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Presentación

O presente informe enmárcase no programa de actuación 2018 
da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración 
impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia 
para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co 
financiamento do Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Este Informe ten como obxectivo dar a coñecer a situación actual 
de consumos enerxéticos e mellorar os usos da enerxía nas adegas 
das agroindustrias cooperativas de Galicia.

Agradecemos a colaboración das cooperativas e o permiso de 
utilización dos seus datos para a realización deste informe 
esperando sexa de utilidade para todo o sector cooperativo de 
elaboración e embotellado de viños.
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1. Estrutura do sector de 
elaboración de viños

O sector da industria vitivinícola, o procesado e transformación da uva mediante 
a súa fermentación, inclúe a elaboración de viños con un gran valor económico.

As adversas condicións meteorolóxicas do ano 2017, con tormentas de sarabia, 
fortes xeadas na primavera e a seca do verán causaron considerables danos nos 
viñedos en toda Europa, o que se traduzo nun descenso das producións de uva. 
Previuse unha baixada do 14% con respecto a campaña 2016/17 en toda Europa 
con uns descensos do 15% en España, do 18% en Francia e un 21% en Italia. 
Portugal é o único pais no que se produce un aumento do 10% con respecto a 
campaña do 2016.

Táboa 1. Produción de viños en Europa 2017/2018 
Fonte: COPA-COGECA
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En España, as producións vitivinícolas da colleita 2017 acadan os 32,96 millóns 
de Hl, destacando Castela A Mancha con 17 millóns de HL, seguida de Cataluña 
(2,9 M hl), Extremadura (2,7 M hl) e Rioja (1,7 M hl). Galicia, con 751.187 hl, 
produce o 2,3% do viño español.

Producción HL

Total Vino DOP % CA / Esp % DO / Esp % DO / C.A.

Galicia 751.187  423.810  2,3% 3,2% 56,4%

Asturias 878  550  0,0% 0,0% 62,6%

Cantabria 421  –  0,0% 0,0% 0,0%

Pais Vasco 664.245  659.987  2,0% 4,9% 99,4%

Navarra 637.269  593.812  1,9% 4,4% 93,2%

Rioja 1.733.912  1.697.048  5,3% 12,7% 97,9%

Aragón 1.120.854  959.462  3,4% 7,2% 85,6%

Cataluña 2.902.396  2.613.517  8,8% 19,5% 90,0%

Baleares 54.245  24.919  0,2% 0,2% 45,9%

Castilla León 1.375.793  1.228.271  4,2% 9,2% 89,3%

Madsrid 75.963  33.484  0,2% 0,3% 44,1%

Castilla Mancha 17.031.907  2.471.469  51,7% 18,5% 14,5%

Valencia 1.948.933  1.341.323  5,9% 10,0% 68,8%

Murcia 673.650  396.507  2,0% 3,0% 58,9%

Extremadura 2.772.484  96.917  8,4% 0,7% 3,5%

Andalucía 1.114.286  771.497  3,4% 5,8% 69,2%

Canarias 101.829  70.387  0,3% 0,5% 69,1%

España 32.960.252  13.382.960  40,6%

Táboa 2. Produción de viños en España 2017 
Fonte: Anuario 2017 MAPAMA

Destas cantidades, o 41% da produción española está amparado por unha 
D.O., sendo así que Castela A Mancha soamente ten amparado o 14,5% da súa 
produción mentres que as producións de Rioja, Euskadi, Navarra e Cataluña 
superan o 90% amparado por D.O. Galicia, cas súas cinco denominacións, 
ampara o 56% do total producido.
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Gráfico 1. Distribución da produción de vino en España - 2017. 
Fonte: Elaboración propia con datos do Anuario MAPAMA

Segundo os datos das Denominacións de Orixe e da Consellería do Medio Rural, 
a vendima do 2017 presenta unha produción global de uns 61 millóns de kg de 
uva con un aumento do 2% con respecto o ano anterior. Este incremento foi 
posible pola gran colleita da D.O. Rías Baixas (a segunda maior da historia de 
D.O.), fronte á caída no resto das Denominacións de Orixe galegas, nun ano 
marcado polas xeadas e as sarabiadas.

Kg uva % s/total

Ribeiro  9.400.000    15%

Ribeira Sacra  5.500.000    9%

Monterrrei  2.884.000    5%

Valdeorras  4.200.000    7%

Rias Baixas  39.339.000    64%

Total Galicia  61.323.000    

Táboa 3. Produción de uva en Galicia 2017 
Fonte: Denominacións de Orixe galegas

Con case medio cento de adegas espalladas polas cinco D.O., no ano 2016 
comercializáronse uns 416.000 hectolitros de viño, con un valor en orixe de uns 
195 millóns de euros.
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Gráfico 2. Distribución da produción de uva en Galicia - 2017 
Fonte: Elaboración propia con datos das D.O.

O sector da industria de elaboración y embotellado de vinos en Galicia xera un 
valor de 134 millóns de euros o cal representa o 1,88% das ventas da Industria 
Alimentaria galega.

Persoas ocupadas Vendas netas
Venda Neta / 

Persoa ocupada
Valor engadido / 
Persoa ocupada

Numero % Millóns € % Mil € Mil €

Ind. Vinos  1.244    
5,00%

 134    
1,88%

107 38

Ind. Alimentaria  24.859     7.123    250 44

Táboa 4. Indicadores da Industria de Vinos en Galicia - 2015 
Fonte: S.G. de Fomento Industrial e Innovación 
(MAGRAMA), Encuesta Industrial Anual del INE.

Este sector ocupa 1.244 postos de traballo directos (5% do total da industria 
alimentaria galega), .con unha produtividade de 107 mil euros e un valor 
engadido de 38 mil euros por persoa ocupada.

En Galicia están rexistradas 47 empresas dedicadas á elaboración e embotellado 
de viños. Segundo os datos de AGACA, un 18% do total son empresas que teñen a 
fórmula xurídica asociativa de cooperativa agraria.
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2. As adegas do estudo

2.1. Descrición xeral das adegas estudadas

Para realizar este Informe traballamos cos datos de oito adegas con diferente 
tamaño e tecnoloxía, intentando mostrar a agroindustria cooperativa de 
elaboración de viños de Galicia. As cooperativas participantes son:

MUNICIPIO PROVINCIA

Condes de Albarei, S.Coop.Gal. Cambados Pontevedra

Eidosela, S.Coop.Gal. Arbo Pontevedra

Jesus Nazareno, S.Coop.Gal. Barco Valdeorras Ourense

Martin Codax, S.Coop.Gal. Cambados Pontevedra

San Roque, S.Coop.Gal. Beade Ourense

Viña Costeira, S.Coop.Gal. Ribadavia Ourense

Viña Moraima, S.Coop.Gal. Barro Pontevedra

Virgen de las Viñas, S.Coop.Gal. A Rúa Ourense

Táboa 5. Cooperativas participantes no estudo 
Fonte: Elaboración propia.

