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30%     polskich konsumentów myśli o ograniczeniu spożywania produktów odzwierzę-
cych. Czy za tym idzie poszukiwanie zamienników mleka czy mięsa? – to nie jest 

oczywiste, ale silne kampanie reklamowe realizowane przez największe sieci handlowe pozwalają 
przypuszczać, że tak się właśnie stanie. Modnie jest być po prostu flexiwegetarianinem. Jedno-
cześnie wielu producentów, obecnych na rynku od lat, jeszcze nie zdążyło zakomunikować na 
etykietach, że ich produkty w swoim DNA mają po prostu roślinny skład. W takiej komunikacji  
z pewnością pomoże medal GOOD WEGE, do zdobycia którego serdecznie zachęcam. Szczegóły  
na stronie www.goodcontest.pl

Kolejną, niezmiernie istotną kwestią jest wrażliwość konsumenta na tematykę ochrony środo-
wiska. Zachęcam Państwa w związku z tym do udziału w konkursie Ekoinwestor w Przemyśle 
Spożywczym, realizowanym przez naszą redakcję w kooperacji z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zacne nazwiska rzetelnych arbitrów ozdabiają 
zdobyty tytuł dodatkowym blaskiem. Udział w ocenie jest całkowicie bezpłatny.

Mam wielką nadzieję, że po miesiącach ograniczeń przyjdzie nam się we wrześniu spotkać 
w realu. Doskonałą do tego okazją będą trzy duże wydarzenia realizowane przez naszego 
wydawcę. Polski Kongres Browarniczy, Polski Kongres Napojowy oraz Polski Kongres  
Serowarski to wrześniowe wydarzenia, obok których nie sposób przejść obojętnie. Serdecznie  
Państwa zapraszam.

Good Wege, Ekoinwestor  
i wrześniowe polskie kongresy branżowe

http://goodcontest.pl/
http://goodcontest.pl/category/goodbeer/
http://goodcontest.pl/category/goodcheese/
http://goodcontest.pl/category/smakuje-dzieciom/
http://goodcontest.pl/category/gooddrink/
http://goodcontest.pl/category/goodvege/
http://ekoinwestor.com.pl


Nowa globalna platforma internetowa 
poświęcona edukacji na temat świata 
probiotyków i ludzkiego mikrobiomu

narzędzie do wykrywania pozostałości antybiotyków  
w mleku i przetworach mlecznych

Delvotest

Chr. Hansen - globalna firma opracowująca rozwiązania 
w zakresie naturalnych składników dla przemysłu spo-
żywczego, żywieniowego, farmaceutycznego i rolniczego 
uruchomiła Instytut Probiotyków – nową platformę 

dostarczającą treści edukacyjne i naukowe na temat probiotyków 
i ludzkiego mikrobiomu. Powodem utworzenia platformy był fakt, 
że tematyka probiotyków i mikrobiomu w ostatnich latach stała 
się niezwykle popularna, o czym może świadczyć ogromna ilość 
wyszukiwań w Internecie (ponad 55 milionów). Z drugiej jednak 
strony - znalezienie naukowych informacji z wiarygodnych źródeł 
może być trudne. 
Nowa inicjatywa Chr Hansena ma więc na celu demistyfikację  
i dostarczanie odpowiednich i rzetelnych informacji o probiotykach 
i szczepach probiotycznych oraz rozwiązaniach udokumentowanych 
naukowo pracownikom służby zdrowia i klientom B2B na skalę 
globalną - platforma dostarcza informacji naukowych na temat 
stosowania i różnych korzyści probiotyków, od niemowląt po senio-
rów, a także zawiera przewodnik dotyczący wyboru odpowiednich 
probiotyków.
Oprócz wersji globalnej, Chr Hansen wprowadza również The 
Probiotics Institute (Chiny), usługę w języku chińskim specjalnie 
zaprojektowaną, aby zaspokoić potrzeby tylko chińskiego rynku.

•	 https://global.theprobioticsinstitute.com/en

•	 https://www.dairyindustries.com/news/37448/chr-hansen-launches-global-
science-based-online-platform-on-probiotics/
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W związku z rosnącą presją ze strony rządów oraz konsumentów 
w sprawie monitorowania obecności pozostałości antybiotyków  
w żywności firma Royal DSM wprowadziła Delvotest Accelerator 
Smart – w pełni zautomatyzowany system służący do optymalizacji wy-
krywania pozostałości antybiotyków w mleku. Delvotest stanowi idealne 
narzędzie pomagające laboratoriom kontroli mleka i mleczarniom obniżyć 
koszty, zwiększyć dokładność i uzyskać szybsze, bardziej wiarygodne 
wyniki, jednocześnie zapobiegając utracie mleka i zapewniając pełną 
identyfikowalność. Dzięki tym korzyściom – twierdzą przedstawiciele 
firmy-  producenci nabiału mogą cieszyć się bezproblemową produkcją 
i zagwarantować, że ulubione produkty konsumentów – w tym mleko, ser 
i jogurt – są bezpieczne, zdrowe i wolne od pozostałości antybiotyków.

•	 https://www.dsm.com/food-specialties/en_US/products/dairy/delvotest.html?utm_
source=GA&utm_campaign=Delvotest&gclid=EAIaIQobChMIifDmsseH8QIVSeuy
Ch3gUALqEAAYASAAEgKAnPD_BwE

•	 https://www.dairyreporter.com/Article/2021/06/03/DSM-introduces-new-antibiotic-
residue-detection-with-fully-automated-testing
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Firma Berry Superfos opracowała, zaprojektowała, wyprodukowała i wprowadziła na rynek 
lekki pojemnik CombiLight, wykonany z mniejszej ilości materiałów kopalnych dzięki połączeniu 
plastikowej struktury z powlekanymi włóknami naturalnymi, co pozwoliło na zmniejszenie zawar-
tości plastiku o 60% w porównaniu z innymi podobnymi rozwiązaniami.

Opakowanie CombiLight jest odporne na tłuszcz i szczególnie nadaje się do zastosowań mle-
czarskich, takich jak jogurt, serek śmietankowy i twarożek, oraz innych produktów spożywczych, 
które nie wymagają napełniania na gorąco, takich jak pasty do smarowania, herbatniki i wyroby 
cukiernicze.

•	 http://superfos.com/pl/Produkty/Dairy/CombiLight

•	 https://www.packagingnews.co.uk/news/plastics-news/berry-innovates-plastic-pot-featuring-coated-natural-fibres-13-05-2021

CombiLight – mniej plastikowe, lżejsze opakowania
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i energooszczędna automatyzacja wchodzi do zakładów produkcji żywności 

najnowszy napój sportowy PepsiCo  
- więcej elektrolitów przy mniejszej ilości cukru

Automatyka przemysłowa z jednej 
strony zwiększa wydajność, ale 
również i zużycie energii. Z uwagi 

na to, że zakłady spożywcze wykorzystują 
coraz bardziej zaawansowaną automatyzację,  
w konsekwencji zwiększają zużycie energii. 
Każdy robot lub przenośnik taśmowy 
wymaga bowiem zasilania, a każdy panel 
rozdzielczy zasilania musi być odpowiednio 
chłodzony, aby zapobiec przegrzaniu i 
kosztownym przestojom.
Dlatego też, wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom współczesnych przedsiębiorstw 
spożywczych dbających o zrównoważony 
rozwój, firma Rittal zaproponowała nowe 
technologie chłodzenia (energooszczędne 
rozwiązania klimatyzacji przemysłowej i IT, 
takie jak klimatyzatory Blue e+), wspierające 
automatyzację przy jednoczesnym obniżeniu 
śladu węglowego obiektu i kosztów energii.
Linia Blue e+ charakteryzuje się wydajnością 
chłodzenia do 6000 watów i może być 
używana w środowiskach o temperaturze 
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Gatorlyte

Firma Gatorade, będąca własnością PepsiCo, wpro-
wadziła na rynek Gatorlyte, napój, który podobno ma 
więcej elektrolitów i mniej cukru niż tradycyjne napoje dla 
sportowców. Gatorlyte zawiera mieszankę pięciu elek-
trolitów: sodu, potasu, wapnia, chloru i magnezu. Każda 
porcja o wadze 20 uncji zawiera 12 gramów dodanego 
cukru, w porównaniu do 34 gramów w butelce Gatorade. 
Napój występuje w trzech smakach — truskawkowym  
i kiwi, pomarańczowym i wiśniowo-limonkowym — i jest 
dostępny w sklepach ogólnospożywczych w całym kraju.

Zgodnie z komunikatem prasowym firmy - produkt jest 
skierowany do sportowców, którzy chcą „szybkiego 
nawodnienia”.

•	 https://contact.pepsico.com/gatorade/article/what-are-gatorlytes-who-should-use-them-and-how
•	 https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2021/05/14/Gatorade-introduces-rapid-rehydration-

Gatorlyte-designed-for-elite-athletes-and-weekend-warriors#

od -4°F do 140°F. Co więcej, jej moż-
l iwości chłodzenia zapewniają do 75%  
oszczędności energii.
Ten innowacyjny proces hybrydowy opiera się 
na dwóch równoległych obwodach chłodzą-
cych współpracujących ze sobą, w zależności 
od różnicy temperatur. Zintegrowana rurka 
cieplna odprowadza ciepło z obudowy, gdy 
tylko temperatura otoczenia spadnie poniżej 
wartości zadanej, zapewniając pasywną 
klimatyzację. Aktywna klimatyzacja jest 
osiągana przez obwód chłodzący sprężarki z 
komponentami o regulowanej prędkości, aby 
zapewnić chłodzenie dostosowane do potrzeb.
Ta unikalna technologia inwerterowa za-
pewnia wydajność chłodzenia, która jest 
zawsze dokładnie taka, jaka jest potrzebna 
w danym momencie. Nie tylko zużycie 
energii jest znacznie niższe niż w przypadku 
konwencjonalnej technologii, ale ulepszone 
chłodzenie prowadzi do dłuższej żywotności 
komponentów wewnątrz obudowy i samego 
urządzenia chłodzącego. 

•	 ht tps://www.r i t ta l .com/us-en_US/products/

PG0800ITINFRA1/PGR1951ITINFRA1

•	 https://www.fooddive.com/spons/hybrid-technology-

enables-food-production-facilities-to-leverage-

energy-eff/600969/

Technologia hybrydowa
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6 browarnictwo

  Browary wciąż obniżają koszty

Zamiast marnować piwo, które nie sprzedało się  
w trakcie zamknięcia gastronomii, Grupa Żywiec zamie-
niła je w biogaz, który zasilił zieloną energią kolejne warki  
w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu. Biogaz to naturalne 
źródło energii, powstające w wyniku beztlenowego rozkładu 
materii organicznej. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu dysponuje 
własną kotłownią, gdzie głównym paliwem jest gaz ziemny. 
Drugim paliwem jest biogaz, który produkujemy w naszej 
oczyszczalni ścieków. Nawet 13% energii cieplnej wytwo-

rzonej w naszej kotłowni pochodzi ze spalania biogazu. Pod 
względem ciepła jesteśmy samowystarczalni – wytworzone 
ciepło jest wykorzystywane do warzenia piwa i ogrzewania 
wszystkich naszych budynków – powiedział Paweł Bernatek, 
dyrektor Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu.

Również Carlsberg zainwestował w biogaz. Inwestycja ma 
na celu wykorzystanie biogazu powstającego na oczyszczalni 
ścieków przy Browarze Okocim. Szacowana średniodobowa 
ilość powstającego biogazu pokrywa zapotrzebowanie na 
ogrzewanie komór oraz budynków na obszarze oczyszczalni.  
- Wartość inwestycji biogazowej w Brzesku to 1,7 mln zł. 

Browarnictwo 
po pandemii

AGROindustry 2/2021



7 browarnictwo

Dzięki niej całkowicie wyeliminowaliśmy koks jako paliwo. 
To ważne osiągnięcie Browaru Okocim na drodze redukcji 
emisji CO2 – powiedział Michał Turlej, kierownik oczyszczalni 
ścieków przy Browarze Okocim w Brzesku.     

  Mali inwestują 

Browary regionalne nie zasypiają gruszek w popiele. 
Browar w Raciborzu uruchomił właśnie nową linię do 
rozlewu puszek, Browar we Lwówku Śląskim po krótkiej 
przerwie ponownie rusza na podbój a w uruchomionym 
właśnie browarze PINTA Barrel Brewing leżakuje już ponad  
200 beczek napełnionych różnymi piwami. 

  Moda na bezalkoholowe

W 2020 roku browary w Polsce uwarzyły 1,5 miliona 
hektolitrów piw bezalkoholowych. 

Polacy sądzą, że piwa bezalkoholowe lepiej gaszą 
pragnienie i niemal 1/5 kupuje je dla orzeźwienia. Często 
jednak po prostu mamy chęć spróbować czegoś nowego. 
Dynamiczny wzrost kategorii jest zagrożeniem dla rynku 
napojów gazowanych.

- Kiedy w 2018 r. wprowadzaliśmy na polski rynek 
koncepcję Strefy Zero, segment piw bezalkoholowych 
praktycznie nie istniał. W tym momencie natomiast Polska 
zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie pod kątem udziału 
piw bezalkoholowych w sprzedaży wartościowej w całej 
kategorii piwa. Cieszymy się, że Grupa Żywiec była inicjatorem 
tej rewolucji i nie zwalniamy tempa nieustannie rozszerzając 

Wszystkich uczestników rynku piwa 
zapraszamy do udziału we wrześniowym 
Polskim Kongresie Browarniczym, który 

odbędzie się w Rzeszowie, w tym roku pod 
patronatem koncernu Van-Pur.

www.jmreurope.eu
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nasze portfolio – komentuje Magdalena Brzezińska, dyrektor 
ds. korporacyjnych Grupy Żywiec.

– Fakt, iż segment piw bezalkoholowych wciąż rośnie mimo 
niesprzyjającej 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 
promowania i spożywania naszych produktów i planujemy 
osiągnąć 20-proc. udział produktów bezalkoholowych  
w ofercie – podsumowuje Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. 
korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Nie tylko browary idą z trendem. Również AMBRA 
wprowadza do sprzedaży dwa bezalkoholowe szczepowe 
CIN&CIN FREE Sauvignon Blanc i Cabernet Sauvignon. 
Zachowały smak, aromat i charakter klasycznych win, ale 
nie mają procentów.

browarnictwo

Trendy   
rynkowe*

-9%  - tyle wyniósł spadek wolumenu sprzedaży piwa  
w sklepach detalicznych do 2500m2 w styczniu-maju 2021  

w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.
Ze względu na COVID-19 i gorszą pogodę notujemy spadki 
sprzedaży piwa. Istotną negatywną dynamikę obserwujemy 
od drugiej fali COVID-19, a dodatkowo obserwowane są 

niższe temperatury.
Trend premiumizacji i wzrosty cenowe. Dalej widoczny 

jest trend rosnącej sprzedaży piw z wyższych segmentów 
cenowych, smakowych czy bezalkoholowych, jednakże 

wzrosty są niższe niż w latach poprzednich. Wydajemy na 
piwo coraz więcej również ze względu na rosnące ceny.

Duże znaczenie nowości. Dla sprzedaży piwa duże znaczenie 
mają nowości – w przypadku wyższych segmentów 

cenowych trafiona nowość szybko może stać się jednym  
z najlepiej rotujących piw w segmencie.

*wszystkie dane pochodzą od agencji Centrum Monitorowania Rynku. 
Prezentacja z 21.06.21  

– trailer Polskiego Kongresu Browarniczego online

www.jmreurope.eu
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rynek

W zakładzie napojowym PepsiCo w Michrowie ruszyła uniwersalna linia do produkcji 
napojów w opakowaniach szklanych. W tym jednym z największych zakładów napojowych 
firmy na terenie całej Europy produkowane i rozlewane są popularne napoje, takie jak Pepsi, 
Lipton Ice Tea, soki Toma, a także wody mineralne. Dzięki inwestycji zakład będzie mógł 
zwiększyć prędkość rozlewu o jedną czwartą oraz uzyskać kolejne oszczędności mediów 
takich jak woda czy energia. Nowa linia zapewnia zaopatrzenie punktów gastronomicznych 
i hoteli, do których trafiają napoje w butelkach zwrotnych, podczas gdy szklane butelki 
bezzwrotne dostępne są w sklepach na terenie całego kraju.

Nowa linia 
szklana  
w PepsiCo w Michrowie
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Mimo ograniczeń pandemicznych 
wiodący w Europie zakład napojowy 
PepsiCo w Michrowie stale się rozwija. 
To już kolejna po uruchomionej w 2020 
roku linii puszek inwestycja, która pod-
nosi wydajność produkcji i przyczynia 
się do zróżnicowania opakowań sto-
sowanych przez producenta napojów. 
Linię wyróżnia możliwość rozlewania 
napojów zarówno do butelek zwrotnych, 
jak i bezzwrotnych wszystkich rodzajów 
napojów, w tym Pepsi, Mirindy oraz 
7UP, a także napojów niegazowanych, 
takich jak herbaty mrożone Lipton Ice 
Tea, soki Toma oraz wody mineralne. 
Wszystkie procesy produkcyjne są  
w ogromnym stopniu zmechanizowane 
i  zrobotyzowane oraz ukierunkowane 
na maksymalne wykorzystanie surow-
ców nadających się do ponownego 
przetworzenia. 

– Instalując nową linię usunę-
liśmy całkowicie opakowania fo-
liowe, zastępując je ekologicznymi 
opakowaniami kartonowymi. Nasza 
inwestycja sprawiła, że na nowej linii 
produkuje się napoje, z  których aż 
59% nalewanych jest do opakowań 
innych niż plastik, czyli do szkła 
lub puszek aluminiowych – powie-
dział Tomasz Grzelczyk, dyrektor 
łańcucha dostaw E2E w PepsiCo 
Polska. –Dzięki inwestycji byliśmy  
w stanie zwiększyć moce produkcyjne 
o 0,5 mln butelek szklanych na dobę, 
jednocześnie zmniejszając nasz wpływ 
na środowisko. Dzięki inwestycjom  
w zakładzie zrealizowanym w okresie 
ostatnich 10 lat wraz ze zwiększeniem 
wydajności udało nam się zredukować 
zużycie wody i energii  odpowiednio  
o 26 i 42% – dodał Tomasz Grzelczyk.

Butelki zwrotne o pojemności 0,2 l 
napełniane na linii pochodzą z obiektów 
gastronomicznych i hotelarskich, a po 

przybyciu do zakładu są skrupulatnie 
kontrolowane przed ponownym na-
pełnieniem. Do butelek bezzwrotnych 
o pojemności 0,25 l, dostarczanych 
przez polską Hutę Sieraków, trafiają 
napoje dystrybuowane następnie przez 
ogólnopolskie sieci handlowe. 

Powstały w 1991 roku zakład 
produkujący napoje w Michrowie 
jest jednym z największych obiektów 
produkcyjnych PepsiCo na terenie 
Europy. Po wielu inwestycjach zre-
alizowanych w  minionych latach cał-
kowita powierzchnia zakładu wynosi  
31.000 m2. W zakładzie rozmieszczo-
nych jest siedem linii produkcyjnych,  
a także unikatowa linia PepsiCo w Euro-
pie umożliwiająca miksowanie różnych 
rodzajów i marek produktów na jednej 
palecie – tzw. linia Jumbo. W zakładzie 

powstaje 60 rodzajów produktów napo-
jowych w różnorodnych pojemnościach  
i rodzajach opakowań, w tym szklanych, 
aluminiowych i plastikowych. 
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Tegoroczne Wiosenne Warsztaty Sokownicze i Napojowe 
odbyły się w formule online. Gospodarzem transmisji byli 
Bracia Sadownicy Sp. z o.o. Przez dwa dni (19-20 kwietnia 
2021 r.) grono ekspertów branży napojowej dzieliło się swoją 
wiedzą z 250. zarejestrowanymi uczestnikami wydarzenia. 
Równolegle do webinariów i debat trwały rozmowy w expert 
roomie i przy stoiskach wystawców. 

