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ave you ever picked up a bottle of lightly carbonated 
water or juice from a vending machine or shop chiller? 
Perhaps you’ve quenched your thirst and energy 
needs with a popular isotonic sports drink after 
exercise? Well the chances are, you’ve handled or 

drank from a lightweight plastic bottle enhanced by technology 
from Belgium-based Vacuum Barrier Systems (VBS).

VBS is the exclusive distributor of Boston, Massachusetts-
based Vacuum Barrier Corporation (VBC), the leading American 
manufacturer of liquid nitrogen transfer systems. As a supplier of 
liquid nitrogen transfer systems since 1978, the company has an in-
depth knowledge of a number of specialised cryogenic processes. 
Vacuum Barrier designs, engineers, fabricates and tests liquid 
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nitrogen handling systems in its Massachusetts facility for various 
applications that include food and beverages, semiconductors 
and pharmaceutical and biotech. This expertise is rolled out across 
Europe, the Middle East, Africa, Russia and India by its European 
arm VBS, based out of the Brussels area (Belgium).

VBS offers a unique range of vacuum jacketed lines and 
cryogenic transfer systems, from short �exible hoses to large 
plant distribution systems, and exudes con�dent in being able to 
handle projects big and small. This is exempli�ed in the food and 
beverages business, where the company also specialises in speci�c 
cryogenic process equipment such as liquid nitrogen dosing 
systems for the food and beverage industry.

A particular area in which VBS has risen to the challenge in the 
beverages business since the turn of the Millennium has been 
in package pressurization. A two-fold challenge has emerged as 
a result of consumer trends, perhaps even described as societal 
megatrends� �rstly, there has been a health-conscious worldwide 
shift from carbonated soft drinks towards more still and lightly 
carbonated juices and waters; secondly, efforts to reduce the 
amount of plastic used in each bottle have resulted in more 
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“...there has been a health-conscious 

worldwide shift from carbonated soft 

drinks towards more still and lightly 

carbonated juices and waters”

Pod ciśnieniem
Nowoczesne trendy na rynku żywności i napojów 
napędzają zapotrzebowanie na efektywne technologie 
dozowania ciekłego azotu

Czy kiedykolwiek wziąłeś butelkę lekko gazowanej wody lub soku 
z automatu lub chłodziarki sklepowej? Być może po treningu zaspo-
koiłeś swoje pragnienie i zapotrzebowanie na energię popularnym 
izotonicznym napojem sportowym? Cóż, są szanse, że trzymałeś 
w ręku lub piłeś z lekkiej plastikowej butelki ulepszonej przez techno-
logię belgijskiego Vacuum Barrier Systems (VBS). VBS jest wyłącznym 
dystrybutorem firmy Vacuum Barrier Corporation (VBC) z Bostonu 
w stanie Massachusetts, wiodącego amerykańskiego producenta 
systemów przesyłu ciekłego azotu. Jako dostawca systemów prze-
syłu ciekłego azotu od 1978 roku, firma posiada szeroką wiedzę na 
temat szeregu specjalistycznych procesów kriogenicznych. W swoim 
zakładzie w Massachusetts Vacuum Barrier projektuje, konstruuje, 
wytwarza i testuje systemy obsługi ciekłego azotu do różnych zasto-
sowań, w tym żywności i napojów, półprzewodników oraz dla farma-
cji i biotechnologii. Ta wiedza specjalistyczna jest wdrażana w Europie, 
na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Rosji i Indiach przez europejskie 
ramię VBS, którego siedziba znajduje się w okolicach Brukseli. VBS 
oferuje wyjątkowy asortyment linii z płaszczem próżniowym i systemów 
przesyłu kriogenicznego, od krótkich elastycznych węży po duże 
systemy dystrybucji w zakładach, mając pewność, że jest w stanie 
obsługiwać duże i małe projekty. Przykładem może być branża żyw-
ności i napojów, w której firma specjalizuje się również w specjalnych 
urządzeniach do procesów kriogenicznych, takich jak systemy dozo-
wania ciekłego azotu dla przemysłu spożywczego. Szczególnym 
obszarem, w którym od początku tego tysiąclecia VBS sprostała wy-
zwaniu w branży napojów, są opakowania pod ciśnieniem. W wyniku 
trendów konsumenckich, być może nawet określanych jako mega-
trendy społeczne, pojawiło się dwojakie wyzwanie: po pierwsze, na 
całym świecie nastąpiła prozdrowotna zmiana z gazowanych napojów 
bezalkoholowych na bardziej niegazowane i lekko gazowane soki 
i wody; po drugie, wysiłki zmierzające do zmniejszenia ilości plastiku 
używanego w każdej butelce zaowocowały bardziej przyjaznym dla 

środowiska opakowaniem. To, co łączy oba te trendy, to lekka butel-
ka lub pojemnik, który jest bardziej podatny na zgniecenie podczas 
transportu i przenoszenia. 

