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Konkurs skierowany jest do producentów i dystrybutorów,
oferujących komercyjnie piwo na polskim rynku.
Profesjonalny konkurs piwa Good Beer to jedyna okazja,
aby poddać się surowej ocenie znawców piwa. Ci, którzy
wychodzą z niej zwycięsko – mają powody do dumy.
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Minister wychodzi
do przetwórców

Polski Kongres
Browarniczy

Z

a punkt honoru postawiłem sobie, aby współpracować z ludźmi, którzy zajmują się biznesem – powiedział Norbert Kaczmarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa (na zdjęciu
w środku) podczas swojej wizyty na konferencji Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw w Kielcach. Towarzyszył mu poseł Solidarnej Polski pan Mariusz Gosek (po lewej).
Dyskusja dotyczyła programów wsparcia dla przetwórstwa.
Andrzej Gajowniczek, prezes ﬁrmy Real i jednocześnie prezes stowarzyszenia (przy mikrofonie), zaapelował do ministra o rozważne
ﬁnansowanie przetwórstwa, gdyż – jak zauważył – może to tworzyć konkurencję dla przetwórstwa już istniejącego.

Krok do sukcesu w branży browarniczej – konkurs dla wystawców kongresowych

2022
7-9 września, Krynica Zdrój
Hotel Krynica

PRLbis

czy interwencjonizm, którego potrzebujemy?

Polskie Jabłka promowane
w Tajlandii

R

uszyła kampania promocyjna jabłek z Polski do Tajlandii
i Malezji! Dwuletni projekt „Dar polskich sadów. Jabłka
z serca Europy” to szeroko zakrojone działania kierowane
do konsumentów a także do przedstawicieli biznesu w Tajlandii
i Malezji prowadzona przez Stowarzyszenie „Unia Owocowa” oraz
Związek Sadowników RP. Rynek Tajlandii pod kątem jabłek jest
bardzo perspektywiczny, stale się rozwija a ilość importowanych
jabłek to nawet 152 tysiące ton rocznie.

,,

Jesienne Warsztaty
Piwowarskie

Członkowie kapituły konkursowej:
Beata Wilusz, dyrektor ds. technologii i jakości spółek, Van Pur
Michal Kempa, dyrektor browaru, Perła – Browary Lubelskie
Andrzej Olkowski, prezes zarządu, Browar Kormoran
Mariusz Dudek, prezes zarządu, Browar Zamkowy w Raciborzu
Gregor Palka, Head Brewer PL&HU, Asahi Europe&International
Jerzy Tomczyk, menedżer ds. technicznych i rozwoju produkcji, Carlsberg

J

eśli podatnicy będą dopłacać do prowadzenia małych sklepów
spożywczych – to będzie relikt z dawnych lat – przekonywał
Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw (pierwszy z lewej) w trakcie Kongresu Nowoczesnej
Dystrybucji: Polski handel w obliczu zmian gospodarczych
i geopolitycznych. Interwencjonizm państwowy jest bardzo trudny
i ma działać w sytuacjach krytycznych. Nie chcemy budować PRLbis,
nie chcemy wymyślać koła na nowo – przekonywał Norbert
Kaczmarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. W dyskusji udział wzięli także Mirosław Maliszewski,
prezes Związku Sadownik RP, Marek Walencik, dyrektor kategorii
w Jeronimo Martins oraz Michał Siwek – moderator.

cytat numeru

W

ysoka inﬂacja, zerwane łańcuchy dostaw, skrajna zmienność – to trzy rzeczy, które będą nam towarzyszyły. Porzućmy
myślenie, że coś wróci, dawne warunki nie wrócą. Będziemy mieli do czynienia z nowym rodzajem kryzysu gospodarczego, który w dużej mierze nie ma precedensu. Nie będzie powrotu do porządku, jaki znamy, do handlu, jaki znamy
i do funkcjonowania, jakie znamy. Im szybciej to sobie uświadomimy, tym szybciej osiągniemy sukces. Jeżeli sobie tego nie
uświadomimy, to jest to droga jedynie przegrana.
prof. dr. hab. Konrad Raczkowski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

,,
Bikotech Sp. z o.o., ul. Kościuszki 29, 44-240 Żory, tel. +48 32 307 66 91

www.bikotech.pl
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nasza relacja

XX Szkoła
Technologii
Fermentacji

Innowacje i wyzwania w produkcji
beermixów przedstawił Stefan
Klingohr z Akras Flavours

Analiza mikrobiologiczna piwa
metodą PCR – to temat wystąpienia
Marcina Niezgody z Symbios

Dobre praktyki przy warzeniu hard
selzera omówiła Celina Dugulin
z Murphy & Son

Jacek Chodkowski z ECOLAB
mówił o stacjach dozowania
i magazynach chemii

Do hotelu Kocierz zjechało 150
przedstawicieli branży piwowarskiej

Stoisko Biomerieux

Stoisko Pall Poland

Stoisko firmy Marjot

Stoisko Gremes

Stoisko Anton Paar

Stoisko Symbios

Stoisko Hamilton

Urządzenia firmy Anton Paar
w analizie piwa bezalkoholowego
przedstawił Łukasz Burchacki

Ekstrakty ze słodów specjalnych
w nowoczesnym browarnictwie
omówił Ruslan Hofmann z PUREMALT

Andrew Paterson z Lallemand radził
na temat produkcji piw nisko
i bezalkoholowych

Edyta Kordalik-Bogacka z Politechniki
Łódzkiej prezentowała kombuchę jako
alternatywę dla piw bezalkoholowych

Chwila relaksu na tarasie
z widokiem na Beskidy

Przerwa kawowa to okazja do wymiany Jak przystało na imprezę
doświadczeń między przedstawicielami browarniczą nie mogło zabraknąć
nauki, browarów oraz firm
degustacji złotego trunku

Firmę DSM reprezentował
Theo Wijsman, który do
zrównoważonej stabilizacji piwa
polecał Brewers Clarex

Sophie Schwebel z IFBM
zatytułowała swoją prezentację:
Siarczyny w piwie - wpływ surowców
i parametrów fermentacji

Nowe produkty i stabilność piwa są dwoma leitmotivami
jubileuszowej, XX Szkoły Technologii Fermentacji. SzTF wraca
na mapę wydarzeń branży piwowarskiej po czterech latach
przerwy, spowodowanej pandemią. Tegoroczne spotkanie
rozpoczęło się 18 maja w hotelu Kocierz pod Żywcem.
Aleksander Poreda zaprosił uczestników
wydarzenia na przyszłą edycję SzTF w 2024 roku

150

. gości wydarzenia przywitał Aleksander Poreda, przewodniczący komitetu
organizacyjnego oraz laureat Piwnej Osobowości. – Na tegorocznej edycji Szkoły
Technologii Fermentacji nasi prelegenci
przygotowali 28 prelekcji oraz jeden warsztat
sensoryczny. Na koniec zapraszamy do

O stabilności oksydacyjnej piw
chmielonych na zimno mówiła Olga Hrabia
z Krakowskiej Szkoły Browarniczej

zwiedzania Browaru Tenczynek – powiedział
na otwarciu. Audytorium SzTF tworzą przedstawiciele świata nauki, browarów oraz firm.
Organizatorem wydarzenia jest Krakowska
Szkoła Browarnicza, zaś patronat medialny
zapewnia AGROindustry.pl.
Leżakowanie piwa w beczkach – to tytuł
prezentacji Gerta De Rouck z KU Leuven

AGROindustry
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Stoisko Akras Flavours
Olivier Caille z Fermentis poruszył
temat stabilizacji zmętniania piw
pszenicznych białkowym ekstraktem
drożdżowym
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browarnictwo – innowacje

– jakie to proste!
Piwo to obecnie trzeci najpopularniejszy
napój na świecie po wodzie i herbacie.
Według danych Eurostatu w 2019
roku w krajach Unii Europejskiej
wyprodukowano 34 miliardy litrów piwa
alkoholowego oraz około 1,4 miliarda
litrów piwa o zawartości alkoholu poniżej
0,5 %. Dodatkowo Polska została drugim
po Niemczech największym producentem
piwa w Unii Europejskiej [1].

