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Основна причина неконкурентоспроможності української продукції — її високі (в порівнянні з роз
виненими країнами) матеріало- і енергоємність. Енергію і сировину треба витрачати раціонально і еконо
мно. Прикладом може бути Японія, яка забезпечена власними енергоресурсами лише на 3% , і щорічно 
зменшує витрати енергії на одиницю валового національного продукту на 5% .

Енергозбереження — це комплекс заходів щодо більш ефективного використання паливно-енерге
тичних ресурсів (ПЕР). Воно базується на законі України «Про енергозбереження», Комплексній держав
ній програмі енергозбереження, рекомендаціях Державного комітету України з енергозбереження, Дер
жавних стандартах України з енергозбереження. Енергозбереження реалізується швидше і майже втроє 
дешевше, ніж будівництво нових електростанцій.

Суттєву економію без серйозних затрат можуть дати організаційні заходи: підсилення контролю за 
використанням енергії; обов’язкові аналізи палива, яке надходить на підприємство; ритмічна робота під
приємства при потужності близькій до номінальної; чітке дотримання технологічного режиму; підви
щення кваліфікації і трудової дисципліни працівників; поєднання заходів стимулювання за економію 
енергії з відповідальністю; тісне співробітництво енергетиків, технологів і керівників.

Далі потрібен перехід на сучасні технології і обладнання, впровадження нових інформаційних тех
нологій і автоматичних систем управління на базі досконалої комп’ютерної техніки. В умовах ринкової 
економіки основним завданням роботи підприємства є прибуток >. а визначальним критерієм вибору систе
ми енергопостачання -  її економічність. Неефективні ділянки підприємства треба реконструювати, пере- 
профілювати або закрити. Слід розраховувати на власні можливості, бо Заходу не вигідно вкладати суттє
ві кошти у високотехнологічні напрямки завтрашніх конкурентів.

Правильний вибір перспективних напрямків енергозбереження забезпечується складанням енерго- 
балансів підприємства та енергетичним (ексергетичним або на основі сукупних паливних чисел) аналізом 
технологічних процесів. Починати доцільно з енергетичного аудиту, а закінчувати -  створенням матема
тичної моделі енерготехнологічного комплексу з відповідними комп’ютерними програмами. Витрати ПЕР 
відносити на одиницю готової продукції, а не на одиницю кількості переробленої сировини.

Основою економії енергії є вимірювання її витрат із застосуванням сучасних лічильників тепла, 
електроенергії, витрат сировини, палива, води, пари... Зараз впроваджуються гнучкі ( в залежності від 
часу доби ) тарифи на електроенергію і багатотарифні електролічильники. Всі лічильники потребують 
метрологічного забезпечення, повинні бути справними і працювати.

Комфортні умови для роботи людей при мінімальних витратах енергії на підтримання мікрокліма
ту можуть забезпечуватись в енергоефективних («теплих») будівлях. При надлишках низькотемператур
ного тепла на плоскому даху будівлі можна зробити теплицю.

Більшість обладнання у харчовій та мікробіологічній промисловості є типовим і аналогічним обла
днанню хімічної промисловості. При виборі теплообмінника мінімізують величину поверхні теплообміну 
на одиницю теплової потужності з урахуванням витрат енергії на його експлуатацію. Розміри теплооб
мінника можна зменшити, використовуючи або різні способи інтенсифікації тепловіддачі, або оребрення 
поверхні теплообміну. Для зменшення втрат тепла і холоду теплообмінники і трубопроводи ізолюють.
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РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ 
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗЕЙ АПК

Ізолювати доцільно лише труби, діаметр яких більший за критичний. У багатошаровій ізоляції шар з 
меншою теплопровідністю краще розміщувати безпосередньо на поверхні труби.

. ■ ■! Розрахунки енерготехнологічних процесів неможливі без надійних даних з фізико-хімічних влас
тивостей речовини, напівпродуктів, продуктів і допоміжних матеріалів.

В основному технологічному процесі (саме тут більша частка економії) треба ширше використовувати 
принципово нові прогресивні технології і обладнання, обгрунтовано вибирати насоси і трубопроводи, засто
совувати найбільш ефективні види тари і пакувальних матеріалів. Іноді є сенс частково перейти на малотон
нажні виробництва, наприклад, високоякісних продуктів оздоровчого і профілактичного призначення.

Використовувати когенераційні установки. Застосовувати регенерацію теплоти, а також акумулюван
ня теплоти і енергії з наступним їх використанням для виробничих потреб. Замінити лампи розжарювання на 
сучасні (і періодично очищати світильники), підвищувати ступінь компенсації реактивного навантаження і 
резерв потужності, ширше використовувати тиристори, зменшувати густину струму в електромережах.

Максимально використовувати вторинну сировину і вторинні енергоресурси: Тепло конденсатів, 
вторинної пари, відпрацьованого сушильного агенту, біохімічних реакцій. Користуватися теплонасосни- 
ми установками для сезонного виробництва тепла і холоду. Для утилізації низькопотненціальної теплоти 
перспективними є теплообмінники-утилізатори на теплових трубах.

Найбільшим і практично невичерпним джерелом енергозбереження є науково-технічний прогрес.


