Klüber Lubrication oferă o abordare sistematică pentru 
identificarea și realizarea optimizării.

Eficiență energetică 
Cum pot companiile să își sporească eficiența energetică și să obțină 

obiectivele lor de sustenabilitate cu ajutorul lubrifianților speciali.
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Eficiența energetică: din ce în ce mai importantă

pentru companii

Multe companii au deja implementate proiecte și programe de 
economisire a energiei pentru a îmbunătăți eficiența energetică și 
a materialelor instalațiilor. Până acum, însă, aceste abordări s-au 
limitat în principal la posibilitățile evidente, cum ar fi înlocuirea 
dispozitivelor vechi cu altele noi, mai eficiente din punct de vedere 
energetic. Rolul lubrifianților, care pot avea un impact mare, este 
adesea trecut cu vederea. Selecția inteligentă a lubrifiantului de 
specialitate, potrivită precis aplicației, oferă posibilități neimaginate 
de economisire a energiei. În ceea ce privește timpul de amortiza-
re, lubrifianții dau adesea rezultate mult mai bune decât modificări-
le și renovările costisitoare de proiectare.

Măsurile de eficiență energetică stabilite sunt adesea asociate cu 
cheltuieli financiare considerabile. Cu toate acestea, este crucial
pentru producătorii industriali ca beneficiile eficienței energetice și 
durabilitatea sporită asociată depășesc costurile. Lubrifianții oferă 
noi modalități de a atinge obiectivele de sustenabilitate, costuri mai 
mici și un echilibru energetic îmbunătățit prin măsuri simple, fără 
modificări majore de proiectare.

Îmbunătățirile de eficiență realizate cu

lubrifianții trebuie să fie demonstrabili

Optimizarea în ceea ce privește eficiența energetică prin lubrifianți, 
precum și cuantificarea sau dovada monetară a acesteia, nu este 
simplă.

Prin urmare, pentru a obține o eficiență energetică deosebit de 
ridicată, trebuie luat în considerare nu numai lubrifiantul, ci întregul 
sistem. Măsuri cum ar fi curățarea, schimbarea garniturilor și selec-
tarea gradului optim de vâscozitate, precum și alte măsuri, joacă, de 
asemenea, un rol major. O declarație validă despre eficiența ener-
getică a unei soluții de lubrifiant poate fi făcută doar pe baza unei 
comparații înainte/după. Un indicator pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice este reducerea temperaturii la aplicarea 

Noi soluții de eficiență energetică.

Soluțiile KlüberEnergy sunt mai eficiente decât soluțiile alternative convenți-
onale
Accentul se pune nu numai pe economii în procente, ci și pe economii reale ale 
costurilor cu energie, kWh, CO2 și pragul de rentabilitate/ROI
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ROI: 1,7 ani ROI: 8,3 ani

Eficienta energetica

Iniţial:
€ 50,000

Economii/an:
30.000 €

Module solare

Iniţial:
100.000 €

Economii/an:
12.000 €

Noi soluții de eficiență energetică

Eficiență energetică

Modul solar

Caz de afaceri – compresoare

Compresor
Aspecte tehnice:
 – Ore de funcționare: 7.600 ore
 – Cantitate de umplere: 40 litri
 – Consum mediu de energie: 100 kW
 – Prețul energiei: 0,13 EUR/kWh

Analiză financiară:
 – Investiție: 460 EUR
 – Economie anuală: 2.717 EUR
 – Timp de rambursare: 2 luni

Impactul asupra mediului:
 – Consum anual de energie: 836 MWh
 – Economie anuală de energie: 20,9 MWh
 – Economie de CO2: 12,5 tone

Caz de afaceri – unelte

Mixer intern în industria anvelopelor:
 – Ore de funcționare: 7.680 ore
 – Cantitate de umplere: 1.400 litri
 – Consum mediu de energie: 766 kW
 – Prețul energiei: 0,10 EUR/kWh

Analiză financiară:
 – Investiție: 10.430 EUR
 – Economie anuală: 14.846 EUR
 – Timp de rambursare: 8 luni

Impactul asupra mediului:
 – Consumul timpuriu de energie: 5.883 MWh
 – Economie anuală de energie: 165 MWh
 – Economie de CO2: 100,6 tone
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Un proiect KlüberEnergy include sondajul profesional al
potențialului de economisire în sistemele tribologice, măsurarea 
consumului de energie înainte și după introducerea soluției, analiza 
profesională a datelor măsurate și traducerea rezultatelor măsură-
torilor în informații concrete despre economiile financiare realizate. 
Pe baza analizei sistemului tribologic, se selectează un lubrifiant 
de înaltă performanță pentru utilizare după prima măsurare. Apoi 
se efectuează a doua măsurătoare. În plus, instalația în cauză este 
analizată holistic.

Servicii KlüberEnergy

Cu KlüberEnergy, Klüber Lubrication a dezvoltat un serviciu care 
ajută la identificarea și realizarea sistematică a potențialului existent 
pentru creșterea eficienței unei companii. Proiectele KlüberEnergy 
oferă avantajul de a se realiza economii demonstrabile de costuri 
de energie cu un efort relativ mic din partea clientului. Împreună 
cu clientul respectiv, Klüber Lubrication dezvoltă o soluție pentru 
condițiile specifice respective care nu se limitează la simple reco-
mandări de lubrifianți.

KlüberEnergy – abordarea consultativă

Serviciul 
KlüberEnergy

Domeniul 
ofertei

Beneficiul 
clientului

Consultanță 
energetică

Măsura 
energetică

Analiza 
energetică

Raport 
(economie 
de energie/
costuri)

Evaluarea aplicațiilor și raportarea 
potențialului de economisire a 
energiei

Baza deciziei privind analizele 
și măsurătorile ulterioare sau 
implementarea directă a unei 
soluții

Măsurarea profesională a 
consumului de energie și 
înregistrarea factorilor de 
influență relevanți înainte și 
după optimizare

Măsurarea consumului de 
energie la nivel de mașină

Analiza corelației dintre consumul 
de energie și factorii de influență 
ai acestuia

Transparență completă a 
economiilor și consumului de 
energie, fiabilitate ridicată a 
rezultatelor măsurătorilor

Traducerea rezultatelor analizei. 
Informații despre valorile 
caracteristice relevante, cum ar 
fi kWh economisit, EUR și tone 
de CO2

Cea mai bună bază posibilă 
pentru decizii de investiții și 
acțiuni ulterioare
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Reglementări de audit mai stricte cu ISO 50003

Pentru tot mai multe companii, certificarea managementului energiei 
și resurselor lor joacă un rol important. Odată cu noua versiune a ISO 
50003, care a intrat în vigoare în 2017, au loc schimbări fundamentale 
pentru companiile cu un sistem de management energetic certificat. 
În conformitate cu standardul, auditorii solicită dovada măsurii de 
eficiență energetică, care este în general confirmată prin măsurători. 
Atât pentru certificarea inițială, cât și pentru recertificare, companiile 
trebuie, prin urmare, să demonstreze că își îmbunătățesc continuu 
eficiența energetică. În acest scop, KlüberEnergy oferă o soluție siste-
matică care sprijină companiile în atingerea obiectivelor lor și validarea 
îmbunătățirilor.

Inovatorul Klüber Lubrication 

Klüber Lubrication combină experiența acumulată din
mulți ani de cercetare fundamentală amplă, numeroase proiecte 
de servicii KlüberEnergy și feedback de la piață pentru a dezvolta 
soluții de lubrifianți eficiente din punct de vedere energetic care ajută 
utilizatorii într-o gamă largă de industrii pentru a-și reduce consumul 
de energie.