Mateusz
Jackowski
Politechnika
Wrocławska

W Europie, w tym również w Polsce,

można zaobserwować trend odchodzenia od napojów wysokoalkoholowych
na rzecz słabszych trunków. Dobrym
przykładem jest krajowy rynek piwa
bezalkoholowego, który stale rośnie,
osiągając 5,7% rynku w 2020 roku.
Dla porównania, w 2019 roku segment piw bezalkoholowych stanowił

zaledwie 4,7 % rynku [2]. W ciągu
ostatnich siedmiu lat spożycie piwa
w Polsce per capita wynosiło około
100 l rocznie i ten wynik utrzymuje się
na w miarę stałym poziomie [3], [4].
Można zatem wnioskować że popularność tego napoju będzie cieszyła
się stałą popularnością, zaś zmienią
się upodobania konsumentów, którzy

AGROindustry
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coraz częściej będą sięgać po piwa
nisko- i bezalkoholowe. W poniższym
artykule zostaną przedstawione wybrane metody produkcji piwa o obniżonej
zawartości alkoholu wraz z omówieniem
ich silnych i słabych stron.
W Europie normy zawartości alkoholu dla piw bezalkoholowych mogą
się różnić od 0,5% do nawet 1,2%

2/2022
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alkoholu objętościowo (tą ostatnią
wartość dopuszcza prawodawstwo
francuskie [5]). W Rzeczypospolitej
Polskiej zawartość alkoholu w omawianym napoju reguluje Ustawa o podatku
akcyzowym, która ustala maksymalną
zawartość alkoholu w piwie bezalkoholowym na 0,5% alkoholu etylowego objętościowo [6]. Na sklepowych półkach

dominują piwa o zawartości alkoholu
na poziomie 4-5%. Wyzwaniem jest
stworzenie produktu o zawartości
etanolu dopuszczalnej przez prawo,
który jednocześnie będzie miał smak
jak najmniej odbiegający od swojego
alkoholowego odpowiednika. Ten cel
można osiągnąć na dwa sposoby.
Pierwszy z nich polega na ingerencji

browarnictwo – innowacje

w biochemię procesu, przede wszystkim na etapie zacierania i fermentacji,
aby nie dopuścić do powstania
etanolu w ilościach większych niż
założone. Druga metoda zakłada usunięcie etanolu z gotowego produktu.
W tym wypadku stosuje się dodatkowe
operacje jednostkowe mające na celu
usunięcie etanolu z piwa.
Standardowy proces produkcji
piwa polega na ześrutowaniu słodu
i surowców niesłodowanych, zmieszaniu ich z wodą i podgrzaniu do
temperatur optymalnych dla aktywności
enzymów hydrolitycznych zawartych
w słodzie. Najważniejszymi z temperatur są te z zakresu 60-75 oC. W temperaturze 63oC największą aktywność
wykazuje β-amylaza, która rozcina
co drugie wiązania α-1,4-glikozydowe
w cząsteczce skrobi, uwalniając
cząsteczki maltozy, które są jednym
z głównych cukrów obecnych w brzeczce.
W temperaturze około 73oC przypada
optimum temperaturowe α-amylazy,
k tóra rozcina cząsteczki skrobi
w losowych miejscach. Zacieranie kończy się zazwyczaj podgrzaniem mieszaniny do 78oC w celu inaktywacji enzymów, po czym oddziela się filtrat bogaty
w cukry od wysłodzin. Tak otrzymaną
brzeczkę gotuje się z chmielem w celu jej
sterylizacji, dodaniu goryczki i aromatu.
W kolejnym kroku nachmielona brzeczka ulega schłodzeniu i dodaje się do niej
drożdże, które przeprowadzają fermentację cukrów obecnych w roztworze,
produkując etanol, wyższe alkohole
oraz dwutlenek węgla [7].

Biologiczne metody
produkcji piwa o obniżonej
zawartości alkoholu
Zacieranie
Podczas produkcji piwa pierwsze
zmiany w celu zmniejszenia stężenia
alkoholu w gotowym produkcie można poczynić na etapie zacierania.

bezpieczeństwo żywności

Zmiany w zacieraniu to prosta metoda produkcji piw
o obniżonej zawartości alkoholu, która nie wymaga dodatkowych inwestycji. Niestety, nie jest ona idealna, gdyż pozwala
tworzyć głównie lekkie i delikatne piwa. Dodatkowo możliwe
jest pojawienie się słodkiego posmaku piw uwarzonych tą
metodą, głównie za sprawą cukrów, które nie mogły być
zmetabolizowane przez drożdże.
Fermentacja
• Przerwanie fermentacji
Najprostszym sposobem produkcji piwa o obniżonej
zawartości alkoholu jest przerwanie procesu fermentacji
zanim w fermentującej brzeczce poziom etanolu przekroczy
zakładany poziom. Fermentację można zatrzymać poprzez
odwirowanie drożdży, pasteryzację piwa lub jego szybkie
schłodzenie do 0 oC. Taka metoda produkcji piwa bezalkoholowego jest wprawdzie prosta i nie wymaga dodatkowej
aparatury, niemniej niedofermentowane piwo charakteryzuje
się brzeczkowym posmakiem. Częściowo można zamaskować ten smak poprzez dłuższe leżakowanie i stosowanie
w zasypie słodów ciemnych i zakwaszających, niestety, nawet
te zabiegi nie pozwalają w pełni zniwelować niedoskonałości
wynikających z przerwanej fermentacji [12].

W tym etapie decydujemy jak wiele
i jakich cukrów będzie w brzeczce
poddanej fermentacji.
Pierwsza metoda zakłada regulację
zawartości cukrów poprzez skład
ilościowy i jakościowy surowców
użytych do produkcji brzeczki. Na
tym etapie warto pamiętać, że słód
monachijski lub palony jest dużo mniej
aktywny biologicznie od jasnych słodów
pilzneńskich lub pale ale. Co za tym idzie
tego typu słody dostarczą mniejszą ilość
enzymów do brzeczki [8], [9]. Dodatkowo
użycie niesłodowanej pszenicy lub
jęczmienia również zwiększy ekstrakt
zacieru, jednocześnie zmniejszając ilość
cukrów, które będą mogły być przefermentowane przez drożdże. W celu
dalszej redukcji cukrów dostępnych dla
drożdży warto przeprowadzić zacieranie

w temperaturach nieoptymalnych dla
działania enzymów obecnych w słodzie.
Pierwszym sposobem jest zacieranie
w wysokiej temperaturze 75-80 oC. Wtedy beta amylazy ulegają dezaktywacji,
zaś alfa amylazy nadal wykazują część
swojej aktywności. Dzięki takiemu zabiegowi ilość cukrów fermentowalnych
przez drożdże spada do około 25% w
porównaniu do tradycyjnego zacierania.
Druga metoda zmniejszenia ilości
cukrów w brzeczce jest całkowitym
przeciwieństwem metody opisanej
powyżej, a mianowicie polega na
zacieraniu prowadzonym w temperaturze poniżej 60 oC, dzięki czemu
enzymy wykazują tylko szczątkową
aktywność, co z kolei skutkuje niewielką
zawartością fermentowalnych cukrów
w brzeczce [10], [11].

