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ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА
Ми прагнемо до зеленої промисловості в Україні
Кейс

ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ
ГАЗОРІЗАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
ОПИС КОМПАНІЇ
Компанія виробляє парапетні котли та бойлери для будинків потужністю до 600 кВт, газові
пальники та газозварювальне обладнання для машинобудівної галузі для металообробки, в т.ч.
нагрівання та плавлення потужністю до 17 МВт. Загалом на сайті підприємства представлено 137
одиниць продукції. У компанії працює 120 робітників; обробляється 140 т металу. У 2013 році було
спожито 108 МВт*год електроенергії, 87 051 м3 газу та 4 500 м3 води.

ОПИС ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
Технологічний процес різання металевих пластин базується на використанні газорізального
обладнання (Рис.1). Використання такого типу різання призводить до значних втрат металу,
високого споживання газових сумішей та негативного впливу на довкілля та здоров’я людини.
Такий тип різання також потребує значних витрат праці, пов’язаних із підгонкою, фінішною та
іншою обробкою деталей через значні відхилення у їх розмірах.
Підприємство має комплексну електричну підстанцію потужністю 400 кВА. Газ подається 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: мостовий кран та
обладнання для різання, згинання, статичного штампування, токарної обробки та фрезування,
зварювання та фарбування металу.

Рис. 1

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 випаровувань металу
(хром, нікель, тощо)

*IMAGES references:
http://labcowelding.com,
http://www.pdssheetmetal.co.uk
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ЗАПРОПОНОВАНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ
Таблиця 1: ВАРТІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ

ТЕХНІЧНІ
ЗАХОДИ

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Інвестиції
[€]

Заощад- Окупність
ження [€/y] [років]

ЕКОНОМІЯ
Електроенергія
[МВт*год /рік]

Матеріали
[Одиниць/рік]

1. Встановлення АСКОЕ

3 500

1 000

3,5

10,8

0

2. Встановлення твердопаливного котла

5 000

4 400

1,1

220

22 000 м3 газу
(54 т деревини)

3. Заміна газорізального
обладнання

161 000

54 200

3

955

12 т металу

169 500

59 600

2,84

1’185

Див. вище

УСЬОГО

Низьковитратні заходи:
1. Встановлення АСКОЕ дозволяє заощадити до 10% електроенергії (10,8 МВт*год/рік).
2. Встановлення твердопаливного котла власного виробництва потужністю 120 кВт. Це дозволить
замістити споживання 22 000 м3 природного газу 54 т місцевої деревини.
Заходи, що потребують інвестицій:
3. Заміна застарілих газорізальних приладів 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 приблизно на 70 т
CO2/рік. Зменшення кількості металевих відходів оцінюється приблизно в 600-750 кг/рік.

ФІНАНСУВАННЯ
Більш масштабні інвестиції потребують фінансування від третьої сторони. Центр РЕЧВ добре
обізнаний з вимогами фінансових установ щодо проектного фінансування. У даному випадку
розглядається можливість отримання пільгового кредиту у розмірі 100 000 €.

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ:
Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ)
Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»,
корпус 6, офіс 3, проспект Перемоги 37, Київ, Україна, 03056
тел.: +380 44 406 80 62, ncpc@ukr.net, http://www.recpc.kpi.ua

