
4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 
 

4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem 
Opis 
Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych 

technologii oraz ich wykorzystanie w sposób najbardziej wydajny i skuteczny. Znajdują one swoje 
odzwierciedlenie w definicji "technik" zawartych w Dyrektywie IPPC: “techniki obejmują zarówno 

stosowane technologie, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, 

konserwowana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji". 
 

Dla instalacji IPPC, System Zarządzania Środowiskowego (EMS) jest narzędziem, które operatorzy 

mogą wykorzystać, w sposób systematyczny i zdecydowany, w odniesieniu do zagadnień związanych z 

projektowaniem, budową, konserwacją, eksploatacją i likwidacją. EMS obejmuje strukturę 

organizacyjną, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy i zasoby służące rozwijaniu, 

wdrażaniu, utrzymywaniu, przeglądom i monitorowaniu polityki środowiskowej. Systemy Zarządzania 

Środowiskowego są najbardziej wydajne i skuteczne w przypadku, gdy stanowią integralną część 

ogólnego systemu zarządzania i eksploatacji instalacji. 
 

W Unii Europejskiej, wiele organizacji postanowiło dobrowolnie wdrożyć systemy zarządzania 

środowiskiem w oparciu o EN ISO 14001:1996 lub na podstawie Ekozarządzania UE i audytu EMAS. 

EMAS obejmuje wymogi związane z systemem zarządzania zgodne z normami EN ISO 14001, ale 

kładzie dodatkowy nacisk na zgodność z prawem, ochronę środowiska i zaangażowanie pracowników. 

EMAS wymaga również zewnętrznej weryfikacji systemu zarządzania i weryfikacji publicznego 

oświadczenia środowiskowego (w EN ISO 14001, własne oświadczenie jest alternatywą dla 

zewnętrznej weryfikacji). Istnieje również wiele organizacji, które zdecydowały się wdrożyć 

niestandardowe EMS. 
 

Podczas gdy oba systemy standardowe (EN ISO 14001:1996 i EMAS) oraz niestandardowe ("na 

indywidualne zamówienie") traktują organizację jako podmiot, niniejszy dokument przedstawia 

bardziej zawężone podejście, które nie zawiera wszystkich działań organizacji, np. w odniesieniu do ich 

produktów i usług, z uwagi na fakt, że podmiot objęty regulacją w ramach Dyrektywy IPPC jest 

instalacją (w rozumieniu Art. 2). 
 

System zarządzania środowiskowego (EMS) dla instalacji IPPC mogą zawierać następujące elementy: 
 

(a) definicję polityki ochrony środowiska 

(b) planowanie oraz określanie celów i zadań 

(c) wdrażanie i zastosowanie procedur 
(d) działania korygujące i sprawdzające 

(e) przegląd systemu zarządzania 
(f) przygotowywanie regularnych oświadczeń środowiskowych 

(g) weryfikacja przez jednostkę certyfikującą lub zewnętrznego weryfikatora EMS 

(h) zagadnienia dotyczące projektowania instalacji wycofanych z eksploatacji 
(i) rozwój czystych technologii 

(j) analiza porównawcza. 
 

Wszystkie te zagadnienia opisano bardziej szczegółowo poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące 

zagadnień od (a) do (g), które zostały uwzględnione w EMAS, można znaleźć w źródłach wskazanych 

poniżej. 

(a) Definicja polityki ochrony środowiska 
 

Najwyższe kierownictwo jest odpowiedzialne za określenie polityki ochrony środowiska dla instalacji i 

zapewnia: 
 

- odpowiednia dla charakteru, skali i wpływu działań na środowisko 

- zaangażowanie w zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrolę 

- zobowiązanie do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń ochrony 

środowiska oraz przestrzegania wszelkich innych regulacji obowiązujących w danej organizacji 

- stworzenie ram dla określania i oceny celów oraz zadań środowiskowych 

- udokumentowana i przedstawiona wszystkim pracownikom 



- dostępna dla opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych stron. 
 

(b) Planowanie, czyli: 
 

- procedury identyfikacji aspektów środowiskowych związanych z instalacją mające na celu 

określenie działań, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, a także 

regularna aktualizacja tych informacji 

- procedury identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych i innych przepisów obowiązujących w 

danej organizacji, które związane są z aspektami środowiskowymi działań tej organizacji 

- tworzenie i przegląd udokumentowanych celów i zadań środowiskowych, z uwzględnieniem 

wymogów prawnych i innych przepisów oraz opinii zainteresowanych stron, 

- utworzenie i regularne aktualizowanie programu ekologicznego zarządzania, w tym określenie 

odpowiedzialności za realizację celów i zadań na każdym poziomie i dla odpowiedniej funkcji, 

jak również środki i ramy czasowe ich ukończenia. 
 

(c) Wdrażanie i zastosowanie procedur 
 

Ważne jest, aby stosować wewnętrzne systemy, dzięki którym procedury są znane, rozumiane i 

przestrzegane, w związku z tym skuteczne zarządzanie ochroną środowiska obejmuje: 
 

(i) Struktura i odpowiedzialność 

- określanie, dokumentowanie i komunikacja, odpowiedzialność i uprawnienia, w tym 

powoływanie poszczególnych przedstawicieli zarządu 

- zapewnienie środków niezbędnych do realizacji i kontroli systemu zarządzania 
środowiskowego, w tym zasoby ludzkie i specjalistyczne umiejętności, technologie i zasoby 
finansowe. 

 

(ii) Szkolenia, świadomość i kompetencje 

- określanie potrzeb szkoleniowych w celu zapewnienia odpowiednich szkoleń wszystkim 

pracownikom, których praca może mieć istotny wpływ na środowisko 
 

(iii) Komunikacja 

- ustanowienie i utrzymywanie procedur wewnętrznej komunikacji między różnymi szczeblami i 

funkcjami instalacji, jak również procedur, które sprzyjają dialogowi z zewnętrznymi 

zainteresowanymi stronami oraz procedury otrzymywania, dokumentowania i, w przypadku 

gdy jest to uzasadnione, udzielania odpowiedzi na komunikaty zewnętrznych stron 

zainteresowanych. 
 

(iv) Zaangażowanie pracowników 

- włączenie pracowników w proces mający na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 

środowiska poprzez zastosowanie odpowiednich form uczestnictwa, takie jak rekomendowana 

literatura źródłowa, grupy robocze pracujące nad danym projektem lub komisje ochrony 

środowiska. 
 

(v) Dokumentacja 

- ustalanie i dostarczanie bieżących informacji, w formie pisemnej lub elektronicznej, 

niezbędnych do opisania głównych elementów systemu zarządzania i ich połączeń oraz 

wskazanie kierunków dla danej dokumentacji. 
 

(vi) Skuteczna kontrola procesu 

- odpowiednia kontrola procesów we wszystkich trybach pracy, tj. przygotowanie, 

uruchomienie, rutynowe operacje, zamykanie i nietypowe warunki 

- identyfikacja kluczowych wskaźników wydajności i metod pomiaru oraz kontrola tych 

parametrów (np. przepływ, ciśnienie, temperatura, skład i ilość) 

- dokumentowanie i analiza nieprawidłowych warunków eksploatacji w celu określenia 

przyczyny i zastosowania rozwiązań takich sytuacji, aby nie dopuścić do ich ponownego 

wystąpienia (system ten można usprawnić poprzez zastosowanie podejścia "bez winy", gdzie 

znalezienie przyczyn jest ważniejsze niż obarczanie winą pracowników). 
 

(vii) Program konserwacji 

- stworzenie zorganizowanego programu konserwacji w oparciu o opisy techniczne urządzeń, 



normy itp., jak również o wszelkie odnotowane awarie sprzętu i konsekwencje z tym związane 
- wspieranie programu konserwacji za pomocą odpowiednich systemów ewidencji i badań 

diagnostycznych 

- wyraźny podział odpowiedzialności za działania związane z planowaniem i konserwacją. 
 

(viii) Gotowość i reagowanie w nagłych wypadkach 

- ustanowienie i utrzymywanie procedur w celu określenia potencjalnych wypadków i zagrożeń 

oraz sposobów reagowania na nie, a także procedur zapobiegania i łagodzenia ich wpływu na 

środowisko. 

(d) Działania korygujące i sprawdzające, czyli: (i) (i) 

Monitorowanie i pomiary 

- ustanowienie i utrzymywanie udokumentowanych procedur w celu regularnego monitorowania i 
pomiaru głównych operacji i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, w tym 
rejestrowanie informacji o wydajności, stosowne kontrole procesów oraz zgodność działania 
instalacji z jej celami i zadaniami środowiskowymi (zob. Dokument Referencyjny w sprawie 
Monitorowania Emisji) 

- utworzenie i utrzymywanie udokumentowanej procedury okresowej oceny zgodności z 

właściwymi przepisami i regulacjami ochrony środowiska. 
 

(ii) Działania naprawcze i zapobiegawcze 

- ustanowienie i utrzymywanie procedur określających odpowiedzialność i uprawnienia do 

rozwiązywania i wykrywania niezgodności z warunkami pozwolenia, inne wymogi prawne, a 

także cele i zadania, podejmowane działania łagodzące wpływ na środowisko oraz rozpoczęcie 

i zakończenie działań korygujących i zapobiegawczych, które odpowiadają skali problemu i są 

współmierne do oddziaływania na środowisko. 
 

(iii) Rejestr 

- ustanowienie i utrzymanie procedur identyfikacji, zachowanie i rozdysponowanie czytelnych i 

łatwo dostępnych rejestrów ochrony środowiska, w tym zapisy ze szkoleń oraz wyniki audytów 

i przeglądów. 
 

(iv) Audyt 

- ustanowienie i stosowanie programów i procedur dla okresowych audytów środowiskowych 

systemów zarządzania, które obejmują rozmowy z personelem, inspekcję warunków pracy i 

urządzeń oraz przegląd rejestrów i dokumentacji, co prowadzi do sporządzenia pisemnego 

raportu, który należy przeprowadzić w sposób bezstronny i obiektywny przez pracowników 

(audyt wewnętrzny) lub osoby z zewnątrz (audyt zewnętrzny). Raport obejmuje zakres audytu, 

częstotliwość i metody, jak również obowiązki i wymagania, co do przeprowadzania kontroli i 

raportowania wyników, w celu określenia, czy system zarządzania środowiskowego zgodny 

jest z ustaleniami oraz czy został on prawidłowo wdrożony i czy jest odpowiednio stosowany 

- przeprowadzanie audytu lub cyklu audytów, w stosownych przypadkach, w odstępach czasu 

nie dłuższych niż trzy lata, w zależności od charakteru, skali i złożoności działalności, 

znaczenia oddziaływania na środowisko, znaczenia i pilności problemów wykrytych w 

poprzednich kontrolach oraz zawartości archiwów problemów związanych ze środowiskiem - 

bardziej złożone działania o bardziej znaczącym wpływie na środowisko są częściej poddawane 

audytowi 

- zastosowanie odpowiednich mechanizmów w miejscu, aby zapewnić skuteczną realizację 

zaleceń audytu. 
 

(v) Okresowa ocena zgodności z prawem 

- przegląd zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska i warunkami pozwoleń 

środowiskowych posiadanych przez daną instalację 

-            dokumentacja oceny. 
 

(e) Przegląd systemów zarządzania, czyli: 
 

- przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzany przez najwyższe 

kierownictwo, w odstępach przez nie ustanowionych, w celu zapewnienia ciągłej przydatności, 

adekwatności i skuteczności systemu 



- zebranie niezbędnych informacji, aby umożliwić kierownictwu przeprowadzenie tej oceny 
- dokumentacja oceny. 
 

(f) Przygotowywanie regularnych oświadczeń środowiskowych: 
 

- przygotowanie oświadczeń o ochronie środowiska, które zwracają szczególną uwagę na wyniki 

osiągane przez instalację w oparciu o jej cele i zadania środowiskowe. Jest ono 

przygotowywane regularnie - raz do roku lub rzadziej w zależności od skali emisji 

zanieczyszczeń, generowanych odpadów itp. Zawiera informacje wymagane przez strony 

zainteresowane i jest powszechnie dostępne (np. w publikacjach elektronicznych, bibliotekach 

itd.). 
 

Przy sporządzaniu oświadczenia, operator może opierać się na istniejących wskaźnikach wydajności 

środowiskowej, upewniając się, że wybrane wskaźniki: 

i. odzwierciedlają dokładną ocenę pracy instalacji 

ii są zrozumiałe i niedwuznaczne 

iii. pozwalają na ocenę rozwoju działań instalacji na rzecz ochrony środowiska i porównanie 

corocznych wyników 

iv. pozwalają na porównanie z wzorcami sektorowymi, krajowymi lub regionalnymi 

v.           pozwalają na porównanie z wymogami regulacji. 
 

(g) Weryfikacja przez jednostkę certyfikującą lub zewnętrznego weryfikatora EMS 
 

- zbadanie systemów zarządzania, procedur audytu i oświadczeń środowiskowych oraz 

potwierdzenie ich przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub zewnętrznego weryfikatora 

EMS, jeśli jest zrealizowane prawidłowo, przyczynia się do podniesienia wiarygodności 

systemu. 
 

(h) Zagadnienia dotyczące projektowania instalacji wycofanych z eksploatacji 
 

- rozważenie wpływu likwidacji jednostki na środowisko na etapie projektowania nowej, jako że 

przezorność sprawia, że likwidacja jest łatwiejsza, bardziej ekologiczna i tańsza 
- likwidacja jednostki stwarza zagrożenia dla środowiska, prowadzi do zanieczyszczeń gruntów 

(i wód podziemnych) oraz generuje duże ilości odpadów stałych. Działania zapobiegawcze 
zależą od danego procesu, ale można wyróżnić ogólne techniki: 

i. unikanie konstrukcji podziemnych 

ii. stosowanie części, które ułatwiają demontaż 
iii. wybór materiałów wykończeniowych powierzchni, które łatwo poddają się dekontaminacji 

iv. zastosowanie sytemu urządzeń, który minimalizuje blokady chemikaliów i ułatwia drenaż lub 

mycie 

v. projektowanie łatwo dostosowywanych, samodzielnych jednostek, które umożliwiają 
stopniowe zamykanie 

 

vi.  użycie materiałów ulegających biodegradacji i nadających się do recyklingu. 

(i) Rozwój czystych technologii: 

- ochrona środowiska powinna być nieodłącznym elementem procesu projektowania wszelkich 

działań prowadzonych przez operatora, ponieważ techniki zastosowane w możliwie 
najwcześniejszym etapie projektowania są skuteczniejsze i tańsze. Rozwój czystych technologii 
można osiągnąć dzięki wprowadzeniu działań w ramach R&D (badania i rozwój). Jako 
alternatywa dla wewnętrznych działań, ustalenia mogą być dokonywane na bieżąco, w razie 
potrzeby, wraz z pracą zleconą przez innych operatorów lub instytuty badawcze działające w 
danej dziedzinie. 

 

(j) Analiza porównawcza, tj.: 
 

- prowadzenie systematycznych i regularnych porównań z wzorcami sektorowymi, krajowymi 

lub regionalnymi, włączając wydajność energetyczną i działania w zakresie ochrony energii, 

wybór materiałów wsadowych, emisje do powietrza i zrzuty do wody (przy użyciu np. 

Europejskiego Rejestru Emisji Zanieczyszczeń, EPER), zużycie wody i produkcję odpadów. 
 



Standardowe i niestandardowe EMS 

System EMS może mieć formę standardową lub niestandardową ("na indywidualne zamówienie"). 
Wdrożenie i stosowanie się do przyjętych międzynarodowych systemów standardowych, takich jak 
system EN ISO 14001:1996 może podwyższyć wiarygodność EMS, szczególnie gdy EMS jest 
przedmiotem właściwie przeprowadzonej kontroli zewnętrznej. EMAS dodaktowo zwiększa 
wiarygodność poprzez kontakt z opinia publiczną i składane oświadczenie środowiskowe oraz 
zastosowanie mechanizmów, które zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska. Systemy niestandardowe mogą być równie skuteczne pod warunkiem, że są odpowiednio 
zaprojektowane i wdrożone. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Wdrożenie i stosowanie się do EMS skupia uwagę operatora na działalności instalacji na rzecz ochrony 

środowiska. W szczególności, zachowanie i przestrzeganie jasnych procedur operacyjnych dla 

typowych i nietypowych sytuacji oraz związane z nimi obszary odpowiedzialności powinny zapewnić 

ciągłe wypełnianie warunków pozwoleń i innych ekologicznych celów oraz zadań instalacji. 
 

Systemy Zarządzania Środowiskowego gwarantują ciągłą poprawę wydajności środowiskowej 

instalacji. Im gorszy początek, tym bardziej zauważalne będą krótkoterminowe modernizacje. Jeśli 

instalacja ma już dobre wyniki wydajności środowiskowej, system wspomaga operatora w utrzymaniu 

wysokiego poziom dalszych działań. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Metody zarządzania ekologicznego odnoszą się do sposobów radzenia sobie z negatywnym wpływem 

na środowisko, co jest zgodne ze zintegrowanym podejściem do Dyrektywy IPPC. 
 

Dane operacyjne 

Brak szczegółowych informacji. 
 

Zastosowanie 

Zagadnienia opisane powyżej mogą być stosowane zwykle do wszystkich instalacji IPPC. Zakres (np. 

poziom szczegółowości) oraz charakter EMS (np. standardowe lub niestandardowe) związany jest z 

profilem, skalą i złożonością instalacji oraz z jej oddziaływaniem na środowisko. 
 
 

Ekonomia 

Trudno jest dokładnie określić koszty i korzyści ekonomiczne wynikające z wprowadzenia i stosowania 

dobrego EMS. Poniżej opisano kilka badań w tym zakresie. Jednakże są to tylko przykłady, a ich 

wyniki nie są całkowicie spójne. Nie są to dane reprezentatywne dla wszystkich sektorów w całej UE i 

powinny być traktowane z ostrożnością. 

W szwedzkim badaniu, przeprowadzonym w 1999, wzięło udział wszystkie 360 przedsiębiorstw 

zarejestrowanych w EMAS oraz posiadających certyfikat ISO. Uzyskano 50% odpowiedzi i na tej 

podstawie stwierdzono m.in., że: 
 

• wydatki związane z wprowadzaniem i stosowaniem EMS są wysokie, ale nie bez uzasadnienia, 

za wyjątkiem bardzo małych przedsiębiorstw. W przyszłości, spodziewany jest spadek 

kosztów. 

• wyższy stopień koordynacji i integracji systemów EMS z innymi systemami zarządzania jest 

uważany za jeden z możliwych sposobów obniżania kosztów 

• połowa kosztów przeznaczonych na realizację wszystkich celów i zadań na rzecz ochrony 

środowiska zwraca się w ciągu jednego roku dzięki oszczędnościom i/lub wzrostowi 

przychodów 

• największe oszczędności osiągnięto przez zmniejszenie wydatków na energię, przetwarzanie 

odpadów i surowców 

• większość przedsiębiorstw uważa, że ich pozycja na rynku została wzmocniona dzięki 

zastosowaniu EMS. Jedna trzecia przedsiębiorstw odnotowała wzrost przychodów dzięki EMS. 
 

W niektórych państwach członkowskich, instalacje posiadające certyfikat ponoszą obniżone koszty z 

tytułu opłat nadzoru. 
 

Z wielu badań1 wynika, że istnieje odwrotna zależność między rozmiarem przedsiębiorstwa a kosztami 

wdrożenia EMS. Podobna zależność dotyczy okresu zwrotu zainwestowanego kapitału. Oznacza to 



mniej korzystny stosunek kosztów i korzyści wdrożenia EMS w MŚP, w porównaniu do większych 

przedsiębiorstw. 
 
Według szwajcarskiego badania, średni koszt rozwoju i utrzymania systemu ISO 14001 różni się: 

 

• dla przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 49 pracowników: CHF 64000 (44000 EUR) na 

budowę EMS i CHF 16000 (11000 EUR) rocznie dla jego funkcjonowania, 

• dla przedsiębiorstwa przemysłowego, gdzie zatrudnionych jest ponad 250 pracowników: CHF 

367000 (252000 EUR) na budowę EMS i CHF 155000 (106000 EUR) rocznie dla jego 

funkcjonowania. 
 

Są to średnie wartości, które nie muszą odzwierciedlać rzeczywistych kosztów dla danego zakładu, 

ponieważ koszt ten w dużej mierze zależy od wielu istotnych czynników (zanieczyszczenia, zużycia 

energii, itp.) oraz od złożoności problemów, które należy zbadać. 
 

Ostatnie niemieckie badania (Schaltegger, Stefan i Wagner, Marcus, Umweltmanagement in 

Unternehmen deutschen - der aktuelle Stand der Praxis, luty 2002, str. 106) przedstawiają następujące 

koszty EMAS dla różnych branż. Można zauważyć, że liczby te są znacznie niższe niż w szwajcarskich 

badaniach cytowanych powyżej. Jest to potwierdzenie trudności związanych z ustaleniem kosztów 

EMS. 
 
Koszty budowy (EUR): 

minimum – 18750 

maksimum – 75000 

średnio - 50000 
 

Koszty walidacji (EUR): 

minimum – 5000 

maksimum- 12500 

średnio - 6000 
 

Badanie przeprowadzone przez Niemiecki Instytut Przedsiębiorczości (Unternehmerinstitut / 

Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer UNI / ASU, 1997, Umweltmanagementbefragung - 

Öko-Audit in der mittelständischen Praxis - Evaluierung und für eine Effizienzsteigerung Ansätze von 

der Praxis in Umweltmanagementsystemen, Bonn.) podaje informacje na temat osiągniętych średnich 

rocznych oszczędności dla EMAS oraz średni czas zwrotu nakładów. Na przykład, gdy koszty 

wdrożenia 

 
1 Np. Dyllick i Hamschmidt (2000, 73) w Klemisch H. i R. Holger, Umweltmanagementsysteme in kleinen und mittleren 

Unternehmen – Befunde bisheriger Umsetzung,  Materiały KNI 01/02, styczeń 2002, str. 15; Clausen J., M. Keil i M. Jungwirth,  

The State of EMAS in the EU. Eco-Management as a Tool for Sustainable Development - Literatue Study[Sytuacja EMAS w 

UE. Eko-zarządzanie jako narzędzie na rzecz zrównoważonego rozwoju - Analiza literatury], Institute for Ecological Economy 

Research [Instytut Badań Ekologicznych Gospodarki] (Berlin) oraz Ecologic - Institute for International and European 

Environmental Policy [Ekologia – Instytut Międzynarodowej i Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska] (Berlin), 2002, str. 

15. 
 

wynoszą 80000 EUR odnotowano średnie oszczędności w wysokości 50000 EUR rocznie, co 

odpowiada zwrotowi kosztów w ciągu jednego i pół roku. 
 

Koszty zewnętrzne związane z weryfikacją systemu można oszacować na podstawie wytycznych 

wydanych przez International Accreditation Forum [Międzynarodowe Forum Akredytacyjne] 

(http://www.iaf.nu).http://www.iaf.nu/http://www.iaf.nu/ 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Systemy zarządzania środowiskowego wiążą się z wieloma korzyściami, np.: 
 

• lepsza analiza aspektów środowiskowych przedsiębiorstwa 

• lepsze podstawy podejmowania decyzji 

• poprawa motywacji pracowników 

• dodatkowe możliwości redukcji kosztów operacyjnych i poprawa jakości produktów 

• poprawa działań na rzecz ochrony środowiska 

• poprawa wizerunku przedsiębiorstwa 

http://www.iaf.nu/
http://www.iaf.nu/
http://www.iaf.nu/


• zmniejszenie odpowiedzialności, kosztów związanych z ubezpieczeniem i z 

nieprzestrzeganiem przepisów 

• zwiększenie atrakcyjności dla pracowników, klientów i inwestorów 

• zwiększenie zaufania organów regulacyjnych, co wiąże się ze zmniejszeniem niedopatrzeń 

regulacyjnych 

• poprawa kontaktów z grupami ekologicznymi. 
 

Przykładowe zakłady 

Zagadnienia omówione w punktach od (a) do (e) powyżej wchodzą w skład EN ISO 14001:1996 i 
Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS), podczas gdy punkty (f) i (g) związane są 

tylko z EMAS. Te dwa standardowe systemy są stosowane w wielu instalacjach IPPC. Na przykład, w 

EMAS zarejestrowane są 342 organizacje z sektora spożywczego UE. WYMAGANA 

AKTUALIZACJA PRZED FORUM WYMIANY INFORMACJI (IEF) 
 
W Wielkiej Brytanii, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii przeprowadziła sondaż wśród 

instalacji IPC (prekursor IPPC) w 2001 roku. Z ankiety wynika, że 32% respondentów posiada 

certyfikat ISO 14001 (co odpowiada 21% wszystkich instalacji IPC), a 7% było zarejestrowanych w 

EMAS. Wszystkie cementownie w Wielkiej Brytanii (ok. 20) posiadają certyfikaty ISO 14001 i 

większość z nich jest zarejestrowana w EMAS. W Irlandii, gdzie wdrożenie EMS (niekoniecznie 

standardowy) jest wymagane przez licencje IPC, około 100 spośród około 500 licencjonowanych 

instalacji wprowadziło EMS zgodnie z ISO 14001, pozostałe 400 instalacji wybrało niestandardowe 

systemy EMS. 
 

Literatura źródłowa 

(Rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady pozwalające na dobrowolny 

udział organizacji we Wspólnotowym Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS), OJ L 114, 

24/4/2001, http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm) 
 

(EN ISO 14001:1996, http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso14000/iso14000index.html; 

http://www.tc207.org) 
 

 
 
 
 

4.1.2 Optymalizacja pracy poprzez szkolenia 
Opis 

Umożliwiając pracownikom na wszystkich szczeblach, od kierownictwa po pracowników fizycznych, 

udział w niezbędnych szkoleniach i instruktażu w zakresie ich obowiązków może przyczynić się do 

poprawy kontroli procesów i zminimalizowania poziomów zużycia i emisji oraz ryzyka wypadków. 

Szkolenia mogą być przeprowadzane przez wewnętrznych lub zewnętrznych doradców 

środowiskowych, ale nie mogą oni brać odpowiedzialności za bieżące zarządzanie procesami w ramach 

EMS. Problemy, które mogą wystąpić w trakcie rutynowych czynności, rozruchu, wyłączenia, 

czyszczenia, konserwacji, a także problemy związane z nieprawidłowymi warunkami i systemem pracy 

powinny być całkowicie rozwiązane. Ciągła ocena ryzyka procesów i obszarów pracy oraz kontrola 

zgodności z określonymi normami i obowiązującymi praktykami mogą być przeprowadzane przez 

kierownictwo we współpracy z pracownikami fizycznymi. 
 

Szkolenia wymagają nakładu czasu przez wszystkich pracowników, ze względu na przekazywane 

informacje, instruktaż, szkolenie i nadzór oraz funkcjonowanie programu oceny, do identyfikacji 

potrzeb szkoleniowych i ich efektywności. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie poziomów zużycia i emisji oraz ryzyka wypadków na terenie instalacji. 
 

Dane operacyjne 

Można wymienić wiele korzyści związanych z ochroną środowiska, w tym zapobieganie wypadkom, 

które wynikają z optymalizacji pracy poprzez szkolenia, np. 
 

• uniknie rozlewów przy odłączaniu rur i przewodów, np. przy dostarczaniu mleka luzem; 

zapobieganie rozlewom środków czyszczących, takich jak kaustyczne i organiczne 

http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm
http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso14000/iso14000index.html
http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso14000/iso14000index.html
http://www.tc207.org/
http://www.tc207.org/


rozpuszczalniki, np. heksan do rafinacji oleju roślinnego 

• zapobieganie wyciekom produktu lub jego stratom w magazynach dzięki zatrudnianiu 

przeszkolonych pracowników, np. kierowców wózków widłowych. 

• zapewnienie, że zbiorniki i przewody są opróżnione przed odłączeniem 

• usuwanie cieczy o uciążliwym zapachu poniżej poziomu cieczy w naczyniu lub wtórna 

wentylacja surowca w cysternie dostawczej to stosunkowo proste i opłacalne operacje, dzięki 

którym można kontrolować emisje zapachu 

• zapewnienie, że głośne urządzenia, w których poziom hałasu nie może być wystarczająco 

zmniejszony, będą działały nie dłużej niż to jest wymagane, a działania redukujące hałas w celu 

ochrony środowiska, takie jak zamykanie drzwi i okien, są zawsze stosowane. Wspólnotowe przepisy 

dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy [243, WE, 2003] są również istotne. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Podejście, w którym uwzględnia się oddziaływanie na środowisko, przyczynia się do koncentracji 

wysiłków dla osiągnięcia niższych poziomów zużycia i emisji, co prowadzi do oszczędności i 

zwiększenia zaufania organów regulacyjnych. 
 

Przykładowe zakłady 

Wiele instalacji w przemyśle spożywczym. 
 

Literatura źródłowa 

[205, DoE SO i WO, 1997] 
 

 

4.1.3 Projektowanie urządzeń 
 

4.1.3.1 Projektowanie urządzeń w celu minimalizacji poziomów zużycia i emisji 
Opis 

Staranne projektowanie pomp i urządzeń przenośnikowych może zapobiec emisjom stałych, płynnych i 

gazowych odpadów. Zużycie energii można zminimalizować, np. dzięki planom optymalnego zużycia 

energii, w tym ponowne wykorzystanie ciepła i zastosowanie izolacji. Zbiorniki, pompy, uszczelnienia 

sprężarek i zawory oraz rurociągi mogą być głównym źródłem przecieków. Przemyślany projekt 

obejmuje między innymi: identyfikację i oznaczenie wszystkich zaworów i ustawień urządzeń, tak aby 

zmniejszyć ryzyko ich nieprawidłowego ustawienia przez pracowników; optymalizację systemów 

rurociągów i wydajności urządzeń, aby zminimalizować straty produktu, optymalizację wydajności 

wydobycia i redukcji w celu zminimalizowania emisji do powietrza, np. podczas załadunku i 

rozładunku oraz instalację rur pod takim kątem, aby samoczynne opróżnianie było możliwe. 
 

Projektowanie urządzeń łatwych do czyszczenia, pozwala na sprawny odzysk produktu, który 

wykorzystywany jest w danym procesie, lub ma inne zastosowanie, np. jako pasza dla zwierząt. 

Czyszczenie na sucho zmniejsza zużycie wody, a tym samym ogranicza produkcję ścieków. 
 

Projektowanie urządzeń, które ograniczają operacje przeładunku zmniejsza ryzyko rozlewów i emisji 

do powietrza. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii, wody i substancji oraz ograniczenie emisji do powietrza, wody i gruntu. 
 

Dane operacyjne 

Przykłady sposobów zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez projektowanie urządzeń 

obejmują montaż zbiorników z dachem pływającym, lub pomp z podwójnym uszczelnieniem 

mechanicznym. W instalacjach chłodniczych i innych urządzeniach, np. kotły i chłodnie kominowe, 

można dostosować ich rozmiar do maksymalnego przewidywanego zapotrzebowania. Możliwa jest 

również ich odpowiednia kontrola, aby zawsze mogły sprostać wymaganemu zapotrzebowaniu. 

Korzystanie z dokładnych pomiarów i złożonych mechanizmów kontroli może czasem zminimalizować 

emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Systemy kontroli wymagają regularnego i efektywnego 

stosowania w celu zapewnienia ich właściwego i ciągłego funkcjonowania. 
 



Przenośniki mogą być całkowicie zamknięte i uszczelnione, lub zaopatrzone w okapy z systemem 

wentylacji spalin tak, aby blokowały one emisje w przypadku nieszczelności. Poprzez zmniejszanie 

długości przenośników oraz liczby punktów transferu można również ograniczać emisje. Przenośniki 

mogą być samoopróżniające się, bez pustych przestrzeni i zaopatrzone w system odwadniający 

ułatwiający czyszczenie. 
 

Hałas można zredukować poprzez odizolowanie silników, w sposób mechaniczny, od przewodów i rur, 

jeśli jest to możliwe. Ponadto, w systemach podawania płynów można zastosować tłumiki, 

amortyzatory pulsacyjne, aby zmniejszyć emisje hałasu w systemach rurociągów. W systemach odbioru 

surowców, np. rynny i wagony samozsypne, hałas generowany jest w wyniku kontaktu materiału z 

powierzchnią urządzenia. Hałas można zminimalizować poprzez unikanie gwałtownych zmian 

kierunku zsypu oraz poprzez zmniejszenie siły uderzenia, czyli utrzymanie przesuwu produktów w 

rynnach i zmniejszenie wysokości upadku. Jeśli nie da się zmniejszyć sił uderzenia, stosuje się 

wówczas materiał tłumiący. 
 

Systemy konserwacji są uwzględniane na etapie projektowania np. poprzez projektowanie rurociągów 

wodnych, zaworów i oprzyrządowania, które łatwo się konserwuje. 
 

Integracja technik procesu pozwala zmaksymalizować produkcję wyrobów, jednocześnie 

minimalizując emisje do środowiska. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie poziomów zużycia i emisji oraz związanych z tym kosztów. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Ochrony Środowiskowa Anglii i Walii, 2000, 31, VITO, et al., 2001, 34, Willey A R i 

Williams D A, 2001, 65, Niemcy, 2002, 182, Niemcy, 2003, 200, CIAA, 2003, 234, Wielka Brytania, 

2003, 242, Lewis D. N., 2003] 
 

 
 

4.1.3.2 Wybór wydajnych i cichych wentylatorów 
Opis 

Głównym źródłem hałasu z wentylatora są turbulencje i lokalne spowolnienia strumieni wynikające z 

odrywania wirów. Odrywanie wirów to okresowe odrywanie się wirów od materiałów w przepływie 

płynu wywierające zróżnicowany nacisk na dany materiał. 
 

Najbardziej wydajne i ciche wentylatory to zazwyczaj te z najniższą prędkością obrotową końcówek 

łopatek, tj. o dużej średnicy i niskiej prędkości. Dla danego zastosowania, wentylatory z łopatkami 

wygiętymi do tyłu lub nachylone wentylatory przeciwbieżne działające na pełnych obrotach są bardziej 

ciche niż wentylatory promieniowe. 
Pozostałe sposoby redukcji hałasu obejmują elastyczne połączenia między wentylatorami a kanałami w 

celu zminimalizowania transmisji drgań oraz mocowanie wentylatorów na izolatorach drgań, aby 

zapobiec przenoszeniu drgań na konstrukcje wsporcze. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Dane operacyjne 

W suszarce rozpyłowej, o stałej prędkość wentylatora 2500 obr/min, gdzie ilość dostarczanego 

powietrza wynosi około 45000 m
3
/h, wentylator zastąpiono dwoma mniejszymi wentylatorami o 

prędkości 1500 obr/min, które dostarczają taką samą całkowitą objętość powietrza. Kontrola pracy 

nowych wentylatorów wiąże się ze zmniejszeniem ich prędkości, a nie z zastosowaniem przepustnicy. 

Wartość netto zmniejszonego hałasu wynosiła około 8 dB (A). W Tabeli 4.2 przedstawiono wartości 

redukcji hałasu, które można osiągnąć poprzez zmniejszenie prędkości wentylatora. Każda redukcja o 3 

dB (A) odpowiada zmniejszeniu poziomu hałasu o połowę. 
 
 



Zmniejszenie prędkości 

wentylatora 

Redukcja hałasu 

10 % 2 dB(A) 

20 % 5 dB(A) 

30 % 8 dB(A) 

40 % 11 dB(A) 

50 % 15 dB(A) 

Tabela 4.2: Wartości redukcji hałasu osiągane dzięki zmniejszeniu prędkości wentylatora 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesach, gdzie wykorzystuje się wentylatory, np. klimatyzacja, wentylacja i chłodzenie. 
 

Ekonomia 

Najtańsze wentylatory to te o najmniejszej średnicy, ale są one zazwyczaj najgłośniejsze. Koszt 

wentylatora stanowi stosunkowo niewielką część kosztów całego projektu, a więc nie jest on brany pod 

uwagę jako główny czynnik. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie skarg związanych z emisją uciążliwego hałasu spoza instalacji. 
 

Literatura źródłowa 

[200, CIAA, 2003, 242, Lewis D. N., 2003] 
 

4.1.3.3 Wybór wentylatorów o małej liczbie łopatek 
Opis 

Hałas wentylatora transmitowany jest na duże odległości. Wyższe częstotliwości hałasu, pochodzące od 

wentylatorów z wieloma łopatkami, mają tendencję do rozpraszania się na krótszych dystansach w 

przeciwieństwie do niższych częstotliwości emitowanych przez wentylatory z mniejszą ilością łopatek. 

Rysunek 4.1 przedstawia wpływ zmian wprowadzonych do wentylatora zamontowanego na dachu na 

wytworzenie emisji hałasu o wysokiej częstotliwości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rysunek 4.1: Wpływ liczby łopatek wentylatora na odległość transmisji hałasu 

 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesach, gdzie wykorzystuje się wentylatory, np. klimatyzacja, wentylacja i chłodzenie. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie skarg związanych z emisją uciążliwego hałasu spoza instalacji. 
 

Literatura źródłowa [65, Niemcy, 2002] 
 

 

4.1.3.4 Projektowanie rurociągów w celu zminimalizowania emisji hałasu 
Opis 



Rury mogą być wbudowywane w mury lub umieszczane w specjalnych kanałach w celu zmniejszenia 

poziomu emisji hałasu. Optymalne wyniki uzyskuje się przez wypełnienie lub wyłożenie otworów 

materiałem pochłaniającym dźwięk. Izolacja akustyczna może być poprawiona przez: 
 

• wybór materiału, z którego wykonane są rury z właściwościami izolacyjnymi, np. żeliwo 

zamiast plastiku 

• zwiększenie grubości ścian rur 

• izolacja rur. 
 

Materiał i geometria ścian rur określa rozprzestrzenianie się hałasu. Tłumienie drgań w ścianie rury, 

które powodują powstawanie hałasu zmniejsza energię dźwięku poprzez absorpcję, ponieważ dźwięk 

rozchodzi się w płynie. Efekt tłumienia nie ma znaczenia przy niskiej częstotliwości, ale zwiększa się 

wraz ze wzrostem częstotliwości. Efekt tłumienia zmniejsza się wraz ze wzrostem średnicy rury. 

Nierówności powierzchni rury również zwiększają efekt tłumienia. Jeśli rury mają dźwiękochłonne 

okładziny wewnętrzne, wówczas przy wyższych prędkościach przepływu tłumienie jest znacznie 

zmniejszone przy rozchodzeniu się dźwięku w kierunku przepływu oraz jest zwiększone przy 

rozchodzeniu się dźwięku w kierunku przeciwnym do przepływu. 
 

Podczas wymiarowania rur, ważne jest, aby główna częstotliwość wzbudzenia poziomu hałasu na 

wprowadzeniu do rury znacząco różniła się od naturalnych częstotliwości i częstotliwości przepływu w 

rurach.  Wszystkie naturalne częstotliwości zależą od sposobu w jaki rury są montowane, trasy ich 

przebiegu, np. liczby i rozmieszczenia wygięć oraz przegród wewnętrznych. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Dane operacyjne 

Rury służą do transportu gazów, pary, cieczy i ciał stałych za pomocą ciekłego przenośnika. Emisje 

hałasu z rur obejmują również hałas transmitowany przez przepływające płyny i ciała stałe, a także 

transmisje hałasu z powietrza. W przepływie laminarnym hałas nie jest emitowany, ale zwiększone 

turbulencje prowadzą do wzrostu poziomu hałasu w rurach. 
 

Kawitacja powoduje intensywny hałas. Kawitacja występuje, gdy ciśnienie statyczne jest lokalnie 

równe lub mniejsze niż ciśnienie pary, oraz w przypadku gdy zmienia się kierunek przepływu. 
 

Transport materiałów stałych za pomocą płynów, emituje dodatkowy hałas w wyniku kontaktu cząstek 

stałych ze sobą i ze ściankami rury, szczególnie, gdy twarde cząstki są transportowane przy użyciu 

płynów gazowych. Poziom ciśnienia akustycznego zależy od przepływu, od materiału, z którego 

wykonana jest rura oraz od rodzaju cząstek stałych. Poziom ciśnienia akustycznego może wynosić od 

85 do 100 dB (A) w odległości 1 m od prostych elementów rury. Może wzrosnąć o kolejne 10 - 15 dB 

(A) przy wygięciach. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesach, gdzie rury służą do transportu gazów, pary, cieczy i ciał stałych za pomocą 

ciekłego przenośnika. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zapobieganie utracie słuchu wywołanej hałasem w trakcie wykonywanej pracy oraz zmniejszenie 

emisji uciążliwego hałasu spoza instalacji. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 

4.1.3.5 Izolacja akustyczna urządzeń 
 

Opis 

Izolacyjne obudowy akustyczne stosuje się wokół źródeł hałasu. Obudowy izolacyjne zwykle składają 

się z płaszcza metalowego połączonego z materiałem absorbującym, który w całości lub częściowo 

zamyka źródła dźwięku. Zmniejszenie poziomu hałasu, jaki można osiągnąć, zależy od izolacji 

dźwięków przenoszonych przez powietrze, przez ściany i zdolności absorpcyjne okładziny 



wewnętrznej. Wielkość, kształt i materiał ekranu można określić za pomocą akustycznych obliczeń 

projektowych, aby zapewnić realizację poszczególnych celów projektu, tj. redukcja poziomów emisji 

hałasu. Podłączenia wentylatorów i przewodów lub obudowy za pomocą elastycznych wiązań i 

umieszczanie urządzeń emitujących hałas na podstawach pochłaniających hałas również zmniejsza 

poziom emisji hałasu. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Dane operacyjne 

Przykładowe zastosowania akustycznych materiałów izolacyjnych w sektorze spożywczym: 

 
• linie rozlewnicze butelek szklanych, przenośniki zamykania butelek szklanych i podajniki 

zakrętek 

• okładziny wewnętrzne podajników wykonane z materiałów tłumiących hałas, okładziny 

zewnętrzne podajników oraz panele ochronne 

• urządzenia pakujące, panele okładzinowe oraz linie pakujące w worki 

• w sektorze mięsnym, montaż okapów tłumiących hałas nad bębnami siekającymi 

• w sektorze mleczarskim, odseparowywanie homogenizatorów (np. w dźwiękoszczelnych 

pomieszczeniach, które nie wymagają częstego dostępu) 

• odseparowywanie suszarek rozpyłowych (np. w dźwiękoszczelnych pomieszczeniach, które nie 

wymagają częstego dostępu) 

• w operacjach mielenia, odseparowywanie młynów bijakowych, walcowych i mieszalników 

• w zamrażarkach i chłodniach, odseparowywanie urządzeń chłodniczych umożliwiając w ten 

sposób wentylację napędów i wentylatorów 

• odseparowywanie sprężarek pary. 
 

W niektórych zastosowaniach należy umożliwić wlot i wylot powietrza z obudowy akustycznej. 

Zmniejsza to możliwość redukcji hałasu, ale dzięki zastosowaniu wygięć w kanałach powietrznych 

można zmniejszyć emisje hałasu. Na przykład, wentylatory mogą być umieszczone w akustycznych 

obudowach izolacyjnych, aby zminimalizować nagromadzony odbity dźwięk wewnątrz obudowy. 

Należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas chłodzenia wentylatorów. 
 

W kanałach wentylacyjnych, zamiast montażu tłumików, często możliwa jest redukcja hałasu o 10 - 20 

dB (A) w przewodach powietrznych lub przy wlocie poprzez wyłożenie ostatniego wygięcia w kanale 

wentylacyjnym materiałem pochłaniającym dźwięk lub umieszczając na wlocie prostokątne wygięcia 

wyłożone materiałem absorbującym. Zaleca się, aby obie strony wygięcia były wyłożone okładziną na 

długości równej dwukrotności średnicy przewodu. 
 

Zastosowanie 

Stosuje się różne urządzenia w sektorze spożywczym, np. wentylatory, sprężarki, pompy i dmuchawy. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zapobieganie utracie słuchu wywołanej hałasem w trakcie wykonywanej pracy oraz zmniejszenie 

emisji uciążliwego hałasu spoza instalacji. 
Przykładowe zakłady 

Izolacja urządzeń powodujących hałas jest powszechnie stosowana w sektorze spożywczym, np. na 
liniach rozlewniczych butelek szklanych; w koszach, gdzie umieszczany jest produkt emitujący hałas; 

podczas pakowania, np. w trakcie owijania, cięcia i pakowania w worki; w bębnach siekających 

używanych w sektorze mięsnym; przy mieleniu ziarna, np. w produkcji mąki i pasz dla zwierząt oraz w 

zamrażarkach i chłodniach. 
 

Literatura źródłowa 

[200, CIAA, 2003, 242, Lewis D. N., 2003] 
 

4.1.3.6 Pozycjonowanie urządzeń otoczenia w kierunku niewrażliwym 
akustycznie 
Opis 

Niektóre urządzenia emitują różne poziomy hałasu w różnych kierunkach. Na przykład, każde 

urządzenie, które posiada wlot lub wylot wentylatora z jednej strony, będzie emitowało maksymalny 



poziom hałasu właśnie na tej stronie. Pozycjonowanie urządzenia tak, aby najgłośniejsza strona była 

oddalona od wrażliwych lokalizacji, zmniejsza poziomy emisji w tym miejscu. Nie można dać 

gwarancji skuteczności takiego działania, ponieważ kierunek przenoszonego dźwięku zależy od 

warunków pogodowych. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie poziomu hałasu na terenach będących receptorem, z dala od stron urządzenia emitujących 

hałas. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Nie można zapobiec emisjom hałasu lub je zmniejszyć, w związku z tym istnieje ryzyko utraty słuchu 

wywołanej hałasem w trakcie wykonywanej pracy, a emisja uciążliwego hałasu spoza instalacji 

utrzymuje się. 
 

Zastosowanie 

Zastosowanie w chłodniach kominowych, kondensatorach, sprężarkach, pompach i dmuchawach. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie poziomu hałasu na terenach będących receptorem. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 200, CIAA, 2003, 242, Lewis D. N., 2003] 
 

4.1.4 Zagadnienia dotyczące projektowania instalacji 
 

Opis 

Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę w pierwszym etapie projektowania instalacji, 

aby kontrolować emisje do powietrza i emisje hałasu. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone emisje do powietrza oraz ilości odpadów. 
 

Dane operacyjne 

Magazynowanie i przeładunek surowców to główne źródła uciążliwych emisji. Na przykład, 

powierzchnia magazynowa może być zaprojektowana tak, aby usprawnić system FIFO (pierwsze 

weszło, pierwsze wyszło). System ten wspomagany jest przez zastosowanie koszy magazynujących, 

gdzie surowiec dostarczany jako pierwszy jest również wykorzystywany w pierwszej kolejności. 

Oznacza to, że kosz jest napełniany od góry, a opróżniany od dołu. Dzięki temu surowce zachowują 
swoją świeżość, więc zużycie surowców jest zoptymalizowane, a ilość wytworzonych odpadów 

zminimalizowana. 
 

Ryzyko strat produktu lub wycieków w magazynach można zmniejszyć poprzez projektowanie łatwych 

i bezpiecznych w obsłudze powierzchni magazynowych, np. regały mogą być tak zaprojektowane, aby 

zapewnić wydajne użycie wózka widłowego. 
 

Projekty powierzchni wykorzystywanych do załadunku i rozładunku uwzględniają potrzeby częstego i 

skutecznego czyszczenia. Powierzchnie te są gładkie, o ograniczonej liczbie kątów i innych trudno 

dostępnych i trudnych do wyczyszczenia miejsc. 

W przypadku niezwykle szkodliwych surowców, instalacja może być tak zaprojektowana, aby w 

nietypowych warunkach, gdy normalne systemy kontroli są wystarczające, emisje zanieczyszczeń do 

powietrza, np. z wadliwie działających urządzeń, wycieków, lub podczas naprawy, nie występowały. 

Można zmniejszyć liczbę punktów wejścia chroniąc je przez podwójne drzwi ze śluzą powietrzną 

pomiędzy. 
 

Projektowanie pomieszczeń z gładkimi ścianami i zaokrąglonymi krawędziami, które są łatwe do 

czyszczenia, optymalizuje odzysk materiałów do wykorzystania lub unieszkodliwienia. Powoduje to 

zmniejszenie zużycia wody i detergentów, a tym samym ogranicza produkcję ścieków. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach w przemyśle spożywczym. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 



Zmniejszenie emisji do powietrza oraz produkcji odpadów i ścieków. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 
 

4.1.4.1 Izolacja akustyczna budynków 
Opis 

Hałas emitowany przez urządzenia oraz właściwości akustyczne pomieszczeń określają poziom 
ciśnienia akustycznego wewnątrz budynku. Wewnętrzne poziomy ciśnienia akustycznego i izolacja 

akustyczna w postaci powłoki zewnętrznej, tj. ściany, dachy, okna, drzwi i otwory, wpływają na moc 

dźwięków przenoszonych przez powietrze, tzn. poziomy emisji. Może to stanowić szczególnie 

poważnym problemem, jeżeli urządzenie jest umieszczone wewnątrz budynków ze stalową ramą o 

stosunkowo lekkiej profilowanej obudowie. Moc akustyczna źródła jest związana z jego powierzchnią. 

Budynki o dużych fasadach mogą więc wytwarzać wysokie moce akustyczne. 
 

Izolacja budynków chroni przed emisją hałasu przenoszonego przez powietrze. Dużo łatwiej jest 
zastosować izolację przed hałasem o wysokiej częstotliwości niż o niskiej częstotliwość. Stosuje się 

pojedyncze lub podwójne powłoki izolacyjne. Izolacja akustyczna elementów o mniej lub bardziej 

jednorodnej strukturze w dużej mierze zależy od ich masy na jednostkę powierzchni. Rodzaj materiału 

ma również znaczenie. 
 

Budynki z podwójną powłoką izolacyjną zbudowane są z dwóch gęstych powłok oddzielonych 

szczeliną powietrzną lub elastyczną warstwą izolacyjną. W pewnych warunkach taka izolacja 

akustyczna jest skuteczniejsza niż pojedyncze powłoki izolacyjne elementów o tej samej wadze. Lepsza 

izolacja akustyczna zależy głównie od wystarczająco dużej szczeliny pomiędzy powłokami, lub 

wystarczająco elastycznej warstwy izolacyjnej o otwartej teksturze między powłokami. Otwory izoluje 

się poprzez wypełnienie ich materiałem pochłaniającym dźwięk, np. panele z wełny mineralnej. Ścisłe 

ułożenie podwójnych powłok negatywnie wpływa na izolację akustyczną. 
 

Izolacja akustyczna jakiejkolwiek ściany nie przynosi pożądanych efektów. Należy wziąć pod uwagę 

izolację akustyczną okien, drzwi, dachów i szczelin wentylacyjnych tak, aby można było obliczyć 

izolację akustyczną dla ich złożonej struktury. Jeśli wskaźnik redukcji dźwięku okien i drzwi 

odpowiada lub jest zbliżony do wskaźnika dla ścian, wtedy efekt izolacyjny zostanie osiągnięty. Jeśli w 

ścianie zamontowane są źle dopasowane drzwi i lekkie okna, znacznie obniży to możliwości redukcji 

emisji hałasu. 
 

Należy określić wielkość, kształt i materiał ekranu za pomocą akustycznych obliczeń projektowych, aby 

zapewnić realizację poszczególnych celów projektu. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach w przemyśle spożywczym, gdzie stosuje się np. wentylatory w 

klimatyzacji, wentylację i chłodzenie. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie skarg związanych z emisją uciążliwego hałasu spoza instalacji. 
Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 200, CIAA, 2003, 242, Lewis D. N., 2003] 
 
 
 

4.1.4.2 Osłona budynków od strony wrażliwej akustycznie 
Opis 

Osłona budynków od strony wrażliwej akustycznie obniża poziom ciśnienia akustycznego w tych 

miejscach. Pozostałe budynki w okolicy mogą stanowić osłonę, lub może być ona stworzona poprzez 

budowę barier dźwiękowych, takich jak ściany lub wały. Dzięki temu można osiągnąć redukcję hałasu 

o 5 dB (A), jeżeli osłony stoją na drodze połączeń co najmniej w linii wzroku. Im wyższe bariery 

dźwiękowe oraz im bliżej źródła hałasu i/lub miejsca emisji znajdują się osłony, tym lepszy będzie 

efekt ochronny. 
 



Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Nie można zapobiec emisjom hałasu lub je zmniejszyć, w związku z tym istnieje ryzyko utraty słuchu 

wywołanej hałasem w trakcie wykonywanej pracy, a emisja uciążliwego hałasu spoza instalacji 

utrzymuje się. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach w przemyśle spożywczym, gdzie stosuje się np. wentylatory, 

chłodnie kominowe i kondensatory. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie skarg związanych z emisją uciążliwego hałasu spoza instalacji. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 

4.1.4.3 Zastosowanie spirali turbulencyjnych w kominie, aby 
zminimalizować hałas 
Opis 

Przepływ powietrza przez wieże i kominy powoduje hałas, którego źródłem są wiry oraz drgania w 

kominie. Zastosowanie turbulizatora spiralnego w kominie zakłóca powstawanie wirów. Nachylenie 

turbulizatora nie jest stałe. Technika ta przedstawiona jest na Rys. 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4.2: Ograniczenie emisji hałasu z komina 
 

 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesach, gdzie wykorzystuje się wentylatory, np. klimatyzacja, wentylacja i chłodzenie. 

 
Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie skarg związanych z emisją uciążliwego hałasu spoza instalacji. 
 



Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

4.1.5 Konserwacja 
 

Opis 

Odpowiednie planowanie konserwacji zbiorników i urządzeń może zminimalizować częstotliwość i 

wielkość stałych, płynnych i gazowych emisji, jak również zużycie wody i energii. Na przykład, 

zbiorniki, pompy i urządzenia przenośnikowe, uszczelnienia sprężarki, zawory i odprowadzenia 

kanalizacyjne mogą być głównym źródłem wycieków. Wadliwe urządzenia do kontroli procesu mogą 

prowadzić do wycieków, przepełnień oraz rozlewów. 
 

Przeprowadzanie procesów w instalacjach może być regularnie poddawane przeglądowi i wszelkie 

odchylenia lub zmiany mogą być oceniane pod względem ich wpływu na środowisko. Wprowadzenie 

prostych zmian do procesów często prowadzi do znacznych ograniczeń emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii, wody i substancji oraz ograniczenie emisji do powietrza, wody i gruntu. 

Zmniejszenie liczby odpadów, np. poprzez odzysk współproduktów lub produktów ubocznych. 

Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Dane operacyjne 

Konserwacja systemów użytkowych nie jest tak ważna, jak konserwacja systemów mających 

bezpośredni wpływ na produkcję lub bezpieczeństwo. Dzięki temu ogranicza się nadmierne zużycie 

wody i produkcję ścieków. Dobrze prowadzony system konserwacji zapewnia, np. szybką naprawę 

wycieków wody i usterek, które mogą prowadzić do przepełnień lub wycieków do kanalizacji. 

Optymalizacja układów chłodzenia wodą pozwala uniknąć nadmiernych upustów z chłodni 

kominowych. 
 

Przykłady praktyk konserwacyjnych obejmują: Ogólne 

• natychmiastowe raportowanie i naprawianie wycieków 

• sprawdzanie, czy krawędzie chwytaków są ustawione blisko siebie, aby uniknąć strat 

wyciekowych podczas przeładunku pyłowych surowców stałych. 
 

Para 
 

• zapewnienie, że kontrola blokad pary jest dokumentowaną czynnością rutynową 

• naprawa wycieków pary 

• zapewnienie, że prowadzony jest dokumentowany system raportowania i usuwania wycieków 

pary 

• zapewnienie, że naprawa wycieków pary ma najwyższy priorytet. Koszty mogą szybko 

wzrosnąć na skutek tylko kilku wycieków z zaworów. 
 

Sprężone powietrze 
 

• wprowadzenie skutecznego systemu raportowania wycieków 

• nasłuchiwanie, lokalizowanie i oznaczanie wycieków poza godzinami pracy 

 • naprawa wycieków. Czynnik chłodniczy 

• kontrola pęcherzyków na poziomowskazie czynnika chłodniczego. Pęcherzyki w 

poziomowskazie oznaczają wyciek 

• lokalizowanie wycieków i ich naprawa przed ponownym wprowadzeniem czynnika 

chłodniczego 

• sprawdzenie, czy olej w kompresorze jest na odpowiednim poziomie. Kompresor szybciej się 

zepsuje, jeżeli poziom oleju jest zbyt niski lub zbyt wysoki. 
 

Chłodzenie 
 

• wycieki surowca do układu chłodzenia wodą lub działanie kominowych systemów chłodzenia 

do bezpośredniego chłodzenia zanieczyszczonej wody, mogą znacznie zwiększyć problemy z 



uciążliwym zapachem. 
  

Ryby 
 

• konserwacja urządzeń do skórowania, np. ostrzenie noży, w celu zapewnienia wydajnego 

skórowania i zminimalizowania usuwania mięsa ryb wraz ze skórą. 
 

Owoce i warzywa 

• stosowanie ostrych głowic tnących w procesie krojenia owoców i warzyw. 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach w przemyśle spożywczym. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Płynne procesy produkcyjne nie przerywane awariami i wypadkami. Ustawodawstwo, np. nielegalne 

jest świadomie odprowadzanie niektórych czynników chłodniczych. 
 

Przykładowe zakłady 

Konserwacja zapobiegawcza jest powszechnie stosowana w całym sektorze spożywczym. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Ochrony Środowiskowa Anglii i Walii, 2000, 31, VITO, et al., 2001, 

69, Agencja ds. Ochrony Środowiskowa Anglii i Walii, 2001, 134, AWARENET, 2002, 200, CIAA, 

2003] 
 

 
 

4.1.6 Metodologia przeciwdziałania i minimalizacji zużycia wody i energii 
oraz wytwarzania odpadów 
 

Przeciwdziałanie i minimalizowanie wymagają zastosowania systematycznego podejścia. Skuteczna 

metodologia zwykle sprowadza się do czynności opisanych poniżej [1, CIAA, 2002]. Mowa tutaj o: 
 
• Krok 1: zaangażowanie kierownictwa, organizacja i planowanie 

• Krok 2: analiza procesów produkcyjnych 

• Krok 3: ocena ustanowionych celów 

• Krok 4: określenie możliwych rozwiązań zapobiegawczych i minimalizacyjnych 

• Krok 5: przeprowadzenie oceny i studium wykonalności 

• Krok 6: wdrożenie programu zapobiegania i minimalizacji 

• Krok 7: stałe monitorowanie przez pomiar i kontrolę wzrokową 
 

Znaczenie metodologii przeciwdziałania i minimalizacji zużycia wody i energii oraz produkcji 

odpadów omówiono poniżej. 
 

Przeciwdziałanie i minimalizacja zużycia wody 

Zaopatrzenie w wodę nie jest nieograniczone, więc kontrola jej zużycia jest niezbędna. Jest to bardzo 

ważny aspekt ochrony zasobów naturalnych. W sektorze spożywczym wymagane standardy higieny i 

bezpieczeństwo żywności muszą być utrzymane. Procesy związane z czyszczeniem urządzeń i instalacji 

pochłaniają najwięcej wody używanej w tym sektorze. Systematyczne podejście do kontroli zużycia 

wody prowadzi do zmniejszenia jej zużycia. Z kolei mniejsze zużycie wody redukuje ilość 

utylizowanych ścieków. Zapobieganie lub, jeżeli nie jest to możliwe, minimalizowanie zanieczyszczeń 

wody, w połączeniu z innymi technikami, może prowadzić do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w 

wodzie. 
 

Kontrola zanieczyszczeń wody wiąże się z: 
 

 • ograniczeniem ilości generowanych ścieków. 

 • zmniejszanie stężenia generowanych ścieków 

 • eliminowanie lub zmniejszanie stężenia niektórych zanieczyszczeń, w szczególności  

 • zanieczyszczeń priorytetowych 

 • ponowne wykorzystanie i recykling wody 



 • oczyszczanie ścieków. 
 

Zapobieganie i minimalizacja zużycia energii 

W wielu sektorach przemysłu spożywczego zużycie energii jest ważnym czynnikiem jeśli chodzi o 

koszty. W zależności od rodzaju działalności produkcyjnej, koszty energii mogą się różnić od mniej niż 

1% do ponad 10% kosztów produkcji. Stosowanie systematycznego podejścia do zmniejszania zużycia 

energii jest bardzo istotną kwestią, zarówno z punktu widzenia wpływu na środowisko, np. efekt 

cieplarniany, a także ze względu na oszczędności. 
 

Koncepcja racjonalizacji zużycia energii jest często stosowana do pomiaru zużycia energii w instalacji 

przemysłowej. Wydajność energetyczna jest często definiowana jako ilość zużywanej energii na 

jednostkę produktu. Poprawa wydajności energetycznej w efekcie oznacza zmniejszenie ilości energii 

na jednostkę produktu. Przyniesie to oszczędności energii na poziomie instalacji, jeżeli wielkość 

produkcji utrzymuje się na stałym poziomie. W zakresie poprawy wydajności energetycznej, można 

wyróżnić dwa aspekty: 
 

 • zmniejszenie zużycia energii poprzez wydajne zarządzanie energią 

 • zmniejszenie zużycia energii poprzez optymalizację procesów i innowację. 
 

Zarządzanie energią wiąże się z kontrolą i zminimalizowaniem zużycia energii i jej kosztów. Zależy to 

w dużej mierze od nałożenia odpowiedzialności za konsumpcję na te osoby, które są odpowiedzialne za 

jej stosowanie. Istotnym elementem gospodarki energetycznej jest monitorowanie i określanie celów. Z 

kilku badań wynika, że oszczędności energii mogą wynosić 5 - 15%. 
 

Kolejnym krokiem w poprawie wydajności energetycznej jest optymalizacja procesów i innowacja. 

Czasami wymagana jest tylko jedna niewielka inwestycja. Niemniej jednak, innowacje, które mają 

istotny wpływ zarówno na procesy jak i zużycie energii, wymagają większych nakładów 

inwestycyjnych. Inwestycje w optymalizację procesów i innowacje bez sprawnego systemu gospodarki 

energetycznej nie pozwalają na dokładną analizę, czy spodziewane oszczędności energii są możliwe do 

zrealizowania. Ponadto, możliwe jest, że oszczędności energii uzyskane przez adaptację procesów będą 

musiały być zrównoważone, jeżeli nie stosuje się skutecznych metod gospodarowania energią. 
 

Stosunek między skutecznym zarządzaniem energią a wdrożeniem systemów oszczędność energii, np. 

optymalizacja procesów i innowacje, przedstawiono na Rys. 4.3. 
 

 
Rys 4.3: Ograniczenie zużycia energii [1, CIAA, 2002] 
 

 

Zapobieganie i minimalizacja produkcji odpadów 

Unikanie powstawania odpadów jest jednym z głównych celów dyrektywy IPPC. Artykuł 3 (c) 

stwierdza, że "Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, umożliwiające właściwym 

władzom zapewnienie, aby przy obsłudze instalacji: ... (c) unikano wytwarzania odpadów, zgodnie z 



dyrektywą Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów; a jeżeli odpady są 

wytwarzane, prowadzono odzysk lub, jeżeli nie ma takiej możliwości ze względów technicznych i 

ekonomicznych, aby unieszkodliwiono je przy jednoczesnym unikaniu lub ograniczaniu wszelkiego 

oddziaływania na środowisko". Załącznik IV do Dyrektywy zawiera wykaz “okoliczności, które należy 

uwzględnić, ogólnie lub w szczególnych przypadkach, przy ustalaniu najlepszych dostępnych technik 

określonych w art. 2 ust. 11, mając na uwadze możliwe koszty i korzyści z zastosowania środka oraz 

zasady ostrożności i zapobiegania: 1. wykorzystanie technologii o niskiej ilości odpadów; i 3. 

zwiększenie odzysku i recyklingu substancji wytwarzanych i wykorzystywanych w procesie oraz 

odpadów, w stosownych przypadkach". 
 

Techniki, które opisują użytkowanie, ponowne wykorzystanie, odzysk i recykling produktów 

ubocznych, współproduktów, pozostałości i materiałów, którym można zapobiec, aby nie stały się 

odpadami, są omówione w niniejszym rozdziale. Na przykład, użycie materiałów pierwotnie 

przeznaczonych do stosowania w produktach żywnościowych, ale które nie spełniają specyfikacji 

klientów, ale są zdatne do spożycia, mogą być stosowane w paszach dla zwierząt. 
 

W niektórych szczególnych przypadkach, niektóre władze uważają lub przyjmują rozprowadzanie w 

glebie jako recykling lub odzysk. Niektóre władze zakazują tego na mocy swojego ustawodawstwa. 

Niemniej jednak, rozprowadzanie na gruncie powinno być wykonane zgodnie z unijnymi przepisami o 

ochronie środowiska, w tym zgodnie z dyrektywą o azotanach [194, WE, 1991], która wymaga 

podjęcia działań dotyczących składowania i stosowania na gruntach wszystkich związków azotu oraz 

mówi o niektórych praktykach zarządzania gruntami i zawiera wytyczne, kiedy rozprowadzanie jest 

zabronione, a kiedy nieodpowiednie. Zanim jakakolwiek substancja zostanie rozprowadzona na 

gruncie, należy ocenić kilka ważnych czynników, np. korzyści rolne, tj. w odniesieniu do nauk o 

zarządzaniu glebą i produkcją upraw, higieny i wykrywalności. Stwierdzono, że czasami na gruntach 

rozprowadzana jest woda z transportu, mycia i woda technologiczna, a także nadmiar biomasy z 

biologicznych OŚ czy też pozostałości stałe. Na przykład, woda z owoców ziemniaka, substancje 

rozpuszczalne z pszenicy i osady z oczyszczalni ścieków w sektorze skrobi oraz woda z transportu 

buraków cukrowych, mogą być przesyłane do rozprowadzenia w glebie. Przykłady zagadnień, które 

należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu zastosowania rozprowadzenia w glebie to: 
 

 • czy rozprowadzane substancje przynoszą korzyści odżywcze dla roślin. Korzyści te mogą 

obejmować np. poprawę równowagi pH gleby lub dostarczenie pierwiastków nawozowych, takich jak 

fosfor i azot 

 • czy istnieją geograficzne; pedologiczne (gałąź nauki, która zajmuje się badaniem gleby, w 

szczególności jej składu, profilu i klasyfikacji) hydrogeologiczne i klimatyczne dane, które mogą mieć 

wpływ na żywność lub higienę zwierząt gospodarskich lub wpływ na środowisko w wyniku 

rozprowadzania substancji [81, Francja, 2001] 

 • to, czy na wszystkich etapach pracy możliwe jest określenie pochodzenia i przeznaczenia 

rozprowadzanej substancji, zależy od ścisłej współpracy pomiędzy producentem rozprowadzanej 

substancji a osobą odpowiedzialną za proces rozprowadzania, np. rolnik [81, Francja, 2001] 

 • wymóg monitorowania przewidywanego wpływu, np. przez analizę gleby i wód gruntowych 

[81, Francja, 2001]. 
 

Celem programu zapobiegania powstawaniu odpadów jest jak największe zmniejszenie wpływu 

procesów produkcyjnych na środowisko, biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne i środowiskowe, a 

także spełnianie wszystkich wymogów prawnych. Minimalizacja strat surowców i energii to działania 

dostosowane do przepisów prawnych. Oznaczają również zmniejszenie kosztów producenta związanych 

z utratą produktów i surowców oraz redukcję opłat z tytułu utylizacji zarówno w miejscu jaki i poza 

nim. Jest to bardzo ważny aspekt ochrony zasobów naturalnych. 
 
Względy bezpieczeństwa i higieny żywności, są najważniejsze przy wprowadzaniu HACCP w produkcji 

przemysłu spożywczego. Środki zapobiegania powstawaniu odpadów nie mogą stanowić zagrożenia dla 

bakteriologicznej jakości produktu, np. w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości co do spełnienia 

standardów jakości, produkt jest ponownie przetworzony lub odrzucony jako odpad. Ponadto, dokładne 

oczyszczanie jest konieczne dla spełnienia wymaganego poziomu higieny i czystości, ale z kolei wiąże 

się z produkcją ścieków. Zazwyczaj można dokonać oszczędności w operacji czyszczenia, w wyniku 
czego mniej zanieczyszczonej wody i chemikaliów jest odprowadzanych, jednocześnie nie stwarzając 

zagrożenia dla higieny produktu końcowego. 
 



Metodologia ta zawiera wytyczne dotyczące zarządzania systemami zapobiegania powstawaniu 

odpadów, co umożliwia obniżenie strat surowców, produktów i materiałów pomocniczych, a tym 

samym kosztów. W stosownych przypadkach, prezentowane są badania, które podają przykłady 

skutecznych działań minimalizacji ilości odpadów. Zapobieganie powstawaniu odpadów związanych z 

przypadkowymi emisjami zostały omówione w Punkcie 4.6. 
 

Informacje na temat metod minimalizacji odpadów można znaleźć w wielu przewodnikach, np. 

przewodnik Agencji ds. Ochrony Środowiska w Wielkiej Brytanii (2001): “Waste Minimisation – An 

Environmental Good Practice Guide For Industry” [Minimalizacja odpadów - Przewodnik Dobrych 

Praktyk na rzecz Ochrony Środowiska w Przemyśle], [64, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i 

Walii, 2001] oraz w publikacjach Programu Najlepszych Praktyk na rzecz Technologii Ochrony 

Środowiska, np. “Waste Minimisation Pays: Five Business Reasons for Reducing Waste – GG 125 

[Minimalizacja Odpadów się Opłaca: Pięć Biznesowych Powodów Redukcji Odpadów - GG 125]” [62, 

Envirowise (Wielka Brytania), et al., 1998], lub “Cutting Costs by Reducing Waste: Running a 

Workshop to Stimulate Action – GG 106” [Obniżanie Kosztów przez Redukcję Odpadów: Organizacja 

Warsztatów Stymulujących Działania - GG 106] [63, Envirowise (Wielka Brytania) i William Battle 

Associates., 1998]. Stosowanie skutecznych technik w każdym z kluczowych obszarów produkcji 

odpadów może przynieść znaczące korzyści dla środowiska. Przykład metody zapobiegania i 

minimalizacji powstawania odpadów przedstawiono na Rys. 4.4. 
 

 

 

 

Rysunek 4.4: Przykład metody zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów  

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

 

4.1.6.1  Krok 1: Zaangażowanie kierownictwa, organizacja i planowanie działań 

 
Zaangażowanie kierownictwa 

Skuteczny program przeciwdziałania i minimalizacji zużycia wody i energii oraz produkcji odpadów 
wymaga zaangażowania kierownictwa. W ten sposób wszystkie osoby z organizacji współpracują ze 

sobą w celu czerpania maksymalnych korzyści z tej inicjatywy. Jednym z najlepszych sposobów na 

uzyskanie zaangażowania kierownictwa jest przekonanie menedżerów o możliwych do osiągnięcia 

finansowych korzyściach. 
 

W pierwszej kolejności, zaleca się określenie jednego lub dwóch obszarów, gdzie tracone są znaczne 

ilości surowców lub produktów, gdzie produkowane są odpady lub odnotowuje się wysokie zużycie 

wody i energii, a następnie przedstawić związane z tym koszty dla przedsiębiorstwa. Analiza kosztów 

obejmuje koszt utraconych surowców, ponowne przetworzenie, stracony czas produkcji, koszty 

przetwarzania odpadów, utracony czas pracy, emisje surowców do powietrza i do ścieków, jak również 

nadmierne zużycie energii i wody. 



 

Czasami nawet do 25% surowca, lub odpowiednika produktu, odprowadza się jako odpady lub ścieki. 

Kierownictwo wyższego szczebla może być często nieświadome skali strat. Jasne przedstawienie 

problemu może sprowokować pełne poparcie z ich strony dla programu zapobiegania i minimalizacji. 
 

Organizacja (tworzenie zespołu projektowego) (zob. Punkt 4.1.7.5) 

Najczęściej wyznacza się kierownika zespołu lub wybitnego pracownika firmy do koordynowania i 

ulepszania programów. Korzystanie z pracy zespołów projektowych i wybitnych pracowników może 

przyczynić się do zwiększenia świadomości na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa oraz 

zwiększenia motywacji do działania i uczestnictwa. Kierownik zespołu projektowego i cały zespół 

odpowiedzialni są za przeprowadzenie oceny oraz stworzenie wniosków oraz sposobów działania [63, 

Envirowise (Wielka Brytania) i William Battle Associates., 1998]. 
 

Planowanie 

Opracowanie szczegółowego planu realizacji projektu wraz z podaniem harmonogramu działań, które 

muszą być przeprowadzone, wspomaga realizację programu zapobiegania i minimalizacji. Takie 

działania przynoszą pożądane efekty tylko wtedy, gdy monitoruje się postępy, a osoby gotowe do 

podjęcia działań i poniesienia odpowiedzialności biorą udział w projekcie. 
 

4.1.6.2   Krok 2: Analiza procesów produkcyjnych 
 

Bardzo ważnym warunkiem skutecznego zapobiegania i minimalizacji zużycia energii i wody oraz 

produkcji odpadów jest odpowiednia analiza tych obszarów i procesów, w których występują straty 

produktów, generowane są odpady, a także odnotowuje się wysokie poziomy zużycia. Dzięki takiej 

analizie łatwiej jest podjąć odpowiednie działania. Wiąże się to ze sporządzeniem szczegółowego spisu 

wszystkich procesów produkcyjnych. Przy tworzeniu tego spisu wyróżnia się trzy etapy. 
 

Gromadzenie danych ilościowych na terenie instalacji. 

Na tym poziomie, dane dotyczące ilości i kosztów są zbierane w całej instalacji. Większość danych 

powinna być już dostępna w ramach systemów rejestracyjnych przedsiębiorstwa, np. rejestr towarów, 

księgi rachunkowe, rachunki zakupu, rachunki z utylizacji odpadów oraz dane produkcyjne. Jeżeli 

pewne dane nie są dostępne, należy przeprowadzić wyliczenia lub bezpośrednie pomiary. 
 

Zbierane dane to z reguły roczne dane ilościowe dotyczące wszystkich surowców, energii, wody i 

odpadów. Jednostki powinny być zgodne. Dzięki temu możliwe jest rzetelne porównanie danych 

ilościowych i podjętych działań, zarówno teraz jak i w przyszłości. 
 

Informacje zbierane są systematycznie dla zapewnienia pełnej oceny wstępnej. Zaleca się prowadzenie 

pisemnej lub elektronicznej bazy danych wszystkich zebranych informacji. 
 

Spis wszystkich etapów procesu 

Tutaj analizuje się wszystkie procesy produkcyjne i związane z nimi aspekty ochrony środowiska. 

Procesy produkcyjne można przedstawić na schemacie, który ilustruje procesy wejścia, wyjścia oraz 

problemy ochrony środowiska. 
 

Rys. 4.5 przedstawia przykładowy schemat procesów wejścia i wyjścia. Procesy te można przedstawić 

również w innym formacie [60, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 1998]. 



 

Rysunek 4.5: Przykładowy arkusz umożliwiający zidentyfikowanie problemów związanych z materiałem 

wsadowym/odpadami i środowiskiem [1, CIAA, 2002] 
 

Bilans masy pokazuje zużycie surowców i wykorzystanie usług, a także straty produktów, odpady i 

emisje zanieczyszczeń, które wynikają z procesów. Dzięki bilansowi masy można określić i obliczyć 

nieznane wcześniej straty produktów, odpady i emisje zanieczyszczeń, a także zidentyfikować ich 

źródła i przyczyny. Bilanse masy są łatwiejsze do przeprowadzenia, są bardziej rzetelne i dokładne, gdy 

są one określane dla poszczególnych etapów procesu. Na ich podstawie można określić bilans ogólny 

dla całej instalacji. 
 

Bilans masy jest również używany do określenia kosztów związanych z procesami wejścia, wyjścia oraz 

strat. Wskaźniki wydajności środowiskowej dla danego procesu można wyznaczyć na podstawie danych 

bilansu masy. 

 
 

Spis wybranych operacji 

W zależności od spisu etapów danego procesu niektóre operacje wymagają dodatkowej analizy pod 

względem sposobów zapobiegania i minimalizacji. Wiąże się to ze sporządzeniem szczegółowego spisu 

najważniejszych aspektów lub obszarów procesu. 
 
4.1.6.2.1 Analiza procesów produkcyjnych w celu zapobiegania i minimalizacji zużycia 
wody 
 

W pierwszej kolejności, bada się ilość wody wprowadzanej i odprowadzanej z całej instalacji. Pod 

uwagę bierze się wykorzystanie i produkcję wody, w tym wody z recyklingu i ponownie wykorzystanej; 

wody zawartej w produkcie, np. napoje, owoce i warzywa w puszkach, lub wody odparowanej oraz 

użytej do czyszczenia. Zazwyczaj podaje się różnicę między ilością całkowitą zużytej wody a zużyciem 

świeżej wody. Ogólne zużycie wody oraz poziomy emisji dla przykładowej instalacji przedstawiono na 

Rys.4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rysunek 4.6: Analiza dostarczonej i odprowadzonej wody w przykładowej instalacji [1, CIAA, 2002] 
 

Następnie tworzy się system monitorowania, w którym wskazuje się odpowiednie punkty pomiarowe 

zużycia wody oraz wdraża system gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych. Dane te można 

łatwo uzyskać na podstawie istniejących już danych pomiarów przepływu, rachunków za wodę i zrzut 

ścieków lub na podstawie danych zawartych w pozwoleniu. Warto również dokonać przeglądu kosztów, 

które związane są z wprowadzaniem i odprowadzaniem wody, ponieważ pozwoli to wskazać obszary, 

gdzie możliwe są oszczędności. 
 

Na podstawie informacji zebranych na tym etapie, można wyznaczyć pewne punkty odniesienia. Mogą 

być to: 
 

 • zużycie wody (m
3

 wody/tonę surowca lub produktu gotowego) 

 • woda odprowadzona (m
3

 wody/tonę surowca lub produktu gotowego) 

 • stosunek kosztów wody pomiędzy wodą wprowadzaną a odprowadzaną 

 • koszty wody w przeliczeniu na jednostkę produktu 

 • straty wody wyrażone jako procent zużytej wody 
 

Korzystanie z takich punktów odniesienia i, jeśli to możliwe, porównując je z zewnętrznymi punktami 

odniesienia, pozwala wstępnie określić, czy możliwe są oszczędności. 
 

W zależności od rodzaju instalacji można dokonać rozróżnienia pomiędzy działami, rodzajami 

procesów oraz głównymi etapami w procesie. Oprócz procesów produkcji, w spisie należy uwzględnić 

procesy uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i operacji czyszczenia, aby można było rozpoznać 

wszystkie potencjalne obszary oszczędności. 
 

Czasami przepływ wody w głównych procesach i działach jest już mierzony. Jeśli nie, należy 

zainstalować, nawet tymczasowo, urządzenia pomiarowe przy głównych strumieniach. Zużycie wody w 

różnych procesach produkcyjnych można również oszacować np. na podstawie wielkości produkcji. To 

jednak daje mniej wiarygodne wyniki. 
 

Na podstawie informacji zebranych na tym etapie powinno być możliwe wyznaczenie obszarów 

docelowych dla dalszych badań pod względem oszczędność wody. Niemniej jednak, niektóre etapy 

procesu mogą wymagać dodatkowej analizy w tym zakresie. Wiąże się to ze sporządzeniem 

szczegółowego spisu tych etapów. Wybrane etapy dzieli się na bloki pod względem właściwych etapów 

procesu, operacji jednostkowych, urządzeń i instalacji. Dla każdego bloku określa się ilość 

wprowadzanej i odprowadzanej wody. Ponadto, warto określić funkcję wody w danym etapie procesu, 

np. woda do transportu, woda do mycia, woda z produktów lub woda chłodząca. 
 

Często wszystkie dane, które są potrzebne dla tak szczegółowej analizy, są trudno dostępne. Brakujące 

dane można uzyskać poprzez przeprowadzenie dodatkowych pomiarów lub obliczeń szacunkowych, a 

także na podstawie innych danych. Zależy to od znaczenia danego przepływu wody w całym systemie. 

Poziom szczegółowości jest ograniczony do niezbędnego minimum, aby nie tracić czasu i pieniędzy 

przy tworzeniu spisu. Ponadto badane etapy procesów w instalacji muszą być fizycznie definiowalne i 

mieć logiczne, rozpoznawalne nazwy. Korzystanie z planów i schematów blokowych, a także 

przedstawianie danych w jednolity sposób dla każdego poziomu i etapu procesu jest bardzo pomocne. 

Wykorzystuje się specjalne oprogramowanie do tworzenia takich schematów. 
 

Na każdym etapie procesu można dokonać oceny zgodności jakości wody z wymogami. Najważniejsze 

kryteria oceny, w zależności od rodzaju procesu, to: występowanie substancji organicznych 

pochodzących z surowców i produktów przetworzonych; występowanie substancji pomocniczych w 

wodzie; skład mikrobiologiczny, pH oraz twardość wody, a także zawartość w niej chlorków; żelaza i 
manganu. Wskazane jest, aby pogrupować razem etapy wymagające takiej samej jakości wody oraz 

ograniczyć kryteria służące ocenianiu jakości wody do maksymalnie 5-10. Stan jakości wody nie 

powinien wpływać na jakość gotowego produktu. Określa się również jakość uwolnionych strumieni dla 

każdego etapu przetwórczego. Informacje te są niezbędne do oceny tego, czy możliwe jest ponowne 

wykorzystanie wody, po pośrednim uzdatnianiu lub bez pośredniego uzdatniania. 
 



Dane dotyczące szacunkowego minimalnego zużycia wody można czasami uzyskać z zewnętrznych 

źródeł porównawczych, pod warunkiem że dane te dotyczą podobnych aspektów. Można także określić 

minimalny poziom zużycia wody, opierając się na specyfikacjach, np. pochodzących od dostawców, a 

także dotyczących różnych części linii technologicznych. Zestawienie wartości określających 

zapotrzebowanie na wodę podczas poszczególnych procesów przebiegających w instalacji pozwala 

stworzyć teoretyczne zakresy zużycia wody oraz umożliwia wyznaczenie norm lub celów. 
 

 

4.1.6.2.2 Analiza procesów produkcyjnych w celu zmniejszenia zużycia energii 
 
Informacje na temat zużycia energii stanowią podstawę do określenia, gdzie znajdują się obszary 

najbardziej efektywnej oszczędności energii oraz gdzie można wprowadzić opłacalne ulepszenia. 

Ponadto pozwala to pokazać, że dana instalacja eksploatowana jest w sposób wydajny, a środki 

oszczędności energii wdrażane są w najbardziej odpowiednich obszarach. 
 

Po pierwsze informacje muszą być podzielone według źródła energii. Następnym kryterium podziału 

jest zakup energii elektrycznej, włączając konwersję paliw w energię w miejscu instalacji, ciepło 

bezpośrednio dostarczane z zewnętrznych źródeł oraz odnawialne źródła energii. Wykorzystuje się dane 

dotyczące ostatnich wartości dostarczonych źródeł energii w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zaleca się 

konwersję na energię pierwotną. Tam gdzie wykorzystuje się energię z instalacji CHP (zob. 4.2.13.1.1), 

wyliczenia zużytej energii opierają się na ilości energii wprowadzanej do instalacji, a nie na jednostkach 

energii wytwarzanych przez instalację. Przykładowy schemat podziału źródeł zużycia energii 

przedstawiono w Tabeli 4.3. 
 
Źródło energii 

Zużycie energii 
 

Dostarczona 
Pierwotna 

(kWh lub MWh) 
%wartości całkowitej 

Energia elektryczna MWh   
Gaz m

3   
Ropa tony   
Dostarczana para tony   
Energia z odpadów / odnawialnych źródeł kWh (MJ)   

Inne    
Eksportowana para tony   
Eksportowana energia MWh   
 

Tabela 4.3: Przykładowy schemat podziału źródeł zużycia energii 

[1, CIAA, 2002] 
 

 

Następnie, przeprowadza się analizę zużycia energii przez urządzenia w danym dziale lub na danej linii 

produkcyjnej. Informacje dotyczące zużycia energii powinny być uzupełnione o bilans energetyczny lub 

diagramy przepływu energii w procesie. Wykres Sankey może być użyty do zilustrowania konwersji 

energii zintegrowanej z działalnością produkcyjną (zob. przykład w Punkcie 4.2.13.1.1). 
 

Następnie analizuje się jednostkowe zużycie energii (SEC). Jest to ilość zużytej energii na jednostkę 

przetwarzanego surowca lub końcowego produktu. 
 

 
4.1.6.2.3 Analiza procesów produkcyjnych w celu zapobiegania i minimalizacji 
wytwarzania odpadów 
 

Straty mogą występować na każdym etapie procesu produkcji, od przyjęcia do wysyłki. Na przykład, 

straty związane z nieodpowiednim przechowywaniem i odbieraniem surowców można wykryć poprzez 

prowadzenie dokładnego wykazu wejścia i wyjścia surowca we wszystkich etapach procesu, poczynając 

od przyjęcia surowców aż po wysyłkę produktów i zastosowanie technologii end-of-pipe. Straty te mogą 

być rzeczywiste lub potencjalne. Przyczyny strat surowca i niektóre metody prowadzenia dokładnego 

wykazu przedstawiono w Tabeli 4.4. 
 

Rzeczywiste i potencjalne przyczyny 

strat surowca 
Rozwiązanie 



Brak monitorowania wejścia i wyjścia we wszystkich etapach 
procesu od przyjęcia surowców aż po wysyłkę produktów i 
zastosowanie technologii end-of-pipe, co prowadzi do 
rzeczywistych strat, a ich przyczyn i miejsca występowania 
pozostają nieznane 

Przeprowadzenie bilansu masy 

Obliczenia jednostkowych produkcji wskazując ilość produktu 
wytworzonego na jednostkę zużytego surowca lub wartości 
względne produkcji wskazujące procent surowca w przeliczeniu 
na nieprzetworzony produkt 

Obliczanie produkcji, ustalenie i 

stosowanie punktów odniesienia 

Potencjalne lub rzeczywiste przepełnienia lub niedopełnienia 
prowadzące do rozlewów lub wytworzenia produktów poza 
specyfikacją 

Stosowanie i regularna kalibracja 
mierników 

Kupno zbyt dużych lub niedostatecznych ilości surowca, co 
prowadzi do psucia się niewykorzystanego towaru 

Prowadzenie dokładnego rejestru 

towarów 
 

Zmiany objętości surowca ze względu na nierozpoznane 

zmiany temperatury 

Stosowanie wskaźników konwersji dla 
uwzględnienia zmian objętości ze 

względu na temperaturę 
 

Tabela 4.4: Przykładowe przyczyny strat surowca i niektóre metody prowadzenia dokładnego wykazu 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

 

Schemat procesu produkcji mleka można poszerzyć o szczegółowe bilanse masy, co pozwala określić 

miejsca, gdzie występują główne straty mleka. Przykładowy schemat przedstawiono na Rys. 4.7. 
 



 
Rysunek 4.7: Schemat technologiczny produkcji mleka [11, Agencja ds. Ochrony  Środowiska Anglii i Walii, 

2000] 
 

 

Z powyższego schematu wynika, że całkowita strata surowego mleka w procesie produkcji wynosi 0,7 

do 1,0%, co wskazuje na zastosowanie najlepszych praktyk przez przedsiębiorstwo. Kluczowe obszary 

strat mleka zidentyfikowane na podstawie powyższego schematu przedstawiono w Tabeli 4.5. 
 

Instalacje CIP dla surowego mleka oraz inne instalacje powiązane 0,3 % 

Przetwarzanie - głównie odpady z separatora wirówkowego 0,1 % 

Instalacje CIP dla gotowego mleka oraz inne instalacje powiązane 0,3 % 

Przepełnienia podczas pakowania 0,2 % 

Zmiana/wycieki podczas pakowania 0,1 % 

Całkowita strata surowego mleka * 1,0 % 
*Analiza ta nie obejmuje zwróconego mleka, co zazwyczaj wynosi 
1,5% i wliczane jest do systemu raportowania odpadów 
 

Tabela 4.5: Główne obszary strat mleka 

 



4.1.6.3   Krok 3: Ocena ustanowionych celów 
 

W oparciu o analizę z Kroku 2, oceniane są cele programu zapobiegania i minimalizacji. Cele te 

obejmują docelowe poziomy redukcji, limity oraz ramy czasowe. Cele te muszą być wymierne i 

włączone w rozkład programu, aby można było je zastosować do monitorowania planowej realizacji 

programu. Można je poddać dodatkowej analizie w momencie wdrażania rzeczywistego planu 

zapobiegania i minimalizacji (zob. Krok 6). 
 

4.1.6.4   Krok 4: Określenie możliwych rozwiązań zapobiegawczych i 
minimalizacyjnych 
 

Stosuje się rożne podejścia do określenia sposobów zapobiegania i minimalizowania zużycia wody i 

energii oraz wytwarzania odpadów, np. burza mózgów, badania wewnętrzne, doradztwo zewnętrzne i 

analiza pinch point technology (analiza energetyczno – egzergetyczna) (zob. Punkt 4.1.6.4.1). 
 

Określenie sposobów zapobiegania i minimalizacji zależy od wiedzy i kreatywności członków zespołu 

projektowego oraz innych pracowników, z których wielu czerpie z własnych doświadczeń. Rozwiązania 

często można znaleźć przez staranną analizę przyczyny problemu. 
 

Pracownicy z różnych departamentów mogą się spotykać i wspólnie omawiać rozwiązania konkretnych 

problemów w sposób otwarty i przyjazny, podczas sesji burzy mózgów. 
 

Źródłem dodatkowych pomysłów mogą być porady doradcy specjalizującego się w danej dziedzinie, 

gdy ma on dostęp do przeprowadzanego badania. 
 

W sektorze spożywczym, istnieje wiele sposobów, dzięki którym zmniejszana jest ilości wody, np. 

eliminacja zużycia wody, optymalizacji kontroli procesów (zob. Punkt 4.1.8), recykling i ponowne 

wykorzystanie wody, utrzymanie porządku i konserwacja (zob. Punkt 4.1.5). Przykłady sposobów 

oszczędzania wody przedstawiono w Tabeli 4.6. 
 

Sposób oszczędzania wody Standardowe redukcje w procesie 

(%) 

Recykling wody z zamkniętym obiegiem do 90 

CIP (nowy) do 60 

Ponowne wykorzystanie wody do mycia do 50 

Przeciwprądowe płukanie, np. w CIP do 40 

Utrzymanie porządku do 30 

Optymalizacja CIP do 30 

Rozpyłowe/wtryskowe modernizacje do 20 

Szczotki / wałki do 20 

Automatyczne wyłączanie do 15 

 

Tabela 4.6: Standardowe redukcje zużycia wody możliwe do osiągnięcia  

[23, Envirowise (Wielka Brytania) i Dames & Moore Ltd, 1998] 
 

Określając sposoby poprawiające wydajność energetyczną, należy rozpatrywać oddzielnie procesy 

produkcyjne, urządzenia oraz budynki. Istnieje wiele informacji na temat technik poprawiania 

wydajności energetycznej dostępnych z różnych źródeł. Jednakże, dostępne techniki w dużej mierze 

zależą od rodzaju instalacji oraz od rodzaju stosowanych procesów. Łączne oszczędności energii, są 

zwykle wynikiem niewielkich oszczędności w wielu obszarach. Na przykład, redukcje do 25% są 

możliwe dzięki dobremu gospodarowaniu (zob. Punkt 4.1.7.11) i odpowiedniemu dostosowaniu 

procesów. Stosowanie urządzeń o większej wydajności energetycznej, odzysk ciepła i systemy CHP 

(zob. Punkt 4.2.13.1.1) przyczyniają się do dodatkowych oszczędności. Na przykład, w produkcji 

makaronu stwierdzono, że poprawa wydajności energetycznej jednego z kotłów, z 85 do 90%, może 

prowadzić do 5,56% redukcji emisji CO2 (biorąc pod uwagę współczynnik konwersji 84,6 kg CO2/GJ).



Wiele środków stosowanych w celu zmniejszenia oddziaływań na środowisko, np. ograniczenie 

zużycia energii, nie mają wpływu na inne emisje zanieczyszczeń związanych z instalacją. Takie 

działania analizowane są indywidualnie, a ich ocena opiera się na indywidualnych korzyściach 

ekonomicznych i środowiskowych. 
 

Z drugiej strony, niektóre działania mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na inne aspekty 

związane z ochroną środowiska, w takich przypadkach należy wziąć pod uwagę szerszy zakres 

oddziaływania na środowisko. W przypadku wyboru pomiędzy, np. zużyciem energii a innymi celami 

na rzecz ochrony środowiska, w analizie należy uwzględnić koszty i korzyści dla środowiska, aby 

uzasadnić zastosowanie wybranych środków. 
 

4.1.6.4.1  Analiza pinch point technology 
 

Opis 

Termin „analiza pinch point technology” został wprowadzony w ramach metodologii projektowania 

procesów i oszczędzania energii. Mimo to, jest on również stosowany w odniesieniu do obszarów 

zużycia wody i minimalizacji ilości odpadów. 
 

Analiza pinch point technology w odniesieniu do energii jest metodą analizy, która określa najlepsze 

sposoby transferu ciepła z gorących strumieni, które wymagają chłodzenia do zimnych strumieni, które 

z kolei wymagają ogrzewania. Analiza pinch point technology to systematyczne podejście do analizy 

sieci energetycznych i poprawy wydajności energetycznej procesów przemysłowych. W analizie stosuje 

się graficzną reprezentację przepływu energii w procesach i urządzeniach w celu ustalenia minimalnych 

nakładów energii potrzebnych w systemach energetycznych do spełnienia wymagań w zakresie 

przetwarzania. Metoda wykorzystuje schematy entalpii temperatury w celu określenia ciepłych i 

zimnych strumieni dla transferu ciepła. Suma strumieni gorących i zimnych w procesie przedstawiana 

jest na podobnym schemacie, na podstawie którego determinuje się temperaturę krytyczną (pinch). 

Informacje te mogą być wykorzystywane do określenia, gdzie możliwy jest odzysk ciepła i w jakim 

stopniu. Ponadto można wyznaczyć minimalne wymagania ciepła i zimna dla urządzeń. Instaluje się 

sieć wymienników ciepła, aby określić minimalne wymagania energetyczne. Analiza pinch pozwala 

stworzyć optymalny projekt. 
 

Analiza pinch point technology w odniesieniu do wody może być skutecznym narzędziem do 

identyfikacji sposobów ponownego wykorzystania wody i jej recyklingu w instalacji lub procesie. 

Stosuje się tutaj zaawansowane algorytmy dla określenia i optymalizacji najlepszych sposobów 

ponownego wykorzystania wody, jej regeneracji i utylizacji ścieków. Podstawowe pojęcia są 

analogiczne do tych przy odzysku ciepła. Pod uwagę bierze się przepływ wody i skład zanieczyszczeń 

wody, aby określić tzw. źródła i odpływy. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i redukcja emisji powiązanych. Ograniczone emisje ciepła do wody lub 

powietrza. Maksymalizacja ponownego wykorzystywania wody, z uwzględnieniem wymogów jakości 

dla każdego zastosowania. Minimalny skład świeżej wody i odprowadzanie ścieków. Ograniczenie 

ilości odpadów. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowej rafinerii oleju jadalnego, zastosowano analizę pinch point technology do sprawdzenia 

czy nowa metoda rafinacji jest bardziej energooszczędna od poprzedniej, w której wykorzystywano parę 

do ogrzewania w trakcie procesu, a wody z rzeki do chłodzenia. Analiza wykazała, że punkt krytyczny 

(pinch point) wyniósł 55º C, co pozwoliło na stworzenie strategii odzysku ciepła. Okazało się również, 

że istniejące procesy działające okresowo doprowadziłyby do rozbieżności między czasem dostępności 

ciepła a zapotrzebowaniem, co jest niepraktyczne z punktu widzenia bezpośredniej wymiany ciepła 

między strumieniami ciepła i zimna w procesie. Wymagane było wprowadzenie medium transferu i 

magazynowania ciepła zanim przeprowadzono projekty integracji procesów. Opracowano sieć odzysku 

ciepła, w której wykorzystuje się wodę jako medium do transportu i magazynowania ciepła. 

Rozwiązanie to okazało się bardzo udane i nie wpłynęło negatywnie na zdolności produkcyjne. Ponadto 

korzystanie z systemu, opartego na trzech temperaturach wody, tj. 30, 55 i 95 º C, oraz czterech 

zbiornikach termicznych, pozwoliło na zintegrowanie procesów przeprowadzanych okresowo. 
 

Po dwóch latach, rafineria olejów jadalnych zaktualizowała analizę pinch, z której wynikało, że punkt 



krytyczny (pinch point) przesunął się i należało rozważyć wprowadzenie zmian operacyjnych. Po 
analizie pinch, zużycie energii zostało zmniejszone o 35%, a emisje CO2 o 16700 t / rok. Zmniejszone 
również zostały ilości strat ciepła emitowanych do rzeki. 
 
Zastosowanie 

Analiza pinch jest z powodzeniem stosowana w przemyśle chemicznym i w rafineriach. Może być 

również użytecznym narzędziem dla większych i bardziej skomplikowanych instalacji stosowanych w 

przemyśle spożywczym. W odniesieniu do operacji mniej skomplikowanych, analiza ta nie proponuje 

więcej lub lepszych rozwiązań niż te, które mogą być wprowadzone dzięki innym metodom. Ponadto, 

metoda ta jest trudna do zastosowania w procesach przeprowadzanych okresowo i nie bierze pod uwagę 

zużycia energii elektrycznej. 
 

Ekonomia 

W Tabeli 4.7 przedstawiono koszty i oszczędności odnotowane w przykładowej rafinerii olejów 

jadalnych przy zastosowaniu analizy pinch point technology. 
 

Koszty analizy pinch (EUR) 

Koszty doradztwa w zakresie analizy pinch point technology 32000 

Wewnętrzne koszty personelu w zakresie analizy pinch point technology 16000 

Wdrożenie zaleceń z analizy pinch point technology 3066000 

Połączenie z sąsiednimi instalacjami dla eksportu energii cieplnej 203000 

Roczne koszty operacyjne systemu wody użytkowej 84000 

Koszty razem 3401000 

Oszczędności analizy pinch (EUR) 

Ograniczenie oszczędności w kosztach energii 1145000 

Sprzedaż nadwyżek ciepła 90000 

Oszczędności netto 1235000 
 

Tabela 4.7 Koszty i oszczędności odnotowane w przykładowej rafinerii olejów jadalnych przy zastosowaniu 

analizy pinch point technology 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Redukcja kosztów 
 

Przykładowe zakłady 

Rafineria olejów jadalnych w Wielkiej Brytanii zastosowała analizę pinch point technology do 

obniżenia kosztów energii. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 237, Caddet, 1999] 
 

4.1.6.5   Krok 5: Przeprowadzenie oceny i studium wykonalności 
 

Celem oceny i studium wykonalności jest ocena proponowanych rozwiązań i wybór tych najbardziej 

odpowiednich do realizacji. Proponowane rozwiązania są oceniane pod względem korzyści 

technicznych, ekonomicznych i ekologicznych. Stopień zaawansowania badania zależy od 

proponowanych rozwiązań. 
 

Zazwyczaj najszybszym i najprostszym sposobem oceny różnych rozwiązań jest stworzenie zespołu 

projektowego, składającego się z pracowników i kadry kierowniczej, gdzie każde rozwiązanie jest 

osobno omawiane. Dzięki temu można wyróżnić wykonalne projekty i określić jakie dalsze informacje 

są potrzebne do przeprowadzenia bardziej szczegółowych ocen. 
 

Ocena techniczna 

Należy ocenić potencjalny wpływ proponowanych rozwiązań na produkty, procesy produkcji oraz 

zdrowie i bezpieczeństwo zanim podejmie się działania, które mogą być skomplikowane i kosztowne. 

Ponadto, wymagane jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pilotażowych, gdy proponowane 

rozwiązania znacząco zmieniają istniejące procesy. 
 

Ocena ekonomiczna 

Celem tego etapu jest ocena efektywności kosztowej proponowanych rozwiązań. Podczas 
przeprowadzania oceny ekonomicznej, koszty wprowadzanych zmian są porównywane z potencjalnymi 



korzyściami dla środowiska i oszczędnościami finansowymi, które mogą wyniknąć z ich tytułu. W 

rzeczywistości, rentowność ekonomiczna jest głównym parametrem, który określa, czy dane 

rozwiązanie zostanie wdrożone czy też nie. 
 

Ocena środowiskowa 

Celem oceny środowiskowej jest określenie pozytywnego i negatywnego oddziaływania 

proponowanego rozwiązania na ochronę środowiska. W wielu przypadkach, korzyści dla ochrony 

środowiska są oczywiste, tj. ograniczenie zużycia wody i energii oraz wytwarzania odpadów. Czasami 

niezbędna jest ocena, czy np. wzrost zużycia energii elektrycznej przewyższa korzyści dla środowiska z 

tytułu zmniejszenia zużycia wody. Przykładem techniki, która ma pozytywne i negatywne 

oddziaływanie na środowisko, czyli zmniejszenie zużycia wody oraz zwiększenie zużycia energii 

elektrycznej, jest zastąpienie jednoprzejściowych systemów chłodzenia przez systemy chłodzenia z 

zamkniętym obiegiem w urządzeniach chłodniczych. 
 

 

4.1.6.6   Krok 6: Wdrożenie programu zapobiegania i minimalizacji 
 

Zastosowanie planu działania zapewnia wdrożenie wybranych rozwiązań. Plan działania zawiera wykaz 

działań, które zostaną przeprowadzone, zapotrzebowanie na zasoby, wykaz osób odpowiedzialnych za 

podjęcie tych działań oraz terminy ich zakończenia. Ważne jest, aby ocenić skuteczność realizowanych 

działań, a także okresowo monitorować i analizować postępy (zob. Punkt 4.1.6.7). 
 

Plan wdrożenia i działania musi być przygotowany i zastosowany, aby proponowane rozwiązania mogły 

być zastosowane. Podejście krok po kroku jest zalecane. Plan działania musi zawierać realistyczne i 

osiągalne cele w zakresie redukcji zużycia i emisji, na które kierownictwo wyraziło zgodę. 

Zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację planu działania oraz regularne podawanie 

informacji zwrotnych, pomaga utrzymać tempo wdrażania programu oraz zachęca pracowników do 

poszukiwania przyszłych pomysłów i inicjatyw. Okresowa ocena postępów względem realizacji celów. 
 

Główne kroki w ustalaniu celów wydajności energetycznej to: 
 

 • rejestracja poziomów zużycia energii w regularnych odstępach czasu 

 • porównanie zużycia energii z działalnością produkcyjną lub z innymi istotnymi parametrami 

 • wprowadzenie docelowych poziomów redukcji zużycia energii 

 • porównanie rzeczywistego zużycia energii z ustalonymi docelowymi poziomami 

 • raportowanie 

 • podejmowanie działań w przypadku, gdy rzeczywiste zużycie energii różni się znacznie od 

zużycia docelowego. 
 

Ustanowienie realistycznych celów nie zawsze jest łatwe. Jednym ze sposobów jest określenie poziomu 

niższego niż średni poziom, np. o 10% niższy. Innym podejściem jest określenie minimalnego poziomu 

zużycia energii w oparciu o specyfikacje różnych części linii technologicznych. 
 

 

4.1.6.7   Krok 7: Stałe monitorowanie przez pomiar i kontrolę wzrokową 
 

Opis 

Ważne jest, aby oceniać skuteczność podjętych działań na rzecz zmniejszenia poziomów zużycia i 

emisji, a także okresowo monitorować i analizować postępy. Monitorowane parametry zależą od 

procesów produkcji, surowców i chemikaliów wykorzystywanych w instalacji. Częstotliwości, przy 

których parametr jest monitorowany są bardzo zróżnicowane w zależności od potrzeb i zagrożeń dla 

środowiska oraz przyjętej metody monitorowania. Działania naprawcze i zapobiegawcze mogą być 

przeprowadzone, jeżeli problem został zidentyfikowany. Ponadto, wprowadzenie nowych produktów 

lub procesów, może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na poziomy zużycia i/lub emisji, a techniki 

ich minimalizowania mogą wymagać dostosowania. 
 

Monitorowanie może przybierać różne formy w zależności od indywidualnego przypadku i może się 

wiązać z pomiarem parametrów fizycznych i chemicznych oraz z kontrolą wzrokową. Jeżeli niezbędne 

jest monitorowanie aktualnych poziomów emisji ścieków, pomiary będą wymagane. Regularne i częste 

kontrole wzrokowe mogą uzupełniać kontrole pomiarów zużycia wody. Na przykład, wprowadzenie 

rutynowego programu dla kontroli wzrokowej i obróbki wody oraz ścieków w instalacji może stanowić 



część programu identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń i konserwacji. 
 

Dalsze informacje dotyczące monitorowania dostępne są w " Dokumencie Referencyjnym dla ogólnych 

zasad monitoringu" [96, WE, 2003]. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Poprzez stałe monitorowanie, skuteczność wybranych rozwiązań może być okresowo sprawdzana, aby 

zobaczyć, czy ustalone cele, np. poziomy zużycia i emisji, są realizowane. Wszelkie opóźnienia mogą 

być szybko wykryte i usunięte. Monitorowanie pozwala również wyznaczyć normy i określić 

priorytetowe obszary dla wprowadzenia ulepszeń. 
 

Dane operacyjne 

Przykładem może być działalność producenta skrobi kukurydzianej, który przetwarza kukurydzę na 
skrobię, pochodne skrobi, oraz glukozę dla przemysłu żywnościowego i nie tylko. Dzięki 
systematycznemu monitorowaniu i analizie procesów, przedsiębiorstwo ma na celu redukcję zużycia 
energii w instalacji. Roczne oszczędności odpowiadają 3 mln m

3
 gazu ziemnego (95 TJ). Jest to 

redukcja o około 10%. 
 
Wcześniej, zużycie energii w tej instalacji określano na podstawie nieregularnych pomiarów lub na 

podstawie danych dostarczonych przez dostawcę energii. Na podstawie tych danych obliczono zużycie 

energii w różnych etapach produkcji i dla poszczególnych produktów. Obliczenia te pokazały jedynie 

ogólne zużycie energii. Dane nie były wystarczające dla określenia sposobu poprawy wydajności 

energetycznej instalacji. W związku z tym, na terenie instalacji, zainstalowano system monitorowania, 

który dokonuje pomiarów i rejestruje jednostkowe zużycie energii wielu etapów procesu. Proces 

produkcji podzielono na oddzielne operacje jednostkowe. Każda z operacji jednostkowych dotyczy 

produkcji danego produktu lub grupy produktów. Przepływ energii w każdym z tych modułów jest 

mierzony w czasie rzeczywistym. Pomiary pozwalają na oznaczenie przepływu energii w danym czasie 

oraz jej zużycia przez dłuższy okres. 
 

Dzięki nowemu systemowi możliwe było porównanie rzeczywistego i teoretycznego zużycia energii w 

instalacji produkcji skrobi, co w dalszej kolejności pozwala na optymalizację procesu w przypadku 

niekorzystnych różnic. Co więcej, system porównuje zmierzone zużycie energii z wynikami z 

podobnych operacji jednostkowych w przedsiębiorstwach siostrzanych, oraz dostosowuje operacje 

jednostkowe do najbardziej korzystnych wyników. 
 

Nowy system monitorowania w sposób ciągły mierzy przepływ wody, pary, gazu ziemnego i energii 

elektrycznej w modułach. Zebrane dane są przekazywane do centralnego procesora, a następnie 

przekształcane w tabele i wykresy, które są dostarczane zainteresowanym stronom. 
 

System, w swojej obecnej formie, tylko rejestruje i tworzy raporty rzeczywistego zużycia energii w 

instalacji. Obliczenia jednostkowego zużycia energii, związanego z produkcją w instalacji, są nadal 

wykonywane ręcznie. Analiza danych opiera się na porównaniach z danymi archiwalnymi zużycia 

energii w podobnych warunkach. 
 

W przykładowej mleczarni w Wielkiej Brytanii zainstalowano komputerowy system monitorowania i 

wyznaczania poziomów docelowych w celu zmniejszenia kosztów i poprawy rentowności. W mleczarni 

zamontowano kilka mierników do pomiaru zużycia energii, ropy naftowej i wody. Dane z mierników 

wprowadzono do systemu, który przedstawia dane, dzięki którym przedsiębiorstwo wskazuje obszary 

strat oraz te obszary, gdzie wymagane są działania naprawcze. W tym przypadku, system ten okazał się 

skuteczny, a poprawy wydajności energetycznej stale są przeprowadzane. Osiągnięto znaczne 

oszczędności energii i procesów. Oszczędności, osiągnięte przy niskich kosztach kapitałowych, 

częściowo zależały od wysokiej motywacji pracowników na wszystkich szczeblach. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym. 
 

Ekonomia 
Całkowity koszt inwestycyjny instalacji produkcji skrobi wyniósł 700000 EUR. Przy cenie gazu EUR 
0,095/m

3
, roczne oszczędności wynoszą EUR 284000. Odpowiada to 2,5 letniemu okresowi zwrotu. 

 
 
 



Siła napędowa procesu wdrażania 

Redukcja kosztów i poprawa rentowności. 
 

Przykładowe zakłady 

Producent skrobi w Holandii i przetworów mlecznych w Wielkiej Brytanii. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 96, EC, 2003, 150, Unione Industriali Pastai Italiani, 2002, 181, WE, 2003, 240, 

CADDET, 1997] 
 

 

4.1.7  Techniki zarządzania produkcją 
 

4.1.7.1 Planowanie produkcji w celu ograniczenia odpadów poprodukcyjnych i 
częstotliwości ich czyszczenia 
Opis 
Dobrze zaplanowany harmonogram produkcji, który minimalizuje liczbę operacji wymiany produktów i 

tym samym obniża liczbę "przestojów na czyszczenie", może ograniczyć wytwarzanie odpadów, 

zużycie wody i generowanie ścieków. Zamiast wielokrotnego wytwarzania tego samego produktu, 

można wprowadzić system przetwarzania jednej całej partii, co zmniejsza liczbę operacji wymiany 

produktów. Kolejność produkcji może również mieć wpływ na ilość operacji czyszczenia i ich zakres. 
 

Jeśli instalacja wytwarza kilka różnych produktów lub ten sam produkt, ale o różnych smakach i 

kolorach, wówczas, w zależności od różnic w specyfikacji produktu oraz ryzyka zanieczyszczenia 

krzyżowego, operacje czyszczenia urządzeń i instalacji muszą być przeprowadzone między wymianami 

produktów. Jest to ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności, np. przy zmianie produktów, gdzie 

wcześniej wykorzystano składniki uczulające, takie jak orzeszki ziemne przy produkcji dań gotowych. 

Kolejnym przykładem są zmiany smaku i koloru, np. w przypadku zmiany smaków jogurtu z 

jeżynowego na brzoskwiniowy. 
 

Jeżeli pozostałości muszą zostać usunięte z urządzenia między zmianami produktu, czasem możliwe jest 

wykorzystanie tych produktów ubocznych. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas usuwane są jako odpady. 

Jeżeli ograniczy się liczbę zmian produktu, ilość usuwanych pozostałości może również zostać 

zmniejszona, a ogólna ilość surowca w produkcie końcowym może być zmaksymalizowana. 

Jednocześnie zmniejsza się ilość zużytej wody, energii i substancji chemicznych stosowanych w 

"przerwach na czyszczenie". 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii, wody i substancji chemicznych oraz ograniczenie produkcji ścieków i 

odpadów. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w instalacjach w przemyśle spożywczym, gdy te same urządzenia używane są do produkcji 

jednego lub więcej produktów, oraz gdzie mieszanie produktów nie może mieć miejsca ze względu na 

przepisy prawne, bezpieczeństwo żywności i wymagania jakościowe. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia energii, wody i substancji chemicznych oraz ograniczenie produkcji ścieków i 

odpadów, a także kosztów z tym związanych. 

 

4.1.7.2   Odbiór materiałów luzem 
 

Opis 

Wiele materiałów, zarówno do bezpośredniego wykorzystania w procesie lub do czynności 

pomocniczych, takich jak środki czystości, może być dostarczane luzem, do magazynowania w silosach 

lub pojemnikach zwrotnych, lub do bezpośredniego wykorzystania w opakowaniach zwrotnych, a nie 

bezzwrotnych. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Unikanie stosowania niektórych opakowań oraz umożliwienie ponownego wykorzystania opakowań 

wcześniej użytych. 



 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Jeśli puste pojemniki są zwracane bez uprzedniego czyszczenia, cross-media effects nie mają tutaj 

zastosowania. 
 

Dane operacyjne 

Wiele surowców używanych w przemyśle spożywczym jest dostarczanych luzem w pojemnikach i 

przechowuje się je w silosach do bezpośredniego wykorzystania w procesie. Należą do nich np. ziarna 

do mielenia, produkcja piwa i paszy dla zwierząt; mąka do produkcji chleba i słodyczy; semolina do 

produkcji makaronu; cukier do produkcji słodyczy; mleko do przetwórstwa mleka, mleka w proszku, 

masła, sera, jogurtu i innych produktów mlecznych. Silosy są tak skonstruowane, że materiały stałe 

wprowadzone jako pierwsze przez górną część silosa wykorzystuje się w pierwszej kolejności, 

pobierając je z dna zbiornika. Ciecze, takie jak mleko są wykorzystywane partiami. Problemom 

związanym z okresem przydatności do spożycia można zapobiec poprzez zarządzanie kontrolą odbioru, 

przechowywania i stosowania surowców. 
 

W przemyśle spożywczym, środki chemiczne, np. kaustyczne, używane do czyszczenia są dostarczane 

w cysternach i przechowywane luzem w zbiornikach, lub zaraz po dostarczeniu są pobierane ze 

zbiorników pośrednich. Jest to najczęściej stosowane w przypadku, gdy substancje chemiczne są 

wykorzystywane w systemach CIP, np. w mleczarniach i browarach. 
 

W przetwórstwie mięsa mielonego, przyprawy dodaje się często do wytarowanych partii. Zazwyczaj są 

one przechowywane w plastikowych workach, które są usuwane po opróżnieniu. Aby ograniczyć użycie 

opakowań z tworzyw sztucznych, przyprawy można dozować automatycznie ze zbiornika, gdzie 

przechowywane są luzem. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w instalacjach, gdzie wykorzystuje się materiały przechowywane luzem oraz 

środki czyszczące. 
 

Ekonomia 

Zakup materiałów i substancji chemicznych luzem jest tańszy niż kupno małych ilości. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Systemy zapobiegania i recyklingu odpadów i odpadów opakowaniowych oraz przepisy dotyczące 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania narażenia na działanie substancji 

niebezpiecznych dla zdrowia oraz liczby wypadków przy pracy związanych z obróbką ręczną. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane w sektorach przemysłu spożywczego, np. instalacje mielnia ziaren, mąki, 

piekarnie, cukiernie, produkcja makaronu i nabiału. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] 
 

4.1.7.3   Minimalizacja czasu magazynowania materiałów łatwo psujących 
się 
 
Opis 

Surowce, składniki pośrednie, produkty uboczne, produkty i odpady mogą być przechowywane w tak 

krótkim czasie, jak to możliwe. Biorąc pod uwagę ich rodzaj, okres przydatności do spożycia, zapach i 

czas w jakim ulegają biodegradacji i wydzielają uciążliwy zapach, stosuje się operacje chłodzenia. 

Przetwarzanie produktów, tak szybko jak to możliwe, minimalizuje czas ich przechowywania i może 

zwiększyć jakość produktu i wydajność procesu, a tym samym jego rentowność. 
 

Zmniejsza się również straty produktu poprzez ograniczenie czasu magazynowania, aby uniknąć 

starzenia się lub gnicia, oraz jak najszybsze przetwórstwo surowca. Wiąże się to z planowaniem i 

monitorowaniem zamówień, produkcji i wysyłki materiałów oraz wyrobów gotowych, materiałów 

przeznaczonych dla dalszych użytkowników, a także odpadów. Szybkie wykorzystanie surowców lub 

częściowe ich przetworzenie, lub wysyłka materiałów może ograniczyć straty związane z rozkładem i 

potrzebą chłodzenia surowców. Segregacja i usuwanie odpadów z instalacji, tak szybko jak to możliwe, 



zapobiega emisjom uciążliwych zapachów. 
 

Biorąc pod uwagę standardy higieny, bezpieczeństwo żywności, okres przydatności do spożycia i jakość 

produktu, możliwe są oszczędności energii podczas operacji, gdzie dodawana jest energia cieplna oraz 

poprzez wcześniejsze usunięcie żywności z chłodni, co sprawia, że ich temperatura wzrasta. Jeśli 

temperatura żywności przed rozpoczęciem procesów przetwórczych nie może wzrosnąć, energię można 

zaoszczędzić podczas chłodzenia. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Ograniczenie odpadów surowców, częściowo przetworzonych materiałów i gotowych produktów. 

Zmniejszenie emisji uciążliwych zapachów i zużycia energii w operacjach chłodzenia. 
 

Dane operacyjne 

W celu optymalizacji strat surowca i wymogów chłodzenia, niezbędna jest współpraca między 

dostawcami surowców a dostawcami innych składników, jak również dostawcami materiałów 

pomocniczych niezbędnych w procesie, np. opakowań. Ustalenia wynikające z zawartych umów mogą 

wpływać na cenę płaconą dostawcom, w zależności od jakości dostarczanego towaru, np. surowca. 
 

Owoce i warzywa to miękkie, jadalne produkty roślinne, które z powodu stosunkowo dużej zawartości 

wilgoci, łatwo się psują w stanie świeżym. Stratom można zapobiegać poprzez ich przetwarzanie w 

trybie natychmiastowym, tj. unikając magazynowania. 
 

Ryby mają bardzo krótki okres przydatności do spożycia w porównaniu do innych produktów 

spożywczych. Zwykle przechowywane są w chłodniach albo w lodzie od momentu złowienia, aby 

uniknąć rozkładu i emisji zapachu oraz zoptymalizować jakość i wydajność produktu. Straty produktu 

wpływają na ilość odpadów stałych i płynnych. Szybkie przetwórstwo pozwala ograniczyć produkcję 

odpadów, emisję zapachów i zużycie energii związanych z procesami chłodzenia i produkcją lodu. 

Dzięki temu, ryby stosowane są w wyrobach sprzedawanych po wyższej cenie, np. świeże, suszone lub 

wędzone filety. 
 

Ze względu na niską trwałość, mleko przechowywane jest luzem w schładzalnikach do mleka w 

gospodarstwie, a szybka obróbka cieplna i dalsze jego przetwarzanie minimalizują straty. 
 

Jeśli częściowo przetworzone materiały są wysyłane, najszybciej jak to możliwe, z jednej instalacji 

przemysłu spożywczego do drugiej, gdzie będą dalej przetwarzane, można ograniczyć operacje ich 

chłodzenia w instalacji producenta, a ilość odpadów można zminimalizować w instalacji odbiorcy 

poprzez maksymalizację wydajności świeżych składników. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach w przemyśle spożywczym, gdzie odbiera się, przechowuje i 

przetwarza materiały szybko psujące się. 
 

Ekonomia 

Zazwyczaj znaczne koszty produkcji w sektorze spożywczym są związane z surowcami. Konsekwencje 
ekonomiczne wytwarzania odpadów są nie tylko ograniczone do faktycznych kosztów utylizacji 

odpadów, ale także zależne są od strat surowców, strat w produkcji i dodatkowych kosztów pracy. 

Minimalizacja operacji przechowywania w chłodniach zmniejsza związane z tym koszty energii. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Maksymalizacja jakości i wydajności surowców, minimalizacja kosztów usuwania odpadów, mniejsze 

wymogi chłodnicze i zapobieganie emisjom uciążliwego zapachu. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 31, VITO, et al., 2001, 134, 

AWARENET, 2002] 
 
 
 
 
 



 

4.1.7.4   Transport materiałów w fazie stałej na sucho 
 

Opis 

Wiele surowców, współproduktów, produktów ubocznych można transportować bez użycia wody. 

Pozwala to ograniczyć dostawanie się substancji organicznych do wody, która w konsekwencji 

musiałaby zostać poddana uzdatnianiu w oczyszczalni danego zakładu lub w miejskiej oczyszczalni 

ścieków, lub rozprowadzona na gruncie. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody. Zmniejszenie wytwarzania ścieków i emisji zanieczyszczeń. Zwiększenie 

możliwości odzysku i recyklingu substancji wytwarzanych w procesie, które w wielu przypadkach 

mogą być sprzedawane do wykorzystania jako pasza dla zwierząt. 
 

Dane operacyjne 

Kości i tłuszcz z odkostniania i przycinania mięsa można gromadzić i przewozić na sucho. Materiały te 

mogą lub nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi. Na przykład, niektóre stacje odkostniania 

korzystają z długiego koryta z przenośnikiem ślimakowym umiejscowionym pod szerokim blatem, 

który transportuje tłuszcz i mięso, a przenośnik taśmowy transportuje kości. Oddzielony tłuszcz może 

być następnie przesłany do, np. operacji topienia tłuszczu, a kości np. do produkcji żelatyny. 
 

W sektorze rybnym, systemy transportu na sucho były stosowane w różnych krajach, np. w Danii i 

Wielkiej Brytanii. Oszczędności wody można uzyskać dzięki usuwaniu skór z bębnów za pomocą 

próżni, a nie wody. Ponadto, przenośniki taśmowe z siatką z drobnych oczek są wykorzystywane do 

zbierania odpadów i oddzielania ich od ścieków, co zmniejsza zawartość ChZT. Inne suche systemy 

transportu stosowane w tym sektorze obejmują usuwanie odpadów w próżni lub za pomocą 

przenośników po filetowaniu i patroszeniu. Systemy suchego transportu wykorzystuje się również w 

przetwórstwie skorupiaków i mięczaków przy zbiórce odpadów stałych. Więcej informacji w Punktach 

4.7.2.4 - 4.7.2.6. 
 

W sektorze owoców i warzyw, systemy suchego transportu są używane do usuwania posortowanych, 

nieprzetworzonych lub częściowo przetworzonych surowców, skórek i pozostałości zrębowych. 

Przenośniki mechaniczne mogą zastąpić koryta wody, a tam gdzie korzystanie z koryt jest konieczne, 

ilość wody może być ograniczona do minimum. Transport wodny w korytach jest korzystny, jeśli 

połączy się go z operacją mycia. Transport wodny w korytach można połączyć z myciem buraków 

cukrowych i ziemniaków stosowanych w produkcji skrobi. Dodatkowo, procesy te wykorzystują wodę 

ekstrahowaną z surowców. Woda spływowa jest wykorzystywana ponownie po oczyszczeniu, np. do 

usuwania substancji stałych, takich jak pozostałości gleby. Transport wodny w korytach jest niezbędny 

w przypadku niektórych owoców i warzyw, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych podczas transportu, 

np. pomidory, groch, karczochy i grzyby. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze rybnym i owoców morza, mięsnym oraz owoców i warzyw. 
 

Ekonomia 

Zmniejszenie kosztów zużycia wody i produkcji ścieków. Wyższą cenę można uzyskać za produkt 

uboczny o mniejszej zawartości wody, np. sprzedając go jako pasza dla zwierząt. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Poprawa standardów higieny. Zmniejszenie zużycia wody, zapotrzebowania na utylizację ścieków oraz 

redukcja kosztów i zużycia detergentów. 
 

Przykładowe zakłady 

Pięci duńskich instalacji filetowania śledzia oraz przedsiębiorstwo rybne w Wielkiej Brytanii. 

 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 28, Nordycka Rada Ministrów, 1997, 31, 

VITO, et al., 2001, 58, Envirowise (Wielka Brytania), 1999, 74, Greckie Ministerstwo Środowiska, 

2001, 134, AWARENET, 2002, 147, Lehman N. i Nielsen E.H, 2002, 181, WE, 2003] 
 
 



 

4.1.7.5   Korzystanie z zespołu ds. gospodarki odpadami 
 
Opis 

Wytwarzanie odpadów może być zminimalizowane poprzez wydajne użycie surowców wraz z 

równoległą segregacją odpadów do recyklingu, które mogłyby być również odprowadzone do 

strumienia odpadów mieszanych. Tworząc zespół odpowiedzialny wyłącznie za zmniejszenie ilości 

odpadów, gwarantuje koncentrowanie się na utrzymywaniu minimalizacji ilości odpadów, niezależnie 

od innych spraw przedsiębiorstwa. Takie podejście jest bardziej skuteczne, jeśli stosuje się je jako 

uzupełnienie bardziej powszechnej praktyki włączenia działań na rzecz ograniczenia ilości odpadów do 

obowiązków zespołu transportu oraz zespołu dbającego o jakość. Jest to również oznaka tego, że są to 

kwestie, wobec których przedsiębiorstwo nie pozostaje obojętne. 
 

Na przykład, zespół może wziąć udział w projektowaniu nowych urządzeń, takich jak linie produkcyjne. 

Gwarantuje to, że już na etapie projektowania, inżynierowie szukają sposobów na zmniejszenie liczby 

odpadów. 
 

Dzienne dane dotyczące odpadów można wyeksponować w widocznym miejscu w instalacji, pokazując 
w jaki sposób operatorzy radzą sobie z codziennymi docelowymi poziomami, jakie są przyczyny 

powstawania odpadów oraz jakie działania w celu ich zapobieżenia są podejmowane. Cotygodniowy 

raport może być wysłany do kierownictwa tak, aby mogli oni przedstawić swoje stanowisko w sprawie 

odpadów w konsultacjach z zespołami. 
 

W przykładowej instalacji utworzono prosty system, w ramach którego każde zdarzenie, które 

doprowadziło do powstania ponad 2 ton odpadów jest rejestrowane przez operatorów, w dalszej 

kolejności przeprowadza się badania i podejmuje działania, aby nie dopuścić do ponownego 

wystąpienia takiej sytuacji. 
 

Zmniejszone ilości odpadów wpływają na poprawę bezpieczeństwa i higieny w obszarze utylizacji 

odpadów. 

Można stworzyć nowe cele dla stałej poprawy.  

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Znaczące obniżenie ilości stałych odpadów oraz ich wpływu na środowisko. 
 

Dane operacyjne 

Technika ta została wprowadzona przez instalację produkującą karmy dla zwierząt domowych. Odpady 

zredukowano o 50% w ciągu 8 miesięcy. Takie poziomy redukcji nadal są utrzymywane. 

Oddziaływanie na środowisko zostało znacznie obniżone, wraz z bardzo znaczącą redukcją kosztów 

poprzez zmniejszenie strat i odpadów surowców. Dane dotyczące redukcji odpadów przedstawiono na 

Rys. 4.8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rysunek 4.8: Ograniczenie odpadów w produkcji karmy dla zwierząt domowych 
 

Przedsiębiorstwo, podane tutaj jako przykład, przygotowywało się do zmian związanych z majątkiem 

firmy. Znaczący potencjał redukcji kosztów został uznany za dobrą zachętę do inwestowania pieniędzy 

w projekt. Wyzwaniem w projekcie było osiągnięcie 50 % poziomu redukcji mieszanych odpadów 

stałych. Cel ten został osiągnięty. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach w przemyśle spożywczym. 
 

Ekonomia 

Koncentrowanie się na podejmowaniu prostych działań przyniosło oszczędności w ciągu 8 miesięcy. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Znaczące oszczędności finansowe poprzez zwiększenie wykorzystania surowców w produkcie 

końcowym oraz zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów. 
 

Przykładowe zakłady 

Zakład produkcji karmy dla zwierząt w Wielkiej Brytanii. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002] 
 

4.1.7.6   Segregacja odpadów w celu optymalizacji użycia, ponownego 
użycia, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania (oraz ograniczenia zużycia i 
zanieczyszczenia wody) 

Patrz również Punkt 4.3.1. 

Opis 

Odpady, niezależnie od tego czy stosuje się je w produkcie czy też nie, mogą być segregowane w celu 
optymalizacji i usprawnienia ich użycia, ponownego wykorzystania, odzysku, recyklingu i 
unieszkodliwiania. Powoduje to zmniejszenie zużycia oraz zanieczyszczeń wody. Segregacja może być 
mechaniczna lub ręczna. Odpady te obejmują np. odrzucone surowce, ścinki oraz produkty poza 
specyfikacją. 
Odpowiednio umieszczone osłony przeciwodpryskowe, ekrany, klapy, tacki ociekowe i koryta służą do 

oddzielnego gromadzenia poszczególnych materiałów. Mogą one być zainstalowane na liniach 

przetwórczych, liniach operacji napełniania/pakowania oraz transferu, a także w pobliżu stacji obierania, 

cięcia i przycinania. Pozycja i budowa, np. tacki lub koryta, sposoby zapobiegania mieszaniu się 

odpadów z wodą i transport cieczy lub ciał stałych zależy od operacji jednostkowej, wymaganego lub 

pożądanego stopnia segregacji różnych materiałów, a także od ich ostatecznego przeznaczenia, lub 

sposobu utylizacji. 
 

Przykładowe materiały, które mogą być gromadzone i przewożone na sucho to kości i tłuszcz z operacji 

odkostniania oraz mięso z operacji przycinania. Materiały te mogą lub nie mogą być przeznaczone do 

spożycia przez ludzi. Dla materiałów przeznaczonych do konsumpcji, szczególnie ważna jest regulacja 

temperatury. Szybki transport tych materiałów do chłodni zapobiega pogorszeniu ich jakości. 
 

Inne przykłady segregacji odpadów obejmują usuwanie posortowanych, nieprzetworzonych lub 

częściowo przetworzonych owoców i pozostałości warzyw, skórek i pozostałości zrębowych, a także 

zebranej zużytej ziemi, w operacjach sedymentacji i filtracji, zamiast odprowadzania jej do oczyszczalni 

ścieków. 
 

W przypadku gdy ilość potencjalnych odpadów jest wysoka, ręczne lub automatyczne systemy 

gromadzenia, takie jak kanalizacja, pompy i urządzenia ssące mogą być zainstalowane, w celu 

zminimalizowania pogorszenia stanu odpadów i maksymalizacji ich potencjalnego użycia, np. w 

żywieniu zwierząt. To także ogranicza możliwość odprowadzania materiałów do oczyszczalni ścieków 

podczas czyszczenia między procesami. 
 

W przemyśle mleczarskim, przykłady materiałów, które mogą być zbierane oddzielnie dla ich 

optymalnego wykorzystania lub unieszkodliwienia, obejmują pozostałości jogurtu i owoców z całej 

mleczarni; pozostałości z pierwszego płukania maślanki i pozostałości tłuszczu z operacji ubijania masła 



wykorzystywane w innych procesach, np. produkcja niskotłuszczowych wyrobów do smarowania oraz 

zastosowanie serwatki, np. do produkcji sera mitzithra (zob. Punkt 4.7.5.1). 
 

W rafinacji olejów jadalnych, pyły emitowane podczas suszenia desolwatowanej mączki mogą być do 

niej ponownie dodane (zob. Punkt 4.7.4.10). 
 

Niektóre materiały rozcieńczone wodą mogą być odzyskane, jeżeli woda jest zbierana, np. skrobię 

ziemniaczaną można odzyskać z wody skrobiowej, jak opisano w punkcie o Danych Operacyjnych, a 

serwatkę można ekstrahować z mieszaniny wody i serwatki. Użycie mierników mętności optymalizuje 

ten proces (zob Punkt 4.1.8.5.3). 
 
Zastosowanie metody czyszczenia na sucho również pozwala na odzysk materiałów do wykorzystania 

lub usunięcia (zob. Punkt 4.3.1). 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie ilości wody oraz substancji do niej wprowadzonych, co prowadzi do generowania 

mniejszych ilości ścieków. Jeżeli materiały te gromadzone są w sposób wydajny, ilość wody 

wymaganej do czyszczenia jest zmniejszona, a tym samym potrzeba mniejszych nakładów energii na jej 

podgrzanie. Używa się również mniej detergentów. Zmniejszone jest również stężenie BZT i ChZT w 

ściekach, a także poziomy składników odżywczych i detergentów, w przeliczeniu na jednostkę 

produkcji. 
 

Segregacja cieczy i ciał stałych przeznaczonych do wykorzystania lub usunięcia niesie ze sobą wiele 

korzyści. Jeżeli stosuje się odpowiednie systemy selektywnej zbiórki, zmniejsza się jednocześnie 

zanieczyszczenia krzyżowe różnych produktów ubocznych. Segregacja produktów ubocznych 

zmniejsza potencjalne problemy związane z zapachem emitowanym przez materiały, które, nawet jeśli 

są świeże, emitują bardzo uciążliwe zapachy. Polega ona na przechowywaniu i usuwaniu tych 

materiałów osobno w kontrolowanych warunkach, zamiast przeprowadzania kontroli dużych ilości 

wymieszanych produktów ubocznych. 
 

Ponadto, poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń krzyżowych, segregacja umożliwia rozdzielenie 

poszczególnych produktów ubocznych, które mogą być wykorzystane, zamiast ich usuwania, ponieważ 

są one zmieszane z materiałami, które nie mogą być użyte. Wszystkie materiały mogą być zatem 

wykorzystane lub usunięte w najbardziej odpowiedni dla nich sposób. 
 

Dane operacyjne 

Następujące przykłady pokazują jak segregacja odpadów wpływa na poprawę czystości ścieków, 

redukcję zużycia wody i produkowanych odpadów. 
W przetwórstwie ryb, przy pomocy koszy lub pojemników w operacji cięcia, patroszenia, skórowania i 

filetowania, można zapobiec odpadom spadającym na podłogę lub odprowadzanym do ścieków. 

Przenośniki taśmowe z siatkami z drobnymi oczkami mogą być używane do oddzielania odpadów i 

wody w stacjach cięcia i patroszenia. Dzięki temu odnotowano spadek ChZT o około 40%. Zebrane 

odpady stałe mogą być użyte do produkcji mączki rybnej. 
 

Systemy suchego transportu wykorzystuje się w przetwórstwie skorupiaków i mięczaków przy zbiórce 

odpadów stałych. Ekrany i skuteczne systemy odzyskiwania odpadów stałych, uniemożliwiają im 

dostanie się do oczyszczalni ścieków, dzięki czemu poziomy BZT5 redukowane są nawet o 35%. 
 

W przykładowej instalacji do produkcji żywności typu "snack-food", strumienie ścieków zostały 

rozdzielone zanim poddano je utylizacji w zakładowej oczyszczalni ścieków. Następnie oddzielono od 

nich ciała stałe i oleje, które przetworzono na paszę dla zwierząt. Był to wynik pracy "grupy działającej 

na rzecz wody" składającej się z menedżerów, operatorów transportu i doradców zakładowych. 

Zastosowano tutaj metodę "wiadra i stopera" (bucket-and-stopwatch) do zbadania idealnego natężenia 

przepływu dla każdego urządzenia, która polega na zmierzeniu czasu w jakim zbiornik o określonej 

objętości się wypełni. Wyniki tego badania wody wykazały, że można osiągnąć znaczne oszczędności w 

tym zakresie. Trzy główne strumienie odpadów zostały zidentyfikowane, czyli woda z operacji mycia 

ziemniaków, zimna i ciepła woda skrobiowa zawierająca oleje. 
 

W przetwórstwie owoców i warzyw, stałe odpady organiczne z procesu obierania i blanszowania można 

rozdzielić za pomocą sit, filtrów lub wirówek, aby zapobiec przedostaniu się ich do oczyszczalni 

ścieków. Zwykle takie odpady stałe, wyłączając te po operacji obierania kaustycznego, są stosowane 



jako pasza dla zwierząt. 
 

W produkcji skrobi, woda z operacji mycia ziemniaków może być ponownie użyta po usunięciu piasku. 
Zimna woda skrobiowa poddawana jest recyklingowi po odzyskaniu skrobi dobrej jakości. Recykling 
wody oraz jej ponowne wykorzystanie doprowadziły do zmniejszenia poziomów zużycia wody o 19 %, 
tj. 165000 m

3
/rok. 

 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach w przemyśle spożywczym. 
 

Ekonomia 

Redukcja zużycia wody w wysokości 165000 m
3
/rok w przykładowej instalacji produkującej żywność 

typu "snack food" doprowadziła do oszczędności kosztów wody w wysokości 145000 EUR. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie ilości odpadów ze względu na ponowne wykorzystanie odzyskanych materiałów. 

Ograniczenie utylizacji ścieków i odpadów oraz związanych z tym kosztów. 
 

Przykładowe zakłady 

Instalacja produkcji żywności typu "snack-food" w Wielkiej Brytanii. Mleczarnie w Wielkiej Brytanii 

oraz zakłady przetwórstwa owoców i warzyw w Belgi. Powszechnie stosowane w produkcji napojów, 

np. w winiarstwie. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 17, Envirowise (Wielka Brytania) oraz March Consulting Group (Wielka Brytania), 

1998, 31, VITO, et al., 2001, 45, Envirowise (Wielka Brytania) i Ashact, 2001, 75, Wkład Włoski, 

2002, 134, AWARENET, 2002] 
 

4.1.7.7   Wykorzystanie produktów ubocznych, produktów równoległych 
oraz pozostałości jako paszy zwierzęcej 
 

 

Opis 

Istnieją liczne przykłady w sektorze spożywczym, gdzie surowce, częściowo przetworzona żywność i 

produkty końcowe, które są albo pierwotnie przeznaczone do spożycia przez ludzi, albo ich część 

przeznaczona do spożycia przez ludzi została usunięta, mogą być stosowane jako pasza dla zwierząt. 

Produkty żywnościowe, które nieco wybiegają poza specyfikację klienta lub ich nadprodukcja mogą być 

wykorzystane jako pasza dla zwierząt. 
 

Produkcja paszy dla zwierząt z wysłodków buraczanych, z miazgi jabłkowej lub pomidorowej oraz z 

wysłodków z owoców cytrusowych, bez lub po obróbce, jest ograniczona przez szereg czynników, 

włączając proces gnilny podczas przechowywania i transportu oraz obecność składników 

niepożądanych, takich jak zasady lub sole. Zawartość wody ma istotny wpływ na koszty wysyłki i 

tempo gnicia. 

 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zwiększenie wykorzystania surowców i redukcja generowanych odpadów. Prowadzi to do redukcji 

zużycia energii wymaganej do utylizacji i usunięcia odpadów w OŚ oraz ograniczenia składowania 

odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Niektóre materiały muszą być przechowywane w warunkach kontrolowanej temperatury, jeżeli ich 

wykorzystanie nie jest możliwe przed rozpoczęciem procesu gnilnego, zanim staną się niezdatne do 

użycia jako pasza dla zwierząt. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w instalacjach w przemyśle spożywczym, gdzie wykorzystuje się surowce i częściowo 

przetworzone składniki, oraz gdzie produkuje się wyroby, które są odpowiednie i nadające się do 

spożycia przez zwierzęta bezpośrednio lub po dalszym przetworzeniu, i które są zgodne z właściwymi 

przepisami dotyczącymi żywienia zwierząt. 
 

Ekonomia 



Ograniczenie zakupu materiałów, które nie są wykorzystywane lub sprzedawane oraz redukcja kosztów 

utylizacji i odprowadzania odpadów. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Efektywne wykorzystanie produktów ubocznych, produktów spoza specyfikacji i nadmiaru materiałów, 

które w przeciwnym razie należałoby usunąć jako odpady. 
 

Przykładowe zakłady 

Przykłady źródeł paszy dla zwierząt z procesów produkcyjnych stosowanych w przemyśle spożywczym 

dla konsumpcji przedstawiono w Tabeli 4.8. 
 

Źródło paszy dla zwierząt Przykład źródła przemysłowego 

Kości i tłuszcz Przetwórstwo mięsa (podlegające 

Rozporządzeniu 1774/2002/WE [188, WE, 

2002]) 

Odrzucone ryby Przetwórstwo rybne 

Łodygi, liście i łuski Przetwórstwo owoców i warzyw 

Owoce i warzywa, skórki, gniazda nasienne, pozostałości 
zrębowe 

Przetwórstwo owoców i warzyw 

Miazga jabłkowa i pomidorowa oraz z owoców cytrusowych, 

bez lub po obróbce 

Przetwórstwo owoców i warzyw 

Placek z surowej oliwy (zwany również wytłoczynami) Z pierwszego tłoczenia oliwek 
Placek z oliwek Z ekstrakcji oliwy pomace (z oliwek) 

Odzyskane FFA Przetwórstwo olejów roślinnych 

Prażona mączka Przetwórstwo olejów roślinnych 

Surowy placek i zużyta mączka/placek Przetwórstwo olejów roślinnych 

Fosfolipidy Rafinacja olejów roślinnych 

Odpady z wybielania (w przypadku braku katalizatora niklu) Rafinacja olejów roślinnych 

Produkt odzyskany ze źle napełnionych pojemników, np. 
przez macerację opakowań 

Mleczarnie, ale stosowane we wszystkich instalacjach 
w przemyśle spożywczym, gdzie produkuje się 
żywność nadającą się do zastosowania w paszach dla 
zwierząt 

Wycieki i rozlewy składników oraz częściowo i w pełni 

przetworzone materiały 

Mleczarnie, ale stosowane we wszystkich instalacjach 
w przemyśle spożywczym, gdzie produkuje się 
żywność nadającą się do zastosowania w paszach dla 
zwierząt 

Popłuczyny z kadzi z jogurtem Mleczarnie 

Serwatka, która nie jest przeznaczona do produkcji sera 
mitzithra, żywności dla niemowląt lub innych produktów 

Mleczarnie 

Ścieki mleczne generowane podczas rozruchu 
pasteryzatorów 

Mleczarnie 

Zboża, błonnik, glutenu, białka roślinne i odtłuszczona 
mączka 

Przetwórstwo zbóż 

Miazga mokra i tłoczona z procesu tłoczenia krajanki Ekstrakcja cukru z buraków cukrowych 

Substancje roślinne oddzielone od wody spływowej buraków 
cukrowych 

Ekstrakcja cukru z buraków cukrowych 

 Melasa Ekstrakcja cukru 

Wywar gorzelniczy powstały w przetwórstwie alkoholu z 
melasy buraków cukrowych 

Destylacja melasy 

Podestylacyjny suszony wywar zbożowy (DDGS). Destylacja kukurydzy 

Odzyskane wysokoprocentowe alkohole Przetwórstwo napojów 

Słód Produkcja piwa, piwa typu lager, whisky (z 
kiełkujących ziaren suszonych w piecu) 

Grys z łusek i słodu, który można połączyć z młótem i 
osadem drożdżowym 

Browary 

Stężony lub suchy wywar, pozostałości brzeczki (pot. ale), 
zużyte osady i popłuczyny 

Destylatory whisky 

Zbiorniki fermentacyjne z wodą chłodzącą zawierające 
surowce i pozostałości fermentowanego produktu 

Gorzelnie whisky 

Drożdże browarnicze Fermentacja 

Stałe materiały organiczne, takie jak surowce i pozostałości 
produktu oraz pyły 

Odwadnianie 



Odpady stałe i oleje usunięte z rozdzielonych strumieni 
ścieków 

Przetwórstwo żywności typu "snack food" 

 

Tabela 4.8: Przykłady źródeł paszy dla zwierząt z procesów produkcyjnych stosowanych w przemyśle 

spożywczym dla konsumpcji przez człowieka 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 10, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 13, Agencja Środowiska ds. 
Ochrony Anglii i Walii, 2000, 31, VITO, et al., 2001, 65, Niemcy, 2002, 84, Europejskie 

Stowarzyszenie Producentów Skrobii, 2001, 134, AWARENET, 2002, 141, FEDIOL, 2002, 161, 

Verband Deutscher Oelmuehlen, 2003] 
 

4.1.7.8   Rozdzielenie strumieni wody w celu optymalizacji ponownego 
wykorzystania i oczyszczenia 
 

Opis 

Wyróżnia się cztery rodzaje strumieni wody obecnych w instalacjach w przemyśle spożywczym, tj. 

woda bezpośrednio wykorzystywana w procesie, ścieki sanitarne i bytowe, nieskażona woda i wody 

powierzchniowe. System segregacji wody może służyć do zbierania tych strumieni wody oraz 

rozdzielania ich względem ich właściwości, np poziom zanieczyszczeń. 
 

Gdy jest to wykonalne i nie wpływa na bezpieczeństwo żywności, nieskażone strumienie wody mogą 

być ponownie użyte w poszczególnych procesach, np. mycie, czyszczenie, lub zastępczo dla usług 

komunalnych, do sekwencyjnego ponownego wykorzystania, a w wyjątkowych przypadkach, dla 

samego procesu. Nieskażona woda, dla której nie ma możliwości ponownego wykorzystania, z reguły 

jest odprowadzana nieoczyszczona. Dzięki temu nie obciąża się oczyszczalni ścieków. 
 

Zanieczyszczone ścieki mogą być oddzielone w celu zastosowania właściwej metody utylizacji, zgodnej 

z ich profilem. Strumienie o dużej objętości i niskim stężeniu mogą być ponownie wprowadzone do 

obiegu po odpowiedniej utylizacji, odprowadzane bezpośrednio do miejskiej oczyszczalni ścieków bez 

oczyszczania, lub zmieszane z oczyszczonymi ściekami przed odprowadzeniem. 
 

W niektórych przypadkach, materiały można odzyskać z wody technologicznej, a następnie 

wykorzystać je w innych procesach lub jako pasza dla zwierząt (zob. Punkt 4.1.7.6 i 4.1.7.7). 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zanieczyszczenie wody poprzez odseparowanie czystej wody od brudnej, a także redukcja 

zużycia energii potrzebnej do utylizacji ścieków, ponieważ nie wszystkie rodzaje ścieków poddawane są 

tym samym procesom oczyszczania. Ponowne wykorzystanie wody zmniejsza jej zużycie oraz emisje 

zanieczyszczeń. Możliwy jest również odzysk energii cieplnej. 
 

Dane operacyjne 

Korzyści związane z ponownym wykorzystaniem wody to: 
 

• korzystanie z wód, które nie zostały zanieczyszczone w procesie, tam gdzie stosowana jest 

woda niezdatna do picia 

• w mleczarniach, woda chłodząca, kondensaty z operacji parowania i suszenia, wycieki z 

procesów separacji membranowej i woda czyszcząca mogą być ponownie wykorzystane 

• w przetwórstwie owoców i warzyw, woda jest ponownie wykorzystywana bezpośrednio w 

operacji jednostkowej lub pośrednio jako źródło, np. ciepła lub zimna 

• sekwencyjne ponowne wykorzystanie, gdzie woda, przed usunięciem, może być użyta w dwóch 

lub więcej procesach lub operacjach, np. glutenowa woda technologiczna dla etapów separacji białek w 

operacji mycia błonnika i zarodków, procesy rozmiękczania w przetwórstwie skrobi kukurydzianej, lub 

ekstrakcja cukru z buraków cukrowych, za pomocą kondensatora parowego 

 • recykling w operacji jednostkowej lub w grupie procesów bez uzdatniania 

 • recykling wraz z uzdatnianiem 

 • kondensaty powstające w operacji parowania mogą być ponownie wykorzystane w procesie, w 

zależności od ich jakości, np. zawartości substancji organicznych i nieorganicznych oraz zawiesiny. 

Kondensat parowy może być również używany jako woda zasilająca do kotłów parowych. Dzięki temu 

odzyskuje się znaczne ilości ciepła, a także ogranicza stosowanie chemikaliów do uzdatniania wody 

zasilającej w kotle parowym. Ponowne wykorzystanie kondensatu może być zoptymalizowane poprzez 



maksymalizację powrotu kondensatu oraz unikanie strat pary przy powrocie kondensatu. 

• woda, która nie miała kontaktu z produktem, np. woda chłodząca z systemów chłodniczych, 

kondensat i woda z operacji odwróconej osmozy (RO), która została nieznacznie zanieczyszczona, 

mogą być używane do czyszczenia obszarów mniej wrażliwych, np. do mycia terenu przed zakładem, 

lub do przygotowywania środków czyszczących. Ponowne wykorzystanie wody chłodzącej do innych 

celów może być niemożliwe, jeśli zawiera ona biocydy. 

 

Zastosowanie 

Niektóre możliwości ponownego wykorzystania wody występują w istniejących instalacjach 

stosowanych w przemyśle spożywczym. Segregacja ścieków ma zastosowanie w nowych i 

zmodernizowanych instalacjach w przemyśle spożywczym. Dla nowych instalacji, projekt systemu 

segregacji ścieków może uwzględniać segregację różnych rodzajów ścieków. W istniejących 

instalacjach wdrożenie takiego projektu może nie być możliwe ze względu na koszty i ograniczenia 

fizyczne lub konstrukcyjne w niektórych przedsiębiorstwach. 
 

Ekonomia 

Systemy segregacji ścieków wiążą się z dużymi nakładami kosztów kapitałowych. Rekompensatą dla 

poniesionych wydatków może być zmniejszenie kosztów eksploatacji ze względu na ograniczenie 

procesów uzdatniania ścieków, na terenie instalacji, w OŚ lub w obu tych miejscach. Nieopłacalna jest 

jednak segregacja małych, odizolowanych strumieni. Redukcja kosztów związanych ze zużyciem wody 

oraz energii. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie kosztów długoterminowych związanych z oczyszczaniem ścieków. Ponadto, poprzez 

oddzielenie strumieni o niskim stężeniu, rozmiar jednostki uzdatniającej może zostać zmniejszony. 

Zmniejszenie zużycia wody i energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach owoców i warzyw, mleka, cukru, napojów i piwa. Technika ta jest stosowana w 

instalacji produkcji żywności typu "snack-food" w Wielkiej Brytanii (zob. Punkt 4.1.7.6). 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001, 

52, Envirowise (Wielka Brytania), 2000, 75, Wkład Włoski, 2002, 94, Agencja ds. Ochrony Środowiska 

Anglii i Walii, 2002, 134, AWARENET, 2002] 
 

 

4.1.7.9   Minimalizacja czasu schładzania i nagrzewania 
 

Opis 

Czas ogrzewania i chłodzenia może być zoptymalizowany w celu zminimalizowania zużycia energii. 

Można to zrobić na wiele sposobów, np. za pomocą obróbki wstępnej, poprzez zatrzymanie pracy 

urządzeń tak szybko, jak tylko wymagany efekt zostanie osiągnięty oraz poprzez dobór urządzeń, dzięki 

którym pożądany efekt jest uzyskany przy minimalnym zużyciu energii. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii. 
 

Dane operacyjne 

Przykłady obróbki wstępnej, które minimalizują czas ogrzewania, to moczenie nasion roślinnych, takich 

jak soczewica (zob. Punkt 2.1.4.1) oraz suszenie ziemniaków przed smażeniem do przygotowania 

chipsów ziemniaczanych (zob. Punkt 2.2.3.8.1). 
 

Zatrzymanie procesów, kiedy wymagany efekt jest osiągnięty, obejmuje gotowanie składników nie 

dłużej niż to konieczne, np. podczas pieczenia chleba i gotowania brzeczki w browarnictwie (zob. Punkt 

4.7.9.6), albo chłodzenie żywności do temperatur nie niższych niż to jest wymagane dla procesów 

przetwórczych lub przechowywania (zob. Punkt 4.2.15.1). 
 

Przykłady minimalizacji czasu ogrzewania, ze względu na wybrane urządzenia, to bezpośrednie 

ogrzewanie w czasie pieczenia (zob. Punkt 2.1.5.4) oraz użycie suszarki ze złożem fluidalnym (zob. 

Punkt 2.1.6.3.3), np. do prażenia ziaren kawy (zob. Punkt 2.2.13.1). 



 

Zastosowanie 

Zastosowanie w przypadku przeprowadzania operacji ogrzewania i chłodzenia. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia energii i kosztów towarzyszących. 

 

4.1.7.10 Optymalizacja procedur rozruchu i zatrzymywania i innych szczególnych 
sytuacji podczas eksploatacji 
 

Opis 

Procedury rozruchu ,zatrzymywania i innych szczególnych sytuacji podczas eksploatacji mogą być 

zoptymalizowane. Optymalizacja wiąże się z ograniczeniem liczby operacji rozruchu i zatrzymywania 

oraz zmniejszeniem ilości gazów odpadowych z kominów czyszczenia lub urządzeń podgrzewających. 

Najwyższe poziomy emisji związanych z uruchomieniem i wyłączeniem instalacji mogą zostać 

zmniejszone, co prowadzi do niższych emisji zanieczyszczeń na tonę surowca. Dotyczy to również 

eksploatacji urządzeń obniżających emisje. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

W zależności od zastosowania, redukcje zużycia energii, produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do 

powietrza oraz wody są możliwe do osiągnięcia. 
 

 

Dane operacyjne 

Przy zmniejszaniu emisji do powietrza, np. termiczne utleniacze gazów odpadowych nie działają 

skutecznie aż nie osiągną temperatur spalania substancji zanieczyszczających, do których 

unieszkodliwienia się je stosuje, a więc należy je uruchomić jeszcze przed rozpoczęciem procesów.(zob. 

Punkt 4.4.3.11.1 i 4.4.3.11.3) 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie poziomów zużycia i emisji. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 
4.1.7.11  Utrzymanie porządku 
 

Opis 

Wdrażanie systemów eksploatowania instalacji w sposób czysty i zorganizowany może wpłynąć 

korzystnie na wydajność środowiskową instalacji. Jeśli materiały i urządzenia są przechowywane w 

przydzielonych miejscach wtedy łatwiej jest utrzymać kontrolę okresów przydatności, a tym samym 

zmniejszyć produkcję odpadów. Usprawnia się także w ten sposób operacje czyszczenia instalacji oraz 

zmniejsza ryzyko plagi owadów, gryzoni i ptaków. Rozlewy i wycieki można aktywnie 

zminimalizować, a rozlane materiały mogą być natychmiast gromadzone po wyschnięciu. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie produkcji odpadów, zanieczyszczeń ścieków przez czyszczenie na mokro, zmniejszenie 

produkcji i emisji zapachów oraz ograniczenie ryzyka plagi owadów, gryzoni i ptaków. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym. 
 

Ekonomia 

Ograniczenie wydatków na zmniejszenie emisji zapachów, usuwanie odpadów oraz oczyszczanie 

ścieków. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie produkcji odpadów i poprawa bezpieczeństwa (zapobieganie wypadkom w wyniku 

poślizgnięcia i potknięcia). 
 

 



4.1.7.12  Zarządzanie ruchem pojazdów w zakładzie 
 

Opis 

Poprzez kontrolę czasu, gdy pojazdy wjeżdżają i opuszczają instalację oraz miejsca i czasu ruchu 

pojazdów na terenie instalacji, redukuje się emisje hałasu poza zakładem, w czasie kiedy hałas jest 

najbardziej uciążliwy, np. w nocy w godzinach, kiedy mieszkańcy sąsiadujących obszarów zwykle chcą 

spać. 
 

Dalsze działania optymalizujące wiążą się z wyborem cichych pojazdów, w tym tych, które są dobrze 

utrzymane oraz budową nawierzchni o niskich poziomach transmisji hałasu. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie emisji hałasu w nocy. 

 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zwiększenie poziomu hałasu i emisji spalin w ciągu dnia. 
 

Dane operacyjne 

W niektórych instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym procesy przetwarzania trwają 24 

godziny. Otrzymywanie świeżych produktów, które muszą być szybko przetworzone, ogranicza 

możliwości zmniejszenia ilości dostaw w ciągu dnia. Chodzi tutaj, na przykład, o przetwórstwo owoców 

i warzyw w czasie zbiorów oraz przetwórstwo pomidorów i groszku wykonywane przez 24 godziny na 

dobę, w celu zapewnienia dojrzałości i smaku. 
 

Ograniczenie czasu przyjazdu i wyjazdu pracowników zmianowych tak, aby uniknąć czasu, kiedy hałas 

może być uciążliwy dla sąsiednich terenów zamieszkanych, staje się wówczas kłopotliwe. 
 

