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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПІДПРИЄМСТВА

Філія «Яреськівський цукровий завод» ТОВ «Цукорагропром» входить до складу Агропромхолдингу «Астарта-Київ»,
який
є
вертикально-інтегрованим
агропромисловим
холдингом в Україні, публічною європейською компанією,
яка веде соціально-відповідальний бізнес і виробляє продовольчі товари з орієнтацією на глобальні ринки.
Яреськівський цукровий завод приєднався до компанії в
2000 році і з того часу планомірно розвивається та інтегрується у Корпоративну інтегровану систему менеджменту
ТОВ фірма «Астарта-Київ».
Завод працює вже більш як півстоліття та впевнено тримається на лідерських позиціях серед виробників цукру України. Виробництво базується на виготовленні цукру з цукрового буряку.
Технологічний процес виробництва включає в себе постадійний процес переробки сировини (цукрового буряку) з
отриманням головної продукції (цукру білого кристалічного).
Супутними продуктами переробки цукрового буряку є:
‣ жом;
‣ меляса.
Партнери цукрового заводу: CocaCola, Pepsi, Sandora,
Roshen, Philip Morris.
Система енергетичного менеджменту на підприємстві була
впроваджена і сертифікована відповідно до вимог ISO
50001 в 2019 р.

2

ПОЧАТКОВІ УМОВИ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СЕнМ

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

До участі в проекті ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження стандарту
систем енергоменеджменту в промисловості України», на
підприємстві на підприємстві існувало розуміння про необхідність 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 енергоефективності;
‣ енергетичний аналіз;
‣ оцінка відповідності законодавчим та іншим вимогам.
Практично була відсутня процедура з врахування енt
ргоефективності в закупівлях та проектуванні, розглядався
лише фактор ціни.
Приведена на рисунку діаграма показує рівень відповідності вимогам ISO 50001 на «Філія Яреськівський цукровий
завод» ТОВ «Цукорагропром» до та після впровадження
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ПЕРЕВАГИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СЕнМ

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 інформацію яка складалася з 5 модулів, що повністю охоплювали
вимоги міжнародного стандарту ISO 50001 і надали можливість прицівникам підприємства оцінити фактичне енергоспоживання щодо випуски продукції. Основна продукція
підприємства предствлена на рисунку нижче.
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РЕАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ

Відповідно для підтримки і постійного удосконалення СЕнМ
керівництвом підприємства в особі директора Лаврика Володимира Павловича була сформована група енергоменеджменту.
Склад Група енергетичного менеджменту представлений в
таблиці.
Склад групи з енергетичного менеджменту

Голова
робочої
групи:
Члени
робочої
групи:

Технічний директор

Інженер з ТЕБ - відповідальний за інтегровану
систему менеджменту
Заст. головного енергетика (енергоменеджер) - відповідальний за виконання енерге-

тичної політики, інформування,
(внутрішні, зовнішні).

звязки

Головний технолог - відповідальний за
оперативний контроль.
Головний енергетик - відповідальний за

енергетичний аналіз.

Начальник ТЕЦ - відповідальний за забезпечення енергоресурсами.
В рамках навчання, також, був отриманий практичний
досвід з проведення внутрішніх аудитів системи енергетичного менеджменту. Та отримано інструмент розроблений
UNIDO для полегшення управління системою енергетичного
менеджменту.
За допомогою проекту були розглянуті підходи до обчислення енергоспоживання які не використовувалися на Підприємстві.
Зокрема регресійний аналіз, який дав можливість більш
точно з математичної та статистичної точки зору підійти до
оцінки енергоспоживання. Що дало змогу оцінити точність
наявних методів обчислення енергетичної ефективності.
Під час впровадження СЕнМ на підприємстві з’явився енергоменеджер а також було організовано функціонування
групи з енергетичного менеджменту.
В цілях на 2018 р., були встановлені плани по впровадженню
ISO 50001:2011 та зниженню споживання природного газу і
електроенергії. Фактичне зниження споживання природного газу на 1 т цукру в порівнянні з плановим становило 3,04
%, а електроенергії на т переробленого буряку було менше на
5,53 %.
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Головний механік - відповідальний за оперативний контроль механічної частини.
Начальник цеху КВП та А - відповідальний

за моніторинг.

Заступник директора з сировини - відпові-

дальний за забезпечення сировиною.

Перелік реалізованих в 2018 р. заходів наведений в таблиці.

