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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ 
З ПРОмИсЛОВОГО РОЗВИтКУ

ЮНІДО – це спеціалізована агенція Організації Об’єднаних Націй, уповноваже-
на сприяти промисловому розвитку країн, що розвиваються, та країн з перехідною 
економікою, а також міжнародному промисловому співробітництву.

ЮНІДО, створена у 1966 році, з 1985 року є спеціалізованим членом ООН. 
Організація налічує 174 країни-учасниці, підтримує мережу з 29 відділень в низці 
країн і регіонів, має 17 координаційних центрів. Центральна штаб-квартира ЮНІДО 
знаходиться у Відні (Австрія), представництва – в Нью-Йорку, Женеві та Брюсселі. 
По всьому світу організація має розгалужену мережу, яка складається з більше, ніж 
50-ти національних центрів більш чистого виробництва, 19-ти відділень зі сприяння 
інвестиціям та трансферу технологій та дев’яти технологічних центрів.

Управління. Вищим директивним органом ЮНІДО є Генеральна конференція, яка 
об’єднує 174 країни-учасниці. Конференція збирається раз на два роки та визначає 
директиви і політику ЮНІДО, затверджує бюджет і програми роботи. Раз на чотири 
роки Генеральна конференція призначає Генерального директора – зараз ним є пан 
Лі Юн (Китай). Управлінськими органами ЮНІДО є також Рада з промислового роз-
витку та Комітет з програмних і бюджетних питань.

Фінансування. Основний бюджет ЮНІДО включає в себе витрати на персонал та 
поточні витрати й формується із нарахованих внесків держав-членів. Програми та 
проекти фінансуються переважно за рахунок добровільних внесків країн і установ-
донорів, а також коштами багатосторонніх фондів. 

міжнародний персонал. ЮНІДО має понад 840 штатних співробітників, які працю-
ють в Центральній штаб-квартирі у Відні, відділеннях на місцях і в представництвах; 
також щорічно залучаються близько 1700 міжнародних і національних експертів.

міжнародна діяльність. ЮНІДО допомагає підвищити конкурентоспроможність 
промисловості країн, що сприяє економічному зростанню, подоланню бідності та до-
сягненню Цілей сталого розвитку.

Діяльність ЮНІДО спрямована на покращення якості життя незаможного на-
селення світу шляхом використання своїх глобальних ресурсів і досвіду в трьох 
взаємопов’язаних областях:

 � боротьба з бідністю на основі здійснення виробничої діяльності;
 � розвиток торгового потенціалу;
 � енергетика та збереження навколишнього середовища.

ЮНІДО розробила та внесла на розгляд глобальної спільноти декілька концепцій 
та очолила роботу з їх реалізації у регіонах світу, зокрема це:

 � Концепція зеленої індустрії, спрямована на більш ефективне використання 
природних ресурсів та впровадження чистих технологій, яка означає побудову 
бізнесу за принципом «виробляти більше, брати менше» (creating more value with 
less impact);

 � Концепція ресурсоефективного та чистого виробництва – інтегрований підхід 
ЮНІДО-ЮНЕП до підвищення ефективності виробництва шляхом більш 
раціонального використання матеріальних ресурсів, заміни застарілих технологій 
на енерго- та екоефективніші, мінімізації відходів.

ЮНІДО, спираючись на свій більш ніж 40-річний досвід, надає країнам-учасницям 
всеохопні й комплексні пакети послуг, поєднуючи оперативну діяльність з аналітичною 
та нормотворчою, як на глобальному, так і на місцевому рівнях.
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ІНФОРмАЦІЯ ПРО ЦЕНтР 
РЕсУРсОЕФЕКтИВНОГО тА 

ЧИстОГО ВИРОБНИЦтВА

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (Центр РЕЧВ) створено у 
2013 році в рамках програми Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку 
(ЮНІДО) з ресурсоефективного та більш чистого виробництва. Проект фінансується 
Швейцарською Конфедерацією та Республікою Австрія. Швейцарська Конфедерація 
в Україні представлена Швейцарським бюро співробітництва в Україні.

Метою створення центру є підвищення ефективності використання ресурсів, 
конкурентоспроможності промисловості України та зменшення її впливу на 
оточуюче середовище.

Діяльність в рамках проекту спрямована на впровадження методики ЮНІДО з більш 
чистого виробництва для забезпечення національної промисловості необхідними 
інструментами сталого розвитку. Це дозволяє вітчизняним підприємствам забез-
печити відповідність виробничих процесів вимогам національних і міжнародних 
стандартів якості та екології.

Центр РЕЧВ передає свій досвід та допомагає підприємствам:
 � Створити команду з числа співробітників підприємства, яка постійно та систе-
матично використовуватиме методику ЮНІДО на різних рівнях виробництва, 
усвідомлюючи цілі, завдання та користь від ресурсоефективності.

 � Опанувати складання балансів матеріальних та енергетичних ресурсів, які 
дозволяють із застосуванням інтегрального підходу ідентифікувати та оцінити 
проблемні зони.

 � Підрахувати явні та неявні втрати/затрати виробничих ресурсів.
 � Оцінити ефективність процесів та роботи обладнання, потенціал розвитку 
підприємства.

 � Розробити рішення для різних за складністю технічних та технологічних задач.
 � Підвищити обізнаність робітників підприємства про прості та ефективні методи, 
що дозволяють зменшити витрати виробництва.

 � Підготувати пакет документів для отримання пільгового фінансування для 
впровадження нових технологій та обладнання.

Основні етапи комплексного технічного аудиту підприємства:

Далі наведені приклади підвищення ресурсоефективності підприємств наведені за 
результатами виконаної роботи у 2013 р. на підприємствах Вінницької та Київської 
областей.
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ЗАПРОПОНОВАНІ тЕХНІЧНІ РІШЕННЯ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

РЕсУРсОЕФЕКтИВНОстІ 
ПІДПРИЄмстВ 

РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

мЕтАЛООБРОБНА ГАЛУЗЬ:

1. ГАЗОРІЗАЛЬНЕ ВИРОБНИЦтВО

ОПИс КОмПАНІЇ 
Компанія спеціалізується на різці та обробці металевих листів. Компанія виробляє 

парапетні котли та бойлери для будинків потужністю до 600 кВт, газові пальники та 
газозварювальне обладнання для металургійних процесів в металообробній галузі 
(плавка та нагрівання) потужністю до 17 МВт. В компанії працює 120 робітників; 
обробляється 140 т металу. У 2013 році було спожито 108 МВт*год електроенергії, 
960 МВт*год газу та 4 500 м3 води.

ОПИс ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕсУ
Технологічний процес різки металевих пластин базується на використанні 

газорізального обладнання. Використання такого типу різки призводить до знач-
них втрат металу, високого споживання газових сумішей та негативного впливу 
на довкілля та здоров’я людини. Такий тип різки також потребує значних витрат 
праці, пов’язаних з підгонкою, фінішною та іншою обробкою деталей через значні 
відхилення у їх розмірах.

Підприємство має комплексну електричну підстанцію потужністю 400 кВА. Газ 
надається на підприємство через газопровід середнього тиску. Система обігріву та 
постачання гарячої води забезпечується власною газо-твердопаливною котельнею. 