Dla przykładu, zmierzono poziom hałasu w sąsiedztwie dużego browaru, który działa 24 godziny na 

dobę w dni robocze. Poziom hałasu w browarze był mierzony w określonym najbliższym miejscu 

wykrytych imisji. Ponadto, dokonano obliczeń poziomu hałasu w najbliższych miejscach wykrywanych 

imisji powodowanych przez ruch pojazdów do i z browaru, np. przy dostarczaniu surowców (np. słódu) 

oraz wywozu produktów wychodzących; produktów ubocznych i odpadów, np. piwa butelkowanego i w 
puszkach; drożdży i pozostałości z browaru, a także przez ruch na terenie instalacji, np. wózki widłowe i 

samochody. Ruch do i z browaru odbywa się jedynie w ciągu dnia. 
 

Imisje wykryto na terenie sześciu działek. Z wyjątkiem jednego miejsca, z budynkami magazynującymi 

i warsztatami, działki znajdowały się na terenie niezabudowanym. 
 

Pomiary imisji związanych z eksploatacją browaru w najbliższych miejscach wykrytych imisji 

przedstawiono w Tabeli 4.9. Wentylatory, sprężarki, hałas emitowany krótkotrwale przez zawory 

wydmuchu stanowiły źródła emisji. 
 

Miejsce pomiarów* LAFm 

(dB(A)) 

LAF95 

(dB(A)) 

Źródło hałasu 

1 (odległość 100 m) 43,3 42,0 Wentylatory w systemach ściekowych 

2 (odległość 110 m) 48,0 46,5 Wentylatory w systemach CIP, wentylatory 
dachowe 

3 (odległość 75 m) 49,7 48,0 Wentylatory w systemach CIP, wentylatory 
dachowe 

4 (odległość 120 m) 48,6 46,0 Wentylatory w systemach CIP, sprężarki 

5 (odległość 110 m) 45,8 44,5 Sprężarka 

6 (odległość 110 m) 46,9 45,5 Sprężarka 
LAFm = maksymalny poziom hałasu mierzony/odczytany z miernika poziomu hałasu, w określonym czasie 

LAF95 = poziom hałasu mierzony w dB(A), przekroczony przez 95 % określonego czasu 

*Pomiar w czasie 1,5 – 10 minut. Dane są wartością średnią 3 pomiarów 

Tabela 4.9: Pomiary hałasu (średnia z trzech niezależnych pomiarów) z niemieckiego browaru 
 

Pomiary w Tabeli 4.10 pokazują emisje hałasu obliczone w dzień i w nocy dla ruchu wewnętrznego i 

dostawczego. 

 
 



Miejsce Częściowe 

pomiary 

poziomów – 

noc 

(dB(A)) 

Częściowe 

pomiary 

poziomów – 

dzień 

(dB(A)) 

Pomiary poziomów 
 
 

 
(dB(A)) 

   Dzień Noc 

1 43,5 52,9 53,7 46,4 

2 41,2 51,0 53,7 49,0 

3 30,9 44,3 52,8 49,7 

4 24,4 37,3 51,2 48,6 

5 31,7 41,7 49,1 46,0 

6 35,9 44,9 50,1 47,2 
 

Tabela 4.10: Obliczone poziomy częściowej oceny dla procesów transportu i przeładunku materiałów 
 

Przy obliczaniu poziomów hałasu w ciągu dnia, wartości z Tabeli 4.9 zostały podniesione o wskaźnik w 

czasie przestoju (06.00h - 07.00h i 20.00h - 22:00) równy 2,4 dB (A). Zmierzone wartości we 

wszystkich sześciu miejscach były znacznie poniżej wartości zawartych w wykazie lokalnych imisji 

dziennych, ale zgadzały się z zalecanymi wartościami imisji w nocy. 
 

Koncentracja ruchu pojazdów w ciągu dnia może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy. W ciągu dnia 

widoczność jest lepsza, ale na terenie zakładu przebywa wówczas więcej osób, a wraz z dodatkową 
koncentracją pojazdów, zarządzanie ruchem pojazdów oraz odseparowanie ludzi stanowią najwyższy 

priorytet. 
 

Istnieją wytyczne dotyczące regulacji natężenia ruchu poza instalacją odnoszące się do ograniczenia 

czasu przyjmowania i wysyłania towarów z dowolnego miejsca. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w prawie wszystkich instalacjach w przemyśle spożywczym. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Dobre stosunki z sąsiadującymi mieszkańcami oraz zmniejszenie liczby skarg związanych z emisją 

hałasu spoza instalacji. 
 

Przykładowe zakłady 

Przykładowy browar w Niemczech. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 

4.1.8   Techniki kontroli procesów 
 

Korzyści z poprawy kontroli procesu obejmują wzrost sprzedawanych produktów, poprawę jakości i 

redukcję odpadów. 
 

Poprawa kontroli procesów wejścia, warunków przeprowadzania procesu, obsługi, przechowywania i 

ograniczenia ścieków pozwala zminimalizować odpady poprzez zmniejszenie ilości produktów poza 

specyfikacją, zużycia wody, zapobieganie procesom psucia, stratom z drenażu, przepełnieniom 

zbiorników i innym stratom. 
 

W celu poprawy kontroli procesu, ważne jest, aby określić, w którym etapie procesu generowane są 

odpady, co jest przyczyną ich powstawania oraz w jaki sposób można zmniejszyć ich ilość. Odpady 

spowodowane przepełnieniami mogą być wyeliminowane poprzez zainstalowanie czujników 

poziomów, zaworów pływakowych i przepływomierzy. Stopień czyszczenia w celu konserwacji tych 

urządzeń oraz ich kalibracja jest zależna od ich budowy, częstotliwości i warunków użycia. 
 

Ważnym jest, aby zaprojektować system monitorowania procesów oraz urządzenia kontroli. Następnie 

należy zainstalować i stosować te systemy i urządzenia w taki sposób, aby nie wpływały na warunki 

higieny w procesie produkcji oraz nie prowadziły do strat produktów i powstawania odpadów. Dalsze 

informacje dotyczące monitorowania dostępne są w  „Dokumencie referencyjnym dla ogólnych zasad 

monitoringu" [96, WE, 2003]. 



 

4.1.8.1   Kontrola temperatury przez specjalne pomiary i korekty 
 

Opis 

Odpady surowców i generowane ścieki można zmniejszyć poprzez kontrolowanie temperatury, np. w 

zbiornikach magazynujących i przetwórczych oraz na liniach transferu. Potencjalne korzyści to 

ograniczenie psucia się surowców, zmniejszenie ilości produktów poza specyfikacją oraz mniejsze ilości 

zanieczyszczeń biologicznych. Stosowanie czujników temperatury można zoptymalizować poprzez 

dwojakie ich wykorzystywanie, np. do monitorowania temperatury produktów i operacji czyszczenia. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i produkcji odpadów. Zmniejszenie zużycia wody, jeśli woda lub para są 

wykorzystywane do ogrzewania. 
 

Dane operacyjne 

Stwierdzono, że w mleczarniach, temperatura mleka może być utrzymywana podczas obróbki cieplnej 

przez regulację przepływu pary lub gorącej wody. 
 

W produkcji wyrobów cukierniczych, czujniki temperatury mogą być użyte do zmniejszenia spadku 

temperatury podczas transportu produktu, minimalizując tym samym pogorszenie się jego jakości. 
 

W przetwórstwie mięsa, temperatura kąpieli rozmrażających dla mrożonego mięsa może być 

utrzymywana przez regulację przepływu wody. 
 

W przykładowym przedsiębiorstwie przetwórstwa mięsa, instalacja termoelementów w celu kontroli 

temperatury pozwoliły na obniżenie kosztów dostawy wody o 10%. Termoelementy przy otworach 

wprowadzania i odprowadzania wody do układów chłodzących i myjących, posiadają automatyczny 

zawór, który optymalizuje przepływ. System kontroli znacząco ograniczył zużycie wody, zużycie 

energii i generowanie ścieków, przy jednoczesnym zachowaniu wystarczającego przepływu, zgodnie z 

wymogami higieny procesu. 
 

W przedsiębiorstwie fermentacji melasy do produkcji alkoholu zainstalowano ulepszony system kontroli 

temperatury w naczyniu fermentacyjnym, w którym temperatura była regularnie przekraczana o 5° C. 

Dzięki temu osiągnięto zwiększoną wydajność produkcji oraz 15 % redukcję odpadów. 
 

Zastosowanie 

W instalacjach, gdzie stosuje się procesy cieplne, lub gdzie surowce są przechowywane lub 

przekazywane w ekstremalnych temperaturach, lub w zakresach temperatury krytycznej. 
 

Ekonomia 

W przypadku zastosowania termoelementów, przedsiębiorstwo odnotowało oszczędności w wysokości 

13000 GBP/rok przy początkowej inwestycji 3000 GBP, co prowadzi do 12 tygodniowego okresu 

zwrotu (2000). Oszczędności można osiągnąć dzięki zwiększonej wydajności produkcji oraz 

zmniejszonej ilości wytwarzanych odpadów. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zapobieganie pogarszaniu się stanu produktów, zwiększenie wydajności produkcji oraz zmniejszenie 

zużycia wody. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w mleczarniach, w produkcji wyrobów cukierniczych, oraz przykładowe przedsiębiorstwo 

przetwórstwa mięsa i instalacja fermentacji melasy w Wielkiej Brytanii. 
 

Literatura źródłowa 

[18, Envirowise (Wielka Brytania) & Entec UK Ltd, 1999] 
 

4.1.8.2   Kontrola przepływu lub poziomu przez specjalne pomiary i korekty 
 

Opis 

W operacjach, np. filtrowania, suszenia, fermentacji, lub w autoklawach stosuje się operacje 

ciśnieniowe i próżniowe. 
 



Wprowadza się kontrolę ciśnienia poprzez zastosowanie czujników ciśnienia do pośredniej kontroli 

innych parametrów, np. przepływu lub poziomu. Za pomocą czujników ciśnienia na liniach transferu 

można kontrolować ciśnienie w obrotowej pompie i prędkość przepływu, oraz zminimalizować 

uszkodzenia materiałów w wyniku ścinania lub pod wpływem siły tarcia. Wykorzystanie systemu 

różnicy ciśnień do monitorowania poziomów w zbiornikach magazynowania lub reakcji, aby 

zminimalizować straty produktu wynikające z przepełnienia lub przerw w produkcji z powodu braku 

zasobów. System ten służy także do monitorowania spadków ciśnienia w filtrach, do kontroli cyklów 

czyszczenia i optymalizacji eksploatacji, a tym samym ograniczenia ilości odpadów. 
 

Czujniki ciśnienia stosowane w sektorze spożywczym z reguły wiążą się z zaprojektowaniem 

uszczelnień i powierzchni przeznaczonych dla zastosowań, gdzie wymagane są warunki higieniczne. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Minimalizacja odpadów. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowej instalacji produkcji soków owocowych, produkt jest filtrowany w celu usunięcia 

miąższu przed butelkowaniem. Czyszczenia filtra wodą wysładzającą rozpoczęto w regularnych 

odstępach czasu zgodnie z zegarem. Przedsiębiorstwo uznało, że doprowadziło to do czyszczenia filtrów 

częściej niż to było konieczne. Czujniki ciśnienia różnicowego zainstalowano na trzech zespołach 

filtrów, dzięki temu cykl czyszczenia jest teraz inicjowany przez sygnał z tych właśnie czujników. 

Sygnał jest inicjowany w momencie, gdy osiąga się ciśnienie robocze w filtrach. Zużycie wody do 

czyszczenia filtrów spadło o 30%. 
 

W przykładowej mleczarni, pomiary ciśnienia służą do monitorowania i kontrolowania prędkości 

przepływu w rurociągach dzięki kontroli pomp, aby uniknąć uszkodzenia produktu w wyniku tarcia. 
 

W przykładowym browarze, pomiary ciśnienia służą do monitorowania i kontroli ciśnienia wody w 

operacjach rozpylania wody słodowej w filtracji zacieru, tj. wysładzaniu. 
 

Zastosowanie 

Dotyczy instalacji, gdzie występuje przepływ cieczy lub ciecze są pompowane, np. w sektorze napojów 

i mleczarskim. 
 

Ekonomia 

W instalacji produkcji soków owocowych, zmniejszenie zużycia wody do czyszczenia filtrów 

doprowadziło do oszczędności 8000 GBP/rok w kosztach zużycia wody i uzdatniania ścieków. Koszt 

modernizacji wyniósł 6000 GBP, a więc okres zwrotu wyniósł 9 miesięcy. 
 

Przykładowe zakłady 

Instalacja produkcji soków owocowych, mleczarnia i browar w Wielkiej Brytanii. 
 

Literatura źródłowa 

[18, Envirowise (Wielka Brytania) & Entec UK Ltd, 1999] 
 

 

4.1.8.3   Pomiar poziomu 
 

Opis 

Dwie główne kategorie czujników poziomu to czujniki wykrywania poziomu i czujniki pomiaru 

poziomu. Czujniki wykrywania poziomu wskazują, czy w określonym miejscu w naczyniu występuje 

dany płyn (zwykle wysokie lub niskie poziomy). W większości przypadków czujniki te podłączone są 

do wskaźników wizualnych, wizualnego lub dźwiękowego alarmu, włączonych i wyłączonych 

systemów kontroli przepływów do lub ze zbiornika. Czujniki do pomiaru poziomu umożliwiają ciągłe 

monitorowanie rzeczywistego poziomu płynów, z czym wiążą się kontrole regulacji, np. zmniejszenie 

lub zwiększenie prędkości pompowania. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia środków czyszczących i wody; ograniczenie produkcji ścieków oraz ryzyka 

zanieczyszczeń gleby, wód powierzchniowych i gruntowych. 
 
 



Dane operacyjne 

W przykładowym browarze, czujniki poziomu pojemności są używane do wykrywania kontaktu między 

drożdżami a piwem. Piwo następnie spływa do magazynów. Drożdże mogą być odzyskane i 

wykorzystane jako pasza dla zwierząt (zob. Punkt 4.7.9.3). 
 

W produkcji piwa, każdy 1% odprowadzanej brzeczki przyczynia się do około 5% wzrostu ChZT 

ścieków. Można temu zapobiec poprzez zastosowanie czujników poziomu, aby uniknąć przepełnień 

zbiorników z bardzo wysokim stężeniem ChZT. 
 

Duże przedsiębiorstwo przetwórstwa warzyw dokonało oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów 

wody, opłat za odprowadzanie ścieków i czasu pracy instalacji poprzez zainstalowanie systemów 

kontroli poziomów w zbiornikach dostarczających wodę do układu koryt, którymi transportuje się 

warzywa. Wcześniej, operator ręcznie kontrolował dostawy wody, co doprowadziło do przepełnień 

wody w zbiornikach w czasie, gdy operator przebywał gdzie indziej. Tanim rozwiązaniem okazało się 

zastosowanie zaworu pływakowego. Zawór teraz kontroluje przepływ wody do zbiornika, zwalniając 

operatora z ciągłych kontroli. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, np. gdzie ciecze są przechowywane w zbiornikach lub 

naczyniach, w których również zachodzą reakcje, zarówno w trakcie produkcji jaki i operacjach 

czyszczenia. W Tabeli 4.11 podano przykłady zastosowania czujników poziomu do ograniczenia ilości 

odpadów i ścieków. 
 

Instalacja Powód kontroli 

Zbiornik reakcji i zbiorniki magazynujące Zapobieganie przepełnieniom i stratom surowców 
oraz wody 

Zbiorniki magazynujące Dostarczenie informacji do kontroli zasobów. 
Minimalizacja odpadów produktów, które utraciły 
termin przydatności do spożycia lub strat produkcji 
ze względu na brak dostępności surowca 

Zbiorniki z automatyczną kontrolą transferu Minimalizacja strat podczas transferu niezgodnych 
z recepturą partii surowca 

Płynne produkty żywnościowe Do monitorowania poziomu w zbiornikach 
magazynujących, aby uniknąć przepełnień i strat do 
kanalizacji 

CIP / sterylizacja w miejscu Czujniki poziomu przy czyszczeniu zbiorników, 
aby zoptymalizować ilość wody i stosowanych 
detergentów oraz zapobiec przepełnieniom 

 

Tabela 4.11: Przykłady użycia czujników poziomów w przetwórstwie spożywczym 
 

 

Ekonomia 

W przykładowym browarze, koszty modernizacji procesów wyniosły 9500 GBP (1999), a związane z 

tym zmniejszenie strat piwa i opłat z tytułu odprowadzania ścieków warte 800000 GBP/rok wyznaczyły 

5-dniowy okres zwrotu. 
 

Przykładowe przedsiębiorstwo przetwórstwa warzyw zaoszczędziło ponad 15000 GBP/rok przez 

zmniejszenie kosztów wody, ścieków i czasu pracy instalacji. Okres zwrotu wyniósł kilka miesięcy. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Kosztowne straty produktu. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 13, Agencja ds. Ochrony 

Środowiska Anglii i Walii, 2000, 18, Envirowise (Wielka Brytania) & Entec UK Ltd, 1999] 
 

 



4.1.8.4   Pomiar i kontrola przepływu 
 

Opis 

Dzięki pomiarowi i kontroli przepływu redukowane są straty surowców i ilość generowanych ścieków 
w przetwórstwie spożywczym. Zastosowanie techniki pomiaru i kontroli przepływu na liniach transferu 

pozwala na dokładne uzupełnienie magazynów surowców oraz zbiorników przetwórczych i pojemników 

do napełniania, minimalizując w ten sposób nadmierne użycie materiałów i produkcję wyrobów poza 

specyfikacją. 

Przepływomierze bez wewnętrznych elementów pomiarowych, np. elektromagnetyczne mierniki, 

szczególnie nadają się do zastosowania tam, gdzie wymagane są warunki higieniczne. W celu 

zmniejszenia zanieczyszczeń, przepływomierze muszą być trwałe i łatwe do czyszczenia. W procesach, 

gdzie płyny mogą zmienić swój stan skupienia na stały w niskich temperaturach, należy zastosować 

techniki kontroli ciepła, aby zapobiec zestaleniu się płynu w lub na zewnątrz urządzeń. Istnieją różne 

rodzaje przepływomierzy, np. rotametry, przepływomierze wyporowe, przepływomierze 

elektromagnetyczne, mierniki przejścia impulsu ultradźwiękowego i przepływomierze wirowe. Każdy z 

nich posiada szczególne wymagania instalacyjne, dla zapewnienia dokładnych pomiarów. 
 

W systemach CIP, dzięki pomiarowi przepływu kontroluje się i optymalizuje zużycie wody, co 

minimalizuje wytwarzanie ścieków. 
 

Należy kontrolować czyste i oczyszczone powierzchnie styku, aby zapobiec znacznym stratom. Za 

pomocą kontroli przepływu lub przewodzenia, np. powierzchnie styku wody i mleka są dokładnie 

rozpoznawane dzięki czemu minimalizuje się ilości mleka surowego traconego w kolektorze ścieków. 

Odzyskiwanie produktu z instalacji rurowych (czyszczenie rurociągów tłokiem czyszczącym) pozwala 

również kontrolować powierzchnie styku (zob. Punkt 4.3.3). 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie ilości odpadów surowca, produktu oraz zużytej wody, a także ograniczenie produkcji 

ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Podczas przetwarzania mięsa mielonego, przepływ wody do napełniaczy kiełbasy i podobnych urządzeń 

może być zminimalizowany. Przepływ wody jest zatrzymywany automatycznie, gdy urządzenie nie jest 

używane w czasie przestojów lub, gdy produkcja jest zatrzymana. 
 

W przykładowej mleczarni przetwarzającej 3000 m
3
 surowego mleka tygodniowo, zapobieżono 0,2% 

odpadom mleka dzięki optymalizacji powierzchni styku wody i mleka poprzez montaż 

przepływomierzy oraz czujników przewodności. Końcowe ścieki z zakładu zawierały ChZT 

zmniejszone z 3100 do 2500 mg /l. 
 
W zakładzie przetwórstwa warzyw, zainstalowano zawory pływakowe kontrolowane ręcznie przy 

otworach dostawy wody do układu przenoszenia. To pozwala operatorom na dostosowywanie 

przepływu wody. Ponadto, ustawienie zaworów i przepływu wody można z łatwością odtworzyć. 
 

Producent wyrobów cukierniczych zauważył, że istnieją znaczne różnice w masie polewy czekoladowej 

na produktach. Zastosowano różne środki w celu poprawy kontroli nakładania czekolady. 

Zainstalowano przepływomierze elektromagnetyczne oraz zawór sterujący do sterowania ilości 

nakładanej czekolady. Zużycie zostało zmniejszone o 10 t/rok. 
 

Przedsiębiorstwo produkujące dania gotowe zainstalowało przepływomierze wyporowe, aby sprawdzić 

zużycie wody w urządzeniach do czyszczenia. Po kilku tygodniach monitorowania, okazało się, że 

wystąpiły znaczne różnice w zużyciu wody nie związane z poziomami produkcji. Po rozmowach z 

operatorami na tym obszarze, wprowadzono procedury poprawy operacji czyszczenia, w wyniku czego 

odnotowano natychmiastowy spadek zużycia wody o 80 m
3
/tydzień. 

 

Stwierdzono, że w produkcji napojów, objętość płynu wprowadzanego do pojemników może być 

odmierzana, zamiast wykorzystywać pełną ich pojemność. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym. Przykłady zastosowania pomiarów i kontroli 

przepływu przedstawiono w Tabeli 4.12. 



Urządzenia Stan / działanie Powód kontroli 

Linie transferu Odpowiednia porcja surowców 
dodana do zbiorników reakcyjnych 

Minimalizacja nadmiernego wykorzystania 
materiałów i produkcji wyrobów poza 
specyfikacją 

Dostawy pary Utrzymanie prawidłowej 
temperatury pracy 

Minimalizacja odpadów z niedogrzanych lub 
przegrzanych surowców i produktów 

Systemy 
czyszczenia 

Zużycie wody Optymalizacja użycia i ograniczenie produkcji 
ścieków 

Tabela 4.12: Przykłady użycia kontroli przepływu w sektorze spożywczym 

 
Przykłady zastosowania pomiarów przepływu przedstawiono w Tabeli 4.13. 
 

Produkt/działanie Zastosowanie 

Napoje bezalkoholowe Pomiary przepływu oraz informacja zwrotna z kontroli dodawania 
surowca 

Materiały sypkie Na przykład, określenie przepływu chipsów ziemniaczanych do 
bębna smakowego, aby zapewnić właściwą ilość dodawanych 
aromatów 

Mleko sproszkowane Pomiar przepływu dla precyzyjnego dozowania składników w 
procesie, zgodnie z recepturą 

CIP Pomiar przepływu w celu zapewnienia stałej objętości wody dla 
każdego etapu czyszczenia 

 

Tabela 4.13: Typowe zastosowanie pomiaru przepływu w sektorze spożywczym 
 

Ekonomia 

W przykładowej mleczarni, oszczędności surowego mleka i ścieków wyniosły 88640 GBP/rok. 
 

W przykładzie przetwarzania warzyw, podanym powyżej, przy ustawieniu zaworów dla optymalnej 

szybkości przepływu, przedsiębiorstwo zaoszczędziło 18000 GBP/rok w kosztach zużycia wody i 

ścieków. Okres zwrotu wyniósł 3 miesiące. 
 

W instalacji produkcji wyrobów cukierniczych, koszty modernizacji wyniosły 7500 GBP, ale 

zmniejszenie zużycia czekolady doprowadziło do oszczędności w wysokości 15000 GBP/rok, dając 6 

miesięczny okres zwrotu. 
 

Ulepszone procedury zarządzania wodą w przedsiębiorstwie produkującym gotowe posiłki 

doprowadziły do oszczędności w wysokości 3000 GBP/rok w kosztach zużycia wody i ścieków, co daje 

10 tygodniowy okres zwrotu, razem z 600 GBP za zainstalowanie miernika. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie ilości odpadów surowca, zużytej wody oraz kosztów powiązanych. Zmniejszenie 

nadmiarów i powiązanych kosztów. 
 

Przykładowe zakłady 

Pomiar i kontrola przepływu powszechnie stosowane w sektorze spożywczym. 
 

Literatura źródłowa 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 18, Envirowise (Wielka Brytania & Entec 

UK Ltd, 1999, 41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] 
 

4.1.8.5   Pomiary analityczne 
 

Minimalizacja strat i kontrola jakości materiałów, pH, przewodność i zmętnienie różnych płynów są 

zwykle sprawdzane na linii produkcyjnej. 
 

 
4.1.8.5.1  Pomiar pH 
 

Opis 

Sondy pH mierzą kwasowość lub zasadowość roztworu. pH jest ważne w wielu zastosowaniach, np. 



kontrola jakości mleka, monitorowanie dojrzewania śmietany i serów; procesy fermentacji; produkcja 

żywności dla dzieci oraz uzdatnianie wody i ścieków. 
 

Sondy mogą być mocowane na stałe do linii technologicznej lub zanurzane ręcznie w zbiornikach lub 

pojemnikach magazynujących. Dostępne są różne urządzenia. Od prostych sond do przetworników do 

sond autodiagnostycznych, które informują o uszkodzeniu urządzeń i mogą być konserwowane i 

kalibrowane bez usuwania. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia kwasów i zasad, co prowadzi do ograniczonej produkcji ścieków. Ograniczenie 

odpadów materiałów przetwarzanych, ze względu na niewłaściwe mieszanie w trakcie przetwarzania i 

czyszczenia. 

Dane operacyjne 

Aby uniknąć fałszywych odczytów, prędkość płynu nie powinna przekraczać 2 m / s, a elektroda zawsze 

powinna być najpierw zmoczona, aby spełniała swoją funkcję. 
 

Przykładowe przedsiębiorstwo cukiernicze stosuje sondy pH do kontroli dozowania substancji 

kaustycznych w strumieniu ścieków. Dzięki sondom można również zapewnić zgodność z pozwoleniem 

na odprowadzanie ścieków. Kontrola pH pomaga zminimalizować ryzyko korozji w systemach 

odprowadzania wynikające z zawartości kwasów lub zasad. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach stosowanych w sektorze spożywczym, gdzie materiały 

kwasowe lub zasadowe są dodawane w procesach przetwórczych, czyszczenia i strumieniach ścieków. 

Przykładowe użycie pomiarów pH w sektorze spożywczym przedstawiono w Tabeli 4.14. Typowe 

zastosowania pomiaru pH w sektorze spożywczym przedstawiono w Tabeli 4.15. 
 

Działanie Powód kontroli 

Kontrola dodawanych kwasów lub zasad do 
zbiorników reakcyjnych 

Minimalizacja odpadów z nadmiarów i produkcji wyrobów 
poza specyfikacją 

Monitorowanie strumieni ścieków w operacjach 
mieszania i neutralizacji przed odprowadzeniem 

Minimalizacja wykorzystania świeżych substancji 
kaustycznych lub kwasów w oczyszczaniu ścieków 

Tabela 4.14: Przykładowe użycie pomiarów pH w sektorze spożywczym 
 

Sektor/ działanie Zastosowanie 

Nabiał analiza pH dostaw mleka do ograniczenia strat w wyniku 
mieszania nieodpowiedniego mleka z innymi surowcami 

Produkcja dżemów pomiar pH dla określenia właściwego punktu żelowania 

Tabela 4.15: Typowe zastosowania pomiaru pH w sektorze spożywczym 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia kwasów i zasad, np. w systemach CIP, co prowadzi do ograniczonej produkcji 

ścieków. 
 

Przykładowe zakłady 

Mleczarnie i produkcja dżemów oraz uzdatnianie ścieków. 
 

Literatura źródłowa 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 18, Envirowise (Wielka Brytania & Entec 

UK Ltd, 1999] 
 
4.1.8.5.2 Pomiar przewodności 
 

Opis 

Pomiary przewodności są stosowane do określenia czystości wody lub stężenia kwasów lub zasad, np. 

przez określenie sumy składników jonowych w wodzie. Ogniwa elektrodowe i czujniki indukcyjne to 

dwa typy czujników do pomiaru przewodności. 



 

Ogniwa elektrodowe to czujniki kontaktowe, które działają w wyniku przejścia przetwarzanego płynu 

między dwoma płytami elektrodowymi. Są one bardzo dokładne. Ich zastosowania obejmują 

monitorowanie wody technologicznej do ponownego wykorzystania, co ogranicza wytwarzanie ścieków 

oraz monitorowanie wody w kotle, aby zminimalizować gromadzenie się osadów na gorących 

powierzchniach. 
 
Przewodność można również zmierzyć przy użyciu czujników indukcyjnych. Są to bezkontaktowe 

czujniki zbudowane z dwóch zwojów elektromagnetycznych wokół przetwarzanego płynu. Znajdują 

one swoje zastosowanie tam, gdzie wymagane są warunki higieniczne. Czujniki indukcyjne mają 

większy zasięg niż ogniwa elektrodowe. 
 
Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody i detergentów oraz ilości ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Chociaż przepływ płynu nie jest konieczny, zachodzi efekt samoczyszczenia. Powinno unikać się 

kieszeni powietrza. Urządzenia powinny zrekompensować zmiany w przewodności cieczy pod 

wpływem temperatury. 
 

Patrz również Punkt 4.1.8.4. 
 

W przykładowej mleczarni (przykład A), w cyklu CIP wykorzystuje się wodę do wypłukania 

pozostałości produktu; czyszczenie odbywa się za pomocą kwasowych lub kaustycznych detergentów 

przez określony czas, a następnie spłukuje się je wodą. Etapy te były wcześniej kontrolowane przez 

poszczególne liczniki, aby ograniczać ilość używanego detergentu. Szereg linii produkcyjnych i 

zbiorników jest czyszczonych przez każdą jednostkę CIP, więc cykle czyszczenia różnią się. Czas 

otwarcia i zamknięcia zaworu spustowego należało wypośrodkować. Spowodowało to odprowadzanie 

znacznych ilości detergentów w ściekach. 
 

Pomiary przewodności zostały wprowadzone do kontroli dodawanych czyszczących roztworów 

kwasowych lub kaustycznych oraz, w celu określenia, czy roztwór czyszczący lub woda mogą być 

odzyskane. Pokazują one kiedy detergenty lub woda mogą być odzyskane oraz czy zastosowano 

odpowiednią ilość detergentu. Wszystkie jednostki CIP zostały doposażone w sondy przewodności i 

zostały włączone do specyfikacji wszystkich nowych jednostek. 
 

System działa poprzez umieszczenie sondy przewodnictwa w głównym rurociągu urządzeń 

technologicznych, w pobliżu wlotu zbiornika detergentu. Sonda monitoruje stężenie detergentu i wody 

płynącej przez linię podczas czyszczenia. Czyszczenie za pomocą detergentów jest inicjowane przez 

regulator czasowy i stopniowo zastępuje wodę w układzie, która odprowadzana jest do oczyszczenia 

ścieków. Po wykryciu stężenia detergentów, sonda przewodności wysyła sygnał do siłownika, aby 

zamknąć zawór spustowy. Przepływ jest następnie przekazywany z powrotem do zbiornika detergentów 

i rozprowadzany w systemie, a nie odprowadzany. Etap płukania jest inicjowany przez regulator 

czasowy; detergent wraca do zbiornika detergentów do czasu jego rozcieńczenia, i ponownie dochodzi 

do stężenia detergentów. W tym momencie sygnał z sondy przewodności otwiera zawór spustowy i 

woda do płukania odprowadzana jest do uzdatniania ścieków do czasu aż sonda ponownie wykryje 

czystą wodę. 
 

Zawór spustowy jest następnie zamykany, a czysta woda jest kierowana do zbiornika z wodą. Sonda 
przewodności zapewnia również, że wymagana moc detergentu jest utrzymywana przez cały proces 

czyszczenia. Wymagana jest minimalna uwaga operatora. Każda sonda przewodności jest czyszczona, 

gdy proces czyszczenia odbywa się na miejscu. Codzienne zużycie detergentów jest monitorowane 

przez przepływomierze w każdej jednostce CIP. Jeśli wzrasta zużycie detergentów, oznacza to, że sonda 

wymaga dalszego czyszczenia. Trwa to około 10 minut i wykonywane jest przez operatora. Dodatkowe 

czyszczenie sondy jest zazwyczaj wymagany co 4-6 tygodni. 
 

W mleczarni odnotowano około 15% oszczędności zużycia detergentu dla każdej jednostki CIP; 

zmniejszenie ilości odprowadzanej wody i detergentów do oczyszczalni ścieków; skrócenie czasu 

przestojów urządzeń i zoptymalizowanie ilości używanego detergentu w każdym cyklu mycia. 
 

W innej mleczarni (przykład B), mierniki przewodności zostały zainstalowane w celu zmniejszenia 



zużycia detergentów. Sonda przewodności wykrywa, czy woda lub detergenty są obecne w linii. Jeśli 

detergent jest obecny, kieruje się jego przepływ do zbiornika odzyskiwania detergentu. Dzięki temu 

wodę do płukania można było poddać recyklingowi, ograniczono zużycie detergentów, a tym samym 

zawartość ChZT w ściekach. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym w operacjach przetwórczych i czyszczenia. W Tabeli 

4.16 przedstawiono przykłady użycia pomiaru przewodności w sektorze spożywczym. Typowe 

zastosowania pomiarów przewodności w sektorze spożywczym pokazano w Tabeli 4.17. 

 

 
Działanie Powód kontroli 

Monitorowanie poziomów rozpuszczonych  
soli przed ponownym wykorzystaniem wody 

Minimalizacja zużycia świeżej wody i produkcji ścieków 

Monitorowanie studni wodnych Minimalizacja produktów o niskiej jakości (które stają się 
odpadami) z powodu użycia nieodpowiedniej wody 
technologicznej 

Tabela 4.16: Przykłady użycia pomiaru przewodności w sektorze spożywczym 
 

Sektor/ działanie Zastosowanie 

CIP Monitorowanie przewodności do sterowania zaworami w 
instalacji, w oparciu o różnice między produktem, np. piwo i 
woda oraz substancje kwasowe lub kaustyczne 

Butelkowanie (ogólne) Monitorowanie przewodności stosowania substancji 
kaustycznych w roztworach do czyszczenia butelek 

Monitorowanie produktu (czujniki 
indukcyjne) 

W całej branży napojów oraz w mleczarniach 

Tabela 4.17: Typowe zastosowania pomiarów przewodności w sektorze spożywczym 
 

Ekonomia 

Oszczędności w przykładowej mleczarni A wyniosły 13000 GBP/rok. Okres zwrotu wyniósł 16 

miesięcy. 
 

W przykładowej mleczarni B oszczędności wyniosły 10000 GBP/rok, a okres zwrotu 4 miesiące. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie ilości użytych detergentów. 
 

Przykładowe zakłady 

Wiele instalacji w branży napojów i produktów mlecznych, gdzie stosowane są systemy CIP. 
 

Literatura źródłowa 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 18, Envirowise (Wielka Brytania) & Entec 

UK Ltd, 1999] 
 

4.1.8.5.3  Pomiar mętności 
 

Opis 

Mętnościomierze z rozproszonym światłem wykorzystują metodę dyfuzji światła do pomiaru światła 

rozproszonego pod kątem 90 stopni przez cząsteczki lub pęcherzyki w cieczy. Metoda ta jest stosowana 

do pomiaru od niskich do średnich poziomów mętności, w tym do pomiaru mętności w wodzie 

destylowanej. Próbki pobierane są wtedy, gdy trudno jest zainstalować mętnościomierz w linii 

technologicznej. Poprawia to standardy higieny. 
 

Mętnościomierze dla zawiesin ciał stałych wykorzystują metodę absorbcji światła, w której mierzy się 

ilość światła przechodzącego przez ciecz. Są one używane do pomiaru od średnich do wysokich 

poziomów mętności. 

 
 



Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie strat produktu w procesach przetwórczych, zwiększenie ponownego wykorzystania wody 

oraz ograniczenie produkcji ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Mętnościomierze powinny być instalowane w rurach pionowych z przepływem ku górze i z jednostką 

optyczną ustawioną w kierunku przepływu dla maksymalnego samooczyszczenia. Aby uniknąć 

nieprawidłowych pomiarów pływających lub osadzających się cząsteczek, mierniki powinny być 

zainstalowane po stronie bocznej rur poziomych, a nie w ich dolnej lub górnej części, aby uniknąć 

zanieczyszczeń wynikających z osadzania się cząsteczek i ograniczenia tych pływających. Aby uniknąć 

fałszywych odczytów, prędkość płynu nie powinna przekraczać 2 m / s. Aby zminimalizować ugięcia 

światła, powinno zapobiegać się powstawaniu pęcherzyków gazu i unikać odgazowania. 

W procesie produkcji żywności, niektóre produkty zostały utracone w ściekach podczas etapów 

separacji, co spowodowało naruszenie zezwolenia przedsiębiorstwa na odprowadzanie ścieków. Dzięki 

instalacji higienicznych mętnościomierzy i przepływomierzy, zmniejszono straty produktu w ściekach, 

zwiększono wydajność i oszczędności finansowe. 
 

W przykładowej mleczarni A, opisanej w Punkcie 4.1.8.5.2, serwatka, produkt uboczny w produkcji 

sera, jest stężana przez odparowanie przed rozpoczęciem suszenia rozpyłowego, w wyniku którego 

powstaje serwatka w proszku. Parowniki są regularnie czyszczone w miejscu, co wiąże się z 

wypłukiwaniem pozostałości stężonej serwatki przed procesami czyszczenia przy użyciu detergentów, 

tj. płukanie wstępne. Znaczna ilość serwatki była tracona w operacji odprowadzania, gdy parownik 

przekazywano do systemów CIP, poza linią produkcyjną. 
 

Sonda mętności została zainstalowana na końcu linii napełniania w zbiorniku stężającym w ramach 

systemu automatycznego odzyskiwania. Sonda wykrywa obecność wody lub mieszaniny serwatki i 

przesyła informacje do systemu kontroli. Odzyskiwanie koncentratu serwatki do zbiornika 

magazynującego kontrolowane jest przez gęstościomierz, podczas gdy sonda mętności kontroluje 

odzysk wody lub mieszaniny serwatki do osobnego zbiornika. Mieszaninę następnie łączy się z surową 

serwatką do ponownego przetworzenia. Gdy poziom mętności osiąga wartości wskazujące na obecność 

serwatki, przepływ jest automatycznie kierowany do zbiornika odzysku przez zawory. W momencie 

rozpoczęcia cyklu czyszczenia detergentami, sygnał sondy jest unieważniony tak, by kwasowe lub 

zasadowe detergenty nie dostały się do zbiornika z serwatką. Zapobiega się zanieczyszczeniu 

odzyskanej serwatki i tylko czysta woda lub woda z detergentami jest odprowadzana ze ściekami do 

utylizacji. Proces odzyskiwania serwatki przedstawiono na Rys. 4.9. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4.9: Odzysk serwatki przy pomocy pomiaru mętności 
 
 

Nie stwierdzono żadnych komplikacji od czasu wdrożenia systemu odzysku serwatki w 1996 roku. 

Kiedy system został zainstalowany po raz pierwszy, przeprowadzono szkolenia dla operatorów, w celu 

wyjaśnienia działania nowego systemu i omówienia jego korzyści. Koszty operacyjne są znikome, a 

mętnościomierz nie wymaga częstej konserwacji. Sonda jest czyszczona w miejscu, gdy główny 



parownik jest czyszczony. Konserwacja odbywa się raz w roku. Odnotowano oszczędność finansowe, 

zwiększenie wydajności produktu, mniejsze straty serwatki w ściekach oraz obniżenie kosztów 

oczyszczalni ścieków. 
 

Zastosowanie 

Stosowane tam, gdzie można zwiększyć wydajność produktu poprzez jego odzysk z wody 

technologicznej i ponowne wykorzystanie wody czyszczącej. 
 

W Tabeli 4.18 podano przykłady użycia pomiaru mętności w sektorze spożywczym. 
 

Działanie Powód kontroli 

Monitorowanie jakości wody technologicznej Minimalizacja ścieków związanych z wodą 
technologiczną i produktami poza specyfikacją 

Monitorowanie systemów CIP Optymalizacja wykorzystania wody czyszczącej, 
co minimalizuje produkcję ścieków 

Tabela 4.18: Przykłady użycia pomiaru mętności w sektorze spożywczym 
 

Typowe zastosowania pomiaru mętności w sektorze spożywczym wiążą się monitorowaniem strumieni 

wody technologicznej w celu ustalenia zdolności jej odzysku. 
 

Ekonomia 

Przedsiębiorstwo produkujące żywność odnotowało niższe koszty oczyszczania ścieków i oszczędności 

w wysokości ponad 100000 GBP/rok. 
 

W przykładowej mleczarni A zarejestrowano oszczędności w wysokości około 16000 GBP/rok, a okres 

zwrotu wyniósł 8 miesięcy dla kosztów kapitałowych i kosztów instalacji. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Mniejsze straty produktu. 
 

Przykładowe zakłady 

Mleczarnia produkująca sery i inne instalacje przetwórstwa żywności w Wielkiej Brytanii. 
 

Literatura źródłowa 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 18, Envirowise (Wielka Brytania) & Entec 

UK Ltd, 1999] 
 

 

4.1.8.6   Stosowanie zautomatyzowanej regulacji uruchamiania i 
przerywania przepływu wody 
 

Opis 

Czujniki, takie jak fotokomórki, montuje się do wykrywania obecności materiałów oraz do 

zaopatrywania w wodę tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dostarczanie wody może być automatycznie 

wyłączane między produktami i podczas wszystkich przerw w produkcji. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody, zmniejszenie ilości wody wymagającej uzdatniania oraz ograniczenie 

przedostawania się substancji biologicznych i zanieczyszczeń, gdy ciśnienie jest regulowane. 
 

Dane operacyjne 

Staranność w doborze, instalacji i obsłudze fotokomórek sprawia, że są one niezawodne, a ich 

odpowiednie usytuowanie zapewnia, że produkty są myte tylko w wymaganym zakresie. 
 

Technika ta zakłada, że woda musi być stosowana dla każdego wykrytego produktu. W tej technice nie 

rozróżnia się produktów czystych i brudnych. 
 

Zastosowanie 

Stosowana tam, gdzie wymagane są dostawy wody z przerwami. 
 

 



Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie kosztów wody. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002] 

 

4.1.8.7   Stosowanie urządzeń regulacyjnych 
 

Opis 

Zawory są najczęściej stosowanymi urządzeniami sterującymi i są szeroko stosowane zarówno w 

ręcznych jak i automatycznych systemach sterowania. Zawory są często używane do modyfikacji 

przepływu, aby kontrolować różne parametry procesu, np. temperaturę czekolady można zmierzyć i, 

jeśli to konieczne, dostosować poprzez kontrolowanie przepływu ciepła i wody chłodzącej. Wyróżnia 

się regulatory przepływu, zawory elektromagnetyczne oraz inne. 
 

Regulatory przepływu służą do zapewnienia stałego przepływu zgodne z wcześniej ustalonym stopniem 

przepływu. Przepływ przez regulator może być regulowany w ograniczonym zakresie, ale urządzenia te 

są zaprojektowane z myślą, że takie regulacje będą występowały rzadko. 
 

Zawory elektromagnetyczne to dwa urządzenia stacjonarne, w których solenoid otwiera lub zamyka 

zawór po otrzymaniu sygnału sterującego. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. 
 

Dane operacyjne 

W przedsiębiorstwie produkującym żywność stwierdzono, że nadmierne zużycie wody przez pompy 
próżniowe wynikało z większego przepływu w syfonie niż to było konieczne. Mimo, że maksymalny 
przepływ cieczy powinien wynosić 2,7 m

3
/h, faktyczny przepływ równał się 11,5 m

3
/h, tj. ponad cztery 

razy więcej niż wymagało tego urządzenie. Instalowanie stałych zaworów przepływu zapewnia 
prawidłowy przepływ w każdym z pierścieni wodnych w pompach próżniowych i może zmniejszyć 
zużycie wody o około 60000 m

3
 rocznie, co odpowiada 7,5% głównego zużycia wody w instalacji. 

Koszty wody oraz ścieków zmalały. Ograniczono również zużycie energii i eksploatację pomp 
próżniowych. 
 
W przykładowym przedsiębiorstwie przetwórstwa kurczaka zarejestrowano nadmierne zużycie wody. 

Regulatory przepływu zostały zainstalowane, aby poprawić dostawy wody do poszczególnych procesów 

w ilości wymaganej przez proces, w ten sposób ograniczając jej zużycie. 
 

Przykładowe przedsiębiorstwo przetwórstwa ryb wprowadziło elektromagnetyczny system do 

sterowania dostawami wody do układu wstępnego mycia. Wcześniejszy przepływ wody był 

nieprzerwany powodując przepełnienia i przedostawanie się pozostałości do ścieków. Solenoid 

umożliwił zatrzymanie dostaw wody, gdy przenośnik nie był w użyciu. Wykorzystanie wody w procesie 

spadło o 40%. 
 

Zastosowanie 

Regulatory przepływu są szeroko stosowane tam, gdzie wymagany jest stały przepływ w określonym 

stopniu. 
 

Zawory elektromagnetyczne są stosowane w całym sektorze spożywczym i często wykorzystuje się je 

do kontroli dostaw wody. 
 

Ekonomia 

Wprowadzenie zaworów stałego przepływu w omawianej instalacji produkcji żywności zmniejszyło 

koszty o 70000 GBP/rok, z okresem zwrotu krótszym niż jeden miesiąc. 
 

W instalacji przetwórstwa kurczaka, wprowadzenie regulatorów przepływu kosztowało mniej niż 1000 

GBP i doprowadziło do oszczędności wody o wartości ponad 10000 GBP rocznie. 
 

W instalacji przetwórstwa ryb, 40% zmniejszenie zużycia wody pozwoliło zaoszczędzić 2500 GBP/rok 

z 5 tygodniowym okresem zwrotu. 
 



Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia wody i kosztów towarzyszących. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym. 
 

Literatura źródłowa 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 18, Envirowise (Wielka Brytania) & Entec 

UK Ltd, 1999] 
 

4.1.8.8   Korzystanie z dysz wodnych 
 

Opis 

Dysze wodne są powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, np. w operacjach mycia lub 
rozmrażania produktów, oraz w operacjach mycia urządzeń podczas procesów (zob.Punkt 4.3.7.1). 

Zmniejszenie zużycia wody i zanieczyszczeń ścieków zależy od prawidłowego pozycjonowania i 

ukierunkowania dysz. Wykorzystanie czujników obecności i instalowanie ich tam gdzie jest to 

wymagane, zapewnia zużycie wody tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Usuwanie dysz, gdzie woda 

wykorzystywana jest do kierunkowania żywności i zastępowanie ich urządzeniami mechanicznymi, 

zmniejsza zużycie wody oraz zapobiega przedostawaniu się cząstek żywności do wody, która musiałaby 

zostać oczyszczona w OŚ. 
 

Ponadto, zużycie wody można zoptymalizować monitorując i utrzymując ciśnienie wody w dyszach. 

Ciśnienie wody można dostosować do danej operacji czyszczenia wymagającej największego ciśnienia, 

a odpowiedni regulator ciśnienia można zainstalować we wszystkich pozostałych stacjach 

wymagających wody. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody i produkcji ścieków. Ograniczenie zanieczyszczeń ścieków, np. poprzez 

redukcję czasu w jakim woda i żywność pozostają w kontakcie. 
 

Dane operacyjne 

W przetwórstwie kiełbasy wiedeńskiej, chłodzenie następuje po operacji wędzenia. W operacji tej 

kiełbasy są zwykle spryskiwane w komorze wędzarniczej lub w specjalnie do tego wyznaczonym 

miejscu. Znaczna ilość wody jest często wykorzystywana do tego celu przy zastosowaniu rur 

nawadniających. Zużycie wody wynosi około 3,5 m
3
/t. Zamiast rur nawadniających, stosuje się dysze 

wodne i regulatory czasowe, aby zaoszczędzić wodę. Aby uniknąć niepotrzebnych odpadów, dysze 

muszą być prawidłowo ustawione i skierowane tak, aby woda docierała do wszystkich kiełbas. Kiedy 

chłodzenie odbywa się w komorach, specjalnie do tego celu zaprojektowanych, kiełbasy można 

spryskać drobno rozpyloną wodą, następnie zamyka się dostawy wody, a powietrze usuwane jest z 

komory. Dzięki temu woda na powierzchni kiełbasy odparowuje. Gdy powierzchnia wysycha, 

rozpoczyna się nowy cykl spryskiwania wodą i suszenia. Metoda ta pozwala zaoszczędzić znaczne 

ilości wody. 
 
Dysze są również używane w przypadku wędlin pakowanych próżniowo. Maszyna do pakowania 
próżniowego wykorzystuje wodę chłodzącą. Jest to około 0,2 m

3
 / t wędlin. Zużycie wody można 

zmniejszyć przez określanie ilości wody oraz prawidłowe montowanie i pozycjonowanie dysz. Innym 
możliwym rozwiązaniem jest gromadzenie i ponowne wykorzystanie wody chłodzącej. 
 
W sektorze rybnym, zarejestrowano zmniejszenie zużycia wody od około 0,13 do 0,2 m

3
/t surowca. 

 

W operacji filetowania ryb białych, zużycie wody może zostać ograniczone do 90% dzięki instalacji 

dysz, które rozpylają wodę przez jedną lub dwie sekundy zamiast przez trzy. W operacji sortowania 

śledzia i makreli, redukcja zużycia wody może wynieść 50 - 65% poprzez regulację rozmiaru dysz tak, 

aby dostarczały jedynie niezbędne ilości wody. 

Stwierdzono, że w operacji skórowania i krojenia ryb, zmniejszenie liczby i wielkości dysz 

rozpylających może prowadzić do 75% oszczędności wody. W operacji filetowania ryb, odnotowano 

zmniejszenie zużycia wody z 60 do 75% za pomocą środków, które łączą wykorzystanie dysz i inne 

techniki: 
 

 • usuwanie niepotrzebnych dysz wodnych 



 • stosowanie dysz wodnych zamiast rurociągów w operacji mycia produktów 

 • użycie urządzeń mechanicznych zamiast dysz wodnych do przeniesienia ryb z operacji 

odcinania ogonów 

• zastępowanie dysz w procesach mycia kół napędowych na części do filetowania 

mechanicznymi skrobakami 

 • zastępowanie istniejących dysz przez dysze o niższym zużyciu wody 

 • zastosowanie pulsujących dysz wodnych, tj. zmienne otwieranie i zamykanie dostaw wody z 

automatycznym zaworem 

• zastąpienie kolektora odpadów przenośnikami siatkowymi oraz zamknięcie dysz kolektora 

odpadów. Odpady będą oddzielone od wody technologicznej bezpośrednio przy maszynie do 

filetowania, co powoduje skrócenie czasu kontaktu i ograniczenie przedostawania się 

substancji, np. tłuszczu (zob. Punkt 4.7.2.6) 

 • zastosowanie czujników obecności do sterowania pracy dysz 

 • stosowanie suchego transportu wnętrzności i tłuszczu (zob. Punkt 4.7.2.6) 

 • usuwanie tłuszczu i skóry z bębna do skórowania przy pomocy próżni (zob. Punkt 4.7.2.4). 
 

Filety rybne można formować przy użyciu dwóch par obrotowych noży. Noże są schładzane wodą z 

dysz, która również oczyszcza je z mięsa i łusek rybich. Operację tę można także przeprowadzić 

mechanicznie. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym. W sektorze rybnym, dysze są wykorzystywane do 

usuwania łusek, skórowania, cięcia, patroszenia i filetowania. W sektorze mięsnym, są one 

wykorzystywane w przetwórstwie kiełbasy. W warzeniu piwa, używane są do czyszczenia butelek i 

beczek. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie śledzia w Danii (zob. Punkt 4.7.2.9.1). 
 

Literatura źródłowa 

[28, Nordycka Rada Ministrów, 1997, 41, Nordycka Rada Ministrów, 2001, 134, AWARENET, 2002] 
 

 

4.1.9  Wybór materiałów 
 

4.1.9.1 Wybór surowców używanych w przemyśle spożywczym, które 
minimalizują powstawanie odpadów stałych i szkodliwych emisji do powietrza i wody. 
 

Opis 

Pewna część praktycznie wszystkich używanych surowców i materiałów pomocniczych staje się 

odpadami stałymi lub dociera do oczyszczalni ścieków na terenie zakładu. Materiały pomocnicze są to 

materiały stosowane w przetwarzaniu surowców, które nie wchodzą w skład produktu końcowego, np. 

środki czyszczące. Większość surowców wykorzystywanych w sektorze spożywczym są naturalne i 

zazwyczaj mają wysoką zawartość substancji organicznych oraz wpływają na lokalne środowisko 
lądowe i wodne w znacznym stopniu. 
 

W praktyce, możliwości wykorzystania różnych surowców są często ograniczone, gdyż materiały te są 

określone w recepturach i jest niewiele lub nie ma dla nich alternatywy. W niektórych sektorach stosuje 

się próby użycia surowców, które prowadzą do zmniejszonych ilości produktów ubocznych lub 

odpadów. 

Przez wybór świeżych materiałów i tych, które spełniają normy jakości wymagane w przetwórstwie w 

instalacji, zanim materiały zostaną przyjęte, można zminimalizować ilość odpadów poprzez usunięcie, 

np. przejrzałych owoców i warzyw lub ryb, które zaczęły się rozkładać i nie nadają się do 

przetworzenia. Umowy zawarte z uprawcami lub dostawcami, które dotyczą, np. czasu zbiorów, 

produkcji i przetwarzania zbiorów, wspomagają minimalizację odpadów. Dodatkowo umowy mogą 

również dotyczyć zastosowania pestycydów, np. o zaprzestaniu ich stosowania z odpowiednim 

wyprzedzeniem przed zbiorami w celu zminimalizowania zanieczyszczeń ścieków z mycia owoców i 

warzyw. 

 
 



Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Redukcja strat surowców, ograniczenie zanieczyszczeń i emisji uciążliwych zapachów. 
 

Dane operacyjne 

Specyfikacja surowców może być uzgodniona z dostawcą, a surowce poza specyfikacją odsyłane są do 

dostawcy, jeżeli są one dostarczane do instalacji przemyłu spożywczego. W ten sposób maksymalizuje 

się ilość surowca w produkcie końcowym oraz minimalizuje jego ilość klasyfikowaną jako odpady lub 

produkt uboczny niższej wartości, takie jak pasza dla zwierząt. 
 

W takim przypadku, dostawca przeprowadza kontrolę jakości, jak również operator w instalacji 

przemysłu spożywczego. Na przykład, jest to rutynowa procedura w mleczarniach. Mleko dostarczane 

jest w cysternach. Pracownicy mleczarni wzrokowo oceniają jakość mleka, kontrolują zapach i 

przeprowadzają badania laboratoryjne. Jeśli mleko nie spełnia wymaganych norm, nie jest przyjmowane 

przez instalację. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Maksymalizacja wydajności produktu i zmniejszenie kosztów wywozu odpadów. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001] 
 

4.1.9.2   Wybór materiałów pomocniczych 
 

Chemikalia są również używane w procesach produkcji żywności (np. obieranie kaustyczne, 

utwardzanie olejów roślinnych, koagulacja, alkalizacja, neutralizacja). Dla niektórych substancji 

wykorzystywanych w procesach produkcji żywności istnieją europejskie wytyczne oceny ryzyka 

opracowane w ramach Rozporządzenia o Substancjach Istniejących (793/93/EWG). Oceny ryzyka 

obejmują zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Dla substancji, które nie zostały zawarte w 

rozporządzeniu 793/93/EWG, informacje na temat zagrożeń i ryzyka z nimi związanych muszą być 

zebrane z innych źródeł w celu zapewnienia, że ryzyko jest ograniczone do minimum i wybierane są 

mniej niebezpieczne substancje [199, Finlandia, 2003]. Przykładem jest ocena ryzyka i strategia 

zarządzania opracowana dla Niemiec [154, Ahlers J. et al., 2002]. 
 

Można stosować substancje zastępcze dla rakotwórczych, mutagennych lub teratogenicznych 

materiałów wsadowych. 
 

 

4.1.9.3  Unikanie stosowania substancji niszczących warstwę ozonową, takich jak 
halogenki, jako czynników chłodniczych 
Opis 

Czynniki chłodnicze są powszechnie stosowane w sektorze spożywczym w operacjach schładzania, 

obniżania temperatury oraz zamrażania. Interakcja chłodziw halogenowych z ozonem w powietrzu 

doprowadziła do stopniowego zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania substancji zubożających 

warstwę ozonową oraz produktów i urządzeń zawierających te substancje [202, WE, 2000]. Obecnie, 

został dostarczony wniosek o stworzenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych [246, WE, 2003]. 
 

Związki te zostały zastąpione przez inne czynniki chłodnicze, takie jak amoniak i glikol lub, w 

niektórych przypadkach, woda chłodząca. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie ryzyka zubożenia warstwy ozonowej i globalnego ocieplenia. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Ryzyko wycieku amoniaku i glikolu może powodować problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 
 

Dane operacyjne 

Można zapobiec lub zminimalizować stosowanie substancji zubożających warstwę ozonową poprzez 

[65, Niemcy, 2002]: 



 

• użycie zamienników dla tych substancji 

• kiedy stosowane są substancje zubożające warstwę ozonową należy użyć systemów z zamkniętym 

obiegiem 

• zamykanie systemów w budynkach 

• obudowywanie części systemów 

• tworzenie częściowej próżni w obudowach i zapobieganie wyciekom w systemach 

• zbieranie substancji podczas przetwarzania odpadów 

• stosowanie zoptymalizowanych technik oczyszczania gazów odpadowych 

• właściwe zarządzanie odzyskanymi substancjami i odpadami. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Przepisy. 
 

 

4.2   Techniki stosowane w wielu sektorach przemysłu 
spożywczego (według struktury Rozdziałów 2 i 3) 
 

4.2.1 Przyjmowanie i magazynowanie surowców 
 

4.2.1.1  Wyłączanie silnika i jednostki chłodzącej pojazdu podczas załadunku / 
rozładunku i podczas postoju 
Opis 

Włączone silniki i urządzenia chłodnicze w pojazdach mogą emitować uciążliwy hałas. Można tego 

uniknąć wyłączając je podczas załadunku, rozładunku i postoju. Jeżeli niezbędnym jest utrzymanie 

chłodzących lub mrożących warunków przechowywania w pojeździe, można to zrobić wykorzystując 

zasilanie z instalacji. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w trakcie załadunku i rozładunku pojazdów z chłodniami lub bez. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001] 
 

4.2.2   Rozmrażanie 
 

4.2.2.1   Rozmrażanie za pomocą recyrkulacji i mieszania powietrza 
Opis 

Woda użyta do rozmrażania jest recyrkulowana w zamkniętym obiegu i ponownie wykorzystywana. 

Powietrze jest wykorzystywane do mieszania wody podczas rozmrażania. Czujniki uruchamiane po 

wykryciu poziomów mogą być zainstalowane do kontroli ilości wody wprowadzanej do zbiornika. W 

przetwórstwie krewetek można wykorzystać filtrowaną wodę z operacji obierania. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody. Zmniejszenie ilości ścieków i emisji zanieczyszczeń. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

W sektorze rybnym, zarejestrowano zmniejszenie zużycia wody od 5 do 2 m3/t surowej ryby, w 

porównaniu do wody bieżącej. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze mięsnym oraz w sektorze rybnym, w przetwórstwie makreli i krewetek. 
 



Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002, 182, Niemcy, 2003] 
 

 

4.2.2.2 Rozmrażanie w pojemnikach wypełnionych ciepłą wodą z pęcherzykami 
powietrza na dnie 
 

Opis 

Rozmrażanie odbywa się w pojemnikach wypełnionych wodą w temperaturze 30 – 35º C, a pęcherzyki 
powietrza gromadzą się na dnie. Czujniki uruchamiane po wykryciu poziomów mogą być  zainstalowane 

do kontroli ilości wody wprowadzanej do zbiornika. Przepływ wody również wpływa na temperaturę. W 

przetwórstwie krewetek można wykorzystać filtrowaną wodę z operacji obierania. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody. Zmniejszenie ilości ścieków i emisji zanieczyszczeń. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

W instalacji przetwórstwa rybnego w Danii, osiągnięto redukcję zużycia wody do 60% w porównaniu do 
rozmrażania w wodzie bieżącej. Zużycie wody zmalało od 5 m3/t surowej ryby do 1,8 – 2,2 m3/t. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze mięsnym oraz w sektorze rybnym, w przetwórstwie ryb białych i krewetek. 
 

Ekonomia 

W przykładzie duńskim, koszt urządzenia o dziennej pojemności 18 t surowej ryby, co odpowiada 3600 t 

surowej ryby na rok, oszacowano na około 300000 DKK. Oszczędności w zużyciu wody wyniosły 

10800 DKK. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie kosztów z tytułu zużycia wody. 
 

Przykładowe zakłady 

Instalacje przetwórstwa rybnego w Danii. 
 

Literatura źródłowa 

[28, Nordycka Rada Ministrów, 1997, 134, AWARENET, 2002] 
 

4.2.2.3 Rozmrażanie przez spryskiwanie 
 

Opis 

Rozmrażanie jest przeprowadzane przez spryskiwanie żywności wodą. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody. Zmniejszenie ilości ścieków i emisji zanieczyszczeń. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Powierzchnia mięsa może się wysuszyć, a tłuszcze nienasycone, np. w wieprzowinie, mogą się utlenić. 
 

Dane operacyjne 

W porównaniu z rozmrażaniem przez zanurzenie w bieżącej wodzie, technika ta zużywa mniej wody, 

ale wymaga dłuższego czasu i większych powierzchni. 
 

 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze mięsnym oraz w sektorze rybnym. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 
 



4.2.2.4 Rozmrażanie przez nasycone w 100% parą wodną gorące powietrze 
 

Opis 

Rozmrażanie jest przeprowadzane przez poddawanie żywności działaniu nasyconego w 100% parą 

wodną gorącego lub ciepłego powietrza. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody. Zmniejszenie ilości ścieków i emisji zanieczyszczeń. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Energia zużywana jest do wytwarzania pęcherzyków powietrza. 
 

Dane operacyjne 

W porównaniu z rozmrażaniem przez zanurzenie w bieżącej wodzie, technika ta zużywa mniej wody, 

ale wymaga dłuższego czasu i większych powierzchni. 
 

Ciepłe powietrze może spowodować szybki rozwój drobnoustrojów na powierzchni rozmrażanego 

produktu i utrudnić wchłanianie zwrotne rozmrożonej wody. Prowadzi to do niepotrzebnej utraty 

odżywczych płynów. Ponadto, powierzchnia żywności może się wysuszyć, a tłuszcze nienasycone, np. 

w wieprzowinie, mogą się utlenić. Zużycie energii jest wyższe w porównaniu do innych technik 

rozmrażania, ponieważ wykorzystuje się gorące powietrze. 
 

Gdy ciepłe wilgotne powietrze jest używane do rozmrażania bloków mrożonych ryb białych, może to 

powodować problemy w utrzymaniu wysokiej jakości produktu końcowego, ponieważ ryba na brzegu 

zamrożonego bloku rozmraża się w pierwszej kolejności, a dopiero potem ryby w środku bloku. 

Rozmrażanie na sucho wpływa negatywnie na jakość krewetek. 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze mięsnym oraz w sektorze rybnym. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane w przetwórstwie ryb, w krajach nordyckich.  
 

Literatura źródłowa 

[28, Nordycka Rada Ministrów, 1997, 134, AWARENET, 2002] 
 

4.2.2.5 Rozmrażanie w powietrzu 
 

Opis 

Rozmrażanie przeprowadzane jest w chłodniach w kontrolowanej temperaturze przez 18 – 24 godzin. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody i produkcji ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Energia zużywana jest do utrzymania kontrolowanych temperatur w chłodni. 
 

Dane operacyjne 

Z mięsa, rozmrażanego w pojemnikach z wodą, ekstrahuje się sok, a białka ulegają degradacji. 

Rozmrażanie mięsa w komorach klimatycznych w temperaturze 0° C pozytywnie wpływa na jakość 

mięsa, ale wymaga dłuższego czasu i większych powierzchni. Powierzchnia mięsa może się wysuszyć, 

a tłuszcze nienasycone w wieprzowinie mogą się utlenić. Straty mogą wystąpić w związku z wyciekiem 

soków z mięsa. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w przetwórstwie mięsa. 
 

Literatura źródłowa 

[254, Dania, 2005] 
 

 
 



4.2.3 Odwirowywanie / separacja 
 

4.2.3.1 Minimalizacja zrzutu odpadów z separatora odśrodkowego 
 

Opis 

Częstotliwość i wielkość zrzutów odpadów z separatorów odśrodkowych są zwykle określone przez 

producentów urządzeń. Posiadając informacje dotyczące eksploatacji urządzenia, praca urządzenia 

może być porównana z jego specyfikacją. Eksploatacja urządzenia zgodnie z jego określoną 

specyfikacją, umożliwia zmniejszenie ilości materiałów odprowadzanych jako odpady oraz 

zatrzymywanie tych, które wykorzystane są jako produkty, przy jednoczesnym zachowaniu standardów 

jakości i higieny. Można to osiągnąć poprzez utrzymanie ścisłej współpracy z personelem kontroli 

jakości. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Redukcja strat surowców. 
 

Dane operacyjne 

W mleczarniach, traci się 1% dostarczanego surowego mleka, a 0,1% strat odnotowuje się w trakcie 

przetwarzania mleka, szczególnie podczas zrzutów w trakcie odśrodkowej separacji. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich separatorach odśrodkowych. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie strat surowców i wzrost wydajności. 
 

Literatura źródłowa 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

4.2.4 Fermentacja 
 

4.2.4.1 Odzysk i oczyszczanie dwutlenku węgla 
 

Opis 

CO2  wytwarzany w procesie fermentacji jest gromadzony, czyszczony, sprężany, suszony, oczyszczany 

lub skraplany. Następnie można go wykorzystać. 
 
CO2 uwalniany podczas fermentacji przechodzi do instalacji odzysku. Odzyskiwany CO2 zawiera 
wszystkie związki lotne obecne lub wytworzone w trakcie fermentacji, w tym tlen, oleje fuzlowe i 
związki karbonylowe oraz związki siarki o bardzo niskim progu smakowym, np. siarkowodór. W 
związku z tym, CO2  musi być oczyszczony w stopniu wymaganym przez jego przeznaczenie. 
 

Proces oczyszczania lub uzdatniania wiąże się z zastosowaniem separatorów piany, płuczek gazowych 

z wodą do zmniejszenia ilości związków siarki, suszeniem, usuwaniem smaku za pomocą węgla 

aktywnego, usuwaniem tlenu i magazynowaniem tlenu w postaci ciekłej. Wówczas dwutlenek węgla 

można pobrać ze zbiornika magazynującego, ponownie odparować i wykorzystać w produkcji. 

 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie emisji CO2  w instalacji. Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i energii do produkcji 

CO2 wykorzystywanego w instalacji. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

W sektorze produkcji piwa, zmniejszenie emisji CO2  za pomocą tego systemu wynosi około  

2 kg/hl (20 kg/m3) produkowanego piwa. 
 

Nie oczyszczony CO2  o poziomie zanieczyszczeń od 20 – 1000 ppm może być odzyskany w procesie 

fermentacji.  Poziom tlenu w ciekłym CO2  można zmniejszyć z 40 - 1000 ppm do       5 ppm czystości 

dla stanu wyjściowego.  Osiąga się to przez "system redukcji tlenu". Rysunek 4.10 przedstawia 

sekwencję działań w instalacji odzysku CO2 . 



 
 
 
 

 

Rysunek 4.10: Schemat technologiczny instalacji klimatyzacyjnej na CO2 w dużych browarach 
 

 

Jeśli woda w zamkniętym obiegu chłodzenia jest używana do chłodzenia sprężarek powietrza i 

sprężarek CO2 , zapobiega to stratom wody oraz zmniejsza ilość ścieków. 
 

Kupno CO2  produkowanego jako produkt uboczny w innym sektorze zależy od jakości dostępnego 

dwutlenku węgla. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w browarach, wytwórniach win, gorzelniach i w produkcji cydru. Sposoby wykorzystania 

odzyskanego CO2  różnią się w poszczególnych sektorach: 
 

• neutralizacja ścieków z zastosowaniem minimalnego oczyszczania - wszystkie sektory 

fermentacji 

• napoje gazowane - piwo, wina musujące, cydr, sok, napoje bezalkoholowe i woda mineralna 

• jako nośnik przy dozowaniu napojów, np. piwa, cydru i gazowanych napojów 

bezalkoholowych 

• do wytworzenia przeciwciśnienia w jednostkach filtracyjnych; zbiorniki i butelki, np. piwo, 

cydr i gazowane napoje bezalkoholowe 
 

Ekonomia 

Przemysłowe przedsiębiorstwo gazowe dostarcza CO2, który najczęściej jest produktem ubocznym z 

innych sektorów, po cenie niższej niż koszty produkcji w instalacji. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Uniknięcie emisji CO2 oraz konieczności zakupu CO2 od osób trzecich. Korzystanie z CO2 odzyskanego 
w miejscu instalacji pozwala uniknąć ryzyka zanieczyszczenia oraz problemów smakowych i 
zapachowych pochodzących ze źródeł spoza instalacji. 
 

Przykładowe zakłady 

Wykorzystywane w sektorze piwa. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 159, CIAA-CEFS, 2003, 182, Niemcy, 2003, 199, Finlandia, 2003] 
 

4.2.5 Wędzenie 
 

Wędzenie jest procesem gotowania, konserwowania lub aromatyzowania żywności, gdzie żywność 

poddawana jest działaniu dymu. Istnieją dwa rodzaje wędzenia. Wędzenie na gorąco jest zazwyczaj 

przeprowadzane w temperaturze 65 - 120ºC i stosuje się je dla ugotowanej żywności. Tutaj dym 

pochodzi z palącego się lub tlącego się drewna. Wędzenie na zimno jest zazwyczaj przeprowadzane w 

temperaturze 30 – 55 ºC i stosuje się je dla konserwowania lub aromatyzowania żywności. Tutaj dym 

pochodzi z tlącego się drewna, kondensatów dymu (płynny dym), tarcia i przegrzanej pary. Różne 

metody wytwarzania dymu opisano w Punktach od 4.2.5.1 do 4.2.5.5. 
 

Zawartości LZO w dymie zależy w dużej mierze od sposobu wytwarzania dymu. Wybrana metoda 

wpływa na emisje do powietrza, a tym samym na konieczność jego oczyszczania. Rodzaj wybranego 

dymu wpływa na smak. 



 

Spaliny z pieców wędzarniczych są spalane. Zużycie energii można ograniczyć za pomocą 

katalitycznego spalania i przez odzysk ciepła. 
 

Związki smoliste osadzają się na kijach i w komorach wędzarniczych. Kije czyszczone są w bębnie, 

który jest w nieustannym ruchu, gdzie kije mocno trą jeden o drugi, aby usunąć osady. Następnie usuwa 

się związki smoliste poprzez kontrolowane dostawy wody, a nie przy użyciu wody bieżącej. Związki 

smoliste osadzone w piecach lub korytach są gromadzone i traktowane jako odpady chemiczne, a więc 

nie przechodzą do oczyszczalni ścieków. 
 

Ramy wędzarnicze czyszczone są ręcznie przy użyciu ciśnieniowego urządzenia czyszczącego. Stosuje 

się komory do mycia, które gromadzą i recyrkulują wodę zawierającą detergenty. Odpływ można 

automatycznie skierować do oczyszczalni ścieków przy ostatnim płukaniu. Jako alternatywę, można 

zastosować tunel do mycia z wodą z drugiego etapu, ponownie wykorzystaną do wstępnego płukania. 
 

W Tabeli 4.19 przedstawiono wpływ na środowisko różnych metod wytwarzania dymu. 
 

 Emisje do 

powietrza 

Oczyszczanie 

powietrza 

Osady 

związków 

smolistych 

Czyszczenie (zużycie 

wody/zanieczyszczenia 

ścieków) 

Palenie 

drewna 

Duża zawartość 
LZO 

Wymagane Duża zawartość Zużyta woda i 
wytworzone ścieki w 
operacji czyszczenia 

Tlące się 

drewno 

Do 200 
składników 
chemicznych 

Wymagane Duża zawartość Zużyta woda i 
wytworzone ścieki w 
operacji czyszczenia 

Ciecz Zmniejszone w 
dużym stopniu, 
np. zapach / LZO 

Znacznie 
zmniejszone 

Brak osadów Zmniejszone 

Tarcie Zmniejszone Niewymagane Zmniejszone Zmniejszone, silne 
detergenty nie są 
wymagane 

Przegrzana 

para 

Zmniejszone Zmniejszone Zmniejszone Zmniejszone 

Tabela 4.19: Wpływ na środowisko różnych metod wytwarzania dymu 
 

4.2.5.1 Dym z palonego drewna 
 

Opis 

Urządzenia do wytwarzania dymu z palonego drewna zbudowane są z komory z generatorem dymu. W 

najprostszej operacji, produkty są zawieszone na półkach w komorze wędzarniczej, gdzie na jej dnie 

pali się pył drzewny lub wióry. Ogień jest odpowiednio zwilżany, aby zmaksymalizować produkcję 

dymu i uniknąć powstawania płomieni. Temperatura produktu dochodzi do około 30º C. Czas wędzenia 

może wynosić do 48 godzin. 
 

 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wywiewane powietrze z dużą zawartością LZO. Duże ilości substancji smolistych osadzają się w 

komorze wędzarniczej. 
 

Dane operacyjne 

Spalanie trocin wytwarza dym o dużej zawartości LZO. Stosuje się otwarte lub pół-otwarte systemy 

oraz wymagane są dostawy powietrza, tj. wykorzystuje się nadmiar powietrza, które należy oczyścić 

zanim zostanie uwolnione do atmosfery. 
 

Kiedy wykorzystuje się wióry do generowania dymu, zwykle zwiększa się dostawy powietrza i 

temperaturę. Powstaje więcej związków smolistych, co zwiększa potrzebę przeprowadzania operacji 

czyszczenia. W tym przypadku, dym również jest oczyszczany. 
 

W norweskim badaniu, program kontroli procesu wędzenia został zmieniony tak, aby można było 

uwzględnić zapotrzebowania dymu. Generator dymu został zamknięty przed zakończeniem procesu 



wędzenia. Dzięki temu zmniejszono zużycie wiórów z 8,9 do 3,6 kg na tonę wędliny, bez wpływu na 

jakość produktu. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w przetwórstwie mięsa i ryb. 
 

Literatura źródłowa 

[41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] 
 

 
4.2.5.2 Dym z tlącego się drewna 
 

Opis 

Dym z tlącego drewna składa się z dwóch faz, tj. rozproszonej fazy ciekłej, np. krople, i fazy gazowej. 

Faza ciekła zawiera cząsteczki dymu, które nie są uznawane za istotne w procesie wędzenia. Faza 

gazowa jest szczególnie ważna jeżeli chodzi o nadawanie smaku. 
 

Wędzenie może odbywać się na dwóch poziomach temperatury, tj. temperatury otoczenia do 30° C, lub 

w podwyższonej temperaturze, między 50 a 90º C. Ciepło z drewna tlącego nie jest wystarczające do 

podniesienia temperatury między 50 a 90º C, więc dodatkowe ciepło jest dostarczane za pomocą pary 

lub wymiennika ciepła. Czas trwania procesu wędzenia zależy od rodzaju produktu. Niektóre produkty 

wymagają wstępnego suszenia, suszenia lub dojrzewania między etapami wędzenia. Klimatyzowane 

powietrze, którego temperaturę i wilgotność zwiększa się przez rurociągi parowe lub grzejniki 

elektryczne, służy do sterowania operacją suszenia produktu. Produkt pozostaje w komorze od kilku 

godzin do kilku dni. Czas wędzenia produktu może wahać się od 15 minut do 4 godzin na fazę. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Faza gazowa zawiera do 200 chemicznych składników, z których nie wszystkie zostały 

zidentyfikowane. Obejmują one różne kwasy organiczne, aldehydy, ketony, alkohole i węglowodory 

wielopierścieniowe. Związki smoliste osadzają się w komorach wędzarniczych. 
 

Dane operacyjne 

Generatorem dymu może być mały piec, w którym wióry z twardego drewna lub trociny dodawane są 

powoli na złoże z tlącego się drewna lub na kratę ogrzewaną elektrycznie. Powietrze jest wdmuchiwane 

przez mały piec i przenosi dym do komory wędzarniczej, w której umieszczony jest produkt. Dym z 

komory przedostaje się do powietrza lub jest częściowo recyrkulowany. W bardziej zaawansowanych 

systemach, urządzenie może również zawierać klimatyzator, aby wentylować, chłodzić, ogrzewać lub 

nawilżać powietrze. W starszych typach pieców wędzenia na zimno, trociny są często spalane 

bezpośrednio na podłodze. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze przetwórstwa ryb i owoców morza, mięsa, sera oraz owoców i warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] 

 

4.2.5.3 Dym w płynie 
 

Opis 

Płynny dym powstaje w wyniku kondensacji dymu, który następnie poddawany jest destylacji 

frakcyjnej w celu zmniejszenia zawartości substancji smolistych i innych zanieczyszczeń. Otrzymany 

roztwór rozcieńcza się wodą i spryskuje się nim produkt. W niektórych przypadkach, jest on włączany 

do solanki i wstrzykiwany do produktu dla celów aromatyzujących. 
 

Zaletą takiej operacji jest to, że smak wędzonego produktu można osiągnąć bez wędzenia. Pozwala to 

ograniczyć zawartość składników dymu, które są szkodliwe dla zdrowia. Emisje dymu nie występują, a 

więc potrzeba oczyszczania powietrza jest znacznie zmniejszona. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone emisje do powietrza, np. zapachu lub LZO. Związki smoliste nie powstają w tej metodzie 

wędzenia. 



 

Dane operacyjne 

W Danii, przy wędzeniu/gotowaniu kiełbasek wiedeńskich, zarejestrowano, w piecach wyposażonych 

w płuczki, emisje 2 - 3 mln jednostek uciążliwego zapachu na partię. Natomiast, przy zastosowaniu 

płynnego dymu w piecu, odnotowano 100 000 jednostek uciążliwego zapachu (nie opublikowane 

wyniki, DMRI). Można zatem przyjąć, że uciążliwy zapach można wyeliminować za pomocą płynnego 

dymu.  Jednakże należy podkreślić, że płynny dym nadaje smak inny niż smak w tradycyjnych 

procesach wędzenia. Nie zawsze jednak taki produkt jest akceptowany przez klientów, właśnie ze 

względu na smak lub zapach. Nie będzie więc zawsze możliwe zastosowanie płynnego dymu w 

przetwórstwie produktów mięsnych. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze przetwórstwa ryb i owoców morza, mięsa, sera oraz owoców i warzyw. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie mięsa, np. w produkcji kiełbasek wiedeńskich. 
 

Literatura źródłowa 

[41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] 
 

4.2.5.4   Dym w wyniku tarcia 
 

Opis 

Dym jest generowany w wyniku tarcia między drewnem a szybko obracającym się wałkiem, co 

prowadzi do pirolizy. Dym jest łagodny i prawie nie zawiera związków rakotwórczych. Proces ten 

można przeprowadzić w zamkniętym systemie z recyrkulacją tak, aby korzystanie z dopalaczy dymu 

wędzarniczego lub innych systemów czyszczenia nie było konieczne. Dzięki tej metodzie możliwa jest 

bardziej precyzyjna kontrola ilości generowanego dymu poprzez zmianę ciśnienia między tarczami a 

drewnem. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. Zmniejszenie zanieczyszczeń ścieków. Zmniejszenie produkcji 

związków smolistych. 
 

Dane operacyjne 

Zarejestrowano oszczędności energii w wysokości 50% zużytej energii. Zastosowanie łagodnego dymu 

powoduje, że osady w komorze wędzarniczej są mniejsze niż 10% osadów wytworzonych z dymu z 

wiórów. Czyszczenie jest więc o wiele łatwiejsze, a stosowanie silnych detergentów nie jest wymagane. 

Ścieki zawierają mniej związków organicznych, a woda jest oszczędzana ze względu na dłuższe 

odstępy między operacjami czyszczenia. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze przetwórstwa ryb i owoców morza, mięsa, sera oraz owoców i warzyw. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie ryb. 
Literatura źródłowa 

[41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] 
 

4.2.5.5  Dym z przegrzanej pary 
 

Opis 

Piroliza wiórów lub zrębów drewna może być przeprowadzona poprzez przepuszczenie przegrzanej 

pary przez wióry z drewna, która przenosi dym i nadaje smak produktom. Zmniejsza to liczbę 

związków w dymie, a także umożliwia ograniczenie nadmiaru powietrza do minimum. Nadmiar pary 

można skondensować, a więc ilość emitowanych spalin jest niska. Czyszczenie jest łatwiejsze ze 

względu na mniejszą ilość osadów związków smolistych w komorze wędzarniczej. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone emisje do powietrza. Zmniejszenie produkcji związków smolistych. 
 
 



Zastosowanie 

Stosowane w sektorze przetwórstwa ryb i owoców morza, mięsa, sera oraz owoców i warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] 
 

 

4.2.6 Gotowanie 
 

W procesie gotowania, w sektorze spożywczym, stosuje się różne techniki. Techniki te opisane są w 

Punktach od 4.2.6.1 do 4.2.6.6. Techniki te mają swoje zastosowanie w procesie gotowania, np. mięsa i 

ryb przed puszkowaniem, butelkowaniem lub umieszczaniem w słoikach (zob. Rozdział 4.2.8). 
 

 

4.2.6.1 Woda do gotowania w łaźni wodnej 
 

Opis 

Łaźnia wodna pozwala uzyskać najlepszą jednorodność ogrzewania. Zanurzenie w gorącej wodzie 

powoduje utratę wagi oraz uwalnianie tłuszczy i białek do wody. Tłuszcze i białka mogą zostać 

zebrane, aby odzyskać produkty uboczne i zapobiec zanieczyszczaniu ścieków. Zwiększa to również 

możliwość ponownego wykorzystania wody do gotowania. Ponowne wykorzystanie wody do 

gotowania może być zwiększone poprzez zastosowanie systemów membranowych do oczyszczenia 

wody. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie wody. Zmniejszenie zanieczyszczeń ścieków. Odzysk produktów ubocznych z 

wody do gotowania. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

W procesie gotowania w łaźniach wodnych, wymagane są duże nakłady energii i wody. 
 

Dane operacyjne 

Stwierdzono, że po operacji gotowania ryb, około 3 – 4 g oleju/kg tłustych ryb dostaje się do wody. 

Produkty uboczne, np. kwasy tłuszczowe i aromaty mogą być odzyskane z wody w operacji gotowania. 
 

Wykorzystanie łaźni wodnych w operacji gotowania mięsa, przed puszkowaniem, powoduje 

powstawanie ścieków zanieczyszczonych tłuszczem, białkiem i fragmentami mięsa. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, np. w przetwórstwie mięsa, ryb, owoców morza i 

warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[89, Wkład Włoski, 2001, 134, AWARENET, 2002] 

 

4.2.6.2 Łaźnia wodna wykorzystująca wodę zamiast solanki 
 

Opis 

Gotowanie w wodzie zamiast w solance zmniejsza zasolenie ścieków. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zasolenie ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Gotowanie w solance może być wymagane przez niektóre receptury. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, np. w przetwórstwie mięsa, ryb, owoców morza i 

warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 



4.2.6.3 Piec z płaszczem wodnym 
 

Opis 

Piece z płaszczem wodnym pozwalają na równomierne ogrzewanie oraz zużywają mniej wody i energii 

niż łaźnie wodne. Woda z płaszcza wodnego i nasycona para z odbieralnika, w dolnej części pieca, 

działają jednocześnie. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody i energii, w porównaniu do łaźni wodnych.  
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii, np. produkcja pary. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, np. w przetwórstwie mięsa, ryb, owoców morza i 

warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 

 

4.2.6.4 Łaźnia parowa 
 

Opis 

Łaźnie parowe podobne są do pieców z płaszczem wodnym, ale nie są wyposażone w płaszcz wodny. 

Ciepło pochodzi z wytwarzanej pary w wyniku podgrzewania wody w odbieralniku. Gotowanie przy 

użyciu pary zmniejsza zużycie wody, produkcję ścieków i zanieczyszczenia. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie wody. Zmniejszenie produkcji ścieków i emisji zanieczyszczeń. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii, np. produkcja pary. 
 

Dane operacyjne 

Wykorzystanie łaźni parowych w operacji gotowania mięsa i ryb, przed puszkowaniem, powoduje 

powstawanie ścieków zanieczyszczonych tłuszczem, białkiem i fragmentami mięsa. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, np. w przetwórstwie mięsa, ryb, owoców morza i 

warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[89, Wkład Włoski, 2001, 134, AWARENET, 2002] 

 

4.2.6.5 Piec z gorącym powietrzem 
 

Opis 

W piecach z gorącym powietrzem, zachodzi recyrkulacja gorącego powietrza, które przechodzi przez 

wymienniki ciepła. Zawierają one również wlot pary do kontroli wilgotności na powierzchni żywności. 

Piece z gorącym powietrzem rozprowadzają ciepło równomiernie, w porównaniu do innych, więc czas i 

temperatura gotowania mogą zostać zmniejszone, co obniża zużycie energii. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, np. w przetwórstwie mięsa, ryb i warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 
 



4.2.6.6 Piec mikrofalowy 
 

Opis 

W piecach mikrofalowych, żywność jest podgrzewana w wyniku przepuszczania przez nią mikrofal. 

Ciepło wytworzone wewnątrz żywności ułatwia jej szybkie gotowanie. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, np. w przetwórstwie mięsa, ryb, owoców morza i 

warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002, 231, Oxford University Press, 2002] 
 

 

4.2.7 Smażenie 
 

4.2.7.1 Recyrkulacja i powtórne spalanie spalin 
 

Opis 

Emisje do powietrza zależą od temperatury smażenia, np. wysoka temperatura smażenia 180 - 200° C 

spowoduje szybsze powstawanie produktów rozpadu oleju niż smażenie w niższych temperaturach. 

Powietrze znad smażalnicy jest wydmuchiwane i odprowadzane. To wydmuchiwane powietrze zawiera 

LZO i może być przyczyną skarg związanych z emisją uciążliwych zapachów. Odzysk oleju i ciepła 

oraz recyrkulacja gazów spalinowych do palnika minimalizuje te emisje. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone emisje do powietrza, np. zapach. Odzysk oleju. Odzysk energii. Recykling spalin. 
 

Dane operacyjne 

Na przykład, podczas kontroli procesu smażenia chipsów, zapewnienie, że proces smażenia kończy się, 

gdy końcowa zawartość wilgoci osiąga wartość krytyczną od 1 - 2%, prowadzi do minimalizacji emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto, w celu oszczędności energii, wymienniki ciepła montowane są 

w okapie smażalnicy. 
 

Rysunek 4.11 ilustruje system odzysku ciepła i oleju stosowany w smażalnicy. 



 

 
 

Rysunek 4.11: Odzysk ciepła i oleju: wymienniki ciepła montowane w okapie smażalnicy 
 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze przetwórstwa ryb, mięsa i drobiu oraz smażenia ziemniaków. 
 

Literatura źródłowa 

[85, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

 

4.2.8 Konserwowanie w puszkach, butelkach i słoikach 
 

4.2.8.1 Unikanie gotowania przed zakonserwowaniem w puszkach, butelkach i 
słoikach, jeśli żywność można ugotować podczas sterylizacji 
 

Opis 

Przed zakonserwowaniem żywności w puszkach, butelkach i słoikach, żywność można ugotować przed 

umieszczeniem jej w opakowaniach. Łaźnie wodne, parowe, piece z płaszczem wodnym, z gorącym 

powietrzem lub piece mikrofalowe stosowane są w operacji gotowania wstępnego (zob. Punkty 4.2.6 do 

4.2.6.6). Gotowanie wstępne nie jest konieczne, jeśli żywność można ugotować podczas sterylizacji 

(zob. Punkty 4.2.8.4 i 4.2.8.5). 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. Zmniejszenie produkcji ścieków i emisji zanieczyszczeń. 
 

Dane operacyjne 

W sektorze rybnym, duże i średniej wielkości ryby są gotowane, np. przed puszkowaniem. Małe ryby, 

takie jak sardynki, konserwowane są w puszkach w całości, a następnie są gotowane podczas 

sterylizacji. Okoliczności, które pozwalają uniknąć gotowania wstępnego, a które umożliwiają 

gotowanie podczas sterylizacji, zależą od takich czynników jak wielkość kawałków żywności, wielkość 

puszek, butelek i słoików, receptura, zapewnienie jakości produktu i długość czasu sterylizacji. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, gdzie żywność przeznaczona do zakonserwowania 

jest ugotowana. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 

 



4.2.8.2 Automatyczne napełnianie wraz z recyklingiem wycieków 
 

Opis 

Dla żywności, która jest konserwowana w cieczy, stosuje się automatyczne systemy napełniania do 

przyprawiania, które wykorzystują recykling rozlanych płynów, takich jak sosy, solanka lub olej, w 

zamkniętym obiegu. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Jeśli gorąca woda może być ponownie wykorzystana, zmniejsza się w ten sposób zużycie wody i 

energii. Zmniejszenie zanieczyszczeń ścieków. 
 

Dane operacyjne 

W produkcji konserw rybnych, puszki wypełnione są solanką, sosem lub olejem. Płyny z przyprawami 

mogą zostać rozlane, co jest źródłem zanieczyszczeń w ściekach, a także wiąże się z niewystarczającym 

wykorzystaniem przetwarzanych materiałów jeśli nie są odzyskiwane. Zanieczyszczenia wody, np. w 

sterylizatorze, z powodu rozlanego materiału na ściankach puszek zmniejszają możliwość ponownego 

wykorzystania tej wody. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, np. do konserwowania mięsa, ryb, skorupiaków, 

mięczaków i warzyw w puszkach, butelkach i słoikach. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia wody i oszczędności związane z uzdatnianiem ścieków. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 

 

4.2.8.3 Odzysk oleju z operacji mycia puszek, butelek i słoików 
 

Opis 

Wypełnione puszki, butelki i słoiki należy umyć wodą z detergentami, aby usunąć wszystkie treści, 

które są wydzielone podczas napełniania, takie jak sosy, solanki lub olej. Ilość zużytej wody będzie 

zależała od sposobu w jaki puszki, butelki i słoiki oraz żywność były przeładowywane. Olej unoszący 

się na powierzchni można odzyskać podczas czyszczenia zbiorników. Zwiększa to możliwość 

recyklingu roztworu wody z detergentami i zmniejsza zanieczyszczenie ścieków. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody i produkcji ścieków. 
 

Zastosowanie 

Stosowane przy czyszczeniu puszek, butelek i słoików wypełnionych olejem roślinnym, żywnością, 

która zawiera tłuszcz lub olej, lub która jest konserwowana w oleju. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia wody i oszczędności związane z uzdatnianiem ścieków. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 

4.2.8.4 Sterylizacja serii po wypełnieniu puszek, butelek i słoików 
 

Opis 

Wypełnione i szczelnie zamknięte puszki, butelki i słoiki są umieszczane w koszach w sterylizatorze, 

np. serie umieszczane są w autoklawach i podgrzewane do określonej temperatury, w określonym 

czasie, aby zapewnić właściwą sterylizację i konserwację produktu. Niektóre produkty mogą być 

gotowane w trakcie tego procesu. Po sterylizacji puszki, butelki i słoiki są chłodzone do 25 – 35º C 

wodą chlorowaną. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody i produkcji ścieków. 



Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Ścieki mogą zawierać śladowe ilości oleju, sosów i solanek po sterylizacji, w przypadku gdy pojemniki 

nie zostały wcześniej właściwie oczyszczone. 
 

Dane operacyjne 

Autoklawy z urządzeniami do magazynowania wody są wykorzystywane w celu zminimalizowania 

zużycia wody. Ponadto, woda jest recyrkulowana w celu chłodzenia puszek oraz ponownie 

wykorzystana w operacjach czyszczenia, gdy nie można jej już użyć do sterylizacji. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, np. do konserwowania mięsa, ryb, skorupiaków, 

małż, warzyw, mleka, piwa i oleju. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 

 

4.2.8.5 Ciągła sterylizacja po wypełnieniu puszek, butelek i słoików 
 

Opis 

Ciągła sterylizacja pozwala na dokładną kontrolę warunków procesu dzięki czemu produkowane są 

bardziej jednolite wyroby. Ta metoda prowadzi do stopniowych zmian ciśnienia wewnątrz puszek, 

butelek i słoików. Tutaj uszczelnienia są mniej obciążone, w porównaniu z urządzeniami do sterylizacji 

serii. Sterylizatory o przepływie ciągłym, np. kuchenko-chłodziarki, mogą mieć nieznacznie różne 

konstrukcje i rozmiary, ale działają w sposób ciągły. Niektóre modele mogą pomieścić do 25 000 

puszek, butelek lub słoików. Są one transportowane na przenośniku przez trzyczęściowy tunel. W 

każdej części utrzymywane jest inne ciśnienie do podgrzewania, sterylizacji i chłodzenia. Żywność 

może być gotowana w trakcie podgrzewania i sterylizacji. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. Ograniczenie wytwarzania ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Ścieki mogą zawierać śladowe ilości oleju, sosów i solanek po sterylizacji, w przypadku gdy puszki, 

butelki i słoiki nie zostały wcześniej właściwie oczyszczone. 
 

Dane operacyjne 

Stosowanie sterylizatora z ciągłym przepływem, np. kuchenko-chłodziarka, pozwala na ponowne 

wykorzystywanie wody w sposób ciągły. Jest ona również dodawana, w miarę potrzeby, aby zastąpić 

minimalne straty parowania, a tym samym kontrolować ilość wody i zużycie energii. Woda jest 

ponownie wykorzystana w operacjach czyszczenia, gdy nie można jej już użyć do sterylizacji. 
 

Główne wady ciągłej sterylizacji to duże ilości przetwarzanego materiału, które można utracić w 

przypadku gdyby doszło do awarii. Mogą również pojawić się problemy z korozją metalu i 

zanieczyszczenia spowodowane przez ciepłolubne bakterie, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie 

środki zapobiegawcze. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym, np. do konserwowania mięsa, ryb, skorupiaków, 

małż, warzyw, mleka, piwa i oleju. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002, 232, Fellows P J,] 

 

4.2.9   Parowanie 
 

W procesach parowania i suszenia, w sektorze spożywczym, zużywa się najwięcej energii. W 

niektórych instalacjach, złożone kombinacje różnych technik stosuje się w poszczególnych operacjach 

jednostkowych. Operację parowania stosuje się w celu zwiększenia zawartości substancji stałych w 

cieczy. Operacja ta jest czasem wstępnym etapem przed operacją suszenia. Może być przeprowadzana 

przy użyciu wielu różnych technik. Dla odparowania wody, nakład energii wynosi 0,611 kWh/kg (2,2 



MJ/kg). W praktyce, nakład energii zależy od zastosowanej metody parowania i rodzaju użytej suszarki. 

Ilość zużytej energii waha się od 0,556 – 0,972 kWh/kg (2,0 – 3,5 MJ/kg). Zużycie energii w 

operacjach parowania można zmniejszyć poprzez zwiększenie zawartości suchej masy mokrego 

produktu. Można to osiągnąć dzięki wstępnemu odparowaniu lub za pomocą specjalnych urządzeń 

odwadniających, takich jak prasy lub wirówki. Suszarki parowe wielostopniowe nie wymagają dużych 

nakładów energii (zob. Punkt 4.7.5.8). Gazy spalinowe z procesów spalania w elektrociepłowniach 

(CHP) (zob. Punkt 4.2.13.1.1) są czasami wykorzystywane do suszenia produktów. W ten sposób 

zmniejsza się zużycie energii. 
 

Parowniki ociekowe stosowane są w operacjach parowania jedno lub wielostopniowego. Są to długie, 

cylindryczne konstrukcje wykonane ze stali nierdzewnej. Ciecz wprowadza się przez górną część 

parownika. Cienka warstwa cieczy spływa w dół po wewnętrznej powierzchni podgrzewanych rur lub 

płyt, które są częścią parownika. Na Rysunku 4.12 przedstawiono zasadę działania parownika 

ociekowego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4.12: Zasada działania parownika ociekowego 

[39, Milchwirtschaft Verband der Deutschen (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 2001]. 
 

Układ systemu parowania przedstawiono na Rysunku 4.13. 



 

 
 
 
 

Litery A i B w parowniku 4 odnoszą się do jednoczesnego odparowywania dwóch strumieni 
produktów z różną wsadową lub wylotową zawartością suchej masy 
 

Rysunek 4.13: Odparowanie mleka za pomocą parownika ociekowego 
 

 

4.2.9.1 Parowanie wielostopniowe 
 

Opis 

Wyróżnia się parowniki jednostopniowe lub wielostopniowe, gdzie kilka parowników działa 
jednocześnie. Każdy parownik to jeden stopień. W systemach wielostopniowych, produkt wyjściowy z 

jednego stopnia stanowi produkt wsadowy dla drugiego, a para o wysokiej temperaturze, która została 

usunięta z jednego stopnia jest używana do podgrzewania produktu o niższej temperaturze w kolejnym 

stopniu. 
 

Powierzchnie parownika są ogrzewane parą, która jest wtryskiwana przez górną część parownika. 

Stosuje się tutaj świeżą parę lub gazy spalinowe z innych operacji, aby wytworzyć parę wodną z cieczy 

z pierwszego stopnia. Jest to przykład ponownego wykorzystania lub odzysku energii. 
 

Odparowana woda zawiera jeszcze dość energii, aby być źródłem ciepła w następnych etapach procesu. 

Próżnia jest stosowana w parownikach wielostopniowych w etapie wrzenia wody. Przetwarzana ciecz 

przechodzi przez szereg parowników, a więc poddawana jest wielostopniowemu odparowywaniu. W 

ten sposób, jedna jednostka pary podana w pierwszym parowniku może usunąć około 3 do 6 jednostek 

wody z cieczy. Oszczędności energii rosną wraz ze wzrostem liczby parowników. Parowniki pracują 

seryjnie do siedmiu etapów, ale najczęściej jest ich od trzech do pięciu. W końcowej fazie, parę 

kondensuje się przez chłodzenie z wodą chłodzącą. Czasami para może być odprowadzana z parownika 

i ponownie użyta jako źródła ciepła w innych procesach technologicznych. 
 

Aby osiągnąć większą wydajność pary, para opuszczająca każdy etap parowania może być 

kompresowana (zob. Punkt 4.2.9.2) w celu zwiększenia jej energii, zanim zostanie użyta jako czynnik 

grzewczy w kolejnych etapach. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii, np. poprzez wprowadzenie pary z jednego do drugiego etapu parownika, 

w którym temperatura jest niższa od poprzedniego. 



 

Dane operacyjne 

Ze względu na to, że ciepło jest wykorzystywane do następnego etapu parowania, parowniki 

wielostopniowe pozwalają na oszczędzanie energii. W parownikach jednostopniowych odzysk ciepła 

nie jest możliwy. 
 

Nakład pary w jednostopniowych parownikach waha się od 1,2 do 1,4 ton pary na tonę odparowanej 

wody. Tabela 4.20 przedstawia porównanie danych dotyczących zużycia energii dla różnej liczby 

parowników przy zastosowaniu TVR (Thermal Vapour Recompression - Termiczna Rekompresja Pary) 

(zob. Punkt 4.2.9.2.2). Dalsze oszczędności energii można osiągnąć dzięki MVR (Mechanical Vapour 

Recompression - Mechaniczna Rekompresja Pary) (zob. Punkt 4.2.9.2.1), co również pokazano w 

tabeli. 
 

Typ parownika Całkowite zużycie energii 

(kWh/kg odparowanej wody) 

TVR 3 stopniowy 0,140 

TVR 4 stopniowy 0,110 

TVR 5 stopniowy 0,084 

TVR 6 stopniowy 0,073 

TVR 7 stopniowy 0,060 

MVR jednostopniowy 0,015 
 

Tabela 4.20: Porównanie wydajności wielostopniowych parowników w przemyśle mleczarskim 
 

 

W sektorze przetwórstwa cukru, sok cukrowy powstający w operacji oczyszczania zawiera 15% suchej 

masy. Należy ją usunąć, aby móc ekstrahować cukier. Proces parowania sprawia, że zawartość suchej 

masy wzrasta z 15 do więcej niż 68 %. Opiera się on na zasadzie wymiany ciepła między sokiem 

cukrowym a parą produkowaną w kotle. W parownikach wielostopniowych zachodzi wymiana ciepła 

między sokiem cukrowym i parą o niskim ciśnieniu. Para uzyskana z soku cukrowego przy pierwszej 

wymianie jest recyklingowana. W praktyce, para o niskim ciśnieniu z generatora jest kondensowana po 

wymianie ciepła i wraca zasilając kocioł. W takiej samej wymianie, część wody z soku cukrowego 

wyparowuje, a para powstająca w ten sposób ogrzewa drugi stopień parownika, w którym nowa partia 

wody wyparowuje. Te same procesy zachodzą w kolejnych etapach. Operację można powtarzać aż do 

sześciu razy. Obniżający się poziom ciśnienia i temperatura z jednego stopnia do drugiego pozwala na 

kilkukrotne przeprowadzenie operacji przy mniej więcej takich samych nakładach energii. 
 

W przykładowej mleczarni produkuje się suszone produkty mleczne, produkty świeże, półtwarde sery i 

masło. Całkowita ilość przetworzonego mleka w 2000 roku wyniosła około 321 000 litrów, a całkowita 

produkcja mleka i serwatki w proszku wyniosła około 19 000 ton. W tej mleczarni, zastosowano 

zarówno parownik jednostopniowy jak i pięciostopniowy parownik ociekowy. Pojemność wsadowa 

parownika jednostopniowego wynosi 30 000 l / h. Stosuje się tutaj MVR dla wstępnej koncentracji oraz 

TVR dla koncentracji właściwej. Pojemność wsadowa parownika pięciostopniowego wynosi 22 000 l / 

h. Stosuje się tutaj TVR dla wstępnej koncentracji i dla koncentracji właściwej. Oszczędności energii 

osiągnięto dzięki zastosowaniu parownika pięciostopniowego. 
 

Zastosowanie 

Zastosowanie w przemyśle cukrowniczym, w przetwórstwie skrobi, w operacjach koncentracji soku 

pomidorowego, jabłkowego i z owoców cytrusowych oraz w operacjach odparowania mleka i serwatki. 
 

 

 

Literatura źródłowa 

[39, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 2001, 

61, CEFS, 2001, 65, Niemcy, 2002] 
 

 

4.2.9.2 Kompresja/rekompresja pary 
 

Poprzez kompresję oparów, można znacznie ograniczyć zapotrzebowanie na energię w procesach 

koncentracji, w sektorze spożywczym. Na przykład, w operacji warzenia brzeczki w browarach, para 

wodna jest wydzielana, gdy roztwór jest koncentrowany w wyniku kondensacji. Ciepło dostarczane do 



odparowania wody i koncentracji roztworu, można odzyskać przez kondensację wydzielanej pary 

wodnej. Najczęściej stosowane kompresory to kompresory rotacyjne, śrubowe, kompresory 

promieniowe turbo i dmuchawy. 
 

Aby wykorzystać ciepło kondensacji zawarte w parze w celu dostarczenia dodatkowego ciepła dla 

procesu koncentracji, kondensacja pary musi odbywać się w temperaturze wyższej niż temperatura 

wrzenia. Podnosząc temperaturę kondensacji, para jest kompresowana o 0,1 - 0,5 bar (0,1 - 0,5 hPa). 

Wymiennik ciepła jest następnie wykorzystywany do zwrotu ciepła kondensacji ze skompresowanej 

pary wodnej do jednostki koncentracji. 
 

Oprócz energii potrzebnej do napędu kompresora, inne nakłady energii nie są wymagane. Stosunek 

odzyskanej energii do wkładu energii, tj. wartość wydajności, może wynosić nawet 40. Oprócz 

oszczędności energii i zmniejszenia kosztów energii, innym ważnym powodem kondensacji pary jest 

zmniejszenie emisji zapachu. 
 

Możliwości instalacji technik kompresji pary w dużej mierze zależą od kosztów inwestycji i zwrotu z 

inwestycji związanego z niższymi kosztami eksploatacji. Różne i zmieniające się koszty energii w 

różnych krajach mogą mieć wpływ na tę decyzję. Niektóre sektory działają sezonowo, np. 50 dni w 

przypadku pomidorów, a zatem długość kampanii jest również istotnym czynnikiem. 
 

 
4.2.9.2.1 Mechaniczna rekompresja pary (MVR) 
 

Opis 

Zagęszcona para jest skompresowana przez sprężarkę mechaniczną i ponownie wykorzystywana jako 

źródło ciepła. Ciepło utajone jest wyższe niż moc sprężarki, co prowadzi do osiągnięcia wysokiego 

współczynnika wydajności (COP). Przy MVR, cała para jest skompresowana, a więc osiąga się wysoki 

stopień odzysku ciepła. System jest napędzany energią elektryczną, ale w końcowym etapie wymagane 

jest ogrzewanie parą dla uzyskania wysokich temperatur. Wyróżnia się dwa rodzaje sprężarek, tj. 

wentylatory i wysokoprędkościowe turbiny. W praktyce, wentylator jest najbardziej 

rozpowszechnionym typem sprężarki, ponieważ ma lepszą wydajność energetyczną. Zasadę działania 

systemu MVR przedstawia Rysunek 4.14. 

 

 
Rysunek 4.14: Zasada działania mechanicznych rekompresorów pary (MVR) 
 

 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone emisje zapachów. Zmniejszone zużycie energii w porównaniu do TVR (zob. Punkt 

4.2.9.2.2). Zmniejszenie zapotrzebowania na operacje czyszczenia ze względu na mniejszą ilość 

osadów ze spalanych produktów. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Energia elektryczna jest niezbędna do zasilania kompresorów pary. MVR generuje hałas, więc 

wymagana jest izolacja akustyczna. 



 

Dane operacyjne 

Zużycie energii w parowniku MVR wynosi około 10 kWh / t odparowanej wody z nieznaczącym 

zużyciem pary. Cała para jest rekompresowana, a nie tylko jej część, jak w przypadku parowników 

TVR, a więc uzyskuje się wyższy stopień odzysku ciepła. Ponadto, wymagana jest niższa temperatura 

parowania, co oznacza mniejsze zużycie produktu. W Tabeli 4.20 pokazano, że większe oszczędności 

energii wiążą się z zastosowaniem systemów MVR, a nie TVR. 
 

W przykładowej japońskiej mleczarni zastosowano ulepszony proces przetwórstwa mleka w proszku. 

Zainstalowano czterostopniowe parowniki MVR, które zastąpiły istniejący czterostopniowy parownik 

TVR. Gdy system MVR został przyjęty, koniecznym było utrzymanie wydajności parownika oraz 

zapobieżenie spalaniu mleka i zanieczyszczeniom powierzchni rur przewodzących ciepło w parowniku. 

Zainstalowano również parownik ociekowy oraz zautomatyzowany system kontroli parametrów pracy, 

np. natężenie przepływu, temperatury i ciśnienia. Parownik MVR działał z powodzeniem przy 

przeprowadzaniu przeglądów co 2 lata. Oszczędności w kosztach eksploatacji wyniosły 75%, głównie 

ze względu na zmniejszenie zużycia pary. Rysunek 4.15 ilustruje schemat budowy czterostopniowego 

rekompresora MVR. 
 
 
 
 
 

Rysunek 4.15: Schemat technologiczny czterostopniowego rekompresora MVR do odparowania mleka 
 

 

W przykładowej mleczarni w Finlandii, system MVR wyprowadza całą parę z parownika i kompresuje 

ją przy pomocy energii mechanicznej, przed wpuszczeniem jej do parownika. Energia cieplna nie jest 

dostarczana, z wyjątkiem pary wymaganej przy rozruchu. Energia elektryczna jest wymagana tylko do 

działania parownika. W tej instalacji, w systemie MVR można odparować 100 - 125 kg wody za 

pomocą 1 kW energii. 
 

W przykładowym browarze w Niemczech, system kondensacji pary odprowadza wrzącą parę 

wytworzoną w operacji gotowania brzeczki z kadzi wirowej typu whirlpool i kompresuje ją za pomocą 

MVR. Skompresowana para jest ponownie wykorzystywana jako czynnik grzewczy dla procesu 

wrzenia. Korzyści z kondensacji pary obejmują redukcję strat ciepła i wody, poprawę bilansu gorącej 

wody w trakcie procesów i redukcję emisji uciążliwego zapachu. Około 1/3 energii elektrycznej 

zużywanej przez warzelnie jest stosowana do napędzania systemów kompresowania pary. 
 

Zastosowanie 

Zastosowanie w przemyśle cukrowniczym, w przetwórstwie skrobi, w operacjach koncentracji soku 

pomidorowego, jabłkowego i z owoców cytrusowych, w piwowarstwie oraz w operacjach odparowania 

mleka i serwatki. Większość nowych parowników posiada system MVR. 

 
 



Ekonomia 

Ponieważ systemy MVR są napędzane energią elektryczną, a nie parą, koszty eksploatacyjne są 
znacznie niższe, w porównaniu do TVR. Na przykład, koszty eksploatacyjne trzystopniowego 

parownika MVR są o połowę niższe niż w przypadku konwencjonalnych siedmiostopniowych 

parowników TVR. Różnica w kosztach bieżących dla MVR i TVR zwiększa się wraz ze wzrostem 

pojemności parownika, jak pokazano na Rysunku 4.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rysunek 4.16: Porównanie kosztów operacyjnych mechanicznych i termicznych rekompresorów pary 

(MVR i TVR) 
 

 

W przykładowej japońskiej mleczarni, koszt nowego parownika MVR wyniósł 1,5 mln EUR, w 

porównaniu z kosztem 1,3 mln EUR nowego parownika TVR. Przy stopniu parowania 30 t/h, roczne 

koszty eksploatacji parownika MVR wyniosły 175 000 EUR, w porównaniu do wcześniejszych 

rocznych kosztów eksploatacyjnych 680 000 EUR dla parownika TVR. Osiągnięto oszczędności na 

poziomie prawie 75%. 
 

Przykładowe zakłady 

Mleczarnie w Japonii i Finlandii i duży browar w Niemczech. 
 

Literatura źródłowa 

[39, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 2001, 

42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001, 65, Niemcy, 2002, 70, UNEP, et al., 2000, 128, CADDET 

Energy Efficiency [Wydajność Energetyczna], 1992] 
 
 
4.2.9.2.2 Termiczna rekompresja pary (TVR) 
 

Opis 

W systemach TVR korzysta się z kompresorów z wtryskiem pary do kompresji pary. Kompresory z 

wtryskiem pary mogą mieć stałe lub zmienne dysze wtryskowe. Energia cieplna potrzebna do kompresji 

to żywa para z kotła. 
 

Żywa para przechodzi przez dyszę wtryskową i osiąga poziom ciśnienia pary odbiorczej. Para wodna 

jest wydzielana na skutek różnic w prędkości. Żywa para i para wodna są mieszane w komorze 

mieszania. Zmiana przysłony przepływu w dyfuzorze określa ciśnienie, pod którym para mieszana 

opuszcza kompresor z wtryskiem pary. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszona emisja zapachów. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 



Zwiększone zużycie energii w porównaniu do MVR. 
 

Dane operacyjne 

W porównaniu do MVR, korzyści płynące z zastosowania TVR to brak części ruchomych w jego 

budowie oraz większa niezawodność eksploatacji. TVR pozwala na długi cykl produkcji i zmniejszenie 

częstotliwości operacji czyszczenia. 
 

Zastosowanie 

Zastosowanie w przemyśle cukrowniczym, w przetwórstwie skrobi, w operacjach koncentracji soku 

pomidorowego, jabłkowego i z owoców cytrusowych, w piwowarstwie oraz w operacjach odparowania 

mleka i serwatki. 
 

Ekonomia 

Niższa cena nabycia, ale wyższe koszty eksploatacyjne niż dla MVR. 
 

Literatura źródłowa 

[39, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 2001, 

65, Niemcy, 2002, 128, CADDET Energy Efficiency [Wydajność Energetyczna], 1992] 
 

 

4.2.10 Chłodzenie 
 

Dalsze informacje dostępne są w “Chłodzenie BREF” [67, WE, 2001]. 
 

 

4.2.10.1 Wykorzystanie płytowego wymiennika ciepła do wstępnego chłodzenia wody 
lodowej amoniakiem 
 
Opis 

Woda lodowa jest stosowana jako czynnik chłodzący, np. do chłodzenia mleka i warzyw. Ilość energii 

zużywanej do produkcji wody lodowej można zmniejszyć poprzez zainstalowanie płytowego 

wymiennika ciepła w operacji wstępnego chłodzenia wracającej wody lodowej z amoniakiem, przed 

ostateczną operacją chłodzenia w zbiorniku wody lodowej z parownikiem. Temperatura odparowania 

amoniaku jest wyższa w chłodnicy płytowej niż w przypadku wykorzystywania parowników, tj. -1,5º C 

zamiast -11,5° C. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wykorzystanie amoniaku wiąże się z ryzykiem bezpieczeństwa. Wyciekom można zapobiec poprzez 

właściwą konstrukcję, eksploatację i konserwację. 
 

Dane operacyjne 

Wydajności istniejącego systemu z wodą lodową może być zwiększona bez konieczności zwiększenia 

wydajności kompresora poprzez instalacje chłodni płytowej dla wstępnego chłodzenia powracającej 

wody lodowej. 
 

W przykładowej mleczarni, dzięki systemowi wstępnego chłodzenia zaoszczędzono prawie 20% energii 

elektrycznej po zainstalowaniu go w istniejącym systemie wody lodowej. 
 

Zastosowanie 

Ten system chłodzenia jest powszechnie stosowany w nowych instalacjach, ale może być także 

stosowany w instalacjach już istniejących. 
 

Ekonomia 

Cena zależy od istniejącego systemu wody lodowej i wydajności. W przykładowej mleczarni np. koszty 

inwestycji oszacowano na około 50 000 EUR, włączając koszty chłodnicy płytowej, pompy, zaworów, 

regulatorów, rurociągów i instalacji. 
 
 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 



Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i/lub poprawa wydajności chłodniczej, bez konieczności 

inwestowania w nowy zbiornik z wodą lodową. 
 

 

Przykładowe zakłady 

Mleczarnia w Szwecji. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001], 
 
 

4.2.10.2 Wykorzystanie zimniej wody z jeziora lub rzeki do wstępnego schłodzenia 
wody lodowej 
 

Opis 

Woda lodowa jest stosowana jako czynnik chłodzący, np. do chłodzenia mleka i warzyw. Zimna woda z 

jeziora lub rzeki może być wykorzystana do wstępnego schłodzenia wody lodowej. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zużycie energii elektrycznej jest do pewnego stopnia zmniejszone, w zależności od temperatury wody 

w rzece. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Energia elektryczna jest niezbędna do wpompowania wody do chłodni kominowych. Woda z rzeki 

wraca nieskażona o lekko podwyższonej temperaturze. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowej mleczarni, zimna woda z rzeki jest wpompowywana do chłodni kominowej, gdzie 
ciepła woda z zamkniętego systemu wody lodowej jest wstępnie chłodzona przed ostatecznym 

chłodzeniem w zbiorniku z wodą lodową. Woda z rzeki jest z powrotem odprowadzana do rzeki. 

System oszczędza energię chłodzenia, która odpowiada spadkowi temperatury od 7 - 10° C. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w instalacjach znajdujących się w pobliżu rzeki z zimną wodą. 
 

Ekonomia 

System wymaga zamontowania rurociągów prowadzących do rzeki i z powrotem, a także wydajnego 

systemu pompowania i zbiorników magazynujących. W przykładowej mleczarni, koszty inwestycji 

wyniosły około 230 000 EUR, a roczne oszczędności około 23 000 EUR. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Mleczarnia w Szwecji. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001], 
 

 

4.2.10.3 Chłodzenie w obiegu zamkniętym 
 

Opis 

Woda używana jest do chłodzenia, np. pasteryzatora lub fermentatora. Woda recyrkuluje przez chłodnię 

kominową lub chłodnię podłączoną do centralnej instalacji chłodniczej, czyli jest schładzana ponownie 

i wraca do chłodzonych urządzeń. Jeśli istnieje potrzeba zapobieżenia rozwojowi bakterii i glonów, 

chemikalia mogą być dodawane do recyrkulowanej wody. W przeciwnym razie, woda chłodząca może 

być wykorzystana w operacjach czyszczenia. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody i uzdatniania ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 



Energia jest zużywana do chłodzenia chłodni kominowych. Istnieje możliwość odzysku części ciepła. 
 

Dane operacyjne 

W operacji chłodzenia z zamkniętym obiegiem można zaoszczędzić 80% wody, w porównaniu do 

systemu otwartego. Może to mieć znaczenie dla obszarów, w których woda nie jest łatwo dostępna. W 

otwartych systemach chłodzenia, woda nie wchodzi w kontakt z materiałem stosowanym w przemyśle 

spożywczym i nie wprowadza zanieczyszczeń oraz może być bezpośrednio zrzucona do wód 

odbiorczych, jednak będzie zawierała ładunek termiczny. Przepływ niezanieczyszczonej wody z 

otwartych systemów chłodzenia przez OŚ zwiększa zużycie energii i powoduje rozcieńczenia, bez 

zmniejszenia całkowitego ładunku, więc bezpośredni zrzut jest korzystny. 
 

W systemach chłodni kominowych z recyrkulacją, woda chłodząca jest poddawana ciągłemu 

recyklingowi w chłodni kominowej. Jednak przepływ wody przez chłodnię kominową utrzymuje 

wysoki poziom rozpuszczonego tlenu, który może powodować korozję w systemie, a parowanie wody 

w chłodni może spowodować gromadzenie się zawiesin. Woda recyrkulowana może zatem wymagać 

oczyszczenia, aby zapobiec korozji, a jej część powinna być odprowadzana okresowo, aby zapobiec 

gromadzeniu się nadmiaru substancji rozpuszczonych. Należy podjąć środki zapobiegawcze w celu 

kontroli rozwoju bakterii Legionella , która, przenoszona przez opary z chłodni kominowych, może być 

potencjalny źródłem lagionelozy (potocznie zwanej chorobą legionistów). Systemy z zamkniętym 

obiegiem minimalizują korozję i nie gromadzą się w nich substancje rozpuszczone. 
 
Jeśli duże źródło wody, takie jak rzeka o dużym przepływie, jest dostępne, wówczas wzajemne 

oddziaływanie procesów i środowiska związane z systemem chłodzenia z zamkniętym obiegiem może 

być większe. Jeśli rzeka może zapewnić wymaganą ilość wody i przyjąć wodę z ładunkiem termicznym 

bez znaczącej szkody dla życia wodnego i nie kolidując z innymi użytkownikami wód 
powierzchniowych, a woda nie jest skażona, wówczas jednoprzejściowy układ chłodzenia jest 

korzystniejszy dla środowiska. Wymagane są nakłady energii do wypompowania wody, pochodzącej z 

jednoprzejściowych systemów chłodzenia, ze źródła oraz z instalacji. Jeśli nie zastosowano środków 

zapobiegającym wyciekom z chłodzonych systemów, odprowadzana woda może być skażona. 
 

W przykładowym browarze o wydajności 500000 hl/rok, system chłodzenia z obiegiem zamkniętym 
został wprowadzony w pasteryzatorze tunelowym, aby zastąpić system otwarty, który był chłodzony za 
pomocą świeżej wody. Zmniejszenie zużycia wody oszacowano na 50000 m

3
/rok. 

 

Dla chłodzenia w fermentatorze, chłodzenie z obiegiem zamkniętym przy użyciu agregatu chłodniczego 

i pompy recyrkulacyjnej usprawnia procesy chłodzenia. 
 

W produkcji cukru, woda chłodząca jest wykorzystywana w miejscu, w turbinach generujących energię 

elektryczną. Zazwyczaj woda chłodząca pochodzi z rzeki i jednokrotnie przepływa wokół turbiny 

zanim zostanie odprowadzona z powrotem do rzeki. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w mleczarniach, browarach, w produkcji napojów bezalkoholowych oraz w produkcji cukru 

z buraków cukrowych. 
 

Ekonomia 

Dla fermentatora, odnotowano średnie potencjalne koszty oraz krótki okres zwrotu nakładów. 
 

W omawianym powyżej przykładzie browaru, koszt inwestycyjny instalacji chłodni kominowej i 

innych niezbędnych urządzeń wyniósł 45 000 USD (przed 1996), a okres zwrotu nakładów wynosił 

około roku. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia wody oraz ograniczenie powstawania ścieków oraz powiązane oszczędności 

finansowe. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 23, Envirowise (Wielka Brytania) oraz 

Dames & Moore Ltd, 1998, 59, Danbrew Ltd., 1996, 222, CIAA-Federalimentare, 2003, 223, Włochy 

M. Frey, 2003] 

4.2.11 Zamrażanie 



 

Techniki powiązane omówiono w Punkcie 4.2.15. 
 

 

4.2.11.1 Efektywne wykorzystanie energii w głębokim mrożeniu 
 

Znaczne oszczędności energii można osiągnąć w operacjach chłodzenia i zamrażania. Oszczędności są 

możliwe dzięki właściwej regulacji parametrów pracy, takich jak temperatura parownika, prędkość 

przenośników taśmowych i moc dmuchaw w tunelu mrożenia. Zależy to od rodzaju przetwarzanego 

produktu i wydajności produkcyjnej. Zużycie energii w systemach elektrycznych w tunelu mrożenia 

można utrzymać na możliwie jak najniższym poziomie instalując przemienniki częstotliwości (zob. 

Punkt 4.2.13.9) na dmuchawach, przenośnikach taśmowych, oraz instalując oświetlenie o wysokiej 

wydajności, ale o niskim zużyciu energii. 
 

 

4.2.11.2 Obniżenie ciśnienia kondensacji 
 

Opis 

Wydajność lub współczynnik wydajności mrożenia (COP) w dużej mierze zależą od ciśnienia w 

parowniku i ciśnienia kondensacji. Obniżenie ciśnienia kondensacji podnosi COP i obniża zużycie 

energii elektrycznej. Ciśnienie kondensacji jest utrzymywane na możliwie najniższym poziomie 

poprzez zapewnienie odpowiednich urządzeń do kondensacji. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesie głębokiego mrożenia i chłodzenia opakowanych i nie opakowanych produktów 

spożywczych. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] 
 

 

4.2.11.3 Obniżenie temperatury kondensacji 
 

Opis 

Obniżenie temperatury kondensacji podnosi COP i obniża zużycie energii elektrycznej. Taka redukcja 

możliwa jest dzięki instalacji baterii kondensatora o odpowiedniej pojemności tak, że nawet latem, w 

intensywnym sezonie dla sektora warzyw, można utrzymać wystarczająco niskie temperatury 

kondensacji. 
 

Niskie temperatury można także osiągnąć poprzez utrzymanie czystości i wymianę skorodowanych 

części. Zablokowane kondensatory powodują wzrost temperatury kondensacji oraz spadek wydajności 

chłodniczej, a więc wymagana temperatura może nie być osiągnięta. 
 

Zapewniając, że powietrze napływające do kondensatorów jest tak zimne jak to możliwe, również 

przyczynia się do obniżenia temperatury kondensacji. Im cieplejsze powietrze napływa do 

kondensatora, tym wyższa jest temperatura kondensacji. Można ją obniżyć poprzez umieszczanie 

kondensatora w cieniu, zapewniając, że ciepłe powietrze nie jest wyprowadzane oraz usuwając 

wszystko, co utrudnia przepływ powietrza i zamarzanie nocą. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Obniżenie temperatury kondensacji o 1º C podnosi COP o 2%. Obniżenie temperatury kondensacji o 5º 

C zmniejsza zużycie energii elektrycznej o 10%. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesie głębokiego mrożenia i chłodzenia opakowanych i nie opakowanych produktów 

spożywczych. 
 



Literatura źródłowa 

[32, Van Bael J., 1998, 69, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001] 
 

 

4.2.11.4 Podwyższenie temperatury parowania 
 

Opis 

Podwyższenie temperatury parowania zwiększa wydajność energetyczną. Dla osiągnięcia takich 

efektów, należy jednocześnie zoptymalizować działanie tuneli mrożenia, jak pokazana na Rysunku 

4.17. Optymalizację należy podjąć ponownie po zamknięciu tunelu, po przetworzeniu innego produktu i 

ustawieniu innych wartości przepływu. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Jeżeli temperaturę parownika podniesiono o 1º C, COP wzrasta o 4%, a wydajność chłodnicza wzrasta 

o 6%. 
 

Flamandzkie badania dotyczące zużycia energii podczas zamrażania warzyw w tunelu mrożenia, 

wykazały, że największe oszczędności można osiągnąć poprzez dostosowanie temperatury parownika, 

czasu pozostawania warzyw w tunelu mrożenia, przepływów powietrza do przepływu warzyw i rodzaju 

warzyw. Te badania pokazują, że nie zawsze koniecznym jest ustawianie temperatury parownika na 
najniższym poziomie, tj. -40º C, dla uzyskania najlepszych efektów mrożenia. Ponadto, należy 

monitorować temperaturę produktu po wyjściu z tunelu mrożenia. Niskie temperatury, tj. < -18º C, nie 

są konieczne, ponieważ warzywa będą ostatecznie przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach w 

temperaturze -18º C. Wysokie temperatury, tj. > -16° C, prowadzą do obniżenia jakości operacji 

mrożenia. W najgorszym wypadku, cała masa może zamarznąć podczas przechowywania w 

skrzynkach. Wnioski z badań przedstawiono na Rysunku 4.17. 
 

 

Rysunek 4.17: Optymalizacja działania zamrażarek tunelowych w produkcji mrożonek z warzyw 

w odniesieniu do Rysunku 4.17: 
 

1) Temperatura parownika urządzenia mrożącego jest ustawiona na najniższym poziomie, np. -

40º C. 



2) Wentylatory ustawione są na największy przepływ powietrza, który nie powoduje strat 

produktu. Jeśli zawory regulujące przepływ powietrza są otwarte lub regulacja prędkości obrotowej jest 

ustawiona na maksymalną częstotliwość, produkt jest wydmuchiwany ze złoża z ogromną siłą. 

Następnie zawory są zamykane, a częstotliwość jest zmniejszona. 

3) Dostosowując prędkość przenośnika taśmowego, wprost proporcjonalnie do czasu pobytu na 

przenośniku, należy zadbać o to, żeby warstwa żywności nie była zbyt cienka. To zawsze prowadzi do 

tworzenia preferencyjnych tuneli powietrza w złożu warzyw, co oznacza, że na resztę złoża oddziałuje 

się małą ilością powietrza. Grubość warstwy nie może być zbyt duża, jako że prowadzi to do 

zablokowania mrożenia niższych warstw. Przy wzroście ciśnienia na złożu warzyw, prędkość powietrza 

maleje wraz z niższymi wartościami usuwanego ciepła. 

4) Temperatura produktu w każdym tunelu mrożenia jest mierzona. Aby dokonać pomiaru, 

izolowany zbiornik jest wypełniony produktem. Wartości są odczytywane jak tylko ustabilizuje się 

temperatura. Natychmiast po zamrożeniu, zewnętrzna temperatura jest niższa niż temperatura w środku 

złoża. 

5) Jeżeli temperatura produktu jest niższa niż -18º C w każdym z tuneli, wtedy ustawia się wyższą 

temperaturę parownika. Operacja ta jest powtarzana aż temperatura produktu w jednym z tuneli 

mrożenia wyniesie -18º C. Jeśli w jednym z tuneli, temperatura produktu w najniższej warstwie 

parownika jest wyższa niż -18º C, zmniejsza się przepływ warzyw w danym tunelu. 

6) W innych tunelach mrożenia, obniża się przypływ powietrza jeśli temperatura produktu wynosi 

-18° C. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesie głębokiego mrożenia opakowanych i nie opakowanych produktów spożywczych. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] 
 

 

4.2.11.5 Wykorzystanie wysokiej wydajności silników w wentylatorach 
 

Opis 

Silniki do napędu wentylatorów ustawia się w tunelu mrożenia. Energia elektryczna dostarczana do 

silników musi zatem zostać rozłożona przez jednostkę mrożącą. Wybór silników o wysokiej wydajności 

do napędu wentylatorów, nie tylko pozwala na bezpośrednie oszczędności energii elektrycznej, np. 

mniejsze zużycie przez wentylatory, ale także pozwala pośrednio oszczędzać energię elektryczną, np. 

poprzez mniejsze obciążenie jednostki chłodzącej. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesie głębokiego mrożenia opakowanych i nieopakowanych produktów spożywczych. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] 
 

4.2.11.6 Ograniczenie pracy wentylatorów podczas krótkich przestojów w 
produkcji 
 

Opis 

Podczas zamrażania żywności, pojawiają się częste problemy z dostawami do zamrażarek w trakcie 

przetwarzania lub podczas zmian produktu. W tych okresach, ważne jest jednak, aby zachować pusty 

tunel mrożenia w wystarczająco niskiej temperaturze wewnętrznej. Aby to osiągnąć, wentylatory muszą 

stale działać, ale można obniżyć przepływ powietrza. Wówczas, silniki o regulowanej prędkości 

obrotowej ustawiane są na najniższe możliwe częstotliwości. Ponadto, wiele wentylatorów można 

wyłączyć. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii przez wentylatory i przez jednostkę mrożącą. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 
 
 



Dane operacyjne 

Zmniejszenie mocy wentylatora o każdy 1 kWe  prowadzi do oszczędności 1,4 – 1,6 kWe. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesie głębokiego mrożenia opakowanych i nieopakowanych produktów spożywczych. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] 
 

 

4.2.11.7 Praca bez automatycznego rozmrażania podczas krótkich przestojów w 
pracy 
 

Opis 

Podczas zamrażania żywności, pojawiają się częste problemy z dostawami do zamrażarek w trakcie 

przetwarzania lub podczas zmian produktu. W tych okresach, ważne jest jednak, aby zachować pusty 

tunel mrożenia w wystarczająco niskiej temperaturze wewnętrznej. Aby zmniejszyć zużycie energii 

podczas tych przestojów, automatyczne rozmrażanie w parowniku może zostać wyłączone, ponieważ w 

pustym tunelu mrożenia transport wilgoci lub wody jest niewielki lub nie występuje w ogóle, np. woda 

jest tylko transportowana przy wejściu i wyjściu żywności. Pozwala to uniknąć ponownego chłodzenia 

parownika po rozmrożeniu. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Przykładowy parownik waży około 2 ton i jest wykonany ze stali. Ponowne schłodzenie jego 

powierzchni z 15 do - 35° C wymaga nakładu 13,33 kWh (48 MJ) energii chłodzenia. Tak więc, 

wyłączenie automatycznego rozmrażania podczas krótkich przestojów w produkcji pozwala na 

oszczędność zużycia energii w kompresorze. Oszczędności na poziomie od 5 do 9 kWhe można 

osiągnąć dla nieodmrożonego parownika. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesie głębokiego mrożenia opakowanych i nieopakowanych produktów spożywczych. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] 

 
4.2.12 Pakowanie i rozlew 
 
Dla celów tego dokumentu, przeprowadza się minimalizację odpadów opakowaniowych związanych z 

procesem produkcji. 
 

W całym sektorze spożywczym używa się bardzo dużych ilości opakowań, ze względu na to, że 

produkty muszą być odpowiednio zapakowane dla dystrybutora i konsumenta zgodnie ze standardami 

higieny. Zawierają one informacje o produkcie, muszą być atrakcyjne dla konsumentów oraz muszą 

chronić produkt. Na opakowaniach prezentowana jest nazwa marki w sposób bardzo widoczny, aby 

produkt był rozpoznawalny na konkurencyjnych rynkach [47, Envirowise (Wielka Brytania) i 

Aspinwall & Co, 1999]. Dotyczy to zarówno pakowania luzem jak i poszczególnych opakowań. Należy 

brać pod uwagę normy higieniczne, np. stosując wymogi HACCP. 
 

W Wielkiej Brytanii, w sektorze spożywczym zużywa się ponad 50% wszystkich opakowań rocznie (4 

- 5 mln ton rocznie). Wartość opakowań, dla samych surowców, wynosi około GBP 4000 milionów. 

Średnio, opakowania stanowią 13% kosztów produkcji w sektorze w Wielkiej Brytanii [47, Envirowise 

(Wielka Brytania) i Aspinwall & Co, 1999]. 
 

4.2.12.1 Wybór materiałów opakowaniowych 
 

Opis 

Analiza cyklu życia opakowań nie wchodzi w zakres tego dokumentu. 
 

Materiały opakowaniowe mogą być wybrane w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na 



środowisko. Aby zminimalizować odpady, waga i wielkość każdego materiału opakowaniowego, wraz 

z jego recyklingowaną zawartością, muszą być wzięte pod uwagę, jak również możliwości ponownego 

wykorzystania opakowań, ich recykling, czy też unieszkodliwienie. Często jedno opakowanie może 

zastąpić konieczność zastosowania drugiego, np. recyklingowane folie kurczliwe mogą zastąpić 

tekturowe tace i folie kurczliwe. 
 

Wybór materiałów opakowaniowych może mieć wpływ na możliwość ich ponownego wykorzystania 

zarówno w instalacji jak i na zewnątrz, np. po uzupełnianiu w siedzibie dostawcy. 
 

Można wybrać materiały, które łatwo poddają się recyklingowi; można unikać zastosowania materiałów 

kompozytowych; stosować etykiety opakowań, które wskazują na rodzaj użytych materiałów oraz 

zmniejszyć zanieczyszczenia krzyżowe materiałów, np. etykiety papierowe w formie rękawa na 

plastikowych opakowaniach. Wymaga to współpracy między producentem opakowań lub dostawcą a 

instalacją używaną w przemyśle spożywczym oraz, w większości przypadków, z klientami, zwłaszcza 

jeśli są detalistami. Przedsiębiorstwo gastronomiczne z powodzeniem zaakceptuje dostawy luzem i nie 

oczekuje atrakcyjnych opakowań. 
 

Wybór materiałów opakowaniowych powinien być oparty na wymogach zawartych w Artykule 9 i 

Załączniku II do Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [213, WE, 

1994]. Mowa tutaj o wytwarzaniu opakowań w sposób pozwalający na zmniejszenie obecności 

substancji i materiałów szkodliwych i niebezpieczonych w odniesieniu do ich występowania w 

emisjach, popiele lub odciekach, jeśli opakowania lub pozostałości są spalane lub składowane. 

Recykling opakowań może prowadzić do emisji zanieczyszczeń do środowiska ze względu na materiały 

z jakich wykonane są opakowania, a także ze względu na pozostałości produktów w nich zawartych. 

Istnieją ograniczenia dotyczące dozwolonych poziomów kadmu, rtęci, ołowiu oraz chromu 

sześciowartościowego. Opakowania podlegające recyklingowi, kompostowaniu, tj. właściwości 

biodegradacyjne i/lub odzysk energii, tj. wartość kaloryczna muszą być wzięte pod uwagę. Dyrektywa 

94/62/WE zawiera dalsze szczegóły. Opróżnianie, zbieranie, sortowanie, separacja i recykling 

niezbędne do późniejszego ponownego wykorzystania odzyskanych materiałów zależą od 

zastosowanych materiałów i ich kombinacji. 
 

Na przykład, naturalne materiały takie jak drewno, włókna drewna, włókna bawełny, juta i masa 

papierowa, które nie zostały zmodyfikowane chemicznie, mogą być poddane biodegradacji bez 

dalszych badań. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia materiałów nieodnawialnych oraz ograniczenie produkcji odpadów. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Opakowania przeznaczone do ponownego wykorzystania są często cięższe niż opakowania 

jednorazowe, a więc wymagane są dodatkowe nakłady energii dla ich przyjmowania i transportu. 

Opakowania, które wchodzą w kontakt z produktem muszą być oczyszczone, zanim zostaną ponownie 

wykorzystane, więc zużywa się wodę i środki czystości oraz wytwarzane są ścieki. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego. 
 

Ekonomia 

Zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ustawodawstwo, a w szczególności Dyrektywa 94/62/WE. 
 

Literatura źródłowa 

[64, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001, 213, WE, 1994] 
 

4.2.12.2 Optymalizacja projektowania opakowań w celu ograniczenia ich ilości 
 

Opis 

Analiza cyklu życia opakowań nie wchodzi w zakres tego dokumentu. 
 

Zapobieganie zanieczyszczeniom w odniesieniu do odpadów opakowaniowych wiąże się z 



zastosowaniem hierarchii minimalizacji odpadów, tj. niestosowanie żadnych opakowań, zmniejszanie 

ilości opakowań, ponowne ich wykorzystanie oraz recykling. 
 

Zaleca się optymalizację ilości podstawowych i drugorzędnych opakowań, biorąc pod uwagę wielkość 

produktu, kształt, wagę, wymogi dystrybucji i wybór materiałów opakowaniowych. Opakowania mogą 

być dobrane tak, aby spełniały swoje przeznaczenie, można również minimalizować ilości materiałów 

opakowaniowych, zwiększyć ilości produktu na palecie oraz zoptymalizować operacje składowania w 

magazynach. Można to zrobić przy jednoczesnym zapewnieniu, że opakowanie w dalszym ciągu chroni 

produkt oraz nie zwiększa się ilości odpadów produktu. 
 

Wybór opakowań i materiałów opakowaniowych powinien być oparty na wymogach zawartych w 

Artykule 9 i Załączniku II do Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 

[213, WE, 1994]. Wspólne działania zgodne z przepisami to przestrzeganie zharmonizowanych norm, 

takich jak EN 13428 Opakowania - Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie przez 

redukcję u źródła (dążenie do tych standardów odpowiada wymogom zawartym w Załącznika II (1) 

Dyrektywy) oraz EN 13432 Opakowania - Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku 

przez kompostowanie i biodegradację - Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji 

opakowań. Dalsze zharmonizowane standardy są w trakcie przygotowania. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia materiałów opakowaniowych, ilości odpadów w instalacji oraz w miejscu 

rozpakowywania. 
 

Dane operacyjne 

Przedsiębiorstwo wyrobów cukierniczych zainwestowało w nową maszynę do pakowania, dzięki której 

wyeliminowano wewnętrzną, cienką warstwę opakowania w dużym opakowaniu ciastek. Zużycie 

polipropylenu zostało zmniejszone o 100 t/rok. 
 

Przedsiębiorstwo produkujące karmę dla zwierząt obniżyło boki tekturowych tac tranzytowych, nie 

wpływając przy tym na wytrzymałość opakowania. Dzięki temu zmniejszono straty oraz osiągnięto 

49% zmniejszenie zużycia falistej tektury i tuszu. 

W przedsiębiorstwie produkcji konserw i masła orzechowego, badania linii pakowania pokazały, że 

elektrostatyka związana z rękawem foliowym wpłynęła na dostępność zabezpieczonej, automatycznej 

maszyny do produkcji rękawa. Poprzez zwiększenie grubości folii o 20 am, prędkość maszyny udało 

się utrzymać na poziomie produkcji 250 słoików na minutę oraz zmniejszyć przestoje o 40%. 

Oszczędności odpadów folii wynosiły 25 000 GBP/rok. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane. 
 

Ekonomia 

W przedsiębiorstwie wyrobów cukrowniczych, okres zwrotu wyniósł 2 lata. Przedsiębiorstwo 

produkujące karmę dla zwierząt odnotowało oszczędności w wysokości 100 000 GBP/rok. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie zużycia opakowań. 
 

Przykładowe zakłady 

Producent ciastek i producent karmy dla zwierząt. 
 

Literatura źródłowa 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 31, VITO, et al., 2001] 
 

4.2.12.3 Segregacja opakowań w celu optymalizacji wykorzystania, ponownego 
wykorzystania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania 
 

Opis 

Dostawcy surowców, dodatków i środków czyszczących mogą odbierać puste kontenery wykonane z 

np. tworzyw sztucznych, drewna lub metalu, w celu recyklingu. Zastosowanie możliwe największych 
kontenerów usprawnia pracę operatora instalacji oraz dostawcy. Ponadto, zużyte materiały 

opakowaniowe, po ich oddzieleniu, mogą być przesyłane do recyklingu, jeżeli nie mogą być ponownie 



wykorzystane. 
 

Segregacja odpadów opakowaniowych może stwarzać możliwości recyklingu odpadów oraz ograniczyć 

ilość składowanych odpadów. Mogą być nawet sprzedawane. Proces ten wymaga tak prostej operacji 

jak, np. umieszczanie papieru, drewna, tworzyw sztucznych i żywności w odrębnych kontenerach. 

Bardziej złożony proces to wykorzystanie maceratora do oddzielenia opakowań od produktu. 
 

Na przykład, folia ochronna wokół butelki dostarczanej do linii rozlewniczych może być gromadzona, 

prasowana w formie beli i odsyłana do recyklingu. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Ograniczenie ilości odpadów i usprawnienie recyklingu materiałów opakowaniowych i materiałów 

stosowanych w przemyśle spożywczym. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Jeśli puste pojemniki są zwracane bez uprzedniego czyszczenia, cross-media effects nie mają tutaj 

zastosowania. Pojemniki, które wchodzą w bezpośredni kontakt z żywnością muszą spełniać wymagane 

standardy higieny, a więc będą musiały być oczyszczone zanim zostaną ponownie użyte. Prowadzi to 

do emisji pyłów, zastosowania chemikaliów oraz produkcji ścieków i zużycia energii. Transport z 

powrotem od użytkownika do dostawcy wiąże się z kosztami ochrony środowiska. 
 

Dane operacyjne 

Producent deserów zaprojektował urządzenie do separacji odpadów z produktów EOL (end-of-line) od 

opakowań. Dzięki temu urządzeniu, plastikowo-tekturowe opakowania zostały sprasowane i poddane 

recyklingowi, a odpady stałe produktu zmieszano z płynnymi odpadami żywnościowymi i sprzedawano 

jako pasza dla trzody chlewnej. W ten sposób, ograniczono odpady, zmniejszono ilość utylizowanych 

odpadów oraz zrzuty ścieków. 
 

Butelki, beczki, skrzynie plastikowe i metalowe, kontenery do przechowywania surowców luzem, 

palety, bębny, plastikowe pudełka i tacki z tworzyw sztucznych mogą być ponownie wykorzystane. 

Tektura, papier, plastik, szkło i metale nadają się do recyklingu. Opakowania te mogą być gromadzone 

w punkcie instalacji, tam gdzie są one opróżniane. 

Aby opakowanie można było ponownie wykorzystać, przedsiębiorstwa muszą wprowadzić systemy, 

takie jak systemy z obiegiem zamkniętym, gdzie transport wsteczny pozwala na zwrot opakowania do 

ponownego wykorzystania. Stwierdzono, że takie działania są najbardziej skuteczne, jeżeli odległości 

transportu są stosunkowo krótkie. Korzystanie z systemów śledzenia, np. zastosowanie kodów 

kreskowych, może usprawnić zarządzanie transportem opakowań. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich nowych i już istniejących instalacjach w przemyśle spożywczym, gdzie 

wykorzystuje się różne materiały opakowaniowe. 
 

Ekonomia 

Dane ekonomiczne różnią się w zależności od przedsiębiorstwa oraz od warunków uzgodnionych z 

dostawcą i/lub operatorem recyklingu. Zmniejszenie ilości odprowadzanych odpadów oraz zrzutu 

ścieków. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Systemy zapobiegania i recyklingu odpadów oraz przepisy dotyczące odpadów opakowaniowych. 

Zmniejszenie kosztów produkcji i utylizacji odpadów. 
 

Przykładowe zakłady 

Producent deserów w Wielkiej Brytanii. 
 

Literatura źródłowa 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 31, VITO, et al., 2001] 
 

4.2.12.4 Optymalizacja wydajności linii pakującej 
 

Opis 

Źle zaprojektowane i eksploatowane linie pakowania mogą prowadzić do 4% strat produktu i 

opakowań. Dla poprawy wydajności i produktywności oraz zmniejszenia strat, poszczególne urządzenia 



mogą być prawidłowo dostosowane tak, aby tworzyły efektywnie działającą całość. 
 

Ważne jest, aby utrzymać maksymalną moc najwolniejszego urządzenia w linii produkcyjnej. W 

warunkach idealnych, nigdy nie powinno zabraknąć w nim surowców. Wydajność linii pakowania 

można monitorować, np. raz w tygodniu poprzez pomiar kluczowych wskaźników wydajności, np. 

stosunku odpadów do produkcji. Optymalne i rzeczywiste wartości urządzeń do pakowania, zgodne z 

jego specyfikacją, mogą być przedstawione na wykresie w celu określenia czy urządzenie działa przy 

optymalnej wydajności. Inne wartości mogą być również zawarte na wykresie, aby pokazać 

niezawodność poszczególnych urządzeń. Główne wskaźniki wydajności dotyczą ilości odrzutów 

podczas zmian, w ciągu dnia i w czasie przestojów. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie odpadów z instalacji stosowanej w przemyśle spożywczym i odpadów opakowaniowych. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Najczęściej żadne nie występują. Jednak, w jednym z przykładów omawianych w punkcie dotyczącym 

danych operacyjnych, wykorzystywane są grubsze folie, ale zostało to zrównoważone przez 

oszczędności odpadów. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowym dużym browarze, dbając o wydajność linii pakowania, stworzono zespoły do 

monitorowania wskaźników wydajności i identyfikacji problemów. Zrozumienie działania linii 

pakowania pozwoliło na podjęcie działań w celu zmniejszenia liczby przestojów i zwiększenia 

wydajności. Działanie to spowodowało zmniejszenie kosztów eksploatacji i strat oraz oszczędności 

powyżej GBP 137 000 GBP/rok. 
 

Na podstawie badania przeprowadzonego w mleczarni stwierdzono, że czujniki linii do pakowania na 

kapslownicy do butelek były ustawione zbyt blisko wlewu podstawowego. W ten sposób, czujniki 

pokrywała piana z mleka oraz nie można było wykryć blokad kapsli. Prowadziło to do odrzutów do 20 

000 butelek na tydzień. Poprzez zmianę położenia czujników, przedsiębiorstwo, z kosztów 

odprowadzania uszkodzonych butelek, zaoszczędziło 35 000 GBP/rok oraz zarejestrowało dalsze 

oszczędności strat mleka w wysokości 5000 GBP/rok i w kosztach ponownego przetwarzania, 

jednocześnie zwiększając produkcję. 

 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach w przemyśle spożywczym, nowe lub istniejące, gdzie używane 

są automatyczne urządzenia do napełniania. 
 

Ekonomia 

Zobacz zarejestrowane oszczędności w zakładach omówionych powyżej, w punkcie dotyczącym 

danych operacyjnych. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie strat produktu i opakowań oraz oszczędności z tym związane. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym i innych sektorach. 
 

Literatura źródłowa 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

4.2.12.5 Ograniczenie ilości odpadów przez optymalizację prędkości linii pakującej 
 

Opis 

Wydajność linii do pakowania można zoptymalizować, a odpowiednio ustawiona szybkość 

zapewnienia, że odważane są równe porcje produktu przystosowane do działania urządzeń 

zgrzewających. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone straty produktu i opakowań. 
 
 



Dane operacyjne 

W przedsiębiorstwie produkującym wyroby cukrownicze monitorowano wydajność linii pakowania i 

stwierdzono, że nieodpowiednia prędkość urządzenia była przyczyną niewłaściwego odważania 

produktu oraz uszkodzeń urządzeń zgrzewających. Dostosowanie prędkości urządzenia pozwoliło na 

uzyskanie oszczędności w odniesieniu do produktu, opakowań, przerobu i utylizacji odpadów. Inne 

korzyści wiążą się ze zwiększeniem produkcji oraz 500 t/rok redukcją odpadów. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich przedsiębiorstwach sektora spożywczego, gdzie używa się urządzenia 

zgrzewające. 
 

Ekonomia 

W przykładowym przedsiębiorstwie, oszczędności wynosiły ponad 120 000 GBP/rok. Inne korzyści 

finansowe były związane ze wzrostem produkcji i zmniejszeniem ilości odpadów przekazanych do 

składowania. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Poprawa wydajności produkcji. 
 

Przykładowe zakłady 

Przedsiębiorstwo produkcji wyrobów cukrowniczych w Wielkiej Brytanii. 
 

Literatura źródłowa 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000] 

 
 
4.2.12.6 Kontrolowanie wagi na linii by zapobiec przepełnieniu opakowań  
 

Opis 

Stosowanie kontroli wagi może zmniejszyć ilość produktów utraconych z powodu przepełnienia. 

Przepełnienia mogą prowadzić do strat produktu ze względu na nadmiar materiału oraz ze względu na 
przedostawanie się materiałów opakowaniowych pod warstwę uszczelek, co je zanieczyszcza, np. w 

urządzeniach zgrzewających. Może prowadzić to do wycieków i konieczności odrzucenia produktów. 

Techniki, takie jak statystyczne kontrole procesu wykorzystywane są do monitorowania przepełnień 

oraz określają czy ustawienia danego urządzenia muszą być dostosowane. Dobrze przeszkoleni 

operatorzy utrzymujący optymalne ustawienia urządzenia do napełniania wspomagają te działania. 

 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie strat, jeśli przepełnienia powodują wycieki lub zanieczyszczenia uszczelnień opakowania. 
 

Dane operacyjne 

W nowym urządzeniu, o pojemności wypełnienia 400g, odnotowuje się standardowe odchylenie 0,5g, 

tj. 0,125%. W starszych urządzeniach, odchylenie może być wyższe, np. między 0,15% a 0,25%. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach, gdzie używane są automatyczne urządzenia do napełniania. 
 

Ekonomia 

Oszczędności wynikające z napełniania opakowań wymaganymi ilościami oraz zmniejszenia strat 

związanych z wyciekami. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zgodność z przepisami "miar i wag". 
 

Przykładowe zakłady 

Zakłady, w tym instalacje przemysłu spożywczego z nowymi urządzeniami do napełniania, osiągają 

przepełnienia na poziomie 0,125 %, w przedsiębiorstwach ze starymi urządzeniami, przepełnienia 

wynoszą 0,15 % do 0,25 %. 
 

Literatura źródłowa 

[11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 198, FPME, 2003] 
 



 

 

4.2.13 Generowanie i wykorzystanie energii 
 

4.2.13.1 Przegląd europejskich elektrociepłowni (CHP) 
 

Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrociepłowniach stanowiło w 1998 roku 11% produkcji energii 

elektrycznej w UE-15. Doprowadziło to do oszczędności energii, które są porównywalne do rocznego 

zużycia energii brutto Austrii i Grecji. Wniosek w sprawie Dyrektywy dotyczącej zagadnień 

oszczędności energii i przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez promowanie CHP został 

przedstawiony 23 lipca 2002 r. [90, WE, 2002]. Proponowana Dyrektywa, zachęca państwa 

członkowskie do promowania CHP poprzez systematyczną identyfikację i stopniową realizację 

krajowego potencjału w zakresie wysokiej wydajności CHP. Państwa członkowskie będą musiały 

składać sprawozdania na temat postępów osiągniętych w realizacji tego potencjału, a także środków 

podjętych w tym zakresie. 
 

 
4.2.13.1.1 Elektrociepłownia (CHP) 
 

Opis 

Skojarzone wytwarzanie energii i ciepła (CHP), znane również jako kogeneracja, to technika, w której 

ciepło i energia elektryczna generowane są w pojedynczym procesie. Wewnątrz zakładowa 

elektrociepłownia (CHP) może być wykorzystana w przetwórstwie żywności, dzięki której nakłady 

ciepła i energii elektrycznej są zrównoważone. Na przykład, przetwórstwo cukru wymaga zastosowania 

energii elektrycznej i cieplnej w każdym etapie procesu. Energia elektryczna jest niezbędna do 

oświetlania, do kontroli procesów zachodzących w instalacjach oraz jako siła napędowa maszyn. Para i 

gorąca woda wykorzystywane są w procesach grzewczych w zbiornikach i budynkach. Wraz ze 

wzrostem wielkości mleczarni, ilość energii cieplnej i elektrycznej potrzebnej w procesach odparowania 

lub suszenia również rośnie. Tutaj wdrożenie CHP jest korzystną alternatywą. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i emisji do powietrza, np.. NOx, CO2 i SO2. 
 

Dane operacyjne 

Wydajność energetyczna CHP może wynosić aż 90%. Dzięki temu optymalizuje się zużycie paliw 
kopalnych oraz zmniejsza produkcję CO2. Nowe instalacje CHP zaoszczędzają co najmniej 10% paliwa 
wykorzystywanego w rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Ponadto, gazowe systemy 
CHP eliminują emisje SO2 , a emisje NOx  są kontrolowane tak, aby były zgodne z przepisami 
środowiskowymi. Nowoczesne urządzenia CHP są mniej uciążliwe jeżeli chodzi o ich eksploatację i 
konserwację w porównaniu do wielu starszych systemów kotłów. Są one wyposażone w automatyczne 
systemy sterowania i kontroli. 
 
Większość energii potrzebnej do produkcji cukru otrzymuje się poprzez spalanie gazu, ciężkiego oleju 

opałowego lub węgla w kotłowni, gdzie zamienia się te paliwa, za pomocą urządzeń CHP, w parę i 

energię elektryczną. W tym sektorze, ogólny współczynnik wykorzystania paliwa w systemach CHP 

przekracza 70% i zazwyczaj wynosi około 8o%. Wydajność przetwarzania paliwa znacznie przekracza 

możliwości jakiejkolwiek elektrowni działającej na skalę przemysłową, z której para nie jest już nigdzie 

indziej wykorzystywana, a nawet najnowszej generacji turbin gazowych w układzie cyklów, które 

osiągają wydajność konwersji w wysokości 55%. Nadwyżki energii elektrycznej mogą być 

sprzedawane innym użytkownikom. 
 

W sektorze mleczarskim, CHP jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ operacje parowania i suszenia 

wymagają nakładów dużych ilości energii elektrycznej i cieplnej. Na przykład, system CHP jest 

powszechnie stosowany w czasie suszenia serwatki i mleka, gdzie para musi mieć wysoką temperaturę i 

ciśnienie, np. 220 - 240º C i 32 - 34 bar. Straty w rurociągu należy również wziąć pod uwagę tak, aby 

wytwarzanie pary odbywało się pod ciśnieniem minimum 40 bar. Stosuje się systemy CHP z przeciw 

prężną turbiną parową. W tego typu urządzeniach CHP, w wyniku różnicy ciśnień pary w 

przeciwprężnej turbinie parowej wytwarzana jest energia mechaniczna do napędu generatora 

elektrycznego. Niższa temperatura i ciśnienie pary wymagane są w operacji suszenia serwatki i mleka. 

Para o niskim ciśnieniu może być dostarczana poprzez redukcję ciśnienia pary w zaworach 

przepustnicy lub po zastosowaniu CHP z przeciw prężną turbiną parową. Zastosowanie systemu CHP 



jest bardziej energooszczędne, ponieważ obniżanie ciśnienia pary w zaworach negatywnie wpływa na 

energię. 
 

Jeśli operacja suszenia nie jest przeprowadzana w mleczarni, a wymagana temperatura i ciśnienie pary 

są znacznie niższe, użycie przeciwprężnej turbiny parowej nie jest korzystne, ponieważ wysokość 

ciśnienia pary jest zbyt niska, co prowadzi do niskiej wydajności. W takich przypadkach, 

elektrociepłownie z silnikami gazowymi lub z silnikami Diesla, lub urządzenia CHP z turbinami 

gazowymi i kotłami grzewczymi z ciepłem odpadowym są bardziej odpowiednie. Rysunek 4.18 

przedstawia wykres Sankeya, gdzie porównano wydajność energetyczną między tradycyjnie 

działającym generatorem turbiny gazowej a urządzeniami CHP w mleczarni. 

