
Genialna jakość
Wielokrotnie nagradzane destylaty 
dzięki rozwiązaniom filtracyjnym firmy Eaton

Historia sukcesu: Destillerie 
Georg Hiebl

Lokalizacja: Haag, Austria

Zadanie: Selektywna filtracja 
destylatów

Rozwiązanie: Płyty filtracji 
wgłębnej BECO SELECT® 
A i płyty filtracji wgłębnej 
BECO® standard

Wynik: Rozwiązania filtracyjne 
dla wielokrotnie nagradzanej 
destylarni, które umożliwiają 
produkcję wysokiej jakości de-
stylatów o bogatym aromacie, 
specjalnych właściwościach 
sensorycznych i wysokiej od-
porności na zmętnienie

Dzięki płytom filtracyjnym BECO 
SELECT A i BECO standard firmy 
Eaton możemy odfiltrować do-
kładnie to, co chcemy: wydobyć 
to, co najlepsze z drobnych de-
stylatów” – podkreśla Georg 
Hiebl.

Od pokoleń tradycją jest, 
że w gospodarstwie 
Vierkanthof rodziny Hiebl 
w Mostviertel w Austrii 
produkowane są 
destylaty. Dzisiaj Georg 
i Robert Hiebl 
koncentrują się 
szczególnie na jakości 
swoich alkoholi. 
Przywiązują dużą wagę 
do dojrzałości i jakości 
surowca oraz stosują 
selektywną, 
indywidualną filtrację. 
Ich filozofia i strategia 
dowodzą, że mają rację: 
gorzelnia Georg Hiebl 
niedaleko Haag w Dolnej 
Austrii od 1997 r. 
zdobyła kilkaset medali 
dzięki swojej koncepcji 
jakości – a trend rośnie! 
Firma całkowicie polega 
na produktach 
i rozwiązaniach filtra-
cyjnych firmy Eaton.

W 1993 r. Georg Hiebl przejął 

po rodzicach gorzelnię i wraz ze 

swoim bratem Robertem nadał jej 

nowy kierunek ekonomiczny: pro-

dukcję wysokiej jakości destyla-

tów. W 1997 r. firma kupiła 150-li-

trową destylarnię i zbudowała 

nowe pomieszczenia do zaciera-

nia. Aby sprawdzić poziom jako-

ści produktów w tamtym czasie, 

bracia przekazali cztery próbki 

swoich produktów stowarzysze-

niu zajmującemu się prezentacją 

i nagradzaniem najlepszych alko-

holi. Wynik w postaci jednego 

srebrnego i dwóch brązowych 

medali był najlepszym dowodem 

na to, że firma jest już na dobrej 

drodze. Wkrótce pojawiły się ko-

lejne sukcesy; swój pierwszy zło-

ty medal otrzymali w 1999 r. Od 

tamtej pory znajdują się w gronie 

zdobywców nagród i kilkakrotnie 

byli zwycięzcami w klasyfikacji 

generalnej. W 2013 r. z przesła-

nych 52 próbek otrzymali 51 me-

dali, w tym 19 złotych, m.in. na-

grody „Brandy of the Year”, a nie-

które nawet z największą liczbą 

punktów, ustanawiając nowe re-

kordy. Po sukcesach w krajach 

niemieckojęzycznych nastąpił 

pierwszy sukces w międzynaro-

dowych konkursach, np. 

w „Międzynarodowym Konkur- 

sie Wina i Spirytusu (IWSC)” 

w Londynie, gdzie Hiebl otrzymał 

tytuł „Butikowego Destylatora 

Roku 2014”. Sekret ich sukcesu 

tkwi w doborze najlepszych su-

rowców, starannie prowadzonych 

procesach w technologii fermen-

tacji i destylacji oraz zastosowaniu 

specjalnej kombinacji rozwiązań 

filtracyjnych z Działu Filtracji 

Eaton.