No mapa podemos ver a distribución territorial das adegas cooperativas que 
estudamos neste informe.
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ADEGAS Jesús Nazareno, Virgen de las Viñas, Vitivinícola do Ribeiro (Viña Costeira),
San Roque, Martín Códax, Condes de Albarei, Eidosela, Moraima

Gráfico 3. Localización das adegas cooperativas deste informe. 
Fonte: Elaboración propia

Este Informe fai referencia os datos do ano 2017.

Media Total

 Nº Socios 253 2.023

 Facturación 2.956.762 23.654.092

 Nº Traballadores 34 272

Ventas/Traballador fixo: 183.365

Nº Trab Fixos 16 129

Nº Trab Temporais 19 151

Nº Trab Indirectos 1 2

Táboa 6. Datos sociais das adegas cooperativas da mostra 
Fonte: Elaboración propia con datos subministrados polas cooperativas.
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A adega cooperativa media ten 253 socios viticultores e 16 traballadores fixos. 
Na vendima, e dependendo da demanda de traballo, contratan unha media de 
19 traballadores. Algunha adega ten un posto de traballo indirecto, o técnico 
enólogo. A facturación media é de 2.956.762 € con unha produtividade de 
183.365 €/traballador fixo.

Anualmente trabállanse uns 258 días con unha media de 1.883 horas/ano de 
traballo na adega.

 Media 

Nº Dias  258    

Nº Horas/año  1.883    

Superficie elaboración  3.124    

Superficie almacén  621    

Superficie total  4.225    

Antigüedade (anos)  22    

Producción uva (Tm/ano)  1.420.313    

Táboa 7. Datos medios das adegas cooperativas da mostra 
Fonte: Elaboración propia con datos subministrados polas cooperativas.

As adegas teñen unha media de antigüidade de 22 años, aínda que todas elas 
incorporaron melloras tecnolóxicas nos últimos años.

A localización das adegas cooperativas é más frecuente na periferia illada das 
poboacións rurais que en polígonos industriais.

2.2. Produción de viños

Podemos agrupar as adegas en función da entrega anual de uva, clasificándoas 
da seguinte forma:

 • Grande: produción de uva superior a 2.000 toneladas de uva
 • Pequena: produción final inferior a 2.000 toneladas de uva
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Gráfico 4. Tipoloxía das adegas segundo a entrada de uva. 
Fonte: Elaboración propia con datos subministrados polas cooperativas.

Deste xeito, a meirande parte das adegas estudadas (63%) son de tipoloxía 
pequena. O 37% restante se han considerado grandes.

A produción media anual das adegas estudadas é de 1.304.601 litros de viño. O 
63% das adegas produce menos viño que esta media e o 37% restante produce 
máis que a media.
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Gráfico 5. Produción final obtida (L/ano) das adegas estudadas 
Fonte: Elaboración propia con datos subministrados polas cooperativas.
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3. Descrición enerxética 
do sector

O consumo de enerxía na elaboración de viño na Unión Europea é 
aproximadamente 1.750 millóns de kWh anuais, polo que este sector é un 
consumidor significativo de enerxía. O consumo anual de enerxía nas adegas 
francesas está en torno os 500 millóns de kWh, valor similar nas adegas 
italianas, 400 millóns de kWh nas españolas e 75 millóns de kWh nas adegas 
portuguesas (valores estimados con datos de ICEX, 2012).

Estudos realizados (CO2OP 2011, Tesla 2014), nunha adega representativa, de 
3.000.000 litros de viño/ano, danse estes parámetros medios:

 • Consumo eléctrico medio: 330.000 kWh/año
 • Ratio consumo eléctrico/produción: 11 kWh/hl vino
 • Potencia eléctrica instalada: 800 kW
 • Custe da enerxía eléctrica: 0,12 €/kWh
 • Ratio de custe da enerxía: 95% electricidade / 5% enerxía térmica
 • Estacionalidade do consumo de enerxía eléctrica: de agosto/setembro a 

outubro/novembro.

No anexo se inclúe unha descrición pormenorizada dos diversos procesos da 
produción de viños, que se sintetizan no esquema sinóptico.
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Gráfico 6. Esquema do proceso de elaboración de viño 
Fonte: Elaboración propia.

O consumo enerxético das adegas ten varias fases dentro do proceso produtivo: 
motores de equipos de proceso, sinfíns e transportes, equipos auxiliares, 
iluminación e outros.

No seguinte gráfico se observan os principais consumos enerxéticos na 
elaboración e comercialización dos viños, e os factores que inflúen no consumo 
enerxético.
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Gráfico 7. Diagrama enerxético de unha adega 
Fonte: Elaboración propia.
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Neste sector, a principal fonte de enerxía é a electricidade (máis do 90%), 
mentres que os combustibles fósiles (gasóleo, gas) son utilizados nos procesos 
térmicos (quentamento de auga ou calefacción) o que supón menos do 10% do 
consumo enerxético total de unha adega típica.

A electricidade úsase nos motores da maquinaria (prensas, bombeo, etc.), 
iluminación, en equipos de arrefriado, filtración e engarrafado do viño. Nos 
procesos de fermentación se consume o redor do 45% da enerxía, principalmente 
no arrefriado do mosto.

Unha parte do consumo de enerxía se produce nas “tecnoloxías horizontais”, 
nos procesos auxiliares como:

 • Iluminación xeral: no interior e no exterior da adega.
 • Calefacción, climatización, aire acondicionado.
 • Oficinas: iluminación, ordenadores, impresoras, etc.
 • Tenda: consumo variable dependendo dos equipos instalados.
 • Laboratorio de enoloxía e calidade do viño: con diferentes procesos e equipos 

de laboratorio como espectrofotómetros, hidrómetros, etc.

As tecnoloxías utilizadas nos procesos ofrecen con frecuencia oportunidades 
de aforro enerxético. Nalgúns casos, os equipos de automatización están 
conectados a un ordenador, e a información xerada se almacena. O análise desta 
información pode mostrar aspectos a mellorar. Un adecuado mantemento 
tamén é importante para obter un bo nivel de eficiencia enerxética.
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4. Consumos eléctricos 
na adega

As cooperativas que participan no estudo presentan os datos de recepción de 
uva, potencia instalada e consumo eléctrico que se relacionan no cadro.