 
Rysunek 4.18: Porównanie wydajności energetycznej między tradycyjnie działającym generatorem turbiny 

gazowej a elektrociepłownią 
 

 

 W przykładowym browarze, system CHP generuje energię elektryczną przy użyciu 4000 kWe 

generatora turbiny gazowej. Para o wysokim ciśnieniu 1,5 MPa produkowana jest z gazów spalinowych 
z turbiny za pomocą kotła gazowego o wydajności 11 ton spalin na godzinę. Para łączy się z parą o 

wysokim ciśnieniu z kotłów i napędza urządzenie chłodnicze napędzane przez przeciw prężną turbinę 
parową o wydajności 734 kWth . Para spalinowa z przeciw prężnej turbiny o ciśnieniu obniżonym do 0,6 
MPa jest stosowana jako źródło ciepła, które napędza urządzenie chłodnicze absorbujące amoniak o 
wydajności 1,93 kWth , które dostarcza wtórny czynnik chłodniczy, np. solankę, w operacji chłodzenia 
piwa. Jest to kaskadowy system wykorzystania energii parowej. Dzięki temu zmniejsza się 
zapotrzebowanie browaru na całkowite nakłady energii elektrycznej o 820 kW, o 220 kW dla silnika 
napędzanego turbiną parową i o 600 kW dla urządzenia chłodniczego absorpcji amoniaku. Jeżeli proces 
jest prowadzony okresowo, zapotrzebowanie na parę nie jest stałe. W takim przypadku, jeżeli 
urządzenie chłodnicze napędzane tylko turbiną parową wykorzystywane jest do produkcji energii w 
operacji chłodzenia, dostępność energii w dużym stopniu zależy od niestabilnego zapotrzebowania na 
parę. System ten może być stosowany w instalacjach produkcji lodów, które również pochłaniają duże 

ilości energii elektrycznej do chłodzenia. Rysunek 4.19 przedstawia schemat technologiczny systemu 
CHP w browarze. 



 

 

Rysunek 4.19: Schemat technologiczny elektrociepłowni w browarach 
 

 

Opisany wcześniej system CHP pozwalał na zmniejszenie zużycia energii przez browar, np. energii 
elektrycznej i paliwa o 14% oraz nakładów energii elektrycznej o 40%. Moc turbiny gazowej wynosiła 
4200 kW w temperaturze 0º C o niskich wartościach spalanego CO2  i emitującej gaz ziemny w 
systemie spalania ubogich mieszanek o niskiej zawartości NOx . Spalanie ubogich mieszanek zwiększa 
wydajność turbiny o 2 – 4 % i redukuje emisje NOx  do mniej niż 50 ppm, tj. w połowie tyle co 
konwencjonalne systemy, gdzie wykorzystuje się wodę lub wtrysk pary dla zmniejszenia emisji NOx . 
Dzięki temu systemowi zmniejszono emisje NOx  w browarze o 14,8 %, w porównaniu do 
konwencjonalnych systemów, oraz emisje CO2 o 7,9 %. 
 

Zastosowanie silników gazowych, które wykorzystują czyste paliwa oraz posiadają wysoką wydajność 

cieplną jest odpowiednie dla niewielkich urządzeń CHP, tj. 1000 kW lub mniej. W przykładowym 

browarze zainstalowano 596 kW silnik gazowy z systemem chłodzenia, który wykorzystuje wrzącą 

wodę do odzysku pary. System CHP został zamontowany na podstawie odpornej na wibracje razem z 

560 kW generatorem, w połączeniu z bębnem parowym i wodnym, który odzyskuje 1 kg/cm
2 

 pary o 

niskim ciśnieniu bezpośrednio z wody chłodzącej silnika. Gazy spalinowe z silnika wykorzystywane są 

do wytwarzania 8 kg/cm
2 

 pary o średnim ciśnieniu przez kocioł grzewczy z ciepłem odpadowym oraz 

do podgrzania wody wsadowej kotła przez ekonomizer. System CHP wyposażony jest w trójdrożny 

konwerter katalityczny do usuwania NOx, tłumik i inne niezbędne systemy kontroli. Jego działanie 

może być monitorowane z centralnej sterowni. Korzyści związane z ochroną środowiska to 

wytwarzanie energii o mocy 541 kW, niskie emisje NOx  i hałasu. Wydajność wytwarzania energii, 

wydajność odzysku ciepła i ogólna wydajność CHP w czasie 18 000 godzin pracy wynoszą 

odpowiednio 31,3, 45,6 i 76,9%. Energia elektryczna wytworzona przez elektrociepłownie uzupełniła o 

25% zakup energii elektrycznej od dostawcy, a wygenerowana para również zaspokoiła 6 - 10% 

zapotrzebowania eksploatacyjnego browaru. Okres zwrotu wyniósł 4 lata. 
 
Zastosowanie 

Systemy CHP są powszechnie stosowane, ale ich użycie zależy od kilku aspektów technicznych. 

Chociaż CHP to sprawdzona i technicznie rozwinięta technika, ważnym jest, aby podejmować właściwe 

decyzje projektowe. Główne aspekty, które należy rozważyć to struktura zużycia energii elektrycznej i 

ciepła w instalacji oraz stosunek zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Inne ważne czynniki to 

nieprzerwane działanie instalacji oraz występowanie dużych różnic w procesach. Praktyczna zasada 

mówi, że w instalacji powinno występować jednoczesne zapotrzebowanie na energię cieplną i 

elektryczną przez co najmniej 4000 godzin rocznie. 
 



Ekonomia 

Podejmując decyzję o wdrożeniu CHP w oparciu o badania aspektów ekonomicznych należy wziąć pod 

uwagę ceny gazu i energii elektrycznej. Różnica pomiędzy stosunkowo drogim gazem lub innymi 

paliwami a tanią energią elektryczną odwodzi od wyboru CHP. Na przykład, jeśli ceny energii 

elektrycznej spadają lub ceny gazu rosną, zysk finansowy z zastosowania CHP będzie się zmniejszać. 

Jest to możliwe na wolnym rynku energetycznym. Jedną z możliwości, która jest czasami stosowana, 

jest zaprojektowanie instalacji CHP na podstawie zużycia ciepła oraz z nadmiarem energii elektrycznej 

sprzedawanym do sieci publicznej. Powodzenie takiego rozwiązania zależy od ceny uzyskanej za 

sprzedawaną nadwyżkę energii elektrycznej. 
 

W odniesieniu do finansowania CHP, przedsiębiorstwa najczęściej nie finansują ich same. Czasami 

tworzy się spółki joint venture z dostawcami energii, a czasem osoby trzecie w całości pokrywają 

koszty instalacji CHP. Umowa dotycząca dostaw energii elektrycznej i ciepła przez instalację CHP 

zwykle trwa od 10 do 15 lat. 
 

W Wielkiej Brytanii stwierdzono, że wdrożenie systemu CHP pozwala na zmniejszenie całkowitych 

kosztów energii w instalacji o 20%. W przykładowym browarze, oszczędności w kosztach energii 

wyniosły 16,2%. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w instalacjach produkcji cukru, mleczarniach, browarach i gorzelniach. 
 

Literatura źródłowa 

[9, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 1999, 

39, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 2001, 

61, CEFS, 2001, 69, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001, 90, EC, 2002, 92, 

CADDET Energy Efficiency (Wydajność Energetyczna), 2000] 
 

4.2.13.2 Wydajność generatora ciepła 
 

Wydajność określa się jako stosunek wytworzonej energii do wkładu energii w procesie. Wydajność 

generatora ciepła można określić jako stosunek energii pochłoniętej przez ciecz, która przewodzi ciepło 

oraz energii przychodzącej z paliwa o niższej mocy kalorycznej. Typową metodą obliczania wydajności 

generatora ciepła jest tak zwana "metoda pośrednia". Metoda ta opiera się na konwencjonalnej ocenie 

strat przez ciepło dostrzegane w spalinach, niepełne spalanie i dyspersję ze ścian generatora ciepła. 
 

Ocena strat w kominie i strat wynikających z niepełnego spalania wiąże się z pomiarem następujących 

parametrów, tj. O2, CO2 i CO. Na podstawie tych danych oblicza się procent strat, który przedstawiany 

jest na wykresie spalania Ostwalda. 
 

Straty spowodowane dyspersją ze ścian generatora ciepła są na ogół stałe, ale mogą mieć zmienne 

obciążenia. Ich oceny dokonuje się na podstawie wykresów dostarczanych przez producentów kotłów. 
 

Kontrole, na podstawie których monitoruje się wydajność generatora ciepła, są następujące: 

• analiza spalin i O2 

• wykorzystanie paliwa i powietrza spalania 

• ciśnienie, temperatura i wydajność nośnika ciepła w urządzeniu grzewczym, np. olej 

diatermiczny, i ciecze przewodzące ciepło do użytkowników, np. para lub przegrzana woda. 
 

4.2.13.2.1 Poprawa wydajności generatora ciepła 
 

Opis 

Metoda pośrednia pomiaru wydajności generatora ciepła pokazuje optymalne wartości dla analizy 

spalin dla urządzenia grzewczego z olejem diatermicznym opalanym metanem, które zainstalowano w 

instalacji przetwórstwa makaronu, gdzie produkuje się ponad 300 t/d. Dane przedstawiono w Tabeli 

4.21. 

O2 (procent na podstawie objętości w suchych spalinach) 3 % 

CO <70 mg/Nm
3 

Gazowy NOx <250 mg/Nm
3 

 

Tabela 4.21: Optymalne wartości dla analizy spalin w instalacji produkcji makaronu 
 



 

Wydajność generatora ciepła może być poprawiona przez ograniczenie strat lub zwiększenie 

wydajności transferu ciepła przez nośnik ciepła. W celu zmniejszenia strat w spalinach, temperatura 

spalin w kominie może być obniżona, więc ogranicza się straty w postaci ciepła dostrzegalnego. 

Ponadto, nadmiar powietrza może być regulowany odpowiednio do potrzeb w oparciu o przepływ 

przychodzącego paliwa, aby zmniejszyć straty w wyniku niepełnego spalania. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii i emisje do powierza. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowej instalacji produkcji makaronu, w celu zmniejszenia strat ciepła przez komin, co 

stanowiło około 50% wszystkich strat, temperatura spalin w kominie została obniżona. Nadmiar 

powietrza był regulowany tak, aby zapobiec niepełnemu spalaniu. 
 

W istniejących instalacjach, wydajność może wzrosnąć od 85 do 90%, wraz ze spadkiem emisji CO2  od 

5,5 do 6,5%. W nowych instalacjach, wydajność może wynosić więcej niż 9%, wraz z redukcją emisji 

CO2 większą niż 7,6%. 
 

Ponadto, podgrzewając powietrze do spalania za pomocą odzysku spalin, osiągnięto 2% wzrost 

wydajności na każde 50° C. Temperatura podgrzanego powietrza waha się zazwyczaj od 170 do 200º C. 
 

Dla istniejących urządzeń grzewczych z prawidłowym systemem spalania, 90% wydajność może zostać 

osiągnięta. Dla nowych urządzeń grzewczych wykorzystujących olej diatermiczny oraz odzysk spalin 

do podgrzewania powietrza do spalania, wydajność wynosi 92%, w warunkach ekonomicznych, oraz 

91%, w warunkach maksymalnego obciążenia. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w nowych i istniejących już instalacjach w przemyśle spożywczym. 
 

Ekonomia 

Koszty wdrożenia są niskie dla istniejących instalacji, ale wysokie dla nowych instalacji. 
 

Przykładowe zakłady 

Przemysł makaronowy we Włoszech. 
 

Literatura źródłowa 

[150, Unione Industriali Pastai Italiani, 2002] 
 

4.2.13.3 Izolacja rur, zbiorników i urządzeń 
 

Opis 

Izolacja rur, zbiorników i urządzeń, takich jak piece i zamrażarki minimalizuje zużycie energii. Izolację 

można zoptymalizować poprzez wybór skutecznych materiałów powłokowych o niskiej przewodności i 

dużej grubości oraz za pomocą rur, zbiorników i urządzeń, które są izolowane przed instalacją. 

Preizolowane wsporniki rur montowane są na zewnątrz powłoki izolacyjnej. Nie są bezpośrednio 

przyłączane. Zmniejsza to straty ciepła przez elementy mocujące. 
 

Niedostateczna izolacja rur może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się obszaru wokół 

przebiegającego procesu, jak również zwiększa ryzyko oparzeń. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii oraz powiązane zużycie paliw i emisje do powierza. 
 

Dane operacyjne 

Dzięki izolacji rur i zbiorników można zredukować straty ciepła lub zimna o 82 - 86%. Dodatkowe 25 - 

30% ciepła można zaoszczędzić przez zastosowanie preizolowanych rur, zamiast tych z tradycyjną 

izolacją. 
 

Gorące i zimne produkty są składowane i pompowane w mleczarni. W przykładowej nowej mleczarni 

w Danii, wszystkie rury z różnicą temperatur co najmniej 10° C powyżej temperatury otoczenia zostały 

wyłożone 30mm izolacją. Zbiorniki wyłożono 50mm izolacją. W rurach preizolowanych zastosowano 

powłokę izolacyjną z wełny mineralnej owiniętą w blachę. Ponad 9km rur i 53 zbiorników wyłożono 



izolacją. Oszczędności energii wyniosły 6361 MWh / rok energii cieplnej i 2397 MWh / rok energii 

zimna, czyli równowartość 479 MWh / rok energii elektrycznej. 
 

W przykładowej instalacji produkcji makaronu we Włoszech, zbadano rozproszenie energii w całym 
rurociągu i poprawiono izolację. W trzech przypadkach, opór cieplny zwiększono z 0,22 do 0,396, 
0,574 i 0,753m

2
.ºC/W. Pozwoliło to na redukcję emisji CO2 odpowiednio o 44,4, 61,6 i 70,7 %. 

 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w nowych i istniejących już instalacjach w przemyśle spożywczym. Rury 

preizolowane mają zastosowanie w nowych instalacjach oraz tam, gdzie rurociągi, zbiorniki i 

urządzenia są wymieniane. 
 

Ekonomia 

W przykładowej nowej mleczarni w Danii, koszty inwestycji wyniosły 1408 000 EUR, a okres zwrotu 

wynosi 80 miesięcy. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym i innych sektorach. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001, 150, Unione Industriali Pastai Italiani, 2002] 
 

 

4.2.13.4 Pompy ciepła do odzysku ciepła 
 

Opis 

Zasada działania pompy ciepła opiera się na transferze ciepła z niższej temperatury do wyższej 

temperatury za pomocą energii elektrycznej. Na przykład, odzysk ciepła z ciepłej wody chłodzącej. 

Woda chłodząca jest schładzana, a ciepło można wykorzystać do ogrzewania gorącej wody. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii, np. odzysk ciepła. 

 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Pompy ciepła wymagają nakładów energii elektrycznej. 
 

Dane operacyjne 

W 1997 roku, w Australii, ponad 16 przedsiębiorstw spożywczych stosowało ponad 30 suszarek z 

pompami ciepła dla materiałów żywnościowych. Suszarka z pompą ciepła składa się z konwencjonalnej 

komory suszenia w system cyrkulacji powietrza oraz zawiera typowe elementy klimatyzacyjne systemu 

chłodzenia. Z powietrza do suszenia usuwa się wilgoć za pomocą parownika, który umieszczony jest w 

części chłodzącej cyklu chłodzenia. Powietrze następnie jest ponownie ogrzane przez kondensator w 

pompie ciepła. Wydajność energetyczna wyrażona w specjalnych wskaźnikach ekstrakcji wilgoci, tj. 

kilogram usuniętej wody na kWh zużytej energii wynosi od 1 - 4, przy średniej na poziomie 2,5kg / 

kWh. Suszarki fluidyzacyjne (FBD) nie są odpowiednie dla materiałów lekkich oraz tych o 

nieregularnym kształcie. Dwie suszarki mogą być stosowane w serii. Powietrze pozbawione wilgoci z 

pompy ciepła jest najpierw skierowane do złoża fluidalnego z na wpół wysuszonym produktem. 

Następnie, powietrze przechodzi przez komorę suszarki. Za pomocą takiego połączenia, wydajność 

energetyczną można poprawić nawet o 80%. 
 

Zastosowanie 

Wymagane jest dobre źródło ciepła, w połączeniu z jednoczesnym zapotrzebowaniem na ciepło w 

pobliżu źródła. 
 

Ekonomia 

Aspekty ekonomiczne zależą od ceny paliwa w odniesieniu do ceny energii elektrycznej. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów wody oraz energii. 



 

Przykładowe zakłady 

Kilka przedsiębiorstw spożywczych w Australii. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001, 73, CADDET UK National team, 1997] 
 

4.2.13.5 Odzysk ciepła z układów chłodzenia 
 

Opis 

Ciepło może być odzyskane z urządzeń chłodzenia oraz z kompresorów. Wiąże się to z zastosowaniem 

wymienników ciepła i zbiorników na ciepłą wodę. W zależności od urządzenia chłodzącego, osiągane 

są temperatury 50 - 60° C. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii, np. odzysk ciepła. 
 

Dane operacyjne 

Odzyskane ciepło można wykorzystać do ogrzewania wody z kranu lub powietrza z układów 

wentylacji, do rozmrażania głęboko mrożonych towarów, lub podgrzewania płynów do czyszczenia lub 

samych produktów. 
 

Instalacja systemu odzysku ciepła w jednostce chłodzenia, w mleczarni, w krajach nordyckich, który 

wyposażony jest w kompresory śrubowe i tłokowe o wydajności chłodniczej 3200 kW, doprowadziła 

do oszczędności energii w wysokości 1,200,000 kWh / rok. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w nowych instalacjach. Brak miejsca może być przeszkodą dla 

istniejących instalacji. Technika ta przynosi korzyści ekonomicznie w instalacjach, gdzie 

przechowywane są materiały głęboko mrożone, ponieważ zwykle chłodnie nie produkują 

wystarczającej ilości ciepła w zimie. 
 

Ekonomia 

Ograniczenie kosztów energii. Koszt inwestycji w przykładowej nordyckiej mleczarni wyniósł około 

160 000 EUR z 75 miesięcznym okresem zwrotu. 
 

Przykładowe zakłady 

Mleczarnia w kraju nordyckim. 

 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001], 
 
 

4.2.13.6 Wyłączanie urządzeń, gdy nie są one potrzebne 
 

Opis 

Wiele prostych, niewymagających nakładów finansowych działań oszczędzających energię to te, które 

poszczególni pracownicy mogą sami przeprowadzać przez wyłączanie urządzeń, takich jak kompresory, 

czy też oświetlenie. Pompy i wentylatory, które cyrkulują zimne powietrze, schłodzoną wodę lub 

środek przeciw zamarzaniu, wytwarzają ciepło dołączając większość zużytej przez nie energii do 

obciążenia chłodzenia, tak więc wyłączenie tych urządzeń, gdy nie są używane, pomaga zaoszczędzić 

energię. Odnosi się to również do oświetlenia w chłodniach lub magazynach chłodniczych, jako że 

większość zużywanej przez nie energii jest dołączona do obciążenia chłodzenia. 
 

Wyłączanie urządzeń może być czasowo ustawione zgodnie z ustalonym harmonogramem lub 

programem. Ciągłe monitorowanie pozwala wykryć, np. wysokie lub niskie temperatury i wyłączyć 

silniki, gdy nie są potrzebne. Obciążenia silnika są odczuwalne, więc silnik jest wyłączany, gdy 

znajduje się on w biegu jałowym. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 



Zastosowanie 

Szerokie zastosowanie w sektorze spożywczym. 
 

Ekonomia 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Literatura źródłowa 

[69, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001] 
 

4.2.13.7 Zmniejszenie obciążeń silników 
 

Opis 

Silniki i napędy są używane do obsługi wielu systemów mechanicznych w procesach przemysłowych. 

Obciążenia silników i napędów można zmniejszyć poprzez zapewnienie regularnego serwisowania i 

podstawowych działań konserwacji, takich jak smarowanie maszyn. 
 

Jeśli następujące punkty znajdują swoje odniesienie, obciążenia silników można ograniczyć do 

minimum: 

• czy urządzenie napędzane przez silnik jest wydajne? 

• czy system wykonuje pracę użyteczną czy wymaganą? 

• czy przekaz między urządzenie napędzanym a silnikiem jest skuteczny? 

• czy programy konserwacji są odpowiednie? 

• czy zminimalizowano straty, np. w rurociągach, kanałach oraz te związane z izolacją? 

• czy system kontroli jest skuteczny? 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie w przypadku zastosowania silników. 
 

Ekonomia 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Literatura źródłowa 

[69, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001] 

 
 
 
4.2.13.8 Minimalizacja strat mocy silnika 
 

Opis 

Straty mocy silnika można zminimalizować przez: 
 

• wybór bardziej wydajnych silników tam, gdzie jest to możliwe 

• gdy silnik przestaje działać, podjęcie właściwych kroków w procesie naprawy tak, aby 

zminimalizować straty energii 

• unikanie wykorzystywania silników o zbyt dużych wymiarach 

• rozważenie stałego podłączenia dostaw energii do silnika w punkcie gwiazdowym, aby nie 

ponosić kosztów związanych z ograniczaniem strat w lekko obciążonych silnikach 

• sprawdzenie czy brak równowagi napięcia, niskie lub wysokie napięcie zasilania, 

zniekształcenia harmoniczne lub niedostateczne współczynniki mocy nie powodują 

nadmiernych strat. 
 
 
 



Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie w przypadku zastosowania silników. 
 

Ekonomia 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Literatura źródłowa 

[69, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001] 
 

 

4.2.13.9 Przemienniki częstotliwości w silnikach 
 

Opis 

Regulacja prędkości obrotowej silnika pompy przez przemienniki częstotliwości zapewnia, że prędkość 

wirnika jest dokładnie dostosowana do wymaganej mocy wyjściowej pompy, podobnie jak zużycie 

energii i oczyszczanie cieczy. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Zmniejszenie zużycia energii zależy od wydajności i liczby pomp i silników. Redukcja mocy 

wyjściowej pomp o10% odpowiada 28% redukcji zużycia energii przez pompy. 
 

W przykładowym niemieckim przedsiębiorstwie produkcji kawy rozpuszczalnej, konsekwentne 

działania wdrażające przemienniki częstotliwości we wszystkich dużych silnikach elektrycznych, 

pozwoliły na dostosowanie silników w sposób, który odpowiada mocy wyjściowej i pozwala na 

unikanie najwyższych wartości energii elektrycznej podczas uruchamiania procesów. 
 

Mleczarnię w Danii wyposażono w 203 silniki z przemiennikami częstotliwości. Łączna moc silników 

wynosiła 1216 kW. Szacowany koszt inwestycji wyniósł 311 000 EUR. Szacowane roczne 

oszczędności wynoszą 90 000 EUR (1325000 kWh). 

Przedsiębiorstwo produkujące serwatkę przetwarza ją na różne surowce wykorzystywane w przemyśle 

żywnościowym i farmaceutycznym. Jednym z tych produktów jest laktoza, której produkcja wiąże się z 

procesem rafinacji, w którym "mokra" laktoza (9% czystość) rozpuszczana jest w gorącej wodzie, w 

procesie cyrkulacyjnym. Mokra laktoza jest transportowana przez ruchomy zasobnik do mieszalnika, 

gdzie jest mieszana z gorącą wodą. Mieszanina jest wpompowywana do zbiornika buforowego, gdzie 

jest mieszana, a następnie wraca do mieszalnika. W ten sposób zawartość laktozy w mieszaninie 

stopniowo się zwiększa. Po około 1 godzinie, mieszanina zwalniana jest z jednostki mieszającej do 

dalszego przetwarzania. Poziomu cieczy w mieszalniku jest kontrolowany w drodze regulacji 

przepływu wody i laktozy ze zbiorników buforowych. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu przepustnicy 

po stronie wsadowej w pompie wirowej wykorzystywanej do transportu. Taki system miał kilka wad, 

np. nieefektywność powodująca niepotrzebne rozpraszanie energii elektrycznej oraz niepotrzebne 

zużycie pompy. Został on zastąpiony przez system kontroli prędkości silnika w napędzie pompy. 

Doprowadziło to do oszczędności energii w wysokości 12600 kWh / rok, o wartości 1,638 NLG (1994), 

do zmniejszenia kosztów konserwacji w wysokości 10257 NLG/ rok (1994), a okres zwrotu z 

inwestycji wyniósł 3 miesiące. 
 

W przykładowym browarze, sprężone powietrze (6 bar) jest produkowane przez sześć śrubowych i 

siedem tłokowych sprężarek. Jedna sprężarka śrubowa uruchamiana jest jako urządzenie do kontroli 

częstotliwości, a wszystkie sprężarki są centralnie sterowane. Zaletą tej technologii jest to, że ciśnienie 

w układzie zasilania nie różni się o więcej niż + / - 0,05 bar. Ciśnienie w systemie można zmniejszyć o 

0,2 bar. Możliwe są do osiągnięcia oszczędności energii elektrycznej w wysokości około 20%, jeżeli 

sprężarka nie pozostaje w biegu jałowym. Koszty konserwacji mogą zostać zmniejszone o 15%. 

Korzyści finansowe wynikające z obniżenia ciśnienia w układzie nie są możliwe do oszacowania. 
 



Zastosowanie 

Przemienniki częstotliwości stosowane są w standardowych silnikach trójfazowych. Znajdują one swoje 
zastosowanie w ręcznych i automatycznych systemach kontroli prędkości. Mogą być stosowane w 

istniejących i w nowych instalacjach, w pompach, urządzeniach wentylacyjnych i systemach 

przenośnikowych. Silniki napędzane przemiennikami częstotliwości nie powinny przekraczać 60% 

całkowitego zużycia energii w instalacji, ponieważ mogą one mieć negatywny wpływ na dostawy 

energii elektrycznej i mogą prowadzić do problemów technicznych. 
 

Ekonomia 

Cena 5,5 kW przemiennika częstotliwości wynosi około 600 EUR. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w połączeniu z bardziej łagodną obróbką produktu. 
 

Przykładowe zakłady 

Mleczarnia w Danii, producent serwatki w Holandii, producent kawy rozpuszczalnej w Niemczech oraz 

browar w Niemczech. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001, 65, Niemcy, 2002, 237, Caddet, 1999, 247, Verband der 

Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 2003] 
 

 

4.2.13.10 Wykorzystanie napędów o zmiennej prędkości, by zmniejszyć obciążenie 
wentylatorów i pomp 
 

Opis 

Moc napędowa w istotny sposób przyczynia się do zużycia energii w procesach przemysłowych. 

Koszty kapitałowe silników o wyższej wydajności nie przekraczają kosztów silnika o standardowej 

jakości, ale zysk wydajności w wysokości 2 - 3% powoduje znaczne oszczędności w odniesieniu do 

życia silnika. Ponadto, wykorzystanie napędów o zmiennej prędkości, by zmniejszyć obciążenie 

wentylatorów i pomp jest znacznie bardziej efektywną metodą regulującą przepływ niż przepustnice, 

amortyzatory czy systemy recyrkulacji. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym, gdzie wykorzystuje 

się wentylatory i pompy. 
 

Ekonomia 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Literatura źródłowa 

[69, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001] 
 

 

4.2.14 Zużycie wody 
 

4.2.14.1 Pompowanie tylko takiej ilości wody, jaka jest potrzebna 
 

Opis 

Pompowanie ilości wody, które są rzeczywiście niezbędne w procesie produkcji, ogranicza wpływ na 

poziom wód gruntowych oraz pozwala oszczędzać energię. Woda może być pobrana na żądanie, aby 

uniknąć przechowywania nadmiernych ilości wody i ryzyka strat wody w wyniku zanieczyszczeń lub 

wycieków. 
 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 



Zmniejszenie zużycia energii i wody. 
 

Zastosowanie 

Zastosowanie w obszarach, gdzie woda gruntowa jest pobierana. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Lokalne niedobory wód gruntowych. 
 

Przykładowe zakłady 

Instalacje przetwórstwa owoców i warzyw w Belgii. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001] 
 

 

4.2.15 Obniżanie temperatury i klimatyzacja 
 

(Techniki powiązane omówiono w Punkcie 4.2.11.) 
 

 

4.2.15.1 Optymalizacja klimatyzacji i niskich temperatur przechowywania 
 

Opis 

Unikanie chłodzenia pomieszczeń klimatyzowanych i chłodni do temperatury poniżej wymaganej 

zmniejsza zużycie energii bez wpływu na jakości żywności. W chłodniach często utrzymywana jest 

niższa temperatura niż jest to konieczne ze względu na obawę przed awarią. Utrzymywanie w chłodni 

niższej temperatury niż jest to konieczne zwiększa prawdopodobieństwo awarii. 
 

Stosowanie nieskomplikowanych procedur kontroli oraz odpowiednie dostosowywanie ustawień 

zapewnia wydajną pracę instalacji chłodniczych. Przykładem takich działań są, np. ustawienia 

termostatu w celu osiągnięcia najlepszej wydajności energetycznej dla instalacji nie wpływając na 

niezawodność urządzeń. Rejestrowanie normalnych odczytów na miernikach pozwala na wczesne 

wykrywanie awarii urządzeń. Automatyczna kontrola stosowana jest do wyłączenia instalacji 

chłodniczej i/lub oświetlenia kiedy nie są potrzebne. Oświetlenie i silniki w pomieszczeniach 

chłodniczych zużywają energię elektryczną, ale dlatego, że generują ciepło, zużywają również energię 

potrzebną do obniżenia temperatury do temperatury wymaganej. Usuwanie urządzeń, gdy są 

niepotrzebne oraz wyłączanie ich, gdy nie są używane, pozwala zaoszczędzić energię. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym, gdzie znajdują się 

pomieszczenia klimatyzowane oraz urządzenia chłodnicze. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Literatura źródłowa 

[69, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001, 241, ETSU, 2000] 
 

 

4.2.15.2  Minimalizowanie strat przenikania ciepła i strat wentylacyjnych ze 
schłodzonych pomieszczeń, chłodni i zamrażarek tunelowych 
 

Opis 

W celu zmniejszenia strat przenikania ciepła i strat wentylacyjnych w jednostce mrożącej, następujące 

działania mogą być podjęte: 
 

• zamykanie drzwi i okien w jak największym stopniu 

• dostosować szybko zamykające się drzwi oraz zastosować efektywną izolację drzwi pomiędzy 

obszarami o różnej temperaturze 

• zmniejszyć rozmiar drzwi do minimum pozwalającego na bezpieczny dostęp 



• utrzymać dobre uszczelnienia wokół drzwi. Gromadzenie się lodu wokół otworów wskazuje na 

słabe uszczelnienia 

• nie należy załadowywać materiałów w drzwiach 

• chłodzenie strefy przed pomieszczeniem chłodniczym 

• jeśli z drzwi korzysta się regularnie, należy zamontować zasłonę lamelową 

• ograniczenie wentylacji poprzez zastosowanie odpowiednich uszczelnień w przejściu między 

obszarami załadunku / rozładunku dla pojazdów i w strefie magazynowej 

• ograniczyć przepływ powietrza, gdy drzwi i klapy są otwarte 

• zastosować odpowiednią izolację termiczną oraz zewnętrzne monitorowanie zamrażarek 

tunelowych 

• obniżać temperaturę w nocy, kiedy temperatura otoczenia jest niższa. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. W niektórych przypadkach, można zmniejszyć emisje zapachów i hałasu. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesie głębokiego mrożenia opakowanych i nie opakowanych produktów spożywczych 

oraz w pomieszczeniach klimatyzowanych. 
 

Ekonomia 

W 2001, koszt spowodowany otwartymi drzwiami wyniósł 6 GBP/h w zamrażarkach oraz 3 GBP/h w 

chłodniach. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998, 69, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 
2001 
 

4.2.15.3 Regularne rozmrażanie całego systemu 
 

Opis 

Parowniki, które działają poniżej 0ºC powinny być całkowicie rozmrożone zanim lód zacznie pokrywać 

rurki. Rozmrażanie może odbywać się co kilka godzin lub co kilka dni. Gdy parownik jest oblodzony, 

spada temperatura parowania, co zwiększa zużycie energii. Wydajność również spada, a wymagana 

temperatura może nie zostać osiągnięta. Jeśli rozmrażane elementy nie funkcjonują prawidłowo, 

wówczas szron zgromadzony na parowniku zwiększa się. Z tego powodu, ważna jest kontrola operacji 

prawidłowego rozmrażania parowników. W Punkcie 4.2.15.5 omówiono automatyczne rozmrażanie 

chłodziarek parowych. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

1 º C spadek temperatury parowania może zwiększyć koszty eksploatacyjne o 2 - 4%. System 

rozmrażania na żądanie inicjuje operację rozmrażania w zależności od potrzeby, a nie według 

czasowych ustawień, co pozwoliło na zmniejszenie zużycia energii o 30% w niektórych aplikacjach. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesie głębokiego mrożenia i chłodzenia opakowanych i nie opakowanych produktów 

spożywczych. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] 
 
 

4.2.15.4 Optymalizacja cyklu rozmrażania 
 

Opis 

W celu optymalizacji cyklu rozmrażania parowników, można wyregulować czas między cyklami 

rozmrażania. Jeśli czas pomiędzy dwoma cyklami rozmrażania jest zbyt długi, wtedy wydajność 

parownika oraz ciśnienie spadają. Jeśli czas ten jest zbyt krótki, wówczas ciepło jest niepotrzebnie 

generowane w pomieszczeniach magazynowych. 



 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w procesie głębokiego mrożenia opakowanych i nie opakowanych produktów spożywczych. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] 
 

 

4.2.15.5 Automatyczne rozmrażanie parowników chłodzących w chłodniach 
 

Opis 

Warstwa szronu tworzy się na powierzchni parowników, co zmniejsza efektywność wymiany ciepła. 

Ciepły gaz ze sprężarek może być wykorzystywany do rozmrażania i usuwania tej warstwy. 

Oszczędność energii zależy od wydajności/liczby chłodziarek i czasu działania zamrożonych urządzeń. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

W instalacji produkcji lodów, pięć parowników działających przez 3000 godzin rocznie z warstwą lodu 

o grubości 0,87 mm zostało wyposażonych w system automatycznego rozmrażania. W rezultacie, 

zaoszczędzono około 100000 kWh energii na rok. Szacowany koszt inwestycji wyniósł EUR 15000, z 

okresem zwrotu 2,2 roku. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w nowych i istniejących instalacjach. 
 

Ekonomia 

Ograniczenie kosztów energii. Krótki okres zwrotu nakładów. 
 

Przykładowe zakłady 

Instalacja produkcji lodów w kraju nordyckim. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001], 
 

4.2.15.6 Wykorzystanie lodu binarnego jako cieczy chłodzącej (czynnik wtórny) 
 

Opis 

Binarny lód może być stosowany jako czynnik chłodzący. Binarny lód określany jest jako "płynny lód". 
Składa się on z kryształków lodu o wielkości 10 - 100 am, w zawiesinie w wodzie, i zawiera środek 

przeciw zamarzaniu. Antyzamarzacz występuje najczęściej na bazie alkoholu etylowego i zawiera 

substancje antykorozyjne lub, gdy lód binarny stosowany jest przy zanurzaniu żywności, sól kuchenną 

(chlorek sodu). 
 



Opisane są dwie technologie do produkcji lodu binarnego. Pierwszą z nich pokazano na Rysunku 4.20. 

Jest ona 

przeznaczona dla 

małej i średniej 

wydajności lodu 

binarnego, tj. 100 - 

1000 kW. 

Oznaczenia 

liczbowe w 

poniższym tekście 

odnoszą się do 

Rysunku 4.20. Lód 

binarny 

generowany jest 

przez specjalny 

parownik, zwany 

generatorem lodu binarnego (1), do którego dostarczany jest płyn za pomocą pompy (2), ze zbiornika z 

lodem binarnym (3). Konwencjonalna instalacja chłodnicza (4), z małym ładunkiem chłodzącym, 

podłączona jest do generatora lodu binarnego. "Naturalne" czynniki chłodzące, takie jak woda (nie do 

mrożenia), powietrze, dwutlenek węgla (nadal w fazie rozwoju), amoniak i węglowodory mogą być 

wykorzystane, jako alternatywa dla chlorofluorowęglowodorów. Kolejna pompa (5) dostarcza lód 

binarny dla danej koncentracji lodu w głównym przewodzie zasilającym (6), gdzie pompy (7) 

(opcjonalnie) dostarczają lód binarny do ładunku chłodzenia (8). W przypadku "zerowego" obciążenia, 

ale w stanie gotowości, lód binarny jest przechowywany w cyrkulacji w obiegu wtórnym (6) i (10), ale 

przechodzi przez zawór (9), który otwiera się, jak tylko ładunki chłodzenia są uwalniane. Przewód 

zwrotny (10) transportuje płynny lód binarny (z lub bez kryształków lodu) z powrotem do zbiornika 

magazynującego (3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.20: Układ wykorzystujący lód binarny w konwencjonalnej instalacji chłodniczej 
 

Średnie i duże wydajności lodu binarnego, tj. 1000 kW - 1 MW, osiągane są w procesie chłodzenia z 

"wodą jako czynnik chłodzący". Technologia ta jest bardzo podobna do tej przedstawionej na Rysunku 

4.20, z zastrzeżeniem, że konwencjonalna instalacja chłodnicza (4) nie jest tutaj wymagana. Sprężarka 

pary wodnej i odpowiednie warunki próżniowe, dla lodu binarnego to zazwyczaj 500 Pa (5 mbar), 

powodują odparowanie wody w pustym zbiorniku (parownik), a sprężarka usuwa parę wodną, która jest 

ostatecznie kondensowana. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

W porównywalnych warunkach, współczynnik wydajności lodu binarnego jest zazwyczaj wyższy niż 

dla tradycyjnych instalacji chłodzenia i mrożenia, tj. zużywa się mniej energii. Stosuje się mniejsze 

urządzenia chłodnicze, więc potrzebna jest mniejsza ilość materiałów, a ponieważ nie muszą one 

posiadać wysokiej odporności chemicznej, mogą mieć prostszą budowę i lepiej nadają się do 

recyklingu. Jako że cała instalacja nie jest wypełniona potencjalnie szkodliwymi czynnikami 

chłodniczymi, prawdopodobieństwo i dotkliwość przypadkowego uwolnienia jest zmniejszona. W 

odróżnieniu od innych czynników chłodniczych, lód binarny złożony z wody i alkoholu może być 



odprowadzony do oczyszczalni ścieków, za zgodą organu regulacyjnego. Właściwości kryształów lodu, 

czyli szybka zmiana fazy, zapewnia doskonałe przewodzenie ciepła. Powierzchnia może zatem być 

zmniejszona lub lód binarny może być "cieplejszy", co prowadzi do mniejszego zapotrzebowania na 

energię i do zmniejszenia powierzchni mrożenia. Utrata masy produktu jest więc mniejsza, a 

rozmrażanie chłodziarki powietrznej może nie być konieczne. Chłodziarki z cieczą mogą być od 20 do 

50% mniejsze. 
 

Dane operacyjne 

W Tabeli 4.6 porównano objętości lodu binarnego i solanki chłodzącej potrzebnych do obniżenia 

temperatury o 3 stopnie. 
 

Proces 

chłodzenia 

Czynnik chłodniczy Porównywalne możliwości 

chłodzenia dla danej masy, w 

celu osiągnięcia 3 ºC spadku 

temperatury 

Energia 

dostępna dla 

chłodzenia (kJ / 

kg) 

Schładzanie Solanka 1 11 

 Lód binarny z10% zawartością 
kryształków lodu 

3,0 33 

 Lód binarny z20% zawartością 
kryształków lodu 6,0 66 

Mrożenie Solanka 1 11 

 Lód binarny z10% zawartością 
kryształków lodu 

3,7 33 

 Lód binarny z 20% zawartością 
kryształków lodu 7,3 66 

 

Tabela 4.22: Porównanie objętości lodu binarnego i solanki potrzebnych do obniżenia temperatury o 3 

stopnie 
 

 

Na przykład, od czterech do siedmiu razy więcej czynnika chłodniczego, w porównaniu z lodem 

binarnym, trzeba włączyć do obiegu, jeśli solanka używana jest jako czynnik chłodniczy. Porównując 

lód binarny do solanki, średnice rur mogą być o około 50% mniejsze, a moc pompowania o 70% niższa. 

Stwierdzono również, że instalacje z lodem binarnym eksploatowane są przez 24 h / d, więc tylko 

niewielkie urządzenie do produkcji lodu o niewielkiej pojemności jest wymagane. 
 

W przykładowej rzeźni i w instalacji przetwórstwa mięsnego, uboju bydła i tusze wieprzowe były 

schładzane przed dalszym przetworzeniem. Wprowadzono instalację z lodem binarnym o wydajności 

424 kW, a normy związane z chłodzeniem przedstawiono w Tabeli 4.23. 
 

Całkowita używana powierzchnia 3800 m2 
Liczba pracowników 40 

Tygodniowa produkcja 500 sztuk bydła i 2000 świń 

Czynnik chłodniczy Amoniak 

System lodu binarnego Nazwa handlowa 

Liczba niezależnych instalacji chłodniczych 2 

Sprężarki Gram ( w tłokowych) 

Dodatkowe właściwości Odzysk ciepła 

Dzienne chłodzenie 5500 kWh/d 

Czas eksploatacji przy pełnym obciążeniu (maksymalny) 13 h/d 

Zainstalowana moc chłodnicza (urządzenia wytwarzające lód) 230 kW 

Czas eksploatacji instalacji z lodem binarnym (najgorętszy dzień latem) 24 h/d 

Przechowywanie lodu binarnego 1600 kWh 

Objętość przechowywanego lodu binarnego 34 m
3
 

Płyn antykorozyjny na bazie lodu binarnego Nazwa handlowa 

Maksymalne stężenie lodu binarnego w magazynie lodu >50 % 

 Stężenie lodu binarnego w rurociągach 12 % 
 

Tabela 4.23: Normy dotyczące chłodzenia w instalacji wykorzystującej lód binarny 
 

 

Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym. 



 

Ekonomia 

Dla rzeźni i przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego, o których mowa powyżej, okres eksploatacji 

wynosił 15 lat. Z oprocentowaniem 7% i 10 letnim okresem amortyzacji, dodatkowe inwestycyjne 

koszty bezpośrednie mogłyby zostać odzyskane w ciągu 2,2 roku, a zwrot rocznych kosztów 

eksploatacyjnych instalacji z lodem binarnym, łącznie z amortyzacją, byłby natychmiastowy.  Szacuje 

się, że czas zwrotu będzie wynosił od 10 do 15 lat dla typowych duńskich rzeźni. 
 

Instalacje z lodem binarnym eksploatowane są poza najwyższymi taryfami lub w okresach, gdy istnieje 

ogólne niskie obciążenie elektryczne. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Wycofywanie chlorofluorowęglowowodrów, które niszczą warstwę ozonową, w ramach "Protokołu 

montrealskiego" i naciski odnośnie ograniczenia stosowania hydrochlorofluorowęglowodorów w 

ramach "Protokołu z Kioto". 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie mięsa, przetwórstwie ryb, warzelniach i chłodniach w Niemczech. 
 

Literatura źródłowa 

[182, Niemcy, 2003] 
 

 

4.2.16 Wytwarzanie i wykorzystanie sprężonego powietrza 
 

4.2.16.1 Optymalne ustawienie ciśnienia 
Opis 

Ciśnienie w sprężarce można ustawić do wymaganej maksymalnej wartości i przeprowadzać jego 

regulację dla poszczególnych aplikacji w celu zminimalizowania wymaganej energii do wytwarzania 

sprężonego powietrza i zmniejszenia wycieków. Dla aplikacji, które wymagają wyższych ciśnień lub 

mają dłuższy czas pracy niż większość aplikacji z wykorzystaniem sprężonego powietrza, bardziej 

wydajnym pod względem kosztów i zużycia energii byłaby instalacja odpowiedniego, dla tych 

parametrów, kompresora. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszone zużycie energii i poziom hałasu, gdy duże sprężarki eksploatowane są w krótszym czasie. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w przypadku, gdy występuje więcej niż jedno zastosowanie sprężonego powietrza w 

instalacji. 

 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia energii i kosztów towarzyszących. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane. 
 

Literatura źródłowa 

[69, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001] 
 

 

4.2.16.2 Optymalizacja temperatury powietrza przy wlocie 
 

Opis 

Sprężarki działają skuteczniej przy użyciu chłodnego powietrza. Jest to zazwyczaj osiągane poprzez 

upewnienie się, iż powietrze pochodzi z zewnątrz budynku. Można to sprawdzić poprzez pomiar 

temperatury przy wylocie suszarki, która to nie powinna przekroczyć 35 °C, w przypadku sprężarek 

działających przy pełnym obciążeniu. Różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu, w którym 

znajduje się suszarka a temperaturą otoczenia powinna być w granicach 5 ° C. Za wysoka temperatura 

w pomieszczeniu powoduje obniżenie wydajności sprężarki. 
 

Korzyści dla środowiska 



Zmniejszenie zużycia energii. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszone zużycie energii i kosztów towarzyszących. 
 

Literatura źródłowa 

[69, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001] 
 

 

4.2.16.3 Zainstalowanie tłumików przy wlotach i wylotach powietrza 
 

Opis 

Zainstalować tłumiki przy wlotach i wylotach powietrza w sprężarce. Tłumiki mogą być absorpcyjne 

lub refleksyjne. Tłumiki absorpcyjne wyciszają hałas. Tłumiki refleksyjne posiadają komory i 

przegrody, a ich rozmiar oraz położenie wpływa na właściwości tłumika, jeśli chodzi o pochłanianie 

hałasu. Tłumiki refleksyjne mogą być bardziej skuteczne w sprężarkach, które generują znaczne 

poziomy dźwięków tonicznych niskiej częstotliwości. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Jeśli tłumik nie jest dobrze skonstruowany, zużycie energii może się zwiększyć, ze względu na 

wystąpienie ciśnienia wstecznego lub zatoru. 
 

Dane operacyjne 

Wykazano, iż dobrze zaprojektowany tłumik nie będzie powodował wzrostu ciśnienia wstecznego w 
systemie. Jeśli jednak tłumik nie jest jest dobrze zaprojektowany, zwiększone tłumienie może 

spowodować zwiększoną utratę ciśnienia i w konsekwencji zwiększyć zużycie energii. Ciśnienie 

wsteczne można zminimalizować zwiększając wielkość tłumika oraz połączenie pomiędzy tłumikiem i 

sprężarką. Zainstalowanie tłumika przepustowego może zapobiec powstaniu ciśnienia wstecznego i 

zatoru. 
 

Wykazano, iż kilka wylotów powietrza można połączyć z rurą rozgałęźną, prowadzącą do pojedynczej 

rury o większej średnicy. Wykazano, iż tłumik tylny praktycznie każdej marki samochodu można 

wykorzystać do obniżenia poziomu hałasu o 25 dB (A). 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie w sytuacji zastosowania sprężonego powietrza. 
 

Ekonomia 

Niski koszt. 
Siła napędowa procesu wdrażania 

Zapobieganie utracie słuchu wywołanej hałasem w trakcie wykonywanej pracy oraz zmniejszenie 

emisji uciążliwego hałasu z zewnątrz instalacji. 
 

Przykładowe zakłady 

Szeroko stosowane. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 200, CIAA, 2003, 242, Lewis D. N., 2003, 244, Egzekutywa do spraw zdrowia i 

bezpieczeństwa, ] 
 

 

4.2.17 Systemy parowe 
 

4.2.17.1 Maksymalizacja powrotu kondensatu 
 

Opis 

Jeśli kondensat nie wraca do kotła grzewczego, muszą zostać zastąpione zimną, uzdatnioną wodą. 

Dodatkowa woda o odpowiednim składzie zwiększa również koszty uzdatniania. Zamiast rutynowego 

odprowadzania skroplin do oczyszczalni ścieków, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia, można 

gromadzić je w zbiorniku pośrednim i badać pod kątem obecności jakichkolwiek zanieczyszczeń. 



Pozwala to ograniczyć stosowanie substancji chemicznych do uzdatniania wody zasilającej w kotle 

parowym. Dodatkowo lub alternatywnie, jeśli skropliny nie mogą wrócić do kotła z powodu 

zanieczyszczenia, można z nich odzyskać ciepło zanim zostaną użyte do czyszczenia obszarów 

niższego stopnia, np. sprzątania ogrodów. 
 

Energia każdej pary użytej do bezpośredniego wtrysku do procesu może zostać uznana za całkowicie 

wykorzystaną. 
 

Korzyści dla środowiska. 

Zmniejszenie zużycia energii i wody oraz ograniczenie powstawania ścieków. Ograniczenie zużycia 

substancji chemicznych użytych do uzdatniania wody zasilającej w kotle parowym. 
 

Dane operacyjne 

Jeśli gorące skropliny nie wracają do kotła grzewczego, muszą zostać zastąpione uzdatnioną zimną 

wodą o odpowiedniej zawartości, co powoduje utratę ok. 20% energii pochłanianej w trakcie 

generowania pary, z której uzyskuje się skropliny. Może to być moment największej utraty energii 

podczas użycia pary. 
 

Zastosowanie 

Stosuje się w miejscach wytwarzania pary w kotle. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia energii i kosztów dodatkowych. 
 

Literatura źródłowa 

[69, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001] 
 
 

 

4.2.17.2 Unikanie strat pary przy powrocie kondensatu 
 

Opis 

Gdy kondensat odprowadzany jest z osuszaczy i płynie rurociągiem zwrotnym, tworzy się para. Często 

zdarza się, że para zostaje uwolniona do powietrza, co powoduje utratę zawartej w niej energii. 

Możliwe jest jednak zatrzymanie pary i wykorzystanie jej, np. w kotle. 
 

Korzyści dla środowiska. 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. 
 

Dane operacyjne 

Strumień pary zawiera zazwyczaj około 40% energii zawartej w oryginalnym kondensacie pod 

ciśnieniem. 

Zastosowanie 

Ma to zastosowanie tam, gdzie wytwarzana jest para i gdy może ona być ponownie wykorzystana. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia energii i kosztów dodatkowych. 
 

Literatura źródłowa 

[69, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001] 
 

 

4.2.17.3 Oddzielanie nieużywanych / rzadko używanych rur 
 

Opis 

Elementy systemu rozprowadzania pary, które nie są już wykorzystywane, mogą zostać usunięte z 

systemu. Ponadto, rurociąg dostarczający parę do rzadko używanych urządzeń, może być izolowany za 

pomocą zaworów lub płytek poślizgowych. Nieużywany oraz rzadko używany rurociąg powoduje 

niepotrzebne zużycie energii i jest prawdopodobnie rzadziej poddawany konserwacji. Usunięcie rury 

może skutkować tym, iż pozostała cześć rurociągu nie będzie wystarczająco dobrze podtrzymywana, co 

może wymagać dodatkowego wzmocnienia. 
 

Korzyści dla środowiska. 



Zmniejszenie zużycia energii i wody. 
 

Zastosowanie 

Pełne zastosowanie. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia energii i kosztów dodatkowych. 
 

Literatura źródłowa 

[69, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2001] 
 

 

4.2.17.4 Minimalizowanie odsalania/odmulania  kotłów 
 

Opis 

Odsalanie i odmulanie kotłów ma na celu ograniczenie kumulowania się soli, np. chlorków, zasad i 

kwasów krzemowych i z tego powodu jest on niezbędny, aby parametry nie przekroczyły wymaganych 

limitów. Stosuje się go również do usuwania z kotła zalegających w nim osadów takich jak np. 

fosforany wapnia oraz produkty korozji, np. tlenki żelaza oraz do zapewnienia czystości i bezbarwności 

wody. Ścieki odprowadza się zawsze przy wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze, przez 

wyznaczony okres czasu lub stale. Dlatego też zaleca się możliwie jak największe ograniczenie 

przedmuchu. 
 

Całkowitą zawartość rozpuszczonych substancji stałych w wodzie z kotła najlepiej utrzymywać na 

poziomie możliwie najniższym w odniesieniu do maksymalnej dopuszczalnej wartości. Można to 

osiągnąć za pomocą zautomatyzowanego systemu składającego się z sondy przewodności w wodzie z 

kotła, regulatora przedmuchu lub zaworu regulującego przedmuch. Przewodność jest stale mierzona. 

Jeśli przewodność przekracza wartość maksymalną, zawór regulujący otwiera się szerzej. 

Zużycie energii można ograniczyć odzyskując ciepło z odsalania/odmulania kotła. 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. Ograniczenie wytwarzania ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Tabela 4.24 przedstawia potencjalne oszczędności paliwa, jakie można osiągnąć redukując przedmuch, 

jako funkcję ciśnienia pary w procesie głębokiego zamrażania warzyw. Przy ciśnieniu pary 

wynoszącym 10 bar, można osiągnąć oszczędność paliwa rzędu 2,1%, jeżeli wielkość przedmuchu 

zostanie zredukowana o 10%. 
 

Ciśnienie efektywne w kotle 

(bar) 

Oszczędność paliwa w stosunku do 

zmniejszenia przedmuchu 

(%) 

7 0,19 

10 0,21 

17 0,25 
 

Tabela 4.24: Potencjalne oszczędności, osiągnięte w wyniku redukcji przedmuchu w kotle, podczas 

głębokiego mrożenia warzyw. 
 

 

Zastosowanie 

Odpowiednie w przypadku zastosowania kotła. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] 
 

 

4.3 Czyszczenie 
 

Urządzenia wykorzystywane w przetwórstwie i urządzenia produkcyjne są czyszczone i dezynfekowane 
okresowo, z częstotliwością zależną od produktów i procesów. Celem czyszczenia i dezynfekcji jest 

usunięcie resztek produktu powstałych w wyżej wspomnianym procesie, a także innych zanieczyszczeń 



oraz drobnoustrojów, w celu zagwarantowania jakości produktu, bezpieczeństwa żywności, wydajności 

linii, wymiany ciepła oraz optymalnego działania sprzętu. Można je przeprowadzić ręcznie, za pomocą 

czyszczenia ciśnieniowego, lub automatycznie, np. przy użyciu CIP. Czyszczenie ręczne zwykle 

wymaga demontażu urządzenia, które będzie czyszczone. 
 

 

4.3.1 Czyszczenie na sucho urządzeń i instalacji 

Zobacz także niektóre przykłady specyficzne dla sektora w Rozdziałach 4.7.1.2, 4.7.2.2, 4.7.5.2 oraz 

4.7.9.2. 

Opis 

Możliwie największą ilość pozostałego materiału można usunąć ze zbiorników, urządzeń i instalacji 
przed ich czyszczeniem na mokro. Można to uczynić zarówno w trakcie jak i na końcu okresu ich 
pracy. Wszystkie rozlewy można usunąć przed czyszczeniem na mokro, np. zamiatając lub odkurzając 
rozlaną substancję albo używając gumowej wycieraczki, zamiast wymywać je wężem czyszczącym. 
Pozwala to ograniczyć dostawanie się tych substancji do wody, która w konsekwencji musiałaby zostać 
poddana uzdatnianiu w oczyszczalni ścieków danego zakładu lub w miejskiej oczyszczalni ścieków. 
Pomocne będzie tu również transportowanie takich materiałów jak składniki, produkty uboczne oraz 
odpady możliwie jak najdalej od wody (patrz Rozdział 4.1.7.4). 
 

Czyszczenie na sucho można wspomóc np. zapewniając i wykorzystując łapacze kropel (patrz Rozdział 

4.3.1.1) z siatkowym przykryciem, upewniając się, iż odpowiedni sprzęt do czyszczenia na sucho jest 

łatwo dostępny oraz zapewniając dogodne i bezpieczne zbiorniki dla zebranych odpadów. Łapacze 

kropel można przymocować, aby podczas czyszczenia pozostawały na swoim miejscu. 
 

Obok ręcznego czyszczenia urządzeń i instalacji można zastosować inne środki, takie jak np. naturalne 

odprowadzenie wody przy wykorzystaniu grawitacji do dogodnie położonych zbiorników oraz tłok 

czyszczący rurociągi (patrz Rozdział 4.3.3) 
 

Procedurę czyszczenia można przeprowadzić w taki sposób, aby ograniczyć czyszczenie na mokro, a 

także zachować niezbędne standardy higieny. Można na przykład zakazać używania węża czyszczącego 

do momentu zakończenia czyszczenia na sucho. 
 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie zużycia wody oraz ilości ścieków. Zmniejszenie ilości materiałów w ściekach, i co za tym 

idzie, zredukowane chemiczne zapotrzebowanie tlenu oraz bio – chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

BZT. Zwiększenie możliwości odzysku i recyklingu substancji wytwarzanych w procesie. Zmniejszenie 

zużycia energii potrzebnej do podgrzania wody do czyszczenia. Ograniczenie ilości użytych 

detergentów. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zwiększona ilość odpadów stałych. 

 
Dane operacyjne 

Powszechną praktyką personelu biorącego udział w procesie czyszczenia jest wyjmowanie krat 

wpustów podłogowych i bezpośrednie wymywanie surowców i produktu, być może w nadziei, iż łapacz 

kropel zatrzyma wszystkie odpady stałe. Jednakże, gdy materiały te dostaną się do strumienia ścieków, 

są one poddawane turbulencjom, pompowaniu oraz mechanicznemu odcedzaniu. Prowadzi to do do 

rozkładu oraz uwolnienia rozpuszczalnego BZT, razem z koloidalnymi i być może rozproszonymi 

odpadami stałymi tłuszczu. Późniejsze usunięcie tej rozpuszczalnej, koloidalnej i rozproszonej 

substancji organicznej może być o wiele bardziej skomplikowane niż użycie prostych łapaczy kropel z 
siatkowymi pokrywami. 
 

Na przykład, w procesie wytwarzania kiełbasy, pozostałości mięsa mielonego z urządzeń takich jak np. 

siekacze obrotowe, urządzenia do nadziewania kiełbas oraz z podłóg można przed czyszczeniem usunąć 

ręcznie możliwie najdokładniej i dostarczyć do np. urządzeń utylizujących zamiast wymywać je do 

oczyszczalni ścieków. 
 

W przykładowej instalacji przetwarzania ryb, taśmy poddano czyszczeniu na sucho, co zaowocowało 

mniejszą ilością powstałych odpadów i praktycznie wyeliminowało zanieczyszczenie wody. 
 



W procesie przetwarzania owoców i warzyw, straty produktów powstałe w procesie można zebrać 

szuflą i przekazać do użycia jako pasza dla zwierząt. 
 

Pył z ziaren można zebrać za pomocą systemów próżniowych w np. młynach, zakładach mielenia paszy 

dla zwierząt, browarach oraz gorzelniach. 
 

Podczas czyszczenia zakurzonych materiałów ważne jest, aby wziąć pod uwagę ryzyko związane z 

pożarem i wybuchem oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. 
 

Podczas czyszczenia urządzeń należy mieć na uwadze ryzyko związane z niebezpiecznymi ruchomymi 

częściami i ostrymi krawędziami. 

 

Natychmiastowe usunięcie może być niezbędne w celu zachowania higieny i zapobieżenia zagrożeniom 

mikrobiologicznym. 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszenie zużycia energii i wody oraz potrzeby oczyszczania ścieków, a także ograniczenie użycia 

detergentów oraz wydatków. 
 

Przykładowe zakłady 

W wielu instalacjach przed czyszczeniem na mokro wykonuje się czyszczenie na sucho. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja Środowiska Anglii i Walii, 2000, 31, VITO, et al., 2001, 41, Nordycka 

Rada Ministrów, 2001, 134, AWARENET, 2002] 
 

 

4.3.1.1 Dostarczanie i wykorzystanie koszy i sit nad wpustami podłogowymi 
 

Opis 

Kosz separacyjny/sito to koszyk z drobnej siatki umieszczony nad wpustami podłogowymi, mający 

zapobiec przedostawaniu się odpadów stałych do systemu odprowadzania wody i oczyszczalni ścieków. 

Łapacze kropel można przymocować, aby w trakcie czyszczenia odpady stałe nie dostawały się do 

oczyszczalni ścieków. Opróżnianie ich po czyszczeniu na sucho i ponownie mocowane przed 

czyszczeniem na mokro pozwala uniknąć porywania przez wodę rozpuszczalnych materiałów i 

cząsteczek oderwanych od odpadów stałych. 
 

Korzyści dla środowiska 

Odpady stałe, które mimo wszystko spadną na podłogę, nie trafiają do ścieków. Ogranicza to ilość 
zawiesin, BZT, chemicznego zapotrzebowania tlenu, tłuszczy, olejów, łoju, azotu i fosforu całkowitego 

w ściekach. Odpady stałe zatrzymane przez łapacz kropel mogą trafić do użycia niezwiązanego z 

żywnością lub poddane utylizacji. 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wzrost odpadów stałych. 
 

Dane operacyjne 

Wielkość oczek siatki zależy od jej zastosowania a częstotliwość jej opróżniania zależy od cech 

potencjalnie rozlanych materiałów. 
 

Użycie łapaczy kropel w instalacjach przetwórstwa mięsa, połączone z czyszczeniem na sucho pozwala 

zminimalizować dostanie się do ścieków ścinków mięsa oraz tłuszczy, olejów i łoju w wyniku kontaktu 

wody użytej do czyszczenia ze skrawkami mięsa i tłuszczem. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym. 
 

Ekonomia 

Bardzo tanie w eksploatacji. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 



Ograniczenie zanieczyszczenia ścieków i tym samym łatwiejsze ich oczyszczanie. 

 
Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane w sektorze spożywczym. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002, 200, CIAA, 2003] 
 

 

4.3.2 Przed czyszczeniem podłóg i urządzeń otwartych zwilż je, aby uwolnić 
brud. 
 

Opis 

Podłogi oraz sprzęt otwarty można namoczyć przed czyszczeniem na mokro. Pozwoli to uwolnić brud 
oraz ułatwi późniejsze czyszczenie, np. mniej wody, przy wysokim ciśnieniu i / oraz wysokiej 

temperaturze, będzie wymagało usunięcie utwardzonego lub przypieczonego brudu, a użycie 

chemicznych substancji czyszczących takich jak roztwory kaustyczne będzie można ograniczyć. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zależnie od okoliczności, można zredukować zużycie wody i energii do podgrzania wody. Zużycie 

substancji chemicznych można ograniczyć. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie w sytuacjach, gdy podczas czyszczenia musi zostać usunięty utwardzony lub przypieczony 

brud. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002] 
 

4.3.3 Przepuszczanie tłoka czyszczącego 
 

Opis 

Użycie tłoka czyszczącego rurociągi ma na celu odzyskanie cennych produktów z rurociągów oraz 

redukcję kosztów wody i ścieków. 
 

System ten składa się z wyrzutni, łapaczy urządzenia wytwarzającego sprężone powietrze oraz 

wbudowanych zaworów umożliwiających tłokowi przejście przez system. Jednolite, odpowiednie dla 

klasy żywności, gumowe "tłoki" wyrzucane są z wyrzutni za pomocą sprężonego powietrza i 

zatrzymują się na drugim końcu rury na poprzeczce, która przepuszcza produkt, ale nie tłok. Tłok 

powraca do wyrzutni, gdy zaworem zmienimy kierunek sprężonego powietrza. Szybka na każdym 

końcu rury pozwala operatorowi obserwować tłok. Tłok przepuszcza się po każdej partii, obok 

dodatkowych płukań systemu wykonywanych w przypadku ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia 

koloru lub aromatu. Sporadyczne czyszczenia CIP, np. z użyciem roztworów kaustycznych, wykonuje 

się w celu zapewnienia higieny. 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie strat produktu podczas zmian partii oraz czyszczenia; ograniczenie zużycia wody do 

czyszczenia oraz zmniejszenie ilości ścieków, które są jednocześnie mniej zanieczyszczone. 
 

Dane operacyjne 

Przykładowy producent dżemów zainstalował nowy system przepuszczania tłoka, co opisano powyżej. 
Instalacja oraz szkolenie operatora wykonano na miejscu w obecności dostawcy. Regularne kontrole 

dokonywane w laboratorium firmy, pokazują, iż nowy system nie zmniejszył standardów higieny, ani 

też nie wpłynął na jakość produktu. 
 

Przedstawiona przykładowa firma produkuje dżem do sprzedaży luzem w partiach po 2,5 tony. 

Ugotowany dżem trzymany jest w dwóch kotłach o wysokiej temperaturze, zanim zostanie 

przepompowany do zbiorników obok hali załadunkowej, gdzie dana partia może być przechowywana w 

cieple. Jest on następnie przepompowywany do cysterny lub studzony w celu przetransportowania go 

do pośrednich pojemników. 
 

Poza czyszczeniem w celach zachowania standardów higieny, rury i zawory czyszczone są pomiędzy 

partiami w momencie, gdy zauważa się zmianę kolorów. Dla procesu produkcyjnego produktu luzem, 



sekwencja czyszczenia składała się z płukania całego systemu wodą, czyszczenia zaworów przy użyciu 

CIP, czasami za pomocą roztworu kaustycznego, oraz końcowego płukania całego systemu wodą. 
 

Przed wprowadzeniem systemu przepuszczania tłoka, płukanie całego systemu wymagało zasysania 
wody do czyszczenia, w próżni, poprzez rury pomiędzy rozcierającymi i odparowującymi zbiornikami a 
kotłami, a następnie pompowania pompami do dżemu wody do czyszczenia przez rurę do hali 
kontenerów. Ponieważ pompa do pompowania dżemu nie została zaprojektowana do pompowania 
wody, każde płukanie zajmowało sporo czasu. Ponadto, zużywano dużą ilość wody (5.4 m

3
/czysta), 

zazwyczaj dwa razy w tygodniu. Produkt gotowy do sprzedaży, zalegający w rurze, zostawał 
wymywany z rury przez wodę przemywającą. Ścieki z zakładu zawierały zatem duże ilości zawiesiny 
oraz ChZT. 
 
Do tej pory, dżem marnował się na linii pomiędzy poszczególnymi partiami. Po zainstalowaniu systemu 
przepuszczania tłoka, zwiększyła się ilość uzyskanego dżemu. Zaowocowało to odzyskaniem około 173 
ton gotowego do sprzedaży produktu każdego roku. Ilość wody sieciowej używanej do płukania 
rurociągu spadła z 2020 m

3
/rok do 310 m

3
/rok. Ilość ścieków z linii zmniejszyła się o tą samą wartość. 

 
Redukcja średnich poziomów ChZT dla ścieków z zakładu spadła z maksymalnej wartości 25000 mg/l 

do około 5000 mg/l, co oznacza, iż koszty jednostkowe obniżyły się o ponad 76 %, z 12 EUR/m3 do 

EUR 2,83 EUR/m
3
. Dalsze informacje ekonomiczne podano w Tabeli 4.25. 

 
Mimo, iż tłok czyszczący rurociągi jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na obniżenie 

poziomów ChZT, przykładowy zakład uważa, iż duże znaczenie ma również czyszczenie próżniowe 

zbiorników ściekowych, kanałów ściekowych oraz blokad żywności. System przepuszczania tłoka nie 

wymagał przez pierwszy rok żadnej konserwacji oraz nie były potrzebne nowe tłoki. Ze względu na 

zużycie tłoków, firma szacuje, iż trzeba będzie wymienić maksymalnie dwa tłoki każdego roku. 

Zużycie energii spadło o około 680 kWh/rok, ponieważ mechanizm wytwarzania sprężonego powietrza 

pochłaniał mniej energii niż stary system pompowania. 
 

Firma zainstalowała niedawno trzy kolejne systemy przepuszczania tłoka na innych liniach 

produkcyjnych dla produktów pakowanych. Spodziewane jest znaczne zmniejszenie kosztów oraz 

dalsze zredukowanie poziomów ChZT w ściekach. 

 

Czyszczenie linii zajmuje trochę mniej czasu odkąd zainstalowano system przepuszczania tłoka, niż 

miało to miejsce w przypadku starego systemu. 

Zastosowanie 

Odpowiednie w sytuacji, gdy przez rurociąg transportowane są lepkie materiały, np. w produkcji 

słodkich i słonych przetworów oraz w produkcji produktów mlecznych, np. jogurtów. 
 

Ekonomia 

Roczne koszty i oszczędności, związane z wdrożeniem systemu przepuszczania tłoka w przykładowej 

instalacji do produkcji dżemu przedstawiono w Tabeli 4.25. 

Pkt Oszczędności 
Roczne oszczędności 

(EUR) 

Roczne koszty 

(EUR) 

Ograniczenie poziomu ChZT w 

ściekach 

oraz ilości ścieków. 

76 % 167000   

Odzyskany produkt 173 t / rok 217000   
Zmniejszone zużycie wody. 2020 m

3
/rok 2000   

Zmniejszone zużycie energii.  48   
Czyszczenie kanałów 

ściekowych, itp. 
   6200 

Zamienne tłoki (2/rok)    180 

Razem  386048  6380 

Oszczędności netto   379668  
Całkowity koszt kapitału   30800  
Okres zwrotu   4,2 tygodnia  
 

Tabela 4.25: Korzyści dla środowiska i zmniejszenie kosztów towarzyszących, osiągnięte w wyniku 

wprowadzenia systemu przepuszczania tłoka. 
 



Siła napędowa procesu wdrażania 

Odzyskanie cennego produktu i ograniczenie kosztów wody i oczyszczania ścieków. 
 

Przykładowy zakład 

W Wielkiej Brytanii istnieje co najmniej jedna instalacja do produkcji dżemu. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 57, Envirowise (Wielka Brytania), 2000] 
 

 

4.3.4 Usuwanie pozostałości z rurociągów za pomocą sprężonego powietrza 
przed czyszczeniem lub zmianą produktu 
 

Opis 

 Sprężone powietrze, odpowiednie do zachowania jakości żywności, może zostać użyte do usunięcia 
pozostałości z rurociągu, uważając, aby nie zwiększyć poziomów pyłu w miejscu pracy. Technika ta 

pozwala dotrzeć do tych części urządzenia, przez które tłoki (patrz Rozdział 4.3.3) nie mogą przejść 

oraz pozwala uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, z jakim wiąże się użycie narzędzi lub sprzętów 

czyszczących. 
 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie strat produktu podczas zmian partii oraz czyszczenia; ograniczenie zużycia wody do 

czyszczenia oraz zmniejszenie ilości ścieków, które są jednocześnie mniej zanieczyszczone. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Energia zużywana jest do wytwarzania sprężonego powietrza. 
 

Dane operacyjne 

Aby zminimalizować ilość pozostałości masła w rurociągu urządzenia do jego produkcji, można 

wykorzystać sprężone powietrze do przepchania przed czyszczeniem bloku schłodzonego masła 

przez rurociąg i zawory na końcu produkcji. Działa to na zasadzie podobnej do przepuszczania 

tłoka, ale może być również wykorzystane w częściach urządzenia niedostępnych dla tłoków. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie w instalacjach, gdzie proszki i inne produkty stałe transportowane są przy pomocy 

sprężonego powietrza i gdzie twarda, ale dająca się skompresować żywność może fizycznie 

przepchać zalegające materiały. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Minimalizacja odpadów produktu. 
 

Przykładowe zakłady 

Niemieckie mleczarnie produkujące masło. 
Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 

4.3.5 Gospodarowanie wodą, energią i detergentami 
 

Opis 

Codzienne rejestrowanie zużycia wody i detergentów oraz czystości pozwoli wykryć jakiekolwiek 
odchylenia od normalnych poziomów zużycia, a następnie monitorować i zaplanować działania, mające 

na celu zmniejszenie zużycia wody i detergentów, przy zachowaniu standardów higieny. Dotyczy to 

wszystkich rodzajów czyszczenia, czy to ręcznego, np. czyszczenia ciśnieniowego, czy to 

zautomatyzowanego, np. przy użyciu CIP. 
 

Można również przeprowadzić próby polegające np. na używaniu mniejszej ilości detergentów, lub 

rezygnacji z nich; używaniu wody o różnych temperaturach; mechanicznym czyszczeniu, tzn. używaniu 

"siły" zarówno z ciśnienia wody jak i z użycia takich narzędzi jak gąbki czyszczące oraz szczotki. 
 

Monitorowanie i kontrolowanie temperatur czyszczenia pozwala osiągnąć wymagany standard 

czyszczenia sprzętu i instalacji bez nadmiernego użycia środków czyszczących. 
 



Ważnym czynnikiem zapobiegającym nadmiernemu zużyciu wody i detergentów jest zapewnienie 

odpowiedniego przeszkolenia personelu w kwestii obchodzenia się z roztworami, ich składem i 

zastosowaniem. Przykładowo, stężenie roztworów czyszczących nie powinno być za wysokie, co może 

się zdarzyć, gdy personel wleje za dużo roztworu przy dozowaniu ręcznym, lub gdy automatyczne 

systemy dozowania są ustawione na zbyt wysoki próg. Może się to łatwo przydarzyć, jeśli personel nie 

jest przeszkolony i nadzorowany, szczególnie w przypadku dozowania ręcznego. 
 

Korzyści dla środowiska 

Potencjalne ograniczenie zużycia wody i detergentów, a także energii do podgrzania wody. Możliwość 

redukcji zależy od wymagań czystości dla każdej części instalacji lub sprzętu, który ma być poddany 

czyszczeniu. 
 

Dane operacyjne 

Niewystarczające kontrole warunków higienicznych mogą narazić bezpieczeństwo żywności, co z kolei 

może doprowadzić do odrzucenia produktu, lub krótszego okresu jej przydatności do spożycia. 

Techniki czyszczenia można ulepszyć np. stosowaniem ograniczeń przepływu przy dopływie wody oraz 

zmniejszeniem ciśnienia wody z wysokiego na średnie i niskie, odpowiednio dla czyszczenia w nocy i 

w dzień. Częstotliwość czyszczeń na mokro można także poddać ocenie, w celu zredukowania ich 

ilości.  W niektórych instalacjach jedno pełne czyszczenie na mokro może być wystarczające, aby 

osiągnąć wymagany poziom higieny. 
 

Planując częstotliwość oraz długość czyszczenia sprzętu, należy wziąć pod uwagę jego wielkość oraz 

rodzaj i stopień zabrudzenia. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie dla wszystkich instalacji stosowanych w przemyśle spożywczym. 
 

Ekonomia 

Technika ta pozwala ograniczyć koszty wody, energii oraz detergentów 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów wody, energii oraz detergentów. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000] 

 

4.3.6 Wyposażenie węży myjących w regulowane ręcznie spusty 
 
Opis 

Wyłączniki regulowane spustami można zainstalować w wężach czyszczących bez żadnych 
modyfikacji, jeśli podgrzewacz wody używany jest w celu zapewnienia gorącej wody. Jeśli do 

uzyskania cieplej wody stosuje się zawór mieszający parę i wodę, niezbędne jest zainstalowanie 

zaworów bezpieczeństwa, aby zapobiec dostaniu się pary i wody do złej linii. Automatyczne zawory 

zamykające są często sprzedawane wraz z dyszami. Dysze zwiększają działanie wody i obniżają stopień 

przepływu. 
 

Korzyści osiągnięte na rzecz środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowej instalacji zaoszczędzoną energię obliczono dla węża wyposażonego w automatyczne 

zawór zamykający i dyszę, przy użyciu wody o temperaturze 71 ºC. Stopień przepływu przed ich 

zainstalowaniem wynosił 76 l/min, a po zainstalowaniu 57 l/min. Czas pracy węża wynosił 8 h/d przed 

instalacją i 4 h/d po niej. Przy koszcie wody wynoszącym 21 USD/m
3
, obliczone oszczędności 

wyniosły 4987 USD (koszt w 2000 roku). Wyliczono również roczne oszczędności energii w wysokości 

919 GJ. 
 
Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym. 
 

Ekonomia 



W przypadku zainstalowania dysz bez automatycznych wyłączników, koszty urządzenia wynoszą mniej 

niż 10 USD. Automatyczny, regulowany spustem wyłącznik wraz z dyszą to koszt około 90 USD. 

(Koszty w 2000 roku). Koszty zwracają się natychmiast. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów wody oraz energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Szeroko stosowane. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 227, Ockerman H. W. i Hansen C. L., 2000] 
 

 
4.3.7 Mycie ciśnieniowe 
 

Mycie ciśnieniowe stosuje się do czyszczenia podłóg, ścian, pojemników, zbiorników, sprzętu 

otwartego i przenośników oraz jako etap płukania poprzedzony czyszczeniem i zastosowaniem 

substancji chemicznych. W zależności od potrzeb, można użyć zimnej lub gorącej wody. 
 

 

4.3.7.1 Dopływ wody o regulowanym ciśnieniu i przez dysze 
 

Opis 

Tam, gdzie niezbędna jest woda, można ją dostarczyć przez dysze (patrz Rozdział 4.1.8.8) 
zainstalowane w urządzeniach do przetwarzania lub w wężach używanych do czyszczenia urządzeń i / 

lub instalacji. Dla operacji czyszczenia, woda może być dostarczana do węży z pierścieniowej sieci 

zasilającej. Dysze zainstalowane w urządzeniach technologicznych są zaprojektowane i umiejscowione 

osobno dla każdego rodzaju czyszczenia. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody. W przypadku użycia gorącej wody, całkowite zużycie energii można 

ograniczyć. 
Dane operacyjne 

Stopień przepływu wody w każdej dyszy można ustawić w zależności od zastosowania. Ponadto, 

ciśnienie wody można ustawić według operacji czyszczenia wymagającej największego ciśnienia, a 

odpowiedni regulator ciśnienia można zainstalować we wszystkich pozostałych stacjach czyszczenia 

wymagających wody. Zużycie wody można zoptymalizować monitorując i utrzymując ciśnienie wody 

oraz stan rozpylających dysz wodnych. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach w przemyśle spożywczym, zgodnie z ogólnymi potrzebami 

operacyjnymi i potrzebami związanymi z czyszczeniem. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszone zużycie wody. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002] 
 

 

4.3.7.2 Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem przy użyciu centralnej pierścieniowej 
sieci zasilającej 
 

Opis 

W czyszczeniu pod wysokim ciśnieniem woda rozpylana jest na czyszczoną powierzchnię pod 

ciśnieniem wahającym się od 15 bar, które uznaje się za ciśnienie niskie, do 150 bar, uznawanym za 

ciśnienie wysokie. Ciśnienie w wysokości od 40 do 65 bar także uważane jest za wysokie. 
 

Ruchome urządzenia do czyszczenia ciśnieniowego wymagają dłuższych postojów niż te zasilane z 

pierścieniowej magistrali. Spalinowe urządzenia czyszczące emitują spaliny, przez co nie mogą być 

stosowane wewnątrz instalacji w przemyśle spożywczym. Elektryczne urządzenia do czyszczenia 



wysokociśnieniowego wymagają od operatora dodatkowych środków bezpieczeństwa, w tym 

wyłączników różnicowoprądowych oraz dokładnej konserwacji. Wykazano, iż przenośne urządzenia 

zużywają także mniej wody. 
 

Środki czyszczące są wstrzykiwane do wody, w umiarkowanej temperaturze do 60 ° C. Ważną część 

procesów czyszczenia stanowią efekty mechaniczne. Mycie ciśnieniowe powoduje mniejsze zużycie 

wody i substancji chemicznych w porównaniu z wężami sieciowymi. Ważne jest jednak, aby użyte 

ciśnienie było zarówno bezpieczne jak i efektywne. W przemyśle spożywczym istnieje niepokój 

odnośnie wpływu na środowisko aerozoli i nadmiernego pryskania z węży wysokociśnieniowych. 
 

Urządzenia czyszczące pod wysokim i średnim ciśnieniem mają takie zalety w porównaniu z 

urządzeniami niskociśnieniowymi jak np.: mniejsze zużycie wody w związku z mechanicznym 

czyszczeniem dysz wodnych; mniejsze zużycie środków chemicznych ze względu na to, iż ciężkie 

zabrudzenia usuwane są dyszą wodną, a także niekorzystne warunki dla rozwoju bakterii spowodowane 

redukcją objętości wody. Istnieją jednak obawy związane z ryzykiem uwalniania aerozoli w przypadku 

wysokich ciśnień wody. 
 

Badania wykazały, że nawet niskociśnieniowe systemy mogą uwalniać znaczną ilość aerozolu na 

wysokość wyższą niż 1 metr i nie powinny być stosowane w czasie okresów produkcyjnych w 

miejscach wrażliwych jeśli chodzi o higienę. Stosowane są również systemy do suchego czyszczenia na 

bieżąco, które nie tylko ograniczają zużycie wody i optymalizują usuwanie odpadów, ale i zmniejszają 

ryzyko poślizgu. Poza okresami produkcji, zarówno nisko- jak i wysokociśnieniowe systemy mogą być 

bezpiecznie stosowane, ale ze względu na większą skuteczność, system wysokociśnieniowy jest 

bardziej opłacalny. Jak wykazano, czyszczenie wysokociśnieniowe jest szybkie, proste, efektywne oraz 

opłacalne. 

 
 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie zużycia wody i substancji chemicznych, w porównaniu z tradycyjnymi wężami oraz 

niskociśnieniowym, nie oszczędzającym wody czyszczeniem ciśnieniowym. 

 
Dane operacyjne 

Pierścieniowe sieci zasilające mają tą zaletę, że są zawsze gotowe do użycia. Podczas czyszczenia pod 

wysokim ciśnieniem ważne jest, aby osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy ciśnieniem; objętością 

wody w miejscu jej rozpylania; temperaturą wody i dozowaniem substancji chemicznej dla każdego 

zastosowania. Za małe ciśnienie może skutkować niedokładnym czyszczeniem, a nadmierne ciśnienie 

zwiększa ryzyko uszkodzenia czyszczonej powierzchni oraz sprzętu a nawet ryzyko wypadku. 
 

Zastosowanie 

Szerokie zastosowanie w sektorze spożywczym. 
 

Ekonomia 

Stwierdzono, iż oszczędności z pary, wody oraz ścieków w przypadku wysokociśnieniowych systemów 

oszczędzających wodę w porównaniu z niskociśnieniowymi systemami nie oszczędzającymi wody 

wynoszą około 85 %. Oszczędności związane z ograniczonym użyciem substancji chemicznych. 
 

Przykładowe zakłady 

Szeroko stosowane. 
 

Literatura źródłowa 

[17, Envirowise (Wielka Brytania) oraz March Consulting Group (Wielka Brytania), 1998] 
 

 

4.3.7.3 Niskociśnieniowe czyszczenie pianą 
 

Opis 

Niskociśnieniowe czyszczenie pianą może zastąpić tradycyjne czyszczenie ręczne wężami 

czyszczącymi, szczotkami, oraz ręcznie dozowanymi detergentami. Jest ono odpowiednie do 

czyszczenia ścian, podłóg oraz powierzchni sprzętu. Pianka do czyszczenia, np. roztwór alkaliczny, 

rozpylana jest na czyszczoną powierzchnię. Piana przywiera do powierzchni. Pozostaje na powierzchni 

przez około 10 - 20 minut, a następnie spłukiwana jest wodą. 



 

Niskociśnieniowe czyszczenie pianą może korzystać z centralnej magistrali pierścieniowej, albo 

zdecentralizowanych pojedynczych urządzeń. Centralne systemy doprowadzają wstępnie wymieszane 

roztwory czyszczące oraz wodę pod ciśnieniem z centralnej jednostki i podczas czyszczenia 

automatycznie przestawiają się z rozpylania piany na spłukiwanie wodą. Przenośne maszyny do 

czyszczenia ciśnieniowego wymagają dłuższych postojów niż te zasilane z pierścieniowej magistrali. 

Spalinowe urządzenia czyszczące emitują spaliny, przez co nie mogą być stosowane wewnątrz 

instalacji w przemyśle spożywczym. Elektryczne urządzenia do czyszczenia ciśnieniowego wymagają 

od operatora dodatkowych środków bezpieczeństwa, w tym wyłączników różnicowoprądowych oraz 

dokładnej konserwacji. Wykazano, iż przenośne maszyny zużywają także mniej wody. 
 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie zużycia wody, substancji chemicznych i energii, w porównaniu z tradycyjnymi wężami 

czyszczącymi, szczotkami oraz ręcznie dozowanymi detergentami. 
 

Dane operacyjne 

Nowa mleczarnia w Danii, produkująca rocznie 25000 ton sera, posiada scentralizowany system 

składający się z około 50 jednostek satelitarnych, położonych w różnych obszarach przetwórstwa. Jak 

obliczono, zużycie wody wyniosło 40% odpowiadającego mu zużycia wody podczas tradycyjnego 

czyszczenia ręcznego. Wykazano, iż system czyszczenia pianą wykorzystuje zimną wodę o 

temperaturze 10°C, natomiast czyszczenie ręczne wężami czyszczącymi wymaga wody o temperaturze 

co najmniej 40°C. Obliczone oszczędności w tym przypadku wynoszą 19800 m
3
 wody/rok oraz 1160 

MWh/rok. 
 

Odnotowane korzyści z użycia piany to między innymi zwiększony czas kontaktu z zabrudzoną 

powierzchnią, co pozwala osiągnąć lepsze rezultaty przy użyciu mniej agresywnych substancji 

chemicznych. Składniki chemiczne rozmiękczają brud, zwiększając efektywność płukania i 

czyszczenia. Łatwo jest dostrzec miejsce nałożenia piany, co pozwala łatwo ją spłukać, więc zużywa się 

mniej wody. Mniejsze są również koszty pracy, ponieważ w porównaniu z metodami tradycyjnymi 

czyszczenie zajmuje mniej czasu. Ze względu na użycie mniej agresywnych substancji chemicznych, 

zmniejsza się zużycie maszyn oraz ryzyko dla operatora. 

Potencjalną wadą użycia pian jest to, iż mają one tendencję do odrywania się od powierzchni pod 

własnym ciężarem, co ogranicza czas kontaktu z powierzchnią. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w nowych i istniejących już instalacjach, do czyszczenia podłóg, ścian, 

pojemników, zbiorników, sprzętu otwartego i przenośników. 
 

Ekonomia 

Koszt inwestycji systemu czyszczenia pianą w przykładowej instalacji w Danii (wykazany w 2000 roku) 

wyniósł 188000 EUR, a okres zwrotu to 3,2 roku. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Skuteczniejsze czyszczenie i eliminacja takich problemów związanych z czyszczeniem 

wysokociśnieniowym jak np. rozpylanie aerozoli zawierających cząsteczki brudu i bakterie. 
 

Przykładowy zakład 

W Danii funkcjonuje co najmniej jedna instalacja do produkcji sera. 
 

Literatura źródłowa 

[17, Envirowise (Wielka Brytania) oraz March Consulting Group (Wielka Brytania), 1998, 42, 

Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001] 
 

 

4.3.7.4 Czyszczenie za pomocą żelów 
 

Opis 

Żele są zazwyczaj stosowane do czyszczenia podłóg, ścian, sprzętu i pojemników. Substancja 

chemiczna rozpylana jest na czyszczona powierzchnię. 
 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie zużycia wody, substancji chemicznych i energii w porównaniu z tradycyjnymi wężami 



czyszczącymi, szczotkami oraz ręcznie dozowanymi detergentami. 
 

Dane operacyjne 

Czyszczenie żelami zapewnia dłuższy kontakt brudu z aktywnym detergentem niż ma to miejsce w 

przypadku użycia pian, ponieważ dłużej utrzymują się one na powierzchniach, a dostęp do szczelin jest 

łatwiejszy ze względu na brak pęcherzyków powietrza. Żele są jednak przezroczyste i trudniej jest je 
dostrzec, a w wysokich temperaturach mogą być nietrwałe. 
 

Odnotowane korzyści z użycia żeli to między innymi zwiększony czas kontaktu z zabrudzoną 

powierzchnią, co pozwala osiągnąć lepsze rezultaty przy użyciu mniej agresywnych substancji 

chemicznych. Składniki chemiczne rozmiękczają brud, co pozwala zwiększyć efektywność płukania i 

czyszczenia. Ponieważ żele bardzo łatwo jest spłukać, zużywana jest mniejsza ilość wody. Mniejsze są 

również koszty pracy, ponieważ w porównaniu z metodami tradycyjnymi czyszczenie zajmuje mniej 

czasu. Ze względu na użycie mniej agresywnych substancji chemicznych, zmniejsza się zużycie maszyn 

oraz ryzyko dla operatora. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w nowych i istniejących już instalacjach do czyszczenia podłóg, ścian, 

pojemników, zbiorników, sprzętu otwartego i przenośników. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Eliminacja problemów związanych z czyszczeniem wysokociśnieniowym, np. rozpylaniem aerozoli 

zawierających cząsteczki brudu i bakterie. 
 

Literatura źródłowa 

[17, Envirowise (Wielka Brytania) oraz March Consulting Group (Wielka Brytania), 1998] 

 

4.3.8 Wybór środków czyszczących 
 

Wybór środków czyszczących zależy od kilku kryteriów, w tym budowy instalacji, dostępnych technik 

czyszczenia, rodzaju zabrudzenia i rodzaju procesu produkcyjnego. Środki czyszczące muszą być 

dostosowane do danej operacji czyszczącej, ale bardzo ważne są także inne aspekty, np. kwas 

glukonowy jest bardziej korozyjny niż inne kwasy. Ponadto, czyszczenie w sektorze spożywczym to nie 

tylko usuwanie zanieczyszczeń: równie ważna jest także dezynfekcja. 
 

Wybór i użycie środków do czyszczenia i dezynfekcji musi umożliwiać skuteczną kontrolę warunków 

higienicznych, przy jednoczesnym należytym uwzględnieniu skutków dla środowiska [1, CIAA, 2002]. 

Gdy niezbędne jest użycie środków czyszczących, ważne jest, aby najpierw upewnić się, czy pozwolą 

one osiągnąć odpowiedni poziom higieny, a następnie ocenić ich potencjalny wpływ na środowisko. 
 

Typowe środki czyszczące używane w sektorze spożywczym to: 
 

 • zasady, np. wodorotlenek sodu i potasu, metakrzemian, węglanu sodu 

 • kwasy, np. kwas azotowy, kwas fosforowy, kwas cytrynowy, kwas glukonowy 

 • wcześniej przygotowane środki czyszczące zawierające czynniki chelatujące, czyli EDTA,        

NTA, fosforany, polifosforany oraz fosfoniany lub środki czyszczące czynne powierzchniowo. 

 • utleniające i nie utleniające biocydy. 
 

 

4.3.8.1 Wybór środków odkażających i sterylizujących 
 

Substancje chemiczne używane do dezynfekcji i sterylizacji urządzeń i instalacji działają na zasadzie 

wpływania na strukturę komórkową bakterii i zapobiegania ich rozmnażaniu. Środki dezynfekujące 

używane w sektorze spożywczym są regulowane Dyrektywą 98/8/WE [226, WE, 1998]. Ocena wpływu 

substancji aktywnych w środkach dezynfekujących na środowisko i zdrowie ludzi rozpocznie się w 

2007 roku [199, Finlandia, 2003]. 
 

Zastosować można kilka metod czyszczenia. Na przykład, użycie utleniających i nie utleniające 

biocydów, promieniowania UV oraz pary. Informacje na temat technik z użyciem utleniających 

biocydów, promieniowania UV oraz pary przedstawione są w Rozdziałach 4.5.4.8, 4.5.4.8.1 oraz 

4.5.4.8.2. 
 



Nie oksydujące biocydy wymagają użycia np. czwartorzędowych soli amonu, formaldehydu oraz 

aldehydu glutarowego. Są one nakładane przy użyciu techniki zwanej "zadymianiem", w której to 

substancja rozpylana jest w postaci mgły i pokrywa odkryte powierzchnie. Wykonuje się to pomiędzy 

zmianami procesu, aby mgła zdążyła się rozproszyć zanim operator wejdzie do miejsca pracy. 

Narażenie na działanie tych substancji może spowodować problemy z oddychaniem, więc należy 

zachować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wybieraniu i używaniu środków 

dezynfekujących i sterylizujących. 
 

 

4.3.8.2 Wykorzystanie środków chelatujących 
 

W sektorze spożywczym, środki chelatujące stosowane są przede wszystkim w sektorze mleczarskim. 

Kwasowe i alkaliczne środki czyszczące czynne powierzchniowo, a także przemysłowe środki 

czyszczące zwykle zawierają jakieś środki chelatujące. Są one w stanie rozpuścić i zdezaktywować jony 

metalu w wyniku reakcji kompleksowania. Używa się ich do usuwania osadów kamienia kotłowego 

oraz do zapobiegania nagromadzaniu się wapnia i magnezu, co z kolei pozwala zapobiec sedymentacji 

oraz inkrustacji w rurach, urządzeniach i zbiornikach. 
 

Alkaliczne środki czyszczące są głównie stosowane w sektorze mleczarskim. Mają one różne 

zastosowania, np. w systemach CIP; czyszczeniu butelek i skrzynek; czyszczeniu pianą i / lub żelem; 

czyszczeniu membran; oraz czyszczeniu ręcznym. Substancje chemiczne używane w CIP to z reguły 

roztwór alkaliczny oparty na sodzie kaustycznej, który oddziela i usuwa warstwy białka oraz roztwór 

kwasowy, np. oparty o HNO3, który oddziela i usuwa warstwy mineralne. 
 

W wielu przypadkach w systemach CIP etap czyszczenia roztworem kwasowym nie jest wymagany i 

stosuje się jedynie etap czyszczenia roztworem alkalicznym, tzn. czyszczenie jednofazowe. W tych 

przypadkach, wykazano, iż zwapnienia i osady można jedynie usunąć przy pomocy środka 

chelatującego, takiego jak np. EDTA. EDTA rozpuszcza wapń w osadach i rozbija ich strukturę. 

Pozostałe substancje organiczne, takie jak np. tłuszcze i białka są degradowane przez roztwór 

zasadowy, który zazwyczaj oparty jest na sodzie kaustycznej. 
 

Najczęściej stosowane środki chelatujące to: 
 

 • kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA) 

 • nitrylooctan (NTA) 

 • metyloglicyna (MGDA) 

 • fosforany (np. trójfosforan sodu) 

 • fosfoniany (np. DTPMP, ATMP) 

 • polifosforany 

 • iminodibursztynian (IDS) 

 • detergenty enzymatyczne. 
 
4.3.8.2.1 Stosowanie EDTA 
 

EDTA jest najczęściej stosowanym środkiem chelatującym. W 1999 roku w Europie Zachodniej, około 

1 / 3 całkowitego zużycia tego środka, 10685 ton, stanowiły detergenty przemysłowe. W 1997 roku 

odnotowano, że niemieckie mleczarnie emitowały do wody 36 t EDTA / rok EDTA, tj. 1% całkowitej 

ilości krajowej. 
 

Ze względu na swoje właściwości EDTA używany jest głównie jako środek chelatujący oddziałujący 

na wapń. W przemyśle mleczarskim zawartość wapnia w mleku związana jest z zawartością w nim 

białka w postaci kompleksu fosfo – kazeinowo – wapniowego. EDTA można stosować podczas CIP w 

mleczarniach w następujący sposób: 
 

• aby usunąć zanieczyszczenie znane jako kamień mleczny, który to może osadzić się na 

powierzchniach ze stali nierdzewnej maszyn do przetwórstwa mleka w temperaturze od 70 – 80ºC. 

EDTA jest stosowany zwłaszcza do urządzeń UHT; membran, np. UF i RO, a także wstępnego 

czyszczenia parowników i suszarek rozpryskowych. Większość tego typu osadu składa się ze 

stabilnych zdenaturowanych białek. Są one następnie destabilizowane za pomocą EDTA, co umożliwia 

późniejsze czyszczenie powierzchni. Osad powstaje również w wyniku innych procesów i jak 

wykazano, wykwalifikowani operatorzy potrafią ocenić, kiedy potrzebne jest okresowe czyszczenie, 



aby tego uniknąć. Osadzające się związki składają się z białek, minerałów i tłuszczu. 

 • jako stabilizator utwardzający, stosowany w celu zapobiegania wytrącania się wapnia podczas 

rozcieńczania skoncentrowanych detergentów alkalicznych w wodzie. Czyszczenie związkami 

alkalicznymi w wysokiej temperaturze może zostawić warstwę węglanu, która może spowodować 

narastanie warstwy biologicznej. W czyszczeniu wielofazowym, po czyszczeniu roztworem 

alkalicznym następuje natychmiastowe płukanie a następnie czyszczenie przy pomocy kwasu 

azotowego. Czyszczenie roztworem kwasowym pozostawia błyszczącą powierzchnię w miejscu jej 

kontaktu z produktem. Czyszczenie jednofazowe przy użyciu EDTA, które pozwala wyłapać jony 

wapnia zawarte w wodzie, redukuje ten efekt i pozwala uniknąć fazy czyszczenia roztworem 

kwasowym 

 • do wiązania wapnia, magnezu i metali ciężkich, aby zapobiec sedymentacji i inkrustacji, np. w 

czyszczonych rurach i zbiornikach 

 • bakteriobójcze działanie środków czyszczących i dezynfekujących, szczególnie w przypadku 

bakterii gram-ujemnych, zwiększa się w przypadku użycia EDTA, ze względu na jego zdolność 

niszczenia zewnętrznych ścian komórkowych tych często opornych organizmów. 

• aby zwiększyć stopień ponownego wykorzystania substancji chemicznych oraz ograniczyć 

zużycie wody i energii związanych z czyszczeniem jednofazowym w porównaniu z dwufazowym 

czyszczeniem kwasem azotowym i sodą kaustyczną. 
 
4.3.8.2.2 Znane ryzyko związane z korzystaniem z EDTA 
 

Ponieważ w krajach UE-15 nie istnieją oceny ryzyka dla innych środków chelatujących, dysponujemy 

szczegółowymi ocenami ryzyka jedynie dla EDTA. EDTA tworzy bardzo stabilne i rozpuszczalne w 

wodzie związki, które nie ulegają degradacji w biologicznych oczyszczalniach ścieków, więc metale 

ciężkie pozostają w ściekach, a nie osadzie ściekowym i są odprowadzane do wód powierzchniowych. 
EDTA mogą zatem również uwolnić metale ciężkie z osadów rzecznych. Ponadto, azot zawarty w 

EDTA może przyczynić się do eutrofizacji wód. Wiele innych czynników chelatujących także zawiera 

azot lub fosfor. 

Biodegradacja EDTA jest procesem wolnym i zachodzi jedynie w określonych warunkach, takich jak: 
 

 • długi okres retencji hydraulicznej oraz wiek osadu 

 • utrzymanie lekko zasadowego środowiska 

 • stosunkowo wysokie stężenie EDTA 

 • EDTA nie musi być związkiem metali ciężkich. [125, Boehm, et al., 2002, 126, Knepper i et 

al., 2001] 
 

Ponadto, według wstępnej oceny ryzyka z dnia 7 lutego 2003 roku, zawartej w Rozporządzeniu 

793/93/EWG [201, WE, 1993], EDTA stwarza ryzyko dla środowiska wodnego, jeśli jest on używany 

jako środek chelatujący w niektórych sektorach przemysłu. Przewidywane stężenie obojętne w wodach 

powierzchniowych wynosi 2,2 mg EDTA / l. 
 
4.3.8.2.3 Nie korzystanie z EDTA 
 

Stwierdzono, że EDTA nie jest wymagany do czyszczenia sprzętu i zbiorników, w których 

przechowywane jest surowe mleko, np. cystern do przewożenia mleka, podczas przyjmowania i 

składowania sprzętu oraz / lub napełnianiu płynnym mlekiem, gdzie ważne jest jedynie usunięcie 

warstw tłuszczu, lub gdy dostępne są oddzielne stacje czyszczące. EDTA nie jest również wymagany 

do czyszczenia butelek z politereftalanu etylenu i szkła. 
 

Optymalizując czas przetwarzania mleka i użycie dobrej jakości surowego mleka, w których białka 

mają wyższą stabilność termiczną, można ograniczyć tworzenie się osadu organicznego (patrz Rozdział 

4.3.8.2.4). 
 

Podczas czyszczenia wielofazowego, tj. z wykorzystaniem zarówno kwasów jak i zasad, przed 

czyszczeniem urządzeń grzewczych roztworem alkalicznym na osady białka działa środowisko 

kwasowe, tak aby zintensyfikować czyszczenie roztworem alkalicznym. Następnie ma miejsce płukanie 

oraz dalsze czyszczenie kwasem azotowym o niskim stężeniu. 
 

Przejście od czyszczenia jednofazowego z użyciem EDTA do czyszczenia dwufazowego z NTA jest 

możliwe przynajmniej dla pasteryzatorów o niższym zakresie temperatur. Wykorzystanie kwasu 



nitrylotrioctowego jest faworyzowane w co najmniej jednym państwie członkowskim i jest zabronione 

w innych. Ponadto, stopień ryzyka związanego z wykorzystaniem kwasu nitrylotrioctowego lub innych 

czynników chelatujących nie został zbadany w takim samym stopniu jak ryzyko związane EDTA. 
 

Zastąpienie dozowanych środków czyszczących czystymi substancjami chemicznymi może być 

skuteczne, ale wymaga optymalnego systemu czyszczenia i dokładnego projektu dynamiki przepływu, 

w przeciwnym razie prawdopodobne jest zmniejszenie skuteczności czyszczenia oraz wystąpienie 

poważnych problemów w zakresie higieny. Dodatkowo, czynniki chelatujące są również niezbędne 

jako rozpuszczalniki, gdy używa się czystych substancji chemicznych. Dlatego też użycie dozowanego 

środka czyszczącego, który jest dostosowany do specjalnych operacji czyszczenia i w którym 

połączenie poszczególnych składników działa w małym stężeniu, może przynieść do o wiele lepsze 

rezultaty [228, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców 

Mleka), 1997]. 
 

Sektor spożywczym nie znalazł dotychczas sposobu na całkowite wyeliminowanie użycia EDTA, ale 

może być jednak możliwe ograniczenie operacji, w których są one wykorzystywane oraz / lub 

częstotliwości ich stosowania. Przykład strategii ograniczenia korzystania z EDTA opisano w Rozdziale 

4.3.8.2.5. 
 
4.3.8.2.4 Ograniczenia stosowania EDTA poprzez minimalizację formowania się osadu 
organicznego dzięki planowaniu produkcji 
 

Opis 

Tworzenie się osadu organicznego można ograniczyć stosując mleko o wysokiej stabilności białka. 

Stabilność białka mleka zmniejsza się w wyniku wielokrotnego przetwarzania i pompowania. 

Planowanie produkcji w celu uniknięcia ponownego przetwarzania może zatem zapobiec 

nagromadzaniu się osadu organicznego i w konsekwencji korzystaniu z EDTA. Tworzenie się osadu 

organicznego zwiększa się w przypadku mleka zawierającego większą ilość mikroorganizmów, czemu 

można zapobiec zachowując odpowiednie warunki higieny. Istnieje szereg innych czynników 

powodujących niestabilność białka mleka, np. aktywność enzymu. 
 

Korzyści dla środowiska 

Optymalne wykorzystanie mleka i zmniejszenie zużycia EDTA. 
Dane operacyjne 

Optymalizacja czasu przetwarzania mleka i użycie dobrej jakości surowego mleka, w których białka 

mają wyższą stabilność termiczną pozwala ograniczyć nagromadzanie się osadu organicznego. Osad 

organiczny zmniejsza wydajność procesu wymiany ciepła oraz stopień przepływu, szczególnie w 

płytowych wymiennikach ciepła. Co za tym idzie, pośrednie wymienniki ciepła muszą być czyszczone 

nie później niż 8 - 9 godzin po uruchomieniu. Dłuższe okresy pomiędzy czyszczeniem mogą 

spowodować nagromadzenie się bardzo trudnego do usunięcia osadu organicznego. Manometr 

różnicowy może być używany do monitorowania spadku ciśnienia pomiędzy wlotem a wylotem 

procesora, aby określić moment, w którym sprzęt powinien być poddany czyszczeniu. Niska jakość 

mleka również wpływa na czas eksploatacji urządzenia, ponieważ stabilność termiczna zawartych w 

nim białek jest mniejsza i łatwiej osadzają się one na powierzchniach. 
 

Stabilność termiczną mleka można sprawdzić podgrzewając mleko do wrzenia i oceniając ilość 

wytworzonego osadu lub przeprowadzając prosty test, polegający na wymieszaniu mleka i etanolu i 

sprawdzeniu, czy na szklanej powierzchni pojawił się jakiś osad. Bardziej stabilne białka będą 
wymagały wyższych stężeń etanolu, aby wystąpił proces wytrącania. 
 

Stabilność mleka determinuje również rodzaje produktów mlecznych, jakie mogą być z niego 

wytworzone. Na przykład, w produkcji mleka spożywczego wymagana jest wyższa stabilność białek w 

mleku, niż w produkcji sera. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich mleczarniach. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Optymalne wykorzystanie mleka i zmniejszone zużycie EDTA. 
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4.3.8.2.5 Przykład strategii ograniczenia korzystania z EDTA 
 

Przykładowa mleczarnia przetwarzająca serwatkę zużywała 60 ton EDTA rocznie, zanim zaczęła 

stosować technikę enzymatyczną. Dwa miliony litrów serwatki dziennie, co odpowiada 700 000 t / rok, 

przetwarza się w tej instalacji dla celów produkcji koncentratu białka serwatki, użytkowych produktów 

koncentratu białka serwatki i ekstraktu białka serwatki. Produkuje się także 13 500 ton laktozy, 10 000 

ton przesączu serwatki, 5500 ton ekstraktu białka serwatki, 2000 ton kwaśnej serwatki w proszku i 1500 

ton koncentratu białka mleka. 
 

Firma starała się ograniczyć emisje EDTA. Na początku 1997 roku do detergentów dodawano sodę 

kaustyczną, co miało zmniejszyć emisję EDTA o 30%. Nie okazało się to jednak skuteczne. Również w 

1997 roku firma spróbowała zamiast tego stosować kwas nitrylotrioctowy. Ograniczyło to użycie 

EDTA o 50%, ale próbę tę zaniechano z powodu słabych rezultatów czyszczenia, co prowadziło do 

obniżenia jakości mikrobiologicznej produktów. 
 

Procedurę opartą na enzymie wypróbowywano w głównej instalacji przez 1,5 roku na przełomie 

1998/99 roku. Skład detergentu został zmieniony. Stwierdzono, że chlor i EDTA można zastąpić IDS 

do rozpuszczania materiałów nieorganicznych. Próba ta się jednak nie powiodła, prawdopodobnie 

dlatego, iż czyszczenie, podobno nazbyt skuteczne, utrudniało tworzenie wtórnej powłoki membrany, 

niezbędnej do filtracji białek. Zdarzyło się to ponownie po wymianie membran, więc firma 

zdecydowała się zrezygnować z tej opcji. 
 

Podobną procedurę opartą na enzymie, w połączeniu z wykorzystaniem fosfonianów jako środków 

chelatujących, zastosowano w 1999 roku, po przetestowaniu jej w 1998 w pilotażowym zakładzie roku, 

jako alternatywnej procedury. EDTA nie był w ogóle stosowany. Spowodowało to trudności w 

usuwaniu związków wapnia, a zwłaszcza fosforanu wapnia. Doprowadziło to do skażenia bakteryjnego 

i ograniczyło wydajność. 
 

W związku z tym, firma postanowiła połączyć ostatnią technikę ze sporadycznymi etapami czyszczenia 

z użyciem EDTA kilka razy w miesiącu i poddawać roztwór czyszczący recyklingowi podczas 

czyszczenia membran NF [127, Strohmaier, 2002]. 

 

4.3.9 CIP (czyszczenie w obiegu zamkniętym) i jego optymalne wykorzystanie 
 

Opis 

Systemy CIP to systemy czyszczenia, które stanowią część urządzenia i które mogą być kalibrowane i 

ustawiane tak, aby używały tylko wymaganą ilość detergentów i wody przy odpowiedniej temperaturze 

(a czasem i ciśnieniu). Wdrożenie systemu CIP można rozważyć już na etapie projektowania urządzenia 

i może on zostać zainstalowany przez producenta. Modernizacja systemu CIP jest możliwa, ale jest 

potencjalnie trudniejsza i bardziej kosztowna. Systemy CIP można zoptymalizować poprzez wdrożenie 

wewnętrznego recyklingu wody i substancji chemicznych; dokładne ustawienie programów 

operacyjnych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami procesu; stosowanie urządzeń rozpylających 

oszczędzających wodę oraz usuwanie produktu oraz większego zabrudzenia przed czyszczeniem. Sprzęt 
prawidłowo zaprojektowany do czyszczenia CIP powinien posiadać głowice czyszczące rozmieszczone 

tak, aby podczas procesu czyszczenia nie było żadnych "martwych stref". 
 

Woda wtórna z np. osmozy odwróconej oraz / lub skroplin może być odpowiednia do płukania 

wstępnego w systemie CIP lub do innych zastosowań po oczyszczeniu. Możliwości ponownego 

wykorzystania wody wtórnej w systemach CIP w mleczarniach przedstawia Tabela 4.107. 

Wykorzystanie tej wody do płukania wstępnego może zależeć od tego, czy jest możliwe odzyskanie 

materiałów do ponownego wykorzystania w procesie. Jeśli tak, wymagana jest woda o jakości wody 

pitnej. 
 

Substancje chemiczne używane w CIP to z reguły roztwór alkaliczny oparty na sodzie kaustycznej, 
który oddziela i usuwa warstwy białka oraz roztwór kwasowy, np. oparty o HNO3, który oddziela i 

usuwa warstwy mineralne. W wielu przypadkach etap czyszczenia roztworem kwasowym nie jest 
wymagany. Czyszczenie przy użyciu jedynie sody kaustycznej jest czasem zwane czyszczeniem 

jednofazowym. Środki chelatujące, zwykle oparte na EDTA, są czasem dodawane do alkalicznego 



roztworu, aby zapobiec wytrącaniu się osadów, do którego zwykle dochodzi, gdy alkaliczne 

koncentraty są rozcieńczane i aby rozpuścić zwapnienia i osady. Środki chelatujące i inne dodatki mogą 
być szkodliwe dla środowiska. Rozdziały od 4.3.8.2 do 4.3.8.2.5 włącznie, zawierają dalsze informacje 

dotyczące użycia środków chelatujących, w tym EDTA. Zalety czyszczenia jednofazowego to przede 
wszystkim mniejsze zużycie wody i energii oraz szybsze czyszczenie. Używanie zarówno roztworu 

alkalicznego jak i kwasowego wymaga dwóch zbiorników do środków czyszczących z dodatkowym 

rurociągiem oraz pośredniego spłukiwania, co w konsekwencji zwiększa zużycie wody i energii oraz 
trwa dłużej. 
 
Wybór środków czystości zależy od wielu czynników i nie może być ustalany na zasadzie ogólnej.  
Proste materiały podstawowe, takie jak soda kaustyczna i HNO3, jak również specjalnie połączone, 
gotowe środki czyszczące są dostępne dla poszczególnych operacji czyszczenia. Należy dołożyć 

wszelkich starań, aby nie używać substancji chemicznych, które nie są konieczne. Przykładowo, takie 
środki chelatujące jak detergenty zawierające EDTA nie są wymagane do czyszczenia cystern do mleka 
i zbiorników do przechowywania surowego mleka. 
 
Przykładowy system CIP przedstawia Rysunek 2.18. 



 

Rysunek 4.21: Schemat technologiczny systemu czyszczenia na miejscu 
 

Stwierdzono, iż należy uniknąć równoległego lub szeregowego czyszczenia kontenerów oraz 

równoległego czyszczenia systemów rurociągów. Zarówno równoległe jak i szeregowe czyszczenie 

kontenerów skutkuje nadmiernym mieszaniem się wody z płukania wstępnego z roztworem 

czyszczącym oraz roztworu czyszczącego z wodą z płukania końcowego. Ogranicza to możliwość 

ponownego użycia roztworu czyszczącego oraz energii. W konfiguracji równoległej może być trudno 

osiągnąć wymaganą dystrybucję przepływu przez więcej niż jeden kontener, a zwrot CIP z kontenerów 

wymaga innego czasu pobytu. Przechodzenie od etapu płukania wstępnego do użycia roztworu 

czyszczącego oraz od roztworu czyszczącego do płukania końcowego skutkuje długą strefą mieszania. 

W konfiguracji szeregowej zawartość instalacji rurowej pomiędzy kontenerem I i II będzie skutkowała 

długą strefą mieszania, jeśli nie zostanie ona usunięta. Gdy roztwór czyszczący dociera do zbiornika I 

(opróżnionego), zawartość płukania wstępnego instalacji rurowej może wymieszać się z roztworem 

czyszczącym w kontenerze II (wcześniej opróżnionego). 



 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody, detergentów i energii potrzebnej do ogrzania wody jest możliwe, ponieważ 

można ustawić poziomy zużycia w taki sposób, iż używana jest tylko taka ilość, jaka jest wymagana do 

wyczyszczenia danej powierzchni. Możliwe jest odzyskanie i ponowne wykorzystanie wody i 

substancji chemicznych w systemie. Następuje wtedy zmniejszenie ilości generowanych ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Możliwe wykorzystania energii związane z pompowaniem wody i detergentów. 
 

Dane operacyjne 

Optymalizacja systemów CIP może np. zmniejszyć ilość stosowanych środków czyszczących i 

dezynfekujących w wyniku recyrkulacji roztworów czyszczących. Nie uniknie się jednak pewnych strat 

w wyniku zanieczyszczonej wody, więc roztwory nadal trzeba uzupełniać. Na przykład, gdy 

zanieczyszczenie pyłowe roztworu czyszczącego osiągnie określony poziom, należy go usunąć. 

Możliwy jest dodatkowy efekt recyrkulacji roztworów, jakim jest częściowa rekuperacja energii 

cieplnej. 
 

Systemy CIP mogą być skuteczniejsze niż ręczne czyszczenie, ale muszą być one zaprojektowane i 

wykorzystywane tak, aby zoptymalizować ich potencjalne korzyści. Cechy konstrukcyjne i 

charakterystyka eksploatacji, które minimalizują zużycie wody, czyszczących substancji chemicznych 

oraz maksymalizują odzyskanie produktu to: 

• usuwanie suchego produktu przed rozpoczęciem cyklu czyszczenia na mokro, wykorzystując 

grawitację, tłok czyszczący rurociągi (patrz Rozdział 4.3.3) lub sprężone powietrze (patrz 

Rozdział 4.3.4) 

• płukanie wstępne zużywające małą ilość wody, które niekiedy można połączyć zarówno ze 

zwrotem wody użytej do płukania wstępnego do procesu, do ponownego użycia jak i 

odzyskiwania jej do utylizacji 

• wykorzystywanie detektora mętności w celu zoptymalizowania zarówno odzyskiwania 

materiału/produktu z wody jak i ponownego użycia wody do czyszczenia podczas płukania 

wstępnego (patrz Rozdział 4.1.8.5.3) 

• dostosowanie programu CIP do wielkości urządzenia/zbiornika oraz rodzaju zabrudzenia, w 

odniesieniu do dozowania substancji chemicznych, zużycia wody, temperatury, ciśnienia i 

długości czyszczenia i płukania 

 • automatyczne dozowanie substancji chemicznych w odpowiednich stężeniach 

 • wewnętrzny recykling wody i substancji chemicznych 

 • ponowne wykorzystanie pośredniej / końcowej wody do płukania wstępnego 

 • kontrola recyklingu oparta raczej na przewodności (patrz Rozdział 4.1.8.5.2) niż czasie 

 • oszczędzające wodę urządzenia rozpylające  

 • właściwy dobór detergentów CIP. 
 

Powszechną praktyką jest ponowne użycie wody z końcowego płukania do płukania wstępnego, 

pośredniego lub do przygotowania roztworów czyszczących. Celem płukania końcowego jest usunięcie 

pozostałości roztworów czyszczących z urządzenia. Używana jest czysta woda, a woda z płukania, 

która powraca do głównej jednostki CIP jest na tyle czysta, aby mogła zostać ponownie użyta, a nie 

trafiała do kanalizacji. Odzyskiwanie wody do płukania końcowego wymaga połączenia rury powrotnej 

CIP ze zbiornikiem wstępnego płukania. Przetwornik przewodności używany jest do skierowania wody, 

np. do zbiornika płukania wstępnego. 
 

Scentralizowany system CIP może nie być odpowiedni dla dużych urządzeń mleczarskich z bardzo 

rozgałęzionym rurociągiem. Często zdarza się, iż odległości są za długie, co prowadzi do nadmiernych 

mocy pompowania oraz do znacznych strat ciepła, detergentów i wody. W takich przypadkach można 

zastosować kilka małych systemów CIP. Niezbędne roztwory czyszczące mogą być do nich dostarczane 

z głównego systemu CIP przez zamknięty rurociąg. 
 

Dla niektórych zastosowań, takich jak na przykład małe lub rzadko używane instalacje, lub gdzie 

roztwór czyszczący szybko ulega zanieczyszczeniu, na przykład instalacje UHT, urządzenia do 

separacji membranowej i wstępne czyszczenie parowników i suszarek rozpyłowych, stosowane są 

systemy jednorazowego użytku. W systemach tych środki czyszczące nie są ponownie używane, 

ponieważ mogą one zmniejszyć efekt czyszczenia w innych instalacjach. 



 

Zastosowanie 

Odpowiednie do zamkniętych / uszczelnionych urządzeń, przez które mogą przepływać płyny, w tym 

np. do rur i zbiorników. 
 

Ekonomia 

Koszt kapitału jest wysoki. Zmniejszenie kosztów wody, energii i substancji chemicznych. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Automatyzacja i łatwość obsługi. Mniejszy wymóg demontażu i ponownego montażu urządzenia. 
 

Przykładowe zakłady 

System CIP stosowany jest w wielu mleczarniach i browarach oraz w produkcji kawy rozpuszczalnej. 

Jest on także wykorzystywany do czyszczenia sprzętu do stabilizacji wina. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 9, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców 

Mleka), 1999, 42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001, 224, Portugalia-FIPA, 2003, 228, Verband 

der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 1997, 239, CIAA-

EDA, 2003] 
 

 

4.3.10 Częste i natychmiastowe czyszczenie urządzeń 
technologicznych i miejsc magazynowania materiałów 

Patrz również Rozdział 4.3.1. 

Opis 

Miejsca przechowywania surowców, produktów ubocznych i odpadów mogą być czyszczone często. 
Program czyszczenia może obejmować wszystkie konstrukcje, urządzenia oraz powierzchnie 
wewnętrzne, pojemniki przechowywania materiału, systemy odwadniające, ogrody oraz jezdnie. 
 

Korzyści dla środowiska 

Rutynowe dokładne czyszczenie oraz utrzymanie porządku zmniejsza emisję uciążliwego zapachu, 

ryzyko związane z higieną, a także problem uciążliwości ze strony szkodników i robactwa. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

W procesie czyszczenia ilość zużywanej wody zależy od dokładności czyszczenia na sucho, 

przeprowadzonego przed użyciem wody. Możliwe jest ponowne użycie wody ze źródeł wewnątrz 

instalacji i w oczyszczalni ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Kiedy pozostałości mięsa mielonego a w szczególności mieszanka mięsna, używana do produkcji 

salami lub wytwarzania kiełbasy z takich urządzeń jak siekacze obrotowe, urządzenia do napełniania 

kiełbas oraz z podłóg nie są usuwane od razu, przylegają do powierzchni, utrudniając późniejsze 

czyszczenie. Czyszczenie tych urządzeń bezpośrednio po zakończeniu produkcji minimalizuje wysiłek 

jaki trzeba będzie włożyć w czyszczenie oraz ilość potrzebnej wody i detergentów. Pozostałości mięsa 

mielonego są usuwane ręcznie, w możliwie jak największym zakresie przed czyszczeniem i wysłaniem 

do instalacji utylizacyjnych. 
 

Jeżeli pojemniki na surowce są opróżniane i myte często, np. codziennie, materiały rozkładające się i o 

przykrym zapachu, nie zdążą się nagromadzić. Opóźnienia w wysyłce mogą spowodować psucie się 

materiału i jeśli magazynowanie w zakładzie (szczególnie niewystarczająco kontrolowanego 

magazynu) wydłuża się choć trochę, powstają problemy związane z uciążliwym zapachem. Nawet 

urządzenia o szybkim obrocie czystego materiału mogą powodować problemy z uciążliwym zapachem, 

jeśli nie przestrzegane są dobre standardy higieny. Na przykład, posortowane owoce i warzywa, 

pozostałości obierania i cięcia oraz odpady organiczne mogą być opróżniane codziennie. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym. 

 
 



Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane np. w sektorze owocowym i warzywnym. 

 

Literatura źródłowa 

[41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] 
 

 

4.3.11  Stosowanie dozowników wody i/lub wysokociśnieniowych 
spryskiwaczy oszczędzających wodę do czyszczenia samochodów ciężarowych 
 

Opis 

Stosowanie dozowników wody i/lub wysokociśnieniowych spryskiwaczy oszczędzających wodę do 

czyszczenia samochodów ciężarowych, może ograniczyć zużycie wody i zanieczyszczenie ścieków. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody i zanieczyszczenia ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Pojemniki na winogrona są czyszczone przy użyciu tej techniki. Woda użyta do czyszczenia jest 

odprowadzana. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym, gdzie materiały 

dostarcza się samochodami ciężarowymi. 
 

Ekonomia 

Zmniejszenie kosztów wody i oczyszczania ścieków. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w instalacjach przetwórstwa wina 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 

 

4.4 Techniki minimalizacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
 

Wpływ operacji jednostkowych w sektorze spożywczym na środowisko podsumowują kody w Tabeli 

3.4, a kody użyte dla emisji do powietrza przedstawiono w Tabeli 3.5. 
 

Rozdział ten podzielony jest na trzy podrozdziały. Rozdział 4.4.1 przedstawia systematyczne podejście 

do kontroli emisji zanieczyszczeń do atmosfery, od wstępnego zdefiniowania problemu do sposobu 

wyboru optymalnego rozwiązania. Rozdział 4.4.2 opisuje techniki zintegrowane z procesem stosowane 

w celu zapobieżenia emisjom do powietrza lub ich ograniczenia. Rozdział 4.4.3 opisuje techniki 

zmniejszania emisji "końca rury", które stosowane są po technikach zintegrowanych z procesem. 
 

 

4.4.1 Strategia ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery  

 

Strategia ta składa się z kilku etapów oceny. To, w jakim stopniu każdy etap należy wdrożyć zależy od 

położenia danej instalacji, a poszczególne etapy mogą być konieczne lub też nie do osiągnięcia 

potrzebnego poziomu ochrony. Strategia ta może być używana w przypadku wszystkich emisji do 

powietrza, tj. gazów, pyłu oraz zapachów, z których niektóre są spowodowane emisją lotnych 

związków organicznych. Zapach to gównie problem lokalny zależący od uciążliwości, ale ponieważ 

często powstaje on w wyniku emisji LZO, należy go również wziąć pod uwagę. Dla każdego etapu, 

uciążliwy zapach jest używany jako przykład ilustrujący. Podejście tego przykładu, podsumowane na 

rysunku 4.22, jest szczególnie przydatne dla dużych zakładów, gdzie znajduje się wiele wyraźnych 

źródeł zapachu i gdzie źródła uwalniania uciążliwych zapachów nie są dokładnie określone. 



 

Rysunek 4.22: Diagram sekwencyjny wyboru technik redukujących zapach 

[34, Willey A R and Williams D A, 2001] 
 

4.4.1.1 Krok 1: Zdefiniowanie problemu 
 

Zbierane są informacje na temat wymagań ustawodawstwa w zakresie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. Definiując problem np. uciążliwego zapachu należy również wziąć pod uwagę położenie, 

czyli np. warunki pogodowe i geograficzne, które mogą mieć duże znaczenie. 
 



4.4.1.1.1 Przykład uciążliwego zapachu 
 

Osoby pracujące przy danej instalacji z reguły bardzo dobrze znają problemy związane z uciążliwym 

zapachem i mogą pomóc konsultantom lub osobom nie zaznajomionym z sytuacją zakładu. 
 

Po pierwsze, można dokonać przeglądu liczby i częstotliwości skarg oraz charakterystyki zapachu. 

Miejsce zamieszkania osób składających skargę w połączeniu z analizą uwag tych osób lub 

przedstawicieli władz lokalnych może pomóc w identyfikacji problemów, którymi należy się zająć. 

Można wprowadzić system rejestrowania skarg, w tym system odpowiadania na wszystkie skargi 

złożone bezpośrednio do instalacji telefonicznie lub osobiście. Badanie i dokumentowanie warunków 

przetwarzania, panujących w momencie, którego dotyczy skarga może pomóc zlokalizować, źródła 

uciążliwego zapachu. 
 

Można także dokonać przeglądu całej korespondencji z lokalnymi władzami lub lokalną społecznością. 

Analiza poziomu aktywności lokalnej społeczności oraz działań podjętych przez przedstawicieli władz 

lokalnych może umożliwić określenie wagi problemu i wpłynąć na określenie dostępnych ram 

czasowych, potrzebnych do modyfikacji procesu lub zainstalowania urządzeń redukcji emisji. 
 

W tym momencie można zdefiniować lokalne warunki klimatyczne. W szczególności kierunek i 

prędkość wiatru oraz częstotliwość inwersji. Informacje te mogą być wykorzystane do ustalenia, czy 

skargi są w większości rezultatem pewnych warunków pogodowych, czy też może są one wynikiem 

określonych operacji przeprowadzanych w instalacji. 
 

 

4.4.1.2 Krok 2: Wykaz emisji zanieczyszczeń z zakładu 
 

Wykaz ten obejmuje prawidłowe i nieprawidłowe emisje związane z działaniem zakładu.  Dokonanie 

charakterystyki każdej emisji pozwala na dokonanie porównań i zestawień z innymi miejscami emisji w 

zakładzie. 
 

Systematycznym sposobem określania prawidłowych emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest 

przeanalizowanie każdego procesu i zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych emisji. Na przykład, 

badanie to może obejmować następujące działania w zakładzie: 
 

 • dostawy surowców 

 • przechowywanie surowca luzem 

 • mniejsze miejsca magazynowania surowców, np. beczki i worki 

 • produkcja 

 • pakowanie 

 • paletowanie/magazynowanie. 
 

Badanie to może mieć różny stopień zaawansowania. Schematy technologiczne oraz schematy 

oprzyrządowania mogą zostać użyte podczas chodzenia po zakładzie, w celu systematycznej 

identyfikacji wszystkich źródeł emisji. 
 

W zależności od wagi problemu i głównych operacji w zakładzie, będących przyczyną problemu, 

konieczne może być objęcie tą analizą nieprawidłowych lub nawet awaryjnych sytuacji. Można również 

zastosować połączenie listy kontrolnej ze schematem technologicznym i schematem oprzyrządowania. 

Zakres słów kluczowych, które należy włączyć do listy kontrolnej, będzie się prawdopodobnie znacznie 

różnił w zależności od rodzaju operacji. 
 
4.4.1.2.1 Przykład uciążliwego zapachu 
 

Problem zapachu może być związany z ciągłym uwalnianiem z instalacji uciążliwego zapachu do 

otoczenia. Usunięcie głównych emisji w większości przypadków rozwiązuje problem oraz redukuje lub 

wręcz całkowicie eliminuje ilość otrzymywanych skarg. W innych przypadkach, usunięcie głównego 

źródła uciążliwego zapachu spowoduje, iż inne źródła emisji w zakładzie staną się wyraźniejsze. Źródła 

te mogą uwalniać charakterystyczne zapachy, które będą inne niż ten pochodzący z głównych źródeł 

uciążliwego zapachu. Może to skutkować dalszymi skargami oraz dodatkowymi wydatkami 

kapitałowymi, jakie trzeba będzie ponieść obok wydatków na usuwanie głównego źródła zapachu. 

Ważne jest zatem dokonanie pełnej oceny zakresu uciążliwych emisji z zakładu i określenie 



dyskretnych źródeł emisji, w przypadku których prawdopodobieństwo wystąpienia skarg jest 

największe. Tabela 4.26 pokazuje jeden ze sposobów zapisu informacji o źródłach zapachu, związanych 

z prawidłowymi operacjami. Może zdarzyć się tak, iż problemy związane z uciążliwym zapachem będą 

jedynie wynikiem nieprawidłowych operacji. Typową listę kontrolną dla nieprawidłowych operacji 

przedstawia Tabela 4.27. 
 

Źródło zapachu:   Przykłady:   

Rodzaj odprowadzania Wymuszone/naturalne/wentylacja 

Przeprowadzone operacje 
przetwórstwa 

Podgrzewanie / chłodzenie / konserwacja 
czyszczenie Ciągłość emisji Ciągła / przerywana / okresowa 

Czas operacji Czas działania na godzinę / dzień / cykl 
produkcyjny Rodzaj odprowadzania Komin/otwór włazowy/w budynku/do atmosfery 

Konfiguracja odprowadzania Średnica komina/wysokość odprowadzania 

Opis zapachu Słodki/kwaśny/gryzący/owocowy 

Siła zapachu Bardzo słaby/słaby/wyraźny/silny/bardzo silny 

Szacowane tempo przepływu Pomiar/krzywe charakterystyki wentylatora/dane 
szacunkowe Położenie w zakładzie Współrzędne odprowadzania 

Działanie Prawidłowe/nieprawidłowe/awaryjne 

Zestawienie całkowite Np. -10 do +10 lub 0 do 10 
 

Tabela 4.26: Arkusz do zbierania informacji na temat emisji uciążliwego zapachu 
 

 

Parametr Przykłady 

Utrata szczelności Przepełnienie / wycieki / kontrola awaryjna 

Usuwanie produktów unieszkodliwiania Odpady i materiały procesu przetwarzania. 

Potencjał wejścia materiału do procesu Uszkodzenie wężownicy parowej 

Reakcja niekontrolowanego wzrostu 
temperatury 

Niepowodzenie wprowadzenia materiału lub kontroli 
temperatury Korozja / erozja Częstotliwość inspekcji 

Utrata usług Oprzyrządowanie bezpieczne w razie uszkodzenia 

Kontrola / personel Poziom kontroli i nadzoru 

Wentylacja / ekstrakcja Podstawa projektu prawidłowa 

Konserwacja / inspekcja Częstotliwość, jakie są wymagania? 

Rozruch / zatrzymanie Konsekwencje dla dalszych działań 

Zmiany przepustowości 100 %, 110 % produkcji + niska produkcja 

Zmiany receptur Składniki o uciążliwym zapachu 
 

Tabela 4.27: Lista kontrolna dla nieprawidłowych operacji 
 

 

Emisje uciążliwego zapachu mogą być sklasyfikowane pod względem stopnia ich wpływu na 

otaczające środowisko. Opracowanie kolejności można zacząć od pogrupowania emisji w takie 

kategorie jak emisje duże, średnie oraz małe według charakterystyki zapachu oraz związanych z nimi 

skargami. Kolejność w każdej kategorii zależy w głównej mierze od siły odczuwanego uciążliwego 

zapachu z danego źródła oraz powiązanego z nim przepływu powietrza i charakteru operacji, tj. tego, 

czy jest ona ciągła lub przerywana. Oprócz wyżej wymienionych czynników, proces ten może 

wymagać profesjonalnej oceny. 

 

 

4.4.1.3 Krok 3: Pomiar emisji głównych zanieczyszczeń 
 

Emisje do powietrza są obliczane w celu określenia priorytetów, dotyczących prewencji i 

unieszkodliwiania emisji. Pomiar ten pozwoli uszeregować emisje zapachu pod względem ich wielkości 

i wpływu. 
 

 
4.4.1.3.1 Przykład uciążliwego zapachu 
 

Pomiar ilości głównych emisji uciążliwego zapachu dokonywany jest według następującego wzoru: 
 

         Emisja zapachu = zmierzony poziom zapachu (OU/m
3
) x objętościowy przepływ powietrza (m

3
/sek) 

 



Pomiary emisji zapachu są trudne, a wyniki mogą wykazywać szerokie odchylenie statystyczne. 

Niemniej jednak ilościowy pomiar zapachu może być wymagany przez dostawcę sprzętu redukującego 

zapach lub niezbędny do wykazania zgodności z przepisami. 
 

Jeśli znane są główne emisje uciążliwego zapachu, a także związane z nimi tempo przepływu oraz 

miejsce powstawania emisji w zakładzie, możliwe będzie stworzenie prawdopodobnego scenariusza ich 

unieszkodliwiania. Tabela 4.28 opiera się na prawdziwej, ale nieokreślonej sytuacji, uproszczonej, w 

celu zilustrowania tej zasady. Pokazuje ona obliczenie ilości emisji zapachu i w oparciu o ten poziom 

technika ta proponuje "klasyfikację emisji". Pozwala to na ustalenie wstępnej strategii 

unieszkodliwiania uciążliwego zapachu, ale nie określa, czy należy wziąć jeszcze pod uwagę godziny 

pracy lub wpływ głównych emisji, w tym takich ich indywidualnych cech jak to, czy zapach jest silny, 

słodki czy ostry. 
 

Źródło 

Tempo 

przepływu 

(m
3
/s) 

Poziom 

uciążliwego 

zapachu 

(OU/m
3
) 

Emisja 

zapachu 

(OU/s) 

Klasyfikacja 

oparta na 

emisji 

zapachu* 

Godziny pracy 

(h/rok) 

Opis 

zapachu 

Obróbka 

surowców 

180000 1610 22 5 480  

Surowiec 
ogrzewanie 

172800 1250 16 6 960  

Proces 
ogrzewania 

3960 11290 3,4 7 2100  

Generowanie 
próżni 

1440000 17180 1909 2 5760  

Separator 
tłuszczu 

5760 90 0.04 8 6240  

Wywietrznik 
powietrza z 
zakładu 
przetwórstwa 

6912000 350 190 4 48  

Hala  45720000 80 275 3 5760  
Urządzenie 
utylizacji 
odpadów 

12600000 2690 2611 1 387  

*Bez uwzględnienia wpływu zapachu, czasu ekspozycji oraz innych parametrów. Numer 1 ma największy 
priorytet unieszkodliwienia zapachu z uwagi na jego najwyższy poziom emisji, przy poziomie najniższym 
wynoszącym 8. 
 

Tabela 4.28: Typowy program pomiaru emisji zapachów, stosujący uproszczone pomiary z nieokreślonego 

zakładu przetwarzającego żywność 

[34, Willey A R i Williams D A, 2001] 
 

 

Modelowanie rozprzestrzeniania się powietrza może być pomocne w pełnym wyliczeniu wpływu 

głównych zmierzonych emisji. Wpływ ten jest wypadkową stężenia zapachu przy poziomie gruntu 

całkowitych emisji z zakładu, przy różnych odległościach od terenu zakładu w odniesieniu do 

warunków klimatycznych, w celu określenia wymaganego działania, jakie należy podjąć, aby 

kontrolować zapach. Jeśli z jednego źródła wydobywa się kilka zapachów lub składników, jak to często 

ma miejsce, można je rozpatrywać łącznie. W przypadku więcej niż jednego źródła zapachu, należy je 

rozpatrywać oddzielnie. 

 

4.4.1.4 Krok 4: Wybór technik kontroli emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
 

Wykaz emisji, imisji oraz skarg, np. w przypadku zapachu, który zwykle powstaje w wyniku emisji 

LZO, pozwoli zidentyfikować główne źródła emisji zakładu do atmosfery, które muszą stanowić część 

strategii lub planu ich likwidacji. Pozwoli to zidentyfikować źródła, których wpływ można 

wyeliminować, lub chociaż zredukować. Techniki kontroli obejmują techniki oczyszczania powietrza 

"zintegrowane z procesem" oraz techniki "końca rury". 
 

Techniki oczyszczania powietrza zintegrowane z procesem, obejmują środki związane z substancjami, 

np. wybór zamienników dla takich substancji szkodliwych jak substancje o działaniu rakotwórczym, 



mutagennym oraz teratogennym; używanie materiałów o niskiej emisji, np. płynów o niskiej lotności 

oraz materiałów o niskiej zawartości drobnego pyłu oraz środki związane z procesem, np. stosowanie 

systemów i procesów produkcyjnych o niskiej emisji. Jeśli nawet po wdrożeniu środków 

zintegrowanych z procesem nadal wymagana jest redukcja emisji, może być niezbędna dalsza kontrola 

gazów, zapachu, LZO oraz pyłu poprzez zastosowanie technik końca rury. 
 

4.4.2 Techniki zintegrowane z procesem 
 

Procedury zintegrowane z procesem mające na celu redukcję emisji do atmosfery przynoszą również 

inne korzyści dla środowiska, takie jak np. zoptymalizowanie zużycia surowców oraz ograniczenie 

wytworzonych odpadów. Korzyści te są wymienione w rozdziale związanym z technikami. Niektóre 

techniki opisane jako techniki zmniejszenia emisji do powietrza są także zintegrowane z procesem i 

umożliwiają odzyskiwanie materiałów do ponownego przetwarzania, np. cyklonów (patrz Rozdział 

4.4.3.5.2). 
 

4.4.3 Procesy "końca rury"- oczyszczanie powietrza 
 

Rozdziały 4.4.3.1 – 4.4.3.13 opisują niektóre techniki końca rury, stosowane w sektorze spożywczym 

do oczyszczania emisji do atmosfery. Rozdział 2 obejmuje operacje jednostkowe procesu przetwórstwa 

stosowane w sektorze spożywczym, ale nie opisuje technik końca rury. 
 

Kiedy potrzebne jest zastosowanie technik "końca rury", ich celem jest redukcja masowego stężenia i 

masowego strumienia zanieczyszczeń, pochodzących z operacji jednostkowych lub procesu. Stosowane 

są one zwykle w czasie funkcjonowania zakładu. 
 

Tabela 4.29 przedstawia niektóre szeroko stosowane techniki oczyszczania powietrza tzw."końca rury". 
 

Procesy oczyszczania 

Stałe i ciekłe substancje 

zanieczyszczające powietrze. 

Gazowe i zapachowe substancje 

zanieczyszczające powietrze / LZO 

Dynamiczna separacja 
Separacja na mokro 

Wytrącanie elektrostatyczne 

Filtracja 

Separacja aerozolu/kropli* 

Absorpcja 
Absorpcja węgla 

Oczyszczanie biologiczne 

Obróbka termiczna 

Technologia plazmy nietermicznej 

Kondensacja* 

Separacja membranowa* 

*Nie opisane w tym dokumencie jako technika ograniczania emisji do atmosfery 

 

Tabela 4.29: Techniki oczyszczania powietrza tzw. końca rury 

[34, Willey A R and Williams D A, 2001, 65, Niemcy, 2002] 
 

W separacji rozproszonych cząsteczek/pyłu wykorzystuje się siły zewnętrzne, tj. siły grawitacyjne, 

inercjalne oraz elektrostatyczne. Stosowane jest także fizyczne rozpraszanie zanieczyszczeń, np. przez 

komin wylotowy i zwiększanie potencjału rozpraszania, poprzez wydłużenie komina wylotowego i 

zwiększenie prędkości wylotu gazów. 
 

Wybór najodpowiedniejszej techniki końca rury zależy od specyfiki danej emisji. Może to wymagać 

pewnej elastyczności, aby umożliwić neutralizację później zidentyfikowanych dodatkowych źródeł 

uciążliwego zapachu. Tabela 4.30 przedstawia główne parametry dla procedury selekcji. 
 

Parametr Jednostka 

Tempo przepływu m
3
/godz 

Temperatura ºC 

Wilgotność względna % 

Typowy zakres obecnych składników – 

Poziom pyłu mg/Nm
3 

Poziom substancji organicznych mg/Nm
3 

Poziom uciążliwego zapachu OU/Nm
3 

 

Tabela 4.30: Główne parametry procedury końca rury dla procedury selekcji. 
 



W niektórych przypadkach bardzo łatwo jest zidentyfikować komponenty emisji. W przypadku 

uciążliwego zapachu, emisja to zazwyczaj złożona mieszanina a nie tylko jeden lub dwa łatwe do 

określenia składniki. Urządzenia redukcji emisji są zatem bardzo często zaprojektowane w oparciu o 

doświadczenia w innych podobnych instalacjach. Niepewność spowodowana obecnością dużej liczby 

składników lotnych, może wymagać pilotażowych testów sprzętu. Tempo przepływu jest głównym 

parametrem podczas wyboru procesu i bardzo często techniki zmniejszania emisji, przedstawione są w 

odniesieniu do zakresu tempa przepływu, odpowiedniego dla ich zastosowania. 
 

Zakup urządzeń do ograniczania emisji zazwyczaj wiąże się z oświadczeniami gwarancyjnymi, np. 

dotyczącymi niezawodności mechanicznej i i elektrycznej przez okres co najmniej jednego roku. W 

ramach procedury wyboru i zamówień, dostawca będzie również wymagał informacji, dotyczących 

skuteczności procesu usuwania zanieczyszczeń. Sformułowanie gwarancji technologicznej jest istotną 

częścią kontraktu. Na przykład, oświadczenia gwarancyjne dotyczące wydajności w zakresie usuwania 

zapachów mogą przybrać różne formy. W przypadku braku danych olfaktometrycznych gwarancja 

może po prostu brzmieć: "woń niewyczuwalna poza zasięgiem procesu lub poza terenem stacji". 
 

Niezwykle wysokie standardy stężeń dla czystego pyłu gazowego można osiągnąć za pomocą 

dwustopniowych układów o wysokiej wydajności technik separacji, np. za pomocą dwóch filtrów 

tkaninowych lub wykorzystania ich w połączeniu z filtrami HEPA (opisane w "Oczyszczanie ścieków i 

gazów odlotowych BREF" [217, EC, 2003] lub z filtrami elektrostatycznymi. 
 

Tabela 4.31 przedstawia porównanie wyników niektórych technik separacji. 
 

Technika Wielkość 

cząsteczki 

µm 

zysk % 

zbioru na 1 

µm 

Maksymalna 

temperatura 

operacyjna °C 

Zakres 

osiągalnych 

poziomów emisji 

mg/Nm³ 

Uwagi 

Cyklon 10 40* 1100 25 – 100 Cząstki grubsze. 
Wykorzystywane do 

wspomagania innych metod 

Separacja na 
mokro 

1 – 3 >80 – 99 Wpust 1000 
Wypust 80 

<4 – 50 Dobre wyniki z odpowiedniego 
rodzaju pyłami. Redukcja gazów 

kwaśnych 

Suchy filtr 
elektrostatyczny 

<0,1 >99 
w 

zależności 

od projektu 

450 <5 – 15 
(przed redukcją > 

50) 

Cztery lub pięć stref. Typowe 
zastosowanie przed redukcją 

Mokry filtr 
elektrostatyczny 

0,01 <99 80 <1 – 5 
optycznie 

wyraźne 

Filtr elektrostatyczny z dwoma 
strefami w serii. Głównie 

strącanie się pary 

Filtracja – tj. filtr 
tkaninowy 

0,01 >99,5 220 <1 – 5 Dobre wyniki z odpowiedniego 
rodzaju pyłami. 

Filtracja – tj. filtr 
ceramiczny 

0,01 99,5 900 0,1 – 1 Bardzo dobre wyniki z 
odpowiedniego rodzaju pyłami. 

* W przypadku większych rozmiarów cząstek i cyklonów o wysokiej wydajności można osiągnąć zyski rzędu około 99%. 

 

Tabela 4.31: Porównanie niektórych technik separacji 

[65, Niemcy, 2002, 199, Finlandia, 2003] 

 

 

4.4.3.1 Optymalne wykorzystanie urządzeń zmniejszających zanieczyszczenie 
powietrza 
 

Opis 

Zapotrzebowanie odnośnie do funkcjonowania urządzeń zmniejszających zanieczyszczenie może się 

różnić w zależności od przepisu, np. odnośnie do zapachu. Jeżeli istnieją technologie lub przepisy, które 

nie wymagają urządzeń redukujących zużycie powietrza przez cały czas, ich użytkowanie może być 

zarządzane pod kątem zapewnienia dostępności i zachowania wymaganych warunków pracy, gdy 

zachodzi taka potrzeba. 



 

Mogą być zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich pominięcie przez obsługującego pracownika, 

jednak gdy warunki, które wymagają redukcji nie stosują się to kierownicy mogą je ominąć. Na 

przykład, kierownik może mieć kontrolę nad kluczami umożliwiającymi dostęp do przyrządów 

sterowniczych, które pozwalają na ominięcie sprzętu, i umożliwiającymi jego ponowne włączenie na 

czas, by osiągnął optymalne warunki pracy tak szybko, jak będzie to konieczne. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszona emisja do powietrza. 
 

Dane operacyjne 

Jeśli, na przykład, stacja puszkująca mokre karmy dla zwierząt domowych, która nie emitowała 

substancji o przykrej woni, zaczęła wytwarzać inny produkt, zapach stał się istotnym problemem, 

ponieważ istniejące środki kontroli woni nie nadawały się do nowego przepisu. Zmiany w przepisie 

doprowadziły również do zmieniających się problemów z zapachem w wytwórniach pasz dla zwierząt, 

gdzie na podstawie serii dodaje się oleje rybne lub melasę. Powyższe przykłady ilustrują różne potrzeby 

ograniczania zanieczyszczeń, nawet w obrębie poszczególnych instalacji. 
 

Oprócz zapewnienia, że urządzenie do redukcji jest włączone w celu skutecznego zapobiegania emisji 

do powietrza, również warunki pracy muszą być prawidłowe. Na przykład, w wędzarniach mięsa lub 

ryb czy w palarniach kawy z funkcją termicznego utleniania, mającą na celu niszczenie woni, utleniacze 

termiczne nie działają skutecznie dopóki nie osiągną temperatur spalania substancji 

zanieczyszczających, więc muszą zostać uruchomione na czas w celu osiągnięcia tych temperatur w 

komorze spalania (patrz: rozdziały 4.4.3.11.1 i 4.4.3.11.3). 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie w przypadku zastosowania urządzeń zmniejszających zanieczyszczenie powietrza. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zapobieganie emisjom do powietrza. 
 

Literatura źródłowa 

[182, Niemcy, 2003, 234, Wielka Brytania, 2003, 235, DG Environment, 2003] 
 

 

4.4.3.2 Gromadzenie emitowanych zanieczyszczeń u źródła - miejscowa wentylacja 
wyciągowa 
 

Opis 

Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy oraz konkretne działania technologiczne powinny zapewnić 
odpowiednie warunki pracy, dostarczać tlen potrzebny do spalania do urządzeń olejowych lub 

gazowych i stanowić część układu kontroli emisji do powietrza. Wentylacja ogólna i miejscowa usuwa 

np. produkty spalania z urządzeń olejowych i gazowych oraz wonie, opary i parę powstałe podczas 

procesów gotowania. 
 

Miejscowa wentylacja wyciągowa może zapewnić ochronę przed zagrożeniami dla zdrowia, 

powstającymi z niektórych oparów kuchennych, takich jak te związane z bezpośrednim stosowaniem 

ciepła do żywności. Taka wentylacja może stracić swoją skuteczność i spowodować ryzyko pożaru, 

chyba że będzie utrzymywana w czystości i bez pozostałości tłuszczu. Jeśli napływające świeże 

powietrze jest zbyt gorące lub zbyt zimne, istnieje ryzyko, że pracownicy będą wyłączać wentylację. 

Tam gdzie powietrze jest pobierane w sposób naturalny, zwykle wymagane są środki kontroli 

szkodników. Wentylowane powietrze może być wyciągane do urządzeń redukcji emisji oraz, w 

niektórych przypadkach, może zostać użyte ponownie z uwzględnieniem wymogów higieny. W 

niektórych technologiach możliwe jest gromadzenie materiałów lotnych w celu ponownego użycia. 

Zabudowanie źródeł emitujących do powietrza oraz zastosowanie miejscowej wentylacji wyciągowej 

wymaga znacznie mniej energii niż poddawanie działaniu całej objętości pomieszczenia. Emisje do 

powietrza obejmują m.in. zapachy, które często pojawiają się z powodu emisji lotnych związków 

organicznych i pyłów, takich jak ziarno i mąka. Aby były skuteczne, wymiary zdolności ssania muszą 

być odpowiednie, a elementy, takie jak tablice orientacyjne oraz zbiorniki z klapami wahadłowymi i 

pokrywami, mogą przyczynić się do minimalizacji emisji pyłu i gazu. 
 



Określone emisje wymagające redukcji są wprowadzane w przewody u źródła i w miarę możliwości są 

łączone przed transportem do sprzętu ograniczającego zanieczyszczenia. 
 

Celem urządzenia jest to, że zapobiega ono w miarę możliwości i kontroluje do minimum wszystkie 

emisje zanieczyszczeń do powietrza. Oto przykłady w odnośnych dziedzinach: 
 

 • załadunek pojazdu lub punkty rozładunku 

 • punkty dostępu do urządzeń biorących udział w procesie 

 • otwarte przenośniki 

 • zbiorniki do magazynowania 

 • procedury związane z przemieszczeniem 

 • procedury związane z napełnianiem 

 • procedury związane z rozładowaniem. 
 

Korzyści dla środowiska 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz potencjalne wykorzystanie wtórne materiałów lotnych. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Większość technik zmniejszania emisji jest opracowana pod kątem objętościowego przepływu 

powietrza, jakim należy się zająć. Wymaga to efektywnego ograniczania osobnych emisji przy 

jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego stosunku objętości przepływu powietrza w celu zapewnienia 

braku dostępu emisji zanieczyszczeń do środowiska pracy. 
 

Przykłady recyrkulacji powietrza obejmują: 
 

 • recyrkulacja gazów z palenia kawy, od ciągłego do przerywanego palenia 

 • powietrze obciążone pyłem z pasz może być ponownie skierowane do przenośników 

pneumatycznych, w ten sposób zbierając kurz do ponownego wykorzystania 

 • dym z komór spalania może być częściowo lub całkowicie zawracany. 
 

Zapisy kryteriów projektowych, testy wydajności, wymagania, badania i kontrole dotyczące 

konserwacji mogą ułatwić przyszłe utrzymanie, modyfikację i testowanie w związku z oryginalną 

specyfikacją. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich stacjach przemysłu spożywczego z emisją do powietrza, np. 

podczas załadunku i rozładunku pojazdów; w przypadku zbiorników, punktów przeładunkowych, 

zsuwni, czy rur ładujących. 
 

Ekonomia 

Można poczynić znaczne oszczędności w koszcie kapitałowym zakładu redukcji emisji poprzez 
zminimalizowanie objętości przepływu powietrza wymagającego zmniejszenia. Ważne jest 

rozróżnienie między wentylacją ogólną stacji a miejscową wentylacją wyciągową. Ogólna wentylacja 

wymaga przepływu znacznie większej ilości powietrza, więc tym samym zużywa więcej energii i jest 

droższa. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001, 65, Niemcy, 2002, 233, Egzekutywa dotycząca bezpieczeństwa 

i higieny, 2000] 

 

4.4.3.3 Odprowadzenie zanieczyszczeń do urządzeń oczyszczających lub 
ograniczających emisję 
 

Opis 

Określone emisje są transportowane do oczyszczania u ujścia rury lub do sprzętu redukującego 



zanieczyszczenia. Istnieją trzy podstawowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, projektując 

urządzenia transportujące emisje do oczyszczalni. Są to prędkość transportu, projektowanie kanałów 

wentylacyjnych i przerywane przepływy. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszona emisja do powietrza. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Odprowadzanie zanieczyszczeń do oczyszczalni wymaga rozwagi w celu zminimalizowania 

problemów operacyjnych. W szczególności, możliwość osadzania się pyłu oraz możliwość kondensacji 

wody i innych zanieczyszczeń lotnych może spowodować poważne zaczopowanie, wymagające 

częstego czyszczenia oraz może prowadzić do problemów z higieną. Włączenie punktów czyszczenia i 

zaworów spustowych w sieć kanałów wentylacyjnych pozwala na usunięcie zgromadzonego materiału. 
 

Wybór niskiej prędkości transportu minimalizuje koszty wentylatora wyciągowego. Jeżeli obecność 

pyłu jest problemem, należy wybrać prędkość transportu nie mniejszą niż 10 m/s. Prędkość transportu 5 

m/s uznaje się za minimalną. 
 

Jeżeli obecność pyłu może powodować problemy w działaniu, pomimo pracy na wysokich 

prędkościach transportu, wówczas może zostać zainstalowana komora wyrównawcza, czyli rozszerzony 

kanał, do którego dostają się zawierające pył strumienie powietrza, a ogólna prędkość jest ograniczona 

do 2,5 - 5,0 m/s. Komora jest zaprojektowana w celu zwiększenia wytrącania się pyłu i jest wyposażona 

w część zbiornikową oraz liczne drzwi oczyszczające osadzone wzdłuż komory. Wylot kanałów z 

komory wyrównawczej jest zmniejszony na średnicy w celu ponownego osiągnięcia systemowej 

prędkości transportu. 
 

Wyciąg kanałów wentylacyjnych jest zaprojektowany na wspólną prędkość transportową od początku 

do końca, tak aby prędkość powietrza w całym kanale i wszystkich odgałęzieniach wyciągowych była 

taka sama. Wejścia odgałęzień do głównego kanału mogą być ustawione pod kątem nie większym niż 

45°, chociaż pod kątem 30° są bardziej wydajne. Na wejściu odgałęzienia do głównego kanału, średnica 

głównego kanału stopniowo zwiększa się pod kątem 15°. W celu osiągnięcia oczekiwanej wydajności 

projektowanie kanałów wentylacyjnych jest często nadzorowane przez specjalistę. 
 

Nieciągłe przepływy wyciągowe są dość powszechne tam, gdzie znajduje się wiele wyciągów 

opróżnianych do centralnej oczyszczalni. Jeśli część z nich jest ciągła, a inne są przerywane istnieje 

prawdopodobieństwo, iż pewne wydzieliny mogą zanieczyścić inne emisje technologiczne podczas 

trybu awaryjnego; może zaistnieć potrzeba rozważenia pracy wentylatora przy zmiennych warunkach 

obciążenia. 
 

System kontroli wymagany dla tego typu rozwiązania może być złożony. Na przykład, wentylator 

można ustawić na jeden układ prędkości tak, że zawsze osiągnie określony stopień przepływu. Ten 

system wymaga dodatkowego napływu do wentylacji w celu poprawienia jakichkolwiek braków 

określonego stopnia przepływu po rozpoczęciu procesu. Ten dodatkowy napływ można uzyskać z 

miejsca pracy operatora lub z tego wykorzystanego w celu zapewnienia dodatkowej wentylacji w 

budynku. Alternatywnie, można wykorzystać wentylator działający z przetwornikiem częstotliwości. 

Prędkość wentylatora będzie wówczas kontrolowana przez pomiar ciśnienia statycznego na wlocie do 

wentylatora oraz dalej, w kierunku ostatniego rozgałęzionego wejścia. Z tego sposobu wyniknąłby 

zmienny stopień przepływu do oczyszczalni zgodnie ze stosowanymi poszczególnymi procedurami. 

Wybór stałej prędkości lub przetwornika w dużym stopniu zależy od typu zainstalowanego urządzenia 

redukującego zanieczyszczenie oraz od faktu, czy zmienny stopień przepływu ma jakiekolwiek wady w 

zakresie skuteczności oczyszczania. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich stacjach przemysłu spożywczego z emisją do powietrza. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 
 



4.4.3.4 Wybór technik oczyszczania "na końcu rury" - ograniczanie zapachów lub 
LZO 
 

Opis 

Przy wyborze techniki zwalczania woni pierwszym etapem jest analiza stopnia przepływu, temperatury, 

wilgotności oraz stężenia pyłu i zanieczyszczeń z emisji przykrych zapachów. Wonie często powstają 

pod wpływem emisji lotnych związków organicznych, w którym to przypadku stosowana technika 

ograniczania zanieczyszczeń powinna uwzględniać zagrożenia związane z toksycznością i 

łatwopalnością. Podsumowanie ogólnych kryteriów wyboru technik ograniczania zapachu lub emisji 

LZO przedstawiono w tabeli 4.32, gdzie parametry te są ukazane w matrycy na tle wybranych urządzeń 

standardowych redukujących zanieczyszczenia. Tabela 4.32 to wskazówki niezawierające 

szczegółowych informacji na temat zalet i ograniczeń poszczególnych technik. Każda właściwość emisji 

przykrych woni została rozdzielona na dwa lub trzy zakresy. W tym przykładzie stopień przepływu 

został podzielony na dwa zakresy, tj. powyżej i poniżej 10000 m
3
/h. Każdej komórce w matrycy nadano 

wartość między 0 a 3, przy czym wartość 3 reprezentuje optymalne warunki działania. 
 
W przypadku każdej techniki zwalczania zanieczyszczenia obliczony został odpowiedni zakres każdej 

właściwości emisji przykrych woni. Pozwala to na prosty układ rankingowy, w którym techniki o 

najwyższych wskaźnikach są dalej brane pod uwagę. Zazwyczaj trzy do pięciu technik ograniczania 

zanieczyszczenia są kwalifikowane do następnego etapu w procesie selekcji. 