Підприємство має обладнання для повного циклу виробництва, що включає: мосто-
вий кран та обладнання для різки, згинання, статичного штампування, токарної об-
робки та фрезування, зварювання та окраски металу. Загалом на сайті підприємства 
представлено 137 одиниць продукції.

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕсУРсОЕФЕКтИВНОстІ ПІДПРИЄмстВА:
 � Скорочення втрат металу;
 � Скорочення корозії металу (пил та аерозолі); 
 � Заміна старого технологічного обладнання, що використовується в технологічних 
процесах (відмова від рідкого газу, заміна газорізального обладнання);

 � Зменшення негативного екологічного впливу (скорочення викидів пару та пилу);
 � Поліпшення умов праці на робочих місцях через значне скорочення випарову-
вань металу (хром, нікель, тощо)
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ЗАПРОПОНОВАНІ тЕХНІЧНІ РІШЕННЯ:
Належне утримання та низькозатратні заходи: 
1. Встановлення АСКОЕ (капітальні вкладення 3’500 євро), що дозволяє заощади-

ти до 10% електроенергії (10,8 МВт*год/рік).
2. Встановлення 120 кВт твердопаливного котла власного виробництва. Це дозво-

лить замістити споживання 22’000 м3 природного газу 54 т місцевої деревини.
Газорізальне обладнання: заміна застарілих газорізальних приладів ітербієво-

волоконним лазерним обладнанням. Це дозволить скоротити додаткові витрати 
праці, пов’язані з підгонкою, на 30-35%, а також зменшити відходи та заощадити 
час (зараз виправлення відхилень займає приблизно 5…8% часу, витраченого на 
обробку). Встановлення нового обладнання дозволить скоротити викиди CO2 при-
близно на 70 т CO2/рік. Зменшення кількості металевих відходів оцінюється при-
близно в 600-750 кг/рік.

ВАРтІстЬ тА ЕКОНОмІЧНІ ПЕРЕВАГИ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ 

ЗАХОДИ
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЯ

Інвестиції
[€]

Заощадження
[€/рік]

Окупність
[років]

Електро енергія
[МВт*год /рік]

Матеріали
[Одиниць/рік]

Належне 
утримання та 

низько-затратні 
заходи

3’500 1’000 3,5 10,8 0

5’000 4’400 1,1 220
22 000 м3 газу

- 54 т деревини

Газорізальні 
прилади

161’000 54’200 3 955 12 т металу

УСЬОГО 169’500 59’600 3,5 1’185 Див.вище

ФІНАНсУВАННЯ
Масштабніші інвестиції потребують фінансування з боку третьої сторони. 

Центр РЕЧВ добре обізнаний з вимогами фінансових установ щодо проектного 
фінансування. В даному випадку розглядається можливість отримання пільгового 
кредиту у розмірі 100’000 €. 
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2. ВИГОтОВЛЕННЯ 
ЗАПІРНО-ПЛОмБУЮЧИХ ПРИстРОЇВ

ОПИс КОмПАНІЇ 
Основна продукція підприємства – запірно-пломбуючі пристрої (ЗПП), а також 

автостропи, грейфери, болти-штепселі, рейкові та стрілочні з’єднувачі, дросельні 
перемички, ножиці для різання канату та дроту, пломбіратори та ін. – загалом по-
над 50 найменувань. На підприємстві працює 332 робітники. У 2011 р. у компанії 
було оброблено 1 135 т прокатної сталі, спожито 1 422 МВт*год електроенергії, 
201,1 тис м3 газу та 7 270 м3 води.

ОПИс ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕсУ
Частка ЗПП у загальній кількості продукції становить 90%. Корпуси виготовляють 

виточуванням з прокату круга на автоматичних шестишпиндельних станках. Кор-
пуси вкривають захисним покриттям та наносять маркування. Така технологія веде 
до значних втрат прокатного металу та негативного впливу на довкілля внаслідок 
нераціонального використання цинку, втрат енергії від нетеплоізольованого облад-
нання, перевитрати води.

Природний газ подається на підприємство через газопровід і використовується у 
власній котельні для системи обігріву та постачання гарячої води.

Підприємство має обладнання для повного циклу виробництва, що включає: 
мостові крани та обладнання для різки, згинання, статичне штампування, токарну 
обробку та фрезування, зварювання та окраску металу.

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕсУРсОЕФЕКтИВНОстІ ПІДПРИЄмстВА:
 � скорочення втрат прокатного металу;
 � зменшення перевитрат води;
 � скорочення втрат енергії у гальванічному цеху негативного екологічного впливу 
(скорочення викидів пари та пилу).

ЗАПРОПОНОВАНІ тЕХНІЧНІ РІШЕННЯ
Низьковитратні заходи
1. Сюди відносяться як організаційні заходи – виключати душ, коли він не потрібний, 

так і встановлення на душові лійки аераторів та обмежувачів витрати води, а та-
кож систем подвійного змиву в бачках туалетів. Це дасть можливість щорічно 
економити 1 800 м3 води та близько 4 000 м3 газу (економія на підігріві води для 
душових).

2. Використання води у гальванічному цеху можна знизити на 20% за рахунок 
оптимізації системи каскадної промивки та встановлення ротаметрів, розрахо-
ваних на меншу витрату води.

3. Зниження споживання енергії у гальванічному цеху можна встановленням 
теплоізоляції на ванни знежирення, де майже 18 мВт*год/рік електроенергії 
втрачається на нагрівання та випаровування незакритих ванн.
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Заходи, що потребують інвестицій: значна частина сталі (42%) втрачається 
внаслідок недосконалої технології виготовлення ЗПП. Заміна технології виготовлен-
ня корпусів ЗПП дасть змогу заощаджувати 4 млн грн/рік.

ВАРтІстЬ тА ЕКОНОмІЧНІ ПЕРЕВАГИ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ

ЗАХОДИ
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЯ

Інвестиції
[€]

Заощадження
[€/рік]

Окупність
[років]

Електро енергія
[МВт*год /рік]

Матеріали
[Одиниць/рік]

1. Зменшення 
використання води 
для сан.-гігієнічних 

потреб

350 1 050 0,33 0
1 800 м3 води, 
4 000 м3 газу

2. Зменшення 
використання води 

у гальванічному 
цеху

170 300 0,56 0 300 м3 води

3. Зменшення 
споживання енергії 

у гальванічному 
цеху

30 1 350 0,02 17,98 0

4. Зменшення 
споживання 

прокатної сталі
500 000 333 400 1,5 415 т сталі

УСЬОГО 500 550 336 100 1,49 17,98 Див.вище

ЗАПРОПОНОВАНІ тЕХНІЧНІ РІШЕННЯ
Низьковитратні заходи:
1. Сюди відносяться як організаційні заходи – виключати душ, коли він не потрібний, 

так і встановлення на душові лійки аераторів та обмежувачів витрати води, а та-
кож систем подвійного змиву в бачках туалетів. Це дасть можливість щорічно 
економити1 800 м3 води та близько 4 000 м3 газу (економія на підігріві води для 
душових).

