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Branża browarnicza i  mleczarska – to 
dwaj „bohaterowie” pierwszego wyda-

nia magazynu „Kierunek Spożywczy” w tym 
roku. Dodam, że wydania specjalnego, 
w  wersji onlinowej. Chcieliśmy bowiem, 
żeby i  forma czasopisma, i  jego meryto-
ryczna treść dostosowane były do innych 
przedsięwzięć realizowanych przez wy-
dawnictwo BMP w 1 kwartale br., w którym 
przeprowadzimy m.in. dwa webinaria dla 
ww. branż („Wiosenne Spotkanie Browarni-
ków” oraz „Nowoczesna Produkcja Mleka”)

Na łamach magazynu zatem sporo 
o  perspektywach rynku mleczar-

skiego w  Polsce – o  czym rozmawiamy 
z Marcinem Hydzikiem, prezesem Związku 
Polskich Przetwórców Mleka. Wśród tek-
stów bardziej technicznych, w  powyższej 
tematyce branżowej, zwracającym uwagę 
materiałem jest na pewno artykuł Artura 
Kubajka – „Polska mleczarnia u  podnóża 
Kilimandżaro”.

A jak wygląda obecnie branża browarni-
cza? O trendach na polskim rynku piwa, 

w tym o skłanianiu się konsumentów ku 
ciekawym piwnym „nowościom”, wspo-
mina Maciej Chołdrych. Skoro o trendach 
mowa to wypada odnotować, że rozwijający 
się od kilku lat rynek piwa bezalkoholo-
wego ma się dobrze i  odnotował kolejny 
wzrost. W publikowanym przez nas rapor-
cie Kompani Piwowarskiej możemy prze-
czytać m.in. o  profilu konsumenta, który 
taki trunek wybiera.

Tymczasem za nami trudny rok. Pande-
mia odcisnęła piętno na całej światowej 

gospodarce. Poza nowymi, „koronawi-
rusowymi” wyzwaniami wciąż pozostają 
te „stare”, jak na przykład konieczność 
oszczędzania mediów, zagospodarowania 
odpadów, wdrażania GOZ itd. 

Nie ma wątpliwości, że gospodarka 
odpadami staje się coraz bardziej klu-

czowym i  palącym problemem. Polecam 
w tym kontekście artykuł Mariana Pana-
siewicza („Zagospodarowanie produktów 
ubocznych w przetwórstwie mleka”) oraz 
Agnieszki Nawirskiej-Olszańskiej („Odpady 
z browaru”). 

Płynnie przechodząc do tematyki efek-
tywności energetycznej, interesującym 

materiałem jest publikowane na łamach 
„KS” opracowanie: „Kaskadowa waloryza-
cja odpadów browarniczych jako przykład 
źródła energii w układach energetyki roz-
proszonej”, autorstwa studentów i dokto-
rantów Politechniki Wrocławskiej. 

Co zrobić, aby zakład był najbardziej efek-
tywny energetycznie? Tego dowiemy 

się z  kolei z  materiału Patryka Gawrona: 
„Zużycie mediów – strategia KPI”. Polecam 
też materiał „Społeczny aspekt efektywno-
ści” – rozmowę z  Andrzejem Gantnerem  
– dyrektorem generalnym Polskiej Fede-
racji Producentów Żywności.

Piwo i mleko – online
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POLSKA MLECZARNIA POD KILIMANDŻARO

U podnóża najwyższej na świecie samotnej góry Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia od 
dwóch lat pomaga spółdzielniom mleczarskim rozwijać działalność. Więcej na stronie 20

Fot. Gonia Zduńczyk



R O Z M A I T O Ś C I

europejskich 
konsumentów 
deklaruje, że 
ufa rolnikom. 
Ze wszystkich 
podmiotów 

sektora 
spożywczego 
rolnicy cieszą 

się największym 
zaufaniem opinii 

publicznej
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„
Wina lodowe są 
unikatowe na 

skalę światową. 
Ze względu 

na nietypowe 
warunki 

klimatyczne 
potrzebne do 
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produkcja 

jest niezwykle 
ryzykowna. Jeżeli 

temperatura 
nie spadnie do 

określonego 
poziomu, to grona 

pozostawione 
na krzakach 
zmarnują się 

– Mikołaj Kondrat,
 prezes 

KondratWina 
Wybrane.
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67%                            

Z  P O R T A L U  K I E R U N E K S P O Z Y W C Z Y . P L

Aż 

C I E K A W O S T K A

Ile kofeiny jest w kawie bezkofeinowej?

Dla kawoszy nie ma nic lepszego od filiżanki 
parującej kawy. Sam jej zapach, tuż po zmieleniu, 
przyciąga jak magnes. Już kilka łyków natychmiast 
przywraca nam energię i rozjaśnia umysł. Znikają 
stres i zmęczenie. Niektórzy przypisują wszystkie 
te niezwykłe właściwości kawy wyłącznie zawartej 
w niej kofeinie. Jednak czy kawa zawdzięcza 
swoją cudowną moc tylko tej substancji?

Jeżeli głównym celem porannej latte lub 
popołudniowego cold brew jest spożycie kofeiny, 
to tak – jej brak może być odczuwalny. Jeśli 
jednak należysz do osób, którym kofeina szkodzi 
lub po prostu kochasz ten smak i chcesz się nim 
delektować nawet późnym wieczorem, wersja 
bezkofeinowa to dla ciebie idealne rozwiązanie. 
Kawa bezkofeinowa nie jest całkowicie wolna od 
kofeiny. W rzeczywistości zawiera różne ilości tej 
substancji, zwykle około 3 mg na filiżankę. Dla 
porównania, przeciętna filiżanka zwykłej kawy to 
około 70-140 mg kofeiny – w zależności od rodzaju 
kawy, metody przygotowania i wielkości naczynia, 
w której jest spożywana. Tak więc, nawet jeśli 
kawa bezkofeinowa nie jest całkowicie wolna 
od kofeiny, jej ilość jest zwykle bardzo mała. 
W ciągu ostatnich kilku dekad przetwarzanie 
kawy bezkofeinowej przeszło długą drogę. Ta 
obecnie dostępna nie jest słaba, mdła ani gorzka. 
Przykładem takiej kawy może być Decaf Colombia 
Excelso, którą można pić przez cały dzień. Do 
dekofeinizacji wykorzystano w niej wyłącznie 
najwyższej jakości zielone ziarna, co znajduje wyraz 
w niebywałej głębi aromatu i smaku tej kawy.

Źródło i fot: informacja prasowa
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CO BĘDZIEMY JEŚĆ W 2021 ROKU?

Jednym z najsilniejszych trendów, który swój początek 
ma w lockdownie, a z pewnością znajdzie przedłużenie 
w 2021 r., jest gotowanie w domu. Zamknięcie 
restauracji, praca zdalna i domowa kwarantanna 
sprawiły, że ludzie zaczęli intensywniej działać we 
własnej kuchni. W wielu ankietach przeprowadzanych 
w okresie pandemii to właśnie samodzielne 
przygotowywanie posiłków było wskazywane 
jako główna zmiana nawyków żywieniowych.
Jemy również mniej mięsa, a więcej warzyw i owoców. 
Trend na ograniczanie ilości zjadanego mięsa 
zauważalny jest od kilku lat i cały czas przybiera na sile. 
W 2021 r. można spodziewać się coraz większej liczby 
osób, które zrezygnują z jedzenia mięsa całkowicie 
lub częściowo zastąpią je produktami pochodzenia 
roślinnego. Rosnąca popularność wegetarianizmu 
wynika z przyczyn światopoglądowych, troski 
o środowisko naturalne, ale też aspektów zdrowotnych.

Źródło i fot.: informacja prasowa

PODATEK CUKROWY W MAŁYCH 
SKLEPACH – CENY ROSNĄ WOLNIEJ 
NIŻ W SIECIÓWKACH

Po wejściu podatku cukrowego, ceny w handlu tradycyjnym 
rosną, ale stopniowo i z mniejszą siłą niż w dużych sieciach. 
Najwyższe wzrosty odnotowały segmenty napojów 
gazowanych smakowych oraz napojów typu cola (średnie 
wzrosty cen o około 5-7%). Produkty, będące liderami 
w swoich segmentach, odnotowały wzrosty na poziomie 
10-15%. W przypadku pozostałych grup, średnie ceny 
wzrosły maksymalnie o 3% – wynika z danych M/platform 
zrzeszającej 12 tysięcy małych sklepów detalicznych.
Nie wszędzie jednak zmiany cen w związku z podatkiem 
cukrowym wprowadzono równie szybko i z tą samą siłą. Jak 
wynika z danych paragonowych z M/platform, w sklepach 
handlu tradycyjnego ceny napojów objętych nowym 
podatkiem rosną 
na razie w znacznie 
wolniejszym tempie.

Źródło i fot.: 
informacja prasowa

STOWARZYSZENIE 
PRODUCENTÓW 
PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH

Na polskim rynku pojawiła się nowa 
organizacja branżowa – Stowarzyszenie 
Producentów Produktów Zbożowych 
(SPPZ). Podmiot zrzeszający kluczowych 
polskich producentów kasz oraz płatków 
zbożowych będzie działać na rzecz 
ochrony środowiska i zdrowia, a także 
rozwoju nowych technologii produkcji. 
Jednym ze strategicznych obszarów 
funkcjonowania Stowarzyszenia będzie 
promowanie kategorii kasz i płatków 
zbożowych, realizowane m.in. poprzez 
kampanię edukacyjną, popularyzującą 
wiedzę o tych produktach.

Źródło i fot: informacja prasowa

BUH PILS Z DODATKIEM 
SUSZU KONOPNEGO

Spółka Przyjazne 
Państwo, po 
grudniowym sukcesie 
swojego pierwszego 
piwa kraftowego 
BUH, wypuściła 1 
lutego kolejną markę 
BUH PILS w wersji 
bez dodatku suszu 
konopnego oraz tydzień 
później BUH PILS z 
jego dodatkiem. Oba nowe piwa kraftowe zapewnią swoim 
konsumentom moc wrażeń smakowych i zapachowych. 
Jednocześnie, realizując złożone w ubiegłym roku 
obietnice, Przyjazne Państwo rozpoczyna intensywne 
prace nad stworzeniem warunków prawnych dla legalnej 
sprzedaży piwa z zawartością CDB na polskim rynku.
Jego publiczna premiera w sklepach będzie możliwa dopiero 
po uzyskaniu formalnej zgody odpowiednich instytucji lub 
po zmianie przepisów. – Prowadzimy biznes, a to wymaga 
odpowiedzialności. BUH okazał się niezaprzeczalnym 
sukcesem rynkowym. Jego obecność na półkach, a także 
trwające kampanie informacyjne pozwolą nam na pozyskanie 
zwolenników zmian regulacji oraz wypracowanie środków, które 
wykorzystamy do zmiany obowiązujących przepisów. Choć sam 
produkt jest rewolucją, jego edycja z CBD wymaga ewolucyjnych 
zmian. I my je wprowadzimy – obiecuje Janusz Palikot.

Źródło i fot.: informacja prasowa

PEPSICO STAWIA NA ZIELONĄ 
ENERGIĘ OD PGE

To już drugi kontrakt podpisany przez PGE Obrót, 
największego sprzedawcę energii elektrycznej 
w Polsce, i polskie spółki PepsiCo, światowego lidera 
produkcji żywności i napojów. Umowa dotyczy 
sprzedaży energii pochodzącej w 100% ze źródeł 
odnawialnych. Łączny wolumen dostarczanej do 
PepsiCo Polska energii elektrycznej w ramach rocznego 
kontraktu wyniesie ok. 50 GWh. Grupa PepsiCo 
skorzystała ze specjalnej oferty PGE Obrót „Naturalnie, 
że energia”, gwarantującej pochodzenie energii 
z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru.

Źródło i fot.: informacja prasowa

POLACY WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH 
BROWARÓW ŚWIATA

Rzemieślniczy Browar PINTA zajął 
30 miejsce w rankingu najlepszych 
browarów świata w 2020 roku, według 
użytkowników jednego z największych 
na świecie portali dla miłośników 
piwa RateBeer.com. W porównaniu 
z zeszłym rokiem PINTA awansowała 
o 16 miejsc, zachowując pozycję 
najwyżej ocenianego browaru z Polski 
i awansując na 6. miejsce w Europie.

Źródło i fot.: informacja prasowa

NESTLÉ STAWIA NA ROLNICTWO 
REGENERACYJNE

Zmiany klimatyczne to ogromne zagrożenie dla 
przyszłości żywności. Jej produkcja jest jednym z głównych 
źródeł emisji gazów cieplarnianych. Z tego względu 
zrównoważenie całego systemu jest dziś kluczowym 
krokiem. W zaprezentowanej przez Nestlé mapie 
drogowej do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 
roku ważnym punktem są działania w obszarze rolnictwa 
regeneracyjnego . W ciągu pięciu lat firma będzie w ten 
sposób pozyskiwać 20% kluczowych surowców, zaś do 
2030 roku – połowę.  

Źródło i fot.: informacja prasowa
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– Nieustającym wyzwaniem jest zmiana struktury towarowej naszego eksportu. 
Za granicę wysyłamy bowiem głównie półprodukty do dalszego przetwórstwa, 
a wolelibyśmy, by rodzime mleczarstwo miało rozpoznawalną na świecie markę 
– mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka, z którym 
rozmawiamy o sytuacji polskiego sektora mleczarskiego.

REWOLUCJI W MLEKU 
NIE BĘDZIE 

Liliana Kaniuch: Słyszymy dziś o zmianach praw-
nych, nowych podatkach, dodatkowych kosztach... 
Co jest obecnie największym wyzwaniem dla 
branży mleczarskiej?
Marcin Hydzik: Przyjęte przez UE strategie „Nowy 
zielony ład” i „Od pola do stołu” wymuszą wiele zmian 
dotyczących ekologii produkcji i przetwórstwa mle-
ka, na które tak naprawdę nikt w Unii nie jest gotowy, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o udział powierzchni ekolo-
gicznych gospodarstw rolnych w ogóle dostępnego 
areału. Oczywiście, dochodzą do tego kolejne podatki 
związane z  recyklingiem opakowań i  organizacją 
selektywnej zbiórki odpadów. W  przypadku Polski 
nieustającym wyzwaniem jest ponadto zmiana 
struktury towarowej naszego eksportu. Za granicę 
wysyłamy bowiem głównie półprodukty do dalszego 
przetwórstwa, a wolelibyśmy, by rodzime mleczar-
stwo miało rozpoznawalną na świecie markę, która 
umożliwiłaby na większą skalę eksport produktów 
gotowych, o dużej wartości dodanej.

Nastroje w branży więc pewnie nie najlepsze…?
Nastroje w  branży są ogólnie dobre i  raczej 

nikt nie przewiduje gwałtownych zmian aktualnej 
sytuacji rynkowej. Co prawda w Polsce ceny mleka 
surowego osiągnęły niespotykane od lat poziomy 
i  trzeba się liczyć z  tym, że w  końcu spadną, tak 
samo jak ceny niektórych produktów gotowych – co 
dostrzegamy już na rynku masła. Nie spodziewamy 
się jednak tu rewolucji.

Wraz z  nadejściem 2021 r. pojawiły się pewne 
utrudnienia w dostępie do rynku chińskiego, związane 
z tamtejszymi nowymi wymaganiami w zakresie de-
zynfekcji przesyłek kierowanych do tego kraju, ale nie 
jest to coś, z czym branża nie mogłaby sobie poradzić.

Wśród wyzwań muszą pojawić się kwestie związa-
ne z trwającą pandemią. Czy koronawirus mocno 
wpłynął na mleczarstwo?

Wbrew obawom związanym z epidemią COVID-19 
unijny i światowy sektor mleczarski ma się całkiem 
nieźle. Zarówno podczas listopadowego posiedzenia 
Komitetu Handlu i  Gospodarki Europejskiego Sto-
warzyszenia Mleczarskiego (EDA), posiedzenia Rady 
Ministrów UE ds. Rolnictwa, jak też wrześniowego 
posiedzenia tzw. Obserwatorium Rynku Mleka Ko-
misji Europejskiej przeważała jedna opinia – euro-
pejski sektor mleczarski okazał się być odporny na 
koronawirusa. Odnotowano wzrost dostaw mleka 
surowego i produkcji większości wyrobów gotowych 
względem roku 2019. Ceny również utrzymywały się 
na zadawalającym poziomie.

A skupiając się na Polsce – jak duży wpływ miała 
dotąd pandemia na rynek mleka w naszym kraju?

Mimo początkowych obaw dotyczących funkcjono-
wania rynku w czasie epidemii oraz związanych z nią 
obostrzeń, póki co nic nie wskazuje na to, by sytuacja 
epidemiologiczna miała istotny wpływ na funkcjono-
wanie polskiego mleczarstwa. Pojawiły się rzecz jasna 
pewne drobne perturbacje – jak choćby te związane 
z kolejkami na granicach, wskutek czego występowały 
przejściowe i incydentalne trudności np. z zaopatrze-
niem w opakowania lub drobne problemy z organizacją 
pracy w zakładach, związane np. z brakiem odpowied-
nich procedur w początkowym okresie epidemii. Ogólnie 
jednak pozostało to bez wpływu na kondycję polskiej 
branży mleczarskiej. 

Druga fala COVID-19 zwiększyła natomiast obawy 
dotyczące potencjalnej absencji pracowników – czy to 
związanej z wymogiem opieki nad dziećmi (co oczywiście 
związane jest z zamknięciem szkół), czy przymusu odby-
cia kwarantanny w przypadkach podejrzenia zarażenia. 

Jednakże, zgodnie z dostępnymi statystykami, za-
równo skup mleka, jak i produkcja wyrobów gotowych 
oraz eksport wzrosły w stosunku do roku 2019, import 
zmalał, a ceny większości produktów gotowych mniej 
więcej od połowy 2020 r. stabilnie rosły. 

Ograniczenia nałożone na sektor HoReCa oraz 
branżę turystyczną póki co nie mają odzwierciedlenia 
w statystykach dotyczących branży mleczarskiej. Po-
nieważ wzrost produkcji równoważony jest wzrostem 
eksportu i  niewielkim spadkiem importu, można 
przyjąć, że sprzedaż na rynku krajowym pozostaje 
niemal bez zmian.

W jakim stopniu mleczarnie odczuły skutki 
obostrzeń?

Największym problemem związanym z pandemią 
była realizacja programu „Mleko w szkole”. Z powodu 
zamknięcia placówek oświatowych firmy zaangażo-
wane w ten program nie mogły dostarczać swoich 
towarów, nie było gdzie magazynować już wyprodu-
kowanych przetworów mlecznych, no i  rzecz jasna 
pojawiły się kłopoty z  płatnościami za zakontrak-
towane, ale niemożliwe do realizacji dostawy. Poza 
tym polska branża mleczarska, póki co, przechodzi 
epidemię suchą stopą. 

Mleczarstwo zawsze stawiało na bezpieczeństwo 
produkcji. Czy mimo to, z racji pandemii, konieczne 
było wdrożenie jakiś nowych zasad w zakładach 
wytwórczych?

Sytuacja oczywiście wymusiła zmiany w zakresie 
wewnętrznych procedur w zakładach – choćby przy 
odbiorze mleka, ale również przy organizacji pracy 
w  samych przetwórniach, tak aby minimalizować 
ryzyko zarażenia wśród personelu. 

A jak wygląda wspomniany eksport?
Zgodnie z aktualnie dostępnymi danymi – zarówno 

pod względem wolumenu, jak i wartości – polski eksport 
mleczarski w okresie: styczeń – listopad 2020 r. wzrósł 
w  stosunku do analogicznego okresu roku 2019. 
Być może miało na to wpływ czasowe osłabienie 
złotego w stosunku do głównych walut, które dało 
polskim produktom przewagę konkurencyjną na 
rynkach zagranicznych, zwłaszcza poza UE. Zgod-
nie ze wstępnymi danymi, od stycznia do listopada 
Polska sprzedała za granicę produkty mleczarskie 
o  wartości przekraczającej 8,4 mld zł, co stanowi 
wzrost o ok. 1,3% w stosunku do poprzedniego roku, 
co zawdzięczamy dobrym wynikom sprzedaży se-
rów, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serwatki 
w proszku. W tym samym okresie wartość importu 
spadła o nieco ponad 1%.

Mimo że wśród najważniejszych partnerów 
handlowych Polski znajdują się przede wszystkim 
kraje członkowskie UE, to wartość wywozu na tym 
kierunku spadła o ok. 10%. Na szczęście w tym samym 
okresie, w  zależności od produktu, wzrósł eksport 
do Chin, Algierii, Meksyku czy Indonezji oraz wielu 
innych państw.

Nadal jednak utrzymuje się niekorzystna struk-
tura eksportu, w  której zdecydowany udział mają 
takie wyroby, jak mleko i śmietana, masło czy proszki 

mleczne, czyli produkty 
przeznaczone do dalsze-
go przetwórstwa, przez 
co sytuacja na rynku pol-
skim jest bardzo ściśle 
uzależniona od cen na 
rynku światowym.

Popatrzmy na wiel-
kość spożycia nabiału 
przez Polaków. Wciąż 
jest na niskim pozio-
mie. 

N i e s t e t y,  n a d a l 
mamy relatywnie niskie 
spożycie mleka i  jego 
przetworów w  porów-
naniu z  innymi kraja-
mi UE. Dostrzegamy 
również „ataki wize-
runkowe” na branżę 
mleczarską ze strony 
niektórych organiza-
cji ekologicznych oraz 
radykalnych obrońców 
zwierząt, co również 
nie sprzyja wzrostowi 
spożycia. 

Jak zatem przekony-
wać do produktów 
mlecznych?

Np. prowadząc kampanie informacyjne. Przekazy 
tych obecnie organizowanych kierowane są głównie 
do dzieci i młodzieży oraz do osób odpowiedzialnych 
za decyzje zakupowe w gospodarstwach domowych. 
Rzecz jasna w przekazach tych podkreślane są wa-
lory żywieniowe i zdrowotne produktów mlecznych. 
Mamy nadzieję, że młodzi konsumenci wraz z wie-
kiem nie odejdą od raz ukształtowanych nawyków.

Mamy coraz więcej produktów bez laktozy czy 
pochodzenia ekologicznego. To również krok 
w stronę oczekiwań konsumentów.

Zakłady mleczarskie dostrzegły, że konsumen-
ci poszukują m.in. tzw. produktów ekologicznych 
i starają się sprostać popytowi. Problemem w tym 
przypadku jest brak surowca pochodzącego z  go-
spodarstw ekologicznych, co zmusza zakłady do im-
portu mleka z innych krajów. Ponadto liderzy rynku 
już stawiają pierwsze kroki w  produkcji wyrobów 
pochodzenia roślinnego. Za ich przykładem praw-
dopodobnie ruszy wielu innych przedsiębiorców.

______________________________________________________
Rozmawiała Liliana Kaniuch, 

 redaktor czasopisma „Kierunek Spożyw-
czy” oraz portalu kierunekspozywczy.pl

MARCIN HYDZIK
prezes Związku 
Polskich 
Przetwórców 
Mleka
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– Konsumenci zwracają coraz większą uwagę na to, w jaki sposób firma 
oddziałuje na środowisko. Czy korzysta np. z energii odnawialnej, czy oszczędza 
wodę, jaki ślad węglowy powoduje wytwarzanie danego produktu – podkreśla 
Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności 
Związku Pracodawców.

SPOŁECZNY ASPEKT 
EFEKTYWNOŚCI 

Liliana Kaniuch: Branżę spożywczą czeka dziś 
niełatwe zadanie w  kontekście wyzwań środo-
wiskowych. 
Andrzej Gantner: Odpowiada ona globalnie za zu-
życie około jednej trzeciej zasobów wody i energii. 
Generuje ponadto znaczną ilość odpadów – zarówno 
tych, które powstają po konsumpcji produktów, ale 
również opakowań. To musi się zmienić.

Zwłaszcza wobec przepisów, które wkrótce
zaczną obowiązywać.
 Jak choćby „podatek plastikowy”, który teore-
tycznie obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 stycznia 
bieżącego roku. To opłata od tak zwanego niezrecy-
klowanego plastiku, czyli takiego, który wychodzi 

poza krąg gospodarki w obiegu zamkniętym i – krótko 
mówiąc – ląduje na wysypisku. Od takiego plastiku 
przyjdzie nam zapłacić bardzo wysoką cenę w formie 
podatku, o ile szybko nie zwiększymy poziomu zbiórki 
i recyklingu. Do tego potrzebne nam nowe, efektywne 
systemy zarówno w obszarze zbiórki pojemnikowej, 
jak i wprowadzenie nowego producenckiego systemu 
depozytowego na opakowania PET i puszki aluminio-
we po napojach.

Znacznemu zmniejszeniu musi ulec także emisja 
gazów cieplarnianych. 
 Na całym świecie około 3,3 miliarda ton gazów 
cieplarnianych emitowanych do atmosfery pocho-
dzi właśnie z przemysłu spożywczego. Jednocześnie 

marnuje się około 90 miliardów litrów wody, a war-
tość zmarnowanej żywności, jak i  tych wszystkich 
zasobów, które wymagają energii do jej wytworzenia, 
przekracza grubo bilion dolarów. 

 Sytuację ma zmienić nowa polityka klimatyczna 
UE, która zaczyna nabierać realnych kształtów i 
jest traktowana „serio”. Widać to np. w kontekście 
wdrażania wspomnianej gospodarki w  obiegu 
zamkniętym, która będzie ważnym czynnikiem 
wspierającym firmy w  redukcji strat energii i  za-
sobów. Dyrektywy odpadowe oraz dyrektywa SUP 
(single use plastic) wyznaczają bardzo ambitne cele 
w zakresie poziomów zbiórki i recyklingu odpadów 
opakowaniowych.  Mówimy tutaj o  perspektywie 
najbliższych lat. Dodatkowo widzimy wyraźnie, że 
zobowiązania dotyczące redukcji emisji CO2 i zuży-
cia wody, nie są już tylko elementem CSR firm, ale 
ważnym kierunkiem ich rozwoju. 

 To wszystko łączy się w całość i ma za zadanie 
przede wszystkim znacząco poprawić wydajność 
środowiskową procesu produkcyjnego. To nie jest 
już tylko cel ekonomiczny mający wpływ na koszty, 
to również cel społeczny.

Społeczny?
 Tak, gdyż konsumenci zwracają coraz większą uwa-
gę na to, w jaki sposób firma oddziałuje na środowisko. 
Czy korzysta np. z energii odnawialnej, czy oszczędza 
wodę, jaki ślad węglowy powoduje wytwarzanie danego 
produktu. Tak á propos, to, póki co, w Unii Europejskiej 
nie ma znakowania śladem węglowym i wodnym, ale 
prawdopodobnie ten nowy rodzaj oznakowania może 
stać się obligatoryjny w ciągu następnej dekady.
 Biorąc pod uwagę powyższe, rozpoczęcie działań 
mogących zwiększyć efektywność energetyczną – a co 
za tym idzie ograniczyć pobór energii elektrycznej, ale 
również gazu oraz wody we wszystkich procesach – po-
winno być celem strategicznym dla każdej firmy, która 
myśli przyszłościowo, środowiskowo i prospołecznie.

______________________________________________________
Rozmawiała Liliana Kaniuch, 

 redaktor czasopisma „Kierunek Spożywczy” 
oraz portalu kierunekspozywczy.pl.

ANDRZEJ GANTNER
dyrektor generalny 

Polskiej Federacji 
Producentów 

Żywności Związku 
Pracodawców
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Zobowiązania dotyczące redukcji 
emisji CO2 i zużycia wody, nie są już 
tylko elementem CSR firm



Uboczne produkty powstałe przy przerobie 
mleka mogą jednak stanowić cenny suro-
wiec do pozyskiwania związków, które przy 

dotychczasowym poziomie techniki nie były wyko-
rzystywane, a dziś – w związku z dokonującym się 
postępem naukowo-technicznym – jest to możliwe. 
Stąd też obserwuje się nowe technologie i kierunki 
zagospodarowania ubocznych produktów w  tej 
branży. Obowiązujące ustawy określają odpady jako 

Postępujący rozwój przemysłu spożywczego, w tym branży mleczarskiej, wiąże 
się nie tylko z powstawaniem coraz nowszych produktów, ale także różnego 
rodzaju pozostałości poprodukcyjnych. Przy nieodpowiednim ich 
zagospodarowaniu lub utylizacji mogą stanowić zagrożenie zarówno dla 
funkcjonowania samego zakładu przetwórczego, w którym powstają, ale i dla 
środowiska naturalnego. 

ZAGOSPODAROWANIE  
PRODUKTÓW UBOCZNYCH 
W PRZETWÓRSTWIE MLEKA

prof. dr hab. inż. Marian K. Panasiewicz, dr hab. inż. Jacek Mazur
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

wszystkie materiały oraz substancje stałe, a także 
niebędące ściekami substancje ciekłe, powstałe 
w  wyniku prowadzonej działalności gospodarczej 
lub bytowania człowieka, nieprzydatne w  miejscu 
czy czasie, w którym powstały, przy czym za odpady 
uważane są również osady ściekowe. Szczegółowe 
wymagania dotyczące mleka, przetworów mlecznych 
oraz siary, normy przetwarzania oraz przewożenia 
reguluje Rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 z dnia 3 

Fo
t.:

 1
23

rf

12   Kierunek Spożywczy   4/2020 Kierunek Spożywczy   4/2020   13   

października 2020 r., ustanawiające przepisy sani-
tarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi (Dz. Urz. UE L273). 

Ekologiczne aspekty produkcji mleczarskiej oraz 
zagospodarowania produktów ubocznych

Potrzeba ochrony środowiska naturalnego coraz 
mocniej utrwala się w świadomości społecznej, jak 
i  wśród większości osób bezpośrednio związanych 
z  produkcją mleczarską. Niezależnie bowiem od 
motywów ekonomiczno-ekologicznych, naganne 
oddziaływanie na środowisko idzie w parze z dużymi 
stratami niewykorzystanych zasobów, co zwykle pro-
wadzi do strat finansowych związanych z wysokimi 
opłatami za korzystanie ze środowiska. Szczególnie 
odnosi się to do produkcji artykułów spożywczych, 
gdzie podczas przetwarzania surowców rolno-spo-
żywczych wykorzystanie ich nigdy nie sięga 100%. 
Z jednej strony występują straty produkcyjne, z dru-
giej zaś odpady surowca. Odpady te w  niektórych 
przypadkach sięgają nawet 60%. Ilość i charaktery-
styka jakościowa odpadów zależy od zastosowanego 
procesu technologicznego. Przerób poszczególnych 
odpadów na cele użytkowe nie zawsze jest opłacalny. 
Stąd w nielicznych tylko przypadkach przemysł jest 
gotowy i chętny do pokrywania kosztów inwestycyj-
nych i eksploatacyjnych, związanych z zabezpiecze-
niem środowiska przed niszczącym oddziaływaniem 
produkcji. Dlatego też stopień zabezpieczenia prze-
mysłu przed szkodliwym działaniem na środowisko 
jest jeszcze dalece niezadowalający. Przy obecnych 
uwarunkowaniach społecznych i  dzisiejszym po-
ziomie techniki, całkowite uniknięcie powstawania 
odpadów jest niemożliwe. 

Należy jednak dążyć do zmniejszenia rozmiarów 
wszelkich strumieni odpadowych powstających 
w procesie wytwórczym. Można tego dokonać kilko-
ma sposobami, a mianowicie przez:
• unikanie, czyli zapobieganie emisjom i  zanie-

czyszczeniom u źródła;
• minimalizację;
• zawracanie do obiegu wewnętrznego lub ze-

wnętrznego, np. sprzedaż jako surowca lub pół-
produktu do innego procesu;

• oczyszczanie;
• składowanie – powinno być stosowane tylko 

w ostateczności.

Ze względu na ciągły wzrost ilości i różnorodności 
uciążliwych dla środowiska odpadów, w dokumencie 
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ istnieje zapis: 
„(...) przed wszystkimi państwami regionu (Europy) 
stoi zadanie powiązania rozwoju gospodarczego 
z  celami ekologicznymi i  dążenie do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju, co oznacza stworzenie 
gospodarki materiałowej w postaci zamkniętego cy-
klu”. Dlatego w wielu państwach członkowskich EKG, 

jak też i w Polsce, w coraz większym stopniu zwraca 
się uwagę na zapobieganie zanieczyszczeniu. W tym 
zakresie opracowano lub opracowuje się plany regio-
nalnego wykorzystania odpadów dla poszczególnych 
gałęzi, w tym również dla przemysłu mleczarskiego.

