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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ
ВИХОДУ ІЗ КРИЗИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті досліджується необхідність впровадження енергозбережних технологій на шляху
подолання кризи металургійними підприємствами.
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Summary. In the article the necessity of introduction of energy]saving technologies is investigated on the way of
overcoming of crisis by metallurgical enterprises.

Key words: energy — saving technologies, economic crisis, competitiveness, fuel and energy resources.

Постановка проблеми. В умовах економічної
кризи на перший план виступає впровадження
енергозбережних технологій, тому сьогодні дер�
жавна політика спрямована на оптимізацію енер�
говитрат. Металургійні підприємства в цей час
найбільш чутливі до впливу циклічності сучасної
кон’юнктури, що обумовлено зростанням конку�
рентної боротьби в умовах розвитку ринкових
відносин в Україні, а також щільністю конку�
ренції на світових ринках, великою вірогідністю
перевищення пропозиції металопродукції над
попитом. Вважаючи на те, що чорна металургія є

одна з найбільш енергоємних галузей промисло�
вості, то підвищення ефективності використан�
ня паливно�енергетичних ресурсів (ПЕР) на
підприємствах чорної металургії в сучасних умо�
вах виступає одним із головних напрямів вижи�
вання. Аналізуючи долю витрат на ПЕР у загаль�
них заводських витратах на виробництво про�
дукції, яка складає більше 30 %, більшими спо�
живачами палива на виробництвах є доменні і
прокатні виробництва. В таких умовах виникає
необхідність визначення потенціалу енергозбере�
ження металургійних підприємств.
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Погоджуючись з А. Голубченком і В. Мазу�
ром, слід зазначити, що потенціал металургійних
підприємств України складається з виробничого
(технічного й технологічного), ресурсного, фінан�
сового, інвестиційного, трудового, соціального,
кадрового, інтелектуального, наукового, управ�
лінського потенціалів окремих підприємств га�
лузі, а також потенціалу регіональної інфраструк�
тури та держави, але зовсім не розглядається по�
тенціал енергозбереження як можливість реалі�
зації енергозбережної стратегії металургійного
підприємства на шляху виходу із кризи [1, с. 8].

Під потенціалом енергозбереження розумі�
тимемо максимальні втрати палива, теплової,
механічної і електричної енергії на рівні установ�
ки, процесу, цеху, заводу, які можливо повністю
або частково повернути в енерготехнологічний
цикл за допомогою реалізації відповідної енер�
гозбережної стратегії.

Особливість потенціалу енергозбереження на
металургійних підприємствах полягає в тому, що
на сьогоднішній час існує значний моральний і
фізичний знос основного енерготехнологічного
устаткування, також спостерігається істотна не�
ритмічність роботи металургійних комбінатів, яка
пов’язана з особливістю сучасного ринку про�
дукції. Ці два чинники разом з проблемою сис�
теми обліку і контролю за витратами ПЕР, що
вимагає докорінного поліпшення на усіх рівнях
виробництва, в основному визначають значну
частину нераціональних втрат ПЕР на вироб�
ництві (до 70 % від потенціалу енергозбережен�
ня). Для металургійних заводів питання енерго�
збереження є одним з основних напрямів для
зниження витрат виробництва і підвищення кон�
курентоспроможності їх продукції на ринку.

Для вирішення цих завдань необхідно мати
стратегію розвитку підприємства, нерозривно
пов’язану з основними напрямами енерго� і ре�
сурсозберігання, які є основою формування кон�
цептуальних положень енергозбереження на
підприємствах чорної металургії, які б відповіда�
ли сучасному стану галузі в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун�
даментальну роль у теоретичному й емпіричному
дослідженні проблематики функціонування круп�
них промислових, зокрема металургійних, підпри�
ємств відіграють праці впливових представників
зарубіжної і вітчизняної науки. Так, теоретико�
методичні та практичні аспекти функціонування
й розвитку української і світової металургійної
промисловості, підприємств і об’єднань галузі в
макро� та мікроекономічному розрізі досліджено
в працях О. Амоші, С. Аптекаря, Т. Беня, А. Ворон�
кової, А. Голубченка, В. Краснової, В. Лісіна,
В. Мазур, О. Шубіна та ін. Виникає, зокрема, не�
обхідність формування і реалізація науково об�
грунтованої стратегічної політики підприємств ме�
талургії, спрямованої на знаходження внутрішніх

резервів розвитку, залучення інвестицій, впрова�
дження технічних нововведень.