Wyzwanie 
– produkty, procesy 
i właściwy instynkt

Surowiec do produkcji destyla-

tów jest decydującym kryterium ja-

kościowym: bardzo ważne jest jego 

pochodzenie–z regionu, dojrzałość 

i najwyższa jakość owoców ziarn-

kowych, pestkowych i jagodowych, 

ponieważ tylko z wysokiej jakości 

surowców: w pełni dojrzałych, zdro-

wych i czystych owoców można 

wyprodukować najlepsze destylaty. 

Po przesortowaniu owoce są roz-

drabniane, poddawane enzymacji, 

zakwaszaniu i fermentacji alkoholo-

wej z użyciem drożdży. Po fermen-

tacji alkoholowej rozpoczyna się 

proces destylacji, w którym alkohol 

jest separowany z zacieru przez 

destylację. Frakcje alkoholu dzielo-

ne są na etapy: przedgony, serce 

i pogony, przy czym rzeczywisty 

destylat pochodzi jedynie z serca. 

Czas jest kluczowym czynnikiem 

jakości procesu: najlepsze wyniki 

można osiągnąć tylko dzięki cierpli-

wości i doświadczeniu. W związku 

z tym zaleca się szczególnie powol-

ne podgrzewanie zacieru, by tylko 

lotne i niepożądane substancje, 

takie jak ester kwasu octowego i al-

dehyd octowy, zostały oddzielone 

we wstępnym etapie procesu i prze-

dostały się do przedgonu. Gdyby 

na tym etapie Mistrz destylacji zbyt 

mocno podgrzał zacier, utraciłby 

również cenne aromaty, które nale-

ży bezwzględnie zachować dla ser-

ca. Dlatego ważne jest, aby pod-

grzewanie w procesie było równo-

mierne. Serce powinno zawierać 

tylko cenne i pożądane składniki, 

takie jak substancje aromatyczne 

i alkohol spożywczy. Pogony zawie-

rają składniki o wyższej temperatu-
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rze wrzenia, są niepożądane i mu-

szą zostać oddzielone podczas 

destylacji. Po zakończeniu procesu 

destylacji i ustawieniu pożądanej 

zawartości alkoholu, Destylarnia 

Hiebl polega na rozwiązaniach filtra-

cyjnych firmy Eaton. „W tym proce-

sie kluczowe znaczenie ma duży 

wybór płyt filtracyjnych, z których 

możemy wybierać i je wzajemnie 

łączyć” – wyjaśnia Georg Hiebl. 

„Korzystamy z szerokiej gamy roz-

wiązań filtracyjnych firmy Eaton 

i zawsze jesteśmy bardzo dobrze 

poinformowani, co stanowi szcze-

gólną wartość dodaną dla naszych 

wysokich standardów”.

Rozwiązanie – filtry 
i kombinacje filtrów 
firmy Eaton 
dla wymagających

Z kilkoma wyjątkami (gdzie 

w zasadzie nie ma filtracji), więk-

szość produktów jest filtrowana. 

Płyty filtracyjne BECO SELECT 

i BECO standard służą do usuwa-

nia niepożądanych substancji z de-

stylatu. Przez-naczone są one do 

wymagających filtracji wysokojako-

ściowych alkoholi i zapewniają 

destylatom stabilność barwy, sma-

ku i aromatu.

Płyty filtracyjne wgłębne BECO 

SELECT A o nominalnej wielkości 

porów 0,8 µm lub 2,5 µm idealnie 

nadają się do filtracji zachowującej 

aromat. Osiąga się to dzięki wyso-

kiej zdolności adsorpcji długo– 

i średniołańcuchowych estrów 

kwasów tłuszczowych, które powo-

dują zmętnienie w wyższych tem-

peraturach filtracji, niskiej adsorpcji 

krótkołańcuchowych cennych es-

trów kwasów tłuszczowych oraz 

wysokiej zdolności adsorpcji olejów 

fuzlowych i olejków eterycznych. 