Захід з
енергозбереження

Місяць
2018 року

Очікувана
економія після
впровадження

1. Установка частотних перетворювачів на
насос та вентилятор
котла №2 (ТЕЦ)

211584 кВт*год /
виробничий період

2. Заміна освітлення з
впровадженням
світлодіодних ламп

25891 кВт*год /
виробничий період

3. Встановлення
теплоізоляції

25891 м³ газу за
виробничий період.
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РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

На підприємстві впроваджена та функціонує система енергетичного менеджменту, яка діє в рамках Корпоративної
інтегрованої системи менеджменту. На підприємстві в
якості визначення ефективності роботи розроблені процедури енергетичного аналізу з використанням підходу використовуваного 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 а споживання електроенергії та
природного газу:
‣ 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.
‣ Цукру на верстаті, т.
‣ Градусо-дні (15°С).
‣ Вміст СР в прессов.жомі, %.
‣ Вироблено жому сухого, т.
‣ Вироблено жому гранул., т.
‣ Спожито води поверхневої м³.
‣ Вироблено меляси, т.
‣ Спожито конденсатної води м³.
І визначено наступні базові лінії:
‣ Споживання природного газу для потреб виробництва м3;
‣ Споживання природного газу для потреб жомосушіння та
грануляції м³;
‣ Споживання власної електроенергії для потреб виробництва, кВт∙год.
‣ Споживання власної електроенергії для потреб жомосушіння та грануляції, кВт∙год.
Значення нормалізованого R²
Рівняння
нормалізації

Базова лінія
споживання
Споживання природного
газу для потреб

0,98

виробництва м³

Споживання природного газу для потреб

0,98

7599,89-190,51* Вміст СР в
прессов.жомі, %+220,44* Вироблено жому гранульованого, т-157,38*
Градусо-дні (15°С)

0,79

36985,65+302,14* Відкачка соку, %
до маси буряків+33,46* Вироблено
цукру, т
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електроенергії для

7415,52-172,64*Відкачка соку, % до
маси буряк+1683,96* Цукристість
стружки %+16,78* Цукор на
верстаті, т+0,72* Вироблено ее,
кВт*год

потреб виробництва,

електроенергії для

Економія споживання природного газу для потреб
виробництва м³, в 2018 р.
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Відповідно до даних рисунку, перевитрата в 2018 р становила 1,51 % від базового рівня.
Дана перевитрата потребує дослідження з виділенням
типових періодів виробничого сезону (пуску і зупинки).
Графік споживання природного газу для потреб жомосушіння та грануляції визначеного за допомогою (КУСУМ) м³,
представлено на рисунку.
Економія споживання природного газу для потреб
жомосушіння та грануляції м³, в 2018 р.
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Відповідно до даних рисунку перевитрата споживання
природного газу для потреб жомосушіння та грануляції 4,6
% від базового рівня.
Дана перевитрата потребує дослідження з виділенням
типових періодів виробничого сезону (пуску і зупинки).
Графіки споживання власної електроенергії для потреб
виробництва, визначеного за допомогою (КУСУМ) в кВт∙год,
представлено на рисунку.
Економія споживання власної електроенергії для
потреб виробництва, кВт∙год, в 2018 р.
кВт∙год
0
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Графік споживання природного газу для потреб виробництва визначеного за допомогою (КУСУМ) в м³, представлено на рисунку.
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Відповідно до даних рисунку вище, економія відпущеної
електроенергії в 2018 р. становила 2,68 % від базового
рівня. Ефективним були майже всі дні роботи заводу, ефективність в роботі на початку та в кінці сезону потребує
дослідження.
Графіки споживання власної електроенергії для потреб
жомосушіння та грануляції, визначеного за допомогою
(КУСУМ) в кВт∙год, представлено на рисунку нижче.
Економія споживання власної електроенергії для потреб
жомосушіння та грануляції, кВт∙год в 2018 р.
кВт∙год
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

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 детального розуміння використання статистичних методів, а саме
регресійного аналізу як інструменту для порівняння споживання енергоресурсів за унормованих умов.
Ключовими перевагами від впровадження були:
‣ Використання нормалізації енергоспоживання відповідно до
факторів впливу.
‣ Покращення оперативного контролю та його аналізу.
‣ Впровадження енергоефективності як фактору в закупівлях
та проектуванні.
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Відповідно до даних рисунку, економія власної електроенергії для потреб жомосушіння та грануляції в 2018 р. становила 4,41 % від базового рівня.
Відповідно до проаналізованих базових ліній та їх показників, слід провести аналіз специфічних періодів пуску та
зупинки.
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Рекомендації до покращення:
‣ Провести актуалізацію процедури енергетичного аналізу
підприємства з виділенням специфічних періодів виробничого періоду.
‣ Провести консультативно-інформаційну роботу з працівниками підприємства щодо оновлених вимог в ISO
50001:2018.
‣ Для базових ліній споживання власної електроенергії для
потреб ТЕЦ, споживання води для потреб виробництва,
споживання власної електроенергії для потреб складу БЗЦ,
необхідно розглянути більшу кількість факторів, або розглянути можливості встановлення систем обліку.

