
Ресурсоефективне та
чисте виробництво на прикладі 
целюлозно-паперових підприємств



Ресурсоефективність, 

чистіше виробництво та 

бенчмаркінг на підприємстві

Ваше підприємство може працювати ефективніше. Зараз

українські підприємства в середньому в 2-3 рази менш

ефективні, ніж європейські. Послуга впровадження

чистішого виробництва допоможе вашій компанії стати

ефективнішою і прибутковішою, конкурувати всередині

країни і за кордоном з найкращими практиками.

Ключова ідея ресурсоефективності і чистого виробництва

полягає в тому, що промислові процеси і функції можуть

бути поліпшені таким чином, щоб не тільки знизити кількість

відходів і зменшити забруднення навколишнього

середовища, а й зберегти та/або отримати додатковий дохід

для компанії шляхом збереження ресурсів.



ЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ:

Спеціалісти проаналізують ситуацію і 

розроблять комплекс необхідних 

заходів. Наприклад, щоб скоротити

витрати на одиницю продукції чи 

послуги, можна (+ відсоток до 

ефективності):



ХАРАКТЕРНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Відсутні обґрунтовані дані по інтенсивності 

теплообміну та температурних режимів 

тунельних сушарок

Відсутні дані по інтенсивності теплообміну на 

ділянках

Завищені значення коефіцієнта надлишку 

повітря сушильних машин

Низький рівень утилізації скидного тепла

Відсутні реальні дані по використанню 

технологічної пари та обґрунтуванню 

параметрів пари для вприску, нагріву та інш.

Неефективне використання пневмотранспорту 

в порівнянні з іншими видами

Відсутній облік електроенергії по дільницям

підвищене використання технологічної води та 

відсутність  детальної схеми балансу 

водоспоживання/водовикористання



Загальні принципи проведення 

обстеження підприємства для 

розроблення технічних рішень, 

які направлені на 
ресурсоенергозбереження 

01 Аналіз структури підприємства

• Стан та робота технологічних ліній (в т. ч. аналіз місць 

складування сировини  та готової продукції);

• Система енергозабезпечення;

• Теплова схема;

• Схема водопостачання та водовідведення.

02 Збір даних та додаткові вимірювання, розроблення 

програми для більш детального обстеження

(з широким використанням вимірювальних приладів та 

комп’ютерного моделювання)

03 Розроблення та аналіз матеріальний та енергетичних 

балансів

04 Розроблення технічних рішень по скороченню ресурсів 

та енергії



ПРИКЛАДИ 

РЕСУРСОПОТОКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА:

Аналіз технологічної

схеми



ПРИКЛАДИ РЕСУРСОПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА:
аналіз та ідентифікація прямих витрат сировини на окремих ділянках виробничих ліній 

Сировина Кількість, т

Мідна катанка 772,87

Папір ТВУ 27,09

Папір К-120 20,66

Папір К-080 6,57

Папір Термопокс 1,22

Картон 0,75

Ротерм /Тертранс 085 4,62

Ротерм /Тертранс 105 0,66

Алюмінієва катанка 1 662,90

Сталь 712,72

Лак КО, Мастило для змащування 0,41

Всього 3 210,47



Схема паро та конденсатопроводів

окремого цеху підприємства 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ 

ВИМІРЮВАННЯ

ПРИКЛАДИ РЕСУРСОПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА: паро-конденсатний баланс
ідентифікація теплового балансу та матеріальних потоків води і водяної пари

Установка для вимірів витрат пари та 

утворення конденсату на ділянках паропроводів



Вимірювання витрат води на окремих ділянках водопроводів за 

допомогою ультразвукового витратоміра (ультразвуковий 

витратомір)

Ідентифікація схеми та балансу 

водоспоживання/ 

водовикористання

Підвищення використання 

технологічної води

 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ 

ВИМІРЮВАННЯ



ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ 

ВИМІРЮВАННЯ:

Тунельна сушарка

Визначення швидкості повітря припливної вентиляції

Мета: оцінка роботи 

відцентрового припливного 

вентилятора, повітряного 

тракту і ефективності 

розподілу по калориферних 

секціях тунельної сушарки
Комп’ютерне моделювання поля швидкостей (м/хв) в поперечному 

перетині цеху (поле вектора швидкості)



ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ 

ВИМІРЮВАННЯ

Мета: технічне 

обстеження 

температурних режимів 

сушки і видуву на 

картонне полотно по 

калориферних секціях 

тунельної сушарки



Як Baker Tilly допоможе 

трансформувати виробничі 

процеси підприємства

у «зелене» виробництво

Побудова зеленої економіки вже стала 

основоположною для роботи міжнародних і 

національних програм і агентств. На сьогодні 

розроблені такі програми оцінки та підтримки 

ресурсоефективності і чистого виробництва: UNIDO, 

UNEP, OECD , EU.

Спеціалісти Baker Tilly проведуть загальну оцінку виробничих

процесів і розроблять план заходів щодо покращення виробництва.

Ми працюємо як з окремим напрямком чи технологією, так і з усім

виробництвом одразу. У разі потреби залучимо вузькопрофільних

фахівців з інших організацій.

Наші експерти проведуть бенчмаркінг, що сприятиме швидкому і

менш витратному вдосконаленню виробничих процесів,

проконсультують щодо використання BAT (best available technology) –

найкращої доступної технології, спрямованої на ефективне

використання ресурсів, а отже одночасне збільшення прибутків і

зниження негативного впливу на навколишнє середовище.

При глибокому і детальному вивченні особливостей виробництва для

діагностики на місці залучаються партнери з вимірювальним і

діагностичним обладнанням.
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