Ponadto umożliwiają niezawodne 

oddzielanie od drobnego do gru-

boziarnistego osadu koloidalnego 

i minimalizują wytrącenia krystalicz-

ne, takie jak zmętnienie wapnia 

i magnezu, zmętnienie metali i czą-

stek węgla. Jest to możliwe dzięki 

strukturze porów i zastosowaniu 

wysokiej jakości surowców do pro-

dukcji płyt filtracyjnych. Wykonane 

są z czystych i naturalnych mate-

riałów z kationowymi nośnikami 

ładunku, takimi jak drobno fibrylo-

wane włókna celulozowe z drewna 

liściastego i iglastego, ziemia 

okrzemkowa i perlit. Ponadto mają 

niską zawartość jonów wapnia, 

magnezu i żelaza, aby uniknąć póź-

niejszego zmętnienia i umożliwiają 

filtrację przyjazną dla barwy dzięki 

minimalnej adsorpcji w obrębie 

płyt. To ważny aspekt, ponieważ 

zachowanie naturalnej barwy de-

stylatów dojrzewających w becz-

kach, likierów czy innych koloro-

wych alkoholi wspomaga ich 

optyczną jakość.

Płyty filtracyjne z serii BECO 

standard firmy Eaton zapewniają 

wielkość mikronażu od 0,1 µm do 

4,0 µm. Gradacja ta pozwala na 

bardzo precyzyjne dopasowanie 

filtrów do odpowiednich indywidu-

alnych wymagań. Stosowane są do 

filtracji od zgrubnej do dokładnej, 

a dzięki strukturze wewnętrznej 

o dużej objętości mają wysoką 

zdolność pochłaniania osadu i dla-

tego idealnie nadają się do filtracji 

od grubych do nawet najdrobniej-

szych cząstek.

Filtracja w Destylarni Hiebl pro-

wadzona jest w temperaturze od 4 

do 8 °C tak, by maksymalnie chro-

nić aromaty filtrowanych destyla-

tów. W teście stosuje się filtry o róż-

nej wielkości porów, a następnie 

w ślepej degustacji ocenia się ja-

kość filtratu. Wtedy jest jasne, które 

filtry i ich kombinacje są idealnie 

dopasowane do odpowiednich wy-

magań poszczególnych destyla-

tów, ponieważ właściwy dobór filtra 

zależy od wielu indywidualnych 

czynników, takich jak: rodzaj i róż-

norodność owoców, obróbka me-

chaniczna, obróbka enzymatyczna, 

czas, przebieg i intensywność pro-

cesu destylacji. Do przeprowadze-

nia procesu filtracji przy odpowied-

nio niskim ciśnieniu stosowana jest 

bardzo delikatna pompa, dzięki 

czemu destylaty pozostają stabilne 

nawet przy dokładnych płytach, 

które są używane tylko do bardzo 

powolnego filtrowania.

Podstawowym celem braci 

Hiebl jest dalsze poprawianie natu-

ralnych aromatów i smaku za po-

mocą ukierunkowanej filtracji, 

a tym samym osiągnięcie dosko-

nałych wyników. Tony wtórne zwa-

ne „woalami” maskujące pożądane 

aromaty, jak również gorzkie – po-

zostające na podniebieniu, zostają 

zredukowane, dzięki czemu właści-

wy aromat i zapach powinny zostać 

zachowane, a lekkie nuty goryczki, 

które przyczyniają się do pełni sma-

ku, nadal pozostają wyczuwalne. 

Ważne jest również, aby na pod-

niebieniu wyczuwać wyraźny owo-

cowy smak, na przykład w brandy 

gruszkowej Williams Christ. „Dzięki 

płytom filtracji wgłębnej BECO 

SELECT A i BECO standard firmy 

Eaton jesteśmy w stanie zrobić do-

kładnie to, co chcemy osiągnąć 

w zakresie filtracji: wydobyć to, co 

najlepsze z drobnych destylatów”, 

podkreśla Georg Hiebl.

 
Wynik – całkowicie 
szlachetny

Najlepsze wyniki są osiągane 

dzięki rozwiązaniom filtracyjnym 

firmy Eaton i ich selektywnemu 

zastosowaniu opartemu na bardzo 

wysokim i indywidualnym poziomie 

wiedzy firmy Hiebl. Udane połącze-

nie, którego sukces został nagro-

dzony i udowodniony setki razy. 