 

 
 

Oczyszczanie Tempo przepływu 

(m3/h) 
Temperatura 

(ºC) 

Wilgotność 

względna 

(%) 

Pył 

(mg/Nm3) 
Koncentracja 

zanieczyszczenia 
(mg/Nm3) 

Wynik 

 <10000 >10000 <50 >50 <75 >75 0 <20 >20 <500 >500  
Fizyczne 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 0  
Absorpcja-
woda 

1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 0  

Absorpcja-
chemiczna 

2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1  

Adsorpcja  3 1 3 0 2 0 3 0 0 2 1  
Biologiczne 3* 2* 3 0 2 2 3 1 0 3 0  
Utlenianie 
termiczne 

3 1 1 3 2 1 3 2 1 3 3  

Utlenianie 
katalityczne 

3 2 1 3 2 1 3 0 0 3 3  

Plazma 2 3 3 1 – 2 3 2 3 3 1 – 2 3 2  
Ocena wyniku Opis 

0 Oczyszczanie to nie jest odpowiednie lub jego skuteczność jest mało prawdopodobna, więc nie traktuje 
się go jako część procedury 
wyboru. 1 Warte rozważenia, chociaż mało prawdopodobne. Ostatecznie był to najlepszy wybór. 

2 Ta technika ograniczania zanieczyszczeń doskonale nadaje się do tej formy 

3 Reprezentuje najlepsze warunki pracy dla danego sposobu oczyszczania 

* Zależy od powierzchni 
 

Tabela 4.32: Podsumowanie ogólnych kryteriów wyboru technik ograniczania zapachów lub emisji LZO 
 

 

Następnie rozważana jest skuteczność lub oczekiwane wyniki. Można to ocenić za pomocą 

profesjonalnych porad oraz informacji od producentów technik ograniczania emisji. 
 

Następnym krokiem w procedurze selekcji jest ocena wykonalności. Wzięto pod uwagę koszty 

kapitałowe i operacyjne, zapotrzebowanie na przestrzeń oraz fakt, czy technika ograniczania 

zanieczyszczeń okazała się możliwa do zastosowania w podobnej technologii. 
 

Rysunek 4.23 ukazuje diagram sekwencyjny, który podsumowuje procedurę wyboru techniki 

ograniczania zapachów lub LZO typu "oczyszczanie u ujścia rury" 



 
Rysunek 4.23: Diagram sekwencyjny dotyczący wyboru wyposażenia redukującego woń (** patrz: tabela 

4.32) 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszona emisja zapachów. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich stacjach przemysłu spożywczego. 

 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszona emisja zapachów. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 



 

 

4.4.3.5 Techniki dynamicznej separacji 
 

Podstawą do separacji i usunięcia cząstek w separatorach dynamicznych są siły pola proporcjonalne do 

masy cząstek. Dlatego separatory grawitacyjne, separatory ugięcia lub bezwładności oraz separatory 

odśrodkowe, takie jak cyklony, multiklony i obrotowe odpylacze przepływowe, są wszystkie 

separatorami dynamicznymi. Są one używane głównie do separacji tylko dużych cząsteczek (>10 µm) 

lub jako pierwszy krok przed usunięciem drobnego pyłu innymi środkami. 
 

 
4.4.3.5.1 Separatory 
 

Opis 

Strumień gazów odlotowych jest przekazywany  do komory, gdzie kurz, aerozole i/lub krople są 

oddzielane od gazu pod wpływem grawitacji lub bezwładności masy. Efekt jest zwiększany poprzez 

redukcję prędkości gazu sposobami projektowymi, np. przegrody, blaszki lub metalowa gaza. 
 

Projekt powinien zapewnić dobry, równomierny rozkład prędkości wewnątrz pojemnika. Przepływy 

selektywne mają niekorzystny wpływ na wydajność. Stosowanie wewnętrznych przeszkód w 

separatorze bezwładności umożliwia pracę przy większych prędkościach, co stanowi redukcję objętości 

separatora w porównaniu z komorą osadzania. Wadą tego rozwiązania jest rosnący spadek ciśnienia. 

Dalsze informacje są dostępne w "Oczyszczanie ścieków i gazów odlotowych BREF" [217, EC, 2003]. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie substancji zanieczyszczających emisje do powietrza. Potencjalne wykorzystanie wtórne 

materiałów lotnych. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Separatory charakteryzuje prosta i solidna konstrukcja, małe wymagania dotyczące przestrzeni i wysoka 

niezawodność w działaniu. 
 

Separatory ugięcia lub bezwładności umożliwiają skuteczne usuwanie pyłu.  Ze względu na ich 

bezwładność, większe cząsteczki są w stanie podążać za wielokrotnie odbitym strumieniem gazu i są 

oddzielane. Przy oodpowiednim zaprojektowaniu możliwe jest osiągnięcie wyników separacji do 50% 

dla cząstek powyżej 100 µm. 
 

Zastosowanie 

Separatory są odpowiednie w przypadku gdy: 
 

 • mamy do czynienia z wysokimi poziomami pyłu w nieoczyszczonym gazie 

 • nie ma dużej potrzeby usunięcia drobnych cząstek 

 • istnieje potrzeba separacji wstępnej i/lub ochrony i odciążenia dalszych układów 

 • panuje wysokie ciśnienie, np. odpylanie pod wysokim ciśnieniem  

 • panuje wysoka temperatura, np. odpylanie w wysokiej temperaturze. 
 

Ekonomia 

Technika niskich kosztów. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 
 
4.4.3.5.2 Cyklony 
 

Opis 

Cyklony korzystają z bezwładności do usuwania cząstek ze strumienia gazu za pomocą sił 

odśrodkowych, zazwyczaj w obrębie stożkowatej komory. Działają poprzez tworzenie podwójnego 

wiru wewnątrz głównej części cyklonu. Wchodzący gaz jest wtłoczony do ruchu kołowego w dół 

cyklonu w pobliżu wewnętrznej powierzchni tuby cyklonu. Na spodzie gaz zmienia kierunek i wznosi 



się spiralnie przez środek tuby i  na zewnątrz górnej części cyklonu. Cząstki w strumieniu gazu są 

tłoczone w kierunku ścian cyklonu przez siłę odśrodkową powstałą z wirowania, ale napotykają opór 

siły hydrodynamicznej gazu i poruszającego się wewnątrz i na zewnątrz cyklonu. Duże cząstki 

docierają do ściany cyklonu i są gromadzone na dnie zbiornika, podczas gdy małe cząstki opuszczają 

cyklon wraz z uchodzącym gazem. Dalsze informacje są dostępne w „Oczyszczanie ścieków i gazów 

odlotowych BREF" [217, EC, 2003]. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie substancji zanieczyszczających emisje do powietrza. Potencjalne wykorzystanie wtórne 

materiałów lotnych. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Cyklony charakteryzuje prosta i solidna konstrukcja, małe wymagania dotyczące przestrzeni i wysoka 

niezawodność w działaniu. 
 

Cyklony osiągają lepsze wyniki separacji niż separatory (patrz: rozdział 4.4.3.5.1). Tabela 4.31 

przedstawia porównanie wyników cyklonu z innymi technikami separacji. Rysunek 4.24 ukazuje zasadę 

działania cyklonu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podaje się, że cyklony są stosowane do usuwania drobnych cząstek z powietrza wyciąganego z 

osuszacza podczas produkcji suszonego wywaru zbożowego (distillers dried grains); skuteczność 

cyklonów może wynieść do 99,97% (patrz: rozdział 4.7.9.7.1) w zależności od warunków 

technologicznych i wielkości cząsteczek. 
 

Zastosowanie 

Cyklony stosowane są do kontroli materiału cząsteczkowego głównie > 10 µm. Istnieją jednak 

wysokiej wydajności cyklony skuteczne nawet w przypadku cząstek tak małych jak 2,5 µm. 

Cyklony stosowane bez innych technik ograniczania emisji z reguły nie wystarczają, by spełnić 

przepisy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, ale służą jako wstępne oczyszczalnie dla droższych 

urządzeń do kontroli końcowej, takich jak filtry tkaninowe (patrz: rozdział 4.4.3.7) czy elektrostatyczne 

(patrz: rozdział 4.4.3.6). Są one szeroko stosowane po suszeniu rozpyłowym oraz po kruszeniu, 

mieleniu i kalcynacji. Jednostki spalania paliw przemysłowych opalane paliwem kopalnym 

powszechnie wykorzystują wielokrotne cyklony, które działają z większą efektywnością niż pojedynczy 



cyklon i są w stanie oddzielić cząsteczki <2,5 µm. 
 

Cyklony stosowane są do usuwania stałych i ciekłych substancji zanieczyszczających powietrze. Są one 

używane głównie do separacji tylko dużych cząsteczek, tj. >10 µm. Nadają się do użytku, jeżeli: 
 

 • mamy do czynienia z wysokimi poziomami pyłu w nie oczyszczonym gazie 

 • nie ma szczególnej potrzeby usunięcia drobnych cząstek 

 • istnieje potrzeba separacji wstępnej i/lub ochrony i odciążenia dalszych układów 

 • panuje wysokie ciśnienie, np. odpylanie pod wysokim ciśnieniem 

 • panuje wysoka temperatura, np. odpylanie w wysokiej temperaturze. 
 

Ekonomia 

Technika niskich kosztów. 
 

Przykładowe urządzenia 

Cyklony są stosowane przy produkcji pasz dla zwierząt; mleka w proszku; zup w proszku; ciast w 

proszku; kremu budyniowego (custard); suszonego wywaru zbożowego (distillers dried grains); 

suszonej miazgi z buraków cukrowych; skrobi; mieszanek do sporządzania lodów; przy paleniu, 

suszeniu i mieszaniu kawy; mieszaniu herbaty i mieszaniu słodu. Ogólnie, cyklony są wykorzystywane 

jako integralny element procesu odzyskiwania pyłów pochodzących z czerpanego powietrza do 

ponownego przetworzenia. Są one stosowane w dziale olejów roślinnych w celu usunięcia drobnych 

zanieczyszczeń, takich jak pozostałości roślin, kurz, piasek i emisje mokrych pyłów z surowych nasion 

oleistych (patrz: rozdział 4.7.4.10). 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 179, Gergely, 2003] 
 

 
4.4.3.5.3 Separacja na mokro 
 

Opis 

W dynamicznych technikach separacji rzeczywiste siły masy, tj. grawitacja, bezwładność i siły 

odśrodkowe, gwałtownie się zmniejszają w miarę zwiększania rozmiaru cząstek. Cyklony mokre są 

jednostkami o wysokiej wydajności, rozpylającymi wodę do strumienia gazów odlotowych w celu 

zwiększenia masy cząstek, a tym samym usuwającymi drobny materiał i zwiększającymi efektywność 

separacji. Choć, ogólnie rzecz biorąc, to zaledwie przemieszcza substancje zanieczyszczające z 

powietrza do wody. Separatory mokre mogą być wybierane do konkretnych sytuacji, np. gdy istnieje 

ryzyko wybuchu związane z pyłem. 
 

Różne typy separatorów mokrych można wyróżnić przez ich klasyfikację pod względem swoistych 

cech. Poniżej znajduje się kilka przykładów: 
 

• techniki absorpcji takie jak skrubery wieżowe, skrubery natryskowe, pochłaniacz kolumnowy z 

wypełnieniem (patrz: rozdziały 4.4.3.7.3 - 4.4.3.8 oraz tabela 4.33) 

 • skrubery wtryskowe, np. wysokociśnieniowe lub podwójnej masy  

 • skrubery strumieniowe 

 • skrubery wirowe 

 • skrubery obrotowe, dezyntegratory (wysoka wydajność) 

 • skrubery gazowe zwężkowe (wysoka wydajność). 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie emisji do powietrza, np. pyłu. Potencjalne wykorzystanie wtórne materiałów lotnych. 

Może to być korzystne, jeśli w zakładzie istnieje możliwość ponownego wykorzystania gromadzenia 

cieczy z ładunkiem. Odzysk produktu, np. w zakresie przetwórstwa oleju roślinnego zebrany pył jest 

odzyskiwany i może zostać powtórnie wykorzystany. Zapobieganie pożarom. 

 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. Produkcja ścieków. 
 

Dane operacyjne 
Przy separacji na mokro możliwe jest osiągnięcie wyników separacji do 80 - 99%. Podczas korzystania 



z cyklonów można osiągnąć stężenie emisji mokrego pyłu do <50 m/Nm3. Tabela 4.31 przedstawia 
aktualne porównanie wyników tej techniki z innymi technikami separacji. 
 
Cząstki pyłu obecnego w nieprzetworzonym gazie są w kontakcie ze znacznie większymi kroplami 

gromadzącej się cieczy, do których się przywiązują, i mogą zostać następnie usunięte wraz z kroplami. 

Stosunkowo duże krople obciążone pyłem, mające średnicę 50 - 200 µm, są zwykle usuwane ze 

strumienia gazu za pomocą separatorów cyklonowych lub płytkowych. Cyklony stosowane są do ciał 

stałych o dużym obciążeniu i małych strumieni gazu. Lepsze wskaźniki podziału oraz mniejsze straty 

ciśnienia uzyskuje się za pomocą separatorów płytkowych w wysokiej jakości jednostkach separacji. 

Składają się one z pionowo ułożonych płyt wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego. Mogą one 

rozdzielić cząstki większe niż 10 µm. 
 

Wytwarzane są ścieki. Zbierająca się ciecz wraz z pyłem może zostać oczyszczona i wprowadzona z 

powrotem do procesu lub zgromadzona przez parowanie. W szczególności urządzenia osuszające 

wydzielają opary z ładunkiem pary wodnej, które mogą zawierać nie tylko cząsteczki zanieczyszczeń, 

ale również wonne i lotne substancje zanieczyszczające. Przykład norm w projektowaniu stosowanych 

w Niemczech, zgodnie ze standardami DIN [230, Deutsches Institut für Normung p.v., 2005], 

przedstawiono w tabeli 4.33. 
 

Zastosowanie 

Separatory mokre stosowane są do usuwania stałych i ciekłych substancji zanieczyszczających 

powietrze, np. 
 

 • łatwopalnego lub lepkiego pyłu 

 • tam, gdzie istnieje ryzyko wybuchu 

 • do separacji równoczesnej lub wstępnego oddzielenie polutantów stałych, ciekłych i lotnych 

 • przy małych cząsteczkach pyłu (<0,1 µm). 
 

Skrubery są wykorzystywane w sektorze spożywczym, np. do oczyszczania lotnych związków 

organicznych, wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) i woni powstałych z rafinacji oleju roślinnego. 
 

Ekonomia 

Koszt oczyszczania ścieków może być znaczny, w niektórych przypadkach nawet wyższy niż na środki 

kontroli emisji pyłów. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Rozdział 4 
 

 
Tabela 4.33: Usuwanie pyłu z powietrza - przegląd mokrych separatorów 

 



 
 

 

4.4.3.6 Filtry elektrostatyczne 
 

Opis 

Filtry elektrostatyczne (ESP) służą do oddzielania stałych lub ciekłych cząstek z gazów odlotowych. 

Cząstki rozproszone w gazie są elektrostatycznie naładowane, tak więc przylegają do płyt 

gromadzących. 
 

Główne składniki ESP to obudowa filtra; elektrody rozładowujące i przyciągające; zasilacz; 

przewodniki gazu lub przegrody oraz układ odbijający do czyszczenia płyt gromadzących. Proces 

separacji można podzielić na kolejne etapy: 
 

 • pobieranie cząstek w polu jonowym 

 • transport naładowanych cząstek do płyty gromadzącej 

 • gromadzenie i powstawanie warstwy na płycie gromadzącej 

 • usunięcie warstwy pyłu z płyty gromadzącej. 
 

Rozróżnia się suche i mokre filtry elektrostatyczne. Te mogą mieć poziomy lub pionowy przepływ 

gazu. Suche ESP są zbudowane głównie z elektrod zbiorczych w postaci płyty; są one również 

nazywane płytowymi filtrami elektrostatycznymi. W mokrych ESP elektrody zbiorcze często przyjmują 

formę tub i w tym przypadku przepływ gazu jest zazwyczaj pionowy; są one również nazywane 

tubowymi filtrami elektrostatycznymi. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie emisji do powietrza. Niskie zużycie energii w porównaniu z innymi technikami separacji. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Podczas stosowania mokrych filtrów elektrostatycznych wytwarzane są ścieki. 
 

Dane operacyjne 

Filtry elektrostatyczne dają możliwość osiągnięcia wskaźników separacji aż do 99,9%, skutecznego 

oddzielenia nawet cząstek mniejszych niż 0,1 am i oczyszczania ilości gazów odlotowych większej niż 

1000000 m3/h. Tabela 4.31 przedstawia aktualne porównanie wyników tej techniki z innymi technikami 

separacji. 
 
Filtry elektrostatyczne charakteryzują się stosunkowo niskimi stratami ciśnienia, np. od 0,001 - 0,004 
bar; niskim zapotrzebowaniem na energię, np. 0,05 do 2 kWh/1000 m3 i długotrwałym okresem 
użytkowania. Mokre filtry elektrostatyczne mogą osiągnąć lepsze wyniki w zakresie separacji niż 
suche. W szczególności mogą one rozdzielać drobne pyły, aerozole oraz, w pewnym stopniu, metale 
ciężkie i substancje lotne. 
 
Rysunek 4.25 przedstawia typowy układ elektrofiltrów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Zastosowanie 

Stosowane do usuwania stałych i ciekłych substancji zanieczyszczających powietrze, szczególnie w 

przypadku drobnego pyłu. ESP są wykorzystywane w rozległych układach oczyszczających duże ilości 

gazów odlotowych w wysokich temperaturach. Mokre elektrofiltry są używane do czyszczenia gazów 

nasyconych cieczą, do oparów kwasu i smoły lub jeśli istnieje ryzyko eksplozji. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

4.4.3.7 Filtry 
 

Separatory filtracyjne są zwykle używane w fazie końcowej po etapie separatorów wstępnych, np. tam 

gdzie gaz odlotowy zawiera składniki o właściwościach szkodliwych dla filtrów, np. szorstki pył lub 

gazy agresywne. Zapewnia to odpowiednio długą zdatność filtra oraz niezawodność działania. 
 

W separatorach filtracyjnych gaz jest doprowadzany za pomocą porowatego nośnika, w którym, w 

wyniku różnorodnych procedur, przetrzymywane są rozproszone cząstki stałe. Separatory filtracyjne 

mogą być sklasyfikowane na podstawie materiału użytego do filtrowania, zakresu działania oraz 

wyposażenie czyszczącego filtr, jak pokazano na rysunku 4.26. 
 

 

Rysunek 4.26: Rodzaje i klasyfikacja filtrów 

 

W przypadku filtru tkaninowego gazy odlotowe przepuszczane są przez ściśle utkany lub sfilcowany 

materiał przy wzbudzaniu pyłu, który należy zebrać na tkaninie, przesiewając go lub w inny sposób. 

Filtry tkaninowe mogą występować w postaci arkusza, zasobnika lub worka (najczęstsza odmiana) z 

wieloma poszczególnymi częściami filtra połączonymi w całość. Bryłka pyłu, która tworzy się na 

powierzchni filtra, może znacząco zwiększyć efektywność poboru. 
 

Zmywalne filtry są jednymi z najważniejszych rodzajów separatorów filtracyjnych stosowanych w 

przemysłowym usuwaniu cząstek. Praktyka stosowania filtru z materiału tkanego w znacznym stopniu 

została wyparta przez włókninę i filc. Za najważniejsze parametry w przypadku filtrów zmywalnych 

uważa się współczynnik powietrza do tkaniny oraz spadek ciśnienia. 
 

Materiał filtra wykonuje rzeczywistą separację i jest podstawowym składnikiem separatora filtrującego. 

Materiał tkany charakteryzuje się pasmami, które przecinają się pod kątem prostym. Włóknina i filc są 

natomiast płaskimi, trójwymiarowymi strukturami, które mogą być stabilizowane przez przyczepność 

włókien lub przez zmienianie wstawek i usuwanie włókien. Włóknina i filc mogą również zawierać 

wewnętrzną tkaninę podtrzymującą, np. poliester lub z włókno szklane, w celu ich wzmocnienia. Filc 

wykonany z włókien sztucznych jest wykorzystywany coraz częściej. 
 

Włóknina i filc odznaczają się trójwymiarowymi właściwościami filtrującymi. Cząstki pyłu są 

wyławiane w strukturze filtra i tworzą dodatkową warstwę filtrującą, która zapewnia skuteczne 

rozdzielanie nawet najdrobniejszego miału. Jedną z charakterystycznych cech tej "głębokiej filtracji" 

jest duży obszar skuteczności powierzchni właściwej. Regularne, intensywne czyszczenie usuwa 

nagromadzoną warstwę pyłu i zapobiega nadmiernym stratom ciśnienia. Problemy mogą jednak 

powodować lepkie, oleiste, skupiające, przyczepne, szorstkie i/lub higroskopijne cząsteczki pyłu. 



 
 

 

 

4.4.3.7.1 Filtry cylindryczne 
 

Opis 

W obwodach filtrów cylindrycznych medium filtra składa się z rur do 5 metrów długości o średnicy od 

12 do 20 cm. Gaz przepływa z wewnątrz na zewnątrz lub odwrotnie, w zależności od metody 

czyszczenia. 
 

Urządzenie zawiera okrągły filtr składający się z zespołu pionowych rur zamontowanych w cylindrze, 

podobne w wyglądzie do cyklonu, ale które nie wymaga znacznej przestrzeni. Strumień powietrza 

przechodzi przez przez filtr, a miał osadza się na powierzchni poszczególnych filtrów cylindrycznych. 

Filtry rurowe są czyszczone za pomocą w pełni zautomatyzowanego pulsacyjnego systemu wstecznego 

płukania przy użyciu sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem, za pomocą 

wieloetapowego układu wtryskiwania. Rury są czyszczone indywidualnie, co zapewnia ciągłe 

czyszczenie filtrów cylindrycznych i usuwanie pyłu. 
 

Produkt czyszczenia filtrów opada na podłoże wylotu, skąd jest przenoszony powietrzem 

przepływającym przez układ specjalnych perforacji do wylotu pyłowego. Gazy oczyszczone w ten 

sposób opuszczają filtry jako czysty gaz poprzez czystą komorę gazową. 
 

Indywidualne czyszczenie filtrów cylindrycznych zmniejsza ilość pyłu sczyszczonego z filtra w 

jakimkolwiek momencie, co oznacza, że potencjalnie wybuchowa ilość powietrza pełnego pyłu w 

komorze filtracyjnej jest odpowiednio mniejsza w porównaniu do tradycyjnych metod filtracyjnych. 

Filtry czyszczone w miejscu zamontowania (CIP) są z powodzeniem wykorzystywane w przemyśle 

spożywczym od 1995 roku. Jeśli jest stosowany w przemyśle mleczarskim, wówczas produkt filtra 

można porównać z produktem wieży z osuszacza natryskowego. Filtry rurowe mogą być używane bez 

wstępnego separatora cyklonu. 
 

Sposób czyszczenia filtrów okrągłych jest podobny do tego stosowanego do czyszczenia filtrów 

cylindrycznych zainstalowanych w systemie CIP. Strumień powietrza przechodzi przez dysze systemu 

CIP w podstawie filtra rurowego oraz pozostałe dysze w filtrze w trakcie pracy, ale nie podczas 

czyszczenia w układzie CIP. Chroni to dysze filtrów czyszczonych w miejscu zamontowania przed 

zablokowaniem pyłu z powietrza poddanego procesowi. 
 

Kolejną ważną zaletą jest fakt, że podstawa filtra rurowego w strefie, gdzie strumień zostaje obciążony 

pyłem, utrzymywana jest w czystości przez płukanie powietrza. Oznacza to, że nawet z bardzo 

higroskopijnymi produktami podstawa jest zawsze wolna od ciężkich osadów. Jest to istotna przewaga 

w porównaniu z innymi typami filtrów oraz wydłuża czas pracy między fazami czyszczenia. Strefy 

gazu czystego i brudnego, filtry rurowe, ściana filtra oraz inne wewnętrzne części są intensywnie 

spryskiwane poprzez starannie zaaranżowane zespoły dyszowe. 
 

Rysunek 4.27 prezentuje cylindryczny filtr pyłowy stosowany do usuwania miału, w dół od osuszacza 

natryskowego w wielkiej mleczarni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rysunek 4.27: System filtracji cylindrycznej w wielkiej mleczarni 
 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszona emisja pyłu do powietrza. Zgłaszano również zmniejszenie zużycia energii (brak danych). 
 

Zmniejszona produkcja odpadów, np. ze względu na suchy proces separacji, może zasadniczo stworzyć 

możliwość ponownego wykorzystania rozdzielonych cząstek w procesie lub jako produkt uboczny. 
 

Filtry zużywają znacznie mniej energii niż cyklony i generują mniej hałasu. Stacje filtrowania w 

układzie CIP stosuje się dla wychodzącego powietrza. Wówczas nie ma konieczności zastosowania 

cyklonów. Dzięki temu odnotowuje się ogromne oszczędności energii i redukcję hałasu. Ograniczone 

zużycie wody oraz środków czyszczących przy zastosowaniu układu CIP. 

 

Dane operacyjne 

Separatory filtracyjne mogą osiągnąć wysoki poziom separacji, np. >99%, nawet bardzo miałkie cząstki 

są skutecznie oddzielone. 
 

W przykładowej mleczarni opisanej w części 4.7.5.8 emisje pyłów w wyniku suszenia wyniosły 534 

kg/rok pyłu po filtracji, dając 28 mg pyłu/t suchego produktu. Doniesiono również, że poziom emisji 10 

mg/Nm3 jest osiągalny. W tej samej mleczarni określono, że powinno dopuszczać się przerwę od 3 do 4 

minut między oczyszczaniem, aby umożliwić wodzie spłynięcie z rur. Ważne jest, aby zapewnić pełne 

spłynięcie wody oraz aby zapobiec dalszemu kapaniu na dyszach. Na koniec całego programu do 

czyszczenia odpowiednie klapy i zawory linii powrotnej muszą zostać otwarte, aby mogła odpłynąć 

woda z filtrów cylindrycznych. Suszenie układu musi zostać uruchomione 1 do 2 godzin po 

zakończeniu procedury czyszczenia. Filtry cylindryczne powinny być suszone ciepłym powietrzem, 

podczas gdy system czyszczenia filtrów cylindrycznych pozostaje wyłączony, aby ze względu na 

wilgoć zapobiec problemom operacyjnym przy ponownym użyciu. 
 
Zastosowanie 

Filtry rurowe są powszechnie stosowane w sektorze spożywczym. Są one wykorzystywane do usuwania 

stałych i ciekłych substancji zanieczyszczających powietrze. 
 



 
 

 

Przykładowe zakłady 

Producent mleka w proszku w Niemczech. 
 

Literatura źródłowa 

[9, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 1999, 

65, Niemcy, 2002] 
 

 
4.4.3.7.2 Filtry workowe 
 

Opis 

Filtry workowe złożone są z materiału filtracyjnego o grubości do około 30mm oraz wymiarach do 

0,5m wysokości i 1,5m długości. Worki filtra są przymocowane otwartym końcem w stronę przewodu 

gazu czystego. Nieoczyszczony strumień gazu zawsze płynie z zewnątrz do wewnątrz, zazwyczaj w 

górnym rejonie worka. Tabela 4.34 przedstawia porównanie między różnymi układami filtrów 

workowych, a rysunek 4.28 ukazuje przemysłową stację filtrów workowych. 
 

Parametry Pulsacyjny filtr 

strumieniowy 

Membranowy filtr z włókna 

szklanego 

Filtr z włókna 

szklanego 

Stosunek powietrza do materiału 22 – 25 m/s 19 – 25 m/s 8 – 10 m/s 

Temperatura graniczna 200º C 280º C 280º C 

Typ worka  Poliester Membrana lub włókno szklane Włókno szklane 

Wielkość worka 0,126 x 6,0 m 0,292 x 10 m 0,292 x 10 m 

Powierzchnia materiału na worek 20 m² 9,0 m² 9,0 m² 

Klatka Tak Nie Nie 

Spadek ciśnienia 2,0 kPa 2,0 kPa 2,5 kPa 

Okres trwałości worka Do 30 miesięcy 6 - 10 lat 6 - 10 lat 
 

Tabela 4.34: Porównanie między różnymi układami filtrów workowych 

 

 
Rysunek 4.28: Zdjęcie przemysłowej stacji filtrów workowych 
 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszona emisja pyłu do powietrza. Zgłaszano również zmniejszenie zużycia energii (brak danych). 
 

Zmniejszona produkcja odpadów, np. ze względu na suchy proces separacji, może zasadniczo stworzyć 

możliwość ponownego wykorzystania rozdzielonych cząstek w procesie lub jako produktu ubocznego. 
 

Filtry zużywają znacznie mniej energii niż cyklony i generują mniej hałasu. Stacje filtrowania w 

układzie CIP stosuje się dla wychodzącego powietrza. Wówczas nie ma konieczności zastosowania 

cyklonów. Dzięki temu odnotowuje się ogromne oszczędności energii i redukcję hałasu. Ograniczone 

zużycie wody oraz środków czyszczących przy zastosowaniu układu CIP. 



 
 

 

 
 
 

Dane operacyjne 

Separatory filtracyjne mogą osiągnąć wysoki poziom separacji, np. >99%; nawet bardzo miałkie cząstki 

są skutecznie oddzielone. Dla zredukowania emisji pyłów do <5 mg/Nm
3
 stosuje się filtry workowe. 

 

Z zasady, średnia odległość między włóknami jest znacznie większa niż cząsteczki, które należy zebrać. 

Ze względu na efekt sitowy do wyników separacji dodane są siły masy, oddziaływanie oporu oraz siły 

elektrostatyczne. 
 

Zastosowanie 

Filtry są wykorzystywane do usuwania stałych i ciekłych substancji zanieczyszczających powietrze. Są 

one również wykorzystywane do oczyszczania gazów odlotowych. 
 

Przykładowe zakłady 

Filtry workowe są stosowane w niemal wszystkich sektorach przemysłu spożywczego. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 
4.4.3.7.3 Filtry kolumnowe z wypełnieniem 
 

Opis 

Medium filtra stosowane w filtrach kolumnowych z wypełnieniem to zazwyczaj granulowana warstwa 

żwiru, piasku, kamienia wapiennego lub koksu w przedziale wielkości cząstek od 0,3 do około 5mm. 

Podczas filtracji cząsteczki pyłu zostają przyczepione do warstwy granulatu. Warstwa pyłu, która 

wspomaga proces separacji, powstaje na powierzchni podłoża. Można zapobiec penetracji 

oddzielonego kurzu za pomocą drobnych cząstek (<0,5mm) i niskim prędkościom przepływu (<0,1 

m/s). Istnieje jednak ryzyko powstania mostu, co może doprowadzić do obniżonych wyników 

separacji. 
 

Wypełnione podłoże może mieć do kilku metrów wysokości. Czyszczenie odbywa się poprzez 

płukanie przeciwnie do przepływu, mechaniczne wstrząsanie w połączeniu z płukaniem powietrza lub 

przez ruchome dysze. Korzystanie z modelu filtra wieloprzegrodowego zapewnia stałe czyszczenie. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszona emisja pyłu do powietrza. Zgłaszano również zmniejszenie zużycia energii (brak 

danych). 
 

Filtry zużywają znacznie mniej energii niż cyklony i generują mniej hałasu. Stacje filtrowania w 

układzie CIP wykorzystuje się dla wychodzącego powietrza. Wówczas nie ma konieczności 

zastosowania cyklonów. Dzięki temu odnotowuje się ogromne oszczędności energii i redukcję hałasu. 

Przy zastosowaniu układu CIP zużycie wody oraz środków czyszczących jest ograniczone. 
 

Dane operacyjne 

Separatory filtracyjne mogą osiągnąć wysoki poziom separacji, np. >99%, nawet bardzo miałkie 
cząstki są skutecznie oddzielone. Wyniki dla pyłu dotyczące czystego gazu - około 10 mg/Nm

3
- 

osiągnięto w badaniach przy użyciu filtrów kolumnowych z wypełnieniem o przeciętnej zawartości 
pyłu 18 g/Nm

3
 w zanieczyszczonym gazie i średnią wielkością cząstek 0,5 µm. 

 

Wskaźnik separacji filtrów kolumnowych z wypełnieniem nie jest tak zadowalający jak ten dotyczący 

filtrów z warstwą włókna. Dlatego filtrów kolumnowych z wypełnieniem używa się do oddzielania 

problematycznych cząstek pyłu lub separacji gazów odlotowych w wyższych temperaturach. Filtry 

kolumnowe z wypełnieniem są często stosowane w połączeniu z separatorami wstępnymi, np. 

cyklonami. 
 

Z zasady, średnia odległość między włóknami jest znacznie większa niż cząsteczki, które należy 

zebrać. Ze względu na efekt sitowy do wyników separacji dodane są siły masy, oddziaływanie oporu 

oraz siły elektrostatyczne. 
 

Zastosowanie 



 
 

 

Filtry kolumnowe z wypełnieniem można wykorzystać do jednoczesnej separacji pyłu i gazów. 
Spełniają one warunek wysokiej temperatury lub odpylania gazów gorących, a mianowicie utylizację 

energii cieplnej z oczyszczonych strumieni gazu przy wysokiej temperaturze. Filtry z wypełenienim 

nadają się do usuwania pyłów, które są: 
 

 • twarde i szorstkie 

 • w temperaturach do 1000º C 

 • wymieszane z gazami chemicznie agresywnymi 

 • łatwopalne oraz jeżeli istnieje ryzyko iskrzenia 

 • wymieszane z oparami 

 • wymieszane z niektórymi polutantami lotnymi, np. SO2, HCl i HF, kiedy jednoczesną 

separację można przeprowadzić przy odpowiednim uszczelnieniu. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 

 

4.4.3.8 Absorpcja 
 

Słowa "pochłaniacz" i "skruber" są czasem używane równolegle, co może powodować dezorientację. 

Pochłaniacze są generalnie stosowane do usuwania gazów śladowych, a skrubery do ograniczania 

emisji cząstek. Rozróżnienie to nie zawsze jest tak jednoznaczne, jako że składniki wonne i lotne w 

powietrzu mogą być również usuwane wraz z pyłem za pomocą kondensacji pary lub płukania na 

mokro (patrz: mokre separatory w części 4.4.3.5.3). 
 

Celem absorpcji jest wytworzenie możliwie największej powierzchni ciekłej i zapewnienie 

skutecznego przepływu gazu i cieczy, odwrotnego do kierunku strumienia. Proces absorpcji polega na 

selektywnej rozpuszczalności składników zanieczyszczających, obecnych w strumieniu wyciągowym 

w obrębie medium absorpcji. Istnieje wiele różnych rodzajów konstrukcji pochłaniaczy i wiele odmian 

z wynikami w zakresie usuwania w kontakcie gazu z cieczą. Opisane zostały trzy typy pochłaniaczy; 

pochłaniacz kolumnowy z wypełnieniem (patrz: rozdział 4.4.3.8.1), pochłaniacz płytowy (patrz: 

rozdział 4.4.3.8.2) oraz skrubery natryskowe (patrz: rozdział 4.4.3.8.3). 
 

Zasada działania  

Proces obejmuje przemieszczanie masy między rozpuszczalnym gazem a ciekłym rozpuszczalnikiem 

w urządzeniu kontaktowym gazu z cieczą. Tempo, w jakim substancja jest usuwana ze strumienia 

powietrza, zależy od stopnia nasycenia na powierzchni rozpuszczającej w obrębie pochłaniacza, który 

z kolei zależy od rozpuszczalności i tempa usunięcia z cyrkulującego rozpuszczalnika poprzez reakcję 

oraz spust. Tempo mechanizmu decyduje o skuteczności usuwania w odniesieniu do określonej 

wielkości urządzeń absorbujących oraz określonego przepływu powietrza. Tym samym wydajność 

procesu usuwania zależy od czasu reakcji, stopnia nasycenia na powierzchni cieczy sklarowanej oraz 

reaktywności składników gazu w obrębie absorbującego rozpuszczalnika. 
 

Pochłaniacz może zostać zaprojektowany w celu uzyskania pożądanej skuteczności usuwania, pod 

warunkiem że składniki lotne, które mają być usunięte, są w dużym stopniu rozpuszczalne w wodzie. 

Problem pojawia się wraz z potrzebą utrzymania na tyle niskiej koncentracji w obrębie absorbującej 

cieczy sklarowanej na powierzchni, aby utrzymać siłę napędową rozpuszczania. Często prowadzi to do 

nadmiernej ilości wody, która jest niezbędna do osiągnięcia odpowiedniej wydajności. Dlatego też 

skuteczne usuwanie różnych komponentów tylko przy użyciu wody jest na ogół niepraktyczne i stosuje 

się inne absorbenty. 
 

Całkowicie wodne systemy mogą być natomiast traktowane jako pierwszy etap przed innymi 

pochłaniaczami, jednak są najbardziej skuteczne dzięki mechanizmom innych niż absorpcja. Na 

przykład, absorpcja wodna nienasyconego strumienia powietrza spowoduje ochłodzenie tego 

strumienia do nasycenia poprzez technologię chłodzenia adiabatycznego. Efekt chłodzenia może 

prowadzić do kondensacji i usunięcia komponentów ze strumienia powietrza, ponieważ ochładzają się 

one do temperatury poniżej swojego punktu wrzenia. 
 

Zagadnienia dotyczące projektowania 

Skuteczna dystrybucja cieczy i powietrza jest podstawowym wymogiem w konstrukcji wszystkich 



 
 

 

pochłaniaczy. Optymalna konstrukcja, zgodna ze standardowymi zasadami inżynierii chemicznej, 

wymaga danych na temat stężenia, rozpuszczalności i przemieszczania masy w odniesieniu do 

składników, które mają być usunięte ze strumienia gazu. Większość emisji do powietrza z sektora 

spożywczego to złożone mieszaniny, dla których trudno jest ustalić wszystkie występujące związki 

chemiczne, a jeszcze trudniej określić ich stężenia. Właściwości i kinetyka reakcji utleniania nie są 

powszechnie znane i bardzo trudno je ustalić nawet dla poszczególnych związków. Twierdzi się, że 

projekt urządzeń do absorpcji musi być raczej oparty na doświadczeniu niż na wiedzy teoretycznej. W 

ten sposób stopień wypełnienia dobiera się w zależności od ilości otrzymanej wcześniej, aby 

umożliwić stosowną absorpcję tych związków, które mogą zostać wchłonięte. W przypadku 

ograniczonego doświadczenia operacyjnego z danym wypływem można przeprowadzić pilotażowe 

testy sprzętu. 

Pilotażowe testy urządzeń lub wcześniejsze doświadczenia mogą zatem zostać wykorzystane do 

ustalenia wysokości wypełnienia niezbędnego do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wybór 

wypełnienia ma uwzględnić pożądaną wysokość urządzenia w celu osiągnięcia wymaganej wydajności. 

Wielkość i rodzaj wypełnienia, prędkość liniowa gazu, która określa średnicę pochłaniacza, prędkość 

liniowa cieczy, spadek ciśnienia gazu oraz efektywność pochłaniacza na wysokości urządzenia, która 

określa wysokość wypełnienia, są ze sobą wzajemnie powiązane. W związku z tym, procedura 

projektowania skłania się ku optymalizacji projektu pod względem kosztów kapitałowych i 

operacyjnych z uwzględnieniem wymaganej przepustowości pod względem objętości, wydajności 

absorpcji oraz ograniczeń, takich jak możliwość zablokowania wypełnienia czy maksymalny 

dopuszczalny spadek ciśnienia. 
 

Typowe zakresy parametrów wyszczególnionych powyżej zostały przedstawione w tabeli 4.35. 
 

Parametry projektu Jednostki Wartość 

Prędkość gazu m/s 0,5 – 2,0 

Tempo przepływu gazu kg/m
2
/h 2500 – 5000 

Tempo przepływu cieczy kg/m
2
/h 25000 – 50000 

Czas przebywania gazu s 1 – 3 

Spadek ciśnienia mm/metr 20 – 50 

Wskaźnik spustu cieczy % przepływu z odzysku 0 – 10 

Zawadnianie % zawodnienia 40 – 60 
 

Tabela 4.35: Typowe wytyczne dla projektu pochłaniacza 
 

 

Odczynniki absorpcji 

Skuteczność absorpcji można zwiększyć, jeśli ciecz pochłaniająca zawiera odczynnik wchodzący w 

reakcję ze składnikami obecnymi w strumieniu powietrza. Skutecznie obniża to stężenie składników 

lotnych na powierzchni cieczy, a tym samym podtrzymuje siłę napędową dla absorpcji bez potrzeby 

dużych ilości cieczy absorbujących. Istnieje wiele specjalnych odczynników, które mogą być 

stosowane w układach wchłaniania w celu usunięcia składników o przykrym zapachu i innych 

komponentów organicznych ze strumienia powietrza. Odczynniki te są na ogół utleniającymi 

roztworami. 
 

Do najczęściej stosowanych czynników zalicza się podchloryn sodu, nadtlenek wodoru, ozon i 

nadmanganian potasu. Stosowanie kwasów i zasad jako mediów pochłaniających jest dość 
rozpowszechnione, a system kwasowy lub alkaliczny jest wdrażany w powiązaniu z absorbentem 

utleniającym.  Ze względu na znaczną ilość składników, które mogą być obecne w emisjach do 

powietrza ze stacji przetwórstwa spożywczego, często używane są pochłaniacze wielostopniowe. 

Zatem na metodę absorpcji mogłyby się składać wodny skruber wstępny, etap kwasowy lub zasadowy i 

wreszcie - etap utleniania. 
 

Podchloryn sodu jest szeroko rozpowszechnionym czynnikiem utleniającym, głównie ze względu na 

wysoką reaktywność. Podchloryn został uznany za szczególnie użyteczny dla stacji emitujących 

znaczne ilości siarki i azotu ze związków o przykrej woni. 
 

Podchloryn jest powszechnie używany w przypadku zasadowego pH, aby zapobiec rozpadowi do 

wolnego chloru. Podchloryn ma tendencję do reagowania z niektórymi komponentami raczej przez 

chlorowanie niż utlenianie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy strumień powietrza zawiera 



 
 

 

materiał aromatyczny, który mógłby generować chlorowane związki aromatyczne w przetworzonym 

strumieniu gazu.  Potencjał chlorowania zwiększa się przy wyższych stężeniach podchlorynu, więc 

model obejmujący niższe stężenia w pochłaniającej cieczy, niż jest faktycznie wymagany dla 

optymalnej absorpcji, zmniejsza to ryzyko. 
 

Aby odnieść się do tego zagadnienia, opracowana została nowa procedura, którą jest w zasadzie 

konwencjonalny absorber podchlorynu, ale z katalizatorem włączonym do systemu recyklingu cieczy. 

Katalizator oparty jest na tlenku niklu, a system ma znacznie zwiększyć szybkość reakcji podchlorynu i 

zapobiec chlorowaniu. Unika się potencjalnej reakcji chlorowania, jako że katalizator pobudza rozkład 

podchlorynu do tlenu gazowego i chlorku sodu, w przeciwieństwie do wolnego chloru. To z kolei 

pozwala na wykorzystanie zwiększonego stężenia podchlorynu w pochłaniaczu oraz zwiększa 

wydajność. Poziom pH jest ograniczany do około pH 9, a potencjał redoks jest utrzymywany pod 

optymalnym napięciem. 
 

Nadtlenek wodoru jest na ogół mniej skuteczny niż podchloryn ze względu na mniejszą moc 

utleniania. Jednak ma tę zaletę, że produktem jego reakcji jest woda i może być używany tam, gdzie 

obecne są związki aromatyczne, z powodów wymienionych powyżej. Nadtlenek wodoru jest zwykle 

używany w warunkach zakwaszonych, przede wszystkim do kontroli jego tempa rozkładu. 
 

Ozon jest również silnym utleniaczem, chociaż jego moc oksydacyjna jest większa w fazie ciekłej niż 

gazowej. Ostatnio zastosowane rozwiązanie wykorzystujące promieniowanie ultrafioletowe w celu 

zwiększenia utleniania ozonu omówiono szerzej w rozdziale 6.1. 
 

Wiele absorbujących roztworów opartych na środkach powierzchniowo czynnych było 

wykorzystywanych w ostatnich latach, choć informacje na temat ich wydajności są ograniczone. W 

szczególności z powodzeniem zastosowana została metoda oparta na niejonowym środku 

powierzchniowo czynnym o ograniczonej zdolności pienienia, takim jak materiał używany w środkach 

do płukania w zmywarkach. 
 

Stosuje się również stałe czynniki utleniające, np. skruber tlenku wapnia, w którym złożony z 

cząsteczek tlenek wapnia wchodzi w kontakt ze strumieniem gazu o przykrym zapachu, wytwarzając 

osad węglanu wapnia. Zgłoszona została ograniczona wydajność w usuwaniu woni oraz poważne 

problemy operacyjne w zakresie przemieszczania ciał stałych. Dlatego też częściej stosuje się tylko 

płynne środki absorbujące. 
 

 
 
4.4.3.8.1 Pochłaniacz kolumnowy z wypełnieniem 

Opis 

Systemy kolumnowe z wypełnieniem są najczęściej stosowanym typem absorberów, oferującym 

korzyści płynące ze zmaksymalizowanej powierzchni na objętość urządzenia i stosunkowo niskiego 

spadku ciśnienia. Układ pochłaniacza kolumnowego z wypełnieniem przedstawia rysunek 4.29. 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumień powietrza do oczyszczenia kierowany jest odwrotnie do kierunku przepływu do strumienia 

recyrkulowanej cieczy. Obszar wypełnienia obejmuje wiele elementów uszczelnienia, zazwyczaj 

wykonanych z tworzywa sztucznego, co pozwala na wzajemny kontakt gazu i cieczy na znacznej 

powierzchni. Układ płynny może zawierać wszystko, począwszy od prostego zespołu pomp 

recyrkulacyjnych do zaawansowanej stacji dozowania chemicznego wraz z osprzętem do kontroli 

dozowania lub kontroli pH. Dystrybucję cieczy ocenia się jako najbardziej skuteczną, gdy zostaje 

osiągnięta za pomocą szeregu dysz usytuowanych symetrycznie ponad powierzchnią urządzenia. 

Oczyszczany strumień powietrza jest wydmuchiwany przez eliminator oparów w celu usunięcia 

wszelkich załadowanych kropli przed wypływem. 
 

Korzyści dla środowiska 

Usuwanie nieprzyjemnych woni, gazów i pyłów z powietrza. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wytwarzane są ścieki. Prawdopodobieństwo wygenerowania widocznej smugi na wylocie gazów 

odlotowych. 
 

Dane operacyjne 

Okazuje się, iż absorbery są bardziej skuteczne w usuwaniu poszczególnych elementów niż w usuwaniu 

całości, a zgłaszana wydajność to zazwyczaj 70 - 80%. 
 

Korzystanie z jednej centralnej dyszy do dystrybucji cieczy zmniejsza się, ponieważ charakteryzuje się 

uboższą dystrybucją cieczy. W zależności od pionowej długości uszczelnienia w obrębie pochłaniacza, 



 
 

 

może zaistnieć konieczność uwzględnienia metod redystrybucji cieczy. 

Sprzęt jest kompaktowy, więc pochłaniacze nie zajmują wiele miejsca, ale mogą wymagać przestrzeń 

do bezpiecznego składowania substancji chemicznych. 
 

Zastosowanie 

Podsumowując, absorbery są odpowiednie dla szerokiego zakresu przepływów powietrza, które zawiera 

gazy i/lub wonie w stosunkowo niskich stężeniach. 
 

Ekonomia 

Stosunkowo tanie w porównaniu do innych technik kontroli zapachów u ujścia rury. Dość niskie koszty 

kapitałowe i operacyjne. Ich wydajność w zakresie kosztów zmniejsza się, jeśli wyciągany gaz, który 

należy oczyścić, ma wysoką zawartość wilgoci, ze względu na selektywną absorpcję pary wodnej. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane do kontroli woni. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 
 

 
4.4.3.8.2 Pochłaniacz płytowy 
 

Opis 

W skład absorberów płytowych wchodzi pionowa wieża z kilku perforowanymi półkami poziomymi 

lub płytami sitowymi w niej ustawionymi. Przegrody znajdują się w niewielkiej odległości powyżej 

otworów w płytach. Ciecz czyszcząca jest wprowadzana u szczytu wieży, skąd kolejno spływa po 

każdej z półek. Strumień powietrza poddawany oczyszczaniu wprowadzany jest w dolnej części wieży i 

płynie do góry, przechodząc przez perforacje w płytach. Prędkość strumienia powietrza jest 

wystarczająca, aby zapobiec sączeniu się cieczy przez perforacje. Strumień powietrza do oczyszczenia 

kierowany jest poprzez opadające zasłony cieczy przelewającej się przez półki. Istnieje wiele typów 

konstrukcji płyty i pozycjonowania dysz dla cieczy. Układ pochłaniacza płytowego przedstawia 

rysunek 4.30. 
 



 
 

 

 
 
 

Korzyści dla środowiska 

Usuwanie woni, komponentów gazowych oraz pyłów z powietrza. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wytwarzane są ścieki. Prawdopodobieństwo wygenerowania widocznej smugi na wylocie gazów 

odlotowych. 
 

Dane operacyjne 

Mówiąc ogólnie, pochłaniacze odznaczają się stosunkowo niskim spadkiem ciśnienia. Okazuje się, że 

absorbery są bardziej skuteczne w usuwaniu poszczególnych elementów niż w usuwaniu całości, a 

zgłaszana wydajność to zazwyczaj 70 - 80%. 
 

Sprzęt jest kompaktowy, więc pochłaniacze nie zajmują wiele miejsca, ale mogą wymagać przestrzeni 

do bezpiecznego składowania substancji chemicznych. 
 

Zastosowanie 

Podsumowując, absorbery są odpowiednie dla szerokiego zakresu przepływów powietrza, które zawiera 

gazy i/lub zapachy w stosunkowo niskich stężeniach. 
 

Ekonomia 

Stosunkowo tanie w porównaniu do innych technik kontroli woni u ujścia rury. Dość niskie koszty 

kapitałowe i operacyjne. Ich wydajność w zakresie kosztów zmniejsza się, jeśli wyciągany gaz, który 

należy oczyścić, ma wysoką zawartość wilgoci, ze względu na absorpcję selektywną pary wodnej. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorze spożywczym. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 



 
 

 

 

 
4.4.3.8.3 Skruber natryskowy 
 

Opis 

W skruberze natryskowym znajduje się rozpylacz cieczy, który ma styczność ze wznoszącym się 

strumieniem powietrza wewnątrz zbiornika. Zbiornik nie zawiera wypełnienia, płyt czy jakiegokolwiek 

urządzenia służącego do usprawnienia styczności gazu z cieczą. Typowy układ wieży natryskowej 

przedstawiony jest na rysunku 4.31. 
 

 
 
 

Korzyści dla środowiska 

Usuwanie dających się skondensować oparów i pyłu z powietrza. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wytwarzane są ścieki. Prawdopodobieństwo wygenerowania widocznej smugi na wylocie gazów 

odlotowych. 
 

Dane operacyjne 

Sprzęt jest kompaktowy, więc nie zajmuje wiele miejsca, ale może wymagać przestrzeni do 

bezpiecznego składowania substancji chemicznych. 
Tam, gdzie obecność pyłu lub substancji dających się zagęścić to potencjalny problem, a usunięcie 

zanieczyszczenia gazowego lub zapachowego w tej samej części sprzętu jest wymagane, może to 

spowodować istotne problemy operacyjne oraz przestoje, podczas gdy absorber jest czyszczony i 

oddany ponownie do użytku. W związku z tym zainstalowanie falowego absorbera płytowego może się 

okazać przydatne. Wówczas strumień powietrza wprowadzany do urządzenia przechodzi przez szereg 

płyt falowych wraz z natryskiem cieczy, usytuowanym naprzeciwko każdego zestawu płyty falowej. 

Zestaw płyty falowej można zaprojektować tak, by dało się go usunąć, oczyścić i wymienić w 

urządzeniu w miejscu położenia, bez konieczności wyłączania instalacji. 
 

Zastosowanie 



 
 

 

Komora natryskowa na ogół nie nadaje się do kontroli woni czy substancji gazowych ze względu na 

ograniczenia w przemieszczaniu masy. Jednakże w przypadku, gdy strumień powietrza, który należy 

oczyścić, zawiera wysoki poziom pyłu lub materiału dającego się skondensować, wówczas można 

wykorzystać prostą wieżę natryskową w celu jego usunięcia przed rozpoczęciem oczyszczania 

przyużyciu urządzenia pośredniczącego o zwiększonym kontakcie gazu i cieczy, takim jak absorber 

płytowy lub kolumnowy z wypełnieniem. 
 

Ekonomia 

Dość niskie koszty kapitałowe i operacyjne. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 
 

 

4.4.3.9 Adsorpcja na węglu aktywnym 
 

Opis 

Adsorpcja jest procesem wychwytywania składników lotnych na powierzchni aktywnej cząstek 

drobnych. Istnieje wiele aktywnych materiałów, które są wykorzystywane ogólnie, m.in. zeolity, 

krzemionki, żywice polimerowe i węgiel aktywny. Węgiel aktywny jest obecnie najczęściej 

wybieranym absorbentem w sektorze spożywczym, a więc określenie „adsorpcja węglem aktywnym” 

jest powszechnie używane. 
 

Adsorpcja węglowa jest procesem dynamicznym, w którym cząsteczki pary oddziałują na powierzchni 

ciała stałego i pozostają tam przez pewien czas, zanim zostaną ponownie desorbowane w fazie parowej. 

Osiągnięta zostaje równowaga między adsorpcją i desorpcją, tj. szczególne stężenie związku na 

powierzchni węgla odpowiada stężeniu lub ciśnieniu parcjalnemu tego związku w fazie gazowej. 
 

Proces adsorpcji może być zarówno fizyczny - w tym przypadku zaadsorbowane cząsteczki trzymają 

się powierzchni dzięki siłom van der Waalsa - lub chemiczny, gdzie tworzą się wiązania chemiczne 

pomiędzy zaadsorbowanymi cząsteczkami a powierzchnią. Oba te procesy uwalniają ciepło, drugi nieco 

więcej niż pierwszy. 
 

Węgiel aktywny może być wytworzony z różnych materiałów węglowych, w tym drewna, węgla, torfu, 

łupin orzechów, węgla brunatnego, kości i pozostałości z ropy naftowej. Produkty na bazie łupin i 

węgla są zwykle wykorzystywane w technologiach fazy gazowej. Proces wytwarzania składa się z 

odwadniania i zwęglania surowca, co eliminuje substancję lotną i stwarza elementarną strukturę 

porowatą. Następnie odbywa się aktywacja termiczna lub chemiczna. 
 

Węgiel aktywny stosowany do kontroli zapachu odznacza się typowymi właściwościami 

przedstawionymi w tabeli 4.36. 
 

Parametry Jednostki Własność 

Wielkość cząsteczki mm 1,4 – 2,0 

Gęstość nasypowa kg/m
3 400 – 500 

Powierzchnia m
2
/g 750 – 1500 

Rozmiar otworu cm
3
/g 0,8 – 1,2 

 

Tabela 4.36: Własności węgla aktywnego 

Podłoża węglowe mogą być kiedyś zarówno usuwane, jak i regenerowane. Systemy regeneracyjne są 

zazwyczaj wykorzystywane w instalacjach, w których odzyskiwanie przechwyconego materiału jest 

intratne. Stosowanie pojedynczego układu nieruchomego pochłaniacza jest popularniejsze. Systemy 

regeneracyjne zwykle projektuje się ze złożonymi podkładami, tak aby adsorpcja i desorpcja mogły być 

prowadzone jednocześnie. Zazwyczaj konieczne jest podniesienie temperatury podłoża adsorbującego 

w celu uwolnienia adsorbatu, najczęściej przy użyciu pary. Dlatego układ regeneracji wymaga 

dodatkowego mechanizmu przechwytywania materiałów zdesorbowanych podczas procesu regeneracji. 
 

Układ nieruchomego podłoża składa się z podkładu z węgla aktywnego, przez który przepuszcza się 

strumień gazu, jaki ma zostać oczyszczony. Węgiel występuje albo w prostym układzie wypełniającym, 

albo w postaci filtrów węglowych. Filtry są zasadniczo zasobnikami z papieru lub tektury 

zawierającymi sproszkowany węgiel aktywny. Generalnie rzecz biorąc, układ zasobników służy do 



 
 

 

ogólnej wentylacji pomieszczenia, podczas gdy system wypełnieniowy służy do kontroli woni z 

wydzielin technologicznych. Gdy węgiel aktywny się wyczerpie, co można ocenić np. przez 

zwiększony poziom woni wydzielin, węgiel lub zasobnik musi zostać wymieniony. System kolumnowy 

z wypełnieniem ma tę zaletę, że w większości przypadków może zostać zwrócony do dostawcy celem 

regeneracji w jego siedzibie, podczas gdy filtry zasobnikowe usuwa zazwyczaj użytkownik. 
 

Podstawa projektu wentylacji pomieszczenia przy zastosowaniu filtrów zasobnikowych znacznie się 

różni od tego przeznaczonego do kontroli zapachów technologicznych przy użyciu wypełnionych 

podłoży. Ogólnie, filtry zasobnikowe są stosowane w przypadku niewielkich przepływów 

wentylacyjnych o charakterze przerywanym lub rzadkim z bardzo niskim stężeniem sorbentu. 

Odwrotnie jest w przypadku układu kolumnowego z wypełnieniem, gdzie stężenie składników w 

strumieniu powietrza, które ma być oczyszczone, jest znacznie wyższe niż typowe stężenia na terenie 

produkcji w hali lub fabryce. Zasadniczą różnicą w podstawie konstrukcji każdego systemu jest czas 

przebywania; przy wentylacji pomieszczenia wymagający jedynie 0,1 do 0,2 sekundy i procesem 

oczyszczania wydzielin wymagającym od 1 do 3 sekund. Wybór czasu przebywania jest w istocie 

kompromisem pomiędzy fizycznym rozmiarem zaprojektowanego podłoża a okresem między 

wymianami. 
 

Tabela 4.37 przedstawia zasady działania trzech głównych rodzajów adsorberów. 
 

Adsorber Zasada działania 

Adsorber z nieruchomym podłożem o 
niestabilnym położeniu 

Zanieczyszczony gaz przechodzi przez nieruchome podłoże 
adsorbenta 

Adsorber z podłożem fluidalnym Zanieczyszczony gaz przechodzi przez zawiesinę adsorbenta 

Adsorber z podłożem w ciągłym ruchu Adsorbent opada grawitacyjnie przez wznoszący się 
strumień gazu 

 

Tabela 4.37: Zasada działania trzech głównych rodzajów adsorberów 
 

 

Korzyści dla środowiska 

Usuwanie nieprzyjemnych zapachów, gazów i pyłów z powietrza. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. Wytwarzane są odpady, np. kiedy trzeba usunąć aktywny węgiel. 
 

Dane operacyjne 

Stacja absorpcji węgla jest dość prosta. Składają się na nią wentylator i zbiornik utrzymujący węglowe 

podłoże. Adsorpcja węglem aktywnym może implikować efektywność w usuwaniu woni na poziomie 

80 - 99%. 
 

Zdolność absorpcyjna węgla aktywnego jest wyrażona jako waga-% w odniesieniu do ilości 

określonego materiału, który może być adsorbowany na jednostkową masę węgla. Dane te różnią się 

znacznie już od zera do 110% i są raczej bez znaczenia dla wydzielin o przykrym zapachu, 

zawierających potencjalnie szeroki wachlarz poszczególnych składników. W tym sensie ogólnie 

przyjmuje się, że można stosować wartość 30% w celu oszacowania spodziewanego okresu eksploatacji 

podłoża węglowego używanego w sektorze spożywczym. 

Oczekiwana zdatność wkładu węgla może być oszacowana na podstawie znajomości projektowanego 

czasu przebywania, obciążenia organicznego i przepływu powietrza, jakie ma zostać oczyszczone. 

Ilustruje to poniższy przykład. Najpierw organiczny ładunek przelicza się za pomocą następującego 

równania: 
 

        Ładunek = przepływ powietrza x stężenie 
 

Biorąc pod uwagę przepływ powietrza 10000 m3/h o organicznym stężeniu 50 mg węgla/m3 i podłożu 
węglowym przewidzianym na czas przebywania 1 sekundy - wtedy organiczne obciążenie wynosi 0,5 
kg/h. Czas przebywania 1 sekundy oznacza wielkość podłoża węglowego 2,78 m3. Przy gęstości 
nasypowej węgla 500 kg/m

3
 węgiel mógłby adsorbować 30% z 1390 kg, co odpowiada 2780 godzinom 

pracy. Zatem wypełnienie należałoby wymieniać z częstotliwością około trzech razy w roku. 
 



 
 

 

Zastosowanie 

Adsorpcja węglem aktywnym na ogół nadaje się do niskich przepustowości powietrza, poniżej 10000 

m3/h oraz w przypadkach, gdy substancja zanieczyszczająca, którą należy usunąć, występuje w niskim 

stężeniu, np. poniżej 50 mg/Nm3. W zakresie kontroli zapachu adsorpcja węglem aktywnym jest 

głównie stosowana do oczyszczania wentylowanego powietrza oraz oczyszczania emisji 

technologicznych o przykrej woni. 
 
Obecność pyłu w strumieniu gazu, który należy oczyścić, może poważnie kolidować ze skutecznością 

wkładu węglowego, jak również zwiększyć roboczy spadek ciśnienia. Adsorpcji węgla nie 

wykorzystuje się zatem tam, gdzie obecny jest pył, a nawet materiał podatny na kondensację. Pył i 

substancje ulegające kondensacji mogą zostać usunięte w układzie przedfiltracyjnym, chociaż zwiększy 

to złożoność i koszty urządzenia, jak również przysporzy problemów operacyjnych odnośnie do 

wymogów czystości i rozkładu pyłu. 
 

Generalnie mówiąc, im niższa temperatura, tym wyższy wynik adsorpcji, a zatem tym dłuższy czas 

penetracji i eksploatacji wkładu. Warto wiedzieć, iż adsorpcja węglem aktywnym nie ma zastosowania 

w temperaturze powyżej 40 °C. Ponadto, efektywność węgla aktywnego spada przy wilgotności 

względnej powyżej 75%, z wyjątkiem rozpuszczalnych w wodzie związków, takich jak niższe aminy i 

siarkowodór. Ta selektywna adsorpcja wody może doprowadzić do kondensacji w obrębie podłoża, 

powodując tym samym nieaktywność węgla. Wówczas podkład wymagałby osuszenia przed 

ponownym wykorzystaniem. 
 

Ekonomia 

Technika ta odznacza się stosunkowo niskimi kosztami kapitałowymi. Koszty operacyjne są wysokie, 

np. koszty węgla to około 2400 EUR/t. Regeneracja zazwyczaj się nie kalkuluje, więc wypełnienie 

węglowe musi być całkowicie odnowione, gdy jego zdolność adsorpcji zaczyna spadać. Może to 

nastąpić już po krótkim czasie w zależności od stopnia emisji zapachu i koncentracji woni. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 
 

 

4.4.3.10 Oczyszczanie biologiczne 
 

Technologia z wykorzystaniem mikroorganizmów do rozkładu emisji lotnych woni jest szeroko 

stosowana. Tempo reakcji w procesie biodegradacji jest stosunkowo wolne, a optymalizacja warunków 

pracy może mieć decydujący wpływ. 
 

Istnieją dwa rodzaje oczyszczania biologicznego, biofiltry (patrz rozdział 4.4.3.10.1) oraz bioskrubery 

(patrz rozdział 4.4.3.10.2). Najbardziej popularnym rodzajem biologicznego oczyszczania jest filtr 

biologiczny. 
 

Istnieje wiele czynników konstrukcyjnych, które muszą być brane pod uwagę w celu zapewnienia 

skutecznego działania; zaliczają się do nich czas przebywania, temperatura, wilgotność, działanie kurzu 

i tłuszczu na filtr, obciążenie organiczne lub zapachowe, projekt i cechy materiału na filtr. 

 
 

Zalety i wady biologicznej metody oczyszczania przedstawiono w tabeli 4.38. 
 

Zalety Wady 

Stosunkowo niskie koszty kapitałowe Ograniczenie do temperatury termometru wilgotnego 
<40 ºC 

Stosunkowo niskie koszty operacyjne Duże zapotrzebowanie przestrzenne 

Potencjalnie wysoki stopień usunięcia woni ~ 90 - 99% Możliwość wytworzenia widocznej smugi 

Prosta konstrukcja i działanie Wymaga kontroli pH oraz zawartości wody 

 Wolna adaptacja do zmieniającego się stężenia 
 

Tabela 4.38: Zalety i wady oczyszczania biologicznego[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 
 

 

Zasada działania 



 
 

 

Biofilm jest warstwą wody otaczającą pojedyncze cząsteczki materiału filtra, tam gdzie obecne są 
mikroorganizmy. Kiedy strumień powietrza, który trzeba oczyścić, opływa cząstki, odbywa się stałe 

przemieszczenie masy pomiędzy fazą gazową a biowarstwą. Lotne komponenty obecne w gazie 

wylotowym, wraz z tlenem, rozpuszczają się częściowo w fazie ciekłej warstwy biologicznej. Drugi 

etapem reakcji jest tlenowa biodegradacja składników w fazie ciekłej. W ten sposób tworzy się gradient 

stężenia w biowarstwie który podtrzymuje ciągły przepływ masy składników z gazu do mokrej 

warstwy biologicznej. 
 

Przemieszczanie przez granicę faz i dyfuzja w biowarstwie zapewnia pożywkę dla mikroorganizmów 

żyjących w warstwie biologicznej. Składniki odżywcze, niezbędne do wzrostu komórek, są dostarczane 

z materiału filtracyjnego. 
 

 
4.4.3.10.1 Biofiltr 
 

Opis 

W filtrach biologicznych polutanty są wchłaniane w tworzywo filtra i rozkładane przez drobnoustroje 
znajdujące się na przymocowanym medium filtra. Materiał filtra jest ułożony w formie wypełnienia, a 

gazy odlotowe go przenikają. W przypadku gazów o wysokiej zawartości pyłu, gaz musi być 

przepuszczony przez odpylacz, zanim trafi do biofiltra. 
 

Przepływy w filtrach biologicznych mogą odbywać się zarówno w dół, jak i w górę. Relatywne zalety 

każdego z trybów nie są określone i bardzo prawdopodobne, że skuteczność działania jest taka sama w 

obu przypadkach. Spadek ciśnienia w przypadku filtra biologicznego jest niski, zazwyczaj w zakresie 

od 10 do 25 mm/m wypełnionej wysokości. Ten niski spadek ciśnienia sugeruje, że właściwy plan 

dystrybucji powietrza albo dla trybu odgórnego, albo oddolnego stacji jest krytycznym parametrem w 

projektowaniu. Typowy układ biofiltra przedstawia rysunek 4.32. 
 

 
 

Rysunek 4.32: Układ biofiltra 

 

Gaz odlotowy do oczyszczenia kierowany jest najpierw do nawilżacza, gdzie, odwrotnie do kierunku 

przepływu, dochodzi do kontaktu z recyrkulowaną wodą. Powietrze wychodzące z nawilżacza jest 

następnie kierowane do filtra biologicznego. 
 

Nie jest przyjęte, by uzupełniać nawilżacz w ciągle świeży dopływ wody, gdyż prowadziłoby to do 

konieczności odprowadzania ścieków. 
 

Okresowe nawadnianie szczytu wypełnienia umożliwia systemowi utrzymanie wymaganej wilgoci w 

materiale filtra na poziomie 40 - 60%. Całość wody spadającej przez wypełnienie, drogą nawodnienia 

lub opadów deszczu, może być poddana recyklingowi do nawilżacza w celu uniknięcia odprowadzania 

ścieków z układu. 
 

Istnieje wiele różnych materiałów filtracyjnych, które są wykorzystywane w biofiltrach. Do 
najważniejszych wymogów odnośnie do materiału filtra zalicza się wysoką powierzchnię właściwą, np. 
300 - 1000 m2/m3, wysoką nośność wody, ograniczone właściwości zagęszczania i ograniczoną 



 
 

 

odporność na przepływ. Tradycyjnie używa się torfu włóknistego zmieszanego z wrzosem w proporcji 
50%. Aktywność drobnoustrojów pojawia się w obrębie torfu, podczas gdy wrzos zapewnia czynnik 
usztywniający, aby zapobiec zagęszczeniu. Tym samym następuje wydłużenie okresu eksploatacji 
podłoża. 
 
Zamiennikiem mieszaniny torfu lub wrzosu jest podłoże z grzybów, dla podniesienia efektu zmieszane 

w proporcji 50%, z kulkami polistyrenu o średnicy 5 mm. Karpina zwykle składa się z korzeni drzewa, 

gałęzi i luźnych gałązek. Dzieli się ją zwykle na kawałki o długości 15 cm przez odrywanie, a nie proste 

cięcie. Czynność ta skutecznie eksponuje maksymalną powierzchnię i nie wymaga nośnika. Wszystkie 

te materiały filtracyjne sprawdziły się w stacjach pełnowymiarowych. W przypadku użycia innych 

materiałów można poszukiwać określonego doświadczenia operacyjnego. 
 

Biofiltry mogą być dalej kategoryzowane na te wykorzystujące ziemię i nie wykorzystujące ziemi. 

Filtry biologiczne oparte na stosowaniu ziemi lub ziemnego podłoża składają się z warstwy porowatej 

gleby, pod którą znajduje się sieć rur, przez które z kolei przepuszcza się strumień powietrza. W celu 

utrzymania minimalnego spadku ciśnienia na przestrzeni podłoża wymagana jest gleba o otwartej 

strukturze. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone emisje do powietrza, np. zapachu lub lotnych związków organicznych. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Generacja kwaśnych produktów ubocznych, np. z biodegradacji składników gazów wylotowych. 
Usuwanie materiału filtracyjnego. W niektórych przypadkach zużyty materiał podlega kompostowaniu 

w celu zmniejszenia zanieczyszczenia organicznego, a następnie jest on przesyłany do rozrzucenia na 

powierzchni ziemi. Skondensowaną wodę poddaje się recyklingowi, w przeciwnym razie wymaga ona 

oczyszczenia. 
 

Dane operacyjne 

Prawidłowo działający biofiltr wykazuje zazwyczaj stężenie wonne na wylocie od 150 do 200 OU/m
3
. 

Charakterystyczny zapach związany z wypływem oczyszczonej substancji jest stęchły, typu wilgotnego 
lasu, o bardzo małym podobieństwie do woni przy wlocie. Można osiągnąć wydajność w usuwaniu 
woni na poziomie 99,5%, chociaż procent usunięcia jest bardzo zależny od stężenia wlotowego. 
Osiągnięcie poziomu mniejszego niż 150 OU/m

3
 przez woń wylotową jest mało prawdopodobne, więc 

poziom zapachu wlotowego 5000 OU/m3 stanowiłby maksymalną efektywność w wysokości 97%. 
 

Ogólnie mówiąc, czas przebywania wymagany dla filtra biologicznego zależy od poziomu i rodzaju 

substancji zanieczyszczających obecnych w strumieniu powietrza, który należy oczyścić. Składniki 

aromatyczne z natury będą wymagały dłuższego czasu przebywania niż proste organiczne substancje 

chemiczne. Jako ogólne wytyczne, określono minimalny czas przebywania na 20 sekund z 

przedłużeniem do 40 sekund, w przypadku gdy występują substancje zanieczyszczające o ograniczonej 

degradacji biologicznej. 
 

Prędkość przez podłoże filtra to zazwyczaj od 0,02 do 0,05 m/s. Wskaźnik obciążenia powierzchni, 

który jest często stosowany do opisania projektu, waha się zwykle między 100 a 250 m3 gazu/m2 

powierzchni filtra/h. 
Jako typowy okres eksploatacji podkładu filtra podaje się 3 do 5 lat, jednak dla większości materiałów 

filtracyjnych, szczególnie torfu lub wrzosu, podkład wymaga uzupełniania w ciągu pierwszych 18 

miesięcy działania. 
 

Z powodu możliwej kompresji maksymalna wysokość wypełnienia filtra jest ograniczona do około 1,0 

- 1,5 metra.  Tam, gdzie wymagana jest znaczniejsza wysokość ze względu na ograniczoną dostępność 

terenu, należy zastosować pewną formę pośredniego wsparcia w obrębie przekroju pionowego podłoża. 
 

Dystrybucja powietrza przez filtr biologiczny jest ważnym zagadnieniem; zaleca się zaprojektowanie 

komory wyrównawczej. W związku z tym, pionowa wysokość komory wynosi co najmniej 50% 

wysokości materiału filtrującego. 
 

Odczyn pH materiału filtrującego w biofiltrze jest zazwyczaj utrzymywany między 6,5 a 7,5, jest to 

zakres preferowany przez większość bakterii. W niektórych przypadkach biodegradacja składników 



 
 

 

gazu wylotowego może generować kwaśne produkty uboczne, tak więc można podjąć aplikowanie 

zasad. 
 

Ważne cechy materiału filtra to niskie straty ciśnienia, wysoka pojemność buforowa i szerokie 

spektrum występujących drobnoustrojów. Wymagane jest około 40 do 60% wilgotności podłoża 

filtracyjnego, by zapewnić odpowiednią wydajność. Wypełnienie filtra wymaga regularnej konserwacji, 

np. aby zapobiegać wzrostowi roślin, rozpadowi osiadłego materiału czy gazu, w celu zapewnienia jego 

optymalnej wydajności. 
 

Całkowita wymiana materiału jest konieczna tylko w przypadku takiego rozkładu materii organicznej, 

że oczekiwane tempo przepływu powietrza nie jest już osiągalne. Aby umożliwić wymianę materiału 

filtracyjnego, sprzęt musi być przemyślany i wykonany tak, aby kratka była dostępna dla pojazdów lub 

filtr mógł być konserwowany za pomocą ruchomego chwytaka. Jeżeli biofiltr jest podzielony na kilka 

segmentów, nie ma potrzeby wyłączania całej produkcji w celu przeprowadzenia prac 

konserwacyjnych. 
 

W zależności od właściwości procesu oddolnego, można zainstalować awaryjny upust gazu do 

powietrza, łącząc go z czujnikiem temperatury znajdującym się na wlocie do biofiltra. Mechanizm 

kontroli jest tak ustawiony, że jeśli temperatura wlotu filtra biologicznego przekracza 45 °C przez 

określony czas, powiedzmy 4 godziny, wylotowe gazy są odprowadzane bezpośrednio do powietrza, w 

ten sposób omijając biofiltr. Stosowanie takiego sposobu oznacza, że gazy odlotowe emitowane są bez 

oczyszczania, więc należy zapobiegać warunkom prowadzącym do przepływu omijającego. Wskaźniki 

temperatury miejscowej i spadku ciśnienia podłoża spadku są również zalecane. 
 

Pył i tłuszcz mogą też wymagać oddolnego usunięcia z filtra w celu uniknięcia potencjalnego 

zatykania, które prowadzi do wzrostu spadku ciśnienia filtra i zmniejszenia operacyjnej skuteczności. 
 

Podłoża z gleby są zazwyczaj konstruowane pod ziemią, więc należy zapewnić, aby podstawa filtra 

glebowego znajdowała się powyżej lustra wody. Główną wadą biofiltra glebowego jest zbyt długi czas 

przebywania wymagany do procesu biologicznego, który wynosi około 5 minut. Rezultatem tego są 

bardzo duże, otwarte struktury wymagające znacznego obszaru. 
 

Zastosowanie 

Używane do wyeliminowania biorozkładalnych gazowych  zanieczyszczeń powietrza, szczególnie tych 

organicznych i wonnych, np. w sektorze rybnym, przetwórstwie kawy i oczyszczalniach ścieków 

(WWTP). Inne obszary zastosowania to oczyszczanie powietrza technologicznego i w hali podczas 

suszenia drożdży piwnych oraz w olejarniach; oczyszczanie gazów podczas prażenia przy produkcji 

kakao oraz oczyszczanie powietrza chłodzącego w zakresie produkcji pasz zwierzęcych. 
 

Proces biofiltracji nadaje się do szerokiego zakresu przepływów powietrza, do i ponad 100000 m
3
/h, 

przy zapewnieniu, że dostępna jest wystarczająca przestrzeń. Ograniczenie maksymalnego stężenia 
zanieczyszczeń we wlotowym strumieniu powietrza na ogół przedstawia się jako mniejsze niż 5000 

mg/Nm3, chociaż można przyjmować stężenie 1000 mg/Nm3 jako wskazówkę przy ocenie przydatności 
biofiltracji. 
 

Jako że gazy wylotowe ze źródeł przemysłowych na ogół zawierają wiele różnorodnych elementów, 

zalecane jest przeprowadzenie testów pilotażowych urządzenia w celu upewnienia się, że filtr 

biologiczny jest wykonany na miarę potrzeb. 
Biofiltry nadają się do układów wentylacyjnych, gdzie czerpie się ze zbiornika lub hali produkcyjnej 

stały przepływ powietrza. Unika się okresowych, silnie zanieczyszczonych strumieni powietrza, chyba 

że można zastosować wystarczająco skuteczny roztwór z innych źródeł poddanych oczyszczaniu. 
 

Technika ta nie ma zastosowania dla temperatury powietrza przekraczającej 40 °C. Jeżeli temperatura 

powyżej 40 °C przeważa w znacznych odcinkach czasu, tj. dłuższych niż 4 godziny, wówczas 

mikroorganizmy obecne w filtrze wyjaławiają się i podłoże wymaga ponownego posiewu. W 

temperaturze poniżej 10 ºC, wskaźnik degradacji biologicznej znacznie się obniża. Technika ta nie ma 

zastosowania dla wilgotności niższej niż 95%. 
 

Istnieją informacje o tym, że wykorzystanie filtrów biologicznych w stacjach przemysłu spożywczego 

produkujących gotowe posiłki i lody może zwiększać ryzyko związane z higieną, w związku z 



 
 

 

populacją bakterii w materiale filtra. 
 

Ekonomia 

Stosunkowo wysoka skuteczność w usuwaniu zapachów przy relatywnie niskich kosztach w 

porównaniu do alternatywnych metod oczyszczania. Koszty kapitałowe układu odgórnego są wyższe 

niż dla systemu oddolnego, gdyż wymagane jest hermetyczne uszczelnienie góry. Wraz z 

powiększeniem biofiltra zwiększa się jego koszt. 
 

Określone koszty inwestycyjne dla filtrów biologicznych o budowie modułowej zależą od wielkości 
instalacji i normy budowlanej. W przypadku mniejszych urządzeń, np. 200 - 500 m3/h, koszt wynosi 
około 45 - 50 EUR/m

3
 wylotowego powietrza. W większych urządzeniach koszty mogą się zmniejszyć 

do 10 - 15 EUR/m3. Koszty te nie obejmują przechwytywania powietrza wylotowego ani niezbędnych 
kosztów budowy. 
 
Na koszty operacyjne w dużej mierze składają się kwoty na energię zużywaną na pracę wentylatorów i 
pomp nawilżacza. Uwzględnić trzeba również koszty związane z wodą niezbędną do nawilżania, 
konserwacją biofiltra oraz wymianą materiału filtra pod koniec jego okresu użytkowania.  Kwota 
ponoszona na energię wynosi 0,15 - 0,225 EUR/1000 m

3
 powietrza wylotowego, przy kosztach energii 

elektrycznej w wysokości 0,15 EUR/kWh. Włączając wymienione powyżej koszty dodatkowe, cena za 
oczyszczenie 1000 m³/h powietrza wylotowego wynosi 0,225 - 0,30 EUR. 
 
Podłoża z gleby odznaczają się potencjalnie wysoką skutecznością usuwania woni przy relatywnie 

niskich kosztach w porównaniu do alternatywnych metod oczyszczania. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Celem jest uniknięcie skarg w sprawie zapachów i spełnienie wymogów prawnych. 
 

Przykładowe zakłady 

Szeroko stosowane w sektorze spożywczym (przykład z działu kawy znajduje się w rozdziale 4.7.8.3). 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 
4.4.3.10.2 Bioskruber 
 

Opis 

Bioskrubery są pochłaniaczami, w których zachodzi intensywna wymiana substancji między 

zanieczyszczonym gazem a absorbentem. Mikroorganizmy są albo bardzo dokładnie podzielone w 

gromadzącej się cieczy, albo zastosowane jako warstwa w strukturze absorbera lub filtr przepływowy. 

Tuż za absorberem znajduje się kolektor oparów dla oddzielenia faz gazowej i ciekłej. Kolejnym 

krokiem regeneracji absorbenta jest usunięcie z niego składników gazu odlotowego wchłoniętych w 

fazie ciekłej. W przypadku gazów o wysokiej zawartości cząsteczek, gaz musi być przepuszczony przez 

odpylacz, zanim trafi do bioskrubera. 
 

Technika ta zasadniczo składa się z pochłaniacza kolumnowego z wypełnieniem, zawierającego 

populację bakterii w obrębie wypełnienia i zbiornika ściekowego. Zanieczyszczony gaz jest 

przekazywany do wieży przeciwnie do przepływu wody zawierającej populację bakterii. Bakterie 

przyczepiają się do wypełnienia w sposób podobny jak w filtrze przepływowym używanym do 

oczyszczania ścieków (patrz rozdział 4.5.3.1.5). Składniki odżywcze, niezbędne dla rozwoju i syntezy 

bakterii, okresowo dodaje się do zbiornika ściekowego absorbera. Typowy układ bioskrubera 

przedstawiony jest na rysunku 4.33. 
 



 
 

 

 
Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone emisje do powietrza, np. woni czy lotnych związków organicznych. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Bioskruber jest bardziej energochłonny niż biofiltr, ponieważ woda jest recyrkulowana w dodatku do 

prądu powietrza. Usuwanie materiału filtracyjnego. 
 

Dane operacyjne 

Rozmiar bioskrubera nie jest ograniczony przepływem powietrza do oczyszczenia, choć wielkość 

wynikła z pojedynczej wieży z wypełnieniem może wymagać dwóch równoległych układów. 

Ograniczenie maksymalnego stężenia zanieczyszczeń we wlotowym strumieniu powietrza na ogół 

przedstawia się jako mniejsze niż 5000 mg/Nm3, chociaż można przyjmować stężenie 1000 mg/Nm3 

jako wskazówkę przy ocenie przydatności bioskrubingu. 
 

Tempo reakcji w procesie biodegradacji jest stosunkowo wolne, zatem warunki pracy mogą odgrywać 

decydującą rolę. Bioskruber działa przy typowym czas przebywania 5 - 15 sekund, w zależności od 

strumienia powietrza, który należy oczyścić. Bioskrubery wymagają znacznie mniejszej powierzchni 

niż filtry biologiczne. 
 

Zastosowanie 

Używane do wyeliminowania biorozkładalnych gazowych polutantów powietrza, szczególnie tych 

organicznych i wonnych. Teoretycznie bioskrubery mogą być używane wszędzie tam, gdzie utlenianie 

biologiczne jest odpowiednim rozwiązaniem problemu emisji i jej zastosowanie jest tym samym 

podobne do przypadku biofiltra, jednak te ostatnie są o wiele częściej stosowane. Technika ta nie ma 

zastosowania dla temperatury powietrza przekraczającej 40 °C. 
 

Ekonomia 

Stosunkowo wysoka skuteczność w usuwaniu zapachów przy relatywnie niskich kosztach w 

porównaniu do alternatywnych technik oczyszczania. 
Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001, 65, Niemcy, 2002] 



 
 

 

4.4.3.11 Obróbka termiczna gazów odlotowych 
 

Niektóre zanieczyszczenia gazowe i wonne mogą być utleniane w wysokiej temperaturze. Tempo 

reakcji wzrasta wykładniczo wraz z temperaturą. 
 

Dające się utlenić zanieczyszczenia to wszystkie związki organiczne, a także substancje nieorganiczne, 

takie jak tlenek węgla i amoniak. Biorąc pod uwagę spalanie całkowite, węgiel i wodór reagują z 
tlenem, tworząc CO2 i wodę. Niepełne spalanie może prowadzić do powstania nowych substancji 

zanieczyszczających, takich jak tlenek węgla, oraz powstania w całości lub częściowo nieutlenionych 
związków organicznych. Jeśli gaz odlotowy zawiera elementy takie jak siarka, azot, chlorowce czy 

fosfor, spalanie powoduje wzrost nieorganicznych polutantów takich jak tlenki siarki, tlenki azotu i 
halogenki wodoru, które następnie należy usunąć za pomocą innych procesów oczyszczania gazem 

odlotowym, jeżeli stężenia są zbyt wysokie. Ogranicza to zakres technologii do spalania polutantów. 
 
Istnieje szereg wymogów bezpieczeństwa, w szczególności: 
 

• potrzeba ochrony przed cofnięciem się płomienia między utleniaczem cieplnym a strumieniem 

gazu, który należy oczyścić. Można to osiągnąć dzięki przechwytywaczowi płomienia lub 

bezpiecznikowi wodnemu 

• przy rozpoczęciu działania, zanim palnik zostanie uruchomiony, utleniacz termiczny musi 

zostać oczyszczony powietrzem o objętości równej pięciokrotnej wielkości urządzenia. Każde ponowne 

uruchomienie palników w trakcie działania jest poprzedzone okresem czyszczenia palnika 

• gdy powietrze obfituje w rozpuszczalniki wymagana jest ocena ryzyka. 
 

 
4.4.3.11  Utlenianie termiczne gazów odlotowych 
 

Opis 

Dla całkowitej oksydacji związków, które mają zostać rozłożone w strumieniu powietrza, konieczny 

jest ich kontakt z odpowiednią ilością tlenu przez stosownie długi czas oraz w odpowiednio wysokiej 

temperaturze. Szybkie utlenianie związków organicznych nastąpi, jeśli temperatura gazu w utleniaczu 

cieplnym będzie utrzymywana na poziomie 200 - 400 ºC wyższym od temperatury samozapłonu 

obecnych związków chemicznych. W przypadku utleniania cieplnego konwersja polutantów odbywa 

się w wysokiej temperaturze, np. > 600 ºC. 
 

Prócz wzięcia pod uwagę zastosowania oksydacji termicznej do komponentów, które mają zostać 

zniszczone, ważne jest, aby rozważyć odzysk ciepła z procesu utleniania w celu zmniejszenia kosztów 

paliwa. Jako że emisje do powietrza pochodzące z przemysłu spożywczego rzadko odznaczają się 

stężeniem organicznym w rejonie niższych poziomów wybuchowych, w większości używane są typowe 

rodzaje utleniaczy termicznych, które charakteryzują się bezpośrednim kontaktem płomienia ze 

strumieniem powietrza, które należy oczyścić. W przypadkach, gdy istnieje wysokie stężenie substancji 

organicznych, powyżej odnośnych limitów wybuchowych, wówczas może być wymagany układ 

bezpłomieniowy. Systemy te korzystają ze środka grzewczego w celu ogrzania strumienia powietrza, 

tym samym unikając bezpośredniego kontaktu strumienia z płomieniem. 
 

Utleniacze cieplne z bezpośrednim płomieniem zwykle operują w temperaturze między 700 a 900 °C. 

Temperatura reakcji zależy od właściwości polutanta; może być niższa, ale dla substancji trudniej 

dających się utlenić, takich jak związki chlorowcoorganiczne, może przekraczać 1000 °C. Dla 

związków o przykrym zapachu ogólnie stosowana jest temperatura 750 - 800 ºC. Warunki etapów w 

przypadku utleniacza cieplnego ukazane są w tabeli 4.39. Typowy układ utleniacza cieplnego 

przedstawiony jest na rysunku 4.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Etapy Warunki 

Palenie Paliwo jest spalane z czystym powietrzem lub z częścią 
zanieczyszczonego powietrza w celu wygenerowania 
płomienia w typowej temperaturze 1350 - 1500 ºC 

Mieszanie W celu zapewnienia odpowiedniej turbulencji. Stąd mieszanie 
gazu technologicznego dla dostosowania go do stałej 
temperatury 

Spalanie Gazy utrzymuje się w temperaturze spalania 
aż do zakończenia utleniania, zwykle 

0,5 do 1,0 sekundy 

Odzysk ciepła Zmniejsza koszty operacyjne i zużycie paliwa 
 

Tabela 4.39: Warunki na różnych etapach utleniania cieplnego 
 

 
 

Palniki można podzielić na te z pojedynczym płomieniem oraz te, w których paliwo jest 

rozprowadzane pomiędzy wiele otworów wylotowych. W odniesieniu do kształtu wyróżnia się palniki o 

przepływie laminarnym, dyszowe i wirowe. W szczególnych przypadkach elektryczne ogrzewanie 

może zastąpić palnik. Wymagany do spalania tlen może być pobierany z powietrza, strumienia 
powietrza przeznaczonego do oczyszczenia lub alternatywnie po części z każdego. Ewentualnym 

dodatkowym paliwem może być lekki olej opałowy, gaz ziemny lub propan butan (LPG). Z 

ostrożnością i czujnością należy podejść do potencjalnej obecności pary wodnej w strumieniu 

powietrza, która mogłaby schłodzić płomień, powodując tym samym ograniczone spalanie. 
 
Palnik może mieć również komorę mieszankową (typ pre-mix), gdzie paliwo jest mieszane z 

powietrzem spalania przed przejściem przez dysze, lub być typu dyfuzyjnego, kiedy to paliwo jest 

mieszane z powietrzem spalania przeciwnie do kierunku działania dysz. Większość palników jest typu 

dyfuzyjnego. 
 



 
 

 

Mieszanie strumienia gazu można osiągnąć na wiele sposobów: poprzez dyfuzję naturalną, 
mechanizmy zderzania lub przez włączenie przegród wywołania zmian przepływu. Dostawcy oferujący 
systemy niskiej emisji NOx często łączą różne elementy dodatkowego mieszania w celu ograniczenia 
wzrostu temperatury znacznie powyżej temperatury wymieszanej. 

Komora spalania, w której przebiega reakcja utleniania, musi być zaprojektowana dla wysokich 

naprężeń termicznych. Niektóre komory spalania wykonane są z metalu żaroodpornego i komory z 

metalową osłoną oraz ogniotrwałą obudową. Wymiary komory spalania są wystarczające do osiągnięcia 

pożądanego czasu przebywania i dostosowania się do fizycznej długości płomienia bez chłodzenia. 
 
Pewna forma odzysku ciepła jest prawie zawsze gwarantowana w celu zmniejszenia kosztów 

operacyjnych i zużycia paliwa. Odzysk ciepła jest tradycyjnie przeprowadzany w osłonowym i 

rurowym wymienniku ciepła, co pozwala na ciągły przekaz ciepła do podgrzewania przychodzącego 

strumienia gazu. Ten rodzaj jest określany jako rekuperacyjny, z odzyskiem ciepła na poziomie 70 - 

80% będącym typowym wskaźnikiem projektowym. 
 
Odzysk ciepła może zostać również osiągnięty dzięki systemowi regeneracji, który wykorzystuje dwa 

zestawy wymienników ciepła o ceramicznym podłożu. W tym przypadku jedno podłoże jest 

podgrzewane drogą bezpośredniego kontaktu z gazem wylotowym, a drugie służy do podgrzewania 

gazu przychodzącego. Układ obsługiwany jest tak, że podkłady na przemian ogrzewają się i chłodzą. 

Potencjał odzysku ciepła z tego systemu jest wyższy niż tego z rekuperatorem; z odzyskiem ciepła 

rzędu 80 - 90% stanowi typową podstawę projektową. Stosowania cieczy termicznych jest alternatywą 

tej metody. 
 

Ciepło może być również odzyskane przez użycie kotła odzysknicowego, gdzie gazy wylotowe 

poddawane oczyszczaniu wykorzystuje się do produkcji pary dla innych elementów stacji lub terenu. 

Działanie utleniacza cieplnego nie zawsze zbiega się z zapotrzebowaniem na parę, więc integracja może 

się okazać złożona. 
 

Istnieje również możliwość wtórnego odzysku ciepła przy użyciu wydzielin oczyszczonych w 

pierwszym etapie w celu podgrzania wody lub do ogrzewania pomieszczeń. 
 

Badania wykazały, że ciepło ze spalania można odzyskać w poprzecznym wymienniku ciepła i użyć go 

do gotowania zamiast pary. Z podanych informacji wynika, że spalanie gazów dymnych powstałych z 

przemysłowych pieców do gotowania lub palenia wyeliminuje wszystkie problemy z wonią w bliskim 

otoczeniu. 
 

Dodatkowe informacje na temat tej techniki, jej rzeczywistej wydajności oraz porównania z innymi 

technikami obniżania zanieczyszczania powietrza podane są w artykule pt."Oczyszczanie ścieków i 

gazów odlotowych BREF" [217, EC, 2003] 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie emisji gazów i zapachów. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 
Istnieje możliwość, że proces utleniania będzie generował niepożądane produkty uboczne spalania, np. 
wysokiego poziomu NOx i CO2. Zasadniczo, im wyższa temperatura reakcji, tym większa możliwość 
generacji zwiększonego stężenia NOx. Zwykle korzystny jest wybór palnika o niskiej emisji NOx. 
 

Wszystkie związki zawierające siarkę obecne w strumieniu gazu o przykrej woni przyczynią się do 
emisji SO2, dlatego należy rozważyć sposób minimalizacji tej ewentualności. Obecność chlorków w 

strumieniu powietrza o przykrym zapachu być może trzeba będzie zweryfikować ze względu na 
możliwość powstawania kwaśnych gazów, takich jak HCl. Oprócz doprowadzenia do emisji, mogą 

wystąpić także problemy z korozją w obrębie wyposażenia. Kiedy obecne są chlorowcowane LZO, 

może zrodzić się wymóg specjalnych warunków w celu powstrzymania formacji dioksyn, choć zwykle 
występuje znikome ich tworzenie podczas spalania strumieni gazów odlotowych [217, EC, 2003]. 

Zużycie energii, np. paliwa do pracy utleniacza. 

Dane operacyjne 

Termiczne utleniacze nie działają skutecznie aż nie osiągną temperatur spalania substancji 



 
 

 

zanieczyszczających, do których unieszkodliwienia się je stosuje, a więc należy je uruchomić zanim 

będą faktycznie potrzebne. 

Odpowiednio zaprojektowany i obsługiwany utleniacz cieplny może osiągnąć wydajność w usuwaniu 

woni zbliżoną do 100%. Wyniki tej techniki są niezależne od natężenia emisji zapachu. 
 

Strumienie powietrza o przykrej woni, zawierające znaczne ilości cząstek, z reguły wymagają obróbki 

wstępnej przed procesem oksydacji termicznej. Jest to szczególnie istotne, jeśli został zainstalowany 

system odzyskiwania ciepła, ze względu na możliwe zanieczyszczenie wymiennika ciepła. 
 

Obecność wysokiego poziomu pary wodnej w strumieniu powietrza nie jest uważana za problem 

technologiczny. Zapotrzebowanie na paliwo jest większe niż to związane z ogrzewaniem suchego 

powietrza. W praktyce zazwyczaj nie podejmuje się usunięcia pary wodnej ze strumienia powietrza i na 

ogół w całościowej ocenie ekonomicznej utleniania termicznego jako techniki uwzględnia się 

dodatkowe zapotrzebowanie na paliwo. 
 

Utlenianie termiczne gazów odlotowych może osiągnąć pułap <1 – 20 mg/m
3

 LZO [217, EC, 2003]. 
 

W norweskim badaniu nad wędzeniem kiełbas, podczas analizy nad komorą gotowania i wędzenia, 

stwierdzono następujące poziomy emisji po utlenianiu cieplnym gazów zawartych w dymie: 7 mg 

OWO/m
3
 lub 0,2 mg  OWO/t kiełbasy. Gaz nie zawierał CO. 

 
W przykładowej wędzarni o rocznej produkcji około 3000 ton produktów wędzonych, gazy odlotowe z 

wędzenia są spalane przy użyciu bezpośredniego płomienia utleniacza termicznego. Gaz odlotowy z 

"bezdymnych" etapów procesu, który nie wymaga ograniczania emisji, nie jest poddawany 
oczyszczaniu. Sposób ten to solidne oczyszczenie gazów odpadowych, wymagający niewielkiej 

konserwacji. 
 

Utleniacz cieplny jest podgrzewany do temperatury roboczej przed uruchomieniem generatorów dymu. 

Podczas wędzenia wentylator gazu wylotowego zasila pod ciśnieniem gaz odpadowy zawierający dym 

poprzez klapę obejścia gazu odpadowego do podgrzewacza. Tutaj brudny gaz jest podgrzewany do 

temperatury 300 - 350 °C przed jego wpuszczeniem do komory spalania, gdzie miesza się go z 

gorącymi gazami z palnika gazowego. Po zakończeniu oczyszczania czysty gaz jest wykorzystywany 

do wstępnego podgrzania gazu brudnego przy zastosowaniu zintegrowanego wymiennika ciepła. Jest 

schładzany do temperatury 400 - 450 °C przed odprowadzeniem do powietrza przez komin dymowy. 
 

Tabela 4.40 przedstawia dane techniczne dotyczące utleniania termicznego bezpośrednim płomieniem 

w przykładowej wędzarni. Rysunek 4.35 ukazuje schemat technologiczny powstawania i 

zagospodarowania gazów kominowych z tej wędzarni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabela 4.40: Dane techniczne dotyczące utleniacza termicznego o bezpośrednim płomieniu w wędzarn 

 

Wymiary 

Długość całkowita wraz z palnikiem 4250 mm 

Długość całkowita bez palnika 3750 mm 

Średnica 1150 mm 

Połączenie gazu brudnego 200 x 200 mm lub 200 mm średnicy 

Połączenie gazu czystego 300 mm 

Waga  około 1250 kg 

Ocenione połączenia 

Paliwo Olej 

Połączenie elektryczne 220 V/50 Hz (około 1 kW) 

Wentylator gazów wylotowych 380 V/50 Hz (około 4 kW) 



 
 

 

Rozdział 4 



 
 

 

 
W przykładowej wędzarni wszystkie urządzenia wędzące, niezależnie od ich wielkości, są wyposażone 
w generator dymu. Intensywność wędzenia zależy od czasu tego procesu, który wynosi około 60 - 120 
minut na partię. Wydajność na jeden generator dymu wynosi 200 Nm

3
/h, co daje razem 11 komorom 

wędzenia wydajność około 2300 Nm
3
/h. Przyjmując realistyczny równoległy współczynnik działania 

75%, rzeczywista wydajność to 1650 Nm
3
/h. Tabela 4.40 przedstawia dane techniczne dotyczące 

zastosowanego utleniacza cieplnego z bezpośrednim płomieniem. 
 

Parametry Wartość Uwagi 

Tempo przepływu gazu 
odpadowego 

2300 m³/h Stan normalny (tj. 0 °C oraz 
1013 mbar, suchy) 

Wydajność palnika 600 kW Wydajność jest stale  
modulowana 

Stężenie substancji w 
gazie odpadowym 

Osiągnięty poziom nie został 
podany 
(<50 mg/Nm³ OWO<0,115 kg/h) 

 

2300 Nm³/h x 50 mg/Nm³ = 
0,115 kg/h 

 

 

Tabela 4.40: Dane techniczne dotyczące utleniacza termicznego o bezpośrednim płomieniu zastosowanego 

w wędzarni 
 

 

Badania wykazały, że w zakresie 620 do 660 ºC całkowite usunięcie emisji zapachu w zasadzie się 
dokonuje, OWO jest emitowany na nieokreślonym poziomie poniżej 50 mg/Nm

3
. Oksydacja cieplna z 

bezpośrednim płomieniem zwykle przebiega w temperaturze do 1000 °C. Skuteczność tej techniki 
zależy od kilku parametrów, takich jak temperatura działania, czas przebywania oraz warunki 
mieszania w komorze spalania. Bez trudu można osiągnąć poziom OWO  poniżej 10 mg/Nm

3
. 

 

Rysunek 4.36 przedstawia bilans substancji jako schemat wejścia i wyjścia dla układu oczyszczania 

gazów odpadowych. 
 

 
Rysunek 4.36: Bilans masy oczyszczania gazów odlotowych metodą utleniania termicznego bezpośrednim 

płomieniem 
 

Zastosowanie 

Stosowane do usuwania lotnych związków organicznych lub woni. Utlenianie termiczne ma tę zaletę, 

że może być niemal uniwersalnie stosowane jako metoda ograniczania uciążliwych zapachów, 

ponieważ najbardziej cuchnące komponenty można utlenić do produktów bezzapachowych w wysokiej 

temperaturze. Stosowanie innych metod jest bardziej restrykcyjne. 
 

Oksydacja termiczna jest powszechnie stosowana do oczyszczania małych ilości, poniżej 10000 Nm
3
/h. 

Siłą napędową jest w tym przypadku jest wzrost kosztów ogrzewania większej objętości przepływu 

powietrza. Nadaje się do strumieni o uciążliwych zapachach ze zmiennymi stężeniami zanieczyszczeń i 

jest w stanie oczyszczać przerób zmienny pojemnościowo. 
 
Jeśli metale alkaliczne pochodzą z gleby, w przypadku urządzeń suszących warzywa, mogą one 



 
 

 

spowodować przedwczesną degradację środka ceramicznego wykorzystywanego do ponawiającego się 

odzysku ciepła. 

Ekonomia 

Technika ta pociąga za sobą inwestycję sporego kapitału, ale najważniejszą sprawą w ocenie 

przydatności utleniania termicznego są koszty operacyjne w zakresie zapotrzebowania na paliwo. 

Korzystanie z systemów rekuperacyjnego lub regeneracyjnego przy odzyskiwaniu ciepła może podnieść 

efektywność techniki i zmniejszyć koszty eksploatacji. Doposażenie jest możliwe w odniesieniu do 

wszystkich rodzajów pieców przemysłowych, przy zmiennych kosztach. Dymiące piece są dostępne 

wraz ze zintegrowanym termiczne wyposażeniem oksydacji termicznej. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w co najmniej jednej wędzarni w Niemczech i w wędzarniach w krajach skandynawskich. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001, 41, Nordycka Rada Ministrów, 2001, 65, Niemcy, 2002] 
 

 
4.4.3.11.2 Utlenianie gazów odlotowych w istniejącym kotle 
 

Opis 

Istnieje możliwość bezpośredniego kierowania gazów o przykrym zapachu do istniejącego na miejscu 
kotła. Ma to tę zaletę, że wykorzystuje istniejący sprzęt przy uniknięciu kosztów inwestycyjnych w 

dodatkowe rozwiązanie czyszczące. Zasada działania jest ogólnie taka sama jak w przypadku utleniania 

termicznego w specjalnie zbudowanym urządzeniu. 
 

Strumień wylotowy o przykrej woni jest odprowadzany do wentylatora powietrza do spalania w obrębie 

kotła lub kotłowni, a następnie do kotła. Dostarcza to tlen do procesu spalania, a składniki o przykrym 

zapachu ulegają zniszczeniu. 
 

Całkowita możliwość wykorzystania istniejącego kotła w dużej mierze zależy od ilości powietrza o 

przykrej woni, które należy poddać oczyszczeniu, w stosunku do zapotrzebowania kotła na powietrze 

podczas spalania przy skrajnym obciążeniu. Jeżeli masa powietrza o przykrym zapachu jest znacznie 

mniejsza niż wymogi powietrza dla spalania, wówczas wyniknięcie problemu jest mało 

prawdopodobne. Całość powietrza o przykrym zapachu może być po prostu odprowadzana przez 

wentylator spalania. Jednak zdecydowana większość warunków operacyjnych prowadzi do pracy kotła 

w trybie cyklicznym w odpowiedzi na sygnał o ciśnieniu pary. 
 

Potencjalne konsekwencje dla pracy kotła muszą zostać w pełni sprawdzone. Aspekty bezpieczeństwa 

związane z kierowaniem ładunku o przykrej woni do kotła są zasadniczo włączone w działanie 

istniejącego kotła. Może zaistnieć potrzeba uzupełnienia w przechwytywacz płomienia lub bezpieczniki 

wodne, aby zapobiec cofnięciu się płomienia między kotłem a strumieniem gazu, który należy oczyścić. 
 

Korzyści dla środowiska 

Badania wykazują dużą skuteczność urządzenia a w przypadku poprawnej obsługi jest równie wydajne 

w usuwaniu przykrych zapachów, co inne metody spalania. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. Zużycie paliwa może wzrosnąć, w przypadku, gdy podtrzymanie pracy kotła 

okazałoby się konieczne, jeśli nie byłoby to wymagane w inny sposób. 
 

Dane operacyjne 

Normalna praca kotła polega na wytwarzaniu pary, zgodnie z zapotrzebowaniem z instalacji, co wynika 

z ciągłej oceny na podstawie sygnału o ciśnieniu pary przy wylocie kotła. Wraz ze wzrostem ciśnienia 

pary do ustalonego poziomu kocioł zareaguje poprzez zmniejszenie natężenia przepływu paliwa do 

palnika. Przepływ powietrza do spalania, będącego elektrycznie lub mechanicznie powiązanym z 

poziomem zasilania paliwem, również się zmniejszy w celu utrzymania optymalnych warunków do 

spalania. Jeśli wskaźnik przepływu powietrza do spalania jest niższy, w tych niskich warunkach 

ogniowych, od masy powietrza o przykrej woni, które ma zostać poddane oczyszczeniu, wtedy 

powstaje konieczność zmiany strategii wobec kontroli kotła. Znajomość zawartości tlenu w powietrzu o 

przykrym zapachu, jeżeli podejrzewa się mniej niż 21%, również wspomoże początkowe testowanie 



 
 

 

wykonalności. 

 

Strategia kontroli może ulec zmianie z uzależnionej od ciśnienia pary w uzależnioną od tempa 

przepływu powietrza spalania. Stopień przepływu powietrza spalania byłby wtedy ustawiony na 

minimum, czyli odpowiadałby ilości powietrza o przykrej woni, które należy oczyścić. To z kolei 

wskazałoby minimalny stopień przepływu paliwa i szybkość palenia. Gdy ciśnienie pary osiągnie 

ustalony poziom, kocioł powraca do pracy przy minimalnym stopniu przepływu powietrza do spalania, 

a zbędne ciepło jest odprowadzane przez komin kotła. Kluczowym elementem oceny jest procentowe 

ustalenie czasu wymaganego dla pracy kotła, przy wydajności przepływu powietrza spalania niższej niż 

wydajność przepływu o przykrym zapachu, w celu obliczenia dodatkowych kosztów paliwa. 
 

Pierwszorzędną sprawą jest sprawdzenie, czy kocioł będzie działać, gdy wytwarzane są gazy o przykrej 

woni. To dla większości procesów może okazać się istotne. 
 

Zastosowanie 

Wykorzystywane do usuwania gazowych i wonnych substancji zanieczyszczających powietrze. Nadaje 

się do zapachów o małej objętości i wysokim stężeniu. 
 

Ekonomia 

Możliwości wykorzystania istniejącej kotłowni wiążą się z korzyściami ekonomicznymi, zarówno pod 

względem kosztów kapitałowych, jak i kosztów operacyjnych. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zgodność z wymogami prawnymi. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 
 

 
4.4.3.11.3 Utlenianie katalityczne gazów odpadowych 
 

Opis 

Utlenianie katalityczne to proces podobny do oksydacji termicznej z tą podstawową różnicą, że reakcja 

utleniania odbywa się w obecności katalizatora, a nie powietrza atmosferycznego. Główną zaletą 

oksydacji katalitycznej jest to, że wymagane są znacznie niższe temperatury pracy, np. 250 do 500 °C. 
 

Podobnie jak w przypadku adsorpcji, substancje reagujące w przypadku reakcji heterogenicznego gazu 

muszą najpierw zostać przetransportowane do wewnętrznej powierzchni ogólnie porowatych 

katalizatorów. Ponieważ brakuje odpowiednich danych, takich jak stała szybkości reakcji czy 

współczynnik dyfuzji, reaktory są zwykle zaprojektowane na podstawie danych empirycznych. 
 

Główne elementy układu spalania katalitycznego to urządzenia wspomagające palenie, takie jak 

wymiennik ciepła i reaktor z katalizatorem. Typowy układ dopalacza katalitycznego przedstawiony jest 

na rysunku 4.37.  
 



 
 

 

 
Rysunek 4.37: Układ dopalacza katalitycznego 

 

Strumień powietrza wprowadzany jest do urządzenia oraz wstępnie podgrzewany w tradycyjnym 

osłonowym i rurowym wymienniku ciepła. Następnie, podgrzany strumień wlotowy jest dalej 

podgrzewany przez palnik do pożądanej temperatury utleniania przed przejściem w zakres działania 

katalizatora. Substancje zanieczyszczające obecne w strumieniu powietrza o przykrym zapachu 

rozpraszają się wraz z tlenem na powierzchni katalizatora. Zachodzi oksydacja i jej produkty zostają 

zdesorbowane z powrotem do strumienia gazu. Te procesy transferowe wymagają ograniczonego czasu 

w obrębie katalizatora, przy szybkości reakcji znacznie uzależnionej od temperatury pracy. 

Oczyszczony strumień gazu przepływa następnie przez wymiennik ciepła, ogrzewając wchodzący 

strumień powietrza o przykrej woni. 
 

Najważniejszym aspektem podłoża katalizatora jest stosunek powierzchni do objętości, a tym samym 

dostępna pod reakcję powierzchnia. 
 

Powszechnie stosowane składniki aktywne obejmują metale z grupy platynowców i tlenki metali Co, 
Cr, Cu, Fe, Mo, Ni, Ti, V i W. Materiałem pomocniczym są zazwyczaj metale w postaci płyt, tkanin lub 
sieci, tlenki metali, np. Al2O3, SiO2 i MgO, oraz minerały, np. pumeks czy zeolit, w odlewanych 
kształtach. 
 
Następujące wskaźniki projektu są brane pod rozwagę podczas oceny możliwości spalania 

katalitycznego jako rozwiązanie redukcyjne - szybkość objętościowa, spadek ciśnienia i temperatura. 
 

Szybkość objętościowa jest definiowana jako odwrotność czasu przebywania gazu w bloku 

katalizatora, przy objętościowym przepływie powietrza wyrażonym w temperaturze 0 °C. Typowy 

zakres prędkości objętościowej, stosowany w przemyśle, oscyluje między 20000 i 45000 m/h. 

Odpowiada to czasowi przebywania w zakresie 0,03 do 0,1 s przy typowych temperaturach roboczych. 

Zasadniczo, istnieje rozwiązanie kompromisowe między ilością katalizatora wprowadzonego do 



 
 

 

projektu a temperaturą operacyjną. Im więcej katalizatora, a tym samym działania na rzecz szybkości 

objętościowej na poziomie 20000 m/h, tym niższa temperatura działania konieczna do osiągnięcia 

danego wyniku. Jeżeli przepływ powietrza, który należy poddać oczyszczeniu, jest duża, istnieje 

możliwość dołączenia dodatkowego katalizatora dla zmniejszenia kosztów paliwa, przez ogrzewanie do 

niższej temperatury operacyjnej. Jednak zwiększony ładunek katalizatora przyczyni się do większego 

spadku ciśnienia, co wymaga dodatkowego zasilania wentylatorem. 

Katalizator wykazuje liniową zależność między tempem przepływu a spadkiem ciśnienia ze względu 

na przepływ laminarny w obrębie katalizatora. Typowy projekt pozwoli na spadek ciśnienia w obrębie 

całości układu o około 500 mm. Konfiguracja bloku katalizatora odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu 

spadku ciśnienia, a tym samym kosztów eksploatacji. 
 
Utlenianie katalityczne jest procesem egzotermicznym. Istnieją urządzenia, w których temperatura 

wzrasta do poziomu wystarczającego, aby umożliwić utleniaczowi katalitycznemu działanie w trybie 

samopodtrzymującym bez dodatku paliwa, po tym jak zostają spełnione warunki działania. 
 

Odzysk ciepła to istotna część procesu i jest zazwyczaj zintegrowana w ramach projektu poprzez 

zastosowanie gazów oczyszczonych do podgrzewania gazów przychodzących. Wymienniki ciepła są 

zwykle zaprojektowane na odzysk ciepła 80 ºC, co skutkuje temperaturą końcową wypływu od 150 do 
200 °C dla typowej temperatury utleniania. 

Spalarnie katalityczne zajmują mniej miejsca niż spalarnie gazów odpadowych. 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie emisji gazów i zapachów. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Istnieje ewentualność, że proces spalania będzie generował niepożądane produkty uboczne, np. 
wysokiego poziomu NOx i CO2. Zasadniczo, im wyższa temperatura reakcji, tym większa możliwość 
generacji zwiększonego stężenia NOx. Zwykle korzystny jest wybór palnika o niskiej emisji NOx. 
Stosunkowo niska generacja NOx występuje w temperaturze operacyjnej. Można osiągnąć poziom 15 
mg/Nm

3
. 

 

Wszystkie związki zawierające siarkę obecne w strumieniu gazu o przykrej woni przyczynią się do 
emisji SO2, dlatego należy rozważyć sposób minimalizacji tej ewentualności. Obecność chlorków w 

strumieniu powietrza o przykrym zapachu być może będzie trzeba zweryfikować ze względu na 
możliwość powstawania kwaśnych gazów, takich jak HCl. Oprócz doprowadzenia do emisji, mogą 

wystąpić także problemy z korozją w obrębie spalarni. Kiedy obecne są chlorowcowane LZO, może 
zrodzić się wymóg specjalnych warunków w celu powstrzymania formacji dioksyn, choć zwykle 

występuje nieistotne ich tworzenie podczas spalania strumieni gazów odlotowych [217, EC, 2003]. 

Zużycie energii, np. energia zużyta do eksploatacji dopalacza. 

 

Dane operacyjne 

Dopalacze katalityczne nie pracują efektywnie zanim nie osiągną temperatury spalania zanieczyszczeń, 

zatem wymagają rozruchu (nagrzania) przez wprowadzeniem gazów przeznaczonych do oczyszczenia. 
 

Katalityczne spalanie zanieczyszczeń gazowych może osiągnąć poziom LZO <1 – 20 mg/Nm
3

 [217, 

EC, 2003]. Zanotowano poziomy CO <100 mg/Nm
3

 have been reported. Z kolei poziomy emisji NOx 

osiągają bardzo wysokie wartości, np. poziomy, , np. poziomy 1000 mg/Nm
3

 spotyka się w tych 

urządzeniach. 
 

Dzięki zastosowaniu spalania katalitycznego odpowiada się niemieckim wymogom prawnym, które są 

całkowicie spełnione dzięki spalaniu. 
 

W porównaniu do spalania, spalanie katalityczne wymaga niższej temperatury roboczej i nie potrzebuje 

specjalnych materiałów konstrukcyjnych. Prawdopodobna wydajność w usuwaniu zapachów przez 

dopalacz katalityczny oscyluje na poziomie ponad 95%, co jest wydajnością niższą niż 100% zgłaszane 

w przypadku spalania. 
 



 
 

 

Składniki takie jak siarka, chlorowce, cynk i organiczne ciała stałe zazwyczaj pokrywają powierzchnię 

katalizatora. Szczęśliwie proces ten jest odwracalny przy działaniu katalizatora, powtórnie osiągalny 

poprzez zastosowanie wysokiej temperatury. Obojętny materiał cząsteczkowy również powoduje 

stopniowy spadek aktywności katalizatora, chociaż zastosowanie wysokiej temperatury, około 500 ºC, 

przywróci jego aktywność. 
 
Pył obecny w strumieniu gazu ma tendencję do gromadzenia się na przednim brzegu katalizatora, co 
skutkuje w stopniowym wzroście w spadku ciśnienia katalizatora. Podczas gdy literatura sugeruje, że 
stężenie pyłu do poziomu 115 mg/Nm

3
 jest możliwe, w praktyce maksymalnym stężeniem 

wymienianym jako wskazówka jest 50 mg/Nm
3
. 

 

Struktura plastra miodu jest bardziej skuteczna niż inne w minimalizowaniu problemów ze zużyciem, 

mechaniczną stabilnością, nadmiernym spadkiem ciśnienia i stabilnością chemiczną w utleniającej 

atmosferze. 
 

Efektywny okres eksploatacji katalizatora jest w dużej mierze zależny od właściwości strumienia 

powietrza poddawanego oczyszczaniu. Zgłaszane okresy użytkowania różnią się znacznie - mieszczą 

się w przedziale od dwóch do dziesięciu lat, chociaż wynoszą zwykle trzy do pięciu lat. 
 

Gazy odpadowe z wędzarni są często poddawane oczyszczeniu za pomocą utleniania katalitycznego w 

temperaturze pomiędzy 350 a 450 ºC. Metale szlachetne (platyna, pallad) lub niektóre tlenki metali 

(miedzi, chromu), osadzone na powierzchniach ceramicznych, są używane jako katalizatory. 

Odznaczają się wrażliwością na kurz, aerozole tłuszczowe oraz trucizny katalizatora, takie jak ołów czy 

inne metale. Skuteczność ocenia się wysoko, a ciepło może zostać odzyskane. 
 

Zastosowanie 

Wykorzystywane do redukcji polutantów gazowych i zapachowych przy niskich stężeniach pyłu. Mogą 

one służyć strumieniom powietrza o zmiennej temperaturze i obciążeniu wonią. 
 

Ekonomia 

Niższe koszty paliwowe w porównaniu do spalania. Koszty wymiany katalizatora, około 50000 
GBP/m

3
 (2001), to ważny parametr w obliczeniach kosztów operacyjnych. 

 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zgodność z przepisami dotyczącymi kontroli woni. 
 

Przykładowe zakłady 

Wykorzystywane w sektorze kawowym w Niemczech (patrz: rozdział 4.7.8.4.3) i do oczyszczania 

gazów odpadowych z wędzarni w krajach skandynawskich. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001, 41, Nordycka Rada Ministrów, 2001, 65, Niemcy, 2002] 
 

 

4.4.3.12 Oczyszczanie plazmą nietermiczną 
 

Opis 

Oczyszczanie plazmą nietermiczną jest techniką redukcji woni opartą na tworzeniu wysoce reaktywnej 

strefy w obrębie gazów odpadowych, w którym rozpadają się cząsteczki o przykrym zapachu. Sposoby, 

w jakie ta reaktywna strefy powstaje, mogą się różnić. 
 

Plazma występuje w stanie gazowym, w którym cząsteczki składnika gazu zostają podzielone na zbiór 

jonów, elektronów, obojętnych molekuł gazowych i innych rodzajów o zmiennym stopniu pobudzenia. 

W zależności od ilości dodanej energii, powstała plazma może być sklasyfikowana jako termiczna lub 

nietermiczna. 
 

W przypadku plazmy termicznej jej składniki zachowują równowagę cieplną. Jony i elektron mają 

średnio tę samą temperaturę odpowiadającą około 1 - 2 eV (gdzie 1 eV odpowiada temperaturze 11327 

ºC). Przykładem plazmy termicznej jest łuk elektryczny w piecu łukowym. 
 

W przypadku plazmy nietermicznej poziomy energii elektronowej, lub prędkości, są znacznie wyższe 



 
 

 

niż te w przypadku masowych cząsteczek gazu. Ponieważ energia jest dodawana tylko do elektronów, 

te mogą osiągnąć energię od 1 do 10 eV, podczas gdy gaz w tle zachowuje równowartość temperatury 

otoczenia. Wysokie energie elektronów generują plazmę, w której współistnieją wolne elektrony, jony i 

rodniki. 

 

Nietermiczna plazma może być stosowana do oczyszczania gazów odpadowych o przykrym zapachu w 

ciśnieniu i temperaturze otoczenia. Rodniki w plazmie reagują z polutantami, które są rozbijane i 

utleniane w celu wygenerowania mniej cuchnących komponentów. Do najbardziej aktywnych 

rodników w tym procesie zalicza się te na bazie azotu, tlenu i hydroksylu. Związki te pochodzą od 

azotu, tlenu i wody w gazach odpadowych. 
 

Przemysłowe systemy oczyszczania oparte są na wyładowaniu elektrycznym, kiedy wykorzystuje się 

wysokie napięcie (do 40 kV) w celu wytworzenia plazmy w gazach odpadowych. 
 

Rysunek 4.38 prezentuje prawnie zastrzeżony projekt systemu do przemysłowego oczyszczania plazmą 
nietermiczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sprzęt do oczyszczania woni plazmą nietermiczną ma lekką i zwartą konstrukcję modułową. Jeden 
moduł oczyszcza powietrze w granicach do 20000 - 25000 Nm

3
/h. Jeśli wymagana jest większa 

przepustowość technologiczna, można zainstalować wiele równoległych modułów. Technika ta nie 
wymaga żadnych dodatków do procesu ani materiałów eksploatacyjnych, z wyjątkiem zasilania. 
Charakteryzuje się małym spadkiem ciśnienia, w zakresie 30 - 180 Pa. Instalacja ta może być 
umieszczona zarówno po stronie ssawnej, jak i po stronie ciśnienia głównego wentylatora 
wyciągowego. 
 
Korzyści dla środowiska 

Zmniejszona emisja zapachów. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Energia jest potrzebna w celu wytworzenia plazmy i transferu powietrza do mieszaniny gazów dla 

procesu oraz do chłodzenia i kondensacji wody. Generowany jest ozon. Wytwarza się ścieki, 

zanieczyszczone np. pyłem.  
 

Dane operacyjne 

Technika ta dowiodła, że zmniejsza emisje wonne o 75 - 96%, w zależności od projektu, warunków 



 
 

 

technologicznych oraz właściwości zapachu. Tabela 4.42 przedstawia dane dotyczące kilku 

przykładowych stacji wytwarzających mączkę rybną. 



 
 

 

 

Przemysł Liczba 

próbek 

Zapach 

wchodzący 

(średnio) 

(OU/m
3
) 

Zapach 

wychodzący 

(średnio) 

(OU/m
3
) 

Średnia wydajność 

redukcji (zakres) 

(%) 

Mączka rybna 3 15833 3233 80 (± 4) 

Mączka rybna 3 16350 1600 90 (± 1) 
 

Tabela 4.42: Redukcja woni z zastosowaniem technologii plazmy nietermicznej 
 

Zużycie energii ocenia się na 6 - 12 kW (1,67 - 3,33 J/h) dla oczyszczanej objętości 20000 - 25000 
Nm

3
/h (jeden moduł). Dotyczy to również energii zużytej przez urządzenia generacji wysokiego 

napięcia, z wyłączeniem zwiększonego zużycia energii w głównym wentylatorze wyciągowym do 
przezwyciężenia spadku ciśnienia (30 - 180 Pa) w urządzeniu, oraz energii niezbędnej do dodatkowego 

powietrza. Dodatkowe powietrze może być konieczne do utrzymania odpowiedniego poziomu 
rodników w mieszaninie gazów i ewentualnie do chłodzenia gazów do temperatury, w której technika 
jest najbardziej efektywna, czyli między 15 a 80 °C, lub do kondensacji strumienia oddolnego wody w 
obrębie urządzenia czyszczącego. Zapotrzebowanie na dodatkowe powietrze może wynieść do 20% 
oczyszczanej ilości i jest zazwyczaj zapewniane przez specjalny wentylator. 
 
Ozon powstaje w reaktorze plazmowym i jest emitowany do powietrza. W zastosowaniu 
przemysłowym, stężenia ozonu są znacznie poniżej 1 ppm objętości, choć generalnie nie jest to 
monitorowane po oddaniu do użytku. NOx i SOx nie są generowane w wykrywalnych ilościach ze 
względu na związki nieorganiczne, takie jak NH3 i H2S, nie będące skutecznie zniszczonymi. 
 

Tabela 4.43 przedstawia niektóre dane przekazane z różnych branż w sektorze spożywczym. 
 

Odnośny kraj Przemysł Źródło poddane oczyszczaniu Ilość poddana 
oczyszczaniu 

(Nm
3
/h) 

Instalacja 

(rok) 

Dania Mączka rybna Wytłaczarki, osuszacze, chłodziarki 22000 2000 

Dania Suchy groszek i 
produkty 
pochodne 

Wytłaczarki, suszarki, chłodziarki, 
młyny młotkowe 

25000 2001 

Dania Proteiny Osuszacze 25000 2002 

Dania Ekstrakcja oleju Osuszacze 25000 2002 

Dania Pasza dla 
zwierząt 

Osuszacze, chłodziarki 50000 2002 

Niemcy Oczyszczanie 
karmy dla ryb 

 6000 2003 

Grecja Mączka rybna Wytłaczarki, osuszacze, chłodziarki 44000 2000 

Grecja Karma dla ryb Osuszacze i chłodziarki 22000 2004 

Norwegia Mączka rybna Wytłaczarki, osuszacze, chłodziarki 1750000 1998 

Norwegia Mączka rybna Wytłaczarki, osuszacze, chłodziarki 115000 1998 

Norwegia Mączka rybna Wytłaczarki, suszarki, chłodziarki, 
młyny młotkowe 

40000 2000 

Japonia Karma dla ryb Osuszacze i chłodziarki 20000 2004 

Stany Zjednoczone Mączka rybna i 
karma dla 
zwierząt 
domowych 

Wytłaczarki, osuszacze, chłodziarki 25000 2002 

 

Tabela 4.43: Ilości oczyszczone w niektórych stacjach metodą plazmy nietermicznej w celu ograniczenia 

emisji woni 
 

Podobnie jak wiele technologii typu "na końcu rury", technika działa lepiej w przypadku oczyszczania 

wyżej skoncentrowanego strumienia niż w przypadku niskiego stężenia zanieczyszczeń. 
 

Badania terenowe nad poszczególnymi mieszaninami wonnymi konstytuują projekt stacji oraz 

gwarancje, których się udziela. Jeżeli pełnowymiarowa stacja ma oczyszczać znacząco różne cząsteczki 

woni, np. z powodu zmian w surowcach lub stężeniu, może mieć to wpływ na wydajność. Zasadniczo 



 
 

 

rozwiązuje się to poprzez wprowadzenie różnych ustawień systemowych dla poszczególnych 

produktów lub przepisów, sterowanych automatycznie z centralnego układu sterowania sprzętem. 

Technikę tą uważa się za działającą sprawnie przy wilgotności sięgającej 100%. Jedna stacja donosi, że 

gdy gaz odpadowy był przesycony wodą (>100% wilgotności), wywołało to "deszcz" wewnątrz 

reaktora. Krople wody w komorze reakcyjnej doprowadziły do częstych przeskoków iskry w strefie 

reakcji. W wyniku tego zmniejszyła się moc wejściowa do strumienia powietrza, a tym samym 

obniżyła się skuteczność czyszczenia. W tego typu sytuacjach, ustawienie mocy dla systemu może być 

zmniejszone w celu ograniczenia przeskoków iskry do dopuszczalnego poziomu, tj. <20 iskier/min. W 

opisanym przypadku osiągnięta wydajność czyszczenia była jeszcze na tyle wysoka, aby spełniać 

odgórne wymagania co do dopuszczalnego poziomu emisji zapachu, więc klient zaakceptował osiągi 

systemu bez modyfikacji. Problem ten jest zazwyczaj rozwiązywany przez domieszanie maksymalnie 

20% zimnego powietrza, w celu stymulacji kondensowania, i instalację filtra oparów przed 

urządzeniem do oczyszczania plazmowego. Zostało to przeprowadzone w kilku zakładach. 
 
Powyżej 80 °C wydajność techniki znacznie spada z uwagi na właściwości elektrochemiczne gazu 

odpadowego. Jako maksymalną temperaturę wpustu określa się zatem 70 ºC. Strumienie powietrza w 

wyższych temperaturach mogą być chłodzone przez dodanie powietrza o temperaturze otoczenia. 
 

Sprzęt został zaprojektowany w celu oczyszczania określonej ilości powietrza i zbudowany jako 
jednostki modułowe, zwykle do obsługi 20000 m

3
/h/moduł. W przypadku większych ilości można 

zainstalować wiele równoległych modułów. Jednakże gdyby rzeczywisty przepływ różnił się znacząco 
od parametrów projektu, możliwie wpłynęłoby to na wydajność. 
 
Oprócz niszczenia zapachu, reaktor plazmowy działa również jak filtr elektrostatyczny. Dlatego w 
przypadku strumienia powietrza naładowanego pyłem, wraz z upływem czasu nastąpi przyrost pyłu w 
komorze reakcyjnej oraz na przewodzie otoczki. Prędkość to przyrostu zależeć będzie od obciążenia 
pyłem i jego cech. Doświadczenie pokazuje, że technika plazmowa dobrze współpracuje z ładunkami 
pyłu <25 mg/Nm

3
. W takich okolicznościach reaktor może działać ciągle, do kilku miesięcy, po czym 

zwykle wskazane jest czyszczenie. Z tego powodu wiele technologii przemysłowych jest 
uzupełnianych w układ czyszczenia na mokro, który działa (pół)automatycznie podczas przestojów w 
produkcji i spłukuje zebrany pył do oczyszczalni ścieków. Przy bardzo dużych obciążeniach pyłem 
istnieje ryzyko zatykania się urządzeń i konieczne staje się częste czyszczenie. Ponadto, wysokie 
stężenie pyłu w gazach odpadowych zwiększy częstotliwość przeskoku iskry i może zmniejszyć 
efektywność oczyszczania woni. Zwykle tak wysokie stężenia występują tylko w czasie awarii sprzętu 
zapobiegającego pyleniu działającego oddolnie. 
 
Zastosowanie 

Oczyszczanie plazmą nietermiczną może być wprowadzane jako rozwiązanie u ujścia rury dla 
odpadowych gazów o przykrym zapachu w obrębie przemysłu spożywczego. Przykładami są emisje z 

wytłaczarek, osuszaczy, chłodziarek i młynów młotkowych. Technika ta jest stosowana do różnego 
rodzaju gazów odpadowych, w tym zawierających pył, choć może być wymagana oddolna redukcja 

kurzu. Najbardziej cuchnące gazy odpadowe zawierają mieszaninę komponentów organicznych i 
nieorganicznych. Proces plazmowy charakteryzuje się sporą wydajnością dla składników organicznych, 

ale jest mniej skuteczny w usuwaniu niektórych pewnych składników nieorganicznych, np. NH3 i H2S. 
Wynika to z faktu, że gęstość energii w tym czasie osiągalna nie ma wystarczającej mocy, by rozbić te 

związki. Technika musi być chroniona przed znacznymi dawkami wody kondensującej się w obrębie 
urządzenia. 
 
Ze względu na zmiany w przewodnictwie gazów odpadowych plazma nietermiczna jest mniej 

skuteczna przy temperaturze gazów odlotowych powyżej 80 °C. 
 

Istnieją pewne nierozwiązane kwestie dotyczące niezawodności i wydajności tej techniki oraz 

możliwości w zakresie bezpieczeństwa, gdy technika jest stosowana do oczyszczania strumieni 

powietrza, które mogą spowodować pożar lub wybuch. W chwili pisania tego tekstu, jej zastosowanie i 

wydajność w sektorze spożywczym są wciąż badane. 

Ekonomia 

Według dostawcy tej technologii, jeden moduł (czyszczenie między 20000 a 25000 Nm
3
/h) będzie 

kosztować około 1 mln NOK, co odpowiada około 117 000 EUR (marzec 2004). Obejmuje to 

niezbędne wyposażenie, obsługę elektromechaniczną i oddanie do użytku przez dostawcę, ale nie 



 
 

 

obejmuje instalacji mechanicznej. Roczny koszt utrzymania wynosi około 3 do 5% kosztów inwestycji. 

Materiały eksploatacyjne obejmują zasilanie oraz niewielkie ilości wody do płukania. 
 
Przykładowe zakłady 

W przemyśle spożywczym technika ta podobno została wprowadzona na skalę przemysłową w kilku 

fabrykach mączki rybnej oraz w produkcji pochodnych groszku, karmy dla zwierząt domowych, 

protein, paszy dla zwierząt i w wytłaczaniu oleju. Została również zastosowana w co najmniej jednej 

sortowni odpadów w Danii, zakładzie przetwórstwa obornika w Norwegii i zakładzie roślin leczniczych 

w Norwegii. Technika została także wykorzystana dla swojej skuteczności w czyszczeniu 

elektrostatycznym w co najmniej jednej stacji węglika krzemu w Norwegii. 
 

Literatura źródłowa 

[146, Leendertse A., 2003, 193, Leendertse A. and Haaland A.T., 2003] 
 

 

4.4.3.13 Fizyczne rozproszenie emisji zapachów lub lotnych związków organicznych 
 

Rozproszenie jest czasami stosowane przez zainstalowane na miejscu urządzenia, np. przy użyciu 

komina kotła o wysokim stopniu wydzielania. Ustawodawstwo dotyczące emisji przykrych woni, jeśli 

nie są one przy tym uważane za szkodliwe, jest powiązane z działaniem a nie kontrolowanym źródłem. 

Oznacza to, że konieczność obróbki emisji o przykrym zapachu podlega ich wpływowi na otaczające 

środowisko, po rozproszeniu w powietrzu. Kontrola rozprzestrzeniania emisji do powietrza zazwyczaj 

wiąże się zarówno z zapobieganiem skargom, jak również wymogami prawnymi, związanymi z emisją 

woni i ich składem, np. czy zawierają lotne związki organiczne. 
 

Na przykład, zmniejszenie stężenia poziomu gruntu można osiągnąć bez jakiejkolwiek redukcji emisji 
zapachu, lecz jedynie przez zwiększenie jej dyspersji w powietrzu. Dodawanie komponentu 

rozsiewającego woń, tj. środka maskującego, to kolejna opcja fizycznego oczyszczania zapachu. Nie 

jest to jednak zalecane. 
 

Rozproszenie emisji wydzielin w powietrzu, a więc jego wypadkowe stężenie na poziomie podłoża, 

zależeć będzie od wielu czynników, w tym: 
 

 • panujących warunków klimatycznych 

 • wysokości wylotu 

 • położenia w pobliżu budynków lub obiektów 

 • temperatury komina (wypór termiczny) 

 • prędkości wylotu przez komin 

 • układu komina odprowadzającego 
 

Z wyjątkiem panujących warunków pogodowych, wszystkie wyżej wymienione czynniki mogą zostać 

zmienione w wybranym kierunku dla poprawy możliwości rozproszenia wydzielin. Wpływ powyższych 

parametrów można zbadać w komputerowym modelu dyspersji, który uwzględnia te współczynniki 

przy obliczaniu stężeń woni na poziomie podłoża. Model ten uwzględnia czułość wysokości komina lub 

zwiększa prędkość usuwania, tak aby można było ją ilościowo ocenić w świetle wypadkowej stężenia 

na poziomie podłoża. 
 

Ten rozdział i jego podrozdziały odnoszą się do korzystania z komputerowych modeli dyspersji 

powietrza w celu określenia optymalnych warunków usuwania, tak aby zminimalizować poziom 

stężenia woni na poziomie gruntu. Modele te nie są opisane w tym dokumencie. Istnieją też równania 

do obliczania optymalnych dyspozycji komina. Można je określić bez użycia drogiego modelu dyspersji 

powietrza. Procedury te mogą być stosowane jako wytyczne. Dlatego można ich użyć w charakterze 

wstępnej kontroli, aby sprawdzić, czy możliwy jest wzrost albo co do wysokości komina, albo jego 

prędkości. Możliwe jest również praktyczne przeprowadzenie takich zmian. 



 
 

 

4.4.3.13.1 Wydłużenie komina wylotowego 
 

Opis 

Oddziaływanie budynków lub konstrukcji w pobliżu komina wylotowego często przyczynia się do 

niskiej dyspersji, a w niektórych przypadkach do zjawiska znanego jako uziemienie słupa, kiedy to 

wydmuch jest ściągany w dół pod wpływem pobliskich obiektów. Modele dyspersji powietrznej mogą 

uwzględnić potencjalny wpływ tych konstrukcji. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszona percepcja problemów z odorami w pobliżu źródła zapachu. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zmniejszona widoczność ze względu na obecność komina(ów). Produkcja i emisja substancji o przykrej 

woni nie zostały zablokowane lub zredukowane. 
 

Dane operacyjne 

Proces ten jest zwykle przeprowadzany przy zastosowaniu współzależności, z uwzględnieniem 

wysokości, szerokości i długości budynku. Na przykład, w "komputerowym modelu wiatru", jak 

zatwierdzono w Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych, współzależność przewiduje 

wysokość oraz maksymalną zakładaną szerokość pobliskich budynków. Przewidywana maksymalna 

szerokość jest określona jako odległość po przekątnej (L) między narożnikami budynku przy 

maksymalnej wysokości obiektu. Procedura ta przewiduje następnie określenie promienia 5 x L z 

budynku lub konstrukcji. Jeśli komin wylotowy przewróci się w obrębie 5 x L pobliskich budynków lub 

konstrukcji, wtedy obecność tego budynku będzie prawdopodobnie miała negatywny wpływ na 

rozproszenie z pobliskiego komina. Podobnie, jeśli komin wylotowy znajduje się na zewnątrz 

promienia 5 x L, wówczas budynek lub konstrukcja nie będą wpływały na dyspersję. 
 

Procedura pozwala następnie użytkownikowi na określenie wymaganej wysokości komina, takiej, w 

której jest on wystarczająco wzniesiony, bez obawy o oddziaływanie budynku czy konstrukcji. 

Procedura polega na porównaniu odległości po przekątnej (L) z wysokością budynku lub obiektu. 

Mniejszy z tych dwóch wymiarów stosuje się w następującym równaniu celem określenia pożądanej 

wysokości komina wylotowego, tak aby nie oddziaływały na niego budynek czy konstrukcja: 
 

h
e
 = h

b
 = 1,5 x L 

 

Gdzie: 

h
e
 = pożądana wysokość komina 

h
b
 = wysokość budynku lub konstrukcja 

L = odległość po przekątnej 
 

Ta procedura może być używana do prostego sprawdzenia, czy na istniejący komin wylotowy miałyby 

wpływ pobliska budowla czy struktura. Analiza taka wskazuje, czy powiększenie wysokości komina 

byłoby realną opcją. W związku z tym, należałoby wziąć pod uwagę jakiekolwiek przewidywane 

ograniczenia dotyczące maksymalnego wznoszenia, oprócz konieczności np. rozbudowanych 

konstrukcji wsporczych. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich stacjach przemysłu spożywczego z emisją woni, które nie są 

uważane za szkodliwe, a jedynie za przykre. 
 

Ekonomia 

Technika niskich kosztów. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 
 
4.4.3.13.2 Zwiększenie prędkości wylotu gazów przez komin 
 

Opis 

Poziom prędkości wypływu stosowany w końcowej emisji do powietrza może mieć znaczący wpływ na 



 
 

 

oddziaływanie wypadkowej poziomu podłoża dla emisji o przykrej woni. Zwiększenie prędkości 

wypływu prowadzi do zwiększenia momentu pędu lub wyporności emisji. Oznacza to, że wypływ 

osiągnie wyższy pułap, co podniesie szanse dyspersji w powietrzu, a tym samym niższe stężenia na 

poziomie podłoża. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszona emisja zapachów. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Typowy zakres projektowy w odniesieniu do prędkości końcowego wylotu z kominów wynosi od 10 do 

20 m/s, przy standardzie przemysłowym na poziomie 15 m/s. Projektowane prędkości mniejsze niż 10 

m/s mogą ponieść uszczerbek z powodu słabego rozproszenia, podczas gdy przy prędkości powyżej 20 

m/s mogą okazać się drogie w zakresie mocy dla wentylatora wyciągowego i kosztów operacyjnych. 

Ponadto, prędkości wylotu przekraczające 20 m/s mogą prowadzić do znacznego poziomu hałasu, 

ponieważ wylot generuje świst. 
 

Następnie, mogą pojawić się ograniczenia w projektowanej prędkości, możliwe do zastosowania w 

odniesieniu do niektórych instalacji. W wytycznych przyjmuje się ograniczenie do 9 m/s dla instalacji 

separacji mokrej, takich jak skruber wodny. Restrykcje te mają na celu uniknięcie przeniesienia 

znacznej ilości kropel wody powodujących efekt fontanny. 
 

Prędkość wylotu z komina może być znacznie mniejsza, jeśli istnieją fizyczne ograniczenia na drodze 

przepływu. Restrykcje zmniejszają moment pędu smugi w trakcie wypływu. Wiele kominów 

wypływowych ma zainstalowany stożek ochronny ponad ujściem w celu zapobiegnięcia opadom 

deszczu dostającym się do środka przez komin wypływu. Proces rozładowania powietrza 

technologicznego jest w ten sposób wydalany na zewnątrz pod kątem 90º, a nie w górę, co powoduje 

znaczne straty możliwego do osiągnięcia momentu pędu. Jeżeli nie stosuje się ochraniaczy 

przeciwdeszczowych, projekt komina musi wtedy uwzględniać opady i ich gromadzenie. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich stacjach przemysłu spożywczego. 
 

Ekonomia 

Technika niskich kosztów. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 
 

 

4.5 Oczyszczanie ścieków "na końcu rury" 
 

Oczyszczanie ścieków jest techniką "na końcu rury", wymaganą, ponieważ ścieki pochodzą z różnych 

źródeł. Są nimi: woda z pojazdów, czyszczenie urządzeń oraz instalacji, a także mycie surowców. 

Ścieki są też generowane z np. parowania i suszenia żywności. Oczyszczalnie ścieków zużywają 

energię i wytwarzają pozostałości, które zazwyczaj trzeba usunąć. 
 

Uzdatnianie ścieków wprowadza się po tym, jak zintegrowane procesowo działania zmniejszą zarówno 

zużycie, jak i zanieczyszczenie wody. 
 

Rozdział 2 dotyczy działań jednostek procesowych stosowanych w sektorze spożywczym, ale nie 

dotyczy działań jednostek wykorzystywanych w technikach oczyszczania u ujścia rury. W kolejnych 

rozdziałach wprowadzone zostały ogólne zagadnienia na temat ścieków sektora spożywczego i ich 

uzdatniania. Najczęściej stosowanymi sposobami oczyszczania są te opisane indywidualnie, wraz z 

podaniem informacji na temat uzdatniania ścieków w niektórych sektorach przemysłu spożywczego. 

Techniki powszechnie stosowane w sektorze spożywczym przynoszą korzyści dla środowiska, takie jak 

zmniejszenie ilości odpadów, i mogą osiągnąć niektóre lub wszystkie z następujących działań w 

odniesieniu do konkretnego strumienia ścieków: 
 



 
 

 

 • zmniejszenie objętości 

 • zmniejszenie mocy 

 • eliminacja lub zmniejszenie stężenia niektórych zanieczyszczeń 

 • wzrost przydatności dla recyklingu lub ponownego użycia. 
 

Techniki te są omówione w niniejszym dokumencie. Pewne dają się zastosować dla całego sektora 

spożywczego, inne tylko w poszczególnych działaniach instalacji lub sektorach. 
 

Rozdział 2 dotyczy działań jednostek procesowych stosowanych w sektorze spożywczym, ale nie 

dotyczy działań jednostek wykorzystywanych w technikach oczyszczania u ujścia rury. Rozdział ten 

obejmuje zatem techniki redukcji stosowane w oczyszczaniu ścieków w obrębie sektora spożywczego. 

Techniki te obejmują działania, które można lub nie uważać za najlepsze dostępne techniki (BAT). 

Rozdziały od 4.5.2 do 4.5.6.1.5 opisują techniki powszechnie wykorzystywane w większości sektorów. 

Rozdziały od 4.5.7 do 4.5.7.9 opisują ich zastosowanie w wybranych sektorach. 
 

Istnieje wiele czynników, które wpływają na wybór sposobu oczyszczania ścieków. Główne z nich 

obejmują: 
 

 • ilość i skład wydalanych ścieków 

 • lokalną sytuację w zakresie odbiornika ścieków, np. oczyszczalnia komunalna, rzeka, ujście 

rzeki, jezioro, morze oraz jakiekolwiek stosowane ograniczenia w odprowadzaniu ścieków 

 • Ekonomię 

 • usuwanie zanieczyszczeń, w tym np. substancji niebezpiecznych w rozumieniu dyrektywy 

76/464/EWG [206, EC, 1976] i priorytetowych substancji niebezpiecznych w rozumieniu dyrektywy 

2000/60/WE [207, EC, 2000]. 
 

 

4.5.1 Odprowadzanie ścieków z instalacji 
 

Przy wyborze opcji odprowadzania bierze się pod uwagę wiele czynników, w tym następujące, ale 

niekoniecznie do nich ograniczone: 
 

 • fakt, czy woda odpływowa jest czysta czy zanieczyszczona 

 • dostępność odpowiedniej przestrzeni dla zakładowych oczyszczalni ścieków 

 • bliskość i możliwości oczyszczalni pozazakładowej(ych)  

 • bliskość i cechy potencjalnie odbieranej wody 

 • dostępność innych pozazakładowych oczyszczalni lub innej infrastruktury usuwania ścieków 

 • koszt oczyszczania zakładowego w porównaniu do oczyszczana poza zakładem lub kosztów 

usuwania 

 • względna skuteczność, np. oparta na zmniejszaniu obciążenia, oczyszczaniu zakładowym lub 

pozazakładowym 

 • ocena ryzyka dla środowiska związanego z każdą opcją 

 • usuwanie odpadów wtórnych wynikających z oczyszczania na terenie zakładu 

 • możliwość obsługi i konserwacji oczyszczalni zakładowej 

 • negocjacje z organem wydającym pozwolenie i/lub operatorem oczyszczalni ścieków oraz 

prawdopodobne warunki uzyskania pozwolenia 

 • przewidywana ilość i skład odprowadzanych ścieków 

 • odległość od lokalnych mieszkańców. 

 

Głównymi wariantami usuwania ścieków z zakładu przemysłowego  są: 
 

 • poza terenem zakładu, np. oczyszczalnie komunalne, bez oczyszczania ścieków w zakładzie 

 • poza terenem zakładu, np. oczyszczalnia komunalna po wstępnym podczyszczeniu ścieków w 

zakładzie 

 • bezpośrednie odprowadzanie do odbiornika ścieków, po pełnym procesie oczyszczania ścieków 

w zakładzie 

 • ponowne wykorzystanie części oczyszczonych ścieków jako wody użytkowej w innym 

zakładzie lub do wykorzystania rolniczego (do nawadniania) 



 
 

 

 • odprowadzanie do gruntu poza zakładem (patrz: rozdział 4.1.6). 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

Jeżeli jest niezbędne, by oczyszczalnia znajdowała się blisko źródła ścieków tj. w odległej lokalizacji 

zdala od innej infrastruktury oczyszczania ścieków, nie ma innego wyboru niż dokonać pełnej obróbki i 

odprowadzić do miejscowego cieku wodnego. Jednak w większości przypadków dwie lub więcej opcji 

będzie zasługiwać na głębsze przemyślenie. Odprowadzanie ścieków może być głównym czynnikiem 

przy wyborze terenu dla nowych instalacji. 
 

Korzyści z oczyszczania poszczególnych strumieni ścieków na miejscu to: 
 

 • większa elastyczność przy zwiększonej produkcji lub reakcji na zmieniające się warunki 

 • urządzenia do obróbki u źródła są zwykle dostosowane do potrzeb, dlatego zazwyczaj działają 

bez zarzutu 

 • operatorzy jednostek produkcyjnych wykazują się większą odpowiedzialnością w stosunku do 

oczyszczania ścieków, gdy są oni odpowiedzialni za jakość ich własnej odprowadzanej części ścieków. 
 

Korzyści z oczyszczania w łączonych lub mieszanych oczyszczalniach ścieków na miejscu lub poza 

terenem zakładu przedstawia się jako następujące: 
 

 • wykorzystanie efektów mieszania, takich jak temperatura lub pH 

 • niższe koszty kapitałowe ze względu na ekonomię skali 

 • bardziej skuteczne wykorzystanie środków chemicznych i wyposażenia, a tym samym 

obniżenie relatywnych kosztów operacyjnych 

 • rozcieńczenie niektórych substancji zanieczyszczających, które mogą być trudne w obróbce 

indywidualnej, np. emulgowane tłuszcze czy siarczany. 
 

Tam, gdzie oczyszczane są poza zakładem, powyższe zalety znajdują zastosowanie, pod warunkiem że: 
 

 • oczyszczanie w oczyszczalni poza terenem zakładu jest porównywalne do wyników redukcji 

ładunku ścieków, jaka miałaby miejsce w zakładowej oczyszczalni, natomiast można osiągnąć 

niższe stężenia ścieków oczyszczonych w odbiorniku powierzchniowym 

 • nie ma istotnego zagrożenia pominięcia oczyszczania ścieków z zakładu spożywczego z 

powodu awarii systemu kanalizacji, przelewu awaryjnego  

 • istnieje odpowiedni programu monitorowania ścieków odprowadzanych z zakładu 

spożywczego do zewnętrznej oczyszczalni, w tym mając na uwadze ochronę oczyszczalni 

przed ściekami utrudniającymi ich oczyszczanie. [13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 

2000] 
 

Dodatkowym argumentem dla oczyszczalni zewnętrznej na przyjęcie ścieków z zakładu spożywczego 

może być to, że ścieki z przemysłu spożywczego łatwiej ulegają biodegradacji, co jest korzystne dla 

procesów oczyszczania. 

 
 

4.5.1.1 Stosowane techniki oczyszczania ścieków 
 

Opisy różnych technik oczyszczania ścieków w następujących rozdziałach pokazują zazwyczaj 

następującą w technikach kolejność w celu stopniowego osiągnięcia wyższej jakości ścieków. Ze 

względu na charakter użytych surowców oraz wytwarzanych produktów, woda odpływowa pochodząca 

z sektora spożywczego jest przede wszystkim podatna na biodegradację w naturze. Jednakże środki do 

czyszczenia i dezynfekcji mogą stanowić problem, jeśli słabo ulegają degradacji. Tabela 4.44 ukazuje 

opisane techniki obróbki ścieków, a tabela 4.45 podsumowuje ich standardowe zastosowanie w sektorze 

spożywczym. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Kod Technika Rozdział 

Oczyszczanie wstępne 

T1 Cedzenie patrz: rozdział 4.5.2.1 

T2 Separatory tłuszczu do usuwania tłuszczów, olejów i tłuszczów (Tłuszcze, 
oleje i smary) i lekkich węglowodorów (T2)  

patrz: rozdział 4.5.2.2 

T3 Wyrównywanie przepływu i obciążenia patrz: rozdział 4.5.2.3 

T4 Neutralizacja patrz: rozdział 4.5.2.4 

T5 Sedymentacja patrz: rozdział 4.5.2.5 

T6 Flotacja wprowadzonym powietrzem (Flotacja za pomocą sprężonego 
powietrza) 

patrz: rozdział 4.5.2.6 

T7 Zbiornik awaryjny ścieków patrz: rozdział 4.5.2.7 

T8 Odwirowywanie patrz: rozdział 4.5.2.8 

T9 Wytrącanie patrz: rozdział 4.5.2.9 

Oczyszczanie drugiego stopnia 

T10 Osad czynny patrz: rozdział 4.5.3.1.1 

T11 Układy oparte na czystym tlenie patrz: rozdział 4.5.3.1.2 

T12 Reaktor sekwencjonujący partiami (Reaktor sekwencjonujący partiami) patrz: rozdział 4.5.3.1.3 

T13 Laguny aerobowe patrz: rozdział 4.5.3.1.4 

T14 Filtry przepływowe patrz: rozdział 4.5.3.1.5 

T15 Biowieże patrz: rozdział 4.5.3.1.6 

T16 Złoża obrotowe (Rotacyjne kontraktory biologiczne) patrz: rozdział 4.5.3.1.7 

T17 Napowietrzany biologiczny filtr zalewany (Napowietrzane biologiczne filtry 
zalewane) – Napowietrzany biologiczny filtr zanurzany (Napowietrzane 
biologiczne filitry) 

patrz: rozdział 4.5.3.1.8 

T18 Filtry o wysokiej wydajności patrz: rozdział 4.5.3.1.9 

T19 Laguny anaerobowe patrz: rozdział 4.5.3.2.1 

T20 Procesy kontaktu anaerobowego patrz: rozdział 4.5.3.2.2 

T21 Filtry anaerobowe patrz: rozdział 4.5.3.2.3 

T22 Reaktory beztlenowe ze złożem zawieszonym (Reaktory beztlenowe ze 
złożem zawieszonym (reaktor)) 

patrz: rozdział 4.5.3.2.4 

T23 Reaktory wewnętrznej cyrkulacji (Cyrkulacja wewnętrzna) patrz: rozdział 4.5.3.2.5 

T24 Hybryda UASB patrz: rozdział 4.5.3.2.6 

T25 Reaktory ze złożem fluidalnym lub ekspandowanym patrz: rozdział 4.5.3.2.7 

T26 Poszerzone podłoże osadu ziarnistego (Eksopandowane podłoże osadu) patrz: rozdział 4.5.3.2.8 

T27 Bioreaktory membranowe (Bioreaktory membranowe) patrz: rozdział 4.5.3.3.1 

T28 Systemy wielostopniowe patrz: rozdział 4.5.3.3.2 

Oczyszczanie trzeciego stopnia 

T29 Biologiczna nitryfikacja lub denitryfikacja patrz: rozdział 4.5.4.1 

T30 Usuwanie amoniaku patrz: rozdział 4.5.4.2 

T31 Usuwanie fosforu metodami 
biologicznymi 

patrz: rozdział 4.5.4.3 

T32 Usuwanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego patrz: rozdział 4.5.4.4 

T33 Filtrowanie patrz: rozdział 4.5.4.5 

T34 Filtracja membranowa patrz: rozdział 4.5.4.6 

T35 Biologiczne filtry nitryfikacyjne patrz: rozdział 4.5.4.7 

T36 Dezynfekcja i sterylizacja patrz: rozdział 4.5.4.8 

Naturalne metody oczyszczania 

T37 Oczyszczalnie hydrobotaniczne (Oczyszczalnie hydrobotaniczne) patrz: rozdział 4.5.5.1 

Metody oczyszczania osadu ściekowego 



 
 

 

T38 Kondycjonowanie osadów  patrz: rozdział 4.5.6.1.1 

T39 Stabilizacja osadów  patrz: rozdział 4.5.6.1.2 

T40 Zagęszczanie osadów patrz: rozdział 4.5.6.1.3 

T41 Odwadnianie osadów patrz: rozdział 4.5.6.1.4 

T42 Osuszanie osadów patrz: rozdział 4.5.6.1.5 
 

Tabela 4.44: Niektóre techniki oczyszczania ścieków 

 

Rodzaj emisji Technika 

Rozpuszczalne substancje organiczne (biologiczne 
zapotrzebowanie na tlen - BZT lub chemiczne 
zapotrzebowanie na tlen - ChZT) 

T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, 
T18, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, 

T32, T37 

Łącznie zawieszone ciała stałe (Zawiesiny substancji 
stałych) 

T1, T5, T8, T9, T33, T34, T37 

Kwasy lub zasady T3, T4 

Tłuszcze, oleje i smary (Tłuszcze, oleje i smary) (wolne) T1, T2, T5, T61, T81, T9 

Tłuszcze, oleje i smary (Tłuszcze, oleje i smary) 
(emulgowane) 

T10, T12, T13, T14, T19, T20, T21, T28 

Azot2 T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T29, T30, T35, 
T37 

Fosfor T9, T10, T12, T14, T15, T16, T31, T37 

Substancje niebezpieczne i niebezpieczne substancje 
priorytetowe 

T5, T9, T10, T14, T32 

1 Wychwycone za pomocą środków chemicznych 

2 W tym usunięcie amoniaku 
 

Tabela 4.45: Standardowe zastosowanie niektórych technik oczyszczania ścieków w sektorze spożywczym 

[1, Konfederacja Przemysłu Żywności i Napojów, 2002] 
 

 

Ścieki z przemysłu spożywczego mają następujące cechy: 

 • substancje stałe (słabo i silnie rozproszone lub zawieszone) 

 • niski i wysoki poziom pH 

 • oleje i tłuszcze 

 • emulgowany materiał, np. tłuszcz lub olej 

 • rozpuszczalny biologicznie rozkładalny materiał organiczny, np. BZT 

 • lotne substancje organiczne, np. amoniak czy substancje organiczne 

• składniki biogenne, np. fosfor i/lub azot 

• patogeny, np. z wody sanitarnej 

• metale ciężkie 

• rozpuszczone substancje organiczne nie ulegające biodegradacji. 
 

