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Czy potrzebuję filtracji?
10% piw na świecie nie jest filtrowane
Pub/mikro i browary „craftowe” są najszybciej rosnącym segmentem
− 6.7% wzrost roczny
− 90% piw nie jest filtrowanych

Kontrola zmętnień z dodatkami i wirowaniem
− Isinglass (rodzaj żelatyny), związki miedzi, pektyna

Wyzwanie
− Stała jakość produktu
− Ograniczenia w trwałości
− Stabilność mikrobiologiczna
− I …. akceptacja konsumentów
Ale…od pewnej wielkości filtracja staje się koniecznością
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A co z Moim filtrem na ziemię okrzemkową?
Kiedy coraz więcej uwagi kierujemy na zdrowie, bezpieczeństwo
żywności i odpady, stosowanie ziemi okrzemkowej jest dopuszczone w
bardzo wielu krajach
− Rozwiązania chroniące ludzi są dostępne/ ale utylizacja DE to niszowe
zagadnienie

Dostawy DE nie są ograniczane
− Przemysł browarniczy konsumuje < 10% wydobywanej ziemi okrzemkowej

Zamienniki dla DE są dostępne
− Polimery i włókna celulozy

Wyzwania dla DE
− Filtracja z DE jest zawsze operacją szarżową
− Stosowanie sypkich materiałów jest pracochłonne
− Problem stałej jakości (Fe/Mn/As)
− Wysokie koszty operacyjne (Full Time Equivalent, zużycie mediów, odpady)
DE działa, ale jej czas przemija
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Czy technologia Crossflow jest niezawodna?

Ponad 180 pracujących systemów na świecie
− Wydajności od 20 do 1,000 hl/h
Ponad 150 Mln hl przefiltrowanego piwa/rocznie
− Wszystkie typy piw są filtrowane przez PROFi

OPEX niższy niż filtracja z pomocą ziemi okrzemkowej
− Porównanie kosztów TCO Total Cost of Ownership (całkowity koszt
posiadania – określenie całkowitej wartości ekonomicznej inwestycji)

− Ciągłość produkcji

Badania potwierdzają preferencje smakowe w porównaniu
z ziemią okrzemkową
− Brak jonów Fe/Mn
− Świeżość
Piwo filtrowane technologią Crossflow jest nowym zaakceptowanym standardem
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Kto zostaje zwycięzcą?
Ciągła filtracja i stabilizacja
− Mniejsze wymiary/ zwiększona elastyczność /mniejsze straty piwa /lepsza
jakość

Skalowanie przepływu
− Regulowany do aktualnych potrzeb/łatwa rozbudowa lub zmniejszenie

Filtracja zintegrowana z pakowaniem lub fermentacją
− „zlikwidowany” pokój filtrowych wraz z personelem
− Produkt „Just in time“ zgodnie z wymaganiem pakowania piwa
− Zamiana BBT na zbiornik buforowy umieszczony bezpośrednio powyżej linii
rozlewającej

Test modułów potwierdzający sprawność membran
− Wzrost bezpieczeństwa mikrobiologicznego
− Pełna dokumentacja i identyfikowalność
I elastyczność w dostosowaniu się do zmiennych wartości ciał stałych na wlocie
Przemyślmy filtrację Crossflow i wsłuchajmy się w oczekiwania browarników5

A elastyczność???
Filtracja służy Browarowi
Wybrana technologia filtracji musi radzić sobie ze zmiennymi
warunkami w procesie browarniczym

• Liczba komórek drożdżowych na wlocie
• Jakość słodu/wpływ sezonowości zbioru drożdży
• Zmiany gatunku i różne rodzaje piw
• Zmiany odchylenia na warzelni
• Technologie stabilizacji
Inteligentna technologia
daje nam piwo
w
wymaganej
ilości
i
jakości :”just in time”

Wpływ na:
-

Satysfakcję klienta

-

Brak zmian w
planach operacyjnych

-

Pewność co do stałej
jakości

-

Utrzymanie się w
ramach gwarancji
OPEX

-

Bezpieczeństwo dla
operatorów

Niezawodność linii filtrów jest czynnikiem „#1” dla kontroli celów komercyjnych.

Pewność operacji jest kluczem do niezawodności w sprzedaży.
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Czy wymagamy wirówki?
Proces crossflow ma wpływ na warstwę „foulingu”
− Mniejszy „fouling” to
• Mniej myć systemu
• Mniejsze zużycie energii
• Lepsza sprawność
Kiedy wirówka ma sens:
− Drożdże ze zmienną charakterystyką sedymentacji
− Wiele marek piwa
− Poziome zbiorniki (zawsze)
− Stabilizacja na bazie silica gel
• Lepszy efekt działania w zbiorniku reakcyjnym
• Mniejsze obciążenie membrany
• Mniejsza ścieralność powierzchni membrany

Dla 75% instalacji kapitał wydany na wirówkę ma szybki zwrot inwestycyjny.
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Jakie jest optymalne medium filtracyjne ?
Medium filtracyjne
− PES hollow fibers są sprawdzone pod kątem
klarowania piwa
− Kasety PES
• Koszty OPEX za wysokie (cena na /m²)
• Trudne do umycia (martwe strefy)
• Ograniczona dostępność
− Membrany ceramiczne
• Długa gwarancja, jeśli proces jest pod kontrolą
• Stosunek powierzchni membran/ na moduł jest słaby
co skutkuje wysokim kosztem Capex
• Wysokie zużycie energii (2 do 3 razy większe niż dla
hollow fibers)

