
Trendy zdrowotne oraz pokolenie millennialsów
napędzają popyt na piwo bezalkoholowe
Dzięki technologii SIGMATEC firmy API Schmidt-Bretten 
powstaje piwo o zawartości alkoholu na poziomie 
„absolutnego zero”… 0,0% – i o doskonałym smaku

W ostatnich latach zarówno dostępność, jak i popularność piwa bezalkoholo-

wego wzrastają. Współcześni konsumenci poszukują zdrowszych napojów, o czym 

świadczy znaczny spadek spożycia napojów gazowanych ze względu na dużą za-

wartość cukru i powiązanie z otyłością. Bardziej popularne stały się butelkowana 

woda i sok, zwłaszcza wśród pokolenia millennialsów, czyli ludzi młodych, urodzo-

nych w Polsce pomiędzy rokiem 1984 a 1997. Właśnie ta grupa napędza również 

sprzedaż piwa o zerowej lub małej zawartości alkoholu. Jak wynika z ogólnokrajo-

wego badania przeprowadzonego w USA, dotyczącego stosowania leków/narkoty-

ków oraz dotyczącego zdrowia za 2015 r., ponad 40% osób w wieku od 18 do 25 

lat nie piło napoju alkoholowego w miesiącu poprzedzającym badanie. Oznacza to 

tylko jedno – popularność piwa bezalkoholowego rośnie, ponieważ przywołuje ono 

wizerunek życia ciekawszego i odważniejszego, a przy tym kreuje postawy proz-

drowotne  i mocniej wpisuje się we współczesne trendy żywieniowe niż napoje 

gazowane i soki. Piwo bez zawartości alkoholu odpowiada wizerunkowi społecz-

nemu, jaki wielu ludzi chce sobie wyobrażać w odniesieniu do samych siebie.

Procesy służące dealkoholizacji piwa, wina oraz cydru stosowane są od ponad 

30 lat, lecz konsumenci nie zawsze akceptowali produkty bezalkoholowe. Napoje 

o małej zawartości alkoholu nie miały ani wysokiej jakości, ani przyjemnego sma-

ku, jednak lepsza technologia, eksperymenty z recepturami oraz składnikami kreu-

jącymi nowe piwne smaki, pod silnym wpływem browarnictwa rzemieślniczego 

zmieniły to nieprzychylne nastawienie konsumentów. Dzięki właściwej technologii 

usunięcie alkoholu już nie oznacza utraty smaku.

Marka Schmidt firmy API Heat Transfer  jest  technologicznym liderem i pier-

wotnym posiadaczem patentu na proces rektyfikacji próżniowej, wykorzystywany 

w produkcji piwa bezalkoholowego. Ta szczególna metoda dealkoholizacji pozwala 

lepiej zachować naturalne właściwości piwa w porównaniu z tradycyjnym procesem 

odfiltrowania alkoholu. Unikalny proces SIGMATEC  firmy API to  jedyny system 

umożliwiający produkcję piwa o zawartości alkoholu na poziomie 0,0%.

Zastosowanie technologii API Schmidt w stacjach SIGMATEC pozwala uzyski-

wać piwo o końcowym poziomie zawartości alkoholu równym 0,0%, przy wydaj-

ności od 2,5 do 200 hl/h. 

Procedura SIGMATEC
Rektyfikacja  próżniowa  to  zasadniczy,  podstawowy  proces  w  technologii 

SIGMATEC. Zastrzeżony proces dealkoholizacji gwarantuje bardzo delikatne wydzie-

lanie alkoholu z różnych produktów alkoholowych, m.in. piwa, wina czy cydru, 

i można go dostosować do produktu, oczekiwań oraz wymagań klienta.

W niniejszym artykule poddamy pod rozwagę dealkoholizację piwa. Pierwszy 

etap to dekarbonizacja, czyli pełne usunięcie CO2 z produktu. Następnie, w procesie 

SIGMATEC w kolumnie rektyfikacyjnej dochodzi do usuwania alkoholu z produktu 

(konstrukcja kolumny stanowi tajemnicę handlową firmy API Heat Transfer). W re-

zultacie rektyfikacji próżniowej otrzymujemy lepszy smak piwa oraz zmniejszenie 

zawartości alkoholu do poziomu poniżej 0,05%. Prawie wszystkie konkurencyjne 

procesy dealkoholizacji piwa kończą się w tym punkcie,  lecz proces SIGMATEC 

uwzględnia dalszą obróbkę produktu, aby uzyskać zawartość alkoholu poniżej 0,0%.