Po obróbce możliwe jest osiągnięcie jakości wody odpływowej w tabeli 4.46. W niektórych sektorach 

niższe poziomy odprowadzania wody są możliwe. Informacje na temat wybranych sektorów znajdują 

się w rozdziałach od 4.5.7 do 4.5.7.9. Warunki miejscowe mogą wymóc osiągnięcie niższych 

poziomów emisji. 
 

Parametry 
Stężenie 

(mg/l) 

BZT5 <25 

ChZT <125 

Zawiesina ogólna <50 

pH 6 – 9 

Oleje i tłuszcze <10 

Azot całkowity <10 

Fosfor całkowity <5 

bakterie coli 400 MPN/100 ml* 



 
 

 

MPN = najbardziej prawdopodobna ilość 
* Sektory mięsny i mleczarski  

Możliwe jest uzyskanie lepszych poziomów BZT5 i ChZT. Nie zawsze jest możliwe lub 

opłacalne osiągnięcie poziomów całkowitych azotu i fosforu, jakie ukazano, ze względu na 
warunki lokalne 

 

Tabela 4.46: Standardowa jakość oczyszczanych ścieków [140, Bank Międzynarodowy (IBRD) i in., 1998] 
 

Ścieki wytwarzane w różnych sektorach mogą się znacznie różnić w składzie i poziomie 

zanieczyszczeń, a wiele procesów może być zastosowanych do oczyszczania. Podsumowanie 

wybranych metod stosowanych w różnych sektorach przedstawiono w tabeli 4.47. Łączenie procesów 

jest często wykorzystywane w leczeniu silnie zanieczyszczonych ścieków. 



 

 

Rozdział 4 
 

 

 Mięso Ziemniaki Owoce i 

warzywa 

Olej 

roślinny 

Nabiał Skrobia Wyroby 

cukiernicze 

Cukier Warze-

nie piwa 

Produk-

cja słodu 

Napoje 

alkoholowe 

i 

bezalkoho-

lowe 

Gorzelnie 

i napoje 

spirytu-

sowe 

Wino i 

wino 

musujące 

Oczyszczanie wstępne 

Selekcja Tak Tak Tak  Tak Tak Tak  Tak Tak Tak Tak Tak 

Sedymentacja  Tak Tak  Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak  
Flotacja wprowadzonym 
powietrzem (Flotacja za pomocą 
sprężonego powietrza) 

Tak Tak  Tak Tak Tak Tak    Tak   

Separator tłuszczu Tak Tak  Tak Tak Tak Tak    Tak   
Odwirowywanie    Tak  Tak        
Wyrównywanie przepływu i 

obciążenia 

Tak  Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak  Tak 

Wytrącanie    Tak Tak Tak Tak   Tak Tak   
Neutralizacja   Tak Tak Tak Tak Tak  Tak  Tak Tak Tak 

Oczyszczanie drugiego stopnia 

Oczyszczanie aerobowe Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak  Tak 

Oczyszczanie anaerobowe Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Osad czynny Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak  Tak 

Wielostopniowy osad czynny Tak Tak Tak Tak Tak Tak  Tak  Tak Tak Tak  

Reaktor sekwencjonujący partiami 
(Reaktor sekwencjonujący 
partiami) 

Tak*  Tak* Tak Tak Tak**  Tak Tak Tak Tak  Tak 

Filtry przepływowe Tak Tak Tak   Tak***  Tak Tak Tak Tak  Tak 

Laguny aerobowe  Tak Tak  Tak Tak***  Tak Tak Tak Tak Tak  
Tak = obróbka stosowana w tym sektorze * Stosowane w Holandii ** Anaerobowe reaktory wsadowe *** W powiązaniu z obróbką anaerobową 
 

Tabela 4.47: Podsumowanie procesów oczyszczania ścieków stosowanych w różnych sektorach [65, Germany, 2002] 
 



 

 

 

4.5.2 Oczyszczanie wstępne 
 

W tym dokumencie termin oczyszczanie wstępne jest używany do określenia tego, co czasami nazywa 

się oczyszczaniem wstępnym, oczyszczaniem mechanicznym. 
 

4.5.2.1 Cedzenie (T1) 
 

Opis 

Po usunięciu ciał stałych za pomocą technik wewnątrz procesowych oraz uniemożliwieniu im dostania 
się do ścieków, np. za pomocą separatorów znajdujących się w miejscach zlewania wewnątrz instalacji 

(patrz: rozdziały 4.1.7.6, 4.3.1 i 4.3.1.1); pozostałe ciała stałe mogą być usuwane ze ścieków za pomocą 

cedzenia mechanicznego. Duże ilości niezemulgowanych olejów i tłuszczów mogą zostać usunięte, jeśli 

selekcję przeprowadza się wraz ze środkami technicznymi i operacyjnymi w celu uniknięcia zatkania. 
 

Krata (lub sito) jest urządzeniem z otworami, na ogół o jednakowej wielkości, które służy do 

zatrzymania elementów grubszych, jakie można znaleźć w ściekach. Część cedząca składa się z 

równoległych sztab, prętów lub drutów, okratowania lub siatki filtracyjnej, lub perforowanej płyty. 

Otwory mogą mieć dowolny kształt, ale są to zwykle okrągłe lub prostokątne szczeliny. Prześwit krat 

służących do cedzenia bardzo grubego materiał przed dokładniejszym przesiewem może się 

kształtować na poziomie 60 - 20 mm. Do usuwania mniejszych cząstek, takich jak kawałki warzyw, np. 

grochu czy fasoli w wytwórniach żywności puszkowanej, prześwit otworów na ogół nie przekracza 5 

mm. Otwory w kratach/sitach automatycznych mają zakres od 0,5 mm do 5 mm, z często stosowanymi 

otworami o 1 - 3 mm. Uważa się, iż mniejsze otwory (1 - 1,5 mm) są mniej podatne na zablokowanie 

niż te większe (2 - 3 mm). 
 

Głównie używane typy krat to stacjonarne (grube lub drobne), wibracyjne i obrotowe. 
 

Kraty stacjonarne, szczotkowane lub zmywane, mogą zawierać pionowe pręty lub perforowaną płytę. 

Ten rodzaj stacjonarnej kraty wymaga czyszczenia ręcznego lub automatycznego. 
 
Kraty wibracyjne wymagają szybkiego ruchu, aby były skuteczne. Są one zwykle używane do 

oczyszczania pierwotnego związanego z odzyskiem produktów ubocznych, zwłaszcza ciał stałych o 

niskiej wilgotności i najlepiej tam, gdzie woda odpływowa nie zawiera tłuszczu. Wstrząsarki działają w 

zakresie pomiędzy 900 a 1800 obr/min; ruch może być kołowy, prostokątny lub po kwadracie, 

począwszy od 0,8 do 12,8 mm łącznego obiegu. Prędkość i ruch można wybrać w zależności od 

konkretnego zastosowania. Zasadnicze znaczenie w wyborze odpowiedniego przesiewacza 

wibracyjnego elementów drobnych jest zastosowanie właściwej kombinacji wytrzymałości drutu i 

procentu otwartej przestrzeni. Możliwości krat wibracyjnych są oparte na procencie otwartej przestrzeni 

w obrębie mediów przesiewacza. 
 
Sita obrotowe lub bębnowe odbierają ścieki na jednym końcu i usuwają ciała stałe na przeciwległym. 

Ciecz jest przekazywana na zewnątrz poprzez sito do skrzyni odbiorczej w celu dalszego 

przemieszczenia. Urządzenie jest zwykle czyszczone przy użyciu ciągłego natrysku przez zewnętrzne 

dysze spryskujące, które są pochylone w stronę końca przeznaczonego na usuwanie materiału stałego. 

Ten rodzaj sita jest skuteczny w przypadku strumieni zawierających stosunkowo dużo elementów 

stałych. Mikrosita mechanicznie oddzielają cząstki stałe ze ścieków za pomocą mikroskopijnie 

cienkiego materiału. Najważniejszym parametrem technologicznym jest spadek ciśnienia, tj. obniżenie 

ciśnienia operacyjnego z najlepszymi podanymi wynikami separacji od 5 do 10 mbar.  
 
Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy zawiesiny, olejów i tłuszczów oraz BZT lub ChZT. Odzysk produktów, np. 

miąższu w sektorach owocowym i warzywnym. Zmniejszenie ryzyka emisji zapachów na dalszym 

etapie w oczyszczalni ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Mogą wystąpić emisje zapachu, zależne od np. rodzaju czy rozmiaru przesiewanych ciał stałych. 
 

Dane operacyjne 

Tabela 4.48 pokazuje szacunkowy stopień redukcji ładunku zanieczyszczeniem w sektorze rybnym, 

przy użyciu sit obrotowych. 



 

 

 

Źródło zanieczyszczeń Redukcja 

(%) 

Woda odpływowa po rybach białych 10 – 20 

Woda odpływowa po rybach tłustych 30 – 40 
 

Tabela 4.48: Szacunkowy stopień redukcji ładunku zanieczyszczeniem w sektorze rybnym, przy użyciu sit 

obrotowych 
 

 

W sektorze rybnym odnotowano, że usunięcie niewielkich ciał stałych odbywa się za pomocą pasa 

filtracyjnego i kraty wibracyjnej o prześwicie 0,1 mm lub mniejszym. 
 

Zatykanie krat/sit jest częstym problemem prowadzącym do konieczności częstego czyszczenia. Można 

użyć zakrzywionego sita do usuwania przeszkód. Składa się ono z urządzenia doprowadzającego i 

wklęsłej powierzchni. Działając, samoczynnie się oczyszcza. Pręty w kształcie klina są ułożone 

prostopadle do kierunku przepływu wody. Stosunkowo stabilny przepływ gwarantuje samoczyszczenie 

się kraty/sita. Różne segmenty urządzenia są wymienne. Typowe szerokości odstępów to 0,02 - 2 mm 

dla powierzchni sita w zakresie 0,1 - 3,0 m
2
 (maksymalna przepustowość 300 m

3
/m

2
/h). Wygięte 

urządzenia wykorzystuje się często w przetwórniach owoców i warzyw. Alternatywnie, można 

zastosować sita obrotowe wyposażone w układ samooczyszczający. Gdy zablokowanie następuje z 

powodu osadu tłuszczowego, np. w sektorach mięsnym, nabiałowym czy rybnym, można wdrożyć 

regularne czyszczenie chemiczne i/lub gorącą wodę. 
 
Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego. 
 

Ekonomia 

Cedzenie eliminuje potrzebę, a zatem i koszty, dodatkowego oczyszczania ścieków. Zmniejsza to ilość 

wytwarzanego osadu, który w przeciwnym wypadku pociągałby za sobą dodatkowe wydatki 

na jego usunięcie. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Ograniczone wymogi w zakresie oczyszczania ścieków. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorze przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw, ryb, napojów oraz oleju roślinnego. 
 

Literatura źródłowa 

[28, Nordycka Rada Ministrów, 1997, 65, Niemcy, 2002, 134, AWARENET, 2002] 
 

 

4.5.2.2 Separatory tłuszczu do usuwania tłuszczów, olejów (FOG) i lekkich 
węglowodorów (T2) 

 

Opis 

Jeśli tłuszcze, oleje i inne węglowodory (oleje i tłuszcze) nie zostaną usunięte przy biologicznym 

oczyszczaniu aerobowym, może to utrudniać funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, ponieważ nie są 

one łatwo rozkładalne przez bakterie. Wolne oleje i tłuszcze można oddzielić od wody przy użyciu 

separatora (przechwytywacza tłuszczu). Podobny sprzęt jest używany do separacji lekkich 

węglowodorów. 
 

Kolejną wersją separatora tłuszczu jest separator o równoległych płytach. W tym przypadku komora 

rozdzielająca zawiera płyty nachylone pod kątem 45°. Prace nad normalizacją separatorów olejów, 

tłuszczów i lekkich węglowodorów w UE są w toku (prEN 1825 i prEN 858, część 1 i 2). 
 

Korzyści dla środowiska 

Usunięcie wolnych olejów i tłuszczów ze ścieków. Układ zazwyczaj nie wymaga żadnych dodatków 

chemicznych, tak więc odzyskane tłuszcze mogą być ponownie wykorzystane. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

W zależności od rodzaju separatora, np. bez stałego usuwania tłuszczu, może dojść do emisji zapachu, 

szczególnie podczas opróżniania. 



 

 

 

Instalacja separatorów tłuszczu w obszarach technologicznych może powodować problemy z 

bezpieczeństwem żywności. Zbyt gorąca woda może spowodować przetrwanie tłuszczów i stopić 

uprzednio zgromadzony tłuszcz, więc należy tego unikać. Należy przemyśleć materiał przegrodowy 

oraz rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające czyszczenie urządzenia. 
 

Właściwe określenie rozmiaru komór ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwej separacji i 

uniknięcia niebezpieczeństwa wymywania podczas przepływów wysokich lub nieprawidłowych. 

Zmiana kierunku przepływu może być potrzebna, jeśli wpływy wykazują znaczne wahania. Łatwość 

opróżniania i regularnej konserwacji są niezbędne, aby zapobiec problemom z odorami. 
 

Dane operacyjne 

Skuteczność separacji zależy od temperatury wody i zwiększa się, gdy temperatura wody jest niska. 

Obecności emulgatorów może także zmniejszyć wydajność separacji. Zanotowano, że można osiągnąć 

efektywność 95%, związaną z wolną treścią olejową lub tłuszczową. 
 

W sektorach olejów roślinnych i tłuszczów zgłoszono, że separatory lamellowe są bardzo wrażliwe na 

zapychanie. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w zakładach przemysłu spożywczego do ścieków zawierających oleje i tłuszcze 

pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego. 
 

Ekonomia 

W koniecznych inwestycjach przeważają oszczędności w kosztach uzdatniania ścieków oraz 

konserwacji urządzeń. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Minimalizacja problemów związanych z tłuszczem w rurociągach ścieków i oczyszczalniach oraz 

zmniejszenie ładunku wymagającego oczyszczania. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorze przetwórstwa mięsa oraz olejów roślinnych i tłuszczów. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 182, Niemcy, 2003, 185, CIAA-FEDIOL, 2004, 210, Brechtelsbauer P., ] 
 

4.5.2.3 Wyrównywanie przepływu i obciążenia 
 

Opis 

Zbiorniki wyrównawcze czy zbiorniki buforowe są służą zazwyczaj do radzenia sobie z ogólną 

zmiennością przepływu i składu ścieków lub do zapewnienia korekty odczynu ścieków, np. kontroli pH 

lub uzdatniania chemicznego. Należy rozważyć konieczność wyrównania wypływów ścieków w celu 

zapewnienia przepływu i ich składu w zakresie parametrów projektowych oczyszczalni. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zapewnia optymalne warunki funkcjonowania dalszych etapów oczyszczania ścieków. Wykorzystuje 

efekt mieszania do wyrównywania ekstremalnych wartości temperatury i pH. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Nadmierne zatrzymywanie ścieków w zbiorniku wyrównującym może prowadzić do zakwaszenia i 

wydzielania uciążliwego zapachu. 
 

Dane operacyjne 

Odpowiednie mieszanie i napowietrzanie są konieczne do zminimalizowania formacji flotujących 
osadów na powierzchni zbiornika wyrównawczego i do utrzymania odpowiedniego poziomu 

rozpuszczonego tlenu, aby nie dopuścić do zmiany treści zbiornika na anaerobową, co prowadzi do 

zakwaszenia i wydzielania zapachu. Jednakże, w miarę potrzeby instaluje się sprzęt usuwający osad 

powierzchniowy. Czas retencji typowych zbiorników wyrównawczych wynosi 6 - 12 godzin. 
 

Zastosowanie 

Szerokie zastosowanie w zakładach przemysłu spożywczego. 



 

 

 
Ekonomia 

Koszty budowy i eksploatacji zbiornika wyrównawczego muszą zostać porównane z oszczędnościami 

związanymi ze sprawnym funkcjonowaniem dalszych technik oczyszczania. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Dostarczanie potencjalnie jednorodnych ścieków do dalszych procesów w oczyszczalni ścieków. 
 

Przykładowe zakłady 

Zbiorniki te stosowane są w sektorze przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw, skrobi, nabiału, napojów 

alkoholowych i bezalkoholowych oraz w sektorach olejów roślinnych i tłuszczów. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

 

4.5.2.4 Neutralizacja (T4) i samoczynna neutralizacja 
 

Opis 

Celem neutralizacji jest uniknięcie wypływu silnie kwasowych lub alkalicznych ścieków. Może to 

również chronić dalsze procesy oczyszczania ścieków. 
 

Następujące środki są używane do neutralizacji wody odpływowej, która ma niskie pH: 

 
 • wapień, zawiesina wapienna lub mleko wapienne (wapno hydratyzowane Ca(OH)2) 

 • sody kaustyczna (NaOH) lub węglan sodu (Na2CO3) 

 • wymienniki jonowe (kationowe). 
 

Następujące środki są używane do neutralizacji wody odpływowej, która ma niskie pH: 

 
 • wprowadzenie CO2, np. gazu odlotowego i gazu z procesów fermentacji 

 • kwas siarkowy (H2SO4) lub kwas solny (HCl) 

 • wymieniacze jonowe (anionowe). 
 

Termin samoczynnej neutralizacji stosuje się w niektórych przypadkach, gdy rozmiar zbiornika 

wyrównawczego, w połączeniu z odpowiednimi wahaniami pH strumieni ścieków, oznacza, że nie są 

wymagane dodatkowe substancje chemiczne. Może to mieć miejsce np. w niektórych mleczarniach, 

gdzie używane są zarówno roztwory kwasowe, jak i zasadowe, po czym odprowadza się je do zbiornika 

neutralizacji. 
 

Korzyści dla środowiska 

Pozwala uniknąć skutków działania silnie kwaśnych lub silnie zasadowych ścieków, czyli korozji, 

obniżenia skuteczności obróbki biologicznej i/lub zmniejszenia właściwości samooczyszczania się 

jezior i rzek, a nawet problemów technologicznych dla innych użytkowników wody. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

W wyniku dodania do wody substancji chemicznych zawartość rozpuszczonych ciał stałych lub soli w 

ściekach może znacznie wzrosnąć. Wygenerowane odpady stałe mogą okazać się trudne do usunięcia. 
 

Dane operacyjne 

Zanotowano, że w sektorze piwowarskim neutralizacja może odbywać się w obszarach produkcyjnych 

lub w centralnych zbiornikach neutralizacji z kwasem lub substancją żrącą. Neutralizacja ścieków 

technologicznych wymaga zbiornika z hydraulicznym czasem retencji około 20 minut. Zdolność 

mieszania powinna wystarczyć, aby zbiornik był całkowicie wymieszany. Ponieważ w browarach 

stosuje się środki czyszczące, zarówno żrące jak i kwaśne, zmniejszenie chemicznego zużycia do celów 

neutralizacji można uzyskać poprzez zwiększenie czasu retencji hydraulicznej w zbiorniku 

neutralizacyjnym. Zbiorniki neutralizujące są równie często wykorzystywane jako zbiorniki 

wyrównawcze (patrz: rozdział 4.5.2.3) o hydraulicznym czasie retencji 3 - 6 godzin. 
 

Ponadto, częściowa neutralizacja poprzez konwersję biologiczną zazwyczaj następuje w ściekach 

technologicznych z sektora piwowarskiego. Zauważono, że pH w zbiornikach wyrównawczych może 



 

 

się obniżyć bez dodatku kwasów ze względu na hydrolizę substancji organicznych. Efekt ten jest trudny 

do kontrolowania, ale zmniejsza wymagania w zakresie dawkowania kwasu do żrących ścieków 

procesowych. Do osiągnięcia biologicznego zakwaszenia stosuje się hydrauliczny czas retencji 3 - 4 

godzin. 
 
Zastosowanie 

Stosowane w instalacjach przerabiających silnie kwasowe lub alkaliczne ścieki. 
 

Przykładowe zakłady 

Neutralizacja jest stosowana w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw, nabiału, piwowarskim oraz w 

sektorze napojów. 
 

Literatura źródłowa 

[9, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 1999, 

65, Niemcy, 

2002] 
 

4.5.2.5 Sedymentacja (T5) 
 

Opis 

Sedymentacja jest oddzieleniem od wody, poprzez osiadanie grawitacyjne, zawiesin, które są cięższe od 

wody (ścieków). Osiadłe elementy stałe są usuwane w postaci osadu z dna zbiornika lub, okresowo, po 

usunięciu ścieków. 
 

Urządzenia stosowane w sedymentacji to albo: 
 

 • prostokątne lub okrągłe zbiorniki wyposażone w odpowiednie urządzenia zgarniające 

(zgarniacz przypowierzchniowy do usuwania FOG oraz dolny do usuwania ciał stałych) i 

pojemność wystarczającą do zapewnienia odpowiedniego czasu przebywania dla mającej 

wystąpić separacji 

 • separatory lamellowe lub rurowe, gdzie stosuje się płyty w celu zwiększenia powierzchni 

separacji. 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie poziomów zawiesiny oraz olejów i tłuszczów. Redukcja wytwarzanych odpadów, np. w 

sektorze skrobi osady ściekowe można odzyskać jako produkt uboczny ewentualnie do pasz dla 

zwierząt. Poziomy podatnych na osadzanie się i unoszenie substancji niebezpiecznych i 

niebezpiecznych substancji priorytetowych zostają zredukowane. 
 

Dane operacyjne 

W sektorze rybnym odnotowano, że dzięki sedymentacji można usunąć aż do 35% obecnych 

elementów stałych. 
 

Tabela 4.49 prezentuje typowe wyniki w sektorze piwowarskim po sedymentacji. 
 

Ładunek wyjściowy 

(m
3
/m

2
/h) 

Ostateczne SS (mg/l) 

0,5 – 1,0 20 – 30 

Dopuszczalne obciążenie zależeć będzie od cech sedymentacji osadu 

 

Tabela 4.49: Typowe wyniki w sektorze browarniczym po sedymentacji 
 

Zalety i wady sedymentacji ukazane są w tabeli 4.50. 
 

Zalety Wady 

Prostota instalacji, nie 
ulega zepsuciu 

Prostokątne lub okrągłe zbiorniki mogą zajmować duże powierzchnie 

 Nienadająca się do materiału drobno rozproszonego 

Separatory lamellowe mogą być podatne na zablokowanie tłuszczem 
 

Tabela 4.50: Zalety i wady sedymentacji 

 



 

 

W sektorze cukrowniczym woda spławiakowa zawiera duży ładunek błota, kamieni i odpadów 

roślinnych, jak również wysokie ChZT z uszkodzonych buraków cukrowych. Duże ilości zawiesiny 

wymagają sedymentacji. Można znaleźć informacje o zastosowaniu dużych stawów sedymentacyjnych. 

Osad pochodzący ze stawów może być dalej odwadniany, a płyny odzyskane w procesie odwadniania 

można zwrócić do fabryki albo przez dyfuzory, albo transportem hydraulicznym. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego, gdzie ścieki zawierają duże ilości 

zawiesiny. Stosowanie tej techniki może być ograniczone ze względu na zapotrzebowanie przestrzenne. 
 

Ekonomia 

Oczyszczanie ścieków zwykle jest opłacalne dla większości instalacji objętych zintegrowanym 

zapobieganiem i ograniczaniem zanieczyszczeń (IPPC) do przeprowadzenia pewnego podziału 

separacji zawiesiny. W porównaniu z flotacją sprężonym powietrzem (DAF) sedymentacja odznacza 

się wyższymi kosztami kapitałowymi, ale niższymi kosztami eksploatacji. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie ryb, owoców i warzyw, skrobi, napojów alkoholowych i bezalkoholowych 

oraz w sektorach olejów roślinnych i tłuszczów. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 65, Niemcy, 2002, 136, CBMC – Europejski 

Związek Browarników, 2002] 
 

 

4.5.2.6 Flotacja za pomocą sprężonego powietrza (DAF) (T6) 
 

Opis 

Separacja materiałów lżejszych od wody, np. olej lub tłuszcz jadalny, może być usprawniona za 

pomocą flotacji. W przemyśle spożywczym stosowana jest przede wszystkim DAF. Technika ta skraca 

czas retencji, ale nie pozwala na rozdzielenie emulgowanych olejów i tłuszczów od wody. Dlatego jest 

powszechnie używana w przemyśle spożywczym do usuwania wolnych olejów i tłuszczów. 
 

Podstawowy mechanizm DAF polega na wprowadzeniu małych pęcherzyków powietrza do wody 

odpływowej zawierającej zawiesiny, które mają wypłynąć. Drobne pęcherzyki powietrza przyłączają 
się do chemicznie warunkowanych cząsteczek. Ponieważ unoszą się one ku powierzchni, ciała stałe 

płyną do powierzchni wraz z nimi. 
 

Powietrze jest wprowadzane pod ciśnieniem 300 - 600 kPa (3 - 6 bar). Jest ono zazwyczaj 

wprowadzane do przetwarzanego strumienia oczyszczonych ścieków, które przeszły już przez 

urządzenia DAF. Ta przesycona mieszanka powietrza i ścieków (tzw. "biała woda") wpływa do dużego 

zbiornika flotacji, gdzie uwalnia się ciśnienie, tworząc w ten sposób wiele małych pęcherzyków 

powietrza. Tutaj zostają one zgromadzone, zagęszczone i usunięte za pomocą mechanicznego 

zgarniania lub cofnięcia ssania. Substancje chemiczne, takie jak polimery, siarczanu glinu lub chlorek 

żelaza, mogą być używane do zwiększania flokulacji i tym samym przyczepności pęcherzyków. Sprzęt 

DAF jest podobny do tego stosowanego przy sedymentacji (patrz: rozdział 4.5.2.5). 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy wolnych olejów i tłuszczów, BZT lub ChZT i zawiesin. Redukcja wytwarzanych 

odpadów, np. osady ściekowe można odzyskać jako produkt uboczny. Przykładowo, w sektorach 

mięsnym lub nabiałowym są stosowane do pasz dla zwierząt. Układ pozostaje aerobowy, więc ryzyko 

wystąpienia problemów z zapachem jest niskie. 
 

Dane operacyjne 

Tabela 4.51 prezentuje efektywność w usuwaniu dla DAF (flotacji za pomocą sprężonego powietrza) w 

instalacji do filetowania śledzi. 

 

 

 

 

 



 

 

Parametry Redukcja 

(%) 

ChZT 70 – 75 

BZT 80* 

Azot całkowity 45* 

Fosfor całkowity 70 – 85 

Olej 85* 

Tłuszcz 98* 
* Przybliżona liczba 

Flotacja za pomocą sprężonego powietrza jest używana, 

gdy zawartość wolnych FOG jest wysoka 

 

Tabela 4.51: Efektywność usuwania dla DAF (flotacji za pomocą rozpuszczonego powietrza) w instalacji do 

filetowania śledzi 
 

 

Podczas flotacji DAF, zbiornik ze sprężonym powietrzem może być podatny na zatykanie. 
 

Zazwyczaj osady odzyskane z instalacji DAF będą kształtowały miały suchą masę w ilości 3 - 4% . W 

przypadku zagospodarowania osadów poflotacyjnych należy ograniczać względnie odpowiednio 

dobierać środki koagulacji i flokulacji.  
 

Zastosowanie 

Nadaje się do szerokiego stosowania w zakładach przemysłu spożywczego. 
 

Ekonomia 

Opłaty za pozazakładowe oczyszczanie ścieków czynią zastosowanie DAF opłacalnym rozwiązaniem 

podczyszczania ścieków, tj. do usuwania zawiesiny i obniżenia kosztów ścieków. W porównaniu z 

sedymentacją, flotacja sprężonym powietrzem (DAF) odznacza się niższymi kosztami kapitałowymi, 

ale wyższymi kosztami eksploatacji. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

W porównaniu do sedymentacji, DAF wymaga mniejszej przestrzeni, ma wyższą wydajność separacji i 

może wchłonąć obciążenia uderzeniowe. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie mięsa, ryb, owoców i warzyw, nabiału, napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych oraz sektorach olejów roślinnych i tłuszczów. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 28, Nordycka Rada Ministrów, 1997, 65, Niemcy, 

2002] 
 

4.5.2.7 Zbiornik awaryjny ścieków (T7) 
Opis 

Zapewnienie możliwości odbioru dużego ładunku ścieków może być istotnym elementem 
zapobiegawczym chroniącym oczyszczalnię ścieków. Można w tym celu zainstalować zbiornik 

awaryjny ścieków, zdolny do odbierania zazwyczaj 2 - 3 godzin przepływu szczytowego. Strumienie 

przychodzących ścieków są monitorowane w obrębie oczyszczalni, tak aby w razie potrzeby mogły być 

automatycznie kierowane do zbiornika awaryjnego. Zbiornik ten jest połączony ze zbiornikiem 

wyrównującym (patrz: rozdział 4.5.2.3) lub wstępną fazą oczyszczania, tak aby ścieki o parametrach 

poza specyfikacją mogły być stopniowo wprowadzane z powrotem do strumienia ścieków. 

Alternatywnie, należy zapewnić możliwość usuwania zawartości zbiornika poza terenem zakładu. 

Zbiorniki awaryjne stosuje się również w przypadku, gdy nie ma odrębnego układu odprowadzającego 

dla wód powierzchniowych i może dojść do wprowadzenia jej na teren oczyszczalni ścieków. 
 

Korzyści dla środowiska 

Pozwala uniknąć niekontrolowanych i nieoczyszczonych zrzutów ścieków. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do szerokiego stosowania w zakładach przemysłu spożywczego. 
 



 

 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach mięsnym, nabiałowym oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 
 

 
4.5.2.8 Odwirowywanie (T8) 
 

Opis 

Istnieją cztery główne rodzaje wirówek. Wirówki komorowa i koszowa do ciał stałych służą do 

odwadniania w procesie wsadowym (porcjowym). Wirowanie czaszowe elementów stałych polega albo 

na zgarnianiu płynu nad osadem, albo ponad przelewem na górze wirówki. System koszowy opiera się 

na perforowanej siatce, tak aby faza ciekła przechodziła przez medium przesiewające w czasie 

wirowania. Wirówka z talerzami separującymi jest przeznaczona przede wszystkim do cieczy lub 

separacji cieczy. Wreszcie, wirówka dekantacyjna (dekanter) to standardowa technologia 

powszechnie używana do separacji aktywowanego osadu. Z wirówek można korzystać do oddzielania 

cząstek zbyt małych, aby uległy osadzeniu, z uwagi na większe zastosowane siły grawitacyjne. 
 
Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy zawiesin, olejów i tłuszczów i BZT lub ChZT. Produkowanych jest mniej 

odpadów, np. odzysk skrobi w przetwórstwie ziemniaków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wysokie zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Tabela 4.52 przedstawia efektywność usuwania dla wirowania w przetwórstwie śledzi. 
 

 

Parametry 
Redukcj

a (%) 

ChZT - z silnie zanieczyszczonych 
ścieków  

45 

CZT - z mniej zanieczyszczonych 
ścieków 

16 – 25 

Zawiesina ogólna 80 
 

Tabela 4.52: Efektywność usuwania ładunku ogranicznego (ChZT) dla wirowania w przemyśle 

przetwórstwa śledzi 
 

 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w zakładach przemysłu spożywczego, np. w zagęszczaniu lub odwadnianiu 

nadmiernego osadu czynnego. Stosowanie wirówek jako techniki wstępnej jest raczej ograniczone. 
 

Ekonomia 

Koszty utrzymania i energii mogą mieć istotne znaczenie, dlatego technika nie jest atrakcyjna dla 

instalacji o stosunkowo małych przepływach. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorze przetwórstwa ryb, owoców i warzyw oraz napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 3, CIAA, 2001, 28, Nordycka Rada Ministrów, 1997, 145, Metcalf & Eddy, 1991, 159, 

CIAA-CEFS, 2003] 
 

4.5.2.9 Wytrącanie (T9) 
 
Opis 

Gdy nie można rozdzielić cząstek stałych za pomocą zwykłych sił grawitacji, np. gdy są zbyt małe, ich 

gęstość jest zbyt bliska gęstości wody lub gdy stanowią koloidy albo emulsje, można użyć metody 

wytrącania osadu.. Ta technika zamienia substancje rozpuszczane w wodzie w cząsteczki 

nierozpuszczalne w drodze reakcji chemicznej. Wytrącanie może być również wykorzystane do 

usuwania fosforu. 



 

 

 

Proces ten składa się z trzech głównych części. Pierwszym etapem jest koagulacja, którą przeprowadza 

się w celu destabilizacji układu koloidalnego lub emulsyjnego przez redukcję potencjału 

odpowiedzialnego za stabilność systemu. Na ogół jest to podejmowane drogą dozowania chemikaliów 

nieorganicznych, takich jak siarczan glinu, chlorek żelaza lub wapno. Kolejnym krokiem jest 

flokulacja cząstek małych w większe, które mogą zostać z łatwością osadzone lub być unoszone. Może 

to obejmować dodanie polielektrolitów w celu stworzenia mostów do produkcji dużych kłaczków. 

Oprócz koagulacji-flokulacji, występuje też pewne wytrącenie wodorotlenków metali. Wodorotlenki te 

absorbują cząsteczki tłuszczu. Po strąceniu osady są usuwane albo przez sedymentację (patrz: rozdział 

4.5.2.5), albo DAF (patrz: rozdział 4.5.2.6). 
 
Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie poziomów zawiesiny, olejów i tłuszczów oraz fosforu. Jeśli w procesie produkcyjnym 

stosowane są substancje niebezpieczne i niebezpieczne substancje priorytetowe, ich poziomy w 

ściekach zostają zredukowane. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

W wyniku dodania do wody substancji chemicznych zawartość rozpuszczonych ciał stałych lub soli w 

ściekach może znacznie wzrosnąć. Wygenerowane odpady stałe mogą okazać się trudne do 

zagospodarowania lub unieszkodliwienia. 
 

Dane operacyjne 

W przypadku wytrącania odnotowano efektywność usuwania fosforu na poziomie 70 - 90%. W 

sektorze mleczarskim odnotowano wyższą produkcję osadu podczas korzystania z wytrącania fosforanu 

w celu usunięcia fosforu. Strącanie okazuje się łatwiejsze w obsłudze niż biologiczne usuwanie fosforu. 
 

Eliminacja fosforu z wody odpływowej w rafinerii olejów jadalnych może stanowić problem. W 

nieoczyszczonych ściekach fosfor występuje w postaci nieorganicznej i organicznej. Związki 

organiczne fosforu nie reagują z nieorganicznymi flokulantami w zakresie wytrącania. Strącanie 

poprzez np. sole aluminium, może, po biologicznej degradacji związków organicznych, osiągnąć 

ostateczny poziom poniżej 4,5 g/t nieoczyszczonego oleju. 
 

Instalacje chemicznego oczyszczania ścieków są trudne w obsłudze, ponieważ ich działanie jest bardzo 

wrażliwe na zmiany cech ścieków. Są więc trudne do zautomatyzowania i wymagają znacznych 

nakładów siły roboczej. 
 

Wybór środków chemicznych w celu koagulacji i flokulacji zależeć będzie od zaplanowanego sposobu 

postępowania z osadami ściekowymi. 
 

Jeśli wytrącanie stosuje się jednocześnie na oczyszczalni ścieków metodą osadu czynnego, zazwyczaj 

wspiera to sedymentację osadu nadmiernego. Doniesiono, że w niektórych przypadkach dodanie 

fosforu do osadów ściekowych podnosi ich wartość w zakresie wykorzystania w rolnictwie, ale w 

innych - takie użytkowanie wzmogłoby problem eutrofizacji. Dane z pięciu fińskich zakładów 

produkcji skrobi ziemniaczanej dotyczące oczyszczania ścieków w zakresie wydajności usuwania 

fosforu z osadu czynnego oraz równoczesnego wytrącania przedstawiono w tabeli 4.53. 
 

Całkowity poziom napływającego fosforu (mg/l) 30 – 90 

Całkowity poziom wypływającego fosforu (mg/l) 1 – 2 
Ilość osadu czynnego 0,1 - 0,3 kg BZT/m3d 
 

Tabela 4.53: Dane z sektora skrobi ziemniaczanej dotyczące oczyszczania ścieków w zakresie wydajności 

usuwania fosforu z osadu czynnego oraz równoczesnego wytrącania 
 

 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego, np. do usuwania 

zawiesiny, olejów i tłuszczów oraz fosforu. W sektorze rybnym, technika ta jest używana, gdy 

zawartość oleju w ściekach jest niewielka. To metoda stosowana w sektorze owocowym i warzywnym 

celem usunięcia fosforu z tlenkiem glinu lub solami żelaza. 
 

Technika ta może być również jednocześnie wykorzystywana w trakcie oczyszczania wtórnego, np. w 

technologii osadu czynnego lub jako trzeci etap uzdatniania. 



 

 

 

Ekonomia 

Technika ta wytwarza odpady stałe, których usunięcie jest kosztowne. 
 

Przykładowe zakłady 

Znajduje zastosowanie w przetwórstwie ryb, owoców i warzyw, napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych oraz olejów roślinnych i tłuszczów. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 199, Finlandia, 2003] 
 

 

4.5.3 Oczyszczanie drugiego stopnia (oczyszczanie biologiczne) 
 

Oczyszczanie ścieków drugiego stopnia, zwane inaczej oczyszczaniem biologicznym, jest skierowane 
na usuwanie biologicznie degradowalnych związków organicznych I zawiesiny z wykorzystaniem 

metod biologicznych. Adsorpcja zanieczyszczeń do wytworzonego osadu organicznego będzie również 

usuwać materiały nie ulegające biodegradacji, np. metale ciężkie. Organiczne azot i fosfor także mogą 

zostać częściowo usunięte ze ścieków. Metody biologicznego oczyszczania ścieków mogą być 

stosowane samodzielnie lub w połączeniu, w zależności od cech ścieków oraz wymagań odbiornika 

ścieków. Gdy są one stosowane w połączeniu szeregowym, technikę nazywa się układem 

wielostopniowym(patrz: rozdział 4.5.3.3.2). 
 

Istnieją zasadniczo trzy rodzaje procesów metabolicznych, tj. procesy aerobowe przy użyciu tlenu 

rozpuszczonego; procesy anaerobowe bez zaopatrzenia w tlen oraz procesy anoksyczne z 

wykorzystaniem biologicznej redukcji nośników tlenu [1, CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Środowiska 

Anglii i Walii, 2000, 65, Niemcy, 2002]. Ten rozdział jest poświęcony technikom, które wykorzystują 

głównie tlenowe i beztlenowe procesy metaboliczne. 
 

Zalety i wady oczyszczania ścieków metodą anaerobową w porównaniu z metodą aerobową 

przedstawia tabela 4.54.  

 
Zalety Wady 

Niewielka produkcja osadu nadmiernego; 
niższe tempo przyrostu osadu oznacza 
mniejsze zapotrzebowanie na substancje 
odżywcze typu makro- lub mikro-elementów 

Bakterie mezofilne, które rozwijają się w temperaturze 
20 - 45 ºC, mogą wymagać zewnętrznego źródła ciepła 

Niskie zużycie energii w związku z brakiem 
napowietrzania 

Niskie tempo wzrostu wymaga utrzymania dobrej 
retencji biomasy 

Na ogół niższe koszty kapitałowe i 
eksploatacyjne na usunięty kg ChZT. Są one 
związane ze zmniejszeniem produkcji 
osadów i niższymi kosztami mieszania 

Wstępne uruchomienie lub faza aklimatyzacji mogą 
trwać długo (nie dla reaktorów z osadem 
granulowanym, np. rozszerzonego złoże osadu 
granulowanego (EGSB), zaszczepionym osadem 
działających urządzeń) 

Produkuje biogaz, który może być 
wykorzystany do wytwarzania ciepła lub 
energii elektrycznej 

Układy beztlenowe są bardziej wrażliwe na wahania 
temperatury, pH, stężenia i obciążenia 
zanieczyszczeniami niż procesy tlenowe  

Małe wymagania przestrzenne Niektóre składniki oczyszczonych ścieków mogą być 

toksyczne lub żrące, np. H2S 
Mogą być łatwo zatrzymywane na dłuższy 
okres i pozostawać w stanie uśpienia 
(przydatne dla sezonowych procesów 
produkcyjnych, np. w przypadku buraków 
cukrowych) 

 

Szczególną zaletą procesu jest powstawanie 
granulek osadu. Pozwala to nie tylko na 
szybką reaktywację po wielomiesięcznych 
przerwach w pracy, ale także sprzedaż 
nadwyżki osadu, np. do 
zaszczepiania/rozruchu nowych oczyszczalni 



 

 

Niektóre substancje, które nie mogą ulec 
rozkładowi za pomocą środków aerobowych, 
ulegają degradacji anaerobowej, np. pektyny 
i betainy 

Mniejsze problem z zapachem, jeśli stosuje 

się właściwe techniki obniżania poziomu 

zanieczyszczeń 

Nie wytwarza się aerozol. Możliwa 

asymilacja FOG (nie dotyczy reaktorów 

UASB) 
 

Tabela 4.54: Zalety i wady oczyszczania ścieków metodą anaerobową w porównaniu z metodą aerobową [1, 

CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 65, Niemcy, 2002] 
 

 

4.5.3.1 Procesy aerobowe (tlenowe) 
 

Procesy aerobowe (tlenowe) są powszechnie stosowane i opłacalne, gdy ścieki łatwo ulegają 

biodegradacji. Mikroorganizmy w zmieszanej cieczy mogą otrzymywać tlen albo z powierzchni albo z 

dyfuzorów zanurzonych w ściekach. Powierzchniowego napowietrzenia dokonuje się za pomocą 

powierzchniowych aeratorów i innych urządzeń mechanicznych. 
 

Zalety i wady oczyszczania ścieków metodami tlenowymi ukazuje tabela 4.55.  
Zalety Wady 

Rozkład na związki nieszkodliwe Duże ilości wyprodukowanego osadu 

Efekt usuwania w aktywnych ciśnieniowo upustach, który może 

przyczyniać się do powstania zapachów lub aerozoli 

Zmniejsza się aktywność bakterii w niskich temperaturach. Niemniej, 

napowietrzanie powierzchni i wpust czystego tlenu mogą być 

wykorzystane do wzmocnienia procesu 

Jeśli oleje i tłuszcze nie zostaną usunięte przed biologiczną obróbką 

aerobową, może powstać utrudnienie w funkcjonowaniu oczyszczalni 

ścieków, ponieważ nie są one łatwo rozkładalne przez bakterie 
 

Tabela 4.55: Zalety i wady oczyszczania ścieków metodą tlenową 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 65, Niemcy, 2002] 

 
4.5.3.1.1 Osad czynny (T10) 
 

Opis 

Technika aktywowanego osadu polega na wytwarzaniu aktywnej masy mikroorganizmów zdolnych do 

stabilizacji tlenowej odpadów. Biomasa zostaje napowietrzona i utrzymana w zawieszeniu wewnątrz 

zbiornika reaktora. Urządzenia mogą korzystać z powietrza, tlenu lub kombinacji tych dwóch. Gdy 

korzystają one z tlenu, nazywane są układami czystego tlenu (patrz: rozdział 4.5.3.1.2). 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT, fosforu i azotu. Jeśli w procesie produkcyjnym stosowane są 

substancje niebezpieczne i niebezpieczne substancje priorytetowe, jego poziomy w ściekach zostają 

zredukowane. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wysokie zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Po upływie określonego czasu przebywania, który może się wahać od kilku godzin do ponad 10 dni, na 

podstawie wskaźnika obciążenia organicznego lub stosunku pokarmu do mikroorganizmów (F/M) 

około 0,1 - 0,15 kg BZT/kg osadu czynnego w mieszaninie ścieków i powietrza (MLSS) dziennie, 

zmieszana zawiesina mikroorganizmów w ściekach jest przekazywana do miejsca sedymentacji (patrz: 

rozdział 4.5.2.5). Hydrauliczny czas retencji lub wiek osadu oraz stosunek F/M mogą się różnić w 

zależności od właściwości ścieków surowych, np. składu, dostępności i rozkładalności substancji 

organicznych, a także wymaganej jakości końcowej ścieków. Na przykład, nitryfikacja zachodzi przy 

niższych wskaźnikach F/M (BZT <0,1 kg/kg MLSS na dzień). Osiadanie kłaczków bakteryjnych 

następuje w części przeznaczonej do sedymentacji. Ściek oczyszczony odpływa przelewem do cieku 



 

 

wodnego. Wytwarza się osad, który najczęściej jest zwracany do zbiornika napowietrzającego. Jednak 

pewną część, tj. nadmierny osad, odrzuca się w celu utrzymania osadu czynnego (MLSS) na rozsądnym 

poziomie, np. 3000 mg/l. 
 

Poziomy dotyczące osadu czynnego w oczyszczalni dla sektora piwowarskiego przedstawia tabela 4.56.  
 

Ładunek ścieków surowych (kg 

ChZT/m3 dziennie) 1,2 – 1,8 

Końcowy poziom BZT (mg/l) 15 – 25 

Osad wytwarzany na kg 

usuniętego BZT (zawiesina/kg) 

 

0,45 – 0,55 

Takie parametry zachowują ważność w zakresie temperatur 

25 - 35 ºC, a zatem nie stosują się zimą 

 

Tabela 4.56: Poziomy dotyczące osadu czynnego w oczyszczalni dla sektora produkcji piwa 
 

Odnotowano wydajność w usuwaniu fosforu rzędu 10 - 25% przy zastosowaniu metody osadu 

aktywowanego. 
 

W sektorze cukrowniczym zgłoszono, że niskie temperatury powietrza i wody zimą obniżają zdolność 

oczyszczania, ponieważ zmniejszona jest aktywność bakteryjna. Jednakże odpadowe ciepło z cukrowni  

zazwyczaj może być wykorzystane do zwiększenia temperatury w obrębie systemu i zwiększenia 

aktywności bakterii. 
 

Najczęstszym problemem związanym z osadem czynnym jest jego puchnięcie (ang. bulking). Termin 

ten jest używany do opisywania osadu biologicznego o niskich właściwościach sedymentacyjnych. 

Ogólnie dzieje się tak ze względu na obecność bakterii nitkowatych i/lub nadmiernej ilości wody 

związanej powiązanej z kłaczkiem biologicznym. Jednym z ważnych i podstawowych punktów 

dotyczącym łączenia się osadów jest to, że lepiej zapobiegać temu zjawisku niż później mu zaradzać. 

Doniesiono, że typowym sposobem radzenia sobie z tym zjawiskiem jest stosowanie substancji 

chemicznych, tj. chlorowania, korzystanie z innych substancji utleniających lub chemicznych środków 

strącania w celu wyeliminowania wszystkich organizmów nitkowatych, które nie są chronione przez 

kłaczki aktywowanego osadu. Te metody nie są podobno wybitnie selektywne i mogą zniszczyć całą 

aktywność biologiczną. 

 

Puchnięciu osadu można zapobiegać poprzez np. zapewnienie optymalnego poziomu dodawanych 

składników odżywczych, minimalizację zarówno uwalniania substancji odżywczych, jak i nadprodukcji 

bakterii nitkowatych. Procedury postępowania w przypadku puchnięcia osadu, jeśli takowe występuje, 

obejmują zmniejszenie ładunku. Obecność amoniaku jako produktu rozkładu stanowi o skali problemu i 

pokazuje, czy jest potrzebna denitryfikacja. Hydrauliczny czas przebywania, wiek osadu i temperatura 

pracy to najważniejsze parametry, które należy rozważyć. Parametry muszą być uzasadnione w 

odniesieniu do najtrudniej degradowalnych substancji organicznych. 
 

Ponadto, zastosowanie osobnego zbiornika/komory zostało uznane za dobre narzędzie zapobiegające i 

kontrolujące wzrost nitkowatych. Jest to wstępna strefa kontaktu, w której połączone zostają ścieki 

pierwotne i osad zwrotny. Metoda selektora dotyczy wybiórczych przyrostów organizmów tworzących 

kłaczki poprzez zapewnienie wysokich wskaźników F/M na kontrolowanym poziomie rozpuszczonego 

tlenu. Czas kontaktu jest krótki, zwykle 10 - 30 minut. Komora anoksyczna, która wymaga obecności 

azotanu w wodzie, jest często opcją dla nitryfikujących układów aktywowanego osadu. Oprócz 

zapewnienia skutecznej kontroli bakterii nitkowatych, komory anoksyczne przynoszą korzyści 

polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na tlen, ponieważ azotan i azot pełnią funkcję utleniającą 

dla substancji organicznych w ściekach oraz zapobiegają zakwaszeniu ścieków. Komory anoksyczne 

mogą być również dość skuteczne w kontrolowaniu wzrostu włókien, gdyż wykorzystują one 

mechanizmy selekcji zarówno kinetycznej, jak i metabolicznej. 
 

W sektorze mleczarskim zjawiska puchnięcia osadów odnotowano w układach osadu czynnego o 

zmiennych obciążeniach i niskich wskaźnikach F/M, np. niewystarczające BZT. Jeżeli nie korzysta się 

z komory anoksycznej, końcowa sedymentacja osadu powinna być zaprojektowana odpowiednio do 

pogorszonych właściwości osiadania osadu.  
 
 



 

 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym. Technika ta może być stosowana w obróbce 

ścieków o wysokim lub niskim BZT, ale ściek o niskim BZT oczyszczać będzie wysoce efektywnie i 

ekonomicznie. Stosowanie tej techniki może być ograniczone ze względu na zapotrzebowanie 

przestrzenne. 
 

Ekonomia 

Technika osadu czynnego stanowi opłacalną obróbkę dla rozpuszczalnej materii organicznej. Lepiej 

jednak, jeśli ścieki z sektora skrobi, o poziomie ChZT przekraczającym 10000 mg/l, nie podlegają 

jedynie oczyszczaniu tlenowemu. 
 

W dziale napojów alkoholowych i bezalkoholowych, ze względu na sezonowe zmiany w ściekach, 

stosowanie tej techniki jest zwykle zwymiarowane z zapasem, z odpowiednio wysokimi kosztami 

inwestycyjnymi i operacyjnymi. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie mięsa, ryb, owoców i warzyw, skrobi, nabiału, sektorach piwowarskim, 

cukrowniczym, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz sektorach olejów roślinnych i 

tłuszczów. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 136, CBMC - Europejski Związek Browarników, 2002, 145, Metcalf & Eddy, 1991, 

199, Finlandia, 2003] 
 
4.5.3.1.2 Systemy oparte na czystym tlenie (T11) 
 

Opis 

Systemy oparte na czystym tlenie stanowią przede wszystkim intensyfikację procesu opartego na 

osadzie czynnym, czyli wpuszczeniu czystego tlenu do istniejącej konwencjonalnej stacji 

napowietrzania. Często podejmuje się ten krok w następstwie zwiększonej lub zmiennej produkcji, 

która spowodowała, że urządzenie napowietrzające stało się nieefektywne w co najmniej części cyklu 

operacyjnego. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT oraz azotu. Zredukowana możliwość wydzielania zapachu, 

gdyż powierzchnia zbiornika napowietrzania jest zasadniczo nienaruszona. Ograniczenie zużycia 

energii. 
 

Dane operacyjne 

W porównaniu z konwencjonalnym osadem czynnym, systemy czystego tlenu mają możliwość 

intensyfikacji procesu poprzez działanie na wyższym poziomie obciążenia osadu czynnego (MLSS). 

Ponadto, technika ta zużywa mniej energii od standardowej metody osadu czynnego. 70% energii ulega 

zmarnowaniu ze względu na azot zajmujący 70% objętości powietrza. 
 

Zastosowanie 

Szerokie zastosowanie w sektorze spożywczym. Tak jak w przypadku nowych instalacji, w sektorze 

spożywczym dokonano wiele unowocześnień. 
 

Ekonomia 

Ponieważ układ działa przy bardzo długim wieku osadu i pobudza oddychanie endogenne, zgodnie z 

czym biomasa sama się pochłania, ma miejsce znaczne obniżenie kosztów utylizacji osadów. Niemniej, 

urządzenia, które używają tlenu zamiast powietrza, charakteryzują się wyższymi kosztami 

operacyjnymi. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Wykorzystanie czystego tlenu poprawia kontrolę oraz wydajność i może zostać stosowane jako 

uzupełnienie istniejących instalacji. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw, nabiału oraz cukrowniczym. 
 



 

 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

 
 
 
4.5.3.1.3 Sekwencyjne reaktory porcjowe (SBR) (T12) 
 

Opis 

SBR jest odmianą technologii osadu czynnego. Działa na zasadzie napełnienia-zrzutu i składa się 

zazwyczaj z dwóch identycznych zbiorników reakcyjnych. Różne etapy procesów osadu aktywowanego 

są prowadzone w ramach tego samego reaktora. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT, fosforu i azotu. 
 

Dane operacyjne 

Proces ten jest bardzo elastyczny, jako że możliwych jest wiele zmian technologicznych w ramach cykli 

operacyjnych, np. zwiększenie denitryfikacji w fazie spoczynku. Standardowo cały okres cyklu wynosi 

około sześciu godzin. Czas potrzebny na każdym etapie procesu może być dostosowany do warunków 

lokalnych. Wreszcie, kolejność procesu jest niezależna od jakichkolwiek dopływów wynikających z 

hydraulicznych wahań u wejścia. W tym sensie, technologia SBR jest prostsza i bardziej niezawodna w 

działaniu, tzn. raczej system napełniania i czerpania niż technologia typowego osadu czynnego. 
 

Jako że napełnianie porcjami prowadzi do tworzenia łatwo osiadającego czynnego osadu, proces ten 

jest odpowiedni dla ścieków przemysłowych, które mają tendencję do puchnięcia osadów 
 

Charakterystyka typowego działania SBR (sekwencyjnych reaktorów porcjowych) jest przedstawiona w 
tabeli 4.57. 

Etap Cel Działanie (napowietrzanie) 

Maksymalna 

ilość 

(%) 

Czas 

trwania 

cyklu  
(%) 

Napełnienie Dodanie substratu Powietrze wprowadzone lub niewprowadzone 25 – 100 25 

Reagowanie Rozkład biologiczny Powietrze wprowadzone lub obieg 100 35 

Osiadanie Oczyszczanie Powietrze niewprowadzone 100 20 

Czerpanie Usunięcie ścieków Powietrze niewprowadzone 35 – 100 15 

Spoczynek* Sedymentacja 
osadów 

Powietrze wprowadzone lub niewprowadzone 25 – 35 5 

* Sedymentacja osadów może wystąpić również na innych etapach. W układach wielo zbiornikowych fazy spoczynku 

wykorzystywana jest w celu zapewnienia czasu napełnienie drugiego zbiornika. Ten etap można pominąć 
 

Tabela 4.57: Charakterystyka typowych SBR (sekwencyjnych reaktorów porcjowych) 

 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego. Wykorzystywanie tej 

techniki może być ograniczone ze względu na zapotrzebowanie przestrzenne. Technika ta może być 

stosowana w oczyszczaniu ścieków o wysokim lub niskim BZT, ale wodę o niskim BZT oczyszczać 

będzie wysoce efektywnie i ekonomicznie. 
 

Ekonomia 

Niższe koszty inwestycyjne i wyższe koszty operacyjne niż w przypadku typowej technologii osadu 

czynnego. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie mięsa, owoców i warzyw, nabiału, olejów roślinnych i tłuszczów oraz 

napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 65, Niemcy, 2002, 145, Metcalf & Eddy, 1991] 
 
 
 



 

 

4.5.3.1.4 Laguny aerobowe (T13) 
 

Opis 

Laguny aerobowe są dużymi, płytkimi zbiornikami ziemnymi, które wykorzystuje się do oczyszczania 

ścieków dzięki procesom naturalnym. Korzystają one z glonów, bakterii, słońca i wiatru. Tlen, oprócz 

tego wytwarzanego przez glony, dostaje się do płynu przez dyfuzję atmosferyczną. Zwykle zawartość 

lagun okresowo się miesza za pomocą pomp lub napowietrzaczów powierzchniowych. 
 

Odmianą laguny aerobowej jest laguna fakultatywna (laguna warstwowa), gdzie stabilizacja dokonuje 

się przez połączenie bakterii aerobowych, anaerobowych i beztlenowców względnych. Tlen może być 

utrzymywany w górnej warstwie laguny fakultatywnej poprzez ponowne napowietrzenie powierzchni. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie poziomów BZT i azotu. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Potencjalna uciążliwość zapachu, zanieczyszczenie podłoża i zanieczyszczenie wód gruntowych. 
 

Dane operacyjne 

Zanotowano, że laguny pozwalają na uśrednianie ścieków w pracy sezonowej zakładu i umożliwiają 
rozwój biocenoz odpowiednich dla długiego czasu zatrzymania ścieków. W zależności od 

charakterystyki gleby, laguny mogą wymagać uszczelnienia, aby uniknąć skażenia wód gruntowych. 
 

W sektorze cukrowniczym zgłoszono, że powierzchnia i głębokość są kluczowymi elementami dla 

wydajności degradacji BZT. Rozpad BZT opiera się na naturalnych procesach, takich jak obieg węgla, 

azotu i siarki, oraz działaniu bakterii. Co więcej, napowietrzanie powierzchni stosowane w tym sektorze 

ma na celu podniesienie wydajności w aktywności bakterii tlenowych w razie potrzeby, np. w niskich 

temperaturach. Dodatkowy tlen jest rozprowadzany do wody za pomocą napędzanych elektrycznie 

"swobodnych" lub "zainstalowanych" unoszących się aeratorów. Od czasu do czasu napowietrzacze 

zasilane wiatrem stosuje się tam, gdzie warunki pogodowe są korzystne. Dostępne są mieszane układy 

wiatrowo-elektryczne. 
 

W winnicach i tłoczniach oliwy z oliwek odnotowano korzystanie z lagun ewaporacyjnych. Ścieki 

zostawia się do odparowania w otwartych basenach na wiele miesięcy. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego. Korzystanie z tej 

techniki może być ograniczone ze względu na zapotrzebowanie przestrzenne. Technika ta może być 

stosowana w obróbce ścieków o wysokim lub niskim BZT, ale ścieki o niskim BZT oczyszczać będzie 

wysoce efektywnie i ekonomicznie. 
 

W sektorze przetwórstwa owoców i warzyw laguny są wykorzystywane pod warunkiem posiadania 

odpowiedniego potencjału, aby zapobiec niekontrolowanemu przepełnieniu i umożliwić kontrolowane 

odprowadzanie ścieków w okresach wysokiego przepływu. 

 

Przykładowe zakłady 

Laguny znajdują zastosowanie w sektorach cukrowniczym, owoców i warzyw, napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych oraz olejów roślinnych i tłuszczów. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 159, CIAA-CEFS, 2003, 199, Finlandia, 2003] 
 
4.5.3.1.5 Złoża zraszane (T14) 
 

Opis 

W procesach aerobowych ze złożem zawieszonym na specjalnym materiale wypełniającym, takich jak 

złoża zraszane, biomasa rośnie jako film na powierzchni wypełniającego nośnika. Ścieki są 

rozprowadzane w taki sposób, aby przepływały równomiernie przez cały przekrój złoża. 
 

Złoże filtracyjne składa się zazwyczaj z różnych rodzajów skał lub z tworzyw sztucznych. Poddawana 

obróbce ciecz jest gromadzona pod medium i przekazywana do osadnika. Stamtąd część cieczy może 

zostać poddana recyklingowi w celu osłabienia siły wpływających ścieków. Odmiany zawierają system 



 

 

podwójnej filtracji przemiennej lub stałej filtracji podwójnej. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT, fosforu i azotu. Jeśli w procesie produkcyjnym stosowane są 

substancje niebezpieczne i niebezpieczne substancje priorytetowe, jego poziomy w ściekach zostają 

zredukowane. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zapach może się okazać uciążliwy. 
 

Dane operacyjne 

Zanotowano, że w sektorze mleczarskim złoża zraszane o wysokiej wydajności są zazwyczaj 

przeznaczone do usuwania 50 - 60% BZT. Dla sprawnego funkcjonowania niezbędne jest, aby 

zminimalizować poziom tłuszczów, olejów i smarów przed wprowadzeniem ich do filtra wysokiej 

wydajności. Po filtracji o wysokim natężeniu przepływu, może wystąpić potrzeba sedymentacji wtórnej, 

w zależności od wymaganych parametrów oczyszczania ścieków. W sektorze napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych tę technikę ocenia się na 70% skuteczności, więc zwykle konieczny jest kolejny etap 

"polerowania", czyli doczyszczania ścieków. 

 
Odnotowano wydajność w usuwaniu fosforu rzędu 8 - 12% przy zastosowaniu metody złoża zraszanego. 

Zastosowanie 

Przeznaczone do ścieków o stosunkowo niskim BZT lub jako etap "polerowania" po procesie z osadem 
czynnym lub filtracji o wysokiej wydajności. Jego zastosowanie w ramach przemysłu spożywczego 
zmniejszyło się ze względu na stosunkowo duży obszar, jakiego wymaga, a także z uwagi na problemy 
operacyjne związane z zatykaniem. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie ryb, nabiału, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz sektorach 

olejów roślinnych i tłuszczów. Niektóre mleczarnie w Wielkiej Brytanii wykorzystują wysoko wydajne 

złoża zraszane. 
 
4.5.3.1.6 Biowieże (T15) 
 

Opis 

Ścieki z przetwórstwa w przemyśle spożywczym często mają zbyt duże stężenie substancji 
organicznych by nawadały się do konwencjonalnych procesów oczyszczania tlenowego. W związku z 

tym, oczyszczanie jest niezbędne w celu zmniejszenia BZT do poziomu dopuszczalnego przed dalszą 

obróbką, np. w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Biowieże lub filtry podczyszczające są 

specjalnie zaprojektowanymi filtrami przepływowymi (patrz: rozdział 4.5.3.1.5), działającymi dla 

wysokiego wskaźnika obciążenia organicznego. Mogą one osiągnąć wysoki poziom usuwania BZT. 
 

Metoda ta wykorzystuje naziemne zbiorniki wypełnione złożem z tworzywa sztucznego o dużej 

powierzchni. Warstwa drobnoustrojów przylega do medium i pobiera materiał organiczny. Ścieki 

często recyrkulowane są przez złoże dla dokonania głębszego oczyszczania. Ścieki z tych urządzeń są 

następnie usuwane do konwencjonalnych procesów biologicznych. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT, fosforu i azotu. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zapach może się okazać uciążliwy. Emisja hałasu. Może powstać zawiesina. 
 

Dane operacyjne 

Wypełnienie złoża wykonane z tworzyw sztucznych, w rodzaju tych stosowanych w biowieżach, ma 

stosunek powierzchni 100 - 240 m2/m3. Doniesiono, że wskaźnik obciążenia 0,5 kg BZT/m
3
/dzień 

osiągnął wynik usunięcia ponad 90%. Wynik do 60% jest możliwy przy obciążeniu 2,5 kg 

BZT/m3/dzień. Mogą wystąpić blokady i niestabilne osady. Hałas może się pojawić w wyniku 

wdmuchiwania powietrza do biowieży. 
 
Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich przemysłach spożywczych dla ścieków o wysokim 



 

 

potencjale organicznym. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Biowieże są skutecznym sposobem ograniczenia BZT do poziomu bliższego domowym ściekom. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 145, Metcalf & Eddy, 1991] 
 
4.5.3.1.7 Złoża obrotowe (RBC) (T16) 
 

Opis 

Złoże obrotowe (ang Rotating Biological Contactor) składa się z szeregu ciasno rozmieszczonych 

okrągłych dysków z polistyrenu lub polichlorku winylu. Dyski są zanurzone w ściekach i powoli się w 

nich obracają. 
 

Podczas działania przyrosty biologiczne przyłączają się do powierzchni dysków i ostatecznie tworzą 

warstwę osadu na całej ich zwilżonej powierzchni. Obrót dysków na przemian wprowadza biomasę w 

kontakt z materiałem organicznym w ściekach, a następnie z powietrzem do adsorpcji tlenu. Obracanie 

jest również mechanizmem usuwającym nadmiar ciał stałych z dysków, tak aby mogły być 

wyprowadzone z jednostki do zbiornika sedymentacyjnego. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT, fosforu, azotu i zawiesiny. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zapach może się okazać uciążliwy. 
 

Dane operacyjne 

Właściwie zaprojektowane, RBS są całkiem niezawodne ze względu na dużą ilość obecnej masy 

biologicznej (niski wskaźnik obciążenia osadu). Ta duża biomasa pozwala im również skuteczniej 

wytrzymać przeciążenia hydrauliczne i organiczne. Stopniowanie w układzie przepływu tłokowego 

eliminuje krótki obieg oraz zwilża osady wstrząsowe. Doniesiono, że może wystąpić zapychanie 

dysków. 

Odnotowano wydajność w usuwaniu fosforu rzędu 8 - 12% przy zastosowaniu metody RBC. 

Zastosowanie 

Szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, np. do redukcji poziomów BZT, fosforu, azotu i 
zawiesiny. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorze przetwórstwa ryb oraz olejów roślinnych i tłuszczów. 
 

Literatura źródłowa 

[145, Metcalf & Eddy, 1991] 
 
4.5.3. Tlenowe filtry biologiczne zalewane (BAFF) oraz biologiczne filtry zanurzane 

(SBAF) (T17) 
 

Opis 

Tlenowe biologiczne filtry zalewane (BAFF) oraz biologiczne filtry zanurzane (SBAF) są 

hybrydowymi zawieszonymi lub przyczepionymi złożami osadu czynnego,, najlepiej opisanymi jako 

urządzenia aktywowanego osadu, które zawierają medium o wysokim stopniu zachowanych odstępów 

w celu zapewnienia warunków do rozwoju bakterii. Przyczyniają się także do fizycznej filtracji pewnej 

ilości w ramach tej samej struktury. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT. 
 

Dane operacyjne 

Czyszczenie złóż odbywa się co około 24 godziny w celu usunięcia nadwyżki biomasy. W związku z 

tym, sedymentacja wtórna nie jest wymagana. Do oczyszczenia wody z czyszczenia złóż potrzebny jest 

obiekt przeznaczony na sedymentację lub flotację. 



 

 

 

Zastosowanie 

Podstawowym zastosowaniem jest etap "polerowania" w oczyszczaniu ścieków komunalnych, jednak 

SBAF jest obecnie coraz częściej stosowane w przemyśle spożywczym. 
 

Ekonomia 

Reaktory BAFF są opisywane jako ekonomiczna technika oczyszczania rozpuszczalnej materii 

organicznej. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw, napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych oraz nabiału. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 
4.5.3.1.9 Filtry aerobowe o wysokiej i bardzo wysokiej wydajności (T18) 
 

Opis 

Filtry aerobowe o wysokiej i bardzo wysokiej wydajności umożliwiają pracę przy większych 

obciążeniach ścieków. Proces wykorzystuje wysoki stopień recyrkulacji osadu czynnego. Powietrze jest 

wprowadzane przez dyszę, zapewniając wysoką siłę ścinającą na bakteriach oraz intensywny stopień 

turbulencji lub utleniania. To owa wysoka siła ścinania, której poddane są bakterie, sprawia, że ten 

proces tak różni się od innych technik tlenowych. Mikroorganizmy przechodzą przez dyszę, w wyniku 

czego w układzie pozostają jedynie bardzo małe bakterie, co jest odmienne w porównaniu do innych 

systemów, w których bakterie nie są poddawane takiemu ścinaniu i gdzie również istnieją wyższe 

formy życia. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Filtry te nie dają ścieków o jakości nadającej się do odprowadzenia do rzek. 
 

Dane operacyjne 

Metody aerobowe o ultra wysokim wskaźniku oferują możliwość obciążenia do 50 - 100 razy 

większego niż konwencjonalna metoda tlenowa. Niemniej, ponieważ nie dają one ścieków o jakości 

nadającej się do odprowadzania do rzeki, wymagany jest drugi etap tlenowy, obciążony bardziej 

typowo. 
 

Zastosowanie 

Szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. 
 

Ekonomia 

Zredukowana inwestycja kapitałowa. 

 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszony rozmiar instalacji oraz mniejsza inwestycja kapitałowa. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie ryb. 
 

4.5.3.2 Procesy anaerobowe (beztlenowe) 
 

W przypadku braku tlenu substancja organiczna jest rozkładana, wytwarzając metan (CH4) jako produkt 
uboczny, wykorzystywany do ogrzewania reaktorów. W standardowych procesach beztlenowych 
reaktory nie są zazwyczaj ogrzewane, ale w procesach beztlenowych o wysokim tempie - reaktory są 
zwykle ogrzewane. W obu przypadkach temperatura reaktora musi być utrzymywana na poziomie 
około 30 - 35 ºC (mezofilne) lub 45 - 50 ºC (termofilne). To czy ciepło jest konieczne, zależy w 
zasadzie od temperatury ścieków surowych [145, Metcalf i Eddy, 1991, 200, CIAA, 2003]. 
 
Chociaż wzrost beztlenowy jest wolniejszy niż w procesie tlenowym, wyższe obciążenie BZT jest 



 

 

osiągalne za pomocą techniki beztlenowej (pod względem KG BZT/m3 objętości reaktora) dla ścieków 

o wysokim stężeniu. Techniki beztlenowe są zwykle wykorzystywane w tych branżach, gdzie 
występuje wysoki poziom rozpuszczalnego i łatwo ulegającego biodegradacji materiału organicznego, a 
stężenia substancji organicznych, wyrażone w ChZT, są zazwyczaj większe niż 1500 - 2000 mg/l. Dla 
przemysłu spożywczego stosowanie beztlenowego rozkładu ścieków jest w dużej mierze ograniczone 
do stosunkowo silnie zanieczyszczonych ścieków, z ChZT od 3000 do 40000 mg/l, np. w sektorach 
cukrowniczym, skrobi, owoców i warzyw oraz napojów alkoholowych. Niedawno odnotowano pewne 
sukcesy w stosowaniu niektórych sposobów beztlenowych dla nawet mniej zanieczyszczonych 
ścieków, z ChZT od 1500 do 3000 mg/l, np. w browarach, mleczarniach, sektorach soków owocowych, 
wód mineralnych i napojów bezalkoholowych [65, Niemcy, 2002]. Tam gdzie mają miejsce znaczne 
wahania w zakresie ilości i siły, np. w ściekach w sektorze owocowo-warzywnym, obróbka ta jest mniej 
wydajna. 
 
Jednym z podstawowych aspektów beztlenowego rozkładu ścieków jest to, że znaczna większość węgla 

organicznego, związanego z napływającym BZT, jest zamieniana w metan, zamiast wykorzystana do 

wzrostu nowych komórek. Odwrotnie jest w przypadku procesów tlenowych, które przekształcają 

większość węgla organicznego w nowe komórki, które w rezultacie tworzą odpadowe, organiczne ciała 

stałe. Te wymagają albo dalszego oczyszczania, albo składowania poza zakładem. Procesy anaerobowe 

wytwarzają znacznie mniej osadu odpadowego. Także metan ma wysoką wartość opałową. Jako taki 

może być ponownie wykorzystany w formie paliwa, np. w innym miejscu instalacji. 
 

Sam system beztlenowy nie byłby w stanie osiągnąć ostatecznej jakości ścieków wystarczającej do 

usunięcia do cieku wodnego. Dlatego też instalacje anaerobowe zwykle wymagają układu aerobowego 

(patrz: rozdział 4.5.3.1). Ten drugi osiąga niższe poziomy bezwzględnego wyzwolenia i usuwa 

siarkowodór, zapewniając, że ściek końcowe są odpowiednio napowietrzone, aby pomóc w rozpadzie 

pozostałego BZT. Energia uzyskana z oczyszczalni beztlenowej może się równać tej zużytej przez 

stację tlenową. W pewnych okolicznościach tlenowe oczyszczanie może przeprowadzać mini 

oczyszczalnia ścieków. Zależeć to będzie od przejmującej oczyszczalni ścieków oraz rachunku 

ekonomicznego opłacalności opłat za oczyszczanie a oczyszczaniem we własnym zakresie. Beztlenowo 

oczyszczone ścieki mogą zostać napowietrzone powierzchniowo w zakładzie przed transferem do 

komunalnej oczyszczalni ścieków. Przeprowadza się to zwykle w zbiorniku odświeżającym ścieki, 

zapewniając dodatni poziom rozpuszczonego tlenu przed wprowadzeniem do komunalnej oczyszczalni 

ścieków. 
 

Bakterie metanowe biorące udział w ostatnim etapie procesu beztlenowego, produkujące metan, należy 

chronić przed nadmierną ilością chlorowców i związków siarki, pH i wahaniami temperatury. W fazie 

zakwaszania przeważać będą inne bakterie. Rozbiją one wiele substancji, które są przyczyną 

problemów. Ze względu na powolny wzrost bakterii nie usuwa się fosforu. Nie występuje nitryfikacja 

ani denitryfikacja, więc azot nie może zostać usunięty drogą obróbki beztlenowej. 
 

Nowoczesne konstrukcje reaktorów zezwalają na wyższe ładunki, zwiększają produkcję biogazu lub 

dają większą stabilność. Od momentu gdy populacje bakteryjne w takich układach zostaną dostosowane 

do ścieków, pojawia się zwiększona stabilność. 
 

Podobny układ mają urządzenia oczyszczalni znajdujące się na terenie zakładu, które opierają swoje 

działanie na reaktorach beztlenowych jako głównym procesie oczyszczania. Są one wyposażone w 

zbiornik gromadzący ścieki lub zbiornik wyrównujący, z którego ścieki są pompowane lub z którego 

ścieki płyną do urządzeń oczyszczania wstępnego. Podstawowe procesy oczyszczania są takie, jak 

opisano w przypadku systemów tlenowych. 
 

Po etapie oczyszczania wstępnego ścieki są przekazywane do dalszego oczyszczania lub zbiornika 

buforowego. Tam są one "uzdatniane", np. przez poprawę pH lub dodanie składników odżywczych, 

zanim zostaną przekazane do reaktora biologicznego. Wczesne reaktory beztlenowe pozwalają na 

zapoczątkowanie pierwszych etapów metabolizmu anaerobowego w zbiorniku buforowym (często 

określanym jako zbiornik zakwaszania). Nowoczesne konstrukcje reaktorów umożliwiają zaistnienie w 

reaktorze wszystkich dróg metabolicznych. Zbiornik uzdatniania jest więc na ogół wymagany tylko w 

przypadku korekty pH czy uzupełnienia w składniki odżywcze. 
 

Oczyszczanie następuje w reaktorze, w wyniku czego dochodzi do produkcji biogazu, który należy 

zebrać. Inne elementy często włączone to zbiornik składowania osadu, wyposażenie przeznaczone do 



 

 

usuwania gazu wentylacyjnego oraz do wstępnego oczyszczania. 
 

Standardowe wyniki dotyczące niektórych technik beztlenowych przedstawia tabela 4.58. 
 
 

Proces Wejście BZT 

(mg/l) 
Hydrauliczny 

czas retencji 

(h) 

Poziom 

substancji 

organicznych 

(kg ChZT/m
3

 

dziennie) 

Usuwanie 

ChZT 

(%) 

Laguny anaerobowe   0,6 – 1  
Procesy kontaktu anaerobowego 1500 – 5000 2 – 14 0,5 – 5,3 75 – 90 

Przymocowane podłoże 10000 – 70000 24 – 48 1 – 15 75 – 85 

Reaktory beztlenowe ze złożem 
zawieszonym (UASB) 

5000 – 15000 4 – 12 2 – 12 
(- 60) 

75 – 85 

Reaktor ze złożem ekspandowanym 5000 – 10000 5 – 10 5 – 30 80 – 85 

Reaktor ze złożem fluidalnym   40 – 60  
Reaktor cyrkulacji wewnętrznej (IC)   31  
 

Tabela 4.58: Typowe procesy i wyniki dla oczyszczania ścieków metodą beztlenową 

[145, Metcalf & Eddy, 1991, 159, CIAA-CEFS, 2003] 
 

 

Niektóre powszechne problemy napotykane w procesach oczyszczania anaerobowego przedstawiono w 

tabeli 4.59. 
 

Problem Możliwe rozwiązanie 

Brak makroskładników 
odżywczych 

Stosunki BZT:N:P utrzymuje się zazwyczaj w proporcji 
500:5:1 

pH pH utrzymuje się na poziomie 6,8 - 7,5 

Temperatura Optymalna temperatura dla bakterii mezofilnych to 
35 – 37 ºC 

Brak mikroskładników 
odżywczych 

Utrzymuje się minimalną ilość mikroskładników 
odżywczych, zwłaszcza dla Fe, Ca, Mg i Zn, w zależności 
od konkretnego zastosowanego procesu 

Fizyczne zablokowanie układu 

przewodów wlotu reaktora 

Niezbędne jest wydajne cedzenie i oczyszczanie wstępne 

Przeciążenie Należy zwrócić uwagę na utrzymanie oryginalnych, 

hydraulicznych wskaźników projektowych w zakresie 

poziomu ciał stałych i organicznych, tak aby nie 

przekraczać zaleceń producenta 
 

Tabela 4.59: Powszechne problemy napotykane w obrębie procesów oczyszczania biologicznego 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000] 

 
4.5.3.2.1 Laguny anaerobowe (T19) 
 

Laguny anaerobowe są podobne do lagun aerobowych (patrz: rozdział 4.5.3.1.4), z tą różnicą, że 

beztlenowe nie podlegają mieszaniu [145, Metcalf i Eddy, 1991]. Mogą one spowodować problemy z 

zapachem, z powodu emisji H2S [208 CIAA-AAC-UFE, 2003]. 
 

W sektorze napojów alkoholowych i bezalkoholowych zgłoszono, że laguny beztlenowe mają więcej 

niż 2 m głębokości. 
 
4.5.3.2.2 Procesy kontaktu anaerobowego (Beztlenowe procesy kontaktowe) (T20) 
 

Opis 

Proces kontaktu anaerobowego można porównać do aerobowego procesu osadu czynnego, ponieważ 
separacja i recyrkulacja biomasy są włączone do projektu. Nieoczyszczone ścieki miesza się z osadem 

recyrkulowanym, a następnie jest to rozkładane w reaktorze uszczelnionym przed dostępem powietrza. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT. 



 

 

 

Dane operacyjne 

W porównaniu z wysoką wydajnością procesów UASB (patrz: rozdział 4.5.3.2.4) i reaktorów o 

ekspandowanym i fluidalnym podłożu (patrz: rozdział 4.5.3.2.7), procesy stabilizacji kontaktowej nie 

wywołują tak wysokiego stężenia biomasy w reaktorze. Dlatego działają przy stosunkowo niższych 

obciążeniach przestrzennych (zwykle do 5 kg ChZT/m³ na dzień). Jednak ich główna zaleta tkwi w 

stosunkowo bezproblemowym działaniu i w szczególności braku problemów z zapychaniem. 
 

Jako że osad beztlenowy wytwarza gaz na zewnątrz reaktora, a objętość gazu nadal rośnie, często 

istnieje potrzeba jednostki odgazowującej między reaktorem metanu a separatorem. Odgazowania 

można dokonać za pomocą próżni, odpędzenia, chłodzenia lub wolno obracających się mieszadeł. 

Funkcja ta umożliwia działanie procesu przy czasie retencji 6 - 14 godzin. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego, gdzie ścieki zawierają rozpuszczalne 

substancje o wysokiej wytrzymałości na degradację. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Technika ta zapewnia stosunkowo bezproblemowe działanie i brak problemów z zatykaniem. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach mięsnym oraz cukrowniczym. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 145, Metcalf & Eddy, 1991] 
 
4.5.3.2.3 Filtry anaerobowe (T21) 
 

Opis 

W filtrze anaerobowym wzrost bakterii beztlenowych zachodzi na materiale złoża. Złoże utrzymuje 

biomasę w obrębie reaktora. Pomaga także w separacji gazu z fazy ciekłej. Układ może działać zarówno 

w dół, jak i w górę. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT oraz stabilizacja odpadów. 
 

Dane operacyjne 

Ponieważ bakterie są utrzymywane na medium i nie podlegają zmyciu przez wodę odpływową, można 

uzyskać średni czas przebywania komórek w osadzie rzędu 100 dni. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do obróbki silnie zanieczyszczonych ścieków o ChZT w wysokości 10000 - 70000 mg/l. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 65, Niemcy, 2002, 145, Metcalf & 

Eddy, 1991] 
 
4.5.3.2.4 Reaktory beztlenowe ze złożem zawieszonym (UASB) (T22) 
 

Opis 

W układzie UASB, ścieki są skierowane ku dołowi reaktora w celu równomiernego rozkładu. Ścieki 

przechodzą przez warstwę naturalnie wytworzonych granulek bakteryjnych, cechujących się 

odpowiednią zdolnością osiadania, tak że nie są one łatwe do wypłukania z układu. Bakterie 

przeprowadzają reakcje, a następnie, naturalna konwekcji unosi mieszaninę gazu, poddanych obróbce 

ścieków i granulek osadu ku szczytowi reaktora. Opatentowane rozwiązania separatora trójfazowego są 

używane do oddzielania ścieków końcowych z substancji stałych (biomasy) i biogazu. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT. 
 

Dane operacyjne 
Doniesiono, że wskaźnik obciążenia wynosi 60 kg ChZT/m

3
/dzień, jednak bardziej powszechnym 



 

 

obciążeniem jest 10 kg ChZT/m
3

 /dzień, o hydraulicznym czasie retencji na poziomie 4 godzin. 
 

Tabela 4.60 ukazuje podane wyniki reaktora UASB w sektorze piwowarskim. 
 

Ładunek wejściowy 

(kg ChZT/m
3

 na dzień) 
5 – 10 

Końcowy poziom ChZT 

(mg/ml) 500 – 1000 

Osad wytwarzany na kg 

usuniętego ChZT 

(zawiesina/kg) 
0,04 – 0,08 

Dalsze oczyszczanie jest konieczne do 

odprowadzenia ścieków o tych stężeniach do 

odbiornika ścieków 

 

Table 4.60: Wyniki reaktora UASB w sektorze piwowarskim 
 

 

Jedną z wad reaktora UASB to wrażliwość techniki na tłuszcze, oleje i smary (oleje i tłuszcze). Poziom 

tłuszczów musi być poniżej 50 mg/l w ściekach, w przeciwnym razie mają one szkodliwy wpływ na ten 

proces. Z drugiej strony, szczególną zaletą procesu jest powstawanie grudek. Pozwala to nie tylko na 

szybką reaktywację po miesięcznych przerwach w pracy, ale także sprzedaż nadwyżki granulatu 

osadowego, np. dla zaszczepienia/rozruchu kolejnego reaktora beztlenowego. 
 

Zastosowanie 

Proces ten nadaje się szczególnie do ścieków o niskiej zawartości substancji stałych i stosunkowo niski 

poziom poziomie ChZT (<2000 mg/l) oraz kiedy dostępna jest mała powierzchnia. Reaktory o złożu 

zawieszonym są obecnie najbardziej rozpowszechnionymi reaktorami w przemyśle spożywczym. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach mięsnym, przetwórstwa owoców i warzyw, piwowarskim, skrobiowym i 

cukierniczym. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 136, CBMC – Europejski Związek Browarników, 

2002, 208, CIAA-AAC-UFE, 2003] 
 
4.5.3.2.5 Reaktory o cyrkulacji wewnętrznej (IC) (T23) 
 

Opis 

Istnieje specjalny układ procesu UASB (patrz: rozdział 4.5.3.2.4), tj. reaktor IC, w którym dwie komory 

reaktora UASB mogą być ułożone jedna na drugiej. Jedna jest wysoko obciążona, a druga nisko 

obciążona. Biogaz zebrany w pierwszym etapie prowadzi do uniesienia gazu, co skutkuje wewnętrzną 

recyrkulacją ścieków i osadu, stąd nazwa procesu. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT. 
 

Dane operacyjne 

Jedną z głównych zalet jest to, że reaktor IC może przejść pewną samoregulację, bez względu na 

różnice w napływach i ładunkach. Wraz ze wzrostem obciążenia, ilość wytwarzanego metanu również 

wzrasta. To zwiększa następnie stopień recyrkulacji, a tym samym rozcieńczenia przychodzącego 

ładunku. Typowe wskaźniki ciężaru dla tego procesu są w zakresie: 

15 - 35 kg ChZT/m³ na dzień. 
 

Zastosowanie 

Szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

 
 



 

 

 
4.5.3.2.6 Reaktory hybrydowe USAB (T24) 
 

Opis 

Proces hybrydowy jest odmianą konwencjonalnego UASB (patrz: rozdział 4.5.3.2.4). Technika składa 

się ze złoża pakietowego powyżej głównej strefy otwartej. Pozwala to na gromadzenie i utrzymanie nie 

występujących w granulacie bakterii, które w typowych reaktorach UASB zostałyby utracone w 

procesie. Niższa strefa osadu działa dokładnie tak samo jak w konwencjonalnym reaktorze UASB. Jest 

ona odpowiedzialna za większość biodegradacji materiałów organicznych. Rolą mikroorganizmów i 

mediów w strefie wypełnienia jest zapewnienie funkcji "polerowania" ścieków, trzymania 

biologicznych ciał stałych w rezerwie oraz zapobieganie wymyciu biomasy z reaktora. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT. 
 

Dane operacyjne 

Hybrydy beztlenowe są układami o wysokim wskaźniku z typowymi wynikami w rejonie 10 - 25 kg 
ChZT/m

3
 dziennie. 

 

Zastosowanie 

Szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

 
4.5.3.2.7 Reaktory ze złożem fluidalnym lub ekspandowanym (T25) 
 

Opis 

Reaktory te są podobne do filtrów beztlenowych (patrz: rozdział 4.5.3.2.3). Jeżeli cząstki i biomasa są 

całkowicie wymieszane, proces ten jest znany jako podłoże fluidalne, a jeżeli częściowo wymieszane - 

jako podłoże ekspandowane. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT oraz stabilizacja odpadów. 

Dane operacyjne 

Do osiągnięcia wysokiej wydajności ilościowo-czasowej 15 - 35 kg ChZT/m
3
 dziennie, niezbędne jest 

wypełnianie reaktorów metanowych na tyle stałą ilością odpowiednio zakwaszonych ścieków bez 

substancji stałych, jak to tylko możliwe. Z tego powodu wszystkie wielko skalowe układy zostały 

zbudowane jako dwuetapowe, tj. z osobnym stadium zakwaszania. 
 
W przypadku reaktora o złożu fluidalnym materiał nośny jest w ciągłym ruchu, a powiększanie złoża 

na poziomie 50% lub więcej. Materiał nośny (zwykle piasek, czasami pumeks lub granulat z tworzywa 

sztucznego) utrzymuje się w stanie zawiesiny poprzez wysokiej wydajności recyrkulację. Recyrkulacja 

musi być wystarczająco silna, aby utrzymać nośnik w zawieszeniu. Należy jednak uważać, aby 

nadmierne krążenie nie spowodowało, że biomasa oderwie się od materiału nośnego. 
 
Reaktor o ekspandowanym złożu zawiera również media pomocnicze. Często są to jedynie piasek lub 

materiały z tworzyw syntetycznych. Lekkie materiały są często używane w celu zminimalizowania 

prędkości oddolnego przepływu, wymaganej do upłynnienia złoża. Rozmiary cząstek są zwykle w 

przedziale 0,3 - 1,0 mm. 
 
Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego ze ściekami o niskim załadunku 

substancji zanieczyszczających, ze średnim ChZT od 1500 do 3600 mg/l. 
 

Przykładowe zakłady 

Wykorzystywane w sektorze cukrowniczym. 

 
Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 65, Niemcy, 2002] 
 
 



 

 

 
4.5.3.2.8  Reaktory z ekspandowanym złożem osadu granulowanego (EGSB) (T26) 
 

Opis 

Reaktory EGSB wykorzystują granulowany osad tego typu w reaktorach UASB (patrz: rozdział 

4.5.3.2.4). Działają jednak przy dużo większej miąższości złoża oraz wyższym tempie wznoszenia 

ścieków. Reaktor recyrkuluje ściek oczyszczony i wyposażony jest w separator trójfazowy (stały, 

ciekły, gazowy). 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie poziomów BZT lub ChZT i azotu. Zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną 

ze względu na wytwarzanie energii w wyniku spalania metanu produkowanego w jednostce 

kogeneracji, np. w destylarni melasy. 
 

Dane operacyjne 

Wymienia się wskaźnik obciążenia do 30 kg ChZT/m
3
 na dzień. Wskaźnik wznoszenia ścieków  

kształtuje się zwykle na poziomie 3 m/h, w porównaniu do 1 m/h dla UASB. Pierwsze stadium 

uruchomienia lub aklimatyzacji nie jest długie dla reaktorów EGSB. 
 
Tabela 4.61 ukazuje wydajność reaktora EGSB w sektorze piwowarskim 
 
 

Ładunek surowych ścieków 

(kg ChZT/m
3

 na dzień) 
15 – 25 

Końcowy poziom ChZT 

(mg/ml) 500 – 1000 

Osad wytwarzany na kg 

usuniętego ChZT 

(zawiesina/kg) 
0,04 – 0,08 

Dalsza obróbka jest konieczna do odprowadzenia 
ścieków o tych stężeniach do wody przyjmującej 
 

Tabela 4.61: Wyniki reaktora EGSB w sektorze piwowarskim 

 

W przykładowej destylarni melasy reaktor EGSB poddaje obróbce zagęszczone opary z jednostki 

kondensacyjnej i odcieki z destylacji lub rektyfikacji. Reaktor zmniejsza ChZT i ładunek azotu w 

połączonym złożu osadu czynnego. Wytwarzany metan spalany jest w elektrociepłowni w celu 

wytworzenia energii elektrycznej i ciepła. Wysoka wydajność reaktora prowadzi do produkcji tylko 

niewielkich ilości nadmiernego osadu aerobowego. W tym przykładzie zagęszczony jest w dekanterze i 

wykorzystywany na cele rolne lub przekazywane do komunalnej oczyszczalni ścieków. 
 

Zastosowanie 

Szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów utylizacji ścieków oraz duża zgodność z limitami ścieków wymaganymi przy 

zrzucie do oczyszczalni miejskich. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach cukrowniczym, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz piwowarskim. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 136, CBMC - Europejski Związek Browarników, 2002] 
 

 

4.5.3.3 Procesy tlenowo-beztlenowe 
 

4.5.3.3.1 Bioreaktory membranowe (MBR) (T27) 
 

Opis 

MBR jest odmianą konwencjonalnego osadu czynnego, stąd wiele modułów membranowych, lub 

pakietów, jest umieszczonych w obrębie zbiornika reaktora. Po biologicznego oczyszczaniu 

wymieszany ściek jest pompowany pod statycznym ciśnieniem do jednostki membranowej. Tam ciała 



 

 

stałe i ciecz zostają odizolowane, odprowadzana jest ściek oczyszczony, a skoncentrowana, 

wymieszana ciecz z osadem jest pompowana z powrotem do reaktora biologicznego. MBR może 

pracować zarówno w trybie tlenowym lub beztlenowym, zwiększając tym samym zakres 

odpowiednich substancji chemicznych, np. używanych do oczyszczania membranowego w obróbce 

biologicznej ścieków. 
 
Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy BZT lub ChZT. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Większe zużycie energii niż w przypadku konwencjonalnego osadu aktywowanego oraz dodatkowa 

produkcja wody odpadowej w przypadku gdy dochodzi do zanieczyszczenia membran. 
 

Dane operacyjne 

MBR stosowane jest dla szerokiego zakresu obciążenia ściekami, ale może osiągnąć wyższy poziom 

oczyszczania na wiele sposobów, tj. wzrost ciśnienia statycznego zwiększa ilość rozpuszczonego tlenu, 

w ten sposób wspomagając przepływ masy; przy użyciu tlenu zamiast powietrza i przy użyciu układu 

wielostopniowego w celu zoptymalizowania procesu. Przy zastosowaniu do olejów i tłuszczów stężenia 

w ściekach mogą zostać zredukowane poniżej 15 mg/l. 
 

MBR zapewnia wysoką wydajność w separacji biomasy, pozwalając, by jej stężenie w obrębie reaktora 

było do dziesięciu razy większe niż to zwykle osiągalne w tradycyjnym systemie zawieszonego złoża. 

W przypadku korzystania z MBR sedymentacja wtórna nie jest wymagana i można osiągnąć bardzo 

szerokie poziomy MLSS, tj. 12 - 17000 mg/l. Rysunek 4.39 przedstawia uproszczony, technologiczny 

schemat przepływu w przypadku MBR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zużycie energii do pompowania może się okazać znacznie wyższe niż w przypadku tradycyjnej metody 
osadu czynnego. Może być jednak zminimalizowane poprzez zastosowanie grawitacyjnego napływu 
ścieków. Przykładowa mleczarnia w Irlandii poddaje obróbce 9000 m

3
/d ścieków aż do osiągnięcia 

wysokich standardów odprowadzanej do lokalnego cieku wody, przy zastosowaniu napływu 
grawitacyjnego, aby proces był nisko energetyczny. 
 

Zanieczyszczanie membran może stanowić poważny problem. Napowietrzanie i płukanie są 

wykorzystywane jako próby ograniczania tego problemu, który może doprowadzić do produkcji 

dodatkowych ścieków. Flotacja sprężonym powietrzem (DAF) (patrz: rozdział 4.5.2.6) jest stosowana 

do płukania i czyszczenia powierzchni membrany, aby zapobiec zanieczyszczeniom biologicznym. 
 

Zastosowanie 

MBR nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego. Technika ta 



 

 

odznacza się małym zapotrzebowaniem na przestrzeń. Technika jest idealna dla ścieków o większym 

obciążeniu organicznym i mniejszej objętości. Jest to szczególnie atrakcyjne w sytuacjach, gdy 

wymagany jest długi czas retencji dla ciał stałych w celu uzyskania koniecznego rozkładu 

biologicznego polutantów. Ponadto, oczyszczać za pomocą MBR można ścieki zawierające związki 

trudno rozkładalne, np. fenole, pestycydy, herbicydy i chlorowane rozpuszczalniki, oraz mocne 

zanieczyszczenia organiczne. 
 

Ekonomia 

Wysokie koszty operacyjne. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw, nabiału oraz napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych. Znajduje się również w fazie rozwoju w sektorze skrobi. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 155, UBC Inżynieria Wodna i Lądowa, 2003, 250, 

Wielka Brytania TWG, 2004] 
 

 
4.5.3.3.2 Systemy wielostopniowe (T28) 
 

Opis 

Różne procesy oczyszczania tlenowego i beztlenowego ścieków mogą być stosowane samodzielnie lub 

w połączeniu. Gdy są one stosowane w połączeniu szeregowym, technikę nazywa się układami 

wielostopniowymi. Oczyszczanie ścieków odbywa się kolejno w poszczególnych etapach, które są 

oddzielone od siebie za pomocą oddzielnych obiegów osadu. 
 
Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie poziomów BZT lub ChZT oraz wtórne użycie wody. 
 

Dane operacyjne 

Następujące kombinacje procesowe są powszechnie stosowane w obróbce tlenowej: 
 

 • osad czynny/osad czynny 

 • złoże zraszane/złoże zraszane 

 • złoże zraszane/osad czynny 

 • osad czynny/złoże zraszane 

 • laguny/osad czynny 

 • laguny/złoże zraszane. 
 

W sektorach mięsnym, owocowo-warzywnym oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych mogą 

być wykorzystywane dwustopniowy system biologiczny, beztlenowy, a następnie tlenowy. Celem jest 

osiągnięcie takiej jakości ścieków, by nadawały się do ponownego wykorzystania lub odprowadzenia 

do cieku wodnego. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w przemyśle spożywczym dla ścieków o wysokim potencjale. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie mięsa, owoców i warzyw, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 

olejów roślinnych i tłuszczów oraz skrobiowym. 
 

 

4.5.4 Oczyszczanie trzeciego stopnia 
 

Po obróbce drugiego stopnia dalsze oczyszczanie może być konieczne albo w celu umożliwienia 

ponownego wykorzystania wody jako wody technologicznej czy niskiej jakości wody do mycia, albo w 

celu spełnienia wymogów odprowadzenia do odbiornika. Obróbka trzeciego stopnia odnosi się do 

procesu, który jest uważany za stadium "polerowania", aż do metod dezynfekcji i sterylizacji. 
 

W tym dokumencie trzeci stopień oczyszczania oznacza zaawansowaną obróbkę ścieków w celu 

usunięcia składników o szczególnym znaczeniu, w tym amoniaku, roślinnych substancji odżywczych, 



 

 

substancji niebezpiecznych i niebezpiecznych substancji priorytetowych, pozostałości zawiesiny lub 

materiałów organicznych. 
 

Roślinne substancje odżywcze, czyli azot i fosfor, muszą zostać usunięte przed odprowadzeniem do 

wód powierzchniowych w obszarach wrażliwych na eutrofizację [209, KE, 1991]. Przy wyborze 

właściwej strategii ograniczania składników biogennych ważne jest, aby ocenić: 
 

 • profil nie oczyszczonych ścieków 

 • rodzaj oczyszczalni, która ma być wykorzystana 

 • stopień ograniczenia składników biogennych 

 • potrzeba sezonowego lub całorocznego usuwania składników odżywczych. 
 

 

4.5.4.1   Biologiczna nitryfikacja lub denitryfikacja (T29) 
 

Opis 

Technika ta jest odmianą technologii osadu czynnego. W tym rozdziale opisane są cztery rodzaje 

procesów. 
 

W mającej pierwszeństwo denitryfikacji wpływające ścieki najpierw docierają do komory 
denitryfikacji. NH4-N przechodzi nie zmieniony przez komorę, natomiast organiczny N jest częściowo 
hydrolizowany do NH4-N. W kolejnej komorze nitryfikacyjnej hydroliza zostaje ukończona, a w 
szczególności nitryfikowany jest amoniak. Utworzony azotan jest transportowany przez recyrkulowany 
osad, a także za pośrednictwem intensywnej recyrkulacji od wyjścia z komory nitryfikacji do zbiornika 
denitryfikacji, gdzie zostaje on zredukowany do azotu. 
 
W systemie z jednoczesną (symultaniczną) denitryfikacją strefy aerobowa i anoksyczna tworzone są 

na ukierunkowanej podstawie przez kontrolę dostaw tlenu do komory. Jednoczesne sposoby 

denitryfikacji są w większości zaprojektowane jako komory cyrkulacji lub komory karuzelowe. 

 

W przypadku denitryfikacji okresowej całkowicie poddane mieszaniu komory z osadem czynnym są 

cyklicznie napowietrzane. W komorze osadu czynnego odbywają się kolejno w tym samym zbiorniku 

procesy tlenowe i anoksyczne. Zasięg nitryfikacji i denitryfikacji może być w znacznym stopniu 

dostosowany do warunków na wejściu ścieków poprzez zmianę czasu pracy. 
 
W przypadku denitryfikacji kaskadowej kilka przegród komory, składającej się z części 

anoksemicznych i aerobowych (poprzedzających denitryfikację), jest ułożonych w szeregu bez 

natychmiastowej sedymentacji. Nie oczyszczone ścieki wprowadza się na pierwszą kaskadę w celu 

zapewnienia optymalnego wykorzystania substratu obecnego w ściekach. Recyrkulacja osadu jest 

wprowadzana do pierwszej komory. Tutaj nie ma potrzeby wewnętrznej recyrkulacji w obrębie 

poszczególnych etapów. 
 
Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie poziomu azotu i oszczędność energii. 
 

Dane operacyjne 

Technika ta ma duży potencjał w zakresie skuteczności usuwania, wysoką stabilność i niezawodność 

procesu, stosunkowo łatwy sposób sterowania procesami i wymaganiami przestrzennymi. 
 

W sektorze skrobiowym mówi się, że reakcje nitryfikacji i denitryfikacji występują w warunkach 

anoksycznych. Można je uzyskać za pomocą sekwencyjnego napowietrzania zbiornika osadu czynnego 

lub w wydzielonej strefie anoksycznej. Usunięcie azotu odbywa się dzięki poprzedzającej 

denitryfikacji. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego, gdzie ścieki zawierają azot. 
 

Ekonomia 

Umiarkowane koszty. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach przetwórstwa owoców i warzyw oraz skrobiowym. 



 

 

 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 65, Niemcy, 2002, 145, Metcalf & Eddy, 1991] 
 

 

4.5.4.2 Usuwanie amoniaku (T30) 
 

Opis 

Oprócz procesów biologicznych wiele procesów fizyko-chemicznych jest dostępnych w celu 

oczyszczenia strumieni ścieków z azotu. W przemyśle spożywczym kondensat zawierający wysokie 

stężenie amoniaku może zostać usunięty (odpędzony) metodą dwuetapową. System składa się z kolumn 

desorpcyjnej i absorpcyjnej, które są wypełnione materiałem pakietowym złoża w celu zwiększenia 

obszaru wzajemnego oddziaływania wody z powietrzem. 
 

Do kolumny desorpcji zostaje wprowadzony od góry zalkalizowany kondensat w celu przesunięcia 
równowagi NH4+- NH3 w kierunku NH3, która w następstwie opada w obrębie kolumny. Jednocześnie 
zostaje wprowadzone powietrze u podstawy kolumny. W procesie przeciwnym do przepływu 
przeniesienie amoniaku, w związku z tym, odbywa się między fazą wodną a gazową. 
 
Następnie, powietrze wzbogacone amoniakiem jest przenoszone do kolumny adsorpcyjnej. Tam 

usunięcie amoniaku z powietrza odpędowego jest dokonywane za pomocą kwaśnego roztworu, około 

40%, siarczanu amonu, będącego w obiegu w kolumnie desorpcji. Oczyszczone z amoniaku powietrze 

w końcu jest ponownie wykorzystane do odpędu azotu. 
 
Kondensat, który ma niską zawartość azotu po odpędzeniu, jest w części ponownie wykorzystywany 

jako woda użytkowa. Nadwyżkę kondensatu przekazuje się do tlenowego oczyszczania biologicznego. 

Technikę streszczono na rysunku 4.40. 
 
 

 

Rysunek 4.40: Proces usuwania amoniaku 
 

Korzyści dla środowiska 
Zmniejszenie poziomów azotu. Mniej wygenerowanych odpadów, tzn. roztwór siarczanu amonu  
((NH4)2SO4) powstały w trakcie tego procesu może być wykorzystany jako płynny nawóz lub 
niebiałkowe źródło azotu do karmienia bydła. Ponowne wykorzystanie wody jako wody użytkowej, tj. 
wtórne wykorzystanie kondensatu o niskiej zawartości amonu. 
 
 
 



 

 

Dane operacyjne 

Przy odpływie można osiągnąć stężeniu amonu <2 mg/l. Odpowiada to poziomowi wydajności około 

99%. 
 

Przykładowe parametry projektowe dla usuwania amoniaku z kondensatu wytwarzanego w przemyśle 

cukrowniczym prezentuje tabela 4.62.  
 

Parametry Jednostki Wartoś

ć Przepływ wody m³/h 400 

Stężenie amoniaku w kondensacie mg/l 150 

Stężenie amonu w wypływie (w 
temperaturze 55 °C) 

mg/l 1,7 

Zużycie energii Nm³/h 320000 

Zużycie energii kW 300 
 

Tabela 4.62: Parametry projektowe dla usuwania amoniaku ze ścieków przemysłowych (kondensatu) 

zawierających cukier 
 

Zastosowanie 

Z technicznego punktu widzenia, proces usuwania amoniaku sprawdził się dla strumieni ścieków o 

wysokich stężeniach amoniaku. 
 

Ekonomia 

Kondensat o niskiej zawartości amonu i roztwór siarczanu amonu mogą zostać ponownie 

wykorzystane. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Stężenie amoniaku w ściekach jest zazwyczaj regulowane ze względu na toksyczny wpływ na 

ekosystem wód przyjmujących ścieki. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 

4.5.4.3 Usuwanie fosforu metodami biologicznymi (T31) 
 

Opis 

Ścieki z przemysłu spożywczego mogą zawierać duże ilości fosforu, jeśli stosowane środki czyszczące 

zawierają fosforany. 10 - 25% fosforu wprowadzanego do układu może być usunięte w trakcie 

oczyszczania pierwszego lub drugiego stopnia. Jeśli konieczna jest dalsza obróbka, stosuje się także 

metody biologiczne. Metody te polegają na wywieraniu ciśnienia na mikroorganizmy osadu, tak aby 

pochłaniały więcej fosforu, niż jest to wymagane dla normalnego rozwoju komórek. W tym rozdziale 

opisane są dwa rodzaje uzdatniania biologicznego. 
 

Prawnie zastrzeżony proces beztlenowy/tlenowy (A/O), stosowany do usuwania fosforu w strumieniu 

głównym, jest wykorzystywany do łączonego utleniania węgla i usuwania fosforu ze ścieków. Proces 

ten jest jednoosadowym systemem wzrostu, który po kolei łączy części beztlenowe i tlenowe. 
 
W zastrzeżonym prawnie procesie odpędowym "phostrip" usuwającym fosfor ze strumieni 

pobocznych, część recyrkulowanego osadu czynnego jest zawracana do zbiornika beztlenowego 

usuwania fosforu. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy fosforu oraz BZT lub ChZT. 
 

Dane operacyjne 

Efektywność w usuwaniu fosforu dla różnych metod oczyszczania ścieków przedstawia tabela 4.63.  

 

 

 
 



 

 

Działanie lub proces oczyszczania 

Usuwanie fosforu 

wprowadzanego do 

systemu (%) 

Oczyszczanie wstępne 10 – 20 

Wytrącanie (patrz: rozdział 4.5.2.9) 70 – 90 

Osad czynny (patrz: rozdział 4.5.3.1.1) 10 – 25 

Filtr przepływowy (patrz: rozdział 4.5.3.1.5) 8 – 12 

RBC (patrz: rozdział 4.5.3.1.7) 8 – 12 

Biologiczne usuwanie fosforu 70 – 90 

Adsorpcja węglem aktywnym (patrz: rozdział 4.5.4.4) 10 – 30 

Filtracja (patrz: rozdział 4.5.4.5) 20 – 50 

Osmoza odwrócona (RO) (patrz: rozdział 4.5.4.6) 90 – 100 
 

Tabela 4.63: Efektywność usuwania fosforu w różnych metodach oczyszczania ścieków 
 

Oczyszczanie biologiczne ocenia się jako trudniejsze do przeprowadzenia niż wytrącanie. 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego, gdzie woda odpływowa 

zawiera fosfor. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach przetwórstwa owoców i warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 145, Metcalf & Eddy, 1991] 

 

4.5.4.4 Usuwanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (T32) 

Opis 

W ściekach mogą wystąpić rozpuszczalniki organiczne, pozostałości pestycydów i toksyczne 

chemikalia organiczne i nieorganiczne. Dyrektywa 76/464/EWG [206, KE, 1976] w sprawie 

zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 

środowiska wodnego oraz dyrektywy pochodne ustanowiły Listę I "szczególnie niebezpiecznych" i 

Listę II "mniej niebezpiecznych" grup substancji na podstawie toksyczności substancji chemicznych, 

trwałości i bioakumulacji. Dyrektywa 2000/60/KE [207, KE, 2000] w sprawie polityki wodnej jest 

ukierunkowana na wyeliminowanie priorytetowych substancji niebezpiecznych. Dyrektywa stanowi, 

że zanieczyszczanie wywołane przez wypływ, emisję lub utratę priorytetowych substancji 

niebezpiecznych powinno ustać lub być stopniowo eliminowane. Parlament Europejski oraz Rada, na 

wniosek Komisji, porozumiały się w sprawie substancji, którymi należy się zająć w pierwszej 

kolejności oraz w sprawie konkretnych środków, które powinny być podejmowane dla przeciwdziałania 

zanieczyszczaniu wód tymi substancjami. 
 
Usunięcie wielu z tych substancji może być realizowane poprzez odpowiednie stosowanie niektórych 

zabiegów, takich jak sedymentacja (patrz: rozdział 4.5.2.5), wytrącanie (patrz: rozdział 4.5.2.9), filtracja 

(patrz: rozdział 4.5.4.5) czy filtracja membranowa (patrz: rozdział 4.5.4.6). Dalsze usuwanie może się 

odbywać za pomocą obróbki trzeciego stopnia, takiej jak adsorpcja węglem aktywnym czy utlenianie 

chemiczne. 
 

Adsorpcja na węglu aktywnym jest zaawansowaną metodą oczyszczania ścieków. Filtry o 

granulowanym medium są powszechnie wykorzystywane na dalszym etapie w kontaktorach węgla 

aktywowanego do usunięcia rozpuszczalnych substancji organicznych, związanych z zawiesiną 

obecnych w wypływie drugiego stopnia. Wykorzystywany jest zarówno węgiel granulowany, jak i 

sproszkowany i wydaje się, że wykazuje małe powinowactwo do biegunowych związków organicznych 

o niskiej masie cząsteczkowej. Ziarnisty węgiel aktywowany działa na zasadzie adsorpcji substancji 

zanieczyszczających oraz w granulkach węgla. Tego typu media filtracyjne są także używane do 

usuwania niektórych substancji chemicznych, smaków i zapachów. 
 
Utlenianie chemiczne można stosować do usuwania amoniaku, w celu zmniejszenia stężenia 

pozostałości organicznych, a także redukcji treści bakteryjnej i wirusowej w ściekach. Wykorzystywane 



 

 

utleniacze to m.in. chlor, dwutlenek chloru i ozon. 
 
Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy substancji niebezpiecznych i niebezpiecznych substancji priorytetowych, BZT 

lub ChZT oraz fosforu. Dezynfekcja ścieków, jeśli stosowana jest oksydacja chemiczna. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wytwarzanie odpadów. 
 

Dane operacyjne 

Podczas wdrażania adsorpcji na węglu aktywnym, duże stężenie napływających zawiesin przyczyni 

się do powstania osadów na granulkach węgla. Pociągnie to za sobą stratę ciśnienia, tworzenie się 

kanałów przepływowych lub blokad oraz utratę zdolności adsorpcji. Brak stałości pH, temperatura i 

natężenie przepływu także mogą mieć wpływ na wydajność kontaktorów węgla. 

Przy adsorpcji na węglu aktywnym odnotowano efektywność usuwania fosforu na poziomie 10 - 30%. 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego, gdzie ścieki 
zawierają substancje niebezpieczne i niebezpieczne substancje priorytetowe. 
 

Ekonomia 

Wysokie koszty energetyczne. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zgodność z ustawodawstwem. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw oraz napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 145, Metcalf & Eddy, 1991, 206, KE, 1976, 207, KE, 2000] 

 

4.5.4.5 Filtrowanie (T33) 
 

Opis 

Filtracja, np. filtracja powolna, szybka, filtracja z głębokim podłożem, powierzchniowa (mikro-

cedzenie), biofiltracja i filtracja koagulacyjna mogą być stosowane jako etap "polerujący" w celu 

usunięcia ciał stałych. W przeciwieństwie do sedymentacji (patrz: rozdział 4.5.2.5) lub DAF (patrz: 

rozdział 4.5.2.6), filtrowanie nie wymaga żadnej różnicy gęstości pomiędzy cząstkami a cieczą. 

Separacja cząstek i cieczy jest spowodowana różnicą ciśnień między obiema stronami filtra, co pozwala 

na przejście przez niego wody. W ten sposób cząstki są przytrzymywane przez medium filtrujące. 
 

Rozróżniamy filtry grawitacyjne lub ciśnieniowe. W zależności od rodzaju substancji stałych, stosuje 

się piasek lub medium podwójne (piasek lub antracyt). Obecnie istnieje szereg stale 

samoczyszczących się filtrów piaskowych, które wykazały niezwykłą skuteczność w "polerowaniu" 

zawiesin ze ścieków końcowych. 
 
Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy zawiesiny oraz fosforu. 
 

Dane operacyjne 

Odnotowano stosowanie filtrów piaskowych w branży piwowarskiej w celu spełnienia bardziej 

rygorystycznych wymogów co do ścieków niż 15 mg/l BZT i 20 - 30 mg/l zawiesiny. Filtry piaskowe 

są stosowane do usuwania zawiesin ciał stałych, jako że rozpuszczalne BZT jest bardzo niskie po 

wydłużonym oczyszczaniu aerobowym. 

W przypadku filtracji odnotowano efektywność usuwania fosforu na poziomie 20 - 50%. 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego w celu osiągnięcia 



 

 

niższych poziomów emitowanych zawiesin. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach mięsnym, owoców i warzyw, napojów oraz olejów roślinnych i tłuszczów. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 65, Niemcy, 2002, 136, CBMC - 

Europejski Związek Browarników, 2002] 
 

 

4.5.4.6 Filtracja membranowa (T34) 
 

Opis 

Procesy filtracji membranowej oparte są na zastosowaniu napędzanej ciśnieniem membrany 
półprzepuszczalnej w celu przeprowadzenia wybiórczej separacji. Zakres filtracji jest określany 

wielkością otworów filtracyjnych. Rozmiar otworów membrany jest stosunkowo duży, jeżeli 

usuwane są zawiesiny lub wytrącone osady, albo bardzo mały, jeśli usuwa się sole nieorganiczne 

czy cząsteczki organiczne. Podczas pracy ciecz filtrowana przepływa przez powierzchnię 

membrany, czysta woda przenika przez nią, a substancje zanieczyszczające oraz część cieczy 

pozostają w roztworze. Oczyszczone ścieki nazywane są permeatem lub filtratem, podczas gdy 

zatrzymany na powierzchni filtrującej strumień zawierający zanieczyszczenia to "koncentrat, 

solanka lub retentat". 
 

Mikrofiltracja o przepływie krzyżowym (CFM)opiera się na użyciu membran o wielkości 

otworów między 0,1 a 1,0 μ. Strumień zasilający nie wymaga obróbki wstępnej, podczas gdy 

membrana jest stosunkowo odporna na zanieczyszczanie i łatwa w czyszczeniu. 
 
Ultrafiltracja (UF) jest podobna do CFM, ale membrany UF mają mniejsze pory - 0,001 - 0,02 

μ. Najmniejszy rozmiar otworów membrany UF ma zdolność odrzucenia cząsteczek o średnicy 

większej niż 1 nm lub nominalnej masie cząsteczkowej większej niż 2000. Konieczne może się 

okazać uzdatnianie pierwszego stopnia, aby zapobiec zanieczyszczeniu membrany. Dla 

większości urządzeń UF wprowadzenie adsorbentów lub flokulantów do strumienia zasilającego 

nie jest zalecane, ponieważ mogą one zatkać moduł membrany. 

 

Filtracja na zasadzie odwróconej osmozy (RO) ma zdolność odrzucania rozpuszczonych 

cząsteczek organicznych i nieorganicznych. Woda jest oddzielana od rozpuszczonych soli dzięki 

filtrowaniu przez membranę półprzepuszczalną, przy ciśnieniu większym niż ciśnienie 

osmotyczne spowodowane solami. Zaletą RO jest to, że rozpuszczone substancje organiczne są 

oddzielane mniej selektywne niż w innych technologiach. Oczyszczony roztwór przenika przez 

membranę. 
 
Nanofiltracja (NF) jest stosunkowo nową techniką łączącą cechy UF i RO przy wysokiej 

selektywności. Jej nazwa pochodzi od przybliżonej wielkości granicznej nanometrów, czy też 

dokładniej - masy molowej 200 - 1000 g/mol. Osiąga się to za pomocą szczególnych membran 

nanofiltracyjnych, które nadal mają otwory o określonym rozmiarze. Ich retencja jednak zależy 

od ładunku elektrostatycznego cząsteczek, które mają zostać rozdzielone. Membrany 

charakteryzują się selektywną przepuszczalnością minerałów, tzn. wysoką przepuszczalnością 

jednowartościowych kationów i anionów, a także niższą dla kationów dwuwartościowych. 

Procesy nanofiltracyjne są przeprowadzane przy średnim ciśnieniu w zakresie 1 - 5 MPa. 
 
Elektrodializa umożliwia rozdzielenie jonów za pomocą pola elektrycznego jako siły napędowej, 

w przeciwieństwie do siły hydraulicznej. Membrany są dostosowane do zamieniania ich w 

jonoselektywne (dla kationów i anionów). Do uzupełnienia jednostki elektrodializy potrzebnych 

jest wiele komórek Chemicznemu wytrącaniu się soli na powierzchni membrany oraz zatykaniu 

przez pozostałości koloidów organicznych można zapobiegać za pomocą obróbki wstępnej 

ścieków, z użyciem węgla aktywnego lub chemicznego wytrącania czy innej filtracji 

multimedialnej. 
 
Korzyści dla środowiska 

Poziomy zawiesin, substancji koloidalnych i rozpuszczonych ulegają redukcji. Również poziom 

fosforu zostaje ograniczony za pomocą RO. Stężenie strumieni wody odpadowej w celu 



 

 

zmniejszenia ilości przed dalszą obróbką lub usunięciem, np. możliwe stężenie rozcieńczonych 

odpadów do poziomu nadającego się do ponownego użycia. Możliwe jest odzyskanie drogich 

składników do ponownego wykorzystania lub zwrotu czy sprzedaży dostawcom na miejscu lub 

gdzie indziej. Odzyskanie składników lub materiałów u źródła. Odzysk wody do ponownego 

użytku. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Może dojść do generacji dodatkowych ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Mogą wystąpić problemy z powodu zanieczyszczenia membran i polaryzacji żelu. Ponieważ wskaźniki 

przepływu strumienia przez membrany są stosunkowo niskie, w celu odzyskania materiału wymagana 

jest znaczna powierzchnia membrany. 
 

Korzystanie z UF może przynieść do 90 - 95% odzysku cieczy filtrowanej w postaci wytworzonej 

wody. Odnotowano wydajność rzędu 90 - 100% w usuwaniu fosforu przy zastosowaniu metody RO. 
 

Membrany RO są bardzo podatne na zanieczyszczenie i mogą wymagać oczyszczania pierwszego 

stopnia. Utleniacze, które mogą oddziaływać na membranę oraz cząstki, np. oleje, smary i inne 

materiały tworzące film lub przyczepiające się do formy, muszą zostać usunięte przy pierwszej 

obróbce. W przeciwnym razie membrany będzie trzeba poddawać częstemu czyszczeniu. Strumienie 

produkcyjne z RO są zwykle bardzo wysokiej jakości i nadają się do ponownego wykorzystania w 

procesie. Typową praktyką jest usuwanie strumienia odrzucanego (retentatu) lub zastosowanie 

odpowiedniej obróbki wobec skoncentrowanej solanki. Stopień odzysku retentatu oraz ciśnienie 

robocze urządzenia zależą od rodzaju rozpuszczonych substancji stałych i ich stężenia. 
 

Zastosowanie 

Technika CMF ma zastosowanie w usuwaniu bakterii i zanieczyszczeń ze strumieni zaopatrujących, ale 
nie w skutecznej obróbce pestycydów, chyba że aktywne składniki są względnie nierozpuszczalne lub 

związane z zawiesiną. CMF stosowany jest w Wielkiej Brytanii do usuwania metali ciężkich ze 

ścieków przemysłowych. 
 

Zastosowanie UF obejmuje usunięcie oleju ze ścieków i usunięcie mętności z kolorowych koloidów. 

Odnotowano stosowanie UF w sektorze rybnym w celu oczyszczenia ścieków po mielonym mięsie z 

ryb, jednak metoda ta nie wydaje się opłacalna do oddzielania protein ze ścieków mączki rybnej. 

 

RO jest używany do usuwania metali ciężkich i pestycydów, których aktywny składnik masy 

cząsteczkowej jest większy niż 200. 
 

Ekonomia 

Koszty operacyjne związane ze stosowaniem i czyszczeniem membran mogą być bardzo wysokie. 

Wysokie są także koszty energetyczne. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie mięsa, ryb, owoców i warzyw, napojów alkoholowych i bezalkoholowych 

oraz sektorach olejów roślinnych i tłuszczów. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 87, Ullmann, 2001, 134, AWARENET, 2002, 145, 

Metcalf & Eddy, 1991] 
 

 

4.5.4.7 Biologiczne filtry nitryfikacyjne (T35) 
 

Amoniak ulega zwykle usunięciu podczas biologicznego oczyszczania drugiego stopnia przez 

dopuszczenie dłuższego czasu osiadania w celu ułatwienia rozmnażania się bakterii nitryfikacyjnych. 

Niemniej, powszechne jest również instalowanie oddzielnych biologicznych filtrów nitryfikacyjnych 

trzeciego stopnia. Są to zwykle odmiany filtrów aerobowych o standardowym lub wysokim poziomie 

przesączania. Po nich można zastosować urządzenia osadu czynnego lub złoża zawieszone. 
 

 
 



 

 

4.5.4.8 Dezynfekcja i sterylizacja (T36) 
 

Techniki dezynfekcji i sterylizacji działają na tej samej podstawowej zasadzie. Mają one wpływ na 

struktury komórkowe bakterii i zapobiegają ich odtwarzaniu się. Środki dezynfekujące używane w 

sektorze spożywczym są regulowane Dyrektywą 98/8/KE [226, WE, 1998]. Ocena wpływu substancji 

aktywnych w środkach dezynfekujących na środowisko i zdrowie ludzi rozpocznie się w 2007 roku. 

Zastosować można kilka metod oczyszczania. Łączy się to z użyciem utleniających i nie utleniających 

biocydów oraz promieniowania UV. Para jest także używana do dezynfekcji w celu wyeliminowania 

termoodpornych mikroorganizmów. 
 

 
4.5.4.8.1 Biocydy 
 

Opis 

Utleniające biocydy działają na zasadzie oksydacji ścian komórek bakteryjnych, by zapobiec 

replikacji. Opiera się to na stosowaniu silnych utleniaczy, takich jak chlor lub brom, ozon czy nadtlenek 

wodoru. Stosowanie związków chloru, np. chloru gazowego, dwutlenku chloru, podchlorynu sodu lub 
wapnia, polega na tworzeniu kwasu podchlorynowego (aktywny biocyd) w roztworze wodnym. 

Biocydy oparte na bromie stają się coraz bardziej popularne w przemyśle ze względu na związki kwasu 

podbromawego dysocjujące przy wyższym pH niż podobne związki oparte na chlorze. 
 
Ozon może być tworzony z powietrza lub czystego tlenu przy zastosowaniu wysokiego napięcia w 

obrębie wąsko rozstawionych elektrod. Ozonu szybko się rozprasza po generacji, więc w 

oczyszczonych ściekach nie utrzymują się żadne pozostałości chemiczne, jednak zawartość 

rozpuszczonego tlenu jest wysoka. Nie powstają żadne związki chlorowcowe. Ozon jest również 

stosowany jako utleniacz. 
 
Nieutleniające biocydy działają na zasadzie chemicznej przemiany struktury komórek, by zapobiec 

replikacji bakterii. Są one coraz częściej stosowane w sektorze spożywczym. Niektórymi przykładami 

mogą być czwartorzędowe sole amonu, formaldehyd i aldehyd glutarowy. 
 
Korzyści dla środowiska 

Wtórne użycie ścieków - nawet jako wody pitnej. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Przy użyciu związków chloru, związki organiczne obecne w ściekach mogą reagować z chlorem, 

tworząc substancje toksyczne, np. chloraminy i inne organiczne związki chlorowcowe. Co więcej, ta 

reakcja może wpłynąć na zmniejszenie efektywnej dawki chloru. Chlor może być również bardzo 

agresywny w stosunku do materiałów budowlanych, nawet w stosunku do stali nierdzewnej. 

Organiczne związki chlorowcowe mogą wpłynąć negatywnie na kolejne biologiczne oczyszczanie 

ścieków, po wtórnym użyciu wody. Przy użyciu ozonu mogą się tworzyć związki rakotwórcze lub 

mutagenne. Ozon podrażnia drogi oddechowe, więc narażenie związane z wykonywaniem pracy musi 

być pod kontrolą. 
 

Dane operacyjne 

Ozonowanie jest zazwyczaj przeprowadzane w głębokich i przykrytych komorach. Jest skuteczne bez 

potrzeby dodatkowych środków chemicznych. Po kilku godzinach ozon w sposób naturalny rozpadnie 

się z powrotem do tlenu. 
 

W sektorze rybnym ozon jest stosowany do uzdatniania różnych strumieni ściekowych. Ocenia się go 

jako najbardziej efektywny w oczyszczaniu bardziej rozcieńczonych ścieków. Dla bardziej 

skoncentrowanych ścieków, np. w przetwórstwie kałamarnic, ozon może być stosowany jako etap 

"polerowania". 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego. 
 

Ekonomia 

Korzystanie z ozonu odznacza się umiarkowanie wysokimi kosztami. Stosowanie innych biocydów 

charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi kosztami kapitałowymi i operacyjnymi. 
 
 



 

 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorze przetwórstwa mięsa, ryb, owoców i warzyw oraz napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja Środowiska ds. Anglii i Walii, 2000, 17, Envirowise (Wielka Brytania) i 

March Consulting Group (Wielka Brytania), 1998, 66, KE, 1998, 134, AWARENET, 2002] 
 
 
4.5.4.8.2 Promieniowanie UV 
 

Opis 

Promieniowanie UV jest prawdopodobnie najważniejszym postępem w technologii dezynfekcji na 

przestrzeni ostatnich 10 lat. Światło UV przy długości fali 254 nm jest łatwo wchłaniane przez 

komórkowy materiał genetyczny w obrębie bakterii i wirusów i uniemożliwia replikację komórek. 

Dawka jest mierzona w miliwatach na centymetr kwadratowy i pomnożona przez czas kontaktu w 

sekundach. Rzeczywista dawka zależy od przepuszczalności strumienia ścieków, czyli powiązania z 

obecnością innych związków, które pochłaniają światło UV i zmniejszają jego skuteczność. 
 
Korzyści dla środowiska 

Wtórne użycie ścieków - nawet jako wody pitnej. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Woda poddana działaniu promieniowania UV podlega reinfekcji, więc należy ją zużyć szybko i 

higienicznie. 

 
Dane operacyjne 

Główne zalety dezynfekcji UV w stosunku do pozostałych technik obejmują brak konieczności 

przechowywania i stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych oraz brak szkodliwych 

produktów ubocznych. Z drugiej strony, główną wadą tej techniki jest to, że bezpośrednia linia 

widzenia musi być utrzymywana między lampą a bakteriami lub wirusami. Znaczne poziomy zawiesin i 

mętności (co zmniejsza przekaz) zasłonią bakterie i zapobiegną ich dezynfekcji. Ścieki zawierające 

związki o wysokich współczynnikach przenikania wymagają wyższych dawek promieniowania UV. 

Ozon i promieniowanie UV są niestabilne i muszą być generowane bezpośrednio przed użyciem. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego. 

 

Ekonomia 

Dość niskie koszty kapitałowe i operacyjne. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sektorach przetwórstwa mięsa, ryb, owoców i warzyw, nabiału oraz napojów 

alkoholowych i bezalkoholowych. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 66, KE, 1998, 134, AWARENET, 

2002] 
 

 

4.5.5 Naturalne metody oczyszczania 
 

W środowisku naturalnym procesy biologiczne i fizyko-chemiczne występują wtedy, gdy oddziałują na 

siebie woda, gleba, rośliny, mikroorganizmy i atmosfera. Naturalne systemy oczyszczania są 

przeznaczone do korzystania z tych procesów w celu zapewnienia oczyszczania ścieków. Procesy te 

obejmują wiele z tych stosowanych w konwencjonalnych systemach uzdatniania ścieków, takich jak 

sedymentacja, filtracja, wytrącanie czy utlenianie chemiczne. Występują one jednak w "naturalnym" 

tempie [145, Metcalf i Eddy, 1991]. Są wolniejsze niż techniki tradycyjne. Systemy oparte na glebie 

wykorzystują głównie złożony mechanizm oczyszczania ziemi i poboru przez uprawy oraz inną 

roślinność. W systemach wodnych, np. naturalnych i sztucznych oczyszczalniach hydrobotanicznych, 

flora zapewnia powierzchnię dla rozwoju bakterii. 



 

 

 

Naturalne zabiegi oczyszczania są zakazane przez prawo w niektórych państwach członkowskich ze 

względu na obawy dotyczące zagrożenia dla wód gruntowych [182, Niemcy, 2003]. 

 
 
4.5.5.1 Oczyszczalnie hydrobotaniczne (T37) 
 

Opis 

Zintegrowane oczyszczalnie hydrobotaniczne (ang. ICW) różnią się od innych technik oczyszczalni 

hydrobotanicznych oczyszczających ścieki z tego powodu, że są one zaprojektowane w celu 

udostępnienia jak najszerszego zakresu warunków ekologicznych, takich jak te na naturalnych 

mokradłach, w tym gleby, wody, roślin i zwierząt. Ponadto, idea ICW dąży do osiągnięcia 

"dopasowania krajobrazu" i "odtworzenia lub tworzenia siedlisk" w swoich zamierzeniach. Nacisk 

kładzie się na kontroli jakości wody w obrębie terenów podmokłych i okolicznych gruntów oraz cieków 

wodnych. Studnie monitoringowe są również regularnie kontrolowane. 
 

Projekt ICW stosuje jednocześnie poziomy pierwszy, drugi i kolejne w oczyszczaniu w zakresie 

swobodnego przepływu wody. Osiąga się to poprzez budowę szeregu połączonych ze sobą płytkich 

zbiorników lub lagun zagospodarowanych różnorodnymi gatunkami roślin wodnych. Ścieki są 

wprowadzane do najwyższego punktu w tych zbiornikach i siłą grawitacji wpływają do kolejnych 

lagun. Ułożone kolejno laguny są samodzielnymi, indywidualnymi ekosystemami. Z każdym etapem 

uzyskuje się ścieki oczyszczone. Stosunek objętości ścieków do obszaru mokradeł w ogólnym 

zamierzeniu ICW określa jakości wypływającej wody. 
 

Makrofity stosowanie w projektach ICW pełnią różne funkcje. Ich podstawową rolą jest wspieranie 

biofilmu (warstwy zawiesiny), który wykonuje podstawowe funkcje oczyszczające na terenach 

podmokłych. Ułatwia także sorpcję składników odżywczych i działa jako medium filtracji. Również 

poprzez stosowanie odpowiedniej, nowo tworzącej się roślinności można kontrolować odory i 

patogeny. Podczas gdy rośliny mają zdolność filtrowania zawiesin, zwiększają także opór hydrauliczny, 

zwiększając tym samym czas przebywania. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone poziomy zawiesiny, BZT lub ChZT, azotu i fosforu. Oszczędność energii w porównaniu 
do uzdatniania konwencjonalnego. Zmniejszona emisja gazu cieplarnianego. Nie stosuje się substancji 

chemicznych. Nie jest wymagane usuwanie osadów. Istnieją możliwości recyklingu składników 

odżywczych, np. poprzez kompostowanie. Stanowią siedlisko dla wielu roślin i zwierząt. Mogą one być 

lokalnym użytkiem ekologicznym i stanowić źródło edukacyjne. Teren możliwy do zrekultywowania. 

 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wody podziemne płynące pod mokradłami mają niższy poziom składników odżywczych niż otaczające 

tereny lądowe. Fosfor jest zatrzymywany w glebie. 
 

Dane operacyjne 

Przykładowy zakład produkcji sera w Irlandii produkuje 85 ton sera na dzień z 800 000 litrów mleka i 
generuje do 1300 m

3
 ścieków. Zakład ten ma ICW o 8 hektarach lagun, które zajmują 20 hektarów 

uzdatniających 1 100 000 litrów ścieków na dobę. Woda odpływowa jest pompowana do mokradeł o 
pół mili od mleczarni i wprowadzana w najwyższym punkcie. System lagun rozwija się w dół zgodnie z 
obrysem gruntów. Obróbka dokonuje się stopniowo, gdy ścieki przechodzą przez system. 
 
Wyniki dla tych oczyszczalni hydrobotanicznych przedstawiono w tabeli 4.64.  

 

Przykładowy punkt 
ChZT 

mg/l 

Całkowity P 

mg/l 

Amoniak 

mg/l 

Azotan 

mg/l 

Wpływające ścieki 3167 212 12 102 

Końcowy staw kontrolny 36,5 0,5 0,05 <1 
 

Tabela 4.64: Wyniki dla ICW (oczyszczalni hydrobotanicznych) 
 

Zastosowanie 

Technika ICW może być stosowana w wielu okolicznościach, np. przy wysokich lub niskich stężeniach 

zanieczyszczeń i hydraulicznych poziomach obciążenia, które mogą się zmieniać w czasie. 



 

 

Oczyszczalnie hydrobotaniczne można zbudować jako jednostkę zupełnie nową lub mogą one stanowić 

część istniejących mokradeł, cechę wodnego krajobrazu lub oczyszczalni ścieków. Wymagania 

powierzchniowe związane z technologią ICW mogą ograniczać jej zastosowanie, np. wymaganie 

odnośnie gruntów może wynosić od 10 m
2
 do wielu hektarów w zależności od ilości generowanej wody 

odpadowej i charakteru jej zanieczyszczenia. 
 

Ekonomia 

Zanotowano, że w porównaniu do tradycyjnej stacji, przystępność ICW pozwala na oszczędności 
operacyjne, amortyzacyjne i kapitałowe rzędu odpowiednio 0,03 EUR, 0,49 EUR i EUR 0,46/kg ChZT. 

Redukcja ta jest możliwa głównie ze względu na zmniejszenie kosztów energetycznych, brak 

wykorzystania substancji chemicznych, brak produkcji i składowania osadów. 
 

Przykładowa wytwórnia sera, o której mowa powyżej, poinformowała, że jej system ICW kosztował 

120 000 EUR, co ocenia się porównywalnie do 3 175 000 EUR przy konwencjonalnej instalacji. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Oszczędności ekonomiczne w przykładowym zakładzie. 
 

Przykładowe zakłady 

Kilka gospodarstw rolnych, wytwórnia sera (sektor mleczarski) i wiejska mini oczyszczalnia ścieków, 

wszystkie w Irlandii. 
 

Literatura źródłowa 

[204, Irlandia, 2003] 
 

4.5.6 Obróbka osadu ściekowego 
 

Rozdział ten poświęcony jest obróbce osadu ściekowego. Techniki stosowania i unieszkodliwiania 

osadów ściekowych nie są opisane w tym dokumencie. Wybór przeróbki osadów ściekowych może 

zależeć od możliwości użytkowania oraz składowania dostępnych dla operatora. Należą do nich np. 

rozprowadzanie w gruncie (patrz: rozdział 4.1.6), składowanie na składowisku odpadów, stosowanie 

jako materiał do rekultywacji, spalanie, współspalanie, mokre utlenianie, piroliza, gazyfikacja, 

witryfikacja. 
 

Koszty kapitałowe i operacyjne związane z przeróbką osadów ściekowych mogą się okazać wysokie w 

stosunku do ogółu działalności oczyszczalni ścieków. W konsekwencji, zasługują one na uwagę w celu 

zminimalizowania kosztów na wczesnym etapie projektowania stacji. Przepisy dotyczące ochrony 

środowiska w coraz większym stopniu ograniczają dostępne sposoby usuwania lub znacząco zwiększają 

ich koszt. 

 

4.5.6.1 Techniki obróbki osadu ściekowego 
 

Techniki obróbki osadów na ogół albo zmniejszają objętość do usunięcia, albo zmieniają ich charakter 

w celu unieszkodliwienia lub ponownego wykorzystania. Zazwyczaj redukcja objętości poprzez 

odwodnienie może być przeprowadzana na miejscu, podczas gdy dalsza obróbka osadu odbywa się na 

ogół poza zakładem. Zmniejszenie objętości osadu do usunięcia prowadzi do zmniejszenia kosztów 

transportu. Jeśli trafia on na składowiska - zmniejszenia kosztów składowania odpadów [13, Agencji 

Środowiska ds. Anglii i Walii, 2000]. Techniki obróbki zazwyczaj stosowane w sektorze spożywczym 

są wyszczególnione poniżej. 
 
4.5.6.1.1 Kondycjonowanie osadów ściekowych (T38) 
 

Opis 

Celem kondycjonowania jest poprawa właściwości osadu tak, że łatwiej jest je zagęścić lub odwodnić. 

Zazwyczaj wykorzystywane są techniki chemiczne i termiczne. Kondycjonowanie chemiczne pomaga 

w oddzieleniu wody związanej i towarzyszącej w osadzie. Kondycjonowanie termiczne obejmuje 

podgrzewanie osadu pod ciśnieniem przez krótkie odcinki czasu. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenia objętości osadu. 
 



 

 

 

Ekonomia 

Koszty substancji chemicznych są na ogół dość wysokie. 
 

Literatura źródłowa 

[145, Metcalf & Eddy, 1991] 
 
4.5.6.1.2 Stabilizacja osadów ściekowych (T39) 
 

Opis 

Osady stabilizuje się przez działanie procesów chemicznych, termicznych, beztlenowych i tlenowych 

dla poprawy zagęszczania i/lub odwadniania i redukcji zapachu oraz patogenów. 
 

Korzyści dla środowiska 

Redukcja składników o uciążliwym zapachu. Zmniejszenie ilości osadów stałych ulegających 

biodegradacji. Minimalizacja ilości ulegającej biodegradacji, rozpuszczalnej materii poprzez 

przekształcenie zmineralizowanego azotu lub treści organicznej w huminowo bogaty materiał. 

Redukcja patogenów. Ograniczenie możliwości rozkładu. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Stabilizacja termiczna ma wysokie zapotrzebowanie na energię i może uwalniać zapachy. Stabilizacja 

aerobowa ma także wysokie zapotrzebowanie na energię w zakresie mieszania i dostawy tlenu. 
 

Dane operacyjne 

Proces stabilizacji chemicznej odznacza się niewielkimi wymaganiami technicznymi i może poprawić 

dalsze odwadnianie oraz zredukować nieprzyjemne zapachy i patogeny. Niemniej, zwiększa to 

zawartość substancji stałych w osadzie. 
 

Technologia stabilizacji termicznej charakteryzuje się niewielkimi wymaganiami przestrzennymi i jest 

skuteczna w zakresie odwadniania osadu oraz niszczenia bakterii. Wybór tej techniki może zależeć od 

tego, czy ciepło jest naturalne, odzyskiwane jako produkt uboczny procesów odbywających się w stacji 

czy też wymagany jest bezpośredni pobór energii. 
 

Proces stabilizacji tlenowej generuje bezwonny osad i odznacza się stosunkowo prostą obsługą. 

Niemniej, na proces ten istotny wpływ ma temperatura, a osad charakteryzuje się słabymi 

właściwościami mechanicznego odwadniania. 
 

Proces stabilizacji beztlenowej wiąże się z produkcją gazu, który jest źródłem energii. Technika ta 

odznacza się długim czasem przebywania i dobrą mineralizacją osadu. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego wytwarzających osad. 
 

Ekonomia 

Techniki stabilizacji termicznej i beztlenowej odznaczają się wysokimi kosztami kapitałowymi. 

Technika tlenowa charakteryzuje się niskimi kosztami kapitałowymi. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 65, Niemcy, 2002, 145, Metcalf & 

Eddy, 1991] 
 
4.5.6.1.3 Zagęszczanie osadu (T40) 
 

Opis 

Operację zagęszczania stosuje się w celu zwiększenia zawartości substancji stałych w osadzie poprzez 

usunięcie części frakcji z cieczy. Technikami zazwyczaj używanymi do zagęszczania osadu są 

sedymentacja, wirowanie i DAF. Najprostszą metodą zagęszczania jest umożliwienie konsolidacji 

osadu w zbiornikach sedymentacyjnych. 
 

Zagęszczanie osadu może być stosowane zarówno do obróbki osadu surowego (z pierwszego stopnia 

oczyszczania ścieków), jak i drugiego stopnia (czyli osadu nadmiernego). Do oczyszczania osadu 

pierwszego stopnia wchodzą głównie materiał nieorganiczny i/lub pierwotne organiczne substancje 



 

 

stałe. Na ogół są one w stanie osiąść i skondensować się bez suplementacji chemicznej, jako że 

towarzysząca woda nie jest zbyt "aktywna" w obrębie osadu. Woda w osadzie nadmiernym jest 

związana z kłaczkami i na ogół trudniej ją usunąć. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenia objętości osadu. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Możliwość emisji zapachów podczas korzystania z DAF. Wysokie zużycie energii oraz generacja 

hałasu i wibracji przy użyciu wirowania. 
 

Dane operacyjne 

Osady, które są pobierane z dna zbiorników pierwszej i wtórnej sedymentacji, z reguły mają około 0,5 - 

1,0% zawartości suchej masy i do 4% suchej masy dla osadów DAF. 
 

Podczas korzystania z DAF system pozostaje tlenowy. W tym przypadku odnotowano blokadę 

urządzenia. 
 

Na efektywność zagęszczania w procesie sedymentacji wpływa wysokość warstwy osadu, a nie ilość 

płynu nad nim. W związku z tym, wysoki i wąski zbiornik jest bardziej skuteczny niż niski o dużej 

powierzchni. Technika ta charakteryzuje się niskim zużyciem energii. 
 

W zależności od sposobu usuwania osadu surowego, należy wziąć pod uwagę wykorzystanie dwóch 

zbiorników, aby umożliwić spoczynkową sedymentację w jednym zbiorniku, podczas gdy drugi jest w 

cyklu napełnieniowym. Jeśli nie jest to możliwe, wlot osadu powinien być umieszczony w pobliżu 

górnej części zbiornika, ewentualnie na płycie przegrody, by zminimalizować zakłócenia hydrauliczne. 

Czas przebywania w zbiorniku zależeć będzie od charakteru osadów. Należy unikać nadmiernej retencji 

w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia warunków beztlenowych, co mogłoby w 

konsekwencji przyczynić się do problemów z zapachem i korozją. 
 

Można delikatnie wzburzać wnętrze zbiornika. Zagęszczacz łopatkowy (zgarniacz) jest najczęściej 
używany w obrębie zbiornika w celu zmniejszenia rozwarstwiania osadu i pomocy w uwalnianiu 
aktywowanych gazów i wody. Konwencjonalny zagęszczacz grawitacyjny lub liniowy może zagęścić 
osad do 4 - 8% suchej masy, w zależności od rodzaju osadu surowego, a w szczególności - od 
względnej treści osadu pierwotnego. Wskaźniki dodatków do zagęszczacza wynoszą od 20 do 30 m3 

wkładu/m2 powierzchni na dzień. 
 

Technologia wirowania zapewnia skuteczne wychwytywanie cząstek stałych, które są trudne do 

przefiltrowania, odznacza się niskimi wymaganiami dotyczącymi miejsca i jest łatwa w instalacji. 

Osiąga jednak niskie stężenie substancji stałych w zbitej masie. Charakteryzuje się wysokim zużyciem 

energii i wymaga wykwalifikowanego personelu technicznego. 

 

W wielu zakładach wystarczające jest samo zagęszczanie, by zmniejszyć ilość osadów do poziomu, 

który pozwala na składowanie poza zakładem, podejmowane w odpowiednio ekonomiczny sposób. W 

przypadku większych zakładów, proces zagęszczania jest pierwszym etapem poprzedzającym dalsze 

odwadnianie. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich stacjach przemysłu spożywczego, które generują osad 

ściekowy. 
 

Ekonomia 

Redukcja kosztów związanych z pompowaniem w wielkich oczyszczalniach ścieków. Zagęszczanie 

sedymentacyjne wiąże się z niskimi kosztami operacyjnymi. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Redukcja rozmiaru rur oraz kosztów związanych z pompowaniem w wielkich oczyszczalniach ścieków. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000, 65, Niemcy, 2002, 145, Metcalf & 

Eddy, 1991] 



 

 

4.5.6.1.4 Odwadnianie osadów (T41) 
 

Opis 

Cel odwadniania osadów jest taki sam jak w przypadku zagęszczania (patrz: rozdział 4.5.6.1.3), z tą 
różnicą, że zawartość treści stałej jest znacznie większa. Istnieje wiele procesów odwadniania. Wybór 

odpowiedniego zależy od rodzaju oraz częstotliwości produkowania treści stałych, a także oczekiwanej 

treści zbitej. Zazwyczaj używanymi technikami odwadniania są wirowanie, taśmowe prasy filtracyjne, 

prasy filtracyjne oraz filtry próżniowe. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenia objętości osadu. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wysokie zużycie energii, hałas i wytwarzane wibracje podczas wirowania, choć zmienia się to w 

zależności od szybkości i intensywności poszczególnych działań. 
 

Dane operacyjne 

Wirówki wiążą się z ciągłymi procesami, które wytwarzają ciasto filtracyjne do 40% suchej masy w 

odniesieniu do określonych osadów ściekowych. Ze względu na "zamknięty" charakter wirówki, 

problemy zapachowe są minimalne. Ponadto, technika wirowania jest dobrym sposobem na 

wychwytywanie cząstek stałych, które są trudne do przefiltrowania, ma niskie wymagania dotyczące 

miejsca i jest łatwa w montażu. Niemniej, charakteryzuje się wysokim zużyciem energii, osiąga niskie 

stężenie substancji stałych w treści zbitej i wymaga wykwalifikowanego personelu technicznego. 
 

Prasy filtracyjne wiążą się z porcjowaniem i mogą być pracochłonne w obsłudze. "Płyty" pokryte są 

odpowiednim materiałem filtracyjnym, w zależności od zastosowania, a osad jest podawany do 

zagłębienia płyty. Osad podlega odwadnianiu pod ciśnieniem, a filtrat przechodzi przez materiał 

filtracyjny. Gdy ciśnienie zostanie uwolnione, a płyty rozdzielone, zbita treść jest usuwana ręcznie lub 

za pomocą mechanizmów wibracji, automatyzujących proces. Prasa filtracyjna może wyprodukować 

do 40% suchej treści części stałych i przynieść filtrat o niewielkiej ilości zawiesiny. Niedogodności 

wynikające z zastosowania tej techniki to fakt, że jest to zasadniczo działanie oparte na porcjowaniu 

oraz że trwałość tkaniny filtra jest ograniczona. 
 

Taśmowe i próżniowe prasy filtracyjne wiążą się z ciągłymi procesami przy użyciu tkaniny filtrującej 

nieustannie działającej przez wałki, które silnie odwadniają osad. Optymalizacja wydajności wymaga 

regularnej i specjalistycznej konserwacji. 
 

Prasa filtracyjna może wyprodukować do 35% suchej treści części stałych. Ponadto, prasy taśmowe 

mają wysoką skuteczność odwadniania i są stosunkowo łatwe w konserwacji. Wady z nimi związane 

obejmują ograniczenia hydrauliczne, krótki okres eksploatacji oraz wrażliwość na właściwości 

wkładów osadowych. 
 

Filtry próżniowe są złożonymi systemami o maksymalnej różnicy ciśnień 1 bar. Filtrat może mieć 

wysoki poziom zawiesiny. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego, które generują osad 

ściekowy. 
 

Ekonomia 

Osady z ponad 10% suchej masy stałej robią się trudne i kosztowne do przepompowania. Odwadnianie 

generuje osad odwodniony, która może sięgać 20 - 50% suchej masy. Koszty unieszkodliwiania spadają 

przy redukcji zawartości wody. Prasy filtrujące charakteryzują się wysokimi kosztami pracy. Filtry 

próżniowe odznaczają się wysokimi kosztami operacyjnymi i konserwacyjnymi. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Redukcja kosztów usuwania. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 65, Niemcy, 2002, 199, Finlandia, 2003] 
 
 



 

 

4.5.6.1.5 Osuszanie osadów (T42) 
 

Opis 

Suszenie osadów jest techniką, która polega na zmniejszeniu zawartości wody poprzez odparowanie jej 

do powietrza. Celem suszenia jest usunięcie wilgoci z mokrego osadu, tak że może on być efektywnie 

wykorzystany lub unieszkodliwiony. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenia objętości osadu. 
 

Dane operacyjne 

Zawartość wilgoci w suchym osadzie może być na poziomie około 10%. Suszenie można 

przeprowadzić za pomocą naturalnego parowania tam, gdzie lokalne warunki pogodowe i klimatyczne 

to umożliwiają - poprzez odzysk ciepła wyprodukowanego w instalacji lub bezpośredni pobór energii. 
 

Literatura źródłowa 

[145, Metcalf & Eddy, 1991] 
 

4.5.7 Oczyszczanie ścieków w różnych sektorach 
 

Ten rozdział dostarcza informacji na temat oczyszczania ścieków w konkretnych sektorach i 

poszczególnych kategoriach w ich obrębie. 
 

4.5.7.1 Mięso i drób 
 

4.5.7.1.1         Oczyszczanie ścieków 
 

Ścieki z przetwarzania mięsa są uzdatniane przy zastosowaniu następujących technik oczyszczania 

pierwszego stopnia: 
 

 • cedzenie (patrz: rozdział 4.5.2.1) 

 • separatory tłuszczu (patrz: rozdział 4.5.2.2) 

 • wyrównywanie przepływu i obciążenia (patrz: rozdział 4.5.2.3) 

 • DAF (patrz; rozdział 4.5.2.6) 

 • zbiornik awaryjny (patrz: rozdział 4.5.2.7). 
 

Po obróbce pierwszego stopnia dalsze oczyszczanie na terenie zakładu może być konieczne albo w celu 

uzyskania pożądanej jakości ścieków, albo w celu zminimalizowania opłat uzdatniania ścieków poza 

terenem zakładu. Dla strumieni ścieków o stężeniu BZT większym niż 1000 - 1500 mg/l, mogą być 

stosowane beztlenowe procesy obróbki (patrz: rozdział 4.5.3.2). Odprowadzenie końcowej postaci 

ścieków z procesu beztlenowego, po napowietrzeniu powierzchniowym, może się okazać możliwe. W 

przypadku strumieni o niższym potencjale stosuje się obróbkę aerobową (patrz: rozdział 4.5.3.1). 

Dwuetapowy system biologiczny (patrz: rozdział 4.5.3.3.2) - tlenowy poprzedzony beztlenowym - 

mogą przynieść jakość ścieków, które kwalifikuje do odprowadzenia do cieku wodnego. 
 

Jeśli limit dopuszczonych ciał stałych jest niski, może być konieczne zastosowanie obróbki trzeciego stopnia 

(patrz: rozdział 4.5.4). Oczyszczanie trzeciego stopnia, w tym sterylizacja i dezynfekcja, jest niezbędne dla 

recyklingu całości lub części ścieków końcowych, jeżeli uzdatniana woda ma być wykorzystywana jako 

woda użytkowa w pomieszczeniach przetwórczych. 

 

Rysunek 4.41 prezentuje typowy schemat technologiczny procesu oczyszczania ścieków z przetwórstwa 

mięsa i drobiu. 

 

 

 

 



 

 

 
Rysunek 4.41: Schemat technologiczny procesu oczyszczania ścieków z przetwórstwa mięsa i drobiu  [13, 

Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000] 

 

4.5.7.2 Ryby i skorupiaki 

4.5.7.2.1 Profil ścieków 

W podstawowym przetwórstwie rybnym ścieki wytwarzane są z posługiwania się surowcami i ich 

przechowywania, ze spławiania ryb i odpadów, z rozmrażania i oczyszczania sprzętu oraz powierzchni 

podłogowych. W technologii konserwowej ścieki są również generowane podczas osuszania 

pojemników oraz wszelkich wycieków solanek, sosów i olejów. Wszystkie te ścieki muszą zostać 

poddane obróbce w komunalnej oczyszczalni ścieków, zanim będzie je można odprowadzić. W 

przeciwnym razie mogą one powodować ubytek tlenu i problemy z eutrofizacją w wodach 

odbierających. 

4.5.7.2.2 Oczyszczanie ścieków 

Ścieki z przetwarzania ryb są początkowo uzdatniane przy zastosowaniu następujących  technik: 

 • cedzenie (patrz: rozdział 4.5.2.1) 

 • sedymentacja (patrz: rozdział 4.5.2.5) 

 • DAF (patrz: rozdział 4.5.2.6) 



 

 

 • Odwirowywanie (patrz: rozdział 4.5.2.8) 

 • wytrącanie (patrz: rozdział 4.5.2.9). 
 

Tabela 4.65 przedstawia profil surowych ścieków z sektora rybnego oraz ich wydajność w 

oczyszczaniu pierwszego stopnia. 

Metoda oczyszczania BZT 

(mg/l) 

Całkowity N 

(mg/l) 

Całkowity P 

(mg/l) 

Oleje i 

tłuszcze 

(mg/l) 
Bez obróbki 2000 – 28 000 400 – 1000 80 – 150 500 – 25 000 
Odwirowywanie 1500 – 5000 – – 500 – 2000 

Flotacja wprowadzonym 
powietrzem (DAF) 

1500 – 6000 200 – 600 40 – 90 400 – 2000 

Wytrącanie (H2SO4) oraz 

flotacja wprowadzonym 
powietrzem (DAF) 

800 – 3000 150 – 300 30 – 50 100 – 500 

Wytrącanie (Fe/Mo) oraz 

polielektrolit 

600 – 3000 150 – 300 5 – 10 100 – 500 

Dwuetapowa DAF z 
wytrącaniem (Fe/Mo) i 
polielekrolitem 

500 – 1500 100 – 200 5 – 10 50 – 300 

 

Tabela 4.65: Profil nieprzetworzonych ścieków z przemysłu rybnego i wydajność wstępnego oczyszczania 

[134, AWARENET, 2002] 

 

Po obróbce pierwszego stopnia dalsze oczyszczanie drugiego stopnia może być konieczne, jeśli woda 

ściekowa nie nadaje się do odprowadzenia do oczyszczalni miejskiej.   Wydajność usuwania za pomocą 

metody tlenowej (patrz: rozdział 4.5.3.1) jest wysoka dla ścieków o BZT/ChZT <3000 mg/l. Do silnie 

zanieczyszczonych ścieków, np. BZT/ChZT >3000 mg/l, stosuje się metodę beztlenową (patrz: rozdział 

4.5.3.2). 

 

Obróbka trzeciego stopnia w sektorze rybnym to m.in. separacja membranowa (patrz: rozdział 4.5.4.6) 

oraz dezynfekcja i sterylizacja (patrz: rozdział 4.5.4.8). 

W tym sektorze odnotowano wykorzystanie metody rozprowadzania osadu w gruncie (patrz: rozdział 

4.1.6). 

4.5.7.3 Owoce i warzywa 

4.5.7.3.1 Profil ścieków 

Przetwórstwo owoców i warzyw generuje dużą ilość ścieków, które zawierają zazwyczaj wysokie 

obciążenie organiczne, np. z obierania i blanszowania; środki czystości, np. dezynfekujące takie jak 

chlorek, cząstki ziemi, zawiesiny takie jak włókna, substancje rozpuszczone, sole, składniki odżywcze 

i patogeny roślinne. Mogą one również zawierać pestycydy i pozostałości środków grzybobójczych po 

myciu surowców. Pozostałe parametry, które należy wziąć pod uwagę przy oczyszczaniu ścieków, to 

pH, temperatura, sole. Na profil ścieków wpływa wiele czynników, takich jak. 

 •   jakość wody i wielkość poboru 

 • rodzaj przetworzonych surowców oraz sposób przeprowadzonej obróbki, np. obieranie, 

blanszowanie czy konserwowanie 

 •   stan surowców, np. uszkodzenia, stopień dojrzałości 

 •   wahania sezonowe 

 •   rodzaj użytego sprzętu 

 •   transport mokry lub suchy produktów 

 •   sposoby mycia oraz typ środków użytych do czyszczenia. 

 

Najważniejszymi zanieczyszczeniami w sektorze owocowo-warzywnym są BZT oraz zawiesiny. 



 

 

Konieczny może się okazać pomiar stężenia pestycydów w celu zapewnienia zgodności z przepisami. 

W USA, jeżeli poziom przekracza 0,05 mg/l, muszą zostać podjęte działania korygujące. 

4.5.7.3.2  Oczyszczanie ścieków 

Następujące opcje uzdatniania niekoniecznie mają zastosowanie w przetwórstwie ziemniaków. 

Informacje o poszczególnych właściwościach w rozdziale 4.5.7.3.6. 

