
Глобинський біоенергетичний комплекс є одним з найпотуж-
ніших в Україні за обсягами виробництва біогазу. Даний біогазо-
вий комплекс вирізняється тим, що орієнтований на виробни-
цтво теплової енергії з біогазу, яка утилізується на виробничі 
потреби Глобинського цукрового заводу та Глобинського соєво-
го заводу.

Технологічно використовується 3 продукти для переробки: 
цукробуряковий жом, гній ВРХ, рідка органічна сировина. 

Кожна сировина має свою станцію приймання та відвантажен-
ня на переробку. 

Цукробуряковий жом подається на технологічну переробку за 
допомогою наземних рухомих столів з системою шнеків,  що 
здійснюють подальше транспортування жому до змішувачів з 
яких за допомогою насосів СВН сировина по трубопроводах 
закачується в резервуари. 

Гній ВРХ та рідка органічна сировина з автомобільного 
транспорту розвантажується в резервуар рідких відходів, звідки 
подається насосами на виробництво в кількостях згідно техно-
логічного регламенту.

Процес змішування вихідної сировини з рециркуляційним 
потоком – субстратом здійснюється в змішувачах. Після змішу-
вання субстрат окремими потоками надходить у відповідні 
дайджестери. За для досягнення максимального виходу біогазу 
та гарантування високого ступеня біотрансформації в дайдже-
стерах  субстрат направляється в доброджувачі. 

Загальний час перебування в дайджестерах та доброджувачах 
складає  близько 30 діб.

Частину  виробленого біогазу використовуємо для власних 
потреб (спалювання в котлах для підігріву ферментаторів). 
Частину продаємо для потреб ГПЗ (Глобинський Переробний 
завод) транспортування  здійснюється по газопроводу протяж-
ністю 3000 м. 

Область розповсюждення СЕнМ - все підприємство. Енерго-
ресурси що споживаються на підприємстві: електроенергія, 
біогаз, вода.

До участі в проекті ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження стандарту 
систем енергоменеджменту в промисловості України», на 
підприємстві на підприємстві існувало розуміння про необ-
хідність побудови системи енергетичного менеджменту, та 
управління енергоспоживанням на систематичній основі.

Оцінку енергоефективності до участі в проекті проводилася на 
основі:
‣ тенденцій споживання енергоресурсів;
‣ порівнянь до минулих років;
‣ розрахунком питомих витрат на одиницю продукції.

Не проводилось (я):
‣ навчання в сфері енергозбереження та підвищення енер-
гоефективності;
‣ енергетичний аналіз;
‣ оцінка відповідності законодавчим та іншим вимогам по 
відношенню до споживаних енергоресурсів.

Практично була відсутня процедура з врахування енргое-
фективності в закупівлях та проектуванні. 

На діаграмі приведений рівень відповідності вимогам ISO 
50001 на ТОВ «Глобинський біоенергетичний комплекс»  до 
та після впровадження системи енергетичного менеджмен-
ту.
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В рамках проекту ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження стандарту 
систем енергоменеджменту в промисловості України», 
Підприємство отримало теоретичні та практичні знання 
щодо особливостей функціонування системи енергетичного 
менеджменту. 

В рамках навчання було прослухано інформацію яка склада-
лася з 4 модулів, що повністю охоплювали вимоги  міжна-
родного стандарту ISO 50001 і надали можливість прицівни-
кам підприємства оцінити фактичне енергоспоживання 
щодо випуски продукції. 

В рамках навчання, також, був отриманий практичний 
досвід з проведення внутрішніх аудитів системи енергетич-
ного менеджменту. Та отримано інструмент розроблений  
UNIDO для полегшення управління системою енергетичного 
менеджменту.

За допомогою проекту були розглянуті підходи до обчислен-
ня енергоспоживання які не використовувалися на Підпри-
ємстві.

