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אתגר טמפו משקאות 
חסימת אור אולטרה סגול באריזת זכוכית לבירה 

רקע 
רוב בקבוקי הבירה עשויים מזכוכית כהה (חומה או ירוקה). הסיבה היא הצורך להגן על הבירה מפני אור - 

  .(UV) בעיקר אור אולטרה סגול
בירה עשויה ממים, לתת דגנים (שעורה, חיטה, שיבולת שועל וכד'), כשות (פרח של שיח מטפס) ומותססת 

בעזרת שמרי בירה. 
כשות מעניק לבירה מרירות וארומה אופייניות, ומשמש כנוגד חימצון טבעי המאריך את חיי המדף של 

  .UV הבירה. הבעיה היא שכשות רגיש מאוד לאויר ולאור. בפרט אור
חשיפה לאור מעוררת תהליך כימי הפוגע בטעם ובארומה של הבירה. מניסיוננו, גם תוצרי לתת רגישים 

לאור ובלא קשר לנוכחות כשות, מפתחים בחשיפה לאור (ללא חשיפה לחמצן או אויר) טעמי וריחות לוואי. 

תיאור האתגר 
בירה או תירוש של בירה (beer mash) לפני תסיסה, רגישים לאור UV הגורם לשרשרת תהליכים כימיים 

המייצרים טעמי לוואי לא רצויים. הבולטים שבהם הם: 

  .UV ריח לוואי הנוצר מחשיפת כשות או חומצות אלפא שמוצו מכשות לאור – Skunk או Lightstruck

ריחות גופריתיים (DMTS ו-DMDS) – מזכירים כרוב כבוש, ירקות ירוקים מבושלים או בצל הנוצרים 
מחשיפה לאור של לתת וכשות. 

התגובה נוצרת מחשיפה לאורכי גל הנמוכים מ-400 ננומטר בעוצמה מסויימת. 
בבקבוק שקוף או ירוק ללא הגנה, מספיקה חשיפה של פחות משעה לאור שמש או פלוארסצנט ישיר על 

מנת להתחיל את השרשרת ולייצר ריח לוואי מסריח. חשיפה ארוכה/חזקה יותר, תגביר את הסרחון. 

נתונים וקישורים חיצוניים 
התחלה של הבנת הבעיה אפשר לקבל בלינק הבא: 

https://www.popsci.com/science/article/2013-01/beersci-why-you-should-never-drink-beer- 
 clear-glass-bottle

טמפו ביצעה בדיקות של בקבוק שנחשף לאור בהשוואה לבקבוק רפרנס שנשמר בחושך או מכוסה בנייר 
כסף. נבדקו המצבים הבאים: 
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תוצאהמילויסוג בקבוק

מסריח בחשיפה לאורמשקה מסונן מקו מילויבקבוק בירה סטנדרטי שקוף

מסריח בחשיפה לאורמשקה מסונן מקו מילויבקבוק בירה סטנדרטי ירוק

תקין בחשיפה לאורמשקה מסונן מקו מילויבקבוק בירה סטנדרטי חום

משקה מסונן מקו מילוי בתוספת בקבוק בירה סטנדרטי ירוק
(ppm 10) ביסולפיט

מסריח בחשיפה לאור

משקה מסונן מקו מילוי בתוספת בקבוק בירה סטנדרטי ירוק
(ppm 150) C ויטמין

מסריח בחשיפה לאור

משקה מסונן מקו מילוי בתוספת בקבוק בירה סטנדרטי ירוק
(ppm 4) נחושת סולפאט בפטהידראט

מסריח בחשיפה לאור

בקבוקים שקופים של יצרני 
UV זכוכית אחרים ללא הגנת

מסריח בחשיפה לאורמשקה מסונן מקו מילוי

בקבוק שקוף עם שרוול אטום 
לאור

תקין בחשיפה לאורמשקה מסונן מקו מילוי

מסריח בחשיפה לאורמשקה מסונן מקו מילויבקבוק שקוף עם שרוול שקוף

בקבוק שקוף עם שרוול חצי 
שקוף - חלבי

מסריח בחשיפה לאור לאחר יותר משקה מסונן מקו מילוי
זמן

תקין בחשיפה לאור – אבל משקה מסונן ידנית במילוי מעבדהבקבוק בירה סטנדרטי ירוק
מחומצן

משקה מסונן מקו מילוי שעבר ביעבוע בקבוק בירה סטנדרטי ירוק
של CO2 כדי לנדף את הסרחון 

מסריח בחשיפה לאור

משקה מסונן מקו מילוי שנפתח והוצא בקבוק בירה סטנדרטי ירוק
ממנו 20% מהמשקה

תקין בחשיפה לאור 

בקבוק בירה כבד ועבה יותר  
בנפח 0.5 ליטר

מסריח בחשיפה לאור לאחר יותר משקה מסונן מקו מילוי אחר 
זמן

כנראה תקין. האור לא חדר משקה לא מסונן מקו מילויבקבוק בירה סטנדרטי ירוק
למשקה כי המשקה עכור