AGROindustry
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• Ciągła fermentacja
Proces polegający na przepływie brzeczki przez złoże
z immobilizowanymi drożdżami. Immobilizacji najczęściej
dokonuje się na DEAE-celulozie, wiórach drzewnych jak i
na wysłodzinach, przede wszystkim ze względu na ich niską
cenę i dużą dostępność w browarach. Sam proces niesie
za sobą pewne trudności, gdyż trzeba dobrać nośnik do
immobilizacji oraz parametry przepływu brzeczki. Zazwyczaj
zakładają one kontakt brzeczki z immobilizowanym złożem
w przedziale od 1 do 12 godzin. Ponadto, w celu właściwego
tworzenia się estrów i wyższych alkoholi, należy zadbać o
delikatne napowietrzanie złoża. Dodatkowo pozytywnie na
proces wpływa immobilizowanie bakterii kwasu mlekowego
przed immobilizowanymi drożdżami, co zapewnia delikatne
zakwaszenie brzeczki, powodujące zwiększone tworzenie
wyższych alkoholi i estrów odpowiadających za aromat
gotowego piwa bezalkoholowego. Badania wykazały, że
piwo bezalkoholowe uzyskiwane metodą ciągłej fermentacji
nie odstaje zbytnio pod względem walorów smakowych
od komercyjnie produkowanych piw bezalkoholowych. Na
chwilę obecną na świecie funkcjonują dwie przemysłowe
instalacje wykorzystujące metodę ciągłej fermentacji [13], [14].
Niestety zastosowanie tej metody wymaga budowy zupełnie
nowej linii do fermentacji. Dodatkowo wymagana jest ciągła
kontrola parametrów procesu w każdym fermentorze, co

2/2022
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bezpieczeństwo żywności

przy większej skali produkcji może być
kosztowne i problematyczne. Obsługa
tego typu kadzi wymaga znacznie
wyższej kultury technicznej niż przy
tradycyjnych kadziach fermentacyjnych.
• Fermentacja etanolowa
Proces przeprowadzany jest przez
drożdże S. cerevisiae lub S. pastorianus, niemniej do produkcji piwa niskoalkoholowego można wykorzystać inne
szczepy drożdży. Jednym z przykładów
jest Saccharomycodes ludwigii, który
nie jest w stanie fermentować maltozy
oraz maltotrioz, czyli głównych cukrów
obecnych w brzeczce piwnej [15].
Kolejnym szczepem o podobnych
właściwościach jest Torulaspora delbrueckii, który wykorzystuje się jak
drożdże górnej fermentacji. Użycie tego
typu drożdży jest proste do wykonania
i nie wymaga dodatkowych nakładów
inwestycyjnych, niestety obecność
maltozy może skutkować słodkim smakiem gotowego produktu [16]. Ponadto
maltoza jest idealnym środowiskiem do
rozwoju mikroorganizmów odpowiedzialnych za zakażenie piwa, dlatego
należy stosować bardzo rygorystyczny
reżim sanitarny podczas chłodzenia brzeczki, zadawania drożdżami
jak i fermentacji.

Metody usuwania etanolu
z gotowego produktu
Alkohol etylowy jest niewielką
cząsteczką organiczną zbudowaną
z dwóch atomów węgla i reszty hydroksylowej. Związek ten powstaje
podczas fermentacji etanolowej, poza
nim drożdże produkują wiele innych
wyższych alkoholi, które odpowiadają
za bukiet aromatyczny gotowego piwa.
Niestety często są to związki o podobnej
wielkości cząstek jak i o zbliżonych
właściwościach fizykochemicznych,
przez co selektywne usunięcie etanolu
stanowi znaczne wyzwanie.

Perwaporacja
Perwaporacja to technika, które
wiąże ze sobą trzy mechanizmy separacji: adsorpcji separowanego składnika
na membranie, jego dyfuzję przez
materiał membrany oraz desorpcję.
Ostatni etap wiąże się z pracą pod
obniżonym ciśnieniem a tym samym
odbiorem permeatu w formie gazowej.
Zdolność danego składnika (w tym
przypadku etanolu) do przechodzenia
przez membranę perwaporacyjną jest
ściśle związana z jego ciśnieniem
cząstkowym oraz selektywnością
membrany. Z racji faktu, że jest to
proces wykorzystujący właściwości
lotne separowanych składników, poza
samym alkoholem do permeatu mogą
przechodzić inne, często wpływające
na odpowiednią jakość piwa aromaty.
Wyniki badań pokazały, że za pomocą
perwaporacji można otrzymać akceptowalnej jakości piwo bezalkoholowe
[17], [18], niestety tego typu instalacje są
drogie oraz stosunkowo mało wydajne.
Dodatkowo produkt musi zostać poddany mikrofiltracji przed wprowadzeniem
go do modułu perwaporacyjnego.
Odparowanie
Odparowanie prowadzone jest
w wyparkach z tzw. spadającym filmem.
Im wyższa temperatura, tym większy
stopień redukcji alkoholu, ale jednocześnie większa strata cennych związków
aromatycznych. Dla przykładu: przy
redukcji zawartości etanolu z poziomu
5,0% do 0,5% v/v stężenie wyższych
alifatycznych alkoholi stanowi jedyne
6% w stosunku do początkowej ilości,
natomiast związki ogólnie niekorzystnie
wpływające na smak produktu takie jak
siarczek dimetylu czy diacetyl są w pełni
usuwane z gotowego piwa [19].
Rektyﬁkacja
Bardziej kontrolowane odparowanie piwa, prowadzące do pewnego
rodzaju rozfrakcjonowania alkoholu

bezpieczeństwo żywności

i aromatów ma miejsce na kolumnach
rektyfikacyjnych, na których dochodzi do wielkokrotnego odparowania
i skraplania. Niewątpliwą zaletą tego
procesu jest możliwość odebrania
jedynie frakcji alkoholowej oraz frakcji
zawierającej tylko pewną grupę składników. Dodatkowo prowadząc proces pod
obniżonym ciśnieniem można odseparować etanol od piwa w temperaturach
poniżej 50 oC [20], [21]. Niewątpliwą
zaletą tej metody jest jej powszechne
zastosowanie. W Europie od ponad 20
lat produkuje się piwo bezalkoholowe
metodą rektyfikacji próżniowej. Obecnie
działa kilkanaście tego typu instalacji,
gdzie pionierem ich produkcji jest firma
Schmidt (www.sigmatec.eu). Obsługa
tego typu urządzeń jest stosunkowo
prosta, zaś piwo przed dealkoholizacją
musi być wyłącznie odgazowane. Nie
ma konieczności jego uprzedniej filtracji.
Pewnym mankamentem tego typu
rozwiązania mogą być znaczne koszty
inwestycyjne w linię do dealkoholizacji
piwa, niemniej otrzymywany produkt
będzie się cechował parametrami bardzo
zbliżonymi do standardowego piwa, zaś
proces rektyfikacji próżniowej nie wpływa
w znaczący sposób na jakość produktu.

Warto zapamiętać
Rynek piwa bezalkoholowego
w Polsce i Europie stale rośnie. Najłatwiejszymi metodami na otrzymanie
piwa bezalkoholowego są metody biologiczne, jednak wiążą się one z pewnymi
niedoskonałościami, przez co bardzo
trudno jest osiągnąć produkt porównywalny z alkoholowym odpowiednikiem.
Najskuteczniejsze metody polegają
na usunięciu etanolu z gotowego produktu, niestety tutaj trzeba się liczyć
z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi
i rozbudową instalacji browaru. Bez
względu na obraną strategię warto już
teraz podjąć walkę o prężnie rozwijający
się segment piw bezalkoholowych.
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wydarzenie

Innowac je
Tec hnic zne

Euroforum
Polskiego Mleczarstwa

i Tec hnologic z ne
w Mlec zarstw i e
W Euroforum uczestniczą członkowie stowarzyszenia wraz z osobami towarzyszącymi.
Tutaj Janusz Mojak, prezes SM Bieluch, wraz z szanowną małżonką

Jubileusz 25 lat działalności polskiego
komitetu FIL/IDF był okazją do podsumowań
oraz do wyróżnienia ówczesnej wiceminister
rolnictwa p. Marii Zwolińskiej. Bez wkładu
pani minister – przekonywał profesor
Babuchowski – nie osiągnęlibyśmy wiele.