Odpady powstające podczas przetwarzania mleka
W procesach przetwarzania mleka, podobnie jak 

i  innych surowców pochodzenia zwierzęcego, po-
wstają pozostałości, których ilość oraz właściwości 
jakościowe zależą od asortymentu wytwarzanych 
produktów. W  zakładach mleczarskich w  wyniku 
procesów produkcyjnych powstaje co najmniej kilka 
strumieni odpadów oraz ścieki i  osady ściekowe, 
występujące w postaci ciekłej i stałej. Odpadem cie-
kłym jest między innymi maślanka i główny odpad 
– serwatka. To produkt uboczny, który uzyskuje się 
podczas procesu przetwarzania mleka na sery twa-
rogowe, sery podpuszczkowe oraz kazeinę. Serwatka 
została odkryta przypadkowo ok. 3000 lat temu, 
gdy podczas przewozu mleka w wykorzystywanym 
do tego celu żołądku cielęcym otrzymano skrzep 
podpuszczkowy. Wraz z  rozwojem produkcji serów 
w  XX wieku pojawiły się coraz większe trudności 
z  zagospodarowaniem ogromnych ilości serwatki. 
Z tego powodu zaczęto traktować ją jako odpad, który 
bardzo często trafiał do rzek czy zbiorników wodnych, 
czego konsekwencją było ich nadmierne zanieczysz-
czenie. Skutkowało to zmniejszeniem fauny oraz flory 
wodnej, gdyż nieoczyszczona serwatka rozkłada się 
w wodzie, zużywając ogromne ilości tlenu (do pełnej 
biodegradacji 1 cm3 serwatki potrzeba ok. 50 g O2), 
który jest niezbędny organizmom wodnym do życia. 
Prowadziło to do poważnych zmian w  środowisku 
naturalnym, natomiast prawidłowe zagospodaro-
wanie serwatki wymagało dość dużych nakładów fi-
nansowych, odpowiedniego sprzętu oraz technologii. 
Obecnie serwatka coraz częściej jest traktowana jako 
wartościowy surowiec do dalszego przerobu (rys. 1). 

Dzięki zastosowaniu technik membranowych, 
które pozwalają na frakcjonowanie oraz zagęszczanie 
serwatki, możliwe jest wytworzenie szerokiej gamy 
preparatów na bazie białek serwatkowych, które 
wykazują wiele właściwości prozdrowotnych (tab. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcjonowanie 
poprzez filtrację 

membranową 
Izolowanie składników 

poprzez wymianę 
jonową na złożu 
nieruchomym 

Delaktozowanie 
poprzez 

nanofiltrację 

SERWATKA 

Izolowanie składników 
poprzez wymianę jonową 

na złożu ruchomym z 
modułem membranowym 

Demineralizacja 
poprzez wymianę 

jonową 

Demineralizacja 
poprzez 

elektrodializę 

RYS. 1
Współczesne 
metody 
przetwarzania 
serwatki
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Z  analizy danych zawartych w  tabeli wynikają 
szerokie możliwości wykorzystania tego odpadu, 
w  tym przypadku w  przemyśle spożywczym i  far-
maceutycznym. Wcześniejsze próby pozbywania się 
serwatki poprzez kierowanie jej do ścieków powo-
dowało bezpowrotną stratę cennego i pełnowarto-
ściowego białka, jak również niszczona była laktoza. 
Ze względu na skład chemiczny serwatka ma bardzo 
wysoki wskaźnik BZT5, wynoszący od 30 000 do  
50 000 mg O2, dlatego odprowadzanie jej do natu-
ralnych zbiorników wodnych powoduje daleko idące 
zmiany, aż do pełnej degradacji życia biologicznego. 
W Polsce problem jest bardziej skomplikowany, gdyż 
zaledwie 16-19% serwatki przeznacza się na cele 
przetwórcze. Aby tę sytuację zmienić, zwiększając 
tym samym jej wszechstronne wykorzystanie, można 
zaproponować następujące możliwości i kierunki jej 
zagospodarowania. Należy do nich:
• bezpośrednie skarmianie (maksymalna dawka 

dzienna żywieniowa wynosi od 4 do 20 dm³);
• nawożenie gleby (białka zawarte w  serwatce 

wpływają niekorzystnie na porowatość gleby);
• pozyskiwanie laktozy;
• pozyskiwanie biomasy białkowej;
• zagęszczanie serwatki (do zawartości 35-40%) 

i produkcja proszku serwatkowego;
• produkcja koncentratów białkowych:
- laktoperoksydaza,
- laktoferyna,
- immunoglobuliny.

Ogólna charakterystyka serwatki 
i kierunki jej wykorzystania 

Serwatka ma bardzo złożony skład chemiczny, 
który pozostaje w związku ze składem chemicznym sto-
sowanego do przerobu mleka, metody koagulacji białka 
oraz technologii dalszej obróbki koagulatu (tab. 2). 

Z tabeli 2 wynika, że sucha masa związków zawar-
tych w serwatce wynosi średnio 7%. Stąd zawartość 
wody stanowi 93-97%. Wysoki udział wody jest powo-
dem trudności związanych z wykorzystaniem serwatki 
do bezpośredniego skarmiania. Usuwanie wody przez 

zagęszczanie lub suszenie serwatki w celu bardziej 
efektywnego wykorzystania suchej masy wymaga 
poniesienia dodatkowych kosztów. Duża zawartość 
wody uniemożliwia przewożenie serwatki do miejsca jej 
bezpośredniego skarmiania, ponieważ czyni to przed-
sięwzięcie nieopłacalnym. Obecnie główne kierunki 
zagospodarowania serwatki dotyczą rolnictwa, prze-
mysłu energetycznego, spożywczego i kosmetycznego. 

Głównym składnikiem serwatki jest cukier mle-
kowy – laktoza, której udział wynosi od 66 do 76% su-
chej masy. Związek ten (4-galaktozydo-gukoza) może 
występować w  dwóch odmianach izomerycznych 
różniących się od siebie wieloma cechami. Szczególne 
różnice występują w zakresie stopnia rozpuszczalno-
ści w wodzie, a zatem wymagają różnych warunków 
krystalizacji, natomiast kryształy przybierają różne 
formy. Te cechy izomerycznych odmian laktozy są 
powodem wielu trudności występujących podczas 
otrzymywania koncentratu serwatkowego. 

Bardzo istotnym składnikiem serwatki z punktu 
widzenia wartości odżywczej są białka serwatko-
we. Zawartość tych białek wynosi od 0,6 do 1,1%. 
W  ich skład wchodzą albuminy, immunoglobuliny 
(globuliny wysokocząsteczkowe) oraz polipeptydy 
(frakcje proteozopeptonowe). Białka te występują 
w  postaci licznych frakcji i  podfrakcji, różniących 
się właściwościami fizycznymi (rozpuszczalnością, 

wrażliwością na działanie czynników denaturujących 
oraz punktem izoelektrycznym). Różnice w właści-
wościach fizykochemicznych stwarzają duże trud-
ności w dobraniu i opracowaniu metody wydzielania 
białek serwatkowych. Jednak ze względu na ich dużą 
wartość biologiczną białka te są nadal przedmiotem 
szczególnego zainteresowania. 

Podczas otrzymywania serów w  serwatce po-
zostają sole mineralne. Do głównych składników 
mineralnych serwatki zalicza się: potas, wapń, chlor, 
fosfor, sód, siarkę i magnez, a także niewielkie ilości 
cynku, żelaza, miedzi, jodu, bromu, fluoru, boru, 
niklu, manganu, molibdenu, kobaltu oraz 13 innych 
mikroelementów. Substancje mineralne serwatki 
pozostają w niekorzystnym stosunku do białka, wy-
noszącym 9:7, co uwydatnia problem przetwarzania 
serwatki na cele spożywcze. Do serwatki przy prze-
twarzaniu mleka przechodzą także witaminy, przede 
wszystkim rozpuszczalne w  wodzie, ale niektórzy 
autorzy podają również występowanie witaminy K 
i E. Ogólnie przyjmuje się, że 1/3 witamin zawartych 
w mleku pozostaje w serwatce. Występują w niej rów-
nież substancje azotowe niebiałkowe w ilości 0,18%. 

Na skutek tych czynników, w  przechowywanej 
serwatce obniża się zawartość laktozy, zwiększa za-
wartość kwasu mlekowego oraz innych kwasów, co 
prowadzi do wzrostu kwasowości potencjalnej i ob-
niżenia wartości pH. Tworzą się sprzyjające warunki 
dla rozwoju dzikich drożdży, natomiast obecność 
podpuszczki powoduje zmiany proteolityczne. Czyn-
niki te pogarszają cechy jakościowe serwatki i przez 
to ograniczają jej racjonalne wykorzystanie. Zaha-
mowanie tych zmian jest możliwe przez schłodze-
nie, co wymaga dużych nakładów energetycznych. 
Trudności z racjonalnym wykorzystaniem serwatki 
są spowodowane również utrzymującą się tendencją 
do koncentracji i specjalizacji przetwórstwa mleka. 
Powoduje to powstawanie dużych ilości serwatki. 
Tylko w przypadku jej przetwarzania na miejscu jest 
to korzystne. Część specjalistów proponuje decen-
tralizację przetwórstwa mleka przez budowę małych 
zakładów mleczarskich, z których serwatka spasana 
byłaby w okolicznych gospodarstwach. Jest to naj-
prostszy i najtańszy sposób zagospodarowania tego 
odpadu, jednak nie rozwiązuje całkowicie problemu, 

gdyż bezpośrednie spasanie powoduje powstawanie 
dużych ilości gnojowicy, której wykorzystanie jest 
bardziej problematyczne niż serwatki. W takim przy-
padku występuje marnowanie cennych składników 
serwatki, a szczególnie białka.

Przetwarzanie serwatki – pozyskiwanie laktozy
Laktoza jest wykorzystywana przy produkcji 

odżywek dla niemowląt, mleka homogenizowanego, 
jako naturalny wypełniacz przy produkcji tabletek 
i  leków granulowanych oraz dodatek do cukierków. 
Ma również zastosowanie jako pożywka dla pleśni 
i bakterii fermentacyjnych. Mimo wielu możliwości jej 
zastosowania, wykorzystywana jest w niewielkich ilo-
ściach, co wynika z bardzo energochłonnego procesu 
wydzielania jej z serwatki. Stosowane są dwa sposoby 
pozyskiwania laktozy z  serwatki: pierwszy, zwany 
klasycznym, w wyniku którego uzyskuje się laktozę 
techniczną nienadającą się do celów spożywczych, 
oraz sposób nowocześniejszy, wykorzystujący techni-
kę membranową. Przy klasycznym sposobie potrzeb-
ne są ogromne nakłady energetyczne, a otrzymana 
laktoza musi być poddana procesowi rafinacji, który 
dodatkowo podnosi koszt przerobu. Ponadto powstaje 
odpad zwany melasą laktozową, zawierający około 40% 
laktozy i 30% soli. Podczas rafinacji laktozy wytwarza-
ne są ługi krystaliczne (tzw. białe ługi), które mogą 
być wprowadzane ponownie do procesu rafinacji, lecz 
wymaga to dodatkowych nakładów energetycznych. 
Proces technologiczny jest mało wydajny, ponieważ 
uzyskuje się jedynie 60% laktozy technicznej, a w przy-
padku rafinacji ilość ta nie przekracza 50% z całkowitej 
zawartości serwatki w laktozie. W przypadku stoso-
wania drugiego sposobu pozyskiwania laktozy można 
otrzymać czystą laktozę o wiele niższym nakładzie 
energetycznym. Wymagane są jednak duże nakłady 
inwestycyjne na zakup membrany. 

Podsumowując, pozyskiwanie laktozy jest proce-
sem zarówno energo-,  jak i kapitałochłonnym, a przy 
tym mało wydajnym. Dodając, że przy wykorzystaniu 
technik membranowych można uzyskać laktozę 

Składniki serwatki w wyrobach żywnościowych i farmaceutycznych

Słodycze Wyroby 
piekarnicze

Wyroby 
mięsne i rybne

Żywność 
dla dzieci

Żywność 
dietetyczna

Farmaceutyki Nutraceutyk Produkty 
mleczarskie

Czekolada Chleb Szynka
Preparaty dla 
noworodków

Preparaty 
odchudzające

Tabletki
Białka 

aktywne 
biologiczne

Jogurt

Ciastka Herbatniki Surimi
Preparaty dla 
niemowlaków

Preparaty 
żywnościowe dla 

osób chorych

Preparaty do 
inhalacji

Probiotyki
Napoje mleczne 

smakowe

Batoniki Ciasto
Mielonki i inne 
rozdrobnione 

wędliny

Preparaty dla 
starszych dzieci

Preparaty 
żywnościowe dla 
osób starszych

Suplementy 
diety

Probiotyki Lody

Składniki

Serwatka

podpuszczkowa kwasowa kazeinowa

Sucha masa 7,3 7,3 6,4-4,5

Tłuszcz 0,4 0,4 0,02-0,05

Białko 1,1 1,0 0,4-0,6

Laktoza 5,0 4,2 4,0-5,0

Popiół 0,6 0,8 0,4-0,6

Wykorzystując procesy biotechnologiczne w przetwarzaniu serwatki 
możemy pozyskiwać:
• biogaz – poprzez fermentację metanową,
• produkcję biomasy mikrobiologicznej (SCP),
•  produkcję kwasu mlekowego, propianowego i cytrynowego,
•  wytwarzanie gumy ksantanowej,
•  produkcję alkoholu etylowego,  
• produkcje napoi na bazie serwatki.

S E R W A T K A  D O  Z A G O S P O D A R O W A N I A

Serwatka jest odpadem nietrwałym, co stanowi olbrzymi problem 
w  jej zagospodarowaniu. Na nietrwałość wpływają następujące 
czynniki:
• mikroorganizmy dodane w  procesie technologicznym 

otrzymywania skrzepu oraz pochodzące z  przypadkowych 
zakażeń;

• enzymy występujące w  mleku zarówno wydzielane przez 
drobnoustroje, jak i pochodzące z preparatów enzymatycznych;

• skład chemiczny serwatki, będący dobrą pożywką dla 
mikroorganizmów;

• temperatura serwatki bezpośrednio po jej oddzieleniu od skrzepu.

N I E T R W A Ł O Ś Ć  S E R W A T K I

TAB. 2 
Przeciętny skład 

chemiczny 
serwatki w %

TAB. 1 
Wybrane przykłady 
wykorzystania 
serwatki do 
wzbogacania 
produktów 
spożywczych 
i farmaceutycznych 
wraz 
z zastosowanymi 
metodami jej 
przetwarzania
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szkowanie jest bardzo korzystne dla środowiska, 
ponieważ nie powoduje powstawania odpadów. 
To jednak proces bardzo kosztowny ze względu na 
dużą energochłonność, co ogranicza jego wykorzy-
stywanie.

Produkcja koncentratów białkowych
Wysoka wartość odżywcza białek serwatkowych 

oraz bardzo korzystne właściwości funkcjonalne, 
np. zdolności emulgujące, pianotwórcze i  żelują-
ce, sprawiają, że są one przedmiotem szerokiego 
zainteresowania. W  ostatnich latach obserwuje 
się wzrost produkcji koncentratów białkowych. 
Tendencja ta jest spowodowana z  jednej strony 
zaostrzonymi przepisami dotyczącymi ochrony śro-
dowiska, z drugiej – zmianą technologii wydzielania 
białek, szczególnie szerszym zastosowaniu technik 
membranowych. W praktyce okazuje się jednak, że 
pozyskiwanie białek o określonych właściwościach 
stwarza trudności, co jest spowodowane różny-
mi źródłami serwatki o  różnej zawartości w  nich 
wapnia i  fosforu, które wpływają na żelowanie, 
absorpcję wody, rozpuszczalność, lepkość i  inne 
cechy funkcjonalne. Pozyskiwanie koncentratu 
o ściśle określonej charakterystyce jest konieczne 
ze względu na wykorzystanie przy produkcji odpo-
wiedniej żywności. Postęp w technikach wydzielania, 
frakcjonowania i  oczyszczania białek pozwala na 
opracowanie technologii preparatów bioaktywnych 
białek wydzielanych z serwatki. Zalicza się do nich: 
laktoperoksydazę, laktoferynę i  immunoglobuliny, 
znajdujące zastosowanie w produkcji leków, diagno-
styce i analityce medycznej. Zawartość tych składni-
ków w serwatce wynosi ok. 20-40 mg/l. Otrzymanie 
1 kg preparatu tych białek wymaga przetworzenia 
ok. 50 000 l serwatki. Koszt ich wydzielania znajduje 
odzwierciedlenie w  cenach gotowych produktów. 
Przy produkcji koncentratów białkowych, w  pro-
cesie ultrafiltracji powstaje przesącz (permaet) 
zawierający laktozę. Jego zagospodarowanie może 
iść w różnych kierunkach: przez suszenie rozpyłowe, 
odzyskiwanie laktozy.

Przykładowe propozycje kompleksowego 
zagospodarowania serwatki

Mając na względzie przetwórstwo bezodpadowe, 
obecnie dąży się do opracowania kompleksowego 
wykorzystania składników serwatki. Tą tematyką 
zajmuje się między innymi Zespół Badawczy Instytu-
tu Mleczarstwa, który opracowuje metody szerokie-
go zagospodarowania serwatki. Jedna z proponowa-
nych technologii składa się z następujących etapów:
1) wydzielania śladowych ilości tłuszczu,
2) wydzielania białek serwatkowych metodą ter-

miczno-kwasowej koagulacji lub z  zastosowa-
niem technik membranowych,

3) transformacji laktozy do etanolu na drodze 
biochemicznej przy użyciu drożdży szczepu 

marxianus,
4) wykorzystania pozostałej substancji organicznej 

do namnażania biomasy drożdżowej z przezna-
czeniem na pasze,

5) produkty uboczne z tego procesu oraz niewyko-
rzystane przez drożdże związki organiczne moż-
na przeznaczyć do produkcji biogazu (w którym 
głównym składnikiem byłby metan) na drodze 
biochemicznej.

Wszystkie z otrzymanych produktów mogą być 
zagospodarowane. Nie jest to jedyny sposób kom-
pleksowego wykorzystania serwatki spotykany 
w  literaturze. Zastosowanie nowoczesnych linii 
technologicznych przetwarzania serwatki w Polsce 
wymaga jednak dużych nakładów oraz zmian w or-
ganizacji rynku serwatki.

***
Przemysł przetwórstwa mleka, tak jak i  inne 

branże przemysłu spożywczego, boryka się z proble-
mem zagospodarowania generowanych w procesie 
produkcyjnym odpadów organicznych. Obciążenia 
finansowe związane z przekraczanymi wskaźnikami 
zanieczyszczeń, głównie w  ściekach, stawiają nie-
kiedy zakłady mleczarskie na granicy opłacalności 
funkcjonowania. Podobnie stosunkowo duża ener-
gochłonność produkcji, zwłaszcza w sezonie letnim, 
gdy wymagane jest chłodzenie instalacji, znacznie 
podnosi koszty utrzymania przedsiębiorstwa, co 
również staje się dla zakładu ogromnym problemem. 

Jednym ze sposobów przeciwdziałania tym pro-
blemom jest właściwe i opłacalne ekonomicznie za-
gospodarowanie produktów ubocznych. Przykładem 
może być tutaj wszechstronne zagospodarowanie 
serwatki. Istnieje wiele sposobów jej przetwarzania: 
produkcja serów serwatkowych, odzysk tłuszczu, 
zagęszczanie, produkcja serwatki w  proszku, od-
zysk laktozy, produkcja dodatków spożywczych, 
biomasy białkowej, drożdży i alkoholu. Zagęszczanie 
i proszkowanie serwatki umożliwia wydłużenie jej 
przydatności do dalszego przetwarzania. Poddana 
tym zabiegom znajduje zastosowanie w przemyśle 
piekarniczym, cukierniczym, farmaceutycznym oraz 
spożywczym. Zaleca się, aby zakłady mleczarskie 
starały się, w miarę możliwości finansowych, wpro-
wadzać technologie kompleksowego przetwarzania 
serwatki. Jest to najbardziej racjonalny sposób jej za-
gospodarowania – odzyskiwane są ważniejsze skład-

z mleka kilkakrotnie niższymi nakładami energetycz-
nymi, taki sposób zagospodarowania serwatki jest 
nieuzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia.

Pozyskiwanie biomasy białkowej
Według literatury jest to bardzo często wystę-

pujący sposób wykorzystywania serwatki, w  któ-
rym laktoza na drodze biochemicznych przemian 
przekształcana jest na białka drobnoustrojów. 
W  zależności od użytych mikroorganizmów otrzy-
muje się biomasę drożdżową, bakterii propionowych 
i  mlekowych, bakteryjno-pleśniową, grzybków 
kefirowych czy też biomasę glonów. Celem takiego 
przetwarzania serwatki jest wykorzystywanie lak-
tozy do pozyskiwania białek, które w  większości 
przeznaczane są na pasze. Pozyskiwanie biomasy 
drożdżowej jest bardzo energochłonne i  wymaga 
dużych nakładów inwestycyjnych na urządzenia. Po 
wydzieleniu drożdży dodatkowo pozostaje odciek 
o wysokim BZT5, wynoszącym 30 000 mg 02/l, który 
musi być unieczynniany w oczyszczalni ścieków. Czy-
ni to cały proces nieracjonalnym, a przeprowadzone 
badania otrzymanej paszy dały pozytywne wyniki 
tylko w  przypadku drobiu. Przeznaczenie biomasy 
drożdżowej na cele spożywcze wymaga dodatkowych, 
dość skomplikowanych zabiegów.

Zagęszczanie serwatki
Zagęszczanie serwatki polega na odparowaniu 

z niej części wody. Ma to na celu zwiększenie trwa-
łości oraz zmniejszenie objętości zagęszczonego 
produktu. Serwatka zagęszczona zawiera 35-40% 
suchej masy. Przy takiej koncentracji suchej masy, 
a w niej zawartości soli, wytwarza się ciśnienie osmo-
tyczne zapewniające prawie całkowite zniszczenie 
mikroflory, co dodatkowo wpływa na przedłużenie 
okresu przechowywania. Takie zagęszczenie uznaje 
się za wyjściowe do produkcji proszku serwatkowego 
metodą rozpyłową. Uzyskuje się je przy stosowaniu 
techniki membranowej lub sposobem klasycznym, 
polegającym na odparowaniu wody. Zagęszczoną 
serwatkę przeznacza się na różne cele, które można 
podzielić następująco:
• bezpośrednie wykorzystanie zagęszczonej ser-

watki na cele spożywcze i paszowe,
• pośrednie wykorzystanie serwatki – do produk-

cji past, serów serwatkowych itp. Zaliczamy tu 
również produkcję proszku serwatkowego, który 
może być wykorzystywany przy produkcji kiełbas, 
lodów, serków topionych, w przemyśle piekarskim 
oraz z  przeznaczeniem na odżywki dla dzieci 
i środki dietetyczne.
Użycie serwatki poprzez jej zagęszczenie i spro-

Serwatka została odkryta przypadkowo ok. 
3000 lat temu, gdy podczas przewozu mleka 
w wykorzystywanym do tego celu żołądku 
cielęcym otrzymano skrzep podpuszczkowy

PRZERÓB 
poszczególnych 

odpadów na 
cele użytkowe 

nie zawsze jest 
opłacalny
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niki serwatki (tłuszcz, białko) oraz produkowany jest 
alkohol i dobrej jakości biogaz, a bilans energetyczny 
wykazuje tylko niewielki deficyt (kilka procent). 
Innym zalecanym sposobem, łatwiejszym do zasto-
sowania, a przede wszystkim tanim w eksploatacji, 
jest beztlenowe oczyszczanie serwatki poprzez fer-
mentację metanową. Stosując tę metodę, uzyskuje 
się biogaz, który może być wykorzystany na potrzeby 
energetyczne zakładu. Serwatka, ze względu na dużą 
zawartość białka, węglowodanów i tłuszczów może 
być traktowana jako wartościowy surowiec dla bio-
gazowni rolniczych. Stąd też coraz częściej jest ona 
traktowana jako wartościowy surowiec do dalszego 
przerobu. Dzięki zastosowaniu technik membra-
nowych, które pozwalają na frakcjonowanie oraz 
zagęszczanie serwatki, możliwe jest wytworzenie 
szerokiej gamy preparatów na bazie białek serwat-
kowych, które wykazują wiele cennych właściwości 
technologicznych i zdrowotnych. W tym przypadku 
znaczącą rolę odgrywają metody recyklingu, czyli 
przetwarzania do ponownego wykorzystania, bądź 
uzyskania z  serwatki cennych składników odżyw-
czych. Takie postępowanie jest korzystne z punktu 
widzenia mleczarni, bowiem serwatka dodatkowo 
posiada pewną wartość handlową. Na ścieki i serwat-
kę można również spojrzeć z aktualnej perspektywy, 
proponując alternatywne przetworzenie zawartej 
w nich materii organicznej w źródło energii odna-
wialnej, czyli biogazu. Należy też dodać, że serwatka 
jako produkt uboczny przemysłu serowarskiego jest 
wartościowym składnikiem podłoży hodowlanych 
dla wielu procesów biotechnologicznych. Jest pod-
łożem bogatym nie tylko w węglowodany, ale także 
białka i peptydy, sole mineralne i witaminy. Dobranie 
odpowiednich mikroorganizmów, mających zdolność 
do przekształcania składników zawartych w serwat-
ce (głównie laktozy) oraz właściwych warunków pro-
cesu, pozwala na uzyskanie wartościowych produk-
tów wykorzystywanych w  przemyśle spożywczym, 
chemicznym i farmaceutycznym.

ODPAD CIEKŁY 
to między innymi 

maślanka i główny 
odpad – serwatka
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20 LAT DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI 

SEPARATORÓW I DETEKTORÓW METALI 

DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Filtry magnetyczne

10000 Gauss

Detektory

rentgenowskie X-ray

Sita magnetyczne

10000 Gauss

Detektory metali do

zsypów i rurociągów

Rurowe separatory 

magnetyczne

Pełna obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna. 

Mobilny serwis na terenie całej Polski.

Urządzenia z atestami materiałowymi do kontaktu 
z produktami spożywczymi.

Certyfikowane urządzenia do pracy w strefach zagrożenia 
wybuchem.

Pomiary indukcji magnetycznej użytkowanych separatorów 
magnetycznych.

Modernizacje separatorów magnetycznych do nowych 
standardów 10000 Gauss.

Indywidualne realizacje na wymiar.



POLSKA MLECZARNIA 
U PODNÓŻA KILIMANDŻARO

Artur Kubajek
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Choć nadal jest dużo do zrobienia w zakresie pogłębiania wiedzy Polaków na temat Afryki, 
to nazwa najwyższej na świecie samodzielnie stojącej góry – Kilimandżaro – jest znana 
prawie wszystkim. To u jej podnóża mieszkańcy Celestynowa – Gonia i Robert 
Zduńczykowie, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia (PEAEF) –
od dwóch lat pomagają spółdzielniom mleczarskim rozwijać działalność i modernizować 
lokalny zakład.
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Tanzania jest położona w  Afryce Wschodniej 
nad Oceanem Indyjskim, tuż poniżej równika. 
Dominuje tam klimat tropikalny, choć w wie-

lu wyżynno-górskich rejonach często zdarzają się 
„chłodne noce i  poranki”. Na powierzchni 945 tys. 
km2 (tyle, co trzy razy Polska) żyje ok. 60 mln ludzi. Ta 
liczba stale rośnie. Szacuje się, że za 20 lat w Tanzanii 
będzie mieszkać 100 mln osób. Dzięki dalekowzrocz-
nej polityce równości pierwszego po odzyskaniu 
niepodległości prezydenta Juliusa Nyerere naród, 
składający się ze 124 plemion, od początku swojego 
istnienia żyje w pokoju.

Uśpiony gigant
– O  Tanzanii często mówi się, że to „uśpiony 

gigant”, co wynika z ogromnego potencjału geogra-
ficznego i  społeczno-ekonomicznego tego kraju, 
który najlepsze czasy ma jeszcze przed sobą. Z jednej 
strony znajdziemy tu całą tablicę Mendelejewa zapi-
saną w bogactwach kopalnych, z drugiej w rejonach 
– szczególnie tych położonych na bogatych w wodę 
wyżynach – panują doskonałe warunki do rozwoju 
rolnictwa – mówi Robert Zduńczyk, prezes PEAEF. 
Ponad tysiąc kilometrów linii brzegowej Oceanu 
Indyjskiego i kolejne tysiące kilometrów linii brze-
gowej jezior Wiktoria, Tanganika i  Malawi tworzą 
doskonałe warunki do rozwoju rybołówstwa. Piękne, 
piaszczyste plaże i rafa koralowa, ogromne przestrze-
nie sawann bogatych w dziką zwierzynę (powstały tu 
parki narodowe z tymi najbardziej znanymi, takimi 
jak Serengeti i  Ngorongoro), majestatyczna góra 
Kilimandżaro będąca mekką wspinaczy – to tylko 
najbardziej znane i popularne cele podróżników i tu-
rystów. – Potencjałem Tanzanii są przede wszystkim 
ludzie, zawsze uśmiechnięci, zasadniczo młodzi – trzy 

na cztery osoby spotkane na ulicy nie przekraczają 30 
roku życia – i bardzo chętni do nauki. Uczęszczanie 
do szkoły i chęć rozwoju nie jest tutaj przymusem, ale 
marzeniem każdego młodego człowieka – podkreśla 
prezes PEAEF.

Warto wspomnieć, że od 2000 roku Tanzania na-
leży do najszybciej rozwijających się krajów nie tylko 
w Afryce, lecz także na świecie, z rocznym przyrostem 
produktu krajowego na poziomie między 5 a 8 proc.

 
Rogate bogactwo Tanzanii

Tanzania zajmuje czwarte miejsce pod wzglę-
dem pogłowia bydła w  Afryce, po Etiopii, Sudanie 
i Czadzie. W sumie hoduje się tu ponad 31 milionów 
krów – dla porównania w Polsce w 2019 roku pogło-
wie wynosiło 6,3 miliona sztuk. Krowy w  Tanzanii 
są hodowane głównie na mięso lub jako inwentarz 
pomocny w  gospodarstwie – zwłaszcza jako siła 
pociągowa, ale również jako forma gromadzenia 
majątku. W  szczególności dotyczy to tradycyjnych 
plemion pasterskich. Dopiero na czwartym miejscu 
znajduje się produkcja mleka.

Ponad 98,5 proc. pogłowia to bydło tradycyjne pa-
sterskiej rasy zebu (charakteryzuje je wytrzymałość 
na suszę, stosunkowo niewielka masa ciała i często 
ogromne rogi). Pozostałe 1,5 proc. to rasy nowoczesne 
mleczne i/lub mięsne.

Mleczność krów w Tanzanii jest bardzo zróżnicowa-
na i zależy od rasy, sposobu żywienia, stanu zdrowotne-
go i systemu zarządzania bydłem. Średnia ogólnokra-
jowa mleczność krów dla niewielkiego odsetka krów 
mlecznych i mleczno-mięsnych to około dwa tysiące 
litrów rocznie (w Polsce to ponad 6,4 tysiąca litrów). 
W sumie w 2016 roku szacunkowa produkcja mleka 
w Tanzanii wyniosła 2,7 miliarda litrów (w Polsce w 2019 

roku było to 14 miliardów), przy czym w Tanzanii tylko 
około 3 proc. mleka poddano przetworzeniu.

Dla zrozumienia różnic w  obrazie hodowli i  jej 
efektów w zakresie pozyskania i dalszego wykorzy-
stania mleka ważny jest fakt, że w Tanzanii istnieją 
obok siebie dwa systemy hodowli bydła.

Tradycyjna hodowla mięsno-mleczna:
• dominują wielkie stada plemion pasterskich (np. 

Masajowie), wypasane ekstensywnie w buszu i na 
sawannach,

• ilości mleka produkowane przez tradycyjne pa-
sterskie krowy są bardzo niewielkie – do 1 litra 
dziennie,

• pozyskiwane mleko konsumowane jest głównie 
w gospodarstwie domowym, a nadwyżki sprze-
dawane w nieformalnych kanałach dystrybucji,

• duży wpływ na przebieg hodowli i mleczność mają 
sezony – dwie pory deszczowe i dwie pory suche.

„Ulepszona” hodowla rodzinna i specjalistyczna:
• w  tej grupie występują zarówno gospodarstwa 

rodzinne z dwoma-trzema krowami, jak i nielicz-
ne duże, specjalistyczne farmy liczące do tysiąca 
krów,

• dominują tutaj rasy czyste (friesian, jersey) i mie-
szanki,

• rolnicy coraz częściej zrzeszają się w  lokalne, 
niewielkie spółdzielnie mleczarskie,

• intensywna hodowla krów opiera się na paszach 
z  innych rejonów kraju transportowanych do 
miejsca hodowli – w  rejonach intensywnej ho-
dowli prawie nie ma naturalnych pastwisk,

• mleko sprzedawane zarówno do organizujących 
się kanałów formalnych (punkty skupu), jak i nie-
formalnie, np. lokalnych rynkach i bazarach.
 
