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Koncepcja technologii zakiszania
m³óta browarnianego w belach cylindrycznych
owijanych foli¹
Wprowadzenie
Œwie¿e m³óto ma postaæ gêstej kaszy i jest pasz¹ wyj¹tkowo
nietrwa³¹, poniewa¿ zawiera du¿o wody (70–85%) oraz sk³adników ³atwo fermentuj¹cych. Z tych wzglêdów mo¿e byæ przechowywane najwy¿ej dwa do trzech dni w temperaturze oko³o
5oC. Pozwala to na wykorzystywanie tej paszy jedynie
w obiektach po³o¿onych blisko browarów. Najczêœciej stosowan¹ form¹ konserwowania m³óta jest jego kiszenie.
Z przeprowadzonej analizy w browarze Sierpc wynika, ¿e
m³óto jest sprzedawane rolnikom w iloœciach ok. 100–130 tys.
ton rocznie. Sprzeda¿¹ i dystrybucj¹ wys³odzin zajmuje siê
oddzielna firma dzia³aj¹ca na terenie zak³adu i wspó³pracuj¹ca z nim. Browar nie zajmuje siê m³ótem od momentu filtracji zacieru. Ten produkt uboczny jest transportowany
w pocz¹tkowej fazie przenoœnikiem œlimakowym, a nastêpnie
sprê¿onym powietrzem do zbiorników zsypowych, spod których jest odbierany bezpoœrednio przez rolników. Problem dla
browaru zaczyna siê w okresie letnim, gdy browar produkuje
wiêksze iloœci piwa ze wzglêdu na zapotrzebowanie rynku,
natomiast rolnicy w tym czasie karmi¹ byd³o g³ównie zielonkami, traktuj¹c wys³odziny jako dodatek do pasz.

Do zakiszania w rêkawach foliowych potrzebna jest odpowiednia prasa (Rys. 1).

Rys. 1. Prasa silosowa z aplikatorem preparatów

Inn¹ metod¹ zakiszania jest za³adunek mokrego m³óta
(ok.20% s.m) bezpoœrednio z samochodu ciê¿arowego do rêkawa foliowego (Rys.2) metod¹ TRUCK BAGGING.

Metody i technika kiszenia m³óta
Z danych literaturowych i badañ w³asnych wynika, ¿e zakiszanie wys³odków przeprowadza siê w zbiornikach poziomych
najczêœciej w pryzmach naziemnych uzyskuj¹c czêsto kiszonkê niezadowalaj¹cej jakoœci, w której straty sk³adników pokarmowych dochodz¹ do 30% [1].
Zasada zakiszania m³óta jest taka sama, jak i innych zielonek. Podstawowym warunkiem uzyskania kiszonki dobrej jakoœci jest ubicie masy wys³odzin i usuniêcie powietrza ze
zbiornika. Po ugnieceniu okrywamy je foli¹, któr¹ nale¿y
obci¹¿yæ, np. oponami lub kostkami sprasowanej s³omy. Taki
sposób zakiszania nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty.
Nieuwaga, nienale¿yta starannoœæ poszczególnych czynnoœci,
mo¿e skutkowaæ du¿ymi stratami sk³adników pokarmowych.
Znacznie lepsze rezultaty daje nowoczesna technologia kiszenia prasowanego m³óta (o zawartoœci suchej masy ok.
20–25%) w rêkawach foliowych. Dotychczasowe badania wykazuj¹, ¿e kiszonka przechowywana w d³ugich rêkawach
(workach) jest dobrej jakoœci [2–6].