תקין בחשיפה לאורמשקה כהה (נשר מאלט)בקבוק בירה סטנדרטי ירוק

מספק הגנה חלקית בחשיפה משקה צבוע בצבע כתוםבקבוק בירה סטנדרטי ירוק
לאור

מספק הגנה חלקית בחשיפה משקה מסונן מקו מילויבקבוק vertoPack ירוק כהה
לאור

בקבוק vertoPack שקוף עם 
UV חסימת

מספק הגנה חלקית בחשיפה משקה מסונן מקו מילוי
לאור



POWERED BY

בדיקות במעבדה חיצונית זיהו בבקבוקים בהם נוצר סירחון בחשיפה לאור התרכובות הבאות: דימתיל 
דיסולפיד, דימתיל טריסולפיד, מתאן אתיול. תרכובות נדיפות מאוד. חשיפה של דקות בודדות לאויר מנדפת 

אותן (ואת ריח הלוואי) אבל גם מחמצנת את המוצר. 
בדיקות מיקרו פנימיות וגם במעבדה חיצונית הוכיחו שהסרחון לא נובע מזיהום מיקרוביאלי. 

תוצרים מבוקשים 
אנו מחפשים פתרון כלכלי, ישים טכנולוגי ותעשייתי לחסימת אורכי גל מסויימים של אור על מנת לאפשר 
יצור בירה או משקאות דומים לה בבקבוק שקוף מבלי לפגוע באיכות המוצר, כלומר שאיכות המוצר לאורך 

כל חיי המדף שלו לא תיפול מבקבוק חום, פחית או כל אריזה חוסמת אור אחרת. 

הפתרון צריך להיות:  
ישים תעשייתית, כלומר מתאים לתהליכי יצור תעשייתיים של בקבוקי זכוכית, PET ו/או קוי מילוי •

סטנדרטיים של בירה. בכלל זה קצב יצור, עמידות לטמפרטורות של 0 עד 80 מע"צ. במקרה של רכיב 
בניפוח אז עמידות לטמפורטורות של 0 עד 130 מע“צ. 

זול דיו על מנת לא לייקר את תהליך היצור או האריזה. •

הפתרון יכול להיות:  
עיצובי: למשל טקסטורה על הבקבוק ששוברת את האור באורכי הגל הבעייתיים ובכך מגינה על המשקה •

– כל עוד ניתן לייצר אותו בתבניות סטנדרטיות והבקבוק יוכל לעבור בקו מילוי רגיל. או מארז חכם 
לבקבוקים המגן עליהם מחשיפה לאור. 

אופטי: למשל גוון זכוכית שנראה שקוף או כמעט שקוף לעין אנושית אך חוסם את אורכי הגל הבעייתיים. •
קשור לציפוי הבקבוק למשל שרוול פלסטי או שרוול מודפס לבקבוק שחוסם את אורכי הגל הבעייתיים •

כל עוד השרוול ותהליך השירוול מתאימים לסטנדרטים הקיימים בתעשייה. 
הפתרון יכול להיות בחומרי עזר ביצור כל עוד אינם רכיבים במוצר. •

הפתרון לא יכול להיות:  
שינוי של רכיבי או חומרי הגלם מהם מיוצרים הבירה או המשקה. כלומר לא ניתן להחליף את הכשות או •

הלתת ולא ניתן להוסיף תוספים לבירה על מנת "להגן" עליה. 

הפתרון צריך לכלול תוכנית ביצוע מפורטת, אך בו זמנית להיות פשוט ככל האפשר. במידת האפשר, נדרש 
להכין אב טיפוס או המחשה לפיתוח העתידי. 

מסריח בחשיפה לאור לאחר יותר משקה מסונן מקו מילויבקבוק עם תוית בתוך שישיה
זמן (בעיקר בבקבוקים הקיצוניים)

בקבוק זכוכית ירוק עם דוגמת 
טקסטורה של חספוס על 

הדופן

מספק הגנה חלקית בחשיפה משקה מסונן מקו מילוי
לאור
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קריטריונים להערכה 
רלוונטיות 

האם הפתרון עובד. כלומר, האם בירה ו/או משקאות אחרים הנארזים באריזה זו בתהליך תעשייתי •
סטנדרטי, מספקים הגנה טובה יותר מפני אור שמש/פלואורסצנט בהשוואה לבקבוק שקוף ו/או ירוק. 

ישימות 
האם ניתן באופן ריאלי להטמיע את התהליך או הטכנולוגיה בקו יצור סטנדרטי של בקבוקי זכוכית או בקו •

מילוי משקאות? 
אם קיים פיתוח טכנולוגי נדרש, מה מידת המורכבות שלו? •

חדשנות 
עד כמה הרעיון יצירתי ומעניין? •
עד כמה הוא מיישם מתודולוגיות ותפישות חדשות לארגון? •
• ?(disruption) האם יש ברעיון מרכיבים של שיבוש

הערכה כללית 
האם אפשר לדמיין את הרעיון מוטמע בעולם הבירה? •
האם הצוות הצליח לשכנע? •

בעלי האתגר  
אורן אבראשי, מנהל חדשנות ופיתוח עסקי בטמפו 

קטי זלדיץ' – מהנדסת פיתוח אריזה בטמפו 
מרינה זלצר – טכנולוגית בירה ראשית בטמפו 

אבי נבון – מהנדס המפעל בטמפו. 
אוולין חיים – טכנולוגית משק"ל ראשית בטמפו 

מנטורים 
אורן אבראשי, מנהל חדשנות ופיתוח עסקי בטמפו 

קטי זלדיץ' – מהנדסת פיתוח אריזה בטמפו 


