
SigmaTEC - Stacje do 

dealkoholizacji piwa



Jako światowy lider w projektowaniu i wytwarzaniu szerokiej gamy

specjalistycznych wymienników ciepła i rozwiązań w dziedzinie wymiany 

ciepła, API Heat Transfer może poszczycić się najlepszymi osiągnięciami w 

branży, sięgającymi ponad 130 lat wstecz.

� Siedziba główna Spółki w Buffalo, NY, USA

� Sieć 1800 pracowników, biura sprzedaży 
na całym świecie

� Dwanaście nowoczesnych zakładów produkcyjnych na 
świecie, a ich liczba wciąż rośnie

� Działalność skoncentrowana na rynku, której celem jest 
dostarczanie najlepszej jakości marek przez jeden podmiot gospodarczy

Kim jesteśmy



Profil JMR Europe Sp. z o.o.

� Nazwa: JMR EUROPE Sp. z o.o.

� Siedziba: Katowice

� Roczny obrót: ok 700.000,00 EUR

� Współpraca z producentem: od 2004

� Osoby kontaktowe: Janusz Rozumecki, Michał Lenart



� Osoby zatrudnione w oddziale wymienników płytowych: 3

� Główne zastosowania na rynku

� Przemysł spożywczy i napojowy

� Pasteryzacja / sterylizacja produktów spożywczych

Czym się zajmujemy?



Schmidt-Bretten: Co robimy

OBSŁUGIWANE RYNKI

� Przemysł napojów

� Browary

� Przemysł mleczarski

� Przemysł winiarski

� Przemysł oleju jadalnego

� Przemysł produktów 
spożywczych płynnych i stałych

� Przemysł farmaceutyczny

� Przemysł nutraceutyczny

� Systemy HVAC

� Chłodzenie

� I wiele innych...

SIGMA

Płytowy wymiennik ciepła z wrzecionem zaworowym

SIGMASTAR®

Instalacje wyparne

SIGMATWIN

Podwójne płyty

SIGMADUAL

Pół-spawane płyty

SIGMAWIG

Płytowy wymiennik 

ciepła spawany

SIGMASHELL

Wymiennik ciepła 

płytowo-płaszczowy

SIGMA
Pasteryzatory

SIGMATEC

Systemy usuwania alkoholu



Schmidt to lider na światowym rynku z ponad 30-letnim doświadczeniem w 

produkcji systemów do usuwania alkoholu. Do tej pory wyprodukowane 

systemy SIGMATEC osiągają wydajność w zakresie od 2 hl/h do 150 hl/h.

� Browary
Piwo pszeniczne, Pils, Pale Ale, Lager, Dunkel

� Winiarnie
Wino białe/czerwone, wino musujące, grzane

� Produkcja cydru/owocowych napojów alkoholowych
Cydr jabłkowy, gruszkowy, wino jabłkowe

Obszary zastosowania



Spożycie piwa bezalkoholowego w Polsce rośnie

� W 2017 r. sprzedaż piwa bez- i niskoalkoholowego, czyli o zawartości 
alkoholu do 0,5 proc., wzrosła w Polsce o 22,9 proc.

� Dla porównania: całkowita sprzedaż piw w 2017 r. zmalała o 1,3 proc.

� Dane za pierwsze półrocze 2018 r. – sprzedaż piw bezalkoholowych 
wzrosła aż o 63 proc.

� To wciąż bardzo niewielka część całego rynku piwa, nieprzekraczająca 
2 proc. całości, ale udział ten będzie rósł, a już teraz roczna sprzedaż to 
prawie 400 mln zł.

� Szansa na zdobycie nowych rynków/klientów.

Źródło: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/

Piwo bezalkoholowe w Polsce



� Zawartość alkoholu po procesie usuwania alkoholu poniżej 0,05 vol-%

� Opłacalność

� Minimalne straty produktu

� Stężenie alkoholu do 75-85% vol.

� W pełni automatyczna obsługa systemu

� Niskie zużycie energii

� Niskie koszty eksploatacji

� Staranne postępowanie z produktem

� Niska temperatura obróbki

� Krótki czas reakcji

� Opcjonalne odzyskiwanie aromatów

� Opcjonalna instalacja mycia CIP

� Opcjonalna instalacja do usuwania siarki

Zalety technologii



Przebieg procesu



Przebieg procesu

1.) Podgrzewanie wstępne i odgazowanie (opcjonalnie)



Przebieg procesu

2.) Destylacja



Przebieg procesu

3.) Odparowanie i chłodzenie



Przebieg procesu

4.) Skraplanie



Przebieg procesu

5.) Odzysk związków aromatycznych



Dla zaprojektowania i wyspecyfikowania instalacji potrzebne są 

następujące dane:

� Produkt, z którego usuwa się alkohol

� Stężenie alkoholu w cieczy początkowej 

� Zawartość dwutlenku węgla w produkcie

� Wymagane końcowe stężenie zawartości

� Wydajność godzinowa

Kwestionariusz dot. danych technicznych



Instalacja do usuwania alkoholu 

100 hl/h



Instalacja do usuwania alkoholu 

30 hl/h



Mobilna stacja do usuwania 

alkoholu 2,5 – 7,5 hl/h



SigmaTEC w prasie i internecie

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w 3 numerze Agro Industry

(2018) oraz w Internecie pod linkiem:

� http://www.agroindustry.pl/index.php/category/browarnictwo/

o tytule „Trendy zdrowotne oraz pokolenie millennialsównapędzają popyt 

na piwo bezalkoholowe.”

Strona internetowa poświęcona w całości procesowi usuwania alkoholu:

� http://sigmatec.eu/

WNIOSKI:

Wizerunek piwa bezalkoholowego jako produktu zdrowego i modnego. Polski 
rynek piwa alkoholowego jest duży, ale większy już nie będzie, natomiast 
sprzedaż piwa bezalkoholowego rośnie.



Kto już korzysta z instalacji 

SigmaTEC ?

Pierwsza instalacja oparta na technologii dealkoholizacji:

Kilka najnowszych referencji:



Kto już korzysta z instalacji 

SigmaTEC ?



Kto już korzysta z instalacji 

SigmaTEC ?



APIHEATTRANSFER.COM

Dziękuję za uwagę!

Dziękuję za uwagę!


