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De in 1795 door de Zweed
Abraham Krohn opgerichte
Brouwerij Stepan Razin ligt

dicht bij het centrum van St. Peters-
burg en heeft momenteel een jaar-
productie van 1,7 mln hl. Het bier
wordt door heel Rusland geleverd.
De grote afstanden in dit land stellen
speciale eisen aan de houdbaarheid
van het product. De brouwerij produ-
ceert 12 soorten bier met stamwort-
gehalten tussen 10 en 20%. Om ver-
zekerd te zijn van een houdbaarheid
van minstens zes maanden werd tot
voor kort gestabiliseerd met 50 gram
silicagel en 20 gram PVPP per hec-
toliter. De kosten van deze behande-
ling bedroegen ca. ¤ 0,45/hl. In het
voorjaar van 2001 werd besloten de
eerste commerciële installatie van het
nieuwe Combined Stabilisation Sys-
tem (CSS) van Handtmann (Biberach,
Duitsland) aan te schaffen (figuur 1).

Het CSS is een volkomen nieuw sta-
bilisatieproces, waarbij zowel eiwit-
ten als tannoïden in een stap na de
kiezelgoerfiltratie worden geadsor-
beerd.

Bouw en functie
Bij het CSS wordt een tank met spe-
ciale zeefsystemen aan de ingang en
uitgang gevuld met het adsorbens.
Dit heeft een gering volume. Voor
een capaciteit van 400 hl/uur hoeft de
tank niet groter te zijn dan vier hec-
toliter. Deze geringe grootte heeft
voordelen bij het wisselen van bier-
soort. Tevens is de voor- en naloop
gering en is voor de reiniging weinig
water en reinigingsmiddel nodig. Na
de kiezelgoerfiltratie loopt het bier
door de CSS-tank. Hierbij is een con-
tacttijd van enkele seconden nodig
om door adsorptie bepaalde hoeveel-
heden eiwit en tannoïden te verwijde-
ren. Nauwkeurige dosering van het
stabilisatiemiddel is zodoende niet
nodig. Na de stabilisatiefase wordt
het adsorbens in de tank zonder enig

*Drs. W.J. Klopper, Doorn,
0343-414461, 
w.j.klopper@freeler.nl.

verlies geregenereerd. Het adsorbens
is een zeer zuivere, uit alg bereide
cross-linked onoplosbare agarose.
Deze wordt volgens een gepatenteerd
proces in de vorm van bolletjes met
een vastgestelde deeltjesgrootte en
porositeit gebracht. De 0,1 tot 0,3
mm grote bolletjes hebben grote fysi-
sche en chemische stabiliteit, zijn
volkomen inert, neutraal en zwellen
niet. De grote permeabiliteit van het
CSS-adsorbens leidt tot hoge flow-
snelheden.

Met een speciaal proces worden
functionele groepen aan de agarose
gehecht, waardoor eiwitten kunnen
worden afgevangen. De adsorptie van
tannoïden vindt binnen het adsor-
bens plaats en berust op waterstof-
brugvorming.

Integratie van het CSS
Filtratielijn nummer 2 van de brou-
werij bestaat uit een kiezelgoerfilter
met een capaciteit van 400 hl/uur en
een platenfilter (figuur 2). De CSS-
tank werd tussen beide filters inge-
bouwd.

Het CSS heeft zijn eigen druk- en
flow-regeling. Deze is aangepast aan
die van het kiezelgoerfilter, zodat de
filtratiesnelheid van de filtratielijn
niet wordt beïnvloed. Het CSS is
berekend voor een dagelijkse produc-
tie van 4.000 hl. Op deze lijn worden
zodoende bij 250 stabilisatie- en
regeneratieruns een miljoen hectoli-
ter bier geproduceerd. 

In een bestaande lijn kan op een-
voudige wijze een CSS worden opge-
nomen. Deze hoeft na installatie
alleen te worden gekoppeld aan bier-
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Fig. 1   CSS 300 in de Brouwerij Stepan Razin.
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Fig. 2   Inbouw van het CSS in de filtratielijn.
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toevoer, water, stroom en steriele
lucht (figuur 3).

