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Systemy nawilżania i kontroli wilgotności względnej dla przemysłu
piekarniczego wykorzystujące zimną mgłę

TEL-MET Sp. z o.o. 
40-153 Katowice
Al. Korfantego 169 
tel. +48 32 700 13 00
tel./fax +48 32 352 62 42
NIP: 634-01-27-553
REGON: 270192705
Kapitał zakładowy 100.000 PLN Sąd Rejonowy w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000116658

http://www.telmet.pl/
mailto:chlodnictwo@telmet.pl


www.telmet.pl                   chlodnictwo@telmet.pl

Niniejsza technologia jest wspierana przez Komisję Europejską w projekcie:

http://www.nanobak2.eu/

Partnerami projektu są:

Instytut badawczy technologii spożywczych i inżynierii biomechanicznej 
www.ttz-bremerhaven.de

Europejskie stowarzyszenie piekarzy zrzeszające 16 organizacji z ponad 10 krajów Unii 
Europejskiej www.aibi.eu

Piekarnia przemysłowa (Francja) www.bpa.fr

Piekarnia rzemieślnicza (Niemcy) www.sikken.de

Podmiot działający w zakresie doradztwa technologicznego i inżynierii MSP, 
skoncentrowany na odnawialnych źródłach energii i gospodarce wodnej 
www.bioazul.com

Prywatna firma specjalizująca się technologiach chłodniczych dla piekarnictwa 
www.ungermann.de

Niemiecki dystrybutor ultradźwiękowej technologii nawilżania i kontroli wilgotności 
firmy CONTRONICS www.rft.net

Podmiot oferujący doradztwo w zakresie ochrony środowiska oferujący szereg usług 
powiązanych www.to-be.it
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Odpowiedni poziom wilgotności względnej jest jednym z najistotniejszych
czynników w produkcji piekarniczej, który ma bezpośredni wpływ na jakość

finalnego produktu

Contronics tworzy (wyjątkową) mgłę...

Czysta, specjalnie filtrowana oraz uzdatniana woda jest nebulizowana przez zastosowanie 
wysokich częstotliwości (ultradźwięki). Uzyskana w ten sposób mgiełka składa się z 
wyjątkowo małych kropelek - od 1 do 3 µm i podobnie jak naturalna mgła, pozwala na 
efektywne zwiększenie poziomu wilgotności względnej, pomagając jednocześnie delikatnie 
obniżyć temperaturę powietrza.

Firma CONTRONICS jest globalnym liderem w dziedzinine technologii nawilżania powietrza 
zimną mgłą. Rozwiązania CONTRONICS znajdują zastosowanie w całym łańcuchu 
logistycznym produktów świeżych.

Bazując na dotychczasowych, bogatych doświadczeniach CONTRONICS stworzyło nową, 
unikalną technologię dla piekarnictwa, która pozwala na poprawę jakości produktów oraz 
redukcję zużycia energii.
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Wilgotność jest jednym z najbardziej krytycznych czynników wpływających bezpośrednio    
na jakość w produkcji piekarniczej.

Jako współorganizator oraz wiodący uczestnik europejskiego projektu badawczego 
NanoBAK, firma CONTRONICS ENGINEERING BV stworzyła unikalną technologię dla 
przemysłu piekarniczego, która wykorzystuje zimną mgłę w procesach rozrostu ciasta oraz 
schładzania gotowych produktów.

Ultradźwiękowe nawilżacze firmy CONTRONICS generują chłodną mgiełkę składającą się z 
wyjątkowo małych kropelek wody, które odparowując szybko w powietrzu zwiększają 
wilgotność względną oraz pomagają jednocześnie obniżyć jego temperaturę. 

Technologia ta może być stosowana we wszystkich fazach procesu garowania, w każdej 
temperaturze. Rezultatem jej zastosowania jest poprawa jakości uzyskiwanego ciasta, 
skrócenie czasu pieczenia oraz ograniczenie zużycia energii. Produkt zyskuje masę (zamiast ją
tracić), zaś proces tworzenia skórki zostaje zoptymalizowny, co przekłada się na dłuższe 
zachowanie świeżości oraz dłuższy "shelf life" produktu.