Наявні публікації з питань формування стра�
тегії підприємств — Г. Л. Азоева, О. С. Вихансь�
кого, І. Н. Герчикової, П. С. Зав’ялова, Г. Б. Клей�
нера, М. І. Круглова, С. А. Кузнецової, Е. А. Уткі�
на, Р. А. Фатхутдинова та ін. Вони містять мето�
дологічні і наукові основи класифікації стратегій,
рекомендації загальнометодичного характеру
щодо їх розробки, визначення параметрів зов�
нішнього і внутрішнього середовища та ін. У той
же час потрібні дослідження, що враховують у
процесі вироблення стратегії галузеві особливості
металургії України, які пропонують методичний
інструментарій, що дозволяє підприємствам гір�
ничо�металургійного комплексу (ГМК) розроби�
ти дієву систему правових, організаційних, нау�
кових, виробничих, технічних і економічних за�
ходів, спрямованих на ефективне використання
енергетичних ресурсів та залучення до госпо�
дарського обороту поновлюваних джерел енергії.

Метою статті є оцінка сучасного стану, особ�
ливостей та проблем господарювання українсь�
ких металургійних підприємств, розробка науко�
во�методичних положень з формування стратегії
енергозбереження на підприємствах металургій�
ної галузі України з урахуванням реальних умов,
на шляху подолання кризових явищ.

Виклад основного матеріалу. Економіка Украї�
ни, її регіонів у цілому і металургії зокрема, у цей
час характеризується зростаючою нестабільністю
зовнішніх та внутрішніх умов діяльності металур�
гійних підприємств, яка призводить до істотного
погіршення найважливіших підсумкових еконо�
мічних показників їх діяльності. Можна виділи�
ти цілий ряд чинників, що ускладнюють і навіть
стримують процеси реформування не лише ок�
ремих підприємств, але і в цілому усієї вітчизня�
ної економіки. Серед них особливе місце займає
стрімке зростання цін на енергоресурси. В резуль�
таті переходу до вільного ціноутворення на енер�
гоносії різко піднялися тарифи на електричну і
теплову енергію для металургійних підприємств,
при яких темпи зростання цін на енергоресурси
перевищують темпи зростання цін на продукцію.

Приріст цін на продукцію металургійного
виробництва та виробництва готових металевих
виробів за 8 регіонами світу у 2010 році, у %,
поданий на рис. 1.

На сьогодні енергоємність виробництва тон�
ни сталі на українських меткомбінатах досягає 840
кг умовного палива (у. п.), на меткомбінатах країн
ЄС вона в 1,9 раза менша (450 кг у. п./т). У струк�
турі собівартості металопрокату в Україні на вит�
рати на паливно�енергетичні ресурси припадає
50 %, тоді як у промислово розвинених країнах цей
показник рівний 20 %. [2] Розглянемо структуру
енергоспоживання на прикладі ВАТ «АМК»
(рис. 2). При цьому особливо слід враховувати, що
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Також Міністерство промислової політики роз�
робило ряд нормативно�правових актів і галузевих
програм з реалізації державної політики у сфері
енергоефективності й енергозбереження, зокрема,
проект Закону України «Про внесення змін до де�
яких законів України відносно модернізації
підприємств гірничо�металургійного і хімічного
комплексів», галузева програма скорочення спожи�
вання природного газу промисловими підприєм�
ствами і план заходів з її реалізації на період до
2012 р., рекомендації місцевим органам виконавчої
влади відносно їх участі в реалізації інвестпроектів
з використанням альтернативних видів палива.

Усі заходи, спрямовані на зниження енергоєм�
ності продукції, що виробляється, включені в Держ�
програму реформування і розвитку ГМК на період
до 2011 р. і галузеву програму енергоефективності
й енергозбереження на період до 2017 р. [5]

Основу запропонованої стратегії впрова�
дження енергозбережних технологій як частини
стратегії виходу із кризи на металургійному під�
приємстві складають наступні заходи:

1. Впровадження комплексу організаційно�
технічних заходів, їх здійснення є першочерговим
завданням тому, що реалізація цих заходів, як
правило, малозатратна й окупається досить швид�
ко. Це такі заходи, як:

— ремонт, наладка і заміна устаткування — в
першу чергу слід здійснити роботи з ізоляції па�
ропроводів, автоматизації процесів спалювання
палива, модернізації і реконструкції основного
енергоємного устаткування, досягнення но�
мінальної продуктивності і подібне;

— підвищення рівня утилізації вторинних
енергоресурсів (ВЭР);

— використання та впровадження нових ви�
сокоефективних енергозбережних технологій і
устаткування.