Cykl wykładów rozpoczął Szymon Mordasiewicz  
z pracowni GFK Polonia. W raporcie o Rynku napojów w Pol-
sce przedstawił wyzwania, szanse i zagrożenia sektora. Warto 
przytoczyć z tych danych, że w ostatnim roku częstotliwość 
wizyt polskich konsumentów w sklepach spadła o 12 proc. 
(40 wizyt mniej). Pomimo tego ogólna konsumpcja wzrosła 
na rzecz zakupów przez Internet. Ci, którzy wybierają sklepy 

Rynek napojowy już od kilku lat przechodzi ciekawe czasy.  
Kiedy dodamy do tego mixu politykę i covid, to mamy rewolucję. 
Na półce sklepowej walczą ze sobą: cena z wyższą jakością  
i pogonią za trendami. Z badania GFK Polonia aż 68 proc. 
Polaków czyta etykiety produktów spożywczych. To wszystko 
wzmaga wysiłki producentów, którzy stoją przed nowymi 
wyzwaniami, a do tego mają ręce pełne roboty. Dobrze wtedy 
posłuchać, co robią i jak radzą sobie inni.

stacjonarne częściej wybierają dyskonty (wzrost udziału  
w handlu detalicznym o 15 proc.). Wzrasta też świadomość 
klientów, którzy chcą jeść zdrowiej. 

NASZA RELACJA

https://www.agroindustry.pl/index.php/wiosenne-warsztaty-sokownicze-i-napojowe/
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 Kolejny referat przedstawiła Monika Szafran z Flavours 
Factory. Podała przykłady innowacji smakowych wdrożonych 
w Europie i badania rynku w tym zakresie. Okazało się, że 
większość badanych wciąż lubuje się w smakach owocowych. 
Jednak dynamicznie rośnie grono klientów otwartych na 
smaki ziół, kwiatów czy przypraw. Najlepiej, gdy niesie to 
dodatkowe korzyści zdrowotne. 

Firma Ecolab, którą reprezentowała Monika Dobrowolska 
zaprezentowała ofertę obsługi zakładów przemysłu napojo-
wego. Poza środkami higieny, firma działa na polu technologii, 
serwisu i innowacji w przemyśle spożywczym. 

Janusz Rozumecki z firmy JMR Europe przedstawił 
możliwości urządzeń oraz układów procesowych (np. tech-
nologie odgazowywania) Centec dla przemysłu napojowego.  
JRM specjalizuje się również w dostawie wymienników ciepła 
i ma za sobą dziesiątki zrealizowanych projektów. 

Wiele dyskusji w warsztatowym ekspert roomie wywołał 
temat wpływu pandemii na przyzwyczajenia konsumentów. 
Traktował o tym referat Jakuba Śwircza z agencji Brandy 
Design. Przedstawiono tu trzy megatrendy na rynku spo-
żywczym, które wzmocniła pandemia. Chodzi o (1) nacisk na 
zdrowie, dietę i odpowiedni dobór produktów spożywczych, 
(2) większą rolę lokalności oraz (3) ochronę środowiska. 
– Oczywiście nie są to nowe zjawiska. W ostatnim czasie 
jednak bardzo przyspieszyły i zmieniły hierarchię wartości 
w zachowaniach konsumentów – wyjaśnił dyrektor agencji. 

Zainteresowani filtracją, separacją i oczyszczaniem  
w produkcji napojów z ciekawością przyjęli prezentację Marka 
Jastrzębskiego z firmy Pall. Technologia SUPRApack ma 
nieść oszczędności zarówno materiałowe, jak surowcowe 
i czasowe. 

Od 2025 r. butelki PET mają zawierać 25 proc. recy-
klatorów, zaś ogólny recykling opakowań sztucznych ma 
wynieść 50 proc. Regulacje te wynikają z dyrektyw unijnych. 
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Temat omówił Michał Mikołajczyk z Rekopol-u, – organi-
zacji odzysku opakowań. Zapowiedział, że implementacja 
nowych norm będzie kosztowna dla całej gospodarki. Tym 
bardziej, że nad Wisłą opłaty za wprowadzenie na rynek 
opakowań są zaskakująco niskie. Dla przykładu: za tonę 
opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych na rynek 
w Czechach należy zapłacić 206 euro, w Hiszpanii 377 euro,  
w Polsce 0,6 euro. 

Pierwszy dzień warsztatów podsumowała debata 
ekspercka dotycząca wyzwań rynkowych. 

Anna Gronostajska (Coca-Cola HBC) opowiedziała m.in. 
 o zmianach, jakie zaszły w jej zakładzie w związku  
z nastaniem pandemii. Zmieniono długofalowe prognozowa-
nie sprzedaży na produkcję „just in time” oraz poprawiono 
komunikację wewnętrzną.

Julian Pawlak (KUPS) omówił aktualne i nadchodzące 
wyzwania dla całej branży. Są to podatek cukrowy, ceny 
energii, wzrost cen surowców, dyrektywy dotyczące odpadów 
oraz standaryzacja znakowania produktów spożywczych.

– Nadchodzą radykalne zmiany – zapowiedział J. Śwircz 
w odpowiedzi na pytanie prowadzącej Oli Wojnarowskiej. 
Wątek dotyczył oczekiwań konsumentów i ich wpływu na 
reformulację produktów, zamianę butelek PET na szklane 
lub rPET czy przyspieszenie prac nad opakowaniem w pełni 
papierowym.

O szansach na rynku napojów mówił Szymon Mor-
dasiewicz. Chodzi o wzrost zainteresowania zdrową 
żywnością. – Należy zwrócić uwagę, czy posiadamy taki 
produkt, oraz czy właściwie komunikujemy jego pozytywne 
właściwości – uściślił. 

Michał Mikołajczyk omówił zmiany w branży opakowań, na 
co wpływ mają nastroje konsumentów oraz urzędowe opłaty 
za tę część produktu. – Niestety, wciąż tylko połowa opakować 
plastikowych trafia do recyklingu. Nikt dokładnie nie wie, co się 
dzieje z pozostałą połową – podał. Sytuację tę może poprawi 
zapowiadana kaucja za butelki z tworzyw sztucznych. Jednak 
termin jej wprowadzenia to wciąż zagadka. 

Warsztaty 20 kwietnia otworzył wykład dotyczący prze-
twórstwa owoców i warzyw, autorstwa Bożeny Noseckiej  
z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej. W kontekście produkcji soku zagęszczonego z jabłek 
prognozuje się wzrost produkcji z surowca krajowego ze 190  
do 240 tys. ton. Te wyniki i tak są niższe niż kilka lat 
wstecz. – Wynika to z tego, że konsumenci coraz częściej 
sięgają po soki NFC, gdyż wybierają produkty zdrowsze 
– wyjaśniła.

Temat powyższy z pewnością śledzili Bracia Sadownicy, 
których na warsztatach reprezentowała Natalia Szot. Omówiła 
drogę do sukcesu tego przedsiębiorstwa, którego produkty 
są dostępne w większości sieci na terenie kraju. 

Kto chciałyby spróbować swoich sił przy tłoczeniu soków 
lub musów mógł posłuchać i poznać Mateusza Dyla z firmy 
GEA. Zaprezentował kompaktową tłocznię vaqulic, która 
ma być znacznie wydajniejsza od konkurencyjnych maszyn. 

konferencje BIKOTECH online



AGROindustry 2/2021

15

Jak maksymalizować uzyski, dobierać technologię 
do produkcji i gdzie szukać dodatkowego zysku – mówił 
Daniel Olszewski, prezes Flottweg Polska. Podał przykłady 
wdrożonych innowacji, pomysły na nowy produkt z odpadów, 
czy sposoby na zwiększenie produkcji. Oczywiście wszystko 
w oparciu o technologię i know how Flottweg.

Temat znakowania żywności został już poruszony podczas 
pierwszej debaty. Drugiego dnia dokładnie omówiła go 
Monika Stoma z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Ujednolicone znakowanie produktów pakowanych to jedno 
z założeń Unii Europejskiej. Przedstawione rozwiązania 
tej kwestii, które funkcjonują w różnych krajach Europy 
pokazują jak wiele nieścisłości należy uwzględnić. Jednym 
z proponowanych systemów znakowania żywności w całej 
UE jest Nutri Score (znakowanie kolorami – zielone dobre, 
czerwone złe etc.). Sposób ten określa żywność jako „dobrą” 

lub „złą” bez uwzględnienia diety poszczególnych osób. W tej 
metodologii niemal wszystkie tradycyjne produkty (ser feta, 
oliwki, miód, tradycyjne wędliny) są określane jako niezdrowe. 
Jednocześnie wysoko ocenia wszelką przetworzoną żywność. 
Pomimo tego komisja europejska skłania się ku temu 
rozwiązaniu, które planuje wdrożyć w 2022 r.

Unia Europejska to nie tylko zmartwienia, ale również 
korzyści. O tym, jak pozyskiwać i korzystać z funduszy 
europejskich mówił podczas warsztatów Wiesław Wasilewski. 
Inwestycje w przetwórstwie spożywczym, na które można 
pozyskać dofinansowanie z Brukseli to m.in. budowa nowych 
i małych zakładów, liofilizacja, suszarnie i tłocznie hybrydowe 
czy popularna fotowoltaika.

Debata wieńcząca drugi dzień warsztatów dotyczyła 
wyzwań produkcyjnych. 

Jacek Skoneczny (Europejskie Centrum Owocowe), 
Barbara Groele (KUPS), Piotr Podoba (Dohler) i Wojciech 
Kępiński (AMD Wild) rozmawiali o jakość surowca do pro-
dukcji soków zagęszczonych,  wyzwaniach w produkcji NFC, 
covidzie i zagrożeniach stąd płynących, produkcji soków w 
kontekście środowiska i oczekiwań rynkowych, oraz czy sady 
przemysłowe w Polsce to realna alternatywa czy mrzonki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Wiosennych Warsz-
tatów Sokowniczych i Napojowych za merytoryczne dyskusje 
i miłą atmosferę. Prosimy pozostańcie z nami w kontakcie, 
gdyż przygotowujemy dla Was kolejne ciekawe wydarzenia. 

konferencje BIKOTECH online

Piotr Podoba (Dohler) przedstawił wyzwania związane z projektem 
tworzenia profesjonalnych sadów sokowych
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Azotany  
w wodzie 
pitnej 
analiza ryzyka

dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ
Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Politechnika Łódzka

Azotany to sole kwasu azotowego 
(HNO3) które stosuje się jako 
nawozy azotowe. Zawierają 
one przyswajalny przez rośliny 
jon azotanowy NO3

-. W glebie 
powstają w procesie utlenienia 
jonu amonowego przy udziale 
chemoautotroficznych bakterii, 
tzw. nitryfikatorów. Azotany 
to także środki utleniające, 
składniki materiałów 
wybuchowych, klejów, lakierów 
itp. Wykorzystuje się także jako 
konserwanty żywności, np. w celu 
zapobiegania rozwojowi bakterii 
w produktach mięsnych. Druga 
strona medalu w odniesieniu do 
azotanów to działanie uboczne, 
gdyż są prekursorami toksycznych 
związków N-nitrozowych. 
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Żywność i woda pitna to więc główne 
źródła narażenia człowieka na azotany. 
Ze względu na dość szerokie zastoso-
wanie w gospodarce, azotany są obecne  
w wodach naturalnych, głównie z powo-
du nadmiernego stosowania nawozów 
sztucznych. Do skutecznego usuwania 
azotanów z wody niezbędne są drogie, 
a więc rzadko stosowane metody, np. 
odwrócona osmoza. 

W organizmie człowieka azotany 
są redukowane do azotynów, które 
następnie reagują z aminami i amida-
mi, co w konsekwencji prowadzi do 
tworzenia w przewodzie pokarmowym 
związków N-nitrozowych (NOC, ang. 
N-nitroso compounds). Takie procesy 
metaboliczne są szczególnie intensywne 
w czasie leczenia ludzi preparatami 
blokującymi wydzielanie kwasu solnego. 
Wzrost wartości pH soku żołądkowego 
prowadzi do rozwoju mikroflory w świetle 
redukujacych azotany do azotynów,  
a następnie N-nitrozoamin. Przyjmowanie 
witamin C i E może hamować procesy 
endogennej nitrozacji, ale spożycie 
mięsa i przewlekłe stany kwasowe żołąd-
kowo-jelitowe lub stany zapalne, mogą  
z kolei zwiększyć intensywność tego pro-
cesu. Azotany są obecnie zaklasyfikowane 
jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy 
(grupa 2A) w warunkach powodujących 
endogenną nitrozację.

Mimo szerokich badań dotyczących 
występowania azotanów w żywności, 
niewiele badań dotyczyło ryzyka raka 
jelita grubego (CRC, ang. colorectal 
cancer)  związanego z obecnością 
azotanów w wodzie pitnej. Istniejące 
wyniki badań kontrolnych lub kohortowych 
są niespójne, zwłaszcza w przypadku 
poziomów azotanów w wodzie poniżej 
ustalonego limitu (50 mg/l azotanu jako  
NO3- w Unii Europejskiej oraz 10 mg/l  
w Stanach Zjednoczonych).

Badania kliniczne dotyczące ryzyka 
obecności azotanów w wodzie do picia 
są nieliczne i często kwestionowane przez 

ograniczoną zdolność do oszacowania 
indywidualnego długotrwałego narażenia. 
Aby zidentyfikować potencjalne skutki 
przewlekłe, konieczne jest długoterminowe 
monitorowanie dużej populacji. Badania 
kontrolne prowadzone w USA wykazały 
zwiększone ryzyko raka jelita grubego 
przy podwyższonym poziomie azotanów 
w wodzie pitnej wśród podatnych grup 
ludności, tzn. z podwyższoną endogenną 
nitrozą, przy niskim spożyciu witaminy C 
i wysokim spożyciu czerwonego mięsa. 
Również badania kliniczne prowadzone 
w Hiszpanii i Włoszech wykazały, że im 
wyższe spożycie azotanów w wodzie 
pitnej, tym większe ryzyko zachorowania 
na raka jelita grubego.

Oszacowanie spożycia azotanów  
w wodzie z domowych kranów jest dość 
łatwe. Ponadto poziomy azotanów nie 
zmieniają się istotnie w ramach danego 
systemu dystrybucji, a sezonowe wahania 
poziomów azotanów w wodzie pitnej przy 
dostawach publicznych są niewielkie. 
Brak jest natomiast wystarczających 
danych do oceny sezonowej zmienności 
azotanów w studniach prywatnych. Za-
wartość azotanów w tego typu studniach 
może charakteryzować się sezonową 
zmiennością, gdyż studnie prywatne są 
zwykle płytsze niż przemysłowe studnie 
głębinowe. Częstość pobierania próbek 
wody pitnej w prywatnych studniach jest 
również znacznie niższa w porównaniu 
z zaopatrzeniem publicznym. Dlatego 
badania dotyczące oceny ryzyka CRC 
powinny uwzględniać także tych, którzy 
żyją wiele lat korzystając z prywatnego 
zaopatrzenia w wodę. Kluczowe jest 
także ustalenie niższych poziomów dla 
obecności azotanów  wodzie pitnej dla 
obniżenia ryzyka CRC. 

W Danii przeprowadzono ostat-
nio kompleksowe badania z dobrze 
scharakteryzowanym, długotrwałym 
narażeniem populacji na azotany. Do 
badań włączono także użytkowników 
prywatnych studni, wykorzystano dane 

populacyjne z rejestrów służby zdro-
wia, powiązane w czasie i przestrzeni  
z danymi dotyczącymi jakości wody 
pitnej. Analizowano tym samym związek 
między długotrwałym narażeniem na 
azotany w wodzie pitnej a ryzykiem 
CRC. Stwierdzono statystycznie istotne 
zwiększone ryzyko CRC przy poziomie 
azotanów w wodzie pitnej już na poziomie 
4 mg/l, a więc znacznie poniżej obecnie 
obowiązujących standardów.

Uzyskanie wyniki jednoznacznie su-
gerują potrzebę podwyższenia wymagań 
dla wody pitnej, aby odpowiednio chronić 
społeczeństwo przed przewlekłymi nie-
korzystnymi skutkami zdrowotnymi, wyni-
kającymi z obecności azotanów w wodzie 
do picia. Polska, jako jeden z pierwszych 
krajów Unii Europejskiej, wprowadziła  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 31 marca 2011 roku zaostrzo-
ne normy na zawar tość azotanów  
 wodach mineralnych wydobywanych 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wynoszące do 10 mg/l. Warto 
podkreślić, że żadna produkowana  
w Polsce woda mineralna nie przekracza 
tych limitów.
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OD PONAD 40 LAT Centec jest godnym zaufania dostawcą w pełni zautoma-

tyzowanych, modułowych urządzeń technologicznych i wysoce precyzyjnej 

technologii pomiarowej – przy czym wszystkie te urządzenia pochodzą tylko  

z jednego źródła. Układy i mierniki oferowane przez firmę są zaprojektowane  

w sposób zapewniający idealne spełnienie najbardziej rygorystycznych 

wymogów stawianych przez browary oraz producentów żywności i napojów.

Firma zawarła kontrakt na dostawę następujących urządzeń w ramach 

projektu Distell Springs:

•    Kolumnowy odgazowywacz wody o wydajności 150 hl/h z dezynfekcją 

promieniami UV i zbiornikiem magazynowym (fot. 1),

•    Mixer do soku owocowego o wydajności 400 hl/h,

•    Napowietrzacz do soku owocowego o wydajności 400 hl/h,

•    System mieszania o wydajności 430 hl/h obejmujący maksymalnie  

13 strumieni różnych płynnych produktów.

W urządzeniach technologicznych firma Centec zastosowała mierniki własnej 

produkcji. Miernik zawartości tlenu może wykrywać stężenia od 1 ppb do 2 ppm 

z dokładnością ± 1 ppb. Zawartość alkoholu można mierzyć w zakresie od 0 do 

100% objętościowo, z dokładnością ±0,02%. Miernik do określania zawartości 

cukru w stopniach Brixa ma zakres pomiarowy od 0 do 80 °Brixa i dokładność 

±0,02 °Brixa.

  Kolumnowe odgazowanie wody

Aby umożliwić produkcję wysokiej jakości napojów o długim okresie 

przydatności do spożycia, zawartość tlenu w wodzie musi być zredukowana 

do bardzo niskiego stężenia. Proces odgazowywania wody odbywa się  

w temperaturach otoczenia. Na początku woda jest rozprowadzana w górnej 

części kolumny. W kolumnie znajdują się gęsto ułożone cienkie arkusze ze stali 

nierdzewnej, rozmieszczone w taki sposób, że woda spływająca w dół kolumny 

musi przepływać wieloma kanałami. Dzięki temu uzyskana jest maksymalna 

powierzchnia transferu gazu i maksymalny czas kontaktu wody z gazem 

wypierającym (CO2). Gaz wypierający jest podawany do podstawy kolumny  

i unosi się w górę, w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu wody.

Znaczna różnica ciśnienia cząstkowego powoduje usu-

wanie tlenu z wody i przemianę w fazę gazową. Na szczycie 

kolumny tlen usunięty z wody opuszcza układ w stanie gazowym 

wraz z resztkami gazu wypierającego. Woda docierająca do 

podstawy kolumny ma zawartość tlenu niższą niż 30 ppb. 

Stamtąd woda płynie przez układ dezynfekcji promieniami UV 

do zbiornika magazynowego o pojemności 350 hl. Cała instalacja 

produkcyjna jest zasilana odgazowaną wodą technologiczną  

z tego zbiornika magazynowego. Woda jest transportowana pod 

ciśnieniem 3 barów do różnych

punktów poboru w całej instalacji. Stężenie tlenu w odgazo-

wanej wodzie jest stale monitorowane za pomocą optycznego 

miernika tlenu Oxytrans, 

opracowanego przez fir-

mę Centec (fot. 2). Miernik 

może wykrywać i mierzyć 

stężenie tlenu w wodzie 

w zakresie od 1 ppb do  

2 ppm z dokładnością 

± 1 ppb.

  Mixer do 
soku owocowego

Każda receptura bazuje na określonym stosunku różnych składników. W przy-

padku wyboru określonej procedury w trakcie działania systemu cała procedura 

mieszania jest wykonywana automatycznie. Przepływomierze masowe Coriolisa 

są stosowane w celu zapewnienia wysokiej precyzji sterowania procesem.

