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Проведен эколого-энергетический анализ коньячного производства на основании использовании показате-
ля полной эквивалентной эмиссии парниковых газов. Показано, что перспективным является применение мето-
дов анаэробной переработки отходов. 
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The Ecological-power analysis of manufacture of cognac on the basis use of a parameter of full equivalent issue of 

hotbed gases is lead. It is shown, that application of methods anaerobic processings of waste products is perspective. 
Key words: the еcological-power analysis,  manufacture of cognac, biogas. 
 
 
Вступ. Проблема глобального потепління на сьогоднішній день є однією з найбільш важ-

ливих для людства [1]. Її пов’язують з емісією тепличних газів (ТГ). Основним джерелом ТГ 
уважається емісія двооксиду вуглецю (СО2) в результаті спалювання викопних видів палива. 
Збільшення СО2 в атмосфері сприяє посиленню впливу тепличного ефекту, порушенням у 
структурі атмосферної циркуляції, глобальному перерозподілу опадів і, як наслідок, призво-
дить до зміни продуктивності біоти. 
Продукція харчової промисловості, зокрема коньячного виробництва, що виробляється в 

Україні, характеризується надзвичайно високою енергоємністю, а отже і емісією ТГ [2,3]. 
Аналіз харчових виробництв із погляду емісії ТГ становить безсумнівний інтерес, тому що 
на основі такого аналізу можуть бути розроблені обґрунтовані норми енергоспоживання (і, 
отже, емісії ТГ) на одиницю продукції, а також рекомендації з вибору найбільш ефективних 
технологій та устаткування для виробництва відповідних видів харчових продуктів. 
Аналіз попередніх досліджень. На основі використання показника повної еквівалентної 

емісії тепличних газів (ПЕЕТГ) був проведений еколого-енергетичний аналіз хлібопекарного 
виробництва [4,5] і виробництва виноматеріалів [6]. Зроблено висновок про те, що основний 
вклад в емісію ТГ здійснює сировинна складова виробництва. Таким чином, зменшення 
вкладу ПЕЕТГ за рахунок сировинної складової є досить перспективним. В умовах вироб-
ництва це можливо за рахунок доцільної утилізації вторинних матеріальних та енергетичних 
ресурсів. 
Мета роботи. Розгляд можливих шляхів екологізації коньячного виробництва на основі 

еколого-енергетичного аналізу з використанням показника ПЕЕТГ. 
Матеріал і результати дослідження. Коньячне виробництво є досить енергоємним, оскі-

льки основним технологічним процесом є перегонка виноматеріалу на коньячний спирт. При 
цьому використовується природний газ для прямого нагріву виноматеріалу або інші види па-
лива для опосередкованого нагріву.  
Аналіз проводився за методикою, розробленою Желєзним В.П. [7-9] і пристосованою до 

використання в харчовій галузі [4-6]. Методика заснована на розрахунку еквівалентної емісії 
ТГ на повному життєвому циклі (ПЖЦ) сировини, устаткування, технологічних процесів і 
готової продукції. Значення ПЕЕТГ знаходиться як сума прямої (тобто виділеної безпосере-
дньо в технологічному процесі) емісії ТГ і прихованої (виділеної на попередніх стадіях тех-
нологічної обробки) емісії ТГ при одержанні енергоносіїв, сировини, а також створенні уста-
ткування, капітальних споруд, утилізації відходів виробництва і т.і.  
Алгоритм розрахунку ПЕЕТГ докладно розглянутий у статті [9]. 
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Еколого-енергетичний аналіз коньячного виробництва проводили в наступному порядку: 
– аналіз виробництва, у тому числі допоміжних служб і виробництв, із якісно-кількісним 

обліком усіх матеріально-енергетичних потоків; 
– облік особливостей впливу виробництва на навколишнє середовище; 
– збір і систематизація даних про структуру витрат безпосередньо на виробництво проду-

кції, а також на забезпечення виробництва; 
– розрахунок ПЕЕТГ і аналіз її складових; 
– висновки і рекомендації із проведеного аналізу. 
Розрахунок ПЕЕТГ проводили за формулою: 
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де М – маса ТГ, що виділяються внаслідок виробничого процесу при створенні одиниці 
продукції, кг на 1 кг продукції; 

β – усереднене значення емісії СО2 при виробництві 1 кВт⋅год електроенергії, що визна-
чається для країни з урахуванням структури виробництва електроенергії (частка теплових, 
атомних, гідро- та інших видів електростанцій у загальному виробництві електроенергії), кг 
СО2/кВт⋅год. β =0,45 кг СО2/кВт⋅год; 
сек – еквівалентна вартість енергетичних ресурсів, грн./кВт⋅год; 
С – еквівалентна вартість сировини, матеріалів, енергоносіїв, напівфабрикатів, необхідних 