2. Використання води у гальванічному цеху можна знизити на 20% за рахунок 
оптимізації системи каскадної промивки та встановлення ротаметрів, розрахо-
ваних на меншу витрату води.

3. Зниження споживання енергії у гальванічному цеху можна встановленням 
теплоізоляції на ванни знежирення, де майже 18 мВт*год/рік електроенергії 
втрачається на нагрівання та випаровування незакритих ванн.

Заходи, що потребують інвестицій: значна частина сталі (42%) втрачається 
внаслідок недосконалої технології виготовлення ЗПП. Заміна технології виготовлен-
ня корпусів ЗПП дасть змогу заощаджувати 4 млн грн/рік.

ФІНАНсУВАННЯ
Масштабніші інвестиції потребують фінансування з боку третьої сторони. 

Центр РЕЧВ добре обізнаний з вимогами фінансових установ щодо проектного 
фінансування. У даному випадку розглядається можливість отримання пільгового 
кредиту у розмірі 500’000 €. 
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мАШИНОБУДУВАННЯ:

тЕХНОЛОГІЯ ШтАмПУВАННЯ тА КУВАННЯ

ОПИс КОмПАНІЇ 
Компанія спеціалізується на виготовленні та капітальному ремонті залізничних 

вагонів. У компанії працює понад 350 робітників. Обсяг обробки металу може пере-
вищувати 25 тис. тонн на рік. Споживання електроенергії становить 10 тис. МВт*год, 
природного газу – 2 408 тис. м3, кисню рідкого – 994 т, вуглекислоти – 466 т, 
фарби – 190 т, води – 183 457 м3.

ОПИс ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕсУ
Одними з ключових технологічних процесів під час виготовлення деталей для ре-

монту вагонів є кування, гаряче об’ємне штампування, холодне штампування, гнуття 
та різання. У зазначених технологічних процесах використовується нагрівання дета-
лей у камерних та очкових (щільових) печах. Газ із заводського газорозподільчого 
пункту постачається до цеху, де спалюється в семи камерних та шести щільових 
печах. Процес теплової обробки заготівель носить періодичний характер, і димові 
гази без утилізації викидаються в атмосферу. Для різання металу використовується 
газорізальне обладнання. Це призводить до значних втрат металу, високого спо-
живання кисню, природного газу та негативного впливу на довкілля та здоров’я 
людини.

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕсУРсОЕФЕКтИВНОстІ ПІДПРИЄмстВА:
 � скорочення споживання природного газу;
 � зменшення негативного екологічного впливу (скорочення викидів шкідливих ре-
човин та парникових газів).



11

ЗАПРОПОНОВАНІ тЕХНІЧНІ РІШЕННЯ
Низьковитратні заходи: печі цеху працюють у періодичному режимі. Кожного ро-

бочого дня природний газ витрачається на розігрів печей до робочих температур. 
Зазначені втрати можна скоротити, якщо забезпечити безперервну роботу печей. 
Наприклад, безперервна робота камерних печей впродовж п’яти робочих днів на 
тиждень з подальшою перервою в роботі дозволить скоротити 83 тис. м3 природного 
газу на рік.

Заходи, що потребують інвестицій
1. Внаслідок впровадження установки індукційного нагріву буде виведено з 

експлуатації щільові газові печі. Обсяг скорочення споживання природного газу 
становитиме 54 054 м3 на рік. Обсяг інвестицій на впровадження установки 
потужністю 60 кВт оцінюється у 14 тис. євро. 

2. Рекуперація тепла димових газів для підігріву повітря в камерних печах призве-
де до скорочення споживання газу та викидів парникових газів. Обсяг інвестицій 
оцінюється у 129 тис. євро. При цьому буде збережено 110 тис. м3 природного 
газу, що призведе до скорочення викидів парникових газів до 208 т СО2/рік.

3. Заміна застарілих газорізальних приладів на обладнання для плазмової різки, 
окрім скорочення споживання енергетичних ресурсів (104 тис. м3 газу) дозволить 
скоротити час на обробку металу та зменшить витрати металу та кисню (891 т). 
Загальний економічний ефект від впровадження плазмової різки оцінюється у 
47 тис. євро на рік.

ВАРтІстЬ тА ЕКОНОмІЧНІ ПЕРЕВАГИ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ

ЗАХОДИ
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЯ

Інвестиції
[€]

Заощадження
[€/рік]

Окупність
[років]

Електро енергія
[МВт*год /рік]

Матеріали
[Одиниць/рік]

1. Оптимізація 
робочого 
графіку 

0 26 000 0 83 0

2. Індукційний 
нагрів

14 000 20 000 0,7 54
-29 МВт*год 

електроенергії

3. Рекуперація 
теплової енергії

129 000 36 000 3,5 110

4. Плазмова 
різка

70 000 47 000 1,5 104
891т О2

метал – N/A

УСЬОГО 213 000 129 000 1,7 351 Див.вище

ФІНАНсУВАННЯ
Масштабніші інвестиції потребують фінансування з боку третьої сторони. 

Центр РЕЧВ добре обізнаний з вимогами фінансових установ щодо проектного 
фінансування. У даному випадку розглядається можливість отримання пільгового 
кредиту у розмірі 213’000 €.
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ВИРОБНИЦтВО БУДІВЕЛЬНИХ мАтЕРІАЛІВ

ОПИс КОмПАНІЇ 
Компанія спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, зокрема збірних 

залізобетонних конструкцій, товарного бетону, будівельних каменів, блоків, то-
варного розчину, перліту та перлітної цегли. Виробнича потужність – 58 тис. м3/рік 
готової продукції. У компанії працює 470 працівників. У 2011 році компанією було 
виготовлено 28 100 м3 товарного бетону, 17 600 м3 збірного залізобетону та близь-
ко 12 000 м3 будівельних каменів, блоків та товарного розчину. За цей період було 
спожито 3 082 МВт*год електроенергії, 1 000 000 м3 газу та 12 900 м3 води.

ОПИс ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕсУ
Технологічний процес виготовлення залізобетонних конструкцій складається з до-

зування та перемішування сухих компонентів у бетонозмішувачі, їх зволоження, до-
давання спеціальних добавок, перемішування у вологому стані і подачі до форм або 
до міксерів (товарний бетон). Підприємство щорічно споживає 17 300 т цементу, 
36 800 т піску, 52 700 т щебеню, 1 300 т попелу, близько 300 т добавок та 12 900  м3 
води. У форми встановлюють зварений арматурний каркас і заливають в нього бе-
тон, який ущільнюють вібруванням, після чого проводять теплову обробку паром та 
отримують готові залізобетонні вироби. 

Основні споживачі електроенергії (3 082 МВт/рік) – електродвигуни бетоно-
змішувачів, компресорів та ін. електрообладнання. Найбільше газу (не враховуючи 
виробництво перліту) витрачається в котельні на виробництво пари для пропарю-
вання бетонних виробів – 3 700 м3 на 1 м3 бетону, що вдвічі перевищує кращі світові 
показники. Всього на виробничі потреби витрачається 1 000 000 м3 газу. Великі ви-
трати води (12  900 м3) зумовлені відсутністю замкнутого циклу використання, втра-
тами у трубопроводах та в обладнанні внаслідок негерметичностей, нераціонального 
використання при приготуванні бетону, а також відсутністю лічильників на ділянках.

