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У зв’язку із не збігом споживання теплоти та електричної енергії технології коге-

нерації потребують  регулювання співвідношення їх виробництва. Існуючі системи під-

тримки функціонування біогазових установок не завжди достовірно використовують інер-

ційні вимірювання температури зброджування сировини щодо зміни витрати сусла, що 

може порушити необхідний баланс потоків свіжої та збродженої сировини. [1]. Запропо-

новано прогнозування зміни температури сусла у складі технологічної системи, основою 

якої є біогазова установка, тепловий насос, когенераційна установка щодо забезпечення як 

постійного виходу біогазу, так і заощадження виробленої енергії на підтримку процесу 

зброджування. [2– 4].  

Не використання виробленої теплоти на підтримку процесу зброджування надає 

можливість не тільки підвищити товарність біогазової установки, а й знизити собівартість 

виробництва електроенергії до 10-15%. Економія біогазу, наприклад, при зброджуванні 

60,2 т/добу сировини складає 49,4 тис.м3/рік, що дає річне зниження викидів двоокису ву-

глецю 75,6 т/рік.  

Більш того, відходи анаеробного зброджування можуть бути використані не тільки 

як низькопотенційне джерело енергії, а й у якості добрива, що відповідають умовам охо-

рони оточуючого середовища. 
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