W procesie schładzania, zimna mgła pozwala na uzyskanie optymalnej wiglotności względnej
powietrza pomagając jednocześnie w obniżeniu jego temperatury – skutkiem tego zużycie 
energii jest ograniczane.

Ponadto, generowana przez nawilżacze CONTRONICS zimna mgła może być stosowana do 
wydłużenia terminu przydatności do spożycia produktów. Dodając do wykorzystywanej przez
urządzenia uzdatnionej wody naturalny, nietoksyczny środek jesteśmy w stanie uzyskać 
mgiełkę o właściwościach dezynfekcyjnych.

Technologia znajduje zastosowanie zarówno w dużych – przemsyłowych piekarniach,             
jak i w małych obiektach gdzie produkcja ma charakter rzemieślniczy. System nawilżania         
i kontroli wilgotności CONTRONCS, jako całkowicie niezależny układ, bez przeszkód może być
instalowany w dotychczas użytkowanych urządzeniach. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami.
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TECHNOLOGIA CONTRONICS MOŻE BYĆ STOSOWANA W PRODUKCJI 
PIEKARNICZEJ DO:

• ROZROSTU CIASTA
• SCHŁADZANIA GOTOWEGO PRODUKTU
• POWIERZCHNIOWEJ DEZYNFEKCJI GOTOWEGO PRODUKTU (WYDŁUŻENIE 

TERMINU PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA)
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Ultradźwiękowe nawilżacze CONTRONICS generują zimną mgłę składającą się z wyjątkowo 
małych kropelek wody (od 1 do 3  µm).

Powstała w ten sposób mgła wdmuchiwana jest do komory garowniczej. 

Część mgiełki odparowuje praktycznie natychmiast co powoduje zwiększenie wilgotności 
względnej nawet do 100% (lub do oczekiwanego, zadanego poziomu).

Pozostała część mgły unosi się w powietrzu i z czasem deliktanie osiada na rosnącym cieście. 

Zapewnia to jednolitą, równomierną dystrybucję wilgotności w całej komorze garowniczej 
pozwalając uniknąć problemów związanych z wysychaniem ciasta oraz przedwczesnym 
tworzeniem się skórki, z drugiej zaś strony ciasto nie zostaje przemoczone.
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII CONTRONICS W
KOMORACH GAROWNICZYCH:

• Ponieważ mgła może być wykorzystywana w każdej temperaturze, technologia 
CONTRONICS może być stosowana na każdym etapie przygotowania ciasta.

• W trakcie procesu garowania mgiełka
osiada na powierzchni ciasta zapobiegając
przedwczesnemu powstaniu skórki. Dzięki
wyjątkowo małym kropelkom, z których
składa się mgiełka nie powoduje ona
nadmiernego zamoczenia ciasta.

• Łatwiejsza obróbka ciasta – dzięki temu, że
powierzchnia ciasta nie jest nadmiernie
wilgotna nie jest ono klejące (tak jak ma to miejsce w wypadku
konwencjonalnych komór garowniczych). Ciasto jest dużo bardziej
stabilne i łatwiejsze w dalszej obróbce.

• Ograniczenie zużycia energii w trakcie garowania ciasta – nawet o 60% ze względu         
na możliwość przeprowadzania procesu w niższej temperaturze.

• Dzięki delikatnemu, powierzchniowemu zwilżeniu ciasta, skórka zaczyna powstawać 
później (dopiero w trakcie pieczenia). Pozwala to na głębszą i szybszą penetrację 
cieplną ciasta, co z kolei skutkuje krótszym czasem pieczenia i mniejszym zużyciem 
energii.