Nº Coop
Produción  Uva

kg/ano
Potencia instalada

kW
Consumo Eléctrico

kWh

B-01  960.000     650     123.133    

B-02  221.000     252     67.521    

B-03  5.000.000     1.415     676.794    

B-04  2.100.000     583     235.214    

B-05  2.500.000     889     667.769    

B-06  95.500     51     12.888    

B-07  378.000     235     155.548    

B-08  108.000     306     36.585    

Táboa 8. Datos enerxéticos das adegas 
Fonte: Elaboración propia con datos de facturación eléctrica das adegas

A adega promedio ten un consumo eléctrico de 0,29 kWh por litro de viño 
elaborado.
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Gráfico 8. Ratio Consumo eléctrico/Produción (kWh/l) 
Fonte: Elaboración propia con datos subministrados polas cooperativas.

O 63% das adegas estudadas teñen unha ratio de consumo/produción menor da 
media e o 37% supera o consumo eléctrico medio por litro de viño elaborado e 
engarrafado.

As ratios promedio segundo as tipoloxías consideradas son as seguintes:

kWh/Tm

Pequenas 0,22

Grandes 0,16

Táboa 9. Ratios específicas Consumo/Produción segundo tipoloxía das adegas 
Fonte: Elaboración propia con datos de facturación eléctrica das cooperativas

Hai unha diferenza significativa na ratio de consumo/produción (kWh/Tm de 
uva procesada), xa que as adegas grandes teñen unha ratio máis baixa o cal 
indica a súa mellor eficiencia enerxética.
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4.1. Potencia instalada

O control da potencia demandada se realiza mediante o maxímetro, que mide a 
máxima potencia rexistrada en cada período o longo do mes. 

As cooperativas estudadas teñen unha potencia total instalada de 4.381 kW, con 
unha potencia media instalada de 548 kW. A ratio media de potencia instalada e 
a produción de viños é de 0,0012 kW/L.

No gráfico seguinte obsérvase a relación existente entre a potencia instalada e 
a elaboración dos viños.

Ratio Potencia instalada/Produción (kW/L)

0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 0,0040

0,00112

0,00388

0,00084

0,00076

0,00024

0,00025

0,00047

0,00166

0,0009BV-01

BV-02

BV-03

BV-04

BV-05

BV-06

BV-07

BV-08

Media kW/L

Gráfico 9. Relación entre potencia instalada e a elaboración dos viños. 
Fonte: Elaboración propia con datos de facturación eléctrica das cooperativas

Hai unha adega que destaca sobre as outras polo seu grande ratio, o que 
debemos consideralo coñecendo a baixada de produción de uva debido as 
razóns climatolóxicas e o abandono de explotacións socias desta cooperativa.
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4.2. Consumos eléctricos

A enerxía activa, medida en kWh, é a enerxía eléctrica que se transforma 
nas máquinas en traballo mecánico (prensas, bombas, arrefriado, filtración, 
engarrafado, transportes, etc).
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Gráfico 10. Consumo eléctrico das adegas 
Fonte: Elaboración propia con datos de facturación eléctrica das adegas

Os consumos eléctricos das adegas estudadas sitúanse entre os 12.888 kWh 
e os 676.794 kWh anuais, o consumo anual total de enerxía eléctrica das oito 
adegas cooperativas é de 1.975.452 Kwh. A cooperativa media ten un consumo 
de 246.932 Kwh, no ano 2017. Das oito adegas estudadas, o 75% ten menor 
consumo eléctrico que a media e o 25% supera esta media.

O consumo eléctrico medio das distintas tipoloxías de adegas indica que as 
adegas con maior produción teñen un maior consumo eléctrico.

kWh

Pequenas  79.135    

Grandes  526.592    

Táboa 10. Consumo eléctrico promedio segundo tipoloxías 
Fonte: Elaboración propia con datos de facturación eléctrica das cooperativas
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4.3. Enerxía reactiva e factor de potencia

Na cooperativa media da mostra estudada, o cos φ = 0,98

Potencia media 548 kW

Energía Activa EA 246.932 kWh

Energia Reactiva ER 54.585 kVAr-h

Tg ϕ = ER / EA = 0,22

Cos ϕ = 1/V (1 + (tg ϕ)^2) 0,98
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Gráfico 11. Consumo mensual promedio de enerxía reactiva 
Fonte: Elaboración propia con datos de facturación eléctrica das cooperativas

As adegas estudadas teñen as baterías de condensadores ben reguladas e 
axustadas, polo que apenas teñen sobrecargo por enerxía reactiva.

4.4. Custes asociados o consumo eléctrico

Os custes asociados o consumo eléctrico (todos os termos da factura eléctrica 
agás o IVE) nas adegas estudadas están entre 3.748 € e 101.597 € anuais.O custe 
medio é de 37.920 €/ano con un prezo medio unitario de 0,154 €/kWh. O custe 
medio do termo de enerxía acada 0,080 €/kWh consumido.
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CUSTE DE ENERXIA ELECTRICA  €

Potencia Consumo Correcións E.Reactiva Imp Elect Alq.Equipos Suma

Media  14.829     19.811    -121     1.250     1.881     270     37.920    

Táboa 11. Custes eléctricos medios das adegas da mostra 
Fonte: Elaboración propia con datos de facturación eléctrica das cooperativas

O 52% do total da factura eléctrica media se corresponde co custe da enerxía 
consumida e o 39% é o custe do termo de potencia.

O 9% restante é debido a correccións (exceso de potencia, discriminación 
horaria, axustes de contratos, etc), penalización por reactiva, imposto eléctrico 
e aluguer dos equipos de medida.

Potencia

Consumo

Correcións

E.Reactiva

Imp Elect

Alq.Equipos

39 %

1 %

5 % 3 %

52 %

Gráfico 12. Custes eléctricos da adega media 
Fonte: Elaboración propia con datos de facturación eléctrica das cooperativas

Considerando o importe total da factura eléctrica (excepto o IVE), o custe é de 
0,154 €/kWh e a repercusión do custe da enerxía eléctrica na elaboración de 
viños é de 0,029 €/litro de produto terminado.

Pola outra banda, a ratio do custe por produción é máis elevado nas adegas de 
tipoloxía pequena, o que pode ser debido a que os custes fixos de operación 
veñen sendo similares en calquera tipoloxía pero repercuten en unha menor 
produción de viños.
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€/Tm €/kWh

Pequenas  0,04     0,187    

Grandes  0,02     0,145    

Táboa 12. Custe eléctrico por tm producida e custe unitario do kWh,  
segundo a tipoloxía das adegas 

Fonte: Elaboración propia con datos de facturación eléctrica das cooperativas

Os custes unitarios son menores nas adegas grandes debido principalmente o 
seu poder de negociación diante das comercializadoras de electricidade o ter 
maior consumo eléctrico.