Rafał Andrzejewski (Tewes-bis) oraz Jacek
Chudziński (OSM Jana) podczas rozmowy
o trendach na rynku mleka

W trakcie obrad odbył się również konkurs „Innowacje
Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie”.
Wyróżniono sześć podmiotów, które zgłosiły swój
udział w konkursie:

W maju 2022 roku w hotelu Windsor w Jachrance odbyło się XV Euroforum Polskiego Mleczarstwa
organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy. To wyjątkowe, cykliczne wydarzenie
w kalendarzu mleczarskich imprez i spotkań, w którym biorą udział przetwórcy mleka, liczne grono
pracowników nauki związanych z przemysłem mleczarskim oraz przedstawiciele organizacji
i mediów branżowych. Spotkanie ﬁnansowane jest z Funduszu Promocji Mleka.

1.Spółdzielnia Mleczarska w Grajewie za kogenerację
1,2 MW z biogazownią w ZPM w Grajewie

Konferencja stoi na wysokim po-

ziomie merytorycznym: jest czas na
branżowe dyskusje i przestrzeń do
prezentacji najważniejszych wyzwań
polskiego mleczarstwa. Dobrym
duchem spotkania jest prof. Andrzej
Babuchowski, który przybliża zebranym legislację oraz przestrzega
przez zagrożeniami. Drugim wielkim
obecnym jest Waldemar Broś, biorący aktywny udział w każdej części
Euroforum. W tym miejscy należy
oddać honory również Tadeuszowi
Proczkowi, który od niedawna, ale
z wielką sprawnością, pełni honory
prezesa Stowarzyszenia. Całość

W trakcie Euroforum odbyła się gorąca
debata z udziałem Pawła Kuźmy,
dyrektora Departamentu Przewagi
Kontraktowej UOKiK (po prawej). Mleczarze
kwestionowali zasadność włączenia
spółdzielczości do przepisów dotyczących
przeciwdziałaniu nieuczciwemu
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.
Dyrektor Kuźma odpierał zarzuty twierdząc,
że definicja dostawcy i nabywcy nie
przewiduje żadnych wyłączeń

Niezmiernie ciekawą prelekcję,
dotyczącą inﬂacji i gospodarczych
skutków covid i wojny zaprezentowała
Marta Petka- Zagajewska z PKO BP

Iwona Grochowska (OSM Grodzisk
Mazowiecki), Ryszard Pizior
(OSM Włoszczowa) oraz Irena Miedzińska
(OSM Wart-Milk) wymieniają uwagi na temat
jakości surowca do przetwórstwa

Silna reprezentacja OSM Łowicz z prezes
Iwoną Grochowską na czele

nie mogłaby się spiąć w całość,
gdyby nie Hanna Bogdańska-Zaręba,
czyli człowiek-orkiestra, organizująca
spotkanie praktycznie od a do zet.

związane zawodowo z mleczarstwem.
Być może swobodna dyskusja i nieskrępowane wypowiedzi na forum są
spowodowane faktem, iż część uczestników nie jest już czynna zawodowo
– emeryci mogą spojrzeć na zachodzące
zmiany z dystansem i z perspektywy
lat doświadczeń. Kto chce zrozumieć
mleczarstwo – powinien się wybrać na
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy!

Całe życie
dla mleczarstwa
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy
to organizacja skupiająca osoby fizyczne
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Na zdjęciu laureaci z trofeami
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2.Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie
za innowacyjną linię procesową produkcji sera z masy
parzonej
3.Gospodarstwo Rolne Krzysztof Wójcik za wstępne
i docelowe schładzanie mleka z wykorzystaniem
wymienników ciepła
4.Gospodarstwo Rolne Przemysław i Iwona Kawula
za zrobotyzowaną oborę wolnostanowiskową
zapewniającą maksymalny dobrostan bydłu mlecznemu
5.Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
Spółdzielni Mleczarskich „LACPOL” Spółka z o.o. za
energooszczędne rozwiązanie produkcji wody lodowej
w Zakładzie Mleczarskim w Piotrkowie Kujawskim
6.Gospodarstwo Tomasz i Dorota Kocięba za
nowoczesną oborę z zapleczem technologicznym.

Jachranka 2022

Eksperci wybrali doskonale mleczne wyroby

Polski Kongres
Serowarski
Największa degustacja serów

Komisja Superarbitrów przeanalizowała karty oceny produktów przedłożone
przez Komisję Arbitrów oraz dołączoną do produktów dokumentację,
przeprowadziła również ocenę własną, co było podstawą do przyznania
medali z popiersiem dr inż. Zbigniewa Dajnowca za zajęcie I miejsca
w poszczególnych grupach.

Statuetkę „Produkt Mleczny Roku 2022” otrzymała OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA we WŁOSZCZOWIE za LINIĘ SERKÓW
DO CHLEBA: ŚMIETANKOWY; ZE SZCZYPIORKIEM; Z ZIOŁAMI
i Z PAPRYKĄ. Na zdjęciu prezes Ryszard Pizior odbiera gratulacje z rąk
Tadeusza Proczka, Waldemara Brosia oraz Arnolda Repsa

Coroczna ocena produktów mleczarskich odbyła się równolegle z obradami Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy.
Arbitrzy dokonali oceny sensorycznej metodą skalowania oraz oceny prawidłowości oznakowania, estetyki i funkcjonalności
produktu, a także dodatkowych informacji.

19-21 września, Łochów
Folwark Łochów****

2022

Serowarów, technologów oraz miłośników polskich serów związanych zawodowo
z serowarstwem ZAPRASZAMY do pobicia z nami rekordu Polski
na największą degustację polskich serów i twarogów

Prezentujemy laureatów Krajowej Oceny Przetworów Mlecznych A.D. 2022
Mleko spożywcze, w tym mleko niskopasteryzowane, wysokopasteryzowane oraz UHT
1.
2.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU za MLEKO UHT BEZ LAKTOZY (1l) - DLA BARISTÓW
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WART za MLEKO UHT MU! BEZ LAKTOZY

Sery podpuszczkowe, w tym sery holenderskie, szwajcarsko-holenderskie, nalewane (tylżycki i pochodne), pleśniowe (z porostem i przerostem
pleśni), długodojrzewające (powyżej 3 miesięcy w tym typu szwajcarskiego i włoskiego do tarcia) i pozostałe (cheddar, mozzarella, sery
solankowe, sery smażone)
1.
2.
3.
4.

SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK za BURSZTYN (36 - MIESIĘCZNY)
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA we WŁOSZCZOWIE za SER WŁOSZCZOWSKI TYPU SZWAJCARSKIEGO
CIECHANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA za DEMIRES
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w MOŃKACH za SER GOUDA

Twarogi i twarożki, w tym twarogi produkowane metodą tradycyjną, twarogi produkowane z zastosowaniem nowoczesnych technik
produkcyjnych, serki twarogowe ziarniste, serki twarogowe homogenizowane produkowane metodą wirówkową i ultraﬁltracji oraz serki
smakowe

1. SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WRZEŚNIA za SEREK ŚMIETANKOWY W PUDEŁKU
2. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOLE za TWARÓG WĘDZONY (250g)
3. ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA “JANA” za ZESTAW TWAROGÓW SOLANKOWYCH (275g): NATURALNY; Z CZERWONYM PIEPRZEM; Z CZOSNKIEM
4. SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU za LINIĘ TWAROŻKÓW KANAPKOWYCH „MÓJ ULUBIONY”: SZCZYPIOREK; ZIOŁA OGRODOWE;
Z POMARAŃCZĄ; Z WANILIĄ; Z RZODKIEWKĄ; Z CHRZANEM.