Lokalna produkcja i przetwórstwo mleka zostały 

uznane przez rząd Tanzanii za jeden z  priorytetów 
rozwoju rolnictwa i  przemysłu spożywczego tego 
kraju. W celu zintensyfikowania lokalnej produkcji 
obowiązuje zakaz importu produktów mlecznych, 
a  import maszyn i sprzętu do przetwórstwa mleka 
jest zwolniony z ceł i podatku VAT.

 
Modernizacja mleczarni i wsparcie 
dla spółdzielni mleczarskich

Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia 
od 2008 roku prowadzi różne przedsięwzięcia wspie-
rające rozwój przedsiębiorczości w Afryce Wschod-
niej. W tym czasie pod jej auspicjami zrealizowano 
ponad 30 różnych projektów w Burundi, Kenii, Rwan-
dzie, Tanzanii i Ugandzie. Wspólnym mianownikiem 
wszystkich projektów realizowanych przez Fundację 
i przesłanką ich skutecznej, trwałej i samodzielnej 
kontynuacji jest staranna identyfikacja lokalnych 
liderów i wsparcie ich w realizacji głęboko wpisanych 
w lokalne uwarunkowania idei rozwoju.

Współpraca podjęta przy rozwoju mleczarstwa 
w regionie Kilimandżaro jest efektem spotkania przed-
stawicieli fundacji z rolnikami z plemienia Chaaga, 
żyjącymi na zboczach Kilimandżaro. Przez ponad 100 
lat ich głównym źródłem utrzymania była uprawa 
doskonałej jakościowo kawy typu arabica. Jednak 
w ciągu ostatnich trzech dekad uprawa kawy znacząco 
podupadła. – Wiązało się to z jednej strony z ważnymi 
zmianami na światowych rynkach, m.in. globalizacją 
obrotu kawy, dynamicznym rozwojem nowych, du-
żych rejonów produkcji, m.in. Wietnam, Kolumbia, 
a z drugiej ze zmianami społecznymi w Tanzanii. Dy-
namiczny przyrost naturalny spowodował dzielenie 
ziemi, na której uprawiano kawę, na mniejsze działki, 
przez co znacząco zmniejszył się nie tylko areał pod 
uprawę, lecz także zyskowność uprawy – mówi Robert 
Zduńczyk. Obecnie kawa w Kilimandżaro w 80 proc. 
uprawiana jest na kilkunastu dużych plantacjach, zaś 
dla najwytrwalszych rolników indywidualnych jest 
to uprawa poboczna, wynikająca bardziej z  tradycji 
i przywiązania niż możliwości godnego zarobku.

O  ile dla rolnika spod Kilimandżaro uprawa 
kukurydzy była i  jest podstawą do samodzielnego 
wyżywienia, to uprawa kawy była tradycyjnie głów-
nym źródłem dochodów w gospodarstwie domowym. 
– Z zanikiem tej uprawy pojawiła się konieczność zna-
lezienia alternatywnej aktywności rolniczej pozwa-
lającej na w miarę systematyczne wypracowywanie 
dochodu. Taką działalnością jest właśnie sprzedaż 
mleka – mówi prezes fundacji.

ROLNICY Z TANZANII 
wspierani przez 

agronomów 
z centrum w Uru
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 Nie chcieli być dłużej tylko większą zlewnią  
Gdy na początku 2018 roku doszło do pierwszego 

spotkania przedstawicieli PEAEF i  spółdzielni mle-
czarskiej w  wiosce Mwika, która jest położona na 
wschodnich zboczach Kilimandżaro, działała tam 
już niewielka lokalna mleczarnia o nazwie Kondiki. 
Dziennie skupowała ona około 2-2,5 tysiąca litrów 
mleka od około 700 zrzeszonych w spółdzielni rolni-
ków. Co ważne, mniej więcej połowa ze skupionego 
surowego mleka była sprzedawana większym mle-
czarniom ogólnokrajowym. Mimo wcześniejszego 
międzynarodowego wsparcia mleczarni w  zakupie 
sprzętu – głównie przez partnerów z Niemiec i Nowej 
Zelandii – nie była ona w stanie wygenerować zysku 
i własnych środków na dalszy rozwój. Po trwających 
ponad pół roku kontaktach, analizach i obserwacjach 

udało się zidentyfikować główne przyczyny takiego 
stanu rzeczy. Były to przede wszystkim ważne sła-
bości w  systemie zarządzania (niewłaściwi ludzie 
na kilku kluczowych pozycjach), błędna strategia 
polegająca na kosztochłonnych działaniach związa-
nych z organizacją i prowadzeniem skupu, odsprze-
dawanie surowego mleka z bardzo niewielką marżą 
oraz brak własnych zdolności technologicznych do 
przetwarzania skupionego mleka na większą skalę 
(np. brak własnych schładzalników). Jedyne, czego 
nie brakowało spółdzielcom z  Mwika, to energia 
i  determinacja w  prezentowaniu wizji, że dzięki 
zwiększeniu skupu, a następnie skali przetwarzania 
mleka we własne produkty, możliwe jest wyrwanie 
się z obecnej pułapki bycia de facto większą zlewnią 
wykonującą „czarną robotę” za innych.

W  efekcie prowadzonych dyskusji między PE-
AEF i  spółdzielcami z  Mwika powstał plan rozwoju 

mleczarni Kondiki. Został on zawarty we wniosku 
projektowym złożonym do polskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych na finansowanie z  programu 
„Polska Pomoc” wspierającego rozwój społeczno-go-
spodarczy w kilku krajach Partnerstwa Wschodniego 
i  Afryki Subsaharyjskiej. Wniosek projektowy i  za-
prezentowane w nim koncepcje spotkały się z uzna-
niem polskiego MSZ. Dzięki temu w ciągu dwóch lat 
(2019-2020) zmodernizowano mleczarnię Kondiki 
oraz udzielono wsparcia spółdzielni w wiosce Mwika 
i drugiej spółdzielni w Uru.

Dzięki wsparciu udzielonemu spółdzielni rolni-
ków w wiosce Mwika i dołączeniu drugiej spółdzielni 
rozszerzono teren i zwiększono o kolejną setkę liczbę 
rolników, z którymi współpracuje mleczarnia Kondi-
ki. – Teraz są oni dla nas stabilną bazą do regularnego 
pozyskiwania mleka – mówi Adrian Kimario, mana-
ger mleczarni Kondiki.

W ramach projektu w wioskach Uru i Mwika po-
wstały dwa centra wsparcia rolniczego, w  których 
świadczone są różnego rodzaju usługi na rzecz rol-
ników. W  nowo wybudowanym centrum w  wiosce 
Mwika produkowane są m.in. mieszanki paszowe dla 
krów mlecznych, sprzedawane suplementy i środki 
weterynaryjne, wyszkoleni asystenci weterynaryjni 
odwiedzają gospodarstwa, by wspierać rolników 
w dbaniu o zdrowie bydła czy prowadzić zabiegi sztucz-
nej inseminacji. – Centrum w Uru świadczy podobny 
zakres usług do tych w wiosce Mwika. Dodatkowo jest 
dużym centralnym punktem skupu mleka dla rejonu 
Uru. Zostało ono utworzone w oparciu o istniejące jesz-
cze od czasów kolonialnych budynki wykorzystywane 
poprzednio do skupu i magazynowania kawy – mówi 
przewodniczący spółdzielni Felix Shayo.

Modernizacja mleczarni była wielowymiarowa 
i objęła również aspekt organizacyjny. Z jednej strony 
dokonano istotnych zmian w systemie zarządzania 
(włącznie z restrukturyzacją kluczowej kadry zarzą-
dzającej), z drugiej powstała nowa strategia rynkowa, 
w której mleczarnia Kondiki określiła się jako firma 
regionalna, a nie ogólnokrajowa. – Chcemy być do-
minującym graczem rynkowym w promieniu do stu 
kilometrów – podkreśla Adrian Kimario.

W strategii sprzedażowej uwzględniającej specyfi-
kę tanzańskiego rynku, gdzie tylko kilka procent ludzi 
robi zakupy w  większych sklepach, postawiono na 
zapewnienie dostępności produktów Kondiki w miej-
scach dużych skupisk ludzkich, takich jak np. targi, 
dworce autobusowe, szkoły, kościoły. – Uznaliśmy, że 
musimy być jak najbliżej przebywających w tych miej-
scach konsumentów. W praktyce oznacza to sprzedaż 
produktów mlecznych przez obnośnych sprzedawców 
przy bramach do kościołów, biurach, targach, dwor-
cach autobusowych czy wstawianie lodówek z witryną 
w szkolnych stołówkach – wylicza Kimario.

Z tą myślą w ramach projektu zostały zakupione 
m.in. niewielkie ciężarówki chłodnicze, lodówki 
i wózki do punktów sprzedaży, opracowano też nową 

Dzięki polskiej pomocy zwiększono o blisko 100 
proc. dzienny skup mleka z 2-2,5 tysiąca do 4,5 
tysiąca litrów, z czego 3,5 tysiąca litrów jest 
przetwarzane i w formie produktów trafia na 
lokalne rynki wizualizację produktów (logo mleczarni, naklejki 

produktowe, rozróżnienie kolorystyczne produktów).

Modernizacja mleczarni Kondiki
Ważnym elementem projektu wspieranego przez 

PEAEF i  program Polska Pomoc jest również mo-
dernizacja samej mleczarni Kondiki. Jej pierwszym 
punktem było zwiększenie zdolności magazynowania 
i chłodzenia skupionego mleka. – Do 2019 roku nie 
mieliśmy własnych schładzalników, a jedynie korzy-
staliśmy z tych wypożyczonych od jednej z większych 
konkurencyjnych firm odbierających od nas surowe 
mleko – mówi manager mleczarni Kondiki. – Aby 
uniezależnić się od konkurencji, a  przede wszyst-
kim rozwinąć własne przetwórstwo, zakupiono 
schładzalniki zarówno dla mleczarni, jak i  dla obu 
powstałych w wioskach Mwika i Uru centrów skupu 
mleka. Schładzalniki o pojemności od 500 do 5000 
litrów dostarczyła polska firma MARGO z Ostrołęki. 
Współpraca z  jej właścicielem Ireneuszem Tercja-
kiem jest dobrym przykładem tego, jak można łączyć 
działalność rozwojową Polski z  rozwojem biznesu 
w Afryce – podkreśla Robert Zduńczyk. – W ramach 
współpracy firmie nie chodziło tylko o zrealizowanie 
transakcji sprzedaży, lecz także towarzyszyło jej duże 
zaangażowanie we właściwy dobór sprzętu pasują-
cego z jednej strony do warunków pracy w Tanzanii, 
a  z  drugiej do stopnia potrzeb i  możliwości osób 
pracujących w mleczarni Kondiki – dodaje prezes PE-
AEF. Dzięki takiemu podejściu mleczarnia pozyskała 
prosty, ale dobry sprzęt, który będzie jej służył przez 
lata, a  firma zdobyła praktyczną wiedzę na temat 
uwarunkowań i potrzeb rynku w Tanzanii. – I, co waż-
ne, zaangażowanie się we wsparcie innych w rozwoju 
otwiera drogę do rozwoju własnego biznesu. Obecnie 

dogadywane są pierwsze już w  pełni komercyjne 
transakcje sprzedaży kolejnych schładzalników do 
Tanzanii – mówi Robert Zduńczyk.

Poza schładzalnikami w naszym kraju został za-
kupiony również inny sprzęt podwyższający zdolności 
przetwórcze mleczarni Kondiki, m.in. dozownice do 
jogurtu, zakręcarki do butelek czy wyposażenie labo-
ratorium mleczarni. – Realizacja projektu pokazała, 
że przy właściwym podejściu i zrozumieniu potrzeby 
wspólnego rozwoju możliwe jest otwarcie współpracy 
na wielu frontach, np. części zamiennych, suplemen-
tów paszowych i nawozów, sprzętu pomiarowego, reje-
stracji danych i wielu innych – podkreśla prezes PEAEF.

Z końcem 2020 roku zakończył się ten dwuletni 
projekt. W tym czasie dokonano wielu zmian, które 
już przynoszą wymierne rezultaty. Dzienny skup 
mleka nie wynosi już 2-2,5 tysiąca litrów mleka 
– w grudniu 2020 roku regularnie dochodził do 4,5 
tysiąca litrów. Co ważne, z tego 3,5 tysiąca litrów jest 
przetwarzane i w formie różnych produktów trafia 
na lokalne rynki. Dla Fundacji Ekonomicznej Polska-
-Afryka Wschodnia to jednak nie koniec współpracy 
i zaangażowania w rozwój mleczarni Kondiki i spół-
dzielni mleczarskich z  Kilimandżaro. – Obszarów 
do dalszego wspólnego działania jest wiele: trzeba 
budować pomieszczenia chłodnicze, uruchamiać 
kolejne centra skupu mleka, wprowadzać nowe 
opakowania i  proste, półautomatyczne maszyny 
wspierające wzrost jakości i skali produkcji produk-
tów mlecznych. Wszystkie te i wiele innych obszarów 
to ogromy potencjał do współpracy dla firm z Polski 
i dobrej dywersyfikacji własnego rozwoju na kolejne 
lata. A pewne jest to, że w Afryce popytu zarówno na 
mleko, jak i  technologię do jego przetwórstwa nie 
zabraknie! – podkreśla Robert Zduńczyk.
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Wewnętrzne laboratoria badawcze, chcąc 
sprostać coraz większym wymaganiom, 
muszą przejść proces cyfrowej transforma-

cji. Każde laboratorium stara się trzymać najwyższą 
jakość badań, bo wyniki analiz muszą być precyzyj-
ne, niezależnie od tego, czy badamy innowacyjne 
materiały, nowe leki czy mleko. Park maszynowy 
w przedsiębiorstwie zazwyczaj jest dostosowany pod 
wymogi jakościowe branży. Osobnym zagadnieniem 
jest natomiast integracja sprzętu i procedur badaw-
czych w jeden spójnie działający system. Niekiedy fir-
my inwestują spore nakłady w bardzo nowoczesny 
sprzęt, a dokumentację badań laboratoryjnych pro-
wadzą nadal w formie papierowej, dokładnie tak jak 
to robili 10 czy 20 lat temu. Jednak coraz więcej za-
rządzających  widzi, że o  technologii należy myśleć 
holistycznie, uwzględniając  zarówno  sprzęt,  jak 
i integrujące je oprogramowanie. 

O tym, jakie przewagi mogą osiągnąć producen-
ci  z  branży mlecznej, przechodząc z  analogowego 
na cyfrowy system badawczy, opowiada Paweł Gaw-
kowski z Solution4Labs. Firma wdraża rozwiązania 
laboratoryjne  klasy LIMS  na całym świecie i  jest 
autoryzowanym partnerem oraz dystrybutorem 
Thermo Fisher Scientific.  

Czym jest LIMS i gdzie można go stosować? 
 Centralny system informatyczny typu LIMS, czyli La-
boratory Information Management System, to podstawa 
nowoczesnego laboratorium. System kompleksowo 
wspiera pracę laboratorium od przyjęcia zlecenia na 
badanie, poprzez pracę z próbką, analizę wyników, kal-
kulacje i analizy statystyczne, zarządzanie obłożeniem 
personelu i sprzętu, raportowaniem, w tym również 
prezentacją istotnych wskaźników w czasie rzeczywi-
stym. Tego typu system pozwala także automatyzować 

powtarzalne czynności, pomaga w lepszym zarządzaniu 
magazynem odczynników, tak aby zoptymalizować ich 
zużycie. Wszytko to pozwala na skrócenie czasu badań, 
przy jednoczesnym zwiększeniu ich jakości. Takie roz-
wiązanie umożliwia całościowe zarządzanie procesem 
badawczym, pozwalając zwiększyć efektywność pracy, 
usprawnić procesy i zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
błędów. Narzędzie wykorzystywane jest przez labo-
ratoria w wielu branżach, natomiast Solution4Labs, 
jako dystrybutor rozwiązania SampleManager LIMS™ 
od Thermo Fisher Scientific, korzysta z doświadczenia 
branżowego grupy, która wdrażała je między innymi dla 
takich klientów, jak: Molkerei Alois Müller (UK), Ingre-
dia czy Chr. Hansen. 
 System wspiera zarówno działy badawczo-rozwojo-
we, jak i kontroli jakości, stając się nieocenionym narzę-
dziem, pozwalającym zachować wymagane standardy 
HACCP czy ISO oraz ułatwia tworzenie i standaryzacje 
nowych produktów.    

Jakie korzyści płyną z wdrożenia systemu LIMS? 
Cyfryzacja procesu badawczego przynosi szereg 

korzyści dla całej firmy. Poczynając od możliwości 
kontroli surowców i produkcji na znacznie większą 
skalę, po korzyści związane z usprawnieniem pracy 
samego laboratorium, a co za tym idzie – lepszym 
wykorzystaniem ekspertów tam pracujących. Przy 
zastosowaniu tego typu oprogramowania, znacząco 

BRAKUJĄCE OGNIWO W PROCESIE 
KONTROLI JAKOŚCI
Bezpieczeństwo produkcji żywności jest jednym z głównych obszarów zainteresowania 
instytucji kontrolnych zarówno na poziomie państwowym, jak i międzynarodowym. 
Standardy produkcji są weryfikowane przez sieci handlowe, ale informacji w tym zakresie 
oczekują również konsumenci. Producenci, oprócz wymagań związanych z przepisami, 
coraz częściej spotykają się z oczekiwaniami dotyczącymi traceability, czyli możliwości 
prześledzenia drogi produktu, na każdym etapie jego powstawania. Nieustannie rosnące 
oczekiwania oraz liczba wymaganych badań powoduje, że kontrola jakości bez cyfrowych 
systemów staje się bardzo trudna i kosztowna.

maleje także liczba błędów wynikających z czynnika 
ludzkiego. Wprowadzenie LIMS pozwala na:  
• lepszą kontrolę nad jakością i bezpieczeństwem 

produktu, 
• zwiększanie potencjału badawczego laborato-

rium,
• możliwość integracji z innymi systemami, np. ERP 

(Enterprise Resource Planning), 
• oszczędności wynikające z usprawnienia procesu 

badawczego,
• zmniejszenie ilości błędów,
• łatwą standaryzację do wymogów danego syste-

mu kontroli,  
• przyspieszenie procesów R&D.   

  Jak wygląda wdrożenie systemu LIMS? 
Oprogramowanie SampleManager jest systemem 

wysoce konfigurowalnym, dzięki czemu możliwe jest 
jego pełne dopasowanie  w  zależności od potrzeb 
i  możliwości, jakimi dysponuje laboratorium. Tu 

niezwykle ważny jest etap określenia oczekiwań, 
zarówno do obecnych sposobów wykorzystania labo-
ratorium, jak i tych, które pojawią się w przyszłości. 
Warto zaznaczyć, że sam system jest niezwykle intu-
icyjny w obsłudze i mimo tego, że większość wdrożeń 
odbywa się ze wsparciem wewnętrznego działu IT, 
nie jest to koniecznie do poprawnego wprowadze-
nia LIMS’a w laboratorium. Warto zwrócić uwagę, że 
nasz system można zintegrować z obecnym w firmie 
oprogramowaniem typu ERP. W zależności od skali 
wdrożenia trwa ono od kilku tygodni do kilku mie-
sięcy, obejmując także przeszkolenie pracowników.  

Jak będą wyglądały laboratoria przyszłości?  
Transformacja cyfrowa w laboratoriach nabiera tem-

pa. Pandemia COVID-19 znacząco przysłużyła się temu 
trendowi. Najważniejszym wyzwaniem stała się w tym 
momencie kwestia organizacji pracy w laboratorium. 

„System LIMS jest idealny, ponieważ jego elastyczność 
pozwala nam rozszerzać i rozwijać usługi świadczone 
przez laboratorium. Pozwala on również na głębszą analizę 
danych, na przykład dzięki niemu możliwa jest analiza 
trendów” – Adatia Shaheen, Müller UK’s Laboratory Manager. 

„LIMS jest niezwykle łatwy w użyciu i nie musieliśmy poświęcać 
czasu na szkolenie naszych laborantów. Ponadto system umożliwia 
naszym naukowcom automatyczne wprowadzanie wszystkich danych 
związanych z testami, oszczędzając w ten sposób czas i umożliwiając 
im szybkie pozyskanie wyników. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki wdrożeniu 
LIMS produktywność laboratorium znacznie wzrosła, a czas realizacji 
badania próbek został przyspieszony, zapewniając jednocześnie 
optymalną jakość produktu” – Henrik Behrndt, Lead Systems 
Consultant, Global Production Quality w Chr. Hansen.

„Wykorzystanie systemu LIMS zapewnia powtarzalne poziomy 
produkcji i pozwala naszym kierownikom laboratoriów 
kontrolować procedury testowe, przy jednoczesnym śledzeniu 
informacji, a także zapewnia im narzędzia do raportowania 
wyników w formacie, który jest akceptowany przez inne 
organizacje” – Alain Hargez, Manager IT w Ingredia.

Paweł Gawkowski
Chief Operating Officer Solution4Labs

WIZUALIZACJE PROCESU 
LABORATORYJNEGO
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korzystujące gogle HoloLens drugiej generacji do prze-
niesienia procesu badawczego w świat mieszanej rze-
czywistości. Oprogramowanie Holo4Labs współpracuje 
z SampleManager LIMS™, tworząc środowisko, w którym 
cały proces badawczy jest wspierany przez rozszerzoną 
rzeczywistość. Laborant w HoloLensach ma zawsze przy 
sobie niekończący się ekran komputera, który wyświetla 
mu dane przed oczami w postaci hologramów. Okulary 
rozszerzonej rzeczywistości pozwalają na dzielenie 
się obrazem z kamery umieszczonej na urządzeniu ze 
współpracownikami, którzy mogą być w dowolnym 
miejscu. Analityk pracuje z próbką, a obraz tego co robi 
w czasie rzeczywistym może być transmitowany na te-
lefony czy komputery innych osób, które mogą pomagać 
analitykowi podejmować decyzje dotyczące próbki, czy 
prosić o wykonanie innych zadań.  

Mimo tego, że jeszcze funkcjonują jednostki pracują-
ce analogowo, w niedługim czasie nie będą one w stanie 
sprostać rosnącym oczekiwaniom stawianym im przez 
managerów działów kontroli jakości, szefów działów 
badawczo-rozwojowych, a ostatecznie też coraz bardziej 
wymagających klientów. Wdrożenie systemu LIMS za-
pewnia firmie pełną kontrolę nad procesem badawczym, 
oszczędności i umożliwia sprostanie coraz to nowym 
wymogom, dotyczącym wiedzy na temat pochodzenia 
i drogi, jaką przeszedł produkt. Cyfrowa transformacja 
stała się w obecnych czasach koniecznością i warun-
kiem do osiągnięcia sukcesu na rynku.

Źródło zdjęć: zasoby autora   

Paweł Gawkowski

Chief Operating Officer Solution4Labs

Część pracowników oczekiwała możliwości pracy zdalnej 
i tutaj pojawił się problem. Nie wszystkie zadania mogą 
być wykonane poza laboratorium, a jeżeli placówka nie 
dysponuje systemem klasy LIMS, to zdalna praca jest 
możliwa tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Labora-
toria, które zdecydowały się na cyfrową transformację, 
właśnie podczas pandemii zaczęły intensywnie korzy-
stać z jej dobrodziejstw. Wszystkie dane są zdigitalizo-
wane w systemie LIMS, dzięki czemu pracownicy mogą 
przeprowadzać analizę wyników badań, kalkulacje czy 
przygotowywać raporty również z domu – wystarczy 
podłączenie do internetu. 

Krokiem dalej jest wykorzystanie rozwiązań tech-
nologii Mixed Reality w laboratorium, czyli zastosowa-
nie wirtualnych gogli do wsparcia procesu badawczego. 
Taką technologię dostarcza nasza siostrzana spółka 
Holo4Labs, która posiada autorskie rozwiązanie, wy-

WIZUALIZACJE 
PROCESU 

LABORATORYJNEGO
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Automatyzacja w praktyce
W  ostatnich latach firmy produkcyjne zmaga-

ły się z  wieloma problemami, przede wszystkim 
brakami kadrowymi. Wiele procesów wymagało 
większej precyzji, szybkości i jakości wykonania, by 
sprostać wymaganiom rynkowym. To powodowało, 
że przedsiębiorcy decydowali się na automatyzację 
części czynności wykonywanych do tej pory przez 
pracowników, głównie tych najbardziej monoton-
nych. Daleko jednak do tego by stwierdzić, że pojęcie 
przemysłu 4.0 i hasła o wdrażaniu innowacji prze-
kuwane były z idei na praktykę.

Automatyzacja wciąż nie jest procesem po-
wszechnym. Pracodawcy obawiają się o  czas 
zwrotu inwestycji, a  pracownicy o  swoją posadę. 
Jak jednak pokazuje rzeczywistość, obawy te są 
zupełnie nieuzasadnione. Inwestycje zwracają się 
zazwyczaj do 2 lat, a pracownicy nie zostają zwol-
nieni, tylko otrzymują nowy zakres obowiązków. 
Automatyzacja koncentruje się na zastępowaniu 
określonych zadań, zmienia formę pracy, ale nie eli-
minuje konkretnych zawodów ze względu na to, że 
kompetencje człowieka są wyjątkowe i unikatowe. 
Nawet zaawansowane rozwiązania IOT wymagają 
interwencji i kontroli człowieka.

Inteligentna automatyzacja pozwala nie tylko 
na rozwiązywanie prostych i złożonych procesów 
przemysłowych, ułatwia zdalną współpracę w cza-
sie rzeczywistym, zwiększa wydajność i gromadzi 
kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju firmy dane. 
Mówiąc najogólniej – zmniejsza nakład pracy, 
a zwiększa efektywność.

Balluff wśród liderów zmian
Jak wskazuje raport PWC dotyczący automatyza-

cji i digitalizacji, liderzy branży budują zintegrowane 
systemy opierające się na IOT. Potwierdza to praktyka 
współpracy z klientami. Rozwiązania te cieszą się naj-
większym zainteresowaniem nawet, jeśli użytkownicy 
nie są jeszcze gotowi do wykorzystywania ich pełnego 
potencjału. Przykładem jest system IO-Link pozwalający 
uniknąć czasochłonnych i trudnych czynności związa-
nych z instalacją przewodów, nowych modułów i ste-
rowników, a także demontażem całej instalacji w trakcie 
awarii. Rozwiązanie to, stosowane dość szeroko, ma też 
inne zalety, które wykorzystywane są w zależności od 
potrzeby i poziomu świadomości odbiorcy – doskonałą 
parametryzację, szybką diagnostykę, analizę danych 
zachowywanych w chmurze.

Automatyzacja obejmuje szeroki zakres sektorów, 
szczególnie w  branży automotive czy spożywczej. 
Europejskie trendy wskazują, że w  najbliższych 
latach coraz szerzej będzie implementowana rów-
nież w  branży farmaceutycznej, kosmetycznej, czy 
napojów. Balluff jako jeden z  liderów automatyki 
przemysłowej na rynku, wychodząc naprzeciw po-
trzebom klientów, przygotował zupełnie nowatorskie 
rozwiązanie dedykowane tym sektorom –  Smart 
Automation and Monitoring System.

Nie działaj sam. Działaj z SAMS
Smart Automation and Monitoring System jest 

odpowiedzią na oczekiwania klientów szukających 
rozwiązania podnoszącego wydajność, na które 
wpływają takie elementy jak (rys. 1):

• Nieplanowane przestoje maszyn.
• Wysoka awaryjność elementów z powodu ekstremal-

nych warunków środowiska (proces czyszczenia).
• Uszkodzenie maszyny i awarie produkcyjne spo-

wodowane problemami z obsługą urządzenia.
• Błędy podczas zmiany formatu (warianty produk-

tu) powodują uszkodzenia i straty produkcyjne.
• Rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

żywności.
• Łatwa i bezpieczna parametryzacja, konfiguracja 

i diagnostyka.
• Komponenty wielofunkcyjne.

Obszerne portfolio produktów i oprogramowania 
SAMS obejmuje m.in. komponenty Washdown+, które 
przekraczają wymagania definiowane dla rozwiązań 
IP69K i dodatkowe funkcje, takie jak jakość sygnału, 
wykrywanie nachylenia, licznik impulsów, pomiar 
temperatury i wilgotności, generowanie danych po-
trzebnych do pełnego monitorowania stanu maszyn 
i urządzeń oraz predykcyjnego utrzymania ruchu. To 
rozwiązanie, które łączy w sobie operacje maszynowe, 
wszystkie istotne dane w jednolitej strukturze w cza-
sie rzeczywistym z całej linii produkcyjnej, a ponadto 
znacznie upraszcza obsługę wszystkich urządzeń.

Automatyzacja – SAMS – Rozwój
Jak mówią producenci żywności i napojów: „mu-

simy się automatyzować”, aby zapewnić ciągłość 
produkcji oraz sprostać oczekiwaniom rynku.

Powyższe zagadnienia ze szczególnym spojrze-
niem na 2 obszary były omawiane podczas Konfe-
rencji Bezpieczny Produkt Spożywczy w  2020 oraz 
są tematem wiodącym webinarium Nowoczesna 
Produkcja Mleka 2021. 

Obszary do usprawnień
Monitorowanie stanu maszyn i  urządzeń ma 

istotny wpływ na stabilność i wydajność produkcji 
oraz ostateczną jakość produktu z uwzględnieniem 

prawidłowego oznaczenia na opakowaniu. Ponadto, 
z punktu widzenia aspektów prawnych oraz regulacji 
obowiązujących producentów żywności i napojów, 
implementowanie rozwiązań wpierających procesy 
traceability oraz weryfikacji oznaczenia opakowania 
produktu zdaje się być uzasadnione i opłacalne.

#1 – Condition monitoring
Monitorowanie stanu maszyn i  urządzeń (tzw. 

condition monitoring) bazujące na unikalnym na 
rynku i najnowszym rozwiązaniu Balluff - BCM. BCM 
(Balluff Condition Monitoring) pozwala na ciągłe 
monitorowanie stanu, wykrywanie zmian i anomalii 
lub rejestrację długoterminowych trendów bez ko-
nieczności stosowania dodatkowego oprogramowa-
nia, czy urządzeń przetwarzających (rys. 2). 
Mierzone zmienne:
• wibracje,
• temperatura, 
• wilgotność,
• ciśnienie,
są dostarczane i agregowane bezpośrednio w czuj-
niku, a następnie mogą być transferowane do sys-

RYS. 1 
SAMS jest 
kompletnym 
rozwiązaniem 
gotowym do 
zaimplementowania 
i integracji zarówno 
z najnowszymi, jak 
i istniejącymi już 
generacjami maszyn, 
począwszy od wejścia 
półproduktów 
czy surowców, 
poprzez proces 
przetwórczy lub 
produkcyjny, aż po 
finalne pakowanie. 
Przekłada się to na 
większą efektywność 
i najlepszą możliwą 
wydajność

KOMPLEKSOWA AUTOMATYZACJA 
SMART AUTOMATION and MONITORING SYSTEM [SAMS]

Paweł Juras
Balluff sp.  z o.o.

Jak wskazują badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej, choć 
Polska w ostatnich dwóch latach zrobiła postęp w zakresie wzrostu wydajności 
i inwestycji w innowacje, wciąż osiąga zaledwie umiarkowane wyniki 
w porównaniu z innymi państwami UE. Sytuacja związana z koronawirusem może 
jednak odmienić ten trend i przyśpieszyć automatyzację w wielu branżach, 
szczególnie jeśli przedsiębiorcy chcą pełnić rolę liderów na rynku w trakcie odbicia 
gospodarczego przewidywanego przez Bank Światowy na lata 2021 i 2022. 
W związku z tym warto zwrócić uwagę na nowe, dostępne na rynku rozwiązania, 
na przykład Smart Automation and Monitoring System oferowany przez Balluff.

RYS. 2 
BCM pozwala 
m.in.: na ciągłe 
monitorowanie 
stanu oraz 
wykrywanie zmian 
i anomalii
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temu nadrzędnego za pomocą interfejsu IO-Link. 
W zakresie monitorowania stanu maszyn i urządzeń 
dostępny jest ponadto PMSys (Portable Monitoring 
System) - rozwiązanie typu Plug & Play m.in. z auto-
matycznym transferem danych do chmury. 