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕсУРсОЕФЕКтИВНОстІ ПІДПРИЄмстВА:
 � скорочення споживання води;
 � зниження втрат стисненого повітря;
 � скорочення використання газу;
 � зниження споживання електроенергії;
 � зменшення незворотних втрат при використанні цементу.
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ЗАПРОПОНОВАНІ тЕХНІЧНІ РІШЕННЯ
Низьковитратні заходи: ремонт трубопроводів і заміна запірної арматури, а 

також їх належне утримання дозволить зберегти близько 10% води та до 20% стис-
неного повітря.

Заходи, що потребують інвестицій:
1. використання замість однієї віддаленої котельні розподілених джерел нагріву – 

теплогенераторів гарячого зволоженого повітря загальною потужністю 1 МВт, 
що дозволить зменшити споживання газу на 46%;

2. впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії 
(АСКОЕ), встановлення частотних регуляторів на електроприводах і частко-
ва заміна приводів дозволить зменшити споживання електроенергії на 25%. 
Впровадження системи компенсації реактивної потужності дозволить знизити її 
споживання на 50%;

3. ремонт та заміна обладнання на ділянках розвантаження, зберігання, транс-
портування та дозування дозволить щорічно економити близько 10% цементу.

ВАРтІстЬ тА ЕКОНОмІЧНІ ПЕРЕВАГИ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ

ЗАХОДИ
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЯ

Інвестиції
[€]

Заощадження
[€/рік]

Окупність
[років]

Електро енергія
[МВт*год /рік]

Матеріали
[Одиниць/рік]

1. Ремонт та  
належне утримання 

трубопроводів 
(низьковитратні 

заходи)

500 550 0,9 1 200 м3 води

750 2 500 0,3
300 000 м3 
стисненого 

повітря

2. Використання 
теплогенераторів

46 000 153 000 0,3
460 000 м3 

газу

3. Впровадження 
системи АСКОЕ, 

встановлення час-
тотних регуляторів, 

впровадження системи 
компенсації реактивної 

потужності

65 000 62 800 1,0

740
+

1 005 000 кВАр 
реактивної 
потужності

4. Ремонт і заміна 
обладнання для транс-

портування цементу
74 000 102 700 0,7

1 730 т 
цементу

УСЬОГО 186 250 321 550 0,6 740 Див.вище

ФІНАНсУВАННЯ
Масштабніші інвестиції, що становлять 185 000 €, потребують фінансування від 

третьої сторони. Центр РЕЧВ добре обізнаний з вимогами фінансових установ щодо 
проектного фінансування. 
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ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВЕ ВИРОБНИЦтВО:

ВИГОтОВЛЕННЯ КАРтОННОЇ тАРИ

ОПИс КОмПАНІЇ
Продукція компанії – гофротара. Виробнича потужність – 70 млн. м2/рік 

(41 кілотон/рік). Компанія має 300 працівників, переробляє 160 млн. м2 картону, 
116 млн. м2 паперу, 780 т крохмалю, 70 т флексографічної фарби, 30 т клею ПВА та 
споживає 4’500 МВт*год електроенергії, 9’200 МВт*год газу, 3’100 МВт*год пари, що 
виробляється розташованою недалеко ТЕЦ, а також 50’800 м3 води у 2011 р.

ОПИс ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕсУ
Виробництво має 2 гофроагрегати, клеєнаносну лінію з клеїльною машиною, 2 

різальні та 4 машини для висічки (2 для ротаційної висічки та 2 для плоскої висічки), 
фарбувальну лінію з фарбувальним пристроєм, 1 великий розривальний агре-
гат, декілька менших розривачів та велику сучасну котельню з газовим котлом 
потужністю 5,2 МВт (продуктивність – 8 т пари/год, максимальний тиск – 1.8 МПа, 
максимальна температура – 210 °C).

Виробничий процес організовано у три зміни з трьома перервами протягом кожних 
24 робочих години зі зміною типу виробленої продукції під час цих трьох перерв. З 
цієї причини майже всі матеріали, які не були використані у виробничому процесі, 
йшли у відходи.

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕсУРсОЕФЕКтИВНОстІ ПІДПРИЄмстВА:
 � Скорочення паперових відходів та споживання електроенергії (газу);
 � Скорочення втрат фарби; 
 � Скорочення використання клею.
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ЗАПРОПОНОВАНІ тЕХНІЧНІ РІШЕННЯ:
Низьковитратні заходи:
1. Оптимізація висічки та перехід до від системи обліку в м2 до обліку в кг, як це 

прийнято в міжнародній практиці, та реорганізація роботи виробничих змін з 
мінімальною кількістю змін типу продукції (не потребує інвестицій), що дозво-
лить заощадити 1’800 т паперу та картону та 670 МВт*год газу на рік від вироб-
ництва гофротари.

2. Використання картопляного крохмалю замість більш дорогого кукурузною зі 
зменшенням кількості домішок на 3 тони.

Заходи, що потребують інвестицій:
1. Використання модифікуючих домішок: модифікація крохмальної пасти через 

модифікацію домішок, наприклад, гідрофобної домішки CP-88* (тверді залишки 
від виробництва тришарової картонної продукції скоротяться у цьому випадку з 
15-18 г/м2 до 12-14 г/м2). Це призведе до скорочення споживання клею на 20% 
(заощадження більше12’500 €/рік).

2. Використання додаткових анілоксів та використання обладнання для нанесення 
фарби: скорочення втрат фарби щонайменш на 20% (заощадження 50’000€/рік)

3. Заміщення ПВА термоклеєм: прискорення процесу клеєння, підвищення міцності 
та зменшення кількості дефектів та відходів.

ВАРтІстЬ тА ЕКОНОмІЧНІ ПЕРЕВАГИ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ 

ЗАХОДИ
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЯ

Інвестиції
[€]

Заощадження
[€/рік]

Окупність
[років]

Електро енергія
[МВт*год /рік]

Матеріали
[Одиниць/рік]

1. Оптимізація 
висічки 

0 380’000 0 670 1’800 т паперу

2. Використання 
картопляного крох-

малю
0 12’500 0 0 3 т домішок

3. Використання 
модифікуючих 

домішок
20’000 12’500 1,6 0 78 т клею

4. Використання 
додаткових анілоксів 
та обладнання для 
нанесення фарби

120’000 50’000 2,4 0 13,3 т фарби

5. Заміна ПВА 
термоклеєм

10’500 3’300 3,2 0 27 т клею

УСЬОГО 150’500 485’300 0,31 670 Див.вище

ФІНАНсУВАННЯ
У компанії немає потреби у зовнішньому фінансуванні. Технічні рішення РЕЧВ 

можуть бути реалізовані компанією за рахунок власних ресурсів та коштів.
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ЛЕГКА ПРОмИсЛОВІстЬ:

тЕКстИЛЬНЕ ВИРОБНИЦтВО 

ОПИс КОмПАНІЇ 
Фабрика випускає тканини для виготовлення хусток, шарфів, пледів і ковдр, для 

пошиття взуття та спецодягу працівникам металургійної i хімічної промисловості, 
виготовляє шерстяні та напівшерстяні пледи, а також надає послуги з виробництва 
вовняних тканин і виробів з матеріалів замовника.

