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(57) Система енергозбереження в процесі приго
тування пивного сусла, що складається з суслова- 
рильного апарата із внутрішнім кип'ятильником та 
конденсатором вторинної пари, яка відрізняється 
тим, що додатково встановлений підігрівник сусла, 
накопичувач енергії та охолоджувач конденсату 
вторинної пари.

Корисна модель відноситься до пивоварної 
промисловості, а саме для вторинного викорис
тання тепла при підігріві та кип’ятінні пивного сус
ла.

Відома система енергозбереження в процесі 
приготування пивного сусла, яка складається з 
сусловарильного апарату із внутрішнім кип'ятиль
ником та конденсатора вторинної пари [Вольфганг 
Кунце 'Технология солода и пива" Санкт- 
Петербург 2001г.].

Недоліком відомої системи є: потреба великої 
кількості робочого пару та низький відсоток еконо
мії первинної теплової енергії.

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення способ) ефективного використання вто
ринної пари з підвищенням продуктивності сусло
варильного апарату та забезпечення потреб виро
бництва гарячою водою для різних технологічних 
цілей.

Поставлена задача вирішується там, що в си
стемі енергозбереження в процесі приготування 
пивного сусла, яка складається з сусловарильного 
апарату із внутрішнім кип’ятильником та конденса
тора вторинної пари, згідно корисної моделі, дода
тково встановлюється підігрівник сусла, накопичу
вач енергії та охолоджувач конденсату вторинної 
пари.

Причинно-наслідковий зв'язок між запропоно
ваним конструктивним рішенням та технічним ре
зультатом полягає в наступному.

Використання даної системи енергозбережен
ня в процесі приготування пивного сусла дає змогу 
значно знизити витрати первинної теплової енергії 
для нагріву сусла та подальшого його кип'ятіння, 
забезпечити більш гнучкий процес та раціонально

використати гарячу воду, що утворюється при 
охолодженні конденсата вторинної пари, а там 
самим підвищити ефективність процесу кип'ятіння 
в цілому.

Система енергозбереження зображена на 
Фіг. 1, де:

1 - підігрівник сусла (пластинчастий теплооб
мінник), 2- накопичувач енергії, 3 - конденсатор 
вторинної пари, 4- охолоджувач конденсата вто
ринної пари, 5-внутрішній кип'ятильник, 6 - сусло- 
варильний апарат, 7- відцентровий насос.

Система працює наступним чином.
Початковим етапом є власне підігрів сусла: 

відфільтроване сусло при закачуванні за допомо
гою відцентрового насоса 7 в сусловарильний 
апарат 6 проходить через підігрівник 1, де нагріва
ється приблизно від 7-ГС до 94°С. При цьому носі
єм тепла е гаряча вода з температурою 97°С, я;.а 
надходить із накопичувача енергії 2. В процесі 
теплообміну із суслом гаряча вода охолоджується 
до температури 78°С і знову повертається в нако
пичувач енергії 2, процес підігріву сусла припиня
ється.

Наступним є етап накопичення енергії : при 
подальшому кип'ятінні з допомогою внутрішнього 
кип'ятильника 5 вода забирається із накопичувача 
енергії 2 з температурою 78°С і нагрівається в 
конденсаторі вторинної пари 3 до 97°С, і потім 
знову повертається в накопичувач енергії 2 для 
проміжного зберігання. Конденсат з конденсатора 
вторинної пари 3 потрапляє в охолоджувач кон
денсату вторинної пари 4 і підігріває воду для за
безпечення потреб виробництва.
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Під час наступної варки воду з накопичувана 

енергії 2 знову можна використовувати для підігрі
ву сусла, цикл повторюється.
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