W produkcji spożywczej zaleca się monitorowanie 
urządzeń na instalacjach amoniaku, wody chłodzą-
cej, innych mediów (rys. 3) newralgicznych z punktu 
widzenia zapewnienia parametrów procesu, a także 
na instalacjach transportu m.in. koncentratu, surow-
ców, czy półproduktów do dalszego przetwórstwa. 
Są to m.in.:
• sprężarki,
• pompy,
• wentylatory,
• silniki,
• szafy sterownicze,

#2 – Kontrola jakości/oznaczenia opakowań
Kontrola jakości produktu ze szczególnym na-

ciskiem na weryfikację poprawności oznaczenia 
opakowania, jest szczególnie istotna (rys. 4) z jed-
nej strony dla zapewnienia niezbędnych wymogów 
dotyczących oznakowania produktów spożywczych 
(dotyczących np. składu, wartości odżywczych, 
zawartości alergenów), z  drugiej dla dostarczenia 
precyzyjnych informacji świadomemu konsumen-
towi. Tego typu informacje umieszczane są na opa-
kowaniach zarówno w formie tekstowej i tabel oraz 
w postaci ciągu znaków (litery + cyfry) i kodów 1D/2D.

 Dobór odpowiedniego rozwiązania wynika 
z oczekiwań klienta i parametrów procesu, m.in. 
szybkości, wielkości obiektu, rotacji, rodzaju 
i  właściwości znaków (kolor, czcionka, metoda 
druku/nanoszenia znaków na opakowanie itp.) 
i jest jednym z podstawowych zadań specjalistów 
Balluff obsługujących projekty wizyjne w VisionLab 
w Centrum Inżynieryjno Aplikacyjnym we Wrocła-
wiu. Paleta rozwiązań Balluff MACHINE VISION jest 
szeroka i kompletna:
• czytniki kodów,
• czujniki wizyjne,

• kamery inteligentne,
• kamery przemysłowe,
• systemy wielokamerowe,
• kontrolery,
• oprogramowanie. 

W zakresie kontroli jakości produktu uwzględ-
niającej weryfikację poprawności oznaczenia na 
opakowaniu, Balluff oferuje i dostarcza kompletne 
systemy, co w  praktyce oznacza: Hardware, So-
ftware (w  tym dedykowane dla aplikacji skrypty 
w  środowisku HALCON), warstwę mechaniczną 
oraz kompleksową integrację z  maszyną/linią/
systemem nadrzędnym.

Opisywane zagadnienia oraz wiele innych 
innowacyjnych rozwiązań możecie państwo 
szczegółowo poznać kontaktując się z  naszymi 
specjalistami w całym kraju, łącząc się z nami ka-
nałami elektronicznymi oraz korzystając z otwar-
tych szkoleń i  konsultacji prowadzonych przez 
Balluff – jednego z  pięciu partnerów/ekspertów 
tworzących DIGITAL INNOVATION HUB – Level 4.0 
we Wrocławiu (w  ramach dotacji Ministerstwa 
Rozwoju).
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RYS. 3
W produkcji spożywczej zaleca się monitorowanie urządzeń na 
instalacjach surowca, amoniaku, wody chłodzącej oraz innych mediów 

RYS. 4 
Kontrola jakości 

produktu z 
naciskiem na 

weryfikację 
poprawności 

oznaczenia 
opakowania, 

jest szczególnie 
istotna
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Jeszcze kilka lat temu piwa typu NAB (non-al-
coholic beverages, czyli napoje bezalkoholowe) 
cieszyły się w Polsce umiarkowaną popularno-

ścią, co było efektem zarówno niewielkiej wiedzy na 
ich temat, stosunkowo skromnej oferty producentów 
oraz ograniczonej dostępności. Jednak ostatnie lata 
przyniosły ogromną zmianę w  zakresie samego 
produktu i  jego postrzegania: rozwój technologii 
przyczynił się do udoskonalenia i  rozwoju oferty 
wariantów smakowych, a konsumenci coraz chętniej 
wybierają piwo bez procentów jako element zrówno-
ważonego, bardziej świadomego trybu życia. W rezul-
tacie awansowało z pozycji „piwa dla kierowców” do 

rangi cieszącego się uznaniem napoju, który oferuje 
bogactwo smaków i  którym można delektować się 
w wielu różnych sytuacjach. Szerokie ujęcie tego te-
matu prezentuje „0% alkoholu. 100% smaku. Raport 
Kompanii Piwowarskiej o  piwach bezalkoholowych 
w Polsce w 2020 roku”. 

– Sądzę, że mamy szczególne powody, by analizo-
wać i komentować to zjawisko, ponieważ jesteśmy nie 
tylko jego uczestnikiem, ale także kreatorem – mówi 
Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych 
w Kompanii Piwowarskiej. – Nasz Lech Free był pio-
nierem kategorii – pojawił się na rynku już niemal 
15 lat temu, a dzisiaj to cała rodzina piw bezalkoho-

PIWA BEZALKOHOLOWE 
W POLSCE 
RAPORT

Kompania Piwowarska

Spożywa je już prawie 60% dorosłych Polaków, którzy tylko w 2020 roku 
wydali na nie ponad 800 mln zł. Jego udział w rynku rośnie w tempie 
dwucyfrowym, nawet w warunkach pandemii. Jest sprzymierzeńcem 
zdrowego, aktywnego stylu życia i odpowiedzialnych decyzji. Piwo 
bezalkoholowe, bo o nim mowa, to aktualnie najważniejszy i najciekawszy 
trend w piwnym świecie. Pod lupę bierze go publikacja „0% alkoholu. 100% 
smaku. Raport Kompanii Piwowarskiej o piwach bezalkoholowych w Polsce 
w 2020 roku”.

Fo
t. 

12
3r

f

RYS. 1 
Motywacje stojące 
za wyborem piw 
bezalkoholowych

RYS. 2 
Profil 
użytkownika piwa 
bezalkoholowego
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lowych. Ponadto od wiosny 2020 
roku oferujemy także wersję bez-
alkoholową innej naszej czołowej 
marki – Tyskie 0,0%.

Dynamicznie rozwijający 
się segment

Jak wynika z raportu, piwo bez-
alkoholowe stanowi obecnie 5,9% 
rynku piwnego w Polsce pod wzglę-
dem wartości i 4,9% pod względem 
wolumenu. Może się wydawać, 
że to niewiele, jednak segment 
ten już od dłuższego czasu notuje 
dynamiczny, dwucyfrowy wzrost 
– w 2019 r. ponad 60%1, w 2020 r. 
20,5%2 – spadek spowodowany pan-
demią. W czasie pierwszych trzech 
kwartałów zeszłgo roku wydatki 
na piwo bezalkoholowe w naszym 
kraju wyniosły 823 mln zł (wg Nie-
lsen). Wraz ze spożyciem zwiększa 
się grupa konsumentów „zerówek”: 
w 2019 r. sięgało po nie już 57% do-
rosłych Polaków (w 2018 – 47%), 46% 
piwoszy piło je przynajmniej raz 
w miesiącu (w 2018 – 38%), a tylko 
24% nigdy (w  2018 – 33%). Wśród 
osób pijących piwo bez procentów 
przeważają mężczyźni (60%), choć 
nie w sposób tak zdecydowany jak 
w przypadku piw zawierających al-
kohol (65%). NAB-y mają też więcej 
amatorów w  młodszych grupach 
wiekowych – wybiera je 51% osób 
do 35 roku życia (dla porównania 
– piwo alkoholowe pije 41%). Półka 
piw niezawierających alkoholu 
również staje się coraz bardziej 
obszerna i różnorodna. Dzisiaj kon-
sumenci mogą wybierać spośród 
bezalkoholowych odpowiedników 
lagerów, piw smakowych i specjal-
ności, które stanowią odpowiednio 
64%, 34% i 2% segmentu (2020 r.).

Profil konsumenta piw 0,0%
Oprócz danych dotyczących 

samego produktu, raport przynosi 
interesujące informacje na temat 
użytkowników piw 0,0%, ich na-
stawienia i  motywacji oraz okazji 
do konsumpcji. Okazuje się, że 
„zerówki” potrafią zadowalająco 
zrealizować potrzebę przynależno-
ści czy chwili dla siebie – które są 
atrybutami tradycyjnego piwa. Do-
skonale odnajdują się w sytuacjach, 

których przynajmniej część można nazwać „typowo 
piwnymi”: grill, piknik (zdaniem 66% respondentów), 
spokojny relaks (63%), na świeżym powietrzu, np. na 
plaży (62%), czy impreza (60%). 

Warto zwrócić uwagę, że odsetek mężczyzn piją-
cych piwo 0,0% jest znaczący, podczas gdy kilka lat 
temu było ono kojarzone z kobietami i postrzegane 
jako „mało męskie”. Wśród osób sięgających po piwa 
bez procentów można wyróżnić grupę ludzi doro-
słych i  dojrzałych – takich, którzy wiedzą, czego 
chcą od życia, podejmują odpowiedzialne decyzje, 
nie ulegając presji otoczenia; aktywnych, żyjących 
szybko, którym piwo bezalkoholowe pomaga godzić 
wiele ról i  potrzeb, „nadążyć” za swoim życiem; 
poważnych i zaangażowanych w pracę, szczególnie 
taką, która wymaga skupienia, precyzji, wiąże się 
z  dużą odpowiedzialnością; wreszcie aktywnych 
fizycznie, które rezygnują z  alkoholu z  powodu 
treningów lub diety. Badani deklarowali, że piwa 
bezalkoholowe wybierają dla przyjemności (73%), 
z konieczności – ponieważ nie mogą spożywać al-
koholu (55%) i dlatego, że stanowią one zdrowszy 
wybór (56%). Te statystyki dobrze obrazują zmiany, 
jakie zaszły w  postawach konsumentów w  ciągu 
ostatnich lat. Motywacja piwoszy dotycząca piw 
bezalkoholowych przesuwa się bowiem z „muszę” 
w  kierunku „chcę”; z  niechętnego 
poddania się konieczności w stronę 
podjęcia satysfakcjonującej decyzji.

– Fakt, iż segment piw bezalkoho-
lowych wciąż rośnie mimo niesprzy-
jającej sytuacji rynkowej, świadczy 
o jego wielkiej sile i atrakcyjności dla 
konsumentów. Odkryli oni, że piwa 
bezalkoholowe świetnie odpowiadają 
na rozmaite potrzeby i warto po nie 
sięgać w różnych okolicznościach, nie 
tylko wtedy, gdy muszą zrezygnować 
z alkoholu. Taka postawa niezwykle nas 
cieszy, ponieważ jest zgodna z odpowie-
dzialnym podejściem do konsumpcji 
piwa, które promujemy – nie „więcej”, 
ale „lepiej”. Jest to zgodne z  naszą 
strategią, w ramach której przyjęliśmy 
odpowiedzialne podejście do promo-
wania i spożywania naszych produk-
tów i planujemy osiągnąć 20%. udział 
produktów bezalkoholowych w ofercie 
– podsumowuje Iwona Jacaszek-Pruś.

„0% alkoholu. 100% smaku. Raport 
Kompanii Piwowarskiej o piwach bez-
alkoholowych w Polsce w 2020 roku” 
został opublikowany w  listopadzie 
2020 r. Bazuje na raportach i badaniach 
krajowych i zagranicznych, przygoto-
wanych przez firmy Mintel, Nielsen, IQS, 
Ipsos i Kantar.

Przypisy
1 Okres styczeń-wrzesień 2019 vs styczeń-wrzesień 2018, 

źródło: Nielsen.
2 Okres styczeń-wrzesień 2020 vs styczeń-wrzesień 2019, 

źródło: Nielsen.    

Kompania Piwowarska skupia trzy browary o wieloletniej historii: 
Tyskie Browary Książęce (rok założenia – 1629), Browar Dojlidy 
w Białymstoku (1768) i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu 
(1895). To w nich KP warzy najchętniej wybierane przez Polaków 
piwa, między innymi: Żubra, Tyskie, Lecha, Redd’sa, a także 
kolekcję specjalności Książęcego. W ofercie KP znajdują się 
również cenione w Polsce piwa czeskie: Pilsner Urquell (ikona 
czeskiego piwa) i Kozel (najczęściej wybierane przez Czechów 
piwo), a także piwa bezalkoholowe sygnowane marką Lech 
Free 0.0% oraz Tyskie 0,0%. Sprawdzone receptury, naturalne 
składniki, nieskazitelna czystość w browarach, a przede wszystkim 
umiejętności doświadczonych piwowarów – to wszystko sprawia, 
że warzone w KP piwa są cenione w Polsce i za granicą.

Kompania Piwowarska jest częścią Asahi Europe & 
International stanowiącej część Asahi Group Holdings.

O  K O M P A N I I  P I W O W A R S K I E J

RYS. 5
Postrzeganie piw 
bezalkoholowych

RYS. 3 
Motywy stojące 

za wyborem piwa 
bezalkoholowego 

w Polsce

RYS. 4 
Popularność piwa 
bezalkoholowego 

na świecie 
i w Polsce
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W  Polsce w  2020 roku powstało ponad 2 
tysiące nowych marek piwa, czyli niewiele 
mniej niż w roku poprzednim. Długie tygo-

dnie przymusowo spędzane przez miłośników piwa 
w domowym zaciszu sprzyjały piwnym degustacjom 
i recenzjom, których setki były publikowane na pro-
filach portali społecznościowych.

Należy jednak pamiętać, że rynek piwa nie opiera 
się tylko i wyłącznie na tej jego części nazywanej piwo-
warstwem rzemieślniczym. Wręcz przeciwnie – popu-
larny kraft to tylko jego niewielki wycinek, który rzecz 
jasna jest kluczowy dla jego rozwoju, jednak ilościowo 
nie wpływa w sposób bezpośredni na podział piwnej 
sceny w takim stopniu, jak pozostałe składowe. 
 Tymczasem małe, średnie i duże browary prześci-
gają się w pomysłach, jak zaskoczyć konsumentów 
nowymi trendami, gatunkami i markami. I co ciekawe, 
coraz częściej spoglądają w stronę browarów rzemieśl-
niczych, szukając inspiracji u pasjonatów.

I właśnie w całym tym rynkowym zamieszaniu, 
pośród piwnych premier i promocji znajdujemy się 
my – konsumenci. Centrum piwnego wszechświata, 
niezależni sędziowie i „być albo nie być” dla browa-
rów, które walczą o nasze względy. Można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że gdyby nie konsumenci, praca 
piwowarów byłaby o wiele łatwiejsza.

Atrakcyjność dojrzałego rynku piwa opiera się na 
różnorodności, zarówno pojmowanej jako wielość 
gatunków i marek piwa, ale także piwnych rytuałów, 
sposobów serwowania, opakowań, sposobów pro-
mocji i reklamy. To wszystko sprawia, że świat piwa 
jest kolorowy, a życie piwosza pełne niespodzianek 
i  zwrotów akcji. Jednak, czy na pewno wszyscy 
konsumenci z  niecierpliwością oczekują na każde 
nowe piwo? Przyjrzyjmy się zatem profilom piwoszy 
o różnych potrzebach.

Wierni i przywiązani
To niezwykle wartościowy dla browaru typ konsu-

menta, który niestety nie ma wielkiego przełożenia 
na rozwój piwnej różnorodności. Konsument wierny 
jednej marce to najczęściej osoba, dla której piwo 
nie jest stylem życia i  pasją, tylko napojem, który 
towarzyszy jej podczas spotkań, imprez i codziennych 
rytuałów. Markę wybiera często pod wpływem im-
pulsu i pijąc ją pierwszy raz w sprzyjających okolicz-
nościach (wakacje, spotkanie towarzyskie) nabiera 
przekonania o  jej niesamowitych właściwościach. 
Każde kolejne spotkanie z tym piwem utwierdza ją 
w tym przekonaniu i tym samym coraz bardziej od-
dala od chęci próbowania czegoś nowego. 

W  branży osobnik taki nazywany jest często 
„heavy userem”, co dość dobrze oddaje jego oddanie 
marce. Co ciekawe, nie zawsze jest to mężczyzna 
w tzw. średnim wieku, który ma swoje jedno ulubione 
piwo i nie sposób nakłonić go do spróbowania czegoś 
nowego. Bardzo często są to młodzi konsumenci 
płci obojga, którzy także mocno przywiązują się do 

marki, często pod wpływem atrakcyjnej reklamy 
lub chwytliwego sloganu. Dobrym przykładem jest 
tu trend sprzed kilku lat na piwa niepasteryzowane, 
które choć utrwalane w inny sposób, zaskarbiły sobie 
tym hasłem sympatię wielu młodych konsumentów.

Przywiązanie do marki to jednak miecz obosiecz-
ny. Tak długo, jak piwo spełnia oczekiwania piwosza, 
będzie on stałym klientem browaru. Co więcej, będzie 
namawiał innych, by poszli w wyborze piwa tą samą 
drogą. Jeżeli jednak piwo sprawi mu zawód, bezpow-
rotnie zwróci się w kierunku innej marki. Najgorsze 
jest w tym jednak to, że rozczarowanie piwem wcale 
nie musi wiązać się ze spadkiem jego jakości. Może 
być po prostu efektem obiegowej opinii, że piwo X 
zepsuło się, nie jest już takie jak dawniej itp. itd. Na 
to, niestety, rady nie ma.

Poszukiwacze i odkrywcy
Tak zwani poszukiwacze to typ konsumentów, 

o który walczą bez wyjątku wszystkie browary. To bez 
wątpienia najbardziej rozwojowa i obiecująca część 
rynku. I  nie mówimy tu o  fanach piwnego kraftu, 
tylko o  piwoszach, którzy po latach konsumpcji 
„jasnego pełnego” są gotowi na coś więcej. Nieko-
niecznie jednak na wymrażanego portera z  beczki 
po whisky. Dla tego typu konsumentów nowością 
będzie ciemniejszy lager, lekkie india pale ale, czy 
choćby bawarski weizen. To właśnie dla nich bro-
wary rzemieślnicze warzą „łatwiejsze” piwa i także 
dla nich duże browary tworzą piwa trochę bardziej 
ambitne. Tak więc cała branża spogląda w  stronę 
poszukiwaczy łakomym wzrokiem. Tym samym aspi-
rujący konsumenci stali się siłą napędową rozwoju 
piwnego rynku. Nie nazywają się piwnymi znawcami, 
mają sporo pokory i chętnie chłoną piwną wiedzę. 
Po jakimś czasie część z nich ewoluuje w kierunku 
piwnych znawców, jednak lwia część zostaje przy 
okazjonalnych degustacjach, ciągle próbując czegoś 
nowego. Browary zatem nie mogą liczyć na długo-
letnie przywiązanie „poszukiwacza” do marki. Mogą 
jednak znaleźć sposób na cykliczne przykuwanie jego 
uwagi nowymi pomysłami na swoje piwa.

Znawcy i trendseterzy
To część konsumentów niedostępna dla dużych, 

średnich, a nawet wielu małych browarów. Zagorzali 
wyznawcy „kraftu”, którzy śledzą piwne premiery 
i trendy w piwowarskiej sztuce, degustują i ocenia-

Za nami kolejny rok rozwoju polskiej sceny piwowarskiej. Rok 
z oczywistych przyczyn niełatwy dla całej branży. Kiedy powstaje ten tekst, 
cały czas nie mamy decyzji o uruchomieniu lokali gastronomicznych. Puby, 
restauracje, ale także targi piwne, piwowarskie spotkania i konferencje 
czekają na sygnał, żeby zacząć normalne funkcjonowanie. Nie oznacza to 
jednak, że rynek piwa uległ zamrożeniu.

RÓŻNORODNOŚĆ NA 
POLSKIM RYNKU PIWA 
Postrzeganie poszczególnych kategorii 
przez różne grupy konsumentów

Maciej Chołdrych
Piwoznawcy.pl

Konsument wierny jednej marce to 
najczęściej osoba, dla której piwo nie jest 
stylem życia i pasją, tylko napojem, który 
towarzyszy jej podczas spotkań, imprez 
i codziennych rytuałów

Fo
t.:

 1
23

rf

Kierunek Spożywczy   1/2021   39   38 Kierunek Spożywczy   1/2021

T E M A T  N U M E R U :  N O W O C Z E S N E  M L E C Z A R S T W O  I  B R O W A R N I C T W OT E M A T  N U M E R U :  N O W O C Z E S N E  M L E C Z A R S T W O  I  B R O W A R N I C T W O



T E M A T  N U M E R U :  B E Z P I E C Z N Y  P R O D U K T  S P O Ż Y W C Z Y

ją piwa, często także warzą je samodzielne. Krótko 
mówiąc, znają się na rzeczy i bardzo ciężko sprostać 
ich oczekiwaniom. Rzecz jasna w tej grupie możemy 
wyróżnić bardziej otwartych konsumentów dających 
kredyt zaufania markom, które nie zawsze wnoszą 
się na wyżyny wyrafinowanej, piwowarskiej sztuki 
oraz tych zdecydowanie ortodoksyjnych, dla których 
piwo powinno być ponadprzeciętne pod każdym 
względem. 

Chociaż ta grupa wydaje się bardzo opiniotwórcza, 
to bezpośrednio wpływa raczej na działania browarów 
rzemieślniczych niż na całą piwną scenę. Są to jednak 
bez wątpienia ludzie, którzy firmują piwną rewolucję 
w naszym kraju i dzięki którym temat kultury pojawia 
się nie tylko na branżowych forach.

W tej grupie jest także zauważalny niesamowicie 
szybki przyrost piwnej wiedzy z zakresu technologii 
warzenia i  sensoryki. Na przestrzeni ostatnich 10 
lat zagadnienia znane wcześniej tylko branży piwo-
warskiej stały się powszechnym tematem rozmów 
i  dyskusji piwnych pasjonatów. Takie terminy, jak 
merkaptany, DMS czy octan izoamylu przestały być 
naukowym bełkotem, a zaczęły stanowić nieodłączną 
część piwnych recenzji i dyskusji.

Mamy zatem obraz tego, jak wygląda profil głów-
nych grup konsumentów piwa. Mają oni mniej lub 
bardziej sprecyzowane oczekiwania, które spotykają 
się z tym, co oferuje rynek. Browary z kolei działają 
mniej lub bardziej intuicyjnie, starając się trafić 
w oczekiwania jak największej grupy konsumentów. 
Efektem tego są rozmaite mody i  trendy, niektóre 
długofalowe, inne zaś trwające raptem jeden lub 
dwa sezony.

Piwowarskie trendy
Lager rządzi – moda na piwne specjalności trwa. Nie 

zmienia to jednak faktu, że polscy piwosze najczęściej 
sięgają po jasne lagery, czyli piwa dolnej fermentacji. 
Dlatego właśnie to lager będzie kategorią, na której 
zwłaszcza w sezonie letnim skupi się rynek piwa. Jeszcze 
kilka lat temu kategoria jasnych lagerów nie stwarzała 
zbyt wielu możliwości do budowania piwnej różnorod-
ności. Obecnie jednak mamy wiele wariantów tego piwa, 
warzonego z dodatkiem specjalnych słodów i różnych 
odmian chmielu. Chociaż jasne lagery coraz częściej są 
warzone przez browary rzemieślnicze, to zdecydowanie 
pozostają domeną tych średnich i dużych.

Bezalkoholowe – kategoria piw bezalkoholowych 
to także beneficjent piwnej rewolucji. Od kilku lat 
obserwujemy niesamowity rozwój tego obszaru 
rynku. Piwo bezalkoholowe lub niskoalkoholowe na 
stałe zagościło w ofercie sklepów, pubów i restauracji 
i cieszy się coraz większą popularnością. To pokazuje 
na jak wysokim poziomie znajduje się obecnie polska 
kultura piwa. 

Analizując mijający sezon, możemy założyć, że 
kategoria piw bezalkoholowych ułoży się podobnie 
jak cały piwny rynek. Będą więc zatem regularne 
bezalkoholowe lagery, mające swoich stałych ama-
torów, którzy raczej nie poszukują nowych marek dla 
siebie. Tuż obok będzie dynamiczny i bardzo zmienny 
segment wersji owocowych tego piwa. Najbardziej 
niszowym nurtem będą piwa rzemieślnicze i  tu 
możemy się spodziewać największej różnorodności 
i rozwinięcia oferty o takie style, jak witbier, weizen, 
sour, ale i inne.

Idąc tropem udoskonalania piw bezalkoholowych, 
browary zauważyły, że ta kategoria jak żadna inna 
nadaje się do rozwijania portfolio piw smakowych, 
które wcale nie muszą być jednoznacznie słodkie. Dla 
każdego prawdziwego piwosza dodanie syropu czy 
owocowej zaprawy do regularnego piwa to czysta pro-
fanacja. Jednak w przypadku piw bezalkoholowych, ci 
sami piwosze stają się dużo bardziej liberalni. Dlatego 
właśnie polski rynek piwa przeżywa obecnie niesamo-
wity urodzaj na smakowe wersje piw bezalkoholowych. 
Możemy spotkać tu pełną gamę owoców: od rodzimych 
jabłek, gruszek, malin czy wiśni przez egzotyczne 
cytrusy, mango, papaję aż po modne superfood, jak 
jagody acai, granat czy czarny bez. 

Tym samym piwo bezalkoholowe przerodziło 
się z  produktu w  całą kategorię, w  której znaleźć 
możemy olbrzymią różnorodność marek, gatunków 
i odmian smakowych. Jest to niewątpliwie sygnał, że 
polska kultura piwa osiągnęła niespotykany dotąd 
poziom, na którym piwo przestaje być napojem al-
koholowym, a zaczyna być uniwersalnym trunkiem 
na każdą okazję.

Specjalności – to słowo kluczowe dla rozwoju 
portfolio średnich i dużych browarów. W ciągu ostat-
nich kilkunastu lat w  ofercie największych graczy 
pojawiły się m.in. takie style, jak lager wiedeński, 
IPA, APA, porter bałtycki, weizen, schwarzbier i inne. 
Ten trend ma szansę zostać z nami na stałe. Pomimo 
tego, że kołem zamachowym piwnego biznesu dużych 
browarów są mainstreamowe lagery, to browary te 
chcą brać aktywnie udział w przemianach piwnego 
rynku. Dlatego najbliższe lata przyniosą kolejne, być 
może coraz bardziej wyrafinowane propozycje piw-
nych stylów w ich wykonaniu.

To, co stanowi specjalność dla przeciętnego 
konsumenta piwa, dla browarów rzemieślniczych 
jest codziennością. Żeby zadziwić swoich fanów, bro-
wary muszą wznieść się na wyżyny innowacyjności 
i piwowarskiego kunsztu. Na szczęście są w Polsce 

piwowarzy, którzy nie zasypiają gruszek w popiele 
i zaskakują piwoszy coraz to nowymi propozycjami. 
Stąd właśnie biorą się piwa wymrażane, leżakowane 
w beczkach po whisky i innych alkoholach, fermen-
towane przy użyciu unikalnych szczepów drożdży itp.

Ciekawym trendem w  piwowarstwie rzemieśl-
niczym jest także warzenie piw „łatwiejszych” 
smakowo. Ekstremalnym przykładem takiego piwa 
jest dzielące fanów kraftu „pastry”, czyli piwo z do-
datkiem owoców, soków, kawy i  aromatów, które 
z  założenia ma przypominać deser. Z  piwem jako 
takim ma często niewiele wspólnego, jest jednak 
z  pewnością pomysłem na przyciągniecie nowych 
konsumentów, którzy każdego roku zasilają rzeszę 
potencjalnych, pełnoletnich konsumentów.

Podobny trend reprezentuje modny styl o  na-
zwie New England pale ale, czyli popularna NEIPA. 
Jest to mętne, bardzo owocowe w bukiecie i gładkie 
w smaku piwo o niskiej goryczce i szerokim zakresie 
mocy do około 5,5 do ponad 9% (istnieją także wersje 
niskoalkoholowe).

Foodpairing
Można zaryzykować twierdzenie, że foodpairing 

to nie piwny trend tylko styl życia. Łączenie piwa 
z jedzeniem stało się powszechnym rytuałem, a nie-
które browary uczyniły z  niego flagowe narzędzie 
marketingowe. Sztuka foodpairingu stwarza nieogra-
niczone możliwości piwno-kulinarnych połączeń. 
Jest tym samym bardzo atrakcyjnym narzędziem dla 
szeroko pojętej branży gastronomicznej. Wiele piw-
nych marek umieszcza na swoich etykietach, obok 

standardowych informacji, przykłady kulinarnego 
dopasowania. Jest to kolejny ze sposobów, dla któ-
rych marka może być „warta więcej”, poprzez dodat-
kowe benefity, jakie dostarcza swoim konsumentom.

Można także zauważyć trend odczarowywania 
foodparingu i pokazywania tego zjawiska jako sztuki 
dostępnej dla każdego. Proste przekąski dostępne 
w każdym sklepie mogą w tej roli zastąpić wyrafi-
nowane dania szefów kuchni. Wie o tym każdy, kto 
kiedykolwiek popił kawałek koziego sera z odrobi-
ną miodu bałtyckim porterem lub podał wędzone 
Rauchbier do wędzonej śliwki zawiniętej w plaster 
boczku. Oczywiście wędzonego...

***
Z powyższych wersów wynika, że na polskim ryn-

ku piwa cały czas dzieje się bardzo dużo. Najbliższe 
miesiące pokażą, w  jakiej kondycji jest branża, co 
z zawieszonymi w próżni lokalami gastronomiczny-
mi i jak zmieniły się zwyczaje konsumentów. Jedno 
jest pewne – mamy w  Polsce dojrzały rynek piwa, 
piwowarską kadrę na światowym poziomie i konsu-
mentów otwartych na nowości. Niezależnie zatem 
od tego, co przyniesie rzeczywistość, możemy być 
pewni, że zawsze będziemy mogli napić się dobrego 
piwa. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że już wkrótce 
będziemy mogli zrobić to w jedyny słuszny sposób. 
Przy barze, gdzie barman poleci nam jedno z dziesią-
tek dostępnych piw, a my będziemy mogli dowolnie 
westchnąć z zachwytu lub skrytykować je bez litości. 
Takie nasze konsumenckie prawo.

Atrakcyjność dojrzałego rynku piwa opiera się 
na różnorodności, zarówno pojmowanej jako 
wielość gatunków i marek piwa, ale także 
piwnych rytuałów, sposobów serwowania, 
opakowań, sposobów promocji i reklamy Fo
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W 2020 ROKU 
w Polsce powstało 
ponad 2 tysiące 
nowych marek piwa
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WIELKI    POWRÓT
WEBINARIUM 

WIOSENNE SPOTKANIE BROWARNIKÓW

XVIII SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE 

JESIENNE SPOTKANIE BROWARNIKÓW

18 marca 2021, godz. 10:00 (online) 15-16 września 2021*

W programie m.in.:
• jak oszczędzać energię 

w browarze?
• najlepsze surowce 

w browarnictwie
• maszyny i urządzenia – jakie 

rozwiązania warto wdrożyć

W programie m.in.:
• aktualne wyzwania dla 

branży piwowarskiej
• trendy i innowacje w przemyśle 

browarniczym
• wpływ pandemii na branżę
• szanse i perspektywy na rynku piwa
• nowoczesne rozwiązania 

dla browarnictwa

Forum piwowarskie:  
Browar wobec kryzysu

Link do bezpłatnej rejestracji na stronie:

www.kierunekSPOZYWCZY.pl

*Więcej informacji wkrótce
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Następcy, kolejni Piastowicze, także hołdowali zasadzie wypi-
jania pienistego, swojskiego napoju o bursztynowej barwie, 

ze słynnym Bolesławem Chrobrym na czele (992-1025), który 
zyskał u Niemców przydomek TRINK – BIER (PIWOSZ). Jak głosi 
legenda, a w ślad za nią informacja niemiec-
kiego kronikarza Thietmara, podczas słynnego 
zjazdu cesarza niemieckiego z dynastii saskiej, 
Ottona III, zwanego Ottonem Rudym, w Gnieź-
nie w 1000 r. Bolesław Chrobry „przyjmował 
Ottona kufelkiem piwa”. Oczywiście ten kufelek 
jest metaforą, bo ówcześni lubili zarówno pić 
na umór, jak i przeżerać się nadmiernie, zresztą 
orszak cesarski, w skład którego wchodzili 
książęta, biskupi, rycerze nie tylko kosztował 
piwa i wina, ale został obdarowany licznymi, 
cennymi prezentami. Pisze Paweł Jasienica 
o Bolesławie: „Jednał sobie w Niemczech 
stronników i zwalczał wrogów, obu garściami 
rzucając złoto”. Przy tych okazjach kufli piwa 
mogło być wiele i wiele było beczek skrywa-
jących ten cenny napitek. Król, któremu życie 
zeszło na nieustannych wojaczkach, lubił i jeść 
potężnie i pić, a piwo dostarczało mu i przy-
jemności, i satysfakcji, chroniąc przed skażoną 
wodą i zaspakajając także uczucie głodu.  