Pall Patent
EP 0 720 509 B1

Przemyślcie zatem Crossflow i wsłuchajcie się w zapotrzebowanie browarów
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Rozważania na temat projektowania modułów?
Materiały muszą wytrzymać zmieniający się proces i warunki podczas
mycia
• Obudowa ze st.nierdzewnej przewyższa obudowy plastikowe
− Odporność ciśnieniowa, odporność chemiczna

− Ponowne użycie obudowy w celu zmniejszenia odpadów i
kosztów wymiany
• Naprawa modułu

Moduł

Obudowa

Instalacja

• Indywidualny test modułu klastra w celu potwierdzenia sprawności
• Pall patent EP 0 720 509 B1

Wpływ na:
-

Łatwość obsługi

-

Odporna konstrukcja

-

Test modułu – max
bezpieczeństwo
mikrobiologiczne

-

Opcja naprawy (pinning)
przedłużona żywotność

-

Brak zapasów
magazynowych

-

Łatwość utylizacji (polimer)

Prosta konstrukcja pozwala uzyskać maksymalną wydajność
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Zasady Lego lub jaki jest optymalny układ ?
Inteligentne systemy są budowane na modularnych blokach
Wpływ na:

− Modułowy układ dla wszystkich elementów
− Elastyczność w ustawieniu

•
•

Uproszczony proces
Planowanie

•

Transparentność kosztów
kapitałowych

•

Maksymalne
wykorzystanie dostępnego
miejsca

•

Krótki czas dostaw

•

Prosta instalacja i
elastyczność regulowaniu
wydajności

− Integracja z istniejącymi urządzeniami

Łatwe rozszerzenie bloków/ redukcja miejsca/ relokacja

Układ modułowy umożliwia elastyczność operacji
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A elastyczność???

Inteligentne systemy cechuje wysoka elastyczność procesu
− Opcja Włącz/Wyłącz bloków filtracyjnych
• Dostosowanie do potrzeb browaru
• Częściowa lub pełna wydajność

Wpływ na:
•

Zminimalizowany stres
membran podczas mycia

•

Dłuższy czas życia
membran

•

Zminimalizowane zużycie
mediów
•
Wody
•
Środków myjących

•

Zredukowane straty piwa

•

Maksymalne OEE (overall
equipment efficiency całkowita wydajność
urządzeń )

− Przełączanie z operacji szarżowej na ciągłą
Pall
Technologia klastrowa

− Technologia klastrowa daje maksymalne bezpieczeństwo
mikrobiologiczne i dostępność systemu

Tyle ile konieczne, tak mało jak to możliwe
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Czy brak mycia CIP jest dobrym CIPem ?

Inteligentne Mycie
• Wie kiedy i jak umyć

Wpływ na:

• Kontroluje stężenie środków

•

Zmniejszenie stresu
membran

•

Długie życie membran

•

Niskie zużycie środków
myjących

•

Łatwe stosowanie
środków myjących
•
Magazynowanie
•
Dozowanie
•
Pozbycie się
odpadów

•

Dokumentacja i
identyfikowalność

− Specjalna pompa dozująca
− Kontrola przewodnictwa i temperatury
• Efektywne mycie standardowymi środkami

Membrany potrzebują mycia aby utrzymać wydajność

Systemy PROFi – bez blokady membran w ciągu 15 lat pracy
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Co z integracją linii produkcyjnej ?
Układ Inteligentny
− Wewnątrz zakładowa koordynacja procesów na linii w celu
maksymalnej wydajności
− Średnica rur, objętości zbiorników, konstrukcja bloku
zaworowego zoptymalizowane pod kątem sytuacji w
browarze
• Objętość / piki / gatunki piw /proces pakowania
− Higieniczna konstrukcja każdego bloku

Kiedy wszystko
pasuje to też i
wszystko działa

Wpływ na:
•

Niskie zużycie wody i
środków chemicznych

•

Zoptymalizowany czas
przestojów na mycie i
obsługę

•

Maksymalny uzysk
piwa

•

Plan utrzymania
higieny w tym protokół
kontrolny dla
mikrobiologii

•

Spójną koncepcję
serwisu

•

Program szkolenia
który „pociąga”
operatora

Zespół Pall daje rozwiązanie „pod klucz” >>> satysfakcja klienta gwarantowana
14

Czego możemy oczekiwać w średnim i dłuższym
okresie ?
Następna generacja membran „hollow fiber”
− Nowa struktura porów
− „Drukowanie” polimerów

Proces technologiczny w wyższej temperaturze
− Filtracja i stabilizacja przy 8 do 12°C
• 40 – 60 % poprawa sprawności

IoT (Internet of Things)
− Analiza danych procesowych filtracji /
umożliwia przewidywanie i wgląd w diagnostykę
− Widoczność danych i ich śledzenie
− Zdalny monitoring ułatwiający rozwiązywanie
problemów i serwis

„Jesteśmy dopiero na lunchu 5 dniowego meczu”… wszystko przed nami.
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Inteligentna filtracja piwa
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