Суконна фабрика щорічно виготовляє 700 000 м2 вовняних тканин. При 
цьому витрачає 411 тон матеріалів загальною вартістю 3,8 млн. грн., 
споживає 1 636 МВт*год енергії на суму понад 1 млн. грн. та виділяє 63 тони відходів, 
загальною вартістю 300 000 грн. Фабрика також щорічно використовує 3 183 м3 
води з міського водогону та 36 571 м3 технічної води з водозабору на річці Рось.

ОПИс ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕсУ
Відповідно до технологічного процесу овеча шерсть проходить три рівня очищення 

миючими засобами з температурним режимом для вовни від 20 до 540С, процес 
сушіння та карбонізації для руйнування рослинних речовин (залишків сіна, соломи). 
Для фарбування шерсті використовують центрифугу, завдяки якій хімічні барвники 
та закріплювач (оцтова кислота) подаються під тиском, а також апарат Козлова, що 
слугує для додавання та ретельного перемішування хімічних волокон. На ткацьких 
верстатах виробляються тканини різного типу, сировина для яких виготовляється 
з ниток 4-10 класу, які спершу проходять через чесальний апарат. Тканини можуть 
просочувати вогне- або хімічностійкими реактивами. Всі тканини проходять повторні 
миття та сушку. Готові вироби після пакувального цеху відправляються на склад 
готової продукції.

На всіх етапах виробництва використовуються енергетичні ресурси: у 2013 р. було 
використано 601 908 м3 природного газу (62% від загальної вартості енергетичних 
ресурсів) та 1 636,37 МВт*год електроенергії (37% від загальної вартості енергетич-
них ресурсів).

Із загального об’єму 39 754 м3 спожитої за рік води на процеси мийки вовни було 
використано 6 600 м3, на виробництво пари – 10 301 м3, на технологічні процеси 
(фарбування та мийку тканини) – 19 670 м3, а решта, 3 183 м3, – на побутові потреби 
підприємства.
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ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕсУРсОЕФЕКтИВНОстІ ПІДПРИЄмстВА:
 � скорочення споживання природного газу та електроенергії;
 � підвищення енергоефективності підприємства шляхом зменшення витрат на 
підготовку та доставку води; 

 � отримання додаткової теплової енергії за рахунок використання відходів 
(брикетів).

ЗАПРОПОНОВАНІ тЕХНІЧНІ РІШЕННЯ
Низьковитратні заходи: 
1. Пил суконного виробництва – це дегідратовані рештки рослинної органіки, які є 

гарним паливом. Тому доцільним буде не викидати його у відходи, витрачаючи 
на це кошти, а для отримання теплової енергії спалити його в котлі, наявному на 
підприємстві. 

2. Облік використаних енергоресурсів проводиться на всьому підприємстві лише  
на забір, підприємство ж має перевитрату електроенергії у розмірі 5-6%. Вста-
новлення системи АСКОЕ скоротить споживання енергії.

3. При утепленні пінопластом 4-х ванн у цеху мийки вовни зменшаться теплові 
втрати, що дозволить заощадити 7 465 кВт*год електроенергії.

4. При поверненні конденсату до котла можна одночасно скоротити споживання  
хімічно підготовленої води та газу на підігрів води з температури навколишнього 
середовища до температури конденсату і заощадити 7 400 м3 газу.

5. 34% води втрачається через випаровування в процесі миття вовни. Встановлен-
ня коробу над ваннами дозволить повертати до 6 447м3 води.

ВАРтІстЬ тА ЕКОНОмІЧНІ ПЕРЕВАГИ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ

ЗАХОДИ
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЯ

Інвестиції
[€]

Заощадження
[€/рік]

Окупність
[років]

Електро енергія
[МВт*год /рік]

Матеріали
[Одиниць/рік]

1. Використання 
пилу суконного 
виробництва в 
якості палива

0 2 584 0 0 30 т відходів

2. Встановлення 
АСКОЕ

660 3 426 0,2 82 (ел. енергія) 0

3. Утеплення ванн 
в цеху мийки 

шерсті 
190 501 0,4

7 465 (ел. 
енергія)

0

4. Повернення кон-
денсату з сушки в 
цеху мийки вовни

100 1 610 0 7 400 (газ)
Розрахунки не 
виконувалися

5. Встановлення 
коробу над ван-

нами
218 122 1,8 0 153 м3 води

УСЬОГО 1 168 8 243 0,14
7 547 (ел. 
енергія)

7 400 (газ)
Див.вище

ФІНАНсУВАННЯ
Компанія не має потреби у зовнішньому фінансуванні. Технічні рішення РЕЧВ мо-

жуть бути реалізовані компанією за рахунок власних ресурсів і коштів.
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ХАРЧОВА ПРОмИсЛОВІстЬ:

ВИРОБНИЦтВО ЦУКРУ

ОПИс ПІДПРИЄмстВА 
Компанія спеціалізується на виробництві цукру. Річне виробництво 

становить 10 800 т цукру. Компанія також виробляє теплову енергію, електроенергію, 
вапно, мелясу та жом. У 2013 році компанія переробила 2 016 т цукрових буряків/
день, виробила 2 668 МВт*год електричної енергії, спожила 4 373 тис. м3 газу 
та 228 600 м3 води (з них 225 300 м3 на технічні цілі, тобто миття цукрового буряку, 
дифузію та випаровування соку).

ОПИс ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕсУ
Компанія має 2 газові котли для виробництва пари: один з них має продуктивність 

16 т/год, другий – 20 т/год (максимальний тиск становить 2 МПа, максимальна тем-
пература – 380 °C), а також ТЕЦ для виробництва електроенергії з газотурбінною 
установкою та двома турбогенераторами потужністю 1 500 кВт.

Виробнича система на сьогоднішній день є застарілою, проте широко використо-
вувалась в країнах СНД та інших країнах у 80-х рр. минулого століття. Встановлення 
термічного та технологічного обладнання дозволило скоротити використання пали-
ва для обробки цукрового буряка на 2.2%. 

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕсУРсОЕФЕКтИВНОстІ ПІДПРИЄмстВА:
Вдосконалення теплових схем на підприємстві може знизити питому витрату 

пари, однак для досягнення рівня передових підприємств необхідне проведення 
комплексної й високовартісної модернізації заводу.

Завданням підвищення ресурсоефективності є:
 � модернізація паропроводу; 
 � зменшення витрат води; 
 � зменшення витрат енергії.
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ЗАПРОПОНОВАНІ тЕХНІЧНІ РІШЕННЯ
Низьковитратні заходи
1. Ізоляція трубопроводів зворотнього конденсату 1-го та 2-го корпусу випарної 

установки.
2. Повернення жомопресової води, що дозволяє знизити відкачку соку при 

збереженні нормативних втрат цукру на дифузійному апараті та витрати 
живильної води на дифузію.