Przepływomierze działające z wykorzystaniem efektu Coriolisa posiadają 

rury pomiarowe, które wibrują pod wpływem działania siły. Podczas przepływu 

Montaż układu procesowego MultiMixer
w zakładzie Distell Springs
Bernhard Brauner 
Dyrektor ds. Technicznych Centec

PROJEKT NA DUŻĄ SKALĘ | Od wielu lat, zróżnicowany asortyment napojów zawierających alkohol stanowi siłę 
napędową zapewniającą ciągły wzrost tego segmentu rynku. Napoje gotowe do spożycia RTD (Ready-To-Drink) obejmują 
piwo i cydr oraz inne napoje zawierające alkohol zmieszany z napojami gazowanymi, sokami owocowymi lub innymi 
napojami bezalkoholowymi. W Południowej Afryce istnieje duże za- potrzebowanie na napoje RTD. Grupa Distell jest 
jednym z wiodących producentów alkoholi wysokoprocentowych, wysokiej jakości win, cydrów i innych napojów RTD w 
Afryce. W niniejszej publikacji opisano przekształcenie metody produkcji w zakładzie Distell Springs poprzez przejście 
od procesu szarżowego do procesu typu in-line, który jest kontrolowany poprzez pomiar stężenia w stopniach Brixa.

Fot. 1. 
Kolumnowy 
odgazowywacz 
wody

Elinda DuToi
Kierownik Projektu i Supply Chain, Distell Springs, Johannesburg, Południowa Afryka

www.jmreurope.eu
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medium przez drgającą rurę generowane są siły Coriolisa, które ją wyginają. 

Czujniki wykrywają zmianę częstości drgań rury. Przesunięcie fazowe sygnałów 

czujnika jest wprost proporcjonalne do masowego natężenia przepływu. Gęstość 

medium można określić na podstawie częstości drgań rur pomiarowych. Przepły-

womierze masowe mogą również mierzyć temperaturę medium. Mikroprocesor 

przetwarza sygnały cyfrowe w celu udokumentowania masowego na- tężenia 

przepływu, gęstości i temperatury medium. Po wybraniu receptury przepływ 

strumieni wejściowych jest dokładnie kontrolowany przez cały czas i jedno-

cześnie automatycznie kompensowane są wszelkie oddziaływania, wynikające  

z ewentualnych różnic temperatury. Aby 

wyeliminować martwe przestrzenie, układ 

technologiczny wyposażono w zawory 

mix-proof, zapobiegające mieszaniu się 

niekompatybilnych produktów.

Fot. 2. 
Optyczny miernik zawartości tlenu 
opracowany przez Centec (OXYTRANS)

Miernik procesowy Combitec opracowany przez firmę Centec gwarantuje, 

że zawartość sacharozy w produkcie końcowym jest zawsze dokładnie równa 

ilości wymaganej dla fermentacji. Miernik Combitec nadaje się idealnie do 

systemów trójstrumieniowych i jest w stanie jednocześnie określić gęstość, 

stężenie i prędkość dźwięku.

Pomiar gęstości bazuje na zasadzie oscylacyjnej. W celu wykonania pomiaru 

prędkości dźwięku impuls dźwiękowy jest generowany przez nadajnik ultradź-

więkowy i wykrywany przez odbiornik ultradźwiękowy. Zależność pomiędzy 

stężeniem a gęstością lub prędkością dźwięku jest właściwością specyficzną 

każdego płynu i może być opisana za pomocą matematycznego wielomianu.

W roztworze wodnym sacharoza rozpada się na glukozę i fruktozę. 

Ten odwracalny proces jest znany jako „hydroliza”. Urządzenie Combitec 

umożliwia pomiar poszczególnych składników i określenie zawartości sacharozy  

z dokładnością ±0,02 °Brixa. Produkt jest pasteryzowany po zmieszaniu  

a następnie napowietrzany.

Wszystkie systemy można myć z wykorzystaniem procesu CIP, układy 

procesowe wyposażone są w sterownik Siemens Simatic S7.

Zawór regulacyjny zamontowany jest na końcu segmentu, w którym tlen 

przechodzi do roztworu. Ten zawór utrzymuje stałe ciśnienie w systemie, 

powyżej ciśnienia nasycenia. W celu precyzyjnego kontrolowania docelowego 

przepływu, zarówno soku owocowego, jak i tlenu, powietrze płynie przez 

przepływomierz masowy Coriolisa z dokładnością ± 0,5% w.w., natomiast sok 

owocowy płynie przez przepływomierz magnetyczno-indukcyjny o dokładności 

±0.2 w.w. Napowietrzony sok przeznaczony do produkcji cydru ma zawartość 

tlenu 20 mg/l. Sok przepływa przez stację dozowania drożdży w drodze do 

zbiorników fermentacyjnych.

  Mieszanie nawet 13 strumieni różnych produktów

System mieszania dla zakładu Distell Springs jest jednym z największych 

systemów technologicznych kiedykolwiek wyprodukowanych i uruchomionych 

przez firmę Centec. W pierwszej fazie projektu zaprojektowano i skonstruowano 

system umożliwiający mieszanie sfermentowanego produktu z maksymalnie 

ośmioma różnymi strumieniami płynnych składników.

Obecnie, po przeprowadzonej rozbudowie, ten system umożliwia mieszanie 

sfermentowanego produktu ze składnikami z trzynastu różnych strumieni (fot. 3).

Poszczególne strumienie zasilające układ są wyposażone w prze- pływomie-

rze masowe Coriolisa o dokładności ±0,1% w.w. W przypadku każdej receptury 

proporcje są określone dla każdego strumienia, co pozwala na niezawodne 

osiągnięcie docelowych proporcji, przy automatycznej kompensacji wszelkich 

wahań temperatury. W tym przypadku również zastosowano zawory mix-proof 

zapobiegające mieszaniu się niekompatybilnych produktów.

Fot. 4. 
Wysoce precyzyjny miernik Centec do pomiaru zawartości alkoholu i stężenia 
cukru w stopniach Brix (COMBITEC)

Stężenie alkoholu i zawartość cukru w stopniach Brixa w gotowych 

produktach mierzy się za pomocą miernika procesowego Combitec, zintegro-

wanego z układem mieszania (fot. 4). Do kontroli procesu wy- korzystywane 

jest urządzenie pomiarowe wyprodukowane przez Centec. Pomiary gotowych 

produktów wykonuje się z dokładnością ±0,025% objętościowo dla zawartości 

alkoholu i ±0,03 stopnia Brixa dla zawartości cukru.

Zapraszamy do kontaktu

JMR EUROPE BIS Sp. z o.o.

www: www.jmreurope.eu 
email: jmr@ceti.pl

kom.: 601 424 429

Fot. 3. 
System mieszania obejmujący maksymalnie 13 strumieni płynnych produktów

innowacje produkcyjne

http://www.jmreurope.eu/
mailto:jmr@ceti.pl
www.jmreurope.eu
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Joanna Piłka
rzecznik patentowy

Opakowania  
napojów 
– ochrona prawna wyglądu poprzez rejestrację  wzorów przemysłowych

W przypadku produktów takich jak napoje, istotne znaczenie ma ich opakowanie, co wynika z natury tych 
produktów. Pierwotnie, opakowania umożliwiały sprzedaż napojów pełniąc funkcję ochronną, tj. miały za 
zadanie chronić napoje przed wpływem czynników zewnętrznych, zepsuciem i utratą świeżości. Obecnie, 
poza tą pierwotną funkcją, opakowania napojów pełnią również inne, takie jak identyfikacyjna, reklamowa, 
promocyjna, jakościowa i ekologiczna.
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Z punktu widzenia klientów doko-
nujących zakupu napojów wygląd 
opakowania będzie odgrywał szcze-
gólnie ważną rolę przy dokonywaniu 
wyboru, szczególnie wtedy, kiedy mają 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
produktami o takich samych lub bardzo 
podobnych cechach. Atrakcyjny wygląd 
zwiększa wartość produktu, podnosi 
jego atrakcyjność i przyciąga uwagę 
klientów, co stanowi istotny element 
promocji pozwalający zyskać przewagę 
konkurencyjną na rynku.

Ponieważ stworzenie opakowania 
napoju, które będzie atrakcyjne dla 
klientów wymaga wiele wysiłku, starań 
oraz nakładów finansowych, warto 
zadbać o zabezpieczenie rezultatów 
naszej kreatywnej pracy w taki sposób, 
aby nikt nie mógł korzystać z niej bez 
naszej zgody.

  Wzór przemysłowy 

W przypadku opakowania najczę-
ściej wykorzystywaną kategorią praw 
wyłącznych jest wzór przemysłowy, 
który zapewnia skuteczną ochronę 
jednocześnie oferując prostą i szybką 
procedurę jej uzyskiwania.

Przez wzór przemysłowym ro-
zumiemy wygląd całości lub części 
produktu, który został mu nadany 
w szczególności przez: cechy linii, 
konturów, kształtów lub ornamentację, 
a także kolorystykę lub strukturę 
materiału z jakiego został wytworzony. 
Dzięki rejestracji wzoru przemysłowe-
go, w przypadku opakowania napoju, 
ochroną można objąć nie tylko cały 
kształt opakowania, ale również jego 
wybrane elementy, takie jak etykieta, 
ornamentacja, kolorystyka, itd. 

Przykłady wzorów przemysłowych zarejestrowanych dla opakowań napojów.
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  Nowość i indywidualny 
charakter

Warunki jakie musi spełniać opako-
wanie napoju aby mogło być skutecznie 
chronione poprzez rejestrację wzoru 
przemysłowego to nowość oraz indywi-
dualny charakter. W praktyce oznacza to, 
że opakowanie napoju musi różnić się od 
tego, co do tej pory było znane na rynku, 
na tyle, aby wywoływało odmienne, 
ogólne wrażenie na konsumencie.

Kluczowe znaczenie dla skutecznej 
ochrony wzoru przemysłowego ma 
utrzymanie innowacyjnego opakowania 
w tajemnicy, do momentu złożenia 
wniosku o rejestrację. Jeśli przed złoże-
niem takiego wniosku ujawnimy wygląd 
opakowania, np. poprzez wprowadzenie 
go do obrotu, a nawet umieszczenie 
w katalogu, ulotce reklamowej, czy  
w mediach społecznościowych, to wzór 
nie będzie uważany za nowy i nie będzie 
możliwe uzyskanie skutecznej ochrony.

Prawo niektórych krajów (w tym 
Polski) przewiduje jednak wyjątek od obo-
wiązku posiadania nowości polegający 
na tym, że rejestracja wzoru przemysło-
wego jest możliwa pomimo, że został on 
wcześniej udostępniony publicznie, przy 
spełnieniu jednego warunku - ujawnienie 
to musi być dokonane przez ubiegającego 
się o rejestrację w okresie nie dłuższym 
niż dwanaście miesięcy przed złożeniem 
wniosku o rejestrację.

Warto jednak ostrożnie korzystać  
z tego wyjątku. Po pierwsze dlatego, że 
nie obowiązuje on we wszystkich krajach. 
Po drugie, ponieważ korzystanie z tego 
wyjątku może wiązać się z ryzykiem, że 
inny przedsiębiorca (świadomie bądź nie) 
ubiegnie nas i zarejestruje przed nami 
wzór przemysłowy, bardzo podobny bądź 
nawet identyczny z naszym. 

W przypadku zarejestrowania wzoru 
przez konkurenta konieczne będzie 

podjęcie działań prawnych w celu unie-
ważnienia rejestracji takiego wzoru 
przemysłowego, co jest czasochłonne, 
wymaga zgromadzenia odpowiednich 
dowodów i generuje dodatkowe koszty. 
Dlatego, warto z tego wyjątku od nowości 
korzystać z rozwagą.

  Jak złożyć wniosek?

W celu uzyskania ochrony dla opa-
kowania napoju należy złożyć wniosek 
o rejestrację wzoru przemysłowego  
w urzędzie ds. własności intelektualnej 
właściwym dla terytorium, na którym wzór 
ma być chroniony. 

Rejestracja wzoru przemysłowego 
daje wyłączność na korzystanie z niego 
w sposób zarobkowy lub zawodowy przez 
okres 25 lat na określonym terytorium, 
i obejmuje m.in. prawo zakazywania 
wytwarzania, używania, oferowania, 
wprowadzania do obrotu, importu czy 
eksportu, produktów wytworzonych 
według wzoru. 

Warto pamiętać, że ochrona wynikają-
ca z rejestracji wzoru przemysłowego jest 
ograniczona do określonego terytorium 
(jest to zwykle terytorium danego państwa 
lub regionu). W związku z tym podejmując 
decyzję o ochronie opakowania napoju 
poprzez rejestrację wzoru przemysłowego 
należy się zastanowić, na jakim terytorium 
planujemy oferować produkt. 

Ochrona wynikająca z zarejestro-
wania wzoru przemysłowego obejmuje 
każdy wzór, który na zorientowanym 
użytkowniku nie wywołuje odmiennego 
ogólnego wrażenia, biorąc pod uwagę 
zakres swobody twórczej przy opraco-
wywaniu wzoru. Tak zdefiniowany zakres 
ochrony umożliwia sprzeciwianie się 
przez właściciela wzoru wprowadzaniu 
na rynek produktów, które stanowią 
dokładne kopie zarejestrowanego wzoru 
przemysłowego ale również produktów 
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podobnych jeśli wywołują takie samo 
ogólnego wrażenie co zarejestrowany 
wzór przemysłowy.

Warto pamiętać, że zarejestrowany 
wzór przemysłowy jest istotną wartością 
niematerialną przedsiębiorstwa, stano-
wiąc jeden z aktywów podnoszących jego 
wartość. Taki wzór może być przedmiotem 
sprzedaży lub licencji, a więc stanowić 
dodatkowe źródło dochodu dla przed-
siębiorcy. Właściciel zarejestrowanego 
wzoru przemysłowego może udzielić oso-
bie trzeciej licencji na korzystanie z tego 
wzoru na określonych warunkach. 

Przedsiębiorca, który nie chroni wy-
glądu opakowania, naraża się na ryzyko 
nieuprawnionego wprowadzenia przez 
konkurenta do obrotu produktu wygląda-
jącego identycznie lub łudząco podobnie. 
Takie nieuczciwe działanie konkurenta 
niesie za sobą ryzyko wprowadzenia 
w błąd potencjalnych klientów, którzy 
mogą być przekonani że nabywając 
dany napój, otrzymują towar oryginalny 
pochodzący od określonego producenta. 
Może to wpłynąć na zmniejszenie zysków 
przedsiębiorstwa, a także jeśli produkty 
konkurencji są gorszej jakości może 
zaszkodzić renomie przedsiębiorcy.

Brak zarejestrowanego wzoru prze-
mysłowego powoduje, że działania 
prawne wobec konkurenta wprowadza-
jącego do obrotu towary wyglądające 
identycznie lub łudząco podobnie, są 
dużo trudniejsze i bardziej kosztowne, 
ponieważ konieczne jest przeprowa-
dzenie czasochłonnego i kosztownego 
postępowania dowodowego. 

Tymczasem w wyniku rejestracji wzoru 
przemysłowego otrzymujemy świadectwo 
rejestracji, które potwierdza nasze prawa 
i określa zakres ochrony co usprawnia 
przebieg postępowania w przypadku 
naruszenia prawa do zarejestrowanego 
wzoru przemysłowego.

opakowania konferencje BIKOTECH online

O jakości i wizerunku  
żywności wygodnej
– podsumowanie konferencji online.

Piąta edycja konferencji „Kierunek Convenience” odbyła się  
w czerwcu na platformie konferencyjnej firmy Bikotech.  
Spotkanie zgromadziło prawie 250 uczestników zainteresowanych 
trendami i bezpieczeństwem produkcji.

W ciągu ostatnich dekad nastąpił w Polsce wzrost produkcji żywności wygodnej. Jednak 
wielu konsumentów kojarzy ten asortyment produktów z żywnością wysoko przetworzoną, 
o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru i sodu oraz o niskiej zawartości błonnika i innych 
składników odżywczych. Należy zwrócić uwagę na trendy w produkcji żywności oraz rosnącą 
świadomości zdrowotną ogółu konsumentów oraz poszczególnych grup populacyjnych np. 
osób młodych, rodziców małych dzieci czy stosujących diety roślinne i eliminacyjne np. 
bezglutenowe i bezmleczne. Dla tych grup żywność wygodna to wybór produktów, które 
będą łatwe i szybkie w użyciu, pozwolą zaoszczędzić czas na przygotowanie posiłków,  
a jednocześnie będą wartościowym źródłem składników odżywczych i prozdrowotnych 
np. nienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika pokarmowego czy wybranych  
związków bioaktywnych.  

Oczekiwania konsumentów skłoniły przemysł spożywczy do ciągłego dostosowywania 
i ulepszania receptur i technik przetwarzania stosowanych w produkcji produktów 
bezglutenowych i wegetariańskich. Dlatego przemysł spożywczy poszukuje alternatywnych 
skrobi i mąk, hydrokoloidów oraz źródeł białka i błonnika pokarmowego, które odgrywają 
złożoną rolę w naśladowaniu funkcjonalnego i sensorycznego działania glutenu oraz białek 
zwierzęcych w produktach bezglutenowych i wegetariańskich. Jednak jakość alternatyw 
jest często odmienna od produktów konwencjonalnych, a konsumenci powinni pamiętać 
o ograniczeniach technologicznych, które będą wpływały na jakość organoleptyczną  
i odżywczą tych grup produktów, a producenci powinni dokładać starań, aby otrzymane 
produkty cechowały się możliwe najwyższą jakością – podsumowała dr inż. Joanna 
Rachtan-Janicka z SGGW, uczestnik spotkania online.

Z kolei Jarosław Szczepaniak, współwłaściciel ZPS Jamar SA stwierdził, że dzięki 
wydarzeniom branżowym możemy lepiej poznać i zrozumieć rynek FMCG w Polsce. 
Szczapaniak podkreślił, iż niezwykle ważne jest, aby wszyscy uczestnicy rynku wspólnie 
dbali o jego rozwój.

Więcej o wydarzeniach branżowych sektora spożywczego: www.bikotech.pl

http://www.bikotech.pl


25

AGROindustry 2/2021

Procesy  
demineralizacji  
serwatki  
z zastosowaniem  
elektrodializy (ED)

mleczarstwo - nowe technologie



26

AGROindustry 2/2021

Coraz większe jest też zainteresowa-
nie produkcją tego rodzaju proszków.  
Szacuje się, że w najbliższych trzech 
latach zapotrzebowanie na zdeminera-
lizowane proszki z serwatki będzie rosło 
w tempie ok. 6,8 % rocznie. 

Ich produkcja wymaga jednak  
zastosowania nowoczesnych rozwią-
zań technologicznych takich jak np. 
nanofiltracja (NF), elektrodializa (ED), 
odwapnianie ( DK), wymiana jonowa (DI). 

  Metody demineralizacji 
stosowane w przetwórstwie 

Stosownie do tego, jakie stawiamy 
warunki wytwarzanym produktom co 

do końcowej zawartości minerałów 
(stopnia demineralizacji) oraz jaki mamy 
surowiec (rodzaj serwatki, permeatu) 
zastosować można jeden specyficzny 
proces lub ich kombinację, co przed-
stawiono na rysunku 1.

Z przedstawionych na rysunku 
technologii, obecnie za najbardziej 
optymalną pod względem technolo-
gicznym (możliwość przerobu wszyst-
kich rodzajów serwatki i permeatów), 
możliwości otrzymania na jednej linii 
technologicznej wielu produktów (różny 
stopień demineralizacji), a także pod 
względem jakości otrzymywanego 
produktu (składu i jakości mikrobiolo-

gicznej) uważa się połączenie procesu 
nanofiltracji (NF) i elektrodializy (ED).

Proces nanofiltracji obecnie jest 
szeroko stosowany w zakładach 
mleczarskich do wstępnego zagęsz-
czania serwatek (wszystkich rodzajów)  
i permeatów (s.m. 18-24%)  z jedno-
czesną ich częściową demineralizacją 
(ok. 35%).