W każdym razie piwo serwowano na 
ucztach i po zwycięskich bitwach z Niem-

cami i przy zawieraniu pokoju – na przykład 
kładąc pieczęcie ugody w Budziszynie w sła-
wetnym 1018 roku. Jak podaje historyk Jerzy 
Besala („Na zakrętach historii”), powszechność 
piwa w średniowieczu oznaczała umiarkowane 
upijanie się zaledwie 1,5% alkoholem, ale to 
chyba nie stanowiło przeszkody w sięganiu po 
nie przez władców, książąt, królów i cesarzy, 
o maluczkich, czyli prostych rycerzach, miesz-
czanach, a nawet o chłopach nie zapominając. 
Wracając jednak w krąg biesiadny Bolesława 
Chrobrego, wedle Galla Anonima zwykł był 
ucztować z dwunastoma doradcami i przyjaciółmi oraz ich 
żonami i weselić się, a co ciekawsze – czynił to codziennie. Picie 
umożliwiało mu orientowanie się w zamiarach i planach swego 
otoczenia. Jak sądzi Jerzy Besala, pozwalało mu ono na penetra-
cję psychologiczną doradców i poddanych, no i na relaks także, 
a pijaństwo u Piastów łagodziło stresy i traumy… przyśpieszając 
jednak zgon, bo przecież zjawiska depresji i lekarstwa na nią 
nie znano, a alkoholizm nie służył długowieczności. Słabość do 
wielkiej ilości piwa u Chrobrego nie wpływała na jakość rządów, 
genialność myśli politycznej czy śmiałość w realizacji daleko-

siężnych planów. Być może, jak twierdzą niektórzy kronikarze 
i komentatorzy życia politycznego, wręcz przeciwnie – piwo 
nie ma tej mocy „uderzeniowej” co wódka czy mocne wina 
i miody, więc daje satysfakcję smakową i ukojenie nerwów.  

W dzielnicy wielkopolskiej należącej do 
Przemysła I księcia Poznania i jego brata 

księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego, suk-
cesorzy Bolesława Krzywoustego (testament 
dzielący schedę zostawił w 1138 r.) pijali piwo, 
które ze względów zdrowotnych było słabe, 
cieniutkie. Według znamienitego dziejopisa 
Jana Długosza książę poznański Przemysław, 
ojciec późniejszego króla Przemysława II, 
poszcząc 40 dni, ubrany tylko we włosienni-
cę, pijał „ladajakie piwa i wina cienkie.” Sam 
zaś wielkopolski XIII-wieczny dziejopis Jan 
Baszko postrzega postać księcia w katego-
riach wstrzemięźliwości, uzasadniając to tym, 
że lubił pić wyłącznie piwo i wino, miodu 
natomiast unikał. Dwie kobiety zasłużyły 
się w dziedzinie browarnictwa, a mianowi-
cie królowa Judyta, nadająca klasztorowi 
tynieckiemu w XII wieku browar z karczmą 
i owa nieszczęśliwa Ludgarda, żona Przemy-
sława II (uduszona na jego rozkaz z powodu 
bezpłodności), która w Kaliszu otworzyła wiele 
browarów. Poza tym oczywiście te księżne, 
które nie pijały wyłącznie wody, przyzwy-
czajone były do polewek piwnych i samego 
piwa jako kalorycznego, a i zdrowego napitku. 
Inni Piastowicze też popijali tęgo i popierali 
browarnictwo. Wspomniana księżna Ludgar-
da, żona Przemysła II, stała się promotorką 
nowych browarów na ziemiach polskich 
w XIII wieku, o którym wiemy, że pojawiły 
się wówczas nowe technologie i receptury.

A inny Piastowicz, Leszek Biały, kru-
cjaty omijał. Zadziwiająca bowiem 

szczerość „creda piwnego” cechowała księcia krakow-
sko-sandomierskiego Leszka Białego (1194-1227), który 
oświadczył, że mimo najlepszych chęci wypełnienia obo-
wiązków prawdziwego chrześcijanina, tj. walki o Grób 
Pański w wyprawach krzyżowych, nie podejmie tego 
trudu, bowiem... podejrzewał, że w ciepłych, nieznanych 
krainach piwa nie będzie, a on od dzieciństwa przy-
wykł do codziennego spożywania PIWA i MIODU, omi-
jając wodę z daleka, jako nosicielkę chorób wszelakich, 
które trwożyły zarazami cały średniowieczny świat. 

OJ, LUBILI PIASTOWIE PIWO... 
 

NAJPIERW CZASY LEGENDARNE. PIWEM RACZYŁ GOŚCI PIAST KOŁODZIEJ (WEDLE WZMIANKI GALLA 
ANONIMA), KTÓRY PRZYGOTOWYWAŁ TEN NAPÓJ DLA GOŚCI ZAPROSZONYCH NA POSTRZYŻYNY SYNA 
ZIEMOWITA. W ŚLAD ZA PRZYTACZAJĄCYM TEN CYTAT ZYGMUNTEM GLOGEREM: „MAMCI JA NACZYŃKO 
WARZONEGO PIWA, COM GO PRZYSPOSOBIŁ NA POSTRZYŻYNY MEGO JEDYNAKA...”. 

Maria Falińska

doktor historii kultury 
(UAM w Poznaniu) 
– w sposób barwny 

i przystępny dla 
każdego czytelnika 

pisze o historii piwa, 
a zwłaszcza o obyczajach 

towarzyszących 
konsumpcji tego napoju. 

Od starożytności po 
pierwszą połowę XX 
wieku, od wierzeń 

dawnych Greków przez 
biesiady polskich 

sarmatów aż do knajp 
czasów najnowszych.

Piwo i wino wydawały się napitkami pewniejszymi od wody, 
nawet źródlanej, zresztą przyzwyczajenie bywa drugą 

naturą człowieka i bywa motorem jego powtarzalnych ge-
stów, czynów i myśli. A wracając do Leszka Białego, który 
niczym szczególnym się nie wyróżniał, warto jednak podkre-
ślić, że w czasach wprowadzania chrześcijaństwa „żelazem”, 
bronią i przemocą, książę uważał, że dla Prusów korzystne 
byłoby zakładanie ośrodków handlowych i w ten sposób 
propagowanie wiary chrześcijańskiej. Wpisał się tym samym 
w nurt pokojowych działań i promocji nowych idei sięgania 
ku perswazjom i dobrym słowom – warto to zapamiętać. 
 

Jak widać, na dworach piastowskich piwa nie brakowało. Umi-
łowania piwne birbanta księcia śląskiego Bolesława Rogatki to 

dobra tego ilustracja. Postać jak z filmu przygodowego, barwny 
typ psychologiczny, hulaka, miłośnik alkoholu i kobiet, niezna-
jący granic w swych czynach i wyczynach, okrutny jak przystało 
na epokę i mściwą naturę Piastów. Nie usprawiedliwia go fakt 
dziwnego wychowywania przez babkę, św. Jadwigę, która w dzie-
ciństwie przemywała mu twarz wodą, jaką pozostawiły mniszki 
po umyciu własnych nóg. Jeśli idzie o rozrywki, to zasłynął jako 
organizator pierwszego turnieju rycerskiego na polskich zie-
miach, a był to rok 1242. Poza tym „tonął” w alkoholu, rozpuście 
tak, że własna żona, Eufemia, pieszo, bez służby i pojazdu uciekła 
od niego. Biesiady i pijaństwo były na porządku dziennym na 
dworach Piastów w czasie rozbicia dzielnicowego. Nic sobie 
oni nie robili z nakazów wstrzemięźliwości (poza ascetycznymi 
władcami w rodzaju Bolesława Wstydliwego czy Przemysława 
I i niektórymi żonami Piastów). Był to lek, antidotum na napięcia 
psychiczne, nostalgie, pragnienia i potrzebę akceptacji, przynaj-
mniej najbliższego grona rodziny i doradców, niekiedy przyjaciół. 
Uczty pijackie urządzał Kazimierz Sprawiedliwy, książę krakowski, 
który sam nie pijał, ale upijał swych gości, aby zorientować się co 
do ich zamiarów, planów, lojalności itp. Tak czynili władcy od stu-

leci, wiedząc, że alkohol rozwiązuje języki, ujawnia emocje i skry-
tobójcze plany, skłania do zdrady lub deklaratywnej służalczości.

Zjednoczenie królestwa przez Władysława Łokietka i Ka-
zimierza Wielkiego bynajmniej nie zmieniło umiłowania 

hulanek, a więc i piwa. Kazimierz Wielki wielkim był także 
miłośnikiem hulanek, kobiet, trunków. Nie przeszkodziło mu 
to w podejmowaniu trafnych decyzji ani w stworzeniu pań-
stwo silnego i dobrze zorganizowanego. Król Kazimierz lubił 
biesiady i dawał temu wyraz, wydając uczty, na których nie 
uchylał się od alkoholu, kosztując tego i owego, czyli także 
polskiego, „narodowego” piwa. Wymagał też dyscypliny i lojal-
ności. Gdy z krytyką hulanek i rozwiązłości zaczął występować 
wikariusz katedralny Marcin Baryczka, urażony władca kazał 
go wrzucić do spływającej krą Wisły, gdyż działo się to w nocy 
z 13 na 14 grudnia 1349 r. Król wracał ze zwycięskiej wypra-
wy na Ruś do Krakowa i dowiedział się, że Baryczka wyklina 
go i grozi karami kościelnymi. Uwięził go, osądził i kazał po-
krótce utopić. Prawdziwie piastowski, okrutny postępek.
Uczty więc król Kazimierz lubił i trybu życia nie zmienił – po 
krótkiej klątwie papieskiej i wystawieniu kilku kościołów 
rzecz całą uznano za zamkniętą. Wedle relacji podkanclerzego 
królestwa Janka z Czarnkowa, król nadal nie lubił rezygnować 
z okazji do rozrywek. Nie pominął więc okazji wybrania się 
na łowy, które kosztowały go bardzo wiele. Otóż przychylił 
się do propozycji dworzan, aby pojechać na łowy, które oka-
zały się nieszczęsne dla króla i królestwa. Polując na jelenie, 
złamał nogę, dostał gorączki, zległ w łożu i zmarł. Tak to 
perspektywa hucznej zabawy zamieniła się w dramat kró-
la i jego królestwa. Podobno do zwiększenia gorączki mógł 
przyczynić się kubek miodu podany przez lekarza, ale pewnie 
infekcja była tu czynnikiem głównym. I stało się – rok 1370, 
dzień 5 listopada był końcem króla i dynastii piastowskiej.

PIWO 
SERWOWANO 
na ucztach i po 
zwycięskich 
bitwach
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R E M O N T Y  I  U T R Z Y M A N I E  R U C H U E F E K T Y W N O Ś Ć  E N E R G E T Y C Z N A

Przyjęło się, że w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na energię 
instalujemy jej nowe źródła. Jest to założenie poprawne, ale nie 
najefektywniejsze. Każda nowa inwestycja powinna zostać poddana analizie 
opłacalności oraz porównana do innych rozwiązań. 

Patryk Gawron

Przy porównywaniu dobrą praktyką jest po-
sługiwanie się wskaźnikiem LCoE – Levelized 
Cost of Electricity, co można przetłumaczyć 

jako uśredniony koszt produkcji (zaoszczędzenia) 
jednostki energii w cyklu życia. Na wykresie (rys. 1) 
zostały przedstawione poszczególne źródła energii 
wraz z oszacowanym zakresem oszczędności z efek-
tywności energetycznej.

Jak można zaobserwować, zakres jest znaczny 
i  zaczyna się od 3,71 eurocentów/kWh dla fotowol-
taiki zamontowanej na gruncie i kończy przy 21,93 
eurocentów/kWh dla gazu ziemnego. Efektywność 
energetyczna ma szeroki zakres ze względu na 
różnorodność projektów oszczędnościowych, które 
możemy wziąć pod uwagę. Działania takie można 
podzielić w zależności od stopy zwrotu z inwestycji:
• działania bezkapitałowe – np. zmiana ustawień 

maszyn i urządzeń energetycznych,
• do 1 roku – np. izolacje rurociągów i  armatury 

parowej,
• do 2 lat – np. odzysk ciepła z  przegranych par 

czynnika chłodniczego,
• do 3 lat – np. odzysk ciepła ze sprężarek powietrza,
• do 5 lat – np. wymiana sprężarki powietrza,
• do 10 lat – np. pompy ciepła.

Efektywność energetyczna jest nazywana szó-
stym paliwem i trudno się nie zgodzić z tą tezą. Wszak 
inwestycja w zmniejszenie zużycia energii powoduje, 
że nie musimy rozbudowywać istniejących źródeł lub 
wykonywać kolejnych. Ponadto w zakładach o małej 
świadomości energetycznej udaje się zaimplemento-
wać wiele rozwiązań bez- lub niskokosztowych, czyli 
tzw. „low-hanging fruits”. Dlatego można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że poprawa efektywności energe-
tycznej jest najtańszym źródłem energii. 

Opomiarowanie i śledzenie działań
Kluczową kwestią związaną ze zmniejszeniem 

zużycia energii jest ocena naszych działań i  pod-
pieranie decyzji na konkretnych liczbach. Nieroze-
rwalnie wiąże się to z opomiarowaniem, które przez 
jednego z głównych energetyków zostało nazwane 
pierwszym krokiem do poprawy efektywności 
energetycznej. Jest to o  tyle kluczowa kwestia, że 
dane uzyskane z liczników pozwalają wykonać roz-
mieszczenie będące podstawą do podjęcia decyzji, 
gdzie w  pierwszej kolejności warto skupić zasoby 
przedsiębiorstwa, żeby efekt był najlepszy.     

Drugą kwestią jest śledzenie podejmowanych 
działań. Można zaobserwować, że zmiany wprowa-
dzone w dobrej wierze w danym obszarze negatywnie 
oddziałują na inny obszar, niwelując zyski z pierw-
szego. Idealnym przykładem jest zmniejszanie zu-
życia energii elektrycznej w obszarze chłodnictwa. 
Największa ilość energii jest pobierana przez sprę-
żarki oraz skraplacze. Przy czym ich charakterystyka 
znacznie różni się od siebie i została przedstawiona 

na wykresie (rys. 2). Moc pobierana przez sprężarki, 
zaprezentowana jako linia niebieska, liniowo rośnie 
wraz ze zwiększaniem ciśnienia (temperatury) 
skraplania. Odwrotnie jest w przypadku mocy po-
bieranej przez wentylatory skraplaczy. W tym wy-
padku krzywa fioletowa wykładniczo wzrasta wraz 
ze spadkiem ciśnienia skraplania. Krzywa zielona 
jest sumą dwóch powyższych i charakteryzuje się 
istnieniem minimalnej wartości, więc optymalnej 
dla naszego obiegu chłodniczego. Nie jest to war-
tość stała, a  zależna od specyfiki danego zakładu 
przemysłowego oraz kondycji instalacji. Dlatego ide-
alnym rozwiązaniem jest opomiarowanie zarówno 
sprężarek, jak i skraplaczy lub całego chłodnictwa 
z podlicznikiem dla skraplaczy. Doświadczalnie mo-
żemy wyznaczyć optymalny punkt poprzez zmiany 
ciśnienia skraplania i  obserwowanie, jak zmienia 
się zużycie i odnotowywanie odchyleń. 

Opomiarowanie również umożliwia wyznaczenie 
mapy działania dla zwiększenia efektywności ener-
getycznej. Na wczesnym etapie rozwoju tej gałęzi 
w  przedsiębiorstwie wystarczające jest podejście, 
które zakłada przesuwanie zasobów w  obszary 
o największym zużyciu energii lub takie, co do któ-
rych mamy uzasadnione przeczucie, że jest w nich 
największy potencjał. 

W poprzednim akapicie zostało wspomniane o zu-
życiu energii elektrycznej i porównywanie jej w celu 
wyznaczenia optymalnego punktu. Warto zwrócić 
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RYS. 2 
Pobieranie energii 
przez sprężarki oraz 
skraplacze
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uwagę, że zmienność może wprowadzać również 
wiele czynników, takich jak:

• wolumen produkcyjny,
• temperatura zewnętrzna, 
• rodzaj produktu. 

Jeśli chodzi o temperaturę, to korzystając z da-
nych meteorologicznych, możemy wykonać analizę 
jej wpływu na zużycie energii i wody oraz monitoro-
wać stan, co nie należy do powszechnych praktyk. 

Stosowanie KPI
Odmiennie sytuacja wygląda w  przypadku KPI. 

KPI to akronim angielskich słów Key Performance 
Indicator, czyli finansowe i  niefinansowe wskaźni-
ki stosowane jako mierniki w  procesach pomiaru 
stopnia realizacji celów organizacji. Zakłady prze-
mysłowe, chcące monitorować swoje wskaźniki, 
wyznaczają do tego celu właśnie KPI. Jako przykłady 
można wymienić:
• zużycie energii elektrycznej na tonę produktu 

[kWh/ton],
• zużycie wody na litr produktu [l/l],
• zużycie sprężonego powietrza na sztukę pojazdu 

[Nm3/szt.],
• zużycie dwutlenku węgla na hektolitr produktu 

[kg/hl].

KPI są o  tyle istotne, że w  przypadku wzrostu 
zużycia energii o  50% w  ujęciu bezwzględnym 
i  dwukrotnego wzrostu produkcji możemy jasno 
stwierdzić, że nasza efektywność energetyczna się 
poprawiła o  25%, co należy uznać za sukces mimo 
wzrostu wartości faktury.

Żeby bardziej precyzyjnie wyznaczyć dalsze kroki 
służące mniejszemu zużyciu energii i  wody, warto 
świadomie ocenić dojrzałość przedsiębiorstwa. Autor 
artykułu pozwolił sobie wyodrębnić 5 etapów rozwoju:
1. Nie wiem, ile zużywam energii i wody.

W pierwszym etapie nie zwracamy uwagi na zu-
życia energii i  wody, ponieważ przypuszcza się, 
że mają one mały wpływ na działalność przed-
siębiorstwa lub nie są na górze listy priorytetów 
do działania i brakuje zasobów do zaangażowania 
w tym obszarze.

2. Mam świadomość kosztu mediów energetycznych.

Drugi etap to uzyskanie świadomości odnośnie 
kosztów i ich wpływu na finalną cenę produktu 
lub uzyskiwaną marżę ze sprzedaży.

3. Znam energochłonność mojego zakładu i śledzę 
dane historyczne.
W trzecim punkcie przedsiębiorstwo jest w stanie 
wyznaczyć charakterystyczne dla siebie wskaźni-
ki (KPI) oraz wyciągać wnioski z ich analizy. Dzięki 
temu świadomie wybiera obszary, na których 
skupia swoje działania mające służyć poprawie 
efektywności energetycznej. Ponadto zaczynają 
się pojawiać pierwsze analizy zużyć mediów 
oparte o dane historyczne.

4. Benchmarking – wiem, jak wyglądam na tle 
branży, sektora.
Benchmarking, będący czwartym etapem, to 
proces mierzenia wydajności procesów firmy 
w porównaniu z  innymi firmami uważanymi za 
najlepsze w branży, czyli „najlepsze w swojej kla-
sie”. Charakteryzuje się dobrą świadomością efek-
tywności zarówno w  obszarze swojego zakładu 
produkcyjnego, a także innych fabryk w obrębie 
przedsiębiorstwa lub konkurencji. W przypadku 
pojedynczego zakładu porównywać można do 
siebie poszczególne linie produkcyjne, obszary 
o  zbliżonej technologii, procesy wytwórcze. 
Przykładem może być fabryka, w której są dwie 
linie produkcyjne, trzy linie pakujące i  cztery 
sprężarki powietrza. Warto rozważyć oczywiście 
priorytetowość w  opomiarowaniu obszarów, 
dzięki któremu uzyska się możliwość benchmar-
kingu. W przypadku pozycjonowania zakładu na 
tle branży pomocna może się okazać współpraca 
z firmami consultingowymi, które mają dostęp do 
wyników w szerszym zakresie.

5. Znam limity technologiczne swoich linii produk-
cyjnych, zakładu produkcyjnego.
Ostatnim, a zarazem wymagającym największych 
zasobów procesem, jest wyznaczenie oraz po-
sługiwanie się limitami technologicznymi. Limit 
technologiczny to wielkość, którą możemy uznać 
za najlepszą możliwą do osiągnięcia w przypadku 
zastosowania najlepszej osiągalnej technologii. 
Warto zwrócić uwagę, że limit ten będzie się zmie-
niał w czasie wraz z wprowadzaniem innowacji 
przez wytwórców maszyn i  urządzeń technolo-
giczno-energetycznych. 
Najprostszym możliwym wariantem, który cechu-
je się dużą niedokładnością, jest próba osiągnięcia 
maksymalnej wydajności linii produkcyjnej przez 
dany czas i wykonanie pomiarów zużycia mediów. 
Dzięki temu prawdopodobnie uzyskamy najlep-
sze wskaźniki, które od tej chwili można przyjąć 
jako bazę. Każde odchylenie powyżej tej wartości 
będzie oznaczało stratę dla przedsiębiorstwa. 
Jednak jest to metoda bardzo uproszczona i obar-
czona znacznym błędem. 
Rozszerzenie oznacza zaangażowanie znacznie 

większej grupy specjalistów, ponieważ podejście 
jest zgoła odmienne. Każdy najmniejszy obszar, 
maszynę, „rozkłada” się na elementy, które mają 
wpływ na zużycie energii i wody. Następnie we-
ryfikuje się jej zużycie i  sprawdza dostępność 
najlepszych, pod kątem efektywności, zamien-
ników na rynku. W dalszej kolejności sumuje się 
wszystkie zużycia i oblicza nowe wskaźniki. Po-
dejście takie jest synonimem doskonałości w po-
prawie efektywności energetycznej oraz skutkuje 
precyzyjnym lokowaniem zasobów i  redukcją 
w obszarach o największym potencjale poprawy. 
W  celu lepszego zobrazowania posłużono się 
wynikami przedsiębiorstwa X – zaprezentowane 
na wykresie (rys. 3). 

Będąc na wczesnym etapie dojrzałości ener-
getycznej, można założyć, że chłodnictwo, które 
zużywa najwięcej energii elektrycznej w przelicza-
niu na kilogram produktu, powinno zostać wytypo-
wane jako pierwszy obszar, nad którym będziemy 
pracować. Takie postępowanie będzie słuszne na 
dany moment. Natomiast decyzje inwestycyjne 
nie będą się charakteryzowały maksymalizacją 
zysku i  wykorzystania zasobów do momentu, jak 

nie poznamy benchmarkowych wskaźników lub 
limitów technologicznych. Dzięki będziemy mogli 
nim będziemy mogli właściwie rozmieścić zasoby 
i zmienić priorytety działań. 

Wracając do przedsiębiorstwa X, po obliczeniu 
limitów sytuacja wygląda jak na wykresie (rys. 4).

Można zaobserwować, że największą luką do 
limitu technologicznego charakteryzuje się linia 3 
oraz w dalszej kolejności linia 1 oraz 2. To właśnie 
w tych obszarach, a nie na chłodnictwie, powinno 
się poświęcić najwięcej uwagi. 

 Podnoszenie dojrzałości energetycznej 
przedsiębiorstwa niesie ze sobą wiele korzyści i po-
zwala podejmować optymalne decyzje biznesowe. 
Jednak, żeby tego dokonać, warto mieć plan lub 
strategię. Dokument taki powinien zostać sporzą-
dzony dla każdego przedsiębiorstwa indywidualnie. 
Wyróżnia się jednak pozycje, które są uniwersalne, 
przedstawione poniżej: 
1. Krok 0

a. Sprawdzenie zgodności z prawem.
b. Stworzenie rozmieszczenia strat.
c. Stworzenie planu działania dla 

redukcji zużyć mediów.
2. Krok 1 

a. Sprawdzenie systemu opomiarowania i wy-
znaczenie szarych stref.

b. Stworzenie systemu śledzenia 
dla obszaru produkcji.

3. Krok 2
a. Wyznaczenie luk do benchmarku.
b. Działanie na podstawie planu kalibracji licz-

ników.
4. Krok 3

a. Obliczanie limitów technologicznych.
b. Weryfikacja ustawień maszyn produkcyjnych 

pod kątem efektywności energetycznej.
5. Krok 4

a. Wyznaczenie działań mających na celu eli-
minację luk do limitu technologicznego.

b. wykonanie planu wymiany urządzeń na bar-
dziej efektywne energetycznie

RYS. 3 
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RYS. 4 
Wyniki 
przedsiębiorstwa 
X po obliczeniu 
limitów

Na samym początku drogi do poprawy efektywności 
energetycznej warto upewnić się, że:
• przedsiębiorstwo ma wszystkie niezbędne 

pozwolenia do funkcjonowania, 
• urządzenia energetyczne posiadają instrukcje eksploatacji,
• obowiązkowe punkty są objęte ochroną 

Urzędu Dozoru Technicznego. 
W następnej kolejności należy rozmieścić straty, 
czyli w początkowej fazie oznacza to wyznaczenie 
obszarów o największym zużyciu. Ostatnim 
punktem pozostaje stworzenie planu.

D R O G A  D O  E F E K T Y W N O Ś C I

KPI są o tyle istotne, że w przypadku wzrostu 
zużycia energii o 50% w ujęciu bezwzględnym 
i dwukrotnego wzrostu produkcji możemy 
jasno stwierdzić, że nasza efektywność 
energetyczna się poprawiła o 25%, co należy 
uznać za sukces mimo wzrostu wartości 
faktury
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Weryfikacja systemu pomiarowego
Działania rozpoczynają się od kroku 1, czyli wery-

fikacji systemu pomiarowego. We wstępnej fazie na-
leży skupić się na zakładzie przemysłowym ogólnie, 
sprawdzić, jakie liczniki są dostępne i stworzyć mapę 
szarych stref, czyli obszarów, w których liczników 
brak. Warto na tym etapie rozpisać również strategię 
niwelowania szarych stref, zaczynając od obszarów 
najbardziej priorytetowych. Od samego początku 
zaczyna się również angażowanie obszaru produkcji 
w  podnoszenie efektywności energetycznej. O  ile 
dział mediów energetycznych lub dział techniczny 
dążą do perfekcji w  utrzymaniu sprawności urzą-
dzeń wytwórczych, o  tyle można założyć, że nikt 
nie zna lepiej maszyn produkcyjnych niż operatorzy 
czy technicy. Budując świadomość u tych ostatnich, 
mamy gwarancję uzyskania lepszych wyników. 
Istotne mogą okazać się również codzienne działa-
nia, takie jak wyłączanie urządzeń pomocniczych, 
światła, transporterów po zakończonej produkcji 
lub zgłaszanie nieprawidłowości. Działania kroku 
drugiego zostały połowicznie opisane podczas 
omawiania określania dojrzałości przedsiębiorstwa 
i  można jest określić jako benchmarking. Druga 
część to plan kalibracji liczników. Punkt ten jest 
istotny ze względu na poprawność zbieranych da-
nych, która jest kluczowa dla podejmowania decyzji 
biznesowych. Praktycznie każde urządzenie powin-
no być okresowo kalibrowane. Warto stworzyć mapę 
liczników i przepływów energii oraz wody dla fabryki 
oraz nanieść dostępne urządzenia pomiarowe lub 
te, których brakuje, a są istotne. Pomocny do tego 
może okazać się wykres Sankeya. 

W  kroku trzecim określamy limity technolo-
giczne dla fabryki lub obszarów, co było omawiane 
wcześniej, oraz weryfikujemy ustawienia maszyn 
produkcyjnych pod kątem efektywności energe-

tycznej. Sprawdza się parametry i ustawienia, które 
mają wpływ na zużycie mediów energetycznych. 
Należy mieć jednak na uwadze, że kluczowa od 
tego momentu jest współpraca z  działem jakości, 
ponieważ jakość produktu jest nadrzędną warto-
ścią i nie powinna zostać obniżona, a na pewno nie 
nieświadomie. Ostatni krok w dążeniu do poprawy 
efektywności energetycznej polega na wykonaniu 
planu wymiany lub modyfikacji urządzeń na takie, 
które zużywają mniej energii i  wody. Plan należy 
okresowo aktualizować, ponieważ zmiana cen me-
diów zmieni również parametry finansowe i może 
prowadzić do zmiany priorytetów na liście zadań. 
Bardziej dostępne i przystępne cenowo mogą okazać 
się innowacje, które parę lat wcześniej były poza 
zasięgiem budżetu przedsiębiorstwa.

***
Wcześniej opisane punkty sprowadzają się do 

podniesienia rangi planowania oraz działania zgod-
nie ze wcześniej założoną strategią, która naturalnie 
może ulec zmianie w przypadku pojawienia się no-
wych, kluczowych czynników. Warto wspomnieć, że 
wykonywanie działań jest związane z ciągłą popra-
wą, więc nigdy nie będzie miało końca. Osiągnięcie 
doskonałości będzie oznaczało coraz trafniejsze 
decyzje podejmowanie na bazie dokładniejszych 
analiz wykonanych z użyciem danych otrzymanych 
z precyzyjnego opomiarowania, ale niezatrzymywa-
nie się na tym etapie. Pozwoli to przedsiębiorstwu być 
efektywniejszym energetycznie, dzięki czemu wpływ 
na środowisko zostanie zminimalizowany, a  efekt 
finansowy osiągnięty pod postacią maksymalizacji 
zysku ze sprzedaży produktu. 

Przypis
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kluczowe_wskaźniki_efektywności 

(dostęp: 31.01.2021).

       Reklama
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Zmniejszająca się dostępność nieodnawialnych 
źródeł energii to jeden z najtrudniejszych do 
rozwiązania problemów, z  jakimi zmaga się 

obecnie ludzkość. Szybko rosnąca populacja oraz 
ciągły rozwój technologii powodują gwałtowny 
wzrost popytu na energię. Dodatkowo, zapotrzebo-
wanie każdego z  sektorów gospodarki, m.in.: rol-
nictwa, transportu czy handlu, wzrasta corocznie. 
Nieodnawialne źródła energii oparte na surowcach 
kopalnych, np. ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny od 
dawna są dominującymi na całym świecie i obecnie 
stanowią ponad 80% globalnego zapotrzebowania 
energetycznego [Degfie i in., 2019].

Poza aspektem ekonomicznym i zmniejszającą 
się dostępnością wspomnianych (nieodnawialnych) 
źródeł energii pojawia się aspekt środowiskowy. 
Spalanie paliw pochodzących z przerobu ropy naf-
towej, węgla czy gazu ziemnego skutkuje wytwarza-
niem dużej ilości dwutlenku węgla, który wywołuje 
nieodwracalne zmiany środowiskowe – głównie 
globalne ocieplenie. Pojawiająca się wizja wyczer-
panie kopalnianych źródeł energii oraz negatywny 
ich wpływ na środowisko powoduje, że poszukuje 
się nowych alternatywnych źródeł energii. Obecnie 
stanowią one jedynie niecałe 20% wszystkich źródeł 
energii i są to przede wszystkim: energia słoneczna, 
wodna, biomasa i biopaliwa.

Biodiesel jako alternatywa oleju napędowego 
Biopaliwa to stałe, ciekłe lub gazowe nośniki 

energii pochodzenia biologicznego. Najczęściej 
spotykane są biopaliwa płynne, tj.: ciekłe i gazowe 
paliwa do silników spalinowych, m.in.: bioetanol, 
biometanol, olej roślinny, biodiesel oraz bioolej 
[Gradziuk i in., 2003]. Według słownika dyrektywy 
RED 2018/2001 biopaliwa są paliwami ciekłymi 
dla transportu wytwarzanymi z  biomasy. Nato-
miast samą biomasę definiuje się jako ulegające 
biodegradacji produkty, odpady lub pozostałości 
pochodzenia biologicznego z  rolnictwa (substan-
cje roślinne i zwierzęce), leśnictwa, rybołówstwa 
i  akwakultury, a  także ulegające biodegradacji 
odpady (przemysłowe i miejskie pochodzenia bio-
logicznego) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej  2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych, 2018).

Biodiesel jest mieszaniną monoalkilowych es-
trów długołańcuchowych kwasów tłuszczowych 
(o  zawartości węgla w  strukturze od 14 do 22) 
powstającą w  procesie transestryfikacji olejów 
roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych z  metano-
lem lub etanolem. Jest doskonałą alternatywą dla 
klasycznego oleju napędowego (ON) wytwarzanego 
z ropy naftowej, a jego właściwości fizyczne i fizyko-
chemiczne nie odbiegają od standardu, co reguluje 
norma EN 14214 wprowadzona przez Europejski Ko-
mitet Normalizacyjny. 

Biodiesel jest oleistą cieczą o  bursztynowym 
kolorze, substancją o  lepszych właściwościach 
zwilżających od klasycznego ON i o niemalże takiej 
samej lepkości. Nie jest łatwopalny i wybuchowy 
jak ON i posiada wyższą temperaturę samozapłonu 
(150°C – temperatura dla ON jest o  86°C niższa). 
Te cechy, poza wspomnianymi wcześniej zaletami 
ekonomicznymi i  środowiskowymi, powodują, 
że to paliwo bezpieczniejsze do przechowywania 
i transportowania.