для виробництва одиниці продукції, грн. на 1 кг продукції; 
Соб– еквівалентна вартість обладнання, капітального спорудження і т.д., грн.; 
Ср – еквівалентна вартість ремонту обладнання, капітального спорудження і т.д., грн.; 
Сл.п. – еквівалентна вартість енергетичного еквівалента людської праці співробітників під-

приємства, грн/рік; 
Сут.об – еквівалентна вартість утилізації обладнання, капітальних споруджень і т.п., грн; 
Ñï∆  – частка аналізованого виду продукції в загальному виробництві; 

Vn – річний випуск n-го виду продукції, кг/рік; 
Сут.пр – вартість утилізації аналізованого виду продукції, грн. 
Результат проведеного розрахунку показав, що на одиницю виробленої продукції (спирт 

коньячний за ГОСТ 1905-81) виділяється до 150 кг еквіваленту СО2. Близько 90 % цієї вели-
чини складає емісія при виробництві винограду та виноматеріалу. Інша частина – це емісія, 
обумовлена виробничим процесом. Структуру внесків у ПЕЕТГ процесу виробництва конья-
чного спирту демонструє рис. 1.  
Аналізуючи вклади в ПЕЕТГ процесу виробництва можна звернути увагу на пряму емісію 

ТГ, яка складає 22 % і складається, в основному, з емісії СО2 від спалювання природного га-
зу в технологічному процесі та емісії ТГ при анаеробному розкладанні коньячної барди (рис. 
2).  
Слід зазначити, що в пряму емісію враховуються лише ТГ, що виділяються безпосередньо 

в процесі виробництва коньячного спирту, і не враховуються ТГ, що виділяються на інших 
етапах ПЖЦ коньяку (наприклад, виділення ТГ при розкладанні органічних відходів виро-
щування винограду, виробництва коньячних виноматеріалів).  
Як видно з рис. 2, третину прямої емісії при виробництві коньячного спирту складає емі-

сія метану, який утворюється при анаеробному розкладанні коньячної барди, що має місце в 
реальному процесі. Одним із методів зменшення прямої емісії є аеробне розкладання органі-
чних речовин барди. Пов’язано це з тим, що одна молекула метану за створенням тепличного 
ефекту еквівалентна 21-ій молекулі СО2. Іншим методом є вловлювання та використання як 
енергоносія біогазу. Другий метод є більш доцільним, так як дозволяє не лише контролювати 
процес виділення в атмосферу ТГ, але й підвищити енергетичну ефективність виробництва. 
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         Рисунок 1 –  Структура внесків у ПЕЕТГ           Рисунок 2 – Структура прямої емісії ТГ 
                                                                                          процесу виробництва коньячного спирту 

 
Спосіб  анаеробної переробки стічних вод є єдиним способом, що дозволяє не тільки очи-

стити й знезаразити стічні води, одержати енергоносій – біогаз й продукт придатний для по-
дальшого використання – біошлам, - але й самоокупитись і принести прибуток.  
Особливу цінність представляє біошлам – сухий осад після переробки органічних відходів 

- не має запаху (тому що бактерії знищують у першу чергу органічні сполуки, що легко розк-
ладаються). Застосовується як високоякісне органічне добриво, яке вимагає менше витрат 
при закладенні в ґрунт, дозволяє вирощувати екологічно чисту продукцію, значно збільшує 
врожайність. Реакція одержуваного органічного добрива - лужна (рН 7,2-7,8), що робить йо-
го особливо корисним для кислих ґрунтів. У порівнянні з добривом, одержуваним із гною 
звичайним способом урожайність збільшується на 10-15 %. Продаж таких добрив на зовніш-
ньому ринку дозволяє довести окупність капіталовкладень у БЕУ до двох років. Біошлам 
може використовуватися як кормова добавка для худоби. Містить 36,1-51,1% білка, майже 
всі амінокислоти, мікроелементи, вітаміни групи В. За вмістом вітаміну В12 значно переви-
щує корма тваринного походження.  
Будівництво очисних споруджень із застосуванням біоенергетичної установки (БЕУ) дає 

можливість одержання: 
- горючого газу:  від 0 до 40% газу використовується на потреби БЕУ (залежить від режи-

му роботи, клімату, пори року), 100-60% - товарний газ (для комерційних цілей), що дає до-
датковий або основний прибуток; 

- високоякісних органічних добрив і корму для тварин, птиці, риби; 
- води, придатної для поливу, повторне використання або скидання у водойми. 
У середньому 1 кг органічної речовини, що біологічно розкладається на 70%, дає змогу 

отримати 0,18 кг метану, 0,32 кг вуглекислого газу, 0,2 кг води й 0,3 кг нерозкладних залиш-
ків - біошламу. 
Є  ще один напрямок використання біогазу – утилізація вуглекислого газу, що міститься в 