2. Вдосконалення системи управління енерго�
витратами, включає проведення наступних заходів:

— докорінне поліпшення системи обліку і
контролю витрати ПЕР на усіх рівнях виробниц�
тва (повний, досконалий моніторинг енергоспо�
живання);

— координація дій різних служб і виробництв;
— підвищення рівня підготовки фахівців;
— створення центру енергозбереження (енер�

гобюро) на підприємствах.
3. Впровадження нових високоефективних

енергозбережних технологій, яке включає на�
ступні заходи:

— у доменному виробництві — перехід на
технологію виплавки чавуну із вдуванням пило�
вугільного палива, яка дозволяє скоротити вико�
ристання природного газу на 80 % (чи на 90 куб. м
на виплавку 1 т чавуну), скоротити витрату кок�
су при виробництві чавуну на 20–25 %;

— у сталеплавильному виробництві. Виведен�
ня з експлуатації мартенівських цехів, збільшен�

Рис. 1. Приріст цін на продукцію металургійного
виробництва та виробництва готових металевих виробів

Рис. 2. Структура енергоспоживання за видами
виробництва на ВАТ «АМК»

середній ступінь зносу основних фондів в мета�
лургійній промисловості вже перевищив 50 %,
довше за нормативний термін служать понад 88 %
доменних печей, 86 % прокатних станів. Як на�
слідок цього — велика вартісна енерго� і мета�
лоємність, менша продуктивність праці, як на�
слідок цього велика собівартість продукції, некон�
курентоспроможність, скорочення зовнішнього
попиту та доступу до зовнішніх ринків [3].

За проведеним аналізом можна виділити ос�
новні бар’єри впровадження енергозбережних
стратегій у металургійну галузь України:

— відсутність мотивації з боку держави;
— неоднорідна тарифна політика;
— обмежені технічні можливості;
— відсутність комерційного фінансування

енергоефективних програм, унаслідок низької
інформованості і відсутності бажання з боку ко�
мерційних банків;

— неможливість надання ліквідного застав�
ного майна для отримання кредитування.

Щодо останніх ініціатив уряду в досліджуваній
сфері, то новим заходом підтримки металургійних
підприємств є розроблена в Україні енергетична
стратегія до 2030 року. Це головна державна про�
грама, що вказує найбільш ефективні шляхи роз�
витку енергетичного комплексу. Вона передбачає
збільшення виробництва металургійної продукції
і споживання власного коксівного вугілля в мета�
лургійній промисловості України в 2,2 раза з од�
ночасним зменшенням споживання газу: спочат�
ку на 10 млрд. куб. м, а надалі — на третину [4].
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ня об’ємів сталі, що виплавляється в конверте�
рах та в електродугових печах, оскільки вони менш
енергозатратні;

— у прокатному виробництві впровадження
нових прокатних технологій і технологічних ком�
плексів, що об’єднують МНЛЗ з сучасним прокат�
ним устаткуванням (так звані «ливарно�прокатні
модулі»). Ця технологія зараз реалізується на ВАТ
«Алчевський металургійний комбінат». Згідно з
розрахунками, впровадження нових прокатних
технологій дозволить понизити витрати природно�
го газу в прокатному виробництві в 10–25 разів;

— використання вторинних ресурсів, на�
приклад, найбільш перспективним є використан�
ня доменного, конвертерного газів, уже сьогодні
до 90 % доменного газу, який утворюється, вико�
ристовується як паливо, що складає 20 % загаль�
ного об’єму спожитих енергоресурсів. Викорис�
тання коксового газу передбачається в охолоджу�
вачах конвертерних газів або в когенераційних
установках для вироблення пари й електроенергії.

Досягти зниження споживання природного
газу можна також за рахунок впровадження та�
ких технологій, як позапічна обробка чавуну і
сталі, кисневе дуття; переведення технологічних
процесів гальванізації, миття і сушки з пари на
гарячу воду; проведення реконструкції, уніфікації
і автоматизації енергетичного господарства [5].

Висновки. Таким чином, головний результат
дослідження полягає в розробці та реалізації енер�
гозбережної стратегії, яка дозволить скоротити
фінансові витрати на купівлю і вироблення усе�
редині підприємства енергоресурсів і, зрештою,
зменшити частку енерговитрат у сумарних вит�
ратах на виробництво продукції, значною мірою
знизити собівартість металургійної продукції та

зробити її більш конкурентоспроможною і буде
запорукою отримання прибутку, який, у свою
чергу, є необхідною умовою для подолання кри�
зових явищ на металургійному підприємстві.

При цьому перспективи подальших досліджень
можуть бути пов’язані з оцінкою ефективності стра�
тегій розвитку окремих українських металургійних
підприємств, а також розробкою рекомендацій
щодо підвищення ефективності їх виробничо�гос�
подарської діяльності та потенціалу.
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