4.5. Temporalidade do consumo eléctrico

O sector do viño ten determinadas características específicas que afectan a súa 
eficiencia enerxética: a primeira é a estacionalidade na produción. A causa do 
ciclo produtivo e o calendario de cada colleita o consumo de enerxía presenta 
un pico entre os meses de agosto y outubro, período que inclúe a recepción da 
uva e os principais procesos de produción. O resto do ano, o consumo enerxético 
de moitas adegas é mínimo, correspondéndose cos procesos de engarrafado, 
almacenamento e expedición, e tamén as actividades auxiliares de oficinas.

Consumo eléctrico mensual (kWh)
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Gráfico 13. Temporalidade do consumo eléctrico das adegas 
Fonte: Elaboración propia con datos de facturación eléctrica das cooperativas



28

Nas adegas estudadas pódese ver que as curvas de consumo eléctrico 
presentan o seu máximo nos meses de vendima (setembro/outubro) nos 
que se reciba a uva e se dan gran parte das fases consumidoras (recepción 
e prensado). Despois da vendima hai uns valores máis altos que a media na 
fermentación, estabilización e trasiegos do viño. O consumo do resto do 
ano, de decembro a xuño, é debido as fases de embotellado, almacenaxe, 
iluminación e outras actividades auxiliares.
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Táboa 13. Datos de produción e consumos das adegas  
Fonte: Elaboración propia con datos de facturación eléctrica das cooperativas
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5. Recomendacións para 
a eficiencia enerxética

Para optimizar o consumo de enerxía eléctrica nas adegas debemos considerar 
a posibilidade de introducir unhas posibles melloras de deseño e operación nas 
industrias, complementado con ideas para integrar as fontes convencionais 
de enerxía, de fontes fósiles, con as enerxías renovables, fundamentalmente a 
enerxía solar térmica e a biomasa.

A automatización das paradas - arranques dos equipos é unha importante 
fonte de aforro enerxético. Deste xeito pódese evitar que os sinfíns, cintas 
transportadoras e outros motores estean funcionando “en baleiro”, cando o 
proceso produtivo estea parado esperando a materia prima.

É moi interesante a instalación de acumuladores de reactiva, para evitar 
sobrecustes na factura polo consumo eléctrico, moitas veces sen coñecer este 
custe.

As industrias cooperativas que teñen varios servizos (adega, tenda agraria, sala 
social / comedor) poderían por contadores independentes en cada un destes 
servizos para coñecer o consumo real e individualizado de cada un deles.

É de moito interese facer unha auditoría de diagnóstico enerxético, analizando a 
instalación eléctrica durante unha semana de traballo, avaliando as necesidades 
enerxéticas da industria de acordo con as producións obtidas.

As alternativas tecnolóxicas que poden mellorar a eficiencia enerxética nas 
adegas se poden clasificar en dous grupos: tecnoloxías específicas de adegas, e 
“tecnoloxías horizontais” que poden utilizarse en outros sectores agroindustriais.
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5.1. Tecnoloxías de proceso

5.1.1. Eficiencia enerxética nos 
procesos de arrefriado

Existen varias opcións para mellorar os procesos de arrefriado, aparte da 
adquisición de equipos modernos de alta eficiencia.

a) Desacople da produción e consumo de frío 
con equipos de almacenamento de frío.

Este concepto está baseado no uso de materiais de cambio de fase; o fluído 
que cambia de fase está no interior de nódulos esféricos que se colocan en 
depósitos de almacenamento con auga que se conxela nos períodos con menor 
custe da enerxía eléctrica (horas val). A enerxía almacenada en forma de frío 
pode ser utilizada en outro período (horas pico) ou en momentos nos que se 
pare a produción de frío por mantemento ou calquera outra causa. Este proceso 
pode ser automatizado e optimizado. O aforro potencial depende de cada caso, 
podendo achegarse a obter unha redución do custe eléctrico do 70%. Tamén se 
cambia a potencia eléctrica contratada por unha máis barata, polo que debemos 
considerar tamén os aforros económicos.

b) Compoñentes eficientes en 
equipos de arrefriado.

As empresas fabricantes de equipos ofrecen diferentes modelos, xeralmente 
con maior eficiencia a medida que aumenta a potencia do equipo.

Un fluído refrixerante habitual é o R134A. Determinados equipos teñen 
compresores de tornillo rotativo, de máis alta eficiencia que o compresor 
de desprazamento positivo con pistóns, e novos evaporadores nos que os 
condensadores están fabricados con aleacións de aluminio e con moi boas 
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propiedades térmicas. Si tamén teñen instalados variadores de velocidade nos 
compresores e ventiladores, permiten a regulación do consumo de enerxía 
en situacións de carga do 25% o 100%. Estes equipos están equipados con 
arrancador electrónico para reducir os picos de consumo no arranque.

c) Produción de frío con enerxía xeotérmica.

O intercambio térmico co terreo é moi eficiente, respecto o intercambio co aire 
exterior. Por exemplo, no verao as altas temperaturas do aire exterior non son 
propicias para o intercambio con equipos de frío, mentres que a temperatura do 
terreo é case constante. A tecnoloxía xeotérmica permite as adegas optimizar 
tanto los procesos de frío como os de calefacción, podendo subministrar frío e 
calor en procesos, acondicionamento de salas ou deshumidificación do aire nas 
oficinas.

Tamén se poden instalar variadores de velocidade nos motores eléctricos destes 
procesos. Con enerxía xeotérmica, os equipos de frío poden chegar a valores de 
EER (ratio de eficiencia enerxética) de 4, mentres que un equipo convencional 
pode ter un EER próximo a 1,5.

d) Recuperación de enerxía en 
procesos de condensación.

Existen varios equipos que se poden utilizar en salas de almacenamento, nas 
que se controla a humidade e a temperatura, para recuperar o calor que se perde 
na condensación do vapor de aire no proceso de control da humidade relativa. 
Estes equipos permiten ó enólogo controlar a temperatura e a humidade na 
adega, en función das características do viño.

Os equipos de tratamento do aire usan máquinas de refrixeración e bombas de 
calor, e teñen distintas etapas para tratar as condicións ambientais. Os equipos 
deben estar ben selados e ter baixa transmitancia térmica e un ponte térmico 
baixo para reducir as perdas. Tamén poden levar variadores de velocidade en 
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ventiladores, e o conxunto se pode optimizar cos equipos de automatización 
adecuados. O aforro de enerxía depende da situación previa, pero estas 
tecnoloxías poden acadar unha eficiencia enerxética superior nun 20% respecto 
aos equipos previos.

5.1.5. Cambio de prensas por 
centrífugas decantadoras

Na elaboración do viño, o prensado da uva é un dos procesos clave. Normalmente 
se realiza con prensas pneumáticas o mecánicas. Unha alternativa é o uso de 
centrífugas decantadoras, que poden separar nun proceso continuo o mosto 
dos materiais sólidos. A forza centrífuga presenta determinadas vantaxes 
respecto ó proceso mecánico: a separación das partículas sólidas é mellor, 
o que reduce os tratamentos posteriores. Existen centrífugas decantadoras 
para capacidades de 50 ton/hora, para case todos os tipos de uva. O uso destes 
equipos pode reducir o número de trasiegos, o cal axuda a reducir o consumo de 
enerxía en bombeo.

