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Woda jako niedoceniony składnik produkcji pieczywa
Chyba wszyscy wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, jak 

duże znaczenie ma woda w procesie produkcji pieczy-

wa. Woda obok mąki stanowi najważniejszy pod wzglę-

dem ilościowym surowiec przemysłu piekarskiego. Za-

wartość wody, w zależności od jakości mąki i rodzaju 

produktu końcowego, wynosi 40–60% masy pieczywa. 

Średnie zużycie wody
Całkowite zużycie wody dla piekarni wynosi: 

2,0 m3 wody/1000 kg, czyli na 1 kg pieczywa potrzeba 

2 l wody. Proces przygotowywania ciasta wymaga prze-

strzegania bardzo ścisłych receptur i parametrów techno-

logicznych, gdzie ważnym czynnikiem jest temperatura 

oraz ilość, a nawet sposób wlewania wody do dzieży. 

Wiedząc, że pieczywo składa się w znacznej ilości z wody, 

dozowniki-mieszacze mają znaczący wpływ na proces 

produkcji pieczywa. 

Co należy wiedzieć o dozownikach-mieszaczach wody?
Każdy z nas, będąc piekarzem lub prowadząc działalność 

piekarniczą, zdaje sobie doskonale sprawę z proble-

mu dozowania wody czy dodatków spożywczych w tej 

branży. Zdarzają się problemy związane z niedokładnym 

dozowaniem wody bądź jej złą temperaturą. Problemy 

te pojawiają się głównie w okresie późnowiosennym oraz 

Oszczędzanie w czasie kryzysu nie jest dobrą wolą, ale swego rodzaju koniecznością. Przyjrzyjmy się 

dlatego procesowi produkcji chleba, aby odpowiedzieć sobie na pytanie – gdzie można zaoszczędzić 

nawet 30% wody używanej w produkcji? W tym celu skupimy się na działaniu ekologicznych 

dozowników-mieszaczy wody.

letnim, gdy temperatura powietrza nierzadko dochodzi 

do +35°C.  Wpływa to zawsze na podwyższenie tempe-

ratury wody, mąki i innych składników chleba i problemy 

związane z zachowaniem właściwego procesu produkcji 

chleba. Identyczny problem zdarza się w okresie zimo-

wym. Tym razem mąka i inne składniki mają dużo niższą 

temperaturę.

Jak działają obecnie dostępne dozowniki-mieszacze?
Możemy wyróżnić 3  główne rodzaje dozowników-
mieszaczy:
Tradycyjne dozowniki-mieszacze wody
Dozowniki te oprócz wejścia wody ciepłej i zimnej, wyj-

ścia wody technologicznej, mają również dodatkowe 

przyłącze – tzw. spust. W czasie nalewania, gdy tempe-

ratura wody na wyjściu dozownika jest inna niż ustawio-

na w urządzeniu, następuje zrzut wody do kanalizacji 

aż do momentu osiągnięcia wymaganej temperatury. 

Dopiero od tego momentu następuje dozowanie wody 

do dzieży. Zrzuty wody do odpływu mają miejsce także, 

gdy następują zaburzenia ciśnienia w sieci (np. pobór 

wody w innym punkcie – garownia, mycie naczyń itp.), 

w wyniku czego zmienia się temperatura wody na wyj-

ściu i w konsekwencji zrzut.

Oczywiście można w takim przypadku korzystać ze spe-

cjalnie wydzielonego przyłącza dla dozownika, eliminu-

jąc chwilowe zmiany ciśnienia. Niestety wiąże się to z do-

datkowymi kosztami: doprowadzenie przyłącza, opłaty 

stałe itp. 

Wielu producentów czy dystrybutorów takich urządzeń 

wskazuje na bardzo dużą dokładność temperatury wody 

na wyjściu swoich urządzeń – nawet 0,5°C. Pamiętajmy 

jednak, że im większa dokładność, tym większy zrzut 

wody! Im większa precyzja, tym wieksza ilość wody nie-

spełniającej kryteriów ustawionej wody technologicznej, 

a co za tym idzie większy zrzut wody do kanalizacji. 

Ekologiczne dozowniki-mieszacze wody
Inna grupa dozowników-mieszaczy wody, to tzw. do-

zowniki-mieszacze ekologiczne. W tych urządzeniach 

wyeliminowano spust. Nie ma więc w nich zrzutu wody 

do kanalizacji, gdy temperatura wody wyjściowej nie od-

powiada temperaturze ustawionej. Dozowaniem wody 

steruje złożony algorytm sterownika, który nalewając 

wodę, przez cały czas zapamiętuje także ilość i tempera-

turę wody niespełniającej wymagań, by następnie skory-

gować temperaturę wody na wyjściu w taki sposób, by jej 

średnia wartość odpowiadała ustawionej. Rzecz jasna, ko-

rekta temperatury rozłożona jest na cały pozostały czas 

dozowania, co nie powoduje gwałtownych zmian tem-

peratury wody na wyjściu. Dzięki temu uzyskano znaczną 

oszczędność zużycia wody (około 30% w skali roku). 

Zapewne pojawia się pytanie – czy takie urządzenie przy-

padkiem nie parzy drożdży? Oczywiście odpowiedź jest 

tylko jedna: nie. Pamiętajmy, że temperatura parzenia 

drożdży to 55- 60°C. Urządzenie ma zabezpieczenie – al-

gorytm pracy dopuszcza maksymalną odchyłkę od tem-

peratury ustawionej 5°C. Jest też drugie zabezpieczenie 

– w stanach awaryjnych przekroczenie dopuszczalnej 

temperatury jest sygnalizowane alarmem dźwiękowym, 

a opcjonalnie może w takich przypadkach następować 

wyłączenie dozowania wody. 