Dalszy, głębszy proces deminera-
lizacji możliwy jest przy zastosowaniu 
technologii elektrodializy (ED). Tech-
nologia ta pozwala na osiągnięcie 
końcowego stopnia demineralizacji 
do poziomu 90-95% tj. do wartości 
bezwzględnej zawartości popiołu  
w sm poniżej 1%.

W związku z szybko postępującymi w ostatnich latach zmianami demograficznymi, obserwuje 
się dynamicznie rosnące zapotrzebowanie  na produkty dla niemowląt (humanizacja mleka 
krowiego) oraz specyficzną żywnością dla osób w podeszłym wieku. W jednym i drugim przypadku 
jednym z podstawowych składników do wytwarzania tego rodzaju żywności jest zmodyfikowana 
co do składu (zwłaszcza o obniżonej zawartości związków mineralnych) serwatka, tzw. serwatka 
zdemineralizowana (WPD  35 -95%).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z przedstawionych na rysunku technologii, obecnie za najbardziej optymalną pod względem 
technologicznym (możliwość przerobu wszystkich rodzajów serwatki i permeatów), 
możliwości otrzymania na jednej linii technologicznej wielu produktów (różny stopień 
demineralizacji), a także pod względem jakości otrzymywanego produktu (składu i jakości 
mikrobiologicznej) uważa się połączenie procesu nanofiltracji (NF) i elektrodializy (ED). 
Proces nanofiltracji obecnie jest szeroko stosowany w zakładach mleczarskich do wstępnego 
zagęszczania serwatek (wszystkich rodzajów) i permeatów (s.m. 18-24%)  z jednoczesną ich 
częściową demineralizacją (ok. 35%). 
Dalszy, głębszy proces demineralizacji możliwy jest przy zastosowaniu technologii 
elektrodializy (ED). Technologia ta pozwala na osiągnięcie końcowego stopnia 
demineralizacji do poziomu 90-95% tj. do wartości bezwzględnej zawartości popiołu w sm 
poniżej 1%. 
 
Elektrodializa (ED) 
 
Elektrodializa to proces separacji elektrochemicznej, w którym jony są przepuszczane przez 
membrany jonowymienne za pomocą napięcia stałego. (rysunek 2). Ze względu na 
stosunkowo dużą zawartość soli rozpuszczonych w serwatkach, pod wpływem prądu 
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Rys 1. Procesy Demineralizacji Serwatki 

Rys. 1. 
Procesy  
Demineralizacji  
Serwatki

NF – Nanofiltracja,      
DK – Odwapnianie,       
ED – Elektrodializa,     
DI – Wymiana jonowa (IX)
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  Elektrodializa (ED)

Elektrodializa to proces separacji 
elektrochemicznej, w którym jony są 
przepuszczane przez membrany jono-
wymienne za pomocą napięcia stałego. 
(rysunek 2). Ze względu na stosunkowo 
dużą zawartość soli rozpuszczonych  
w serwatkach, pod wpływem prądu 
stałego, zachodzi zjawisko migracji 
anionów i kationów w kierunku odpo-
wiednich elektrod. Stosując usuwanie 
jonów powodujemy stopniową demi-
neralizację roztworu do poziomu za-
leżnego od potrzeb tj. do odpowiedniej 
zawartości soli mineralnych.

Bardzo istotnym dla końcowej 
oceny efektu procesu demineralizacji 
z zastosowaniem ED jest, poza za-
wartością soli mineralnych, końcowa 
jakość mikrobiologiczna serwatki czy 
też permeatu. Proces ED w żaden 
sposób nie może wpływać negatywnie 
na tą jakość tj. powodować jej pogor-
szenia. Jest to tym bardziej ważne że 
produkty końcowe tj. proszki są, jak 
już wspomniano, używane do produkcji 
wyrobów dla niemowląt i dzieci, gdzie 
bardzo rygorystycznie przestrzegane 
są normy jakościowe.

Z tego względu z dostępnych na 
rynku metod demineralizacji propo-
nujemy stosowanie metod ciągłych.  
W procesach tych w minimalnym 
stopniu, w porównaniu do instalacji 
pracujących w sposób okresowy, 
zachodzi zmiana jakości mikro-
biologicznej (ze względu na bar-
dzo krótki czas obróbki produktu  
w instalacji ED).

Przykład takiej instalacji przedsta-
wiono na powyższym zdjęciu 1.

  Kompleksowy schemat 
demineralizacji 

W zakładach mleczarskich coraz 
częściej istnieje konieczność przerobu 
wielu rodzajów serwatek i permeatów 
jednocześnie. Proces jest połączony  
z optymalizacją kosztów mediów, w tym 
wody, oraz dostosowaniem zakładów 
do przepisów ochrony środowiska,  
w tym oczyszczania ścieków.

Kompleksowy sposób podejścia 
do tego problemu przedstawiono na 
schemacie.

W propozycji tej wykorzystano 
technologie membranowe (NF do 
zagęszczania serwatek i permeatu, 
RO – do oczyszczana permeatów po 
procesie ED, NF ) oraz elektrodializę 
(do demineralizacji).

Proces technologiczny przedstawio-
ny na schemacie pozwala na:
•    przetwarzanie na jednej linii techno-

logicznej serwatek różnych typów  
i permeatów,

•    otrzymywanie, w zależności od 
potrzeb, różnych stopni demine-
ralizacji,

•    recykling wody poprzez maksy-
malne wykorzystanie procesów 
oczyszczania permeatów.

stałego, zachodzi zjawisko migracji anionów i kationów w kierunku odpowiednich elektrod. 
Stosując usuwanie jonów powodujemy stopniową demineralizację roztworu do poziomu 
zależnego od potrzeb tj. do odpowiedniej zawartości soli mineralnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys 2. Schemat procesu elektrodializy 
 
 
Bardzo istotnym dla końcowej oceny efektu procesu demineralizacji z zastosowaniem ED 
jest, poza zawartością soli mineralnych, końcowa jakość mikrobiologiczna serwatki czy też 
permeatu. Proces ED w żaden sposób nie może wpływać negatywnie na tą jakość tj. 
powodować jej pogorszenia. Jest to tym bardziej ważne że produkty końcowe tj. proszki są, 
jak już wspomniano, używane do produkcji wyrobów dla niemowląt i dzieci, gdzie bardzo 
rygorystycznie przestrzegane są normy jakościowe. 
Z tego względu z dostępnych na rynku metod demineralizacji proponujemy stosowanie 
metod ciągłych. W procesach tych w minimalnym stopniu, w porównaniu do instalacji 
pracujących w sposób okresowy, zachodzi zmiana jakości mikrobiologicznej (ze względu na 
bardzo krótki czas obróbki produktu w instalacji ED). 
Przykład takiej instalacji przedstawiono na zdjęciu. 
 

Katoda (-) (+) Anoda 

C
l
-
 

 Przepływ elektronów 
(e

-
) 

H
+

 

O2 

Cl2 Na
+

 
H2 

O
H

-
 

Rys. 2. 
Schemat 
procesu 
elektrodializy

Fot. 1. 

Katoda (-) (+) Anoda

mleczarstwo - nowe technologie



28

AGROindustry 2/2021

  Warto zapamiętać

Przy doborze kierunków i techno-
logii przetwarzania serwatki zawsze 
uwzględnia się potrzeby, specyficzne 
wymagania oraz możliwości konkret-
nego zakładu tak, aby w maksymalnym 
stopniu wykorzystać wszystkie skład-
niki serwatki. Jednocześnie dąży się 
do zminimalizowania ilości produktów 
odpadowych, celem odciążenia środo-
wiska naturalnego.

Firma Al ima Bis posiadająca 
bardzo duże doświadczenie w tego 
rodzaju procesach, projektuje, wy-
konuje i uruchamia linie oparte na  
powyższej filozofii. 

Wymienione zastosowania nie 
wyczerpują wszystkich możliwych 
kierunków stosowania tych procesów. 
Ciągły postęp w tej dziedzinie prowadzi 
do coraz to nowych zastosowań.  
W związku z tym przewiduje się, że 
w najbliższym czasie urządzenia do 

Rys. 3. 
Schemat ideowy procesu 
demineralizacji z ED 

procesów membranowych w tym 
ED,  przestaną być nowością a staną 
się podstawą prowadzenia procesów 
technologicznych.

 
 
 
 
 
 
 
W propozycji tej wykorzystano technologie membranowe (NF do zagęszczania serwatek i 
permeatu, RO – do oczyszczana permeatów po procesie ED, NF ) oraz elektrodializę (do 
demineralizacji). 
Proces technologiczny przedstawiony na schemacie pozwala na: 
- przetwarzanie na jednej linii technologicznej serwatek różnych typów i permeatów, 
- otrzymywanie, w zależności od potrzeb, różnych stopni demineralizacji, 
- recykling wody poprzez maksymalne wykorzystanie procesów oczyszczania permeatów. 
 
 
Warto zapamiętać 
 
 Przy doborze kierunków i technologii przetwarzania serwatki zawsze uwzględnia się 
potrzeby, specyficzne wymagania oraz możliwości konkretnego zakładu tak, aby w 
maksymalnym stopniu wykorzystać wszystkie składniki serwatki. Jednocześnie dąży się do 
zminimalizowania ilości produktów odpadowych, celem odciążenia środowiska naturalnego. 
Firma Alima Bis posiadająca bardzo duże doświadczenie w tego rodzaju procesach, 
projektuje, wykonuje i uruchamia linie oparte na powyższej filozofii.  
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Panel otwierający nosił nazwę Mleko w Polsce. Inaugura-
cyjny wykład wygłosiła Joanna Nowak, analityk rynku mleka. 
Ekspertka opowiedziała o nadchodzącej unijnej strategii „od 
pola do stołu”, której ogólnym założeniem jest zrównowa-
żona produkcja rolna. Cały plan komisji europejskiej ma wg 
ekspertki słuszne założenia, lecz jest usiany licznymi niewia-
domymi i będzie generować duże koszty w gospodarstwach.
 

Masło (a nie margaryna) – tak się dobry dzień zaczy-
na…. – to tytuł prezentacji Sylwii Jenkner z GEA Westfalia. 
Według badań rynkowych spożycie masła kosztem margaryn 

będzie stale rosnąć. Wiąże się to z zachowaniami klientów, 
poszukujących coraz zdrowych produktów. Masielnica 
produkcji GEA ma pomóc w inwestycjach idących w tym 
duchu i to na masową skalę oraz w sposób niemal całkowicie 
zautomatyzowany. 

Podsumowaniem panelu był wywiad z Dariuszem 
Sapińskim, prezesem SM Mlekovita. Firma w ostatnim czasie 
wprowadziła na rynek produkty o zwiększonej ilości składni-
ków prozdrowotnych. Podobno spożywają je sami pracownicy 
Mlekovity, dzięki czemu mało kto choruje. Producent otwiera 
się również na sprzedaż internetową. 

Kongres Kierunek Mleczarstwo ONLINE odbył się w dniach 24-25 maja. Internetowa transmisja przyciągnęła rekordową 
liczbę uczestników. W kongresie wzięło udział ponad  250 osób z branży. 

https://www.agroindustry.pl/index.php/2021/05/31/kierunek-mleczarstwo/
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Drugi panel kongresu objął tematy zdrowotne. Prof. 
Grażyna Cichosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
omówiła temat ograniczenia ryzyka infekcji Covid 19 
poprzez odpowiednią dietę. Nieodzowną pomoc w utrzy-
maniu odporności mają dawać organizmowi tłuszcze oraz 
białka zwierzęce i samo mleko. Często wbrew temu, co 
proponują sezonowe trendy. Profesor przestrzegała przed 
zbyt dużym spożyciem węglowodanów i cukrów, niedobo-
rami witamin oraz zbyt powszechnym (choć nieoficjalnym)  
stosowaniem antybiotyków. 

W podobnym tonie, korzystne właściwości kolostrum 
przedstawiła Marika Bielecka, również z UWM. Kolostrum, 
czyli siara – pierwsze mleko krowy ma w sobie niezbędne 
substancje odżywcze, witaminy i minerały, a ponadto 
buduje odporność u noworodków. To naturalny sposób na 
bierną immunizację, który coraz częściej dostrzegają firmy 
farmaceutyczne. 

Kolejna część Kierunku Mleczarstwo dotyczyła tren-
dów w produkcji mleka. O wysokobiałkowych deserach 
mlecznych dla osób aktywnych fizycznie opowiedział prof. 
Bartosz Sołowiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Jego uczelnia prowadzi badania nad produkcją deserów  
z dodatkiem białek serwatkowych i bez tłuszczu. Produkt dla 

sportowców i odchudzających się, ma również smakować 
reszcie populacji deserożerców. 

Rozwój rynku mleczarskiego dotyczy m.in. nowych 
smaków. Pomoc w tym zakresie oferuje firma Flavours 
Factory, którą reprezentowała Monika Szafran. Opowie-
działa o nowych trendach rynkowych w zestawianiu do 
lokalności i tradycji w produktach mleczarskich. Aktualnie 
wiodące smaki w jogurtach i deserach mlecznych to: owoce  
(62 proc.), czekolada (13 proc.), wanilia (11 proc.) oraz orzechy, 
przyprawy, warzywa. Klienci coraz więcej eksperymentują 
i poszukują nowych smaków. Aromaty superowoców czy 
kwiatów zdobywają coraz więcej zwolenników. Dla tych, 
którzy lubują się w smaku mleka, firma oferuję również 
aromat mleczny.

Innym aspektem trendów jest dodatkowa funkcjonalność 
produktów mlecznych. Wojciech Marach z firmy Vimax podał, 
że prawie 90 proc. suplementów i odżywek jest nabywana  
w obrocie pozaaptecznym. Jest to rosnący segment na 
półkach sklepowych. Dobrą bazą dla takich produktów 
stanowi branża mleczarska. Premiksy witaminowe Vimax nie 
wpływają na smak, a znacznie podnoszą wartość odżywczą 
wyrobów mlecznych, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi.
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Przed kolejnym wykładem, Aleksandra Wojnarowska, 
organizatorka kongresu oraz Marek Karwacki z firmy 
Ecolab przeprowadzili rozmowę z Edwardem Bajko, prezesem  
SM Spomlek. Dla jego spółdzielni rok 2020 r. przyniósł wzrost 
sprzedaży serów na poziomie 10 proc. Mocno urosła sprzedaż 
serów na eksport (wzrost o ponad 80 proc.). Prezes Bajko 
ma zamiar utrzymać pozycję polskiego lidera producentów 
serów premium. – Ta kategoria powinna nadal rosnąć, choć  
wymierne efekty będziemy widzieć za kilka lat – zapowiedział. 

O suszeniu koncentratów oraz mleka opowiedziała 
Katarzyna Bojarczuk z Milk Hydrosan. Ich linie produkcyjne 
pozwalają na produkcję mleka w proszku o dodatkowych 
parametrach (odtłuszczone instant, lecytynizowny proszek 
mleka pełnego czy nadtłuszczone olejem roślinnym). 
Hydrosan posiada technologię produkcji proszku z serwatki 
oraz wie jak uzyskać produkty specjalne z dodatkiem jaj, soi 
oraz tłuszczami.

Nadszedł czas na 
połączenie z Ryszardem 
Piziorem, prezesem SM 
Włoszczowa. Podał, że 
w ostatnim czasie jego 
zakład zmienił nieco spo-
sób produkcji pod kątem 
oczekiwań konsumentów. 

Dane z rynku przyniosły informacje o spadku zainteresowania 
serami w blokach na rzecz serów pakowanych. Dlatego SM 
Włoszczowa zakupiła nową linię do krojenia i pakowania 
serów. – To duża inwestycja, ale już czujemy, że miała sens 
– podkreślił prezes Pizior. 

Ostatni wykład dnia pierwszego kongresu Kierunek 
Mleczarstwo dotyczył raportu o kategoriach nabiałowych 
w małych sklepach i supermarketach. Dane te przedstawiła 
Magdalena Wilgatek z  Centrum Monitorowania Rynku.  
Z badań tych wynika, że co trzeci produkt mleczny w koszyku 
to mleko, potem masło i śmietany. Dotyczy to wszystkich 
sklepów, a różnice pojawiają się dopiero przy ilości wydanych 
pieniędzy. W małych sklepach wydajemy średnio 18 zł na 
produkty mleczne, zaś w dużych marketach dwa razy tyle. 
Pomimo tego mniejsze jednostki częściej wybieramy pod 
kątem misji zakupowej, kiedy idziemy nabyć konkretny 
produkt. Na 10 proc. tych paragonów nie pojawił się produkt 
z innej kategorii, kiedy w supermarketach było to już 6 proc. 
Prawdopodobnie z tego samego powodu mniejsze sklepy 
posiadają lepszy wskaźnik sprzedaży piwa i papierosów  
w stosunku do reszty asortymentu. 

Podsumowaniem 24 maja była rozmowa z Maciejem 
Czernią, kierownikiem kategorii w sieci Żabka. – Najwięcej 
czasu nam zabiera i najbardziej wciągające jest poszukiwanie 
ciekawych nowości – podał ekspert, który sam przyznał, że 
jest klientem produktów mlecznych proteinowych i vege. 
Sieć Żabka planuje rozwijać te kategorie na swoich półkach, 
oczywiście przy zachowaniu zdrowych proporcji. 

Drugi dzień kongresu Kierunek Mleczarstwo rozpoczęła 
rozmowa z Michałem Koncewiczem, pomysłodawcą i twórcą 
marki Rośleko. Jego pomysł na mleko roślinne został dobrze 
przyjęty przez klientów. – Wcześniejsze pomysły na mleko 
roślinne przypomniały napoje zbożowe. Sukces Rośleka wy-
nika z dobrego smaku i odpowiedniego marketingu – wyjaśnił 
pomysłodawca marki. 
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Po tym wegańskim akcencie kongres wkroczył  
w panel dotyczący innowacji rynkowych i technologicznych. 
Na łączach znów pojawił się prezes Sapiński z SM Mlekovita. 
Poinformował, że pilickim zakładzie spółdzielni, jako pierwsi w 
Polsce, produkują batoniki twarogowe. Prezes zapowiedział 
dalszą rozbudowę asortymentu Mlekovity m.in. o kawy 
zbożowe i lody. 

Wątek innowacji kontynuował Arkadiusz Groszewski  
z firmy Ecor. Omówił zmiany w opakowaniach do żywności, 
ich aspekt prawny i perspektywy wprowadzania nowych 
rozwiązań. Powołał się na plany Unii Europejskiej, według 
których po 2030 r. wszystkie opakowania będą musiały 
podlegać recyklingowi, być odpowiednio oznakowane,  
a laminaty PET PE itp. zostaną zastąpione opakowaniami 
jednorodnymi. W doborze nowych rozwiązań pomóc 
mogą produkty Ecor Product, które bazują na naturalnych 
składnikach. 

Kolejnym gościem kongresu, z którym rozmawiała 
Ola Wojnarowska, była Zofia Just, prezes OSM 
Czarnków. Nowością Czarnkowa jest m.in. Franuś, 
napój dla dzieci w nowatorskim opakowaniu. Podobnie 
jak w przypadku innych produktów dla dzieci, spół-
dzielnia skupia się na wysokiej jakości mleka i czystej  
etykiecie. 

Dla inwestorów szukających dodatkowego finansowania 
nowych technologii, rozbudowy zakładów czy samej promocji, 
pomoc oferował Wiesław Wasilewski (Big-Pol). To doświad-
czony specjalista w pozyskiwaniu funduszy europejskich. 

Ustawodawstwo i nowe technologie informatyczne  
a aparatura kontrolno-pomiarowa. Czy jest się nad czym zasta-
nawiać? – to tytuł wystąpienia Józefa Warechowskiego z UWM, 
którym rozpoczął panel dotyczący nowych technologii. Ekspert 
radził jak zwiększać efektywność m.in. linii produkcyjnych.