Mleko fermentowane, w tym mleko fermentowane naturalne i smakowe oraz napoje na bazie mlek fermentowanych

1. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU
za MAŚLANKA MIX (500g): SŁONY KARMEL, POMARAŃCZA Z LIMONKĄ, KAWA, MANGO
Z MARAKUJĄ
2. SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA BIELUCH W CHEŁMIE za JOGURT NATURALNY NADBUŻAŃSKI 9% (1 KG)
3. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GRODZISKU MAZOWIECKIM za MLEKA FERMENTOWANE: KEFIR I MAŚLANKA
4. SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA za POLSKI JOGURT TRUSKAWKOWY (9% owoców, 150 g)
5. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w NOWYM SĄCZU za
MLEKO ZSIADŁE SĄDECKIE

Masło i mleczne produkty wysokotłuszczowe, w tym masło, ½ masło, ¾ masło, tłuszcz mleczny do smarowania oraz bezwodny tłuszcz mleczny
1.
2.
3.
4.
5.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA KOŃSKIE za MASŁO SZLACHETNE (200G)
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA BIELUCH W CHEŁMIE za MASŁO EXTRA BIELUCH (200G)
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W JAROCINIE za MASŁO EKSTRA (250g)
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GŁUCHOWIE za MASŁO EKSTRA OSEŁKA (200 g)
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA UDZIAŁOWCÓW W STRZAŁKOWIE za MASŁO ZE STRZAŁKOWA

Śmietana i śmietanka o różnej zawartości tłuszczu

1.OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU za ZESTAW ŚMIETANA „PROSTY SKŁAD” DO ZUP I SAŁATEK (12%) oraz DO ZUP I SOSÓW (18%)

Przekąski mleczne
1.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KRASNYMSTAWIE za OWSIANKA Z JABŁKIEM

Bikotech Sp. z o.o., ul. Kościuszki 29, 44-240 Żory, tel. +48 32 307 66 91

www.bikotech.pl
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czyli najważniejsze wydarzenie branży sokowniczej w Polsce

nasza relacja

Po dwóch latach covidowej przerwy odbyło się kolejne spotkanie
producentów koncentratów sokowych i soków gotowych oraz otoczenia
sektora. Do urokliwego Gdańska przybyło ponad 200 znamienitych
Gości. Spotkanie jest okazją do dyskusji o wyzwaniach sektora,
prezentacji nowinek legislacyjnych i technologicznych oraz (w
kuluarach) negocjacji tegorocznych kontaktów.

So ki s ą

OK

a l e z awa rt y
w nic h c u kie r
– ju ż nie

U

czestnicy skupili się, co oczywiste w tej sytuacji, na ukraińskim rynku jabłek.
Fresh market jest tam w dużej mierze zniszczony, natomiast w przetwórstwie
największy problem stanowi logistyka: zarówno samych jabłek, jak i koncentratu.
Roman Kopach dodał, że dużym wyzwaniem na Ukrainie jest także dostęp do
finansowania produkcji.
Dyskusja dotyczyła również form współpracy w sadownikami w obliczu aktualnej
sytuacji rynkowej. Sadownicy w Polsce mają pewną awersję do zrzeszania się,
mają również problemy z dochodowością. Czy ministerstwo ma pomysł na
systemowe rozwiązanie problemy sadownictwa – pytał, raczej retorycznie, Piotr
Podoba. Myślmy niekonwencjonalnie, gdyż stare rozwiązania po prostu nie działają,
natomiast cena przy jabłku była i będzie elementem decydującym – podsumował
dyskusję Wojciech Kępski.

Sytuacja finansowa branży przetwórstwa owoców i warzyw
Grzegorz Rykaczewski z Santander Bank omówił kondycję finansową polskich
zakładów przetwórczych. Najważniejsze wnioski z prezentacji: rentowność sprzedaży
nie odbiega od średniej rentowności dla całej “spożywki”, 10% firm o najlepszych
wynikach finansowych w branży przetwórstwa – produkcji soków generalnie poprawia
swoje wyniki, natomiast 10% o najgorszych wynikach – swoje wyniki pogarsza,
ówimy o niewielkiej, homogenicznej grupie firm, główne komponenty kosztowe to
energia, praca oraz materiały i surowce. Obserwujemy rosnącą presję ze strony
kosztów pracy – to firmom ciąży coraz bardziej, w udziale procentowym to rosnący
trend, produkcja soków charakteryzuje się wysokim technicznym uzbrojeniem pracy.

Soki są ok, ale naturalny cukier w nich już
zawarty – już nie. Takie wnioski można wyciągnąć
z wypowiedzi Woutera Loxa, sekretarza
generalnego AIJN, podczas konferencji KUPS w
Gdańsku. O pilne prace związane z legislacją i
deﬁnicją soku apeluje Magdalena Rohde-Kempa
z Maspex, która zwraca uwagę na tzw. złą prasę
soków, wymienianych w wyszukiwarkach w
gronie najbardziej niezdrowych produktów, obok
chipsów. Głównym winowajcą złego PR-u soków
ma być zawarty w nim cukier.
Jak reaguje rynek?
Produkty, które mają zyskiwać na spadku spożycia
soków to:
Jogurty pitne – badania wskazują że 24%
konsumentów odchodzi od soków na rzecz
jogurtów pitnych, postrzeganych jako dobre
źródło białka.
Napoje energetyczne – oferują atrakcyjną formę i
szereg interesujących dodatków
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Fot. 1.

Fot. 2.

Musy – dla branży napojowej fenomenalne
zjawisko, czyli nowy produkt jako zdrowa
przekąska, nie kanibalizujący sektora napojowego.

Debata o unijnych regulacjach prawnych była
wisieńką na torcie pierwszego dnia spotkania.
W debacie uczestniczyli (od lewej): Piotr
Podoba (Dohler), Wojciech Kępski, Grzegorz
Rykaczewski (Santander), Joanna Trybus
(Ministerstwo Rolnictwa) oraz Roman Kopach
(Vertograd)

Rykaczewski zwrócił uwagę na lekki
spadek nakładów inwestycyjnych w latach
2020-2021. Trochę to wygląda jakby branża
szła w kierunku poprawy efektywności a
nie zwiększania wolumenów. Obserwujemy
sporo inwestycji w alternatywne źródła
energii i fotowoltaikę – podsumował.

Sieci handlowe dostrzegają silny trend
prozdrowotny – zauważamy dynamicznie
rozwijające się kategorie smoothie oraz shot i coś
co jest na pograniczu, czyli napoje plant-based.
W Polsce spożycie napojów roślinnych wzrosło
o 60%. Przyjemność ma być zdrowa – to trochę
efekt po pandemii - mówi Anna Sobota z Fructa.

2/2022
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Pamiątkowe zdjęcie, od lewej: Krystyna
Gutkowska (SGGW), Jacek Krystoforski
(Biurkom-Flampol), Magdalena Rohde-Kempa
(Maspex) i Anna Sobota (Fructa)

Tu rec k i
r ynek
so ków

Magdalena Wilgatek w dynamicznej prezentacji
zaprezentowała najnowsze trendy na rynku
soków i napojów w handlu detalicznym

Kerim Aydemir, dyrektor generalny Dohler
Turcja zwraca uwagę na zagrożenia związane
z rosnącymi cenami energii i surowców, a co
za tym idzie, rosnącymi cenami produktów
gotowych na półce sklepowej w Turcji.
Szansę na rozwój widzi Aydemir w rozwoju
produktów organicznych oraz w rozwoju
innowacyjnych praktyk rolniczych.

Jesienne Warsztaty
Napojowe

w branży napojowej – konkurs dla wystawców kongresowych

Julian Pawlak i Barbara Groele - ten duet od lat
stanowi trzon Krajowej Unii Producentów Soków

Elżbieta Polak (IBPRS) raz Mariusz Goca (Tetra Pak)
podczas miłej pogawędki o trendach rynkowych

21-23 września, Łochów
Folwark Łochów****

Prezentacje wywołują żywe dyskusje wśród
uczestników. Taka dyskusja zdarza się jedynie
raz w roku
W Turcji funkcjonuje 41 zakładów
przetwórczych przerabiających 1,3 miliona
ton owoców. Sektor daje zatrudnienie
80 tysiącom pracowników. Jabłka stanowią
ponad 50% tureckiego przetwórstwa
owoców, jednak, w porównaniu z Polską,
procentowo przetwarza się zaledwie 15-20%
zbiorów. Większość jabłek sprzedawana jest
jako owoce deserowe.