Stabilisatie en regeneratie
In figuur 4 is te zien dat bij de feite-
lijke stabilisatie slechts een deel van
de bierstroom het adsorbens pas-
seert. Het overige deel loopt via een
bypass onbehandeld naar een versnij-
punt. Hier wordt een homogeen
gestabiliseerd bier verkregen. De
gewenste stabilisatiefactor ofwel de
gewenste houdbaarheid, is regelbaar.
In de loop van de dag neemt de
belasting van het adsorbens met
eiwit en tannoïden toe. De bypass
wordt zodoende gaandeweg steeds
meer gesloten tot aan het eind van de
cyclus al het bier het adsorbens pas-

seert. De snelheden van de flow door
het adsorbens en door de bypass
worden automatisch gecontroleerd,
afhankelijk van de gewenste houd-
baarheid en de daarmee overeen-
stemmende kalibratiecurve. De totale
flow-snelheid wordt door het kie-
zelgoerfilter bepaald en blijft onge-
wijzigd.

Nadat de dagelijkse hoeveelheid
bier is gestabiliseerd, wordt het
adsorbens geregenereerd zoals aan-
gegeven in figuur 5. Een klein geïnte-
greerd CIP-station verwijdert de

geadsorbeerde polyfenolen en eiwit-
ten door spoelen met zout en natron-
loog. Deze regeneratie kan zonder
verlies 500 maal worden herhaald .
Dit is een extra voordeel dat CSS

onderscheidt van andere tot dusver
beschikbare stabilisatiemethoden.

Tijdens het regenereren wordt de
functionaliteit van het systeem en het
adsorbens geregistreerd op basis van
geleidbaarheidsmeting. Indien deze
niet in overeenstemming is met een
voorafgaand bepaalde curve moet het
adsorbens worden gecontroleerd. De
stabilisatie en regeneratie zijn volko-
men geautomatiseerd.

De cijfers in tabel 1 laten zien dat
de bieren op de juiste wijze zijn
gestabiliseerd. Bij eenzelfde stabili-

teit verwijdert het CSS minder poly-
fenolen dan bij stabilisatie met silica-
gel en PVPP. De bierkwaliteit wordt
op geen enkele wijze negatief beïn-
vloed. Ook de organoleptische eigen-
schappen, de schuimhoudbaarheid,
de kleur en het bitterstofgehalte blij-
ven ongewijzigd. ■

Fig. 3   De volledige CSS-installatie (voor aflevering).

Tabel 1   Bieranalysen na 35 stabilisatieruns en totale productie van 150.000 hl.

Stepan Razin ongestabiliseerd Stepan Razin gestabiliseerd

Biertype Petrovskoe Specialnoe Admiral Petrovskoe Specialnoe Admiral

Kleur EBC 11,0 9,1 9,5 11,0 8,9 9,2

pH 4,65 4,65 4,66 4,62 4,63 4,65

Troebeling, 

Sigrist

25°C 0,17 0,17 0,15 0,30 0,21 0,17

90°C 0,91 0,83 0,48 0,79 0,88 0,52

Smaak Zuiver Zuiver Zuiver Zuiver Zuiver Zuiver

Tannoïden 70,0 71,5 48,0 38,7 41,7 20,2

in mg/l

Forceerproef 8,0 7,0 10,0

Kosten van het CSS
Bij de aanschaffing van het systeem door Stepan Razin was de effi-

ciency van het CSS-systeem doorslaggevend. Andere voordelen

zijn:

– Betrekkelijk lage investeringskosten;

– Korte afschrijvingstijd;

– Lage stabilisatiekosten;

– Zekerheid over de kosten van stabilisatie gedurende een aantal

jaren;

– Minimale arbeidskosten door het volledig geautomatiseerde

proces;

– Zeer lage kosten afval.

Overgang op CSS leidt ook tot het wegvallen van de kosten van

opslag, inventarisatie en logistiek van het stabilisatiemiddel. De

kosten van de stabilisatie onder de omstandigheden van Stepan

Razin bedragen 1 0,14 per 0,15/hl. Deze kunnen als volgt worden

uitgesplitst:

– Kosten adsorbens: 1 0,07/hl

– Regeneratie: 1 0,01/hl

– Onderhoud: 1 0,001/hl

– Kosten systeem: 1 0,042/hl
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Fig. 4   De bier-flow

tijdens de stabilisatie.

Fig. 5   Regeneratie van

het CSS.