Przed oczyszczaniem ścieków w sektorze owocowo-warzywnym zazwyczaj stosuje się segregację 

strumieni ścieków (patrz: rozdział 4.7.3.7). Po segregacji stosuje się obróbkę pierwszego stopnia, a 

wykorzystuje się następujące techniki: 

 •  selekcję (patrz: rozdział 4.5.2.1) 

 •  wyrównywanie przepływu i obciążenia (patrz" rozdział 4.5.2.3) 

 •  neutralizację (patrz: rozdział 4.5.2.4) 

 •  sedymentację (patrz: rozdział 4.5.2.5) 

 •  DAF (patrz: rozdział 4.5.2.6) 

 •  Odwirowywanie (patrz: rozdział 4.5.2.8) 

 •  wytrącanie (patrz: rozdział 4.5.2.9) 

 

Zawiesinę i resztki gleby można oddzielić lepiej za pomocą sedymentacji niż DAF. Jednakże jeśli ścieki 

zawierają znaczne poziomy olejów i tłuszczy, wówczas zazwyczaj stosuje się połączenie sedymentacji i 

DAF. 

W niektórych przypadkach ścieki po oczyszczeniu pierwszego stopnia mogą być odprowadzane do 

oczyszczalni miejskiej. Obróbka drugiego stopnia jest konieczna w przypadku odprowadzania do cieków 

wodnych lub w celu uzyskania jakości wody odpowiedniej do ponownego użytku. Z powodu działań 

sezonowych pewnym problemem dla operatorów może być biologiczne oczyszczanie ścieków z sektora 

owoców i warzyw. 

Dla ścieków o stężeniu BZT większym niż 1000 - 1500 mg/l mogą być stosowane beztlenowe procesy 

obróbki (patrz: rozdział 4.5.3.2). Po tym oczyszczeniu woda odpływowa może zostać odprowadzona do 

oczyszczalni miejskiej, po powierzchniowym napowietrzeniu, jednak nie do akwenów. W przypadku 

strumieni ściekowych o niższym stężeniu stosuje się obróbkę aerobową (patrz: rozdział 4.5.3.1). Ścieki z 

przetwórstwa owoców i warzyw charakteryzują się często niedoborem azotu i fosforu i mogą wymagać 

dodatków tych składników dla odpowiedniego wsparcia aktywności biologicznej. Procesy nitryfikacji i 

defosfatacji można stymulować poprzez kontrolę napowietrzenia. Dwuetapowy system biologiczny 

(patrz: rozdział 4.5.3.3.2) - tlenowy poprzedzony beztlenowym - mogą przynieść jakość ścieków, które 

kwalifikują się do odprowadzenia do cieku wodnego. 

Jeżeli sięgają zastosowanie bardziej rygorystyczne warunki co do zezwolenia ze względu na wody 

przyjmujące lub jeśli w procesie ma być poddana recyklingowi woda, wówczas potrzebne jest oczyszczanie 

trzeciego stopnia (patrz rozdział 4.5.4). Jeśli woda poddana recyklingowi ma być używana w 

pomieszczeniach przetwórczych jako woda pitna, niezbędne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, w tym 

dezynfekcja i sterylizacja. 

Rysunek 4.42 ilustruje schemat technologiczny standardowego procesu oczyszczania ścieków w 

sektorze przetwórstwa owoców i warzyw.



 

 

 
Rysunek 4.42: Schemat technologiczny standardowego procesu oczyszczania ścieków w sektorze owoców i 

warzyw [13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

 

Tabela 4.66 ukazuje niektóre kombinacje procesów oczyszczania ścieków dla sektora przetwórstwa 

owoców i warzyw. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Połączenie technik 
Oczyszczanie pierwszego stopnia (patrz: rozdział 4.5.2) 
Oczyszczanie pierwszego stopnia (patrz: rozdział 4.5.2) + procesy tlenowe 
(patrz: rozdział 4.5.3.1) Oczyszczanie pierwszego stopnia (patrz: rozdział 4.5.2) + procesy beztlenowe 
(patrz: rozdział 4.5.3.2) + procesy tlenowe (patrz: rozdział 4.5.3.1) 

Oczyszczanie pierwszego stopnia (patrz: rozdział 4.5.2) + procesy beztlenowe 
(patrz: rozdział 4.5.3.2) + procesy tlenowe (patrz: rozdział 4.5.3.1) + biologiczna 
nitryfikacja lub denitryfikacja (patrz: rozdział 4.5.4.1) + usuwanie fosforu 
metodami biologicznymi (patrz: rozdział 4.5.4.3) 

Oczyszczanie pierwszego stopnia (patrz: rozdział 4.5.2) + procesy beztlenowe 
(patrz: rozdział 4.5.3.2) + procesy tlenowe (patrz: rozdział 4.5.3.1) + biologiczna 
nitryfikacja lub denitryfikacja (patrz: rozdział 4.5.4.1) + usuwanie fosforu 
metodami biologicznymi (patrz: rozdział 4.5.4.3) + wytrącanie (patrz: rozdział 
4.5.2.9) + filtracja (patrz: rozdział 4.5.4.5) 

Oczyszczanie pierwszego stopnia (patrz: rozdział 4.5.2) + procesy beztlenowe 
(patrz: rozdział 4.5.3.2) + procesy tlenowe (patrz: rozdział 4.5.3.1) + biologiczna 
nitryfikacja lub denitryfikacja (patrz: rozdział 4.5.4.1) + usuwanie fosforu 
metodami biologicznymi (patrz: rozdział 4.5.4.3) + wytrącanie (patrz: rozdział 
4.5.2.9) + filtracja (patrz: rozdział 4.5.4.5) + adsorpcja węglem aktywnym (patrz: 
rozdział 4.5.4.4) Oczyszczanie pierwszego stopnia (patrz: rozdział 4.5.2) + procesy beztlenowe 
(patrz: rozdział 4.5.3.2) + procesy tlenowe (patrz: rozdział 4.5.3.1) + biologiczna  
nitryfikacja lub denitryfikacja (patrz: rozdział 4.5.4.1) + usuwanie fosforu 
metodami biologicznymi (patrz: rozdział 4.5.4.3) + wytrącanie (patrz: rozdział 
4.5.2.9) + filtracja (patrz: rozdział 4.5.4.5) + adsorpcja węglem aktywnym (patrz: 
rozdział 4.5.4.4) + separacja membranowa, tj. CMF (patrz: rozdział 4.5.4.6)  

Oczyszczanie pierwszego stopnia (patrz: rozdział 4.5.2) + procesy beztlenowe 
(patrz: rozdział 4.5.3.2) + procesy tlenowe (patrz: rozdział 4.5.3.1) + biologiczna  
nitryfikacja lub denitryfikacja (patrz: rozdział 4.5.4.1) + usuwanie fosforu 
metodami biologicznymi (patrz: rozdział 4.5.4.3) + wytrącanie (patrz: rozdział 
4.5.2.9) + filtracja (patrz: rozdział 4.5.4.5) + adsorpcja węglem aktywnym (patrz: 
rozdział 4.5.4.4) + separacja membranowa, czyli RO (patrz: rozdział 4.5.4.6) 
 

Tabela 4.66: Niektóre kombinacje procesów oczyszczania ścieków dla sektora owoców i warzyw [31, VITO i 

in., 2001] 

4.5.7.3.3 Odzysk wody ze ścieków w przedsiębiorstwie przetwórstwa warzyw - studium 
przypadku 

Opis 

Ze względu na niedobór wody w zasobach gruntowych oraz ze względu na brak alternatywnego źródła, 

np. brakowało źródła wody powierzchniowej, a zaopatrzenie w wodę pitną było zbyt drogie, w firmie 

przetwórstwa warzyw zastosowano następujące techniki oszczędzania wody: 

•    ponowne korzystanie z oczyszczonych ścieków w przetwórstwie, tam gdzie jakość wody zdatnej 
do picia nie była wymagana. Tlenowe oczyszczanie ścieków zostało uzupełnione o etap  polerowania, 
tj. filtrację piaskową. W rezultacie właściwe zużycie wody zostało obniżone do 3 - 3,5 m

3
/t produktu 

 •    redukcja zawartości soli w ściekach za pomocą obróbki parą wodną 

 •   zwiększona pojemność aerobowego oczyszczania ścieków i zastosowanie anaerobowej obróbki 

wstępnej. 
 

 

Korzyści dla środowiska 

Redukcja korzystania ze źródeł wodnych, ponowne użycie wody ze ścieków i redukcja zanieczyszczenia 

wody. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wysokie zapotrzebowanie na energię do obróbki ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Stacja osiągnęła wzrost mocy produkcyjnych od 17 000 do 55 000 t/rok w ciągu dziesięciu lat. 
Ostatecznym celem było zastąpienie co najmniej 50% zapotrzebowania na wodę surowcową, a tym 



 

 

samym zmniejszenie właściwego zużycia wody poniżej 2 m
3
/t produktu. 

 

Oczyszczanie ścieków z instalacji składa się z beztlenowej obróbki wstępnej (objętość reaktora 5000 
m

3
, ładowność 30 t ChZT/d i ciężar właściwy 6 kg ChZT/m

3
/d), a następnie z urządzenia do tlenowego 

osadu czynnego. Po sedymentacji ścieki poddane zostają oczyszczaniu w dwuetapowym procesie 
filtracji piaskiem, o maksymalnej przpustowości      100 m

3
/h. Po korekcji pH i/lub dodaniu 

flokulantów woda jest wprowadzana do jednostki UF, z przepustowością 40 m
3
/h. Jednostka UF 

pracuje przy niskim ciśnieniu (0,5 - 1 bar) i posiada membrany o pustych włóknach. Ścieki są wreszcie 
oczyszczane przez dwuetapową technikę RO. Retentat z pierwszego etapu jest podawany do drugiego 
etapu. Urządzenia RO mają przepustowość 20 m

3
/h, ciśnienie robocze 8 - 10 bar i wydajność 70%. 

Mimo że woda nie zawiera soli i bakterii, jest poddawana jeszcze sterylizacji za pomocą 
promieniowania UV. Woda odpływająca z filtrów piaskowych i jednostki UF jest zawracana do 
oczyszczania biologicznego. 
 

Standardowe parametry jakości wody ze ścieków na różnych etapach uzdatniania oraz parametry 

wody surowej ukazane są w tabeli 4.67. 
 

Parametry Jednostka Ścieki 

Woda 

Po 
oczyszczaniu 

biologicznym 

Po filtracji 

polerującej 
Po 

sterylizacji 

Woda 

gruntowa 

Woda 

technologiczna* 

ChZT mg O2/l 12,000 114  0 0  
pH  8,5 8,3 8,2 5,5 8,3 7 
Mętność NTU  16 4,3 0  0 
Fosfor 

ogółem 

mg/l  34 34 <0,5 <0,5 <0,5 

Przewodnictwo mS/cm 4,3 4,3 4,2 0,15 2,6 1,4 
Amoniak-N (NH4

+
) mg/l  <2 <2 <2 0,17  

Żelazo mg/l    0,03 0,23 0,1 
Twardość mmol/l  1,0 1,0 <0,3 <0,3 <0,3 
Dwuwęglan G/l  2,9 2,9 <0,3 <0,1 <0,2 
Bakterie ogółem 

(CFU) 

i/ml    0 0 0 

E. coli i/ml    0 0 0 
*Mieszanina 1:1 wód gruntowych i wody sterylizowanej 
 

Tabela 4.67: Parametry jakości wody z oczyszczonych ścieków, wody surowej i wody technologicznej 

Ekonomia 

Koszt wody pitnej wahał się między 0,99 a 1,54 EUR/m
3
. Spodziewano się wzrostu ze względu na 

duże zapotrzebowanie. Koszt wody technologicznej wyniósł 1.03/m
3
 EUR. 

 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Firma używała wód gruntowych, jako że były bakteriologicznie bezpieczne. Jednak pojawiły się 

następujące trudności: 

 • trzeba je było czerpać z głębokości 300 metrów 

 • poziom lokalnych wód gruntowych spadał, co prowadziło do niedoborów 

 • woda podziemna miała coraz wyższe stężenie soli i niektóre parametry nie spełniały norm 

jakości.  

Niektóre parametry w porównaniu do wytycznych WHO przedstawiono w tabeli 4.



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.68: Jakość wód gruntowych stosowanych w instalacjach przetwórstwa warzyw - porównanie z 

wytycznymi WHO  

Przykładowe zakłady 

Instalacje przetwórstwa warzyw w Belgii. 
Literatura źródłowa 

[35, OECD, 2001] 

 

4.5.7.3.4 Ponowne wykorzystanie wody ściekowej z mycia warzyw po oczyszczeniu - 
studium przypadku 

Opis 

Producent systemów zaprojektował, zbudował i oddał do użytku wykonaną pod klucz 

oczyszczalnię ścieków, która umożliwia ponowne wykorzystanie do 55% wody odpływowej w 

instalacji przetwarzania warzyw w Wielkiej Brytanii. Oczyszczalnia ścieków oparta jest na 

wstępnej obróbce i równoważeniu napowietrzanego przepływu, po czym odbywają się 

zaawansowane MBR, RO i dezynfekcja promieniami UV. Aby skutecznie oddzielić biomasę, 

stosuje się UF z systemu recyrkulacji z dwóch zbiorników reaktora biologicznego. Działanie to jest 

w pełni zautomatyzowane, z kontrolą PLC i wprowadzaniem danych o kluczowych parametrach 

procesu, np. przepływach, rozpuszczonym tlenie, pH i temperaturze. System napowietrzania i 

mieszania jest w to włączony w celu uzyskania niezbędnego, wysokiego poziomu transferu masy 

tlenu do skoncentrowanej biomasy. 

 

Rysunek 4.43 ukazuje  wykres z oczyszczalni ścieków w instalacji przetwórstwa warzyw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody, np. woda zostaje ponownie wykorzystana. Zmniejszenie zanieczyszczenia 

ścieków. 
 

Dane operacyjne 

W sumie instalacja może wytwarzać 1200 m
3
/dzień wody po myciu warzyw z nawet 815 m

3 
/dzień 

wody przetaczanej dalej do zaawansowanego MBR. Po etapach RO i dezynfekcji UV, do fabryki 

zwracane może być do 650 m
3
/dobę do mycia sałaty i jako woda przemysłowa. Ogół  dopływu ChZT, 

Parametry Jednostka Woda gruntowa Wytyczne WHO 
pH  8,3 6,5 – 8,5 
Siarczan mg/l 126 400 
Dwuwęglan mg/l 552  
Chlorek mg/l 550 250 
Przewodnictwo mS/cm 2,6 0,25 

    



 

 

który dostaje się do zbiornika równoważącego wynosi do 1440 kg/dzień, w zależności od szybkości 

produkcji. 

 

Intensywne środowisko aerobowe powstałe w reaktorach biologicznych, z których każdy ma 

zaprojektowany poziom MLSS w wysokości 15,000 mg/l, w połączeniu z zaawansowanym wiekiem 

względnym osadu oznacza, że wysokiej jakości ścieki końcowe można uzyskać przy znacznie 

mniejszej "powierzchni brutto". Pojemność bioreaktora zostaje zmniejszona do 20% rozmiaru obróbki 

konwencjonalnej. 
 

Około połowa wody odpływowej, po pełnym uzdatnieniu, osiąga jakość wody pitnej i może być 

ponownie wykorzystana w instalacji. Oryginalne ChZT około 1500 mg/l została zmniejszona prawie do 

zera. System ultrafiltracyjny separacji biomasy zapewnia również przenikanie odpowiednie do 

bezpośredniego zasilania etapu po oczyszczaniu metodami RO lub UV. 
 

Przykładowe zakłady 

Stacja przetwórstwa warzywnego w Wielkiej Brytanii. 
 

Literatura źródłowa 

[102, Wielka Brytania, 2002] 
 
4.5.7.3.5 Ponowne wykorzystanie wody w przetwórstwie roślin fasolowych, po chlorowaniu 
 

Skażenie mikrobiologiczne może być kontrolowane za pomocą dwutlenku chloru, który jest skuteczny 

wobec biofilmu o stężeniu dopuszczonym w przypadku wody pitnej, tj. 0,5 ppm. Rysunek 4.44 

przedstawia schemat czteroetapowego ponownego wykorzystania wody w fabryce konserw z grochu. 

Chlorowanie wody używanej do mycia przychodzących owoców czy warzyw nie jest dozwolone w 

niektórych krajach. Ponowne wykorzystanie wody w procesach, w których woda może być w 

bezpośrednim kontakcie z produktem, również nie zawsze jest dozwolona. 
 

 
Rysunek 4.44: Ponowne wykorzystanie wody w przemyśle konserwowym 
[13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

4.5.7.3.6 Przetwórstwo ziemniaków 
 

Chociaż organiczne składniki ścieków z przetwórstwa ziemniaków łatwo ulegają biodegradacji, 

problemy mogą wystąpić podczas oczyszczania ścieków, głównie ze względu na następujące 

czynniki [65, Niemcy, 2002]: 



 

 

 

 •    ładunki zanieczyszczeń mogą ulegać znacznym wahaniom w ciągu dnia, tygodnia, roku 

 •    wysokie stężenia zanieczyszczeń 

 • nierówny składu ścieków, np. przewaga węglowodanów, a czasem nierównoważona podaż 

składników mineralnych 

 •    obecność substancji pianotwórczych, np. białka 

 •    ryzyko powstania puchnących osadów 

 • temperatura ścieków czasami przekracza 35 - 40° C, co może wymagać użycia chłodnic 

wyparnych 

•    szybki początek procesu fermentacji beztlenowej może prowadzić do powstawania 

niepożądanych zapachów 

 • obecność kwasów w trakcie procesów fermentacyjnych może prowadzić do zmniejszenia się 

pH między 4 a 4,5. To zakwaszenie ma miejsce na przestrzeni około 2 godzin. 
 

W systemach oczyszczania beztlenowego lub tlenowego konieczne jest zbadanie, czy w związku z 
całkowitym obciążeniem możliwe jest uzdatnianie całości ścieków produkcyjnych, czy tylko 
podstrumienia, w celu zapewnienia, że etap aerobowy ma wciąż jeszcze wystarczającą ilość węgla 
do eliminacji azotu. Jeśli powyższe rozważania są uwzględniane, możliwe jest wykorzystanie 
procesów biologicznych do oczyszczania ścieków o wysokim stężeniu z zakładów przetwarzania 
ziemniaków. Reaktory UASB mogą być nieodpowiednie w przypadku obierania ziemniaków. 
 

 

4.5.7.4   Oleje roślinne i tłuszcze 
 

4.5.7.4.1  Oczyszczanie ścieków 
 

W ostatnich latach pojawiły się szeroko  zakrojone badania nad biologicznym  oczyszczaniem  ścieków 

z produkcji oleju jadalnego i rafinacji. Mają one na celu wyeliminowanie nieuniknionych wcześniej 

obciążeń ściekami.  Na przykład, podczas produkcji rafinowanego oleju z rzepaku, można 

wygenerować około 10 - 12 m
3
 ścieków na tonę surowca. Ścieki zawierają do 5000 mg/l ChZT, 4500 

mg/l zawiesiny i 1200 mg/l oleje i tłuszcze [134, AWARENET, 2002]. Fosfor występuje w postaci 

nieorganicznej i organicznej. Badania zostały przeprowadzone w laboratorium i w pilotażowej skali 

zakładu. Opracowano strategie oczyszczania, w wyniku czego wprowadzono je w dwóch 

prototypowych systemach produkcji. Oba przykłady są dostosowane do szczególnych warunków 

pracy, urządzeń oraz  sytuacji lokalnej. Optymalizacja prototypów jest nadal w toku. 

 

Oczyszczanie ścieków pierwszego stopnia stosowane w sektorze oleju roślinnego zazwyczaj 

obejmuje: 

 •   wyrównywanie przepływu i obciążenia (patrz: rozdział 4.5.2.3) 

 •   sedymentację (patrz: rozdział 4.5.2.5) 

 •   separatory tłuszczu (patrz: rozdział 4.5.2.2) 

 •   DAF (patrz: rozdział 4.5.2.6) 

 •   wytrącanie (patrz: rozdział 4.5.2.9) w celu zredukowania poziomów fosforu. 
 

Następnie stosuje się procesy aerobowe (patrz: rozdział 4.5.3.1). Ogółem, ścieki dobrze nadają się do 

oczyszczania biologicznego.  Użyte mogą być osad czynny (patrz: rozdział 4.5.3.1.1), filtry odsączające 

(patrz: rozdział 4.5.3.1.5) i obrotowe kontaktory biologiczne (patrz: rozdział 4.5.3.1.7). Przemysłowe 

czynniki właściwe, które mogą mieć wpływ na oczyszczanie biologiczne ścieków, to obecność niskich 

lotnych substancji lipofilnych, siarczan, podwyższony poziom fosfatydów i niskie pH. 
 

4.5.7.4.2  Oliwa z oliwek 
 

W celu uzyskania informacji na temat wewnątrzprocesowej redukcji ilości ścieków i ładunku 

zanieczyszczeń - zobacz także rozdział 4.7.4.1. 
Ścieki z wytwórni oliwy są uważane za jedne z najbardziej zanieczyszczających z sektora 

spożywczego. Wywołują poważne problemy na obszarach Europy, gdzie uprawia się drzewa oliwne. 

Ma bardzo wysokie ChZT, tj. 200 000 mg/l, niskie pH, tj. 3 - 5,9 oraz wysoką zawartość cząstek 

stałych, tj. zawiesiny ogólnej 20 000 mg/l. Ponadto, wysoka zawartość polifenoli w ściekach po oliwie 

z oliwek, nawet do 80 000 mg/l, sprawia, że bakteryjna degradacja jest bardzo trudna i nadaje im 



 

 

właściwości fitotoksyczne. 
 

Zazwyczaj małe olejarnie, z których bardzo wiele jest poniżej progu dyrektywy IPPC, stosują laguny 

ewaporacyjne (patrz: rozdział 4.5.3.1.4). Dopuszczając, by ścieki odparowywały miesiącami w otwartych 

lagunach, doprowadza się do powstania nieświeżych zapachów, a w wielu przypadkach - wyciek 

powoduje skażenie wód podziemnych. Pozostałości stałe są następnie przeznaczone do rozprowadzenia w 

gruncie (patrz: rozdział 4.1.6). Bezpośrednie osadzanie w gajach oliwnych może doprowadzić do 

skażenia wód gruntowych. Połączenie z miejską oczyszczalnią ścieków zwykle nie jest możliwe, 

ponieważ olejarnie są zwykle na obszarach wiejskich, gdzie te albo nie istnieją, albo nie są przystosowane 

do uzdatniania tego typu ścieków. Zagęszczanie termiczne (nieopisane w niniejszym dokumencie) 

również może być stosowana do oczyszczania ścieków z oliwy z oliwek. 
 

Ścieki te można poddać także obróbce w beztlenowej oczyszczalni ścieków, które mają zdolność 

zmniejszenia poziomów ChZT o 65 - 95%. Implikuje to wysokie koszty inwestycyjne, częściowo dlatego, 

że olejarnie związane są ze zbiorami sezonowymi. Kampanie prowadzone są od października do marca i 

trwają tylko trzy miesiące w każdej lokalizacji. Sezonowy profil tych zakładów nie ma wpływu na 

uzdatnianie, ponieważ beztlenowa komora fermentacyjna może zostać z łatwością ponownie 

uruchomiona po stanie uśpienia, choć przywrócenie warunków oczyszczania zajmuje trochę czasu. 
 

Wysoka zawartość polifenoli w ściekach hamuje wzrost bakterii tlenowych. Ponadto, autooksydacja 

związków fenolowych w kontakcie ścieków z oliwy z oliwek z powietrzem prowadzi do powstawania 

wielkocząsteczkowych polifenoli, które się jeszcze trudniej rozkładają. 
 

Dalsza, alternatywna obróbka ścieków z tłoczni oliwy może obejmować skuteczne oczyszczanie 

pierwszego stopnia (patrz: rozdział 4.5.2) w celu usunięcia ciał stałych. Zastosowanie wytrącania (patrz: 

rozdział 4.5.2.9), wraz z wyborem optymalnego środka do kłaczkowania, eliminuje bardzo wysoki 

procent rozpuszczonej i złożonej z cząsteczek masy organicznej, która następnie zostanie usunięta 

poprzez filtrację (patrz: rozdział 4.5.4.5). Ostatni etap polega na stosowaniu separacji membranowej 

(patrz: rozdział 4.5.4.6), aby zapewnić 95% redukcji ładunku organicznego. Jest to nadal przedmiotem 

badań, ale może stanowić rozwiązanie na przyszłość. 
 

Tabela 4.69 ukazuje porównanie alternatywnych sposobów oczyszczania ścieków dla ścieków z 

produkcji oliwy z oliwek. 

Metoda Zalety Wady 
Rozprowadzenie Poprawa żyzności z powodu K, 

Mg oraz zawartości substancji 

organicznych 

Skażenie wód gruntowych 

Wysokie zasolenie 

Ograniczenia prawne  

Negatywny wpływ na roślinność, jeżeli 

niektóre poziomy są przekroczone z 

uwagi na zawartość polifenoli 

Laguna 

parowania 

Niski koszt 

Brak wymogów w kwestii 

wyspecjalizowanych pracowników 

Niezbędne są duże grunty 

Zapach zgnilizny oraz owady Skażenie 

wód gruntowych w przypadku 

nieprawidłowej izolacji basenu  
Stężenie 

termalne 

Szybszy system Wysokie zużycie energii oraz koszty 

Powstawanie twardej warstwy w 

parownikach 
Procesy 

anaerobowe 

Niskie zużycie energii 

Produkcja metanu 

Ustabilizowany osad 

Kosztowna instalacja 

Tabela 4.69: Porównanie alternatywnych sposobów oczyszczania ścieków dla sektora produkcji oliwy z 

oliwek [134, AWARENET, 2002] 

4.5.7.4.3  Wielostopniowe oczyszczanie ścieków w rafinacji oleju roślinnego - studium 
przypadku 

 

Opis 

Obróbka ta jest kombinacją różnych technik. Jest realizowana w przykładowej olejarni oleju jadalnego 



 

 

na specjalnych warunkach. Jej zastosowanie w innych stacjach mogą być najpierw testowane np. 

przez badania pilotażowe. 
 

Technologia ta jest stosowana w obróbce ścieków na terenie zakładu, powstałych z rafinacji olejów 

surowych i tłuszczów. Połączone zostały ścieki z rozdzielonych strumieni z rozdziału mydeł (woda 

kwasowa),  oraz ścieki z przechowywania i mycia. 
 

System składa się z następujących etapów: 

 •    segregacja (patrz: rozdział 4.1.7.8) 

 •    separator tłuszczu (patrz: rozdział 4.5.2.2) w posegregowanych strumieniach 

 •    wyrównywanie przepływu i obciążenia (patrz: rozdział 4.5.2.3) 

 •   DAF (patrz: rozdziały 4.5.2.6), przy niskim pH i bez wytrącania dla usunięcia olejów i tłuszczów  

•    neutralizacja (patrz: rozdział 4.5.2.4) i koagulacja do usuwania emulgowanych olejów czy 

tłuszczów 

 •     DAF (patrz: rozdziały 4.5.2.6) z wytrącaniem koagulowanych olejów czy tłuszczów 

 •   osad czynny (patrz: rozdział 4.5.3.1.1) etapami kaskadowymi dla poddania obróbce warunków 

przepływu tłokowego 

 •     DAF (patrz: rozdział 4.5.2.6) w celu usunięcia osadu 

 •   sedymentacja (patrz: rozdział 4.5.2.5) ciał stałych oraz wyrównywanie przepływu i obciążenia 

(patrz: rozdział 4.5.2.3) w ramach zbiornika czystej wody. 
 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie poziomu ChZT w ściekach o ponad 95%. Pewne zmniejszenie poziomu fosforu. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zwiększone wykorzystanie substancji chemicznych, np. sody kaustycznej i koagulantów, do eliminacji 

tłuszczu. Zwiększenie wykorzystania energii dla fizycznych i biologicznych etapów procesu. Produkowany 

jest osad. 
 

Dane operacyjne 

Tabela 4.70 prezentuje profil ścieków przed oczyszczaniem oraz po nim. Fosfor ulega redukcji o 

około 50% i to jedynie drogą biologicznego wchłaniania przez asymilację w biomasie osadu. 

Wytrącania nie można zastosować w przypadku ścieków zawierających fosfatydy, tzn. takich, które są 

organiczne. 
Parametry Jedno

stka 
Wpust Wypust 

Ilość ścieków m
3
/h <25 

ChZT mg/l 2500 <150 
BZT5 mg/l  <5 
Substancje lipofilne mg/l **100 – 
Fosfor* (Pogółem) mg/l <140 <70 
Siarczan do mg/l 12 000 – 
*Źródło fosforu: fosfolipidy jako 
fosfatydy i lecytyny 

**Mierzone przy użyciu obecnie zniesionej metody 

(DIN 

38509, H 17)  

Tabela 4.70: Profil ścieków przed i po oczyszczaniu 
 

Tabela 4.71 ukazuje dane związane z zużyciem energii 
 

Źródło energii Zużycie 
Para 12,5 kWh/t 

nierafinowanego oleju 45 MJ/t nierafinowanego 
oleju 16 kg/t nierafinowanego 
oleju Energia elektryczna 11,5 MJ/t nierafinowanego 
oleju 3,2 kWh/t 
nierafinowanego oleju  

Tabela 4.71: Zużycie energii 
 

Tabela 4.72 prezentuje dane operacyjne systemu oczyszczania ścieków w zakładzie przetwórstwa 

oleju i tłuszczów. 
 
 



 

 

Etap 1: Chłodzenie, neutralizacja (NaOH), koagulant i dodanie mocznika 
DAF przy niskim pH 
DAF przy obojętnym pH 

Powierzchnia = 25 m
2

 

Powierzchnia = 25 m
2 

Przebieg prac nad etapami 2 - 3: Kaskadowy system osadu czynnego (napowietrzanie + 

zbiorniki DAF) 

Reaktor 1 pojemność 630 m³ 

Reaktor 2 pojemność 1270 m
3

 

Czas przebywania około 35 h Powierzchnia DAF Powierzchnia = 45 m
2 

Etap 4: Zbiornik czystej wody, zbiornik na oczyszczone ścieki przeznaczony do osadzania masy 

zawiesinowej, bufor do płukania, przepompownia 
Pojemność zbiornika na czystą wodę 279 m³ 

Etap 5: Obróbka osadu 
Zbiornik na osad z napowietrzaniem drobnymi pęcherzykami w celu tlenowej stabilizacji nadwyżki 
osadu. Zbiornik na przechowywanie osadu tłuszczowego z chemicznego i fizycznego oczyszczania 
pierwotnego, z napowietrzaniem dużymi pęcherzykami w celu tlenowej stabilizacji osadu 
 

Tabela 4.72: Opis systemu oczyszczania ścieków w zakładzie przetwórstwa oleju i tłuszczów 
 

 

Zastosowanie 

Olejarnie bez konieczności zaawansowanego usuwania fosforu.  

 

Tabela 4.73 przedstawia zestawienie danych o stosowalności. 
 

Ograniczenia Niskie obciążenia organiczne 
Dobra wstępna separacja tłuszczu 
Brak możliwości wcześniejszego wytrącania fosfolipidów 
Jednoczesne wytrącanie z wysokim stężeniem P jest szkodliwe dla biocenozy 
Dalsze wytrącanie w celu zapewnienia pewnej zgodności z poziomem P jest 
możliwe jedynie przy znacznym dawkowaniu 

Niezawodność 

działania 
Ograniczenia ze względu na znaczne, nieuniknione  wahania w jakości 
nieoczyszczonych ścieków 

System wymaga bardzo dużego wkładu operatora 
 

Tabela 4.73: Zestawienie danych o stosowalności 
 

 

Ekonomia 

Niezbędne są znaczne inwestycje na rozwój i budowę systemu. Koszty w związku ze zwiększonym 
nakładem energii; konserwacja i naprawy; personel obsługujący i zwiększona produkcja odpadów. W 

instalacji przykładowej technika ta została zrealizowana przy użyciu zewnętrznego wsparcia 

finansowego. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Bardziej rygorystyczne wymagania oficjalne dotyczące ilości i jakości ścieków. Lokalne warunki wody 

przyjmującej. Ustalenie terminu decyzji w sprawie dostępności innych możliwości. Projekt 

demonstracyjny sfinansowany za pomocą środków publicznych. 
 

Przykładowe zakłady 

Zakład rafinacji olejów roślinnych w Niemczech. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 182, Niemcy, 2003, 185, CIAA-FEDIOL, 2004] 
 

4.5.7.5 Nabiał 
 

4.5.7.5.1 Profil ścieków 
 

Niektórymi istotnymi cechami ścieków pochodzących z przetwórstwa nabiału  dla celów oczyszczania 

są [13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 65, Niemcy, 2002]: 
 

 •   duże dobowe różnice w wydajności 



 

 

 •   zmienne pH  

 •   w ściekach może wystąpić niedobór azotu, chyba że surowa woda ma wysoką zawartość azotanów 

lub używany jest kwas azotowy 

 •   ścieki mogą być bogate w fosfor, jeśli do oczyszczania stosowany jest kwas fosforowy. Także mleko 

ma wysoką zawartość fosforu, np. 93 mg P/100 g mleka 

 •   obróbka wody odpływowej z przemysłu mleczarskiego przynosi nadwyżkę osadu niższą niż 

domowe oczyszczalnie ścieków, np. ze względu na to, ze im niższa zawartość zawiesiny ciał stałych, 

tym niższy stosowany wskaźnik F/M i wyższe temperatury ścieków 

 •   mimo wykorzystania poprzednich zbiorników wyrównawczych, umożliwienie osiągnięcia 

szczytowych obciążeń jest nadal roztropne przy planowaniu zaopatrzenia w tlen. 
 

 
4.5.7.5.2  Oczyszczanie ścieków 
 

W sektorze mleczarskim cząstki stałe z wody po czyszczeniu urządzeń do mycia pojazdów są zazwyczaj 

usuwane u źródła. Można to przeprowadzić przy użyciu selektorów piaskowych lub żwirowych, lub też 

przekazuje się wodę deszczową z powierzchni zamkniętych do znajdującego się na terenie zakładu systemu 

oczyszczania ścieków. Następnie stosuje się zazwyczaj segregację ścieków (patrz: rozdział 4.1.7.8) o 

wysokiej zawartości substancji stałych, bardzo wysokim BZT oraz wysokim zasoleniu. Po segregacji 

wymagane jest uzdatnianie pierwszego stopnia. Wykorzystać można następujące techniki: 
 

 •   selekcję (patrz: rozdział 4.5.2.1) 

 •   wyrównywanie przepływu i obciążenia (patrz: rozdział 4.5.2.3) 

 •   neutralizację (patrz: rozdział 4.5.2.4) 

 •   sedymentację (patrz: rozdział 4.5.2.5) 

 •   DAF (patrz: rozdział 4.5.2.6) 

 •   Odwirowywanie (patrz: rozdział 4.5.2.8) 

 •   wytrącanie (patrz: rozdział 4.5.2.9). 
 

Po oczyszczaniu pierwszego stopnia może zaistnieć konieczność obróbki drugiego stopnia. Dla ścieków 

o stężeniu BZT większym niż 1000 - 1500 mg/l stosowane są beztlenowe procesy obróbki (patrz: 

rozdział 4.5.3.2). W Europie techniki anaerobowe są rozpowszechnione w przypadku wody odpadowej z 

zakładów mleczarskich, kiedy BZT jest większe niż 3000 mg/l. Po napowietrzaniu powierzchniowym 

powstałe ścieki końcowe z procesu anaerobowego mogą zostać odprowadzone bezpośrednio do 

oczyszczalni miejskiej. Niemniej, może powstać ryzyko uwalniania fosforu w ściekach końcowych, jeśli 

stosowane są procesy beztlenowe. W przypadku strumieni o niższym stężeniu stosuje się obróbkę 

aerobową (patrz: rozdział 4.5.3.1). 
 

Rysunek 4.45 przedstawia typowy schemat technologiczny oczyszczania ścieków stosowany w 

zakładach nabiałowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Rysunek 4.45: Typowe uzdatnianie ścieków wykorzystywane w mleczarni [13, Agencja ds. Ochrony 

Środowiska Anglii i Walii, 2000] 

 
 
4.5.7.6   Skrobia 
 

4.5.7.6.1  Profil ścieków 
 

Ścieki wytwarzane w sektorze skrobiowym zawierają wysokie poziomy substancji organicznych, łatwo 

ulegających biodegradacji. Poziomy ChZT i BZT powstają z hydrolizy i fermentacji, np. 

zredukowanych cukrów, lotnych kwasów i aldehydów. Zawartość SS nie jest wysoka. 
 

W wodzie odpadowej obecny jest także azot. Jego wytworzenie łączy się ze związkami powstałymi w 

wyniku rozkładu białek, np. mocznika i amoniaku. Zawartość azotu wydaje się wyższa w przypadku 

ścieków z przetwórstwa ziemniaków niż z przetwórstwa ziaren. Wykryć można metale, np. Zn, Ni i Cr, w 

bardzo ograniczonej ilości. Jeśli do tego dojdzie, oznacza to, że powstały w wyniku korozji metalowych 

zbiorników i rur oraz z surowców, np. kukurydzy, ryżu czy ziemniaków. 
 
 



 

 

4.5.7.6.2  Oczyszczanie ścieków 
 

Uzdatnianie ścieków pierwszego stopnia z przetwarzania skrobi przeprowadza się za pomocą 

następujących technik: 
 

 •    wyrównywania przepływu i obciążenia (patrz: rozdział 4.5.2.3) 

 •    sedymentacji (patrz: rozdział 4.5.2.5) 

 •    DAF (patrz: rozdział 4.5.2.6). 
 

Jeśli niezbędna jest dalsza obróbka, stosowane są techniki oczyszczania drugiego stopnia.  Procesy 

beztlenowe (patrz: rozdział 4.5.3.2) są stosowane, gdy ładunek materii organicznej jest wysoki, a obciążenie 

zawiesinami niskie. Jednak pojawiły się doniesienia na temat wykorzystywania czasami długich zabiegów 

beztlenowych do obróbki ścieków o wysokim poziomie zawiesin. Zachodzi reakcja metanizacji i tworzy się 

biogaz, który zawiera 50 - 70% objętości metanu, zwykle odzyskiwanego w kotle. Zaletą tego zabiegu jest 

usunięcie części ładunku ChZT bez wytwarzania osadu i oszczędność energii. Niemniej, optymalizacja takiej 

reakcji jest trudna do uzyskania, a jej skuteczność można obejmować między 50 a 80% obciążenia ChZT. 

Wybór uzdatniania beztlenowego zależy również od stosunku obciążenia, np. ChZT:N, BZT:N i N:P. 

Stosunek ChZT:N powinien być wystarczająco wysoki, aby umożliwić wzrost bakterii w reaktorach 

beztlenowych, jak i tlenowych. Ponieważ jednak wskaźniki usuwania BZT ChZT są niskie, konieczne jest 

dalsze oczyszczanie. 
 

Następnym etapem jest zasadnicza  obróbka aerobowa (patrz: rozdział 4.5.3.1). Dostarczanie tlenu 

dokonuje się albo dzięki napowietrzaczom, albo nadmuch powietrza w dolnej części zbiornika. Kiedy 

poziom ChZT w ściekach przekracza 10 000 mg/l, radzi się, aby nie poddawać ich jedynie 

oczyszczaniu tlenowemu. Jednakże techniki aerobowe są odpowiednie dla mniej zanieczyszczonych 

ścieków, np. skondensowane opary z systemów stężenia lub woda po myciu czy z koryta odpływu z 

produkcji skrobi ziemniaczanej. W przypadku obróbki skondensowanych oparów szczególnie ważne 

jest, aby zapewnić zrównoważony stosunek składników pokarmowych (N:P). Ponadto, może się 

okazać, że ścieki z modyfikacji skrobi mają bardzo nierówne, oparte na węglowodanach obciążenia 

organiczne z możliwymi problemami ze względu na wzrost i puchnięcie osadów [65, Niemcy, 2002]. 
 

Wreszcie, oczyszczanie trzeciego stopnia obejmuje biologiczną nitryfikację lub denitryfikację (patrz: 

rozdział 4.5.4.1). Oczyszczanie trzeciego stopnia nie zawsze jest konieczne. 
 

Zgłoszony skład ścieków po oczyszczeniu przedstawiony jest w tabeli 4.74. 
 

Parametry Stężenie 
(mg/l) 

Minimalne Maksymalne 
BZT 5 20 
ChZT 50 300 
Zawiesiny substancji 
stałych 

10 60 
Azot całkowity 2 50 
Fosfor całkowity 1 5 
 

Tabela 4.74: Profil oczyszczonych ścieków z sektora skrobi 

[115, CIAA-AAC-UFE, 2002] 
 

 

Doniesiono, że ścieki z instalacji skrobi podlegają czasem tylko wstępnej obróbce, takiej jak sedymentacja 

(patrz: rozdział 4.5.2.5), a następnie wysłane są do rozprowadzania w gruncie rolnym poza terenem zakładu 

(patrz: rozdział 4.1.6). 
 

 
4.5.7.6.3 Ponowne wykorzystanie wody technologicznej w procesie produkcji skrobi 
ziemniaczanej 
 

Opis 

Tam gdzie skrobia i jej pochodne są produkowane z ziemniaków, mogą powstawać duże ilości ścieków 

ze skrobi ziemniaczanej. System do ponownego wykorzystania wody z owoców ziemniaka oraz wody 

technologicznej podsumowano na rysunku 4.46. 

 

 



 

 

 
Rysunek 4.46: Obieg wody w instalacji do otrzymywania skrobi ziemniaczanej  
 

 

Najpierw woda ziemniaczana poddawana jest RO. Oczyszczona woda z owocu ziemniaka jest następnie 

przekazywana, wraz z wodą technologiczną, pod ekstrakcję protein drogą koagulacji. Kolejnym krokiem 

procesu jest zatężenie przez odparowanie poddanej deproteinizacji wody z owocu ziemniaka oraz wody 

technologicznej. Skondensowana para uzyskana po tym etapie jest schładzana, a pH dostosowane przed 

wprowadzeniem do oczyszczalni biologicznej. Część oczyszczonej wody podlega dalszej obróbce, gdzie 

jest ona filtrowana za pomocą piasku, a następnie dezynfekowana. Odzyskaną wodę miesza się ze 

świeżą i włącza ponownie do procesu produkcyjnego.  Opcjonalnie, w zależności od wymagań 

produktu, można wdrożyć drugi proces RO. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zarówno zużycia świeżej wody, jak i ilości ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zwiększone zużycie energii i nadmierna produkcja osadu. 
 

 

Dane operacyjne 

W przykładowej stacji cechy projektowe etapu odparowania ukazuje tabela 4.75, a biologiczny profil 

oczyszczania wody odpadowej - tabela 4.76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Wlot Przepływ całkowity 213 m
3
/h (na podstawie ciągłego zasilania w ścieki) 

Woda technologiczna z 
wytwarzania 
skrobi 

Wielkość przepływu 1 = 110 – 145 m
3
/h 

Zawartość suchej masy = 1,8 – 2%  

Jednostka wkładu białkowego = 38 - 40 °C 

Temperatura po jednostce białkowej = 86 ºC 

Skoagulowana woda z 
owoców ziemniaka 
z jednostki białkowej 

Wielkość przepływu 2 = 100 – 115 m
3
/h 

Zawartość suchej masy = 5,5 - 6%  

Temperatura na wyjściu z jednostki białkowej = 86 ºC 

± 1% Wyjście Produkt Płynne białko ziemniaczane z co najmniej 55% 
suchej masy Kondensat Tak chłodny i tak czysty, jak to możliwe 

Wyniki Wydajność w usuwaniu 
pary 

Na mniej niż 230 t/h 
Parownik wstępny Na mniej niż 196 t/h 
Parownik końcowy Nie mniej niż 34 t/h 
Temperatura stężenia Maksymalna 87° C 
Pojemność rezerwy  Nie mniej niż 15% w stosunku do pojemności 

odprowadzania pary Cykl operacyjny Czas pracy co najmniej 120 h 
Czas czyszczenia maksymalnie 9 h 

 

Tabela 4.75: Stężenie wody technologicznej w produkcji skrobi ziemniaczanej wg danych projektowych 

dotyczących odparowywania 
 

 

Rodzaj ścieków Skondensowane opary z jednostki stężeniowej 
Proces Osad czynny 

Filtr piaskowy 

Dezynfekcja 
Podstawowe dane projektowe Ilość ścieków 

Stężenie ChZT 

Zawartość ChZT 

200 m³/h 

1500 ± 300 mg/l 

7200 ± 1440 kg/d 
Charakterystyka ścieków ChZT 

BZT5 
<25 mg/l 
<10 mg/l 

Profil obróbki metodą 

osadu czynnego 

2 baseny, każdy po 1375 m³  
(= 2750 m³) 

pojemności aerobowej, w tym 

poprzedzającego selektora 

Hydrauliczny czas przebywania  = 13,8 h 

Ładunek hydrauliczny = 1,75 m
3
/m

3 
 dziennie Obciążenie 

ChZT = 2,6 kg/m
3 
dziennie Stężenie 

osadu = 5000 g/m
3

 

Obciążenie ChZT = 0,52 kg ChZT/kg suchej masy   
dziennie 
Objętość osadu wracającego = maksymalnie 200 m³/h 

Sedymentacja końcowa 

Sedymentacja drugiego stopnia 

1 okrągły basen do sedymentacji 
o przepływie poprzecznym 

Średnica =23 m 

Głębokość wody =5 m 

Ilość =2076 m
3
 

Powierzchnia = 415 m² 

Czas przebywania = 10,38 h 

Obciążenie powierzchniowe = 0,48 m/h 
Filtracja piaskiem 
3 jednostki 

Tempo przepływu wkładu = (maksymalnie) 3 x 70 m
3
/h 

Tempo przepływu wody myjącej = (maksymalnie) 3 x 70 m
3
/h 

Obciążenie hydrauliczne = 8 m/h 
Dezynfekcja Dezynfekcja UV oraz dozowanie ClO2  
 

Tabela 4.76: Profil ścieków po oczyszczaniu biologicznym w instalacji produkującej skrobię ziemniaczaną 
 

Zastosowanie 

Skondensowane opary w przemyśle skrobi ziemniaczanej ulegają bardzo łatwo rozkładowi. Wpływa to 

na zależność etapów RO i parowania od specjalnych właściwości wody z owoców ziemniaka i wody 

technologicznej. 
 

Ekonomia 

Zmniejszenie zużycia świeżej wody obniża koszty. Doniesiono, że chłodzenie oczyszczonej 

skroplonej pary wcale nie musi być ekonomiczne. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Doniesiono, że ścieki zostały wcześniej usunięte przez rozprowadzanie. Nie było możliwe ze względu na 



 

 

spore wielkości produkcyjne, wysokie koszty transportu oraz wysokie wymagania względem gleby. 

Wymagania magazynowe przy użyciu tej metody są małe w porównaniu do rozprowadzania w gruncie, ze 

względu na ograniczenia tego ostatniego do pewnych okresów w roku. Inaczej niż w przypadku 

rozprowadzania, technika ta jest niezależna od warunków pogodowych. 
 

Przykładowe zakłady 

W Niemczech funkcjonuje co najmniej jedna instalacja do produkcji skrobi z ziemniaków. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 

 

4.5.7.7   Cukier 
 

4.5.7.7.1  Oczyszczanie ścieków 
 

Poinformowano, że w zależności od konfiguracji oczyszczalni ścieków, przeprowadzana jest czasami 

segregacja ścieków (patrz: rozdział 4.1.7.8) w zakładach przetwórstwa buraków cukrowych, przed 

oczyszczaniem ścieków. Woda technologiczna, czyli nadwyżka kondensatu z koncentracji, który ma wysoką 

zawartość amoniaku i woda z krystalizacji. Woda spławiakowa może zostać oddzielona od wody 

odprowadzającej o wysokim stężeniu. W niektórych instalacjach kondensat służy do mycia buraków. 
 

Przykład 1 

Ziemię z buraków oddziela się z wody transportowej w stawach sedymentacyjnych (patrz: rozdział 

4.5.2.5). Zdekantowana woda jest oczyszczana z wykorzystaniem lagun zarówno beztlenowych, jak i 

tlenowych (patrz: rozdział 4.5.3.1.4). Korzystanie z lagun może pozwolić na zastosowanie wody do 

nawadniania gruntów przy suchej pogodzie, co również zmniejsza potrzebę poboru wody z rzek lub z 

wód gruntowych. Do oczyszczania ścieków w południowej Europie można wykorzystać naturalne 

parowanie wody ze względu na wysokie średnie temperatury. 
 

Dalsza obróbka jest konieczna, jeśli istnieje ryzyko uciążliwego zapachu lub jeśli potrzeby środowiska 

implikują bardziej rygorystyczny poziom oczyszczania. W tym przypadku wstępne oczyszczanie można 

poprawić poprzez napowietrzanie powierzchniowe, ewentualnie poprzedzone przez obróbkę aerobową 

(patrz: rozdział 4.5.3.1). 
 

Przykład 2 

Jeżeli potrzeby ochrony środowiska wymagają kolejnych poziomów obróbki, zastosować można 
sedymentację (patrz: rozdział 4.5.2.5), rozkład beztlenowy (patrz: rozdział 4.5.3.2), a następnie 

utlenianie i/lub fermentację aerobową (patrz: rozdział 4.5.3.1) z końcowym procesem sedymentacji. 
 

Ścieki o wysokim obciążeniu organicznym, opuszczające stawy sedymentacyjne, nadają się idealnie 

do obróbki za pomocą technik beztlenowych. Co więcej, betainy z buraków cukrowych, złożone z 

organicznych związków azotu, mogą być rozłożone beztlenowo. W związku z tym, około połowa 

cukrowni w Niemczech jest obecnie wyposażona w systemy beztlenowe [65, Niemcy, 2002]. 
 

Materiał organiczny w wodzie spławiakowej dzieli się na kwasy organiczne krótko łańcuchowe. 

Historycznie rzecz biorąc, korekta pH odbywała się przy użyciu dodatków, takich jak wapno w 

procesie neutralizacji (patrz: rozdział 4.5.2.4). Jednak to kwaśny charakter ścieków idealnie nadaje się 

do rozkładu beztlenowego. Zakwaszenie ścieków jest podstawową reakcją, która odbywa się w 

warunkach beztlenowych, prowadzącą do przerwania materiału o dłuższym łańcuchu organicznym w 

bardziej nadające się do obróbki kwasy organiczne. Wiele instalacji anaerobowych wymaga zbiornika 

zakwaszania przed reaktorem beztlenowym w celu inicjacji etapu kwasogenezy.  Stąd wyrównanie pH 

wody odprowadzającej nie jest już wymagane. 
 

Rozkład beztlenowy zachodzi w podwyższonej temperaturze, np. 37º C, choć niższe tempo rozkładu 

może wystąpić w temperaturze 20° C lub niższej. W wyniku zmian w składzie elementów 

organicznych ścieków, a także wysokiej zawartości wapnia pojawić się mogą problemy operacyjne. 
 

W reaktorze metanu wapń pochodzący z procesu karbonacji, który występuje w ściekach w połączeniu z 
powstającym w reaktorze dwutlenkiem węgla, prowadzi do wytrącania się węglanu wapnia. Doświadczenie 
pokazuje, że niezależnie od stężenia ścieków przychodzących oraz niezależnie od zastosowanego procesu, 

zawartość wapnia zmniejsza się do około 0,3 - 0,7 kg/m
3
.  Oznacza to, że 300 - 1000 ton węglanu wapnia 



 

 

rocznie pozostaje w reaktorze. To prowadzi do problemów z mieszaniem w systemie, a także generuje 
dodatkową pracę i koszty, by utrzymać w sprawności odpowiednie pompy, wymienniki ciepła i rury [65, 
Niemcy, 2002]. 
 

Część beztlenowo oczyszczonych ścieków może zostać odzyskana do ponownego użycia jako woda 

spławiakowa. Ponadto, metan produkowany w ramach procesu beztlenowego może być wykorzystany 

do suszenia wysłodków buraczanych, przeznaczonych na paszę dla zwierząt. Ciepło niskiego stopnia 

można wykorzystać do wstępnego ogrzania ścieków wprowadzanych do reaktora anaerobowego [13, 

Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000]. 
 

Nadwyżka kondensatu z przetwórstwa cukru ma wysoką zawartość amoniaku i stosunkowo niską 

zawartość ChZT. Zalecanym procesem zmniejszania stężenia amoniaku jest wykorzystanie technik 

aerobowych, skonfigurowanych tak, aby umożliwić nitryfikację amoniaku (patrz: rozdział 4.5.4.1). Aby 

mogło się to odbyć, strumień ścieków musi być dozowany z zewnętrznego źródła węgla. Dla tych 

instalacji, które wykorzystują techniki obróbki beztlenowej względem wody odprowadzającej, łączenie 

ścieków z procesu beztlenowego z nadmiarem wody technologicznej jest zazwyczaj wystarczające, by 

zapewnić odpowiednią równowagę wkładu na etapie oczyszczania aerobowego. 
 

Niektóre fabryki używają hydrocyklonów, by usunąć z systemu bakteryjny osad z ładunkiem wapna. W 
prawie wszystkich zakładach konieczne jest, poza sezonem, mechaniczne usunięcie wapna, które 
powstaje w reaktorach. Przeprowadza się to w regularnych odstępach czasu, co 2 - 5 lat. Stężenia wapna 

przy usuwaniu kształtują się w obrębie 800 - 1000 kg/m
3
 materiału nośnika. Ponieważ operacje te są 

sezonowe, system aerobowy poniżej anaerobowego musi być aktywowany w związku z rozpoczęciem 
sezonu. Niekoniecznie jest tak w przypadku podłoży upłynnionych (patrz: rozdział 4.5.3.2.7). Wapno 
strąca się prawie w całości na materiale nośnika, który może być następnie odprowadzony w trakcie 
pracy. 
 

Końcowe ścieki mogą być po tym etapie wystarczająco oczyszczone, aby można je było odprowadzić 

do cieku wodnego. Można ewentualnie odprowadzić je do oczyszczalni ścieków. Dla odzysku wody 

ze ścieków końcowych mogą być stosowane wyższe techniki oczyszczania trzeciego stopnia (patrz: 

rozdział 4.5.4). 
 

Przykład 3 

Dla tych przypadków, które wymagają dodatkowej redukcji  azotu i jego związków, konieczne jest 

zainstalowanie odpowiednio zaprojektowanych systemów nitryfikacji i denitryfikacji. Istnieje kilka 

biologicznych i niebiologicznych technik, np. usuwanie amoniaku (patrz: rozdział 4.5.4.2) czy 

biologiczna nitryfikacja lub denitryfikacja (patrz: rozdział 4.5.4.1). 
 

Przykład 4 

W pierwszej kolejności stosuje się proces beztlenowy, a wytwarzany biogaz jest stosowany jako paliwo. 

Później stosuje się proces tlenowy, rozkładający azot i fosfor. 
 

Po oczyszczeniu ścieków woda jest albo ponownie wykorzystana w zakładzie, albo odprowadzana do 

rzeki czy otwartego morza. 
 

Przykład 5 

Rysunek 4.47 ukazuje diagram przepływowy dla oczyszczania ścieków z instalacji w obrębie 

przetwórstwa buraków cukrowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Rysunek 4.47: Standardowe opcje w oczyszczaniu ścieków z przetwórstwa buraków cukrowych [13, 

Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 159, CIAA-CEFS, 2003] 
 

 

Osiągnięte poziomy emisji 

Wyniki dotyczące oczyszczania ścieków w branży cukrowniczej w krajach nordyckich prezentuje 

tabela 4.77.  
 

Oczyszczanie BZT 

(mg/l) 
Całkowity 

N 

(mg/l) 

Całkowity 

P 

(mg/l) Przed oczyszczaniem 3300 120 10 
Po oczyszczaniu anaerobowym 100 80 8 
Po oczyszczaniu anaerobowym i 
aerobowym 

2 10 0,4 
 

Tabela 4.77: Wyniki dotyczące oczyszczania ścieków w branży cukrowniczej w krajach nordyckich[1, CIAA, 

2002] 
 

 

Dane za tonę buraków cukrowych przetwarzanych w duńskiej stacji cukru podano w tabeli 4.78. 



 

 

Parametry Ogółem 

Średnia 

(zakres) 

Bez oczyszczania 

Średnia 

(zakres) 

Po anaerobowym lub 

aerobowym 

oczyszczaniu 

Ścieki 

m
3
/t przetworzonych 

buraków 

0,79 
(0,53 – 1,10) 

  

Ścieki 

m
3
/t 

wyprodukowanego 

cukru 

5,13 
(3,73 – 6,98) 

5,59 
(3,76 – 6,98) 

 

BZT 
kg/t wyprodukowanego 

cukru 

10,3 
(0,01 – 24,4) 

14,6 
(10,7 – 24,4) 

0,01 

Zawiesiny substancji 
stałych 
kg/t wyprodukowanego 

cukru 

1,25 
(0,76 – 1,62) 

1,16 
(0,76 – 1,42) 

nie dotyczy 

Azot 
kg/t wyprodukowanego 

cukru 

0,27 
(0,01 – 0,56) 

0,33 
(0,19 – 0,56) 

0,03 

Fosforan 
g/t wyprodukowanego 

cukru 

31,3 
(0,81 – 83,2) 

40,4 
(27,5 – 83,2) 

1,22 

 

Tabela 4.78: Wielkość i profil ścieków w duńskich instalacjach produkcji cukru[139, Nielsen E.H. Lehmann, 

2002] 
 

 

Ciężar właściwy substancji zanieczyszczających po biologicznym oczyszczeniu przedstawia tabela 4.79. 
 

Parametry Wyprodukowany cukier 

(kg/t) BZT5 0,24 
ChZT 2,4 
OWO 0,9 
Azotogółem 0,35 
 

Tabela 4.79: Ilość ścieków po biologicznym oczyszczeniu podczas kampanii przetwórczej buraków 

cukrowych[152, Austria, 2002] 
 

 

Poinformowano, że ścieki z instalacji cukru czasami nie podlegają obróbce, ale są wysyłane poza miejsce do 

rozprowadzenia (patrz: rozdział 4.1.6). 
 

 

4.5.7.8 Napoje 
 

4.5.7.8.1 Profil ścieków 
 

Sektory napojów bezalkoholowych i alkoholowych są różnorodne. Ich ścieki można podzielić na 

kategorie niskiego stężenia i dużej objętości, wysokiego stężenia i małej objętości, ciągłego i 

regularnego odprowadzania oraz odprowadzania kampaniami i sezonowo. Ścieki z tej branży zwykle 

bardzo łatwo ulegają biodegradacji i zawierają aktywne mikroorganizmy. 
 

 
4.5.7.8.2 Oczyszczanie ścieków 
 

Przed oczyszczaniem można przeprowadzić segregację ścieków (patrz: rozdział 4.1.7.8). Mogą wystąpić 

strumienie o dużej objętości lub niskim stężeniu, które można ponownie wprowadzić do obiegu po 

odpowiednim oczyszczeniu, odprowadzić bezpośrednio do oczyszczalni ścieków bez uzdatniania lub 

zmieszać z oczyszczonymi ściekami końcowymi przed odprowadzeniem. Możliwości będą zależeć od 

odbiornika ścieków i warunków pozwolenia na odprowadzanie ścieków [13, Agencja ds. Ochrony 

Środowiska Anglii i Walii, 2000]. 
 

Ogólnie, przy stosowaniu technik oczyszczania ścieków z sektora napojów bezalkoholowych i alkoholowych 

mogą być stosowane następujące procesy oczyszczania pierwszego stopnia [13, Agencja ds. Środowiska 

Anglii i Walii, 2000]: 
 

 •  cedzenie (patrz: rozdział 4.5.2.1) 

 •  wyrównywanie przepływu i obciążenia (patrz: rozdział 4.5.2.3) 

 •  DAF (patrz: rozdział 4.5.2.6) 

 •  zbiornik awaryjny (patrz: rozdział 4.5.2.7). 
 

Biologiczne systemy oczyszczania są stosowane z powodzeniem w przemyśle napojów 



 

 

bezalkoholowych. 
 

W zależności od asortymentu i systemu pakowania, np. zwrotne lub bezzwrotne, może być konieczne 

stałe lub okresowe dodawanie soli odżywczych. Czyszczenia i dezynfekcja mogą prowadzić do 

czasowych szczytów w stężeniu fosforu, które mogą z kolei powodować problemy z bezpośrednim 

usuwaniem nawet po wyrównaniu, ocenianym jako wskazane przed oczyszczaniem biologicznym [65, 

Niemcy, 2002]. 
 

W przypadku strumieni ścieków o stężeniu BZT większym niż 1000 - 1500 mg/l stosowane mogą być 

beztlenowe procesy oczyszczania (patrz: rozdział 4.5.3.2, po których ma miejsce napowietrzanie 

powierzchniowe. W przypadku strumieni o niższym stężeniu stosuje się obróbkę aerobową (patrz: 

rozdział 4.5.3.1). Można zastosować dwuetapowy system biologiczny (patrz: rozdział 4.5.3.3.2) - 

tlenowy poprzedzony beztlenowym. 
 

Dalsze etapy uzdatniania są wymagane dla odpływów do cieków wodnych lub w celu oczyszczenia 

ścieków do poziomu jakości pozwalającej na ponowne wykorzystanie. 
 

Jeśli poziom odprowadzanych zawiesin jest niski lub jeśli ścieki mają zostać poddane odzyskowi, konieczny 

jest trzeci stopień oczyszczania (patrz: rozdział 4.5.4). Dezynfekcja i sterylizacja (patrz: rozdział 4.5.4.8) są 

niezbędne, jeżeli ścieki mają być zastosowane w pomieszczeniach przetwórczych w standardzie wody pitnej. 
 

Niektóre urządzenia działają przez cały rok, ale przetwarzają produkty sezonowe. Takie instalacje 

ogólnie wytwarzają ścieki przez cały rok w wyniku ciągłej produkcji na miejscu oraz w trakcie sezonu 

lub kampanii. Dalsze ścieki są generowane z intensywnych procesów. Charakter ścieków ogólnych i 

tych z kampanii wpływa w związku z tym na techniki uzdatniania ścieków wybranych do instalacji. 
 

Zazwyczaj ścieki z kampanii produkcyjnych mają większe stężenie niż te ogólne i wiele czynników 

będzie miało wpływ na wybór operatora dotyczący technik w tych warunkach, np. odległość od 

punktów odprowadzania strumieni wody odpadowej oraz czy istnieje korzyść technologiczna w 

łączeniu strumieni lub utrzymaniu ich z dala od siebie. Rozważyć można ekonomikę wznoszenia 

oczyszczalni ścieków zdolnej odbierać znacznie większe ładunki w trakcie kampanii. 
 

Niektóre ścieki mogą wymagać oczyszczania pierwszego stopnia tylko wtedy, gdy uzdatnia się je 

oddzielnie, przed odprowadzeniem do oczyszczalni. Ścieki z kampanii lub sezonu produkcyjnego  

odznaczają się zazwyczaj wysokim stężeniem i stosunkowo małą objętością i są oczyszczane przy 

wykorzystaniu procesów beztlenowych. Ścieki końcowe z procesu beztlenowego, po napowietrzeniu 

powierzchniowym, można zazwyczaj odprowadzić do miejskiej oczyszczalni ścieków. 
 

W celu wspólnego uzdatniania strumieni oczyszczalnia musi mieć ogólnie budowę modułową - być 

złożoną z dwóch lub więcej reaktorów pracujących równolegle, aby umożliwić jednemu reaktorowi 

pracę poza sezonem i dostosowanie urządzenia do wykorzystania jego pełnej mocy w produkcji 

sezonowej. Techniką nadającą się do tego jest metoda tradycyjnego osadu czynnego (patrz: rozdział 

4.5.3.1.1) z dodatkiem czystego tlenu (patrz: rozdział 4.5.3.1.2) podczas dużych obciążeń związanych z 

produkcją sezonową. Urządzenie może wymagać odżywek do ścieków w ramach rozruchu oczyszczalni 

przed przyjęciem zwiększonego przepływu i obciążenia. 
 

 
4.5.7.8.3 Warzenie piwa 
 

Zwykle występują wahania w produkcji ścieków. Szczytowy przepływ może być rzędu 2,5 - 3,5 raza 

średniego przepływu w zależności od tego, jak blisko od obszaru produkcji wykonywany jest pomiar. 

Okres szczytowego przepływu jest zwykle krótki. Maksymalne przepływy występują w warzelni i 

obszarze produkcji piwa w związku z myciem instalacji W rejonie pakowania przepływy maksymalne 

pojawiają się podczas zamykania linii, kiedy opróżniane są zmywarki butelek i pasteryzatory tunelowe. 

Trzecim obszarem, gdzie mogą wystąpić znaczne szczyty, jest obszar zrzutu ścieków podczas płukania 

filtrów. 
 

Stężenie materiału organicznego zależeć będzie od stosunku ilości ścieków do piwa oraz ładunku 

materii organicznej kierowanej do oczyszczalni ścieków. Typowe ładunki jednostkowe substancji 

organicznych z browaru mieszczą się zazwyczaj w przedziale 0,8 - 2,5 kg ChZT/hl piwa. Mogą się 

pojawić większe zrzuty ścieków z osadami drożdżowymi, osadami brzecznymi i innymi 

skoncentrowanymi ładunkami, które trafiają do oczyszczalni ścieków, a które można by usunąć w 



 

 

lepszy sposób jako odpady. Produkcja piwa bezalkoholowego może skutkować bardzo wysokim 

ładunkiem w ściekach, jeśli skondensowany alkohol jest odprowadzany do oczyszczalni ścieków. 
 

Zazwyczaj ścieki technologiczne mają niską zawartość nieulegających biodegradacji składników. Ścieki 

browarnicze charakteryzują się zwykle stosunkiem ChZT lub BZT rzędu 1,5 - 1,7, co oznacza, że ścieki 

łatwo ulegają rozkładowi. 
 

Podczas oczyszczania ścieków pierwszego stopnia niezbędna jest neutralizacja (patrz: rozdział 4.5.2.4). 

Wydajność stacji neutralizacyjnej zależeć będzie od funkcjonowania browaru, w szczególności 

zaprojektowania i eksploatacji odprowadzania z kąpieli ługu sodowego z myjek butelek i stacji mycia 
CIP. Inne sposoby neutralizacji zasadowych ścieków z CIP i mycia butelek. Urządzeniami tymi mogą 

być skruber lub prostszy system podawania gazu do zbiornika ściekowego. 
 

Oczyszczanie ścieków drugiego stopnia może przebiegać drogą procesów tlenowych (patrz: rozdział 

4.5.3.1) i/lub beztlenowych (patrz: rozdział 4.5.3.2). Najbardziej powszechną metodą stosowaną dla 

przemysłu browarniczego jest proces osadu czynnego (patrz: rozdział 4.5.3.1.1).  Niemniej, 

zastosowanie procesu beztlenowego ma tę zaletę, że potrzeba mniej (lub żadnych) substancji 

odżywczych w przypadku niedoboru składników odżywczych w ściekach piwowarskich.  Najczęściej 

stosowanymi technikami beztlenowymi są reaktory UASB (patrz: rozdział 4.5.3.2.4) oraz EGSB (patrz: 

rozdział 4.5.3.2.8). 
 

Nadmierny osad może stanowić znaczną część produkcji odpadów stałych z browarów. Musi on być 

usuwany. Zgłoszono wykorzystanie osadu w formie rozprowadzania w gruncie (patrz: rozdział 4.1.6). 
 

Jeśli wymogi odnośnie do ścieków są bardziej rygorystyczne niż BZT o wartości 15 mg/l oraz zawiesiny 

ogólnej o wartości 20 - 30 mg/l, konieczne jest oczyszczanie trzeciego stopnia (patrz: rozdział 4.5.4). 
 

 
4.5.7.8.4  Recykling wody w browarze 
 

Opis 

Pod koniec filtracji brzeczki, pozostała, bardzo rozcieńczona brzeczka ma możliwość swobodnego 

spływania do momentu osiągnięcia akceptowalnego poziomu odwodnienia wysłodzin browarskich.. Po 

odprowadzeniu wysłodzin na powierzchni kadzi filtracyjnej pozostaje drobny osad, który jest usuwany 

podczas mycia kadzi gorącą wodą. W ten sposób powstaje ściek/ cienka brzeczka zawierająca wysoki 

poziom zawiesiny, lipidów i polifenoli. Została uznana za nie do przyjęcia do ponownego wykorzystania 

w procesie, więc w rezultacie jest wysyłana do oczyszczalni ścieków. Strata ta jest znacząca z punktu 

widzenia gospodarki wodnej, energetyki i surowców. 
 

Ścieki z kadzi filtracyjnej wnoszą znaczny wkład do ogółu ścieków piwowarskich. Stężenie ścieków z 

kadzi filtracyjnej zależy od kilku czynników. W zakresie bilansu wodnego, im niższa zawartość zużytej 

wilgotności ziarna, tym większa ilość ścieków. Korzystne jest dalsze zmniejszenie objętości 

rozcieńczonej brzeczki, ale ostrożność jest wymagana w zakresie aplikacji powietrza lub wydłużenia 

okresu zbierania brzeczki. Częstą praktyką jest także stosowanie głębokiego spulchniania warstwy 

osadowej podczas jego odciekania, aby przyspieszyć odpływ pozostałej, rozcieńczonej brzeczki po 

ukończeniu zbierania brzeczki do kotła. Im bardziej agresywnie zastosowana jest ta technika, tym więcej 

drobin przedostaje się przez ścieki. Wyższy poziom zatrzymanych wysłodzin po odprowadzeniu 

brzeczki nieuchronnie prowadzi do tego, że więcej drobin lub ChZT zostaje zatrzymanych w kadzi 

filtracyjnej, a także usuniętych przy czyszczeniu kadzi i trafia do ścieków. 
 

W celu umożliwienia ponownego wykorzystania ścieków jako wody technologicznej do zacierania 

konieczne jest usuwanie bardzo drobnych cząstek koloidalnych z rozcieńczonej brzeczki. Można to 

osiągnąć przez odwirowanie lub filtrację dwustopniową, czyli ultrafiltrację poprzedzoną grubą 

filtracją. Po etapie grubej filtracji ścieki podlegają procesowi membranowemu o przepływie 

krzyżowym. 
 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie poziomu zawiesiny oraz ChZT w ściekach. 
 

Dane operacyjne 

Przykładowy browar w Wielkiej Brytanii opracował plan zakładu pilotażowego, przeznaczonego do 

konkretnych ścieków o wysokim ładunku ogranicznym oddzielnie od reszty ścieków. Kadź filtracyjna 



 

 

wygenerowała około 20% całkowitego ładunku ścieków z browaru, jak pokazano w tabeli 4.80. 
 

 Stężenie Udział kadzi 

filtracyjnej w 

ładunku 

całkowitym (%) 

Parametry Ścieki 

z browaru ogółem 
(mg/l) 

Ścieki 

z kadzi 

filtracyjnej 
(mg/l) 

Zawiesina 800 6540 27 
ChZT 2000 13 100 22 

 

Tabela 4.80: Profil ścieków w browarze 
 

 

Przed rozpoczęciem ultrafiltracji należy usunąć duże cząstki wielkości większej niż 100 a. 70% 

zawiesiny łatwo ulega opadowi i może być usunięte grubą filtracją. Wypróbowano różne, kolejne filtry 

samooczyszczające. Użyto różnych rozmiarów sita w tej jednostce. Siatka o oczkach 30a została uznana 

za optymalną w celu usunięcia ciał stałych z dopuszczalną zawartością wody, tj. 75%.  Były one 

wystarczająco różnorodne, by poradzić sobie ze zmiennymi obciążeniami substancjami stałymi z dopływu. 

Zapewniały również wypływ akceptowalny dla odprowadzenia z wysłodzinami, a nie tworzenie nowego 

strumienia odpadów stałych celem zagospodarowania. 
 

Po etapie filtracji grubej ścieki podlegają procesowi membranowemu o przepływie krzyżowym. 

Powstający koncentrat jest wciąż bardzo płynny przy poziomie mniejszym niż 1% suchej masy. Jeśli 

zostałoby to dodane do wysłodzin przy wilgotności 75%, całkowita zawartość wilgoci wzrosłaby do 78%.  

Założono, że byłoby to nie do przyjęcia, jako najgorszy scenariusz, i dlatego koncentrat musiałby zostać 

odprowadzony do oczyszczalni ścieków. Filtr membranowy o przepływie krzyżowym zatrzymał 99% 

zawiesiny i 53% ChZT, co pozwala na efekt 5-krotnego stężenia. 
 

Przesącz po UF przeszedł redukcję 99% zawiesin stałych, redukcję 45% polifenoli i redukcję 99% 

lipidów. Po takim oczyszczeniu mógł być on zastosowany jako substytut 1 do 3 dla gorącej wody do 

zacierania w przebiegu procesu. Powoduje to wzrost o 13 mg/l odnośnie do polifenoli i 1 mg/l 

odnośnie do lipidów. Podaje się, że jest to dopuszczalne odchylenie procesowe. Zmniejszenie ładunku 

zanieczyszczeń zestawiono w tabeli 4.81. 
 

 Ścieki 

z kadzi 

filtracyjnej 

Ścieki 

z filtra 30 S 
Ultrafiltracja 100 nm 
permeat stężenie 

koncentratu 

Ilość (m
3
) 13 13 10,5 25 

Zawiesiny ogółem 

(mg/l) 
6540 3110 38 16 010 

ChZT (mg/l) 13 100 13 100 7623 36 104 
 

Tabela 4.81: Podsumowanie wyników redukcji zanieczyszczeń w oczyszczaniu ścieków z kadzi filtracyjnej 
 

 

Ekonomia 

Poinformowano, że w Wielkiej Brytanii większość browarów odprowadza swoje ścieki do oczyszczalni 
miejskiej w celu obróbki.  Pobierana jest opłata za tę usługę wykonywaną przez oczyszczalnię, którą zwykle 

stanowi spółka wodna. Całkowity koszt obróbki związanej z kadzią filtracyjną został oszacowany na około 

97 GBP/warzenie. Zakładając, że warzenie odbywa się 3000 razy w roku, koszt wynosi około 291 000 

GBP/rok. 
 

Zmniejszone obciążenie ChZT wprowadzone do miejskiej oczyszczalni ścieków zmniejsza koszty 

ścieków o około 13 GBP na warzenie. Odsącz stosowany jako woda do zacierania daje oszczędności 

gorącej wody, co jest osiągane tylko przy zachowaniu odpowiedniego bilansu wody gorącej w obrębie 

warzelni. W tym przypadku odzyskana gorąca woda nadal wymagała uzupełnienia.  Całkowite 

szacunkowe oszczędności to 59 GBP/warzenie, czyli około 176 000 GBP/rok.  Roczne koszty 

eksploatacji zostały oszacowane na około 28 000 GBP, w związku z tym oszczędności netto 

oszacowano na około 50 000 GBP. Instalacja kosztowała około 300 000 GBP, a więc okres zwrotu 

kosztów szacuje się na 2 lata. Dodatkowe, roczne oszczędności w wysokości 50 000 GBP zostałyby 



 

 

osiągnięte, gdyby koncentrat UF mógł być zmieszany z wysłodzinami, a nie odprowadzany do 

miejskiej oczyszczalni ścieków. 
 

Koszt takiej instalacji będzie się znacznie różnić między browarami w zależności od wielkości kadzi 

filtracyjnej, wskaźników przepływu, wymogu dotyczącego zbiornika buforowego, trasy usuwania 

substancji stałych oraz stopnia automatyzacji. W przewodniku, z które pochodzą te dane 

ekonomiczne, technika nie została włączona do automatycznego systemu kontroli browaru, ani nie 

została podłączona do systemu CIP. Chociaż czynniki te mogą zmienić ocenę ekonomiczną, podaje 

się jako prawdopodobne, że wykonanie kadzi filtracyjnej systemu oczyszczania wody ściekowej 

byłoby interesujące ze względów finansowych z okresem zwrotu 1 - 2 lata. 
 

Literatura źródłowa 

[102, Wielka Brytania, 2002] 
 

 
4.5.7.8.5 Destylacja 
 

Zanotowano, że w destylarni melasy stosuje się dwuetapowy (patrz: rozdział 4.5.3.3.2) system oczyszczania 

ścieków, tlenowy poprzedzony beztlenowym. Głównym sposobem oczyszczania jest ten z wykorzystaniem 

reaktora EGSB (patrz: rozdział 4.5.3.2.8), w którym obciążenie jest w dużej mierze rozłożone do metanu. 

Może on być wykorzystany na miejscu. Wyprodukowane zostają tylko niewielkie ilości osadu. Obciążenie 

ChZT oraz azotem jest następnie zmniejszone w reaktorze osadu czynnego (patrz: rozdział 4.5.3.1.1). 
 

Rysunek 4.48 ukazuje diagram przepływowy oraz wielkości systemu uzdatniania beztlenowego lub 

tlenowego ścieków w gorzelni. 
  



 

 

 
Rysunek 4.48: System beztlenowego lub tlenowego oczyszczania ścieków w gorzelni 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 
4.5.7.8.6  Wino 
 

Pozostałości stałe, np. wytłoczyny winogron lub przecier, ciasto pofiltracyjne i osady, które nie są 

usuwane u źródła, można usunąć za pomocą cedzenia. Wykorzystanie rozprowadzenia (patrz: rozdział 

4.1.6) i lagun parowania (patrz: rozdział 4.5.3.1.4) zgłoszono w winnicach. 
 

Do usuwania łatwych do odcedzenia zawiesin stosowane jest oczyszczanie pierwszego stopnia. Można 

stosować następujące techniki: 
 

 •  selekcję (patrz: rozdział 4.5.2.1) 

 •  wyrównywanie przepływu i obciążenia (patrz: rozdział 4.5.2.3) 

 •  neutralizację (patrz: rozdział 4.5.2.4) 

 •  sedymentację (patrz: rozdział 4.5.2.5) 

 •  Odwirowywanie (patrz: rozdział 4.5.2.8) 

 •  wytrącanie (patrz: rozdział 4.5.2.9). 
 

Po obróbce pierwszego stopnia ścieki można przekazać do oczyszczalni miejskiej, jeśli się do tego 

nadają, lub dalsze oczyszczanie może przebiegać na terenie zakładu.  W trakcie obróbki drugiego stopnia 

drożdże mogą powodować poważne problemy. Osad czynny może obumrzeć i zostać wymyty. W 

związku z tym, rozdzielenie drożdży i innych ciał stałych jest niezbędnym krokiem w oczyszczaniu. 
 

Za najbardziej odpowiednie techniki obróbki dla ścieków z winnic uznaje się procesy beztlenowe (patrz: 



 

 

rozdział 4.5.3.2), a zwłaszcza laguny (patrz: rozdział 4.5.3.2.1) i filtry beztlenowe (patrz: rozdział 

4.5.3.2.3),   Alternatywnie, można skorzystać z procesów aerobowych (patrz: rozdział 4.5.3.1), np. w 

małych winnicach o niskiej ilości wytwarzanych ścieków wykorzystywane jest przetrzymywanie przez 3 

miesiące ścieków pod napowietrzeniem. Stosuje się osad czynny (patrz: rozdział 4.5.3.1.1) lub złoża 

zraszane (patrz: rozdział 4.5.3.1.5). Systemy osadu czynnego wydają się zwymiarowane na wyrost, ze 

względu na wahania sezonowe, i dlatego są droższe w instalacji i obsłudze. Złoża zraszane mają być 

skuteczne w 70%, a zatem istnieje wymóg dalszego polerowania. 
 

Uzdatnianie trzeciego stopnia (patrz: rozdział 4.5.4) jest stosowane jako etap polerowania w celu 

usunięcia pozostałych zanieczyszczeń. 
 

 

4.5.7.9   Kwas cytrynowy 
 

Generowane z kwasu cytrtnowego ścieki zawierają wysokie ChZT, związki wapnia i siarki powstałe 

w wyniku wytrącania lub rozkładu oraz wysokie stężenie NH4-N, pochodzącego z surowców (melasa) i 

fermentacji.  Około 25% ścieków surowych jest bardzo zanieczyszczonych, co stanowi około 90% 
całkowitego ładunku ChZT. 
 

Silnie zanieczyszczone ścieki poddaje się początkowo obróbce drogą fermentacji beztlenowej, co 

przyczynia się do produkcji biogazu o wysokiej zawartości siarki. Ścieki oczyszczane w reaktorze 

beztlenowym i inne są następnie mieszane i dalsze oczyszczanie. Poziom emisji oczyszczonych 
ścieków, po obróbce, na tonę produkcji przedstawiono w tabeli 4.82.  
 

Parametry Jednost

ka 
Średnia wartość 

Ilość m³/t 40 
ChZT kg/t 20 
BZT5 kg/t 1 
NH4-N kg/t 0,2 
NO3-N kg//t 0,08 
PO4-P kg/t 0,04 
 

Tabela 4.82: Ilość odprowadzonych oczyszczonych ścieków na tonę produkcji kwasu cytrynowego drogą 

fermentacji [151, austriacki wkład, 2002] 
 

4.6  Zapobieganie wypadkom 
 

Jednym z najbardziej znaczących potencjalnych wypadków środowiskowych, związanych z zakładem 

produkcji spożywczej, jest wypadek, który mógłby spowodować zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego. Jest to zazwyczaj przypadkowe uwolnienie substancji bezpośrednio do powietrza, wody lub 

ziemi. Może nastąpić również awaria, która doprowadzi do wytworzenia odpadów, dających się uniknąć 

w inny sposób. Na przykład przypadkowe uwolnienie zawartości zbiornika zawierającego surowce, np. 

mleko, lub produkty, np. olej roślinny, lub materiał pomocniczy, taki jak amoniak, mogą mieć znaczący 

negatywny wpływ na lokalny ciek wodny lub zasoby wód podziemnych. Takie wypadki mogą się 

wydarzyć podczas rutynowych lub nierutynowych operacji. 
 

Istnieje kilka etapów w zarządzaniu przypadkowymi emisjami. Są one opisane w rozdziałach 4.6.1 - 

4.6.6. Reasumując, te etapy to: 
 

 •   identyfikacja potencjalnych wypadków mogących skazić środowisko 

 •   postępowania w sprawie oceny ryzyka zidentyfikowanych, potencjalnych wypadków w celu 

określenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz potencjału danego rodzaju i wpływu szkody dla 

środowiska 

 •   rozwój środków ograniczających w celu zapobieżenia, wyeliminowania lub ograniczenia do 

akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z określonymi, potencjalnymi wypadkami 

 •   opracowanie i wdrożenie planu awaryjnego 

 •   zbadanie wszystkich wypadków i sytuacji niebezpiecznych w celu zidentyfikowania ich przyczyn 

oraz podjęcie działania, aby zapobiec ich powtórzeniu się. 
 

 
 
 



 

 

4.6.1  Identyfikacja potencjalnych wypadków 
 

Opis 

Wypadki mogą się zdarzyć w wyniku, np. 
 

 •   utraty szczelności przy składowaniu luzem, np. przecieku, wycieku czy awarii zbiornika 

 •   utraty szczelności w wyniku awarii kontroli wewnątrzprocesowych 

 •   awarii lub nieprawidłowego działania technik ograniczania "na końcu rury" 

 •   braku dostawy usług, np. wody czy prądu. 
 

Informacje na temat określonych, potencjalnych wypadków można następnie wykorzystać do oceny ryzyka 

(patrz: rozdział 4.6.2). 
 

Informacje, które mogą być wykorzystywane to m.in. 
 

(a) Informacje na temat substancji na terenie zakładu 
 

Możliwość wystąpienia wypadków jest bardzo uzależniona od surowców, materiałów pomocniczych, 

półproduktów, produktów i odpadów na terenie zakładu, więc ważne jest, aby: 
 

 •   prowadzić wykaz substancji. Może być to wymóg prawny w celu przekazania wykazu służbom 

ratowniczym 

 •   oceniać potencjalne zagrożenia (i bezpieczeństwo) dla środowiska. Dobrym źródłem danych nt. 

bezpieczeństwa i środowiska jest karty charakterystyki materiałów, które są zapewniane przez dostawcę 

substancji oraz takich kart. Są one zazwyczaj opracowywane wewnątrz firmy 

 •   przechowywać informacje dotyczące ilości na terenie zakładu i przy ich lokalizacji. 
 

(b) Identyfikacja emisji w rejestrze emisji i procesów 
 

Ważne jest, aby wszystkie strumienie czy emisje lub potencjalne strumienie czy emisje, które mogłyby 

doprowadzić do nadmiernego występowania nietypowych lub przypadkowych wypływów, zostały 

zidentyfikowane. 
 

Najlepszym systematycznym sposobem, aby to przeprowadzić, jest przejście przez każdy proces i 

zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych emisji. Zwykle obejmuje to: 
 

 •   dostawę surowców 

 •   przechowywanie surowca luzem 

 •   przechowywanie mniejszych surowców, pojemniki metalowe na jajka, worki, zbiorniki na luźne 

produkty przejściowe 

 •   produkcję 

 •   pakowanie 

 •   paletyzację 

 •   magazynowanie. 
 

Oprócz procesów należy również uwzględnić wyposażenie czy procesy pomocnicze na terenie zakładu. 

Będzie to zazwyczaj składać się z: 
 

 •   mediów technicznych, np. systemów kotłowni, sprężonego powietrza, uzdatniania wody, amoniaku 

 •   transportu wewnętrznego na terenie zakładu, np. wózków widłowych. 
 

Bierze się również pod uwagę możliwe scenariusze, które mogą spowodować przypadkowy, nagły 

wzrost poziomu hałasu w obrębie zakładu. 
 

(c) Plan instalacji lub zakładu 
 

Plan instalacji czy zakładu służy do pokazania systemu odprowadzania ścieków na terenie zakładu 

oraz mechanizmów kontroli lub ograniczania znajdujących się już na miejscu. Plan ukazuje także 

miejsca przechowywania mas luźnych i metalowych pojemników na materiały luzem oraz te, które są 

szczególnie niebezpieczne. Widoczne są też systemy transferu, takie jak rurociągi substancji 

niebezpiecznych, główne punkty emisji do powietrza oraz wrażliwe strefy narażenia na 



 

 

oddziaływania. Ważne jest, aby plan był aktualizowany. 
 

(d) Położenie w stosunku do receptorów środowiskowych 
 

W zależności od substancji uwolnionych w wyniku wypadku, szkoda może stanowić problem globalny 

lub wpływ zanieczyszczenia może być istotny jedynie w okolicy instalacji. Do zrozumienia potencjalnego 

wpływu na środowisko w przypadku niezamierzonego uwolnienia, ważne jest, aby znać sytuację 

lokalnego środowiska. Mimo że istnieją obszary podobieństwa między zakładami, będą występowały 

także różnice, np. instalacje znajdujące się na obszarach wiejskich, terenach mieszkalnych i terenach 

przemysłowych mogą się wiązać z różnymi kwestiami środowiskowymi. Niezamierzona emisja 

zanieczyszczeń do atmosfery, uwolnienie zapachu czy nagły wzrost poziomu hałasu mogą stanowić 

kluczowe kwestie odnośnie do instalacji zlokalizowanych w pobliżu obszarów mieszkalnych. Natomiast 

wpływ na lokalne cieki wodne oraz przyrodę może mieć większe znaczenie na obszarach wiejskich. 

Trzeba będzie wziąć pod uwagę udogodnienia publiczne, szczególnie tam, gdzie wody powierzchniowe 

lub oczyszczone ścieki odprowadza się do pobliskiej rzeki lub jeśli istnieje ryzyko skażenia wód 

gruntowych. 
 

Ponadto, warto zdobyć podstawową wiedzę w zakresie geologii i hydrogeologii dotyczącą obszaru, na 

którym zbudowana jest instalacja. Jeśli znajduje się na glinie, wówczas wyciek będzie dłużej przenikać do 

wód podziemnych niż wtedy, gdy znajduje się na glebie piaszczystej lub przepuszczalnej. 
 

Badania terenu mogą zidentyfikować wszystkie receptory środowiskowe odnośnie do zakładu i określić, 

które są wrażliwe na oddziaływania, np. 
 

 •   ciek wodny gromadzący uzdatnioną wodę i/lub wody powierzchniowe 

 •   zabudowa mieszkaniowa w granicach terenu zakładu 

 •   lokalne atrakcje turystyczne w pobliżu terenu zakładu 

 •   lokalne szkoły czy szpitale 

 •   wrażliwe warstwy wodonośne 

 •   miejsca o szczególnym znaczeniu naukowym 

 •   rejon parków krajobrazowych. 
 

(e) Historia terenu zakładu 
 

Celem udokumentowania historii rejonu jest pokazanie, że teren jest pozbawiony problemów 

zanieczyszczenia w przeszłości. Zebrane informacje mogą stworzyć także punkt odniesienia, 

względem którego będzie można ocenić wpływ wszelkich przypadkowych emisji, które mogą 

wystąpić w przyszłości. 
 

Głównym problemem jest zwykle albo skażony teren, albo zanieczyszczone wody podziemne. Może 

to wynikać z takich źródeł, jak zbiorniki podziemne, słaba izolacja czy ochrona przed wyciekiem, 
składowania odpadów na miejscu lub przeciekające przewody. Poprzez udokumentowanie przeszłego 

zagospodarowania przestrzennego można określić obszary, w których zanieczyszczenie być może 

miało miejsce i, w razie konieczności, można przeprowadzić analizę dzięki próbkom pobranym z 

gleby czy wód podziemnych.  Badania tego typu są zazwyczaj przeprowadzane tylko wtedy, gdy 

uważa się, że istnieje uzasadnione ryzyko, że grunt lub woda podziemna jest zanieczyszczona. 
 

(f) Pozostałe informacje 
 

Inne czynniki, które pomagają w identyfikacji potencjalnych awarii ekologicznych, obejmują: 
 

 •   poprzednie incydenty, w tym sytuacje niebezpieczne 

 • zabezpieczenia technologiczne i ich eksploatacja z ryzykiem nieskuteczności tych działań i 

zabezpieczeń 

 • zachowanie ludzi, interakcję między operatorami i procesami produkcyjnymi a możliwością 

zaistnienia wypadku ekologicznego z powodu ludzkich zachowań. 
 

(g) Techniki oceny ryzyka 
 

Techniki rozbudowane można zastosować do identyfikacji potencjalnych incydentów. Techniki te 

badają szczegółowo schematy przepływu w procesie wytwarzania objętym analizą. HAZOPS (Badanie 



 

 

zagrożeń i funkcjonalności), FMEA (Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów) i SWIFT 

(Strukturalna technika "co jeśli") to przykłady takich metod. Techniki te mogą się okazać czasochłonne i 

wymagać znacznych nakładów. Nie są one zazwyczaj wykorzystywane do instalacji, w których procesy 

i operacje jednostkowe są stosunkowo proste. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie ryzyka wypadków, które mogą zanieczyścić środowisko. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich instalacjach w przemyśle spożywczym, jeśli jednak możliwość wypadków 

zostanie określona na etapie projektowania instalacji, zapobieganie im można wtedy wdrożyć łatwiej i 

bardziej ekonomicznie niż wówczas, gdy dodawane jest to później. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszenie ryzyka wypadków, które mogą zanieczyścić środowisko. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane. 
 

 

4.6.2  Ocena ryzyka 
 

Opis 

Ocena ryzyka jest istotnym elementem procedury zarządzania, tak samo jak zastosowanie tej techniki, 

która określi, czy menedżerowie wezmą pod uwagę istnienie dużego ryzyka wypadku. 
 

Dogłębność i rodzaj przeprowadzonej oceny ryzyka zależeć będzie od profilu instalacji i jej 

zlokalizowania. Należy uwzględnić skalę i charakter działań odbywających się w danej instalacji oraz 

zagrożenia dla środowiska, w tym dla ludzi. 
 

Zagrożenie stanowi cokolwiek, co może potencjalnie wyrządzić szkodę. Ryzyko to 

prawdopodobieństwo, że dane zagrożenie przyczyni się do określonych szkód wobec kogoś lub czegoś, 

tzn. czy prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody przez zagrożenie jest wysokie, czy niskie. 
 

(a) Skala ciężkości wypadków 
 

Przykłady ciężkości określonych wypadków, przy zastosowaniu skali 0 - 4, gdzie 4 to najgroźniejszy 

poziom, to: 
 

 •   rozlanie substancji stałych na terenie zakładu, które jest całkowicie powstrzymane i nie 

spowodowałoby żadnej szkody dla środowiska naturalnego, to poziom 0 

 •   jeśli rozlanie spowodowałoby bardzo krótką przerwę i zanieczyszczenie części gruntów na miejscu 

o słabym nasileniu, byłby to poziom 1. Jednakże, jeśli wyciek przeniknąłby do wód podziemnych i 

mógłby spowodować szkody na skalę regionalną przez zanieczyszczenie dostaw wody, poziom 

wahałby się między 2 a 4, w zależności od polutanta, ilości wycieku oraz wrażliwości wód 

podziemnych, np. czy jest używana jako źródło wody pitnej 

 •   jeśli wyciek dostałby się do wód powierzchniowych, mógłby wyrządzić środowisku lokalnemu 

szkodę niewielką, umiarkowaną lub poważną. W zależności od skali i toksyczności tego wycieku, 

byłby to poziom 2, 3 lub 4. 
 

(b) Prawdopodobieństwo 
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zależy od tego, czy wszystkie niezbędne środki ostrożności, np. 

prawne i przyjęte jako np. krajowe, międzynarodowe czy jako normy przemysłowe, zostały już 

wdrożone i utrzymane, w zakresie procesów poszczególnych instalacji i działań. Prawdopodobieństwo 

można również określać w skali, np. 1 - 5, gdzie 5 oznacza prawdopodobieństwo największe. 
 

(c) Ogólna ocena ryzyka 
 

Ogólny poziom ryzyka uzyskuje się dzięki pomnożeniu wagi ciężkości wypadku przez 

prawdopodobieństwo. 
 

Stosowanie oceny umożliwia wykonanie systematycznej analizy potencjalnych wypadków i wspomaga 



 

 

priorytetyzację środków kontroli ryzyka, przy zapewnieniu, że największe zagrożenia są rozwiązywane w 

pierwszej kolejności. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie ryzyka wypadków, które mogą zanieczyścić środowisko. 
 

Dane operacyjne 

Ocena ryzyka staje się nieaktualna, gdy zmieniają się warunki technologiczne lub operacyjne. Aby 

zapewnić, że jest skuteczna, musi być okresowo uaktualniana. Także gdy nastąpią znaczące zmiany w 

obrębie instalacji, takie jak wprowadzenie nowego rodzaju działań w zakładzie. 
 

Publiczna wrażliwość niekoniecznie koreluje ze szkodami w środowisku naturalnym lub zgodnością z 

prawem. Bardziej prawdopodobne jest ocenianie na podstawie liczby skarg od obywateli i organów 

regulacyjnych oraz zainteresowania okazanego przez te strony, związanego z zakładem. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich nowych i już istniejących zakładach przemysłu spożywczego. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszenie ryzyka wypadków, które mogą zanieczyścić środowisko. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane. 
 

4.6.3  Identyfikacja potencjalnych wypadków, które trzeba ograniczać 
 

Opis 

Po ocenie ryzyka niezbędne jest określenie wypadków, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko 

i które nie są w danym czasie odpowiednio kontrolowane. Odbywa się to przy wykorzystaniu wyników 

oceny ryzyka. System punktacji można wykorzystać do określenia priorytetów działania. Te mogą z 

czasem zmieniać się w czasie jako element stałego programu poprawy stanu środowiska. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie ryzyka wypadków, które mogą zanieczyścić środowisko. 
 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich nowych i istniejących już instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym, 

jeśli jednak możliwość wypadków zostanie określona na etapie projektowania instalacji, zapobieganie im 

można wtedy wdrożyć łatwiej i bardziej ekonomicznie niż wówczas, gdy dodawane jest to później. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszenie ryzyka wypadków, które mogą zanieczyścić środowisko. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane. 
 

 

4.6.4  Identyfikacja i wdrożenie niezbędnych środków kontroli 
 

Opis 

Ocena musi być przeprowadzona w przypadku określonych źródeł potencjalnych awarii w celu ustalenia, 

czy nowe środki kontroli są wymagane lub czy te istniejące należy ulepszyć. 
 

Typowe środki kontroli, które mogą zostać uwzględnione, to: 
 

 •   procedury zarządzania 

 •   procedury operacyjne 

 •   techniki prewencyjne 

•   szczelność/ zabezpieczenie przed wyciekami 

 • planowanie procesów lub ich kontrola.  

(a)  Procedury zarządzania 



 

 

Procedury zarządzania mogą mieć zastosowanie w celu oszacowania nowych działań na terenie zakładu 

oraz zapewnienia, że kwestie środowiska, w tym możliwość przypadkowych wycieków, zostały 

uwzględnione. Procedury te mogą obejmować: 
 

 •   procedury oceny ryzyka dla środowiska naturalnego związane z nowymi surowcami 

 •   zapewnienie odpowiednich środków kontroli 

 • sprawdzenie zgodności z innymi materiałami i półproduktami, z którymi mogą przypadkowo 

wejść w kontakt 

 • procedury wykonawcze w celu oceny nowych procesów, aby zapewnić, że na etapie 

projektowania zostały uwzględnione adekwatne środki kontroli. Ma to służyć zapobieżeniu lub 

zminimalizowaniu niezamierzonych wycieków. 
 

(b) Procedury operacyjne 
 

Procedury operacyjne powinny być opracowane tak, aby obejmowały kluczowe elementy zakładu 

przetwórczego w celu zapewnienia, że ryzyko wypadku jest zminimalizowane. 
 

Instrukcje operacyjne dla zakładu przetwórczego obejmują, np. 
 

 • przeprowadzanie rutynowych kontroli potencjalnych źródeł przypadkowego uwolnienia i 

środków kontroli, które mogą znajdować się na miejscu 

 • przeprowadzanie regularnych kontroli urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń, 

takiego jak filtry workowe, cyklony i urządzenia do magazynowania i obróbki odpadów 

 • przeprowadzanie regularnych inspekcji podziemnych zbiorników magazynujących i 

zabezpieczeń przeciw wyciekom.  

(c)  Techniki prewencyjne 

Jednym z przykładów jest: 
 

 • stworzenie odpowiednich barier, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu w wyniku 

przemieszczania się pojazdów. 
 

(d) Zabezpieczenie przeciw wyciekom 
 

Obejmować to może: 
 

 •   zastosowanie zabezpieczeń w miejscach magazynowania materiałów 

 •   wykorzystanie sprzętu przeciw wyciekom, aby zminimalizować skutki przypadkowego uwolnienia 

 •   izolacja kanałów 

 • izolacja lub ograniczenie przypadkowych wycieków z zaworów bezpieczeństwa lub 

pękniętych płyt. 
 

(e) Projektowanie lub kontrola procesu  
 

Zakład musi być zaplanowany i kontrolowany, tak aby ryzyko przypadkowego uwolnienia materiału 

zostało albo wyeliminowane, albo zminimalizowane do akceptowalnego poziomu. 
 

Planowanie procesów lub środki kontroli mogą obejmować: 
 

 • techniki stosowane do monitorowania wydajności urządzeń redukujących, np. spadek 

ciśnienia na przestrzeni filtrów workowych 

 • techniki stosowane do zapobiegania przepełnienia zbiorników, np. pomiar poziomu, alarmy w 

przypadku wysokiego poziomu oraz automatyczne odcinanie dopływu do zbiorników przez przelaniem 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie ryzyka wypadków, które mogą zanieczyścić środowisko. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich nowych i już istniejących zakładach przemysłu spożywczego. 
 



 

 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszenie ryzyka wypadków, które mogą zanieczyścić środowisko. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane. 
 

 

4.6.5  Opracowanie, wdrożenie i przetestowanie planu awaryjnego 
 

Opis 

Procedury awaryjne czy plany muszą być opracowane i wdrożone w celu zapewnienia, że jeśli dojdzie 

do awarii, sytuację normalną można przywrócić przy minimalnym wpływie na środowisko. Jeśli plan 

nie zostanie przetestowany, może nie działać prawidłowo w realnej sytuacji. Jeśli warunki na miejscu 

lub odpowiedzialność ulegną zmianie, wówczas będzie trzeba zmienić plan awaryjny. 
 

Zwykle plany awaryjne powinny być sporządzone dla całego zakładu i dotyczyć bezpieczeństwa oraz 

znaczących zagrożeń dla środowiska. Awaryjne procedury dotyczące zidentyfikowanych znaczących 

zagrożeń dla środowiska mogą zostać wtedy włączone do ogólnego planu awaryjnego, obejmującego 

także inne ryzyka. 
 

Typowy plan awaryjny obejmujący wypadki ekologiczne zawiera następujące elementy: 
 

 •   role i obowiązki poszczególnych osób powinny być jasno określone, w tym:  

 procedury dla operatorów, którzy pozostają w celu obsługi krytycznych procesów na terenie 

zakładu  

 procedury i drogi ewakuacyjne  

 procedury uwzględniające wszystkich pracowników 

 •   przydzielanie zadań ratowniczych i medycznych 

 •   należy wprowadzić i uzgodnić procedury zgłaszania zagrożeń oraz informowania odpowiednich 

organów ds. środowiska oraz służb ratowniczych 

 •   należy podjąć działanie w celu zminimalizowania wpływu wszelkich incydentów dotyczących 

środowiska 

 •   nazwiska pracowników muszą znajdować się na liście. 
 

Na przykład, zaleca się, aby postępowanie w razie wypadku objęło zdarzenia, które mogą wiązać się z 

przypadkowym uwolnieniem następujących substancji: 
 

 •   amoniak 

 •   płynne surowce lub produkty składowane luzem, np. olej jadalny czy mleko 

 •   pył z suszenia, takiego jak suszenie rozpyłowe 

 •   potencjalnie niebezpieczne materiały pomocnicze, np. biocydy czy olej napędowy. 
 

Głównym celem planu awaryjnego jest przywrócenie normalnych warunkach tak szybko, jak to 

możliwe, przy minimalnym wpływie na środowisko. Sytuacje nadzwyczajne są bardzo różne w swojej 

skali i złożoności. Ważne jest, aby plany awaryjne były wystarczająco elastyczne, by uporać się z 

drobnymi, jak również większymi incydentami, a także aby były dość proste, co pomogłoby szybko 

wprowadzić je w życie. 
 

Skutki potencjalnie katastrofalnych incydentów mogą zostać znacznie zmniejszone poprzez 

systematyczne przygotowanie oraz regularne i dokładne analizowanie zagrożeń i testowanie 

przygotowania zakładu do działań przez wyszkolonych pracowników. W nagłej sytuacji jest zbyt 

mało czasu, by zdecydować, kto dowodzi, by zbadać zewnętrzne organa w celu określenia źródeł 

pomocy lub by przeszkolić ludzi do reagowania kryzysowego. Musi to być zapewnione przed 

zaistnieniem sytuacji nagłej. 
 

Inne powody, dla których należy przygotować plany awaryjne, to: 
 

 •  skrócenie czasu na myślenie po tym, jak dojdzie do wypadku może znacznie zmniejszyć jego 

konsekwencje, w postaci, np. odniesionych urazów, uszkodzenia mienia, wpływu na środowisko czy 

strat w działalności 

 •   by zapewnić, że sytuacja jest uporządkowana, a nie chaotyczna 



 

 

 •   by zmniejszyć ryzyko złej reklamy, ponieważ poważne wypadki mogą mieć negatywny wpływ na 

wizerunek organizacji, a następnie - na sprzedaż i public relations 

 •    by spełnić wymogi prawne. Plany awaryjne są wymagane w wielu krajach 

 •   by udokumentować przygotowanie na wypadki przez organami zewnętrznymi, opinią publiczną, 

mediami i kierownictwem firmy. 
 

Plan awaryjny może także zapewnić wdrażanie odpowiednich technik kontroli w celu ograniczenia 

skutków wypadku, takich jak sprzęt związany z wyciekiem oleju, izolacja kanałów, powiadamianie 

odpowiednich władz, procedury ewakuacji itp. 
 

Korzyści dla środowiska 

Minimalizacja zanieczyszczeń powstających w wyniku wypadków. 
 

Zastosowanie 

Nadające się do zastosowania tam, gdzie istnieje duże ryzyko zanieczyszczenia w wyniku wypadku. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Minimalizacja zanieczyszczeń powstających w wyniku wypadków, ograniczenie szkód w wizerunku 

firmy po wypadku oraz ograniczenie różnych kosztów związanych z przywróceniem terenu do działania, 

karami i zobowiązaniami prawnymi. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane. 
 

 

4.6.6  Zbadanie wszystkich wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
 

Opis 

Wnioski można wyciągnąć ze zbadania wszystkich wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 
Można określić przyczyny zaistniałych wypadków i sytuacji niebezpiecznych oraz podjąć działania, aby 

zapobiec im w przyszłości. Jeśli sytuacje niebezpieczne nie zostaną rozpatrzone, można pominąć 

sposobność zapobieżenia awarii. Prowadzenie rejestru pomaga w podejmowaniu działań prewencyjnych 

oraz kontrolowaniu. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie ryzyka wypadków, które mogą zanieczyścić środowisko. 
 

Dane operacyjne 

Przykładem zdarzenia potencjalnie wypadkowego jest sytuacja, gdy ktoś zauważy, że zawór pustego 

zbiornika został otwarty, ale przy czasie wystarczającym na jego zamknięcie przed napełnieniem. 

Wprowadzenie i korzystanie z rozwiązania technicznego lub operacyjnego, aby to uniemożliwić, może 

zapobiec przyszłym wypadkom z udziałem cieczy, która jest pompowana do otwartego zbiornika oraz 

bezpośrednio do oczyszczalni ścieków lub rozlewana na placu, a następnie trafia do wód 

powierzchniowych i/lub podziemnych. Unika się wówczas powstawania odpadów i przypadkowych 

emisji. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich nowych i już istniejących zakładach przemysłu spożywczego. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszenie ryzyka wypadków, które mogą zanieczyścić środowisko. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.7  Techniki stosowane w niektórych indywidualnych sektorach 
 

4.7.1  Mięso i drób 
 

4.7.1.1 Segregacja odpadów w celu optymalizacji użycia, ponownego użycia, 
odzysku, recyklingu i unieszkodliwienia (oraz ograniczenia zużycia i zanieczyszczenia 
wody) 

Technikę tę opisano w rozdziale 4.1.7.6. Podane przykłady procesów, gdy stosowana jest dana technika 

Istnieje prawdopodobnie wiele innych możliwości zastosowania tej techniki w omawianym sektorze. 
 

•   stosuje się zbieranie wszystkich odpadów stałych na sucho za pomocą tac lub koszów, aby zapobiec 

ich spadaniu na podłogę i odprowadzaniu do oczyszczalni ścieków 

 •   wiele surowców otrzymuje się lub transportuje czy też przechowuje w otwartych zbiornikach albo 

wózkach. Sok z mięsa gromadzi się w dolnej części tych pojemników. Zamiast odprowadzania tego soku do 

oczyszczalni ścieków, a zatem zwiększenia zanieczyszczenia ścieków, wykorzystywany jest on do produkcji 

przetworów mięsnych 

 •   cięcie i usuwanie kości odbywa się zwykle po schłodzeniu. Po schłodzeniu surowe mięso łatwiej 

odchodzi, łatwiej je pociąć i usunąć kości. Kości zostają oddzielone od mięsa i razem z resztkami mięsa 

i tłuszczu, które nie nadają się do spożycia przez ludzi, są gromadzone na tacach przymocowanych do 

sprzętu. Produkty te przekazywane są do przetworzenia lub zagospodarowania w zakładach utylizacji 

odpadów mięsnych. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w stacjach przetwarzających mięso. 
 

Literatura źródłowa 

[41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] 
 

 

4.7.1.2   Czyszczenie na sucho 
 

Proces ten opisano w rozdziale 4.3.1. 
 

Odniesienia do instalacji, gdzie dana technika jest stosowana 

Istnieje prawdopodobnie wiele innych możliwości zastosowania tej techniki w omawianym sektorze. 
 

 •   kiedy pozostałości mięsa mielonego, a w szczególności mieszanka mięsna używana do produkcji 

salami lub wytwarzania kiełbasy, z takich urządzeń jak siekacze obrotowe, urządzenia do napełniania 

kiełbas i z podłóg, nie są usuwane od razu, przylegają one do powierzchni, utrudniając późniejsze 

czyszczenie. Czyszczenie tych urządzeń bezpośrednio po zakończeniu produkcji minimalizuje wysiłek, 

jaki trzeba będzie włożyć w czyszczenie oraz ilość potrzebnej wody i detergentów. Pozostałości mięsa 

mielonego są usuwane ręcznie, w możliwie jak największym zakresie, przed czyszczeniem i wysłaniem 

do instalacji utylizacyjnych. 

 •   stosowanie czyszczenia na sucho resztek mięsa podczas wykrawania i cięcia w celu zmniejszenia 

ładunku zanieczyszczenia ścieków 

•   dopasowane przykrywy kanalizacyjne o odpowiedniej średnicy otworu, aby zatrzymać resztki 

mięsa przed odpływem do oczyszczalni ścieków. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich zakładach przetwórstwa mięsa. 
 

Literatura źródłowa 

[41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] 
 

 

4.7.1.3   Ograniczenie produkcji i korzystania z lodu łuskowego 
 

Opis 

W przetwórstwie mięsa mielonego lód łuskowy często dodaje się w celu schłodzenia mieszaniny 
mięsnej. Za pomocą odpowiedniej mikstury chłodzonych i mrożonych surowców możliwe jest 

uniknięcie stosowania, a więc i produkcji, płatków lodu. Czasami lód łuskowy dodaje się, gdy procesy, 



 

 

takie jak krojenie, wywołują wzrost temperatury mięsa. To stwarza ryzyko dla higieny czy też jakości 

produktu. Także jeśli należy dodać tylko niewielką ilość wody do produktu. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich instalacjach przetwórstwa mięsa. 
 

Literatura źródłowa 

[41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] 
 

4.7.2   Ryby i skorupiaki 
 

4.7.2.1 Segregacja odpadów w celu optymalizacji użycia, ponownego użycia, 
odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania (oraz ograniczenia zużycia i zanieczyszczenia 
wody) 

Proces ten opisano w rozdziale 4.1.7.6. Odniesienie do instalacji, gdzie ta technika jest stosowana 

Istnieje prawdopodobnie wiele innych możliwości zastosowania tej techniki w omawianym sektorze. 
 

 •   stosuje się suche zbieranie wszystkich odpadów stałych za pomocą tac lub koszów, aby zapobiec 

ich spadaniu na podłogę i odprowadzaniu do oczyszczalni ścieków. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich stacjach przetwórstwa ryb i owoców morza. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 

4.7.2.2   Czyszczenie na sucho 

Technika ta jest opisana w rozdziale 4.3.1. Przedstawiony przykład miejsca, gdzie jest ona stosowana 

Istnieje prawdopodobnie wiele innych możliwości zastosowania tej techniki w omawianym sektorze. 
 

•   suche systemy gromadzenia odpadów stałych po skorupiakach i mięczakach, takie jak sita czy inne 

urządzenia wychwytujące odpady, zapobiegają przed ich dostaniem się do oczyszczalni ścieków i mogą 

podobno prowadzić do redukcji poziomu BZT5 do 35%. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich instalacjach przetwarzających ryby i owoce morza. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 

4.7.2.3   Używanie tylko wysokiej jakości ryb 
 

Opis 

Gdy jakość ryb jest niska, miękkie filety mogą dostać się pomiędzy noże do skórowania. Zmniejsza to 

wydajność produkcji, a zwiększa wytwarzanie produktów ubocznych i odpadów. Skórowanie tłustych 

ryb generuje duże ilości oleju uwalnianego do ścieków, co daje około 1/3 całkowitego ładunku ChZT.  

Woda jest wykorzystywana do czyszczenia i nawilżania urządzeń.  Konserwacja urządzeń do 

skórowania, np. ostrzenie noży, również znacznie przyczynia się do efektywnego skórowania oraz 

minimalizacji ilości odpadów. 
 

Ryby mogą się popsuć w warunkach beztlenowych, obecnych podczas przechowywania na statku 

rybackim. Zatem szybka dostawa i przetwarzanie, jak również zapewnienie warunków przechowywania, 

które podtrzymują jakość, przyczynia się do utrzymania wysokich walorów jakościowych. Ryby na 

morzu są przechowywane w lodzie. Na lądzie natomiast mogą być magazynowane na lodzie, a czasem 

w lodówce. Sposób przechowywania może zależeć od interwału między złowieniem ryby a dalszym 

przetwarzaniem (patrz również: rozdział 4.1.7.3). Wysokiej jakości ryby można przeznaczyć na filety, a 

te o niższej jakości mogą być stosowane, np. w mączce rybnej czy produkcji oleju rybnego. Złamane 



 

 

ryby można stosować do żywności, która nie wymaga filetów w całości, takiej jak produkty w galarecie 

czy zupy. 
 

Skuteczne stosowanie tej techniki zależy od współpracy z operatorami statków rybackich i 

pośredniczącymi posiadaczami ryb, tj. hurtowniami i przewoźnikami. 
 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie wytwarzania ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Energia może być wymagana do przechowywania w warunkach chłodniczych. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w przetwórstwie ryb. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Ograniczenie wytwarzania ścieków. 
 

Literatura źródłowa 

[28, Nordycka Rada Ministrów, 1997, 134, AWARENET, 2002] 
 

4.7.2.4 Transport skóry i tłuszczu z bębna skórującego metodą próżniową 
 

Opis 

Technika ta składa się z urządzenia do ssania, które wysysa z bębna skórującego skórę i tłuszcz do 

czysta. Wody używa się tylko do nawilżania bębna, aby utrzymać efekt ssania. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody. Zmniejszenie zanieczyszczeń ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Zarówno poziom ChZT, jak i zużycie wody są zredukowane o 95 – 98%. Zapotrzebowanie na wodę 

zarówno do transportu, jak i rutynowego płukania zanika. 
 

Zastosowanie 

Znajduje zastosowanie w sektorze rybnym, np. podczas skórowania. 
 

Ekonomia 

Oszczędności w zakresie oczyszczania ścieków. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie śledzia w Danii (zob. Punkt 4.7.2.9.1). 
 

Literatura źródłowa 

[Nordycka Rada Ministrów, 1997 #28; Ministerstwo Środowiska, 2001] 
 

4.7.2.5 Usuwanie i transport skóry i wnętrzności metodą próżniową 
 

Opis 

Podczas skórowania i cięcia stosowane są zamknięte systemy do transportu tłuszczu i wnętrzności do 

zbiorników. Tłuszcz i wnętrzności są usuwane z ryby za pomocą próżni, a nie wody. Sprzęt ssący składa się z 

próżni zakończonej specjalnie zaprojektowaną dyszą ssącą, umieszczoną bezpośrednio po etapie obcięcia 

głowy. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody. Zmniejszenie zanieczyszczeń ścieków. Minimalizacji ilości odpadów, np. 

produkty uboczne mogą być sprzedawane do produkcji mączki rybnej. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii i hałas. 
 



 

 

Dane operacyjne 

Osiąga się redukcję 30 do 50% ładunku zanieczyszczeń. Zużyta energia jest większa niż w przypadku 

tradycyjnego usuwania głowy poprzez cięcie i wymywanie wnętrzności. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze rybnym, np. podczas cięcia, patroszenia czy filetowania. Technika ta 

znalazła zastosowanie w filetowaniu śledzi, ale następnie zaniechano jej w związku z wysokim zużyciem 

energii oraz hałasem. 
 

Ekonomia 

Oszczędności w zakresie oczyszczania ścieków. Wyższą cenę można uzyskać za produkt uboczny o 

mniejszej zawartości wody. 
 

Przykładowe zakłady 

Wykorzystywane w przetwórstwie makreli w krajach nordyckich. 
 

Literatura źródłowa 

[28, Nordycka Rada Ministrów, 1997, 134, AWARENET, 2002] 
] 
 

4.7.2.6 Suchy transport tłuszczu, wnętrzności, skóry i filetów za pomocą 
przenośników siatkowych 
 

Opis 

Zamiast używać wody transportowej do filetowania, skórowania i usuwania tłuszczu oraz wnętrzności, 

można zainstalować przenośnik pod każdą taśmą. Jeden przenośnik filtrujący może również obsługiwać 

wszystkie urządzenia. Suchy transport odbywa się przez zsyp o nachyleniu 20%, zamontowany pod kołem 

patroszącym. Tutaj wyłapywane są wnętrzności, tłuste skrawki brzucha oraz woda z koła. Używana w 

maszynie filetującej metoda przedstawiona jest na rysunku 4.49. Skrawki wnętrzności oraz woda spływają od 

strony zsypu na materiał taśmy podajnika o siatce z drobnymi oczkami, przez który odsącza się woda. 

Wnętrzności są transportowane do pojemnika. 
 

W przypadku filetowania ryb białych transport na sucho przeprowadza się dzięki przenośnikowi 

filtracyjnemu o wielkości oczek 0,25 mm. Woda z urządzeń oraz małe cząstki przechodzą przez filtr, podczas 

gdy cząstki stałe, np. tłuszcze i wnętrzności, zostają zachowane. By utrzymać sprzęt w czystości i zachować 

wydajność filtra, konieczne może być zamontowanie systemu spryskiwania wodą. Jako strumień wody 

zastosować można przesącz. 

 
 

 

 

 

Rysunek 4.49: Urządzenia do usuwania wnętrzności na sucho 
 

 

1. Taśma transportująca  2. Nóż do brzucha  3. Płyta poziomu  

4. Zsuwnia na wnętrzności 5. Koło na wnętrzności  6. Noże 

7. Nóż filetujący 8. Zsuwnia na odpady  

 



 

 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczony ładunek zanieczyszczenia ścieków. Minimalizacja objętości odpadów, np. zbiera się dużą 

ilość nadających się do zbycia produktów ubocznych, które można sprzedać dla produkcji mączki rybnej. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie wody, np. do chłodzenia noży i kół urządzenia, do czyszczenia pasa filtracyjnego oraz do 

czyszczenia otworu brzusznego. Pobierana jest energia. 
 

Dane operacyjne 

Poziom zanieczyszczenia ścieków jest zredukowany o 29 – 52%, jak pokazano w tabeli 4.83.  

Parametry Mokre 

 

(kg/t surowego 

śledzia) 

Suche 

(kg/t surowego 

śledzia) 

Redukcja (%) 

Azot całkowity 1,4 0,99 30 
Fosfor całkowity 0,17 0,12 29 
ChZT 26,3 15,0 43 
Sucha masa 17,8 10,9 39 
Olej 7,3 3,5 52 
 

Tabela 4.83: Ilość Parametry odprowadzanych ścieków przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu usuwania 

na sucho i transportu wnętrzności 

Przenośniki filtracyjne pod urządzeniami do filetowania dają szacunkowo spadek całkowitego ładunku 

ChZT o około 5 - 15%, jeżeli instalacja jest wyposażona w centralny przenośnik filtracyjny, lub około 

15 - 25%, jeżeli ma sito bębnowe . 

 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze rybnym, np. podczas skórowania, patroszenia, filetowania i cięcia. 

 

Ekonomia 

Oszczędności w zakresie oczyszczania ścieków. Wyższą cenę można uzyskać za produkt uboczny o 

mniejszej zawartości wody. 

 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w przetwórstwie śledzia w Danii (patrz: rozdział 4.7.2.9.1), in przetwórstwie białych ryb w 

krajach nordyckich oraz przetwórstwie rybnym w Wielkiej Brytanii (patrz: rozdział 4.7.2.9.2). 

 

Literatura źródłowa 

[28, Nordycka Rada Ministrów, 1997, 58, Envirowise (Wielka Brytania), 1999] 

 

4.7.2.7 Unikanie usuwania łusek, jeśli ryba jest następnie skórowana 

 

Opis 

Urządzenie do usuwania łusek składa się z perforowanego, obrotowego bębna, na który podaje się wodę 

w celu spłukania łusek. Jeżeli filety mają być następnie skórowane, usuwanie łusek nie jest konieczne. 

 



 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody. Zmniejszone zużycie energii. 

 

Dane operacyjne 

Osiąga się oszczędnośći na wodzie na poziomie 10 – 15 m
3
/t.  

 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze rybnym. 

 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 

 

 

4.7.2.8 Wykorzystywanie przefiltrowanej, recyrkulowanej wody po usuwaniu 
łusek do wstępnego płukania ryb 

 

Opis 

Urządzenie do usuwania łusek składa się z perforowanego, obrotowego bębna, na który podaje się wodę 

w celu spłukania łusek. Wykorzystywanie przefiltrowanej, recyrkulowanej wody po usuwaniu łusek do 

wstępnego płukania ryb redukuje generalne zużycie wody. Przeprowadza się odpowiednie dostosowanie 

urządzenia do usuwania łusek przez porównanie ilości łusek z właściwym przepływem wody. 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody. 

 

Dane operacyjne 

Doniesiono o oszczędnościach na wodzie do 70%. 

 

Zastosowanie 

Stosowane w sektorze rybnym. 

 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 

 

 

 

 



 

 

4.7.2.9 Studia przypadków 

 

4.7.2.9.1 Przetwórstwo śledzia w Danii 

 

Opis 

Przed początkiem 1990 r. duński sektor rybołówstwa charakteryzowało duże zużycie wody i spore 

emitowanie materiału organicznego do ścieków. Od początku 1990 r. do 1997 r. przemysł skorzystał z 

czystszych technologicznie metod, jak pokazano w tabeli 4.84. Osiągnięto redukcję do 20 - 30% 

pierwotnego obciążenia w zużyciu wody i odprowadzaniu substancji organicznych. 

 

Proces Środek Cel 
Sortowanie Wymiana dysz wodnych (patrz: 

rozdział 4.1.8.8) 

Zużycie wody 

Patroszenie Proces na sucho w celu usunięcia i 
transportu 

tłuszczu oraz wnętrzności (patrz: 

rozdział 4.7.2.6) 

Energia, zanieczyszczenie organiczne i 
biogenne w ściekach, odzysk odpadów 

ścieków, ponowne wykorzystanie 

odpadów 
Filetowanie Lepsze użytkowanie, usunięcie i/lub 

wymiana dysz wodnych (patrz 

rozdział 4.1.8.8) 

Zużycie wody 

Skórowanie Transport skóry i tłuszczu z bębna 

skórującego metodą próżniową (patrz: 

rozdział 4.7.2.4) 

Zużycie wody, organiczne 
zanieczyszczenie ścieków 

zanieczyszczenie wody ściekowej 
 

Tabela 4.84: Techniki stosowane w przemyśle filetowania śledzia mające na celu zmniejszenie zużycia wody i 

zanieczyszczenia ścieków 

 

Ponadto, w okresie od 1997 do 2000 roku instalacje objęte badaniem ulepszyły oczyszczanie produktu. 

Zmienił się też sposób odprowadzania ścieków - z bezpośredniego do wód przyjmujących na 

podłączenie do oczyszczalni miejskiej. W 2000 roku tylko trzy przedsiębiorstwa biorące udział w 

badaniu nadal działały na zasadzie oddzielnego odprowadzania do odbiornika ścieków. 

 

Wyniki z wcześniejszych projektów, dotyczące wprowadzenia czystszych technologii w tym sektorze, 

były wciąż aktualne. W większości przypadków były ulepszone poprzez wprowadzenie programów 

zarządzania środowiskiem (patrz: rozdział 4.1.1). Niektóre stacje otrzymały certyfikat ISO 14001, 

podczas gdy w innych zastosowano systemy zarządzania środowiskiem bez certyfikatu. Dodatkowo 

we wszystkich instalacjach zatrudniono wyspecjalizowany personel ds. środowiska. W niektórych 

przypadkach - również menedżera. 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody. Zmniejszone zużycie energii. Zredukowane zanieczyszczenie ścieków. 

Ograniczenie ilości odpadów, np. używanie ich jako produktu ubocznego. 

 

Dane operacyjne 

W 1989 pobór wody wynosił około 2,5 – 9 m
3
/t surowców, a ładunek zanieczyszczenia - około 20 – 120 

kg ChZT/t surowców. Do roku 2000 zarówno zużycie wody, jak i ChZT zostały zredukowane 



 

 

odpowiednio do około 1,3 – 3,1 m
3 

wody/t surowego materiału oraz 10 – 24 kg ChZT/t surowców. 

Zmniejszały się też różnice w standardach środowiskowych zakładów. Pozostała różnica w osiąganych 

efektach ekologicznych spowodowana jest przede wszystkim różnymi poziomami oczyszczania 

produktu, różnym zastosowaniem technologii ograniczania oraz praktykowaniem różnorodnych form 

planowania produkcji. 

 

Chociaż wyniki uzyskane z wdrożenia powyższych środków w przetwórstwie śledzi są pozytywne i z 

korzyścią dla środowiska ogólnego, oczywiste jest, że nadal musi być praktykowane uzdatnianie u 

ujścia rury. Poziomu zanieczyszczenia, np. mierzony jako ChZT lub substancje odżywcze, pozostaje 

wysoki w nieoczyszczonych ściekach, tj. między 2000 a 10 000 mg ChZT/l, 200 a 600 mg N/l oraz 40 

a 100 mg P/l. 

 

Przykładowe zakłady 

Pięć stacji przetwórstwa śledzia w Danii. 

 

Literatura źródłowa 

[147, Lehman N. i Nielsen E.H, 2002] 

 

4.7.2.9.2 Przetwórstwo ryb w Wielkiej Brytanii 

 

Opis 

Firma rybna produkuje 12 000 t/rok mrożonych i chłodzonych wyrobów rybnych w swoich dwóch 

zakładach w Hull w Wielkiej Brytanii. Ich głównymi produktami są wędzone na gorąco makrele i 

śledzie, wędzony na zimno łupacz, filety z ryb białych oraz ryby mrożone w cieście i panierowane. 

 

W 1996 roku firma wdrożyła projekt minimalizacji ilości odpadów, który początkowo koncentrował się na 

kwestiach wody i ścieków Wkrótce jednak objął surowce, opakowania i energię. Zespół ds. minimalizacji 

ilości odpadów zanalizował ich wykorzystanie wody oraz generowanie ścieków dla różnych procesów i 

przygotował bilans wodny dla obu zakładów. 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody. Zwiększona efektywność energetyczna oraz wyższe standardy higieny. 

 

Dane operacyjne 

Ogólne zmniejszone zużycie wody zredukowane o 58% na tonę produktu.  Środki poprawy wydajności 

to: 

 

 •   użycie nowych urządzeń do rozmrażania w celu wyeliminowania strat wody z wycieków 

 •   poprawa procedur czyszczenia, np. zmniejszenie liczby węży i zachęcanie pracowników do 

korzystania z łopat z plastiku oraz ostrzy z gumy do zamiatania odpadów rybnych (patrz: rozdział 

4.3.1) 



 

 

 •   stosowanie filetowania na sucho (patrz: rozdział 4.7.2.6) 

 •   usunięcie wycieków (patrz: rozdział 4.1.5) 

 •   szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników (patrz: rozdział 4.1.2). 

 

Ekonomia 

Korzyści z minimalizacji poboru wody oraz ilości wody ściekowej objęły: 

 

 •   oszczędności w wysokości ponad 150 000 EUR/rok 

 •   zwrot kosztów w 36 tygodni w przypadku nowego sprzętu do rozmrażania. 

 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

W listopadzie 1996 roku firma dowiedziała się, że opłaty za ścieki znacznie wzrosną w styczniu 2001 roku. 

 

Przykładowe zakłady 

Przemysł rybny w Hull w Wielkiej Brytanii 

 

Literatura źródłowa 

[58, Envirowise (Wielka Brytania), 1999] 

 

4.7.3 Owoce i warzywa 

 

4.7.3.1 Segregacja odpadów celu optymalizacji wykorzystania, ponownego 

wykorzystania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania (oraz ograniczenia zużycia i 

zanieczyszczenia wody) 

Technikę tę opisano w rozdziale 4.1.7.6. Odniesienia do instalacji, gdzie dana technika jest stosowana 

Istnieje prawdopodobnie wiele innych możliwości zastosowania tej techniki w omawianym sektorze. 

 

 • usunięcie drobnego materiału organicznego, gdy np. wprowadza się do instalacji ziemniaki 

 • ograniczenie sortowania, rozlewania i strat wynikających z chlapania przez zamontowanie 

półek gromadzących, klap i osłon 

 • używanie suchej separacji i gromadzenie ciał stałych, pozostałości półstałych i odrzuconych 

surowców, np. sortowanie, wykrawanie, wydobywanie i filtracja 

 • rozdzielanie stałego materiału organicznego od odpadów po procesie obierania, np. sita i 

wirówki, w celu ograniczenia wymywania 

 • dopasowanie klap i osłon na taśmach przenośnika. 

 

 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich instalacjach przetwórstwa owoców i warzyw. 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, i in., 2001] 



 

 

4.7.3.2 Czyszczenie na sucho 

Technika ta jest opisana w rozdziale 4.3.1.Przedstawiony przykład miejsca, gdzie jest ona stosowana 

Istnieje prawdopodobnie wiele innych możliwości zastosowania tej techniki w omawianym sektorze. 

 • w miarę możliwości ręczne uprzątanie rozsypanych warzyw i unikanie spłukiwania wodą. 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich instalacjach przetwórstwa owocowo-warzywnego. 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, i in., 2001] 

 

4.7.3.3 Ochrona w przechowywaniu owoców i warzyw na wolnym powietrzu 

 

Opis 

Ilość odpadów jest mniejsza, jeśli owoce i warzywa oraz odpady organiczne, takie jak te z obierania i 

cięcia, są przechowywane na czystym podwórzu w cieniu i jeśli są osłonięte przed deszczem lub 

całkowicie zamknięte w pojemnikach. To minimalizuje zanieczyszczenie i chroni żywność przed 

uszkodzeniem wynikającym z wilgotnych warunków pogodowych. 

 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie ilości odpadów. 

 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Przechowywanie na zewnątrz może przyciągnąć owady, ptaki i gryzonie. 

 

Dane operacyjne 

Niektóre owoce i warzywa mogą być podatne na szkody pod wpływem wysokich lub niskich temperatur 

otoczenia. 

 

Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach, gdzie trzeba przechowywać surowce i odpady. 

 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Pełne wykorzystanie produktów i zmniejszona ilość odpadów. 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, i in., 2001] 

 

4.7.3.4   Obieranie owoców i warzyw 

 

Obieranie opisane jest w rozdziałach 2.1.1.3 – 2.1.1.3.3. Celem tego procesu jest usunięcie skórki z 

surowych owoców i warzyw przy odrzuceniu jak najmniejszej ilości owocu pod skórką, ale przy 

pozostawieniu czystej, obranej powierzchni. Technikę obierania stosuje się na skalę przemysłową w 

przetwórstwie owoców i warzyw. Istnieją różne metody obierania. Są one opisane w następujących 



 

 

rozdziałach (4.7.3.4.1 - 4.7.3.4.7). Usuwanie zbędnego lub niejadalnego materiału z surowych owoców i 

warzyw, np. z porów czy karczochów, uważane jest za przycinanie (patrz: rozdział 2.1.1.2). Na 

podstawie doniesień, woda do czyszczenia z puszek czy słoików może być ponownie wykorzystana przy 

okazji obierania. 

 

4.7.3.4.1  Obieranie za pomocą pary - proces ciągły 

 

Opis 

Obieraczką do ciągłego procesu za pomocą pary jest bęben z wewnętrzną śrubą. Para jest podawana 

bezpośrednio do bębna, na ogół przy niższym ciśnieniu niż proces dzielenia na partie (patrz: rozdział 

4.7.3.4.2). Produkt jest podgrzewany podczas regulowanego czasu przebywania. Większość obranego 

materiału jest odprowadzana wraz z parą wodną. Pozostałe śladowe ilości są wypłukiwane wodą. 

Woda może być filtrowana i użyta do mycia owoców i warzyw. 

 

Jeśli szczotkowanie na sucho służy do usuwania skórek przy użyciu przenośnika szczotkowego zamiast 

wody, uważa się, że nieuchronnie wystąpią poważne skażenie bakteryjne szczotki oraz uszkodzenie tkanki 

owoców czy warzyw. 

 

Korzyści dla środowiska 

Zredukowane generowanie odpadów w porównaniu do innych technik obierania. Obierki są często 

odzyskiwane i stosowane jako pasza dla zwierząt. Zużywa mniej wody niż połączenie ścierania z 

obieraniem za pomocą noża. 

 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wzrost zużycia pary w porównaniu do obierania kaustycznego zarówno na mokro, jak i na sucho. Wysoki 

pobór wody i zanieczyszczenia ścieków. Zapach może również stanowić problem. 

 

Dane operacyjne 

W obieraniu parowym zużywa się około pięć razy więcej pary, np. dla energii, niż w operacjach 

obierania kaustycznego. 

 

Tabela 4.85 ukazuje źródła i zużycie energii dla obierania warzyw za pomocą pary przed ich 

zamrożeniem. 

 

Źródło energii Przybliżone zużycie 
Gorąca woda (kWh/t mrożonych 
warzyw) 

0 
Para (t/t mrożonych warzyw) 0,9 
Ciśnienie pary (bar) 7 – 15 
Energia elektryczna (kWh/t mrożonych 
warzyw) 

3,5 
 

Tabela 4.85: Źródła i zużycie energii dla obierania warzyw za pomocą pary przed ich zamrożeniem 

 

Obieranie za pomocą pary zużywa duże ilości wody, do pięciu razy więcej niż w procesach obierania 



 

 

kaustycznego, ale jej połowę w stosunku do połączenia ścierania i obierania za pomocą noża. Generuje 

to również wodę ściekową o wysokim poziomie osadów po produkcie. W zakładach przetwórstwa 

ziemniaka, skórka może przyczynić się do 80% całkowitego BZT. W zakresie przetwórstwa owoców, 

ścieki z procesów obierania mogą stanowić aż 10% całkowitego przepływu ścieków i 60% BZT. Gdy 

stosuje się obieranie parowe, można wykorzystać zimną wodę do kondensacji pary. Jeśli woda 

chłodząca nie jest używana, wtedy pobór wody jest niższy, wytwarza się mniej odpadów, a w ściekach 

występują niższe obciążenia organiczne. Przy obieraniu straty produktu wynoszą około 8 – 15%. 

 

Na odpady składają się stałe pozostałości po obieraniu skórek, jak również rozpuszczone substancje, 

takie jak skrobia czy płyny tkankowe. Treść stała jest ogólnie rozdzielana drogą sedymentacji, 

suszona lub kompostowana. Część ta zawiera składniki mineralne i bioaktywne substancje fenolowe, 

ale także, w przypadku ziemniaków, glikoalkaloidy ograniczające stosowanie odżywcze. 

 

Proces obierania za pomocą pary w przykładowej instalacji ukazuje rysunek 4.50. Można to porównać 

z produktami, jeśli wykorzystuje się ścieranie, a następnie obieranie nożem, jak przedstawiono na 

rysunku 4.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Rysunek 4.50: Proces obierania za pomocą pary w przykładowej instalacji w Finlandii 

Zastosowanie 

Możliwe do zastosowania wobec wszystkich owoców i warzyw, które są obierane, z wyjątkiem 

przypadków, gdy skórka jest dość twarda w porównaniu z miąższem - chyba że poddaje się to dalszej 

obróbce w celu wyprodukowania kompotu lub soku. 

Ekonomia 

Z doniesień wynika, że obieranie za pomocą pary jest bardziej oszczędne niż przy wykorzystaniu 

ścierania, noża czy techniki kaustycznej. 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane do obierania sporych ilości ziemniaków, słodkich ziemniaków, żywokostu, 

buraków, marchwi, innych bulw oraz pomidorów. 

 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, i in., 2001, 32, Van Bael J., 1998, 134, AWARENET, 2002, 182, Niemcy, 2003] 

 

4.7.3.4.2 Obieranie za pomocą pary - proces realizowany w partiach 
 

Opis 

Obieranie partiami za pomocą pary jest również nazywane "obieraniem przy wykorzystaniu pary 

mokrej". Surowce, takie jak korzenie i bulwy, poddawane są na wysokiemu ciśnieniu pary, od 1500 do 

2000 kPa w obrotowym naczyniu ciśnieniowym. Wysoka temperatura powoduje szybkie ogrzewanie i 

gotowanie warstwy wierzchniej w ciągu 15 do 30 sekund. Ciśnienie jest następnie natychmiast 

uwalniane, co powoduje, że gotowana skórka odpada. Większość obranego materiału jest odprowadzana 

wraz z parą wodną, co powoduje gromadzenie się skoncentrowanego strumienia odpadów. Większość 

obranego materiału jest odprowadzana wraz z parą wodną, a wody potrzeba tylko do usunięcia śladowych 

pozostałości. 
 

Jeśli szczotkowanie na sucho służy do usuwania skórek przy użyciu przenośnika szczotkowego zamiast 

wody, mówi się, że nieuchronnie wystąpią poważne skażenie bakteryjne szczotki oraz uszkodzenie tkanki 



 

 

owoców czy warzyw. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody i mniejsza ilość wytworzonych ścieków w porównaniu z ciągłym obieraniem 
parowym, jednak przy zwiększonych poziomach osadów produktu. Zredukowane generowanie odpadów 

w porównaniu do innych technik obierania. Obierki są często odzyskiwane i stosowane jako pasza dla 

zwierząt. Niższy poziom zanieczyszczenia wody ściekowej w porównaniu z użyciem obierania za 

pomocą ścierania z następującym obieraniem za pomocą noża. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wyższe zużycie energii niż w przypadku obierania kaustycznego. Zapach może również stanowić 

problem. 
 

Dane operacyjne 

Tabela 4.85 ukazuje źródła i zużycie dla obierania z użyciem pary. 
 

Proces ten odznacza się niższym poborem wody oraz generacją ścieków niż parowe obieranie ciągłe. 

W przypadku pomidorów zakres stosowanego ciśnienia wynosi od 200 do 350 kPa. Tego typu 

obieraczka zyskuje podobno na popularności ze względu na mniejsze zużycie wody, minimalne straty 

produktu, dobry wygląd obranych powierzchni oraz możliwość wysokiej przepustowości - do 4500 

kg/h, z automatyczną kontrolą cyklu obierania. 
 

Na odpady składają się stałe pozostałości po obieraniu skórek, jak również rozpuszczone substancje, 

takie jak skrobia czy płyny tkankowe. Treść stała jest ogólnie rozdzielana drogą sedymentacji, 

suszona lub kompostowana. Część ta zawiera składniki mineralne i bioaktywne substancje fenolowe, 
ale także, w przypadku ziemniaków, glikoalkaloidy ograniczające stosowanie odżywcze. 
 

Zastosowanie 

Możliwe do zastosowania wobec wszystkich owoców i warzyw, które są obierane, z wyjątkiem 

przypadków, gdy skórka jest dość twarda w porównaniu z miąższem - chyba że poddaje się to dalszej 

obróbce w celu wyprodukowania kompotu lub soku. 
 

Ekonomia 

Z doniesień wynika, że obieranie za pomocą pary jest bardziej oszczędne niż przy wykorzystaniu 

ścierania, noża czy techniki kaustycznej. 
 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane do obierania sporych ilości ziemniaków, słodkich ziemniaków, żywokostu, 

buraków, marchwi, innych bulw oraz pomidorów. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, i in., 2001, 32, Van Bael J., 1998, 134, AWARENET, 2002, 182, Niemcy, 2003] 
 
4.7.3.4.3  Obieranie przez ścieranie 
 

Opis 

W obieraniu przez ścieranie materiał, który ma zostać obrany, jest podawany na rolki karborundu lub do 

miski obrotowej, która jest równoległa do karborundu. Ścierająca powierzchnia karborundu usuwa skórę, 

która jest następnie zmywana dużą ilością wody. Proces ten przeprowadza się zazwyczaj w temperaturze 

otoczenia. 
 

Korzyści dla środowiska 

Obierki można odzyskać oraz zużyć jako pasza dla zwierząt. Zmniejszone zużycie energii. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużywa się duże ilości wody. Występują duża strata produktu oraz generacja sporej ilości ścieków. 

Emisje zapachu mogą stanowić problem. Połączenie obierania przez ścieranie oraz przy użyciu noża 

przyczynia się do większego zanieczyszczenia ścieków niż w przypadku obierania parowego. 
 

Dane operacyjne 

Technika ta charakteryzuje się znacznie większą stratą w produkcji niż obieranie za pomocą pary, tj, 

stratą 25% w porównaniu do straty 8 – 15%.  Jeżeli warzywa są sortowane i obierane do jednolitej 



 

 

wielkości, proporcje miąższu usuniętego jako odpad z obierania mogą ulec zmniejszeniu. 

Produkowana jest również znacznie większa ilość ścieków niż w przypadku obierania parowego. Te 

rozcieńczone ścieki są nośnikiem dużych strat produktu. Jest on kosztowny i trudny do oczyszczenia. 
 

Do ogrzewania wody lub wytwarzania pary nie jest wymagana energia, ale jest ona potrzebna do 

funkcjonowania rolek lub miski obrotowej. 
 

Stosunkowo niska przepustowość występuje ze względu na wszystkie kawałki żywności wymagające 

kontaktu z powierzchniami ściernymi. Jakość higieniczna procesu stanowi czasem problem, ponieważ 

nie dodaje się wody do obierania. Funkcja chłodzenia wody nie jest spełniona i można liczyć się z 

wysokimi temperaturami niekorzystnym dla produktu. Niemniej, jakość ziemniaków, jak doniesiono, 

może być zachowana podczas obierania przy użyciu karborundu. 
 

Zastosowanie 

Ta technika jest używana do obierania cebuli, ziemniaków, marchwi i buraków, ponieważ łatwo 

usunąć skórę, a jakość produktu jest zachowana. Czasami ścieranie stosowane jest jako etap obierania 

wstępnego przed obieraniem za pomocą noża (patrz: tabela 4.86). 
 

Ekonomia 

Niskie koszty kapitałowe i eksploatacyjne. Z doniesień wynika, że obieranie za pomocą pary jest 

bardziej oszczędne 
 

Przykładowe zakłady 

Szeroko stosowane do obierania ziemniaków i cebuli. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 31, VITO, i in., 2001, 182, Niemcy, 2003, 200, CIAA, 2003, 208, CIAA- AAC-UFE, 

2003, 232, Fellows P J, ] 
 

 
4.7.3.4.4  Obieranie nożem 
 

Opis 

W przypadku obierania nożem materiał, który ma zostać obrany, jest przyciskany do łopatek obrotowych lub 

sam się obraca na ostrzach stacjonarnych. Mimo że woda nie jest używana w trakcie obierania, służy do 

ciągłego czyszczenia rolek i ostrzy. W wyniku tego powstają ścieki. 
 

Korzyści dla środowiska 

Obierki są usuwane i wykorzystywane bezpośrednio jako pasza dla zwierząt lub do odzysku swoich 

składników. Zmniejszone zużycie energii niż w przypadku obierania parowego. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Emisja zapachu i hałasu. Połączenie obierania przez ścieranie oraz przy użyciu noża przyczynia się do 

większego zanieczyszczenia ścieków niż w przypadku obierania parowego i wykorzystuje dwa razy tyle 

wody. 
 

Dane operacyjne 

Przy obieraniu nożem straty produktu wynoszą około 16 – 17%. Dbanie o to, by nóż był naostrzony, 
zmniejsza uszkodzenia produktu i, tym samym, ilość odpadów. Po operacji krojenia wadliwe części, 

np. zbyt ciemne lub zbyt małe, mogą zostać oddzielone i wykorzystane jako pasza dla zwierząt. W 

przetwórstwie marchwi kilka cennych substancji takich jak witamina C, błonnik, związki fenolowe 

oraz karotenoidy można odzyskać jako produkt uboczny. 
 

Tabela 4.86 prezentuje wpływ połączenia obierania wstępnego przez ścieranie i obierania nożem na 

ilość zanieczyszczonej wody w produkcji połówek gruszek w zalewie. 
 

 BZT (kg/t) ChZT (kg/t) SS (kg/t) 
Obieranie wstępne przez ścieranie łącznie z 
obieraniem nożem 

21,6 36,5 21,5 
Pobór wody, jeśli nie jest ona ponownie używana do chłodzenia puszek  po sterylizacji 29,6 m3/t 

Pobór wody, jeśli nie jest ona ponownie używana do chłodzenia puszek po sterylizacji 6,2 m3/t 
Tabela 4.86: Wpływ połączenia obierania wstępnego przez ścieranie i obierania nożem na ilość 

zanieczyszczonej wody w produkcji połówek gruszek w zalewie 
 



 

 

Rysunek 4.51 przedstawia schemat technologiczny przetwórstwa ziemniaków i marchwi, z ukazaniem 

wyników, kiedy stosuje się obieranie nożem poprzedzone ścieraniem.  Można to porównać do wyników, 

kiedy wykorzystuje się system obierania parowego, jak pokazano na rysunku 4.50. 
 

 

Rysunek 4.51: Schemat technologiczny przetwórstwa ziemniaków i marchwi w fińskiej instalacji  
 

 

Zastosowanie 

Obieranie za pomocą noża stosuje się szczególnie do owoców cytrusowych, kiedy to skórkę można 

łatwo usunąć, a powoduje to niewielką szkodę oraz w przypadku małych ilości, np. ziemniaków, 

marchwi, buraków czy jabłek lub gdy warzywa są wykorzystywane w gastronomii lub w kuchniach. 

Brzoskwinie i gruszki można obrać za pomocą bardzo małych ostrzy zamontowanych na rolkach. 
 

Ekonomia 

Obieranie nożem uważane jest za kosztowniejsze od oczyszczania parowego. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 31, VITO, et ali in., 2001, 124, Włochy, 2002, 134, AWARENET, 2002, 182, Niemcy, 

2003, 200, CIAA, 2003, 208, CIAA-AAC-UFE, 2003] 
 

4.7.3.4.5 Obieranie metodą kaustyczną na mokro 
 

Opis 

Materiał, który ma zostać obrany, jest albo umieszczany w lub przepuszczone przez rozcieńczony 

roztwór, np. 1 do 2%, ale nawet do 20%ługu sodowego, ogrzanego do 80 - 120 °C. To zmiękcza 

skórę, którą można następnie spryskać wodą pod wysokim ciśnieniem.  Stężenie ługu sodowego oraz 

temperatura zależą od rodzaju owocu czy warzywa oraz wymaganego stopnia obrania. Mimo że woda 

nie jest używana w trakcie obierania, służy do ciągłego czyszczenia rolek i ostrzy. W wyniku tego 

powstają ścieki. 
 
 



 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody oraz energii w porównaniu z obieraniem parowym. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Generowanie wody odpadowej o wysokim pH i ładunku organicznym. Produkowana jest wysoko 

zasadowa lub zasolona woda ściekowa, którą trudno oczyścić. Stosowanie chemikaliów może 

ograniczyć korzystanie z substancji odżywczych, które zawiera skórka. Jeśli obierki są wykorzystywane 

do odżywiania, potrzebna jest oddzielne oczyszczanie ścieków. Wydzielany jest zapach oraz emitowany 

jest hałas. Produkt może ulec odbarwieniu. 
 

Dane operacyjne 

Stosowanie obierania kaustycznego może prowadzić do wahań pH w ściekach. Ponadto, obieranie to 

zwiększa rozpuszczalność materiału, a tym samym - obciążenie ChZT, BZT oraz zawiesiną. Poziomy 

BZT i ChZT są wyższe niż w przypadku obierania nożem poprzedzonym ścieraniem, ale obciążenie 

zawiesiną jest niższe.  W obieraniu kaustycznym zużywa się mniej energii elektrycznej i parowej niż 

w obieraniu parowym, lecz powstaje większe obciążenie dla oczyszczalni ścieków. Obieranie 

kaustyczne na mokro zużywa cztery razy mniej wody niż obieranie za pomocą pary. Niektóre 

produkty, np. pomidory, wymagają silnych roztworów kaustycznych z dodatkiem środków 

zwilżających. W przypadku korniszonów stężenie kaustyczne wynosi około 2%, w przypadku 

marchwi - około 10%, a w przypadku dyni - do 20%. Straty produktu kształtują się w granicach 17%. 
 

Tabela 4.87 przedstawia wpływ obierania kaustycznego na zanieczyszczenie wody w produkcji 

połówek gruszek w syropie Można to porównać w tabeli 4.86 z tym samym działaniem za pomocą 

obierania nożem poprzedzonym ścieraniem. Tabela 4.88 prezentuje źródła i zużycie energii dla 

obierania kaustycznego warzyw przed ich zamrożeniem. 
 

 BZT (kg/t) ChZT (kg/t) SS (kg/t) 
Obieranie metodą kaustyczną 39,7 66,3 11,4 
Pobór wody, jeśli nie jest ona ponownie używana do chłodzenia puszek po sterylizacji 29,6 
m3/t 

Pobór wody, jeśli nie jest ona ponownie używana do chłodzenia puszek po sterylizacji 6,2 m3/t  

Tabela 4.87: Wpływ obierania kaustycznego na zanieczyszczenie wody w produkcji połówek gruszek w 

syropie 
 
 

 

Źródło energii Przybliżone zużycie 
Gorąca woda (kWh/t mrożonych 
warzyw) 

0 
Para (t/t mrożonych warzyw) 0,16 
Ciśnienie pary (bar) 7 
Energia elektryczna (kWh/t mrożonych 
warzyw) 

2 
 

Tabela 4.88: Źródła i zużycie energii dla obierania kaustycznego warzyw przed zamrożeniem 
 

 

W przykładowej instalacji porównano zużycie wody i wynikającą z niego ilość ścieków dla metody 

obierania kaustycznego na mokro i na sucho (patrz: rozdział 4.7.3.4.6) na stanowisku przetwarzającym 72 

t/d buraka jadalnego. Dla tej samej ilości przetworzonego produktu obierania kaustyczne na sucho 

powodowało zmniejszenie zużycia wody o 75% a odpadów stałych o 90% w porównaniu z obieraniem 

kaustycznym na mokro. Ponadto, ścieki wytwarzane podczas obierania kaustycznego na sucho zawierały 

o 88% mniej zawiesiny (zawiesina ciał stałych), 94% mniej ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) i 

93% mniej BZT (biologiczne zapotrzebowanie na tlen) niż wytwarzane podczas obierania na mokro. 

Podaje się jednak, że obierzyny zanieczyszczone środkiem kaustycznym są, przynajmniej w niektórych 

przypadkach, usuwane do oczyszczalni ścieków w małych ilościach, po buforowaniu. Sucha metoda 

obierania kaustycznego z reguły ma niższe zużycie kaustyczne niż metody mokre. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania dla wszystkich owoców i warzyw poddawanych obieraniu. Może to być stosowane w 

przypadku, kiedy skórki są stosunkowo twarde w porównaniu z miąższem owocu i kiedy nie można zastosować 

obierania parowego. 
 

Ekonomia 

W wyniku obierania na mokro z zastosowaniem sody kaustycznej powstają odpady o bardzo wysokim pH oraz 



 

 

obciążeniu elementami organicznymi, co podnosi następnie koszty oczyszczania ścieków. Obieranie kaustyczne 

uważane jest za kosztowniejsze od oczyszczania parowego. 
 

Przykładowe zakłady 

Metoda stosowana w obieraniu ziemniaków, marchwi, buraków, salsefii, brzoskwiń, moreli, jabłek, gruszek, 

pomidorów, papryk, dyni, korniszonów i owoców cytrusowych. Podaje się, że jest stosowana do obierania jabłek, 

ponieważ obieranie parowe (patrz Punkt 4.3.4.1) uszkadza miąższ owocu. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja Środowiska Anglii i Walii, 2000, 31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998, 45, 

Envirowise (Wielka Brytania) i Ashact, 2001, 124, Włochy, 2002, 182, Niemcy, 2003, 200, CIAA, 2003, 208, 

CIAA-AAC-UFE, 2003] 
 

 
4.7.3.4.6 Obieranie metodą kaustyczną na sucho 
 

Opis 

W obieraniu kaustycznym metodą na sucho materiał jest zanurzany w 10% roztworze kaustycznym podgrzanym 

do temperatury 80 – 120 ºC, w celu zmiękczenia skórki, która jest następnie usuwana przy pomocy gumowych 

tarcz bądź wałków.  Ogranicza to zużycie wody oraz prowadzi do powstawania odpadów w postaci 

skoncentrowanej pasty kaustycznej. Po operacji obierania następuje mycie w celu usunięcia obierzyn i osadu 

kaustycznego. 
 

W przypadku obierania brzoskwiń i moreli, skórka jest bardzo delikatna i miękka i nie oddziela się od miąższu 

owocu z łatwością, tak jak to jest np.w przypadku pomidorów, papryki i ziemniaków. Wskutek tego "przywiera" 

do miąższu. Skórka przywiera do miąższu mniej dojrzałych owoców silniej niż przywiera do owoców dojrzałych. 

Brzoskwinie i morele są zanurzane w roztworze kaustycznym i skórka ulega rozłożeniu. Osad jest następnie 

usuwany poprzez spryskiwanie owoców wodą. W praktyce owoce o rożnym stopniu dojrzałości są obierane 

razem i proces jest wydłużany po to, żeby mieć pewność, że nawet najmniej dojrzałe owoce zostaną obrane. W 

przypadku np. obierania brzoskwiń i moreli do dalszego konserwowania bądź w całości, bądź w połówkach, 

mechaniczne usuwanie zmiękczonej skórki doprowadziłoby do niedopuszczalnego uszkodzenia powierzchni 

owocu. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody w porównaniu z obieraniem parowym. Zmniejszenie produkcji odpadów stałych oraz 

ścieków w porównaniu obieraniem kaustycznym na mokro. Mniejsze zużycie kaustyczne niż przy obieraniu 

kaustycznym na mokro. Zmniejszone zużycie energii w porównaniu z obieraniem parowym. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Produkowane są odpady stałe silnie zasadowe lub słone.  Zastosowanie substancji chemicznych może ograniczyć 

wykorzystanie oddzielonej masy z obierzyn w środkach spożywczych. Wydzielany jest zapach. Emisja hałasu 

może stanowić problem. Produkt może ulec odbarwieniu. 
 

Dane operacyjne 

Metody obierania kaustycznego na sucho mogą znacznie ograniczyć ilość i stężenie ścieków w porównaniu z 

obieraniem parowym oraz obieraniem metodą kaustyczną na mokro. Obierzyny można zebrać w postaci 

pompowalnej papki, która musi zostać usunięta. Podaje się, że obierzyny zanieczyszczone środkiem kaustycznym 

są, przynajmniej w niektórych przypadkach, w małych ilościach usuwane do oczyszczalni ścieków (WWTP), po 

buforowaniu. Metoda obierania kaustycznego na sucho z reguły ma niższe zużycie środków kaustycznych niż 

metoda obierania kaustycznego na mokro (patrz Punkt 4.7.3.4.5). 
 

W przykładowej instalacji porównano zużycie wody i wynikającą z niego ilość ścieków dla metody obierania 

kaustycznego na stanowisku przetwarzającym 72 t/d buraka stołowego. Dla tej samej ilości przetworzonego 

produktu obierania kaustyczne na sucho powodowało zmniejszenie zużycia wody o 75% a odpadów stałych o 

90% w porównaniu z obieraniem kaustycznym na mokro. Ponadto, ścieki wytwarzane podczas obierania 

kaustycznego na sucho zawierały o 88% mniej zawiesiny (zawiesina ciał stałych), 94% mniej ChZT (chemiczne 

zapotrzebowanie na tlen) i 93% mniej BZT (biologiczne zapotrzebowanie na tlen) niż wytwarzane podczas 

obierania na mokro. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania dla wszystkich owoców i warzyw poddawanych obieraniu. Może być 



 

 

stosowane w przypadku, kiedy skórki są stosunkowo twarde w porównaniu z miąższem owocu i nie 

można zastosować obierania parowego. 
 