Rozróżniamy kilka generacji biopaliw. Jako 
pierwsze powstawały paliwa I generacji, gdzie su-
rowcami używanymi do produkcji są rośliny upraw-
ne, z których wytwarzane mogą być również produk-
ty żywnościowe, przez co pojawia się niepożądana 
konkurencyjność między tymi dwoma sektorami: 
produkcji biopaliw i żywności. W celu ograniczenia 
tego zjawiska rozpoczęto poszukiwania zastępczych 
surowców olejowych do procesu produkcji biodiesla. 
Stąd, wykorzystanie odpadowych olejów roślinnych 
oraz  tłuszczy zwierzęcych, biomasy pochodzącej 
z niejadalnej części upraw dały początek kolejnej, 
drugiej generacji biopaliw. Poza wyeliminowaniem 
konkurencyjności z przemysłem spożywczym, ko-
rzystanie z takiego typu surowców przyczynia się do 
redukcji emisji dwutlenku węgla (Antizar-Ladislao 
i Turrion-Gomez, 2008).

Produkcja biodiesla z odpadowego oleju 
spożywczego

Produkując biopaliwa II generacji, z  powodze-
niem wykorzystuje się odpadowe (posmażalnicze) 
oleje generowane przez przemysł spożywczy (tzw. 
WCO – waste cooking oil) (Jęczmionek, 2011). 
W  olejach takich stopień chemicznej degradacji 
uniemożliwia jego dalsze użytkowanie w  procesie 
obróbki termicznej produktów spożywczych. Przede 
wszystkim kwasy tłuszczowe utleniają się, ulegają 
reakcjom cyklizacji czy polimeryzacji, zmieniając 
tym samym ich strukturę. Oprócz tego oleje te 
wykorzystuje się wielokrotnie, co powoduje, że po 
pewnym czasie znajduje się w  nich wiele cząstek 
stałych pochodzenia organicznego, a  także roz-
puszczonych związków wysokotemperaturowego 
rozpadu białek i  węglowodanów. Wszystko to jest 
skutkiem zmian właściwości fizycznych olejów, 
m.in. lepkości i gęstości oraz koloru i pogorszeniem 
właściwości organoleptycznych (Jęczmionek, 2011).

Wykorzystywanie tego typu odpadów posiada 
pozytywne aspekty z punktu widzenia ochrony śro-
dowiska oraz ekonomii procesu produkcji biopaliw. 
Jest formą skutecznego zagospodarowania odpa-
du, eliminuje konieczność stosowania surowców 
konkurencyjnych dla przemysłu spożywczego oraz 
przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla, 
a  jakość powstającego biopaliwa nie odbiega od 
wytwarzanego z ropy naftowej (tabela 1).

dr inż. Magdalena Lech
Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Wydział Chemiczny, Mikro- i Nanoinżynierii, Politechnika Wrocławska

PRODUKCJA BIODIESLA ZE 
ZUŻYTEGO OLEJU SPOŻYWCZEGO
oraz odzysk energii z powstającego odpadu olejowego

Wytwarzanie biodiesla z odpadowych olejów spożywczych może być 
rozwiązaniem problemu dostępności olejów roślinnych w klasycznej produkcji. 
Dodatkowo przyczynia się do zagospodarowania problematycznego odpadu 
i wpisuje się w politykę zwiększania zasięgu procesów bezodpadowych.
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Potencjał energetyczny odpadu powstającego 
w procesie produkcji biodiesla z WCO

Produkowany biodiesel, bez względu na użyty 
surowiec, musi spełniać wymogi stawiane przez 
normę EN 14214 [Vicente, 2007]. Proces oczyszczania 
polegający na wielokrotnej ekstrakcji wodą pozwala 
usunąć z  paliwa wolny glicerol, mydło, metanol, 
metale, wolne kwasy tłuszczone, katalizator, wodę 
oraz glicerydy [Berrios i Skelton, 2008]. Problemem 
staje się duża ilość powstającego ścieku wodnego, 
który jednak można oczyścić, a zregenerowaną wodę 
zawrócić do procesu produkcyjnego. 

Pierwszy etap oczyszczania wody odpadowej to 
rozdzielenie dwóch obecnych w niej frakcji – górnej 
olejowej (m.in. nieodseparowany biodiesel) oraz 
dolnej – wody zawierającej wszystkie hydrofilowe 
zanieczyszczania (fot. 1). Udział pierwszej frakcji 
w ścieku to ok. 10%. Dolna frakcja – odseparowana 
woda – w  stosunkowo prosty sposób może zostać 
oczyszczona technikami filtracyjnymi i  zawrócona 
do procesu produkcyjnego w  przeciwieństwie do 
olejowej, której zagospodarowanie bądź utylizacja 
stanowi wyzwanie. 

Odpady o wysokiej zawartości tłuszczu mogą zo-
stać poddane spalaniu lub pirolizie. Nie wiąże się to 
raczej z dużą ilością odzyskanej energii, jednak mimo 
wszystko prowadzi do pewnego jej odzysku i zagospo-
darowania szkodliwego odpadu. Spalanie tego typu 

odpadów może odbywać się w piecach pirolitycznych 
(w spalarniach odpadów). Proces może być również 
prowadzony w piecach do wypału wyrobów cemen-
towniczych. Dodatkowo, poza pewnym odzyskiem 
energii, powstałe popioły mogą zostać dodane do 
mas służących do wytwarzanych wyrobów.

Proces spalania odpadów tłuszczowych pro-
wadzony może być w  komorach obrotowych pieca 
zespolonego. Proces termiczny poprzedza rozdrob-
nienie, nagrzewanie i suszenie odpadu a następnie 
prowadzona jest piroliza w temperaturze ok. 1000°C. 
Odpad tłuszczowy przed spalaniem podgrzewa się 
(do temperatury ok. 80°C), by następnie rozpylić 
przy użyciu pary wodnej lub za sprawą sprężonego 
powietrza. W  procesie powstaje gaz pirolityczny 
oraz karbonizat. Gaz pirolityczny należy zmieszać 
z powietrzem, by uzyskać mieszaninę gazową spalaną 
w  komorze wylotowej (Karcz i  Kozakiewicz, 2007) 
i uzyskać tym samym wysokiej jakości paliwo gazowe. 

***
Wytwarzanie biodiesla z odpadowych olejów spo-

żywczych jest procesem już praktykowanym i stało 
się rozwiązaniem problemu dostępności olejów 
roślinnych w klasycznej produkcji. Dodatkowo przy-
czynia się do zagospodarowania problematycznego 
odpadu i wpisuje się w politykę zwiększania zasięgu 
procesów bezodpadowych (z ang. zero waste). 

Dodatkowo pojawia się możliwość zagospodaro-
wania odpadu powstającego w trakcie jego produkcji 
– wody po oczyszczaniu biodiesla. Regeneracja wody 
pozwala na jej zawrócenie do procesu produkcyjnego, 
a odseparowany szlam olejowy może zostać poddany 
spaleniu w piecach pirolitycznych, co wiąże się z od-
zyskiem energii.
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Parametr Biopaliwo 
z WCO

Klasyczny 
ON

Lepkość kinematyczna [mm2/s] 5.3 1.9-4.1
Gęstość [kg/L] 0.897 0.075-0.840
Temperatura zapłonu [K] 469 340-358
Temperatura płynięcia [K] 262 254-260
Liczba cetanowa [-] 54 40-46
Zawartość popiołu [%] 0.004 0.008-0.010
Zawartość siarki [%] 0.06 0.35-0.55
Pozostałość węgla [%] 0.33 0.35-0,40
Zawartość wody [%] 0.04 0.02-0.05
Wyższa wartość opałowa [MJ/kg] 42.65 45.62-46.48

TAB. 1 
Właściwości 

biopaliwa 
produkowanego 

z WCO i klasycznego 
[Zahira Y. i in., 2013]

FOT. 1 
Woda powstająca 

w procesie 
oczyszczania 

biodiesla
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NIEZALEŻNI ENERGETYCZNIE
Biogazownie rolnicze jako element zrównoważonej  
i neutralnej klimatycznie produkcji 

Goodvalley Polska

Obecna sytuacja sprzyja rozwojowi biogazowni rolniczych, w które od lat 
inwestuje np. firma Goodvalley. Wdrażanie tych rozwiązań to szansa na rozwój 
ekologicznej produkcji prądu w Polsce. 

Goodvalley, jako przedsiębiorstwo odpowiedzial-
ne klimatycznie, stosuje szereg rozwiązań, 
które mają na celu osiągnięcie i  utrzymanie 

neutralności emisyjnej CO2. Modelem wyróżniają-
cym firmę jest wytwarzanie „od pola do stołu”, które 
charakteryzuje się samowystarczalnością w zakresie 
produkcji, co pozwala na dokładną kontrolę każdego 
etapu działalności. 

Wszystkie etapy produkcji uzupełniają się, a cała 
aktywność przedsiębiorstwa koncentruje się na 
uzyskaniu jak największego stopnia zrównoważenia 
produkcji, w czym bardzo ważną rolę odgrywają bio-
gazownie produkujące „zieloną” energię. 

Biogazownie są jednym z najbardziej przyjaznych 
dla środowiska rozwiązań, ponieważ faktycznie 
redukują emisję gazów cieplarnianych. Dzieje się 
tak dlatego, gdyż mają charakter lokalny i  wyko-
rzystują do produkcji energii odpadową biomasę. 
Najlepiej, aby surowiec do wytwarzania biogazu był 
pozyskiwany z najbliższego otoczenia, czyli z pobli-
skich ferm hodowlanych czy też z pól. Wykorzystane 
mogą zostać także odpady z zakładów przetwórstwa 
rolno-spożywczego. Wsad do biogazowni powinien 

być tzw. substratem drugiej lub trzeciej generacji, 
czyli takim, którego nie można wykorzystać na cele 
spożywcze czy paszowe. 

Czy polskie gospodarstwa mogą być niezależne 
energetycznie?

W Goodvalley 8 biogazowni rolniczych o łącznej 
mocy 7,4 MWe jest w stanie wytworzyć około 54 GWh 
energii elektrycznej rocznie. Taka ilość umożliwia 
zaopatrzenie w zieloną energię nawet 17 000 gospo-
darstw domowych. 

Biogazownie rolnicze Goodvalley funkcjonu-
ją w  pełnej symbiozie z  polami, fermami trzody 
chlewnej i zakładami mięsnymi. Wszelkiego rodzaju 
kiszonki, np. z  lucerny, sianokiszonki i  produkty 
uboczne z  produkcji roślinnej (np. słoma) są swo-
istym „paliwem” dla tego rodzaju instalacji. Na koniec 
procesu produkcyjnego cała masa pofermentacyjna 
jest wykorzystywana jako w pełni naturalny i eko-
logiczny nawóz. W ten sposób powstaje zamknięty 
krąg, w którym nie ma miejsca na marnotrawienie 
jakichkolwiek zasobów. Cały ten proces może nieco 
przypominać koncepcję „zero waste”. 

– Ustabilizowanie systemu wsparcia OZE jest 
obecnie niezwykle istotne dla naszej działalności. 
W przeciągu ostatnich lat system był bardzo zmien-
ny, co powodowało zaburzenia w produkcji energii. 
Warto także dodać, że biogazownie nie są najtańszym 
źródłem energii – przede wszystkim z uwagi na sto-
sunkowo złożoną technologię. Jednakże zalety ich 
funkcjonowania są tak duże, że prędzej czy później 

musi to zostać dostrzeżone i przełożyć się na znaczną 
poprawę efektu ekologicznego – podsumowuje Anita 
Bednarek, kierownik ds. energii w Goodvalley.

Biogazownie z korzyścią również dla lokalnych 
społeczności

Tym co wyróżnia biogazownie od elektrowni 
węglowych, czy nawet innych instalacji OZE, jest 
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PRODUKCJA 
BIOGAZU 
W GOODVALLEY 
8 biogazowni 
rolniczych o łącznej 
mocy 7,4 MWe jest 
w stanie wytworzyć 
około 54 GWh 
energii elektrycznej 
rocznie 
(mat. własne 
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ich kogeneracyjność. Ta cecha jest niczym innym 
jak wytwarzaniem w  jednym procesie zarówno 
energii elektrycznej, jak i cieplnej. Klasyczne elek-
trociepłownie nie wykorzystują wyprodukowanego 
ciepła – zamiast tego całe instalacje są schładzane 
ogromnymi ilościami wody, co w przypadku zagro-
żenia suszą nie napawa optymizmem. Natomiast 
biogazownie w  części same utylizują uzyskane 
w  procesie schładzania silnika ciepło, a  w  części 
przesyłają je do lokalnych budynków. Warto również 
dodać, że wytworzone w ten sposób ogrzewanie nie 
zanieczyszcza powietrza, co znacząco poprawia 
jakość powietrza w otoczeniu. 

  

– W  Nacławiu, w  powiecie koszalińskim, jedna 
z naszych biogazowni regularnie dostarcza miesz-
kańcom energię cieplną. W 2020 dostarczyliśmy 
1.098 MWh energii cieplnej do 8 bloków mieszkal-
nych i szkoły w Nacławiu. Zrobiliśmy to na prośbę 
lokalnej społeczności, która wcześniej nie miała 
odpowiedniego zaplecza grzewczego. Uważamy, że 
we wszystkich naszych działaniach najważniejszy 
jest dialog z lokalną społecznością i władzami – mówi 
Anita Bednarek. 

Ożywienie infrastruktury na wsiach dzięki 
biogazowi

Korzyści dla mieszkańców terenów wiejskich 
z  budowy instalacji biogazowych nie wiążą się 
jedynie z  budową sieci ciepłociągów. Istnieje 
również szereg innych inwestycji, do których 
zobowiązani są inwestorzy biogazu.

– Podczas budowy jednej biogazowni byliśmy 
zobligowani przez lokalne władze do postawienia 
masztu antenowego – dzięki temu mieszkańcy oko-
licznych wsi zyskali stałe i szybkie łącze internetowe, 
którego wcześniej byli pozbawieni. Dodatkowym 
i  niewątpliwym atutem biogazowni rolniczych jest 
fakt, że mogą zamieniać w sposób bezpłatny produkty 
uboczne swojej działalności rolniczej w zieloną ener-
gię – uzupełnia ekspertka z Goodvalley. 

Biogazownie nie są bezobsługowe. Do tego typu 
instalacji konieczne jest zatrudnienie minimum 
trzech operatorów, co aktywizuje zawodowo lokalną 
społeczność z terenów wiejskich. Dzięki takim działa-
niom można również śmiało mówić o podwyższeniu 
poziomu zatrudnienia i zmniejszeniu bezrobocia na 
terenach po byłych gospodarstwach PGR. 

Rozwój zielonych źródeł energii na terenach 
podmiejskich

Jednym z największych atutów tego typu źródła 
energii jest typ jego zakwalifikowania. Najczęściej 
funkcjonuje ono jako rozproszone źródło energii, a więc 
źródła zasilania są zdywersyfikowane. Ta cecha zwięk-
sza przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne. 

– Jeśli doszłoby do sytuacji, w  której rolnicy 
współpracowaliby w  tym zakresie z  mieszkańcami 
peryferii miast, a do swojej dyspozycji mieliby odpo-
wiednią ilość biogazowni, to nastąpiłaby rewolucja 
w  obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. W  tym 
aspekcie mogą być pomocne w  sposób szczególny 

przepisy dot. spółdzielni lub klastrów energe-
tycznych, których działalność mogłaby znacząco 
zoptymalizować ten model współpracy z korzyścią 
dla obu stron. Istotne w tym aspekcie będą również 
projektowane obecnie zmiany ustawy OZE w zakresie 
dotyczącym prosumentów – nadmienia kierownik 
ds. energii w Goodvalley.

Co ciekawe, w Polsce pojawiają się już pierwsze 
próby tego typu współpracy. W 2019 roku Uniwersy-
tet Przyrodniczy w  Poznaniu, ze wsparciem władz 
Poznania, otworzył na obrzeżach miasta biogazownię 
trzeciej generacji. Jest ona nie tylko przedmiotem 
badań i źródłem wiedzy dla środowiska akademic-
kiego, ale również miejscem wytwarzania prądu dla 
okolicznych domów. Władze miasta wpadły także 
na śmiały i nowatorski pomysł na nowe paliwo dla 
biogazowni – realizowana jest budowa nowej bioga-
zowni na terenie poznańskiego zoo. Miałaby ona być 
zasilana odpadami z ogrodu zoologicznego, w tym na 
przykład odchodami zwierząt. Byłoby to pierwsze 
w Polsce „bezemisyjne” zoo. 

Kontrowersje wokół biogazu
Największy niepokój wśród mieszkańców wsi wy-

wołuje odór, jaki może pojawiać się wokół biogazowni. 
Jednakże te przeświadczenia wynikają z funkcjono-
wania starych i niezmodernizowanych biogazowni. 
Nowoczesne źródła lub odpowiednio zmodernizowane 
są szczelnymi i zamkniętymi instalacjami.

– Dzięki procesowi odgazowania wsadu surowco-
wego w biogazowni rolniczej dochodzi do znaczącej 
redukcji zapachów towarzyszących nawozom od-
zwierzęcym i innym produktom odpadowym. Mówi 
się, że dzięki biogazowniom odór jest redukowany 
o ok. 80%. Dzięki temu woń przefermentowanej bio-
masy, stosowanej na polach jako nawóz organiczny, 
jest mniej uciążliwa niż zapach surowych substratów 
z produkcji rolnej lub z przetwórstwa rolno-spożyw-
czego. Dodatkowo, biogazownie są z reguły budowane 
w znacznej odległości od miejsc zamieszkania – ko-
mentuje Anita Bednarek.

Jaka przyszłość czeka ten typ OZE? 
– W biogazownie rolnicze, a tym samym w neu-

tralność klimatyczną, zainwestowaliśmy łącznie 
blisko 100 mln złotych. Dzięki biogazowniom rocznie 
redukujemy emisje gazów cieplarnianych liczonych 
w  ekwiwalencie CO2 o  250 000 ton. Odpowiada to 
rocznej emisji spalin z ponad 80 000 samochodów 
osobowych. Dzięki tym działaniom jesteśmy neutral-
ni klimatycznie, co oznacza, że nasz ślad węglowy  
w przeliczeniu na jeden kilogram wyprodukowanego 
mięsa wynosi 0. 

      ***
Mimo że pierwsza biogazownia funkcjonuje 

w Polsce od 2005 roku, a na rodzimym rynku wdro-
żyła ją spółka Goodvalley, to nadal jest to stosunkowo 

nowe źródło energii. Potrzeba czasu i  dialogu, aby 
przekonać do niej społeczności lokalne. Korzyści, 
jakie niesie ze sobą ten typ OZE są zbyt wielkie, aby 
z nich zrezygnować, dlatego potrzebna jest cierpli-
wość w ich wdrażaniu. Zauważalne jest, że obecna 
sytuacja sprzyja ich rozwojowi. Istnieje duża szan-
sa na większą dynamikę postępu w  tej dziedzinie  
– w efekcie zagrażającej suszy oraz dzięki naciskom 
Unii Europejskiej na „zieloną transformację ener-
getyczną”. Pojawiła się nowa możliwość na rozwój 
ekologicznej produkcji prądu w Polsce. 

Działalność Goodvalley sięga korzeniami 1980 roku, kiedy 
narodziła się idea nowego sposobu produkcji wysokiej 
jakości żywności, która nie ingeruje w środowisko 
naturalne tak mocno, jak tradycyjne uprawy.
W 1994 r. firma otworzyła pierwszą farmę w Polsce, a w roku 
2000 nabyła pierwszy polski zakład produkcji żywności, 
gdzie przetwarza własne mięso. W 2005 roku spółka 
uruchomiła pierwszą biogazownię – obecnie dysponuje 
8 biogazowniami rolniczymi o łącznej mocy 7,4 MWe.

O  G O O D V A L L E Y

  
KOGENERACYJNOŚĆ 

Tym, co wyróżnia biogazownie od elektrowni węglowych czy nawet innych instalacji OZE, jest ich kogeneracyjność 
Biogazownie w części same utylizują uzyskane w procesie schładzania silnika ciepło, a w części przesyłają je do lokalnych 
budynków (fot. Goodvalley) 

– W Nacławiu, w powiecie koszalińskim, jedna z naszych biogazowni regularnie dostarcza 
mieszkańcom energię cieplną. Tylko w 2019 roku do lokalnych odbiorców, na których składa 
się 8 bloków mieszkalnych i szkoła, dostarczyliśmy z naszej biogazowni 1.144 MWh zielonej 
energii cieplnej. Zrobiliśmy to na prośbę lokalnej społeczności, która wcześniej nie miała 
odpowiedniego zaplecza grzewczego. Uważamy, że we wszystkich naszych działaniach 
najważniejszy jest dialog z lokalną społecznością i władzami – mówi Anita Bednarek.  

 

Ożywienie infrastruktury na wsiach dzięki biogazowi 

Korzyści dla mieszkańców terenów wiejskich z budowy instalacji biogazowych nie wiążą się 
jedynie z budową sieci ciepłociągów. Istnieje również szereg innych inwestycji, do których 
zobowiązani są inwestorzy biogazu. 

– Podczas budowy jednej biogazowni byliśmy zobligowani przez lokalne władze do 
postawienia masztu antenowego – dzięki temu mieszkańcy okolicznych wsi zyskali stałe i 
szybkie łącze internetowe, którego wcześniej byli pozbawieni. Dodatkowym i niewątpliwym 
atutem biogazowni rolniczych jest fakt, że są one lokalnym rynkiem zbytu dla wszelkiego 
rodzaju pozostałości rolno-spożywczych, dzięki czemu na przykład sąsiadujące mniejsze 
gospodarstwa rolne mogą zamienić w bezpłatny sposób swoje odpady na energię – 
uzupełnia ekspertka z Goodvalley.  
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jedynie z budową sieci ciepłociągów. Istnieje również szereg innych inwestycji, do których 
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– Podczas budowy jednej biogazowni byliśmy zobligowani przez lokalne władze do 
postawienia masztu antenowego – dzięki temu mieszkańcy okolicznych wsi zyskali stałe i 
szybkie łącze internetowe, którego wcześniej byli pozbawieni. Dodatkowym i niewątpliwym 
atutem biogazowni rolniczych jest fakt, że są one lokalnym rynkiem zbytu dla wszelkiego 
rodzaju pozostałości rolno-spożywczych, dzięki czemu na przykład sąsiadujące mniejsze 
gospodarstwa rolne mogą zamienić w bezpłatny sposób swoje odpady na energię – 
uzupełnia ekspertka z Goodvalley.  

Biogazownie nie są bezobsługowe. Do tego typu instalacji konieczne jest zatrudnienie 
minimum trzech operatorów, co aktywizuje zawodowo lokalną społeczność z terenów 
wiejskich. Dzięki takim działaniom można również śmiało mówić o podwyższeniu poziomu 
zatrudnienia i zmniejszeniu bezrobocia na terenach po byłych gospodarstwach PGR.  

 

Rozwój zielonych źródeł energii na terenach podmiejskich 

Jednym z największych atutów tego typu źródła energii jest typ jego zakwalifikowania. 
Najczęściej funkcjonuje ono jako rozproszone źródło energii, a więc źródła zasilania są 
zdywersyfikowane. Ta cecha zwiększa przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne.  

– Jeśli doszłoby do sytuacji, w której rolnicy współpracowaliby w tym zakresie z 
mieszkańcami peryferii miast, a do swojej dyspozycji mieliby odpowiednią ilość biogazowni, 
to doszłoby do rewolucji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. W tym aspekcie mogą być 
pomocne w sposób szczególny przepisy dot. spółdzielni lub klastrów energetycznych, których 
działalność mogłaby znacząco zoptymalizować ten model współpracy z korzyścią dla obu 
stron. Istotne w tym aspekcie będą również projektowane obecnie zmiany ustawy OZE w 
zakresie dotyczącym prosumentów – nadmienia kierownik ds. energii w Goodvalley. 

 
ŹRÓDŁO ROZPROSZONE 

Jednym z największych atutów biogazowni jest typ ich zakwalifikowania. Najczęściej funkcjonują one jako rozproszone 
źródło energii (fot. Goodvalley) 

 

Co ciekawe, w Polsce pojawiają się już pierwsze próby tego typu współpracy. W 2019 roku 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ze wsparciem władz Poznania, otworzył na obrzeżach 
miasta biogazownię trzeciej generacji. Jest ona nie tylko przedmiotem badań i źródłem 
wiedzy dla środowiska akademickiego, ale również miejscem wytwarzania prądu dla 
okolicznych domów. Władze miasta wpadły także na śmiały i nowatorski pomysł na nowe 
paliwo dla biogazowni – realizowana jest budowa nowej biogazowni na terenie 
poznańskiego zoo. Miałaby ona być zasilana odpadami z ogrodu zoologicznego, w tym na 
przykład odchodami zwierząt. Byłoby to pierwsze w Polsce „bezemisyjne” zoo.  

 

Kontrowersje wokół biogazu 

Największy niepokój wśród mieszkańców wsi wywołuje odór, jaki może pojawiać się wokół 
biogazowni. Jednakże te przeświadczenia wynikają z funkcjonowania starych i 
niezmodernizowanych biogazowni. Nowoczesne źródła energii są szczelnymi i zamkniętymi 
instalacjami. 

 
MNIEJ ODORÓW 

Dzięki procesowi odgazowania wsadu surowcowego w biogazowni rolniczej dochodzi do znaczącej redukcji zapachów 
towarzyszących nawozom odzwierzęcym i innym produktom odpadowym (fot. Goodvalley) 

 

– Dzięki procesowi odgazowania wsadu surowcowego w biogazowni rolniczej dochodzi do 
znaczącej redukcji zapachów towarzyszących nawozom odzwierzęcym i innym produktom 
odpadowym. Mówi się, że dzięki biogazowniom odór jest redukowany o ok. 80%. Dzięki 
temu woń przefermentowanej biomasy, stosowanej na polach jako nawóz organiczny, jest 

mniej uciążliwa niż zapach surowych substratów z produkcji rolnej lub z przetwórstwa rolno-
spożywczego. Dodatkowo, biogazownie są z reguły budowane w znacznej odległości od 
miejsc zamieszkania – komentuje Anita Bednarek. 

 

Jaka przyszłość czeka ten typ OZE?  

– W biogazownie rolnicze, a tym samym w neutralność klimatyczną, zainwestowaliśmy 
łącznie blisko 100 mln złotych. Dzięki biogazowniom rocznie redukujemy emisje gazów 
cieplarnianych liczonych w ekwiwalencie CO2 o 250 000 ton. Odpowiada to rocznej emisji 
spalin z ponad 80 000 samochodów osobowych. Dzięki tym działaniom jesteśmy neutralni 
klimatycznie, a nasz ślad węglowy w przeliczeniu na jeden kilogram mięsa wynosi zero – 
podkreśla kierownik ds. energii w Goodvalley.  

 
REDUKCJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH 

Dzięki biogazowniom rocznie firma Goodvalley redukuje emisje gazów cieplarnianych liczonych w ekwiwalencie CO2 o 250 
000 ton (fot. Goodvalley)  
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Mimo że pierwsza biogazownia funkcjonuje w Polsce od 2005 roku, a na rodzimym rynku 
wdrożyła ją spółka Goodvalley, to nadal jest to stosunkowo nowe źródło energii. Potrzeba 
czasu i dialogu, aby przekonać do niej społeczności lokalne. Korzyści, jakie niesie ze sobą ten 
typ OZE są zbyt wielkie, aby z nich zrezygnować, dlatego potrzebna jest cierpliwość w ich 
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Aleksandra Modzelewska, Mateusz Jackowski
Politechnika Wrocławska

Obecnie w Polsce istnieje ponad 300 czynnych warzelni komercyjnych, 
a nasz kraj jest trzecim w Unii Europejskiej producentem piwa. Do jego 
wyprodukowania potrzeba znacznych ilości mediów, takich jak woda czy 
energia elektryczna. 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
W PRZEMYŚLE BROWARNICZYM

Fo
t.:

 1
23

rf

Energię wykorzystywaną w  browarze można 
podzielić na trzy podstawowe działy – energię 
cieplną, zimno oraz energię elektryczną. Dla 

ułatwienia kalkulacji w zakresie każdego z tych dzia-
łów wykorzystuje się odpowiednie jednostki. Energię 
cieplną przekazywaną wraz z parą grzejną opisuje się 
przeważnie w kilogramach pary na hektolitr produktu. 
Orientacyjny bilans chłodniczy opiera się na dobowym 
zapotrzebowaniu zimna na m2 pomieszczenia chłodzo-
nego. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej opisuje 
się zwykle w kWh na 1 hektolitr wyprodukowanego 
piwa. Skupiając się na kolejnych etapach piwa z wyko-
rzystaniem tych wskaźników zużycia energii, można 
z łatwością ocenić energochłonność poszczególnych 
momentów produkcji. 

Transport surowców
Surowce dostarczane do browaru, czyli woda, słód, 

chmiel oraz drożdże, muszą przebyć długą drogę, aby 
stać się piwem. Energia niezbędna do transportu 
surowców nie będzie omawiana w tym artykule, gdyż 
jest to aspekt uwarunkowany lokalizacją zakładu 
produkcyjnego, a  nie stosowanymi rozwiązaniami 
technicznymi. Niemniej wydatki związane z  trans-
portem surowców również powinny być brane pod 
uwagę w kosztach otrzymania produktu.

Temperatura
Wieloetapowy proces piwowarstwa wymaga 

przede wszystkim kilkukrotnej regulacji tempera-
tury. Zadaniem piwowara jest bardzo precyzyjne 
operowanie ciepłem i zimnem z dokładnością nawet 
do jednego stopnia Celsjusza. Nawet nieduże odstęp-
stwa od wymaganej temperatury mogą skutkować 
niewłaściwym przebiegiem początkowego etapu, 
jakim jest zacieranie. W słodzie zawarty jest wielo-
cukier – skrobia, która nie rozpuszcza się w zimnej 
wodzie, natomiast w  ciepłej tworzy kleik, dlatego 
też należy przeprowadzić proces zacierania. Na tym 
etapie wykorzystuje się również zawarte w  słodzie 
enzymy – amylazy, które są w stanie rozłożyć długie 
łańcuchy skrobi do takich, które podczas późniejszej 
fermentacji będą mogły zostać zmetabolizowane 
przez drożdże. Ciepła woda i ześrutowany słód łączą 
się ze sobą w kadzi zaciernej. Poszczególne enzymy 
biorące udział w  produkcji brzeczki mają swoje 
optima temperaturowe. W związku z tym zacieranie 
piw pszenicznych najczęściej zaczyna się w tempe-
raturach w okolicy 45oC w celu wytworzenia kwasu 
ferulowego, który z kolei przekształci się w związki 
odpowiedzialne za aromat piw pszenicznych. W gra-
nicach 50oC najefektywniej rozkładane są białka 
i  beta glukany. Niemniej najważniejsze w  procesie 
zacierania są alfa- i beta-amylazy odpowiadające za 
rozkład skrobi. Beta-amylaza najefektywniej działa 
w temperaturze od 60 do 65 stopni, natomiast alfa-
-amylaza w zakresie od 72 do 75. Już na tym etapie 
odpowiednio dobrane czasy trwania przerw tempera-

turowych mają wpływ na końcowy charakter produk-
tu – długie zacieranie w niższym zakresie temperatur 
pozwoli nam otrzymać piwo o charakterze bardziej 
wytrawnym, natomiast w wyższym zakresie – piwo 
pełniejsze, bardziej słodowe. Zależność ta wynika ze 
stopnia enzymatycznego rozkładu skrobi i zawartości 
poszczególnych produktów jej rozkładu w brzeczce. 
Podczas zacierania zużywane są znaczące ilości cie-
pła – statystycznie od ok. 10 do 14 kg pary wodnej na 
hektolitr piwa. 