Podczas gdy produkt znajduje się w kolumnie rektyfikacyjnej, opary o dużej 

zawartości alkoholu zostają skondensowane i schłodzone w niskiej temperaturze 

w górnej części kolumny. Opary te można stężać nawet do poziomu 85% i groma-

dzić w zbiorniku jako alkohol przeznaczony do dalszego wykorzystania, produkt ten 

posiada już na tym etapie własny kod CN. Powstały w ten sposób produkt, czyli 

piwo bezalkoholowe, nadaje się do sprzedaży i można natychmiast wprowadzić go 

na rynek.

Poniżej przedstawiono podstawowe zalety procesu SIGMATEC:
 z stała jakość produktu dzięki pracy ciągłej i wydajnej technologii separacji,

 z możliwość obniżenia zawartości alkoholu do poziomu 0,05% lub 0,0%, a także 

możliwość uzyskania >20% po ewentualnym dodaniu alkoholu,

 z delikatna obróbka produktu dzięki niskiej temperaturze stosowanej w procesie, 

co prowadzi do śladowego wpływu na walory smakowe dealkoholizowanego piwa,

 z dealkoholizacja piwa, w przeciwieństwie do stężania, minimalizuje straty w obję-

tości gotowego produktu,

 z opatentowany  przez  API 

Schmidt  proces  odzyskiwa-

nia  aromatu  umożliwia  odzy-

skiwanie składników zapacho-

wych i smakowych z produktu, 

a  następnie  kierowanie  ich 

z powrotem do piwa,

 z stacja  odzysku  aromatu 

składa  się  z  zamkniętej  pętli 

parowej,  która  jednak  nie 

wykorzystuje  pary  z  instalacji 

zewnętrznej,  tak  więc  wszel-

kie osady z kotłów  i  instalacji 

pary nie mogą zanieczyścić pro-

duktu końcowego ani zmienić 

profilu smaku,

 z całkowicie  zautomatyzo-

wana praca stacji, niezależna od 

wydajności zakładu, począwszy 

od rozruchu, poprzez produkcję, 

układ mycia na miejscu (CIP) po 

zakończeniu produkcji, Stacja SIGMATEC zamontowana na ramie (5 hl/h)

Below are the primary advantages of the SIGMATEC process:

 Consistent product quality via continuous running and effi cient separation technology
 Ability to decrease alcoholic content to 0.05% or 0.0%, and >20% is possible after adding the alcohol, if desired
 Gentle treatment of the product due to low process temperatures resulting in low thermal stress 
 Dealcoholization of beer minimizes product loss versus concentration
 Patented Aroma Recovery Unit enables aroma components and fl avors to be recovered and directed   
      back into the beer 
 Aroma Recovery Unit is a closed steam loop and does not use plant steam, so no boiler chemicals can  
     contaminate the fi nal product or alter the fl avor profi le
 Fully automatic operation independent of the plant capacity throughout startup, production, CIP (Clean-in-  
      Place) and shutdown 
 Low maintenance costs because no releasing agent is required
 Concentration of alcohol up to 85%, which can be marketed as a new product
 Capacity scope of 2-200 hl/h product feed

SIGMATEC plants have capacities ranging from 2 to 200 barrels per hour. The technology is 
environmentally friendly with regard to both water and energy resources. It is also adaptable for various 
products and formulations.

The technology advances made by the API’s SIGMATEC modular dealcoholizing plants are becoming increasingly attractive to smaller breweries 
as well as to craft breweries. Today, the SIGMATEC dealcoholization system is used in more than 100 plants around the world. 

Process Optimization

From the beginning, API Heat Transfer with its Schmidt brand has successfully established itself as the market leader in innovative and energy 
effi cient equipment, and its engineers continue to develop and optimize the SIGMATEC process. For instance, new dual-stage cooling replaces 
80% of glycol with cooling water, thereby reducing operating expenses. For a plant with 
100 hl/h, the savings amounts to about 1,000 kW.

Advancements in control technology are enabling operators more fl exibility in plant 
operations. Operators can continuously adjust the performance of their plant via a PLC 
(Programmable Logic Control) touch screen controller HMI (Human Machine Interface) 
within a power range of 50-100% without having to make a single mechanical adjustment. 
A PLC control with ethernet capability and real-time data displays enables operators to 
monitor performance and avoid premature cleanings, extending the intervals between 
cleanings and reducing the costs for energy, CIP products, water and downtime. 

Furthermore, automated controls have optimized the maintenance procedures. Startup, 
cleaning, and shutdown of the plant have improved, saving thousands of liters of water 
per cleaning cycle.

To learn more about API’s exclusive SIGMATEC process or how it can be incorporated 
into your plant, please email sales@apiheattransfer.com or call (877) 274-4328.