• Ostatecznie, co stanowi najistotniejszą korzyść wynikającą z zastosowania niniejszej 
technologii, otrzymujemy lepszy jakościowo produkt finalny!
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PORÓWNANIE GOTOWYCH PRODUKTÓW

KONWENCJONALNA KOMORA Z TECHNOLOGIĄ
KOMORA GAROWNICZA CONTRONICS

• produkt zyskuje na masie w
trakcie garowania;

• optymalnie utworzona skórka;
• otrzymany produkt dłużej

zachowuje świeżość oraz
chrupkość skórki;

• cieńsza sterfa wysychania pod
skórką;

• lepszy i bardziej równomierny
połysk;

• równomierne zabrązowiona
skórka; 

• większa objętość produktu
finalnego;

• większa ilość drobnych,
równomiernych por w produkcie
po wypieku;
• lepszy rozrost ciasta;
• lepsza stabilność ciasta po

procesie garowania.
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PRZYKŁADY INSTALACJI TECHNOLOGII CONTRONICS W KOMORACH
GAROWNICZYCH

Technologię ultradźwiękowego nawilżania CONTRONICS można instalować w nowych oraz 
już użytkowanych komorach garowniczych (retro-fit). 

Systemy CONTRONICS mogą być stosowane zarówno w dużych (przemysłowych) 
piekarniach, jak i małych obiektach o zdecydowanie mniejszej – rzemieślniczej skali 
produkcji. 
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII CONTRONICS DO WYCHŁADZANIA GOTOWEGO
PRODUKTU

Generowana przez urządzenia mgiełka składająca się z wyjątkowo małych kropelek wody  
(od 1 do 3 µm) jest mieszana z nadmuchiwanym na produkt powietrzem chłodzącym.           
W strumieniu powietrza chłodzącego mgła natychmiast całkowicie odparowuje zwiększając 
jego wilgotność względną i obniżając jego temperaturę – zjawisko to nosi nazwę chłodzenia 
adiabatycznego*.

Powietrze chłodzące 
+20 °C ; ~60% wilg. wzgl.

Powietrze chłodzące po 
nawilżeniu
+10 °C ; ~95% wilg. wzgl.

* Chłodzenie adiabatyczne = kropelki wody odparowując odbierają ciepło z powietrza generując tym samym naturalną
energię chłodniczą. Zgodnie z wyliczeniami producenta 1 kg odparowanej mgiełki generuje około 0,7 kW mocy 
chłodniczej.
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KORZYŚCI DLA PROCESU CHŁODZENIA:
• proces chłodzenia przebiega efektywniej, zaś powietrze chłodzące ma wysoką 

wilgotność względną i niższą temperaturę dzięki czemu zużycie energii jest znacznie 
mniejsze;

• ograniczenie czasu wychładzania;
• technologia może być stosowana również w rozmrażaniu i zamrażaniu produktów.

KORZYŚCI DLA PRODUKTU:
• większa wilgotność względna = mniejsza utrata wilgotności produktu;
• ograniczenie ubytków masy;
• poprawa wyglądu produktu;
• ograniczenie ilości przesuszonych miejsc;
• chrupkość, kolor, powierzchniowe pęknięcia, naturalna porowatość skórki 

oraz występowanie suchych krawędzi na skórce ulegają poprawie.
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Przykłady instalacji systemów CONTRONICS w wychładzaniu gotowych
produktów

Ultradźwiękowe systemy nawilżania mogą zostać zainstalowane zarówno w nowych 
urządzeniach chłodzących, jak również w już użytkowanych (retro-fit).

Systemy nawilżania mogą być stosowane w:
• tunelach chłodniczych 
• schładzalniach szokowych
• schładzarkach próżniowych
• komorach chłodniczych
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII CONTRONICS DO POWIERZCHNIOWEJ
DEZYNFEKCJI GOTOWEGO PRODUKTU (WYDŁUŻENIE TERMINU PRZYDATNOŚCI

DO SPOŻYCIA)

