GRUNDFOSIN ASIAKASTARINA

Carlsberg, Tanska

PANIMO:

CARLSBERG
KÄSITTELEE JA
KIERRÄTTÄÄ
PROSESSIVETENSÄ

UNELMAT TODEKSI
Vesi on oluen valmistuksessa olennainen ainesosa. Jos ei ole vettä,
ei ole oluttakaan. Suurin osa käytetystä vedestä ei kuitenkaan
yleensä päädy itse olueen. Tanskan Fredericiassa sijaitsevassa
Carlsbergin panimossa noin 60–65 % kulutetusta vedestä käytetään
puhdistamiseen. Vedellä puhdistetaan esimerkiksi laitteistoja,
lattioita, pintoja, putkia, säiliöitä, pullojen ja tölkkien pesulaitteita,
jäähdytystorneja sekä lämpökattiloita. Tätä vettä kutsutaan
prosessivedeksi. Carlsberg-konserni käytti vuonna 2015

50%

Carlsbergin maailmanlaajuinen
vedenkulutuksen
vähennystavoite vuoteen
2030 mennessä

maailmanlaajuisesti keskimäärin 3,4 vesilitraa yhtä tuotettua
olutlitraa kohden. Tavoitteena oli laskea luku alle 1,7 litraan
eli puolittaa koko Carlsberg-konsernin vedenkulutus vuoteen
2030 mennessä. Yritys halusi rakentaa panimon yhteyteen
jätevedenkäsittelylaitoksen. Tässä ratkaisussa vesi puhdistettaisiin
juomakelpoista vettä tuottavassa laitteistossa, jotta yritys voisi
käyttää veden uudelleen panimon puhdistusprosesseissa. Carlsberg
nimesi ratkaisun Total Water Management (TWM) ‑laitokseksi.

PROSESSIVESI

Käytetään muun muassa
säiliöiden, putkien, koneiden,
pintojen, pullojen ja tölkkien
puhdistamiseen

1 800 m3/vrk

PUHTAAN ja kierrätetyn,
tehtaaseen uudelleenkäyttöön
palautettavan veden määrä eli
90 % käsitellystä vedestä

90 % PROSESSIVEDESTÄ KIERRÄTETÄÄN
TWM-laitoksessa voidaan käsitellä päivässä 2 000 m3:n verran saapuvaa prosessivettä,
josta 90 % eli 1 800 m3 saadaan otettua talteen ja kierrätettyä. Grundfos on toimittanut 95 %
laitoksen pumpuista ja annostelujärjestelmistä, jotka tukevat prosessia jokaisessa vaiheessa,
kertoo TWM-laitoksen johtaja Andreas Kirketerp. Panimon toiminta edellyttää prosessiveden
käyttöä, joten pumppujen ja järjestelmien käyttövarmuus on äärimmäisen tärkeää.
Grundfosin kattava annosteluratkaisu sai kiitosta myös Pantarein Waterilta, joka toimitti
panimoon jätevedenpuhdistamon avaimet käteen ‑periaatteella. ”Grundfos-pumppujen
ohjelmistolla voidaan säätää virtaamaa. Se takaa, että annostelu sujuu niin kuin pitääkin”,
toteaa yrityksessä työskentelevä Bryan de Bel.
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LOPPUTULOS
• 90 % prosessivedestä kierrätetään
käsittelyn jälkeen eli 1 800 m3
vuorokaudessa

• Vettä säästyy vuodessa 560 000 m3
• Tehokkaaksi todistettu tekniikka on
skaalattavissa alueille, joissa on
pulaa vedestä

SULJETTU KIERTO

”Tämä todella mullistaa monen ajatusmaailman”, sanoo Søren
Nøhr Bak, joka on Carlsbergin insinöörikonsulttikumppanin NIRASin
elintarvikkeissa ja juomissa käytettävään veteen erikoistunut
asiantuntijajohtaja. ”Voiko vettä todella kierrättää elintarvike‑ ja
juomateollisuudessa? Kyllä vain, se on nyt näytetty toteen. Voimme
saatavilla olevan tekniikan avulla todella tuottaa prosessivedestä
juomakelpoista vettä turvallisesti ja luotettavasti. Se on mahtavaa.
Tämän ratkaisun mahdollisuuksiin kannattaa todella tutustua
kaikkialla, missä vedestä on pulaa. Kaikkialla, missä jätevettä ei
vielä käsitellä. Mieti, mikä kaikki on mahdollista. Me todella voimme
kierrättää vettä ja käyttää sen uudelleen suljetussa vesikierrossa.”

Lähteet
Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin paikan päällä Carlsbergissä ja NIRASissa vuoden
2021 syys‑ ja lokakuussa toteutetuista haastatteluista sekä Pantareinin kanssa
vuoden 2021 lokakuussa käydystä videokeskustelusta verkossa.
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”Tämä on ollut
unelmamme
vuosien ajan.”
Anders Kokholm
Tanskan Carlsbergin
panimojohtaja