USA |  API Heat Transfer Inc.  |  2777 Walden Avenue  |  Buffalo, NY 14225, USA  |  +1.716.684.6700  |  sales@apiheattransfer.com

CHINA |  API Heat Transfer (Suzhou) Co. Ltd.  |  126 Qing Qui Street, 3rd District  |  Suzhou Industrial Park  |  Suzhou, Jiangsu 215126  |  +86.512.881 68 000

apiheattransfer.com

GERMANY |  API Schmidt-Bretten GmbH & Co. KG  |  Langenmorgen 4  |  75015 Bretten  |   +49.7252.53.0  |  info@apiheattransfer.de

Skid mounted SIGMATEC unit (5 hl/h)

30 hl multiple purpose unit for beer wine and cider, skid mounted

Health Trends and Millennials Driving Demand 
for Zero-Alcohol Beer
API’s SIGMATEC Technology Delivers 
0.0% Alcohol Beer and Superior Taste

In recent years, nonalcoholic beer has been growing in 
popularity. Today’s consumers are seeking healthier options as 
evidenced by the signifi cant decline of soda consumption due 
to its high sugar content and link to obesity. Bottled water and 
juice have become more popular options, particularly among 
millennials, and this group is driving the sales of no- and low-
alcohol beers as well. Statistics from the 2015 National Survey 
on Drug Use and Health found that more than 40% of 18- to 
25-year-olds reported not having had an alcoholic beverage in 
the previous month. Nonalcoholic beer is growing in popularity 
because it evokes a lifestyle image more sophisticated than 
that of sodas and juices, fi tting the social image that many 
people want to project about themselves. 

Processes designed to dealcoholize wine and beer have been 
around for more than 30 years, but consumers did not always 
accept these products. These low-alcohol products were not 
the highest quality and had a less than pleasing taste, but better technology and experimentation with ingredients, strongly infl uenced 
by craft brewing, has changed that. With the right technology, removing the alcohol no longer means removing the fl avor. 

API Heat Transfer’s Schmidt brand is the technological leader and original patent holder for the vacuum rectifi cation process used 
to make no-alcohol beer. This method of dealcoholization better maintains the natural qualities of beer compared to the traditional 
process of fi ltering out the alcohol. API’s exclusive SIGMATEC process is the only system capable of producing 0.0% beer. 
The technology can be used to produce beer with a fi nal alcohol level of 0.0% at a capacity of 2.5 to 4.2 barrels a day. 

SIGMATEC Procedure

Vacuum rectifi cation is the core engineering principle behind SIGMATEC technology. This proprietary dealcoholization process 
guarantees a very gentle separation of the alcohol from a diverse range of alcoholic products, including beer and wine, and can 
be tailored to a customer’s product.

For example, consider beer dealcoholization. The fi rst step is decarbonization. Next, the SIGMATEC process removes the alcohol from 
the product in its rectifi cation column, the design of which is exclusive to API Heat Transfer, resulting in better fl avor and a reduction 
in alcohol content to below 0.05%. Nearly all competitive processes for beer dealcoholization end here, but the SIGMATEC process 
includes further treatment to achieve 0.0% alcohol. 

While the product is in the rectifi cation column, alcohol-rich vapors are condensed and cooled at a low temperature in the top of the 
column. These alcohol-rich vapors can be concentrated up to 85% and stored in a tank in the form of industrial alcohol. The result is a 
saleable product that can be marketed immediately.

Nonalcoholic beer is growing in popularity with more than 40% of 18- to 25-year-olds 
reporting not having had an alcoholic beverage in the previous month.

Rośnie popularność piwa bezalkoholowego – ponad 40% osób w wieku od 18 do 25 lat nie 
piło napoju alkoholowego w poprzednim miesiącu
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 z niewielkie koszty utrzymania ruchu, ponieważ nie ma konieczności stosowania 

specjalistycznych środków myjących i chemii,

 z stężenie alkoholu nawet do 85%, który jest produktem zbywalnym,

 z przepustowość podawanego produktu w przedziale od 2 do 200 hl/h.

Instalacje SIGMATEC  charakteryzuje wydajność od 2,5 hl/h  do 200 hl/h. 

Technologia  jest przyjazna dla środowiska zarówno w odniesieniu do zasobów 
wody, jak i energii. Można ją też dostosować do różnych produktów i procedur 

produkcji w danym zakładzie.

Postępy technologiczne realizowane przez modułowe stacje do dealkoholizacji 

SIGMATEC firmy API stają się coraz bardziej atrakcyjne dla mniejszych browarów, 

a także browarów kraftowych. Obecnie system dealkoholizacji SIGMATEC wyko-

rzystywany jest w ponad 100 zakładach na całym świecie.

Optymalizacja procesu
Od początku założenia firmy przez Wilhelma Schmidta w 1879 r. firma API Heat 

Transfer kontynuuje dobre tradycje marki Schmidt z powodzeniem zajmując pozycję 

lidera na rynku w dziedzinie innowacyjnych i energowydajnych urządzeń. Inżynierowie 

z działu projektowego  firmy wciąż  rozwijają  i optymalizują proces SIGMATEC. 