   Uzyskana w procesie zacierania mieszanina roz-
puszczonego cukru i wysłodzin musi zostać rozdzie-
lona. W większości browarów roztwór ten „filtruje się 
sam”. Zgromadzona na dnie kadzi filtracyjnej warstwa 
stałych części ziaren i łusek stanowi doskonałe złoże 
filtracyjne i do kolejnego naczynia – kotła warzelne-
go – przedostaje się po pewnym czasie pozbawiona 
części stałych brzeczka przednia, a po płukaniu złoża 
filtracyjnego wodą (wysładzaniu) – brzeczka wysłod-
kowa. W niektórych browarach w celu oszczędności 

RYS. 1
Schemat procesu 
produkcji piwa

Yeast: Christopher 
T. Howlett from the 
Noun Project

TAB. 1
Przybliżone zużycie 
pary wodnej na 
poszczególne etapy 
produkcji piwa

Zużycie pary wodnej [kg/hl]

Zacieranie 10-14
Gotowanie brzeczki 

z chmielem 20-25

Mycie butelek 12-15

Inne (pasteryzacja, cele 
higieniczne itd.) 19-24

Razem ~61-78
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czasu stosuje się filtry zacierne, które znacząco przy-
spieszają proces filtracji oraz, ze względu na brak ko-
nieczności tworzenia placka filtracyjnego, pozwalają 
pracować z  drobniej zmielonym słodem. Uzyskany 
filtrat musi zostać doprowadzony do temperatury 
wrzenia, a  następnie powinien być utrzymywany 
w tym stanie przez okres zwykle w zakresie od 1 do 2 
godzin. Brzeczka ulega wówczas sterylizacji, niszczo-
ne są enzymy i wytrącają się związki białkowe. W tym 
momencie przystępuje się również do chmielenia 
piwa. Wyselekcjonowane gatunki chmielu w postaci 
szyszek czy granulatu muszą zostać dodane w odpo-
wiedniej ilości i momencie. Doświadczony piwowar 
potrafi tak zaplanować chmielenie, by móc osiągnąć 
szeroką gamę smaków i aromatów piwa, jak i również 
wymaganą goryczkę. Podczas chmielenia zużywa się 
statystycznie największe ilości ciepła, bo nawet od 
20 do 25 kg pary na hektolitr. Sam chmiel powinien 
być magazynowany w  odpowiednich warunkach, 
a chłodzenie tego surowca zużywa około 300 kcal/m2.

Chłodzenie
W  następnym etapie nachmielona brzeczka, do 

której po odfiltrowaniu pozostałości chmielu zostaną 
dodane drożdże, może zostać schłodzona. Wykorzysty-
wane są w tym momencie największe podczas całego 
procesu piwowarskiego zasoby zimna – ok. 35% prze-
znaczonego na całą produkcję. Chłodzenie najczęściej 
odbywa się w wymiennikach ciepła z zimna wodą jako 

medium chłodzącym. Kolejną me-
todą chłodzenia, obecnie już rzadko 
stosowaną, są tace chłodnicze. 

Do fermentacji wykorzystuje 
się charakterystyczne dla danego 
gatunku piwa szczepy drożdży. 
Każdy szczep cechuje się odmien-
nym optimum temperaturowym, 
zazwyczaj podanym przez pro-
ducenta. Dla drożdży dolnej fer-
mentacji jest to około 12-17oC, zaś 
dla drożdży górnej fermentacji są 
to temperatury rzędu 20-26oC. Te 
same drożdże przeprowadzające 
fermentacje w różnych tempera-
turach prowadzą do uzyskania zu-
pełnie odmiennych charakterów 
piwa. Dlatego też bardzo istotne 
jest utrzymywanie temperatury 
w ściśle określonym zakresie. Na 
chłodzenie fermentowni wykorzy-
stuje się kolejne 10% zimna – sta-
tystycznie od 900 do 1200 kcal/m2. 

Leżakowanie
Po zakończonej fermentacji 

zapotrzebowanie na zimno wcale 
nie spada. Piwo powinno jeszcze 
odbyć proces leżakowania, podczas 

którego klaruje się i dojrzewa. Proces ten odbywa się 
w niskich temperaturach rzędu 4-6oC, toteż niemal 
1/5 całego zapotrzebowania na zimno w browarze jest 
wykorzystywana właśnie w  leżakowni. Dodatkowo, 
w przypadku pojawiających się ostatnio na rynku piw 
wymrażanych, niezbędne jest obniżenie ich tempera-
tury poniżej zera w celu zatężenia otrzymanego wyrobu 
i oddzielenie wody w postaci lodu. W ten sposób uzysku-
je się piwa o wysokiej zawartości ekstraktu i alkoholu. 

Rozlew
Aby trafić na rynek, gotowe piwo musi zostać 

rozlane do puszek, butelek, tudzież beczek. To wła-
śnie ten etap pochłania największe pokłady energii. 
Z biegiem lat rozlew piwa ulegał zautomatyzowaniu, 
dzięki czemu proces ten stał się niesamowicie wydajny, 
pozwalając polskiemu rynkowi piwa na napełnienie 
nawet 8 miliardów puszek lub butelek w ciągu roku. 
Nowoczesne technologie pozwalają na takie udogod-
nienia, jak zautomatyzowana kontrola poziomu napeł-
nienia butelek, ocena czystości naczyń czy naklejanie 
etykiet. Można się łatwo domyślić, że kosztuje to sporo 
energii – aż 30% całkowitego zapotrzebowania browa-
ru. Warto dodać, że rozlew piwa do beczek jest mniej 
energochłonny niż butelkowanie lub puszkowanie.

***
Sumarycznie zapotrzebowanie na energię podczas 

produkcji piwa sprawia, że przemysł browarniczy na 

każdym kroku dąży do zwiększenia efektywności 
energetycznej. Doskonałym porównaniem obrazu-
jącym energochłonność tej gałęzi przemysłu jest 
zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię 
w  przypadku browarów Grupy Żywiec, jak i  stuty-
sięcznego miasta – wielkości te są porównywalne, 
wynosząc około 70 GWh. 

Jak widać koszty energetyczne powstawania piwa 
są wysokie. W związku z tym opracowano liczne roz-
wiązania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania 
energetycznego lub ograniczenie strat – patrz ramka.
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JA K O GRA NI CZYĆ ST RAT Y  W  B RO WAR ZE

• Na początku warto zacząć od najbardziej prozaicznej 
rzeczy, czyli budynku browaru. W przypadku tworzenia 
zakładu „od zera”, już na etapie projektowania można 
rozplanować geometrię browaru tak, aby ograniczyć straty 
wynikające z przesyłu mediów grzewczych i chłodzących, 
zadbać o odpowiednią termoizolację kluczowych działów 
browaru itp. Niestety najczęściej browary powstają w już 
istniejących budynkach, do których muszą dostosować 
swoją aparaturę, jak i rozwiązania technologiczne.

• Kolejną metodą zmniejszenia strat ciepła i zimna 
jest termoizolacja rur rozprowadzających media 
grzewcze i chłodzące. Jest to najprostszy i najtańszy 
sposób ograniczenia zużycia energii w browarze. 

• Następnym rozwiązaniem, często spotykanym 
w browarach, jest zagospodarowanie ciepła odpadowego. 
Przykładowo ciepła woda powstająca w wymiennikach 
ciepła chłodzących brzeczkę może być wykorzystana 
do mycia instalacji po procesie produkcji piwa.

• Obecnie zaczynają się pojawiać technologie pozwalające 
zagospodarować odpady z przemysłu spożywczego, takie jak 
wysłodziny browarnicze do produkcji biopaliw. Aktualnie tego 
typu technologie wymagają dopracowania i upowszechnienia, 
niemniej w przeciągu kilkunastu lat może okazać się, że 
własna biogazownia lub instalacja do zgazowania będzie 
rozsądnym rozwiązaniem, w szczególności dla dużych 
browarów produkujących znaczne ilości odpadowej biomasy.

�
kWh

hl � 

Etap produkcji,  
element browaru

Zapotrzebowanie zimna

[%] 

Chłodzenie fermentowni 900-1200 10

Chłodzenie leżakowni 600-1200 20

Chłodzenie obciągu piwa 1500 15

Magazyn chmielu 300 3

Produkcja i magazyn 
 sztucznego lodu 1500 15

Chłodzenie brzeczki - 35
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RYS. 2
Szacowane zużycie 
energii w browarze

Beer containers, hop, 
malt: flaticon.com

TAB. 2 
Przybliżone 

zapotrzebowanie 
na zimno na 

poszczególnych 
etapach 

produkcji piwa 
i w poszczególnych 

elementach browaru

TAB. 3 
Przybliżone 

zapotrzebowanie 
na moc na 

poszczególnych 
etapach 

produkcji piwa 
i w poszczególnych 

elementach browaru

�
kcal
m2 � 

ENERGIA 
jest wykorzystywana 
na każdym etapie 
produkcji

Etap produkcji,  
element browaru

Zapotrzebowanie mocy

[%]

Magazyn słodu 0,07-0,09 1

Warzelnia 0,66-0,88 11

Obciąg butelkowy i beczkowy 0,66-0,88 11

Oświetlenie 0,48-0,56 8

Stacja pomp 0,42-0.56 7

Warsztaty 0,42-0,56 7

Fermentownia i leżakownia 0,30-0,40 5

Maszynownia 3-4 50

Razem ~6-8 100
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W Polsce większość energii elektrycznej wy-
twarzana jest z paliw kopalnych, a w szcze-
gólności z węgla kamiennego i brunatnego. 

Obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej, jak 
i  światowe trendy, dążą do zmniejszenia udziału 
paliw kopalnych w  rynku energetycznym na rzecz 
odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa. 

Wysłodziny to główny stały produkt uboczny 
przemysłu browarniczego [1]. W jego skład wchodzą 
łuski pozostałe z ziaren słodu po procesie zacierania. 
Ich skład to głównie celuloza, hemiceluloza i ligniny. 
Po opuszczeniu ciągu produkcyjnego wysłodziny są 
bardzo bogate w wilgoć (od 70 do 80% masy) [1]. Obec-
nie najczęściej wykorzystuje się je do wytwarzania 
paszy dla zwierząt lub kompostu, niemniej obecne 
technologie zachęcają do rozważenia wspomnianych 
odpadów jako potencjalnego źródła energii.

Zgazowanie jako technologia na potrzeby 
energetyki rozproszonej

Zgazowanie wydaje się być rozsądnym sposobem 
na zagospodarowanie odpadowej biomasy z  prze-
mysłu spożywczego. Zasady, jakimi rządzi się proces 
zgazowania, są takie same dla różnych reaktorów. 
Jako czynnik zgazowujący może zostać wykorzystane 
powietrze, tlen lub para wodna (ew. ich kombinacja). 
Różnice pomiędzy poszczególnymi typami reaktorów 
polegają przede wszystkim na dostarczeniu czynnika 
zgazowującego do strefy reakcji, co przekłada się na 
sprawność konwersji w reaktorze oraz na parametry 
procesu, a tym samym na skład gazu. Poszczególne 
typy reaktorów oferują różne możliwości kontroli 
procesu, zaś osiągane przez nie parametry określają 
ich predyspozycje względem różnych technologii 
oczyszczania gazu. Przebieg samego procesu zgazo-
wania może mieć także znaczący wpływ na niektóre 
zanieczyszczenia obecne w  gazie, w  szczególności 
na pyły i smoły.
 Obecnie wyróżnia trzy podstawowe typy reakto-
rów zgazowujących:
• reaktory ze złożem stałym (współprądowe i prze-

ciwprądowe), 
• reaktory ze złożem fluidalnym,
• reaktory strumieniowe.

Złoże w reaktorach ze złożem stałym jest określa-
ne w ten sposób, gdyż poszczególne jego strefy są ulo-
kowane względem siebie w stałej kolejności oraz ich 
rozmiar jest względnie stały (istnieją drobne wahania 
w zależności od konstrukcji i sposobu prowadzenia 
urządzenia). Materiał złoża jest jednak ruchomy 
i  przemieszcza się względem zgazowarki poprzez 
kolejne jej strefy. Poszczególne rodzaje reaktorów ze 
złożem stałym charakteryzowane są na podstawie 
relatywnego kierunku, w jakim przemieszcza się gaz 
względem zgazowywanego paliwa stałego (biomasy). 
Reaktory ze złożem stałym osiągają stosunkowo 
niewielkie moce (wyjściowa moc gazu), rzędu 1 MW 

lub mniejsze, gdyż ich konstrukcja, przy zbyt dużym 
reaktorze, uniemożliwia efektywne dostarczanie 
czynnika zgazowującego w  całym przekroju złoża. 
Z tego względu duże instalacje miałyby zbyt niskie 
sprawności konwersji paliwa.

Gaz pochodzący właściwie z każdego typu reak-
tora wymaga oczyszczenia, jednak różne typy reak-
torów oferują różne możliwości zarówno w zakresie 
wytwarzanego gazu, poziomu zanieczyszczeń oraz 
ich kontroli. Reaktory różnią się pomiędzy sobą 
także pod względem mocy dostępnych na rynku 
rozwiązań (rys. 1) oraz możliwości pracy pod nie-
pełnym obciążeniem.

W reaktorze tego typu biomasa i gaz przesuwają 
się względem siebie we współprądzie. Zawartość 
popiołów w gazie jest nieco wyższa niż w przypadku 
zgazowarki przeciwprądowej, ponieważ gaz przecho-
dząc przez strefę oksydacji porywa drobną frakcję 
popiołu [3]. Z tego względu gaz, pomimo relatywnie 
niewielkiej zawartości części stałych w stosunku do 
np. gazu z reaktora ze złożem fluidalnym, jest dość 
trudny do oczyszczenia. Zawartość smoły w  gazie 
z reaktora tego typu jest niska ze względu na fakt, że 
produkty pirolizy przepływają przez strefę oksydacji, 
gdzie ulegają spaleniu bądź dalszemu rozkładowi 
termicznemu. Typowa sprawność zgazowania wynosi 
85% do 90% dla gazu gorącego oraz 65% do 75% dla 
gazu zimnego (przy pełnym obciążeniu) [3]. Typowa 
wartość opałowa uzyskanego gazu wynosi od 4,5 
do 5,0 MJ/m3N. Reaktory tego typu pracują zwykle 
w podciśnieniu wytworzonym np. przez ssanie silni-
ka lub wentylator (choć zdarzają się też konstrukcje 
pracujące na nadciśnieniu) [4].

Zgazowarka Imberta
Zgazowarka Imberta to konstrukcja, która zyskała 

swoją popularność w czasach II wojny światowej [4,5]. 
W trakcie wojny, wg niektórych źródeł literaturowych 
[4], wyprodukowano około miliona egzemplarzy tego 
typu. Reaktor ten był wykorzystywany do zgazowy-
wania drewna. 

Otrzymany gaz służył jako paliwo do napędu sil-
ników tłokowych pojazdów cywilnych, w czasie gdy 
konwencjonalne paliwa płynne były w dużej mierze 
wykorzystywane przez pojazdy wojskowe. Po wojnie 
reaktory tego typu zostały ponownie wyparte przez 
paliwa kopalne, jednak w powszechnej opinii były one 
uważane za alternatywę, w razie przyszłych wojen lub 
kryzysów naftowych [6].

Łukasz Niedźwiecki, Mateusz Jackowski, Anna Trusek, Halina Pawlak-Kruczek
Politechnika Wrocławska

KASKADOWA WALORYZACJA 
ODPADÓW BROWARNICZYCH 
jako przykład źródła energii w układach 
energetyki rozproszonej 

Coraz popularniejszym trendem w globalnej gospodarce jest dążenie do 
zrównoważonego rozwoju – zmniejszenie konsumpcji energii czy zużycia 
materiałów. Na świecie pojawiają się także coraz nowsze i bardziej 
zaawansowane metody zagospodarowania odpadów, w tym tych z przemysłu 
spożywczego.
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RYS. 1 
Przedział mocy 
dostępnych dla 
różnych typów 
reaktorów [2]
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spożywczego, jest znacząco wyższa niż wymagania 
dotyczące zawartości wilgoci dla paliwa stałego 
wykorzystywanego w  gazogeneratorach w  małej 
skali (do 30%). Stąd pojawia się konieczność wstępnej 
waloryzacji materiału pozwalającej na minimalizację 
energii potrzebnej na usunięcie nadmiaru wilgoci 
i  poprawę właściwości paliwa stałego, ważnych 
z punktu widzenia procesu zgazowania. Rozwiąza-
niem tego problemu może być hydrotermalna kar-
bonizacja (HTC), zwana również mokrą toryfikacją. 
To proces prowadzony w środowisku wodnym pod 
zwiększonym ciśnieniem i  w  podwyższonych tem-
peraturach rzędu 200-280oC [7,8]. W tych warunkach 
woda zachowuje się jak rozpuszczalnik niepolarny, 
co z  kolei powoduje zajście różnorodnych reakcji 
w trakcie procesu. Na początku ma miejsce hydroliza, 
podczas której złożone związki, jak białka, tłuszcze 
lub cukry (w tym takie, jak lignina i celuloza) zostają 
rozłożone na prostsze związki organiczne. Następnie 
ma miejsce dehydratacja i dekarboksylacja, w wyni-
ku czego zmniejsza się ilość grup hydroksylowych, 
(OH), karboksylowych (COOH) i karbonylowych (C=O). 
W  efekcie zmniejsza się stosunek węgla do tlenu 
w otrzymanym produkcie, co z kolei podwyższa jego 
wartość jako paliwa. Ponadto ubytek grup hydroksylo-
wych powoduje, że produkt jest bardziej hydrofobowy, 
a co za tym idzie – jego odwadnianie jest łatwiejsze. 
W ostatnim etapie dochodzi do polimeryzacji i aro-
matyzacji powstałych związków. 

Przedstawiony proces pozwala przekształcić 
niskogatunkową, odpadową biomasę w  produkt 
o realnej wartości energetycznej. Ponadto badania 
przeprowadzone na odpadach po produkcji oliwy 
z  oliwek wykazały, że tak otrzymane paliwo łatwo 
poddaje się pelletyzacji. 

Hydrotermalna karbonizacja pozwala na znacz-
ną poprawę właściwości paliwa stałego, ważnych 
z punktu widzenia procesu zgazowania (rysunek 4, 
5, 6) przy stosunkowo niskich stratach (uzysk ener-

gii < 100% – patrz rys. 7 ). Jednocześnie szereg prac 
potwierdza poprawę w zakresie możliwości odwad-
niania rozmaitych produktów ubocznych procesów 
fermentacji, waloryzowanych przy pomocy HTC [9-
11]. Dodatkowo pomocna w przypadku suszenia staje 
się zmiana konsystencji waloryzowanych wysłodzin 
po procesie hydrotermalnej karbonizacji – tzn. stają 
się one mniej kleiste, co ułatwia penetrację złoża 
przez czynnik suszący.

Straty te można ograniczyć poprzez umiejętny 
odzysk ciepła odpadowego czy wykorzystanie cie-
kłych produktów ubocznych do produkcji biogazu na 
drodze fermentacji, co przy uwzględnieniu poprawy 
w zakresie mechanicznego odwadniania pozwala na 
konkurencyjność HTC względem tradycyjnego susze-
nia. W obecnym czasie pozwala to na dynamiczny 
rozwój firm rozwijających własne technologie HTC, 
nakierowanych głównie na waloryzację osadów 
ściekowych. Niemniej ostatnie badania pokazały, że 
odpady z przemysłu spożywczego również mogą z po-
wodzeniem być wykorzystane w tego typu procesie.

 
Produkty uboczne procesu zgazowania – szansa 
na komercjalizację procesu w postaci poligeneracji

Ze względu na niepełne zgazowanie i związane 
z  tym powstawanie uwęglonych pozostałości jako 
produktu ubocznego procesu zgazowania, typowego 
dla gazogeneratorów ze złożem stałym, zgazowanie 
w złożu stałym daje interesujące możliwości w zakre-
sie poligeneracji, a konkretnie skojarzonej produkcji 
prądu, ciepła oraz polepszacza glebowego. 

Zawartość substancji organicznej w  glebie jest 
zagadnieniem niezwykle istotnym, gdyż ma wpływ 
na jej żyzność, co determinuje uzyskiwane plony 
[12,13]. Ze względu na skończoną ilość dostępnych 
zasobów żyznych gleb, ma to duże znaczenie w kon-
tekście zarówno strategicznym, jak i  społecznym, 
co znalazło swoje odzwierciedlenie w Ricardiańskiej 
zasadzie rzadkości [14]. Samowystarczalność pod 
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Jest to reaktor typu współprądowego, o budowie 
zamkniętej (rys. 2). W górnej komorze znajduje się 
wsad paliwa. Wsad wystarczy jedynie na określony 
(w zależności od wielkości komory) czas i musi być 
sukcesywnie uzupełniany [4]. Jako materiał wsadowy 
najlepiej nadaje się drewno, ze względu na niewielką 
zawartość popiołu oraz mniejszą zawartość chloru 
i stosunkowo wysokie temperatury mięknięcia po-
piołów.

Zgazowywacz pracuje we współprądzie, zaś 
powietrze (lub inny czynnik zgazowujący) jest 
dostarczany do strefy utleniania poprzez dysze. 
W celu maksymalizacji konwersji węgla w przekroju 
poprzecznym, w którym umieszczone są dysze, gar-
dziel zgazowarki ulega zwężeniu. Stosowanie takiego 
rozwiązania podyktowane jest faktem, że czynnik 
zgazowujący ma ograniczoną zdolność penetracji zło-
ża, co sprawia, że pojawiają się lokalne strefy martwe 
(rys. 3). Zbyt duża ich ilość w stosunku do przekroju 
złoża powoduje obniżenie stopnia konwersji węgla, 
a tym samym spadek sprawności układu.

Zgazowywacz posiada pewną zdolność do samore-
gulacji. Jeśli w okolicach dysz jest niewiele karboni-
zatu, więcej drewna jest spalane i większa ilość ulega 
pirolizie, co powoduje, że powstaje więcej karbonizatu. 
Gdy w wyniku pracy pod dużym obciążeniem poziom 
karbonizatu wzrasta znacząco ponad poziom dysz, 
więcej karbonizatu ulega spaleniu, co redukuje jego 
poziom (ze względu na większą ilość popiołu, który zo-
staje usunięty ze zgazowarki – np. poprzez wstrząsarkę 
rusztu). Sprawia to, że strefa utleniania niezależnie 
od obciążenia utrzymywana jest na poziomie dysz [4].

Nie oznacza to jednak, że praca zgazowarki jest 
niewrażliwa na zmienność obciążeń. Nagły wzrost 
ilości popiołu przepływającego przez zwężenie 
gardzieli sprzyja tendencjom do zatykania się 
gardzieli, zwłaszcza gdy w wyniku większej ilości 
spalanego karbonizatu dochodzi do lokalnych 
wzrostów temperatury. Poniższe czynniki i  zwią-
zane z nimi zmiany w reaktorze mogą prowadzić 
też do pewnych zmian w zakresie składu gazu i jego 
wartości opałowej.

W  powyższym kontekście wagi  nabiera 
zagadnienie właściwego doboru obciążenia Bh (ang. 
hearth load). Obciążenie to jest definiowane poprzez 
strumień objętości gazu (w przeliczeniu na warunki 
normalne) na jednostkę powierzchni przekroju 
poprzecznego w najwęższej części gardzieli.

Ważnym zagadnieniem w  tym kontekście staje 
się także wielkość podawanego paliwa oraz jego 
parametry. Wzrost rozmiaru paliwa w  przypadku 
wzrostu mocy zgazowarki także dawał pozytywne 
rezultaty [4] w zakresie jakości uzyskiwanego gazu 
i  bezawaryjność reaktora. Wielkość podawanych 
kawałków paliwa, pomimo pozytywnego wpływu na 
bezawaryjność, jest jednak ograniczona, gdyż zbyt 
duże kawałki paliwa mogą prowadzić do znaczącego 
spadku sprawności urządzenia ze względu na spadek 
stopnia przereagowania paliwa. Najbardziej istotna 
w  tej kwestii jest jednak jednorodność podawane-
go paliwa. Niedopuszczalnym jest, aby znajdowały 
się w nim gałęzie lub większe płaty kory [4]. Z tego 
względu paliwo powinno być zrębkowane (lub ujed-
norodnione w inny sposób, np. poprzez pelletyzację). 
Zgazowywacz, podobnie jak inne konstrukcje współ-
prądowe, charakteryzuje się kiepską tolerancją na 
drobne frakcje paliwa [3]. Istotna jest także wilgot-
ność paliwa, co w  praktyce implikuje konieczność 
wstępnego suszenia paliwa przed podawaniem do 
reaktora [3,4].

Hydrotermalna karbonizacja
Niestety typowa zawartość wilgoci w  wysłodzi-

nach (ok. 75%), jak i w innych odpadach przemysłu 

Gaz pochodzący właściwie z każdego typu 
reaktora wymaga oczyszczenia, jednak różne 
typy reaktorów oferują różne możliwości 
zarówno w zakresie wytwarzanego gazu, 
poziomu zanieczyszczeń oraz ich kontroli

RYS. 2 
Reaktor Imberta 
– schemat 
ideowy [4]

RYS. 3 
Reaktor Imberta 
– układ dysz [4]
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dla wysłodzin 
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wysłodzin przed 
i po procesie 
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względem żywnościowym uważana jest także za 
jeden z  kluczowych elementów długookresowych 
strategii bezpieczeństwa. Wysoka zawartość materii 
organicznej w glebie ma pozytywny wpływ na plony 
zbóż [15]. Zawartość materii organicznej jest zagro-
żona przez wiele czynników, takich jak erozja gleb 
[16] czy też nadmierna eksploatacja gruntów rolnych. 
Z  powyższych względów wszelkie działania prowa-
dzące do uzyskania i utrzymania wysokiej zawartości 
materii organicznej w glebie mogą być uznawane za 
wpływające pozytywnie na ich jakość [15]. Obecnie 
podstawową metodą utrzymania wysokiej zawarto-
ści materii organicznej jest stosowany powszechnie 
płodozmian [12]. Aktywność przemysłowa wspoma-
gająca ten proces byłaby pod wieloma względami 
niezwykle cenna.

Ponadto na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ma-
teria organiczna w glebach jest naturalnym akumulato-
rem węgla na Ziemi [12,13,16,17]. Potencjał pozwalający 
wykorzystać przemysł do produkcji materii organicznej 
dla gleb mógłby także stać się innowacyjnym sposobem 
na poprawienie krajowego bilansu emisji CO2 poprzez 
wykorzystanie gleby do akumulacji węgla [18], przy 
jednoczesnej stymulacji roślin do wzrostu, uzyskując 
tym samym efekt synergii.

Łączenie produkcji energii elektrycznej, ciepła 
oraz polepszacza glebowego w jednej instalacji, przy 
użyciu wysłodzin jako substratu, pozwalałoby na 
osiągnięcie istotnych pozytywnych efektów środowi-
skowych, tzn. zwiększenie produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych oraz na jednoczesną recyrkulację 

węgla oraz podstawowych składników odżywczych 
z powrotem do gleby. Należy tutaj zauważyć, że owe 
składniki odżywcze zostały z gleb pobrane w trakcie 
uprawy. Co więcej, intensywna uprawa przyczynia 
się do ubożenia zawartości węgla organicznego gleb. 
Taka recyrkulacja zgodna jest więc z trendami eko-
nomii o obiegu zamkniętym. Ponadto większa paleta 
produktów pozwala ograniczyć ryzyko związane ze 
spadkiem cen jednego z nich. 

***
W oparciu o powyższe względy należy przypusz-

czać, że systemy kaskadowe czeka dynamiczny 
rozwój z uwagi na możliwości w zakresie produkcji 
energii użytecznej (energia elektryczna + ciepło i/lub 
chłód) oraz polepszaczy glebowych, przy wykorzysta-
niu produktów ubocznych przemysłu spożywczego 
(np. wysłodziny browarnicze), które mogą być uzna-
wane za źródło w 100% odnawialne. 
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Gospodarka odpadami staje się obecnie kwestią o naczelnym znaczeniu. 
Znaczącym problemem w ochronie środowiska naturalnego stało się 
zagospodarowanie dużych ilości odpadów poprodukcyjnych z przemysłu, 
w tym także rolno-spożywczego, do którego zaliczamy również odpady 
z browarów.

ODPADY Z BROWARU 

Z  Ż Y C I A  B R A N Ż Y

Coraz większa liczba ludności na świecie, połą-
czona z rozwojem gospodarczym, doprowadziły 
do znacznego zwiększenia ilości powstających 

odpadów. Do tego olbrzymia i wszechobecna liczba 
opakowań, które – choć odgrywają olbrzymią rolę 
w  zachowaniu integralności produktu, ochronie 
zdrowia i bezpieczeństwie produktów dostarczanych 
konsumentom –  stanowią ogromne źródło odpadów. 

Odpady definiowane są różnie w różnych doku-
mentach, najkrótsza, a przez to najbardziej klarowna 
definicja obowiązuje w Unii Europejskiej: „odpady to 
substancje lub przedmioty zbędne dla ich posiada-
cza”, jednak już Dyrektywa Rady 75/442/EWG z 15 lipca 
1975 roku podaje bardziej pełną ich definicję: „każda 
substancja lub przedmiot, w kategoriach ustalonych 

w  załączniku do Dyrektywy, których posiadacz się 
wyzbywa lub zamierza się pozbyć, lub też których 
pozbycie się jest wymagane”. Jeszcze inne są ustalenia 
WHO w odniesieniu do odpadów przemysłowych, gdzie 
określa się je jako „materiały niestanowiące głównego 
produktu, których podstawowym źródłem jest prze-
mysł produkcyjny. Odpady powstają w przemyśle jako 
produkty uboczne procesów wytwarzania, jak i w for-
mie odpadów poużytkowych wyprodukowanych dóbr”. 
Natomiast w  ustawodawstwie polskim obowiązuje 
ustawa o odpadach (Dz.U.2013.21), która określa od-
pady zgodnie z zapisami dyrektywy 75/442/EWG jako: 
„każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia 
się jest obowiązany”. 
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kilkuprocentowym udziale młóta w  dawce paszy 
dla krów mlecznych. 

Inne rozwiązania utylizacji młóta to beztlenowa 
fermentacja w celu uzyskania biogazu, która na dużą 
skalę została wykorzystana w  browarze Alaskan 
Brewing Company na Alasce; z przyczyn oczywistych 
w tamtejszych browarach trudno jest wykorzystywać 
młóto do spasania zwierzą hodowlanych. Takie więc 
rozwiązanie przyczynia się do wykorzystania młóta 
i  oszczędności w  wyniku uzyskiwania energii na 
potrzeby własne. 

Kolejny sposób innowacyjnego wykorzystania od-
padów browarniczych, oprócz młóta również chmie-
lin, to wyrób cegieł. Odpady browarnicze dodawane 
do gliny pozwalają uzyskać mocne cegły o lepszych 
właściwościach izolacyjnych. Resztki zużytego w pro-
cesie warzenia piwa ziarna, wysłodziny, pozwalają 
uzyskać cegły, z których powstaną cieplejsze domy. 
Jednocześnie sam proces ich wytwarzania staje się 
bardziej przyjazny środowisku. Badania przeprowa-
dzone na politechnice w Tomar (Portugalia) wykazały, 
że dodatek 5% odpadów browarniczych do gliny przy 
produkcji cegieł pozwolił na uzyskanie produktu 
końcowego, który okazał się równie mocny jak pro-
dukt tradycyjny, jednak dzięki większej porowatości 
uzyskane cegły zawierały więcej powietrza, dzięki 
czemu zbudowana z nich ściana zatrzymywała ciepło 
o 28% lepiej niż tradycyjna. 

Kolejną innowacją w  zastosowaniu młóta bro-
warniczego jest wykorzystanie ich jako bazy do 
stworzenia mieszanki, która następnie zostanie 
użyta do produkcji sztućców jednorazowego użytku. 
Prace nad takim wykorzystaniem młóta prowadzone 
są przez firmę FriendlyKnife. Wydaje się, że proces 
produkcji mieszanki jest mało skomplikowany: 
zużyte, mokre ziarna są prasowane pod bardzo 
wysokim ciśnieniem przed zmieszaniem z  innymi 
(naturalnymi) składnikami w  celu uzyskania uni-
kalnej mieszanki, która jest następnie formowana. 
Jednak nie do końca to takie proste, ponieważ aby 
wytworzyć dokładnie takie przedmioty, jakich ocze-
kujemy, należy znaleźć odpowiedni skład mieszanki 
i upewnić się, że proces produkcji jest odpowiednio 
dostosowany. Obecnie w  dobie odchodzenia od 
plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku 
badania te nabierają większego znaczenia. Być może 

Natomiast za odpady przemysłowe uważa się 
powstające w procesach produkcyjnych substancje 
oraz przedmioty, które nie są półproduktem ani pro-
duktem końcowym w danym zakładzie. Szczegółowy 
opis i kategoryzacja odpadów została uregulowana 
odpowiednim rozporządzeniem.

 
Podział odpadów

We wszystkich grupach odpadów można wy-
dzielić grupę tzw. odpadów niebezpiecznych i są to 
odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, 
skład chemiczny, biologiczny lub inne właściwości 
i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdro-
wia ludzi albo dla środowiska, niezależnie od miejsca 
i  sposobu ich powstawania. Niezależnie od tego, 
w  jaki sposób będziemy określać i  dzielić odpady, 
obecnie nadrzędnym celem staje się takie gospoda-
rowanie odpadami, aby minimalizować negatywne 
skutki w środowisku. Cel ten można osiągnąć przez: 
• recykling – polegający na ponownym wykorzysta-

niu odpadów do wytwarzania nowych produktów;
• kompostowanie – polegające na biologicznym 

rozkładzie odpadów organicznych; 
• spalanie – polegające na pozbywaniu się odpadów 

przez ich spalanie w odpowiednich urządzeniach. 