Заходи, що потребують інвестицій: використання твердопаливного котла (з ви-
користанням жому або пелетів) для виробництва пари. Значна частина необхідної 
енергії може покриватися за рахунок використання альтернативних видів біопалива 
та за допомогою твердопаливного котла продуктивністю 20 т/год. Потенціал 
визначається обмеженою потужністю трансформаторів, необхідністю автономії від 
зовнішньої електромережі, а також значною інерційністю твердопаливних котлів. 
Основна перевага використання жому у якості палива – це його наявність на 
підприємстві, що надає підприємству певної незалежності, хоча для цього необхідні 
значні початкові інвестиції. 

ВАРтІстЬ тА ЕКОНОмІЧНІ ПЕРЕВАГИ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ

ЗАХОДИ
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЯ

Інвестиції
[€]

Заощадження
[€/рік]

Окупність
[років]

Електро енергія
[МВт*год /рік]

Матеріали
[Одиниць/рік]

1. Ізоляція 
трубопроводів зво-

ротнього конденсату 
1-го та 2-го корпусу 
випарної установки

3 900 3 700 1.06 95.47 9 547 м3 газу

2. Повернення 
жомопресової води

30 000 63 370 0.5 1 646
164 600 м3 

газу

3. Впровадження 
твердопаливного 

котла (опції):

3.1 використання 
жому

385 000 163 150 2.36 -1’2841) 708 000 м3 
газу

3.2 використання 
пелетів

191 650 272 000 0.7 -1’284
989 800 м3 

газу

Всього
1. З використанням 

жому
2. З використанням 

пелетів

418 900 

225 550

230 220

338 840

1.82

0.67

457.5

457.5
Див.вище

1) Позитивні економічні показники вказують на можливість заощаджень, 
негативні показники вказують на необхідність використання додаткової енергії та 
матеріалів порівняно з існуючою ситуацією.

ФІНАНсУВАННЯ
Масштабніші інвестиції потребують фінансування від третьої сторони. 

Підприємство шукає зовнішнього фінансування у розмірі 200 000 €. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКтИВНОстІ БУДІВЕЛЬ 

1. НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУс 
НАЦІОНАЛЬНОГО тЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРсИтЕтУ УКРАЇНИ 
«КИЇВсЬКИЙ 

ПОЛІтЕХНІЧНИЙ ІНстИтУт» 
(НтУУ «КПІ»)

ОПИс БУДІВЛІ:
Об’єкт – навчальний корпус № 18 НТТУ «КПІ» (м. Київ). Основні послуги – навчан-

ня студентів денної та заочної форм, а також продукція інтелектуальної власності, 
надання другої вищої світи та проведення курсів підвищення кваліфікації. У корпусі 
також надаються послуги з харчування, працює принт-центр.

Корпус працює 2 416 годин на рік. Студентів – 2 530 осіб (денної форми – 
2 110, заочної – 420). Кількість працюючих – 234 особи. Будівля споживає 
346 269 кВт*год/рік електроенергії, 1 687 Гкал/рік теплової енергії та 10 560 м3/рік 
холодної води.

Сантехнічне обладнання перебуває у неналежному стані: водопровідні труби 
підвального приміщення проіржавіли та мають місця витікання і втрати води. Тем-
пературний графік теплопостачання не витримується, рівень теплового комфорту 
приміщень є недостатнім (tвн = 15,5 оС), припливна вентиляція не працює. Під час 
складання температурної карти було підтверджено, що у приміщеннях застосову-
ються додаткові електрообігрівачі, використання яких не передбачено.

Аналіз структури енергоспоживання дозволяє зробити висновок, що значна 
частина електроенергії (понад 40%) витрачається на підтримання комфортних умов 
в приміщеннях, а саме на обігрів взимку та на кондиціювання в літній період. Забез-
печення комфортних умов є основним і найбільш енергоємним сектором навчаль-
ного корпусу.

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕсУРсОЕФЕКтИВНОстІ ОБ’ЄКтУ:
 � скорочення споживання електро- та теплоенергії;
 � забезпечення комфортних умов навчання та роботи;
 � скорочення нераціональних витрат води.
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ЗАПРОПОНОВАНІ тЕХНІЧНІ РІШЕННЯ
Низьковитратні заходи
1. Матеріалом для утеплення обрано «АЛЮФОМ®» НП – відбиваючу тепло-

ву ізоляцію з хімічно зшитого пінополіетилену з однобічним фольгуванням, 
що монтується на стіну без необхідності застосування додаткових клейових 
матеріалів). Коефіцієнт теплопровідності складає 0,031 Вт/м*К. Загальна площа 
стіни за радіаторами становить 520 м2. 

2. Для приміщення буфету з природною вентиляцією пропонується використову-
вати децентралізований рекуператор теплоти вентиляційного повітря марки 
ТЕФО-3 та зі ступенем рекуперації 75%, що дозволить покращити вентиляцію 
та щорічно заощаджувати близько 2,4 МВт*год теплової енергії.

3. Пропонується заміна існуючих ламп розжарення на енергозберігаючі лампи 
«Нова сила», які мають більш високу світловіддачу та довший термін служби. 

Заходи, що потребують інвестицій
1. Заміна старих дерев’яних вікон на нові металопластикові та часткове закладан-

ня цеглою вікон у коридорах, де вони виходять на подвір’я будівлі «А» (h=0,6м), 
а також утеплення зовнішніх стін. На відміну від заміни всієї площі вікон на нові 
металопластикові, захід часткового закладання цеглою є більш доцільним з 
точки зору окупності інвестицій.

2. Пропонується термічна санація огороджувальних конструкцій, що передбачає 
утеплення стін із зовнішньої сторони, без ізоляції відкосів та ребер жорсткості. 
Економія за рахунок зменшення теплових втрат через стіни стано вить 
27 кВт*год/м2 на рік.

3. Для утеплення покрівлі пропонуємо використовувати 25 см насипного шару ке-
рамзиту (теплоізоляційного сипучого матеріалу) з коефіцієнтом теплопровідності 
не нижчим за 0,12 Вт/м*К та з облаштуванням гідроізоляції (наприклад, 2 шари 
руберойду). Додатково пропонується закрити вентиляційні отвори на технічному 
поверсі листами фанери. Площа отворів, що закриваються – 90 м2. 

4. Промивання всієї внутрішньої системи опалення будинку дозволить підвищити 
тепловіддачу опалювальних приладів, покращити умови мікроклімату приміщень 
та знизити витрати на опалення будівлі. Гідравлічне балансування системи опа-
лення сприятиме нормалізації температури у приміщеннях будівлі та покращен-
ню санітарних умов, а також дозволить зменшити перевитрати теплової енергії. 
На стояки внутрішньої системи опалення будівлі рекомендується встановити 
балансувальні клапани.

5. Модернізація теплового пункту будівлі передбачає заміну застарілого елева-
торного вузла, впровадження автоматики погодного регулювання та зниження 
температури у неробочі години, оскільки в неробочі години немає потреби в 
підтриманні робочої температури. Для обмеження та підтримки заданих режимів 
температур і зменшення витрати теплоносія у внутрішній системі опалення 
необхідно встановити регулятори температури.