„...na całym świecie nastąpiła prozdrowotna 
zmiana z gazowanych napojów bezalkoholowych 

na bardziej niegazowane i lekko gazowane 
soki i wody” 

Opakowanie pod ciśnieniem
Bez ciśnienia wewnętrznego w pełni gazowanego napoju lub 

w przypadku pojemników o coraz większych rozmiarach i coraz cieńszej 
strukturze ścian, opakowania z PET (politereftalanu etylenu) mogą być 
niestabilne. Dozowanie ciekłego azotu do wolnej przestrzeni napełnio-
nych butelek powoduje zwiększenie ciśnienia w pojemniku i zwiększa 
sztywność, co pomaga podczas pakowania i przenoszenia. Dokładnie 
określona, szybko rozprężająca się kropla ciekłego azotu jest dozowa-
na do przestrzeni nad produktem gorącym lub zimnym w lekkich opa-
kowaniach PET oraz aluminiowych puszkach i pozwala na utrzymanie 
stałego ciśnienia we wszystkich opakowaniach. Eliminuje to problemy 
z układaniem i paletyzacją. Systemy wtłaczania ciekłego azo-
tu NITRODOSE® firmy VBS służą do zwiększania ciśnienia wewnątrz 
delikatnego opakowania, takiego jak puszka i butelka PET lub zobo-
jętniania opakowania. Systemy te zapewniają najbardziej precyzyjne 
dozowanie ciekłego azotu w celu zwiększenia wytrzymałości lekkich 
opakowań napojów niegazowanych, a także wypierają tlen, aby wydłu-
żyć okres przydatności produktów do spożycia. Kropla ciekłego azotu 
jest dozowana do przestrzeni nad zawartością pojemnika przed za-
mknięciem lub uszczelnieniem, dodając wytrzymałości cienkościennym 
pojemnikom i zmniejszając zawartość tlenu w przestrzeni nad produk-
tem, który w przeciwnym razie zdegradowałby wrażliwy produkt, taki 
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jak świeży sok. Różne typy systemów wtrysku ciekłego azo-
tu NITRODOSE® są dostępne dla różnych wymagań.

Należy również wziąć pod uwagę czynnik wydajności, ponieważ 
dozowanie ciekłego azotu może potencjalnie zmniejszyć zużycie 
azotu nawet o 80%, gdy jest stosowane zamiast systemów tunelo-
wych z gazowym azotem. W czasach, gdy jakość, wartości odżywcze 
i wygoda konsumentów dominują w wymaganiach wobec branży 
spożywczej i napojów, jednocześnie obawy dotyczące środowiska 
i zrównoważonego rozwoju (szczególnie ostatnio w przypadku two-
rzyw sztucznych) dominują temat opakowań produktów, zdolność 
do dostarczenia takich rozwiązań i wydajność jest z pewnością ko-
rzystne dla obu stron. 

Inne zastosowania w branży żywności i napojów
Ten sam sprzęt, który jest używany do podnoszenia ciśnienia 

w opakowaniu, może być również używany do zobojętniania pako-
wanej żywności i azotowania piwa lub kawy, z widgetem lub bez 
niego. Systemy NITRODOSE® są używane do zobojętniania pako-
wanej żywności, co zmniejsza wchłanianie tlenu przez produkt w celu 
wydłużenia jego okresu przydatności do spożycia i pozwala zacho-
wać smak, kolor i świeżość produktu, np. w przemyśle winiarskim. 
Biorąc za przykład słoik orzeszków ziemnych, który można znaleźć 
w hotelowym minibarze, odmierzone ilości ciekłego azotu usuwają 
powietrze ze słoików i minimalizują psucie się orzeszków.

Tymczasem azotowanie piwa lub gotowych do spożycia produk-
tów kawowych daje po nalaniu gładki, kremowy produkt z atrakcyjnym 

efektem kaskady – a dodanie ciekłe-
go azotu tuż po napełnieniu zwiększa 
ciśnienie w puszkach aluminiowych. 
Zapewnia to puszce pewną sztyw-
ność, czyniąc ją bardziej stabilną, a dozowanie może również pomóc 
w zmniejszeniu ilości tlenu w przestrzeni nad produktem i pozwala 
zachować zarówno smak, jak i aromat kawy. W miarę wzrostu popu-
larności kawy parzonej na zimno coraz więcej firm decyduje się dodać 
do swojej oferty kawę z dozowanym azotem. Jeśli chodzi o piwo, to 
w browarnictwie rzemieślniczym rozwijają się również piwa w stylu 
nitro. Podobnie jak w przypadku kawy w puszce, tlen w przestrzeni 
nad powierzchnią piwa może zepsuć smak i aromat dobrze przygo-
towanego piwa. Dozowanie ciekłego azotu może to złagodzić poprzez 
zmniejszenie zawartości tlenu nad produktem – a także zapewnić ten 
sam gładki i kremowy efekt podczas nalewania. Chociaż obserwato-
rzy mogą wyraźnie wskazywać, że rozpuszczony tlen jest ściśle mo-
nitorowany i kontrolowany przez cały proces warzenia, VBS zauważa, 
że pobieranie tlenu może nastąpić podczas napełniania i dlatego 
istnieje zapotrzebowanie na skuteczne systemy NITRODOSE®.

Tabela. Porównanie systemów dozowania ciekłego azotu
Źródło: Vacuum Barrier Systems 

Minidose
Easy Dose 
G2 oraz G2 

LITE

Easy Dose 
G2

Plus

Nitrodose 
G2

Nitrodose G2 
Pro

Nitrodose G2 
Servodoser

HS Aseptic

Maksymalna szybkość dozowania 200 CPM 450 CPM 2000 CPM 450 CPM 2000CPM 2000 CPM 750 CPM

Minimalny czas dozowania 25 ms 25 ms 6 ms 25 ms 6 ms 5 ms 12 ms

Maksymalne bezpośrednie ciśnienie 
zasilania LN2

1,5 barów 1,5 barów 1,5 barów 6,9 barów 6,9 barów 6,9 barów 12 barów

Sterowanie monitorowanym  
poziomem

nie nie nie standard standard standard standard

Dokładność masy dawki
+/
5%

+/-3% +/-3%
+/
3%

+/
3%

+/-1% +/-3%
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