Fabian Dajnowiec, również z UWM, opowiadał z kolei co 
nowego w technologiach membranowych. Ich zastosowanie 
ma powszechniej wkroczyć do przemysłu mlecznego, gdyż 
wg. eksperta nowoczesne membrany w prosty sposób mogą 
zastąpić dotychczasowe procesy odtłuszczania, parowania 
wody, obróbki termicznej, elektrolizy czy przeprowadzenia 
procesu rozdziału, a nawet tworzenia nowego produktu. 
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Produkcja mleka UHT lepszej jakości i w niższej cenie to 
technologia, którą zaprezentował Mariusz Kłosiński z JBTC. 
Oferta JBTC dla mleczarstwa to przede wszystkim pakowarki 
proszku w różne opakowania oraz urządzenia do aseptycznej 
obróbki produktów mlecznych. Wspomniane oszczędności 
polegają m.in. na zastosowaniu spiralnych rur sterylizatorów. 
Wymagają one znacznie mniej uwagi przy serwisowaniu i są 
odporne na zatkania i niedomycia.

Ostatni ekspertem kongresu z którym przeprowadzono 
wywiad, był Ryszard Jaśkowski, prezes KZRSS Społem. 
Grupa wprowadziła niedawno markę własną. Obejmuje 
14 produktów, w tym nabiałowe. Społem poszukuje do tej 
współpracy producentów, którzy mogą dostarczyć pod 
sztandar nowej marki masło i sery twarde.

Opakowania – to tytuł ostatniego panelu Kierunku 
Mleczarstwo. Rozpoczął go Jakub Śwircz z Brandy Design, 
który omówił różnice w designie w mleczarstwie i analogach. 
Napoje roślinne zdobywają coraz szerszą grupę odbiorców. 
Tylko w 2019 r. ich udział w rynku wzrósł o 13 proc. Ta 
branża szybciej reaguje na potrzeby i trendy rynkowe, 
co ma odzwierciedlenie w opakowaniach. Komunikacja 
większości opakowań produktów mlecznych nawiązuje do 
tych samych wartości (polskość, tradycja, natura, swojskość 
etc.). Produkty roślinne, muszą się na tym tle wyróżniać. 
Tym bardziej, że są znacznie droższe od mleka. Chodzi  
o poszukiwanie nowych wartości atrakcyjnych dla klienta, 
jak np. samo opakowanie, które może być bardziej eko. 
Jakub Śwircz polecał monitoring rynku w poszukiwaniu 
wzajemnych inspiracji.

Kongres zakończył lektorat pt. Aktualne trendy ży-
wieniowe, autorstwa prof. Grażyny Cichosz. Profesor nie 
miała dobrych wiadomości dla wegan i wegetarian, którzy 
ograniczają spożycie białka zwierzęcego. Przestrzegała 
przed zbytnią ufnością i ustalaniu diety wyłącznie na rośli-
nach strączkowych, owocach i warzywach, zbożach oraz 
nasionach. Taka dieta ma swoje plusy, lecz bez dodatku 
białek zwierzęcych (np. jaj)  niesie ryzyka zachorowań np. 
na anemię czy zmiany morfologiczne w trzustce.

Kongres Kierunek Mleczarstwo było kolejnym wydarze-
niem w formule online przygotowanym przez zespół Bikotech 
i AGROindustry. Mamy nadzieję, że spełniamy tym samym 
oczekiwania naszych współpracowników, ekspertów branży 
oraz osób zainteresowanych rynkiem spożywczym. Zapra-
szamy do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach, 
również w tradycyjnym wydaniu face to face. 
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dr inż. Lech Maryniak

W ostatnich latach obserwujemy nowoczesny rozwój przemysłu spożywczego, 
nie tylko na płaszczyźnie inwestycji kapitałowych, ale również organizacyjnych. 
Optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych takich jak surowce i środki 
trwałe, ale i właściwy czas ich użytkowania, stał się już praktycznie standardem 
w przemyśle spożywczym. 

Studium przypadku z wykorzystaniem energii odparowania ciekłego azotu 

Lean  
Manufacturing
– Kaizen energetyczny w przemyśle spożywczym

Metodologia szczupłego wy-
twarzania – Lean Manufacturing 
LM jest trwale obecna w każ-
dym polskim przedsiębiorstwie 
produkcji spożywczej. Autor jest 
przekonany, że optymalne wyko-
rzystanie mediów energetyczny 
w przemyśle spożywczym może 
być również zakwalifikowane do 
systemu szczupłego wytwarzania w 
tym przemyśle. W artykule zostało 
to przedstawione jako rozszerzona 
metodologia LM wraz ze studium 
przypadku użycia chłodu z odpa-
rowania ciekłego azotu, który jest 

stosowany w procesie pakowania 
środków spożywczych jako war-
stwa ochronna. Takie innowacyjne 
podejście optymalnego wykorzy-
stania energii powinno być nazwane 
„Kaizenem energetycznym”.

  Kaizen jako fundament 
filozofii szczupłego 
wytwarzania w przemyśle 
spożywczym

Szczupłe wytwarzanie jest 
metodologią eliminacji strat oraz 
poprawy wydajności produkcji  

w przemyśle, również w przemy-
śle spożywczym. W tym miejscu 
należy przypomnieć, że głównymi 
narzędziami używanymi w systemie 
szczupłego wytwarzania są: Kaizen, 
5S, wizualizacja procesów produk-
cyjnych, standardowe procedury 
operacyjne - SOP, procedury skra-
cania czasów przezbrojeń maszyn 
i urządzeń - SMED, całkowite pro-
duktywne utrzymanie ruchu maszyn 
i urządzeń - TPM, Kanban czy Poka 
Yoke. Kaizen [3] oznacza zmianę na 
lepsze, ciągłe doskonalenie – Conti-
nous Improvement CI. Praktycznie, 
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podejście Kaizen jest również fun-
damentem Lean Manufacturing [4], 
odpowiadającym za optymalizację 
produkcji, eliminację strat oraz ciągłą 
poprawę wykorzystania dotychcza-
sowych zasobów produkcyjnych. 

Przedstawione wyżej informacje 
są jedynie przypomnieniem zasad  
i korelacji tej metodologii. Warto tu 
nadmienić, że w większości przypad-
ków Kaizen dotyczy ciągłej poprawy 
organizacji pracy również poprawy 
funkcjonalnej i operacyjnej maszyn  
i urządzeń. Metodologię Kaizen warto 
zastosować, również sformalizować 
do poprawy operacyjnej innych ob-
szarów zakładu produkcji spożywczej, 
na przykład racjonalnego wykorzysta-
nia mediów energetycznych. 

Głównymi czynnikami konku-
rencyjności produkcji spożywczej  

w Polsce są jeszcze niskie płace pra-
cowników, czasami konkurencyjne 
ceny surowców oraz sprzedaż na 
rynku lokalnym, przyzwyczajonym 
do lokalnych i tradycyjnych pro-
duktów. Równocześnie w ostatnich 
latach obserwujemy ciągły i bardzo 
wysoki wzrost cen mediów energe-
tycznych, a w szczególności cen za 
energię elektryczną. Taka sytuacja 
na pewno będzie dużym wyzwaniem 
dla konkurencyjności produkcji  
w przemyśle spożywczym w nadcho-
dzących latach w Polsce. Warto więc 
dokładnie przeanalizować łańcuch 

dostaw ze szczególnym uwzględnie-
niem jego ogniw, które są obarczone 
największym ryzykiem wzrostu cen. 
Rosnące ceny energii wydają się być 
właśnie takim ogniwem, które należy 
starannie kontrolować, proponować 
odpowiednie plany akcji i je wdrażać. 

Opierając się na powyższych 
informacjach warto wprowadzać 
metodologię Kaizen, również do 
optymalizacji zużycia mediów energe-
tycznych w sposób trwały. Jeżeli działa 
już w danym przedsiębiorstwie grupa 
Kaizen to najprościej będzie dołączyć 
do tej grupy tematykę ciągłej poprawy 
zużycia mediów energetycznych. 

Rys.1. przedstawia schemat 
postępowania zespołu Kaizen. Na 
początek należy powołać zespół 
niezbędnych oraz odpowiednio 
przygotowanych do tego celu pra-

cowników, mogących brać udział  
w takim przedsięwzięciu. Na sche-
macie zaznaczono tą czynność  
w postaci skrótu ‘’zaangażowanie 
pracowników”. Najbardziej stałym 
elementem tego procesu jak i pracy 
danego zakładu produkcji spożyw-
czej jest „konserwacja instalacji”. 
Chodzi tu o kontrolę właściwej pracy 
maszyn i urządzeń, zwanych często 
instalacją. Jeżeli podczas  kontroli 
zostaną wykryte nieprawidłowości 
(abnormalities) od ustalonych pa-
ramentów operacyjnych, należy je 
niezwłocznie wyeliminować, zmniej-

szając ich negatywny wpływ na pracę 
zakładu. Kolejnym elementem będzie 
„ciągła poprawa procesu”. Proces 
wykorzystania mediów energetycz-
nych w przemyśle spożywczym, 
oprócz części stałej, posiada także 
część zmienną. Na część zmienną 
mają też wpływ zmiany technologii 
produkcji, co daje możliwości ciągłej 
poprawy procesu. Wydaje się, że 
gdy wszystkie środki organizacyjne 
zostaną już wyczerpane - należy 
wprowadzać „inwestycje kapitało-
we”. Inwestycje takie powinny być 
uzasadniane potrzebą poprawy 
użyteczności danego zakładu pro-
dukcji spożywczej. Należy jej również 
wykonywać w sposób hybrydowy. 
Na przykład, wprowadzanie zmiany 
technologii produkcji z jednoczesną 
optymalizacją zużycia mediów ener-
getycznych przez tą technologię. 
Przedstawiony tu proces jest ciągły, 
może podlegać wielu iterakcjom,  
w tym przypadku „ciągłemu doskona-
leniu w optymalizacji zużycia energii”. 
 Na koniec tej części artykułu 
należy postulować o jak najszybsze 

Kupując azot w stanie ciekłym płacimy również za 
energię jego skraplania. W tradycyjnym podejściu 
produkcyjnym część tej energii w postaci chłodu 

jest bezpowrotnie tracona w procesie 
odparowania atmosferycznego. W studium 

przypadku pokazano możliwości odzysku takiego 
chłodu, a przez to oszczędności.

Rys. 1.  
Schemat postępowania grupy „Kaizen energetyczny” 

w zakładzie produkcji spożywczej.  
Źródło: Opracowanie własne
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wprowadzenie grupy zadaniowej 
Kaizen w każdym zakładzie, w którym 
jej jeszcze nie ma. Na początek warto 
wykonać audyt energetyczny zakładu 
[5], który w dokładny sposób pokaże 
możliwości poprawy zużycia mediów 
wraz z planem wdrożenia. 

  Kaizen energetyczny – 
studiom przypadku  
z wykorzystaniem energii 
odparowania azotu do 
dalszego chłodzenia 
procesowego w zakładzie 
produkcyjnym

W różnych gałęziach przemysłu 
spożywczego azot jest powszech-
nie stosowany jako gaz obojętny, 
chroniący pakowany produkt przed 
negatywnym wpływem powie-
trza. Tlen, jako składnik powietrza,  
w wielu przypadkach powoduje 
obniżenie jakości pakowanych pro-
duktów poprzez ich utlenianie, czyli 

zmianę ich właściwości, trwałości 
a w szczególności smaku. Azot ga-
zowy jest wprowadzany do części 
procesowej produkcji spożywczej 
jak i do opakowań. Azot do zakła-
dów produkcyjnych jest dowożony 
w postaci płynnej. Następnie, przez 
pobranie ciepła z atmosfery a oddane 
do niej chłodu, zmienia swój stan z 
płynnego na gazowy. Do tego celu 
wykorzystywane są parownice, 
zazwyczaj dwie, działające szere-
gowo. Taka konfiguracja ma zwią-

zek z warunkami atmosferycznymi  
w danej porze roku. Jest to trady-
cyjna metoda zmiany fazy ciekłej 
w gazową azotu, nie zmieniana od 
szeregu lat. Patrząc na oszronione, 
a czasem i na oblodzone parownice 
widzimy, że jest duża szansa wykorzy-
stania tak generowanego bezproduk-
tywnie chłodu do innych procesów 
produkcyjnych a nawet klimatyzacji 
pomieszczeń produkcyjnych.  

Pracując w zakładach przemysłu 
spożywczego autor wielokrotnie usi-
łował wykorzystać chłód generowa-
ny przez parownice ciekłego azotu, 
jednak nie było w tamtym czasie 
tak wykonanego do tego celu wy-
miennika ciepła. W obecnym czasie 
jest możliwość pozyskania takiego 
wymiennika [1], [2] używanego do 
odebrania energii z odparowywane-
go azotu. 

Na Rys.2. przedstawiono przy-
kładowy schemat ideowy instalacji  

azotu z jego dalszym wykorzy-
staniem do produkcji spożywczej 
w tym z wykorzystaniem chło-
du podczas jego odparowania.  
W tradycyjnych instalacjach ciekły 
azot ze zbiornika magazynowego jest 
tłoczony zazwyczaj do dwóch parow-
nic atmosferycznych, wykorzystują-
cych ciepło otoczenia do procesu jego 
odparowania. Następnie azot w fazie 
gazowej jest dostarczany do dalszych 
procesów produkcyjnych. Chłód 
generowany w procesie odparowania 
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CEUI  Continous Energy Usage 
Improvement – ciągłe doskonalenie 
w optymalizacji zużycia energii 

CI  Continuous Improvement – ciągłe 
doskonalenie

CO2 Carbon Dioxide – dwutlenek 
węgla

KAIZEN (jap. Kai – zmiana, Zen – 
dobrze) jest koncepcją ciągłego 
doskonalenia, usprawniania, także 
poprawiania zużycia mediów 
energetycznych

KANBAN  (jap. „spis widoczny”) jest 
koncepcją opierającą się na 
poszczególnych kartach wyrobów, 
ich cyrkulacji i analizie, polega 
na takim organizowaniu procesu 
wytwórczego, aby każda komórka 
organizacyjna produkowała 
dokładnie tyle, ile w danej chwili 
jest potrzebne

LM  Lean Manufacturing – szczupłe 
wytwarzanie, szczupła-oszczędna 
produkcja

N2 Nitrogen – azot 

POKA 
YOKE (jap. Poka - błędy, Yokeru - 

zapobieganie) jest metodą 
zapobiegania popełniania błędów 

SMED Single Minute Exchange of Dies 
– skracanie czasów przezbrojeń 
maszyn i urządzeń

SOP Standard Operation Procedure 
– standardowa procedura 
operacyjna

TPM Total Productive Maintenance 
- całkowite produktywne 
utrzymanie ruchu maszyn i 
urządzeń

URE Urząd Regulacji Energetyki

5S Sort, Set in order, Shine, 
Standardize, Sustain - Sortowanie, 
Systematyka, Sprzątanie, 
Standaryzacja, Samodyscyplina.

W ostatnich latach obserwujemy ciągły i bardzo 
wysoki wzrost cen mediów energetycznych, a w 
szczególności cen za energię elektryczną. Taka 

sytuacja na pewno będzie dużym wyzwaniem dla 
konkurencyjności produkcji w przemyśle spożywczym.
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ciekłego azotu jest bezpowrotnie 
tracony do atmosfery. W zmody-
fikowanej instalacji zastosowano 
współbieżny wymiennik ciepła: ciekły 
azot – roztwór glikolu (52% roztwór 
glikolu propylenowego z wodą). Roz-
twór glikolu przejmuje chłód genero-
wany podczas odparowania ciekłego 
azotu i dalej przekazuje go instalacjom 
procesowym lub klimatyzacyjnym 
w zakładzie produkcji spożywczej. 
Tradycyjne parownice ciekłego azotu 
zostają jako zabezpieczenie na czas 
przeglądu wymiennika: ciekły azot – 
roztwór glikolu. Jeżeli jest potrzeba, 
instalacja glikolu jest podłączona do 
istniejącego tradycyjnego systemu 
chłodniczego w celu ewentualnej 
poprawy termicznych parametrów 
tego roztworu. 

Przedstawione w artykule roz-
wiązanie zostało wykonane pilotażo-
wo oraz pomyślnie przetestowane  
w zakładzie produkcji karmy sypkiej dla 
zwierząt domowych. Jednak czy było 
to uzasadnione ekonomicznie?  Tab.1. 
przedstawia obliczenia techniczno-
-ekonomiczne tego rozwiązania. 

Rys. 2.  
Schemat instalacji chłodzenia roztworu glikolu dalej wykorzystanego w zakładzie 

przetwórstwa spożywczego jako medium chłodnicze. Proces odbywa się w wymienniku 
ciepła, pozwalającym odparować ciekły azot przez wymianę ciepła z roztworem glikolu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1] i [2]. 

Tab. 1.  
Obliczenia techniczno-ekonomiczne instalacji odzysku chłodu z odparowania ciekłego 

azotu z udziałem 52% glikolu propylenowego. Źródło: Opracowanie własne.

A Zużycie azotu 300 [Nm3/h]
B Czas pracy w godzinach w ciągu 1 roku 8760 [h/rok]
C Moc chłodnicza uzyskiwana z odparowania azotu 0,125 [kW/Nm3]
D Współczynnik konwersji 0,400 [-]
E Koszt energii elektrycznej 0,371 [PLN/kWh]
F Współczynnik emisji CO2 [7] 0,719 [kg CO2/kWh]

G=AxC Energia termiczna uzyskana z odparowania azotu 37,50 [kWh]
H=GxD Energia elektryczna odpowiednio przeliczona 15,00 [kWh]

I=BxH Oszczędności energii bez uwzględnienia pracy pomp 131400 [kWh]
J=IxE Oszczędności bez uwzględnienia pracy pomp 48749 [PLN/rok]
K Ilość energii pobieranej przez pompy 24509 [kWh]
L Koszt pracy pomp 9093 [PLN/rok]

M=I-K Całkowite oszczędność energii 106891 [kWh]
N=MxE Całkowite oszczędności 39657 [PLN/rok]
O=MxF Zmniejszenie emisji CO2 77 [T/rok]

DANE:

OBLICZENIA:
Teoretyczna ilość energii, jaką możemy pozyskać z 300 Nm3 w czasie 1 godziny

Zyski energetyczne oraz zmniejszenie emisji w ciągu 1 roku

WYNIKI:

analiza ekspercka
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Do obliczeń przyjęto dane przed-
stawione w sekcji DANE, tabeli 
Tab.1. Kluczowymi danymi są za-
kresy mocy chłodniczej, uzyskiwanej  
z odparowania azotu ciekłego, czyli 
0,125 [kW/Nm3]. Pisząc wprost, 
kupując ciekły azot używany później  
w fazie gazowej do produkcji spo-
żywczej, kupujemy zawarty w nim 
chłód, który należy wykorzystać. 
W sekcji OBLICZENIA pokazano 
ilość energii chłodniczej do dal-
szego wykorzystania w procesach 
produkcyjnych zakładu. W sekcji 
WYNIKI przedstawiono efekty koń-
cowe projektu w postaci: całkowitych 
oszczędności energii, całkowitych 
oszczędności pieniężnych oraz 
redukcji emisji dwutlenku węgla 
CO2 do atmosfery. Redukcję takiej 
emisji obliczono na podstawie nie-
zużytej ilości energii elektrycznej 
oraz współczynnika emisji CO2 z 
produkowanej kilowatogodziny 
[kWh] energii elektrycznej w polskiej 
energetyce zawodowej [7]. 

Chłód generowany przez odpa-
rowujący ciekły azot został wyko-
rzystany w instalacji klimatyzacyjnej 
na pakowalni gotowego produktu,  
w zakładzie produkującym karmę 
sypką dla zwierząt domowych. 
Należy tu nadmienić, że wymiennik 
ciepła, wymieniający ciepło między 
ciekłym azotem a roztworem glikolu 
propylenowego o mocy technicznej 
40kW przynależał do instalacji maga-
zynowania ciekłego azotu. Sumując 
koszty wynajmu wspomnianego 
wymiennika oraz jego eksploatację, 
dodając do tego również koszty in-
stalacji chłodzenia hali produkcyjnej, 
zwrot z przedstawionej inwestycji 
w tym projekcie kształtował się na 
poziomie nieco ponad 3 lat. Jeżeli 
uwzględni się roczne podwyżki cen 
energii na poziomie kilkunastu pro-
cent rocznie - inwestycja taka stanie 
się jeszcze bardziej atrakcyjna.