Marcin Wroński z Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa przedstawił strategie promocji
owoców i warzyw.

Polski Kongres
Napojowy

Wzruszająca chwila: Daniel Olszewski
(Flottweg Polska) publicznie składa
podziękowania za lata dobrej współpracy na
ręce Petera Johrera (Flottweg SE)

My jako Maspex zajmujemy się wszystkim, interesują nas wszystkie kategorie sokowe i ościenne. Mamy 550 różnych
wariantów – staramy się te soki urozmaicać. Musy wprowadziliśmy pięć lat temu a rynek rośnie dwucyfrowo. Kategoria
musi żyć, również private labels są coraz bardziej innowacyjne, bez innowacji rynek by po prostu umarł. Nasza duża
innowacja, którą wprowadziliśmy wiosną br – to Tymbark Po Prostu. To grupa produktów, składających się z kombinacji
wody i owoców. Jest grupa wysublimowanych konsumentów oczekujących nowości. Póki co – klient za tą dodatkową
wartość płaci – podsumowała „w pigułce” innowacje Maspexu Magdalena Rohde-Kempa, wiceprezes firmy.

Wouter Lox przedstawił szereg wyzwań
z jakimi mierzy się AIJN

2022

Członkowie kapituły konkursowej:
Jerzy Urbański, wiceprezes zarządu, Sokpol
Szymon Matulka, dyrektor ds. inwestycji, Coca-Cola HBC
Konrad Lipiński, kierownik produkcji, Refresco
Dariusz Olszar, kierownik R&D, Ustronianka

Clodagh de Beaurepaire z Symrise
zaprezentowała szereg możliwości związanych
z produkcją napojów funkcjonalnych

Na tak ważnym spotkaniu nie mogło
zabraknąć tematyki wyzwań stojących
przed branżą w zakresie gospodarowania
opakowaniami. Na zdjęciu Michał Mikołajczyk
z Rekopolu podczas energetycznej
prezentacji.

Bikotech Sp. z o.o., ul. Kościuszki 29, 44-240 Żory, tel. +48 32 307 66 91

www.bikotech.pl
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Eksperci z Univar prezentowali szereg dodatków
wspomagających produkcję gotowych dań

czyli eksperci o trendach w daniach gotowych
O technologiach utrwalania produkcji metodą wysokich ciśnień, o innowacyjnych metodach mrożenia warzyw
razem ze smacznym sosem, o kierunkach projektowania opakowań do dań gotowych oraz o polskiej półce sklepowej
z daniami gotowymi – o tym dyskutowaliśmy podczas kolejnej konferencji Kierunek Convenience. Edycja 2022 odbyła
się u stóp kopalni Guido a uczestnicy spotkania, po szeregu inspirujących wykładów, mogli poczuć się jak prawdziwi
górnicy i zjechać 300 metrów pod ziemię.

K

ierunek Convenience to konferencja traktująca o rynku, wyzwaniach
produkcyjnych i technologiach produkcji dań gotowych. W spotkaniu
uczestniczą przedstawiciele sieci
handlowych, sektora horeca, producenci dań gotowych oraz dostawcy
technik i technologii produkcji.

Kierunek konsument

Rynek dań gotowych
•  	L OKALIZACJA SPRZEDAŻY:
Kluczowym kanałem dla sprzedaży
dań gotowych pozostają dyskonty.
Sklepy małoformatowe, głównie
za sprawą wzrostu znaczenia
sklepów sieciowych utrzymują stabilne udziały w rynku dań gotowych.
W sprzedaży kategorii widoczna

jest regionalizacja oraz powiązanie
z wielkością miejscowości.

Joanna Gajda-Wyrębek opowiedziała
o wymaganiach prawnych dotyczących substancji
dodatkowych w daniach gotowych

wydajemy na dania gotowe.
W dużych miastach większe
znaczenie w wartości sprzed a ż y m a ją d a n i a o r i e nt a l n e , s u s h i c z y m a k a r o n y.
W mniejszych miejscowościach
rośnie znaczenie tradycyjnych
zestawów czy dań typu fast food
•  	P ONADPRZECIĘTNA DYNAMIKA: Dania gotowe odnotowały ponadprzeciętny wzrost
wartościowy będący odbiciem
po słabym roku 2020, w którym
kategoria zmagała się m.in.
z restrykcjami Covid-19.

•  	S T R U K T U R A : N a j w i ę k s z e
znaczenie mają dania chłodzone
(zarówno zestawy obiadowe jak
i dania mączne), które dodatkowo
umocniły się względem roku 2021.
Wraz z wzrostem wielkości miejscowości rosną kwoty,jakie przeciętnie

•  	KOSZYK ZAKUPOWY: Koszyki
z daniami gotowymi są wyższe
od przeciętnych. Na paragonach
relatywnie często współwystępują
z produktami mięsnymi, sosami
i dressingami oraz pozostałymi
produktami typu food to go.

Jaki jest odbiorca dań gotowych
i czego oczekuje od produktu? Na
to pytanie starała się odpowiedzieć
Agnieszka Kawecka w trakcie warsztatu o trendach w opakowaniach do
dań gotowych. Młody odbiorca nie
rozumie co to znaczy gotować ryż
aż będzie miękki – z wdzięcznością
przyjmie od producenta konkretne, nawet banalne wskazówki.
Pokolenie naszych dziadków nie
potrzebowało tego typu instrukcji,
dzisiejszy świat ma inne potrzeby
– tłumaczyła Kawecka.

W sprzedaży kategorii występuje
sezonowość. W okresie wakacyjnym,
dania mrożone ustępują miejsca
lodom, wzrasta natomiast znaczenie
dań chłodzonych oraz dań w słoikach
i puszkach, chętniej wybieranych
w związku z podróżami.

AGROindustry
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Lidia Jusis-Wójcik zaprezentowała ofertę
Roboplast – sponsora spotkania

Silna ekipa „U Jędrusia w trakcie rozmowy
o nowościach produktowych

Janusz Paździora z Dohmeyer mówił o nowych
technologiach w produkcji gotowych dań
mrożonych

Marek Zachalski z Centrum Monitorowania
Rynku zaprezentował najnowsze dane rynkowe
dotyczące kategorii dań gotowych

Ewa Przysiężna z HPP TradeBridge
zaprezentowała możliwości utrwalania dań
za pomocą wysokich ciśnień

Zakres konferencji ulegnie zatarciu, natomiast
emocje zostają z nami do końca – uczestnicy
spotkania przed zjazdem do kopani Guido.
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Wykorzystanie
energii odpadowej
w procesach produkcyjnych branży FMCG.
Studium przypadku.

dr inż. Lech Maryniak

Przedsiębiorstwa produkcyjne z branży dóbr szybkozbywalnych FMCG oraz całej
branży spożywczej walczą z wielokrotnym wzrostem cen energii. Energia, jako
jeden z głównych kosztów produkcji, powinna być używana w sposób racjonalny
ale również innowacyjny.

