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Proces s≥odowania dzieli siÍ na kilka
g≥Ûwnych etapÛw: transport jÍcz-
mienia, czyszczenie i sortowanie,

magazynowanie, moczenie, kie≥kowanie,
suszenie, oddzielanie korzonkÛw oraz ma-
gazynowanie. 

Transport, czyszczenie 
i sortowanie

Juø w pierwszym etapie ñ dostarczenia
do procesu i pierwszej obrÛbki ziarna jÍcz-
mienia ñ istnieje potrzeba zasilania wielu
napÍdÛw transporterÛw. W tym miejscu
znajdujπ zastosowanie przewody ÷lflex
Servo 2YSLCYK-JB ñ do zasilania od-
biornikÛw poprzez przemienniki czÍstotli-
woúci, z czarnym p≥aszczem zewnÍtrznym
na bazie PVC, do stosowania na zewnπtrz
lub zakopania bezpoúrednio w ziemi. Na
tym etapie przetwarzanych i przenoszo-
nych jest rÛwnieø wiele informacji z po-
szczegÛlnych stanowisk i maszyn. Do za-
daÒ tych przeznaczone sπ przewody wie-
loøy≥owe, mogπce zbieraÊ sygna≥y z wielu
czujnikÛw. Optymalnym rozwiπzaniem
dla takich aplikacji jest seria przewodÛw
÷lflex Classic Black 110 oraz 110 CY
0,6/1kV, ktÛre dopuszcza siÍ do zakopania
w ziemi i ktÛre sπ rÛwnieø odporne na pro-
mieniowanie UV. Szereg procesÛw czysz-
czenia metodami mechanicznymi czy

pneumatycznymi pozwala na oddzielenie
zanieczyszczeÒ od ziarna oraz jego selek-
cjÍ. 

Namaczanie

Celem moczenia ziarna jest spowodowa-
nie jego kie≥kowania. Aby do tego dopro-
wadziÊ, naleøy zwiÍkszyÊ wspÛ≥czynnik
wilgotnoúci ziarna nawet do 45%. W tym
etapie jÍczmieÒ jest dwa razy zanurzany
w wodzie, dodatkowo mieszany oraz na-
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S≥odem nazywane sπ podkie≥kowane do okre-
úlonego stadium a nastÍpnie wysuszone ziar-
na jÍczmienia. Proces tworzenia s≥odu, nazy-
wany s≥odowaniem, polega na wywo≥aniu kie≥-
kowania ziarna, po namoczeniu go i doprowa-
dzeniu do ustalonej wilgotnoúci. NastÍpnie,
poprzez stworzenie odpowiednich warunkÛw
(temperatura, napowietrzanie) kieruje siÍ pro-
cesami fizjologicznymi, w wyniku ktÛrych po-
wstaje kompleks enzymÛw. Zmianie ulega
struktura ziarna oraz powstajπ odpowiednie
cechy aromatyczne. Stan ten utrwala siÍ po-
przez wysuszenie.

S≥Ûd

Produkty Lapp Kabel 
w zakładzie produkcji słodu
Paweł Królikowski

S≥Ûd jest jednym z g≥Ûwnych sk≥adnikÛw wykorzystywanych do produkcji piwa. Ze wzglÍdu
na wysokie i specyficzne wymagania produkcji spoøywczej ñ do ktÛrej naleøy wytwarzanie s≥o-
du ñ kable i przewody oraz akcesoria uøyte w tym procesie muszπ cechowaÊ siÍ odpowied-
nimi w≥aúciwoúciami. Artyku≥ prezentuje rozwiπzania firmy Lapp Kabel zastosowane w S≥o-
downi Soufflet Polska.

Rys. 1. PrzewÛd ÷lflex Servo 2YSLCY-JB ñ do
zasilania odbiornikÛw poprzez przemienniki
czÍstotliwoúci



powietrzany. Po wyjÍciu z wody nastÍpuje intensywne odsysanie
dwutlenku wÍgla. Czynnoúci te wykonuje siÍ w celu usuniÍcia
wytworzonego dwutlenku wÍgla i ciep≥a, a co siÍ z tym wiπøe,
dostarczenia duøych iloúci tlenu, niezbÍdnego do prawid≥owego
przebiegu procesu. Pod koniec etapu namaczania pojawiajπ siÍ
kie≥ki, a takøe zalπøki korzeni. Tak przygotowany materia≥ zosta-
je prze≥adowany na skrzynie. Zasilanie oraz sterowanie napÍdÛw
transporterÛw realizowane jest m.in. poprzez przewody ÷lflex
Classic 100, wykorzystywane takøe w wielu innych ga≥Íziach
przemys≥u.
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Rys. 2. Montaø przewodÛw ÷lflex Clasic Black do zasilania i sterowania
zasuwami

Rys. 3. Przewody ÷lflex Clasic Black 110

Rys. 4. Namaczanie ziarna w procesie s≥odowania
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Kie≥kowanie