Fot.1. przedstawia oszronione 
parownice atmosferyczne azotu 
przed inwestycją w odzysk chłodu 

z odparowania ciekłego azotu. Takie 
oszronienie zwiększa ilość wilgoci 
w okolicy instalacji azotu, co może 
wpływać niekorzystnie na warunki 
higieniczne w danym zakładzie.  Na-
tomiast Fot.2. przedstawia instalację 
parownic po instalacji wymiennika 
odparowującego ciekły azot oraz 
52% roztworu glikolu propyleno-
wego o mocy technicznej 40kW. 
Widzimy zupełny brak oszronienia 
parownic. Funkcję odzysku chłodu 
z procesu odparowania ciekłego 
azotu przejął zaizolowany wymiennik 
współbieżny przedstawiony na Fot.3.

  Warto zapamiętać
Metodologia szczupłego wytwa-

rzania – Lean Manufacturing LM jest 
już praktycznie obecna w każdym 
polskim przedsiębiorstwie produkcji 
spożywczej. Ważnym jest jej ciągłe 
doskonalenie i rozszerzanie na inne 
obszary produkcji. Przykładem takie-
go podejścia jest „Kaizen energetycz-
ny”, pozwalający wykorzystać nowe 

Fot. 1.  
Parownice atmosferyczne ciekłego azotu. Widoczne znaczące 
oszronienie parownic. Rozwiązanie tradycyjne i powszechne  
w przemyśle spożywczym.                                       

Fot. 2.  
Parownice atmosferyczne ciekłego azotu po zastosowaniu 
wymiennika ciepła ciekłego azot z wykorzystaniem 52% roztworu 
glikol propylenowy z wodą.  Widoczny brak oszronienia parownic. 
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pomysły w optymalizacji zużycia 
mediów energetycznych.

W artykule przedstawiono stu-
dium przypadku z wykorzystaniem 
chłodu generowanego w procesie 
odparowania ciekłego azotu do fazy 
gazowej tak, żeby dalej go używać 
do procesów produkcyjnych w prze-
myśle spożywczym. Kupując azot 
w stanie ciekłym płacimy również 
za energię jego skraplania. W tra-
dycyjnym podejściu produkcyjnym 
część tej energii w postaci chłodu 
jest bezpowrotnie tracona w proce-
sie odparowania atmosferycznego.  
W studium przypadku pokazano 
możliwości odzysku takiego chłodu, 
a przez to oszczędności w postaci 
pieniężnej. Dodatkowo nie używając 
energii elektrycznej do produkcji 
takiej ilości chłodu procesowego jest 
redukcja emisji dwutlenku węgla, któ-
ry by powstał przy produkcji tej ilości 
energii w energetyce zawodowej. 

Chłód odzyskany w procesie od-
parowania - wymiany ciepła między 

azotem w postaci ciekłej a roztwo-
rem wodnym glikolu propylenowe-
go może być dalej wykorzystany  
w procesach produkcji spożywczej. 
W zależności od zakresu a tym 
samym kosztu instalacji używa-
jącej roztwór glikolu do dalszych 
procesów chłodniczych, spłata 
takiej inwestycji może być zmienna.  
W przypadku inwestycji chłodzenia 
hali produkcji karmy sypkiej dla 
zwierząt domowych spłata wynosiła 
nieco ponad 3 lata.

Dodatkowo warto ubiegać się 
w Urzędzie Regulacji Energetyki 
o wydanie świadectwa efektyw-
ności energetycznej dla tego typu 
inwestycji. Świadectwa efektywności 
energetycznej zwane „Białymi Certy-
fikatami” dają szansę uatrakcyjnienia 
takiego przedsięwzięcia w formie 
jednorazowego zwrotu części kosz-
tów z takich inwestycji.

Należy również wspomnieć, że 
jeżeli zakład produkcyjny wykorzy-
stuje inne gazy procesowe, kupo-

wane w postaci płynnej a później 
wykorzystuje je w fazie gazowej 
warto również wykorzystać chłód 
generowany w takim procesie. Przy-
kładem takiego gazu jest dwutlenek 
węgla CO2, stosowany intensywnie 
w produkcji napojów gazowanych. 

Na koniec artykułu trzeba nad-
mienić, że Kaizen jest koncepcją cią-
głego doskonalenia, usprawniania, 
także poprawiania zużycia mediów 
energetycznych wraz z redukcją 
emisji gazów cieplarnianych. Warto, 
aby taka metodologia ciągłego do-
skonalenia i oszczędności mediów 
energetycznych zagościła na stałe 
w naszych zakładach.
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Fot. 3.  
Współbieżny wymiennik ciepła przeznaczony do odparowania  
ciekłego azotu z wykorzystaniem 52% roztworu  
glikol propylenowy z wodą.                                                                             
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  Przykłady  
zastosowania glonów

Glony w dogodnych warunkach 
potrafią w bardzo szybkim tempie się 
namnażać [7],  a biotechnologię opartą 
na wykorzystaniu glonów i sinic określa 
się jako niebieską biotechnologię [4]. 
Wykorzystuje się je w produkcji żywno-
ści, paszy dla zwierząt, jako suplementy 
diety, kosmetyki i barwniki. Wytwarza 
się olej z glonów z przeznaczeniem 
jako paliwo do silników [6]. Jednak 
obecnie ten kierunek wykorzystania 
glonów wymaga weryfikacji, ponieważ 
najważniejszym zagadnieniem jest 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. 
Należy podkreślić, że niekontrolowany 
rozwój glonów w środowisku natural-
nym stwarza również wiele problemów. 
[5].  Są także przykłady pozytywnej roli 
glonów przy oczyszczaniu wody [13]. 
Dotyczy to także oczyszczania ścieków. 

Proces sekwestracji CO2 z gazów spalinowych 
i przy wykorzystaniu ścieków  
z zakładów mleczarskich

W ubiegłym wieku bardzo popularnymi 
obiektami do oczyszczania ścieków 
były stawy, w których rozwijały się 
glony. Bardzo często stosowano je jako 
urządzenie zabezpieczające odbiornik, 
do którego odprowadzano ścieki po 
mechanicznym lub po mechaniczno-
-biologicznym oczyszczeniu [12]. 

  Przykłady zastosowania 
glonów do oczyszczania 
ścieków mleczarskich

Bardzo oryginalna nowatorska tech-
nologia zastosowania biomasy glonowej 
do biodegradacji permeatu po ultrafil-
tracji serwatki została przedstawiona 
w pracy doktorskiej [1]. Autor wykazał, 
że można wykorzystać biomasę glonów 
do obniżenia koncentracji związków 
biogennych zawartych w permeacie 
serwatkowym. Badania innych autorów 

dotyczyły możliwości oczyszczania 
ścieków mleczarskich zarówno ścieków 
surowych - przed biologicznym oczysz-
czaniem, po biologicznym oczyszcza-
niu jak i wstępnie podczyszczanych  
w reaktorach beztlenowych. Surowe 
ścieki mleczarskie użyto w hodowli 
mikroglonów Chlorella sp.. [3]. Autorzy 
innego eksperymentu przeprowadzo-
nego w skali laboratoryjnej zastosowali  
w celach porównawczych różne sub-
stancje jako pożywki. [2]. 

  Przykłady zastosowania 
glonów do usuwania CO2  
z gazów 

Liczne badania potwierdziły moż-
liwość sekwestracji ditlenku węgla 
przez glony w reaktorach z glonami. 
[10]. Jednak konwencjonalne me-
tody polegające na wykorzystaniu  

Mirosław Krzemieniewski, Hubert Kowalski [1]

[1] Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Geoinżynierii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiele krajów przyjęło w swoich planach gospodarczych wieloletnie programy, w których 
zakłada się znaczące obniżenie emisji CO2 do atmosfery. Aby temu sprostać poszukuje się 
nowych technik do usuwania CO2 ze spalin i gazów odlotowych pochodzących z różnych 
sektorów przemysłu. Takim alternatywnym rozwiązaniem, niepolegającym na mechanizmie 
fizycznego magazynowania lecz na procesie przekształcania CO2 w jedną z form biomasy 
jest biologiczna sekwestracja przez mikroglony w fotobioreaktorach. Tego typu technologie 
powinny znaleźć szerokie wsparcie w ramach nowego programu jakim jest Zielony Ład. 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/biotechnology_pl
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rys.1 Fotobioreaktor do biosekwestracji CO2 z unieruchomioną biomasą glonów lub sinic. 

 

 

fot.1 Konstrukcja reaktora w skali laboratoryjnej z wypełnieniem w postaci płaskich dysków o 
średnicy 200mm. 

zbiorników wodnych wymagają bar-
dzo dużych powierzchni terenów, 
nawet wtedy gdy zostaną włączone do 
układu technologicznego dodatkowe 
urządzenia w postaci fotobioreaktorów 
[15], [9]. Podejmowano również próby 
zastosowania reaktorów rurowych, 
opisanych w naukowej literaturze 
pod nazwą Tubular Photobioreactors. 
Konstrukcje i prowadzone technologie 
posiadają zastrzeżenia patentowe 
na przykład DE 29706379,0; EP 
0968273. Jednak nawet w niewielkich 
instalacjach należało zamontować 
rury o długości od kilkuset metrów do  
kilkuset kilometrów [16].

Natomiast całkowicie odmienną 
w stosunku do znanych rozwiązań 
konstrukcyjnych jest fotobioreaktor do 
biosekwestracji CO2 z unieruchomioną 
biomasą glonów lub sinic zastrzeżony 
w Polsce, w Unii Europejskiej oraz  
w kilku innych krajach [8]. Wynalazek, 
dzięki swojej konstrukcji, zakłada 
uzyskanie bardzo wysokiej koncentracji 
biomasy glonów czy sinic poprzez jej 
unieruchomienie w kapsułkach [  1]. 

Urządzeniem, w którym w układzie 
technologicznym występuje jednocze-
śnie proces biologicznego oczyszczania 
ścieków przy udziale głównie bakterii 
tlenowych oraz proces hodowli glonów 
jest reaktor algaewheel. [14]. Pier-
wowzorem konstrukcyjnym dla tego 
rozwiązania były biologiczne złoża 
tarczowe, które były także stosowane 
w Polsce. Wciąż zalecane są jako 
najlepsze urządzenie do oczyszczania 
wody z hodowli ryb. [11].

  Koncepcja konstrukcyjna  
i technologiczna reaktora do 
symultanicznej sekwestracji 
CO2 i biodegradacji 
zanieczyszczeń 

Autorskie proponowane rozwiązanie 
w zakresie podstawowych elementów 
konstrukcyjnych i technologicznych 
reaktora oparte zostało na założeniu, 
że praca reaktora powinna zapewnić 
przede wszystkim wysoką skuteczność 
usuwania CO2 z gazów dopływających 
do reaktora. Jednocześnie nakłady 

energetyczne niezbędne dla prawi-
dłowego funkcjonowania reaktora 
nie mogą być większe od zysków  
z eksploatacji reaktora. W urządzeniu 
należy zapewnić prawidłowy rozwój 
glonom i sinicom przytwierdzonym do 
powierzchni wypełnienia, szczególnie 
pod kątem dostarczania odpowiedniej 
ilości energii świetnej. Przyjęto również, 
że powinien to być reaktor wielosek-
cyjny. Pierwsza konstrukcja reaktora  
w skali laboratoryjnej miała wypełnienie 
w postaci płaskich dysków o średnicy 
200mm, wykonanych z przezroczystego 
plastiku. Dyski ułożono jeden nad 
drugim w obudowie w postaci plasti-
kowej przezroczystej rury. Powietrze 
atmosferyczne lub jego mieszanina z 
dwutlenkiem węgla płynęło od dołu 
do góry, a pożywka w przeciwległym 
kierunku. Wokół obudowy po jego 
zewnętrznej stronie umieszczono diody 
led tak, aby światło wnikało głównie do 
wolnych przestrzeni pomiędzy półkami. 
Fot.1. W badaniach wykorzystano 
biomasę glonów i sinic słodkowodnych 
i słonowodnych z własnych hodowli. 
Pożywki przygotowywano według 
receptury CCAP  [17]. Dozowano gaz 
jako mieszaninę gazu, składającego się 
z powietrza atmosferycznego i CO2 oraz 
czystego CO2. Udział CO2 w objętości 
gazu wynosił średnio 4%, 14%, 40%  

 

rys.1 Fotobioreaktor do biosekwestracji CO2 z unieruchomioną biomasą glonów lub sinic. 

 

 

fot.1 Konstrukcja reaktora w skali laboratoryjnej z wypełnieniem w postaci płaskich dysków o 
średnicy 200mm. 

Rys. 1. 
Fotobioreaktor  
do biosekwestracji 
CO2 z unieruchomioną 
biomasą glonów  
lub sinic

Fot. 1. 
Konstrukcja reaktora 
w skali laboratoryjnej 
z wypełnieniem  
w postaci płaskich 
dysków o średnicy 
200mm
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gazy spalinowe z generatora prą-
dotwórczego zasilanego biogazem  
z ZKF oczyszczalni ścieków.  Natomiast  
w miejskiej ciepłowni pobierano gazy 
spalinowe z kanału odprowadzającego 
gazy po spalenie węgla kamiennego. 
Odcinek przewodu doprowadzającego 
gazy spalinowe w ciepłowni do stano-
wiska badawczego był długi i w ten 
sposób obniżono temperaturę gazów. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że  
w gazach spalinowych odprowadza-
nych z generatora prądotwórczego nie 
zmieniała się zawartość CO2. W ciągu 
trzech miesięcy trwania eksperymentu 
pobrane próbki gazów spalinowych  
w swojej objętości zawierały 14% CO2. 
Parametrem, którego wartości zmienia-

no w czasie badań, była ilość dozowa-
nych gazów spalinowych. Stwierdzono, 
że każdy wzrost ilości dozowanych 
gazów spalinowych powodował wzrost 
ilości CO2 w odpływie. W miejskiej cie-
płowni pożywką były odcieki po filtracji 
osadów przefermentowanych i były 
one sukcesywnie dowożone z miejskiej 
oczyszczalni ścieków. Zauważono, że 
tworzy się konsorcjum błony składającej 
się z glonów, sinic i bakterii. Przyrosty 
biomasy były bardzo duże. Efekty 
oczyszczania gazów spalinowych były 
zbliżone do wartości jakie osiągnięto  
w czasie oczyszczania gazów z agre-
gatu prądotwórczego.

Na podstawie przeprowadzonych 
badań przy użyciu wymienionych 
reaktorów oraz badań dodatkowych 
mających na celu sprawdzenie sposobu 
dostarczania światła na powierzchnię 
wypełnień stworzono koncepcję reak-
tora działającego w skali technicznej. 
Jest to Bioreaktor, który ma obudo-
wę w kształcie prostopadłościanu,  
a wewnątrz podzielony jest na sekcje 
przegrodami. W każdej sekcji znajduje 
się wypełnienie, a nad wypełnie-
niem pod zadaszeniem obudowy  
umieszczone są zraszacze pożywki. 
Na dwóch przeciwległych bokach 
obudowy zamontowane są urządze-
nia do naświetlania . Wymiarując 
urządzenie przyjęto, że objętość CO2  
w gazach odprowadzanych z bioreak-
tora jest o 80% mniejsza w stosunku do 
gazów odprowadzanych z generatorów 
prądotwórczych. Jednostkowa objętość 
reaktora w stosunku do ilości wprowa-
dzanych gazów spalinowych w ciągu 
doby wynosi 0,06 m3 obj. reaktora / m3 
biogazu. Energia świetlna dostarczana 
jest diodami led o jednostkowej zainsta-
lowanej mocy w stosunku do objętości 
reaktora 0,2 kW/ m3 obj. reaktora. Przy-
jęto również, że zatrzymany w reaktorze 
CO2 zostanie wbudowany w biomasę 
glonową, a powstałą biomasę glonową 
wykorzysta się do dodatkowej produkcji   

fot.2 Pionowo ułożone płytki z przytwierdzoną biomasą glonową 

 

  

fot.3 Reaktor wielosekcyjny do biosekwestracji dwutlenku węgla. 

i 100% ale jednocześnie proporcjonal-
nie do podanych wartości zmniejszano 
ilości dozowanego gazu.. Udział CO2  
w objętości gazu oczyszczonego wahał 
się od 1% do 8%. Ponadto stwierdzono, 
że większe ilości CO2 usuwano im 
mniejsze ilości gazu dopływało do 
reaktora i jednocześnie udział CO2  
w objętości gazu był większy.

Wyniki badań stanowiły wytyczne 
do zaprojektowania i wybudowania 
nowego reaktora. Jego głównym 
elementem technicznym i techno-
logicznym były pionowo ustawione 
płytki jako wypełnienie, na powierzchni 
których rozwijała się biomasa glonów 
i sinic Fot. 2 Wypełnienia znajdowały 
się w czterech pojemnikach. Fot. 3. 
 Pożywką były ścieki miejskie. Do 
badań pobierano ścieki z następu-
jących miejsc: odpływające z osad-
nika wstępnego, po biologicznym 
oczyszczeniu z osadnika wtórnego 
oraz odcieki z procesu odwadniania 
osadów przefermentowanych. Stano-
wisko badawcze zamontowane było 
w miejskiej oczyszczalni ścieków,  
a następnie w miejskiej ciepłowni.  
W oczyszczalni ścieków oczyszczano 

  

fot.2 Pionowo ułożone płytki z przytwierdzoną biomasą glonową 

 

  

fot.3 Reaktor wielosekcyjny do biosekwestracji dwutlenku węgla. 

Fot. 2. 
Pionowo 

ułożone płytki z 
przytwierdzoną 

biomasą glonową

Fot. 3. 
Reaktor 
wielosekcyjny do 
biosekwestracji 
dwutlenku węgla
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biogazu, który zostanie skierowany do 
generatorów prądotwórczych. Zapro-
ponowany układ technologiczny będzie 
generował dodatkowe ilości biogazu,  
a po spaleniu w generatorach powstaną 
również dodatkowe ilości CO2, z którego 
należy wytworzyć dodatkową biomasę 
glonową. Większe ilości wytworzonego 
biogazu powodują, że jednostkowa 
objętość reaktora w stosunku do ilości 
wprowadzanych gazów spalinowych 
w ciągu doby musi ulec zwiększeniu  
z 0,06 m3  do 0,08 m3 obj. reaktora / m3 

biogazu. Opierając się na dotychczas 
przeprowadzonych eksperymentach 
przyjęto w założeniach, że tempera-
tura wewnątrz reaktora nie powinna 
przekraczać 350C. Jeżeli ilość biogazu 
powstająca w komorze fermentacyjnej 
wynosi 1000m3/d, to objętość reaktora 
po uwzględnieniu dodatkowych ilości 
biogazu wyniesie 80m3. Natomiast 
moc zainstalowanych diod led 16kW. 
Należy podkreślić, że istotnym ele-
mentem w proponowanym reaktorze 
jest dostarczanie odpowiedniej ilości 
pożywki w postaci ścieków. Im większa 
są ilości dozowanych ścieków, tym 
sprawniejszy będzie proces usuwania 
dwutlenku węgla. Nowe porcje do-
pływających ścieków przyczynią się 
do obniżenia w pożywce zawartości 
tlenu wytwarzanego przez glony. Jest 
to ważne szczególnie w ostatnich 
sekcjach reaktor kiedy w oczyszczanym 
gazie ilości dwutlenku węgla są małe, 
natomiast znacząco zwiększy się 
koncentracja tlenu. Przyjęto, że reaktor 
powinien być zasilany nową porcją 
ścieków w ilości 0,5m3/ 1m3 biogazu. 
Obniżenie zanieczyszczeń w dozowa-
nych ściekach w dużym stopniu zależy 
od ilości wprowadzanych ścieków, od 
koncentracji zanieczyszczeń. Dla tak 
podanej proporcji pomiędzy dozowa-
nymi ściekami a ilością biogazu można 
uzyskać obniżenie związków węgla  
w wysokości 40%, fosforu w wysokości 
55%, a związków azotu 60%.