Aínda non existe información sobre o aforro de enerxía que se pode obter con 
estas centrífugas. A estimación do aforro é complexa ó afectar a varios procesos 
(prensado, bombeo, etc.). Parece unha alternativa a avaliar en novas adegas ou 
no caso de substitución dos equipos de prensado convencionais.

5.1.6. Motores eficientes

O consumo de un motor eléctrico depende de varios factores. Para aproveitar o 
potencial do motor, se debe optimizar o conxunto global do cal é parte, e logo 
tratar de optimizar o funcionamento do propio motor. Se poden considerar os 
seguintes aspectos:
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a) Motores de alta eficiencia.

A eficiencia enerxética dos motores está clasificada na normativa IEC 
60034:2007.

 • IE1 : eficiencia estándar
 • IE2 : alta eficiencia
 • IE3 : eficiencia Premium
 • IE4 : eficiencia Súper Premium

A Directiva Europea EuP (Energy-using Product), establece os requisitos de 
ecodeseño relativos aos motores, segundo os niveis de eficiencia definidos no 
estándar CEI 60034-30, e obrigando o uso de motores más eficientes: desde 
o 1 de xaneiro de 2017 os motores desde 0,75 kW ata 375 kW deben ser como 
mínimo de eficiencia IE3.

b) Adecuado deseño da potencia do motor.

A máxima eficiencia do motor se consigue con niveis de carga entre o 60% e 
o 100% da carga nominal. A eficiencia do motor de indución ten un máximo o 
redor do 75% da carga nominal. Por baixo dun 40% da carga nominal, o motor 
non traballa en condicións adecuadas e a eficiencia baixa drásticamente. Sen 
embargo, determinados motores (xeralmente de gran potencia) poden traballar 
por baixo do 30% da carga nominal con eficiencia razoable.

c) Control dos motores.

O obxectivo é reducir ó mínimo as situacións de funcionamento en baleiro 
(motores funcionando sen proceso de produto), por exemplo con sensores de 
presenza, temporizadores u outros automatismos. O resultado é a parada do 
motor cando non é necesario que funcione. A desconexión é realizada por un 
contactor na liña eléctrica do motor.
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Outra posibilidade é a regulación da velocidade de xiro do motor con un 
variador de velocidade, proceso que produce un significativo aumento da 
eficiencia enerxética. Con carga variable, o variador pode modificar o consumo 
eléctrico desde un aumento do 4% a unha redución do 50%. O aumento do 4% 
corresponde a un uso indebido do variador sen que na práctica se modifique a 
velocidade de xiro.

Os equipos de transmisión, incluíndo todo tipo de engranaxes ou poleas, deben 
ter o deseño adecuado e un correcto mantemento xa que a transmisión da 
potencia desde o motor á máquina acoplada pode ser unha fonte de perdas que 
varían do 0% ó 45%. A conexión directa é a mellor opción cando sexa posible.

5.1.4. Mantemento preventivo dos motores

Todo o que se coñeza sobre mantemento de motores será bo para a eficiencia 
enerxética dos motores. O propósito tradicional é dobre: Previr que o equipo 
falle prematuramente e manter o equipo calibrado para obter o rendemento 
óptimo. Os programas de mantemento preventivo poden previr más do 50% 
das perdas asociadas cos fallos do equipo eléctrico. Os motores ben mantidos 
melloran a eficiencia total da planta industrial ata un 15% do rendemento.

O mantemento predictivo fai referencia a ensaios programados con análise 
de tendencias o longo do tempo. Esta análise pode predicir fallos inminentes 
que sexan necesarios: reparar, limpar ou alinear o motor antes de ter unha 
custosa catástrofe. Un bo programa de mantemento conten elementos tanto 
de mantemento predictivo como preventivo. Ambos os dous implican acciones 
programadas e controis nos motores: As tarefas mecánicas como lubricación e 
limpeza poden necesitar dunha planificación diferente e persoas distintas que 
as tarefas de mantemento eléctrico. Debe deseñarse un sistema axustado as 
características propias de cada instalación.
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Considerando que se realiza un mantemento xeral e limpeza dos motores da 
adega, con aire comprimido, o aforro anual pode achegarse o 5% do consumo 
equivalente eléctrico con un período de retorno simple menor de 1 ano.

5.1.5. Instalación de variadores de 
velocidade en motores

Outra medida moi común para mellorar a eficiencia dos motores é a instalación 
de equipos de variación de velocidade, tamén chamados variadores de 
frecuencia, cos que se pode achegar entre un 15% e un 50% de aforro enerxético.

O motor accionado mediante variador de velocidade axusta a rotación do 
motor as solicitacións de enerxía mecánica necesaria en cada momento de 
traballo. Pola outra banda, evita o desgaste do sistema cun arranque suave a 
baixa intensidade de corrente, o cal contribúe a prolongar a vida útil do motor. 
Tamén, o variador de velocidade mellora o factor de potencia, polo que se 
diminúen as necesidades de baterías de condensadores para a compensación 
da enerxía reactiva.

No desenvolvemento desta medida de aforro e dependendo do motor no que 
se instala o variador, se poden obter períodos de retorno entre 2 e 5 anos. 
Canto maior é a potencia do motor, menor é o tempo de retorno, polo que 
se recomendaría realizar esta medida empezando polos motores de maior 
potencia.

5.1.6. Produción de aire comprimido

Muchas bodegas teñen sistemas de aire comprimido en diferentes procesos: 
prensas, equipos de frío, transporte de produto, etc. A produción de aire 
comprimido realízana compresores. A eficiencia destes equipos tamén se pode 
mellorar con medidas como as descritas a continuación.
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a) Deseño optimizado.

Moitos sistemas de aire comprimido non teñen un deseño actualizado. A 
instalación de compresores e equipos feita en varias fases sobre a instalación 
inicial da como resultado con frecuencia un funcionamento pouco adecuado. 
Un parámetro fundamental do sistema é a presión, que debe ser capaz de dar 
servizo ó conxunto de necesidades ó 95%, usando un pequeno dispositivo de 
incremento da presión para o resto. Outro aspecto fundamental é o cálculo 
das tubaxes e a posición dos compresores. Un sistema ben deseñado debe ter 
perdas de presión inferiores a 10% da presión do compresor no punto de uso.

b) Variadores de velocidade e 
volumes de almacenamento.