W trakcie tego etapu kie≥ki powsta≥e
podczas namaczania rozwijajπ siÍ, zapo-
czπtkowujπc przemiany biochemiczne we-
wnπtrz ziarna. RozwÛj zarodka powoduje
procesy uwalniania i aktywowania licz-
nych enzymÛw, co ukszta≥tuje koÒcowy
efekt bogactwa s≥odu. Podczas kie≥kowa-
nia s≥Ûd sk≥adowany jest na skrzyniach,
gdzie jest regularnie i w úciúle okreúlonych
warunkach mieszany oraz napowietrzany
przy pomocy pionowych spiral úlimako-
wych. Spirale sπ zamocowane na specjal-
nym wÛzku i poruszajπ siÍ wzd≥uø skrzyÒ.
Spirale sπ napÍdzane oraz sterowane prze-
wodami p≥askimi ÷lflex Crane F, pracujπ-
cymi na systemach podwiesi kablowych,
czyli tzw. firankach kablowych. Warunki
panujπce w tej czÍúci linii produkcyjnej to
duøa wilgotnoúÊ oraz wysoka temperatura.
W takim úrodowisku najlepiej sprawdzajπ
siÍ przewody w izolacji poliuretanowej
z serii ÷lflex 440P, wytrzymujπce nawet
+90oC. Do po≥πczenia skrzyÒ z szafami
sterowania wykorzystywany jest przewÛd
Unitronic do systemÛw Profibus. 

Po czterech lub szeúciu dniach regular-
nego mieszania oraz zraszania ziarna li-
úcieÒ osiπga rozmiar samego ziarna, zaú
korzonek wiÍdnie. Efektem tego etapu jest
s≥Ûd mokry. Tak przygotowany surowiec
zostaje prze≥adowany na suszarnie. 

Suszenie 

Proces suszenia ma na celu utrwalenie
s≥odu oraz nadanie mu charakterystyczne-
go smaku i zapachu. Etap ten ma dwie fa-
zy. 

W fazie pierwszej, zwanej suszeniem
wstÍpnym, zawartoúÊ wody w s≥odzie jest
redukowana poniøej 10%, a temperatura
nie moøe przekroczyÊ 50oC. Powstajπce
z enzymatycznego rozk≥adu cukrÛw z≥oøo-
nych cukry proste oraz z rozk≥adu pepty-

dÛw aminokwasy powodujπ zmianÍ barwy
s≥odu. Regulujπc dop≥yw powietrza do su-
szonego s≥odu moøna w pewnym zakresie
regulowaÊ powstawanie cukrÛw prostych
i aminokwasÛw, a tym samym wp≥ywaÊ na
zmianÍ barwy s≥odu. Kolejnπ, drugπ fazπ
jest praøenie (zwane rÛwnieø dosusza-
niem), gdzie wilgotnoúÊ, z 10% uzyska-
nych w pierwszej fazie, spada do 4%.
Z uwagi na wystÍpowanie wysokich tem-
peratur, zastosowanie w procesie suszenia
znajduje przewÛd ÷lflex Lapptherm 105,
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Rys. 5. GiÍtkie przewody serii ÷lflex Lift w syste-
mie podwiesi

Rys. 6. Rozdzielnia w suszarni. Do po≥πczeÒ
z szafami sterowania wykorzystano m.in. prze-
wÛd Unitronic do systemÛw Profibus Rys. 7. Drabinki kablowe w suszarni

Rys. 8. Przewody ÷lflex Lapptherm 105 w suszarni



ktÛry nie ulega istotnym uszkodzeniom wskutek rozgrzania. W tej
czÍúci linii wykorzystano rÛwnieø bardzo giÍtki, o minimalnych
promieniach zgiÍcia przewÛd przy≥πczeniowy i sterowniczy do
stosowania w prowadnicach ≥aÒcuchowych przy temperaturach
dochodzπcych do +105oC ñ Lapptherm FD plus / FD (C) plus. 

Od maksymalnej wartoúci temperatury w drugiej fazie suszenia
zaleøy gatunek produkowanego s≥odu: jasny lub ciemny.

Czyszczenie koÒcowe

Tak przygotowany s≥Ûd jest juø prawie gotowy do dostarczenia
do klienta. Przed transportem, ewentualnie magazynowaniem na-
leøy go jeszcze oczyúciÊ oraz usunπÊ wykszta≥cone w trakcie kie≥-
kowania korzonki. NastÍpnie materia≥ zostaje prze≥adowany do
zbiornikÛw buforowych a pÛüniej do silosÛw. Odpowiednio przy-
gotowany s≥Ûd ma postaÊ suchego i kruchego ziarna. 

Akcesoria

W zak≥adzie produkcji s≥odu Soufflet Polska, poza odpowied-
nio dobranymi przewodami do zrÛønicowanych warunkÛw pracy
(np. temperatury ujemne przy roz≥adunku zimπ czy moøliwoúÊ
uszkodzeÒ mechanicznych), zosta≥a rÛwnieø w kilku miejscach
zastosowana ochrona w formie wÍøy os≥onowych Silvyn. WszÍ-
dzie tam, gdzie przewody muszπ byÊ pewnie wprowadzone do
obudowy, uøyto d≥awnic Skintop, ktÛre charakteryzujπ siÍ duøπ
wytrzyma≥oúciπ oraz wysokim stopniem ochrony IP 69K. 

Pawe≥ KrÛlikowski

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel

Artyku≥ powsta≥ przy wspÛ≥pracy 

z firmπ  S≥odownia Soufflet Polska
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Rys. 9. Przewody ÷lflex Classic zainstalowane w suszarni

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka  55-095 MirkÛw

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl

R
E

K
L

A
M

A