  Podsumowanie

W związku z wysokim poziomem 
emisji CO2 na świecie, poszukiwane są 
efektywne metody redukcji szkodliwych 
gazów wydzielanych w wyniku działal-
ności człowieka. Jeden ze sposobów 
zakłada wykorzystanie glonów, które 
w procesie fotosyntezy przy udziale 
światła przekształcają dwutlenek węgla 
w związki organiczne. Według tej 
zasady skonstruowano fotobioreaktor 
do przemysłowej biosekwestracji1 
dwutlenku węgla (ditlenku węgla)  
z unieruchomioną biomasą glonów lub 
sinic. Urządzenie może być stosowane 
w obiektach przemysłowych poprzez 
doprowadzenie do niego gazów boga-
tych w dwutlenek węgla.  Jednocześnie 
przyjęto, że pożywką dla glonów i sinic 
mogą być różne ścieki, szczególnie te, 
które zawierają duże ilości dostępnych 
związków biogennych. Jest to fotobio-
reaktor zamknięty pozwalający w pełni 
kontrolować hodowlę glonów lub sinic. 
Regulacji podlega stężenie światła, czas 
naświetlania, temperatura, wartość 
odczynu, czystość hodowli oraz czas 
życia wybranego szczepu glonów.  
W przeprowadzonych eksperymentach 
korzystano z glonów z własnej hodowli 
, którą pozyskiwano z powierzchni 
obudowy innych reaktorów, które 
rozwijały się w środowisku mającym 
temperaturę około 300C. Oznacza to, 
że w przyszłości kiedy zastosuje się 
szczepy glonów i sinic tolerujących 
wyższe temperatury dopływającego 
gazu ,będą mogły dopływać gazy  
o temperaturze sięgającej 550C. Powin-
no się w ten sposób zmniejszyć koszty 
eksploatacyjne oraz powinno uzyskać 
się  wyższe sprawności procesu se-
kwestracji  dwutlenku węgla. Należy 
jednoznacznie podkreślić inne korzyści 
jak odzyskanie związków biogennych 
ze ścieków. obniżenie koncentracji 
zanieczyszczeń w ściekach, ich dodat-
kowe natlenienie tlenem dostarczanym 
przez glony.
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analiza ekspercka

dr inż. Lech Maryniak

W obecnej chwili dużej konkurencji sprzedaży na rynku dóbr szybkozbywalnych 
FMCG (Fast Moving Consumers Goods) analiza łańcucha dostaw pod kątem 
tworzenia jak najwyższych wartości a pozbywania się wszelkich nieefektywności 
(Muda), wydaje się być bardzo zasadne. 

Lean  
Manufacturing
Studium przypadku wprowadzenia TPM

Opisany w artykule system całko-
witego produktywnego utrzymania 
ruchu maszyn i urządzeń – TPM 
(Total Productive Maintenance) jest 
trzonem szczupłego wytwarzania 
LM (Lean Manufacturing) dóbr 
konsumpcyjnych w przemyśle [1], 
także spożywczym. Tak zwana 
koncepcja „zorientowana na zero” 
jest szczególnie istotna dla prze-
mysłu spożywczego. Składowymi 
tej koncepcji [7],[8],[9] są:
•     „Zero awarii” maszyn i urządzeń 

produkcyjnych, zapewniających 

ciągłą bezawaryjną produkcję 
dób konsumpcyjnych;

•     „Zero defektów jakościowych”, 
dążenie do produkcji bez wytwa-
rzania braków produkcyjnych;

•     „Zero wypadków” załogi obsłu-
gującej wspomniane maszyny  
i urządzenia.

Zaprezentowane tu składowe są 
podstawowymi celami szczupłego 
wytwarzania – LM ale i również 
systemu całkowitego produktyw-
nego utrzymanie ruchu maszyn  

i urządzeń – TPM (Total Productive 
Maintenance). 

W artykule autor pragnie po-
dzielić się swoimi doświadczeniami 
jako leader wprowadzający TPM  
w jednym z wiodących zakładów 
produkcji karmy sypkiej dla zwie-
rząt domowych w Polsce.

  Całkowite produktywne 
utrzymanie ruchu – TPM

Przedsiębiorstwa, również te 
produkcji spożywczej, o dużym 
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stażu produkcyjnym zapewne prze-
chodziły przez etapy ewolucyjne 
wprowadzania oraz zaawansowa-
nia systemów utrzymania ruchu  
w których dominują [7],[8]:
•     Etap 1 – utrzymania ruchu kon-

centrującego się na naprawach 
poawaryjnych w celu szybkiego 
dojścia do stanu początkowego, 
czyli BDM (Breakdown Main-
tenance);

•     Etap 2 – zapobiegawcze utrzy-
manie ruch, koncentrujące się 
na zapobieganiu występowania 
awarii, czyli PM (Preventive 
Maintenace);

•     Etap 3 – całkowite produktyw-
ne utrzymanie ruchu maszyn  
i urządzeń jako metoda służąca 
zapewnieniu maksymalnej efek-
tywności maszyn i urządzeń. 
Efektywność ta rozumiana jest 
jako maksymalne wykorzystanie 
dostępnego czasu maszyny 
do produkcji wyrobów dobrej 
jakości, czyli TPM (Total Pro-
ductive Maintenece). Istotną 
częścią TPM jest wspomniany 
już wyżej PM.

Jak przedstawia literatura [2], 
TPM jest systemem zazwyczaj 
złożonym z ośmiu filarów, opartym 
na podstawie 5S. Głównymi filarami 
tak zwanej „świątyni TPM” są: au-
tonomiczne utrzymanie ruchu - AM 
(Autonomous Maintenance), ciągłe 
doskonalenie, prewencyjne utrzy-
manie ruchu zwane też konserwacją 
zapobiegawczą - PM (Preventive 
Maintemance), zarządzanie parkiem 
maszynowym, również plano-
wanie instalacji nowych maszyn 
i urządzeń, zapewnienie jakości 
produkowanych dóbr, szkolenia 
oraz bezpieczeństwo i higiena pracy 
wraz z ochroną środowiska. 

Efektywne wprowadzenie syste-
mu TPM, przynoszącego wymierne 
rezultaty, może trwać średnio trzy 
lata [7]. 

Rys.1. przedstawia poszcze-
gólne elementy techniczno-wyko-
nawcze systemu TPM, omówione 
szczegółowo dalej. 

  Wczesne zarządzanie – EM 

Wczesne zarządzanie – EM (Early 
Management) jest szczególnie 
istotnym aspektem wprowadzania 
nowych maszyn i urządzeń do 
użytkowania operacyjnego. EM jest 
pierwszym krokiem - elementem 

analiza ekspercka
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we wprowadzaniu TPM w przed-
siębiorstwie. Z wieloletniej praktyki 
operacyjnej autora można stwier-
dzić, że w większości przypadków 
instalacji nowych maszyn i urządzeń 
(nie wspominając o budowie nowych 
zakładów produkcji spożywczych) 
zarządom korporacyjnym zależało 
na jak najszybszym uruchamianiu 
nowych produkcji. Systemy utrzy-
mania ruchu, jak na przykład TPM, 
były wprowadzane dużo później, 
praktycznie zawsze po wygaśnięciu 
gwarancji na wspomniane urządze-
nia. Takie podejście należy zmieniać. 

Nie powinno się zaczynać od 
utrzymania ruchu koncentrującego 
się na naprawach poawaryjnych. 
Wraz z rozruchem nowych maszyn 
i urządzeń powinien być równolegle 
wprowadzany system TPM. Do 
tego celu potrzebny jest producent 
sprzętu a właściwie dostawca 
wspomnianych maszyn i urzą-
dzeń - OEM (Original Equipment 
Manufacturers). Warto wykrywać 
wszelkie wady dotyczące sprzętu 
produkcyjnego w jego „wieku 
dziecięcym” wraz z jego oryginal-
nymi producentami, nie narażając 
danego przedsiębiorstwa na gene-
rowanie strat produkcyjnych w fazie 
początkowej produkcji. 

Warto nadmienić, że prowadząc 
projekty instalacji nowych maszyn 
czy urządzeń, a w szczególności 
budowę nowych zakładów, w tym 
przypadku produkcji spożywczej, 
zarządzający projektami – PM (Pro-
ject Management) będący częścią 
całkowitej inżynierii przemysłowej 
- TIE (Total Industrial Engineering) 
powinni kłaść szczególny nacisk na 
wprowadzanie TPM w początkowej 
fazie takich projektów. Ten sposób 
działania pomoże dokonać rozru-
chu wspomnianych instalacji bez 
większych problemów a, co najważ-
niejsze, pozwoli również utrzymać 
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UŻYTE AKRONIMY

ABC gradacja krytyczności poszczególnych maszyn i urządzeń oraz ich elementów 
składowych, mających wpływ na ich niezawodność

AM Autonomous Maintenance – autonomiczne utrzymanie ruchu

BDA Brakedown Analysis – analiza awarii

BDM Breakdown Maintenance - utrzymanie ruchu koncentrujące się na naprawach po 
awariach

CBM Condition Based Maintenace - Utrzymanie ruchu/ obsługa na podstawie stanu 
technicznego maszyn i urządzeń

CI Continuous Improvement – ciągłe doskonalenie

CM Corrective Maintenance – Korekcyjne utrzymanie ruchu

CMMS Computerized Maintenance Management System - oprogramowanie/
skomputeryzowany system do zarządzania konserwacją maszyn i urządzeń

EM Early Management – wczesne zarządzanie

FIFO First In First Out - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło (zasada wydawania towarów 
z magazynu)

FMCG Fast Moving Consumers Goods – dobra szybko zbywalne

IT Information Technology – technologia informatyczna

KAIZEN (jap. Kai – zmiana, Zen – dobrze) jest koncepcją ciągłego doskonalenia, usprawniania

KPI Key Performance Indicators – kluczowe wskaźniki efektywności

LM Lean Manufacturing – szczupłe wytwarzanie, szczupła-oszczędna produkcja

MUDA (jap. bezużyteczny, daremny, zbędny) - określenie każdej czynności, która zużywa 
zasoby, lecz nie dodaje wartości dla zewnętrznego lub wewnętrznego klienta

MTBBD Mean Time Between Brakedown – średni czas pomiędzy wystąpieniem awarii

OBM Operator Based Maintenance – część utrzymania ruchu / utrzymanie ruchu 
operacyjne wykonywane przez operatorów maszyn i urządzeń, jest to synonim AM

OEE Overall Equipment Efficiency  – ogólna efektywność maszyn i urządzeń

OEM Original Equipment Manufacturers – producenci sprzętu orginalnego 

PM Preventive Maintenace – zapobiegawcze utrzymanie ruchu / konserwacja 
zapobiegawcza

PRM Progressive Maintenance – progresywne utrzymanie ruchu, jest synonimem do TPM

RBM Run Based Maintenace - utrzymania ruchu zdefiniowanej na podstawie ilości 
przepracowanych cykli przez maszyny i urządzenie

RTF Run To Failure – praca do uszkodzenia

SKU Stock Keeping Unit - jednostka produkcyjno-magazynowa

TBM Time Base Maintenace - utrzymania ruchu zdefiniowanej na podstawie ilości 
przepracowanego czasu przez maszyny i urządzenie

TIE Total Industrial Engineering – całkowita inżynieria przemysłowa

TPM Total Productive Maintenance - całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn  
i urządzeń, również budynków i budowli

UR utrzymanie ruchu

WMS Warehouse Management System – zarządzanie oraz kontrola magazynem

5R Right lubricant, Right volume, Right time, Right place, Right method – poprawny 
środek smarny, właściwa jego ilość, właściwy czas, właściwe miejsce oraz poprawna 
metoda aplikacji

5S Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain - Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, 
Standaryzacja, Samodyscyplina

5WHY+2H What? Why? When? Who? Where? How? How much? - co?, dlaczego? kiedy? kto? 
gdzie? ale też jak? ile?
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stały, również wysoki, poziom klu-
czowych wskaźników efektywności 
- KPI (Key Performance Indicators) 
bez ich obniżania na początku, 
żeby potem je znowu podwyższać. 
Takie podejście może przyczynić 
się do zakończenia danego projektu  
w planowanym terminie a może 
nawet nieco wcześniej. 

  Prewencyjne utrzymanie 
ruchu – PM

Utr z ymanie ruchu masz yn  
i urządzeń jest istotną częścią 
zarządzania ryzykiem operacyjnym 
w celu uzyskiwania jak największego 
czasu poświęconego na operacje 
produkcyjne i minimalizację strat. 
Nie ma jednej uniwersalnej strategii 
utrzymania ruchu czy właściwie 
TPMu, nazywanego też progre-
sywnym utrzymaniem ruchu PRM 

(Progressive Maintenance) dla 
wszystkich maszyn i urządzeń czy 
zakładów produkcyjnych. Zarządza-
nie programem utrzymania ruchu 
jest zazwyczaj konglomeratem 
różnych strategii, które powinny 
pomagać w zwiększaniu pozytyw-
nych rezultatów produkcyjnych da-
nego zakładu. Przez wprowadzanie  
w ośmiu krokach progresywnego 
utrzymania ruchu istnieje duża szan-
sa uzyskania pozytywnych efektów 
ekonomicznych dla danego zakładu 
a praktycznie przejścia z utrzymania 
ruchu koncentrującego się na na-
prawach spowodowanych awariami 
– BDM (Breakdown Maintenance) do 
prewencyjnego utrzymania ruchu 
PM (Preventive Maintemance), żeby 
dojść do celu, jakim będzie całkowite 
produktywne utrzymanie ruchu 
maszyn i urządzeń – TPM (Total 
Productive Maintenance). 

Wprowadzanie prewencyjnego 
utrzymania ruchu PM w przedsię-
biorstwie produkcyjnym  należy 
przedstawić w postaci siedmiu 
głównych kroków. Krok 0 jest 
przygotowaniem do wprowadzenia 
systemu PM. W Tab.1. przedstawio-
no szczegółowy opis tych kroków 
wraz z ich rezultatami. 

Prewencyjne utrzymanie ruchu-
-PM można podzielić na następujące 
elementy techniczno-wykonawcze, 
przedstawione także na Rys.1.:
•     CBM. Utrzymanie ruchu inicjowane 

na podstawie stanu technicznego 
maszyn i urządzeń – CBM (Condi-
tion Based Maintenace). Utrzymanie 
ruchu według tej strategii polega 
na monitorowaniu stanu technicz-
nego obiektów oraz podejmowaniu 
decyzji o realizowaniu obsługi 
technicznej na podstawie znanych 
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wartości, charakteryzujących stan 
techniczny. Dzięki realizowaniu 
utrzymania maszyn i systemów  
w ten sposób, możliwe jest osiągnię-
cie dłuższych resursów między-ob-
sługowych i w ten sposób obniżenie 
całkowitych kosztów utrzymania 
maszyn i urządzeń.

•     RBM. Interwencja utrzymania ruchu 
inicjowana na podstawie zdefinio-
wanej ilości przepracowanych cykli 
przez maszyny i urządzenia - RBM 
(Run Based Maintenace).

•     TBM. Interwencja utrzymania ruchu 
inicjowana na podstawie dokładnie 
ustalonego czasu pracy maszyn 
i urządzeń - TBM (Time Based 
Maintenace).

•     CM. Korekcyjne utrzymanie ru-
chu – CM (Corrective Maintenan-
ce), polegające na naprawach  
a właściwie modernizacji maszyn 
i urządzeń w celu zapobiegania 
powtarzającym się awariom lub 
poprawy ich pracy. Zazwyczaj wiąże 
się to z zastosowaniem podejścia 
projektowego, czyli zarządzaniem 
projektem modernizacji. 

•     RTF. Praca do uszkodzenia - RTF 
(Run To Failure). Oznacza to, że na 
podstawie rzetelnych analiz podej-
muje się decyzję o obsługiwaniu 
poszczególnych maszyn i urządzeń 
po ewentualnej awarii. Jest to tak 
zwany „przypadek żarówki”, czeka 
się aż nastąpi jej przepalenie. 
Przyczyną takiej strategii są także 
koszty obsługi utrzymania ruchu, 
które dla niektórych maszyn i sys-
temów mogą być znacznie niższe 
przy realizowaniu strategii RTF. 
Dotyczy to zazwyczaj tzw. maszyn 
niekrytycznych i jednocześnie  
w pełni wymiennych lub o nieskom-
plikowanej konstrukcji.

•     
Z praktyki autora wynika, że 

strukturalne zarządzanie PM można 
podzielić na następujące elementy 

zarządzania, podlegające codzien-
nym wyzwaniom oraz kontroli. 
Wspomniane elementy to:
•     Zarządzanie p lanowaniem. 

Jest to element rozpoczynający 
PM. Należy dokonać właściwego 
planowania czynności utrzymania 
ruchu wraz z ich powiązaniem 
kosztowym. Każdy z poniżej i dalej 
przedstawionych elementów jest 
funkcjonalnie połączony z zarzą-
dzaniem planowaniem. Istotnym jest 
zdefiniowanie krytyczności maszyn 
i urządzeń w danym zakładzie a, 
idąc dalej, krytyczności bloków 
konstrukcyjnych tych maszyn, czyli 
wykonanie rankingu ABC - grada-
cja krytyczności poszczególnych 
maszyn i urządzeń. Kluczowymi ele-
mentami techniczno-wykonawczymi 
są: CBM, RBM, TBM. Zarządzanie 
planowaniem jest ściśle powiązane 
z pozostałymi elementami PM, które 
przedstawiono poniżej.

•     Zarządzanie częściami zamien-
nymi. Jest kluczowym elementem 
wsparcia wykonywania wszel-
kich czynności zaplanowanych 
uprzednio. Dodatkowo ma istotne 
znaczenie dla kontroli elementu 
kosztowego, czyli zarządzania 

kosztami. Z doświadczenia autora 
w pracy w dobie obecnej pandemii, 
ten element stał się krytyczny  
w celu osiągania niezawodności 
parku maszyn i urządzeń. Terminy 
dostaw część z zagranicy wydłużyły 
się znacząco, serwisy producentów 
sprzętu oryginalnego OEM (Original 
Equipment Manufacturers) praktycz-
nie zostały zawieszone. 

•     Dodatkowym i kluczowym są wa-
runki zarządzania oraz przechowy-
wania części zamiennych, co może 
znacznie poprawiać żywotność 
wspomnianych części. Narzędzia 
takie jak: FIFO, 5S, zarządzanie 
magazynem z jego wizualizacją 
czyli WMS (Warehouse Managment 
System) są powszechnie stosowane 
w tym elemencie zarządzania. 

•     Zarządzanie systemami prze-
mysłowymi IT. Współczesny 
przemysł spożywczy w Polsce już 
coraz częściej zaczyna dorównywać 
standardom „Industry 4”. W wielu 
przedsiębiorstwach są już wdrożone 
zaawansowane systemy przemy-
słowego IT, kontrolujące proces 
produkcji, wizualizację, zbieranie 
danych i raportowanie. Takie sys-
temy muszą być pod całodobową 
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kontrolą. W związku z powyższym 
ten element zarządzania PM jest 
również strategiczny.

•     Wsparcie AM. W obecnej chwili  
w przemyśle spożywczym coraz 
częściej operatorzy maszyn i urzą-
dzeń są odpowiedzialni za rutynowe 
czynności obsługi. Celem tego 
elementu zarządzania jest transfer 
wiedzy z PM do AM. W drugą stronę 
są przekazywane informacje z AM 
do PM, co ułatwia wykonywanie 
zadań po stronie PM. System współ-
pracy będzie więc interaktywny, jak 
to pokazano na Rys.2.
 

•     Zarządzanie diagnostyką. Ten 
element zarządzania w PM wydaje 
się być niezmiernie istotny, chodzi 
tu o kontrolę maszyn i urządzeń pod 
kątem ich właściwej pracy. Należy tu 
szczególnie wymienić:
     – pomiar wibracji i analiz drgań, 

pomaga kontrolować stan 
łożysk;

     – pomiar temperatury szaf ste-
rowniczych, celem sprawdzenie 
właściwej pracy komponentów 
elektronicznych, ale również 
warunków chłodzenia;

     – kontrola wycieków sprężo-
nego powie t r za  i  i nnych 
gazów technicznych używa-
nych w przedsiębiorstwie.                                                                                                       
Wczesna informacja o uszko-
dzeniu maszyn i urządzeń 
pozwala zaplanować działania 
prewencyjne oraz ograniczyć 
wystąpienie przyszłych awarii.