Ambitny cel, jaki postawiła sobie 

firma Hiebl, został osiągnięty i bę-

dzie kontynuowany – produkcja 

najlepszych destylatów. W procesie, 

którego nie można skopiować, sta-

je się szczególnie jasne, że oprócz 

czynnika czasu, który znajduje od-

zwierciedlenie również w niskiej 

prędkości filtracji, istotną rolę odgry-

wa temperatura oraz dobór i kom-

binacja płyt filtracyjnych. Ze wzglę-

du na zdolność braci Hiebl do ko-

ordynowania tych parametrów 

w ukierunkowany sposób, tworzone 

są produkty o czystym aromacie 

i smaku, specjalnych właściwo-

ściach sensorycznych i wysokiej 

odporności na zmętnienie.

 

BECO® i BECO SELECT® A są za-

strzeżonymi znakami towarowymi 

firmy Eaton.

Wnioski

„W tym procesie szczególnie 

ważny jest duży wybór różnorod-

nych płyt filtracyjnych, z których 

możemy wybierać właściwe i od-

powiednio je łączyć” - wyjaśnia 

Georg Hiebl. „Korzystamy z szero-

kiej gamy rozwiązań filtracyjnych 

firmy Eaton, ceniąc sobie obsługę 

oraz informacje o najnowszych 

osiągnięciach, co stanowi szcze-

gólną wartość dodaną dla naszych 

wysokich standardów”.

Płyty filtracyjne BECO SELECT 

A chronią wysokiej jakości składni-

ki szlachetnych alkoholi, zapewnia-

ją stabilność barwy, niezmienny 

smak i stały aromat dzięki prawie 

całkowitemu wyeliminowaniu przy-

czyn zmętnienia.

Płyty filtracji wgłębnej BECO SELECT® A

der eigentliche Brennprozess, 
bei dem der genussvolle 
Alkohol aus der Maische durch 
Destillation gewonnen und 
aufkonzentriert wird. Dieser 
Prozess unterteilt sich in Vor
lauf, Mittellauf und Nachlauf, 
wobei der Mittellauf das 
eigentliche Destillat ist. Ein 
wesentlicher Faktor beim 
Brennen ist die Zeit: nur mit 
Geduld und Erfahrung lassen 
sich beste Ergebnisse erzielen. 
Entsprechend wird besonders 
langsam angeheizt, so dass im 
Vorlauf nur die leicht flüchtigen 
und unerwünschten Stoffe wie 
Essigsäureester und Acetalde
hyd abgetrennt werden. Würde 
der Brennmeister in diesem 
Prozess schritt zu stark heizen, 
gingen auch wertvolle Aromen 
verloren, die für den nach
folgenden Mittellauf unbedingt 
erhalten werden müssen. 
Dementsprechend wichtig ist 
es, gleichmäßig weiter zu 
heizen. Hier sind nun die 
wertgebenden und gewünsch
ten Bestandteile, wie die 
Aromastoffe und der Trink
alkohol, enthalten. Der folgende 
Nachlauf enthält schwerer 
siedende Bestandteile und ist 
für die hohe Qualität des 
Endproduktes unerwünscht 
und muss bei der Destillation 
abgetrennt werden. Bei dem 
nach der anschließenden 
Destillatlagerung und dem 
Einstellen auf Trinkstärke 
folgenden Filtrationsvorgang 
vertraut die Destillerie Hiebl auf 
die Filtrationslösungen von 
Eaton. „Für diesen Prozess ist 
es ausschlaggebend, eine 
große Auswahl an abgestuften 
Filterschichten zur Verfügung zu 
haben, aus denen wir 
selektieren und kombinieren 
können“, erläutert Georg Hiebl. 
„Wir greifen auf das umfang
reiche Sortiment der Filtrations
lösungen von Eaton zurück und 
werden zudem immer sehr gut 
beraten und über neueste 
Entwicklungen informiert, was 
für unseren hohen Anspruch 
einen besonderen Mehrwert 
darstellt.“

Lösung
Bis auf wenige Ausnahmen (bei 
denen grundsätzlich keine Filtra

tion erfolgt) wird der Großteil 
der Produkte filtriert. Zum Ein
satz kommen BECO SELECT 
A-Tiefenfilterschichten sowie 
Filter der BECOStandardrei
he, um die unerwünschten 
Substanzen aus dem Destillat 
zu entfernen. Sie dienen der 
anspruchsvollen Filtration hoch
wertiger Spirituosen und bieten 
Brennern Beständigkeit in 
Farbe, Geschmack und Aroma.