Sempre que as necesidades de aire comprimido varíen (sexa o longo do día 
ou entre diferentes días), a instalación de variadores de frecuencia e volumes 
de almacenamento axudarán a reducir o consumo de enerxía no sistema. Os 
aforros poden acadar o 30%; a media de aforro nun compresor con variador 
de velocidade é do 15%. Pola outra banda, o volume de almacenamento reduce 
as variacións de presión, e permite cubrir picos de demanda. Os variadores de 
velocidade acoplados a compresores proporcionan unha presión máis estable, 
un factor de potencia máis alto (reducindo a potencia reactiva) e un arranque 
máis suave que aumenta a vida útil do compresor.

c) Redución dos escapes de aire comprimido.

A redución dos escapes de aire comprimido supón unha das mellores 
posibilidades de mellora. As fugas son proporcionais á presión do sistema; 
manténdose 24 horas o día e non só cando o sistema está en produción. A 
porcentaxe de capacidade do compresor perdido debido as fugas pode ser 
inferior a un 10% nun sistema con bo mantemento, e superior a o 25% nun 
sistema con mal mantemento, especialmente si tivo ampliacións. Polo tanto, os 
programas de mantemento preventivo nestes sistemas deben conter medidas 
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de prevención das fugas e comprobacións periódicas para evitalas. Unha 
medida adicional consiste en reducir no posible a presión existente no sistema: 
a menor presión, menores perdas por escapes.

d) Alimentación do compresor 
con aire frío exterior.

Por razóns termodinámicas, a compresión do aire quente require máis enerxía 
que a compresión de aire frío. Por isto é conveniente alimentar o compresor con 
aire frío exterior, colocando un conduto entre o exterior e a entrada de aire do 
compresor. A entrada de aire exterior debe estar no lado norte, ou polo menos 
sombreada a meirande parte do día. O mellor é a instalación dos compresores 
no exterior.

e) Optimización do nivel de presión.

Cuanto menor sexa a presión da instalación, menores custes terá o sistema. 
En calquera caso, é necesario asegurar que todos os equipos consumidores de 
aire comprimido teñan un adecuado subministro. Unha forma de axustar a 
presión a baixo custe é utilizar presostatos mecánicos. Tamén se pode regular a 
presión con un compresor con regulación de velocidade de xiro, adaptando esta 
velocidade á necesidade de aire comprimido de cada momento.

5.2. Tecnoloxías horizontais

5.2.1. Instalación solar térmica

En determinadas cooperativas pode ser de interese a instalación dun equipo de 
apoio á produción de vapor de auga mediante unha instalación solar térmica de 
baixa temperatura, para prequentar a auga que entra na caldeira de produción 
de vapor.
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Para realizar esta análise hai que ter en conta os seguintes parámetros:Os niveis 
de radiación solar na zona; os datos climatolóxicos da estación máis próxima 
á cooperativa; a temperatura de entrada da auga na caldeira de produción de 
vapor; o consumo diario previsto nos días de traballo durante todo o ano; ; as 
perdas pola inclinación dos captadores e por sombras; as características da 
instalación solar térmica elixida(superficie de captación, factor de eficiencia, 
etc.). 

Os resultados obtidos nas análises mostran aforros de entre 2.800 y 5.200 
kWh o ano. Co análise básico de rendibilidade se avalía economicamente a 
enerxía (gasóleo) non consumida como consecuencia do sistema solar térmico, 
considerando rendibles as instalacións nas que se amortizan as inversións 
antes do final da súa vida útil (15 anos). Os períodos de retorno (tempo no que 
se recupera a inversión) sitúanse entre os 6 e 16 anos.

5.2.2. Enerxía solar fotovoltaica

Outra medida relacionada con enerxía solar é a instalación de placas solares 
aproveitando as cubertas das naves, para rebaixar os custes e consumir 
unha enerxía limpa. Calquera persoa física o xurídica pode ser produtora de 
electricidade instalando placas solares fotovoltaicas.

As placas captan a enerxía solar para transformala en electricidade en forma 
de corrente continua, que deberá ser transformada en corrente alterna cun 
inversor antes de ser incorporada á rede. A instalación inclúe: módulos solares, 
inversor, soportes, contadores de entrada e de saída, proteccións e cableado.

A análise básica de rendibilidade avalía economicamente a enerxía da rede non 
consumida, o ter as placas solares, considerando rendible a instalación que é 
posible amortizar as inversións antes do final da vida útil (15 años). Facendo un 
cálculo inicial, o período de retorno resultante sitúase entorno os 9 anos.
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5.2.3. Illamento das tubaxes

O illamento das tubaxes de condución de auga quente ou vapor de auga ten por 
obxecto reducir as perdas de calor por convección, mediante o uso de materiais 
flexibles como a lá de vidro e outros similares.

Nas adegas poden calcularse as perdas caloríficas en función do tipo de tubaxe 
existente para o transporte do vapor de auga desde a caldeira ata o equipo que 
precisa este vapor de auga.A perda calorífica se traduce en perda enerxética 
e económica.Seguindo as indicacións do RITE, se pode calcular un aforro 
enerxético entre os 12.000 e 20.000 kWh/ano, dependendo da instalación 
existente. O aforro potencial ven a depender de: lonxitude e diámetro da tubaxe 
, temperatura interior e exterior, conductividade e espesor do material illante. 
O período de retorno de esta medida se sitúan entorno os 2-3 anos.

5.2.4. Iluminación

A substitución dos tubos fluorescentes de 58 w por outros de 51 w, ou os de 18 
w polos tubos de 16 w, que teñen maior eficiencia é unha medida sinxela. Hai 
unha tecnoloxía fluorescente que é posible manter a mesma luminosidade con 
menor consumo en vatios. Os períodos de retorno obtidos son menores de 2 
anos.

Outra medida de aforro é o cambio de balastos. A diferenza de consumo entre 
o balasto electromagnético que teñen as lámpadas e o balasto electrónico, é de 
29 w por luminaria o que equivale a un período de retorno menor os tres anos e 
unha maior vida útil da lámpada.

Nas explanadas de movemento de camións e na iluminación exterior dos 
edificios, a iluminación con lámpadas de vapor de sodio é máis eficiente que a 
utilización de lámpadas de mercurio. O nivel de iluminación das luminarias de 
vapor de sodio é superior a das luminarias de vapor de mercurio. Por exemplo, 
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para un fluxo luminoso de 6.500 lúmenes, as de sodio gastan 70 W, mentres que 
las de mercurio consumen 125 W.

Algunhas destas lámpadas son pouco eficientes e son facilmente cambiables 
por lámpadas LED. A tecnoloxía LED ten maior vida útil (más de 50.000 horas), 
menos mantemento, rendemento en color do 80%, temperatura de color 
de 4.000 K, e un aforro de enerxía ata do 75% (comparados con lámpadas de 
descarga de gases e halóxenos). O fluxo luminoso está en torno os 10.000 lúmen 
(para 110 W) e 20.000 lúmen (para 210 W). En xeral, a substitución da lámpada 
é doada.