6. Передбачається утеплення підлоги над проїздом із зовнішньої сторони.
7. Вчасний ремонт та заміна сантехнічного обладнання, аварійних ділянок труб 

довжиною 250 м та діаметром 100 мм у підвальних приміщеннях та зменшен-
ня часового інтервалу спостереження за показами лічильників води дозволить 
щорічно заощаджувати близько 6 000 м3 води.

Впровадження даних заходів дозволить зменшити споживання енергоносіїв більш, 
ніж на 40% та створити комфортні умови для навчання та роботи.
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ВАРтІстЬ тА ЕКОНОмІЧНІ ПЕРЕВАГИ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ

ЗАХОДИ
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЯ

Інвестиції
[€]

Заощадження
[€/рік]

Окупність
[років]

Електро енергія
[МВт*год /рік]

Матеріали
[Одиниць/рік]

Низьковитратні заходи

1. Встановлення 
відбивачів за 
радіаторами

1 530 478 3,2 11,9 2,4 т/рік СО2

2. Встановлення 
рекуператорів теплоти 

вентиляційного повітря в 
приміщенні буфету

635 105 6 2,4 0,5 т/рік СО2

3. Заміна ламп 
розжарення в туалетах

55 82 0,67 1,2 0,24 т/рік СО2

ВСЬОГО 2 220 665 3 15,5 3,14 т/рік СО2

Заходи, що потребують інвестицій

4. Заміна вікон 456 300 39 000 11,7 695 140,8 т/рік СО2

5. Утеплення стін 114 500 22 900 5 601,7 121,5 т/рік СО2

6. Утеплення покрівлі 
та закриття отворів на 

технічному поверсі
111 400 12 380 9 220 44,1 т/рік СО2

7. Промивка системи 
опалення будівлі та 

гідравлічне налагоджу-
вання

29400 5880 5 186 37,6 т/рік СО2

8. Модернізація 
теплового пункту

26 500 16 600 1,6 411,7 83 т/рік СО2

9. Утеплення підлоги над 
проїздом

3 950 718 5,5 12,6 2,5 т/рік СО2

10. Поточний ремонт 
та заміна несправного 
сантехнічного облад-

нання і трубопроводів в 
підвальному приміщенні

3 530 1 765 2 –
Економія води 
– 6 000 м3/рік 

ВСЬОГО 745 580 99 243 7,5 2 127

429,5 т/рік 
СО2

6 000 м3/рік 
води

ФІНАНсУВАННЯ
Більш масштабні інвестиції (745 580 €) потребують фінансування від третьої сторо-

ни. Центр РЕЧВ добре обізнаний з вимогами фінансових установ щодо проектного 
фінансування. В даному випадку розглядається можливість отримання грантів та 
пільгових кредитів.
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2. ЦЕНтР ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ тА сПОРтУ 
НтУУ «КПІ» (сПОРтКОмПЛЕКс)

ОПИс БУДІВЛІ 
24 корпус НТУУ «КПІ» є Центром фізичного виховання та спорту. У приміщенні 

корпусу також розміщені аудиторії Факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ». 
Центр фізичного виховання та спорту налічує 2 басейни (1 250 м2 та 66 м2), 2 сау-
ни, 8 спортивних залів, тир, великий стадіон та футбольне поле. Загальна площа 
будівлі складає 19 923 м2. У корпусі працює 347 осіб, максимальна розрахункова 
кількість відвідувачів – 2 760. У 2013 році було спожито 664,8 МВт*год електроенергії, 
4 249 Гкал теплової енергії та 53 041 м3 води.

Корпус працює протягом всього року, але навчальний процес у ньому триває з 
вересня по червень. Заняття в залах для відвідувачів (студентів, збірних команд і 
платних абонементів) проводяться цілий рік, басейни працюють близько 9 місяців 
на рік. Найбільша частка споживання енергії та води припадає саме на басейн: 
електрична енергія – 344,4 МВт*год (51,8%), теплова енергія – 1 980 Гкал (46,6%), 
вода – 43 812 м3 (82,6%). Вода в басейні циркулює цілодобово, при цьому проходить 
стадію фільтрації. Параметри якості води контролюються автоматикою. Підживлення 
свіжою холодною водою здійснюється вночі вручну з метою поповнення втраченої за 
день води. Підігрів води в басейні забезпечується двома теплообмінниками, що мо-
жуть забезпечити навантаження до 3,616 Гкал/год. Знезараження води здійснюється 
за допомогою гіпохлориту натрію, що виробляється в процесі електролізу повареної 
солі. Для підтримки параметрів якості води також додається соляна кислота та коа-
гулянт. Поганий стан витяжної вентиляційної системи, відсутність роботи припливної 
вентиляції призводять до недотримання комфортних умов у приміщеннях басейнів – 
заниженої температури повітря (220С замість 280С) та підвищеної вологості повітря 
(86-92% замість 50-65%). 

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕсУРсОЕФЕКтИВНОстІ ОБ’ЄКтУ
 � зменшення витрат та уникнення втрат теплової енергії;
 � забезпечення нормативного рівня мікрокліматичних умов у приміщеннях 
басейнів (зниження рівня вологості та підвищення температури повітря);

 � модернізація системи освітлення ігрової зали;
 � модернізація системи водорозбору.

ЗАПРОПОНОВАНІ тЕХНІЧНІ РІШЕННЯ
Низьковитратні заходи: 
1. У період, коли немає великого розбору теплої води в душових басейну (канікули, 

сесії), контроль за відключенням одного з теплообмінників ГВП душових басей-
ну дозволить зменшити витрату теплової енергії на 267 МВт*год/рік.

2. Через відсутність контролю за роботою теплової завіси в тамбурі корпусу існує 
перевитрата теплової енергії, тоді як потреби в її роботі там взагалі немає. Кон-
троль за роботою повітряно-теплової завіси тамбуру корпусу дозволить скороти-
ти витрату теплової енергії на 59 МВт*год/рік. 
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3. На даний момент облік води встановлено лише загалом на корпус. Встановлення 
технічного обліку для контролю витрат води різними споживачами дозволить виз-
начити, де вода споживається з надлишком, що призведе до зменшення спожи-
вання води на 5 000 м3 та теплової енергії (для підігріву води) на 93 МВт*год/рік.

4. Встановлення автоматики погодного регулювання витрати теплоносія у 
теплопункті будівлі дозволить заощадити близько 325 МВт*год/рік теплової 
енергії.

5. Незадовільний стан сантехнічних приладів призводить до значних втрат води. 
Модернізація системи водорозбору, а саме заміна застарілих сантехнічних 
приладів, дозволить скоротити споживання води на 15 560 м3 та зменшити ви-
трати теплової енергії для підігріву води на 250 МВт*год на рік.

6. Оскільки відкрита поверхня басейну в неробочий час піддається випаровуванню 
(втраті теплової енергії та води), якого можна було б уникнути, накриття дзерка-
ла малого басейну в неробочий час дозволить зменшити втрати тепла та води, 
що призведе до економії 8 МВт*год теплової енергії та 12 м3 води на рік.