Jedyną wadą tych dozowników może być trudność uzy-

skania żądanej temperatury przy dozowaniu małych ilości 

wody (np. 2 litry). Zwłaszcza gdy mamy długie przyłącza 

W trosce o oszczędność wody – ekologiczne dozowniki-mieszacze wody

wody i woda zgromadzona w rurach nie pozwala na speł-

nienie kryterium nalewania. Przy przyłączu długości 

30 mb będzie to już ok. 4 l wody. Dopiero po ściągnięciu 

tej wody algorytm będzie właściwie sterował temperaturą. 

Jednak nawet w takim przypadku, zwłaszcza gdy takie 

dozowania wykonujemy sporadycznie, możemy uzyskać 

wodę o żądanej temperaturze, po spuszczeniu wody 

z rur przed właściwym dozowaniem do innego naczynia.

Można by powiedzieć, że stosowanie dozownika ze zrzu-

tem może być uzasadnione jedynie przy dozowaniu ma-

łych ilości wody o żądanej temperaturze.

Ekologiczne dozowniki-mieszacze wody z  wejściem 
wody lodowej
W okresie wyższych temperatur konieczne staje się stoso-

wanie dodatkowo wody schłodzonej do temperatury ok. 

2°C, gdyż woda zimna z uwagi na swą temperaturę nie 

pozwala na uzyskanie na wyjściu żądanej wody techno-

logicznej. Schładzacz staje się niezbędnym urządzeniem 

w każdej piekarni. W tradycyjnych dozownikach-miesza-

czach wody podłączamy taki schładzacz w miejsce wody 

zimnej. Dla uzyskania właściwej temperatury mieszamy 

więc wodę ze schładzacza z wodą ciepłą. Płacimy nieste-

ty za schłodzenie wody i za podgrzanie. Następnie mie-

szamy je, by uzyskać temperaturę pomiędzy maksymalną 

i minimalną. 

Artykuł promocyjny
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Ekologiczne dozowniki mieszacze wody z wejściem 

wody lodowej są pozbawione tej wady. Tu w zależności 

od wymaganej temperatury wody następuje mieszanie 

wody zimnej z lodową albo ciepłej z zimną. Nigdy nie 

mieszamy wody ze schładzacza z wodą ciepłą. Pozwala 

to na kolejne obniżenie kosztów. Oszczędzamy wodę, 

bo ten dozownik nie ma zrzutu, a ponadto oszczędzamy 

energię, bo mieszamy wody w taki sposób, by zużyć jej 

jak najmniej. 

Podsumowanie
Warto jeszcze wspomnieć o wpływie ciśnienia wody 

w poszczególnych przyłączach na sprawność i wydaj-

ność dozowników. Trzeba kierować się zasadą, że dozow-

nik najlepiej pracuje, gdy ciśnienia na wszystkich przy-

łączach są podobne (uzyskujemy podobne przepływy). 

Z uwagi na to, że ekologiczne dozowniki-mieszacze wody 

są w pełni automatyczne, producent zadbał, by również 

ustawianie przepływu na przyłączach mogło odbywać 

się automatycznie. 

Reasumując: dzięki dozownikom wody bez spustu moż-

liwe jest znaczne ograniczenie wydatków na wodę. We-

dług naszych wyliczeń i ustaleń kilku pomorskich pieka-

rzy – można zaoszczędzić około 30% wody.

Dodatkowe oszczędności uzyskujemy również na kosz-

tach zaoszczędzonej energii, która zużywana jest na pod-

grzewanie i chłodzenie wody. Porównanie parametrów 

różnych dozowników-mieszaczy wody i cen nie daje 

więc pełnej informacji potrzebnej przy zakupie takiego 

urządzenia. Należy też zwrócić uwagę na oszczędności 

wynikające ze stosowania danego urządzenia. Stosowa-

nie ekologicznego dozownika powoduje, że inwesty-

cja w pełni się zwraca w dość krótkim czasie, w wyniku 

oszczędności wody i energii.

Jak znaleźć taki dozownik?
Na świecie jest kilka przedsiębiorstw zajmujacych się pro-

dukcją tego typu urządzeń. W Polsce produkuje je tylko 

firma TELDREAM istniejąca od ponad 20 lat. Przez ten czas 

wyspecjalizowała się w branży spożywczej, gwarantując 

wysoką jakość oferowanych produktów. Produkty cały 

czas są unowocześniane pod kątem wykorzystania now-

szych, bardziej niezawodnych komponentów. W przy-

padku jakiejkolwiek awarii w czasie pracy w trudnych 

przemysłowych warunkach czas naprawy rzadko prze-

kracza 2 dni. Dlatego serwis gwarancyjny i pogwaran-

cyjny firmy TELDREAM może stanowić wzór dla innych 

firm. Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł, bądź chciałbyś 

sprawdzić, ile mogłaby zaoszczędzić Twoja piekarnia, na-

pisz lub zadzwoń do autora:

e-mail: teldream@teldream.com, tel. 58 348 56 95

Dozownik-mieszacz USP Dozownik-mieszacz (lodowy) USP – UE – L – 1/2” Dozownik-mieszacz (lodowy) USP – PROG – UE – L – 3/4”

 Zastosowanie: małe i średnie piekarnie Zastosowanie: małe, średnie i duże piekarnie Zastosowanie: średnie i duże piekarnie

Uwagi:przyłącze 1/2 cala Uwagi: przyłącze 1/2 cala
Uwagi: przyłącze 3/4 cala, współpraca 
z komputerem poprzez RS485 - MODBUS