Para aforrar enerxía eléctrica sen ter excesivo custe económico de cambio de 
equipos e instalacións, podemos adoptar algunhas das propostas seguintes:

 • Nas oficinas é posible cambiar as lámpadas incandescentes por lámpadas de 
baixo consumo, fluorescentes ou LED. Nas zonas que necesiten luz de boa 
calidade e con poucos apagados-prendidos podemos colocar lámpadas LED, 
que teñen un rendemento enerxético moi superior os fluorescentes.

 • Controlar a iluminación nas zonas de paso ou en zonas de presenza temporal 
(pasos, escaleiras, aseos, arquivos) pondo tubos fluorescentes, reloxos 
temporizadores ou mesmo detectores de presenza.

 • Nas oficinas colocar lámpadas de baixo consumo, e no exterior dos almacéns 
colocar lámpadas de vapor de sodio.

 • As cores claras das paredes das oficinas e almacéns favorecen a iluminación 
das estancias polo reflexo da luz.

 • Nas zonas de moito po é necesario un protocolo de limpeza frecuente das 
lámpadas.

 • O sistema de subministración enerxética e de iluminación debe ter un 
mantemento periódico.
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5.3. Optimización da xestión da enerxía

As adegas son instalacións relativamente complexas, polo que a optimización 
enerxética dos diferentes procesos é complicada se non se conta con suficiente 
información. A monitorización e almacenamento de información relativa o 
consumo de enerxía (e a outros aspectos e parámetros) permite a análise e 
optimización da situación.

Na actualidade existen sistemas asociados a programas xestión enerxética, 
que inclúen sensores (dataloggers), unha rede interior de comunicacións e un 
software que permite controlar, almacenar e analizar o consumo de enerxía.

Estas ferramentas se poden utilizar para implantar un sistema de calidade do 
manexo enerxético e a mellora continua na xestión enerxética de acordo co 
estándar ISO 50.001, pode supor un aforro do 6% do consumo anual.
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6. Finalizando
Unha adega que produce 1.429.500 litros de viño o ano, promedio da mostra 
analizada, ten un consumo eléctrico de 246.932 kWh/ano, con unha ratio de 
0,17 kWh/litro e un custe de 0,03 €/litro.

Aínda que o tamaño da adega é o principal factor respecto o consumo enerxético, 
a análise mostra que se producen importantes diferenzas no consumo en kWh/l 
entre adegas do mesmo tipo e tamaño; isto significa que existe un importante 
potencial de mellora na eficiencia enerxética de estas agroindustrias. Desde un 
punto de vista cuantitativo, os procesos de xeración de frío (na fermentación 
alcohólica e maloláctica, estabilización e outros) son os principais consumidores 
de enerxía na adega con un consumo que pode acadar o 50% do consumo 
eléctrico total. Polo tanto, a mellora das tecnoloxías de frío é un aspecto clave 
para a mellora da eficiencia enerxética nas adegas:

 • Usando arrefriadoras e bombas de calor con unha ratio de eficiencia 
enerxética (EER) cercano a 3 o superior. 

 • Utilizando sistemas de almacenamento de frío, ou en procesos específicos, 
intercambiadores de calor.

 • Especialmente en adegas de nova instalación, a enerxía xeotérmica 
conectada as enfriadoras ou bombas de calor.

Estas medidas deben seleccionarse cuidadosamente tendo en conta a 
estacionalidade da produción e dos consumos enerxéticos, que pode supor un 
problema para a amortización das inversións. O número de horas anuais de 
funcionamento é un parámetro clave para a rendibilidade da substitución de un 
equipo por outro más eficiente, de xeito que moitas das tecnoloxías propostas 
ofrecen boas posibilidades. No deseño de novas adegas hai excelentes 
oportunidades de aforro enerxético
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A N E X O S

Anexo 1. Tipoloxía do proceso produtivo

Os procesos de produción abarcan desde a recepción da uva ata a expedición do 
viño embotellado. Se inclúe a produción de viño branco e tinto.

••• Recepción da uva

Neste proceso a uva se introduce nas instalacións da adega. O primeiro lugar 
polo que pasa é a báscula. O mesmo tempo se toma unha mostra para comprobar 
a calidade da uva entregada no laboratorio no que os técnicos da cooperativa 
miden diferentes parámetros: estado sanitario e contido en azucre.

Fotografía 1. Toma de mostras na recepción da uva
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A uva é descargada na tolva de recepción, unha especie de pirámide truncada 
invertida de aceiro inoxidable provista de transportadores sinfín que levan a 
uva ata a estruxadora para romper a baia e liberar a polpa e o zume, sen separar 
o palillo.

Fotografía 2. Tolva de recepción da uva.

O traballo mecánico sobre la uva comprende dúas operacións:

 • O despalillado, que consiste en separar os grans da parte leñosa do ramo.
 • O estruxado, que rompe a baia de modo que se libera a polpa e o zume.

Do despalillado sae o raspón que se elimina como residuo, xa que na elaboración 
pode transmitir olores e sabores herbáceos desagradables. O raspón é 
transportado por unha cinta sinfín ou un transportador pneumático e se recolle 
nol exterior das instalacións nunha tolva.
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Fotografía 3. Tolvas, despalillado - estruxado

O despalillado e estruxado é diferente na produción de viño branco xa que o 
mosto non fermenta en contacto cos hollejos, mentres que no viño tinto sí 
(proceso que provoca o color tinto no viño). 

Fotografía 4. Prensas.

O viño branco pasa pola prensa antes de ser introducido nos depósitos; o viño 
tinto faino tras haber fermentado.
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••• Fermentación alcohólica

A pasta obtida da estruxadora é transportada mediante bombas de vendima 
ata os depósitos de fermentación, onde se produce a fermentación alcohólica, 
mediante a cal os azucres contidos no mosto transfórmanse en alcohol etílico. 
Para levar a cabo este proceso é necesaria a presenza de levaduras, fungos 
microscópicos que se atopan de forma natural na uva (na capa de pó branco que 
recubre as uvas, a “pruína”).

Fotografía 5. Tanques de fermentación.

O osíxeno é o desencadenante inicial da fermentación, xa que as levaduras o 
necesitan na fase de crecemento. O final da fermentación é preferible que baixe 
a presenza de osíxeno para evitar a perda de etanol e a aparición de acético 
no seu lugar. A fermentación alcohólica é un proceso exotérmico, é dicir, 
desprende enerxía en forma de calor, sendo necesario controlar os aumentos de 
temperatura xa que si é demasiado alta (25º-30ºC) as levaduras poden morrer 
deténdose o proceso fermentativo, razón pola cal os depósitos levan camisas de 
refrixeración para controlar a temperatura.
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Mentres se realiza a fermentación se procede ó remontado que consiste en 
elevar o mosto ata a cabeza do depósito, deixándoo caer en forma de ducha, 
favorecendo así a ruptura do sombreiro de pasta que forma enriba do depósito. 
O gas carbónico desprendido na fermentación empurra ata arriba os hollejos 
e rompe o sombreiro. Se debe remollar esta capa co mosto para activar a 
extracción da cor característica de cada viño.