Die BECO SELECT A
Tiefenfilterschichten, mit 
einer nominellen Abscheide
rate von 0,8 µm oder 2,5 µm, 
sind ideal geeignet für die 
aromaschonende Filtration. 
Erreicht wird dies durch die 
hohe Adsorptionskapazität für 
trübungsverursachende lang 
und mittelkettige Fettsäureester 
bei höheren Filtrationstempera
turen, der geringen Adsorption 
kurzkettiger wertgebender 
Fettsäureester sowie der hohen 
Aufnahmekapazität für Fuselöle 
und ätherische Öle. Zudem 
ermöglichen sie eine sichere 
Abtrennung feinkolloidaler bis 
grobdisperser Trubstoffe und 
minimieren kristalline Aus
scheidungen wie Kalzium  
und Magnesiumtrübungen,  
Metalltrübungen und Kohle
partikel. Möglich macht dies 
das Porengefüge sowie die 
Ver wendung hochwertiger Roh
stoffe der Tiefenfilter schichten. 
Sie werden aus reinen und 
natürlichen Materialien mit 
kationischen Ladungs trägern, 
wie fein fibrillierte Zellulose
fasern von Laub und Nadel
hölzern, Kieselgur und Perlite, 
hergestellt. Zudem weisen 
sie einen niedrigen Ge halt an 
Kalzium, Magnesium und 
Eisenionen zur Ver meidung 
von Nachtrübungen auf und er
möglichen eine farbschonende 
Filtration durch minimale Farb
adsorption in der Tiefenfilter
schicht. Ein wichtiger Aspekt, 
denn der Erhalt der natürlichen 
Farbe fassgelagerter Brände, 
Liköre oder anderer farbiger 
Spirituosen unterstützt ihre 
optische Qualität.

Eine lückenlose Abstufung in 
einem Abscheidebereich von 
0,1 µm bis 4,0 µm bieten die 
Tiefenfilterschichten der BECO-
Standardreihe von Eaton. Durch 

diese Abstufungen ermöglichen 
die Filter eine sehr exakte An
passung an die jeweilige indivi
duelle Anforderung. Sie dienen 
der Grob- bis Feinfiltration und 
verfügen dank ihres großvolu
migen Hohlraumgefüges über 
eine hohe Trubaufnahme
kapazität und eignen sich somit 
ideal für die Filtration grober bis 
feinster Partikel.

Filtriert wird in der Destillerie 
Georg Hiebl bei aromascho
nenden 4 bis 8 °C mit teilweise 
sehr groben Filtern. Pro Brand 
kommen zwei bis fünf verschie
dene Filterstärken im Test zum 
Einsatz und das Filtrat wird mit
tels Blindverkostung probiert. 
Dann steht fest, welche Filter 
und Filterkombinationen ideal 
für die jeweiligen Anforderun
gen des einzelnen Destillates 
geeignet sind. Denn die pas
sende Filterstärke ist von sehr 
vielen individuellen Faktoren, 
wie der Fruchtart und sorte, 
der mechanischen Verarbei
tung, dem enzymatischen Auf
schluss, der Ansatzstärke und 
dauer sowie der Brennstärke 
und dem Brennverfahren 
abhängig. Damit die Destillate 
auch bei gröberen Schichten, 
mit denen nur sehr langsam 
filtriert wird, stabil bleiben, wird 
eine sehr schonende Pumpe 
eingesetzt, um mit entsprech
end geringem Druck den Filtra
tionsprozess durchzuführen.

