
Основне виробництво Філії «Глобинський цукровий завод» 
ТОВ «Цукорагропром» базується на виготовленні цукру з 
цукрового буряку. Технологічний процес цукрового виробни-
цтва включає в себе стадійний процес переробки сировини 
(цукрового буряку) з отриманням готової продукції (цукру) 
та другорядних продуктів переробки (жому-сирцю, меляси).

Цукровий буряк з кагатного поля подається за допомогою 
гідротранспортеру на станцію доочищення коренеплодів, де 
проходить очищення від залишків ґрунту та гичкової маси. 
Очищені коренеплоди зважуються та подаються на буряко-
різку для одержання бурякової стружки, яка подається на 
дифузійні апарати, де проходить висолоджування цукру і 
утворюється дифузійний сік.

Дифузійний сік направляється на станцію очистки - дефеко-
сатурацію. В процесі дефекосатурації застосовується 
вапняне молоко та вуглекислий газ, які отримують в резуль-
таті випалювання вапняного каменю в газовапняковій печі з 
застосуванням коксового вугілля.

Наступний етап-фільтрація соку та оброблення його газом 
діоксидом сірки, який отримують при спалюванні сірки в 
печі.

Фільтрований сік подається на випарні установки для 
згущення.

Отриманий згущений сироп подається на уварювання в 
продуктове відділення.

Система енергетичного менеджменту на підприємстві була 
впроваджена  і сертифікована відповідно до вимог ISO 50001 в 
2017 р.

В 2018 році зменшено зменшено витрату газу на 1 тону ц/б на 
6,1% від базового рівня у порівнянні з 2017 р. А також, зменше-
но використання електроенергії на 36 % від базового рівня, та 
зменшено використання технічної води на 10% від базового 
рівня.

Область розповсюждення СЕнМ - все підприємство. Енерго-
ресурси що споживаються на підприємстві: електроенергія, 
природний газ, біогаз, вода.

До участі в проекті ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження стандарту 
систем енергоменеджменту в промисловості України», на 
підприємстві на підприємстві існувало розуміння про необ-
хідність побудови системи енергетичного менеджменту, та 
управління енергоспоживанням на систематичній основі.

Оцінку енергоефективності до участі в проекті проводилася на 
основі:
‣ тенденцій споживання енергоресурсів;
‣ порівнянь до минулих років;
‣ розрахунком питомих витрат на одиницю продукції.

Не проводилось (я):
‣ навчання в сфері енергозбереження та підвищення енер-
гоефективності;
‣ енергетичний аналіз;
‣ оцінка відповідності законодавчим та іншим вимогам.

Практично була відсутня процедура з врахування енргое-
фективності в закупівлях та проектуванні. 

Приведена на рисунку діаграма показує рівень відповідно-
сті вимогам ISO 50001 на Філії «Глобинський цукровий 
завод» ТОВ «Цукорагропром»  до та після впровадження 
системи енергетичного менеджменту.
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В рамках проекту ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження стандарту 
систем енергоменеджменту в промисловості України», 
Підприємство отримало теоретичні та практичні знання 
щодо особливостей функціонування системи енергетичного 
менеджменту. В рамках навчання було прослухано інформа-
цію яка складалася з 5 модулів, що повністю охоплювали 
вимоги  міжнародного стандарту ISO 50001 і надали можли-
вість прицівникам підприємства оцінити фактичне енер-
госпоживання щодо випуски продукції. Продукція  підпри-
ємства предствлена на рисунку.

Для підтримки і постійного удосконалення  СЕнМ  керівниц-
твом підприємства в особі директора  Мацака Юрія Іванови-
ча була сформована група енергоменеджменту. Також, було 
введеноокрему  посаду енергоменеджера, якої не існувало 
до моменту впровадження СЕнМ.

За час функціонування СЕнМ на підприємстві в порівнянні з 
2017 у 2018 рік, було зменшено споживання електроенергії на 
36 % від базового рівня, природнього газу на 6,1 % від базово-
го рівня.

На підприємстві на постійній основі використовується отри-
маний під час проходження навчання в рамках проекту 
ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження стандарту систем енергоме-
неджменту в промисловості України» інструмент  ЮНІДО, 
який в значній мірі допомагає  підтримувати  СЕнМ підпри-
ємства, а також допомагає проходити  (ресертифікаційні 
аудити).

В період з 11 вересня по 11 жовтня 2018 р. була проведена 
серія з двох внутрішніх аудити КІСМ, в результаті аудитів 
була отримана інформація про готовність КІСМ до сертифі-
кації на відповідність ISO9001:2015 та підтверджена відпо-
відність ІSO14001:2015,OHSAS18001:2007,FSSC22000 та 
ISO5001:2011.

Разом з тим було зареєстровно:
‣ 3 позитивних спостереження;
‣ 8 невідповідностей;
‣ 25 рекомендацій з удосконалення.

Відповідно до діючої системи енергетичного менеджменту, 
яка функціонує в рамках Корпоративної інтегрованої системи 
менеджменту. 

На підприємстві розроблені процедури та форми представ-
лення цілей та завдань з енергетичного менеджменту. 