Specjalnie przygotowany, naturalny środek o właściwościach dezynfekcyjnych zostaje 
dodany do uzdatnionej wody, którą wykorzystują nawilżacze. Następnie, dzięki wysokim 
częstotliwościom otrzymany roztwór zostaje znebulizowany. Uzyskana w ten sposób mgiełka 
zostaje doprowadzona do komory dezynfekcyjnej, przez którą przechodzi gotowe pieczywo, 
wypełniając ją całkowicie. Część z małych kropelek wody osiada na powierzchni produktu 
znacząco opóźniając rozwój grzybów i bakterii co pozwala na wydłużenie terminu 
przydatności do spożycia.
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Wykorzystanie technologii CONTRONICS do powierzchniowej dezynfekcji gotowego
produktu – Korzyści

• wydłużenie terminu przydatności do spożycia;
• brak pozostałości na produkcie;
• nietoksyczny, naturalny środek dezynfekcyjny nie wpływa negatywnie na pozostałe 

właściwości produktu gotowego.

Technologia może być zainstalowana w komorach lub w tunelach chłodniczych.

REFERENCJE:
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 Duża piekarnia przemysłowa
(Francja)
www.bpa.fr

"Wszystkie urządzenia, które wyposażone zostały w systemy nawilżania w ramach projektu NanoBAK były 
intensywnie, codziennie użytkowane przez wiele miesięcy z jednego głównego powodu: ewidentna i widoczna 
poprawa jakości chleba: problemy z klejącym się, przemoczonym ciastem czy też powierzchniowym obsychaniem 
zostały wyeliminowane..."

 Piekarnia rzemieślnica
(Niemcy)
www.sikken.de

" Technologia została zastosowana do wszystkich możliwych procesów produkcyjnych. Nawet trudne procesy (z 
mrożonym, wyrośniętym w 3/4 ciastem) są możliwe do wykonania.

"Osiągamy bardzo dobre rezultaty oraz znaczącą poprawę właściwości ciasta, co przekłada się na poprawę całego 
procesu produkcyjnego..."

Międzynarodowa grupa specjalizująca się zarówno w produkcji mrożonego, jak i świeżego 
pieczywa
www.lantmannen-unibake.com/nl-BE/

“Technologia umożliwia nam garowanie ciasta w wysokiej wilgotności względnej powietrza bez nadmiernej 
kondensacji wody na produkcie, która skutowałaby klejącą powierzchnią ciasta. Dodatkowo, użytkowane przez nas 
komory garownicze zużywają mniej energii zaś negatywny wpływ pary na nasz sprzęt został wyeliminowani. 
Podsumowując: małe zmiany pozwalają osiągnąć zdumiewające rezultaty!"

 Piekarnia rzemieślnicza
 (Niemcy)
www.bestesbrot.de

" Technologie wykorzystujemy od około dwóch miesięcy. Osiągane rezultaty są zdecydowanie pozytywne – zarówno 
jeśli chodzi o sam produkt, jak i o proces.

• Ciasto jest dużo bardziej stabilne, nie jest nadmiernie klejące tym samym nie przywiera do wózka;
• temperatura w komorze garowniczej została obniżona, podczas gdy czasy procesu nie uległy zmianie;
• produkt zachowuje dłużej chrupkość.

Z czystym sumieniem możmy polecić tą technologię każdemu – instalacja w dotychczas użytkowanych urządzeniach 
nie stanowiła najmniejszego problemu. Utrzymanie w czystości oraz odkamienianie systemu parowego nie jest dłużej 
konieczne. Technologia wykorzystuje zimną mgłę zamiast gorącej pary dzięki czemu stosowanie dodatkowego 
chłodzenia jest zbedne." 
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W wypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami:

Dział Chłodnictwa
firmy 

TEL-MET Sp. z o.o.
ul. Al. Wojciecha Korfantego 169

40-153 Katowice

Wyłącznego przdstawiciela firmy 
 

w Polsce

OSOBY KONTAKTOWE:
Aleksandra Haładus - +48 603 912 066 ; ho@telmet.pl
Bartosz Cygnarowski - +48 664 317 764 ; bc@telmet.pl

Łukasz Haładus - +48 665 182 000 ; lh@telmet.pl
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