••• Prensado e fermentación maloláctica

O produto líquido da fermentación alcohólica pasa a prensa, onde por presión 
controlada se separan as fases líquida e sólida. Normalmente fanse dúas 
prensadas para obter os viños de primeira e de segunda prensada. Estes viños 
se conducen despois os depósitos onde van realizar a fermentación maloláctica. 
Este proceso consiste na transformación do ácido málico en ácido láctico, 
baixando o pH o mesmo tempo que aumentan os polifenoles e o glicerol, para 
que o viño perda acidez e gane en suavidade e aroma.

Fotografía 6. Equipo de frío
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A fermentación maloláctica ten que ser controlado para evitar desviacións no 
viño, xa que as bacterias lácticas ademais de degradar o ácido málico, poden 
atacar a outras sustancias producindo efectos indesexables (ácido acético). A 
temperatura óptima para o desenrolo de bacterias lácticas é de 20º-23ºC. A 
partir de 30ºC comezan a morrer e por baixo de 15ºC é difícil que rematen o 
proceso.

••• Clarificación e estabilización

Terminada a fermentación maloláctica, o viño se cambia a outros depósitos 
(trasiegos), e poderá ser necesaria a adición de SO2 para eliminar as lías, feces 
ou barros, que transfiren cualidades sensoriais non desexadas, facilitando a 
súa perfecta conservación. Despois dun repouso de dous/tres meses, o viño 
se clarifica con bentonitas e xelatinas seguindo as indicacións do enólogo. 
O mecanismo de clarificación presenta tres fases: Na primeira o axente 
clarificante reacciona cos turbios e partículas en suspensión, enturbiándose 
aínda máis o viño. Na segunda fase se forman os grumos que quedan dispersos 
por todo o viño. Na terceira fase os grumos floculan no fondo do depósito 
facilitando a súa eliminación.

Fotografía 7. Depósitos de estabilización
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Posteriormente, o viño se estabiliza a unha temperatura menor de 0ºC, deixándoo 
repousar unhas duas semanas para que se produzan as transformacións físicas, 
a insolubilización, distinguíndose dous tipos de precipitacións: unha de cristais 
dos tartratos e outra coloidal relativa as materias colorantes, complexos 
férricos e proteínas. Nos viños novos estas precipitacións son abundantes. 

Fotografía 8. Equipos de filtraciónl

Despois xa se pode realizar filtrado, mediante terras diatomeas de diferentes 
tamaños, a través de placas de celulosa ou con filtración tanxencial. Co filtrado 
se pretende eliminar os microorganismos e coloides formados, e obter un 
produto limpo mellorando a calidade visual do viño.

••• Embotellado, almacenamento e expedición

O embotellado do viño se realizará en una zona independente e específica para 
este proceso. Normalmente o vino se embotella en botellas de vidro de ¾litro. 
As operacións do proceso inclúen o enchido da botella, tapado, capsulado 
e etiquetado, sendo encaixado en caixas de cartón de 3, 6 e 12 unidades, que 
poden ser paletizadas. 
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Fotografía 9. Zona de embotellado.

O viño pasa o almacén mediante carretilla elevadora eléctrica para esperar a 
súa expedición.

Anexo 2. Conceptos

••• Potencia facturada

En tarifa 3.0A, a facturación será:

 • Se a Potencia máxima demandada está entre o 85% e o 105% da Potencia 
Contratada, se factura a Potencia Rexistrada.

 • Si a Potencia máxima demandada é menor do 85% da Potencia Contratada, 
se factura o 0,85 da Potencia Contratada.

 • Si a Potencia máxima demandada é maior que o 105% da Potencia Contratada, 
se factura: Pf = Pr + 2·(Pr - 1,05·Pc). 
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••• Enerxía reactiva e factor de potencia

A enerxía reactiva se produce pola descompensación entre a onda de tensión e 
a onda de electricidade. Sempre que en unha instalación hai motores, lámpadas 
de descarga ou transformadores e outros aparatos que necesitan crear campos 
magnéticos para o seu funcionamento dando lugar a un incremento da potencia 
demandada, aínda que non toda sexa potencia útil, se produce un consumo 
de enerxía reactiva, que se engade o consumo de enerxía activa. Esta enerxía 
reactiva provoca un consumo suplementario que non é aproveitado e provoca a 
sobrecarga nas liñas, transformadores e xeradores. Non se pode evitar e supón 
un incremento do custe eléctrico, xa que está penalizada polas compañías 
subministradoras de electricidade.

Os cargos aplicados pola enerxía reactiva son:

Cos φ €/kVAr-h
0.80 < Cos φ< 0.95 0,041554

Cos φ< 0.80 0,062332

O factor de potencia (cos φ) é o cociente entre potencia activa e potencia 
aparente, podendo variar entre 0 e 1. O seu coñecemento indica o nivel de 
consumo de enerxía reactiva dos equipos instalados. En cada adega, o factor de 
potencia pode variar de unha rede a outra, dependendo das cargas instaladas e 
da forma en que estas son utilizadas (a plena carga, baixos réximes).

Para calcular e analizar o consumo de enerxía reactiva de unha forma fácil se 
utiliza la tgφ como cociente entre a enerxía reactiva e a enerxía activa utilizada 
durante un mesmo período. Coñecendo a tgφ se calcula o cos φ .

Os condensadores xeran enerxía reactiva de sentido inverso á consumida na 
instalación, neutralizando o efecto das perdas por campos magnéticos. O 
instalar condensadores baixa o consumo total de enerxía (activa + reactiva) do 
cal se obteñen varias vantaxes.
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 • Redución no recibo da enerxía eléctrica: As compañías eléctricas penalizan o 
consumo de enerxía reactiva co obxecto de incentivar a súa corrección. Esta 
penalización é un recargo por cada décima de factor de potencia por baixo do 
valor 0,93.

 • Redución das caídas de tensión: A instalación de condensadores permite 
reducir a enerxía reactiva transportada diminuíndo as caídas de tensión nas 
liñas eléctricas.

 • Aumento da potencia dispoñible: Os condensadores permite aumentar a 
potencia dispoñible nunha instalación sen necesidade de ampliar os equipos 
(máquinas, condutores, transformadores), pola redución da intensidade de 
corrente que se produce o mellorar o factor de potencia.
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