Перелік реалізованих в 2017-2018 рр.,  заходів в рамках систе-
ми енергетичного менеджменту, наведений в таблиці.
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Для оцінки результатів впровадження було проведено пере-
вірку ефективності роботи підприємства відповідно до 
основних показників та вимог стандарту ISO 50001.  

На підприємстві впроваджена та функціонує система енер-
гетичного менеджменту, яка діє в рамках Корпоративної 
інтегрованої системи менеджменту. На підприємстві в 
якості визначення ефективності роботи розроблені проце-
дури енергетичного аналізу з використанням підходу вико-
ристовуваного в інструменті ЮНІДО наданого в рамках 
участі у проекті ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження стандарту 
систем енергоменеджменту в промисловості України».
 
Відповідно до форми на підприємстві було визначено 
наступні фактори впливу на споживання електроенергії та 
природного газу (біогазу): 
‣ Перероблено буряків, т.
‣ Вміст гнилої маси % від базового рівня до м. буряків.
‣ Відкачка соку, % від базового рівня до маси буряків.
‣ Вироблено цукру, т.
‣ Цукристість буряка, % від базового рівня.
‣ Вироблено ее, кВт*год.
‣ Градусо-дні (15°С).
‣ Спожито води поверхневої  м³.

І визначено наступні базові лінії:
‣ Споживання  природнього газу та біогазу м³.
‣ Споживання електроенергії, кВт∙год.

Перелік рівнянь нормалізації для кожної з визначених ліній  
в сезоні 2018 р., наведено в таблиці.

Графік споживання  природнього газу та біогазу за допомо-
гою функції (КУСУМ) в м³, представлено  нижче.

Відповідно до даних рисунку економія в 2018 р., становила  
8,63% від базового рівня. 

Не ефективним був лише  один день роботи заводу.

Під час проведення оцінки регресійної моделі було реко-
мендовано провести дослідження і актуалізацію за необхід-
ності методики оцінки періодів визначення базової лінії та 
особливих періодів споживання. 
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Графік споживання відпущеної електроенергії, за допомо-
гою функції (КУСУМ) в кВт∙год, представлено  на рисунку 
нижче. 

Відповідно до даних рисунку, економія відпущеної електро-
енергії  в 2018 р. становила  4,21 % від базового рівня. 

Під час проведення оцінки регресійної моделі було реко-
мендовано провести дослідження і актуалізацію за необхід-
ності методики оцінки періодів визначення базової лінії та 
особливих періодів споживання. 

Ективність в роботі на початку та в кінці сезону потребує 
дослідження.

Значення нормалізованого R²

Базова лінія 
споживання

Споживання  
природнього газу 
та біогазу, м³

54338,8+4,01*Перероблено буряків, 
т+414,9* Відкачка соку, % від 
базового рівня до маси буряків
+69,13* Вироблено цукру, т-832,72* 
Цукристість буряка, % від базового 
рівня-2,45* Спожито води поверх-
невої, м³буряків+69,13* Вироблено 
цукру, т-832,72* Цукристість 
буряка, % від базового рівня-2,45* 
Спожито води поверхневої, м³

Рівняння 
нормалізації

0,92

Споживання 
електроенергії 
(всього), кВт∙
год

7234,45+19,22* Перероблено 
буряків, т

0,95

Споживання 
води м³

4 432,14+0,49*Перероблено 
буряків, т-2,8* Вироблено цукру, 
т-22,62* Градусо-дні (15°С)

0,95

R²

Економія споживання  природного газу  та біогазу в м³  
у 2018 р. 
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кВт∙год

Економія споживання відпущеної електроенергії, кВт∙год в 
2018 р.



Навчання в рамках Проекту  ЮНІДО «Впровадження 
стандартів систем енергоменеджменту в промисловості 
України», надало Підприємству, теоретичних та практичних 
знань щодо побудови систем енергетичного менеджменту в 
рамках процесів енергетичного планування. Більш деталь-
ного розуміння використання статистичних методів,  а саме 
регресійного аналізу як інструменту для порівняння спожи-
вання енергоресурсів за унормованих умов.

Ключовими перевагами від впровадження були:
‣ Використання нормалізації енергоспоживання відповідно до 
факторів впливу.
‣ Визначення законодавчих та інших вимого щодо енергоспо-
живання.
‣ Покращення оперативного контролю та його аналізу.

Рекомендації до покращення:
1. Провести актуалізацію процедури енергетичного аналізу 
підприємства.
2. Провести регресійний аналіз на основі актуалізованої 
інформації і наявної системи обліку енергетичних і техноло-
гічних параметрів.
3. Провести консультативно-інформаційну роботу з праців-
никами підприємства щодо оновлених вимог в ISO 
50001:2018.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Графік споживання води м³,  за допомогою функції 
(КУСУМ) представлено  на рисунку нижче.

Відповідно до даних рисунку, економія води  в 2018 р. стано-
вила  19 % від базового рівня. 

Ефективним були всі дні роботи заводу.

Відповідно до проаналізованих базових ліній та їх показни-
ків, слід провести дослідження і актуалізацію за необхідно-
сті методики оцінки періодів визначення базової лінії та 
особливих періодів споживання.

Економія споживання води м³ в 2018 р.
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