
Ресурсоефективне та чисте виробництво
на прикладі хлібопекарських 
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 

Емпіричний температурний графік випікання 

(відсутні обґрунтування різниці температур 

джерела та продукції, відсутні дані по 

інтенсивності теплообміну та продуктивності 

тунельних печей).

Відсутні дані по інтенсивності теплообміну на 

ділянках випікання.

Завищені значення коефіцієнта надлишку 

повітря в камерах тунельних печей .

Відсутні пропозиції по використанню теплоти 

газів, що відходять.

Відсутні реальні дані по використанню 

технологічної пари та обґрунтуванню 

параметрів пари для вприску, нагріву та інш.

Завищені значення потужності компресорів 

стиснутого повітря для пневмотранспорту 

сипучих матеріалів (борошно).

Відсутній облік електроенергії по дільницям.

В окремих випадках при приготуванні 

карамелі, наповнювачів та інш. кондитерських 

виробів відсутні обґрунтування використання 

пари для упарювання сиропів та інш.



Загальні принципи проведення 

обстеження підприємства для 

розроблення технічних рішень, 

які направлені на 
ресурсоенергозбереження 

01 Аналіз структури підприємства

Технологічна схема (в т. ч. аналіз місць складування 

сировини  та готової продукції);

Система енергозабезпечення;

Теплова схема;

Схема водопостачання та водовідведення.

02 Збір даних та додаткові вимірювання 

(витратних характеристик, температур, теплових потоків, 

споживання електроенергії, інтенсивності теплообміну, 

аналіз газів, що відходять).

03 Розроблення та аналіз матеріальний та 

енергетичних балансів

04 Розроблення технічних рішень по скороченню 

ресурсів та енергії



ПРИКЛАДИ РЕСУРСОПОТОКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА:

Схема водопостачання та 

водовідведення



10508,4

6194,25

291,6

356,4 194,4
16,2

Борошно Вода

Мезофільна закваска Дріжджі

Сіль Покращувач

ПРИКЛАДИ РЕСУРСОПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА: Матеріальний баланс хлібокомбінату

Вхід сировини Втрати

1706

815,6

10,82,2
5,4

2,16

Упікання Усушка

При діленні заготовок При транспортуванні борошна

Розпил борошна Бродіння закваски

При діленні заготовок 10,8

При транспортуванні борошна 2,2

Розпил борошна 5,4

Бродіння закваски 2,16



ВХІД

борошно 10508,40 кг/добу

вода 6194,25 кг/добу

мезофільна закваска 291,60 кг/добу

дріжджі 356,40 кг/добу

сіль 194,40 кг/добу

покращувач 16,20 кг/добу

ВТРАТИ

при діленні заготовок 10,80 кг/добу

при транспортуванні борошна 2,16 кг/добу

розпил борошна 5,40 кг/добу

бродіння закваски 2,16 кг/добу

усушення 815,64 кг/добу

упікання 1705,96 кг/добу

ВИХІД ПРОДУКТУ

фактичний вихід 15816,25 кг/добу

розрахунковий вихід 15019,17 кг/добу

ВІДХИЛЕННЯ 5 %

ПРИКЛАДИ 

РЕСУРСОПОТОКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА:

Детальний матеріальний 

баланс 

(трасірування 

матеріального потоку)



ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ 

ВИМІРЮВАННЯ

Температурне поле зовнішніх поверхонь тунельної печі

Температурне поле вихідного вікна тунельної печі



ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИМІРЮВАННЯ

Температурне поле елементу фундаменту Тепловий потік через фундамент

Температурне поле шару теплоізоляції стінці печі Розрахункові значення коефіцієнта тепловіддачі від 

зовнішньої поверхні печі



ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ 

ВИМІРЮВАННЯ:

Вимірювання газоаналізатором 

параметрів димових газів

Визначення розрахункових характеристик 

технологічних параметрів:

• Коефіцієнт надлишку повітря

• Теплові втрати

• Ефективність спалювання палива

• Інтенсивність теплообміну в окремих теплових 

процесах

Вимірювання для налагоджування топки



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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