Ekonomia 

W wyniku obierania na mokro z zastosowaniem sody kaustycznej powstają odpady o bardzo wysokim 

pH, co podnosi następnie koszty oczyszczania ścieków. Obieranie kaustyczne na sucho jest bardziej 

kosztowne niż obieranie parowe. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane do obierania ziemniaków, marchwi, salsefii, jabłek, brzoskwiń i moreli. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998, 45, Envirowise (Wielka Brytania) i 

Ashact, 2001, 124, Włochy, 2002, 182, Niemcy, 2003, 208, CIAA-AAC-UFE, 2003, 258, Federatión 

Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales, 2005] 
 

 
4.7.3.4.7 Obieranie przez opalanie 
 

Opis 

Technika ta została opracowana dla cebuli. Urządzenie do obierania warzyw metodą opalania składa 

się z taśmy przenośnika, który przemieszcza i obraca materiał przez piec nagrzany do temperatur 

wyższych niż 1000 ºC. Skórka lub włośniki korzeni są spalane, a następnie usuwane 

wysokociśnieniowymi spryskiwaczami wodnymi. 
 

Korzyści dla środowiska 

Obieranie przez opalanie wymaga zastosowania ciepła, w odróżnieniu od innych operacji obierania, 

które wykorzystują energię elektryczną. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

W obieraniu metodą opalania, mogą wystąpić emisje pyłów i zapachów. 
 

Dane operacyjne 

Średnie straty produktu wynoszą 9 %. Podaje się, że czerwone papryki używane w hiszpańskim przepisie 

“piquillo peppers” mogą być obierane jedynie z zastosowaniem metody opalania. 
 

Zastosowanie 

Obieranie metodą opalania stosowane jest do obierania cebuli i papryki. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 

 

4.7.3.5 Blanszowanie owoców i warzyw 
 

Blanszowanie opisano w Punkcie 2.1.5.2. Z reguły składa się ono z trzech etapów tj. podgrzewania, 

blanszowania i schładzania, po których następuje dalsze przetwarzanie, takie jak produkcja przetworów 

lub zamrażanie. Tabela 4.89 pokazuje jakościowe porównanie poziomów zużycia energii i wody w 

różnych technikach blanszowania. 
 

 

Technika blanszowania Energia Woda 
Blanszowanie parą z chłodzeniem powietrzem 3 1 
Blanszowanie taśmowe z chłodzeniem wodą 1 3 
Blanszowanie taśmowe z chłodzeniem powietrzem 4 2 
Blanszowanie bębnowe z przeciwprądowym układem 
chłodzenia wodą 

2 4 
1: Najniższe zużycie 

4: Najwyższe zużycie 
 

Tabela 4.89: Porównanie poziomów zużycia energii i wody w różnych technikach blanszowania. 
 

4.7.3.5.1 Blanszowanie parą z chłodzeniem powietrzem 
 

Opis 



 

 

Blanszowanie parowe jest ciągłym procesem, w którym żywność jest przemieszczana po jednej długiej 

perforowanej taśmie przenośnika. Podczas podgrzewania żywność jest skrapiana wodą z góry i 

natryskiwana wodą od dołu. Temperatura wody do podgrzewania wstępnego jest utrzymywana na 

poziomie 60ºC przy pomocy pary. 
 

Podczas etapu blanszowania żywność jest nadal podgrzewana poprzez bezpośredni wtrysk pary od dołu. 

W celu zminimalizowania zużycia wody i energii, para podlega recyklingowi, a proces odbywa się w 

szczelnie zamkniętych urządzeniach, zaprojektowanych tak, by zminimalizować zużycie pary. 
 

Na koniec żywność jest schładzana przy pomocy powietrza, z zastosowaniem wysokowydajnych 

wentylatorów. Powietrze jest dalej schładzane, do niższej temperatury, poprzez natryskiwanie wody do 

przepływu powietrza. Woda ta zapobiega nadmiernemu wysuszaniu żywności. W razie potrzeby 

żywność może być dalej schładzana wodą w ostatniej komorze chłodzącej. Ponowne wykorzystanie 

wody chłodzącej na odcinku podgrzewania nie jest użyteczne, ponieważ woda ta nie posiada dużo 

energii. Schładzanie powietrzem jest mniej energooszczędne niż schładzanie wodą ponieważ ciepło nie 

może zostać ponownie wykorzystane, a wentylatory nawiewające powietrze na żywność mają duże 

zużycie energii. 
 

Korzyści dla środowiska 

Najniższe zużycie wody i objętość ścieków w porównaniu z innymi technikami blanszowania. 

Zmniejszone zużycie energii w porównaniu z blanszowaniem taśmowym z chłodzeniem powietrzem. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wyższe zużycie energii niż w przypadku blanszownika taśmowego z chłodzeniem wodnym oraz dla 

blanszownika bębnowego z przeciwprądowym układem chłodzenia wodnego. Wysoki obciążenie BZT w 

ściekach. 
 

Dane operacyjne 

Optymalna temperatura oraz czas blanszowania zależą od rodzaju żywności oraz wielkości kawałków 

poddawanych blanszowaniu. Typowe warunki blanszowania to 65 do 95 ºC, przez jedną minutę lub 

dłużej. Podczas blanszowania z zastosowaniem pary wytwarzane są ścieki o wysokim poziomie BZT. 
 

Energooszczędność może zależeć od metody utrzymywania ciśnienia pary. Żywność może dostawać 

się do blanszownika i wydostawać z niego poprzez zawory obrotowe oraz uszczelki w celu 

zmniejszenia strat pary i zwiększenia energooszczędności, lub para może być ponownie wykorzystana 

dzięki przepuszczeniu jej przez dysze Venturiego.  Wykorzystanie kombinacji zaworów 

hydrostatycznych oraz dysz Venturiego może spowodować dalsze oszczędności. 
 

Twierdzi się, że blanszowniki parowe powodują mniejsze straty składników rozpuszczalnych w wodzie 

oraz substancji odżywczych, jednak blanszowanie może być nierówne jeżeli żywność spiętrzyła się na 

taśmie zbyt wysoko lub, w przypadku gdy produkty dotykały się nawzajem, miejsca te mogą one nie 

zostać zblanszowane. 
 

Zastosowanie 

Stosowane w blanszowaniu owoców i warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 31, VITO, et al., 2001, 87, Ullmann, 2001] 
 

 
4.7.3.5.2 Blanszowanie taśmowe z chłodzeniem wodą 
 

Opis 

Jest to proces ciągły, w którym żywność jest przemieszczana po jednej długiej perforowanej taśmie 

przenośnika Żywność jest podgrzewana wodą skrapianą z góry i natryskiwaną od dołu, przepływającą 

w kierunku przeciwprądowym do żywności. Temperatura wody podgrzewającej utrzymywana jest na 

poziomie 60 ºC z zastosowaniem pary. Schłodzona woda podgrzewająca może zostać ponownie użyta 

w innych procesach, np. mycia i cięcia, oraz wstępnego płukania np. tuneli zamrażalniczych. 
 

W sekcji blanszowania żywność również jest skrapiana wodą z góry i natryskiwana wodą od dołu. W tym 

etapie temperatura wody jest utrzymywana na poziomie np. 80 – 95 ºC poprzez wtrysk pary. 
 



 

 

Na koniec żywność jest schładzana wodą. Schładzanie odbywa się w szeregu rożnych komór. W każdej 

komorze woda jest natryskiwana znad i spod żywności. Świeża woda chłodząca jest, np. w temperaturze 

2 – 15 ºC, wprowadzana do ostatniej komory sekcji ch³odzenia i jest ponownie u¿ywana w poprzednich 

komorach. Woda z pierwszej komory odcinka ch³odzenia, tj. natychmiast po blanszowaniu, która jest 

ciep³a, jest ponownie wykorzystywana w sekcji podgrzewania, co powoduje odzyskiwanie ciep³a oraz 

zmniejszenie zużycia wody. Jeżeli najch³odniejsza dostępna woda jest wykorzystywana do sch³adzania, 

zmniejsza to równie¿ zu¿ycie energii, zarówno na etapie ch³odzenia po blanszowaniu, jak te¿ w 

przypadku, kiedy ¿ywnoœæ jest przeznaczona do przechowywania w niskich temperaturach, np. 

zamrażania. 
 

Korzyści dla środowiska 

Najniższe zużycie energii w porównaniu z wszelkimi innymi technikami blanszowania. Obniżone 

zużycie wody w porównaniu z blanszowaniem bębnowym z przeciwprądowym układem chłodzenia 

wodą. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wyższe zużycie wody w porównaniu z blanszowaniem parowym z chłodzeniem powietrzem oraz 

blanszowaniem taśmowym z chłodzeniem powietrzem. Wysokie obciążenie BZT w ściekach. 
 

Dane operacyjne 

Optymalna temperatura oraz czas blanszowania zależą od rodzaju oraz rozmiaru żywności. 

Blanszowanie gorącą wodą powoduje wytwarzanie ścieków o wysokim poziome BZT. 
 

Jeżeli blanszownik taśmowy zostaje połączony z chłodzeniem wodnym, zużycie energii wynosi2 - 8 kWh/t 
zamrożonego produktu. Blanszowanie taśmowe z chłodzeniem wodą jest najbardziej energooszczędną 

techniką blanszowania. Dzieje się tak dlatego, że ciepło uwalniane podczas schładzania żywności w 
strefie chłodzenia jest wykorzystywane do podgrzania warzyw przed blanszowaniem. Również zużycie 
wody zostaje zminimalizowane poprzez ponowne jej wykorzystanie w komorach chłodzących oraz do 
podgrzania wstępnego. 
 

Tabela 4.90 przedstawia nośniki oraz zużycie energii dla blanszownika taśmowego z chłodzeniem 

wodą, wyrażone jako ilość zamrożonego produktu, tj. przy założeniu, że produkt zostanie po 

blanszowaniu zamrożony. 

 
 

Źródło energii Przybliżone zużycie 
Gorąca woda (kWh/t mrożonych 
warzyw) 

0* 
Para (t/t mrożonych warzyw) 0,9 
Ciśnienie pary (bar) 7 
Energia elektryczna (kWhe/t mrożonych 

warzyw) 
2 – 9 

*Zużycie gorącej wody wynosi 0, ponieważ woda jest podgrzewana przez wtrysk pary 
 

Tabela 4.90: Źródła i zużycie energii dla blanszownika taśmowego z wodą chłodzącą 
 

 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w blanszowaniu owoców i warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] 
 

 
4.7.3.5.3 Blanszowanie taśmowe z chłodzeniem powietrzem 
 

Opis 

Jest to proces ciągły, w którym żywność jest przemieszczana wzdłuż jednej długiej perforowanej 

taśmy przenośnika. Żywność jest podgrzewana wodą natryskiwaną z góry i rozpylaną od dołu, 

przepływającą w kierunku przeciwprądowym do żywności. Temperatura wody podgrzewającej jest 

utrzymywana na poziomie 60 ºC przy użyciu pary. Schłodzona woda podgrzewająca może zostać 

ponownie użyta w innych procesach, np. w procesach mycia i cięcia, oraz wstępnego płukania np. 

tuneli zamrażalniczych. 
 

W sekcji blanszowania żywność jest skrapiana wodą z góry i natryskiwana wodą od dołu. Temperatura wody 



 

 

jest utrzymywana na poziomie np. 80 – 95 ºC, poprzez wtrysk pary. 
 

Blanszowana żywność jest schładzana przy użyciu wysokowydajnych wentylatorów. Powietrze jest 

dalej schładzane, do niższej temperatury, poprzez natryskiwanie wody do przepływu powietrza. Woda 

zapobiega nadmiernemu wysuszeniu żywności. W razie potrzeby żywność może być dalej schładzana 

wodą w ostatniej komorze chłodzącej. Ponowne wykorzystanie wody chłodzącej na odcinku 

podgrzewania nie jest użyteczne, ponieważ woda nie posiada dużo energii. Ta technika jest mniej 

energooszczędna, ponieważ przy schładzaniu powietrzem ciepło nie może zostać ponownie 

wykorzystane, a wentylatory nawiewające powietrze na żywność mają duże zużycie energii. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody w porównaniu z blanszowaniem taśmowym z chłodzeniem wodą oraz 

blanszowaniem bębnowym z przeciwprądowym układem chłodzenia wodą. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Najwyższe zużycie energii w porównaniu z innymi technikami blanszowania. Wyższe zużycie wody niż 

w blanszowaniu parowym z chłodzeniem powietrzem. Wysokie obciążenie BZT w ściekach. 
 

Dane operacyjne 

Optymalna temperatura oraz czas blanszowania zależą od rodzaju i rozmiaru żywności. Blanszowanie 

gorącą wodą powoduje wytwarzanie ścieków o wyższym poziomie BZT. 
 

Kiedy blanszownik taśmowy stosowany jest w połączeniu z chłodzeniem powietrzem zużycie energii 
wynosi 7 – 28 kWhe/t produktu mrożonego.  Wysokowydajne wentylatory zużywają 60kWhe. Tabela 

4.91 przedstawia nośniki oraz zużycie energii dla blanszownika taśmowego z chłodzeniem powietrzem, 
wyrażone jako ilość produktu mrożonego. 
 

Nośnik energii Wartości wskaźników 
Gorąca woda (kWh/t mrożonych 
warzyw) 

0* 
Para (t/t mrożonych warzyw) 0.16 
Ciśnienie pary (bar) 7 
Energia elektryczna (kWhe/t mrożonych 

warzyw) 
7 – 30 

*Zużycie gorącej wody wynosi 0, ponieważ woda jest podgrzewana przez wtrysk pary 
 

Tabela 4.91: Nośniki i zużycie energii dla blanszownika taśmowego z chłodzeniem powietrznym 
 

 

Podczas obróbki przetworów wystarczające jest schłodzenie żywności do temperatury około 40 ºC, 

ponieważ przy dalszym przetwarzaniu wykorzystuje się ciepło, które zapobiega powstawaniu 

problemów bakteriologicznych. Przetwory poddawane są obróbce cieplnej na późniejszym etapie, np. 

podczas sterylizacji i pasteryzacji. Oznacza to, że przy zastosowaniu tej techniki do przetworów 

zużywana jest mniejsza ilość energii w porównaniu z innymi zastosowaniami w sektorze owocowo-

warzywnym, w których występuje konieczność dalszego schładzania, np. przed zamrażaniem. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w blanszowaniu owoców i warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] 
 

 
4.7.3.5.4 Blanszownik bębnowy z przeciwprądowym układem wody chłodzącej 
 

Opis 

Jest to proces wsadowy, w którym żywność jest wprowadzana do systemu poprzez koryto oraz 
przenośnik śrubowy. Woda dla blanszownika ogrzewana jest poprzez wtrysk pary. Żywność opuszcza 

system poprzez perforowaną łopatkę. Następnie produkt jest schładzany z zastosowaniem wody 

płynącej przeciwprądowo do żywności. Podgrzana woda chłodząca może zostać ponownie 

wykorzystana w innych procesach, np. do równoczesnego podgrzania świeżej żywności i jej 

transportowania do blanszownika bębnowego. 
 

Korzyści dla środowiska 

Mniejsze zużycie energii w porównaniu z blanszowaniem bębnowym z chłodzeniem powietrzem oraz 



 

 

blanszowaniem parowym z chłodzeniem powietrzem. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wyższe zużycie wody w porównaniu z innymi technikami blanszowania. Wysokie obciążenie BZT w 

ściekach. Wyższe zużycie energii niż w blanszowaniu taśmowym z chłodzeniem wodnym. 
 

Dane operacyjne 

Optymalna temperatura oraz czas blanszowania zależą od rodzaju oraz rozmiaru żywności. 
Blanszownik bębnowy z przeciwprądowym układem wody chłodzącej zużywa 1 – 2,6 kWhe/t 

mrożonego produktu. Chłodnica bębnowa przeciwprądowa zużywa 2 – 4 litrów wody na kilogram 
żywności. 
 

Tabela 4.92 przedstawia nośniki i zużycie energii dla blanszowania bębnowego, wyrażone jako ilość 

produktu mrożonego, przy założeniu, że żywność będzie zamrażana. 
 

Źródło energii Przybliżone zużycie 
Gorąca woda (kWh/t mrożonych 
warzyw) 

0* 
Para (t/t mrożonych warzyw) 0,16 
Ciśnienie pary (bar) 7 
Energia elektryczna (kWhe/t mrożonych 

warzyw) 
0,5 – 1,3 

*Zużycie gorącej wody wynosi 0, ponieważ woda jest podgrzewana przez wtrysk pary 
 

Tabela 4.92: Nośniki energii oraz wartości wskaźników blanszownika bębnowego 
 

Tabela 4.93 przedstawia nośniki oraz zużycie energii dla bębnowego przeciwprądowego chłodzenia 

wodą, wyrażone jako ilość produktu mrożonego, przy założeniu, że żywność zostanie zamrożona. 
 

Źródło energii Przybliżone zużycie 
Gorąca woda (kWh/t mrożonych 
warzyw) 

0 
Para (t/t mrożonych warzyw) 0 
Ciśnienie pary (bar) 0 
Energia elektryczna (kWhe/t mrożonych 

warzyw) 
0,5 – 1,3 

 

Tabela 4.93: Nośniki i zużycie energii dla bębna z przeciwprądowym układem chłodzenia 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w blanszowaniu owoców i warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998, 232, Fellows P J, ] 
 

4.7.3.6 Schładzanie owoców i warzyw przed zamrożeniem 
 

Opis 

Temperatura owoców i warzyw w momencie wprowadzania do tunelu zamrażalniczego jest istotnym 

czynnikiem, który określa również zużycie energii przez system. Im temperatura jest niższa, tym 

większe jest obciążenie chłodnicze i zużycie energii. Temperatura owoców i warzyw może zostać 

obniżona poprzez kontakt z wystarczająco zimną wodą przez wystarczający czas. Jest to zasadniczo 

etap chłodzenia po blanszowaniu. Jeżeli temperatura otaczającej wody jest wyższa niż 4 ºC, można 

użyć koryta z wodą lodową w celu schłodzenia warzyw i/lub owoców do temperatury 4 ºC. Ponadto, 

woda krążąca w korycie z wodą lodową może być odchładzana w sposób ciągły poprzez 

zamontowanie dodatkowej chłodnicy wody w korycie z wodą lodową (patrz rys. 4.52) lub poprzez 

umieszczenie płyty parownika pod korytem z wodą lodową (patrz rys. 4.53). Płyta parownika jest 

podłączona do systemu mrożenia w podobny sposób jak wymiennik ciepła służący do produkcji wody 

lodowej. Jeżeli woda jest transportowana do tunelu zamrażalniczego ulega zamrożeniu i powoduje 

dodatkowe obciążenie energetyczne. Można temu zapobiec poprzez przemieszczenie żywności nad 

wibrującym sitem lub taśmą perforowaną, co umożliwia usunięcie wody z żywności, a nstępnie 

zebranie jej w celu ponownego wykorzystania w procesie chłodzenia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie energii w procesie zamrażania. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii w procesie chłodzenia przed zamrożeniem. 
 

Dane operacyjne 

Podaje się, że obniżenie temperatury produktu o 10 ºC powoduje: 
 

 • zmniejszenie obciążenia sprężarki dla chłodzenia w temp. -30 do -40 ºC, co 



 

 

zmniejsza zużycie energii elektrycznej o 5 do 7 kWhe/t 

 • wzrost obciążenia sprężarki dla chłodzenia w temp. 0 ºC, co obniża zużycie energii 

elektrycznej o 1,5 to 2 kWhe/t 

 •   całkowite obniżenie obciążenia elektrycznego o 3 to 5,5 kWhe/t. 
 

Podaje się też, że kiedy tunel zamrażalniczy działa przy tempie przepływu produktu 10 t/h, 

obciążenie elektryczne spada o 30 do 55 kW, jeżeli temperatura owoców lub warzyw obniża się z 30 

do 20 ºC przed wprowadzeniem do tunelu zamra¿alniczego. Ponadto przesy³ ciep³a podczas 

przeprowadzania sch³adzania wod¹ jest o rz¹d wielkoœci wy¿szy ni¿ w przypadku przeprowadzania 

ch³odzenia z zastosowaniem powietrza. W dodatku owoce i warzywa najlepiej transportuje siê kiedy 

w tunelu zamrażalniczym s¹ możliwie najbardziej zimne i suche, ¿eby zmniejszyæ obci¹¿enie 

ch³odnicze, co można u³atwiæ poprzez ods¹czenie owoców i warzyw po zanurzeniu w zimnej 

wodzie. 
 

Zastosowanie 

Stosowane przy głębokim mrożeniu owoców i warzyw. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] 
 

 

4.7.3.7 Ponowne wykorzystanie wody w przetwórstwie owoców i warzyw 
 

Opis 

W nowych oraz istniejących instalacjach mogą istnieć możliwości ponownego wykorzystania wody, 

albo bezpośrednio w pracy zestawu, lub pośrednio jako źródła np. bądź ciepła bądź zimna. W 

szczególności w istniejących instalacjach takie możliwości są różne w zależności np. od podjętych 

operacji jednostkowych, dostępnych na miejscu urządzeń do oczyszczania ścieków oraz wymogów 

higienicznych odnośnie używanej wody. Może istnieć możliwość ponownego wykorzystania wody 

w tej samej operacji jednostkowej albo bez oczyszczania albo po prostej filtracji. 
 

Można przeprowadzić systematyczna analizę, taką jak opisana w Punkcie 4.1.6.4.1, 

uwzględniającą wszelkie zastosowania wody oraz wymaganą dla każdego z zastosowań i 

ponownych zastosowań jakość. Przykład tabeli do rejestracji takich możliwości pokazano w 

Tabeli 4.94. 
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 Zastosowania 

ponownego 

 wykorzystania 

wody 
 
 
 
 
 
Zużycie wody 

Techniki 
procesu 
, które nie 

wymagają 

pełnego 

oczyszczania 

ścieków (podać 

wszelkie 

rodzaje 

obróbki, jakie 

mogą być 

wcześniej 

niezbędne, np. 

odcedzanie lub 

dezynfekcja. 

 Oczyszczani
e (w miarę 
możliwości 
rozróżnić 
poszczególn
e etapy 
oczyszczani
a) 

Wszystkie operacje 
jednostkowe, które 
wymagają jakości 
wody odpowiadającej 
wodzie pitnej. 

1      
2      
3      
4   Po filtracji 

usunąć 
kawałki 
warzyw 

  

5      
6 Chłodzenie pośrednie (brak 

kontaktu z produktem) 
    

7      
8      

 

Tabela 4.94: Przykłady ponownego wykorzystania wody w sektorze owoców i warzyw 
 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody, a w przypadku zastosowania wody podgrzanej zmniejszone zużycie 

energii. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Jeżeli przed ponownym wykorzystaniem wymagane jest oczyszczanie, zużywana jest energia, a 

także mogą być zużywane substancje chemiczne. 
 

Dane operacyjne 

W sektorze owocowo-warzywnym podaje się informacje o segregacji wody deszczowej, wody 

myjącej, np. wody, którą otrzymuje się z mycia surowca oraz operacji oczyszczania oraz wody 

procesowej, np. wody którą otrzymuje się po obieraniu, sortowaniu oraz puszkowaniu. Ponadto, 

woda, która została wykorzystana wyłącznie do mycia przychodzących produktów i ma niski 

poziom BZT może zostać jedynie poddana cedzeniu, a nie musi przechodzić pełnego oczyszczania. 

To samo dotyczy wody z procesu rozmrażania zamrażarek 
 

Na przykład w blanszowaniu taśmowym z chłodzeniem wodnym, woda z pierwszej komory 

odcinka chłodzenia, tj. natychmiast po blanszowaniu, która jest ciepła, jest ponownie 

wykorzystywana w sekcji podgrzewania przed blanszowaniem. W tym przykładzie 

odzyskiwane jest ciepło, a w wyniku recyrkulacji zużywana jest mniejsza ilość wody. Podaje się 

też, że w przypadku niektórych owoców i warzyw woda do blanszowania może być użyta do 

wstępnego oczyszczania tuneli zamrażalniczych. 
 

Woda używana do blanszowania i woda używana do schładzania po blanszowaniu może być 

zastosowana do mycia surowca, bez oczyszczania. 
 

Woda używana do gotowania owoców i warzyw może również zostać wykorzystana do mycia 

surowca, bez oczyszczania. 
 

Podaje się, że woda ze schładzania puszek i słoików oraz przetworów owocowo-warzywnych może 

zostać ponownie wykorzystana do schładzania wody po sterylizacji puszek i słoików, do mycia 

surowca, do mycia obranych owoców i warzyw, do ogrzania zimnej wody w celu użycia jej do 

blanszowania lub jako woda do oczyszczania. 



 

 

 

Podaje się również, że woda z procesu sterylizacji może zostać użyta do wstępnego mycia surowca. 

Jeżeli woda ta jest podgrzana może to wpłynąć na okres trwałości żywności poprzez sprzyjanie 

wzrostowi bakterii. Ponowne wykorzystanie podgrzanej wody do mycia może zależeć od tego, czy 

owoce i warzywa są później poddawane obróbce cieplnej. 
 

Po biologicznym oczyszczeniu ścieków i chlorowaniu, woda może zostać ponownie użyta do 

czyszczenia podłóg. 
 

Po oczyszczeniu biologicznym, woda zdezynfekowana z zastosowaniem RO (odwrócona 

osmoza) oraz promieniowania UV może zostać wykorzystana do zastosowań, które wymagają 

jakości wody pitnej. Przedstawiony przykład opisuje ponowne wykorzystanie wody do mycia 

sałat (patrz Punkt 4.5.7.3.4). 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w nowych i istniejących instalacjach. Poprawa ponownego 

wykorzystania wody w istniejących instalacjach dzięki wykorzystaniu sprzętu, który następnie 

może zostać zastąpiony przez BAT, może umożliwić ponowne wykorzystanie wody w celi 

zminimalizowania wpływu na środowisko istniejących urządzeń. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszone zużycie wody, a w niektórych przypadkach zmniejszone zużycie energii. 
 

Literatura źródłowa 

[31, VITO, et al., 2001, 200, CIAA, 2003] 
 

 

4.7.4 Oleje i tłuszcze roślin 
 
4.7.4.1 Dwufazowa ekstrakcja oliwy z oliwek 
Opis 

Produkcja oliwy z oliwek jest tradycyjnie jednym z istotniejszych źródeł zanieczyszczeń 

przemysłowych w regionach, w których jest prowadzona, np. Andaluzji w Hiszpanii. W 

tradycyjnym przetwarzaniu oliwek tj. produkcji trójfazowej, ekstrakcja nasion oliwek prowadzi 

do powstania trzech strumieni, tj. oleistego, ciekłego i stałego. 
Strumień oleisty to oliwa z pierwszego tłoczenia. Jest on produkowana na poziomie około 

200 kg/t oliwek jeżeli stosowana jest separacja w wirówce dekantacyjnej, lub 150 kg/t przy 

zastosowaniu prasy. 
Odpady ciekłe, tj. ścieki, są czasem nazywane "wodą warzywną" i są silnie zanieczyszczone. 
Ich objętość zależy od od zastosowanej techniki, jednak ogólnie na tonę przetwarzanych 

oliwek wytwarzany jest 1 m
3 

 ścieków.  Szczegółowo zanieczyszczenie szacuje się na około 65 
kg BZT5/t przetworzonych oliwek. Na początku lat 90-tych ścieki powstałe w wyniku 100-

dniowej kampanii stanowiły w przybliżeniu taka samą ilość wody jak dla całej populacji 
Andaluzji przez okres roku. Stosowano wówczas jedynie klasyczne prasy oraz trójfazową 
separację ciągłą z wykorzystaniem wirówek dekantacyjnych. 
Odpady stałe składają się z dwóch głównych części, tj. pestek lub jąder oraz makucha z oleju 

nieoczyszczonego/wytłoków. Pestki zbierają się w instalacjach, w których produkowane 

wypestkowane bądź nadziewane oliwki stołowe. Mogą one zostać użyte jako paliwo do 

ogrzewania, materiał budowlany lub węgiel aktywny. W makuchu po pierwszym tłoczeniu 

oliwek nadal znajduje się mała ilość oleju, który można ekstrahować. Zawartość wody oraz 

skład zależy od zastosowanej techniki ekstrakcji. Jeżeli makuch nie jest poddawany dalszemu 

przetwarzaniu, tj. ekstrakcji, jest on często stosowany jako paliwo do ogrzewania, jako 

suplement karmy zwierzęcej lub wraca do gaju oliwnego jako ściółka do kondycjonowania 

gleby. 
W nowej technice po raz pierwszy zastosowanej w latach 1991 - 1992, wirówki dekantacyjne 

zostały zmodyfikowane w taki sposób, że zgniecione (zmieszane) oliwki są odseparowywane w 

dwu fazach, tj. oleistej i stałej. Technika ta nie wymaga dodawania wody do mieszanki z oliwek. Do 

roku 2000 prawie wszystkie andaluzyjskie tłocznie oliwy przeszły na proces dwufazowy. 

Stopień stosowania procesu trójfazowej i dwufazowej ekstrakcji oliwy z oliwek porównano 

na Rysunku 4.54 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korzyści dla środowiska 

Oszczędność wody w części ekstrakcyjnej procesu dwufazowego. Ilość ścieków i ładunek 

zanieczyszczeń również ulegają zmniejszeniu. Oszczędności wody są szczególnie ważne, 

ponieważ oliwki są uprawiane i przetwarzane na obszarach o małej ilości opadów deszczu. 

Wiejska lokalizacja dużej części przemysłu oznacza również, że dostęp do lokalnych 

oczyszczalni ścieków jest ograniczony. Większa wilgotność odpadów stałych jest mniejszym 

problemem niż ścieki powstające w procesie trójfazowym. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Odpady stałe, tj. makuch lub wytłoki (po hiszpańsku "alpeorujo") są produkowane w 
większych ilościach niż w procesie trójfazowym i zawierają 7 - 21% więcej wody. Po dalszej 

ekstrakcji heksanem powstaje tzw. śruta poekstrakcyjna Jest ona często używana jako paliwo 

do ogrzewania, jako suplement karmy dla zwierząt lub zwracana do gajów oliwnych jako do 

gajów oliwnych jako ściółka. Śruta poekstrakcyjna jest standardowo wysuszana przed 

usunięciem. Zapotrzebowanie na energie oraz koszt suszenia są wyższe i suszenie jest 

trudniejsze z powodu wyższej zawartości wody, polisacharydów oraz polifenoli w 

“alpeorujo”. 
 

Dane operacyjne 

Woda nie jest w ogóle używana w części ekstrakcyjnej procesu dwufazowego i, w konsekwencji, 
nie ma potrzeby jej oczyszczać. Oszczędności energii wynoszą około 20 %. Mniejsze jest 
obciążenie zanieczyszczeniami oraz ilość ścieków. W tradycyjnym procesie, przetworzenie 1 

tony oliwek powodowało produkcję ok. 1 m
3 

ścieków o średnim poziomie BZT5  wysokości 

60000 mg/l. Ilość ścieków wytworzonych w technice dwufazowej wynosi około 0,3 m
3
/tonę 

oliwek, przy średnim BZT5  wysokości 20000 mg/l, tj. obciążenie zanieczyszczeniem wynosi 

1/10. Ponieważ do ekstrakcji nie używa się wody, nie występują oszczędności w jej zużyciu. 
 

Występują trudności związane z makuchem z oliwek, który ma wyższą zawartość wilgoci niż 

tradycyjny makuch i nie jest przyjmowany przez tradycyjne instalacje ekstrakcyjne. 

Ekstrakcja oleju z niego jest też podobno mniej rentowna, z powodu niższej zawartości oleju 

w porównaniu z tradycyjnymi systemami trójfazowymi. We wszystkich przypadkach jednym 

z możliwych rozwiązań jest kompostowanie. Jako jedno z możliwych rozwiązań podaje się 

stosowanie paliwa z biomasy, jeżeli dostępna jest masa krytyczna makucha, zatem nie w 

przypadku pojedynczych, rozproszonych i odizolowanych instalacji. 
 



 

 

Porównanie wydajności dla trójfazowego i dwufazowego procesu produkcji oliwy z oliwek 

przedstawia Tabela 4.95. 

 

 
 

 Proces dwufazowy Proces trójfazowy 
Dane z 

projektu 

IMPEL   

Dane 

hiszpańskie 
Dane z 

projektu 

IMPEL   

Dane 

hiszpańskie 

Wejście Oliwki (t) 1 1 1 1 
Woda(t lub m

3
) 0 0 0,5 0,7 – 1 

Wyjście Olej (t) 0,18 0,2 0,18 0,2 
Ścieki (t lub m

3
) 0 0 0,72 1 – 1,2 

Wytłoczyny (t) 0,82 0,8 0,0 0,5 – 0,6 
Polutanty organiczne 
(na tonę 
wyprodukowanej oliwy 
z oliwek) 

1,5 
(jakowytłoczyn

y 

27 
(jakościeki i 

wytłoczyny) 

1,5 
(jakościeki i 

wytłoczyny) 

27 
jako 

wytłoczyny 

 

Tabela 4.95: Porównanie wydajności dla trójfazowego i dwufazowego procesu produkcji oliwy z 

oliwek 
 

 

W dwufazowej ekstrakcji oliwy z oliwek nie jest konieczne dodawanie gorącej wody. Zużycie 
energii dla obu systemów wynosi według podanych informacji <90 – 117 kWh/t. Oba systemy 

zużywają również tę samą ilość wody myjącej, tj. 0,08 – 0,3 m
3
/t oliwek.  Takie zużycie wody jest 

niezależne of procesu ekstrakcji, jednakże w niektórych przypadkach, ulega ona zmieszaniu ze 
ściekami lub wytłokami z procesu ekstrakcji. Niektóre tłocznie nie używają wody myjącej, 
ponieważ zbierają oliwki bezpośrednio z drzew. 
 

W Hiszpanii, całkowita wydajność podawana dla procesu dwufazowej i trójfazowej ekstrakcji oliwy 

z oliwek w kampanii 2004 - 2005 wynosi odpowiednio 20,68 i 20.29 %. 
 

Zastosowanie 

Istniejące trójfazowe wirówki dekantacyjne mogą zostać przystosowane do pracy w systemie 

dwufazowym. Suszarki do wytłoczyn pierwotnie używane po ekstrakcji trójfazowej nie są 

odpowiednie do suszenia wytłoczyn powstałych w technice dwufazowej. W porównaniu do 

wytłoczyn powstałych trójfazowej technice ekstrakcji, wytłoczyny powstałe w technice 

dwufazowej zawierają zarówno więcej wilgoci jak i polutantów organicznych. Jeżeli 

wytłoczyny z ekstrakcji dwufazowej nie są wysuszone w należytych warunkach, olej jaki z nich 

powstaje może zawierać stężenia PAH (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych), 

które przekraczają dozwolone na mocy przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa 

żywności (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)). 
 

Ekonomia 

Osiągane są oszczędności kosztów wody, energii oraz oczyszczania ścieków. Wirówki 

dekantacyjne do separacji dwufazowej mają w przybliżeniu taką samą cenę jak wirówki 

dekantacyjne do separacji trójfazowej. Suszarka makuchu/wytłoczyn może być bardziej 

kosztowna niż wirówka dekantacyjna, jednak kosztem mogą podzielić się sąsiadujące ze sobą 

małe tłocznie. Koszt wymiany "suszarek trójfazowych" na "suszarki dwufazowe" może okazać 

się zaporowy dla małych pojedynczych instalacji ze względu na ekonomię skali oraz brak 

możliwości podziału kosztów pomiędzy kilka sąsiadujących instalacji. 
 

Koszty eksploatacyjne dla przykładowej instalacji zostały obniżone o 12 – 24 EUR/t 

wyprodukowanej oliwy z oliwek. W Andaluzji 30% oliwek przetworzono w wykorzystaniem 

nowej techniki podczas pierwszych dwóch lat. Oszacowano, że podczas kampanii 1992/93 i 

1993/94 zainwestowano odpowiednio 1150 milionów ESP (około 6,9 miliona EUR), oraz 7200 

milionów ESP (około 43,3 miliona EUR). 
 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 



 

 

Zgodność z wymogami odnośnie odprowadzania ścieków dla rozwijającego się sektora. 

Wsparcie państwa dla zarządzania wytwarzanymi odpadami stałymi. 
 

Zalety i wady separacji dwufazowej i w porównaniu z systemami tradycyjnymi podsumowuje 

Tabela 4.96. 
 
 
 
 

Zalety Wady 
Wytwarzana jest mniejsza ilość 
odpadów stałych 

Nadal występuje pewna ilość ścieków o wysokim poziomie 
skażenia(BZT w przybliżeniu 20000 mg/l), a co za tym idzie 
konieczne jest oczyszczanie ścieków 

Oszczędność wody Zawartość wody w odpadach stałych jest znacznie wyższa 
Obniżenie kosztów produkcji Wyższe koszty składowania i transportu odpadów stałych 
Produkowana jest większa ilość 
oliwy (większa wydajność i mniejsza 
ilość produktów ubocznych) 

Wyższe koszty suszenia odpadów stałych 

Koszty modernizacji istniejącego 
systemu są niskie i jest ona 
nieskomplikowana 

Wyższa zawartość cukru w odpadach stałych może powodować 
problemy z suszeniem z powodu karmelizacji 

 

Tabela 4.96: Zalety i wady dwufazowej separacji w porównaniu z separacją trójfazową w produkcji 

oliwy z oliwek 
 

 

Przykładowe zakłady 

Prawie wszystkie instalacje do wytwarzania oliwy z oliwek w Hiszpanii oraz ponad połowa w 

Chorwacji. Około 25 % firm zajmujących się ekstrakcją oliwy z oliwek w Europie. 
 

Literatura źródłowa 

[86, Junta de Andalucia and Agencia de Medio Ambiente, 1994, 142, IMPEL, 2002, 211, 

IMPEL, 2003, 212, The olive oil source, 2004, 251, EC, 2005, 252, Grecja, 2005, 253, 

Hiszpania, 2005] 
 

 

4.7.4.2 Oddzielacz benzyn (DT) z przepływem przeciwprądowym w 
ekstrakcji oleju roślinnego 
 

Opis 

Po ekstrakcji oleju mączka zawiera 25 – 40 % rozpuszczalnika.  Rozpuszczalnik jest usuwany 
przez odparowanie w odbenzynowywaczu-tosterze (DT) przy pomocy bezpośrednio lub 

pośrednio podanej pary. Naczynie DT ma kilka poziomów do wstępnego oraz podstawowego 

usuwania rozpuszczalnika (desolwentyzacji). Mączka z ekstraktora jest wprowadzana do DT od 

góry i trafia na pierwszy poziom wstępnej desolwentyzacji. Poziomy do wstępnej 

desolwentyzacji posiadają wyłącznie pośrednie ogrzewanie parowe w celu odparowania 

rozpuszczalnika z powierzchni. Konfiguracja taka zmniejsza ilość wody skondensowanej na 

mączce w sekcjach usuwania, ograniczając w ten sposób nakłady energii konieczne podczas 

etapu suszenia mączki, który później następuje. 
 

Do systemu bezpośrednio wprowadzana jest para poprzez płytę podawania pary znajdującą się w 

dolnej części DT. Para przemieszcza się przez warstwy mączki na każdym pokładzie. W ten 

sposób duża część heksanu jest usuwana z mączki ze względu na kondensację pary na mączce. 

DT prezentuje rzeczywisty przeciwprądowy przepływ zraszającej świeżej pary oraz mączki. 

Zużycie pary jest zminimalizowane dzięki przeciwprądowemu przepływowi oraz zastosowaniu 

poziomów do wstępnego usuwania rozpuszczalnika. Opary z poziomów odpędzania oraz 

poziomów wstępnego usuwania są łączone w obrębie naczynia DT i ponownie używane w 

innym miejscu procesu ekstrakcji jako środek do ogrzewania podczas destylacji misceli po 

skrubingu (patrz Punkt 4.7.4.3). Ze względu na kontakt pary z mączką zachodzi również 

prażenie. Proces prażenia dezaktywuje enzymy, zapewniając w ten sposób optymalną jakość 

białka mączki wykorzystywanej jako pasza dla zwierząt oraz poprawiając zdolność trawienia. 
 

Rysunek 4.55 przedstawia schemat oddzielacza benzyn (DT) z przepływem przeciwprądowym. 



 

 

 
Rysunek 4.55: Ogólny schemat technologiczny oddzielacza benzyn (DT) z przepływem 

przeciwprądowym 
 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie strat rozpuszczalnika do mączki i środowiska. Zmniejszenie zużycia pary w 

procesie usuwania rozpuszczalnika oraz wysuszania mączki.  Zmniejszone ilości ścieków.  

Bardziej zrównoważona integracja ciepła w systemie destylacji misceli, co powoduje 

zmniejszenie zapotrzebowania na urządzenia do wytwarzania ciepła i zimna. 
 

Dane operacyjne 

Zużycie energii dla odbenzynowywacza tostera i operacji suszenia odpadów jako całości Na 

przykład, poprzez wstępną desolwentyzację przy pomocy pary podawanej pośrednio do 

poziomów górnych, ilość wody skondensowanej na mączce w sekcjach usuwania jest 

zmniejszona w porównaniu z sytuacją, kiedy stosowana jest para bezpośrednia.  Następnie, 

zmniejsza się nakład energii potrzebnej na kolejnym etapie, którym jest osuszenie mączki. 

Tabela 4.97 przedstawia zużycie energii dla odbenzynowywacza tostera i operacji suszenia 

odpadów w ekstrakcji oleju z nasion 
 

Para ogrzewająca 15,55 – 31,11 kWh/t 
56 – 112 MJ/t 
20 – 40 kg/t 

Para usuwająca 54,44 – 116,66 kWh/t 
196 – 420 MJ/t 
70 – 150 kg/t 

Energia elektryczna do 
napędu DT 

2 – 5 kWh/t 
7 – 18 MJ/t 

 

Tabela 4.97: Zużycie energii dla odbenzynowywacza tostera i operacji suszenia odpadów w 

ekstrakcji oleju z nasion 
 

 

Podaje się, że przepływ przeciwprądowy umożliwia operatorowi utrzymanie dopuszczalnych 

poziomów pozostałości rozpuszczalnika w mączce wychodzącej z DT w celu zminimalizowania 

straty heksanu w procesie ekstrakcji oraz jednoczesnego zminimalizowania także temperatury 

mieszaniny oparów opuszczających DT. Przy wyższych temperaturach oparów zużycie pary 



 

 

pośredniej wzrasta. 
 

Opary z DT są ponownie wykorzystywane w pierwszym parowniku systemu destylacji 

misceli (patrz Punkt 4.7.4.3). Końcowe odparowywanie i usuwanie jest wykonywanie z 

zastosowaniem pary. Mieszanina kondensatu wody i heksanu jest separowana w separatorze 

wody i rozpuszczalnika. Heksan jest ponownie wykorzystywany, a woda jest odprowadzana 

do oczyszczalni ścieków (WWTP). Ścieki zawierają jedynie ChZT oraz azot Kjeldahla. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie dla nowych i istniejących instalacji. Technika jest łatwo dostępna i posiada dobrą 

niezawodność eksploatacyjną. 
 

Ekonomia 

Wysokie początkowe koszty inwestycyjne. Zmniejszenie kosztów energii dla instalacji 

ekstrakcyjnych. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Potencjalne niższe poziomy pozostałości rozpuszczalników w mączce.  Obniżenie kosztów 

eksploatacyjnych. Zwiększone bezpieczeństwo zakładu. Zapewnione bezpieczeństwo 

operacyjne dalszego procesu. Zgodność z ustawodawstwem dotyczącym kontroli lotnych 

związków organicznych (VOC). 
 

Literatura źródłowa 

[141, FEDIOL, 2002] 
 

 

4.7.4.3 Ponowne wykorzystywanie oparów z DT w destylacji misceli w 
ekstrakcji oleju roślinnego. 
 

Opis 

DT usuwa heksan z mączki (patrz Punkt 4.7.4.2). Opary z etapu DT (para, mieszanina 
heksanu) są podawane do pierwszego etapu wyparki wstępnej do destylacji misceli w celu 

zapewnienia źródła ogrzewania i odzyskania w ten sposób energii. Ogólny schemat 

technologiczny integracji ciepła pochodzącego z oparów w DT jest przedstawiony na 

Rysunku 4.56. 

 

 
 

Rysunek 4.56: Ogólny schemat technologiczny integracji ciepła pochodzącego z oparów w DT  

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i rozpuszczalnika. 
 

Dane operacyjne 

Podawane wielkości oszczędności energii w procesie ekstrakcji osiągają w przybliżeniu 37,5 



 

 

kWh/t (135 MJ/t) (60 kg pary/t) nasion. Energia jest również oszczędzana poprzez 

zmniejszenie obciążenia cieplnego systemu chłodzenia wody w instalacji. 
 

W wyparce wstępnej stężenie misceli (% oleju w mieszaninie heksanu/oleju) wzrasta z około 20 – 

30 % do 60 – 75 %. Na przykład kiedy przetwarza się soję, wprowadzenie wyparki wstępnej 

skutkuje wyparowaniem około 0,4 tony heksanu na tonę nasion w oparciu o dostępność ciepła 

odpadowego z oparów DT. Stanowi to znaczącą ilość wkładu świeżego rozpuszczalnika do 

ekstrakcji.  Ponowne wykorzystanie wartości energetycznej zmniejsza obciążenie cieplne skraplacza 

DT. Również zapotrzebowanie na parę na potrzeby końcowej destylacji misceli jest 

minimalizowane. 
 

Zastosowanie 

Szerokie zastosowanie w ekstrakcji nasion oleistych. Technika ta jest łatwo dostępna i ma dobrą 

niezawodność eksploatacyjną. 
 

Ekonomia 

Wysokie inwestycje początkowe. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych zakładu dzięki 

odzyskiwaniu energii. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Optymalizacja bilansu energetycznego w procesie destylacji misceli. Poprawa bezpieczeństwa 

zakładu. Zgodność z rządowymi projektami energooszczędnymi. 
 

Literatura źródłowa 

[141, FEDIOL, 2002] 
 

 

4.7.4.4 Ponowne wykorzystanie ciepła w utwardzaniu olejów roślinnych 
 

Opis 

Reakcja hydrogenizacji (uwodornianie), która zachodzi podczas utwardzania olejów w celu 

produkcji tłuszczów do gotowania, spożycia oraz wyrobu mydła, jest procesem 

egzotermicznym.   Reakcja wytwarza ciepło w ilości 41,67 - 152,78 kWh/t (150 – 550 MJ/t) 

surowca.  Ciepło wytwarzane zależy od surowca oraz specyfikacji i rodzaju produktu, np. 

jeżeli wytwarza się więcej produktów, wytwarzana jest większa ilość pary. Ciepło to jest 

wykorzystywane do ogrzania produktu do opisanej temperatury reakcji oraz do wytworzenia 

pary w późniejszej części reakcji. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie energii, np. poprawa efektywności procesu poprzez odzysk ciepła. 

Ograniczenie emisji z powodu wytwarzania energii. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowej rafinerii oleju jadalnego wytwarzana para jest podawana do istniejącego głównego 

przewodu parowego instalacji o ciśnieniu 350000 Pa(3,5 bar), w ten sposób zmniejszając zużycie 

pary w całej instalacji.  Podaje się, że ilość wytworzonej energii (pary) dochodzi do 25 – 125 kWh/t 

(90 – 450 MJ/t) (40 – 200 kg/t) nierafinowanego oleju. Ponadto, dzięki wykorzystaniu energii 

egzotermicznej z hydrogenizacji, osiąga się 5 - 10% zmniejszenie zażycia energii pierwotnej w 

wybranym zakładzie. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do powszechnego stosowania. Dobra niezawodność eksploatacyjna.  Następujące 

kwestie mogą ograniczyć zakres zastosowania: 
 

 •  część i rodzaj produktu objęte hydrogenizacją 

 •  istniejąca strategia dostaw energii dla całej instalacji, np. dostawy zewnętrzne 

 •  istniejąca mieszanka rodzajów energii w instalacji jako całości, np. stosunek energii 

elektrycznej do pary 

 •  rodzaj umów dotyczących energii zawartych z zewnętrznymi dostawcami/odbiorcami. 
 
 
 



 

 

Ekonomia 

Konieczne są dodatkowe inwestycje. Niższe koszty eksploatacyjne dzięki obniżonemu udziałowi 

wytwarzania pary. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ostrożne zarządzanie energią. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 185, CIAA-FEDIOL, 2004] 
 

4.7.4.5 Skrubery z wypełnieniem mineralnym do odzysku heksanu 
 

Opis 

Wszystkie opary, tj. opary heksanu i pary pochodzące z desolwentyzacji oraz prażenia mączki, 

destylacji misceli, reboilera oraz kolumny stripingowej systemu do przetwarzania oleju 

mineralnego, przechodzą przez skraplacz. Komponenty, które nie mogą zostać skondensowane 

przez skraplacz, np. mała ilość powietrza wylotowego ze śladami heksanu, są absorbowane przez 

skruber z wypełnieniem z oleju mineralnego. 
 

Skruber z wypełnieniem z oleju mineralnego składa się z kolumny absorpcyjnej, w której 

heksan ulega absorpcji przez zimny olej mineralny dopuszczony do kontaktu z żywnością. 

Zawierający heksan olej mineralny jest następnie przepuszczany przez parową kolumnę 

stripingową w celu odzyskania heksanu. Olej mineralny jest chłodzony i ponownie 

wykorzystywany w kolumnie absorpcyjnej. 
 

Opary heksanu i pary z parowej kolumny stripingowej są kondensowane w skraplaczu. 

Kondensat heksanu i wody przechodzi następnie do separatora heksanu i wody. Ścieki są 

dekantowane w separatorze wody i heksanu, a heksan jest ponownie wprowadzany do 

procesu ekstrakcji. Proces ten został przestawiony na Rysunku 4.57. 



 

 

 
 

Rysunek 4.57: Układ oleju mineralnego i związane z nim etapy procesu 

[141, FEDIOL, 2002] 
 

 

Korzyści dla środowiska 

 

Odzysk heksanu do ponownego wykorzystania i wynikający z niego niższy poziom emisji VOC. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Dodatkowe zużycie energii, głównie ze względu na ogrzewanie oleju mineralnego, użycie pary 

do stripingu oraz wynikające z zastosowania energii elektrycznej do pompowania oleju. 
 

Dane operacyjne 

Mogą zostać osiągnięte stężenia emisji heksanu poniżej dolnej granicy wybuchowej, np. około 

40 g/m
3
  Zużycie energii wynosi około 25 kg pary/tonę nasion i 0,5 kWh/tonę nasion. 

 

Zastosowanie 

Odpowiedni dla istniejących i nowych instalacji, dobra niezawodność eksploatacyjna i łatwa 

dostępność. 
 

Ekonomia 

Koszty inwestycji są wysokie, a ponadto istnieją dodatkowe koszty eksploatacyjne związane z 

dodatkowym zużyciem energii. Oszczędza się koszty dzięki odzyskowi heksanu. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Większe bezpieczeństwo zakładu, odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie heksanu, 

ustawodawstwo dotyczące kontroli emisji VOC oraz brak lepszej niż absorpcja alternatywy dla 

oleju mineralnego dopuszczonego do kontaktu z żywnością. 
 

Literatura źródłowa 

[141, FEDIOL, 2002] 
 

 

4.7.4.6 Odzysk heksanu za pomocą reboilera i separatora grawitacyjnego 
 

Opis 

W procesie ekstrakcji oleju heksan jest używany jako rozpuszczalnik. W związku z tym, 

bogate w heksan opary ulegają kondensacji i tworzy się woda technologiczna zawierająca 

heksan w temperaturze około 50 50 ºC. Nierozpuszczony heksan jest w dużym stopniu 

odseparowywany za pomocą grawitacyjnego separatora fazy, tj. separatora heksanu i wody. 
 

Wszelka resztkowa zawartość rozpuszczalnika w fazie wodnej separatora heksanu i wody jest 

oddestylowywana poprzez ogrzanie fazy wodnej w reboilerze do temperatury około 80 - 95 ºC. 

Powstałe opary heksanu i wody z reboilera zostają skondensowane wraz z oparami z etapu 

destylacji misceli. Gazowe substancje nie ulegające kondensacji są poddawane są obróbce w 



 

 

skruberze z wypełnieniem z oleju oleju mineralnego po obróbce w skraplaczu, w którym 

pozostałość heksanu ulega absorpcji (patrz Punkt 4.7.4.5). 
 

Cały odzyskany heksan jest ponownie wykorzystywany w procesie ekstrakcji. Po doprowadzeniu 

do wrzenia, woda prawie w całości wolna od heksanu jest podawana do systemu oczyszczania 

ścieków.  Technika ta eliminuje również możliwe ryzyko wybuchu bogatych w rozpuszczalnik 

ścieków w końcowym etapie oczyszczania ścieków.  Proces został przedstawiony na Rysunku 

4.58. 

 
Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie i emisja heksanu. Bezpieczeństwo systemu oczyszczania ścieków zostaje 

zapewnione poprzez zapobieganie powstawaniu mieszanek wybuchowych heksanu i powietrza. 

Minimalizacja strat rozpuszczalnika oraz obciążenia ChZT/BZT w ściekach. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zwiększony nakład energii cieplnej. Podwyższona temperatura ścieków. Dane operacyjne 

Zużycie pary wynosi 0,778 kWh/m
3 
wody (1 kg/m

3
). Zawartość heksanu w ściekach jest 

mniejsza niż 3 mg/l. Odzysk heksanu wynosi około 5 kg/t nasion. 
 

Zastosowanie 

Zastosowanie uniwersalne, łatwa dostępność, brak ograniczeń. Bardzo dobra niezawodność 

eksploatacyjna z powodu wielostopniowości konstrukcji, kontroli temperatury oraz 

monitoringowi. 
 

Ekonomia 

Zmniejszenie kosztów, dzięki mniejszym stratom heksanu i zwiększenie kosztów z powodu 

większego nakładu energii. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Żeby zapewnić bezpieczeństwo zakładu, spełnić lokalne wymogi odnośnie ilości 

węglowodorów w ściekach oraz dostosować się do ustawowych wymogów odnośnie retencji 



 

 

rozpuszczalników, włącznie z przepisami dotyczącymi VOS, tj. WE/99/13 oraz powiązane 

ustawodawstwo krajowe. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 141, FEDIOL, 2002, 189, Bockisch M, 1993] 
 

 

4.7.4.7 Rafinacja olejów roślinnych 
 

Surowy olej jadalny zawiera różnego rodzaju niepożądane substancje, np. 0,5 do 7,0% FFA, 

śluzów (nazywanych również fosfatydami, fosfolipidami lub lecytyną), śladowe ilości metali, 

barwników i substancji lotnych. Usuniecie FFA (<0,1 % FFA w oleju rafinowanym) może zostać 

przeprowadzone na drodze rafinacji chemicznej lub fizycznej. 
 

 
4.7.4.7.1 Rafinacja chemiczna 
 

Opis 

Neutralizacja chemiczna polega na dodaniu sody kaustycznej w temperaturze 75 – 110 ºC w celu 

zmydlenia FFA, wytrącenia mydeł w fazie ciężkiej wody oraz usunięciu fazy ciężkiej, tzw. 

sopstoku drogą sedymentacji lub wirowania.  Usuwanie żywic nie ulegających hydratacji oraz 

kwasów fosfatydowych może zostać zintegrowane z tym procesem poprzez wprowadzenie 

poprzedzającego etapu zakwaszania, tj. użycie kwasu fosforowego lub cytrynowego (patrz opis 

w Punkcie 2.2.4.2). 
 

Następnie sopstok może być dalej przetwarzany na kwaśne oleje, poprzez rozszczepienie lub 

może być sprzedawany osobom trzecim i do instalacji zintegrowanych; jest tez możliwość 

recyklingu do procesu. W rozszczepianiu sopstoku mydła z kwasów tłuszczowych reagują z z 

kwasem siarkowym, aby reformować kwasy tłuszczowe. Proces może być ciągły bądź 

przerywany. Środowisko reakcji jest podgrzewane do temperatury 70 – 100 ºC żeby 

zwiększyć tempo zachodzenia reakcji oraz poprawić separację górnej fazy oleistej od dolnej 

fazy wodnej. W zależności od ilości fosfatydów nadal obecnych w surowym oleju pomiędzy 

fazą wodną a kwasami tłuszczowymi, może zostać utworzona warstwa pośrednia fosfatydów. 
Chemiczna rafinacja olejów roślinnych jest przedstawiona na Rysunku 4.59. 
 

 
Rysunek 4.59: Ogólny schemat technologiczny chemicznej rafinacji olejów roślinnych 
 

 

 



 

 

Korzyści dla środowiska 

Usuwanie i odzysk FFA. Duży potencjał dla odzysku i ulepszania produktów ubocznych na 

pasze dla zwierząt i do zastosowań technologicznych w innych przemysłach. Zmniejszony wkład 

glinki wybielającej. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Złożoność procesu oczyszczania ścieków jest zwiększona ze względu na zwiększone 

obciążenie fosforem do rozszczepiania sopstoku, jeżeli do odśluzowywania używany jest 

kwas fosforowy; zwiększone obciążenie ChZT/BZT do rozszczepiania sopstoku; 

wykorzystanie kwasu cytrynowego do odśluzowywania oraz zwiększone obciążenie 

siarczanami. 
 

Dane operacyjne 

Podaje się, że zużycie substancji chemicznych zależy od składu surowca oraz że jego dozowanie 

można ograniczyć poprzez mechaniczne mieszanie substancji chemicznych z olejami/tłuszczami.  

Na przykład, większość surowych olejów ma zawartość FFA na poziomie 0,5 do 3,0 %, ale inne, np. 

surowy olej palmowy lub olej palmowy z nasion, oliwa z oliwek lub kokosa, mają zawartość FFA 

na poziomie do 7% i ich zużycie jest większe. 
 

Tabela pokazuje poziomy zużycia i emisji dla rafinacji chemicznej olejów roślinnych 
 

Parametr Dane ogólne Przykład niemiecki 
Soda kaustyczna (100 %) do 
neutralizacji. 

Ilość zależna od zawartości FFA 

(maksymalnie 3 %) 

1 – 6 kg/t oleju  

Para do neutralizacji i 
rozszczepiania mydła. Ilość 

zależna od zawartości 

fosfatydów i wody 

117 kWh/t mydła (150 kg/t) 
usuwanie FFA l 

117 kWh/t nierafinowanego 
oleju 

(150 kg/t) 
156 – 778 kWh/t mydła 
(200 – 1000 kg/t mydła) 

rozszczepianie sopstoku 
Kwas fosforowy (75 %) do 
odśluzowywania*. 

Ilość zależna od zawartości 

fosfatydów 

0,8 – 5 kg H3PO4/t oleju  

Kwas siarkowy (96 %) do 
rozszczepiania sopstoku**. Ilość 
zależna od zawartości sody 
kaustycznej 

100 – 250 kg/t mydła 50 – 250 kg/t mydła 

Woda do przemywania oleju 50 – 300 l/t mydła 200 kg/t nierafinowanego 
oleju Energia elektryczna 5 – 15 kWh/t oleju 

(18 – 54 MJ/t) 
 

Ścieki 
Ilość  do 0,3 m

3
/t nierafinowanego 

oleju ChZT  do 15000 mg/l 
Siarczan  do 15000 mg/l 
Fosfor organiczny  do 2000 mg/l 
*Jeżeli zamiast kwasu fosforowego używany jest kwas cytrynowy, istnieje potencjalne ryzyko zatrucia 
katalizatora hydrogenizacji (Ni) przez śladowe ilości kwasu cytrynowego, a co za tym idzie zmniejszenie 
poziomu wydajności dalszych procesów. 

**Żeby zmniejszyć zawartość siarczanów w ściekach niezbędne jest optymalne dozowanie kwasu 

siarkowego podczas procesu rozszczepiania sopstoku. 
 

Tabela 4.98: Poziomy zużycia i emisji dla rafinacji chemicznej olejów roślinnych 
 

 

Zastosowanie 

Odpowiednia dla nowych i istniejących instalacji. Technika ta jest odpowiednia dla olejów 

surowych z niską zawartością FFA, tj. <3 %. Technika ta jest łatwo dostępna i ma dobrą 

niezawodność eksploatacyjną dla szerokiego spektrum surowców i produktów. 
 



 

 

Ekonomia 

Znaczne możliwości odzysku produktów ubocznych pozwalają zaoszczędzić pieniądze. 

Istnieją koszty związane z zapewnieniem sprzętu do przyjmowania, oczyszczania i pracy z 

wodą kwaśną. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Lepsza jakość produktu, tj. niższa zawartość FFA, większa trwałość i bardziej niezawodny 

proces. Technika ta jest odpowiednia dla szerokiego spektrum surowców i produktów. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 141, FEDIOL, 2002] 
 

 
4.7.4.7.2 Rafinacja fizyczna 
 

Opis 

Możliwe jest usunięcie wszelkich FFA obecnych w oleju w dezodoryzatorze drogą destylacji. 

Można dokonać fizycznej obróbki wstępnej w celu osiągnięcia niskiej zawartości fosfolipidów przy 

pomocy odśluzowywania i zastosowania glinki wybielającej. FFA mogą następnie zostać usunięte z 

podgrzanego w sposób fizyczny oleju poprzez zastosowanie pary w warunkach próżniowych w 

temperaturach około 250 ºC.  Uprzedni proces neutralizacji może zostać pominięty, ponieważ 

neutralizacja i dezodoryzacja są połączone i są wykonywane w działającym w sposób ciągły 

sprzęcie pojedynczym lub wieloetapowym ze zintegrowanymi wymiennikami ciepła i wtryskiem 

pary czyszczącej. Bezpośrednio po tym stosowany jest skruber w celu kondensacji większości 

tłuszczu z oparów jako produktu wolnego od wody. Czynność tajest zwykle przeprowadzana, 

jednak zależy to od surowca i produktów, a także od tego, czy przychodzący olej jest bogaty w FFA 

i fosfolipidy. Układ skrubera umieszczony za dezodoryzatorem musi usuwać dużo większą ilość 

FFA niż w przypadku zwykłej dezodoryzacji. 
 

Korzyści dla środowiska 

Odzysk silnie skoncentrowanych FFA. Zmniejszone zużycie substancji chemicznych z powodu 
braku etapu chemicznej neutralizacji, tj. nie jest potrzebna soda kaustyczna ani kwas siarkowy. 

Nie jest konieczne rozszczepianie mydła (dla samodzielnej rafinerii). Rafinacja fizyczna daje 

wyższy uzysk oleju, zużywa mniej wody i ma zmniejszone wytwarzanie ścieków. Zmniejszone 

obciążenie ścieków tłuszczami, siarczanami i fosforanami. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie glinki wybielającej jest do 4 razy wyższe w porównaniu ze zużyciem w przypadku 

rafinacji chemicznej oleju. Zwiększone zużycie pary czyszczącej w porównaniu z rafinacją 

chemiczną. 
 

Dane operacyjne 

Możliwość odzysku FFA o wysokiej koncentracji (do 85 %). Podawane zużycie patry wynosi 

116,7 – 311 kWh/t oleju (150 – 400 kg/t), a zużycie energii elektrycznej 15 – 40 kWh/t oleju (54 

– 144MJ/t). 
 

Zastosowanie 

Odpowiednia dla nowych instalacji. Technika ta jest odpowiednia dla surowych olejów o 

wysokiej zawartości FFA, tj. >2 %, i niskiej zawartości fosfolipidów przed dezodoryzacją, tj. 

około 10 ppm lub mniej. Technika ta jest łatwo dostępna i ma dobrą niezawodność 

eksploatacyjną. 
 

Ekonomia 

W porównaniu z rafinacją chemiczną, ponieważ nie występuje etap neutralizacji chemicznej, 

unika się kosztów z nią związanych; zmniejszeniu ulegają koszty pracy z powodu braku etapu 

rozszczepiania mydła; niższe koszty oczyszczania ścieków, ponieważ mniejsze jest 

zanieczyszczenie wody, a większe koszty z powodu większego zużycia glinki wybielającej. 

Wyższa wydajność rafinacji w porównaniu z rafinacją chemiczną. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Wyższa wydajność, mniejsze obciążenie środowiska, brak kwaśnej wody. 



 

 

 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 141, FEDIOL, 2002] 
 

 

 

 

4.7.4.8 Wykorzystanie kwasu cytrynowego zamiast fosforowego w procesie 
odśluzowywania kwasem 
 

Opis 

Do odśluzowywania tj. usuwania fosfatydów/fosfolipidów/lecytyn, może zamiast kwasu 

fosforowego może zostać użyty kwas cytrynowy. 
 

Odśluzowanie może zostać przeprowadzone oddzielnie albo w sposób zintegrowany z rafinacją 

chemiczną, tj. podczas neutralizacji (patrz Punkt 4.7.4.7.1). Odśluzowany olej, tj. <30 ppm P w 

oleju, może też zostać użyty do dalszego przetwarzania w procesach rafinacji fizycznej (patrz 

Punkt 4.7.4.7.2). 
 

Istnieją dwa rodzaje śluzów FFA: ulegające hydratyzacji i nieulegające hydratacji. Śluzy 

ulegające hydratacji mogą zostać odseparowane od oleju po zmieszaniu z wodą w wirówce i 

dodane do mączki z ze zintegrowanej instalacji do ekstrakcji nasion oleistych, a następnie 

dalej przetwarzane w celu uzyskania lecytyny dopuszczonej do kontaktu z żywnością lub do 

sprzedaży jako nieprzetworzony surowiec. 
 

Jeżeli śluzy nieulegające hydratacji oraz kwasy fosfatydowe są najpierw zakwaszane, mogą zostać 

odseparowane od oleju surowego poprzez dodanie wody, po którym następuje wirowanie. Proces 

ten jest również nazywany odśluzowywaniem kwasu. Rynek wymaga zawartości fosforu niższej niż 

5 ppm w rafinowanym oleju. Fosfor będzie nieuchronnie obecny w ściekach z powodu pozostałości 

kwasu fosforowego oraz z powodu pojawiania się organicznie związanego fosforu w postaci 

fosfatydów. Podaje się, że fosfatydy nie są możliwe do usunięcia w obróbce wstępnej. Jeżeli 

zakwaszanie odbywa się przy pomocy kwasu cytrynowego, a nie fosforowego, obciążenie fosforem 

w ściekach ulega zmniejszeniu. Obciążenie fosforem powstałe w wyniku zawartości fosfatydów w 

oleju surowym nie zostanie zmniejszone poprzez użycie kwasu cytrynowego. Kwas cytrynowy 

spowoduje jednak zwiększenie obciążenia ChZT i BZT w ściekach. Rysunek 4.60 przedstawia 

schemat technologiczny odśluzowywania kwasem. 

 

 
Rysunek 4.59: Ogólny schemat technologiczny odśluzowywania kwasem olejów roślinnych  
 

 
 

Korzyści dla środowiska 



 

 

Fosfatydy mogą być poddawane dalszej rafinacji w celu uzyskania lecytyny dopuszczonej do 

kontaktu z żywnością jako produktu równoległego lub dodawane do mączki w instalacji 

zintegrowanej, tj. ponowne wykorzystanie produktu ubocznego. Zmniejszone obciążenie 

ścieków fosforem. Niewielkie zmniejszenie ilości osadów. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zwiększone obciążenie ChZT i BZT w ściekach. 
 
 

Dane operacyjne 

Podaje się informacje o zmniejszeniu obciążenia ścieków fosforem o więcej niż 50%, w 

zależności od asortymentu produktu. Podaje się też, że użycie 1 kg kwasu cytrynowego 

powoduje wyjściowe ChZT do ścieków wysokości 0,75 kg. Zużycie kwasu cytrynowego jest 

znacząco wyższe niż zużycie kwasu fosforowego. Zastosowanie kwasu cytrynowego może 

powodować problemy z odśluzowywaniem niektórych rodzajów surowych olejów o wysokiej 

zawartości fosfatydów. 
 

Podaje się, że usuwanie ulegających hydratacji fosfolipidów dokonuje się w temperaturze 60 - 70º 

C. Usuwanie fosfolipidów nieulegających hydratacji wymaga wyższych temperatur, np. 75 – 110º 

C. 
 

Zastosowanie 

Technika ta ma uniwersalne zastosowanie i jest odpowiednia dla nowych i istniejących już 
instalacji. Zastosowanie kwasu cytrynowego zamiast kwasu fosforowego może zmniejszyć 

poziom wydajności dalszych procesów. Ponadto, resztki kwasu cytrynowego mogą zatruć 

katalizator Ni podczas procesu utwardzania, jeżeli olej jest stosowany do produkcji 

margaryny, a więc może to mieć wpływ na wybór kwasu stosowanego do odśluzowywania. 

Technika ta jest łatwo dostępna i ma dobrą niezawodność eksploatacyjną. 
 

Ekonomia 

Zmniejszenie oczyszczania ścieków. Wzrost kosztów substancji chemicznych. Aby uzyskać 

dobre odśluzowanie oleju surowego niezbędna jest pięciokrotnie większa ilość kwasu 

cytrynowego niż kwasu fosforowego Kwas cytrynowy ma większą masę cząsteczkową i jest 

kwasem słabszym. Produkty uboczne mają wartość w sprzedaży. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Bardziej rygorystyczna kontrola jakości ścieków. Wartość produktów ubocznych, np. 

fosfolipidów, może mieć wpływ na wybór pomiędzy odrębnym odśluzowywaniem a 

odśluzowywaniem zintegrowanym z usuwaniem FFA. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 141, FEDIOL, 2002, 189, Bockisch M, 1993] 
 

 

4.7.4.9 Odśluzowywanie enzymatyczne 
 

Opis 

Rafinacja fizyczna (patrz Punkt 4.7.4.7.2) oferuje niższe koszty, większą wydajność i mniejszy 

stopień zastosowania substancji chemicznych w rafinacji surowych olejów roślinnych. 
Warunkiem rafinacji fizycznej jest niska zawartość fosfatydów w oleju wprowadzanym do 

ostatniego etapu dezodoryzacji. Zawartość fosfatydów zostaje zmniejszona na etapie 
odśluzowywania. Odśluzowanie można przeprowadzić drogą hydrolizy enzymatycznej 

fosfatydów. Enzym fosfolipaza-A2 katalizuje rozszczepianie estrów kwasów tłuszczowych w 

warunkach łagodnych. Ciekły enzym jest dyspergowany do oleju w temperaturze 60º C i przy 
pH 5, z kwasem cytrynowym i sodą kaustyczną jako buforem cytrynianu sodu. W celu 

zwiększenia niskiego tempa przebiegu reakcji enzymatycznej, stosowana jest bateria reaktorów 
przepływowych z mieszaniem. Powstająca w wyniku tego cząsteczka lizolecytyny jest 

rozpuszczalna w wodzie i może zostać odseparowana przez wirowanie. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie sody kaustycznej’ kwasu fosforowego i siarkowego, wody i energii. 
 



 

 

Dane operacyjne 

W przykładowej instalacji zaobserwowano problemy eksploatacyjne przy rozpoczynaniu produkcji. 

Dopuszczalne wartości emisji osiągnięto w ciągu trzech miesięcy, a koszty uległy znacznemu 

zmniejszeniu poprzez poprawę właściwości fosfolipazy. 
 

W przykładowej instalacji metoda konwencjonalna produkuje strumień ścieków około 3200 kg/h, 

który również zawiera siarczan i fosforan, w porównaniu z około 400 kg/h dla procesu 

enzymatycznego.  Ponadto, ilość osadu jest zmniejszona około 8 razy. Wielkości zużycia w 

odśluzowywaniu tradycyjnym i enzymatycznym porównane zostały w Tabeli 4.99. 

 

 
 

Zasoby Jednost

ka 
Zużycie 

(jednostek/t surowego oleju) 
Metoda konwencjonalna Odśluzowywanie 

enzymatyczne Soda kaustyczna (100 %) kg 5,3 0,43 
Kwas fosforowy (75%) kg 2,0  
Kwas siarkowy (96%) kg 5,3  
Kwas cytrynowy kg  1,0 
Woda miękka kg 127,8 10,76 
Woda chłodząca m

3 1,5  
Energia elektryczna kWh 7,7 7 

MJ 28 25 
Para kWh 75 22 

MJ 270 80 
kg 95,5 28 

Roztwór enzymu kg  0,014 
 

Tabela 4.99: Wielkości zużycia w tradycyjnym i enzymatycznym odśluzowywaniu oleju roślinnego 

[35, OECD, 2001, 182, Niemcy, 2003 
 

 

Zastosowanie 

Może być stosowane do wszystkich rodzajów oleju rzepakowego i sojowego. 
 

Ekonomia 

Koszty w tradycyjnym i enzymatycznym odśluzowywaniu oleju roślinnego porównano w Tabeli 
4.100. 
 

Zasoby Koszt 

bezpośredni 

(USD/jednostkę) 

Kosztcałkowity 
Konwencjonalne 

 
(USD/t oleju) 

Odśluzowywanie 

enzymatyczne (USD/t 

oleju) 

Soda kaustyczna (100 %) 0,6/kg 3,18 0,26 
Kwas fosforowy (75%) 0,672/kg 1,34  
Kwas siarkowy (96%) 0,075/kg 0,39  
Woda miękka 0,013/kg 1,66 014 
Para 0,01 – 0,09/kg

3
* 1,24 0,36 

Woda chłodząca 0,09/m
3 0,69  

Energia elektryczna 0,09/kWh 0,69 0,63 
Kwas cytrynowy 1,87/kg  1,87 
Roztwór enzymu 143,75/kg  2,01 
Razem 147,173 9,19 5,27 
*Rożnica wynika z różnego ciśnienia pary 
 

Table 4.100: Koszty w konwencjonalnym i enzymatycznym odśluzowywaniu oleju roślinnego [35, 

OECD, 2001] 
 

 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zmniejszone koszty. 
 
 

Przykładowe zakłady 



 

 

Technika jest stosowana w przynajmniej jednej instalacji do rozdrabniania nasion oleistych, 

rafinacji oleju, butelkowania oleju i pakowania w Niemczech. 
 

Literatura źródłowa 

[35, OECD, 2001] 
 

4.7.4.10 Wykorzystanie cyklonów do zmniejszenia emisji wilgotnego pyłu w 
ekstrakcji oleju roślinnego 
 

Opis 

Poddane desolwentyzacji i prażeniu płatki powstałe w wyniku przetwarzania oleju są 

przekazywane do suszarki, w której nadmiar wilgoci jest usuwany przez podgrzane otaczające 

powietrze, a następnie na koniec do schładzacza, gdzie otaczające powietrze jest używane w 

celu obniżenia temperatury wysuszonej mączki. Powietrze wywiewane z procesu suszenia i 

schładzania zawiera pył. Z powodu relatywnie wysokiej wilgotności powietrza wywiewanego 

z etapu suszenia, pył jest wilgotny i lepiący oraz stwarza szczególnie trudna sytuację jeżeli 

chodzi o jego zebranie. Pył jest usuwany za pomocą cyklonów, a następnie zwracany do 

wysuszonej mączki, która może być użyta, np. jako pasza dla zwierząt. Rysunek 4.61 

przedstawia ogólny schemat technologiczny separacji emisji mokrych pyłów przez cyklony. 

 

 
Rysunek 4.61: Ogólny schemat technologiczny separacji emisji mokrych pyłów przez cyklony  
 

 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczona emisja pyłów, odzyskany produkt oraz zmniejszenie ryzyka pożarowego. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Żeby rozwiązać problem spadku ciśnienia w cyklonach stosuje się energię elektryczną. 
 

Dane operacyjne 

Cyklony są używane z powodów praktycznych oraz z powodów bezpieczeństwa. 
 

Stosowanie układów filtrów tkaninowych prowadziłoby do kondensacji wilgoci, powodując 

odkładanie się pyłu i blokowanie przewodów. Połączenie gorącego powietrza suszącego oraz 

odkładanego pyłu mogłoby w końcu spowodować samozapłon, który mógłby doprowadzić do 

pożaru. Takie pożary stanowią szczególnie niebezpieczną sytuację, ze względu na bliskość 

nasączonych heksanem płatków w poprzedzającej sekcji desolwentyzacji i prażenia. 
 

Filtry elektrostatyczne także stwarzają ryzyko wybuchu ze względu na iskrzenie w połączeniu z 

przypadkowo powstałymi wysokimi stężeniami heksanu w powietrzu wywiewanym. Cząstki 

wilgoci i lepiące cząsteczki mączki mają tendencję do aglomeracji, powodując, że frakcja 

drobnych cząsteczek w spalinach jest stosunkowo niska. W tym sensie, separatory, normalnie 

przeznaczone do usuwania drobnych cząsteczek, nie są odpowiednie. Ponadto, wysuszone 

cząstki mączki uległyby zmoczeniu w skruberze, a zebrana mączka musiałaby być wówczas 

ponownie suszona. 
 

Podaje się, że stosowanie cyklonów ma dużą dostępność  i niezawodność eksploatacyjna . 

Osiągane jest stężenie emisji mokrego pyłu do <50 m/Nm
3
. 



 

 

 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w nowych i istniejących instalacjach. 
 

Ekonomia 

Koszty inwestycji w cyklony oraz system transportu odzyskanej mączki. Koszty 

eksploatacyjne są duże, np. ze względu na dodatkowe zużycie energii. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszone straty produktu i ochrona przeciwpożarowa. Podaje się także, że technika ta jest 

dobra z punktu widzenia technologicznego i eksploatacyjnego. 
 

Literatura źródłowa 

[141, FEDIOL, 2002] 
 

4.7.4.11 Pompy z pierścieniem wodnym do wytwarzania próżni 
pomocniczej 40 do 120 mbar 
 

Opis 

Pompy z pierścieniem wodnym wytwarzają stabilne podciśnienie, które może być użyte do 

odgazowania i suszenia olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Kiedy olej 

jest odgazowywany, próżnia stosowana jest podczas uwodorniania, gdzie używa się H2 , a 

następnie po interestryfikacji, gdzie używa się wody do dezaktywacji katalizatora. Podczas 

suszenia oleju próżnia stosowana jest po odśluzowaniu, po neutralizacji, przed i po 

interestryfikacji oraz przed uwodornieniem. Próżnia jest także stosowana w celu zapewnienia 

wolnej od tlenu atmosfery w reaktorze/reaktorze opróżniającym podczas uwodornienia i 

interestryfikacji. 
 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczone wymogi energetyczne. Niski poziom zanieczyszczenia ścieków. Zmniejszone 

emisje podczas wytwarzania energii. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Produkcja ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Ścieki pochodzą głównie z wody używanej do napędzania pomp. Charakteryzuje się ona niską 

objętością właściwą na jednostkę. Dzięki takim aplikacjom woda taka jest jedynie lekko 

zanieczyszczona w punkcie początkowym, nawet jeżeli zawiera kondensaty z procesu suszenia. 

Obciążenia mogą być opisane z punktu widzenia poziomu ChZT, ponieważ związki azotu lub 

fosforu nie mogą być przenoszone do takiej wody w znaczących ilościach w panujących 

warunkach procesu, np. temperaturach 100 º C. Podawane ilości ścieków wynoszą do 1,7 m³/t 

nierafinowanego oleju, a poziom ChZT wynosi do 75 mg/l. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania dla wymaganego zakresu próżni 40 to 120 mbar. Łatwa dostępność 

i bardzo dobra niezawodność eksploatacyjna, pozwalająca na seryjną produkcję. Technika ta 

skutkuje niską wydajnością. 
 

Ekonomia 

Zmniejszenie kosztów ze względu na odpowiednie warunki próżni. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Różnorodność systemów do uwzględnienia. Całkowicie odmienne warunki próżni niż dla 

neutralizacji/dezodoryzacji destylacyjnej. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 189, Bockisch M, 1993] 
 

 
 

4.7.4.12 Dezodoryzacja 
 



 

 

Dezodoryzacja to ostatni etap obróbki w procesie rafinacji, który zmienia olej surowy w olej 

gotowy. Olej poddany obróbce wstępnej jest podgrzewany do temperatury dezodoryzacji, tj. 180 

– 270º C, z zastosowaniem wymiennika ciepła oraz pary pośredniej. W celu zapobieżenia 

utlenianiu oleju, atmosfera w sprzęcie dezodoryzującym to niemal absolutna próżnia, tj. 0,5 – 8 

mbar. W danych warunkach próżniowych oraz temperaturowych para stanowi siłę napędową do 

usuwania składników lotnych z surowca. 
 

Opary z naczynia dezodoryzacyjnego zawierają powietrze, kwasy tłuszczowe i inne 

substancje lotne. Przed wprowadzeniem do urządzenia próżniowego opary przechodzą przez 

skruber. Ciecz czyszcząca jest natryskiwana do strumienia pary.  Kwasy tłuszczowe i 

substancje lotne ulegają kondensacji kroplach czyszczących lub zamiennie na materiale do 

pakowania. Ponieważ skruber jest w tej samej próżni co dezodoryzator, para wodna nie ulega 

kondensacji. 
 

Wstępnie oczyszczony strumień oparów dostaje się teraz do wyrzutnika pary 

wielostopniowego układu próżniowego. Wyrzutnik pary jest to termosprężarka, a tym samym 

ciśnienie oparów wzrasta do 30 – 50 mbar. W klasycznie zaprojektowanym układzie 

próżniowym opary są następnie kondensowane w otwartym skraplaczu barometrycznym. Para 

wodna pochodząca z pary czyszczącej oraz para poddana ciśnieniu zostają skondensowane i 

osiąga się ogromne zmniejszenie objętości. Przyczynia się to do zachowania próżni na 

określonych poziomach.  Składniki nieulegające kondensacji z głównego skraplacza 

barometrycznego są usuwane przez układ odpowietrzający zawierający jeden lub więcej 

małych pośrednich skraplaczy i jeden lub więcej wyrzutników pary. Skraplacze również 

używają wody chłodzącej, tj. 10 – 15 % wody chłodzącej przepływa przez główny skraplacz. 

Woda ze skraplaczy barometrycznych może być zanieczyszczona. Funkcja wyrzutników pary 

1 i 2 może zostać zastąpiona przez zastosowanie pompy próżniowej z pierścieniem wodnym 

(patrz Punkt 4.7.4.11). 
 

Punkty 4.7.4.12.1 – 4.7.4.12.3 opisują niektóre techniki stosowane do dezodoryzacji. Tabela 

4.101 przedstawia porównanie systemów chłodzenia stosowanych do wytwarzania próżni w 

dezodoryzacji oleju roślinnego w oparciu o umiarkowaną próżnię o ciśnieniu w przybliżeniu 4 

mbar. 
 

Systemy chłodzenia 

do wytwarzania 

próżni 

Para Energia 

elektryczna 
Całkowity 

nakład energii 

pierwotnej 

Ścieki  Koszty 

inwestycji 
Stopień 

złożoności 

systemu 

System 
jednoprzejściowy 

– + + + + – – + + + + 

Zamknięty obieg 
alkaliczny 

– – + –/+ – + + 

Zamknięty obieg 
alkaliczny z agregatem 
chłodniczym 

+ – – + – – 

Kondensacja metodą 
"suchą" 

+ + – – – + + – – – – 
+ (+ +) = (najbardziej) korzystne 

– (– –) = (najbardziej) niekorzystne 

Uwaga: Całkowity nakład energii pierwotnej dla określonego systemu próżniowego jest sumą energii niezbędnej w 

zakładzie do wytworzenia pary oraz nakładu energii w zakładzie zewnętrznym na wytworzenie niezbędnej energii 

elektrycznej. 
 

Tabela 4.101: Porównanie systemów chłodzenia do wytwarzania próżni w dezodoryzacji [141, 

FEDIOL, 2002] 
 

 
4.7.4.12.1 Skruber o podwójnym układzie dysz z otwartym systemem chłodzącym w 
dezodoryzacji oleju roślinnego 
 

Opis 

Opary dezodoryzujące są poddawane obróbce w skruberze. Oczyszczone wstępnie opary są 

mieszane z para napędową z wyrzutnika pary. Zainstalowanie drugiego skrubera pomiędzy 

wyrzutnikiem pary a głównym skraplaczem pozwala na dalszą kondensację substancji lotnych, 



 

 

zamieniając parę czyszczącą oraz napędzającą przez zmieszanie jej z wodą chłodzącą w 

jednoprzejściowym układzie chłodzącym. Drugi skruber może mieć zamocowany materiał 

opakowaniowy lub może być wyposażony w specjalny obieg czyszczący, wymiennik ciepła 

osuwający ciepło z kondensacji oraz wkładkę odemglacza. Drugi skruber działa przy wyższym 

ciśnieniu i z powodu dodatku pary, poprzez wyrzutnik pary, ciśnienie cząstkowe substancji 

lotnych ulega zmniejszeniu. Te dwa czynniki stanowią podstawę do dalszej kondensacji. 
 

Rozwiązanie z podwójnym skruberem powoduje zwiększenie wydajności czyszczenia oparów 

dezodoryzujących. Dodatkowa kondensacja składników lotnych w drugim skruberze 

zmniejsza przepływ masy przez system.  Jednocześnie drugi skruber przyczynia się do 

dodatkowej utraty ciepła, jednak całkowite zapotrzebowanie systemu na energię jest niskie. 
 

Woda chłodząca to woda powierzchniowa, która jest zwracana do środowiska po przejściu 

przez separator tłuszczu. Obecność materiału tłuszczowego w wodzie chłodzącej jest bardzo 

ograniczona. Ponadto zastosowanie drugiego skrubera zmniejsza obciążenie 

zanieczyszczeniami wody chłodzącej oraz poprawia profil środowiskowy układu chłodzenia. 
 
 
 

Rysunek 4.62 przedstawia ogólny schemat technologiczny procesu. 
 

 
Rysunek 4.62: Ogólny schemat technologiczny skrubera o podwójnym układzie dysz w 

dezodoryzacji 
 

 

Korzyści dla środowiska 

Niskie zapotrzebowanie na energię dla układu próżniowego. Zmniejszenie zanieczyszczenia 

ChZT. Wyższy poziom odzysku produktów ubocznych w porównaniu z jednoprzejściowym 

układem chłodniczym z pojedynczym skruberem. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii dla obiegu drugiego skrubera. 
 

Dane operacyjne 

Skuteczność czyszczenia pierwszego skrubera wynosi sporo powyżej 90% jeżeli surowiec jest 
rafinowany chemicznie. Na tym etapie obróbki osiąga się wstępne usunięcie dużej ilości 

kwasów tłuszczowych.  Drugi skruber dodaje kolejne 2 – 5 % ogólnej wydajności skrubingu.  

Wydajność skrubingu powiązana jest wkładem kwasów tłuszczowych z surowcem 

dezodoryzacyjnym. 
 

Podaje się, że układ ze skruberem o podwójnym układzie dysz połączony z jednoprzejściowym 

systemem chłodzenia nie ma wymienników ciepła. Dlatego nie występują problemy z 

zanieczyszczeniem wymiennika ciepła, ani też związane z problemem słabego transferu ciepła. 



 

 

Stabilność procesu jest wysoka z powodu prostoty układu systemu. 
Ponieważ projekt układu chłodzenia bazuje na wyrzutnikach pary oraz otwartych skraplaczach z 
bezpośrednią wodą chłodzącą, ma on mniejsze zapotrzebowanie na energię w celu wytworzenia 
żądanej próżni w oparciu o zużycie energii i pary. Jednakże układ ten wytwarza przepływ wody 
chłodzącej o zwiększonym poziomie ChZT.  Wzrost poziomu ChZT może wahać się od 50 – 150 
mg/l w zależności od przepływu wody chłodzącej oraz jakości surowca dla dezodoryzatora. 
Układ ze skruberem o podwójnym układzie dysz powoduje mniejszy wzrost poziomu ChZT, tj. 

40 – 100 mg/l. Podawana ilość ścieków to 1 – 10 m
3
/t nierafinowanego oleju. Tabela 4.102 

przedstawia dane dotyczące energii dla skrubera o podwójnym układzie dysz w połączeniu z 
jednoprzejściowym systemem chłodzącym 
 

Zużycie energii Wartości szczegółowe 

Energia elektryczna (zależy od zawartość FFA 
w nierafinowanym oleju) 

2 – 5 kWh/t nierafinowanego oleju 

Para 39 – 50 kWh/t (50 – 100 kg/t nierafinowanego 
oleju)  

Tabela 4.102: Dane dotyczące energii dla skrubera o podwójnym układzie dysz w połączeniu z 

jednoprzejściowym systemem chłodzącym 
 

 

Zastosowanie 

Odpowiedni dla istniejących i nowych instalacji, dobra niezawodność eksploatacyjna i łatwa 

dostępność. Właściwej jakości surowiec dla dezodoryzatora nie powinien zawierać wysokich 

stężeń krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, np. oleju kokosowego. Niezbędna jest 

dostępna przestrzeń dla drugiego skrubera. 
 

Ekonomia 

Konieczne są koszty inwestycyjne na drugi skruber. Zmniejszeniu ulegają koszty eksploatacyjne 

zakładu. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Zapewnia stabilność pracy układu dezodoryzatora próżniowego. Zgodność z ustawodawstwem 

dotyczącym zanieczyszczenia wody oraz rządowymi projektami energooszczędnościowymi. 
 

Literatura źródłowa 

[141, FEDIOL, 2002] 
 

 
4.7.4.12.2 Skruber o pojedynczym układzie dysz z alkalicznym systemem 
zamkniętego obiegu w dezodoryzacji oleju roślinnego 
 

Opis 

Opary dezodoryzujące są poddawane obróbce w skruberze kwasów tłuszczowych. Wstępnie 

oczyszczony strumień oparów jest mieszany z parą napędową z wyrzutnika pary. Kiedy surowiec 

dezodoryzacyjny zawiera wyższe stężenia krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, np. olej 

kokosowy, montaż drugiego skrubera pomiędzy wyrzutnikiem pary a głównym skraplaczem 

barometrycznym nie spowoduje zmniejszenia obciążenia zanieczyszczeniami ChZT z 

jednoprzejściowego układu do dopuszczalnego poziomu. W takim przypadku, w wyniku ogólnej 

oceny techniki można stwierdzić, że obciążenie zanieczyszczeniami zwrotu wody chłodzącej nie 

jest dopuszczalne, pomimo niskiego zapotrzebowania na energię układu jednoprzejściowego. W 

takich i podobnych przypadkach można stosować układy z alkalicznym systemem zamkniętego 

obiegu. Instalacja systemu z obiegiem zamkniętym powoduje, że inwestycja w drugi skruber 

staje się nieaktualna. 
 

W układzie chłodzącym woda chłodząca krąży w obiegu zamkniętym i składniki lotne w oparach 

dezodoryzatora są w większości wyłapywane w głównym skraplaczu. Skraplacz główny i 

skraplacze pośrednie systemu próżniowego mogą być częścią wewnętrznego obiegu wody 

chłodzącej, ze spustem do systemu oczyszczania ścieków poprzez zakład rozszczepiania mydła. W 

celu umożliwienia czyszczenia muszą zostać zainstalowane dwa wymienniki ciepła. Należy dodać 

substancję kaustyczną w celu uniknięcia szybkiego zanieczyszczenia przez materiał tłuszczowy. W 

obiegu pierwotnym skraplacza barometrycznego pH podnosi się do około 9. Kondensat z pary 



 

 

czyszczącej olej oraz pary z wyrzutnika pary zapewnia wodę niezbędną dla obiegu alkalicznego. 

Nadmiar wody jest wycofywany z obiegu alkalicznego jako roztwór mydła. Rozszczepianie mydła 

jest przeprowadzane w oddzielnym dziale. Faza wodna jest częścią kwaśnych ścieków. 

Wprowadzenie systemów z obiegiem zamkniętym zwiększa zużycie pary potrzebnej do 

wytworzenia takiej samej próżni. 
 

Temperatura przy wlocie do głównego skraplacza jest o 5º C wyższa niż w systemie z 

otwartym skraplaczem, co powoduje wyższe zużycie pary w wyrzutnikach pary, a co za tym 

idzie większe zapotrzebowanie na wodę chłodzącą. Może to uniemożliwić ten proces w 

określonych warunkach fizycznych, niezbędnych dla jakości produktu. Również wewnętrzny 

obieg zamknięty może zostać schłodzony, co spowoduje wzrost zużycia energii elektrycznej i 

niższe zużycie pary napędowej. W tym przypadku, obieg wody chłodzącej pracuje na niższym 

poziomie temperatur ponieważ jest ona chłodzona przez agregat chłodniczy. System ten jest 

powszechnie stosowany w czasie, kiedy panują wyższe temperatury otoczenia, np. latem. 
 

Rysunek 4.63 przedstawia ogólny schemat technologiczny systemu alkalicznej wody chłodzącej 

o zamkniętym obiegu, będącego częścią układu dezodoryzatora próżniowego. 
 

 
Rysunek 4.63: Ogólny schemat technologiczny systemu alkalicznej wody chłodzącej o zamkniętym 

obiegu, będącego częścią próżniowego układu dezodoryzatora 
 

 

Korzyści dla środowiska 

Schłodzone alkaliczne systemy obiegu zamkniętego eliminują obciążenie zanieczyszczeniami 

ChZT ścieków i zmniejszają ilość ścieków. Obieg zamknięty zmniejsza zapotrzebowanie na 

świeżą wodę. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zwiększenie wkładu sody kaustycznej dla obiegu alkalicznego. Zwiększone zużycie kwasu 

siarkowego do rozszczepiania mydła. Zwiększona ilość kwaśnej wody. Zwiększenie obciążenia 

oczyszczalni ścieków. Zwiększone zużycie energii elektrycznej i pary. Zwiększone bezpieczeństwo 

i ryzyko środowiskowe związane ze stosowaniem czynników chłodniczych, np. amoniaku. 
 

Dane operacyjne 

Podano informacje o zmniejszeniu ilości ścieków o 99% w porównaniu z chłodzeniem 
jednoprzejściowym (patrz Punkt 4.7.4.12.1). Objętość wytworzonych ścieków wynosi 0,06 – 

0,15 m
3
/t nierafinowanego oleju. Podaje się, że przy użyciu systemu z obiegiem zamkniętym 

wzrasta stopień złożoności, a maleje niezawodność. Systemy z obiegiem zamkniętym 
wymagają wymienników ciepła, dodatkowej wydajności pomp oraz instalacji agregatu 



 

 

chłodniczego. Zapotrzebowanie na energię dla etapu dezodoryzacji w rafinerii obejmuje więcej 
niż 50 % całkowitego zapotrzebowania rafinerii na energię. Alternatywa z zamkniętym 
obiegiem powoduje dlatego o 10 – 20 % wyższe wartości jednostkowego zużycie energii. 
Tabela 4.103 przedstawia dane dotyczące energii dla alkalicznego systemu zamkniętego 
obiegu 
 
 

Zużycie energii Wartości szczegółowe 

Dane z przykładowej instalacji 

niemieckiej 

 

Przekazane dane 

Energia elektryczna (zależy od 
zawartości FFA w nierafinowanym 
oleju) 

 

8 – 10 kWh/t nierafinowanego oleju 
 

8 – 20 kWh/t nierafinowanego 

oleju 

Para 47 – 117 kWh/t nierafinowanego 

oleju (60 – 150 kg/t) 

39 – 117 kWh/t nierafinowanego 

oleju (50 – 150 kg/t) 

 

Tabela 4.103: Dane dotyczące energii dla alkalicznego systemu zamkniętego obiegu 
 

Zastosowanie 

Odpowiedni do stosowania kiedy surowiec dla dezodoryzatora zawiera wyższe stężenia 

krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, np. oleju kokosowego. Odpowiedni dla nowych i 

istniejących instalacji i łatwo dostępny. Dostępność miejsca może ograniczyć jego stosowanie. 
 

W gorącym klimacie, gdzie występuje wyższe ryzyko niestabilności procesu, np. wahania 

próżni, niezawodność eksploatacyjna jest na dopuszczalnym poziomie, w połączeniu z 

odpowiednimi technikami kontroli procesu. W umiarkowanych warunkach klimatycznych i po 

obróbce mającej na celu usuniecie tłuszczów z oparów dezodoryzatora, jeżeli technika jest 

poprawnie obsługiwana, jej niezawodność może być bardzo dobra, głównie dzięki solidnym 

pompom próżniowym wyrzutnika pary. 
 

Ekonomia 

Układy z obiegiem zamkniętym mają wyższe koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne i 

zużycie energii w porównaniu z systemami jednoprzejściowymi. Ponadto podaje się, że koszty 

inwestycyjne są wyższe dla systemów obiegu zamkniętego z chłodzeniem. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 141, FEDIOL, 2002, 189, Bockisch M, 1993] 
 

 
4.7.4.12.3 Pojedynczy skruber w połączeniu ze skraplaczami chłodzonymi 
powietrzem w dezodoryzacji 
 

Opis 

Systemy suchej kondensacji (DC), nazywane również systemami kondensacji z chłodzeniem 

lodem, umieszczane są pomiędzy skruberem a układem odpowietrzającym. Skruber usuwa 

większą część FFA. System DC wybiera pozostałą część FFA i parę czyszczącą, która był użyta 

do wyparcia FFA. Para i FFA zostają skondensowane na wymienniku ciepła systemu DC w 

temperaturze osiągającej -30º C. Niska temperatura jest wytwarzana drogą kompresji 

mechanicznej amoniaku, który następnie jest wyparowywany do zwojów. Agregat chłodniczy 

wymaga dodatkowej energii elektrycznej oraz wody chłodzącej. Jedynie opary nie ulegające 

kondensacji przejdą przez skruber i system DC do układu próżniowego. Rysunek 4.64 

przedstawia ogólny schemat technologiczny skrubera o pojedynczym układzie dysz w połączeniu 

z systemem DC. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Rysunek 4.64: Ogólny schemat technologiczny skrubera o pojedynczym układzie dysz w 

połączeniu z systemem skraplaczy chłodzonych powietrzem (DC) 
 

Korzyści dla środowiska 

Odzysk silnie stężonych kwasów tłuszczowych. Zmniejszone zużycie wody. Zmniejszona ilość i 

obciążenie ścieków. Zmniejszone zużycie pary. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zwiększony nakład energii elektrycznej ze względu na układ chłodniczy. Zastosowanie amoniaku 

do chłodzenia powoduje powstanie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy z powodu 

możliwego uwolnienia amoniaku. 
 

Dane operacyjne 

Podaje się, że ponad 95 % oparów ulegających kondensacji zostaje usunięte przez system DC, a 

zatem układ próżniowy może być dużo mniejszy. Tabela 4.104 przedstawia wyniki przykładowego 

systemu DC (skraplaczy chłodzonych powietrzem ) 
 

Poziom zużycia Wartości szczegółowe 
Woda do pomp z pierścieniem wodnym i do 
chłodzenia 
instalacji chłodniczej dla kondensacji lodu 

300 kg/t nierafinowanego oleju 

Energia elektryczna (zależy od zawartości FFA w 
oleju nierafinowanym) 

10.5 – 21.5 kWh/t 
nierafinowanego oleju 

Para 5.5 – 15.5 kWh/t (20 – 150 kg/t) 
nierafinowanego oleju 

Ilość Do 0,350 m
3
/t nierafinowanego 

oleju. Brak siarczanu i fosforanu 
 

Tabela 4.104: Wyniki przykładowego systemu DC (skraplaczy chłodzonych powietrzem ) 
 

Zastosowanie 

Stosowany w przypadku zastosowania neutralizacji/dezodoryzacji destylacyjnej (rafinacji 

fizycznej). Odpowiedni dla nowych i istniejących instalacji Zastosowanie może zostać 



 

 

ograniczone przez ilość miejsca, niską zawartość tłuszczu w oparach, wydajność instalacji i 

wymogi bezpieczeństwa, np. ze względu na zastosowanie amoniaku w układzie chłodzenia. 

Niezawodność eksploatacyjna jest dobra, dzięki technologii kontrolnej. System próżniowy jest 

lepszy, ponieważ jest niezależny od warunków pogodowych. 
 

Ekonomia 

Wysokie koszty inwestycyjne. Zwiększone koszty energii. Wysokie koszty konserwacji. 

Zmniejszone zapotrzebowanie na parę. Zwiększone koszty energii elektrycznej. Zmniejszone 

koszty dzięki mniejszemu zużyciu pary i wody chłodzącej. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Możliwość stworzenia głębszej próżni w celu sprostania bardziej rygorystycznym wymogom 

dotyczącym produktu. Oszczędność wody. Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony wód 

przed zanieczyszczeniami. 
 

 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 141, FEDIOL, 2002, 189, Bockisch M, 1993] 
 

4.7.5 Nabiał 
 

4.7.5.1 Segregacja odpadów w celu optymalizacji wykorzystania, 
ponownego wykorzystania, odzysku, recyklingu i usuwania (oraz minimalizacji 
zużycia wody i zatrucia ścieków) 

Technikę tę opisano w Punkcie 4.1.7.6.  

Podane przykłady miejsc stosowania danej techniki 

Istnieje prawdopodobnie wiele możliwości zastosowania danej techniki w ramach sektora. 
 

 • zbieranie wycieków i rozlewów składników oraz częściowo i w całości przetworzonych 

materiałów 

 • zbieranie serwatki, która nie jest przeznaczona do produkcji sera mitzithra, żywności dla 

niemowląt lub innych produktów 

 • zbieranie ścieków mlecznych wytwarzanych podczas rozruchu pasteryzatorów 

 • zapobieganie przedostawaniu się do ścieków odpadów stałych otrzymanych po wirowaniu 

 • zbieranie i odzysk produktu/mieszanki produktów powstałych w wyniku zmiany produktu 

 • odseparowywanie i zbieranie maślanki, pozostałości z pierwszego płukania maślanki i 

pozostałości tłuszczu po operacji ubijania masła, w celu wykorzystania w innych 

procesach, np. jako baza dla niskotłuszczowych wyrobów do smarowania 

 • zbieranie popłuczyn z kadzi z jogurtem 

 • zbieranie odcieków z jogurtu i owoców w całym zakładzie mleczarskim 

 • zbieranie i opróżniane produktów ze źle napełnionych opakowań do wykorzystania jako 

pasza dla zwierząt, np. przez macerację opakowań 
 

Zastosowanie 

Do stosowania we wszystkich mleczarniach. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 39, Verband der Deutschen 

Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 2001, 42, Nordycka Rada 

Ministrów, et al., 2001, 74, Greckie Ministerstwo Środowiska, 2001, 134, AWARENET, 2002] 
 

 

4.7.5.2 Czyszczenie na sucho 
 

Technika ta została opisana w Punkcie 4.3.1. 
 

Podane przykłady zastosowani danej techniki. 

Istnieje prawdopodobnie wiele innych możliwości zastosowania danej techniki w ramach 

sektora. 



 

 

 

 • przyjęcie metod czyszczenia na sucho do zbierania stałych pozostałości z produkcji sera 

 • zamiatanie strat masy serowej zamiast zmywania ich do odpływu 

 • traktowanie wycieków masy serowej, jogurtu lub masy lodowej jako odpadów, zamiast 

zwykłego zmywania ich do odpływu 

 • używanie metod suchych w celu zebrania nadmiaru soli zamiast zmywania go do ścieku 

 • wyposażenie odpływów w ekrany lub łapacze w celu zapobieżenia przedostawaniu się 

materiałów stałych do ścieków 
 

Zastosowanie 

Do stosowania we wszystkich zakładach mleczarskich 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 39, Verband der Deutschen 

Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 2001, 42, Nordycka Rada 

Ministrów, et al., 2001, 74, Greckie Ministerstwo Środowiska, 2001, 134, AWARENET, 2002] 
 

 

4.7.5.3 Częściowa homogenizacja mleka spożywczego 
 

Opis 

Śmietana jest homogenizowana razem z małą częścią odtłuszczonego mleka. Optymalna 

zawartość tłuszczu w mieszance wynosi 12%. Pozostała część mleka odtłuszczonego 

przepływa bezpośrednio z separatora wirówkowego do sekcji pasteryzacji pasteryzatora. 

Śmietana homogenizowana jest ponownie mieszana z odtłuszczonym mlekiem zanim zostanie 

wprowadzona do ostatniej sekcji grzewczej. Przy stosowaniu tej techniki wielkość 

homogenizatora może zostać znacząco zmniejszona, co prowadzi do oszczędności energii. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowym zakładzie mleczarskim wprowadzenie częściowej homogenizacji do linii 

pasteryzacyjnej o wydajności nominalnej 25000 l/h doprowadziło do zmniejszenia wydajności 

homogenizacji do 8500 l/h. Całkowita energia elektryczna została zmniejszona o około 65% przez 

zainstalowanie mniejszego homogenizatora o mocy 55kW. 
 

Zastosowanie 

Do stosowania w zakładach mleczarskich. 
 

Ekonomia 

Mniejsze homogenizatory są tańsze jeżeli chodzi o koszty inwestycji i koszty eksploatacyjne. 

Cena mniejszego homogenizatora wynosi około 55% ceny sprzętu o wydajności pozwalającej 

obsłużyć nominalna wydajność linii. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Mniejsze koszty inwestycji i energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Jest powszechnie stosowana w nowoczesnych zakładach mleczarskich. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001], 
 

 

4.7.5.4 Korzystanie z komputerowego sterowania transportem, 
pasteryzacją, homogenizacją mleka i sprzętem do czyszczenia na miejscu (CIP) 
 

Opis 

Przykładowa instalacja w zakładzie mleczarskim (opisana również w Punkcie 4.7.5.9) otrzymuje 

450 000 litrów mleka, o jakości zgodnej z Dyrektywą 92/46/EWG. Instalacja wymaga od 

dostawców stosowania dojenia mechanicznego, odpowiednich możliwości chłodniczych oraz 



 

 

stosowania HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli). Schemat technologiczny 

przetwarzania w instalacji został zilustrowany na Rysunku 4.65. 

 

 
Rysunek 4.65: Schemat technologiczny mleczarni produkującej mleko 
 

 

Przyjmowanie mleka odbywa się przez dwa równoległe kontrolowane przez PLC zamknięte 

systemy. Wprowadzenie techniki stosującej specjalne zawory znacznie zmniejszyło straty 

mleka. Podano, że tam, gdzie zostały wprowadzone zawory, straty mleka podczas przepływu 

pomiędzy rurami w czasie napełniania zbiorników oraz z powodu błędów człowieka zostały 

całkowicie wyeliminowane, a w ten sposób zmniejszyło się zanieczyszczenie z tego źródła. 
 

Mleko jest też pasteryzowane w sterowanych komputerowo płytowych wymiennikach ciepła, 

które mają większą powierzchnię wymiany ciepła niż inne i są wyposażone w automatyczne 

zestawy do normalizacji tłuszczu i homogenizacji. 
 

Przetwarzanie odbywa się w systemach zamkniętych. Kontrola przechowywania i 

pompowania surowców, produktów pośrednich oraz produktów do różnych zestawów 

przetwarzających jest prowadzona przez system wspomagany komputerowo. Dzięki 



 

 

zastosowaniu tego systemu straty zostały zminimalizowane. Taki sam system kontroli 

obsługuje system CIP. Tutaj woda z ostatniego płukania jest wykorzystywana do następnego 

obiegu czyszczenia. 

Pasteryzowane świeże mleko jest pakowane do worków PE lub butelek PET.  

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone straty mleka oraz mniejsze zatrucie ścieków. Skomputeryzowany system CIP 

również doprowadził do zmniejszenia ilości wody oraz oszczędności reagentów. 
 

Dane operacyjne 

Podczas pasteryzacji większa powierzchnia wymiany ciepła oraz recyrkulacja ciepłej wody 

powoduje, według podanych informacji, około 25% oszczędności w zużyciu energii i około 50% 

oszczędności w zużyciu wody, w porównaniu z poprzednio używanym starym pasteryzatorem. 
 

Skomputeryzowany proces kontroli zapobiega lub zmniejsza straty mleka przy odbiorze oraz 

w trakcie dalszego przetwarzania. 
 

Podaje się, że automatyczne dozowanie skutkuje 15% oszczędnościami zarówno w zużyciu 

wody jak i środków czyszczących i dezynfekujących. 
 

 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w nowych i istniejących instalacjach. 
 

Ekonomia 

Koszty inwestycji są wysokie. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów wody oraz energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Co najmniej jeden zakład mleczarki na Węgrzech. 
 

Literatura źródłowa 

[148, Sole, 2003] 
 

4.7.5.5 Korzystanie z urządzeń do pasteryzacji ciągłej 
 

Opis 

Do ciągłej pasteryzacji stosuje się przepływowe wymienniki ciepła, np. rurowe, płytowe i ramowe. 

Wyposażone są one w sekcje grzewcze, chłodzące i przechowujące. W celu zmniejszenia zużycia 

energii i wytwarzania ścieków stosuje się pasteryzatory ciągłe zamiast wsadowych. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wytwarzania ścieków w porównaniu z pasteryzacją w procesie 

wsadowym. 
 

Dane operacyjne 

Pasteryzacja partiami odbywa się w temperaturze od 62 do 65° C przez okres do 30 minut. 

Pasteryzatory ciągłe obejmują typ HTST (wysoka temperatura krótki czas) oraz HHST (wysokie 

ciepło krótki czas). W pasteryzacji HTST zakres temperatury wynosi od 72 do 75° C, czas od 15 

do 240 sekund. W pasteryzacji HHST zakres temperatur to od 85 do 90º C, a czas od 1 do 5 

sekund. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w zakładach mleczarskich. 
 

Ekonomia 

Zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów oczyszczania ścieków. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 



 

 

 

4.7.5.6 Regeneracyjny wymiennik ciepła w procesie pasteryzacji 
 

Opis 

Pasteryzatory są zwykle wyposażone w sekcje regeneracyjne z przepływem przeciwprądowym. 

Wprowadzane mleko jest wstępnie ogrzewane przez gorące mleko opuszczające sekcję 

pasteryzacji. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Typowo osiągane są oszczędności energii rzędu ponad 90%. 
 

Podaje się, że w przykładowym zakładzie mleczarskim, poprzez zastosowanie pośredniej wymiany 

ciepła pomiędzy produktem po poddaniu obróbce cieplnej a produktem wprowadzanym, 

jednostkowe zużycie energii wynoszące 148000 kcal/t można zmniejszyć o około 80 %, tj. do 29000 

kcal/t. Podawane temperatury procesu są następujące: 
 

 •   Temperatura początkowa 4º C 

 •   temperatura regeneracji dla ogrzewania º C 

 •   temperatura pasteryzacji 78º C 

 •   temperatura regeneracji dla chłodzenia 20º C 

 •   temperatura pasteryzowanego mleka 4º C. 
 

Wymienniki ciepła, jak się podaje, zastosowano także w zakładzie mleczarskim pomiędzy 

zimnym produktem na wlocie, tj. zimnym mlekiem oraz parą pochodzącą z ekstrakcji podczas 

rozprężania próżniowego po obróbce UHT. Jednostkowe zużycie energii może zostać 

zmniejszone z 251000 kcal/t o 26%, tj. do 185 000 kcal/t. Podawane temperatury procesu 

wynoszą: 
 

 •   temperatura początkowa mleka 4º C 

 •   temperatura regeneracji dla ogrzewania 70º C 

 •   temperatura obróbki UHT 140º C 

 •   temperatura napełniania mleka UHT 25º C. 
 

Kolejny opisany przykład pochodzi z nowego zakładu mleczarskiego, w którym zainstalowano 

dziewięć nowych wymienników, płytowych o wyższych wydajnościach regeneracyjnych. 

Dokonano obliczeń określając wzrost efektywności do 85 do 91% lub od 91 do 9 %. 

Oszczędności energii grzewczej oszacowano na 2712 MWh/rok, a energii elektrycznej na 542 

MWh/rok przy koszcie inwestycji 370 000 EUR i okresie zwrotu wynoszącym 42 miesiące. 
 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowana w zakładach mleczarskich. W starszych mleczarniach zużycie energii do 

ogrzewania i chłodzenia może zostać dodatkowo zmniejszone przez wymianę starych płyt na 

bardziej wydajne. 
 

Ekonomia 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Zakład mleczarski w Danii 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001, 75, Wkład włoski, 2002] 
 

 
 
 



 

 

 

 

4.7.5.7 Zmniejszenie częstotliwości czyszczenia wirówek przez poprawę 
wstępnej filtracji i klaryfikacji 
Opis 

Poprzez poprawę procesu wstępnej filtracji i klaryfikacji mleka minimalizuje się ilość osadów w 

separatorach wirówkowych, co prowadzi do zmniejszenia częstotliwości czyszczenia. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody i zanieczyszczenia ścieków. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w zakładach mleczarskich. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 

 

4.7.5.8 Dwuetapowe suszenie w produkcji mleka w proszku 
 

Opis 

Po zagęszczeniu mleka z 11 % do 50 – 60 % suchej masy w wyparce, skondensowane mleko 

może zostać poddane dalszemu suszeniu do 95 – 97 % zawartości suchej masy. W przetwarzaniu 

mleka w proszku stosuje się suszarki rozpyłowe lub suszarki walcowe. Mimo iż suszarki 

walcowe spotyka się w sektorze mleczarskim i są one użyteczne dla wyspecjalizowanych 

produktów, powszechne stały się suszarki rozpyłowe z późniejszym lub zintegrowanym 

zastosowaniem suszarki ze złożem fluidalnym (FBD) (patrz Rysunek 2.13). Wynika to ze 

zmniejszonego zużycia energii, produktu zasadniczo wolnego od pyłów, oraz z mniejszego 

naprężenia termicznego. 
 

Proces suszenia rozpyłowego z zastosowaniem FBD w dalszej fazie procesu jest nazywany 

suszeniem dwuetapowym. Rysunek 4.66 przedstawia dwuetapowy proces suszenia 

wykonywany z zastosowaniem suszarki rozpyłowej z obrotowym atomizerem oraz oddzielnej 

zewnętrznej suszarki fluidyzacyjnej FBD. Powietrze wylotowe jest filtrowane przez filtr CIP, 

który składa się z filtru rurowego bez cyklonu patrz Punkt 4.4.3.7.1). 
 

Stosując suszenie dwuetapowe można osiągnąć mniejszą wilgotność resztkową z mniejszą 

szkodą dla jakości produktu, a także bardziej efektywne wykorzystanie energii. Proszek 

mleczny opuszcza suszarkę rozpyłową z wilgotnością resztkową rzędu 3 – 5 %. Końcowy etap 

suszenia przebiega w łagodnych warunkach, przy małym zużyciu energii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.66: Dwuetapowy proces suszenia w dużej mleczarni 



 

 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. Zmniejszenie emisji pyłów. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Suszarki rozpyłowe powodują emisje hałasu. Mogą powstawać mieszanki wybuchowe 

pyłu/powietrza. 
 

Dane operacyjne 

Duży zakład mleczarski w Niemczech produkuje mleko odtłuszczone oraz słodką serwatkę w 

proszku.  Przetwarza około 240 000 t surowego mleka i produkuje 19 000 t mleka i serwatki w 

proszku. Mleczarnia stosuje suszenie dwuetapowe o wydajności 1 t/h. Objętość gazów 

odpadowych wynosi       45 000 m
3
/h. Na proces suszenia przypada największa część, tj. 58% 

zużycia energii cieplnej całej instalacji, tj. 39 milionów kWh z całego zużycia wynoszącego 

67,5 miliona kWh, w roku 2000. Około 30 % całego zużycia energii, tj. 18 milionów kWh, 

przypadło, jak się podaje, na proces suszenia. 
 

Podawane dla tej przykładowej mleczarni jednostkowe zużycie energii elektrycznej wyniosło 315,8 

kWh/t produktu lub 25 kWh/t surowego mleka. Jednostkowe zużycie energii cieplnej wynosiło 

2052,6 kWh/t produktu lub 162,5 kWh/t surowego mleka. Biorąc pod uwagę, że około 600 kWh 

energii jest niezbędne w celu wyparowania 1 tony wody, liczby te zbliżone są do teoretycznego 

zapotrzebowania na energię.  Całkowite zużycie wody dla całego etapu suszenia jest również niskie, 

tj. 9500 m
3 
lub 0,5 m

3
/t produktu lub 0,04 m

3
/t surowego mleka. 

 

Podaje się, że jeżeli stosowane jest zintegrowane suszenie FDB, zużycie energii na suszenie może 

zostać zmniejszone o około 20%. Inwestycja wymaga dodatkowego kapitału i kosztów 

eksploatacyjnych. 
 

Wymagana jest ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa. Przykładem alarmu 

pożarowego wczesnego ostrzegania jest wykrywanie CO. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w sektorze mleczarskim. 
 

Ekonomia 

Wysokie koszty kapitałowe. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszenie kosztów wody oraz energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Duży zakład produkujący mleko w proszku w Niemczech. 
 

Literatura źródłowa 

[39, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców 

Mleka), 2001] 
 

 

4.7.5.9 Stosowanie systemu aseptycznego pakowania, który nie wymaga 
korzystania z komory aseptycznej 
 

Opis 

Przykładowy zakład mleczarski (opisany również w Punkcie 4.7.5.4) otrzymuje 450 000 litrów 

mleka, o jakości zgodnej z Dyrektywą 92/46/EWG. Instalacja wymaga od dostawców 

stosowania dojenia mechanicznego, odpowiednich możliwości chłodniczych oraz stosowania 

HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli). 
 

Stosowane jest przetwarzanie mleka w procesie UHT, po którym następuje homogenizacja oraz 

pakowanie aseptyczne na linii. W procesie stosuje się wysokowydajne wymienniki ciepła typu 

rurowego.  Opakowaniami są kartony wielomateriałowe stosowane do płynnej żywności (typu 

"tetra pack"). Opakowania są kształtowane z ciągłego pasa materiału, który jest wprowadzany do 

maszyny napełniającej po kąpieli sterylizującej w nadtlenku wodoru. Następnie pasowi 



 

 

nadawany jest kształt rury wokół wysterylizowanej rury zasilającej, a odpowiednie zgrzewy 

wzdłużne i poprzeczne są wykonywane poprzez zgrzewanie termiczne wewnętrznych 

powierzchni z tworzywa sztucznego podczas napełniania opakowania. Ten ciągły system 

aseptycznego pakowania nie wymaga komory aseptycznej. 
 

Schemat procesu pakowania przedstawiono na Rysunku 4.67.  Oznaczenia liczbowe w 

operacjach jednostkowych kontynuują oznaczenia z Rysunku 4.65. 

 

 
Rysunek 4.67: Aseptyczne pakowanie mleka UHT bez korzystania z komory aseptycznej  
 

 

Korzyści dla środowiska: 

Oszczędność energii przy obróbce cieplnej, mniejsza ilość odpadów z pakowania i mniejsze 

straty mleka. 
 

Dane operacyjne: 

Przy zastosowaniu tego systemu psucie wynosi według podanych informacji poniżej 0,5 %. 

 



 

 

Zastosowanie: 

Odpowiednie do stosowania w nowych i istniejących instalacjach 
 

Ekonomia 

Koszty inwestycji są wysokie. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów wody oraz energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Przynajmniej jedna mleczarnia na Węgrzech. 
 

Literatura źródłowa 

[148, Sole, 2003] 
 

4.7.5.10 Wykrywanie online punktów przejścia pomiędzy produktem a 
fazą wodną 
 

Opis 

Rurociągi są zwykle wypełniane wodą przed uruchomieniem. Woda jest następnie wymywana 

przez produkt przez zawór spustowy. W metodach tradycyjnych zawory spustowe były 

zamykane manualnie na podstawie obserwacji wizualnej lub automatycznie poprzez odliczanie 

czasu niezbędnego do napełnienia rurociągu produktem. Aby osiągnąć dokładne wykrycie 

punktów przejścia pomiędzy produktem a fazą wodną, obecnie stosowane są metody online dla 

całkowicie zautomatyzowanych linii produkcyjnych, np. pomiaru objętości (patrz Punkt 4.1.8.4) 

za pomocą przetworników przepływu lub gęstości; przez pomiar gęstości za pomocą 

przetworników przewodności (patrz Punkt 4.1.8.5.2) oraz za pomocą czujników optycznych 

(patrz Punkt 4.1.8.5.3) w celu odróżnienia wody od produktu. 
 

Techniki te mogą być stosowane do odzysku produktu ze wstępnego płukania CIP, 

uruchamiania, zamykania oraz zmiany HTST, a także z płukania innego sprzętu i rur. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zanieczyszczenia ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Czujniki optyczne są według podawanych informacji najbardziej niezawodne, dokładne i mają 
krótszy czas reakcji niż inne metody online. Podaje się, że przez używanie czujników 

optycznych ilość wody płuczącej zawierającej mleko, która trafia do oczyszczalni ścieków może 

zostać zmniejszona o kilka litrów przy uruchomieniu. Ponadto, straty produktu można 

zmniejszyć o 50 %. Na liniach napełniających używanych dla płynnych produktów mlecznych 

użycie takich czujników zmniejszyło ilość mieszanek powstających w wyniku zmiany produktu 

o by 30 – 40 %. 
 

W przykładowej instalacji używającej przetworników przewodności obciążenie BZT w ściekach 

zmniejszyło się o 30%. Wymagana jest regularna kalibracja przetwornika gęstości. 
 

Zastosowanie 

Przetworniki i czujniki mogą być montowane zarówno w nowych jak i istniejących 

instalacjach.  W celu ich zainstalowania niezbędne są drobne zmiany w systemie kontroli 

procesu. 
 

Przetworniki przewodności są przeważnie używane w centrach CIP do wykrywania punktów 

przejścia pomiędzy wodą a roztworami detergentów, ale mogą być też używane na liniach 

produkcyjnych. Czujniki optyczne online są dostępne na rynku. Mogą one być stosowane do 

normalizacji zawartości tłuszczu w mleku. 
 

Ekonomia 

Cena czujnika optycznego wynosi około 2700 EUR (2001). Koszt wdrożenia kontroli procesu 

obejmuje nie tylko cenę czujników, ale także inne koszty związane ze sprzętem i 

oprogramowaniem, np. przetworniki i wyświetlacze. 
 



 

 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Straty produkty oraz koszty oczyszczania ścieków ulegają zmniejszeniu. 
 

Przykładowe zakłady 

Przykładowy zakład mleczarski w Finlandii zainstalował 61 czujników optycznych online na 

swoich liniach procesowych. Przetworniki przewodności oraz przetworniki przepływu są 

powszechnie stosowane w krajach skandynawskich. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001], 
 

 

4.7.5.11 Zapewnienie zbiorników magazynujących w linii procesowej w 
celu minimalizacji recyrkulacji produktu w pasteryzatorach 
Opis 

Linia produkcyjna może zostać zaprojektowana w taki sposób, że wydajność poszczególnych 

elementów są zoptymalizowane w odniesieniu do innych, w celu zapobieżenia gromadzeniu się 

produktu lub braków w pewnych częściach linii. Późniejsze zmiany na linii produkcyjnej lub 

harmonogramie napełniania mogą jednak zakłócić równowagę powodując przerwy w ciągłości 

pracy. 
 

Na przykład, jeżeli pojemność zbiorników magazynujących w linii procesowej jest zbyt mała w 

porównaniu z produkcją pasteryzatora, mleko musi ponownie skierowane do pasteryzatora kilkakrotnie 

w ciągu dnia. Zużywa to energię i szkodzi jakości produktu i jest regulowane Dyrektywą Rady 

92/46/EWG [191, EC, 1992]. Ponadto dłuższe przerwy zwiększają częstotliwość czyszczenia 

pasteryzatora. 
 

Przerwa na linii oraz recyrkulacji mleka w pasteryzatorze można uniknąć lub je zminimalizować 

dostosowując rozmiar/ilość zbiorników magazynujących w linii procesowej do wielkości produkcji 

pasteryzatora, a także optymalizując zmiany produktu. 
 

Korzyści dla środowiska 

Oszczędność energii polega głównie na zmniejszeniu zużycia wody chłodzącej.  Całkowite zużycie 

energii elektrycznej niezbędne do działania pomp, homogenizatora i separatora wirówkowego również 

ulega obniżeniu, ponieważ skraca się czas trwania całego procesu. Zmniejszenie częstotliwości 

czyszczenia zmniejsza zużycie energii, wody oraz substancji chemicznych. Negatywny wpływ 

nadmiernej obróbki cieplnej na jakość produktu również ulega zmniejszeniu. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowej mleczarni wyposażenie linii produkcyjnej w zbiorniki w linii procesowej przed 
napełnianiem w połączeniu z automatyzacją zmian produktów przyniosło skutek w postaci 30% obniżki 

czasu przetwarzania. Roczne oszczędności w zużyciu energii w tym zakładzie wyniosły 250 MWh 

energii elektrycznej oraz 230 MWh energii cieplnej. Szacowany okres zwrotu wynosi 53 miesiące. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w zakładach mleczarskich. Brak miejsca może być przeszkodą w 

istniejących instalacjach. 
 

Ekonomia 

Niższe koszty eksploatacyjne, np. zmniejszone zużycie energii i wody. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Rozwiązanie to oferuje większą elastyczność, lepszą jakość i niższe koszty eksploatacyjne. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001], 
 

 

4.7.5.12 Blendowanie mleka "just in time" 
 

Opis 

Koncepcja blendującej maszyny rozlewniczej do mleka nazywana "komponent filling " umożliwia 



 

 

zróżnicowanie produktu możliwie najpóźniej, najlepiej bezpośrednio przed napełnieniem (czyli 

blendowanie produktów). W maszynie takiej są dwa rurociągi, jeden z odtłuszczonym mlekiem, a drugi z 

mlekiem o znormalizowanej zawartości tłuszczu. Są one mieszane w maszynie napełniającej w proporcji 

wymaganej dla każdego z poszczególnych produktów. Na przykład mleczarnia może produkować trzy 

rodzaje mleka o trzech różnych zawartościach tłuszczu, które będą osiągane przez zmianę ilości 

dostarczanych z każdego z dwóch rurociągów. Straty produktu i materiału opakowaniowego 

spowodowane zmianami w produkcji można wyeliminować stosując tę technikę. Napełnianie 

składnikami zmniejsza też zapotrzebowanie na zbiorniki magazynujące w linii produkcyjnej oraz 

odpowiednie wymogi odnośnie czyszczenia. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie odpadów produktu oraz materiałów opakowaniowych. Zmniejszenie zużycia wody, np. do 

czyszczenia oraz zmniejszone zanieczyszczenie ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Zwykle traci się 75 – 100 litrów mleka z powodu zmian produkcji podczas tradycyjnej operacji 

napełniania. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w nowych i istniejących instalacjach do produkcji mleka. Przed 

zainstalowaniem maszyny w istniejącej instalacji niezbędna jest modyfikacja systemu rur oraz systemu 

automatyzacji.  
 
Eko

nom

ia 

Cena nowej maszyny blendującej mleko z wydajnością rozlewu wynoszącą 12 000 – 12 

500 kartonów/h wynosi około 1 miliona EUR (2001), bez kosztów modyfikacji procesu, 

które mogą okazać się niezbędne. W wielu przypadkach jedna maszyna do napełniania 

składnikami może zastąpić kilka zwykłych maszyn napełniających. 
 

Siła napędowa procesu 

wdrażania 

Elastyczność produkcji jest zwiększona, co pozwala na podejście bardziej ukierunkowane 

na klienta. Im szybciej produkt przemieszcza się w łańcuchu dostaw, tym mniejsze jest 

zapotrzebowanie na przestrzeń do magazynowania w niskich temperaturach. 
 

Przykładowe zakłady 

W krajach skandynawskich są trzy maszyny blendujące, w tym jedna w Finlandii. 
 

Literatura 

źródłowa 
[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001, 199, Finlandia, 2003 
 

 

4.7.5.13 Masło 
 

4.7.5.13.1 Minimalizacja strat podczas produkcji 
masła 
 

Opis 

Ze względu na dużą lepkość śmietany, podgrzewacz śmietany może być płukany 

odtłuszczonym mlekiem, które jest następnie zatrzymywane i wykorzystywane przed 

czyszczeniem. Zmniejsza to straty tłuszczu. Maślanka, która powstaje jako produkt 

uboczny może zostać wykorzystana jako produkt, a nie usuwana, np. do ścieków. 

Oszczędności mogą zostać wykorzystane, np. jako baza dla niskotłuszczowych produktów 

do smarowania. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie ilości odpadów. 
 

 



 

 

Zastos

owani

e 

Odpowiednia do stosowania w produkcji masła i śmietany. 
 

Siła napędowa procesu 

wdrażania 

Zmniejszenie ilości odpadów i zwiększona wydajność produktu. 
 

 

4.7.5.14 Ser 
 

4.7.5.14.1 Stosowanie ultrafiltracji (UF) dla standaryzacji białka w mleku 
serowym 
 

Opis 

Ultrafiltracja (UF) do standaryzacji białka w mleku serowarskim. Mleko pod ciśnieniem 

przepływa przez membranę, która zatrzymuje cząsteczki białek, zwiększając w ten sposób 

zawartość białka w retentacie. Wielkość porów membrany wynosi około 10 do 100 nm. 
 

Ponieważ stosowanie UF prowadzi do wzrostu uzysku sera na jednostkę przetwarzanego 

mleka, wytworzona ilość serwatki jest mniejsza w porównaniu z tradycyjna standaryzacją. 

Ponadto, nawet jeżeli UF wymaga dodatkowej energii elektrycznej, energii cieplnej i 

wody w porównaniu z tradycyjną standaryzacją, w produkcji na dużą skalę wzrost uzysku 

sera rekompensuje zwiększone zużycie energii i wody. 
 

Filtrat z zestawu UF jest poddawany obróbce drogą odwróconej osmozy (RO). Woda z 

RO, która ma jakość wody pitnej, może zostać wykorzystana w procesach czyszczenia. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii, wody oraz ilości serwatki i ścieków w porównaniu z 

tradycyjną standaryzacją. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media 

effects) 

Membrany wymagają czyszczenia. Ponieważ stosowane są do tego substancje chemiczne, 

obieg filtracji musi zostać dobrze wypłukany dużą ilością wody. Utylizacja zużytych 

membran. 
 

Dane 

operacyjne 

Zestaw do UF w duńskiej mleczarni składa się z 10 spiralnie zwijanych modułów 
wyposażonych w membrany polimerowe, czterech pomp oraz niezbędnych przetworników 

przepływu i zaworów regulujących.  Wydajność filtracji wynosi 65000 l/h. Zawartość białka w 

mleku jest standaryzowana do poziomu 3,7 – 3,8 % poprzez kontrole stosunku pomiędzy 

wkładem a materiałem odsączonym. W porównaniu z tradycyjną metodą standaryzacji, uzysk 

sera jest wyższy, tj. osiąga się około 12% zmniejszenie objętości mleka. Kalkulacja wykonana 

dla produkcji sera żółtego wysokości 250 00 t/rok, spowodowała oszczędności wody i energii 

przedstawione w Tabeli 4.105. 
 

Energia 

elektryczna 

473 MWh/rok 19 kWh/t sera 

Energia cieplna 473 MWh/rok 49 kWh/t sera 

Woda 7500 m
3
/rok 300 l/t sera 

 

Tabela 4.105: Oszczędności zużycia wody i energii w mleczarni stosującej UF 

(ultrafiltrację) do normalizacji zawartości białka 
 

 

Membrany do UF mają ograniczony okres eksploatacji od 1 do 3 lat ze względu na omawiane 

zastosowanie. Po zużyciu są one spalane lub składowane na wysypisku śmieci. 
 

Zastosowanie 

UF może być stosowana zarówno dla mleka odtłuszczonego jak i serwatki. Zestawy do UF 



 

 

mogą być montowane w nowych i istniejących instalacjach, ze względu na małe wymagania co 

do ilości miejsca. 
 

Ekonomia 

Koszty inwestycji są wysokie. Okresy zwrotu są możliwe do zaakceptowania tylko w 

przypadku, gdy wydajność jest wystarczająco duża. Na przykład koszt inwestycji w 

przykładowej mleczarni duńskiej jest szacowany na 430 000 EUR, a okres zwrotu wynosi 69 

miesięcy. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Z zastosowaniem tej techniki możliwe jest wyprodukowanie sera jednorodnej jakości. Oferuje 

ona także większą elastyczność wytwarzania rożnych rodzajów sera. 
 

Przykładowe zakłady 

Zakład mleczarski w Danii. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001], 
 

 
4.7.5.14.2 Zmniejszenie ilości drobinek tłuszczu i sera w serwatce. 
 

Opis 

Aby osiągnąć zmniejszenie ilości drobinek tłuszczu i sera w serwatce, najpierw, podczas 

przetwarzania masy serowej, osiąga się największy możliwy uzysk tłuszczu i białka, a 

następnie serwatka jest odcedzana w celu zebrania pozostałych drobinek. 
 

Korzyści dla środowiska 

Mniejsze straty produktu. Jeżeli dopuszcza się do wprowadzenia serwatki do oczyszczalni 

ścieków, obciążenie tym zanieczyszczeniem jest niższe, ale patrz Punkt 4.7.5.14.3 w celu 

zminimalizowania tego zjawiska. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do stosowania w instalacjach do produkcji sera. 
 

Ekonomia 

Optymalizacja kosztów produkcji Zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Mniejsze straty produktu. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 

 

 
4.7.5.14.3 Minimalizacja produkcji kwaśnej serwatki i jej odprowadzania do 
oczyszczalni ścieków 
 

Opis 

W produkcji sera około 90% użytego mleka w etapie końcowym ma postać serwatki. Dla 

serów typu kwasowego hodowane są kultury macierzyste kwasu mlekowego na podłożu, 

a następnie rozmnażane do dużych ilości i dodawane do mleka i sera. Kwaśna serwatka 

jest oddzielana po uformowaniu się masy serowej. Jeśli serwatka kwaśna jest 

odprowadzona do oczyszczalni ścieków, może powodować niski poziom pH. Żeby temu 

zapobiec, unika się przelewów kadzi solnych. Ponadto, serwatka może zostać 

przetworzona szybko, więc powstaje mniej serwatki kwaśnej pod wpływem fermentacji 

mlekowej. 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zanieczyszczenia ścieków. 
 
 



 

 

Zastosowanie 

Odpowiednie do stosowania w produkcji serów typu kwasowego, np. twarogu, 

twarożka i mozzarelli. 
 

Ekonomia 

Zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków. 

 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 

2000] 
 
4.7.5.14.4 Odzysk i wykorzystanie serwatki 
 

Opis 

W produkcji sera około 90% użytego mleka w etapie końcowym ma postać serwatki.  

Słodka serwatka jest produkowana podczas wytwarzania serów twardych typu 

podpuszczkowego, np. cheddara lub sera szwajcarskiego. Serwatka słona powstaje po 

dodaniu soli do masy serowej w celu usunięcia nadmiaru cieczy. Serwatka słodka jest 

zbierana i ponownie wykorzystywana w procesie lub w innych procesach w celu 

wytworzenia produktów ubocznych, np. do odzysku białka, jako pasza dla zwierząt, w 

produkcji sera mitzithra, jako dodatek do żywności, lub jako żywność dla dzieci. Nawet 

kiedy słona serwatka nie może zostać ponownie wykorzystana w procesie bez 

konieczności usunięcia soli (patrz Punkt 4.7.5.14.6), może ona albo zostać zebrana w 

postaci niezmienionej, albo skoncentrowana przez odparowanie i użyta jako pasza dla 

zwierząt. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zanieczyszczenia ścieków. Zmniejszenie ilości odpadów, tj. serwatka jest 

ponownie wykorzystywana. 
 

Dane operacyjne 

Profil ścieków w przetwórstwie sera z odzyskiem serwatki lub bez przedstawiono w 

Tabeli 3.55. 
 
 
 
 

 
Parametr 

Instalacja z  

możliwoścą 

odzysku 

serwatki 

Instalacja 

bez możliwości 

odzysku 

serwatki 

mg/l 

BZT5 2397 5312 

ChZT 5312 20559 

Tłuszcze 96 463 

Ncałkowity 90 159 

Pcałkowity 26 21 
 

Tabela 4.106: Profil ścieków w przetwórstwie sera 
 

 

Zastosowanie 

Nadaje się do stosowania w instalacjach do produkcji sera. 
 

Ekonomia 

Zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001, 134, AWARENET, 2002] 
 

 
 
 
 



 

 

4.7.5.14.5 Odzysk słonej serwatki przez parowanie 
 

Opis 

W produkcji sera, około 90% użytego mleka w etapie końcowym ma postać serwatki. 

Serwatka słona powstaje po dodaniu soli do masy serowej w celu usunięcia nadmiaru cieczy. 

Słona serwatka może zostać ponownie wykorzystana w procesie lub uzyta jako pasza dla 

zwierząt, bądź to bezpośrednio, bądź tez po wysuszeniu drogą odparowania. Woda z 

kondensacji może być użyta do czyszczenia. 
 

Korzyści dla środowiska 

Mniejsza ilość odpadów, np. w wyniku ponownego wykorzystania serwatki. Mniejsze 

zanieczyszczenie ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w instalacjach produkcji sera. 
 

Literatura 

źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 
 

 
4.7.5.14.6 Odzysk serwatki przez usunięcie soli przez zastosowanie odwróconej 
osmozy (RO) 
 

Opis 

W produkcji sera około 90% użytego mleka ma w etapie końcowym postać serwatki. Słona 

serwatka powstaje po dodaniu soli do masy serowej w celu usunięcia nadmiaru cieczy. Słona 

serwatka może być ponownie wykorzystana w procesie, podobnie, jak serwatka słodka (patrz 

punkt 4.7.5.14.4), ale tylko po usunięciu soli metodą odwróconej osmozy. 
 

Korzyści dla środowiska 

Mniejsza ilość odpadów, np. serwatka jest ponownie 

wykorzystana. Mniejsze zanieczyszczenie ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Materiał odsączony w wyniku RO jest silnie słony. 
 
 

Zastosowan

ie 

Nadaje się do zastosowania w instalacjach 

produkcji sera. 
 

Ekonomia 

Wysokie koszty. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Środowiska Anglii i Walii, 2000] 
 

 
4.7.5.14.7 Wykorzystanie ciepła serwatki do podgrzania mleka serowego 
 

Opis 

We wstępnej fazie mleko jest podgrzewane ciepłą serwatką, odsączaną równocześnie z innej 

kadzi.    Do cyrkulacji wody w tym procesie potrzebne są wymienniki ciepła i zbiorniki na 

ciepłą wodę. Dzięki temu oszczędza się energię potrzebną do wstępnego podgrzania mleka i 

schłodzenia serwatki.  
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 



 

 

 
 

Dane operacyjne 

W przykładowej duńskiej mleczarni mleko serowe podgrzewane jest z temperatury 12 do 
32º C przy pomocy ciepła z zamkniętego obiegu cyrkulacji wody o temperaturze 34.5º C. 
Temperatura wody spada do 13º C, a następnie rośnie w tej części pasteryzatora serwatki, 
która odpowiedzialna jest za schłodzenie serwatki z temperatury 36 do 14.5º C. Do 
cyrkulacji wody, oprócz płytowych wymienników ciepła, zainstalowano dwa zbiorniki 
buforowe o pojemności 150 m

3
 .  Oszacowano, że przy produkcji 250 mln kg serwatki 

rocznie można zaoszczędzić 1200 MWh energii elektrycznej, 6065 MWh energii cieplnej 
oraz 4200 m

3 
wody na rok. 

 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w nowych i istniejących już instalacjach. Jednak w 

istniejących już instalacjach zbyt mała przestrzeń może stanowić pewne ograniczenie.  
 

Ekonomia 

W przykładowej duńskiej mleczarni oszacowano koszty dla całego procesu przetwarzania 

serwatki, uwzględniając w niej instalację RO oraz instalację do obróbki cieplnej i odzysku 

ciepła.  Całkowity, szacowany koszt inwestycji wyniósł 1,6 mln euro, z okresem zwrotu 

44 miesiące. 

 

 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Mleczarnia w Danii. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 

2001], 
 

 
4.7.5.14.8 Dojrzewanie sera w wysokiej temperaturze oraz nawilżanie i 
jonizacja powietrza wentylacyjnego w dalszej kolejności 
 

Opis 

W produkcji sera temperatura powietrza jest podwyższana w celu skrócenia czasu 

dojrzewania. Dzięki temu zapotrzebowanie na obiekty magazynowe oraz energię do 

chłodzenia i wentylacji jest mniejsze.  Ponieważ wyższa temperatura zwiększa ryzyko 

odwodnienia sera i zanieczyszczenia pleśnią, powietrze przechodzące przez kanały 

wentylacyjne jest nawilżane i oczyszczane w kanale doprowadzającym, które je jonizuje. 

Jony w powietrzu wentylacyjnym reagują z cząstkami kurzu, mikroorganizmami i 

wirusami, skutecznie usuwając z powietrza źródła zanieczyszczenia.  
 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowej instalacji sera, w styczniu 1994 r. rozpoczęto wdrażanie projektu w celu 

zmniejszenia zużycia energii. Przed wdrożeniem producent magazynował ser w 

temperaturze     12º C, by umożliwić dojrzewanie sera. Temperaturę zwiększono do 15º C. 

Powietrze wentylacyjne zostało nawilżone i oczyszczone z kurzu i mikroorganizmów za 

pomocą jonizacji jeszcze przed wejściem do magazynu.  Nowe urządzenia pozwalają na 

zwiększenie temperatury do 16º C przy wilgotności względnej 85%. Odnotowano 

oszczędności energii w wysokości 272 000 kWh rocznie, czyli 85 000 m
3
 rocznie gazu 

ziemnego. Odnotowano również skrócenie czasu dojrzewania o 50%, poprawę jakości 

produktu oraz ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych i środków grzybobójczych. 
 
Zastosowanie 



 

 

Nadaje się do zastosowania w instalacjach produkcji sera. Czynnikami ograniczającymi 

stosowanie dojrzewania w podwyższonej temperaturze są np. pożądany smak, jakość 

produktu i stabilność.  
 

Ekonomika 

W przykładowej instalacji osiągnięto znaczne oszczędności w kosztach pracy, 

konserwacji 

zużycia materiałów w oczyszczaniu układu wentylacyjnego.  Okres zwrotu wynosi około 

24 miesiące.  

 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Magazyn sera w Holandii. 
 

Literatura źródłowa 

[143, CADDET Energy Efficiency [Wydajność Energetyczna], 1997, 222, CIAA-

Federalimentare, 2003, 239, CIAA-EDA, 2003] 
 

 

4.7.5.15 Lody 
 

4.7.5.15.1 Odzysk ciepła z pasteryzacji w produkcji lodów 
 

 

Opis 

W procesie pasteryzacji lodów można odzyskać ciepło oraz wodę.  Mieszanina w temperaturze 

60º C, z której powstają lody, umieszcona jest w pasteryzatorze ,następnie jest podgrzewana do 

85º C, a potem schładzana do 4º C przed dojrzewaniem. Fazę schładzania można podzielić na 

dwa etapy.  W pierwszym etapie mieszaninę schładza się do temperatury 70º C przy pomocy 

regeneracyjnego wymiennika ciepła, a w drugim mieszanina jest dalej schładzana wodą 

chłodzącą do temperatury około 20º C. Końcowa temperatura 4 º C jest osiągana przez 

schłodzenie wodą lodową. 
 

Ciepło odprowadzone do wody z mieszaniny w drugim etapie może służyć podgrzaniu wody 

do różnych celów, głównie do operacji czyszczenia.  Wiąże się to z zastosowaniem wielu 

zbiorników na ciepłą wodę. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. 

 
Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Należy monitorować jakość higieniczną wody, ponieważ przecieki z wymiennika płytowego 

mogą zanieczyścić wodę produktem.  
 

Dane 

operacyjne 

W przykładowej instalacji do produkcji lodów ciepło z drugiego etapu chłodzenia jest 

wykorzystywane do wstępnego podgrzania ok 25% całkowitej ilości wody używanej w 

instalacji.  Odzyskane ciepło pozwala podgrzać wodę do ok 70º C. Średnia temperatura wody 

chłodzącej przy wlocie wynosi 10º C, a ilość odzyskanego ciepła to 7600 GJ rocznie, co 

stanowi ok 14% energii zużywanej w instalacji.  Gorąca woda jest wykorzystywana w 

czyszczeniu na miejscu, a ilość zaoszczędzonej wody to około 1000 l na tonę 

wyprodukowanych lodów.  
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w nowych i istniejących już instalacjach. Potrzebne jest 

też miejsce na zbiorniki wody.  
 
 
 



 

 

Ekonomika 

Ograniczenie kosztów wody oraz energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Przynajmniej jedna instalacja do produkcji lodów w Szwecji.  
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 

2001], 
 
 
 

4.7.5.16 Ponowne wykorzystanie i recykling wody do czyszczenia w 
mleczarniach 

Więcej informacji o czyszczeniu podano w punkcie 4.3. Opis 

W instalacjach mleczarskich można ponownie wykorzystać wodę chłodzącą, kondensat 

wytworzony w procesach parowania i suszenia, filtrat z procesu filtracji membranowej, 

oraz wodę do czyszczenia.  
 

Poprzez unikanie niepotrzebnego zanieczyszczenia kondensatu można zmaksymalizować 

ponowne wykorzystanie wody, czasem bez żadnego oczyszczenia, w zależności od 

zastosowania.  Najczystszy kondensat może być odpowiedni do zastosowania jako woda 

zasilająca kotły parowe.  Tabela 4.107 pokazuje niektóre możliwości ponownego 

wykorzystania wody w mleczarniach.  
 

               Użycie 

 
Ponowne użycie 

Roztwór 

czyszczący w 

CIP 

Płukanie 

końcowe w 

CIP 

Kondensat Filtrat 

Czyszczenie 
zewnętrznej 
powierzchni 
pojazdów 

1 1 1 1 

Czyszczenie 
skrzynek 

2 1 1 1 

Ręczne czyszczenie 
zewnętrznych 
elementów urządzeń  

3 3 1 1 

Płukanie wstępne w 
CIP 

2 1 1 1 

Roztwór czyszczący 
w CIP 

3 3 3 1 

Płukanie końcowe w 
CIP 

brak 3 3 3 

Czyszczenie linii 
produkcyjnych wodą  

brak 3 3 3 

1. Ponowne wykorzystanie bezpośrednio po zastosowaniu 
2. Ponowne wykorzystanie po odsączeniu zawiesin  

3. Ponowne wykorzystanie po zaawansowanym oczyszczeniu, np. metodą separacji membranowej 

i/lub dezynfekcji   

Tabela 4.107: Możliwości ponownego wykorzystania wody w mleczarniach 
 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody i mniejsza ilość wytworzonych ścieków, oraz mniejszy 

stopień ich zanieczyszczenie Mogą jednocześnie powstać cenne produkty uboczne, można 

również zmniejszyć ilość odpadów.  
 
 
 

Dane operacyjne 

Przykładowa mleczarnia w Wielkiej Brytanii, przetwarzająca 2500 ton mleka dziennie, 
osiąga pełny odzysk kondensatu z procesu parowania, który następnie jest oczyszczany 
RO i dezynfekowany, by można go wykorzystać jako wodę czyszczącą. Ilość 
odparowanej wody jest rzędu 2000 m3/dobę. Około 10% tej wody jest odrzucana i 
odprowadzana do oczyszczalni ścieków. Celem firmy jest zerowe zużycie wody pitnej w 



 

 

zakładzie. Przed oczyszczeniem ciepły kondensat jest wykorzystywany do wstępnego 
podgrzania mleka. 
 
Przy użyciu technik membranowych w przetwarzaniu serwatki powstają cenne produkty 

uboczne, np. koncentrat białek serwatkowych czy koncentrat laktozy.  Jeśli do technik 

membranowych dołączy się jeszcze etap RO, powstaje zdemineralizowana woda, 

odpowiednia do zasilenia kotłów parowych lub wykorzystana w CIP membran. Rysunek 

4.68 pokazuje schemat technologiczny procesów z wykorzystaniem membrany w 

produkcji sera. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 4.68 Schemat technologiczny procesów z wykorzystaniem membrany 
 

 

Zastosowanie 

Stosowane we wszystkich mleczarniach. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Mniejsze zapotrzebowanie na wodę pitną i wytworzenie cennych produktów ubocznych.  
 

Przykładowe zakłady 

Przynajmniej jedna mleczarnia produkująca mleko w Wielkiej Brytanii używa oczyszczonego 

kondensatu z parowania do procesu czyszczenia. Przynajmniej jedna mleczarnia produkująca 

sery w Wielkiej Brytanii wytwarza zdemineralizowaną wodę z procesu odwróconej osmozy i 

wykorzystuje ją jako wodę zasilającą kotły parowe lub do CIP membran.  
 

Literatura źródłowa 

[52, Envirowise (Wielka Brytania), 2000, 94, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i 

Walii, 2002] 
 

 
 
 
 
 



 

 

4.7.5.17 Ponowne wykorzystanie ciepłej wody chłodzącej do 
czyszczenia 
 

Opis 

W procesach czyszczenia zużywa się najwięcej wody w całym sektorze mleczarskim, ale 

istnieją ogromne możliwości oszczędności w tym zakresie. Wiele operacji w mleczarni polega 

na chłodzeniu zimną wodą w wymiennikach ciepła, co daje w rezultacie ciepłą wodę 

chłodzącą. Zazwyczaj ciepłą wodę chłodzącą z wymiennika ciepła wykorzystuje się ponownie 

do czyszczenia, głównie cystern na mleko. Ciepła woda chłodząca może być ogólnie 

wykorzystywana do procesów czyszczenia w zakładzie, niezależnie od jej temperatury. W 

przemyśle mleczarskim woda powyżej 50 ° C może być ponownie wykorzystana do 

czyszczenia cystern na mleko lub do ręcznego czyszczenia lub do stacji mycia CIP. 

 

Korzyści dla środowiska 

Oszczędności w zużyciu wody i energii zależą od ilości ponownie wykorzystanej ciepłej 

wody chłodzącej oraz jej temperatury. 
 

Dane operacyjne 

Jeśli używa się ciepłą wodę chłodzącą do czyszczenia powierzchni, które mogą bezpośrednio 

stykać się z produktem, jej jakość higieny jest sprawą najwyższej wagi. Jakość tej wody jest 

na ogół dobra, pod warunkiem, że nie zawiera ona śladowych ilości produktu wyciekającego z 

urządzeń. Normalnie jest ona przechowywana przez pewien czas w izolowanym zbiorniku 

buforowym w oczekiwaniu na dalsze wykorzystanie. Jednym ze sposobów minimalizacji 

wszelkich zagrożeń w standardzie higieny jest napromieniowanie wody promieniami UV. 

Wykorzystanie promieniowania UV i innych technik opisane jest w punktach 4.5.4.8, 

4.5.4.8.1 oraz 4.5.4.8.2. 

W przykładowej mleczarni w kraju nordyckim odnotowano zmniejszenie zużycia wody o ok 

2%.  

Zastosowanie 

Wodę można ponownie wykorzystywać zarówno w nowych, jak i w  istniejących już 

instalacjach.  W istniejących już instalacjach przestrzeń potrzebna na zbiorniki na wodę 

może stanowić pewne ograniczenie. Jej wykorzystanie zależy również od tego, czy i jakie 

chemikalia użyto wcześniej w procesie czyszczenia. 
 

Ekonomika 

Koszty związane są z zainstalowaniem urządzeń do ponownego wykorzystania ciepłej 

wody do czyszczenia, tj. zbiorników na wodę i układu rurociągów odprowadzających i 

ponownie rozprowadzających wodę.  
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów wody oraz energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Dwie mleczarnie, jedna w Szwecji i jedna w Finlandii. 
 

Literatura źródłowa 

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 

2001], 
 

 

4.7.5.18 Zarządzanie środowiskiem związane z funkcjonowaniem 
mleczarni - studium przypadku 
 

Opis 

Przykładowa mleczarnia przetwarza tygodniowo 1,2 mln litrów mleka, produkując około 

200 ton jogurtu i 15 ton twarogu tygodniowo. Pozostałe mleko wykorzystuje się w 

produkcji mleka pasteryzowanego i UHT oraz śmietany. Powstałe ścieki są odprowadzane 

do komunalnej oczyszczalni ścieków. 
 



 

 

Operator instalacji postanowił unowocześnić istniejącą, zakładową oczyszczalnię 

ścieków, w której część ścieków była poddawana sedymentacji przed odprowadzeniem do 

morza. Szacowane koszty eksploatacji oczyszczalni zostały zmniejszone o połowę dzięki 

wprowadzeniu i stosowaniu wewnątrzprocesowych technik minimalizujących 

powstawanie ścieków i ich zanieczyszczenie.  

 

Wszyscy pracownicy brali udział w realizacji następujących działań: 
 

 •  w procesie produkcji twarogu, w którym już wcześniej zbierano serwatkę na paszę dla 

zwierząt (zob. punkt 4.7.5.14.4), zwiększono liczbę zainstalowanych zbiorników, by móc 

zbierać wodę z mycia masy serowej i pozostałości jogurtu; każdy zbiornik został 

dodatkowo wyposażony w wysokiej jakości czujniki alarmowe (zob. punkt 4.1.8.3) 

 •  rurociąg do odprowadzania jogurtu został wyposażony w kolanka o kącie 135°, by 

usprawnić odpływ jogurtu (sob. punkt 4.1.3.1) 

 •  zwiększono czas opróżniania kadzi z jogurtu o 5 minut 

 •  wprowadzono płukanie kadzi wyrzutami wody pod wysokim ciśnieniem, a popłuczyny 

zabrano na paszę dla zwierząt (zob. punkt 4.1.7.7) 

 •  wymóg zbierania wszystkich popłuczyn jogurtu i owoców w całej mleczarni do 

wykorzystania jako pasza dla zwierząt był ściślej egzekwowany (zob. punkty 4.1.7.6 i 

4.1.7.7). 
 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie ilości ścieków i stopnia ich zanieczyszczenia, np. ChZT. 
 

Dane operacyjne 

Dla oczyszczalni komunalnej uzgodniono dopuszczalne normy ładunku ChZT 1130 kg 

dziennie i normy objętości 450 m3 dziennie, które jednak często przekraczano. Średnie 

wartości ładunku ChZT dla ścieków zmniejszono do 450 kg dziennie, a ich objętość 

zmniejszono do uzgodnionej wartości około 420 m3
 dziennie. 

 

Ekonomia 

Opłaty za oczyszczanie ścieków wyniosły 125 000 euro rocznie zamiast szacowanych 

wcześniej       500 000 euro rocznie, a koszty inwestycji były bardzo niewielkie.  
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002] 
 

 

4.7.6 Skrobia 
 

4.7.6.1 Zawracanie wody w procesie mycia skrobi 
 

Opis 

Zawracanie wody jest jedną z podstawowych operacji stosowanych w technologii żywności i 

inżynierii chemicznej i oznacza, że przez tę samą przestrzeń przepływają dwa strumienie, lecz 

w przeciwnych kierunkach.  
 

W sektorze spożywczym zawracanie wody stosuje się powszechnie poprzez stosowanie wody 

pitnej tylko na końcu linii produkcyjnej do oczyszczania produktu końcowego, tj. w 

najczystszej zazwyczaj części procesu.  Woda wykorzystana w tym etapie jest stosunkowo 

czysta i może być ponownie wykorzystana w innym etapie procesu, dla którego będzie 

wystarczająco czysta, tzn. zazwyczaj w etapie wcześniejszym. Woda przepływa w przeciwnym 

kierunku w stosunku do produktu, tak, że produkt końcowy styka się bezpośrednio tylko ze 

świeżą wodą pitną. 
 

Zawracanie wody stosuje się także w operacjach mycia. 
 

Zaletą zawracania wody jest maksymalne zmniejszenie zużycia wody dla uzyskania danej 

jakości produktu, a w konsekwencji zmniejszenie ilości ścieków. 
 
 
 



 

 

Korzyści dla środowiska 

Mniejsze zużycie wody, a w konsekwencji mniejsza ilość wytwowrzonych ścieków.  
 

Dane operacyjne 

Technika ta może być stosowana w sposób ciągły lub 

okresowy. 
 

Zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką, zawiesina surowej skrobi jest myta przy użyciu 

zawróconej wody, a następnie odwadniana i osuszana w celu otrzymania skrobi oczyszczonej.  

Skrobię myje się wodą pitną z użyciem wody zawróconej z 4 do 6 procesów wirowania.  Na 

jednym końcu wprowadzana jest surowa skrobia, a otrzymywana jest woda, a na drugim końcu 

otrzymywana jest oczyszczona skrobia, a wprowadzana jest świeża woda pitna. System 

zawracania wody zużywa znacznie mniej wody niż kilkukrotne mycie świeżą wodą lub 

dodawanie świeżej wody w każdym etapie.  
 

