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La mida i el desenvolupament del pro-
cés, un assortiment variat i el ritme de 
treball determinen la mida de la cal-
dera i el sistema de la instal·lació. El 
principal objectiu de tota planificació 
i renovació és aconseguir la màxima 
eficiència o la millor relació cost-ren-
dibilitat. La construcció d’una nova 
fàbrica de cervesa ofereix les millors 
condicions per realitzar una plani-
ficació completa i permet adaptar 
àmpliament tots els consumidors de 
calor. En el cas d’efectuar una renova-
ció parcial de la fàbrica, la planificació 
és més complicada, encara que també 
es poden adoptar mesures adequa-
des per incrementar l’eficiència dels 
sistemes. El vapor es pot generar de 
manera que sigui suficient des d’un 
punt de vista funcional o optimitzat 
des d’un punt de vista termoeconò-
mic. En general, les solucions econò-
miques solen generar més costos de 
funcionament. Com més gran sigui 
el grau d’utilització dels consumidors 
tèrmics més rendibles seran els ele-

vats costos d’inversió dels sistemes 
amb poques pèrdues.

PRODUCCIÓ DE CALOR PER A 
PETITES FÀBRIQUES DE CERVESA 
I CERVESERIES AMB RESTAURANT
Els components essencials són: un 
generador de vapor, un dipòsit d’aigua 
d’alimentació sense pressuritzar, una 
instal·lació de tractament d’aigua, un 
equip dosificador químic i un dipòsit 
d’expansió de purga.

Aquesta inversió és més econòmica 
amb una caldera de flama invertida, 
que alimenta els consumidors de calor 
dissenyats per al vapor a alta pressió 
entre 2-6 bars. Completen la instal-
lació un mòdul de servei d’aigua WSM 
per a la desgasificació parcial i un mò-
dul de tractament d’aigua WTM per a 
la descalcificació de l’aigua addicional.

El mòdul de servei d’aigua és una 
unitat multifuncional que combina 
un dipòsit d’aigua d’alimentació, una 
unitat desgasificadora, un dosificador 
de productes químics, un dipòsit d’ex-

pansió de desguàs, un equip d’aigua 
d’alimentació de la caldera i un refri-
gerador de mostres d’aigua. Al dipòsit 
d’aigua d’alimentació es desgasifica tèr-
micament la condensació i l’aigua addi-
cional i l’aigua d’alimentació es tracten 
amb el dosificador de productes quí-
mics. L’aigua dessalada i residual es con-
dueix al dipòsit d’expansió, s’expandeix 
i es refrigera a la temperatura d’entrada 
en el conducte. Totes les funcions de re-
gulació, control i protecció es realitzen 
de forma automàtica i assistida per 
ordinador mitjançant sensors de pres-
sió i de temperatura a través d’un PLC 
amb indicador de text.

El mòdul de tractament d’aigua 
WTM funciona segons el principi 
d’intercanvi d’ions. En la seva variant 
més econòmica, el mòdul llest per a la 
connexió se subministra com a siste-
ma individual amb control de volum. 
Aquesta variant és rendible i recoma-
nable per a la típica cerveseria amb 
restaurant amb llargues pauses de 
funcionament recurrents.

En cas d’un grau d’utilització més 
gran amb funcionament paral·lel de la 
caldera de cocció i de la unitat neteja-
dora d’ampolles, es recomana a més una 
caldera de vapor més gran, un mòdul de 
tractament d’aigua WTM, en la versió 
de sistema doble per al servei continu.

PRODUCCIÓ DE CALOR 
PER A FÀBRIQUES DE CERVESA 
MITJANES I GRANS
La construcció d’una fàbrica de cervesa 
nova ofereix les millors condicions per 

Per a la producció de cervesa s’utilitzen diferents instal·lacions tècniques 
en funció de la mida de cada fàbrica, que estarà equipada amb un 
sistema de producció de calor. A causa de la propietat física del vapor 
d’aigua —que en condensar-se allibera una gran quantitat d’energia i 
manté una temperatura constant—, el vapor ha donat bons resultats i 
s’ha imposat com a element portador de calor als processos tèrmics.

Producció  
de vapor i de  
calor en fàbriques de cervesa
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generar vapor de forma optimitzada 
des d’un punt de vista termoeconòmic 
(il·lustració 1). Si tots els consumidors 
de vapor s’han dissenyat amb super-
fícies de calefacció per a una pressió 
de vapor gairebé igual en la zona d’alta 
pressió, es pot conduir la condensació 
de tots els consumidors en un mòdul 

de servei de condensació d’alta pressió 
comú. No es produeixen pèrdues de va-
por d’expansió. Les quantitats de dosi-
ficació d’aigua de remull i de productes 
químics són molt baixes i cobreixen 
només les fuites i les quantitats con-
sumides de vapor directe sense reflux 
de la condensació. Amb aquest sistema 

es pot aconseguir el màxim estalvi en 
comparació amb sistemes de conden-
sació oberts amb la mateixa estructura 
de consum.