C elem niniejszego artykułu jest

przedstawienie jednej z dróg radzenia sobie z wyzwaniami drożejących
lawinowo mediów energetycznych.
Ważnym elementem tego artykułu będzie przedstawienie praktycznego rozwiązania w postaci studium przypadku.
Takie podejście ma na celu inspirację
czytelnika do własnych rozwiązań
wykorzystania energii odpadowej w
dalszych procesach produkcyjnych lub

Odpadowy
strumień energii

Zakład produkujący dobra szybkozbywalne przetwarza surowce
i półprodukty, przy użyciu stosowanych
maszyn oraz urządzeń zasilanych energią, w produkt finalny. Produkty te zanim

Odprowadzanie: ścieków (oczyszczonych),
posegregowanych surowców wtórnych,
odpadów, emisji

Odpadowy
strumień energii

Przepływ surowców i produktów w fazach wytwarzania
Magazyn
surowców

Ciągi procesowe

Linie
pakujące

Magazyn wyrobów
gotowych

Media produkcyjne i energetyczne- wytwarzanie i dystrybucja

2/2022

Dostawy mediów produkcyjnych i
energetycznych oraz paliw energetycznych

AGROindustry

Wysyłka wyrobów gotowych

Dostawy i przyjęcie surowców

2/2022

Jak działa zakład
produkcyjny branży FMCG

trafią do sprzedaży, często podlegają
procesom magazynowania. Na Rys.1.
został przedstawiony schematycznie
zakład produkcji FMCG wraz z przepływami surowców, komponentów oraz
mediów produkcyjnych.
Schematycznie w kierunku poziomym dostrzegamy pierwszy element
produkcji - czyli dostarczenie i przyjęcie
surowców do magazynu surowców.
Kolejną operacją jest przekazanie

Oczyszczanie ścieków, segregacja odpadów poprodukcyjnych

Odpadowy
strumień energii

AGROindustry

z taką operacją związanych, mających
miejsce w ich zakładach.

Odpadowy
strumień energii

Rys. 1.
Schemat zakładu produkcji
FMCG wraz z przepływami
niezbędnych komponentów
oraz mediów produkcyjnych
i energetycznych.
Źródło: Opracowanie własne.

26
niezbędnych ilości tych surowców do
ciągów procesowych, które odpowiadają za produkcję wyrobu. Następną
operacją jest jego pakowanie na liniach
pakujących do opakowań jednostkowych a następnie zbiorczych. Bardzo
często następuje integracja ciągów
procesowych z liniami pakującymi
w jeden system produkcyjny. Elementem
końcowym tej operacji jest magazynowanie gotowych produktów typu FMCG
a następnie ich spedycja do klienta.
W kierunku pionowym przedstawionego schematu następuje dostarczenie
mediów produkcyjnych i energetycznych oraz paliw energetycznych. Jeżeli jest potrzeba następuje dodatkowe
wytworzenie mediów energetycznych.
Tu można przykładowo przedstawić
wytwarzanie pary technologicznej,
chłodu procesowego czy sprężonego
powietrza ale też i innych mediów
potrzebnych do dalszej produkcji.
W wyniku procesów produkcyjnych
powstają ścieki, odpady stałe czy

UŻYTE AKRONIMY

CHP
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Combined Heat and Power
– gospodarka skojarzona
jednoczesnej produkcji energii
elektrycznej i ciepła

CI

Continuous Improvment – ciągłe
doskonalenie

CO2

Carbon dioxide – dwutlenek węgla

DPBP

Discounted Pay Back Period,
zdyskontowana stopa zwrotu z
inwestycji

EBM

Extrusion Blow Molding
– technologia ekstruzyjnorozdmuchowa

FMCG

Fast Moving Consumers Goods –
dobra szybko zbywalne

HDPE

High Density Polyethylenpolietylen o wysokiej gęstości

kW

Kilowatt -kilowat, jednostka mocy

kWh

Kilowatt Hour -kilowatogodzina,
jednostka energii

N2

nitrogen – azot

PB

Payback – zwrot z inwestycji

P&ID

Piping & Instrumentation
Diagram- schemat
technologiczno- pomiarowy

PLN

polski złoty

TGE

Towarowa Giełda Energii

URE

Urząd Regulacji Energetyki

Fot. 2.

emisja gazów poprodukcyjnych. Te
pozostałości poprodukcyjne muszą
być odpowiednio uzdatnione zanim
trafią do środowiska naturalnego. Kluczowym elementem, któremu w wielu
przypadkach nie poświęca się uwagi, są
emisje odpadowych strumieni energii.
Strumienie takich energii dają duże
możliwości ich dalszego wykorzystania
w procesach produkcyjnych.

Możliwości
odzyskiwania
ciepła z chłodni
ociekowych oraz
z systemu
chłodzenia
czynnikiem
chłodniczym.
Zdjęcie wykonane
przez autora.

Gdzie szukać strumieni
energii odpadowej?
Fot. 3.

W obecnej chwili nie mamy technologii które pozwalają nam wykorzystywać w pełni energię chemiczną
zgromadzoną w paliwach. Również
fundamentalnym stwierdzeniem jest
to, że energia dostarczana do układu
górnego źródła nie może być w pełni
wykorzystana do wykonania pracy
przez ten układ, zawsze część z niej będzie oddana do dolnego źródła. Opisuje
to druga zasada termodynamiki.

Możliwości
odzyskiwania ciepła
bezpośrednio
z chłodzenia
maszyny
ekstruzyjnorozdmuchowej
EMB (Extrusion
Blow Molding)
dedykowanej do
produkcji opakowań
w przemyśle
spożywczym.
Zdjęcie wykonane
przez autora.

Fot. 4.
Możliwości
odzyskiwania
chłodu podczas
odparowania azotu
z fazy ciekłej, dalej
używanego
w procesach
produkcji
spożywczej.

Fot. 1.
Możliwości
odzyskiwania
ciepła ze sprężarek
powietrza w postaci
gorącej wody i / lub
ciepłego powietrza.

Zdjęcie wykonane
przez autora.

Zdjęcie wykonane
przez autora.
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Opisując zagadnienie liczbowo,
warto nadmienić, że silniki spalinowe
posiadają sprawności od 30% do
45%, powszechnie wykorzystywane
elektrownie węglowe w Polsce mogą
mieć sprawności do 43%, układy CHP
– gospodarki skojarzonej, produkującej
jednocześnie energię elektryczną oraz
ciepło, uzyskują sprawności do 90% [4],
[6] a sprawność kotłowni może osiągać
nawet do 100% przy wykorzystaniu
kotłów kondensacyjnych.
Jak wspomniano, podczas wykonywania czynności produkcyjnych
mamy więc do czynienia z generowaniem strumieni odpadowych energii.
Strumienie te w dużej mierze mają
szanse być w ykorzystane dalej
w operacjach produkcyjnych lub pomocniczych [2], [4]. Zdjęcia zaprezentowane
w artykule przedstawiają źródła strumieni odpadowych ciepła ale też
i chłodu, mogących być wykorzystanych
dalej. Przykłady potencjalnych możliwości uzyskania takich strumieni pokazano
wraz z ich krótkim opisem na zdjęciach:
Fot.1.; Fot.2.;Fot.3. czy Fot.4.
Strumienie takich energii mogą
być ujęte i przekazane do dalszych
procesów przez dodatkowe urządzenia
cieplne. Chcą uzyskać inne ich parametry, na przykład wyższe temperaturę,
należy dostarczyć dodatkowy strumień
energii, żeby uzyskać końcowy strumień
o oczekiwanych parametrach. Takie
możliwości daje pompa ciepła.
Na tym etapie należy nadmienić,
że wykorzystywać można zarówno
strumienie energii o wyższych, jak
i niższych temperaturach. Przykładem
źródła energii w postaci chłodu [2] mogą
być produkowane gazy technologiczne,
uzyskane w procesie odparowania
ich ciekłej fazy jak dwutlenek węgla
CO2 lub azot N2. Gazy te są niezbędnymi komponentami produkcji FMCG
sektora spożywczego, szczególnie
napojowego. Tak odzyskany chłód
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można wykorzystać z powodzeniem
w dalszych operacjach produkcyjnych.