Зокрема регресійний аналіз, який дав можливість більш 
точно з математичної та статистичної точки зору підійти до 
оцінки енергоспоживання. Що дало змогу оцінити точність 
наявних методів обчислення енергетичної ефективності.

На підприємстві відповідно до пройденого навчання сфор-
мувалась стійка впевненість в необхідності деталізації 
системи технічного обліку споживаних енергетичних ресур-
сів. Для деталізації технічного обліку енергоресурсів підпри-
ємства та можливості більш точного визначення  базового 
постачання значних споживачів енергетичних ресурсів в 
даний момент встановлені лічильники технічного обліку 
електричної енергії  на газодувці № 1 та №2, міжрезервуар-
ній 200 та 300 та на складі.

Для реалізації системи енергетичного менеджменту в рамках 
Корпоративної  інтегрованої систебула сформована група з 
енергетичного менеджменту. 

ПЕРЕВАГИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СЕнМ

Energy Management System Implementation: Case Study 

3 РЕАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ4

2

1. Теплоізоляція 
парових трубопро-
водів і повернення 
конденсату

815 Гкал / рік
543 424 грн.

Захід з 
енергозбереження

Очікувана 
економія після 
впровадження

Місяць 
2018 року

ТОВ «Глобинський біоенергетичний комплекс» 

Склад групи з енергетичного менеджменту

Голова 
робочої 
групи:

Відповідно до діючої системи енергетичного менеджменту, яка 
функціонує в рамках Корпоративної інтегрованої системи 
менеджменту. На підприємстві розроблені процедури та форми 
представлення цілей та завдань з енергетичного менеджменту.
 
Перелік реалізованих в 2018 р.,  заходів в рамках системи 
енергетичного менеджменту, наведений нижче.

Уповноважений  з КІСМ 
(Інженер з ОП та ТБ)

Члени 
робочої 
групи:

Головний інженер - відповідальний за забез-
печення оперативного контролю енергоспо-
живаючого обладнання, закупки та проекту-
вання. 
Головний технолог - відповідальний за 
виконання енергетичної політики, інформу-
вання,  звязки (внутрішні, зовнішні), опера-
тивний контроль.
Інженер технолог - відповідальний за 
енергетичний аналіз.
Інженер енергетик, Інженер КІВПіА - відпо-
відальний за моніторинг.

2. Встановлення 
лічильників 
електричної енергі.

Деталізація 
споживання 
електроенергії.



Для оцінка результатів впровадження було проведено 
оцінку ефективності роботи підприємства відповідно до 
основних вимог стандарту ISO 50001.
  
На підприємстві впроваджена та функціонує система енер-
гетичного менеджменту, яка діє в рамках Корпоративної 
інтегрованої системи менеджменту.  Відповідно до діючої 
системи енергетичного менеджменту на підприємстві 
розроблені процдури що є специфічними для системи енер-
гетичного менеджменту.

В якості визначення ефективності роботи підприємства в 
сфері енергозбереження та підвищення енергетичної ефек-
тивності розроблені процедури енергетичного аналізу з 
використанням підходу схожого на методику використову-
вану в інструменті ЮНІДО, який був наданий підприємству в 
рамках участі у проекті ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження 
стандарту систем енергоменеджменту в промисловості 
України».

Відповідно до даного підходу на підприємстві було визначе-
но наступні фактори впливу на споживання електроенергії, 
природного газу (біогазу) та води: 
‣ Жом, т. 
‣ Сухих речовин (далі - СР) в жомі, т.
‣ Силос, т.
‣ СР в силосі, т.
‣ СР всього, т.
‣ Біогаз на котельню, м³.
‣ Всього біогазу, м³.
‣ Електроенергія, кВт*год.
‣ Градусо-дні (15°С).

І визначено наступні базові лінії:
‣ Споживання  біогазу м³;
‣ Споживання електроенергії (всього), кВт∙год;
‣ Споживання води, м³.