Заходи, що потребують значних інвестицій:
1. В ігровій залі на даний час не дотримуються норми освітленості: значна части-

на ламп не працює, світильники знаходяться в незадовільному стані, що не 
дозволяє проводити низку спортивних заходів. Заміна освітлення в ігровій залі 
на світлодіодне дозволить вирішити цю проблему без збільшення рівня електро-
споживання.

2. Незадовільний стан огороджувальних конструкцій корпусу призводить до 
надмірних втрат теплової енергії. Термомодернізація огороджувальних 
конструкцій дозволить зекономити 1 163 МВт*год/рік теплової енергії.

ВАРтІстЬ тА ЕКОНОмІЧНІ ПЕРЕВАГИ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ

ЗАХОДИ
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЯ

Інвестиції
[€]

Заощадження
[€/рік]

Окупність
[років]

Електро енергія
[МВт*год /рік]

Матеріали
[Одиниць/рік]

Низьковитратні заходи

Контроль за відключенням 
одного теплообмінника 
ГВП душових басейну

0 16 000 0 267 0

Контроль за роботою 
повітряно-теплової завіси 

тамбуру
0 3 490 0 59 0

Встановлення технічного 
обліку витрат води 

різними споживачами
350 8 770 0,04 93 5 000 м3

Встановлення автоматики 
погодного регулювання 

витрати теплоносія
3 500 19 390 0,18 325 0

Модернізація системи 
водорозбору

6 000 24 570 0,24 250 15 560 м3

Накриття дзеркала малого 
бассейну

500 480 1,04 8 12 м3

ВСЬОГО 10 350 72 700 0,14 1 002 20 572 м3

Заходи, що потребують значних інвестицій

Заміна освітлення в ігровій 
залі

31 235 – – 0 0

Термомодернізація ого-
роджувальних конструкцій 

корпусу
937 500 69 250 13,5 1 163 0

ВСЬОГО 968 735 69 250 14 1 163 0

ФІНАНсУВАННЯ
Частину низьковитратних заходів впроваджено. Розроблено проект з модернізації 

системи освітлення, проводиться узгодження щодо його фінансування.
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ПРОПОЗИЦІЯ ПРО 
сПІВРОБІтНИЦтВО

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ) є лідером у просуванні 
ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні.

Ми допоможемо підвищити конкурентоспроможність вашого підприємства на 
вітчизняному та зарубіжному ринку шляхом:

 � зменшення виробничих витрат;
 � скорочення споживання енергії, матеріалів і води на одиницю продукції;
 � зменшення кількості відходів за допомогою оптимізації конструкції та дизайну 
виробів;

 � збільшення частки використання відходів у виробничому процесі;
 � зниження кількості шкідливих викидів і токсичності виробництва;
 � мінімізації виробничих і екологічних ризиків і підвищення безпеки праці;
 � приведення якості продукції у відповідність зі стандартами, а також поліпшення 
іміджу компанії.

Ми пропонуємо:
 � ОЦІНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ – 
комплексну інженерну та технологічну оцінку виробничих процесів підприємств, 
що базується на методиці складання балансів матеріальних і енергетичних 
потоків з подальшою розробкою технічних рекомендацій задля підвищення 
ефективності використання всіх виробничих ресурсів (методика ЮНІДО);

 � ТЕХНІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ – незалежну експертну оцінку інновацій щодо їх 
конкурентоспроможності та консультаційний супровід впровадження технічних 
рішень стосовно ресурсоефективності та більш чистого виробництва, допомогу 
підприємству в підготовці до сертифікації згідно ISO 50001 та ISO 14001;

 � СПРИЯННЯ ПІЛЬГОВОМУ ФІНАНСУВАННЮ – допомогу міжнародних фінансо-
вих організацій-партнерів в отриманні кредитів для впровадження технічних 
рішень, спрямованих на підвищення ресурсоефективності підприємства;

 � ТРЕНІНГИ – проведення на підприємствах тренінгів з використанням методики 
ресурсоефективного та більш чистого виробництва, а також сучасних технологій 
енергозбереження та раціонального використання ресурсів з метою підвищення 
кваліфікації інженерного персоналу;

 � ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА, 
ЩО ВПРОВАДИЛО В ГОСПОДАРСЬКУ ПРАКТИКУ МЕТОДИКУ РЕСУРСО-
ЕФЕКТИВНОГО ТА БІЛЬШ ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА – поширення в ділових 
колах країни та за кордом інформації (у вигляді буклетів і бізнес-кейсів) про 
підприємство, що успішно впровадило методику ресурсоефективного та більш 
чистого виробництва й отримало відповідний сертифікат Організації Об’єднаних 
Націй з промислового розвитку.

Команда Центру налічує 40 висококваліфікованих технічних фахівців. 
Центр також пропонує послуги з проведення відповідних вимірювань, аналізу 

робочих режимів та стану обладнання. Вартість проведення вимірів та розробки 
технічних рекомендацій розраховується індивідуально, залежно від обсягу робіт. 

У розпорядженні Центру є весь необхідний набір обладнання для проведення 
спеціальних вимірювань з метою складання матеріальних і енергетичних балансів, 
а саме: 

 � Fluke Ti-400 – тепловізор для вимірювання температури різного устаткування в 
межах від -20 °C до +1200 °C;

 � Testo 875-i – тепловізор з широким кутом огляду та частотою оновлення 33 Гц 
для отримання термограм в діапазоні температур до 350°С;
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 � Testo 330 LL – професійний портативний газоаналізатор для вимірювання 
концентрацій кисню СО2, СО (до 4000 ппм) та NOх в димовиї газах;

 � Testo 435-4 – високоточний прилад для вимірювання швидкості потоків і витрат 
для систем вентиляції та кондиціонування;

 � Testo 845 – інфрачервоний пірометр для дистанційного вимірювання температу-
ри до 950°С;

 � Testo 470 – тахометр для безконтактного і механічного вимірювання швидкості 
обертання електроприводу;

 � Testo 606-1 – електронний гігрометр для вимірювання вологості будматеріалів і 
деревини; 

 � АТЕ-9538 – вимірювач-реєстратор з набором термопар для вимірювання 
швидкості та температури повітряного потоку, відносної вологості, освітленості;

 � АСМ-3192 – аналізатор-реєстратор 3-х фазної потужності для вимірювання 
активної, реактивної, повної потужностей (до 9999 МВт, 9999 МВАр, 9999 МВА 
відповідно), коефіцієнта потужності, фазового кута;

 � TUF-2000 – ультразвуковий витратомір;
 � APPA 109N – мультиметр;
 � APPA 39MR – струмовимірювальні кліщі.

Запропоновані нами послуги забезпечать динамічний розвиток 
Вашого бізнесу.

Ми – команда сертифікованих експертів, яка пройшла підготовку за програмою 
«Ресурсоефективність і чисте виробництво» ЮНІДО.
Наші фахівці завжди раді відповісти на ваші запитання.

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ)
НТУУ «КПІ», корпус 6, проспект Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056

Тел.: +380 44 406 80 62, +380 44 227 83 78
ncpc@ukr.net

http://www.recpc.kpi.ua






