
Сучасний інтегрований комплекс із переробки сої у м. 
Глобине (Полтавська область) введено в експлуатацію 
на початку 2014 року. 

Переробна потужність підприємства – 700 тонн сої на 
добу або 220 тис. тонн на рік. За рік завод виробляє 
близько 160 тис. тонн високопротеїнового шроту, 40 тис. 
тонн соєвої олії та 9 тис. тонн гранульованої оболонки. 

До складу Глобинського переробного заводу (ГПЗ)  
також входять потужності зі зберігання готової продук-
ції та елеватор ємністю 42 тисячі тонн, а також необхідні 
інженерні, автомобільні та залізничні комунікації. 

Завод обладнаний потужними системами очищення 
води та повітря. Як і Глобинський цукровий завод, ГПЗ 
частково використовує у процесі виробництва екологіч-
но чистий енергоносій – біогаз, який постачається з Біое-
нергетичного комплексу Астарти 

Переробка сої є експортно орієнтованим напрямом: 
понад 80% продукції Глобинського переробного заводу 
постачається до  країн ЄС, Близького і Далекого Сходу.  

Більшу частину  сої для переробки вирощують агрофірми 
компанії, решту сировини компанія закуповує у партне-
рів. 

Також, паралельно діють не сертифіковані системи 
менеджмент охорони праці та екологічного менеджмен-
ту.

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

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

Приведена на рисунку діаграма показує рівень відповідності 
вимогам ISO 50001 на ТОВ «Глобинський переробний завод»  
до та після впровадження системи енергетичного менедж-
менту.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПІДПРИЄМСТВА
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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 інформа-
цію яка складалася з 5 модулів, що повністю охоплювали 
вимоги  міжнародного стандарту ISO 50001 і надали можли-
вість прицівникам підприємства оцінити фактичне енергоспо-
живання щодо випуски продукції. 

Загальний вигляд трубопроводів підприємства після впро-
вадження заходів з утеплення  зображено  на рисунку.

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

За час функціонування СЕнМ на підприємстві в період з 2017 
по 2018 роки було:
‣ в 2017 році збільшено споживання електроенергії на 1%, 
природного газу на 0,5 % – в зв’язку з підвищеним  вмістом 
вологи в сої; 

‣ в 2018 році збільшено споживання електроенергії на 2,63          
кВт∙год на тону сировини – в  зв'язку з роботою вентиляторів 
струйної сушарки – додаткове обладнання, необхідне для 
технологічного процесу виробництва, та збоїв в мережі елек-
тропостачання – зупинки заводу;  природного газу на 0,59 м³ 
на тону сировини, в  зв'язку з виходу з ладу економайзера 
котла №1 та збоїв в мережі електропостачання – зупинки 
заводу.

Перелік реалізованих в 2018 р.,  заходів наведений в таблиці 
представленій нижче.
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оцінку критичних 
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згідно критичної оцінки.

Місяць 
2018 року

Для реалізації системи енергетичного менеджменту була 
сформована група.  Склад групи представлено в таблиці.

Начальник котельні - відповідальний за 
енергозабезпечення  основного виробни-
цтва

Начальник служби ОП, ПБ та ОНС та серти-
фікації - відповідальний за виконання 
енергетичної політикт, інформування,  
звязки (внутрішні, зовнішні)
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Склад групи з енергетичного менеджменту

Голова 
робочої 
групи:

 Головний інженер

Члени 
робочої 
групи:

Начальник виробництва  /олієекстракцій-
ного/ - відповідальний за забезпечення 
оперативного контролю ворибництва

Інженер-технолог - відповідальний за  
оперативний контроль.

Головний енергетик - відповідальний за 
енергетичний аналіз.
Начальник служби АСУТПіКВП та А - відпо-
відальний за моніторинг.



Для оцінка результатів впровадження було проведено 
оцінку ефективності роботи підприємства відповідно до 
основних показників та вимог стандарту ISO 50001.
  
На підприємстві впроваджена та функціонує система енер-
гетичного менеджменту, яка діє в рамках Корпоративної 
інтегрованої системи менеджменту. 