RENOVACIÓ PARCIAL
Moltes fàbriques de cervesa renoven 
parcialment els consumidors de va-

    

Il·lustració 1: Sistema de producció de vapor de construcció nova per a fàbriques  
de cerveses mitjanes i grans amb recirculació de condensat tancada

Il·lustració 2. Sistema per a una renovació parcial i utilització d’un mòdul 
de servei de condensat d’alta pressió
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por o generadors de vapor, que per-
meten la recirculació separada de la 
condensació de baixa pressió i de la 
d’alta pressió. Hi ha diferents soluci-
ons apropiades per realitzar-ne re-
novacions parcials. En qualsevol cas, 
la condensació dels consumidors de 
baixa pressió i l’aigua d’alimentació 
addicional es poden conduir a través 
del desgasificador per a reg al mòdul 
de servei d’aigua.

Per als consumidors de vapor d’alta 
pressió s’instal·la un mòdul de servei 
de condensació d’alta pressió adaptat. 
La condensació se subministra di-
rectament a la caldera de vapor d’alta 
pressió sense pèrdues de vapor d’ex-
pansió. Aquesta solució no està con-
dicionada pel volum ni les pressions 
dels consumidors. És apropiada per 
a qualsevol desenvolupament del ser-
vei i ritme de treball sense que se’n 
redueixi la rendibilitat (il·lustració 2).

La solució més econòmica és uti-
litzar un dipòsit d’expansió per con-
duir i expandir la condensació dels 
consumidors de vapor d’alta pres-
sió (il·lustració 3). El funcionament 
paral·lel dels consumidors de baixa 
pressió és condició indispensable per 
a la conducció del vapor d’expansió 
resultant. La condensació expandida 
es condueix al dipòsit d’aigua d’ali-

mentació del mòdul de servei d’aigua. 
Quant ja no es pugui utilitzar el vapor 
d’expansió de forma contínua, es re-
duirà la rendibilitat d’aquest sistema.

BENEFICIS DE LA RECIRCULACIÓ 
DE CONDENSACIÓ TANCADA
A la taula es mostren les pèrdues dels 
sistemes de condensació oberts en 
comparació amb els sistemes tancats. 
Per a les fàbriques de cervesa amb un 
consum mitjà de 1.000 kg/h durant 8 
hores diàries i 250 dies laborables, 
s’obté un consum anual de 2.000 to-
nes de vapor a alta pressió. Els costos 
per pèrdues oscil·len entre els 6.400 
€ i els 10.680 € anuals. Una fàbrica 
de cervesa d’aquesta mida amb un 
servei de tres torns podria estalvi-
ar-se uns costos d’entre 19.200 € 
i 32.040 €. La suma de les inversions 
per al lliurament i el muntatge d’un 
mòdul de servei de condensació d’alta 
pressió és d’entre 40.000 € i 65.000 €, 
en funció de l’equipament. Per tant, 
el temps necessari per amortitzar-lo 
és d’entre 0,9 i 5 anys, depenent de  
la mida del sistema i del seu grau 
d’utilització.

També té altres avantatges, a causa 
d’un consum reduït de productes quí-
mics per al tractament d’aigua, la me-
nor quantitat d’aigua dessalada i resi-

dual, el menor grau de corrosió en el 
sistema de condensació i la prevenció 
de pèrdues addicionals en cas de fuita 
de vapor en purgadors de condensació.

CONCLUSIONS
En funció de la situació inicial, la gran-
dària i l’equipament de les fàbriques 
de cervesa es pot garantir un submi-
nistrament energètic econòmic amb 
diferents sistemes. Els costos energè-
tics creixents permeten rendibilitzar 
les inversions inicials fins i tot amb sis-
temes més petits. La tecnologia modu-
lar, que s’ha imposat durant els últims 
anys, redueix enormement el temps 
de planificació, adaptació i muntat-
ge. Tant la construcció nova com la 
modernització de les instal·lacions se 
simplifiquen al màxim. l

Il·lustració 3. Sistema per a la desgasificació parcial utilitzant un dipòsit d’expansió econòmic
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110.000  
CALDERES AL MÓN
L’any 2012 la marca LOOS es va 
convertir en l’actual Bosch, una 
empresa amb 150 anys 
d’experiència en R+D que es 
tradueixen en més de 110.000 
calderes instal·lades a tot el món.
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