Przykładowo, w nowym, dwustopniowym procesie chłodzenia 80% glikolu zastą-

piono wodą chłodzącą, zmniejszając tym samym koszty eksploatacji. W przypadku 

instalacji o wydajności 100 hl/h oszczędności wynoszą około 1000 kW.

Uniwersalna stacja o wydajności 30 hl/h do piwa, wina i cydru, zmontowana na ramie

Dzięki postępom w technologii sterowania operatorzy zyskują coraz większą 

elastyczność w pracy instalacji. Mają oni możliwość ciągłej regulacji parametrów 

pracy instalacji za pomocą interfejsu HMI (interfejs człowiek-maszyna) sterownika 

z ekranem dotykowym PLC (sterownik programowalny) w przedziale mocy od 50 

do 100% bez konieczności przeprowadzenia choćby jednej czynności nastawu 

mechanicznego. Sterowanie za pomocą PLC z funkcją Ethernetu i wyświetlaczami 

danych w czasie rzeczywistym pozwala operatorom na monitorowanie parametrów 

i unikanie przedwczesnego mycia stacji, co wydłuża przerwy pomiędzy czynno-

ściami mycia instalacji oraz obniża koszty energii, produktów do czyszczenia CIP, 

wody i przestojów.

Ponadto, automatyczne układy sterowania pozwoliły na optymalizację procedur 

konserwacji oraz utrzymanie ruchu. Nastąpiło usprawnienie uruchomienia, mycia 

i wyłączenia instalacji, dzięki czemu oszczędza się tysiące litrów wody w każdym 

cyklu mycia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat unikalnego procesu SIGMATEC firmy API, 
prosimy o kontakt pod adresem i nr. telefonu 

jmr@ceti.pl
+48 601 424 429
www.sigmatec.eu

Below are the primary advantages of the SIGMATEC process:

 Consistent product quality via continuous running and effi cient separation technology
 Ability to decrease alcoholic content to 0.05% or 0.0%, and >20% is possible after adding the alcohol, if desired
 Gentle treatment of the product due to low process temperatures resulting in low thermal stress 
 Dealcoholization of beer minimizes product loss versus concentration
 Patented Aroma Recovery Unit enables aroma components and fl avors to be recovered and directed   
      back into the beer 
 Aroma Recovery Unit is a closed steam loop and does not use plant steam, so no boiler chemicals can  
     contaminate the fi nal product or alter the fl avor profi le
 Fully automatic operation independent of the plant capacity throughout startup, production, CIP (Clean-in-  
      Place) and shutdown 
 Low maintenance costs because no releasing agent is required
 Concentration of alcohol up to 85%, which can be marketed as a new product
 Capacity scope of 2-200 hl/h product feed

SIGMATEC plants have capacities ranging from 2 to 200 barrels per hour. The technology is 
environmentally friendly with regard to both water and energy resources. It is also adaptable for various 
products and formulations.

The technology advances made by the API’s SIGMATEC modular dealcoholizing plants are becoming increasingly attractive to smaller breweries 
as well as to craft breweries. Today, the SIGMATEC dealcoholization system is used in more than 100 plants around the world. 

Process Optimization

From the beginning, API Heat Transfer with its Schmidt brand has successfully established itself as the market leader in innovative and energy 
effi cient equipment, and its engineers continue to develop and optimize the SIGMATEC process. For instance, new dual-stage cooling replaces 
80% of glycol with cooling water, thereby reducing operating expenses. For a plant with 
100 hl/h, the savings amounts to about 1,000 kW.

Advancements in control technology are enabling operators more fl exibility in plant 
operations. Operators can continuously adjust the performance of their plant via a PLC 
(Programmable Logic Control) touch screen controller HMI (Human Machine Interface) 
within a power range of 50-100% without having to make a single mechanical adjustment. 
A PLC control with ethernet capability and real-time data displays enables operators to 
monitor performance and avoid premature cleanings, extending the intervals between 
cleanings and reducing the costs for energy, CIP products, water and downtime. 

Furthermore, automated controls have optimized the maintenance procedures. Startup, 
cleaning, and shutdown of the plant have improved, saving thousands of liters of water 
per cleaning cycle.

To learn more about API’s exclusive SIGMATEC process or how it can be incorporated 
into your plant, please email sales@apiheattransfer.com or call (877) 274-4328.

USA |  API Heat Transfer Inc.  |  2777 Walden Avenue  |  Buffalo, NY 14225, USA  |  +1.716.684.6700  |  sales@apiheattransfer.com
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Skid mounted SIGMATEC unit (5 hl/h)

30 hl multiple purpose unit for beer wine and cider, skid mounted

www.sigmatec.euPrzemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny  8–9/2018