Графік економії споживання біогазу визначеного за допомо-
гою функції (КУСУМ) в м³, представлено  нижче.

Відповідно до даних рисунку вище, перевитрата у споживан-
ні електроенергії в 2018 р. становила 13,49 %. 

Методика споживання електроенергії потребує досліджен-
ня і деталізації з використанням системи технічного обліку 
електроенергії з виділення значних споживачів відповідно 
до її можливостей і побудови відповідної кількості базових 
ліній. 

Дане оновлення методики, з врахуванням вищевказаної 
інформації, а також врахування технологічних особливостей 
роботи обладнання, дозволить деталізувати та ізолювати 
області значного споживання і як наслідок знизити спожи-
вання в даних областях задопомогою націлених саме на цих 
споживачів заходів з енергозбереження.
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Графіки економії споживання електроенергії, кВт∙год, визна-
ченого за допомогою функції (КУСУМ), зображено  на рисун-
ку нижче.

Економія споживання  біогазу в м³  у 2018 р.
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Економія споживання електроенергії, кВт∙год в 2018 р.
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Значення нормалізованого R²

Базова лінія 
споживання

Cпоживання  
біогазу м³

2536,34-12,2 ∙ Біогаз на котельню, 
м³+161,138 ∙ Градусо-дні (15°С)

Рівняння 
нормалізації

83

Cпоживання 
електроенер-
гії (всього), 
кВт∙год

1966,6+36,59∙ СР всього, т85

Cпоживання 
води, м³

30,62+0,38 ∙ СР всього, т+0,001 ∙ 
Всього біогазу, м³

82

R²

Відповідно до даних на рисунку економія в споживанні 
біогазу в 2018 р. становила 15,63 %. 

Методика визначення споживання біогазу потребує актуалізації і 
деталізації з врахуванням наявних систем обліку, а також враху-
ванням більшої кількості факторів впливу. 

м³

2018 рік

кВт∙год

2018 рік



Навчання в рамках Проекту  ЮНІДО «Впровадження стандартів 
систем енергоменеджменту в промисловості України», надало 
Підприємству, теоретичних та практичних знань щодо побудо-
ви систем енергетичного менеджменту в рамках процесів 
енергетичного планування. Більш детального розуміння 
використання статистичних методів,  а саме регресійного аналі-
зу як інструменту для порівняння споживання енергоресурсів 
за унормованих умов.

Ключовими перевагами від впровадження були:
‣ Підвищення культури енергоспоживання.
‣ Використання нормалізації енергоспоживання відповідно до 
факторів впливу.
‣ Визначення законодавчих та інших вимого щодо енергоспо-
живання.
‣ Покращення оперативного контролю та його аналізу.
‣ Впровадження енергоефективності як фактору в закупівлях 
та проектуванні.

Рекомендації до покращення:
‣ Провести актуалізацію процедури енергетичного аналізу 
Підприємства.
‣ Провести оновлений регресійний аналіз.
‣ Провести консультативно-інформаційну роботу з працівника-
ми підприємства щодо оновлених вимог в ISO 50001:2018.
‣ Провести консультативно-інформаційну роботу з працівника-
ми підприємства щодо нормалізації даних енергоспоживання.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Графік економії споживання  води в м³, визначеного за 
допомогою графіку (КУСУМ) , представлено на рисунку 
нижчи.

Відповідно до даних рисунку, економія у споживанні еводи в 
2018 р. становила 20, 69%. 

Методика споживання води потребує дослідження і деталізації 
з використанням системи технічного обліку відповідно до 
технологічних потреб, з виділення значних споживачів відпо-
відно до її можливостей і побудови відповідної кількості 
базових ліній. 

Дане оновлення методики, з врахуванням вищевказаної інфор-
мації, а також особливостей роботи обладнання, дозволить 
деталізувати та ізолювати області значного споживання і як 
наслідок знизити споживання в даних областях.

Економія споживання води в м³  у 2018 р. 
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