Odpady z browaru
Rozporządzenie Ministra Klimatu w  sprawie 

katalogu odpadów z dnia 2.01.2020 zalicza odpady 
z browaru do grupy 2, w skład której wchodzą odpa-
dy z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, 
leśnictwa oraz przetwórstwa żywności. Wg wyżej 
wymienionego rozporządzenia, organiczne odpady 
z  browaru zaliczane są do grupy 02 07 odpadów 
z  produkcji napojów alkoholowych i  bezalkoholo-
wych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao), pod-
grupa 02 07 80: wytłoki, osady moszczowe i pofer-
mentacyjne, wywary.

Główne źródła odpadów w  browarnictwie to 
procesy produkcyjne i  opakowania produktów. 
Dlatego aspiracją wielu browarów jest całkowite 
wyeliminowanie odpadów poprodukcyjnych i dobrze 
prowadzony recykling opakowań. Aby to osiągnąć, 
firmy ograniczają ogólny poziom odpadów i szukają 
sposobów, w jaki odpady można by ponownie wyko-
rzystać w innych procesach.

Najistotniejsze odpady poprodukcyjne powsta-
jące w  browarze to: młóto browarnicze (słodowe, 
wysłodziny), drożdże, chmieliny, osady brzeczne, 
dwutlenek węgla oraz ziemia okrzemkowa.

Młóto
Młóto browarnicze, które stanowi ok. 85% 

wszystkich produktów ubocznych z produkcji piwa, 
najczęściej wykorzystywane jest jako dodatek do 
pasz. Ze względu na swoje właściwości zaliczane 
jest do dodatków silnie mlekopędnych, ze względu 
na silny wzrost wydajności mlecznej nawet przy 

Dyrektywa Single Use Plastics mówi nie tylko 
o tym, że nie będzie można stosować 
plastikowych rurek, tacek, sztućców i innych 
tego typu rzeczy, ale określa również poziomy 
zbierania butelek np. PET i poziomy użycia 
recyklatu
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wykorzystywany jest często jako pokrycie do rekul-
tywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych.

Inne kłopotliwe odpady to odpady opakowaniowe: 
stłuczka, puszki i plastyki. 

Odpady opakowaniowe 
Obecnie branża piwna musi zmierzyć się nie tylko 

z takimi wyzwaniami, jak akcyza, podatek cukrowy 
czy wzrost kosztów produkcji, ale też z nowym sys-
temem odpadowym wynikającym z  Rozszerzonej 
Odpowiedzialności Producentów (ROP). W  tym no-
wym systemie ważny jest obieg butelek zwrotnych, 
który mógłby z powodzeniem zostać rozszerzony na 
inne branże, bo cały sektor spożywczy staje w obliczu 
dużych wyzwań związanych z wdrożeniem dyrektyw 
UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dyrektywy
W Unii Europejskiej obowiązują dwie dyrektywy 

związane z opakowaniami – pierwsza z nich dotyczy 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta z  opa-
kowania (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/852), druga nosi nazwę „Single Use 
Plastics” (2019/904). Pierwsza z  nich określa, kto 
jest odpowiedzialny za odzysk i recykling opakowań. 
Według tej dyrektywy za odpady opakowaniowe są 
odpowiedzialni producenci, czyli wprowadzający je 
do obiegu konsumenckiego. Druga określa koniecz-
ność zmniejszenia wpływu niektórych produktów 
z tworzyw sztucznych na środowisko. 

Wprowadzenie tych dyrektyw powoduje koniecz-
ność zbudowania w całej UE, w tym w Polsce, syste-
mu, dzięki któremu producenci będą mieli możliwość 
finansowania odzysku i recyklingu opakowań, gdyż 
staje się to ich odpowiedzialnością. Dodatkowo dy-
rektywa nakłada na producentów odpowiedzialność 
za edukację – wynika z tego, że z pieniędzy wpływa-
jących do systemu będzie trzeba również edukować 
konsumentów. Z szacunkowych obliczeń wynika, że 
są to potężne obciążenia, które będą musieli ponieść 
przedsiębiorcy, dlatego też najważniejsze dla całego 
przemysłu spożywczego, nie tylko browarów, będzie 
zbudowanie systemu zgodnie z zaleceniami dyrekty-
wy. A mówi ona bardzo wyraźnie, że system ma być 
ekonomicznie uzasadniony, czyli żeby opłaty nie były 
wyższe niż potrzeba do sprawnego działania tego sys-
temu. Drugim bardzo istotnym zagadnieniem musi 
być transparentność dla przedsiębiorców, żeby wie-
dzieli, z czego wynikają ponoszone przez nich opłaty, 
a równocześnie, żeby mieli możliwość kontrolować 
wydatkowanie tych pieniędzy. Równie ważne jest, 
aby system zapewniał dostęp do surowców pocho-
dzących z  recyklingu, ponieważ nie chodzi jedynie 
o to, żeby sfinansować system odzysku, ale również 
o to, że surowce pochodzące z odzysku trzeba skądś 
wziąć. Cała trudność w tym, żeby system został tak 
skonstruowany, by z  jednej strony odciążał konsu-
mentów, czyli przeniósł większość opłat związanych 

w  przyszłości browary same ze swoich odpadów 
będą sobie produkować opakowania. 

Lokalny, amerykański browar Five & 20 Craft 
Spirits and Brewing, poszukując nowych metod 
zagospodarowania odpadów organicznych, wszedł 
w partnerstwo z farmą ryb TimberFish Technologies. 
W wyniku współpracy powstał projekt wykorzystania 
odpadów w hodowli świeżych ryb. To bardzo ciekawy 
sposób zagospodarowania bioodpadów z  browaru, 
biorąc pod uwagę ilość zużytego ziarna pozostającego 
po produkcji piwa. 

Drożdże
Bardzo wartościowym produktem ubocznym po-

wstającym w browarze są drożdże – mogą być wyko-
rzystywane w postaci suchej, płynnej lub sprasowanej. 
Po separacji, kilkukrotnym przemyciu i zagęszczeniu na 
filtrach znajdują zastosowanie jako drożdże spożywcze, 
natomiast po wysuszeniu powstają drożdże paszowe 
(zawierają duże ilości liazy i waliny, co znacząco podnosi 
wartość pasz) mogą też być wykorzystane jako drożdże 
w gorzelnictwie.

 
Chmieliny

Chmieliny, poza wykorzystaniem ich do produkcji 
cegieł, można użyć do produkcji papieru i papy, jako śro-
dek nawozowy oraz – jak wszystkie odpady organiczne 
z browaru – jako dodatek do pasz. 

Osady brzeczne
Osady brzeczne po oddzieleniu brzeczki i zmieszaniu 

ich z młotem mogą zostać przeznaczone do spasania 
zwierząt hodowlanych. Natomiast nieodgoryczone 
osady znajdują zastosowanie jako pożywka dla drożdży 
w gorzelnictwie bądź też w produkcji kleju. 

Dwutlenek węgla
Część dwutlenku węgla wykorzystywana jest w pro-

cesie technologicznym do przetłaczania piwa, drożdży, 
jak również do obciągu. Pozostała nadmiarowa część 
może zostać poddana skropleniu i zostać wykorzystywa-
na w wytwórniach wód mineralnych oraz w innych gałę-
ziach przemysłu spożywczego jako czynnik kriogeniczny 
w procesach schładzania czy też mrożenia, a także jako 
suchy lód do zachowania temperatury podczas dystry-
bucji wybranych produktów spożywczych. 

Ziemia okrzemkowa
Ziemia okrzemkowa po regeneracji zawracana 

zostaje do procesu produkcji, natomiast jej nadmiar 

również poziomy zbierania butelek 
np. PET i poziomy użycia recyklatu. 
W  dyrektywie zostały zapisane 
poziomy surowców pochodzących 
z odzysku, które mają znaleźć się 
w  produkcie końcowym np. od 
2025 r. w butelce PET – poziom ten 
ma wynosi co najmniej 25%, a od 
2030 r. co najmniej 30%, obliczane 
jako średnia dla wszystkich takich 
butelek na napoje wprowadzonych 
do obrotu na terytorium danego 
państwa członkowskiego.

***
Jest wiele możliwości wyko-

rzystania odpadów z  browarów, 
jednak praktycznie gospodar-
ka odpadami powinna polegać 
głównie na ich unikaniu i zmniej-
szaniu ich ilości, a  następnie 
na ponownym zużywaniu – tak 
jak to od wielu już lat sugerują 
dyrektywy unijne. Hierarchia 
postępowania z odpadami nieza-
leżnie od gałęzi przemysłu czy też 
gospodarki komunalnej jest taka 

sama: w  pierwszej kolejności należy zapobiegać 
powstawaniu odpadów, następnie minimalizować 
ich ilość, później prowadzić odzysk surowców znaj-
dujących się w odpadach, kolejno przeprowadzać 
procesy unieszkodliwiania powstałych odpadów, 
a na samym końcu, jeśli już nic się nie da zrobić, 
to dopiero je składować.

z recyklingiem na przedsiębiorstwa, ale jednak, żeby 
faktycznie przedsiębiorcy mieli dostęp do surowców 
pochodzących z recyklingu. Jeżeli ten warunek nie 
zostanie spełniony, to po pierwsze okaże się, że będą 
oni płacić kary, pomimo że już uiścili opłaty, a z dru-
giej strony pojawi się problem z  wprowadzeniem 
opakowań na rynek, ponieważ nie będą one spełniać 
wymogów unijnych.

Zgodnie z  założeniem dyrektywy 2018/852 nie 
później niż do 31 grudnia 2025 r. co najmniej 65% 
wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zo-
stanie poddane recyklingowi oraz będą osiągnięte 
następujące minimalne wielkości docelowe recy-
klingu w odniesieniu do następujących określonych 
materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych: 
50% wagowo dla tworzyw sztucznych oraz aluminium, 
70% wagowo dla szkła. Natomiast na koniec 2030 r. 
wartości te zostają podniesione do: 55% dla tworzyw 
sztucznych, 60% – aluminium; 75% – szkło. 

Celem Dyrektywy Single Use Plastics jest zapo-
bieganie wpływowi niektórych produktów z tworzyw 
sztucznych na środowisko, w szczególności na śro-
dowisko wodne, i na zdrowie człowieka oraz zmniej-
szanie tego wpływu oraz zachęcanie do przechodze-
nia na gospodarkę o obiegu zamkniętym z innowa-
cyjnymi i zrównoważonymi modelami biznesowymi, 
produktami i materiałami, co przyczyni się także do 
efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Dyrektywa ta mówi natomiast nie tylko o  tym, że 
nie będzie można stosować plastikowych rurek, ta-
cek, sztućców i innych tego typu rzeczy, ale określa 

Przykłady działań, które mogą być wprowadzone w plan kultury 
bezpieczeństwa żywności (wg BRC Interpretation Guideline v8):
• pozostałości z produkcji lub konsumpcji,
• produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym,
• produkty, których termin przydatności do właściwego  

użycia upłynął,
• substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, 

zgubione lub takie, które uległy innemu  zdarzeniu 
losowemu, 

• substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone 
w wyniku planowych działań,

• podrobione lub sfałszowane substancje lub przedmioty,
• wszelkie substancje lub przedmioty, których używanie zostało 

prawnie zakazane, 
• substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje 

już dalszego zastosowania,
• zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleb,
• wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały 

uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności 
usługowej, remontowej).

O D P A D Y  D Z I E L I M Y  N A  1 0  K A T E G O R I I :

Osady brzeczne, po oddzieleniu brzeczki 
i zmieszaniu ich z młotem, mogą zostać 
przeznaczone do spasania zwierząt 
hodowlanych
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OSADY BRZECZNE 
mogą zostać 
przeznaczone do 
spasania zwierząt 
hodowlanych.
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W O D A  I  Ś C I E K I W O D A  I  Ś C I E K I

29 września 2020 roku zostało zorganizowane przez m.st. Warszawę 
ogólnopolskie webinarium podsumowujące trzyletni projekt BEST, poświęcony 
polepszeniu wydajności oczyszczania ścieków przemysłowych.

Paweł Królak  
główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy 
koordynator projektu BEST w Warszawie

LEPSZA EFEKTYWNOŚĆ 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 
O projekcie BEST

Projekt BEST wziął swoją nazwę od angielskich 
słów Better Efficiency of Industrial Sewage Treat-
ment. W swoich początkach zakładał ogólną ana-

lizę efektywności oczyszczania ścieków komunalnych, 
ale dla uniknięcia dublowania zakresu tematycznego 
z innymi projektami, skoncentrował się na węższym 
zakresie, jakim są ścieki przemysłowe. Pomysłodawca-
mi projektu byli Finowie, a konkretnie miasto Helsinki 
i John Nurminen Foundation. Myśl przewodnia projektu 
to szeroko pojęta ochrona wód Bałtyku poprzez zmniej-
szenie dopływu do morza substancji naruszających 
równowagę biologiczną, ze szczególnym uwzględnie-
niem związków azotu, fosforu, ale także tzw. substancji 
szczególnie niebezpiecznych.

Opis projektu 
Miejskie oczyszczalnie ścieków są przeznaczone 

przede wszystkim do oczyszczania ścieków z gospo-
darstw domowych poprzez usuwanie materiału orga-
nicznego, fosforu i azotu na różnych etapach procesu. 
Te procesy oczyszczania można łatwo zakłócić, jeśli 
oczyszczalnie będą musiały radzić sobie z dużymi ilo-
ściami ścieków przemysłowych, zwłaszcza jeśli zawierają 
one szkodliwe lub toksyczne substancje. Takie zakłócenia 
mogą poważnie wpłynąć na czystość oczyszczonych ście-
ków i jakość osadu ściekowego. Wynikające z tego ryzyko 
odprowadzenia nieodpowiednio oczyszczonych ścieków 
zagraża odbiornikom tychże ścieków, a w zdecydowanej 
większości są to rzeki wpadające do Bałtyku i dotyczy 
to państw, które w projekcie brały udział. Projekt BEST 
trwał od października 2017 do września 2020 i opierał 
się na współpracy 16 organizacji partnerskich z Łotwy, 
Polski, Finlandii, Rosji i Estonii, a jego partnerem wio-
dącym, czyli liderem, było miasto Helsinki.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europej-
ską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR 
i Europejski Instrument Sąsiedztwa ENI) przy wsparciu 
finansowym Federacji Rosyjskiej. Całkowity budżet 
projektu wynosił 3,6 mln euro (EFRR 2,7 mln euro, ENI 
131 000 euro, Federacja Rosyjska 131 000 euro).

Logiczne było, że pierwszym etapem prac projek-
towych będzie zdiagnozowanie stanu obecnego, czyli 
przegląd sytuacji w Regionie Morza Bałtyckiego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ustawodawstwa krajowego re-
gulującego zrzuty ścieków z przemysłu, zidentyfikowanie 
głównych sektorów zanieczyszczających w każdym kraju 
i  ich ewentualnego wpływu na procesy oczyszczania 
zachodzące w oczyszczalniach komunalnych.

Wnioski projektowe 
Informacje na temat ustawodawstwa krajowego 

zebrano, przeprowadzając wywiady z ekspertami ze 
wszystkich krajów nadbałtyckich. Ponadto w krajach 
partnerskich projektu BEST (Estonia, Łotwa, Litwa, 
Polska, Rosja) organizacje partnerskie projektu 
zidentyfikowały 2 do 3 sektorów przemysłu o szcze-
gólnym znaczeniu i przeprowadziły wywiady zarówno 
z  poszczególnymi firmami, jak i  stowarzyszeniami 

tych sektorów przemysłowych. Wywiady te dostar-
czyły informacji na temat regulacji prawnych w za-
kresie ścieków przemysłowych, a także współpracy 
zakładów przemysłowych z oczyszczalniami ścieków. 
Pojawiły się także pierwsze wnioski:
1)  Prawodawstwo na szczeblu UE, krajowym i regio-

nalnym w większości krajów RMB jest prawidłowe, 
ale w  wielu krajach jego wdrożenie jest niewy-
starczające. Większość obowiązków związanych 
z wydajnością oczyszczania ścieków i zrzutami do 
odbiorników wodnych spoczywa na operatorach 
oczyszczalni, które to oczyszczalnie zawierają 
kontrakty z  poszczególnymi przedsiębiorstwa-
mi wytwarzającymi ścieki przemysłowe Jednak 
przedsiębiorstwa wodociągowe nie są w  stanie 
badać procesów zachodzących podczas produkcji 
przemysłowej i muszą ufać deklaracjom składa-
nym przez firmy w sprawie parametrów zrzutów 
ścieków przemysłowych.

2)  Główne sektory wzbudzające szczególne obawy 
w regionie Bałtyku, które mogą powodować za-
kłócenia w działaniu i wydajności oczyszczania 
komunalnych ścieków, to:

 • Przetwarzanie i  konserwowanie mięsa oraz  
 produkcja wyrobów mięsnych.

 • Produkcja wyrobów mleczarskich.
 • Produkcja napojów.
  W niektórych krajach RMB również ważna jest 

w tym kontekście produkcja koksu i rafinowanych 
produktów naftowych, produkcja chemikaliów 
i produktów chemicznych, produkcja metalowych 
wyrobów gotowych, działalność związana ze zbie-
raniem, przetwarzaniem i  unieszkodliwianiem 
odpadów.

3)  W  wielu krajach, takich jak Estonia, Łotwa, 
Litwa, Polska i  Rosja, substancje priorytetowe 
i niebezpieczne w większości nie są wymienione 
w  umowach lub pozwoleniach zintegrowanych, 
w  związku z  czym pozostają poza zakresem 
zarówno wodociągów, jak i  organów ochrony 
środowiska. Kontrola i monitorowanie substan-
cji priorytetowych i niebezpiecznych w ściekach 
przemysłowych jest przez to utrudniona.

4)  Ogólna wiedza na temat właściwości ścieków 
przemysłowych, technologii oczyszczania i wpły-
wu na miejskie systemy kanalizacyjne jest raczej 
ograniczona, zarówno po stronie przemysłu, jak 
i po stronie oczyszczalni. W większości przypad-
ków inwestycje w  przemysłowe oczyszczalnie 
ścieków motywowane są systemem kar, a  nie 
zrozumieniem wpływu ścieków przemysłowych 
przez organizacje przemysłowe. 

Następnym istotnym obszarem działań projekto-
wych była wzajemna, między partnerami, wymiana 
przykładów pozytywnych i negatywnych, prezentacja 
tzw. dobrych praktyk, ogólnie pojęta wymiana do-
świadczeń i wiedzy.
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od procesów produkcyjnych i może podlegać znacznym 
wahaniom, co powoduje problemy z wydajnością odbioru 
komunalnych oczyszczalni ścieków. Rozwiązania tech-
niczne dotyczące wstępnej obróbki i regulacji są często 
raczej proste i opłacalne. W ramach projektu BEST roz-
wiązania techniczne opracowane i wdrożone wspólnie 
przez gminy i przedsiębiorstwa będą stanowić przykłady 
przypadków, które zapewniają zarówno efektywne 
przetwarzanie, jak i recykling składników odżywczych.

Cel 
Celem projektu BEST była poprawa oczyszczania 

i zarządzania ściekami przemysłowymi w Regionie Mo-
rza Bałtyckiego (BSR) oraz zmniejszenie wpływu na śro-
dowisko przez ścieki przemysłowe oczyszczane razem 
ze ściekami bytowymi w komunalnych oczyszczalniach 
ścieków (OŚ). Dlatego jednym z głównych celów projektu 
było przedstawienie zaleceń i wytycznych w zakresie 
usprawnienia zarządzania ściekami przemysłowymi.

Celem opracowanych wytycznych jest udzielenie 
wskazówek organom ustawodawczym, organom 
wydającym pozwolenia i  organom nadzorującym 
na różnych poziomach oraz przedsiębiorstwom 
wodociągowym, a także operatorom przemysłowym 
odprowadzającym ścieki przemysłowe do kanalizacji. 
Kolejnym celem wytycznych było zidentyfikowanie 
najważniejszych przeszkód w skutecznym wdrażaniu 
istniejącego prawodawstwa oraz zidentyfikowanie/
zaproponowanie  możliwych rozwiązań w celu przezwy-
ciężenia tych przeszkód.

Operatorzy oczyszczalni powinni posiadać rze-
telną wiedzę na temat potencjalnych rozwiązań 
w  zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych 
i możliwego, często zaskakującego, wpływu ście-
ków przemysłowych na proces oczyszczania. To 
samo dotyczy wytwórców ścieków przemysłowych 
i władz lokalnych odpowiedzialnych za sam proces 
zawierania umów i wydawania pozwoleń, jak i mo-
nitorowanie i kontrolowanie.

Przygotowane w czasie projektu warsztaty i wi-
zyty studyjne były właśnie poświęcone wymianie 
doświadczeń, wiedzy oraz dyskusji, jak i co poprawić.
Były to warsztaty zorganizowane z  przeogromnym 
zaangażowaniem poszczególnych gospodarzy i  po-
zostawiające wiele cennych informacji w  pamięci 
uczestników. Dlatego warto je wymienić: 
• Helsinki 6-8 lutego 2018 r., z naciskiem na prak-

tyki współpracy.
• Gdańsk 11-13 czerwca 2018 r., z naciskiem na od-

zysk fosforu. 
• Toila (EST) 20-22 listopada 2018 r., z naciskiem na 

substancje niebezpieczne. 
• Ryga/Jelgava 2-4 kwietnia 2019 r., ze szczególnym 

uwzględnieniem ścieków z  produkcji żywności 
i nabiału. 

• Kaliningrad 26-28 listopada 2019 r.,ze szczególnym 
uwzględnieniem metod podczyszczania ścieków. 

• Warszawa/Ryga/Kaliningrad/Põltsamaa/Helsinki. 
Konferencja finałowa została zorganizowana jako 
równoległe wydarzenia krajowe jesienią 2020 r.
W efekcie prac warsztatowych powstały materia-

ły dydaktyczne i koncepcja szkoleniowa.

Aspekt praktyczny 
Projekt BEST miał też aspekt praktyczny. Były 

nimi inwestycje pilotażowe związane z  oczyszcza-
niem ścieków przemysłowych.

W sumie czterech partnerów projektu zainwesto-
wało w  nowe rozwiązania w  zakresie oczyszczania 
ścieków przemysłowych, a ponadto trzech partnerów 
stworzyło i  przetestowało pilotażowe urządzenia 
i metody usprawniające oczyszczanie ścieków i uty-
lizację osadów. Inwestycje i pilotaże miały miejsce 
zarówno w  komunalnych oczyszczalniach ścieków 
(OŚ), jak i w przemyśle mleczarskim i spożywczym. 
Równocześnie prace miały na celu usprawnienie 
współpracy pomiędzy OŚ a  jej klientami przemy-
słowymi:
1)  Fabryka sera Latvijas Piens zainwestowała 

w urządzenia do kontroli  procesu i flotacji.
2)  Fabryka sera Epiim w  Estonii zainwestowała 

w zbiornik regulacyjny do wstępnego oczyszcza-
nia ścieków.

3)  Oczyszczalnia ścieków Põltsamaa w Estonii zain-
westowała w sprzęt analityczny do monitorowa-
nia ścieków przemysłowych.

 Odpowiednie monitorowanie ścieków przemy-
słowych zapewnia dostateczną przepustowość 
oczyszczalni w  przypadku dużych przepływów 
i  nagłych szczytów ścieków przemysłowych. 
Oczyszczalnia ścieków Põltsamaa przyjmuje 
ścieki o  wysokim biologicznym zapotrzebowa-
niu na tlen i zawartości składników odżywczych 
z przemysłu spożywczego i mleczarskiego firmy 
Epiim.

4)  Gmina Doruchów w Polsce zainwestowała w sys-
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tem filtracji fosforu umożliwiający odzysk bioge-
nów ze ścieków przemysłowych.

  Gmina Doruchów wyodrębniła oczyszczalnie 
ścieków przemysłowych i  komunalnych oraz 
wybudowała nową linię do oczyszczania ścieków 
przemysłowych. Nowa linia obejmuje filtrację 
fosforu na bazie krzemianu wapnia, która usuwa 
fosfor bez użycia chemii i umożliwia pełny odzysk 
fosforu, ponieważ media filtracyjne mogą być 
wykorzystane jako nawóz.

5)  Zakład wodociągowy Leszno (OŚ Henrykowo) 
w Polsce wybudował instalację do kofermentacji 
osadów ściekowych i odpadów z przemysłu spo-
żywczego.

 Inwestycja miała zaproponować i  zbadać opty-
malne wykorzystanie ścieków i  osadów prze-
mysłowych do produkcji energii. Zakład wodo-
ciągowy Leszno dokonał oceny potencjalnych 
korzyści i wyzwań związanych z utylizacją ścieków 
z przemysłu mięsnego, składowisk i rozwijających 
się stref przemysłowych zawierających metale 
ciężkie i  inne szkodliwe substancje do współ-
fermentacji osadów ściekowych i  wybranych 
odpadów ulegających biodegradacji. 

6)  Politechnika w  Tallinie (TUT) w  Estonii piloto-
wała różne technologie oczyszczania końco-
wego w celu usunięcia fosforu i metali ciężkich 
w oczyszczalni ścieków.

 TUT zbadał łącznie 14 różnych rozwiązań techno-
logicznych, w tym technologie obróbki chemicz-
nej i  fizycznej. Ponadto oceniono wpływ bada-
nych rozwiązań technologicznych na usuwanie 
ładunku organicznego (ChZT, BZT) oraz usuwanie 
azotu. W badaniu przeanalizowano również kosz-
ty inwestycyjne i operacyjne związane z różnymi 
technologiami oczyszczania ścieków.

7)  Uniwersytet Techniczny w Rydze (RTU) na Łotwie 
przeprowadził eksperymenty pilotażowe mające 
na celu ocenę skuteczności technologii reak-
tora biofilmowego z  ruchomym złożem (MBBR) 
w oczyszczaniu ścieków przemysłowych.

Przemysł spożywczy, w  tym mleczarski, rybny 
i  mięsny generuje ścieki o  wysokiej sile i  bardzo 
zmiennym stężeniu soli, wynikającym z dezynfekcji 
sprzętu. Obciążenia uderzeniowe o  wysokim zaso-
leniu mogą zakłócać procesy oczyszczania biolo-
gicznego w  oczyszczalni ścieków z  powodu szoku 
ciśnienia osmotycznego i tym samym obniżać jakość 
ścieków. Celem eksperymentów pilotażowych była 
ocena efektywności technologii reaktora z ruchomą 
warstwą biologiczną (MBBR) w oczyszczaniu ścieków 
przemysłowych oraz zbadanie wpływu krótkotrwa-
łego usuwania wysokiego stężenia chlorku sodu na 
biomasę w MBBR.

Ścieki z produkcji spożywczej i mleczarskiej mają 
wysoką zawartość zanieczyszczeń organicznych (BZT) 
i substancji odżywczych, a ponadto ilość ścieków zależy 
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PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY, 
w tym mleczarski, 
rybny i mięsny 
generuje ścieki 
o wysokiej sile 
i bardzo zmiennym 
stężeniu soli



Wytyczne opierają się na pracach wykonanych 
przez partnerów projektu BEST oraz ich krajowe gru-
py ekspertów reprezentujących m.in. stowarzyszenia 
wodociągowe i przemysłowe, władze środowiskowe, 
wyższe uczelnie. Ponadto międzynarodowy zespół 
ekspertów konsultanta dostarczył informacji z Nie-
miec i  Szwecji. Fundacja Johna Nurminena i  AFRY 
Finland Oy zebrali wszystkie te informacje w doku-
mencie zawierającym wytyczne.

Wytyczne są podzielone na cztery kategorie:
• Wytyczne dotyczące zmian legislacyjnych i  in-

stytucjonalnych.
• Wytyczne dotyczące współoczyszczania i wstęp-

nego oczyszczania ścieków przemysłowych. 
• Wytyczne dotyczące kontraktów na ścieki prze-

mysłowe.
• Wytyczne dotyczące współpracy. 

Ponadto istnieją załączniki krajowe dla wszystkich 
krajów partnerskich BEST, zawierające kluczowe wy-
zwania i zalecenia.

Zmiany legislacyjne i instytucjonalne
• Odpowiedzialność przemysłu za wstępne oczyszcza-

nie ścieków powinna być zawarta w ustawodawstwie 
krajowym.

• Rola umów na oczyszczanie ścieków przemysło-
wych powinna zostać określona w ustawodawstwie 
krajowym.

• Pozwolenia środowiskowe powinny być wydawane 
obiektywnie, niezależnie od lokalnych interesów.

• Zakładom wodociągowym i miejskim oczyszczal-

niom ścieków (OŚ) należy zapewnić rzeczywisty 
wpływ na warunki zawieranych umów, zwracając się 
o ich uwagi w trakcie procesu wydawania pozwoleń.

• Władze i  zakłady wodociągowe powinny mieć 
możliwość przeprowadzania inspekcji na obsza-
rze gospodarowania ściekami przemysłowymi, 
a powtarzające się wykroczenia powinny prowa-
dzić do nałożenia kar, a ostatecznie do zamknięcia 
obiektu zanieczyszczającego.

• Niezależne regionalne przedsiębiorstwa wodocią-
gowe lub scentralizowane oczyszczalnie ścieków 
są postrzegane jako rozwiązanie zapobiegające 
wpływowi lokalnej polityki gospodarczej i przemy-
słowej na zarządzanie ściekami przemysłowymi.

Współoczyszczanie i podczyszczanie ścieków  
 przemysłowych
• Współoczyszczanie może być skutecznym sposo-

bem oczyszczania ścieków przemysłowych, gdy 
ścieki przemysłowe są monitorowane, istnieje do-
bra współpraca między oczyszczalnią a operatorem, 
a oczyszczalnia ma wystarczającą przepustowość.

• Przypadkowym wyciekom i okresowym szczytom 
obciążenia należy zapobiegać poprzez planowanie 
zarządzania ryzykiem.

• Wstępne oczyszczanie ścieków przemysłowych 
na miejscu jest konieczne, jeśli operator nie jest 
w stanie w inny sposób przestrzegać wartości gra-
nicznych i ograniczeń.

• Jeżeli ścieki przemysłowe zawierają substancje nie-
bezpieczne, których nie można w wystarczającym 
stopniu usunąć na miejscu, należy je zebrać i do-
starczyć do oczyszczalni odpadów niebezpiecznych.

Umowy dotyczące ścieków przemysłowych
• Zakłady wodociągowe powinny systematycznie 

monitorować źródła ścieków przemysłowych.
• Rozpoczęcie negocjacji od wizyty u  wytwórcy 

ścieków jest wysoce zalecane w celu ułatwienia 
negocjacji i usprawnienia dalszej współpracy.

• Umawiające się strony muszą mieć możliwość 
negocjowania zmiany istniejących umów. Ar-
gumentem za aktualizacją umowy może być np. 
zmiana w przepisach lub w działalności jednej 
ze stron lub istotne zmiany w  innych warun-
kach w  porównaniu z  pierwotnym momentem 
podpisania.

• Nowe umowy muszą zawierać konkretne wa-
runki zmiany warunków umownych. Zaleca się 
zawarcie nowych umów na czas określony.

• Procedury pobierania próbek i zakres analiz są 
uzgadniane w programie monitorowania. Har-
monogram programu monitorowania należy 
układać w szczególności w zależności od ilości 
i jakości ścieków oraz zanieczyszczeń i substan-
cji niebezpiecznych.

ZAKŁÓCENIA W PROCESACH OCZYSZCZANIA
Miejskie oczyszczalnie ścieków są przeznaczone przede wszystkim do oczyszczania ścieków 

z gospodarstw domowych poprzez usuwanie materiału organicznego, fosforu i azotu na 
różnych etapach procesu. Te procesy oczyszczania można łatwo zakłócić, jeśli oczyszczalnie 

będą musiały radzić sobie z dużymi ilościami ścieków przemysłowych, zwłaszcza jeśli zawierają 
one szkodliwe lub toksyczne substancje
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— 
Laserowy przetwornik LLT100
Pomiar poziomu do samego dna leju  

ABB, będąc światowym liderem aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej,  
posiada w swojej ofercie szeroką gamę przetworników poziomu. Wśród oferowanych 
urządzeń na szczególną uwagę zasługuje rodzina laserowych przetworników 
poziomu LLT100. Dzięki bezkontaktowemu, punktowemu pomiarowi bardzo dobrze 
sprawdzają się między innymi w pomiarach poziomu w wysokich, smukłych  
zbiornikach z dnem w kształcie leju. W odróżnieniu od innych metod    
bezkontaktowych technologia laserowa umożliwia na pomiar do samego dna leju.
Dowiedz się więcej na www.abb.pl/pomiary
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