ньому в кількості близько 34 %. Виділяється вуглекислий газ шляхом відмивання (на відміну 
від метану він розчиняється у воді). Виділений вуглекислий газ можна подавати в теплиці, де 
він служить "повітряним добривом", збільшуючи продуктивність рослин. 
Відомо, що використання як сировини суміші різних органічних речовин дає більше біо-

газу, чим при завантаження ферментатора одним із компонентів. У коньячному виробництві 
як бродильний субстрат доцільно використовувати коньячну барду, гребені, залишковий 
продукт переробки вижимом, лозу, що накопичується в період обрізки винограду, та госпо-
дарсько-побутові стоки. Слід зазначити, що температура коньячної барди після перегонки 
становить близько 90 °С, що дозволить отримувати бродильну суміш рекомендуємої для 
бродіння температури і, таким чином, зекономити тепло на її підігрів.  
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Було проведено попередній розрахунок для підприємства потужністю 150 тис. дал конья-
чного спирту на рік (табл. 1). 

             Таблиця 1 –  Зведена таблиця результатів розрахунків  
Найменування речовини Одиниці 

 виміру 
Кількість 

Біогаз тис. м³/рік 849,6 
Біогаз в перерахунку на 

природний газ 
тис. м³/рік 549,7 

Органічні добрива т/рік 1174,5 
 
Кількість природного газу, що використовується в технологічному процесі та для його за-

безпечення складає трохи більше 800 тис. м3 (для виробництва потужністю 150 тис. дал ко-
ньячного спирту на рік), тобто до двох третин потреби виробництва в природному газі може 
бути забезпечено за рахунок біогазу. Значна кількість біошламу, що утворюється в результаті 
анаеробного бродіння може бути використана для відновлення родючості виноградників і 
частково реалізована. Як бачимо, перспективи анаеробної переробки органіки, що розклада-
ється біологічним шлязом, дуже значні. 
Висновки. Таким чином, розраховано та проаналізовано структуру прямої та опосередко-

ваної емісії тепличних газів при виробництві коньяку. Показано, що перспективним із точки 
зору екологізації виробництва та підвищення його економічної ефективності є здійснення 
комплексної переробки відходів вирощування винограду, виробництва виноматеріалів і ко-
ньячного спирту на основі використання методів анаеробного розкладання органічних речо-
вин відходів. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Green J. The Energy Alternatives for a Sustainable Europe (EASE) Project // Stepping 

Towards Sustainability in Energy: practical proposals for Europe. Main report. Edinburgh 
(Scotland): Friend of the Earth Scotland. - 1997. - P. 1-31.  

2. Horn M. Energy demand until 2010 in Ukraine // Energy Policy. - 1999. - № 27. - P. 713-726.  
3. Khazan V., Livshyts O., Mazhrov M., Zayaets R. Ukraine // Stepping Towards Sustainaibility 

in Energy: practical proposalts for Europe. - Edinburgh (Scotland): Friend of the Earth Scotland. - 
1997. - P. 211-231.  

4. Геллер В.З., Шевченко Р.И., Быковец Н.П. Эколого–энергетический анализ работы хле-
бопекарной печи ППЦ–1250 // Науковi працi ОДАХТ. – Одеса, 2006. - Вип. 29, т. 2. - С. 158-
161. 

5. Геллер В.З., Шевченко Р.І. Еколого–енергетична експертиза хлібопекарного виробниц-
тва//Аграрний вісник Причорномор’я/ Збірник наукових праць. Вип. 30. – Одеса, 2006.  

6. Вацьков В.П., Геллер В.З., Шевченко Р.І. Еколого-енергетична характеристика цеху пе-
рвинного виноробства ЗАТ "Одеський коньячний завод" // Збірник наукових праць "Еколого-
енергетичні проблеми початку ХХІ століття". - Одеса, ОДАХ, 2007. – С. 62-63. 

7. Залізний В.П., Быковец Н.П., Хлиева О.Я., Степанова В.П. Методика розрахунку квот 
на еквівалентну емісію парникових газів у промисловості // Енергозбереження, Безпека, Еко-
логія в промисловості й комунальній енергетиці / Ялта: Асоціація теплоенергетичних компа-
ній України. 2003 - С. 98-102. 

8. Залізний В.П., Быковец Н.П., Хлиева О.Я., Степанова В.Н. Облік емісії парникових га-
зів як метод контролю еколого-енергетичної ефективності матеріальних ресурсів // Людина 
та навколишнє середовище - проблеми бесперервної екологічної освіти у вузах / Збірник на-
укових праць науково-методичної конференції. - Одеса: Вид-В ОДАХ, 2003. - С. 79-81.  

9. Залізний В.П., Быковец Н.П., Хлиева О.Я., Степанова В.П., Суходольская А.Б. Методи-
ка розрахунку повної еквівалентної емісії парникових газів у промисловості // Экотехноло-
гии й ресурсозбереження. - 2004. - № 6. - С. 34-43. 