Das oberste Ziel der Gebrüder 
Hiebl ist es, mittels einer gezielt 
abgestimmten Filtration den im 
Destillat bereits vorhandenen 
Geruch und Geschmack noch 
weiter zu verbessern und so 
ausgezeichnete Ergebnisse 
zu erzielen. Aroma kaschier
ende Nebentöne, so genannte 
„Schleier“, sowie ein bitteres, 
belegendes Gefühl am Gaumen 
werden reduziert, wobei Aroma 
und Geruch geschont und 
leichte bis mittlere Bitternoten, 
die zur Fülle beitragen, erhalten 
bleiben sollen. So ist es zusät
zlich wichtig, den prägnant 
fruchtigen Druck am Gaumen, 
beispielsweise beim Williams 
Christ BirnenBrand, beizube
halten. „Mit den BECO SELECT 
A-Tiefenfilterschichten und der 
BECOStandardreihe von Eaton 
gelingt uns bei der Filtration 

genau das, was wir erreichen 
wollen: Aus edlen Destillaten 
das Beste herausholen“, betont 
Georg Hiebl.

Ergebnis
Erzielt werden diese 
An forde rungen dank der 
Filtrationslösungen von Eaton 
und deren selektiver Einsatz 
basierend auf dem sehr hohen 
und individuellen Kenntnisstand 
der Hiebls. Eine gelungene 
Kombination, deren Erfolg 
hundertfach ausgezeichnet und 
belegt ist. Das anspruchsvolle 
Ziel, welches sich die Destillerie 
gesetzt hatte, wurde erreicht 
und wird weiterhin verfolgt: Die 
Herstellung edelster Brände. 
An dem Prozess, welcher in 
dieser Form nicht kopierbar 
ist, wird besonders deutlich, 
dass neben dem Faktor Zeit, 
der sich auch in der geringen 
Filtrationsgeschwindigkeit zeigt, 
ebenso die Temperatur sowie 
die Wahl und Kombination der 
Filterschichten eine wesent liche 
Rolle spielen. Aufgrund der 
Fähigkeit der Gebrüder Hiebl, 
diese Parameter gezielt aufein
ander abstimmen zu können, 
entstehen Produkte mit viel 
Aroma und Geschmack, einer 
besonderen Sensorik sowie 
einer hohen Stabilität gegen 
Trübungen, so dass reine, klare 
und nachweislich hochwertige 
Brände mit „geistreicher 
Qualität“ entstehen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns 
per E-Mail unter filtration@eaton.com oder online 
unter eaton.com/filtration
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wünschenswert sein können, falls spezifische oder außergewöhnliche 
Umstände vorliegen, beziehungsweise aufgrund von geltenden Gesetzen 
oder behördlichen Bestimmungen.

Nordamerika 
44 Apple Street  
Tinton Falls, NJ 07724
Gebührenfrei: 800 656-3344 
(nur innerhalb Nordamerikas)
Tel: +1 732 212-4700

Europa/Afrika/Naher Osten  
Auf der Heide 2 
53947 Nettersheim, Deutschland
Tel: +49 2486 809-0

Friedensstraße 41  
68804 Altlußheim, Deutschland
Tel: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24 
55450 Langenlonsheim, Deutschland
Tel: +49 6704 204-0

China
No. 3, Lane 280, 
Linhong Road  
Changning District, 200335  
Shanghai, P.R. China
Tel: +86 21 5200-0099

Singapur
4 Loyang Lane #04-01/02  
Singapur 508914
Tel: +65 6825-1668

Brasilien
Av. Julia Gaioli, 474 – Bonsucesso 
07251-500 – Guarulhos, Brasilien
Tel: +55 11 2465-8822

BECO SELECT A-Tiefenfilterschichten

Erhalten hochwertige Inhaltsstoffe edler 
Spirituosen und bieten gleichbleibende 
Farbe, gleichbleibenden Geschmack 
und gleichbleibendes Aroma indem sie 
Trübungsursachen nahezu vollständig her-
ausfiltrieren.

Szczegółowe informacje: 

Eaton Filtration (Poland) Sp. z o.o. 
Milczany 79, 27-600 Sandomierz, 
Poland 
Tel: +48 15 832 52 66 
Mobile:+48 604 501860 
JanuszMazur@eaton.com 
www.eaton.com/filtration 
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