Studium przypadku
Z badań autora wynika, że energia
stanowi wiodący koszt w procesie
wytwarzanie dóbr FMCG. Przykładowo
w przemyśle rozlewniczym, piwowarskim czy przetwórstwie tworzyw
sztucznych są to koszty mieszczące się
w pierwszej trójce wszystkich kosztów
wytwarzania.
Autor pragnie przedstawić studium
przypadku odzyskanego ciepła odpadowego powstającego w wyniku produkcji opakowań z tworzyw sztucznych
dla branży FMCG w technologii EBM
(Extrusion Blow Molding). W procesie
produkcji opakowań -pojemników dla
przemysłu spożywczego na wstępie
granulat tworzyw sztucznych, przykładowo polietylen o wysokiej gęstości
- HDPE (High Density Polyethylen),
należy podgrzać do temperatury płynięcia a następnie w procesie wytłaczania,
zwanego również ekstruzją, podać je do
głowic formujących rękaw (parision).
W zależności od wymagań technologicznych na tak uformowanych
rękawach zamykają się formy rozdmuchowe. Najczęściej od góry wtłaczane
są dysze rozdmuchowe dostarczające
sprężone powietrze nie przekraczające
ciśnienia 8 bar, po czym następuje
proces rozdmuchu oraz formowania
opakowania. Jednocześnie podczas
procesu rozdmuchu musi zostać odebrany nadmiar ciepła przez czynnik
chłodniczy płynący w płaszczach
form rozdmuchowych ale i również
chłodzący olej hydrauliczny (stosowany
dla maszyn hydraulicznych). Ogrzany
czynnik chłodniczy w tradycyjnym
procesie produkcji opakowań jest
chłodzony w systemie chłodniczym
i powraca znowu do procesu rozdmuchu, posiadając właściwą temperaturę.
Ciepło jest bezpowrotnie tracone
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Rys.2.
Schemat chłodzenia
urządzeń
ekstruzyjnorozdmuchowych
z wykorzystaniem
ciepła z chłodzenia
do dalszych
procesów
w zakładzie
produkcji opakować
dla branży FMCG.
Źródło:
Opracowanie
własne.

Nagrzewnice

Max 417kW
61kW

88kW

Maszyny rozdmuchowe
Chłodziarka z
free coolingiem

366kW

27kW

305kW
Pompa ciepła

w górnym źródle systemu chłodniczego,
powodując jego emisję, najczęściej do
atmosfery. Proces ten bardzo dokładnie
przedstawia literatura [8].
Ideę projektu przedstawiono na
Rys.2. Z urządzeń ekstruzyjno- rozdmuchowych (EBM) musi być odebrane
ciepło. W zaprezentowanym studium
przypadku generowane ciepło z tych
urządzeń musiało być usunięte przez
wymienniki ciepła o całkowitej mocy
chłodzenia 366 kW. Był to strumień
ciepła odpadowego, który po analizie
techniczno-ekonomicznej był wykorzystany dalej. W tym przypadku
były duże potrzeby dogrzewania hal
produkcyjnych o całkowitej mocy
grzewczej 88 kW. Moc tą uzyskano stosując pompę ciepła, która potrzebowała
dodatkowo 27 kW mocy elektrycznej,
w celu uzyskania właściwych parametrów grzewczych ciepła dalej
wykorzystywanego w ogrzewaniu
hal produkcyjnych. Parametry cieczy
grzewczej były w zakresach pomiędzy
od 50oC do 60oC. Urządzenie przygotowujące termicznie ciecz chłodzącą formy rozdmuchowe oraz olej hydrauliczny
(roztwór wodny glikolu etylenowego)
miało moc 417 kW. Parametry pracy
wspomnianej cieczy chłodzącej były
w zakresie od 10 oC do 15 oC. Urzą-

dzenie dysponowało zapasem mocy
umożliwiającym rozbudowę układu
w najbliższej przyszłości.
Na załączonym rysunku Rys.3.
przedstawiono schemat technologiczno-pomiarowego P&ID (Piping
& Instrumentation Diagram) gdzie
instalację cieplną przedstawiono
w sposób bardziej szczegółowy. Ideą
projektu było wykorzystanie ciepła
odpadowego z chłodzenia maszyn
dedykowanych do produkcji opakowań
dla przemysłu FMCG.
W procesie wykorzystano moc
61 kW energii odpadowej z możliwych
366 kW, takie były potrzeby grzewcze.
Różnica tego strumienia ciepła jest
nadaj rozpatrywana do dalszego zastosowania.

Rys.3.
Schemat wykorzystania ciepła
odpadowego z procesu chłodzenia
maszyn ekstruzyjno-rozdmuchowych
przy wykorzystaniu pompy ciepła.
Źródło: Dokumentacja projektu
prowadzonego przez autora.

W tabeli Tab.1. przedstawiono
podstawowe założenia ekonomiczno-techniczne. Należy nadmienić, że
obliczenia oraz projekt został wykonany przed zmianą jednostkowych
cen energii, których lawinowy wzrost
obserwujemy w tym roku. Dodatkowo
projekt był wykonywany ze środków
własnych wobec czego nie zastosowano tu modelu obliczeń finansowych
typu zdyskontowanej stopy zwrotu
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Tab.1.
Budżet inwestycji, możliwości oszczędzania
oraz poziom zwrotu z inwestycji.
Źródło:
Opracowanie własne.
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WYDAWNICTWA BIKOTECH

EK
EK

z inwestycji DPBP (Discounted Pay
Back Period) a jedynie prosto liczony
zwrot z inwestycji typu PB (Payback).
Przedstawione w artykule studium
przypadku charakteryzowało się
takim zwrotem z inwestycji na poziome 2.7 lat. Odnosząc się do obecnej
sytuacji ekonomicznej, atrakcyjność
tego typu projektów może wzrastać
w sposób znaczący.

inwestor
w Przemyśle Spożywczym

inwestor
w Przemyśle Spożywczym

Nagradzamy
Ekoinwestorów
2022!
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym
konkursie EKOINWESTOR
w Przemyśle Spożywczym
Na zgłoszenia TUTAJ DO POBRANIA
czekamy do końca lipca 2022
Cele Konkursu:
–

podkreślenie społecznej odpowiedzialności

–

promowanie technologii przyjaznych dla

przemysłu spożywczego
środowiska i ograniczających negatywne
oddziaływanie,
–

prezentacja rozwiązań efektywnego wykorzy-

–

wskazywanie optymalnych źródeł ﬁnansowa-

–

wyróżnienie najciekawszych projektów

stania energii,
nia inwestycji,
środowiskowych zrealizowanych w przemyśle
spożywczym,
–

popularyzacja najlepszych dostępnych praktyk związanych z efektywnością energetyczną

ciągłego doskonalenia procesów –
CI (Continuous Improvment), która
zajmuje się również efektywnością
energetyczną, warto tego typu inwestycje rozpatrywać na samym
początku wraz z głównymi inwestycjami produkcyjnymi a nie po ich
uruchomieniu. Taki podejście pozwoli
wykorzystać racjonalnie energię od
samego początku.

Warto zapamiętać
Jak wspomniano na początku, celem artykułu jest wyzwolenie w czytelniku sposobu myślenia innowacyjnego
w zarządzaniu mediami energetycznymi
i projektami z tego obszaru.
Ze względu na lawinowo rosnące
ceny energii elektrycznej, nośników
energii w tym wykorzystywanych do
celów procesowych oraz grzewczych
atrakcyjność wykorzystywania strumieni energii odpadowych w przemyśle
branży FMCG powinna być niezwłocznie rozpatrywana po kątem ich dalszego
użycia w procesach produkcyjnych
danego zakładu. Zamiast emitować
strumienie ciepła do atmosfery warto
z nich zrobić użytek i powtórnie je
wykorzystać, ograniczając również
emisje gazów cieplarnianych.
Białe certyfikaty są to prawa majątkowe mogące być przyznane ze
wprowadzanie projektów efektywności
energetycznej w przedsiębiorstwie
także tej z sektora produkcji FMCG.
Jeżeli są osiągnięte odpowiednie
wymagania [1], [7] prawa te można
sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii
-TGE w celu uzyskania dodatkowych
funduszy pieniężnych dających jednorazowy zwrot z przedstawionych
i ocenionych pozytywnie przez Urząd
Regulacji Energetyki - URE projektów
energetycznych w zakładzie.
Pomimo fak tu, że za zw yczaj
w przedsiębiorstwach działa jednostka
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