Biuletyn zastos

rósł, a w 2013 roku produkcja mikrobrowarów stanowiła
3% całej sprzedaży piwa w USA2.
W celu zachowania niszowej pozycji na rynku piwa
mikrobrowary skupiają się na produkcji wyjątkowych i
unikalnych piw, wyróżniających się na tle masowej
produkcji. Charakterystyczne dla mikrobrowarów są
odmienne, eksperymentalne techniki warzenia, szybki
rozwój oraz zapotrzebowanie na bardziej nowoczesne
metody produkcji. Mikrobrowary stanowią część rosnącej
gałęzi browarów rzemieślniczych, która wzrosła w USA w
20132 roku o 17,2%, biorąc pod uwagę wielkość produkcji.

na wykorzystaniu płyt filtracyjnych, sprawdzonych już o
wielu lat w przemyśle browarniczym. Płyty filtracyjne
to unikalna matryca celulozy, ziemi okrzemkowej i perlit
co zapewnia doskonałe połączenie adsorpcji oraz filtra
powierzchniowej i wgłębnej w celu skutecznego
usuwania szerokiej gamy zanieczyszczeń. Płyty
charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością
zatrzymywania zanieczyszczeń ze względu na ich dużą
powierzchnię i porowatość: arkusz płyty o wielkości 1 m
(10,8 stopy2) ma powierzchnię wewnętrzną 21 000 m2
(226 000 stóp2) oraz objętość porów 3100 cm3 (189 cal

Mikrobrowar osiągnął stałą jakość i wyższą
wydajność dzięki rozwiązaniu SUPRAdiscTM II
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dalszymi etapami procesu. Etap sedymentacji wymagał nie tylko zainwestowania
w tanki, ale także znalezienia odpowiedniej powierzchni, a poza tym mógł być kosztowny ze względu na przerwę i przestój w produkcji. Ponadto, w zależności od rodzaju piwa, klarowność produktu nie była stała.
Wymaganiem browaru było zastąpienie etapu sedymentacji procesem ekonomicznej filtracji, aby zaoszczędzić czas, zwiększyć wielkość produkcji, zmniejszyć
zajmowaną powierzchnię i uzyskać produkt o jednolitym wyglądzie i jakości przed
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