Rys. 2. Bezpoœredni za³adunek m³óta do rêkawa foliowego

Odpowiednio przystosowany samochód ciê¿arowy wyposa¿ony w specjalnie skonstruowany tunel umo¿liwia zapakowanie wys³odzin bez prze³adunku bezpoœrednio do rêkawa, który natychmiast zostaje szczelnie zamkniêty. Metoda TRUCK
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Rys. 3. Prasa Orkel MP 2000 Comapctor

BAGGING ogranicza do minimum ryzyko rozwoju niepo¿¹danych mikroorganizmów w m³ócie [2, 7].
Technika zakiszania m³óta w postaci bel
cylindrycznych owiniêtych foli¹
Opracowana koncepcja zakiszania m³óta w postaci bel cylindrycznych owiniêtych foli¹ ma na celu zaoferowanie uzasadnionej ekonomicznie, technicznie i organizacyjnie ekologicznej technologii zakiszania m³óta z ma³ymi stratami
sk³adników pokarmowych i jakoœci¹ porównywaln¹ z pasz¹
uzyskiwan¹ w d³ugich rêkawach foliowych z przeznaczeniem
dla ma³ych i œrednich gospodarstw rolniczych.

Nr 2/2009

Trwaj¹ prace nad wykorzystaniem tej prasy do prasowania
wys³odków buraczanych i m³óta browarnianego [2, 8].
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e technologia zakiszania m³óta browarnianego z wykorzystaniem tej prasy bêdzie konkurencyjna do worków (rêkawów) foliowych formowanych pras¹ silosow¹.
W proponowanej technologii (Rys. 4) przewiduje siê opracowanie i zbudowanie modelu przewoŸnej prasy do m³óta o zawartoœci suchej masy 20–22%, w postaci cel cylindrycznych
(œrednica 1,0–1,2 m, wysokoœæ 1,0–1,2 m) o wydajnoœci od 4
do 10 bel na godzinê.
Przewiduje siê adaptacjê pozosta³ych maszyn i urz¹dzeñ
z istniej¹cych na rynku a stosowanych w technologii produkcji sianokiszonek w belach cylindrycznych owiniêtych foli¹
oraz ocenê jakoœciow¹ uzyskanej paszy.
Podsumowanie
Opracowana w Katedrze In¿ynierii Rolniczej Wydzia³u Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy koncepcja technologii zakiszania m³óta browarnianego w belach cylindrycznych owiniêtych foli¹, oferuje nastêpuj¹ce korzyœci w stosunku do stosowanych obecnie metod:
– zakiszanie m³óta z ma³ymi stratami sk³adników pokarmowych porównywalnymi z zakiszaniem w rêkawach foliowych,
– brak strat sk³adników pokarmowych spowodowanych wtórn¹ fermentacj¹, co ma miejsce przy pobieraniu m³óta
z pryzmy zbiornika, czy rêkawa foliowego (m³óto cechuje
siê niewielk¹ stabilnoœci¹ tlenow¹, dlatego po otwarciu
zbiornika lub rêkawa foliowego nale¿y zapewniæ odpowiednio du¿y dzienny pobór kiszonki, aby nie dopuœciæ do jej zepsucia),
– eliminacja zanieczyszczenia œrodowiska przez soki kiszonkowe,
– niskie nak³ady pracy ludzkiej,
– ³atwa dystrybucja, pobieranie i porcjowanie paszy,
– ni¿sze koszty transportu (rolnik odbiera z browaru samodzielnie lub wynajêtym transportem) ju¿ gotowe minisilosy.
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Rys. 4. Schemat blokowy procesu technologicznego zakiszania
m³óta browarnianego w postaci bel cylindrycznych owiniêtych
foli¹

Technologia zakiszania m³óta w belach cylindrycznych owiniêtych foli¹ jest nowatorska i nie stosowana w Polsce. Z dostêpnej literatury œwiatowej wynika, ¿e prace badawcze nad
t¹ technologi¹ prowadzone s¹ w Szwajcarii, Niemczech,
Szwecji, Norwegii [5, 6]. Firma Orkel opracowa³a prototypow¹ prasê zwijaj¹c¹ MP2000 Compactor (Rys. 3) do formowania bel z nastêpuj¹cych materia³ów: zielonka z kukurydzy,
trociny, torf, krótka s³oma, kora oraz inne produkty.
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