•     Zarządzanie kosztami. Jest to 
niezbędny element kontroli kosztów 
utrzymania ruchu. Chodzi o regu-
larne ich monitorowanie, również 
dotrzymanie odpowiednich propor-
cji kosztowych pomiędzy serwisami 
a częściami zamiennymi. 

•     Eliminacja awarii. Polega na ana-
lizie przyczyn awarii a szczególnie 
na wprowadzaniu planu akcji celem 

zapobieganiu powtarzania się tego 
typu awarii. Ważnym narzędziem 
w tym elemencie zarządzania jest 
system pytań dotyczących danej 
awarii typu: co?, dlaczego? kie-
dy? kto? gdzie? ale też jak? oraz 
ile?- 5W+2H (What? Why? When? 
Who? Where? How? How much?) 
celem określenia niezbędnych 
szczegółów mających na nią wpływ. 
Całość przedstawionej tu analizy 
powinna opisywać karta awarii 
BDA (Brakedown Analisis). Inicjacja 
takiej karty (trigger) powinna być 
ustalona wewnętrznie. Ten element 
zarządzania bardzo często jest 
powiązany z CM czyli właściwie 
modernizacją maszyn i urządzeń  
w celu zapobiegania powtarzaniu 
się tego typu awarii w przyszłości.

•     Zarządzanie smarowaniem . 
Smarowania maszyn i urządzeń 
wykonywane na czas, zapobiegają 
szybkiemu zużywaniu się części 
mechanicznych współpracujących 
ze sobą. Dodatkowo właściwe sma-
rowanie zapobiega nadmiernemu 

przegrzewaniu się wspomnianych 
części, co w przeciwnym razie może 
prowadzić do poważnych awarii. 
Należy tu też zwrócić uwagę na 
następujące niezbędne czynności w 
tym elemencie takie jak stosowanie 
środków smarnych mających do-
puszczenie do kontaktu z żywnością 
oraz ich właściwe przechowywanie. 
Podsumowując, należy stosować 
zasadę: poprawny środek smarny, 
właściwa jego ilość, właściwy czas, 
właściwe miejsce oraz poprawna 
metoda aplikacji, jest to zasada 5R 
(Right lubricant, Right volume, Right 
time, Right place, Right method ). 
Do przechowywania wspomnia-
nych środków smarnych powinno 
być dedykowane pomieszczenie 
z kontrolowaną temperaturą, nie 
wspominając o systemie obrotu tymi 
środkami jak FIFO. 

Rys.3. przedstawia e lementy 
zarządzania wchodzące w skład 
PM. Z punktu widzenia organiza-
cyjnego, TPM po fazie projektowej  
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wprowadzenia, którego częścią jest 
także system PM, będzie systemem 
operacyjnym. W celu zarządzania 
PM w sposób właściwy potrzeby jest 
leader, który wyznacza cele, organizuje 
cykliczne spotkania oraz podsumowa-
nia planów akcji. Dla poszczególnych 
elementów PM potrzebni są również 
leaderzy prowadzący.  

Prewencyjne utrzymanie ruchu 
PM jest w największej mierze 
kombinacją TBM, RBM oraz CBM. 
Zależności te są przedstawione 
graficznie na Rys.1.  Prewencyjne 
utrzymanie ruchu, szczególnie  
w dobie współczesnych wyzwań 
produkcji spożywczej, powinno 
ulegać cyfryzacji. Takie podejście 
może być spełnione przy wpro-
wadzeniu do przedsiębiorstwa 
produkcji spożywczej skomputery-
zowanego systemu do zarządzania 
konserwacją maszyn i urządzeń - 
CMMS (Computerized Maintenance 
Management System). Wszystkie 
czynności administracyjne zwią-
zane z utrzymaniem ruchu UR 
powinny być prowadzone i zarzą-
dzane przy udziale systemu CMMS. 
System ten również pozwala na:
•     zarządzanie środkami trwałymi 

infrastruktury,

•     prowadzenie gospodarki remon-
towej,

•     prowadzenie przeglądów technicz-
nych i konserwacji maszyn,

•     prowadzenie gospodarki magazy-
nowej UR,

•     zarządzanie zamówieniami na mate-
riały techniczne i części zamienne,

•     raportowanie i generowanie sta-
tystyk.

CMMS jest dużym wsparciem 
oraz ułatwia zarządzanie poszcze-
gólnymi elementami PM, pokaza-
nymi powyżej.

  Autonomiczne utrzymanie 
ruchu – AM

Autonomiczne utrzymanie ruchu 
jest ważnym filarem TPM, dlatego 
poświęcono mu oddzielny akapit. 
Ze względu na to, że odpowiedzial-
ność za tą część obsługi maszyn 
i urządzeń ponoszą operatorzy 
je obsługujący jest ono zwane 
często utrzymaniem ruchu po-
wierzonym operatorom maszyn  
i urządzeń - OBM (Operator Based 
Maintenance). Taka strategia po-
zwala uzyskać, a później wzmocnić, 
wiedzę operacyjno-techniczną 

załogi odpowiedzialnej za produk-
cję, obsługę operacyjną maszyn  
i urządzeń, szczególnie w zakresie 
właściwego ich użytkowania. Za-
pobiegawcze utrzymanie ruchu PM 
(Preventive Maintenace) musi gwa-
rantować techniczne wsparcie dla 
autonomicznego utrzymania ruchu 
AM (Autonomous Maintenance). 
Dodatkowo autonomiczne utrzy-
manie ruchu wzmacnia poczucie 
odpowiedzialności oraz własności 
pracowników operacyjnych za 
jakość oraz stan wspomnianych 
maszyn i urządzeń. Pracownicy, 
mając odpowiednią wiedzę, są  
w stanie osiągać coraz to lepsze  
i powtarzalne wyniki produkcyjne. 
W przypadku wystąpienia niepra-
widłowości (abnormalities) w pracy 
maszyn i urządzeń pracownicy 
je obsługujący mają możliwości 
przedstawiania wstępnej diagno-
styki problemu, co może przyczynić 
się do jego szybkiego usunięcia 
albo dostarczenia niezbędnych 
informacji dla działu utrzymania 
ruch lub serwisu zewnętrznego  
w celu lepszego przygotowania 
planu akcji naprawczych.

Autonomiczne utrzymanie ruchu 
ma szansę przyczynić się do elimi-
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nacji przyczyn obniżenia wydajność 
danego przedsiębiorstwa produkcji 
spożywczej takich jak [9]:
•     Nadmiernej i nieplanowanej ilości 

przestojów, które mają bezpośredni 
wpływ na wyniki OEE (Overall 
Equipment Efficiency);

•     Niezrównoważonych i spontanicz-
nych akcji poprawy pracy tych 
urządzeń przez zastąpienie syste-
mowym i powtarzalnym podejściem 
w celu utrzymania wspomnianych 
maszyn i urządzeń w dobrym stanie 
technicznym, praktycznie takim 
jakim był na początku;

•     Powtarzania się oraz dupliko-
wania akcji przez pracowników 
operacyjnych oraz zarządzanie ich 
czasem pracy przez przydzielanie 
odpowiednich zadań;

•     Pracy niezorganizowanej, opiera-
jącej się na wyrywkowej wiedzy 
pracowników przez wdrożone stan-
dardowych procedur operacyjnych.

Takie podejście daje szansę 
poprawy konkurencyjności danego 
przedsiębiorstwa przez zwiększenie 
jego wydajności (do czego przyczy-
nią się właściwe prędkości maszyn 
i urządzeń wraz z ich czasami 
dostępności do wykonania tych 
produkcji). 

Wprowadzanie autonomicznego 
utrzymania ruchu AM w przedsię-
biorstwie produkcyjnym, w tym 
również produkcji spożywczej 
należy przedstawić w postaci sied-
miu kroków. Nie liczymy tu kroku 
0, przygotowania do wprowadzenia 
systemu AM. Przechodząc przez te 
siedem kroków w sposób planowy  
i metodyczny można mieć pewność, 
że pracownicy posiądą niezbędne 
umiejętności efektywnej pracy 
operatorskiej. Tab.2. opisuje po-
szczególne kroki wraz z kluczowymi 
rezultatami ich wprowadzenia. 

Podobnie jak dla PM, struk-
turalnie zarządzanie AM można 
podzielić na następujące elementy 
zarządcze, podlegające codziennym 
wyzwaniom oraz kontroli. Elemen-
tami tymi są:
•     Czyszczenie – Inspekcja - 

Smarowanie. Element ten jest 
odpowiedzialny za budowę  kompe-
tencji i standardów obsługi maszyn 
i urządzeń tak, aby operatorzy 
nauczyli się skutecznie czyścić, 
sprawdzać i smarować wszystkie 
krytyczne punkty obsługiwanego 
przez nich sprzętu produkcyjnego. 
Na tym etapie operatorzy są w sta-
nie utrzymać maszyny i urządzenia 
na wymaganym poziomie technicz-
nym, zapewniając jednocześnie 
podstawowe warunki dla łatwej ich 
konserwacji.

•     Zarządzanie eliminacją nie-
prawidłowości. W przypadku 
występowania nieprawidłowości  
w pracy maszyn i urządzeń należy 
je niezwłocznie eliminować celem 
uniknięcia przyszłościowej awarii. 
Należy budować kompetencje 
techniczne obsługi tych maszyn  
i urządzeń aby wszelkie nieprawidło-
wości ich pracy można było szybko 
wykryć i naprawić.

•     Zarządzanie ustawieniami pa-
rametrów. Element ten buduje 
kompetencje oraz dostarcza stan-
dardów aby wspomniani operatorzy 
mogli skutecznie monitorować  
i zarządzać wszystkimi krytycznymi 
ustawieniami parametrów procesów 
w obsługiwanych przez nich maszy-
nach i urządzeniach.

Rys.4. przedstawia elementy 
zarządzania wchodzące w skład 
AM, który jest nieodłączną częścią 
TPM.  Podobnie jak dla PM również 
dla AM potrzebny jest leader, który 
wyznacza cele, organizuje cykliczne 
spotkania oraz podsumowania pla-
nów. Dla poszczególnych elementów 
AM przedstawionych wyżej potrzeb-
ni są również leaderzy prowadzący.  

  Wyniki

Wyniki uzyskane przez wprowa-
dzanie systemu TPM na przestrzeni 
trzech lat zostały przedstawione  
w Tab.3.  Autor prowadził badania  
w obszarach procesu produkcji 
karmy suchej dla zwierząt domo-
wych, jak i na liniach pakujących 
tą karmę. W początkowych dwóch 
latach dużym wyzwaniem było 

Rys. 4. 
Struktura systemu AM wraz  
z poszczególnymi elementami  
zarządzania. 
Źródło: Opracowanie własne.
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redukowanie awaryjności, co wią-
zało się z wyzwaniem planowania 
konserwacji maszyn i urządzeń  
a w szczególności ich dostępno-
ścią do tej konserwacji. Element 
zarządzania planowaniem miał tu 
decydujący wpływ na wygospoda-
rowanie odpowiednich ilości czasu 
na wykonywanie zaplanowanych 
konserwacji. 

Wynikiem planowanych kon-
serwacji była poprawa wskaźnika 
ogólnej efek tywności maszyn  
i urządzeń OEE (Overall Equipment 
Efficiency), co miało powiązanie 
ze zmniejszaniem się awaryjności 
oraz wydłużaniem średniego czasu 
pomiędzy awariami – MTBBD 
(Mean Time Between Brakedown). 
W tym miejscu należy również 
nadmienić, że zakład produkował 
karmę dla zwierząt domowych z 
wynikiem 950 jednostek produk-
cyjno-magazynowych SKU (Stock 
Keeping Unit). Oznacza to, że 
zmiany formatów produkcyjnych 
były na porządku dziennym i to 
kilka razy, co nie dawało elastycz-
ności w wykonywaniu czynności 
prewencyjnych.

Ze względu na szczególne 
wyzwania produkcyjne w 2020r. 
awaryjność na liniach pakujących 
nieco wzrosła, potrzebny był szcze-
gólnie dłuższy czas dostępności 
- dedykowanej dla wspomnianych 
konserwacji. 

  Warto zapamiętać

Podczas wprowadzania systemu 
TPM istotny jest początek. Warto 
ten system wprowadzać jeszcze 
przed instalacją nowych maszyn  
i urządzeń a na pewno przed bu-
dową nowego zakładu. Istotnym 
elementem jest wczesne zarzą-
dzanie – EM. Tego typu podejście 
pozwoli wyeliminować produkcję 
nie spełniającą norm jakościowych, 
które często mają bardzo jaskrawy 
charakter podczas startu produk-
cyjnego wspomnianych instalacji. 

Następnie dwoma kluczowym i 
przenikającymi się filarami TPM są:
•     autonomiczne utrzymanie ruchu 

AM, za które odpowiedzialni są 
operatorzy maszyn i urządzeń 

•     oraz zapobiegawcze utrzymanie 
ruchu PM, za które odpowiedzial-
ność ponosi dział utrzymania ruchu 
UR. Komplementarnymi elementami 
do PM są: korekcyjne utrzymanie 
ruchu CM wraz z celową pracą aż 
do uszkodzenia RTF.

Wprowadzanie systemu TPM 
wymaga dobrego i zmotywowanego 
zespołu. Warto w sposób ustalony 
prowadzić weryfikację umiejętności 
i wiedzy poszczególnych członków 
zespołu. Do tego może posłużyć 
matryca wiedzy i umiejętności – 
skill matrix.

Kluczowe jest wskazanie plano-
wanych kroków we wdrażaniu PM  
i AM z opisem co zostanie w każ-
dym z nich na końcu osiągnięte. 
Systematyka i przeglądy rezultatów  
w przedstawionych krokach powin-
ny być rzeczą nadrzędną.

TPM jest systemem dającym 
dość szybkie i pozytywne wyniki 
w początkowej fazie jego wprowa-
dzania. Główne wskaźniki, takie jak 
awaryjność oraz OEE czy MTBBD, 
mogą być poprawiane nawet kil-

kukrotnie. Po okresie wstępnego 
wprowadzania TPM, czyli ok. 
trzech lat, wymagania będą coraz 
trudniejsze do osiągania. Każdy 
procent poprawy wspomnianych 
wskaźników w skali rocznej może 
dostarczać wielu wyzwań. Podej-
ście ciągłego doskonalenia – CI 
(Continuous Improvement) będzie 
tu nadrzędne.

Na koniec należy nadmienić, 
że, jak sama nazwa wskazuje, 
całkowite produktywne utrzymanie 
ruchu maszyn i urządzeń obejmuje 
zasięgiem kontroli i podejmowa-
nia odpowiednich przedsięwzięć 
wszystkie elementy techniczne 
przedsiębiorstwa produkcji spo-
żywczej, nie pomijając infrastruk-
tury budowlanej.  
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Wina i  cydry 
będą wyglądać 

inaczej
Już 1 lipca br. na sklepowych półkach z winami uważni 

obserwatorzy zauważą zmianę. Chodzi o banderole. Papierowe 
znaki akcyzy naklejane na opakowania przejdą poważną 
metamorfozę. Do końca roku producenci mogą nakładać 

banderole o starym lub nowym wzorze.

Aldi 
i  pszczoły

Aldi jest jedną z pierwszych sieci handlowych w Polsce, 
która zwraca uwagę na problem ochrony pszczół i podejmuje 

działania, by pomóc tym pożytecznym owadom. Sieć 
posadziła już w maju łąki kwietne przy sklepach. W czerwca 
ruszyła z drugą inicjatywą, wspierającą ochronę pszczół w 

miastach, otwierając wraz z Klubem Gaja pasiekę edukacyjną 
na terenie Tajemniczego Ogrodu w Bielsko-Białej.

Epidemia i lockdown wpłynęły na nasze życie społeczne, 
zawodowe i aktywność fizyczną. Mniej czasu poświęcamy na 
ruch, a więcej na oglądanie telewizji czy serfowanie po sieci. 
Spomlek, który zatrudnia w swoich czterech oddziałach prawie 
800 pracowników, postanowił zachęcić ich do uprawiania sportu.

Uruchomiliśmy aplikację Activy z wyzwaniem „Ruszaj się  
z Serenadą”. Każdy pracownik może ją ściągnąć na smartfona  
i zbierać punkty. A te przyznajemy za jazdę rowerem, na rolkach, 
bieganie i chodzenie. Dodatkowo premiowane są inne aktywności. 
Drobne nagrody wręczamy co tydzień, po miesiącu nagrodzimy 
najbardziej aktywnych uczestników, natomiast pod koniec sierpnia 
rozdamy serenadowe rowery. Mamy nadzieję, że w ten sposób 
przyczyniamy się do lepszego samopoczucia załogi, lepszej 
kondycji fizycznej, ale również do zabawy i ciekawej rywalizacji. 
Mamy już wiele sygnałów, że wyzwanie podoba się, a pracownicy 
motywują się i mobilizują do większe aktywności fizycznej  - mówi 
Aneta Mostowiec, rzecznik prasowy SM Spomlek. 

Zdrowie pracowników firmy oraz ich dobre samopoczucie ma 
przekładać się na efektywność w pracy. 

Oszczędzają CO2, zbierają pieniądze do skarbonki 
na cel charytatywny, dostają nagrody - mleczarnia 
Spomlek zachęca do rowerowo-biegowego wyzwania 
„Ruszaj się z Serenadą”. Liczone są kilometry, 
przyznawane punkty i nagrody. Wszystko po to, żeby 
zachęcić załogę do aktywności fizycznej i zadbania  
o swoje zdrowie.
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Nagrodą główną 
w wyzwaniu 
„Ruszaj się z 

Serenadą” jest 
rower jak serek 

- żółty w czarne 
kropki

Decyzję o lifitngu banderol w styczniu br. podjęło Ministerstwo Finansów. W efek-
cie zmianę przejdzie wzór znaku, będą też dopuszczalne inne miejsca jego aplikacji. 
Banderole będą dostępne również w wersji samoprzylepnej, co zdecydowanie uła-
twi życie małym przedsiębiorstwom.

Nowe banderole, które pojawiają się od 1 lipca br., będą znacznie mniejsze – ich 
wymiary to jedynie 50 mm ×16 mm, a producenci i importerzy wybiorą jedno  
z kilku przedstawionych w rozporządzeniu miejsc  aplikacji. Będą mogły być nakle-
jone na szyjcie w kształt  litery „I”lub odwróconej litery „L”, bądź na korpusie butelki  
w pobliżu kontretykiety (tylnej etykiety). Producenci sami zdecydują, który ze sposo-
bów jest dla nich najbardziej odpowiedni – ze względu na kwestie techniczne zwią-
zane z samym naklejaniem, bądź wizualne, takie jak kształt butelki czy jej design.

Nowe banderole będą zaopatrzone w kod 2D, będący linkiem do strony www.
banderolaakcyzowa.pl, umożliwiający łatwe sprawdzenie autentyczności znaku,  
a zatem legalności produktu.

Podczas warsztatów pszczelarskich „Życie pszczół. Co tak pięknie pachnie?” dzieci, 
młodzież i seniorzy poznają zwyczaje pszczół, wysłuchują opowieści i ciekawostki 
o pszczołach, kosztują miodu.  Celem pasieki jest podnoszenie świadomości 
i uwrażliwienie ludzi na rolę pszczół w naszym życiu.

- Cieszymy się, że dzięki wspólnym wysiłkom ponad 150 tysięcy pszczół znalazło 
swój dom, w tym magicznym miejscu, jakim jest Tajemniczy Ogród. Pasieka obej-
muje trzy ule, a opiekę nad pszczelą rodziną sprawował będzie Patryk Słotwiński, 
edukator z Klubu Gaja. Razem możemy pomóc zapylaczom, tworząc miejsca przy-
jazne pszczołom w miastach i przyczynić się do wspólnego sukcesu ekologiczne-
go – powiedziała Katarzyna Bawoł, kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstwa Aldi Polska.

Rowerowa 
serenada
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