На підприємстві в якості визначення ефективності роботи 
розроблені процедури енергетичного аналізу з використан-
ням підходу схожого на методику використовувану в інстру-
менті 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 а споживання електроенергії, 
природного газу (біогазу) та води: 
‣ Кількість переробленої сировини, т.
‣ Градусо-дні (15°С).
‣ Вага сої, направленої на очистку, т.
‣ ага сої, направленої на сушку, т.
‣ Простої, год.
‣ Простої+ППР, год.

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

Для визначення базових ліній вказаних вище, на підприєм-
стві проводився регресійний аналіз, який базувався на наяв-
ній системі технічного обліку енергетичних та не енергетич-
них факторів впливу.  Рівняння нормалізації отримані в 
результаті аналізу наведені в таблиці.

Графік економії споживання  природнього газу та біогазу в  
м³ визначеного за допомогою (КУСУМ), представлено  на 
рисунку.

Відповідно до даних рисунку економія в 2018 р. становила  
10,3 % від загального споживання. Ефективним були зимові 
літні та осінні періоди, не ефективність роботи спостеріга-
лась у весняні місяці.

Методика визначення споживання природного газу та біога-
зу потребує дослідження і актуалізації. Необхідно розгляну-
ти можливості розділення споживання відповідно до 
напрямків використання. Також, бажано провести розра-
хунки нормативного теплового навантаження окремо для 
технології та окремо для приміщень підприємства. В зв’язку 
з впливом підвищенням  вмісту вологи в сої на енергоспо-
живання, рекомендовано організувати достатню систему 
обліку і фіксації вологості для внесення даного фактору в 
регресійну модель. 

Необхідно розробити методику врахування енерговитрат 
природного газу та у випадку аварійних ситуацій.

РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
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Графік економії споживання  електроенергії, кВт∙год, визна-
ченого за допомогою (КУСУМ), представлено  на рисунку.

Значення нормалізованого R²

Базова лінія 
споживання

Споживання  
природного 
газу та біогазу, 
м³

-8582,29+30,58* Кількість 
переробленої сої, т+209,8* 
градусо-дні (15°С)

Рівняння 
нормалізації

0,89

Споживання 
електроенергії,  
кВт∙год

125448,92+45,90*Кількість 
переробленої сої, т-11,79* Вага 
сої, направленої на очистку, 
т-165,55* Вага сої, направленої на 
сушку, т

0,99

Споживання 
води, м³

1985,34+0,63*Кількість 
переробленої сої, т-4,96*граду-
со-дні (15°С)

0,81
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Економія споживання  природнього газу та біогазу в  м³ у 
2018 р.
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Навчання в рамках Проекту  ЮНІДО «Впровадження стан-
дартів систем енергоменеджменту в промисловості Украї-
ни», надало підприємству, теоретичних та практичних 
знань щодо побудови систем енергетичного менеджменту 
в рамках процесів енергетичного планування. Більш 
детального розуміння використання статистичних методів,  
а саме регресійного аналізу як інструменту для порівняння 
споживання енергоресурсів за нормованих 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.

В даний момент підприємство використовує видозмінений 
аналог інструменту наданого ЮНІДО, для підтримки СЕнМ та 
визначення своєї енергоефективності.

Рекомендації до покращення:
‣ Провести актуалізацію та деталізацію процедури енерге-
тичного аналізу підприємства.
‣ Провести консультативно-інформаційну роботу з праців-
никами підприємства щодо оновлених вимог в ISO 
50001:2018.
‣ Провести консультативно-інформаційну роботу з праців-
никами підприємства щодо нормалізації даних енергоспо-
живання.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Відповідно до даних рисунку зображеному вище, економія 
в 2018 р. становила  10,3 % від загального споживання. 
Ефективним були зимові літні та осінні періоди, не ефек-
тивність роботи спостерігалась у весняні місяці.

Необхідно розробити методику врахування енерговитрат 
природного газу та у випадку аварійних ситуацій.

Графік економії споживання  води в м³, визначеного за 
допомогою (КУСУМ), представлено  на рисунку.

Відповідно до даних рисунку перевитрата води в 2018 р. 
становила  1,1 % від базового споживання. 

Методика визначення споживання природного води потре-
бує дослідження і актуалізації. Необхідно розглянути мож-
ливості розділення споживання відповідно до напрямків 
використання (технологія/господарські потреби).

Економія споживання  води в м³  у 2018 р. 
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