Zastosowanie 

Stosuje się, gdy wymagane jest kilka etapów mycia coraz czystszą wodą. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszone zużycie wody. 
 

Przykładowe zakłady 

Wiele instalacji produkujących skrobię z kukurydzy, pszenicy i ziemniaków. 

 
Literatura źródłowa 

[182, Niemcy, 2003, 208, CIAA-AAC-UFE, 2003] 

 

 

4.7.7 Cukier 
 

4.7.7.1 Suszenie wysłodków buraczanych 
 

Po ekstrakcji cukru z krajanki wysłodki są poddawane działaniu prasy. Jeśli w wyniku 

prasowania pozostaje 12 – 17% suchej masy, otrzymuje się tzw. mokre wysłodki. Jeśli w 

wyniku prasowania pozostaje 18 – 34% suchej masy, otrzymuje się tzw. prasowane 

wysłodki. Zarówno mokre, jak i prasowane wysłodki można sprzedać na paszę dla 

zwierząt, np. słodką paszę dla krów. Zazwyczaj robi się to po osuszeniu wysłodków. 
 

Suche wysłodki uzyskuje się przez osuszenie wysłodków do zawartości 86 – 92% suchej 

masy. Ze 100 kg buraków cukrowych można otrzymać około 5,6 kg suchych wysłodków 

o 90 % suchej masy. Jeśli przed osuszeniem doda się do wysłodków 1 – 3% melasy (w 

oparciu o wagę wysłodków), otrzymuje się melasowane suche wysłodki buraczane o 

różnej zawartości cukru, od 9 do 30%.  Oprócz poziomu cukru w każdym kraju kontroluje 

się również stężenia HCl, substancji nierozpuszczalnych, wapnia i popiołu, zgodnie z 

przepisami o jakości paszy. 
 

Suszenie wysłodków odbywa się na ogół przez suszenie konwekcyjne, np. suszenie 

powietrzem, gazami odlotowymi lub parą. W suszeniu powietrzem lub gazem odlotowym 

suszący gaz jest podgrzewany, a następnie wprowadzany do pojemnika z wysłodkami.  

Ciepłe, suche powietrze może absorbować parę wodną do momentu nasycenia. W 

procesie tym jednocześnie zachodzi transfer ciepła i substancji. W pierwszym okresie 

suszenia tempo suszenia jest praktycznie stałe. W tym czasie niezwiązana woda paruje z 

powierzchni ciała stałego i jest unoszona przez czynnik osuszający. Gdy zawartość wody 

spada do krytycznej wartości, powierzchnia ciała stałego wysycha, a parowanie 

kontynuowane jest z wewnątrz ciała stałego przez pory. Tempo suszenia spada wraz ze 

spadkiem zawartości wody. Jest to tak zwany drugi etap suszenia. Woda pozostająca w 

ciele stałym jest związana z nim dzięki sorpcji. Tempo suszenia gwałtownie spada wraz 

ze spadkiem wilgotności, zbliżając się do zera, gdy osiągnięta zostanie wilgotność ciała 

stałego odpowiadająca równowadze higroskopijnej. Okres między osiągnięciem 

maksymalnej higroskopijności a równowagą higroskopijną nazywa się trzecim etapem 



 

 

suszenia.  Im mniejsza wilgotność wysłodków ma zostać uzyskana, tym mniejsza musi 

być wilgotność gazu osuszającego.  
 
W przypadku suszenia parą wymagania dotyczące gazu osuszającego są podobne. 

Wysoka docelowa zawartość suchej masy w osuszanym materiale wymaga wysokiego 

przegrzania pary, odpowiadającego niskiej wilgotności względnej powietrza. 
 

Suszenie wysłodków w instalacjach przetwarzania buraków cukrowych opisano w 

punktach 4.7.7.1.1 - 4.7.7.1.5. Decyzja o tym, czy suszyć wysłodki, zależy np. od tego, 

czy istnieją niedaleko zbyt  mokre wysłodki, stosowane np. w paszach. Magazynowanie 

mokrych wysłodków może wiązać się z przykrym zapachem, a ich transport jest 

kosztowny. W niektórych krajach europejskich, np. we Francji, wysłodki mogą być 

suszone w instalacjach, które zwykle należą do rolników i nie są bezpośrednio związane z 

procesem produkcji cukru. 
 

 
4.7.7.1.1 Suszenie wysłodków buraczanych w niskiej temperaturze 
 

Opis 

Suszenie w niskiej temperaturze (LTD) może być wstępnym etapem do suszenia w 
wysokiej temperaturze (HTD) w dwuetapowym procesie suszenia wysłodków 

buraczanych. W LTD duże ilości gazów osuszających, np. gazów odlotowych o 

temperaturze przy wlocie ok 50º C są nasycane parą. Temperatura przy wylocie wynosi 

ok 25 – 30º C. Do LTD stosuje się suszarki taśmowe. 
 

Korzyści dla środowiska 

Suszenie wysłodków produkuje paszę dla zwierząt, którą można przechowywać 

dłużej, niż pasze wilgotne. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużywana jest energia. Występują emisje pyłu i przykrego zapachu do powietrza. W 

przypadku korzystania z gazów odlotowych wydzielany jest NOx . Metoda LTD zużywa 

około 30 razy więcej gazu niż HTD (zob. punkt 4.7.7.1.2). 
 
Dane operacyjne 

Tabela 4.108 pokazuje przykłady stanów powietrza dla suszenia wysłodków 

metodą LTD i HTD. 
 
 

Parametry gazu osuszającego 
LTD HTD 

Wlot Wylot Δ Wlot Wylot T 

Temperatura ºC 50 25  750 102  
Wilgotność względna gazu % 9,0 88,6  * 33,1  
Ilość pary wodnej kg/kg 0,0070 0,0181 0,0111 0,0366 0,3508 0,3142 

Entalpia wilgotnego 
powietrza w stosunku do 
suchego powietrza 

kJ/kg 68,8 71,1  983,2 1049,8  

Entalpia wilgotnego 
powietrza w stosunku do 
suchego powietrza 

kWh/kg 0,019 0,020  0,273 0,292  

Stosunek: 
powietrze/odparowana woda 

kg/kg 1/Δy = 0,0111-1 = 89,9 1/Δy = 0,3142-1 = 3,2 

* Nie określono, ponieważ temperatura krytyczna przekroczyła 

Δy: wzrost wartości funkcji 
 

Tabela 4.108: Suszenie wysłodków buraczanych w niskiej (LTD) i wysokiej (HTD) 

temperaturze 
 

 

Zastosowanie 

Nadaje się do suszenia wysłodków w branży cukrowniczej.  
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Suszenie wysłodków daje paszę dla zwierząt, którą można przechowywać dłużej, niż pasze 

wilgotne. 



 

 

 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w dwóch niemieckich instalacjach produkcji cukru, w połączeniu z HTD. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 
4.7.7.1.2 Suszenie wysłodków buraczanych w wysokiej temperaturze 
 

Opis 

W procesie suszenia w wysokiej temperaturze (HTD) gaz osuszający, np powietrze lub gazy 

odlotowe, jest podgrzewany do temperatury do 950 ºC bezpośrednim płomieniem, a następnie 

schładzany do około 100º C dzięki parowaniu wody z wysłodków w suszarce. Współprądowe 

obrotowe suszarki bębnowe, z uprzednim opalaniem płomieniem, służą do suszenia 

wysłodków prasowanych. 
 

Korzyści dla środowiska 

Suszenie wysłodków daje paszę dla zwierząt, którą można przechowywać dłużej, niż 

pasze wilgotne. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużywana jest energia. Powstają ścieki. Występują emisje pyłu i przykrego zapachu do 

powietrza. W przypadku korzystania z gazów odlotowych wydzielany jest NOx  i związki 

organiczne. 
 

Dane operacyjne 

Patrz również punkt 4.7.7.1.5. 
 

Ilość ciepła potrzebnego do wyparowania 1 kg wody zależy od gradientu temperatury między 

wlotem a wylotem bębna. Im wyższa temperatura spalin przy wlocie do bębna, tym większa 

jest sprawność cieplna urządzenia. Standardowo, suszenie w temperaturze do 750º C jest 

uznawane za HTD, oprócz w Wielkiej Brytanii, gdzie suszenie odbywa się w temperaturze 

950º C. Według podanych informacji, daje to 15 – 18% wzrost efektywności w stosunku do 

suszenia w 750º C. Jednak zbyt wysokie temperatury przy wlocie mogą prowadzić do 

tworzenia się zgorzeliny wewnątrz materiału przeznaczonego do suszenia i jego spalenia.  Dla 

temperatury przy wlocie równej 600º C zużywa się ok 0,972 kWh (3500 kJ) na kilogram 

wyparowanej wody. W bębnach, na metr sześcienny zawartości bębna i na godzinę 

wyparowuje 150 – 180 kg wody.  Na końcu procesu suszenia temperatura gazu osuszającego 

wynosi około 100° C. Podczas procesu suszenia suszony materiał ma temperaturę od 60 do 70º 

C. 
 

Gaz osuszający może być mieszanką gazu opalającego, powstającego podczas spalania 

paliwa w układzie grzewczym suszarki; odzyskanego gazu odlotowego z suszarki; gazu 

odlotowego z kotła z procesu wytwarzania pary, oraz niewielkiej domieszki otaczającego 

powietrza wciągniętego do bębna ze względu na konstrukcję systemu. Powietrze 

chłodzące jest wykorzystywane tylko w wyjątkowych wypadkach.  Gaz odlotowy z 

procesu wytwarzania pary jest - oprócz melasowanych wysłodków - jedynym 

powiązaniem pomiędzy układem suszenia a pozostałą częścią instalacji do produkcji 

cukru. 
 

W procesie suszenia gaz opalający stanowi ok 25% masy strumienia i około 75% jego 

energii. Gaz odlotowy z generatora pary stanowi ok 70% masy strumienia w stosunku do 

innych gazów odlotowych i około 25% energi strumienia gazów osuszających. 
 

W przypadku użycia gazów odlotowych do suszenia wydziela się NOx. Poziom NOx w 
gazach odlotowych zależy od typu paliwa, typu palnika, pierwszej, drugiej i trzeciej 
bocznicy wentylacyjnej, oraz miejsca ewentualnego wykorzystania spalin po recyklingu. 
Przykładowo, w pięciu niemieckich instalacjach do produkcji cukru wykorzystujących 
gaz ziemny średnia zawartość NOx wyniosła około 70 mg/Nm3

 w gazach spalinowych, a w 
12 instalacjach wykorzystujących paliwa ciężkie - 270 mg/Nm3. Emisja związków 
organicznych wynosi około    50 – 600 mg/Nm3

, a emisja CO - około 210 - 1050 mg/Nm3. 



 

 

Zawartość pyłu w powietrzu po przejściu przez cyklon w pięciu instalacjach 
produkujących cukier i wykorzystujących gaz ziemny wyniosła około 35 mg/Nm3, a w 
dwóch fabrykach wykorzystujących węgiel do pracy kotła i ciężki olej/gaz ziemny do 
procesu suszenia, średnia zawartość pyłu wyniosła 82 mg/Nm3. W Niemczech 
odnotowano emisje mokrego pyłu o wartości 50 – 60 mg/Nm3

 oraz 0,08 kg OWO na tonę 
buraków w plastrach w warunkach 12% obj. O2 powietrza. 
Pył w spalinach z suszarki zależy również od wilgotności suszonych wysłodków. Przy 
zawartości suchej masy powyżej 91% stężenie pyłu w powietrzu może być większe. 
Zawartość suchej masy musi być wyższa niż 86%, ponieważ większa zawartość wody 
zmniejszyłaby biologiczną stabilność wysłodków. 
 

Podstawową kwestią środowiskową jest tutaj zużycie energii. Można je ograniczyć 

poprzez zmniejszenie początkowej zawartości wody w wysłodkach. Gdy zawartość suchej 

masy w wysłodkach po prasowaniu wynosi 25%, trzeba odparować w procesie suszenia 

2,6 ton wody na tonę suszonych wysłodków, by osiągnąć zawartość suchej masy równą 

90%. Gdy zawartość suchej masy prasowanych wysłodków przed suszeniem wynosi 35%, 

trzeba odparować tylko 1,6 ton wody, by otrzymać tonę suszonych wysłodków. Im mniej 

wody trzeba odparować, tym mniej powietrza lub gazu odlotowego jest potrzebne, i w 

rezultacie powstaje mniejsza ilość skroplonej wody. Dzięki temu mniejsza ilość powietrza 

i odpadów wymaga oczyszczania. 

Tabela 4.108 pokazuje przykłady stanów powietrza dla suszenia metodą LTD i HTD.  

Zastosowanie 

HTD jest najczęściej stosowaną techniką w Europie. Nadaje się do suszenia wysłodków w 

branży cukrowniczej. Technikę tę można stosować niezależnie od metody eksploatacji 

instalacji do produkcji cukru i generatorów pary. 
 

Ekonomia 

Patrz również punkt 4.7.7.1.5. 
 

Suszenie parą za pomocą suszarek fluidalnych i suszenie dwuetapowe dają praktycznie 

taką samą NPV (wartość bieżącą netto), podczas gdy metoda HTD jest tańsza o około 6%. 

Jednak gdy obliczenia obejmują dłuższy okres eksploatacji suszarek i turbiny gazowej, tj. 

18 lat, NPV suszenia parą za pomocą suszarek fluidalnych (FBD) jest najniższa, i oznacza 

np. najniższe koszty. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Urządzenia i sam proces należą do solidnych i niezawodnych technologii. Istnieje duże 

doświadczenie w korzystaniu z tych systemów suszenia i z samego procesu. Suszenie 

wysłodków daje paszę dla zwierząt, którą można przechowywać dłużej niż pasze 

wilgotne. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane głównie w branży cukrowniczej (patrz punkt 4.7.7.1.5). 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 87, Ullmann, 

2001] 
 

4.7.7.1.3 Dwuetapowe suszenie wysłodków buraczanych 
 

Opis 

W suszeniu melasowanych wysłodków buraczanych pierwszym etapem jest LTD przy użyciu 

suszarki bębnowej (zob. punkt 4.7.7.1.1). Melasę miesza się z wysłodkami, a następnie całą 

mieszankę suszy się metodą HTD w obrotowej suszarce bębnowej (zob. punkt 4.7.7.1.2). LTD 

jest pierwszym etapem, wykorzystującym niższą energię cieplną z HTD i procesów produkcji 

cukru.  
 

Korzyści dla środowiska 

Mniejsze zużycie energii i zanieczyszczenie powietrza w porównaniu z HTD.  Suszenie 

wysłodków daje paszę dla zwierząt, którą można przechowywać dłużej niż pasze wilgotne. 



 

 

 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Występują emisje pyłu i przykrego zapachu. W przypadku korzystania z gazów odlotowych 

wydzielany jest NOx  i związki organiczne. Powstają ścieki. 
 
Dane operacyjne 

Patrz również punkt 4.7.7.1.5. 
 

Przy stosowaniu suszenia dwuetapowego można zaoszczędzić około 30% energii przez 

wykorzystanie pary z etapu HTD w pierwszym etapie, jakim jest LTD. Większość suszarek 

taśmowych wykorzystuje gorące powietrze o temperaturze około 60º C. Może ono zostać 

nagrzane strumieniem ciepła pochodzącym z układu parowania i układu krystalizacji w 

instalacji do produkcji cukru; w przeciwnym razie ciepło to ulotniłoby się do środowiska jako 

ciepło odpadowe. 
 

Takie wykorzystanie energii wtórnej z procesów produkcji cukru wskazuje na korzyść 

suszenia wysłodków jednocześnie z produkcją cukru w tej samej instalacji. Można tę korzyść 

osiągnąć, jeśli ciepło nie jest ponownie wykorzystywane w procesie produkcji cukru.  
 

Ścieki wytwarzane w wyniku skraplania pary w procesie HTD są odprowadzane do 

oczyszczalni ścieków lub rozprowadzane w gruncie. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do suszenia melasowanych wysłodków buraczanych w branży cukrowniczej.  
 

Ekonomia 

Patrz również punkt 4.7.7.1.5. 
 

Suszenie parą za pomocą suszarek fluidalnych i suszenie dwuetapowe dają praktycznie taką 

samą NPV (wartość bieżącą netto), podczas gdy metoda HTD jest tańsza o ok 6 %. Jednak gdy 

obliczenia obejmują dłuższy okres eksploatacji suszarek i turbiny gazowej, tj. 18 lat, NPV 

suszenia parą za pomocą suszarek fluidalnych (FBD) jest najniższa, i oznacza np. najniższe 

koszty. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Suszenie wysłodków daje paszę dla zwierząt, którą można przechowywać dłużej, niż 

pasze wilgotne. 
 

Przykładowe zakłady 

Taki system istnieje tylko w dwóch instalacjach. Jedną z nich jest instalacja eksperymentalna, 

a druga ma specyficzną konfigurację, tzn. została zbudowana jako alternatywa dla 

tradycyjnego obiegu spadającej wody.  
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 
4.7.7.1.4 Suszenie wysłodków buraczanych za pomocą pary 
 

Opis 

Suszenia odbywa się za pomocą przegrzanej pary. Jeśli para ma temperaturę 130° C, to 

zwiększa swoją objętość, a jej temperatura spada do 102 - 103º C przy ok 0,1 MPa poprzez 

wchłonięcie wody. Jeśli para ma 260º C przy około 2,6 MPa, to zwiększa swoją objętość, a 

temperatura spada do 148° C przy około 0,37 MPa. Do suszenia za pomocą pary można 

wykorzystać suszarki fluidalne (FBD).  
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone emisje pyłu i przykrego zapachu w porównaniu do HTD. Ponieważ nie 
używa się gazów odlotowych, nie ma emisji NOx. Kolejną zaletą jest mniejsze ogólne 
zużycie energii dla procesu suszenia w porównaniu z HTD i suszeniem dwuetapowym.  
Wytwarzana energia, np. w postaci pary, może być wykorzystana w procesie ekstrakcji 
cukru.  Suszenie wysłodków daje paszę dla zwierząt, którą można przechowywać dłużej 



 

 

niż pasze wilgotne. 
 
Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Wytwarzane są ścieki.  Do powietrza i wody uwalniane są również związki organiczne. 
 

Dane operacyjne 

Patrz również punkt 4.7.7.1.5. 
 

Zamknięta konstrukcja do suszenia za pomocą pary ma tę zaletę, że zmniejsza emisję 

gazów, np. pyłu i przykrego zapachu, chociaż potrzebne jest też uwolnienie gazów, by 

utrzymać transfer ciepła w suszarkach fluidalnych (FBD). Wiadomo, że stężenie 

cuchnących związków w gazach spalinowych z FBD jest od 5 do 50 razy wyższe niż w 

HTD. Wiadomo też, że można użyć kondensatorów do redukcji zapachów, ale technika ta 

nie jest opisana w niniejszym dokumencie.  
 

W przypadku suszarek parowych, woda jest usuwana z gazów spalinowych w wyniku 

skraplania. W procesie tym powstaje znaczna ilość kondensatu. Dane dotyczące suszenia 
parą za pomocą suszarek fluidalnych wskazują, że na tonę prasowanych wysłodków 

wytwarzane jest ok 0,6 – 0,7 tony kondensatu i związki organiczne odpowiadające 0,20 – 

0,25 kg Ogólnego Węgla Organicznego (OWO). 

 

Z analiz wynika, że ze względu na dużą ilość pary potrzebnej do procesu suszenia 

wysłodków buraczanych parą technika ta jest możliwa tylko w instalacjach, które 

prowadzą również rafinację cukru.  
 

Zastosowanie 

Nadaje się do suszenia wysłodków w branży cukrowniczej. Suszenie parą za pomocą 

suszarek fluidalnych ze zintegrowanym systemem parowym może być stosowane w 

nowych instalacjach do produkcji cukru. Istniejące już instalacje mogą wymagać pełnej 

rekonstrukcji systemów wytwarzania energii i systemów wymiany ciepła.  Ich 

modernizacja będzie wymagać rekonstrukcji układów wytwarzania pary i energii, w tym 

np. zmiany całego układu transferu ciepła w instalacji. 
 

Ekonomia 

Patrz również punkt 4.7.7.1.5. 
 

Suszenie parą za pomocą suszarek fluidalnych i suszenie dwuetapowe dają praktycznie 

taką samą NPV (wartość bieżącą netto), podczas gdy metoda HTD jest tańsza o około 6%. 

Jednak gdy obliczenia obejmują dłuższy okres eksploatacji suszarek i turbiny gazowej, tj. 

18 lat, NPV suszenia parą za pomocą suszarek fluidalnych (FBD) jest najniższa, i oznacza 

np. najniższe koszty. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Oszczędność kosztów i energii. Suszenie wysłodków daje paszę dla zwierząt, którą można 

przechowywać przez czas dłuższy niż pasze wilgotne. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w sześciu niemieckich instalacjach do produkcji cukru (zob. punkt 4.7.7.1.5). 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 

2002] 
 

 

 

4.7.7.1.5 Porównanie suszenia wysłodów buraczanych parą, wysoką temperaturą (HTD) 
i suszenia dwuetapowego 
 

Opis 

Przedstawiono tu analizę trzech niemieckich instalacji.  Pierwsza stosuje suszenie parą za 

pomocą suszarek fluidalnych (FBD) (zob. punkt 4.7.7.1.4). Druga stosuje HTD za 

pomocą obrotowej suszarki bębnowej (zob. punkt 4.7.7.1.2). Trzecia stosuje proces 



 

 

suszenia dwuetapowego (zob. punkt 4.7.7.1.3). 
 

Pierwsza instalacja stosuje suszenie parą za pomocą dwóch suszarek fluidalnych (FBD). Do 

wlotowej części suszarki dostarczana jest krajanka wychodząca z prasy. Dostarczana do 

suszarki para o ciśnieniu 25 bar pochodzi z turbiny kotłowni w instalacji do produkcji cukru. 

W wylotowej części suszarki melasowana krajanka jest przekazywana do układów granulacji i 

odzysku pary wodnej. Urządzenie dodające melasę do krajanki jest częścią suszarki. 
 

Na początku krajanka wychodząca z prasy jest podawana do suszarki fluidalnej za pomocą 

przenośników taśmowych i urządzeń dozujących. Krajanka przechodzi przez zawór celkowy i 

przenośnik ślimakowy do pierwszych z 16 komór rozmieszczonych wokół przegrzewacza. 

Wentylator, który jest jedyną ruchomą częścią w FBD poza zaworem celkowym, wdmuchuje 

parę, która została przegrzana przez parę z turbiny parowej, przez perforowane płyty 

podstawne i do komór. Dzięki temu krajanka jest zawieszona, co pozwala na jej łatwy 

transport. Odparowanie wody z krajanki zachodzi w tej FBD pod ciśnieniem 3 bar, przy 

temperaturze nasyconej pary równej około 135º C. 
 

Cięższe cząstki na niższym poziomie przechodzą przez otwarte ściany komór 1 do 16, a lżejsze 

są wywiewane w górę, do stożkowej części FBD i przechodzą przez pochyłe powierzchnie i 

prowadnice do komory 16. Krążąca para wodna przechodzi między łopatkami kierującymi do 

górnej części FBD, która ma postać cyklonu, by oddzielić cząsteczki kurzu. Kurz zbiera się na 

zewnętrznej ścianie cyklonu, gdzie zbierany jest przez wyrzutnik i kierowany do komory 16. Z 

komory 16 suchy materiał przechodzi przez przenośnik ślimakowy i zawór do cyklonu. Stąd 

sucha krajanka przechodzi przez kolejny zawór celkowy do przenośnika ślimakowego melasy, 

gdzie dodawana jest melasa. Krajanka wraca wtedy do granulatora przez kondycjonujący 

przenośnik ślimakowy. Para wychodząca z suszarki ma ciśnienie okołu 3 bar. 
 

Wysokość suszarki wynosi około 18 m; 7,1 m ma dolna część, i 10,4 m - górna część. Ciężar 

wynosi 320 t. Rysunek 4.69 pokazuje schemat FBD używanej do suszenia krajanki buraczanej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rysunek 4.69: Schematyczny wykres procesu suszenia za pomocą pary z wykorzystaniem suszarek 

fluidalnych do osuszania krajanki buraczanej 
 

Około 2/3 całkowitej ilości zużytej pary wykorzystywane jest w suszarkach, pod 

ciśnieniem 25 bar i przetworzone na parę technologiczną pod ciśnieniem 3 bar. Tak więc 



 

 

gradient ciśnienia lub entalpii z 25 bar do 3 bar nie może być wykorzystany, jak to się 

zwykle dzieje w fabrykach cukru, do generowania energii elektrycznej. Aby zaspokoić 

potrzeby własne instalacji, również te dotyczące dużego zużycia energii elektrycznej 

przez suszarki, należy znaleźć inne rozwiązanie niż tradycyjna przeciwprężna turbina 

parowa.  Jednym z wariantów jest wykorzystanie turbiny gazowej, zaprojektowanej tak, 

by spełniać największe wymagania dotyczące dodatkowej energii elektrycznej. Ponieważ 

turbina gazowa ma wysokie straty gazów spalinowych, zamontowana u wylotu gazów 

wytwornica pary (turbina parowa) jest zaprojektowana jako kocioł ciepła odpadowego, by 

wykorzystać energię cieplną ze spalin turbiny gazowej. Kocioł posiada dodatkowe 

urządzenie do zapalania oleju ciężkiego, ale ponieważ ma specjalny układ grzewczy 

wyposażony w specjalne palniki, nie przekracza limitów dotyczących gazów spalinowych 

zawartych w zezwoleniu na eksploatację, więc nie ma konieczności montowania urządzeń 

do oczyszczania gazów spalinowych. Rysunek 4.70 pokazuje elektrociepłownie oraz 

systemy parowe w instalacji produkującej cukier, gdzie krajanka jest suszona za pomocą 

pary. 

 
 

Rysunek 4.70: Elektrociepłownie oraz systemy parowe w instalacji produkującej 

cukier, gdzie krajanka jest suszona za pomocą pary 
 

 

Gorąca para, która wytwarza ciśnienie 85 bar i temperaturę 525° C, a jej maksymalne 

masowe natężenie przepływu wynosi 110 t/h, jest kierowana do przeciwprężnej turbiny 

parowej, zamontowanej u wylotu turbiny gazowej.  Turbina odprowadza systemem 

upustów niezbędną ilość pary pod ciśnieniem od 11 do 25 bar, podgrzewając suszarkę. 

Para uwolniona w suszarce z krajanki jest ponownie wykorzystana w stacji do 

odparowywania w procesie ekstrakcji cukru. Para zawierająca substancje organiczne, np. 

kwasy, przechodzi przez przetwornicę pary odpadowej, a następnie wykorzystywana jest 

do ogrzewania w pierwszym etapie w stacji odparowywania. Niedające się skroplić gazy, 

zawierzające pewną ilość pary wodnej, są uwalniane z przetwornicy pary do powietrza. 
 

W drugiej instalacji używa się metody suszenia w wysokiej temperaturze (HTD). 

Prasowane wysłodki są mieszane z melasą, a następnie osuszane we współprądowej 

suszarce bębnowej, wykorzystującej bezpośrednie ogrzewanie. Do suszenia stosuje się 



 

 

mieszaninę gazów odlotowych z pieca i gazów odlotowych z wytwornicy pary. Innym 

czynnikiem suszącym jest tzw. napływające czy chłodzące powietrze. Powietrze napływa 

do suszarki, ponieważ komora mieszająca i bęben obrotowy nie mogą być podobno 

całkowicie uszczelnione. Chłodzące powietrze, stanowiące około 20% objętości 

powietrza osuszającego, jest również niezbędne, aby był odpowiedni przepływ, 

umożliwiający transport suszonych cząstek. 
 

Schemat i dane dotyczące funkcjonowania metody HTD i zużycia energii są na rysunku 4.71. 

Elementy rysunku zostały ujednolicone i uproszczone, by umożliwić porównanie z 

pozostałymi dwiema metodami suszenia stosowanymi w dwóch innych instalacjach w studium 

przypadku. Jeśli wysłodki buraczane w fabryce o wydajności 10 000 t/dobę (417 t/h) były 

osuszane w instalacji, to około 46 t/h wody było odparowane w suszarce. Jak widać na rysunku 

4.71, gaz z pieca stanowi około 30% całkowitego przepływu gazu i około 84% wkładu energii. 
 
 

 
Rysunek 4.71: Suszenie wysłodków buraczanych w wysokiej temperaturze 
 

 

W trzeciej niemieckiej instalacji wysłodki buraczane są suszone metodą suszenia 

dwuetapowego. Wysłodki są najpierw osuszane w niskotemperaturowej suszarce taśmowej o 

działaniu przeciwprądowym. Osuszające powietrze w niskotemperaturowej suszarce jest 

ogrzewane parą, np. parą wodną, i skrapla się w stacjach do odparowania i krystalizacji w 

instalacji do produkcji cukru. W ten sposób można wykorzystać energię wtórną i zmniejszyć 

zużycie energii pierwotnej w HTD. Melasę dodaje się do wysłodków, a następnym etapem jest 

HTD, podobne do opisanego w poprzednim przykładzie. 
 

Schemat technologiczny suszenia dwuetapowego jest przedstawiony na Rysunku 4.72. 

Przedstawione dane są standaryzowane i odpowiadają fabryce o wydajności 10 000 t/dobę 

(417 t/h) przetwarzanych wysłodków buraczanych. Około 62% całkowitej ilości wody jest tu 

odparowane w etapie HTD. 

 
Korzyści dla środowiska 

Patrz punkty 4.7.7.1.2, 4.7.7.1.3 i 4.7.7.1.4. 



 

 

 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Patrz punkty 4.7.7.1.2, 4.7.7.1.3 i 4.7.7.1.4. 

 
Dane operacyjne 

Aby porównać zużycie energii w trzech przedstawionych powyżej przykładach instalacji, 

podstawowe dane z tych instalacji są standaryzowane, jak pokazano w tabeli 4.109. 
 
 
 

Tabela 4.109: Standaryzowane dane ogólne trzech przykładowych niemieckich instalacj 

 

Standaryzacja danych zakłada również całkowitą krystalizację zagęszczonego soku w 

kampanii przetwórstwa buraków. Ponadto zakłada się stosowanie następujących urządzeń 

technicznych: 

 generator pary na 85 bar i 525° C 

 odpowiadająca mu turbina przeciwprężna 

 ciśnienie wsteczne o wartości 3 bar do zasilania stacji do odparowywania, lub ciśnienie 

wsteczne 3 bar i ciśnienie upustu o wartości 25 bar do zasilania suszarki odparowującej 

 turbina gazowa do obniżenia dostaw energii elektrycznej podczas eksploatacji suszarki 

odparowującej 

 oczyszczalnia ścieków umożliwiająca przetworzenie kondensatu z pary 

wytworzonej przez suszarkę odparowującą. 

 

Tabela 4.110 przedstawia zapotrzebowanie na energię elektryczną i dane o wielkości produkcji 

w trzech opisanych instalacjach. Dla celów porównawczych przedstawiono tu również dane 

dla instalacji bez suszenia prasowanych wysłodków. 
 

 
Etap przetwórczy 

Jednostki Suszenie 

parą za 

pomocą 

suszarek 

fluidalnych 

(FBD) 

Suszenie w 

wysokiej 

temperaturze 

(HTD) 

Suszenie 

dwu- 

etapowe 

 

Instalacja 

bez 

suszenia 

Przetwarzanie buraków t/dobę 10 000 10 000 10 000 10 000 

Zapotrzebowanie stacji do odparowywania na 
parę 

t/h 83,33 83,33 83,33 83,33 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 
procesu suszenia 

MW 1,15 0,80 1,70 0 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
pozostałej części instalacji 

MW 10,40 10,40 10,40 10,40 

Całkowite zapotrzebowanie na energię MW 11,55 11,20 12,10 10,40 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 
procesu przetwarzania buraków na tonę buraków 

kWh/t 27,72 26,88 29,04 24,96 

Energia paliwa dla HTD MW 0 44,70 37,67 0 

Energia paliwa dla turbiny parowej MW 57,12 67,13 67,13 67,13 

Przetwórstwo buraków 10 000 t/dobę (417 t/h) 

Długość kampanii 90 dni/rok 

Masowe natężenie przepływu prasowanych 
wysłodków 

160 kg/tonę przetworzonych buraków = 66,7 t/h 

Zawartość suchej masy w prasowanych wysłodkach 31% 

Zawartość suchej masy w wysuszonych wysłodkach 90% 

Zapotrzebowanie na parę z cukrowni 200 kg/tonę przetworzonych buraków = 83,4 t/h 

Ciśnienie świeżej pary 85 bar 

Temperatura świeżej pary 52 º C 

Wartość cieplna paliwa 11,2 kWh/kg (40 195 kJ/kg) 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną cukrowni 
bez uwzględnienia procesu suszenia 

10,4 MW = 24,96 kWh/tonę przetworzonych buraków 



 

 

Energia paliwa dla turbiny gazowej MW 16,60 0 0 0 

Całkowita energia cieplna MW 73,72 111,83 104,80 67,13 

Produkcja energii elektrycznej przez turbinę 
parową 

MW 7,92 11,66 11,66 11,66 

Produkcja energii elektrycznej przez turbinę 
gazową 

MW 4,00 0 0 0 

Całkowita ilość wytworzonej energii 

elektrycznej 

MW 11,92 11,66 11,66 11,66 

Doprowadzona energia elektryczna MW 0 0 0,44 0 

Wytworzona energia elektryczna MW 0,37 0,46 0 1,26 

Tabela 4.110: Porównanie bilansów energetycznych trzech różnych rozwiązań do suszenia wysłodków 

buraczanych dla instalacji bez suszenia w Niemczech 

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię elektryczną, największe zużycie energii ma suszenie 

dwuetapowe, dalej suszenie parą za pomocą FBD, a następnie HTD, które ma najmniejsze zużycie 

energii. Porównując te dane do zapotrzebowania na energię instalacji bez suszenia, widać 

następujące dodatkowe zapotrzebowanie na energię dla poszczególnych technik: 

 HDT: 0,8 MW 

 suszenie parą za pomocą FBD: 1,15 MW 

 suszenie dwuetapowe: 1,7 MW 

 
Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię cieplną, największe zużycie energii ma HTD, dalej 

suszenie dwuetapowe, a następnie suszenie parą za pomocą FBD, które zużywa znacznie mniej 

energii. Porównując te dane do zapotrzebowania na energię cieplną instalacji bez suszenia, widać 

następujące dodatkowe zapotrzebowania na tę energię dla poszczególnych technik: 
 

 •   HTD: 44,7 MW 

 •   suszenie parą za pomocą FBD: 6,59 MW 

 •   suszenie dwuetapowe: 37,67 MW. 
 

Produkcja energii cieplnej nadającej się do przetworzenia na energię elektryczną jest następująca: 

najwięcej tej energii wytwarza metoda HTD, następnie suszenie dwuetapowe, a najmniej - suszenie 

parą za pomocą FBD. 
 

W suszeniu parą za pomocą FBD zaledwie 6,59 MW z całego zużycia energii cieplnej, 

wynoszącego 73,72 MW, wykorzystywane jest w procesie suszenia. Uwzględniając zastosowanie 

produkcji skojarzonej, bilans energii elektrycznej instalacji jest pozytywny, tzn. produkuje się o 

0,37 MW więcej energii, niż się zużywa. Jednak znaczna część pary wytworzonej przez turbinę 

przeciwprężną o ciśnieniu 27 bar nie nadaje się całkowicie do przetworzenia na energię 

elektryczną. 
 

W metodzie HTD do suszenia zużywa się 44,7 MW z całkowitego zużycia energii cieplnej, 

wynoszącego 111,83 MW. Zapotrzebowanie na energię cieplną dla procesu odparowania wody jest 

niskie i wynosi około 1,03 kWh/kg pary (3,7 MJ/kg). 
 

W suszeniu dwuetapowym 38% wody odparowuje w etapie LTD, ale potrzebne jest 9,7 razy 

więcej powietrza w tym etapie niż w etapie HTD. Etap LTD ma większe indywidualne 

zapotrzebowanie na energię. Zapotrzebowane na energię cieplną LTD, wynoszące 34 MW, 

odpowiada około 1,9 kWh indywidualnego zużycia energii na kilogram pary (7 MJ/kg), podczas 

gdy zapotrzebowanie wynoszące 41 MW w etapie HTD odpowiada około 1,4 kWh 

indywidualnego zużycia energii na kg pary (5,2 MJ/kg). 

 
Zastosowanie 

Patrz punkty 4.7.7.1.2, 4.7.7.1.3 i 4.7.7.1.4 

 
Ekonomika 

W tabeli 4.111 przedstawiono wybrane dane umożliwiające porównanie wykonalności trzech 

opisanych zakładów. Podane wartości mają zastosowanie tylko dla opisanych powyżej warunków. 

Ewentualne drobne różnice w dochodach z produktów ubocznych zostały pominięte. 

  



 

 

 Jednostka Suszenie 

parą za 

pomocą 

suszarek 

fluidalnych 

(FBD) 

Wysoka 

temperata 

(HTD) 

Suszenie 

dwuetapowe 

Instalacja bez 

suszarki 

Całkowite zapotrzebowanie na 
energię elektryczną 

MW 11,55 11,20 12,10 10,40 

Całkowite zapotrzebowanie na 
energię cieplną 

MW 73,72 111,83 104,80 67,13 

Całkowita ilość wytworzonej 
energii elektrycznej 

MW 11,48 11,66 11,66 11,66 

Doprowadzona energia elektryczna MW 0,07 0 0,44 0 

Wytworzona energia elektryczna MW 0 0,46 0 1,26 

Koszty paliwa EUR/h 1180 1789 1677 1074 

Koszty energii elektrycznej EUR/h 0 0 18,00 0 

Wytworzona energia elektryczna EUR/h -7,6 -9,4 0 -25,7 

Całkowity koszt energii EUR/h 1172 1780 1695 1048 

Koszty paliwa EUR 
000/rok 

2548 3865 3622 2320 

Koszty doprowadzenia energii 
elektrycznej 

EUR 
000/rok 

0 0 38,9 0 

Zysk z wyprodukowanej energii EUR 
000/rok 

-16,3 -20,3 0 -55,5 

Całkowity koszt energii EUR 

000/rok 

2532 3845 3661 2264 

Cena energii cieplnej = 16,00 EUR/MWh 
Cena energii elektrycznej = 40,90 EUR/MWh 

Długość kampanii = 2160 godziny/rok 

Koszt produkcji energii elektrycznej = 20,40 EUR/MWh 

Tabela 4.111: Porównanie kosztów energii dla różnych metod suszenia wysłodków 

 
Jeśli chodzi o ciśnienie i temperaturę, standardowe warunki to odpowiednio 85 bar i 525º C. W 

wielu instalacjach produkcja skojarzona daje niższe ciśnienie pary, np. 40 do 60 bar. W takich 

przypadkach nie należy spodziewać się powyższych oszczędności. 
 

Ponadto bilans energii elektrycznej równy zero można osiągnąć w instalacji z suszarką 

odparowującą, jeśli działa również turbina gazowa. Dołączona turbina parowa musi 

wykorzystywać gazy spalinowe z turbiny gazowej. Jeśli nie ma turbiny gazowej, to zamiast 

wytworzenia 0,37 MW energii elektrycznej trzeba dostarczyć 3,63 MW. Koszt zużycia tej 

energii wynosi 2,9 mln euro rocznie. A zatem oszczędności zmniejszyłyby się do 0,95 mln 

euro rocznie. 
 

Opary z suszarek są skraplane, a kondensat wymaga oczyszczenia. Jeśli istniejąca 

oczyszczalnia nie wystarcza, by oczyścić wytworzoną ilość kondensatu, potrzebne są 

dodatkowe moce produkcyjne. Należy jednak pamiętać, że koszty oczyszczania ścieków i 

innych związanych z tym inwestycji nie zostały uwzględnione w powyższych obliczeniach. 
 

Podsumowując powyższą tabelę, koszty energii są najniższe dla suszenia parą za pomocą FBD, 

następnie dla suszenia dwuetapowego, a najwyższe koszty związane są z suszeniem HTD. 

Jednak ogólnie koszty inwestycji są najwyższe dla suszenia parą za pomocą FBD, a najniższe - 

dla HTD. 
 

Istnieje kilka metod oszacowania kosztów. Jedną z nich jest do obliczenie wartości bieżącej netto 

(NPV). NPV jest to wartość inwestycji wyrażona jako suma zdyskontowanych przyszłych 

płatności pomniejszona o bieżący koszt inwestycji: 

 

 

 



 

 

  

 

Gdzie: 

NPV = wartość bieżąca netto 

dochód = dochód netto, który może mieć wartość ujemną po odliczeniu wszystkich 

kosztów  

r= stopa dyskonta (odsetek w % / 100) 

i = rok 

n = okres realizacji planu w latach 

 

Tabela 4.112 przedstawia porównanie wydatków wyrażonych jako NPV dla trzech technik. 
 

  Suszenie parą za 

pomocą FBD 

Suszenie 

HTD 

Suszenie dwuetapowe 

Koszty inwestycji w 
mln EUR 

   
Suszarka 16 10 13 

Turbina gazowa 4   
Razem 20 10 13 

Koszty operacyjne w 
mln EUR 

   
Energia -2,5 -3,8 -3,7 

Inne -0,6 -0,4 -0,5 

Razem -3,1 -4,2 -4,2 

Okres eksploatacji instalacji = 10 lat 

Stopa dyskonta, r = 0,08 

Wartość bieżąca netto 

(NPV) 

w 
mln EUR 

-40,9 -38,4 -40,7 

 

Tabela 4.112: Porównanie wydatków wyrażonych jako wartość bieżąca netto (NPV) 

 

Suszenie parą za pomocą suszarek fluidalnych i suszenie dwuetapowe dają praktycznie taką 

samą NPV, podczas gdy metoda HTD jest tańsza o około 6%. Jednak gdy obliczenia obejmują 

dłuższy okres eksploatacji suszarek i turbiny gazowej, tj. 18 lat, NPV suszenia parą za pomocą 

suszarek fluidalnych (FBD) jest najniższa, i oznacza np. najniższe koszty. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

4.7.7.2 Zmniejszenie ilości ziemi spławiakowej w cukrowniach 
 

Opis 

Wraz z dostawą buraków do cukrowni dostarczane są duże ilości ziemi, żwiru i kamieni. Na 

pozbycie się tego niechcianego materiału przeznaczane są duże ilości zasobów, np. energii i 

wody. Projekt “czyste buraki” na który składają się rozwiązania techniczne, ekonomiczne i 

hodowlane, może zmniejszyć ilość ziemi dostarczanej z burakami do instalacji, która po 

czyszczeniu buraków staje się odpadem – ziemią spławiakową (w terminologii angielskiej – tara 

ziemi). 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia energii i wody. 
 

Dane operacyjne 

Przykładowa, szwedzka instalacja do przetwórstwa buraków koncentruje się na 

zmniejszeniu tary ziemi od początku lat 80-tych XX wieku. Dzięki projektowi "czyste 

buraki" udało się zmniejszyć ilość ziemi spławiakowej o 150 000 ton. W Danii ta liczba 

jest nawet większa z uwagi na większy areał uprawy buraków. Obecne poziomy tary 

ziemi to zaledwie 50% typowego poziomu sprzed 10 lat. 
 

Ponadto w Szwecji i Danii istnieje specjalny system premii, zachęcający do zbiorów przy 

ładnej pogodzie i promujący optymalne wykorzystanie kombajnów. Testy prowadzone w 
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przykładowej instalacji wskazują, że przy odpowiednim użytkowaniu kombajnów można 

osiągnąć tarę ziemi równą 5% (czyli 95% czystość) w niemal każdych warunkach 

pogodowych. Rysunek 4.73 przedstawia zmniejszenie tary ziemi w Szwecji 
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Rysunek 4.73: Zmniejszenie tary ziemi w Szwecji 
 

Równolegle do tych prac instalacje prowadzą prace nad poprawą kształtu buraka 

cukrowego tak, by mniej ziemi przyklejało się do bulw. Hodowcy wykorzystujący 

tradycyjne techniki hodowlane koncentrują się na rowku w bulwie buraka, która sprawia 

największe trudności podczas mycia. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do branży produkcji cukru. 
 

Ekonomia 

Ograniczenie kosztów wody oraz energii. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów wody oraz energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Producenci cukru w Szwecji i Danii. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 

2002] 
 

4.7.7.3 Ponowne wykorzystanie wody/ścieków z buraków cukrowych 
 

Opis 

W przetwórstwie buraków cukrowych jednym z głównych źródeł ścieków jest tzw. woda 

spławiakowa używana do transportu i czyszczenia buraków w początkowych fazach procesu. 

Woda spływowa może być wykorzystana około 20 razy zanim zostanie wymieniona. 

Ostatecznym celem w zakresie zużycia wody transportującej jest całkowity brak czerpania 

świeżej wody z zewnętrznych źródeł. 
 

W wielu zakładach woda transportująca jest ponownie wykorzystywana w rozległych 

obwodach, zwykle bezpośrednio po jej oczyszczeniu w osadnikach. Ze względu na tworzenie 

się kwaśnych związków organicznych w wodzie spławiakowej od dawna praktykuje się 

korektę jej pH, zazwyczaj przy pomocy wapna. Jednak w instalacjach z biologicznym 

oczyszczaniem ścieków nie ma już potrzeby poprawy pH. Jeśli uważa się, by zminimalizować 

uszkodzenia buraków w trakcie transportu, wycieki cukru do wody transportującej są również 

mniejsze, co zmniejsza poziom ChZT i intensywność oczyszczania ścieków przed ponownym 

wykorzystaniem. 
 

Według informacji z zakładów, w większości przypadków możliwe jest (o ile wystarczająca 

jest pojemność magazynowa) zatrzymanie w zakładzie wystarczającej ilości wody z kampanii 

produkcyjnej z poprzedniego roku do rozpoczęcia nowej kampanii. Dzięki temu nie ma 

potrzeby czerpania wody z rzeki lub źródeł podziemnych. Nadwyżki wody, które nie mogą być 



 

 

wykorzystane w kolejnej kampanii, odprowadzane są do spływu prowadzącego do cieku 

wodnego. Niektóre instalacje rozprowadzają mieszankę ziemi i wody w gruncie (zob. punkt 

4.1.6). 
 

Kondensat otrzymany w operacji parowania i krystalizacji jest częściowo wykorzystywany 

jako woda technologiczna w kilku etapach procesu, w tym do mycia buraków. Kondensat 

można również uważać za źródło niskiej jakości wody. Wiadomo np. że w rafineriach cukru 

można uzyskać bardzo wysoką wydajność wody, zużywając całą ilość czerpanej, świeżej wody 

w procesach technologicznych, i poddając recyklingowi cały wytworzony kondensat. Burak 

cukrowy w 75% składa się z wody, a proces ekstrakcji, z definicji, ma na celu uwolnienie 

dużych ilości tej wody. Około połowa tej wody jest utracona wskutek parowania, lub włączona 

do różnych strumieni produktów. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie 

wody. 
 

Dane operacyjne 

W nowoczesnych cukrowniach zużycie świeżej wody wynosi obecnie 0,25 – 0,4 m3  na tonę 

przetworzonych buraków. W nowych zakładach możliwe jest uzyskanie poziomów zużycia 

równych 0,1 m3 na tonę przetworzonych buraków. 
 

Zastosowanie 

Cukier z buraków cukrowych nadaje się do zastosowania w instalacjach produkujących 

cukier z buraków cukrowych. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zmniejszone zużycie wody. 
 

Przykładowe zakłady 

Zastosowane w instalacjach produkujących cukier z buraków cukrowych. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 61, CEFS, 2001, 

134, AWARENET, 2002] 
 

4.7.8 Kawa 
 

4.7.8.1 Ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego w produkcji kawy 
 

Opis 

Proces produkcji kawy rozpuszczalnej jest procesem energochłonnym (opis produkcji 

kawy rozpuszczalnej przedstawiono w punkcie 2.2.13.2). Ciepło odpadowe, np. 

pochodzące z urządzenia do ekstrakcji i sprężarek powietrza, może zostać ponownie 

wykorzystane podczas produkcji, np. do ekstrakcji lub jako źródło ogrzewania, np. w 

biurach i magazynach. Do standardowej procedury wykorzystania ciepła odpadowego 

należy recyrkulacja części strumieni spalin w instalacji np. w suszeniu rozpyłowym, np. 

za pomocą przeciwprądowych wymienników ciepła, oraz w paleniu kawy. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie energii; np. ciepło jest ponownie wykorzystane. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowej instalacji w Niemczech gorący, płynny ekstrakt kawy wytworzony 

podczas ekstrakcji przepompowuje się przez wymienniki ciepła, które przechwytują 

ciepło z kawy, jednocześnie podgrzewając wodę technologiczną potrzebną do ekstrakcji. 

Ponadto do ogrzewania pomieszczeń biurowych i socjalnych używa się ciepła 

odpadowego z produkcji.  Również ciepło odpadowe ze sprężarek powietrza jest 

wykorzystywane do ogrzewania hal magazynowych. 
 

Zastosowanie 

Ciepło odpadowe niskiego stopnia jest często powtórnie wykorzystywane w sektorze 



 

 

spożywczym. 
 

Ekonomia 

Ograniczenie kosztów energii. 
 

Przykładowe zakłady 

Jedna przykładowa instalacja w Niemczech. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 

 

4.7.8.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery z procesu 
zbrylania podczas produkcji kawy rozpuszczalnej 

Proces produkcji kawy rozpuszczalnej opisany jest w punkcie 2.2.13.2. 

Opis 

Podczas produkcji kawy rozpuszczalnej, już po wysuszeniu, partia produktu końcowego 
jest transportowana do zbrylania. Podczas zbrylania powstaje dość dużo pyłu, który w 
większości jest recyrkulowany. Układy filtrów włókiennych w dalszej części instalacji 
(zob. punkt 4.4.3.7) zatrzymują cząsteczki pyłu, by nie dostały się do wywiewanego 
powietrza. 
 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone emisje pyłu. 
 

Dane operacyjne 

Filtry tkaninowe są bardzo skuteczne. Według informacji z zakładu, zawartość pyłu w 

wywiewanym powietrzu wynosi ok <1 mg/Nm³. 
 
 

Przykładowe zakłady 

Jedna przykładowa instalacja w Niemczech. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

4.7.8.3 Biofiltry używane w przetwórstwie kawy 

Więcej informacji na temat tej techniki podano w punkcie 4.4.3.10.1. 

Opis 
W przykładowej instalacji biofiltry stosuje się w celu zapobiegania emisji przykrego zapachu z 

zakładu przetwórstwa kawy. Powietrze z palarni kawy zanieczyszczone jest głównie przez 
dwutlenek węgla, pył i formaldehyd. Skład zanieczyszczeń zależy od składu surowej kawy, 

stopnia palenia i resztkowej zawartości wilgoci. Główne operacje, podczas których może 
dochodzić do emisji pyłu to: wstępne podgrzewanie komory do palenia kawy, palenie, wstępne 

schłodzenie produktu drobno rozpyloną wodą, suszenie produktu, opróżnianie komory do 
palenia kawy oraz jej schładzanie. Podczas chłodzenia powietrzem powstają znaczne ilości 

powietrza, które wymagają oczyszczenia. 
 
W instalacji komora do mielenia kawy i komora próżniowa pracują przy wymuszonej 
wentylacji. Emisje CO2 i pozostałych, niespalonych węglowodorów są więc łatwo 
przechwytywane w systemie zamkniętym. W przykładowej instalacji 8600 m3 powietrza na 
godzinę jest oczyszczane w biofiltrze, w jego powiększonych modułach. Biofiltr składa się z 
nawilżacza przeciwprądowego wyposażonego w materiał opakowaniowy z polietylenu 
Materiał filtra stanowi ściółka z kompostowanej, rozdrobnionej kory drzewnej. Moduły filtra 
mają cylindryczny kształt, są wykonane ze stali nierdzewnej i mają całkowitą objętość równą 
198 m3. Do filtra dołączony jest również wentylator promieniowy o mocy 15 kW i panel 
sterowania. Metr sześcienny materiału filtracyjnego może oczyszczać nawet 43,5 m3 

wywiewanego powietrza. Przy tym obciążeniu nie wykryto żadnych emisji zapachów. 



 

 

Zapach kawy odczuwa się jednak już przy stężeniu 3,5 OU/m3.  

Korzyści dla środowiska 

Emisje zapachów są całkowicie wyeliminowane. 

 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Usuwanie materiału filtracyjnego. Wykorzystany materiał filtra jest kompostowany w celu 

zmniejszenia zanieczyszczenia organicznego, a następnie rozrzucony w gruncie. Skondensowaną 

wodę poddaje się recyklingowi, w przeciwnym razie wymaga ona oczyszczenia. 
 

Dane operacyjne 

Metr sześcienny materiału filtracyjnego może oczyszczać nawet 43,5 m3
 wywiewanego powietrza. 

Przy tym obciążeniu i po oczyszczeniu nie wykrywa się żadnych emisji zapachów. Brak jest 

danych na temat innych poziomów emisji. 
 
Ekonomia 

Cena całego systemu wyniosła 63 480 euro (Niemcy 2001). 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 170, InfoMil, 2001] 
 

 

4.7.8.4 Palenie kawy 
 

Surowa kawa jest palona w sposób ciągły lub okresowy. Podczas palenia nie wytwarza się 

żadnych ścieków. Skórki ziaren kawy powstałe po procesie palenia, stanowiące do 2% masy w 

zależności od typu kawy, zużywane są jako paliwo do spalania lub kompostowane. 
 

W piecu działającym okresowo kawa jest poddawana fluidyzacji oraz  jest podgrzewana do 

temperatury palenia gorącym powietrzem wpływającym stycznie.  Proces palenia kończy się 

wlaniem wody do komory prażalniczej. Kawę wylewa się następnie do chłodziarki. Skórka 

złuszczająca się z ziarna kawy podczas palenia nie dostaje się do cyklonu komory prażalniczej. 

Powietrze jest ponownie skierowane do pieca grzewczego. Nadmiar powietrza jest najpierw 

oczyszczany, a następnie uwalniany do środowiska. Cykl palenia trwa 1 – 5,5 minut. Ponowne 

wypełnienie komory prażalniczej surową kawą ma miejsce dopiero po zakończeniu palenia, lub 

ewentualnie po opróżnieniu komory. Zużycie wody wynikające z nagłego przerwania procesu 

palenia stanowi od 10 do 15 % masy surowej kawy. 
 

Piece działające okresowo dają szeroki wybór sposobów palenia, co umożliwia przetwarzanie 

różnych typów surowej kawy i osiąganie różnych stopni palenia. Na przykład w instalacji w 

Niemczech stosuje się piec do palenia o wydajności do 4000 kg / h. Ten typ pieca jest szczególnie 

odpowiedni w palarniach stosujących różne typy kawy, mające wysokie wymagania co do jakości 

i wielką produkcję. Układ pieca działającego okresowo przedstawiony jest na rysunku 4.74. 



 

 

 
 
R1 = Komora prażalnicza 
R2 = Chłodziarka 
D3 = Katalizator palnika 
X6 = Dopływ powietrza - 

katalizator palnika 
B3 = Podajnik do pieca 
V9 = Wentylator dopływu 

powietrza chłodzącego 
Y1 = Gazy spalinowe- komora 

prażalnicza 
B7 = Pojemnik odbiorczy 
F1 = Cyklon komory prażalniczej 
C1 – Katalizator 

D1= Palnik 
D2 = Piec grzewczy 
X3 = Dopływ powietrza - 
chłodziarka 
B2 = Prowadnica leja 
V6 = Wentylator gazów 

spalinowych z komory 

prażalniczej 
B5 = Pojemnik załadowczy 
B6 = Przenośnik kubełkowy 

pionowy 
B8 = Zbiornik wagowy 
F2 = Cyklon chłodziarki-

odkamieniarki F12 = Zawór 

celkowy 

X1 = Dopływ powietrza - komora prażalnicza 
X2 = Dopływ powietrza - palnik 
B1 = Lej wsadowy 
V5 = Wentylator dopływu powietrza do komory prażalniczej 
B4 = Klapa podajnika 
V10 = Wentylator gazów odlotowych z chłodziarki 
Y2/Y4 = Ujście gazów odlotowych - chłodziarka/odkamieniarka 
B9 ■ Odkamieniarka 
F4 = Przepona bezpieczeństwa 
F13 = Zawór celkowy 

Rysunek 4.74: Prażalnik działający okresowo stosowany w niemieckiej palarni kawy 

[65, Niemcy, 2002] 

 

W prażalniku ciągłym surowa kawa jest dostarczana bez przerwy, a palenie i chłodzenie 

odbywa się w sposób ciągły, w miarę, jak kawa przechodzi przez prażalnik. Kawa 

przechodzi przez bęben prażalniczy, podzielony na małe komórki mieszczące niewielkie 

partie materiału. Dzięki ruchowi bębna i wtryskowi gorącego powietrza kawa jest 

mieszana.  Ponieważ palenie odbywa się maleńkimi partiami, nie jest możliwa wymiana 

produktu bez przerwania procesu palenia. Pył i skórki są usuwane przy użyciu cyklonu. 

Prażalniki ciągłe są szczególnie polecane w palarniach przetwarzających tylko kilka 

typów kawy, a palenie odbywa się w ciągłej, wieloetapowej operacji.  
 
Według podanych informacji, w Niemczech prażalniki ciągłe mogą przetworzyć do 4000 

kg kawy/h, a czas palenia wynosi około ośmiu minut.  Układ prażalnika ciągłego 

przedstawiono na rysunku 4.75. 
 



 

 

 
R1 = komora prażalnicza 
R2 = komora chłodząca 
F 4  = Przepona bezpieczeństwa 
F1Z ■ Zawór celkowy 
B1 = Stacja wsadowa 
V2 = Wentylator gazów 

spalinowych 
V4 = Wtórny wentylator gazów 

spalinowych 
D 2  = Piec grzewczy 

F1 = Separator  

F2 = Cyklon chłodziarki  

X3 = Dopływ powietrza - 

chłodziarka  

F13 = Pojemnik odbiorczy  

Y 2  = Ujście gazów odlotowych - 

chłodziarka  

C1 = Katalizator  

D1 ■ Palnik 
V10 = Wentylator gazów 

odlotowych z chłodziarki 

X1 = Dopływ powietrza - komora 
prażalnicza  
X 2 =  Dopływ powietrza - palnik 

 A1 = Układ dysz  
Yi = Ujście gazów spalinowych - 
komora prażalnicza 
 V1 = Wentylator dopływu 
powietrza do komory prażalniczej  
V3 = Wentylator wtórnego dopływu 
powietrza V9 = Wentylator 
dopływu powietrza chłodzącego 

 

Rysunek 4.75: Ciągły proces palenia kawy w niemieckim przedsiębiorstwie [65, Niemcy, 2002] 
 

 
4.7.8.4.1 Recyrkulacja powietrza w czasie palenia kawy 
 

Opis 

Mówiąc o doprowadzaniu palącego powietrza, można wyróżnić urządzenia z recyrkulacją 

palącego powietrza i bez recyrkulacji. Prażalniki z recyrkulacją zużywają mniej energii i 

wytwarzają mniejsze ilości spalin, które trzeba oczyszczać. 
 

Korzyści dla środowiska 

Prażalniki z recyrkulacją zużywają mniej energii i wytwarzają mniejsze ilości spalin, które 

wymagają oczyszczania, niż prażalniki bez recyrkulacji. 
 

Dane 

operacyjne 

Prażalniki z recyrkulacją zużywają do 25% mniej energii niż prażalniki bez recyrkulacji. 

Tabela 4.113 przedstawia stężenie masowe pyłu z prażalników z recyrkulacją powietrza i bez 

recyrkulacji. 
 

 Stężenie pyłu po przejściu przez cyklon 

(mg/Nm
3
) 

Prażalnik z recyrkulacją 20 – 150 

Prażalnik bez recyrkulacji 200 – 400 
 

Tabela 4.113: Stężenie masowe pyłu po przejściu przez cyklon 
 



 

 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich instalacjach palenia kawy. 
 

Ekonomia 

Ograniczenie kosztów energii i oczyszczania gazów. 
 

Przykładowe zakłady 

W porównaniu do prażalników bez recyrkulacji, prażalniki z recyrkulacją są stosowane głównie 

w niemieckim sektorze kawy. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 
4.7.8.4.2 Chłodzenie kawy palonej mgłą wodną 
 

Opis 

Drobno rozpylona woda jest wprowadzana do komory w celu schłodzenia produktu. Gdy 

aerozol powietrze-woda styka się z gorącą, paloną kawą, kropelki wody odparowują. 
 

Korzyści dla środowiska 

Mniejsze zanieczyszczenie powietrza i zużycie energii w porównaniu z chłodzeniem 

powietrzem.  
 

Dane operacyjne 

W przeciwieństwie do chłodzenia powietrzem, w chłodzeniu mgłą wodną zużywa się 

znacznie mniejsze ilości powietrza, więc powstaje mniej gazów odlotowych, które trzeba 

oczyszczać, oraz zmniejszone są emisje zapachu.  Tabela 4.114 przedstawia skład gazów 

odlotowych z procesu chłodzenia powietrzem przed oczyszczeniem, pokazujący wyższe 

poziomy zanieczyszczeń niż w chłodzeniu mgłą wodną. Zużywa się też mniej energii w 

porównaniu z chłodzeniem powietrzem (zob. Tabela 4.115). Podczas tego procesu nie 

powstają ścieki. 
 

Temperatura gazów 

odpadowych (ºC) 

40 

Ilość gazów odpadowych 

(m3/kg)* 
2 – 7,5 

Emisje OWO (mg/Nm
3
) 20 

Emisje pyłów (mg/Nm
3
) 75 

*10 % obj. gazu palącego 
 

Tabela 4.114: Skład gazów odlotowych z procesu chłodzenia powietrzem przed oczyszczeniem 
 

 

Emisje gazów powstałych przy chłodzeniu mgłą wodną są eliminowane przez system 

oczyszczania gazów odpadowych z palenia kawy. 
 

Zastosowanie 

Schłodzona kawa opuszcza komorę prażalniczą w temperaturze około 60º C, która nie jest 
optymalna dla kawy mielonej. W przypadku niektórych gatunków temperatura wyjściowa 

60º C daje dobry smak, ale w większości przypadków tak nie jest.  Ponad 90% rynku 

kawy palonej w Europie stanowi rynek kawy mielonej.  A zatem ten system chłodzenia 

może być stosowany tylko w niektórych okolicznościach. System ten wykorzystuje się 

głównie na gęsto zabudowanych terenach mieszkalnych. 
 

Ekonomia 

Mniejsze koszty energii i oczyszczania gazów odpadowych w porównaniu z chłodzeniem 

powietrzem. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowany w niemieckiej branży kawy. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 186, CIAA-EUCA, 2003] 
 
 



 

 

4.7.8.4.3  Katalityczne utlenianie gazów odlotowych po paleniu kawy 
 

Opis 

Nowo wybudowana, ogromna niemiecka instalacja do palenia kawy, która posłuży jako 

przykład i nazywana tu będzie Zakład A, stosuje prażalniki z recyrkulacją (zob. punkt 

4.7.8.4.1), zarówno ciągłe, jak i działające okresowo. Zakład A posiada moc produkcyjną 

około 12 000 ton rocznie, i pracuje na dwie zmiany. Palenie, przechowywanie i transport 

palonej czy mielonej kawy odbywa się w obojętnych warunkach, tj. przy niskim stężeniu tlenu. 

Aby osiągnąć niskie stężenie tlenu w powietrzu, na kilogram palonej kawy dodaje się około 2 l 

tlenku węgla, przechwyconego w czasie mielenia. Dzięki temu zachodzi pneumatyczny 

transport kontenerów z paloną i mieloną kawą. Rurociągi i kontenery powinny być szczelne, 

by zatrzymać uwalniający się gaz w układzie. Gazy odpadowe są oczyszczane metodą 

katalitycznego spalania. 
 

Zakład B jest kolejną, ogromną, przykładową instalacją do palenia kawy, gdzie produkuje się 

wyłącznie kawę zamykaną próżniowo w 500-gramowych opakowaniach.  Roczna zdolność 

produkcyjna wynosi 44 500 ton palonej kawy podczas 3 900 godzin eksploatacji zakładu, a 

średnia produkcja dzienna to 140 ton palonej kawy w systemie dwuzmianowym. W zakładzie 

czynnych jest pięć linii palenia kawy, o łącznej wydajności 13 640 kg kawy na godzinę. 

Układy do palenia kawy składają się działających okresowo prażalników z recyrkulacją (zob. 

punkt 4.7.8.4.1) o wydajności ok 2200 kg/h, oraz prażalników chłodzonych mgłą wodną (zob. 

punkt 4.7.8.4.2) o pojemności około     3080 kg/h. Gazy odpadowe są oczyszczane metodą 

katalitycznego spalania, dzięki czemu w znacznym stopniu wyeliminowane są emisje 

zapachów. Dwutlenek węgla z układów mielenia kawy jest gromadzony i wykorzystywany 

jako gaz chroniący mieloną kawę przed tlenem, zanim zostanie ona zapakowana próżniowo.  
 

Korzyści dla środowiska 

Zob. punkt  4.4.3.11.3. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zob. punkt 4.4.3.11.3. 
 

Dane operacyjne 

Tabela 4.115 przedstawia porównanie poziomów zużycia i emisji różnych procesów palenia 

kawy. 
 

Poziomy zużycia 

i emisji 

Jednostka1 Poziomy 

emisji z 

prażalnika2 

przed 

oczyszczeniem 

gazów 

odpadowych 

Zakład A 

Partia z 

recyrkulacją 

i 

chłodzeniem 

powietrzem 

Zakład A 

Prażenie 

ciągłe, z 

recyrkulacją 

i chłodzeniem 

powietrzem 

Zakład B 

Partia z 

recyrkulacją i 

chłodzeniem 

mgłą wodną 

(dane z 2001 r) 

Całkowite zużycie wody l/t    169,2 

Zużycie wody w procesie 
palenia 

 
l/t 

    
130 

Zużycie wody w 

układzie chłodzącym 

 
l/t 

    
200 

Zużycie oleju grzewczego l/t    42,04 

Całkowite zużycie energii kWh/t  490 470 115,21 

Zużycie energii w 
procesie palenia 

 
kWh/t 

    
49,6 

Zużycie energii 

w procesie 

pakowania 

 
kWh/t 

    
19,6 

Zużycie energii w 

procesie mielenia 

 
kWh/t 

    
19,6 

Emisje hałasu z prażalnika  
dB(A) 

  
75 

 
75 

 
75 

Emisje hałasu z 

wentylatorów 

 
dB(A) 

  
96 

 
96 

 



 

 

Odpady odprowadzone do 
kompostowania po ich 
granulacji, np. skórki z 
ziaren kawy 

 
 

 
kg/t 

 
 

 
5 – 10* 

   
 

 
2,5 

Wszystkie poniższe poziomy emisji do powietrza zostały zmierzone po katalitycznym spaleniu oprócz2 

Emisje pyłów mg/Nm
3  <20 <50  

Ilość pyłu kg/h  0,1 0,018 – 0,275  
emisje OWO (stężenie) mg/Nm

3 10 000 <50 <50 3,8 – 29,2 

kg/t    0,00963 

emisje OWO (ilość) kg/h  0,25 0,018 – 0,275  
Emisje zapachów3 

Zapach kawy wciąż jest 
odczuwalny już przy stężeniu 3,5 

OU/m3. 

 

OU/Nm
3 

 
150 000 

   
577 – 1138 

GE/Nm
3 300 000   1155 – 2276 

Dwutlenek węgla (CO2) V/V 1 – 3    
Tlenek węgla (CO) mg/Nm

3 500 – 3000    
1w przeliczeniu na jednostkę surowej kawy 
2nie określono typu prażalnika (działający okresowo czy w sposób ciągły) 

3zgodnie z wytycznymi VDI (Zrzeszenia Inżynierów Niemieckich) 3881 – arkusz 1 to 4 

*25 l/kg, wielkość cząstek >100 ag 
 

Tabela 4.115: Porównanie poziomów zużycia i emisji różnych procesów palenia kawy 
 

 

Ekonomia 

W zakładzie B inwestycje na redukcję emisji podczas procesu palenia stanowiły około 5 

do 10 % wszystkich inwestycji dotyczących linii palenia i pakowania, z wyłączeniem 

inwestycji dotyczących elementów konstrukcyjnych.  
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 170, InfoMil, 2001] 
 

4.7.8.4.4 Biofiltry używane w przetwórstwie kawy 

Więcej informacji na temat tej techniki podano w punkcie 

4.4.3.10.1. Opis 
W przykładowej instalacji biofiltry stosuje się w celu zapobiegania emisji przykrego zapachu z 

zakładu przetwórstwa kawy. Powietrze z palarni kawy zanieczyszczone jest głównie przez 
dwutlenek węgla, pył i formaldehyd. Skład zanieczyszczeń zależy od składu surowej kawy, 

stopnia palenia i resztkowej zawartości wilgoci. Główne operacje, podczas których może 
dochodzić do emisji pyłu to: wstępne podgrzewanie komory do palenia kawy, palenie, wstępne 

schłodzenie produktu drobno rozpyloną wodą, suszenie produktu, opróżnianie komory do 
palenia kawy oraz jej schładzanie. Podczas chłodzenia powietrzem powstają znaczne ilości 

powietrza, które wymagają oczyszczenia. 
 
W instalacji komora do mielenia kawy i komora próżniowa pracują przy wymuszonej 
wentylacji. Emisje CO2 i pozostałych, niespalonych węglowodorów są więc łatwo 
przechwytywane w systemie zamkniętym. W przykładowej instalacji 8600 m3 powietrza na 
godzinę jest oczyszczane w biofiltrze, w jego powiększonych modułach. Biofiltr składa się z 
nawilżacza przeciwprądowego wyposażonego w wypełnienie z polietylenu.  Materiał filtra to 
kompostowana rozdrobniona kora drzewna Moduły filtra mają cylindryczny kształt, są 
wykonane ze stali nierdzewnej i mają całkowitą objętość równą 198 m

3
. Do filtra dołączony 

jest również wentylator promieniowy o mocy 15 kW i panel sterowania. Metr sześcienny 
materiału filtracyjnego może oczyszczać nawet 43,5 m3

 wywiewanego powietrza. Przy tym 
obciążeniu nie wykryto żadnych emisji zapachów. 

Zapach kawy odczuwa się jednak już przy stężeniu 3,5 OU/m
3
.  

Korzyści dla środowiska 

Emisje zapachów są całkowicie wyeliminowane. 
 
 



 

 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Usuwanie materiału filtracyjnego. Wykorzystany materiał filtra jest kompostowany w celu 

zmniejszenia zanieczyszczenia organicznego, a następnie rozrzucony w gruncie. 

Skondensowaną wodę poddaje się recyklingowi, w przeciwnym razie wymaga ona 

oczyszczenia. 
 

Dane operacyjne 

Metr sześcienny materiału filtracyjnego może oczyszczać nawet 43,5 m3
 wywiewanego 

powietrza. Przy tym obciążeniu i po oczyszczeniu nie wykrywa się żadnych emisji zapachów. 

Brak jest danych na temat innych poziomów emisji. 
 
Ekonomia 

Koszt całego systemu wyniósł 63 480 euro (Niemcy 2001). 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 170, InfoMil, 2001] 

 

 

4.7.9 Napoje 
 

4.7.9.1 Segregacja odpadów w celu optymalizacji użycia, 
ponownego wykorzystania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania (oraz 
minimalizacji zużycia wody i stopnia zanieczyszczenia ścieków) 

Technika ta jest opisana w punkcie 4.1.7.6. 

Znane przykłady zastosowania techniki 

Prawdopodobnie istnieje wiele innych możliwości zastosowania tej techniki w sektorze 
spożywczym.  
 

 • klarowanie wymaga dodania środków klarujących.  Według podanych informacji 

osady z procesu klarowania są oddzielane przez wirowanie lub filtrację. 

 • podczas fermentacji alkoholowej osady oddziela się od wina (podczas ściągania) co 

trzy - cztery miesiące i zbiera zamiast odprowadzać je do oczyszczalni ścieków.  

 • Przed butelkowaniem wino przechodzi przez system filtracyjny w celu usunięcia 

pozostałych osadów stałych i nierozpuszczalnych związków mętnych. 

 • ścieki o wysokiej zawartości cukru/treści fermentacyjnych mogą być wykorzystane 

w innych branżach, np. w produkcji drożdży.  

 • ponowne wprowadzenie wysokoprocentowych alkoholi do procesu technologicznego, lub 

odzyskanie ich na paszę dla zwierząt (zob. punkt 4.1.7.7) lub do innych celów 

 • zbieranie pozostałych osadów stałych z opróżnionych kontenerów zamiast wypłukiwania 

ich 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich stacjach produkujących napoje. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 

 

 

4.7.9.2 Czyszczenie na sucho 
 

Technika ta jest opisana w punkcie 4.3.1. 
 

Znane przykłady zastosowania techniki 

Prawdopodobnie istnieje wiele innych możliwości zastosowania tej techniki w sektorze 

spożywczym. 
 

 • pozostałości z przetwarzania wina, np. pędy winorośli, wytłoczyny, wytłoki czy 

osady są zbierane oddzielnie przed myciem urządzenia wodą 

  • kosze i sitka nad wpustami podłogowymi są stosowane po ty, by pozostałości, np 



 

 

ziarno czy skórki owoców nie dostały się do kanalizacji.  
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich instalacjach produkujących napoje. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002]  

 

4.7.9.3 Odzysk drożdży po fermentacji 
 

Opis 

Po fermentacji drożdże piwne są oddzielane i przechowywane w zbiornikach, a następnie 

wykorzystywane jako pasza dla zwierząt (zob. punkt 4.1.7.7), ponownie w procesie fermentacji, 

w branży farmaceutycznej, w oczyszczalni ścieków do procesów beztlenowych produkujących 

biogaz, lub unieszkodliwiane jako odpady. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia ścieków. Ograniczenie ilości odpadów, np. w przypadku 

ponownego wykorzystania jako pasza dla zwierząt. 
 

Dane 

operacyjne 

Wiadomo, że ze względu na bardzo wysoki poziom ChzT i tendencję to tworzenia kwasów 

organicznych, drożdże piwne odprowadzone do oczyszczalni zwiększają znacznie stopień 

zanieczyszczenia ścieków. 
 

Jeden z przykładowych browarów obliczył, że rocznie do ścieków trafia piwo wartości 1 mln 

GBP. Badanie audytowe gospodarki odpadami wykazało, że 80 % strat piwa powstawało w 

kadzi, w której oddzielano piwo od komórek drożdży.  Klarowne piwo było zlewane z kadzi za 

pomocą usztywnionej pionowej rury jeszcze zanim faza dolna, zawierająca komórki drożdży, 

została odprowadzona do kanalizacji. Pozycja styku obu faz zależała od rodzaju piwa, ale piwo 

znajdujące się poniżej poziomu rury było wylewane z drożdżami jako odpad drożdżowy.  

Proces ten został zmodyfikowany tak, że faza gęstwy drożdżowej była odsączana jako 

pierwsza, aż do momentu, gdy czujnik fazowy, znajdujący się nisko w zbiorniku, wykryje styk 

obu faz.  Piwo następnie spływa do zbiorników magazynowych. 
 

Drożdże piwowarskie mogą być oddzielone, by nie dostawały się do 

oczyszczalni.  
 

Rysunek 4.22 przedstawia możliwości oszczędności wody i ścieków, jakie daje ta lub inne 

techniki w browarze. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w browarach, gorzelniach i wytwórniach win. 
 
 

Ekonomika 

Zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków. Niskie potencjalne koszty i duże 

potencjalne zyski. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Mniejsze straty produktu. Unikanie wysokich kosztów oczyszczania ścieków. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w browarach. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002, 11, Agencja ds.Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 23, Envirowise 

(UK) i Dames & Moore Ltd, 1998] 
 

 
 
 



 

 

4.7.9.4 Filtrowanie 
 

4.7.9.4.1 Filtrowanie produktu za pomocą separacji membranowej 
 

Opis 

Filtrowanie produktu odbywa się w wielu procesach produkcji napojów, np. podczas 
klarowania oraz przed butelkowaniem w celu usunięcia ewentualnych osadów stałych, 

nierozpuszczalnych związków zmętniających i mikroorganizmów. Zamiast naturalnych 

mineralnych adsorbentów, jak np. ziemia okrzemkowa,  w celu zmniejszenia zużycia wody i 

produkcji ścieków, można zastosować separację membranową. Eliminuje ona ryzyko 

wypłukania placka filtracyjnego i odsączonych odpadów stałych wraz z wodą do mycia i 

zwiększenia ilości ścieków. Zużyty materiał filtracyjny można odwodnić. Wg podanych 

informacji, może on być kompostowany lub ewentualnie wywieziony do winnicy lub poddany 

destylacji, w zależności od jego składu. Oczyszczanie i odzysk ziemi okrzemkowej może 

stawarzać problemy. Niniejsza technika umożliwia efektywne przefiltrowanie produktu i 

usunięcie pozostających w nim mikroorganizmów i innego rodzaju zawiesin. Wykorzystuje się 

ją również do sterylizacji. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody, stopnia zanieczyszczenia ścieków i trudności z utylizacją ziemi 

okrzemkowej. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich instalacjach, w których silna filtracja nie wpływa 
ujemnie na jakość produktu. Niniejsza technika nie jest stosowana w piwowarstwie, ale prace 

nad jej wprowadzeniem są w fazie rozwoju. Pojawiły się problemy związane z osiągnięciem 

odpowiedniego spienienia produktu końcowego. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w instalacjach przetwórstwa wina i napojów bezalkoholowych. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 

 
4.7.9.4.2 Filtracja z przepływem krzyżowym 
 

Opis 

Filtracja z przepływem krzyżowym to filtracja, w której przepływ wody zasilającej jest 

równoległy do membrany. Przepływ wody zasilającej musi się odbywać pod ciśnieniem. 

Zasadę tę przedstawia rysunek 4.76. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rysunek 4.76: Zasada działania filtracji z przepływem krzyżowym - porównanie z filtracją 

jednokierunkową 
 



 

 

 

Filtracja z przepływem krzyżowym stosowana jest dla odwróconej osmozy, nanofiltracji i 

ultrafiltracji, w zależności od wielkości porów membrany (patrz również punkt 4.5.4.6). 
 

Korzyści dla środowiska 

W filtracji z przepływem krzyżowym woda zasilająca może być poddana recyklingowi, a 

materiał odzyskany. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Filtracja z przepływem krzyżowym zużywa dużo energii, ponieważ woda zasilająca 
przepływa pod ciśnieniem. W porównaniu z filtracją jednokierunkową, gdzie cała woda 

przechodzi przez filtr, a na filtrze gromadzi się osad, filtracja z przepływem krzyżowym 

mniej zanieczyszcza. Filtr jest stosunkowo odporny na zanieczyszczenie i można go łatwo 

oczyścić. 
 

Wg podanych informacji główną zaletą tej filtracji w wytwórstwie wina jest usunięcie z 

wina niemal wszystkich bakterii. W badaniu niefiltrowane wino miało dużą liczbę bakterii 

i było podatne na psucie w wyższych temperaturach. Filtracja z przepływem krzyżowym 

przez filtr o gęstości 0,22 am usunęła prawie wszystkie bakterie, eliminując możliwość 

bakteryjnego zepsucia się wina w wyższych temperaturach. Niewielkie zmiany powstałe 

po filtracji z przepływem krzyżowym w zawartości alkoholu, kwasowości miareczkowej, 

ekstrakcie i kolorze wynikają z tego, że wino jest czystsze niż to samo wino 

nieprzefiltrowane. W procesie filtracji nie zaobserwowano żadnych zmian oksydacyjnych 

wina. Panel degustacyjny nie wykrył znaczących różnic pomiędzy winem po filtracji z 

przepływem krzyżowym, a winem niefiltrowanym. Degustacja dotyczyła szczepów: 

Pinotage, Shiraz i Cabernet Sauvignon. 
 

Zastosowanie 

Szerokie zastosowanie w sektorze spożywczym. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowana w browarach, wytwórniach win, mleczarniach i oczyszczalniach 

ścieków. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii,, 2000, 23, Envirowise (UK) i Dames & 

Moore Ltd, 1998, 236, Ellis L., 2002] 
 

 
4.7.9.4.3 Odzysk materiału filtracyjnego, gdy produkt jest filtrowany za 
pomocą naturalnych mineralnych adsorbentów 
 

Opis 

Filtrowanie produktu odbywa się w wielu procesach produkcji napojów, np. podczas 
klarowania oraz przed butelkowanim w celu usunięcia ewentualnych osadów stałych, 

nierozpuszczalnych związków mętnych i mikroorganizmów. Filtracja z wykorzystaniem 

naturalnych minerałów, np. bentonitu czy ziemi okrzemkowej, jest filtracją wstępną, i 

pozostawia część zanieczyszczeń w produkcie. Wiadomo, że ten proces polepsza jakość wina. 

Materiał osadzony na filtrze może zostać zebrany, by zapobiec spłukaniu go do oczyszczalni.  

Wg podanych informacji, może on zostać oczyszczony w celu ponownego wykorzystania, 

kompostowany, lub ewentualnie wywieziony do winnicy lub poddany destylacji, w zależności 

od jego składu. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Jeśli filtra nie zbierze się oddzielnie, zostanie od spłukany do oczyszczalni, zwiększając 

zanieczyszczenie ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Wiadomo, że w przetwórstwie wina filtracja za pomocą naturalnych adsorbentów mineralnych 



 

 

utrzymuje jego jakość na wysokim poziomie, tzn. im silniejszy proces filtracji, tym gorsza 

jakość wina. 
 

Wiadomo również, że ziemię okrzemkową można odwodnić, a następnie skierować do 

reaktora, gdzie będzie delikatnie osuszona i opalona w strumieniu gorącego powietrza. Po 

takiej operacji ziemię okrzemkową można w pełni wykorzystać ponownie w procesie filtracji. 

Spaliny z reaktora wymagają oczyszczenia. Ponieważ ziemię okrzemkową można poddać 

recyklingowi wiele razy, osiąga się zmniejszenie kosztów filtracji i utylizacji. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich instalacjach, w których potrzebna jest zgrubna 

filtracja, np. w wytwórniach wina. 
 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowana w przetwórstwie wina, piwa i soku jabłkowego. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Mniejsze straty produktu. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002, 200, CIAA, 2003, 255, Niemcy, 2005] 
 

 

4.7.9.5 
Butelkowanie 
 

W dziale butelkowania maszyny do czyszczenia butelek zużywają najwięcej świeżej wody, a 

więc są również źródłem większości ścieków. 
 

 
4.7.9.5.1 Zintegrowana instalacja do butelkowania 
 

Opis 

Przykładowa instalacja produkuje wino destylowane, neutralny alkohol, spirytus zbożowy, 

esencje, destylowany rum oraz whisky. Wielkość rocznej produkcji to 70 mln standardowych, 

0,7-litrowych butelek. W celu zmniejszenia zużycia energii zainstalowano nową linię 

butelkowania. 
 

Przywożone surowce są obecnie sprawdzane pod kątem zgodności z normami jakości. Zanim 

surowce zostaną włączone do procesu produkcyjnego, płynne surowce są przechowywane w 

dużych, stalowych zbiornikach, a surowce stałe ułożone w magazynie na paletach. Dział 

mieszania łączy podstawowe surowce zgodnie z określoną recepturą. Odbywa się to w 

specjalnych zbiornikach do mieszania. Dozowanie wszystkich podstawowych składników, w tym 

uzdatnionej wody do produkcji kontroluje system "dozowania wagowego" i system 

komputerowy. Aby usunąć zawiesiny, mieszankę przepuszcza się przez filtry z wypełnieniem. 

Dla każdego rodzaju alkoholu stosuje się inne wypełnienie filtra, o różnej dokładności filtracji. 

Po kontroli jakości dokonanej przez laboratorium analityczne przefiltrowana mieszanka końcowa 

przechodzi do linii butelkowania. Schemat technologiczny tego procesu przedstawia rysunek 

4.77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Rysunek 4.77: Schemat technologiczny przetwórstwa alkoholi wysokoprocentowych 
 

 

 
Rysunek 4.78: Schemat technologiczny linii butelkowania 
 

W pierwszym etapie stosuje się systemy stertujące do zaopatrzenia poszczególnych zespołów 

w palety pustych butelek i kartonów. Są one również wykorzystywane do zamykania i 

etykietowania butelek podczas butelkowania i opakowywania. Palety pustych butelek 

umieszcza się na przenośnikach taśmowych, po czym zdejmuje się ręcznie folię ochronną. 

Paleta dochodzi do urządzenia suwakowego, gdzie puste butelki są zsuwane kolejno po jednej 

warstwie, a następnie układane w pojedynczych rzędach na przenośnikach do butelek. 



 

 

Następnie są kierowane do układów do butelkowania. Folia ochronna jest zbierana, prasowana 

w bale i odsyłana do recyklingu. 
 

Puste butelki są napełniane w obrotowym urządzeniu butelkującym, a następnie kapslowane. 

Pierwsza napełniona butelka jest zawsze testowana. Butelkowanie rozpoczyna się po 

uzyskaniu pozytywnej opinii z laboratorium. Systemy sterowania dla urządzeń do napełniania 

butelek monitorują prawidłowy poziom napełniania i poprawne zamknięcie. Butelki zbyt 

krótkie lub bez kapsla są automatyczne usuwane. Napełnione butelki przechodzą do urządzenia 

do etykietowania. Używane są zarówno tradycyjne papierowe etykiety, jak i samoprzylepne 

etykiety z tworzywa sztucznego. Drukarki atramentowe dodają oznakowania identyfikacyjne 

partii. 
 

Napełnione butelki są następnie opakowywane. Istnieją dwa rodzaje maszyn do pakowania - 

jedne działają na zasadzie owijania w materiał pakujący, a drugie na zasadzie składania 

pudełka.  Pakowanie na zasadzie owijania w materiał pakujący składa się z czterech operacji w 

ramach jednego procesu. Są to: ustawienie kartonu, wstawienie butelek, zamknięcie kartonu i 

podanie go dalej. Do tego potrzebna jest tylko jedna maszyna zamiast czterech. 
 

Napełnione paczki mogą być oznakowane, a następnie kierowane do zważenia i dalej do 

systemów paletujących. Waga do kartonu wykrywa wszelkie odchylenia od wagi docelowej 

dla kartonu i usuwa wadliwe kartony z procesu produkcji.  Po zważeniu kartony są 

automatyczne układane na "europaletach". Palety z kartonami pełnych butelek są następnie 

owijane w rozciągliwą folię, aby zapewnić większe bezpieczeństwo ładunku w czasie 

transportu. 
 

Ponieważ instalacja nie posiada wewnętrznego magazynu wyrobów gotowych na miejscu, 

wszystkie wyroby są zabierane przez pojazdy wahadłowe do zewnętrznego magazynu 

logistycznego. Na stacji załadunkowej mogą jednocześnie cumować dwa pojazdy wahadłowe. 

Na każdy z nich ładuje się 30 palet w ciągu trzech minut. Wózki widłowe nie są 

wykorzystywane w tym procesie. 
 

Korzyści dla środowiska 

Znaczne ograniczenie zużycia energii. Zmniejszenie emisji hałasu. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Powstają ścieki, np. w procesie przetwórstwa, czyszczenia czy płukania. Wytwarzane są 

odpady, np. folia PET, resztki materiałów opakowaniowych i potłuczone szkło. 
 

Dane operacyjne 

Nowa linia butelkowania zużywa średnio od 1,0 do 1,5 kWh mniej energii na 1000 

standardowych butelek niż linia o starszej technologii (nie opisana tutaj). Przenośnik 

wahadłowy zaoszczędził 15 600l oleju napędowego w porównaniu z ładowaniem pełnych palet 

za pomocą wózków widłowych. Tabela 4.116 przedstawia poziomy zużycia i emisji linii 

butelkowania w 2000 r. Tabela 4.117 przedstawia wielkość produkcji, ścieków i zużycie 

energii w latach 1999-2001. 
 

Parametr Jednostka Poziom 

Zużycie wody m
3 38 830 

Woda w produkcie m
3 25 600 

Zużycie energii   
Paliwo MWh 1942,9 

Energia elektryczna MWh 2316,6 

Jednostkowe zużycie energii kWh/10
3

 

butelek 
9,4 

Produkcja   
Wywar melasowy tony 3 539 

Potaż do wywaru melasowego tony 754 

Odpady   
Kartony, papier tony 258 



 

 

Złom tony 10 

Potłuczone szkło tony 157 

kg/10
3

 

butelek 
3,5 – 4,0 

folia z PET tony 113 

kg/10
3

 

butelek 
1,0 – 1,2 

Ścieki   
Ilość m

3 13 230 

m
3
/10

3
 

butelek 
0,199 

ChZT mg/l 1900 – 5400 

BZT5  mg/l 1200 – 3000  

pH  7,7 – 8 
 

Tabela 4.116: Poziomy zużycia i emisji linii butelkowania (2000) 
 

 
 

Parametr 
 

Jednostka 
 

1999 
 

2000 
2001 

(do listopada) 

Produkcja całkowita 10
3

 butelek 69 636 66 465 62 083 

Produkcja z zastosowaniem 
nowej technologii 

 
10

3
 butelek 

 

47 256 
 

48 072 
 

47 189 

Całkowite zużycie energii 
elektrycznej 

kWh 2 282 840 2 316 640 2 097 560 

Zużycie energii w nowej 
technologii 

 

kWh 
 

462 928 
 

469 502 
 

442 830 

Całkowite zużycie energii 
elektrycznej 

kWh/10
3

 

butelek 

 

32,8 
 

34,8 
 

33,8 

Zużycie energii w nowej 
technologii 

kWh/10
3

 

butelek 

 

9,8 
 

9,8 
 

9,4 

Paliwo kWh 2 065 620 1 942 920 1 606 480 

kWh/10
3

 

butelek 

 

29,7 
 

29,2 
 

25,9 

Ścieki m
3 17 292 13 229  

hl/10
3

 butelek 2,48 1,99  
 

Tabela 4.117: Wielkość produkcji, ścieków i zużycie energii w instalacji do produkcji 

alkoholi wysokoprocentowych w latach 1999-2000 
 

Zastosowana technologia Zużycie energii 

(kWh/103 butelek) 

Jednostki 

produkcji 

Etykietowan

ie 

Pakowani

e 

Stara technologia (średnio 10-letnia) 8,2 – 8,4 0,38 2,77 

Technologia nowoczesna i stara 
(najwyżej 6-letnia) razem 

7,3 – 7,6 0,36 0,91 

Technologia nowoczesna 5,9 – 6,5 0,3 0,61 

Stara technologia 1,1 – 1,4 0,06 0,3 
 

Tabela 4.118: Średnie zużycie energii - porównanie starej i nowej technologii 
 

 

Zmniejsza się również emisja hałasu z powodu sprawniejszej pracy nowych układów 

mechanicznych. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w instalacjiach do butelkowania. 
 

Ekonomika 

W pełni zautomatyzowany system transportu wahadłowego daje oszczędności kosztów 



 

 

eksploatacji i zmniejsza wymagania eksploatacyjne technologii wózków widłowych. Oprócz 

zmniejszenia zużycia zasobów modernizacja technologii miała skutki finansowe, jakim był 

wzrost wielkości produkcji na godzinę. Była ona jedną z przyczyn 10% redukcji kosztów 

produkcji w przeliczeniu na standardową butelkę, i 7,5% wzrostu produktywności w 

porównaniu z okresem 1999-2001. 
 

Przykładowe zakłady 

Instalacja do produkcji alkoholi wysokoprocentowych w Niemczech 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 
4.7.9.5.2 Wielostopniowy system czyszczenia butelek 
 

Opis 

Zmniejszenie zużycia wody można osiągnąć przez połączenie różnych metod dla różnych stref 

maszyny do czyszczenia. Poszczególne etapy procesu są zgrupowane w jednym układzie. 

Podstawowy wzór do obliczenia zapotrzebowania na proces czyszczenia to:  
 

 

Czyszczenie = temperatura x czas x stężenie x siła mechaniczna 
 

 

Gdzie: stężenie = zawartość substancji chemicznych 

siła mechaniczna = siła mechanicznego czyszczenia, np. dysz rozpylających. 
 

Parametry te wynikają w pewnym stopniu z parametrów projektowych maszyny do 

czyszczenia. Pozostałe wartości, jak np. rodzaj i stężenie użytych substancji chemicznych, 

dodatków i substancji powierzchniowo czynnych, są zoptymalizowane we współpracy z 

dostawcą środków chemicznych. Ten proces czyszczenia, który odbywa się głównie w strefie 

namaczania i kąpieli kaustycznej, daje czyste, wolne od zarazków butelki. Połączenie 

oddziaływania chemicznego, cieplnego i mechanicznego gwarantuje oczyszczenie butelek w 

określonym czasie. 
 

Ogólny proces czyszczenia przedstawiono schematycznie na rysunku 4.80. Butelki przechodzą 

przez poszczególne strefy maszyny do czyszczenia w kolejności przedstawionej na rysunku 

4.79. 
 

namaczanie 

kąpiel kaustyczna 

 

1-sza strefa - zbiornik gorącej wody (zbiornik 1) 

 
 
 

2-ga strefa - zbiornik gorącej wody (zbiornik 2) 

 
 
 
 

zbiornik zimnej wody (zbiornik 3) 

 
 
 

zbiornik świeżej wody (zbiornik 4) 

  

Rysunek 4.79: Etapy płukania i czyszczenia butelek 



 

 

 
Czujnik alarmowy 
temperatury przyrządu (TICA) 

 FI - Sterownik przepływu  

RV Wartość kontrolna 

V Zawory PI Sterownik ciśnienia  

P Pompa 
PIAS Czujnik alarmowy oprzyrządowania 

ciśnienia 

Rysunek 4.80: Proces czyszczenia butelek z kontrolą pH w celu zmniejszenia zużycia wody [65, 

Niemcy,2002] 
 

W kąpieli kaustycznej szklane butelki są czyszczone 1,8% roztworem sody kaustycznej. 

Pozostałe po kąpieli zasady i inne substancje chemiczne, a także drobne zanieczyszczenia 

muszą być wypłukane w kolejnych strefach czyszczenia. Drobne zanieczyszczenia pozostałe 

po kąpieli kaustycznej łatwo jest zmyć w pierwszych strefach spryskiwania. Znacznie 

trudniejsze do usunięcia są związki zasadowe pozostające w butelkach aż do etapu zbiornika z 

gorącą wodą (zbiornik 1) Po wyjściu z głównej kąpieli kaustycznej butelki są wciąż mokre od 

roztworu czyszczącego, co może zanieczyszczać alkohol. 
 

Odczyn pH pierwszego basenu po głównej kąpieli kaustycznej jest pierwotnie między 10 a 11. 

Wysokie pH sprzyja osadzaniu się wapna i soli magnezu, czyli kamienia kotłowego, jeśli 

używana jest twarda woda. Zobojętnienie wody może znacznie zmniejszyć osadzanie się 

kamienia. 
 

W przykładowej instalacji zobojętnienie dwutlenkiem węgla zmniejszyło pH do 7,5-8. 

Obojętne pH zwiększa efektywność środków odkażających i znacznie zmniejsza 

zapotrzebowanie na środki chemiczne. 



 

 

 

Zobojętniona woda jest pompowana do drugiej strefy z gorącą wodą (zbiornik 2) oraz 

dodawana do zamkniętego obiegu wody chłodzącej w celu schłodzenia wody do spryskiwania. 

To chłodzi wodę do czyszczenia w tej strefie. Schłodzona woda jest powtórnie wprowadzania 

do drugiego zbiornika z gorącą wodą (zbiornik 2). 
 

Korzyści dla środowiska 

Mniejsze zużycie wody, a w konsekwencji mniejsza ilość wytworzonych ścieków. 

Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia ścieków dzięki mniejszemu zużyciu środków 

chemicznych.  Zmniejszone zużycie energii. Ograniczony transport, magazynowanie i 

przenoszenie środków chemicznych. PH ścieków jest optymalne. 
 

Dane operacyjne 

Zużycie wody w przykładowej instalacji w przeliczeniu na oczyszczoną butelkę zostało 

zmniejszone z 530 do 264 ml (o 51%), co w konsekwencji ograniczyło ilość ścieków. Zużycie 

wody zależy od wielkości butelek i od tego, jak bardzo są one brudne. Oprócz wysokiego 

zużycia wody, inne wady starszych urządzeń do czyszczenia butelek to np. tworzenie się 

kamienia kotłowego w strefach gorącej wody i zanieczyszczenie zasadami; zapotrzebowanie 

na kosztowne środki kompleksujące i odkażające oraz fakt, że substancje te mogą dostać się do 

ścieków. Wady te zostały wyeliminowane dzięki temu wielostopniowemu, łączonemu 

procesowi. Nawet przy zmniejszeniu dopływu świeżej wody o 51%, powracająca, schłodzona 

woda zapewnia odpowiednie schłodzenie butelek. 
 

Zastosowanie 

System ten może zastąpić maszyny do czyszczenia butelek w istniejących liniach 

rozlewniczych. Przykładowo, opisany tu proces czyszczenia można zastosować w starszych 

urządzeniach do czyszczenia butelek o zużyciu wody ponad 400ml na jedną butelkę, np. 80% 

urządzeń do czyszczenia butelek w niemieckim sektorze napojów bezalkoholowych to modele 

starszego typu. 
 

Wg podanych informacji, aby zachować odpowiednią jakość czystości, zakładanie docelowego 

zużycia wody mniejszego niż 200ml na jedną czyszczoną butelkę jest nierealistyczne. W 

nowych modelach zapotrzebowanie wody na oczyszczenie butelki wynosi tylko 150ml. Nie ma 

już zatem możliwości większych oszczędności wody dla tych maszyn. 
 

Ekonomia 

Aby osiągnąć zadowalający okres zwrotu nakładów, potrzebne jest oszczędzanie wody rzędu 

co najmniej 200 ml na jedną czyszczoną butelkę. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie zużycia wody, środków czyszczących i odkażających oraz kosztów z nimi 

związanych 
 

Przykładowe zakłady 

Przynajmniej jeden producent napojów bezalkoholowych w Niemczech. 
 

Źródło 

[65, Niemcy, 2002] 
 

4.7.9.5.3 Ponowne wykorzystanie roztworów do czyszczenia butelek po sedymentacji i 
filtracji 
 

Opis 

Aby zmniejszyć zużycie sody kaustycznej i świeżej wody, oraz zapobiec tworzeniu 

nadmiernej ilości ścieków, zawartość kąpieli kaustycznej jest osadzana i filtrowana na koniec 

cyklu produkcyjnego. Roztwór do czyszczenia jest pompowany z urządzenia do czyszczenia 

butelek do osadnika przy użyciu energii elektrycznej. Osadnik ten służy również jako 

tymczasowy zbiornik magazynowy. Osadzające się drobiny są ściągane przy pomocy 

urządzenia filtrującego, które również zużywa energię elektryczną. Przefiltrowaną wodę 

można wtedy wykorzystać ponownie do czyszczenia na początku nowego cyklu 

produkcyjnego. 
 



 

 

Korzyści dla środowiska 

Mniejsze zużycie sody kaustycznej i świeżej wody. Mniejszy stopień zanieczyszczenia 

ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Zużycie energii, np. do pompowania. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowej instalacji w Niemczech, roztwór czyszczący, tj. 2% roztwór sody kaustycznej, 

jest ponownie wykorzystywany w ciągu pięciu lub sześciu dni roboczych. Roztwór można 

wykorzystywać nawet dłużej, np. przez kilka tygodni, jeśli zainstaluje się zbiornik 

magazynowy. 
 

Niewykorzystane powtórnie produkty, np. ścieki czy osady, są zobojętniane przy pomocy 
kwasu węglowego. Można ewentualnie wykorzystać do tego celu kwas siarkowy (H2SO4). Przy 
stosowaniu kwasu solnego (HCl) mogą powstawać kwasowe opary. Jeśli pH jest niższe niż 10, 
zobojętnianie nie jest zwykle konieczne. Jeśli do zobojętniania stosuje się CO2, w 
pomieszczeniach musi być zainstalowana wentylacja. 
 

Rysunek 4.81 przedstawia system mycia w obiegu zamkniętym 
(CIP) w procesie butelkowania w browarze. 
 

 

 
Rysunek 4.81: Wykorzystanie systemu mycia w obiegu zamkniętym (CIP) w procesie butelkowania 

w browarze 

 

Ekonomia 

Oszczędność kosztów wody i sody kaustycznej. Zmniejszenie kosztów 

oczyszczania ścieków. 
 

Siła napędowa procesu wdrażania 

Ograniczenie 

kosztów. 



 

 

 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 
4.7.9.5.4 Optymalizacja zużycia wody w czyszczeniu butelek 
 

Opis 

W przykładowym browarze w Danii dopływ wody do płukania w procesie czyszczenia butelek 

jest mierzony (zob. punkt 4.1.8.4), oraz zainstalowane są automatyczne zawory odcinające 

dopływ wody w przypadku zatrzymania linii.  Świeża woda używana jest w ostatnich dwóch 

rzędach dysz do płukania. 
 

Woda do płukania końcowego może być ponownie wykorzystana do płukania wstępnego lub 

podczas innych etapów czyszczenia butelek, puszek lub innych pojemników. Jeśli w operacji 

napełniania butelek stosuje się pompy próżniowe z pierścieniem wodnym, zanieczyszczenie 

wody uszczelniającej może być zminimalizowane tak, by można było ponownie wykorzystać 

tę wodę do płukania. 
 

Korzyści dla środowiska 

Ograniczenie zużycia wody oraz ilości ścieków. 
 

Dane operacyjne 

W przykładowym browarze odnotowano zużycie wody 0,5hl na 1hl piwa. 
 

Zastosowanie 

Odpowiednie we wszystkich instalacjach stosowanych w przemyśle spożywczym, które 

czyszczą butelki przed napełnieniem, np instalacje do produkcji przetworów, napojów 

bezalkoholowych, wina, piwa czy produktów mleczarskich. 
 

Przykładowe zakłady 

Przynajmniej jeden browar w Danii. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii,, 2000, 59, Danbrew Ltd., 1996] 
 

 
4.7.9.5.5 Ponowne wykorzystanie wody z pasteryzacji napojów w butelkach 
 

Opis 

W celu zmniejszenia zużycia wody zbiera się wodę przelewającą się z pasteryzatorów do 

zbiorników ze stali nierdzewnej. Zebrana woda jest kierowana do chłodni kominowej, a 

następnie wraca do pasteryzatora pod odpowiednim ciśnieniem, z dodanymi do niej uprzednio 

inhibitorami korozji i biocydami. 

 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie wody i chemikaliów. Ograniczenie ilości ścieków. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Ryzyko zachorowania na chorobę legionistów, korozja oraz osadzanie się kamienia 

kotłowego. 
 



 

 

 

Dane operacyjne 

W przykładowej rozlewni piwa pasteryzatory były odpowiedzialne za 51% całkowitego zużycia 
wody, które wynosiło ok 7000 m3 na tydzień. Chociaż pasteryzatory zostały zaprojektowane tak, 
by stosować regenerację wody, istniało stałe zapotrzebowanie na wodę chłodzącą, która przelewała 
się do kanalizacji. Średni przepływ wynosił około 10 m3/h, a szczytowy ok 60 m3/h. Ten stały 
wypływ wody do oczyszczalni ścieków wiązał się ze stratami inhibitorów korozji i biocydów. 
Ponadto straty około 5% wody wynikały również z parowania z chłodni kominowych, co 
wymagało uzupełnień wody. Po zainstalowaniu urządzenia do odzysku wody z pasteryzatorów na 
dachu budynku całkowite zużycie wody spadło do 17% zużycia dla całego zakładu. Osiągnięto 
80%-wą oszczędność w kosztach wody i ścieków, oraz 23%-wą oszczędność w kosztach 
chemikaliów. 
 
W tej przykładowej instalacji napełnianie butelek i puszek to dwa oddzielne układy, ponieważ 

zbicie butelki w pasteryzatorze może prowadzić do częstego zanieczyszczania wody np. piwem. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w pasteryzatorach, pompach próżniowych i retortach. 
 

Ekonomika 

W przykładowej instalacji do pakowania udało się obniżyć koszty uzupełnień wody do ok 0,8 

EUR/m3
 a koszt stałych wycieków wody do oczyszczalni - do 1,1 EUR/m3

 . To oznacza straty 7,2 - 

43,2 EUR na godzinę w każdym z czterech pasteryzatorów. Koszty kapitałowe wyniosły 162 000 

EUR, z okresem zwrotu około 15 miesięcy. 
 

Przykładowe zakłady 

Instalacja do pakowania w Wielkiej Brytanii. 
 

Literatura źródłowa 

[13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 94, Agencja ds. Ochrony Środowiska 

Anglii i Walii,, 2002] 
 

 

4.7.9.6 Warzenie piwa 
 

W browarach woda wykorzystywana jest głównie do zacierania, wymiany ciepła i operacji 

czyszczenia. Zużycie wody w nowoczesnych browarach zwykle waha się od 4 do 10 hl na hl piwa. 

Tabela 4.119 przedstawia możliwości oszczędności wody i ścieków w browarze. Tabela 4.120 

przedstawia standardowe, możliwe do osiągnięcia redukcje zużycia wody w browarze. 



 
 

 
 

Rozdział 4 
 

Działanie Metoda Opis / cel Technika 

sprzętowa 

Najważniejsze 

korzyści 

Inne korzyści Potencjalne 

koszty1 
Potencjalny okres 

zwrotu2 
Odmierzanie ilości wody Pomiar I szkolenia Uniknięcie nadmiernej 

produkcji brzeczki 
Wodomierz Oszczędność wody i 

ścieków 
Niezmienna jakość 
brzeczki 

wysokie średni 

Straty brzeczki Magazynowanie I 
postępowanie 

Zmniejszenie poziomu 
ChZT w ściekach 

Zbiornik Oszczędność ścieków  niskie krótki 

Ograniczanie wilgotności 
wysłodzin 

Szkolenia Ograniczenie odcieków 
z wysłodzin podczas  
przechowywania i 
transportu 

Sprzątanie (prowadzi 
do emisji pyłów) 

Oszczędność ścieków Jakość wysłodzin niskie średni 

Czyszczenie kadzi 
zacierowej i kadzi do 
warzenia brzeczki 

Wąż z wysokim 
ciśnieniem 

Zmniejszone zużycie 
wody w czyszczeniu 
ręcznym 

Myjnia ciśnieniowa Oszczędność wody i 
ścieków 

Poprawa czystości średnie średni 

Gotowanie brzeczki Zmniejszenie czasu 
gotowania 

Zmniejszone zużycie 
pary 

Szkolenia Oszczędność wody i 
energii 

 niskie długi 

Odzysk kondensatu z 
kotła warzelnego 

Wymiennik ciepła Odzyskiwanie ciepła 
odpadowego i 
zmniejszenie 
nieprzyjemnych 
zapachów 

Wymiennik ciepła Źródło gorącej wody 
technologicznej 

Oszczędność 
energii, 
ograniczenie 
emisji pary 

wysokie długi 

Odzysk osadu 
brzecznego 

Magazynowanie i 
zagospodarowanie 

Ograniczenie ładunku 

ChZT 

Zbiornik Oszczędność ścieków  niskie krótki 

Automatyzacja 
wymiennika ciepła 

Elektrycznie 
uruchamiane zawory 
kontroli temperatury 

Optymalizacja 
chłodzenia i produkcji 
gorącego alkoholu 

Zawory i sterowniki Oszczędność wody i 
ścieków 

Stałe warunki 
chłodzenia 
brzeczki 

średnie długi 

Optymalizacja pracy 
wymiennika ciepła 

Ograniczenie czasu 
przechowywania 
zimnego alkoholu 

Zapobieganie produkcji 
zbyt gorącej wody 
technologicznej 

Sekwencjonowanie Oszczędność wody i 
ścieków 

Chłodniejsza 
brzeczka w 
komorze 
fermentacyjnej 

niskie/średnie średni 

Magazynowanie gorącej 
wody technologicznej 

Zwiększenie 
pojemności 

Niedopuszczanie do 
przepełnienia zbiornika 
z gorącym alkoholem 

Nowy zbiornik Oszczędność wody i 
ścieków 

 wysokie długi 

Chłodzenie tanków 
fermentacyjnych 

Płaszcz lub panele 
chłodzące 

Poprawa wydajności 
czyszczenia 

Nowe naczynie lub 
panele chłodzące 

Oszczędność wody i 
ścieków 

Łatwiejsze 
czyszczenie 

wysokie długi 

Chłodzenie tanków 
fermentacyjnych 

Chłodzenie w obiegu 
zamkniętym 

Zmniejszone zużycie 
wody 

Agregat chłodniczy i 
pompa recyrkulacyjna 

Oszczędność wody i 
ścieków 

Lepsze chłodzenie średnie krótki 

Czyszczenie tanków 
fermentacyjnych 

Szkolenie, stosowanie 
skrobaków 

Zmniejszenie zużycia 
wody i ilości ścieków 

Urządzenia do 
sekwencjonowania/cz
yszczenia 

Oszczędność wody i 
ścieków 

 średnie krótki 

Zagospodarowanie 
gęstwy drożdżowej 

Magazynowanie i 
odzysk 

Ograniczenie poziomu 
ChZT w ściekach 

Zbiornik Oszczędność ścieków  niskie krótki 

Filtrowanie piwa Filtracja z przepływem 
krzyżowym 

Zmniejszenie zużycia 
wody i stopnia 
zanieczyszczenia 
ścieków 

Prawnie zastrzeżone 
urządzenia 

Oszczędność wody i 
ścieków 

Mniejsze 
zmętnienie 

wysokie średni/długi 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Tabela 4.119: Możliwości oszczędności wody i ścieków w browarze [23, Envirowise (UK) i Dames & Moore Ltd, 1998] 

 
Przemysł spożywczy 579 

Wartości potencjalnych kosztów i okresów zwrotu z inwestycji są podane tylko dla orientacji. Rzeczywiste koszty i okresy zwrotu zależeć będą od konkretnego zakładu. 

1 Potencjalne koszy: Niskie= Drobne zmiany praktyk lub istniejących instalacji (0 - kilkaset EUR); Średnie = Kilka zmian w istniejących instalacjach lub niewielkie nowe instalacje (200 - 1500 EUR), 
Wysokie = Rozległe zmiany lub nowe instalacje (wiele tysięcy EUR) 
2 Potencjalny okres zwrotu z inwestycji: Krótki = kilka miesięcy; Średni = do 1 roku; Długi = ponad rok. 



 

 

 

Sposób oszczędzania wody Standardowe redukcje w 

procesie 

(%) 

Możliwości 

zastosowania 

Wody w obiegach 
zamklniętych 

do 90 Układ chłodzenia 
tanków fermentacji 
pia CIP do 60 (Nowe

) Ponowne wykorzystanie wody 
do czyszczenia 

do 50 Czyszczenie 
beczek Zawracanie wody do płukania do 40 CIP 

Utrzymanie porządku do 30 Węże  

CIP do 30 Optymalizacja CIP 

Modernizacja 
rozpylania/wtrysku 

do 20 Czyszczenie 
beczek Szczotki / wałki do 20 Czyszczenie kadzi 

fermentacyjnej Automatyczne wyłączanie do 15 Woda chłodząca 
pompę 

 

Tabela 4.120: Standardowe, możliwe do osiągnięcia redukcje zużycia wody w browarach 
 

 
4.7.9.6.1 Zacieranie 
 

Indywidualnie zdefiniowany program zacierania zależy m.in. od jakości słodu i rodzaju 

wytwarzanego piwa. Wybór procesu zacierania ma wpływ na zużycie energii w browarze, a więc i 

na cały browar. 
 

 
4.7.9.6.2 Proces zacierania metodą infuzji 
 

Opis 

Rozdrobniony słód jest wrzucany wraz z ciepłym wywarem piwnym do kadzi zaciernej. Ten tzw. 

zacier jest podgrzewany do temp. 78 ºC przy ciągłym mieszaniu. Zacieranie metodą infuzji 

odbywa się w kadzi zaciernej. 
 

Korzyści dla środowiska 

Mniejsze zanieczyszczenie powietrza, np. mniej nieprzyjemnych zapachów, oraz mniejsze zużycie 

energii w porównaniu zacieraniem metodą dekokcji (patrz: punkt 4.7.9.6.3). 
 

Dane operacyjne 

W zacieraniu metodą infuzji nie trzeba gotować części zacieru, jak to jest w przypadku metody 

dekokcji. To daje oszczędność energii od 20 do 50%. Tabela 4.121 przedstawia zużycie energii w 

warzelni dużego browaru w Niemczech stosującego zacieranie metodą infuzji 
 

Zużycie Energii elektrycznej Energii cieplnej 

 Razem 

(kWh) 

Jednostko

wo 

(kWh/hl) 

Razem 

(106 kWh) 
Jednostkow

o 

(kWh/hl) 

Razem 

(106 MJ) 
Jednostko

wo 

(MJ/hl) w przygotowaniu brzeczki w 
warzelni 

675 500 0,84 8,2 10,2 29,52 36,6 

Zużycie całkowite 6 520 730 8,1 22,82 28,3 82,152 101,9 
 

Tabela 4.121: Zużycie energii w warzelni dużego browaru stosującego zacieranie metodą infuzji 
 

 

Ponadto, wg podanych informacji, zacieranie metodą infuzji daje mniejsze emisje zapachów niż 

metoda dekokcji. 
 

Zastosowanie 

Zacieranie metodą infuzji nadaje się do zastosowania w produkcji piwa słodowego. Metoda infuzji 

tradycyjnie wymaga wysokiej jakości słodu, choć dostępne kategorie słodu pozwalają na 

zastosowanie procesu infuzji dla wielu rodzajów piwa. 
 

Ekonomia 

Nie ma dodatkowych kosztów w porównaniu z procesem dekokcji. 
 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Zacieranie metodą infuzji jest stosowane głównie ze względu na mniejsze zużycie energii, 

ponieważ wymaga mniej urządzeń i jest łatwiejsze w automatyzacji w porównaniu z metodą 

dekokcji. 



 

 

 

Przykładowy zakład 

Duży browar w Niemczech. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Niemcy, 2002, 136, CBMC - Europejski Związek Browarników, 2002, 216, CBMC - Europejski 

Związek Browarników, 2004] 
 

 
4.7.9.6.3 Proces zacierania metodą dekokcji 
 

Opis 

Rozdrobniony słód jest wrzucany wraz z ciepłym wywarem piwnym do kadzi zaciernej. Ten tzw. zacier 

jest podgrzewany przy ciągłym mieszaniu do temp. 78 ºC. Następnie gęsta część zacieru jest oddzielana 

i doprowadzana do wrzenia (do temp. 100 º C) w kotle do zacieru. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Większe zanieczyszczenie powietrza, np. emisje zapachów, oraz większe zużycie energii w porównaniu 

z metodą infuzji (patrz punkt 4.7.9.6.2). 
 

Dane operacyjne 

Wiadomo, że ponieważ zacier doprowadza się do wrzenia podczas procesu, dochodzi w nim do 

większych strat ciepła niż w procesie infuzji. Ponadto, wg. podanych informacji, zacieranie metodą 

dekokcji daje większe emisje zapachów niż metoda infuzji. 
 

Zastosowanie 

Zacieranie metodą dekokcji jest odpowiednie, gdy stosuje się nie słodowane surowce, np. kukurydzę. 
 

Literatura źródłowa 

[65, Germany, 2002, 136, CBMC - Europejski Związek Browarników, 2002, 216, CBMC - Europejski 

Związek Browarników, 2004] 
 

 
4.7.9.6.4 Ponowne wykorzystanie ciepłej wody z chłodzenia brzeczki 
 

Opis 

Zużycie gorącej wody jest jedną z kluczowych kwestii w zakresie oszczędności energii. Gorąca woda 
powstaje normalnie w wymienniku ciepła podczas chłodzenia brzeczki ze 100º C do temperatury 

fermentacji, np. ok 10º C. Gorąca woda jest przechowywana w izolowanych zbiornikach na wodę i 

wykorzystywana w różnych procesach, np. w produkcji, operacjach czyszczenia, w płukaniu kotła 

warzelnego lub ogrzewaniu pomieszczeń. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszone zużycie energii. Zmniejszenie zużycia wody i poprawa bilansu gorącej wody w operacji. 

Zmniejszenie emisji zapachów. 
 

Dane operacyjne 

Wiadomo, że jeśli gorącą wodę używa się tylko do zacierania, będzie jej za dużo i zacznie się 

przelewać ze zbiornika z gorącą wodą. To prowadzi do strat dużych ilości wody i energii. Aby 

zoptymalizować układ gorącej wody, należy uzyskać optymalny bilans gorącej wody w całym 

browarze. Należy starannie zbadać, kiedy, gdzie i ile gorącej wody zużywa browar. Badanie takie 

powinno również ujawnić, czy możliwe jest wykorzystanie gorącej wody zamiast zimnej podgrzanej 

parą do takich funkcji jak CIP, sterylizacja i czyszczenie butelek. Ważne jest również, aby zbiornik 

ciepłej wody był prawidłowej wielkości, aby browar nie wytwarzał gorącej wody z pary po 

weekendowej przerwie w warzelni. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich browarach. 
 

Literatura źródłowa 

[136, CBMC - Europejski Związek Browarników, 2002, 216, CBMC - Europejski Związek 

Browarników, 2004] 
 



 

 

4.7.9.6.5 Odzysk ciepła z gotowania brzeczki 
 

Opis 

Gotowanie brzeczki jest procesem zużywającym najwięcej ciepła w całym browarze. Podczas 

gotowania brzeczki 6-10% wody zwykle wyparowuje. Para ulatnia się zazwyczaj do powietrza, co 

daje straty energii i jest źródłem nieprzyjemnego zapachu. Odzyskiwanie ciepła z kotła 

warzelnego pozwala zaoszczędzić energię i zapobiec nieprzyjemnym zapachom. 
 

Najprostszym sposobem odzysku ciepła z pary jest wykorzystanie jej do produkcji gorącej wody 

potrzebnej do wielu procesów, np. do produkcji, czyszczenia, płukania kotłów warzelnych czy 

ogrzewania pomieszczeń. Jeśli gorąca woda powstaje również podczas chłodzenia brzeczki (zob. 

punkt 4.7.9.6.4), co jest bardzo częste, w zakładzie może być nadmiar gorącej wody, który 

odprowadza się do oczyszczalni. W tym przypadku istnieją dwie opcje odzysku ciepła z pary - 

albo wykorzystanie pary do gotowania brzeczki, albo wykorzystanie ciepła w postaci pary do 

wstępnego podgrzewania brzeczki przed doprowadzeniem jej do wrzenia. 
 

Korzyści dla środowiska 

Znaczne ograniczenie zużycia energii. Zmniejszenie zużycia wody i poprawa bilansu gorącej 

wody w operacji. Zmniejszenie emisji zapachów. 
 

Dane operacyjne 

Para, podgrzana w procesie rekompresji pary, jest powszechnie stosowana do gotowania brzeczki 

w specjalnym wymienniku ciepła. Wg podanych informacji ciepło ze skroplonej pary, która ma 

temperaturę ok 100 ºC, można odzyskać, wykorzystując je do produkcji gorącej wody do 

gotowania brzeczki. Proces ten pokazany jest na rysunkku 4.82. 

 
Rysunek 4.82: Odzyskiwanie ciepła z kotła warzelnego podgrzewanego parą do produkcji ciepłej wody 
 

 

Wiadomo również, że ciepło może być również wykorzystane do produkcji wody o temp. 98 ºC do 

podgrzania brzeczki przed gotowaniem. Brzeczkę można podgrzać z 72 do ok 90 ºC przy pomocy 

ciepła odzyskanego ze skroplonej pary. To wymaga instalacji do magazynowania energii. Ciepło 

ze skroplonej pary w razie potrzeby daje również ciepłą wodę. Proces ten pokazany jest na 

rysunku 4.83. 



 

 

 
Rysunek 4.83: Odzysk ciepła z gotowania brzeczki do wstępnego podgrzewania brzeczki przed gotowaniem 
 

 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w nowych i istniejących już instalacjach, które mają wysokie lub mało 

wydajne zużycie energii. W tych przypadkach odzysk ciepła można brać pod uwagę tylko wtedy, gdy 

dokonano już znaczącej redukcji energii w inny sposób, np. redukcji do poziomu 41,66 - 55,55 kWh / 

hl (150 - 200 MJ / hl). 
 

Ekonomia 

Wysokie koszty kapitałowe. 
 

Siły napędowe procesu wdrażania 

Ograniczenie kosztów, np. niższe koszty wody oraz energii. 
 

Literatura źródłowa 

[59, Danbrew Ltd., 1996, 65, Niemcy, 2002, 136, CBMC - Europejski Związek Browarników, 2002, 

216, CBMC - Europejski Związek Browarników, 2004] 
 

 
4.7.9.6.6 Optymalizacja procesów technologicznych w niewielkim browarze - 
studium przypadku 
 

Opis 

Niewielki browar w Wielkiej Brytanii produkuje głównie beczkowe piwo pełne jasne oraz ciemne 

w zakładzie mającym długą tradycję produkcji piwa. Widząc, że zużycie wody, straty piwa i opłaty 

za ścieki są wyższe niż średnia dla branży, firma zainstalowała liczniki do pomiaru zużycia wody i 

zrzutów ścieków (patrz punkt 4.1.8.7) w głównych obszarach procesu technologicznego, np. 

zainstalowano zawory dopełniające sterowane pływakiem w zbiornikach na detergenty, oraz 

zastąpiono uszkodzone zawory (patrz punkt 4.1.5). Wprowadzono również lepsze procedury 



 

 

ponownego wykorzystania gorącej wody z chłodzenia brzeczki (zob. punkt 4.7.9.6.4), 
zainstalowano bardzo wydajne dysze do czyszczenia beczek oraz zoptymalizowano procedury 

czyszczenia. 
 

Korzyści dla środowiska 

Wydajniejsze wykorzystanie wody i energii oraz ograniczenie wytwarzania ścieków. 
 

Dane operacyjne 

W rezultacie wprowadzenia zmian firma zmniejszyła roczne zużycie wody o 73 000 m
3

 (40 %). 
 

Ekonomika 

Niewielkie środki inwestycyjne. Osiągnięto oszczędności kosztów równe 160 000 EUR w skali 

roku, z okresem zwrotu inwestycji zaledwie 3 miesięcy na prawie 130 000 EUR oszczędności. 
 

Literatura źródłowa 

[1, CIAA, 2002] 
 

 

4.7.9.7 Destylacja 
 

4.7.9.7.1 Odzysk podestylacyjnego suszonego wywaru zbożowego (DDGS). 
 

Opis 

Alkohol można wytwarzać z kukurydzy. Jest ona mielona, a następnie rozpuszczana w wodzie. W 

dwustopniowym procesie i przy użyciu enzymów otrzymuje się cukry, które poddaje się 

fermentacji w celu uzyskania alkoholu, a następnie alkohol oddziela się od wody w procesie 

destylacji. Odpady stałe z wywaru oddziela się za pomocą wirówki dekantacyjnej, a pozostającą 

fazę ciekłą - odparowuje. Stężony roztwór i oddzielone odpady stałe miesza się, a następnie suszy 

przez ogrzewanie do uzyskania 90% suchej masy. Otrzymany produkt to podestylacyjny suszony 

wywar zbożowy (DDGS), który może służyć jako pasza dla zwierząt. Zawiera on białka, witaminy 

i minerały. 
 

Korzyści dla środowiska 

Produkowana jest pasza dla zwierząt. 
 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami i środowiskiem (cross-media effects) 

Możliwe są emisje pyłów i zużycie energii. 
 

Dane operacyjne 

Mieszanka cieczy i odpadów stałych przed suszeniem ma temperaturę około 70 º C, i podgrzewana 

jest do temp. 110 ° C. Produkt ma temperatuę ok 30 ºC. Parownik jest czyszczony wodorotlenkiem 

sodu, który może być również używany do kontroli pH w trakcie fermentacji alkoholowej. 

Niektóre dane o zużyciu przedstawiono w tabeli 4.122. 
 

Parametr Zużycie na tonę wytworzonego 

DDGS Para 4,5 t 

Energia elektryczna 300 kWh 

NaOH 15 kg 

Woda 0,1 m
3 

 

Tabela 4.122: Wielkości zużycia dla suszenia DDGS (podestylacyjnego suszonego wywaru zbożowego) 
 

 

Zastosowanie 

Używany w produkcji alkoholu ze zboża. 

 

Ekonomika 

Produkt może być sprzedawany prawie po takiej samej cenie co kukurydza. 
 

Siły napędowe procesu wdrażania 

Bez procesu odzysku pozostałości wywaru gorzelnianego trzeba usuwać. 
 

Literatura źródłowa 

[179, Gergely, 2003] 



 

 

 
4.7.9.7.2 Zatężanie zacieru z destylacji melasy 
 

Opis 

Alkohol może być produkowany w procesie fermentacji melasy z buraków cukrowych, a następnie 

poddany destylacji / rektyfikacji. Zacier, znany również jako zlewki poprodukcyjne, ma bardzo 

wysoki stopień zanieczyszczenia, np. BZT5  w wysokości 18 000 - 22 000 mg / l, i zawiera związki, 

które słabo ulegają biodegradacji. Odprowadzenie zlewek do ścieków utrudniłoby działanie każdej 

oczyszczalni, dlatego potrzebne jest ich oczyszczenie. 
 
Zlewki poprodukcyjne mogą być zatężone za pomocą wielostopniowego parownika próżniowego 

oraz przetworzone w celu otrzymania wywaru melasowego i soli zawierających siarczan potasu. 

Zastosowanie parownika próżniowego pozwala na osiągnięcie 70% zawartości suchej masy, która 

jest następnie odwirowywana, by oddzielić wywar melasowy od soli. Wywar melasowy, który jest 

ciemnobrązowym syropem zawierającym wszystkie substancje nieorganiczne z brzeczki i zlewek, 

może być wykorzystany jako pasza dla zwierząt. Sole są stosowane jako nawóz potasowy. 
 

Skroplona para powstała przy zatężaniu zlewek przechodzi do oczyszczalni ścieków przez 

wymiennik kationowy w celu eliminacji amonu.  Proces ten prowadzi do powstania siarczanu 

amonu, który wraca do parownika, aby potas z wywaru mógł być przekształcony w siarczan 

potasu. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia ścieków. Ograniczenie ilości odpadów, np. wywar 

melasowy jest wykorzystywany jako pasza dla zwierząt, a sole jako nawóz potasowy. 
 

Dane operacyjne 

Poziomy zużycia i emisji w latach 1999-2000 w przykładowej niemieckiej destylarni melasy 

pokazano w tabeli 4.123. 
 

Parametr Jednostka Poziom 

Zużycie wody m
3
/t wywaru 

melasowego 
1,5 

Zużycie energii 
Para 

Energia elektryczna 

 
t 

MWh 

 
5 305 

993,2 

Zużycie surowców pomocniczych w 
kampanii 
w latach 1999/2000 

Soda kaustyczna Środki 

przeciwpieniące Siarczan amonu 

Sól regenerująca 

 

 
kg 

kg 

kg 

kg 

 

 
1 402 

3 419 

139 300 

600 

Produkty 
Wywar melasowy 

Sole 

 
T 

 t 

 
3 539 

754 

Ścieki 
Ilość Wartość ChZT Wartość BZT5 

Zawartość NH4-N Zawartość 
całkowita P 

 

m
3
/h 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 
10 – 12 

2500 – 4000 

begin_of_the

_skype_highl

ighting 2500 

– 4000 

end_of_the_s

kype_highlig

hting 

1000 – 2000 

600 – 800 

0,5 – 1,0 

Emisje do powietrza Nieistotne. Gazy odlotowe 
są oczyszczane przez biofiltr z 

rozdrobnionego torfu 

Emisje hałasu 51 dB(A) (cały agregat 
przy zamkniętych drzwiach) 

 

Tabela 4.123: Poziomy zużycia i emisji dla urządzenia do odparowywania zlewek poprodukcyjnych w 

niemieckiej destylarni melasy 
 

 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania w destylarniach melasy. 
 
 



 

 

 

Siły napędowe procesu wdrażania 

Poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wytwarzanie produktów ubocznych. 
 

Przykładowe zakłady 

Przynajmniej jedna destylarnia melasy w Niemczech. 
 

Źródło 

[65, Niemcy, 2002] 
 

 

4.7.9.8 Wino 
 

4.7.9.8.1 Ponowne użycie roztworu czyszczącego ze zbiorników do stabilizacji na zimno 
 

Opis 

Stabilizacja na zimno polega na szybkim schłodzeniu wina do temperatury bliskiej temperaturze 

zamarzania w celu wytrącenia kryształków winianu wapnia i potasu, które zdarzają się w winie, a 

są niepożądane w winie butelkowanym. Winian wytrąca się podczas dojrzewania/ściągania i 

stabilizacji. 
 

Po opróżnieniu zbiornika dodaje się 10% roztwór sody kaustycznej, by usunąć kryształki winianu. 

Taki roztwór czyszczący można używać ponownie, jeśli odzyska się z niego sole winianu. Winian 

można jeszcze ewentualnie wyeliminować za pomocą elektrodializy, dzięki czemu można uniknąć 

stosowania alkalicznego roztworu. Metoda ta daje niższe koszty energii w porównaniu z 

chłodzeniem wina. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszenie zużycia wody, zużycia alkalicznego roztworu i stopnia zanieczyszczenia ścieków. 
 

Dane operacyjne 

Metoda odzysku soli winianu nie jest tu opisana; wg podanych informacji jeśli nie da się odzyskać 

soli winianu z roztworu, jest on odprowadzany do oczyszczalni ścieków, wywołując tam 

niepożądane wahania pH. Kwas winowy, jako produkt uboczny, może być wykorzystany w 

branży farmaceutycznej i budowlanej. 
 

Zastosowanie 

Nadaje się do zastosowania we wszystkich wytwórniach wina stosujących 

dojrzewanie/ściąganie i stabilizację. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w instalacjach przetwórstwa wina 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 
 

 
4.7.9.8.2 Stopniowe odprowadzanie roztworu czyszczącego ze zbiorników do 
stabilizacji na zimno do oczyszczalni ścieków 
 

Opis 

Podczas dojrzewania/ściągania oraz stabilizacji wina wytrącane są kryształki winianu, które potem 

odzyskuje się za pomocą alkalicznego roztworu czyszczącego. Aby uniknąć niepożądanych wahań 

pH, zużyty roztwór czyszczący jest odprowadzany do oczyszczalni ścieków stopniowo. 
 

Dane operacyjne 

Jeśli alkaliczny roztwór czyszczący zostanie nagle odprowadzony w całości do oczyszczalni, 

dojdzie tam do niepożądanych zmian pH, które mogą zakłócić funkcjonowanie oczyszczalni. 
 

Zastosowanie 

Stosuje się, gdy alkaliczny roztwór czyszczący jest już nieskuteczny, nawet po odzyskaniu z niego 

soli winianu, oraz gdy nie ma możliwości samo-neutralizacji. 
 
 



 

 

 

Siła napędowa dla procesu wdrażania 

Ograniczenie zakłóceń w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. 
 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w instalacjach przetwórstwa wina. 
 

Literatura źródłowa 

[134, AWARENET, 2002] 



 

 

 
 

5 NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI 
 

Aby zrozumieć poniższy rozdział, Czytelnik powinien zwrócić uwagę na przedmowę 

niniejszego dokumentu, szczególnie piąty punkt przedmowy zatytułowany: "Jak rozumieć i 

stosować niniejszy dokument". Techniki i związane z nimi poziomy zużycia i/lub emisji lub 

zakresy tych poziomów, przedstawione w niniejszym rozdziale, zostały poddane ocenie przy 

użyciu procesu iteracyjnego, który obejmował następujące etapy: 
 

 •   identyfikacja kluczowych problemów w zakresie ochrony środowiska w tym sektorze; 

należą do nich: zużycie wody i energii, wytwarzanie ścieków, i do pewnego stopnia także 

wytwarzanie odpadów stałych i emisje zapachów 

 •   analiza technik najbardziej odpowiednich do rozwiązania kluczowych 

problemów 

 •   identyfikacja najlepszych wyników dotyczących ochrony środowiska, na podstawie 

dostępnych danych w UE i na świecie 

 •   analiza warunków, w jakich udało się osiągnąć takie wyniki; uwzględnienie w niej 

kosztów, wzajemnego oddziaływania między procesami a środowiskiem, oraz głównych sił 

napędowych dla procesu wdrażania danej techniki. 

 •   wybór najlepszych dostępnych technik (BAT) i związanych z nimi poziomów zużycia i/lub 

emisji ogólnie dla tego sektora, zgodnie z art. 2 ust 11 Załącznika IV do Dyrektywy. 
 

Ekspertyza Europejskiego Biura IPPC oraz odpowiedniej Technicznej Grupy Roboczej (TWG) 

odegrała kluczową rolę w każdym z tych etapów, również w zakresie sposobu, w jakim 

przedstawione są tutaj informacje. 
 

Na podstawie ekspertyzy w niniejszym rozdziale przedstawiono techniki, a także - na ile to 

możliwe - poziomy zużycia i emisji związane z BAT - które uważa się za odpowiednie dla 

tego sektora jako całości, i które w wielu przypadkach odzwierciedlają aktualne wyniki 

niektórych instalacji w tym sektorze. Tam, gdzie przedstawione są poziomy zużycia i emisji 

"związane z najlepszymi dostępnymi technikami", należy je rozumieć jako poziomy, jakich 

można się spodziewać po zastosowaniu opisanych tu technik w tym sektorze, uwzględniając 

bilans kosztów i korzyści, będący częścią definicji BAT. Nie są one jednak dopuszczalnymi 

poziomami zużycia czy emisji i nie powinny być w ten sposób rozumiane. W niektórych 

przypadkach może być technicznie możliwe osiągnięcie lepszych wyników zużycia czy emisji, 

ale ze względu na związane z tym koszty i wzajemne oddziaływania między procesami a 

środowiskiem, nie zostały one uznane za odpowiednie dla BAT w sektorze jako całości.  

Jednak poziomy te można uznać za odpowiednie w niektórych, konkretnych przypadkach, 

gdzie istnieją szczególne siły napędowe dla ich wdrożenia. 
 

Poziomy zużycia i emisji związane z użyciem BAT muszą być rozpatrywane razem z 

konkretnymi warunkami odniesienia (np. okresami średniego zużycia/emisji).  
 

Pojęcie "poziomy związane z BAT", opisane powyżej, należy odróżnić od pojęcia "poziomy 

osiągalne", użytego w innym miejscu tego dokumentu. Poziom określony jako "osiągalny" 

przy stosowaniu konkretnej techniki lub ich kombinacji należy rozumieć jako poziom, jaki 

można osiągnąć w dłuższym okresie w prawidłowo eksploatowanej i poddawanej konserwacji 

instalacji, lub w procesie wykorzystującym te techniki. 
 

Tam, gdzie jest to możliwe, do opisu technik przedstawionych w poprzednim rozdziale 

dołączone są dane dotyczące kosztów (jeśli były dostępne). Dają one ogólne pojęcie o 

wielkości kosztów, które trzeba ponieść. Jednak rzeczywisty koszt zastosowania techniki 

będzie w dużym stopniu uzależniony od konkretnej sytuacji, tj. np. podatków, opłat, oraz 

właściwości technicznych danej instalacji. Nie jest możliwe pełne uwzględnienie czynników 

charakterystycznych dla poszczególnych instalacji w ogólnej kalkulacji kosztów w niniejszym 

dokumencie. Gdy brak jest danych dotyczących kosztów, przedstawione zostały wnioski 

dotyczące rentowności technik, wyciągnięte na podstawie obserwacji istniejących instalacji. 



 

 

 

Zakłada się, że ogólne BAT w tym rozdziale będą punktem odniesienia, względem którego można 

będzie oceniać obecne wyniki istniejących instalacji lub możliwości budowy nowej instalacji. 

Pomogą one określić odpowiednie, uwzględniające BAT warunki dla instalacji lub ustanowić 

ogólne, wiążące zasady, na podstawie art. 9 ust. 8. Przewiduje się, że nowe instalacje mogą być 

zaprojektowane tak, by osiągać ogólne przedstawione tu poziomy BAT, lub nawet wyższe. 

Zakłada się, że instniejące instalacje mogą zbliżyć się do ogólnych poziomów BAT lub je 

przewyższyć, zgodnie ze swoimi ekonomicznymi i technicznymi możliwościami wprowadzenia 

technik. 
 

Podczas gdy dokumenty referencyjne BAT nie ustanawiają wiążących prawnie norm, są źródłem 

informacji w formie ogólnych wskazówek dla sektora, państw członkowskich oraz społeczeństwa 

na temat możliwych do osiągnięcia poziomów zużycia i emisji, przy wykorzystaniu określonych 

technik. Odpowiednie wartości dopuszczalne dla każdego konkretnego przypadku będą musiały 

być ustalane z uwzględnieniem celów dyrektywy IPPC oraz uwarunkowań lokalnych. 
 

Środki zapobiegające i ograniczające poziomy zużycia i emisji są w dużym stopniu uzależnione od 

planowania każdego procesu pod względem technicznym i operacyjnym na poziomie każdej 

operacji jednostkowej. W związku z tym BAT określono na tym poziomie szczegółowości. W 

przypadkach, gdy nie da się uniknąć zużycia czy emisji, BAT mają ograniczyć ich wpływ na 

środowisko przez zastosowanie technik operacyjnych i technicznych. 
 

Przykładowo, istnieją możliwości uniknięcia niepotrzebnego zużycia wody w wielu operacjach 

jednostkowych, które czasami prowadzą też do oszczędności energii, np. ograniczenie zużycia 

gorącej wody zmniejsza zużycie nie tylko wody, ale i energii potrzebnej do jej podgrzania. 

Unikanie niepotrzebnego kontaktu wody z żywnością oraz wprowadzenie czyszczenia na sucho 

minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia wody. 
 

Przetwarzanie żywności z minimalnym opóźnieniem może zapobiec lub zminimalizować ilość 

odpadów i nieprzyjemnych zapachów podczas składowania i przetwarzania, które mogą powstać 

w wyniku procesów rozkładu żywności w czasie. 
 

Wyboru BAT dokonano z uwzględnieniem wymogu dla instalacji stosowanych w przemyśle 

spożywczym dotyczącego przestrzegania innych aktów prawnych, związanych np. ze zdrowiem 

publicznym, bezpieczeństwem żywności i pasz, lub bezpieczeństwem i higieną pracy. 
 

Sektor spożywczy jest zróżnicowany, różnorodny i podzielony na mniejsze branże. Składa się z 

wielu różnych branż żywności i napojów, np. branży mięsa, cukru czy kawy. W całym sektorze 

stosuje się setki procesów. Kwestie ochrony środowiska oraz rodzaj i ilość wytwarzanych ścieków 

różnią się ze względu na poszczególne sektory, procesy i użyte surowce. Dlatego nie jest możliwe, 

by określić specyficzne BAT dla każdego procesu stosowanego w sektorze spożywczym w 

niniejszym dokumencie. 
 

Pozostała część niniejszego rozdziału przedstawia najlepsze dostępne techniki dla sektora 

spożywczego. Na początku przedstawiono ogólne BAT, mające zastosowanie we wszystkich 

instalacjach. Oprócz BAT ogólnych, istnieją BAT szczegółowe, które dotyczą poszczególnych 

procesów i operacji jednostkowych w sektorach przemysłu spożywczego, w których te procesy i 

operacje są stosowane. Przedstawiono również BAT mające zastosowanie tylko dla niektórych 

sektorów, tj. sektorów przetwórstwa mięsa, ryb i skorupiaków, owoców i warzyw, olejów i 

tłuszczów roślinnych, mleka, skrobi, cukru, kawy i napojów. Do sektorów, dla których nie opisano 

dodatkowych BAT, np. sektora produktów przemiału zbóż, produkcji suchego makaronu, 

produkcji pasz dla zwierząt; wypieku pieczywa, produkcji słodyczy, produkcji drożdży, słodu, 

destylacji; produkcji cydru, produkcji napojów bezalkoholowych i kwasu cytrynowego, mają 

zastosowanie ogólne BAT. 
 

Aby pomóc Czytelnikowi, sposób, w jaki przedstawiono wnioski BAT, pokazano na rysunku 5.1. 

Wnioski dotyczące BAT przedstawione są tu w dwóch warstwach. Pierwsza z nich pokazuje 

punkty przedstawiające wykaz BAT-ów dla wszystkich instalacji przemysłu spożywczego, a druga 

punkty, gdzie wymieniono dodatkowe techniki BAT dla niektórych poszczególnych sektorów. 



 

 

Rozdział 5 
 
   

 5.1 
Ogólne techniki 
BAT dla całego 
sektora 
spożywczego 

               

- 5.1.1 Zarządzanie 

środowiskiem 
 5.1.2 Zarządzanie 

łańcuchem dostaw 
 5.1.3 Czyszczenie 

urządzeń i instalacji 
 5.1.4 Dodatkowe 

techniki BAT dla 

niektórych 

procesów i operacji 

jednostkowych 

- 5.1.5 Minimalizacja 

emisji 

zanieczyszczeń do 

atmosfery 

- 5.1.6 Oczyszczanie 

ścieków (w tym BAT 

specyficzne dla 

niektórych sektorów) 

- 5.1.7 Przypadkowe 

emisje 
 

               

    

  5.1.4.1 -5.1.4.14 
DODATKOWE BAT dla niektórych procesów i operacji jednostkowych, które zastosowano (procesy te i operacje jednostkowe są szeroko stosowane w 

sektorze spożywczym, ale nie w każdym indywidualnym sektorze) 

 

     

Warstwa 1 

 5.2 
DODATKOWE BAT dla 
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indywidualnych sektorów 

przemysłu spożywczego 

                         

Warstwa 2 
  

    

                    

 5.2.1 
DODATKOWE BAT 

dla dla sektora mięsa 

 5.2.2 DODATKOWE 

BAT 
dla sektora ryb i 

skorupiaków 

 5.2.3 DODATKOWE 

BAT dla sektora 

owoców i warzyw 

 5.2.4 DODATKOWE 

BAT dla sektora 

olejów i tłuszczów 

roślinnych 

 5.2.5 

DODATKOWE BAT 

dla sektora nabiału 

 5.2.6 

DODATKOWE BAT 

dla sektora skrobi 

 5.2.7 

DODATKOWE BAT 

dla sektora cukru 

 5.2.8 

DODATKOWE BAT 

dla sektora kawy 

 5.2.9 DODATKOWE 

BAT dla sektora 

napojów 

 

                      

               

 5.2.5.1 DODATKOWE 

BAT dla sektora mleka 

w proszku 

 5.2.5.2 

DODATKOWE BAT 

dla sektora masła 

 5.2.5.3 

DODATKOWE BAT 

dla sektora produkcji 

serów 

 5.2.5.4 DODATKOWE 

BAT dla sektora 

produkcji lodów 

 5.2.9.1 DODATKOWE 

BAT dla sektora piwa 
 5.2.9.2 

DODATKOWE BAT 

dla sektora produkcji 
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Rysunek 5.1: Jak przedstawiono wnioski dotyczące BAT dla instalacji stosowanej w przemyśle spożywczym  
 

Przemysł spożywczy 591 



 

 

 

BAT są w tym rozdziale ponumerowane, aby ułatwić ich czytanie i powrót do nich w 

czasie dyskusji. Numeracja nie odzwierciedla żadnej hierarchii. 
 

 

5.1 Ogólne techniki BAT dla całego sektora spożywczego 
 

Wiele technik określono jako techniki BAT stosujące się do wszystkich lub większości 

procesów w sektorze spożywczym. Opisano je w niniejszej części rozdziału. Są to ogólne 

techniki powszechnie stosowane w całym sektorze, niezależnie od stosowanych procesów 

technologicznych czy wytwarzanych produktów. 
 

We wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego 

celem BAT jest: 
 

1.  zapewnić, np. poprzez szkolenia, by pracownicy zdawali sobie sprawę z wpływu 

działalności firmy na środowisko i swojej własnej odpowiedzialności (zob. punkt 

4.1.2) 

2  zaprojektowanie/wybór urządzeń pozwalających na osiągnięcie optymalnych 

poziomów zużycia i emisji oraz przyczyniających się do prawidłowej eksploatacji 

i konserwacji zakładu (zob. punkt 4.1.3.1), np optymalizacja systemów 

rurociągów i wydajności w celu zmniejszenia strat produktu oraz zainstalowane 

rurociągu pod kątem umożliwiającym samoczynne opróżnianie. 

3  kontrola emisji hałasu u źródła poprzez zaprojektowanie, wybór, eksploatację i 

konserwację urządzeń, w tym pojazdów, pozwalających unikać lub ograniczać 

narażenie na hałas (zob punkty 4.1.2, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.3.3, 4.1.3.4 i 4.1.5) oraz 

tam, gdzie wymagane są dalsze redukcje poziomu hałasu, osłanianie hałaśliwych 

urządzeń (zob. punkt 4.1.3.5) 

4  stosowanie regularnych programów konserwacji urządzeń (zob. punkt 4.1.5) 

5  zastosowanie i kontynuowanie metodologii zapobiegającej i ograniczającej 

zużycie wody i energii oraz wytwarzanie odpadów (zob. punkt 4.1.6) w tym: 

5.1  osiągnięcie zaangażowania ze strony kierownictwa, oraz organizacji i 
planowania (zob. punkt 4.1.6.1) 

5.2 analiza procesów produkcyjnych, w tym poszczególnych etapów 

procesów, by zidentyfikować obszary o wysokim zużyciu wody i energii 

i określić możliwości ich ograniczenia (zob. punkty 4.1.6.2, 4.1.6.2.1, 

4.1.6.2.2 i 4.1.6.2.3), uwzględniając wymogi jakości wody przy każdym 

zastosowaniu , oraz bezpieczeństwo i higienę żywności 
5.3  ocena celów, docelowych poziomów i granic systemu (patrz punkt 

4.1.6.3) 

5.4  zidentyfikowanie opcji minimalizacji zużycia wody i energii oraz 

wytwarzania ścieków (zob. punkt 4.1.6.4), przy pomocy metodycznego 

podejścia, np. analizy pinch point technology  (zob. punkt 4.1.6.4.1) 

5.5  przeprowadzenie oceny i studium wykonalności (zob. punkt 4.1.6.5) 

5.6  wdrożenie programu minimalizacji zużycia wody i energii oraz 

wytwarzania odpadów (zob. punkt 4.1.6.6) oraz 

5.7  ciągłe monitorowanie zużycia wody i energii, poziomów wytwarzania 

odpadów i skuteczności środków kontroli (zob. punkt 4.1.6.7).  Mogą do 

nich należeć pomiar i kontrola wzrokowa. 

6  wdrożenie systemu kontroli i rewizji poziomów zużycia i emisji zarówno dla 

indywidualnych procesów produkcyjnych, jak i na poziomie zakładu, w celu 

optymalizacji rzeczywistych poziomów.  Przykładami parametrów, które należy 

monitorować, są: zużycie energii, zużycie wody, ilość ścieków, emisje do 

powietrza i wody, wytwarzanie odpadów stałych, wydajność wytwarzania 

produktów i produktów ubocznych, zużycie substancji szkodliwych oraz 

częstotliwość i wielkość przypadkowych emisji i wycieków. Dobra znajomość 

surowców i produktów procesu jest niezbędna do określenia obszarów 

priorytetowych i różnych opcji poprawienia wyników w zakresie ochrony 

środowiska.  Dobry system kontroli obejmuje zapisy warunków eksploatacji, 

pobierania próbek i metod analitycznych oraz zapewnia kalibrowanie sprzętu 



 

 

pomiarowego. Dalsze informacje dostępne są w " Dokumencie referencyjnym dla 

ogólnych zasad monitoringu" [96, WE, 2003]. 

7  prowadzenie dokładnego wykazu surowców i produktów na wszystkich etapach 

procesu,  od odbioru surowców do wysyłki produktów i technologii "końca 

rury" (end-of-pipe) (zob. punkt 4.1.6.2) 
8 planowanie produkcji w celu ograniczenia odpadów poprodukcyjnych i częstotliwości 

ich czyszczenia (zob. punkt 4.1.7.1) 

9 transport stałych surowców, produktów, współproduktów, produktów ubocznych i 

odpadów na sucho (zob. punkt 4.1.7.1), w tym unikanie transporotu wodnego w 
korytach, z wyjątkiem przypadków, gdy podczas takiego transportu przeprowadzane 

jest mycie powtórnie wykorzystaną wodą, i gdy transport taki jest konieczny, by 

uniknąć uszkodzenia transportowanych materiałów 

10 Minimalizacja czasu magazynowania materiałów łatwo psujących się (zob. punkt 

4.1.7.3) 

11 segregacja odpadów w celu optymalizacji użycia, ponownego użycia, odzysku, 

recyklingu i unieszkodliwiania (i ograniczenia zanieczyszczenia ścieków) (zob. punkt 

4.1.7.6, 4.1.6, 4.1.7.7, 4.7.1.1, 4.7.2.1, 4.7.5.1 i 4.7.9.1) 

12 zapobieganie spadaniu materiałów na podłogę, np. przez odpowiednio umieszczone 

osłony przeciwodpryskowe, ekrany, klapy, tacki ociekowe i koryta (zob. punkt 

4.1.7.6) 
13 optymalizacja rozdzielenia strumieni wody (zob. punkt 4.1.7.8), w celu optymalizacji 

ponownego wykorzystania i oczyszczenia 

14 zbieranie strumieni wody, np kondensatu czy wody chłodzącej oddzielnie w celu 

optymalizacji ponownego wykorzystania (zob. punkt 4.1.7.8) 

15 unikanie zużywania większej ilości energii do ogrzewania i chłodzenia, niż jest to 
niezbędne bez szkody dla produktu (zob. punkt 4.1.7.9) 

16 utrzymanie porządku (zob. punkt 4.1.7.11) 

17 minimalizacja hałasu spowodowanego przez pojazdy (patrz punkt 4.1.7.12) 
18 stosowanie metod przyjmowania i magazynowania surowców zawartych w "BREF-ie 

Magazynowanie" [95, WE, 2005]. Aby zapewnić i utrzymać odpowiednie standardy 

higieny i bezpieczeństwa żywności, mogą być potrzebne kolejne kontrole. 

19 optymalizacja wprowadzania i stosowania kontroli procesu, np. aby zapobiegać i 

ograniczać zużycie wody i energii oraz ograniczać wytwarzanie ścieków (zob punkt 

4.1.8), a w szczególności: 

 19.1 w instalacjach, gdzie stosuje się procesy cieplne, i/lub gdzie 

surowce są przechowywane lub przekazywane w 

ekstremalnych temperaturach, lub w zakresach temperatury 

krytycznej, kontrolowanie temperatury przez specjalne 

pomiary i korekty (zob. punkt 4.1.8.1) 

 19.2 w instalacjach, gdzie materiały są pompowane lub zachodzi 

ich przepływ, kontrolowanie ciśnienia (zob. punkty 4.1.8.2) 

i/lub specjalne pomiary przepływu (zob. punkt 4.1.8.4) i/lub 

specjalne pomiary poziomu (zob punkt 4.1.8.3) oraz 

korzystanie z urządzeń kontrolnych, jak np zawory (zob. 

punkt 4.1.8.7)  

 19.3 w instalacjach, gdzie przechowywanie cieczy lub reakcje 

między nimi odbywają się w zbiornikach lub naczyniach, 

zarówno w ramach procesu produkcyjnego, jak i czyszczenia, 

korzystanie z czujników wykrywających i mierzących 

poziom substancji (zob. punkt 4.1.8.3) 

 19.4 korzystanie z technik analitycznego pomiaru i kontroli w celu 

zmniejszenia strat materiału i wody oraz wytwarzania 

ścieków podczas przetwarzania i czyszczenia, w 

szczególności: 

19.4.1  pomiary pH, by móc kontrolować dodawanie kwasów lub zasad oraz 

monitorowanie strumienia ścieków, by kontrolować mieszanie i zobojętnianie przed 

dalszym oczyszczaniem lub odprowadzeniem (zob. punkt 4.1.8.5.1) 



 

 

 

19.4.2  pomiar przewodności w celu kontroli poziomu rozpuszczonych soli 

przed ponownym wykorzystaniem wody, oraz pomiar poziomu 

detergentów przed ponownym ich wykorzystaniem (zob. punkt 

4.1.8.5.2), oraz 

19.4.3 w instalacjach, gdzie płyny mogą być mętne lub nieprzejrzyste z 

powodu zawiesin, pomiary mętności w celu monitorowania jakości 

wody technologicznej i optymalizacji zarówno odzysku 

materiału/produktu z wody, jak i ponownego wykorzystania wody do 

czyszczenia (zob. punkt 4.1.8.5.3) 
20 korzystanie ze zautomatyzowanej regulacji uruchamiania i przerywania przepływu wody, by 

dostarczać wodę technologiczną tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna (zob. punkt 4.1.8.6) 

21 wybór surowców i surowców pomocniczych, które minimalizują wytwarzanie odpadów stałych 

i szkodliwych emisji do powietrza i wody (zob. punkty 4.1.9.1 i 4.1.9.2) 

22 rozprowadzanie odpadów na powierzchni ziemi rolnej jako opcja pozbywania się odpadów w 
sektorze spożywczym, z zastrzeżeniem przepisów lokalnych, jak podaje punkt 4.1.6. 

 

5.1.1 Zarządzanie środowiskiem 
 

Wiele technik zarządzania środowiskiem jest określonych jako najlepsze dostępne techniki.   

(Patrz: punkt 4.1.1) Zakres (np. poziom szczegółowości) oraz charakter systemów zarządzania 

środowiskiem (EMS) (np. standardowe lub niestandardowe) związany jest z profilem, skalą i 

złożonością instalacji oraz z jej oddziaływaniem na środowisko. 
 

BAT ma na celu wdrożenie i stosowanie takiego systemu zarządzania środowiskiem, który 

zawiera, stosownie do indywidualnych okoliczności, następujące funkcje: (patrz rozdział 3) 
 

•   definicję polityki ochrony środowiska danej instalacji przyjętą przez najwyższe kierownictwo 

(zobowiązanie najwyższego kierownictwa jest uważane za warunek skutecznego zastosowania 

innych funkcji EMS) 

 •   planowanie i ustanowienie niezbędnych procedur 

 •   wdrożenie procedur, ze szczególnym uwzględnieniem: 

  struktury i zakresu odpowiedzialności 

  szkoleń, rozwijania świadomości, oraz kompetencji 
  komunikacji 

  zaangażowania pracowników 

  dokumentowania 
  skutecznej kontroli procesu 

  programów konserwacji urządzeń 
  gotowości i reagowania w nagłych wypadkach 

  zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie środowiska. 

 •   sprawdzanie wyników i podejmowanie działań naprawczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

  monitorowania i pomiarów (zob również "Dokument Referencyjny dla Ogólnych Zasad 

Monitoringu") 

  działań naprawczych i zapobiegawczych 
  prowadzenia dokumentacji 

 niezależnych (w miarę możliwości) kontroli wewnętrznych (audytu) w celu określenia, 

czy system zarządzania środowiskiem jest zgodny z planowanymi rozwiązaniami i był 

właściwie wdrożony i zachowywany. 

 •  rewizja systemu przez najwyższe kierownictwo. 
 

Są jeszcze trzy funkcje, które stopniowo mogą uzupełniać powyższe działania, i które uważane są 

za działania wspomagające.  Jednak ich brak nie jest ogólnie sprzeczny z BAT.  Są to: 
 

 •   zbadanie i weryfikacja systemu zarządzania i procedur kontroli przez akredytowaną instytucję 

certyfikującą lub zewnętrznego weryfikatora EMS 

 •   regularne przygotowywanie i publikacja (i ewentualnie zatwierdzanie przez instytucję 

zewnętrzną) oświadczeń środowiskowych, opisujących wszystkie istotne aspekty środowiskowe 



 

 

związane z instalacją, pozwalających na coroczne porównanie celów i docelowych poziomów w 

zakresie ochrony środowiska oraz na porównanie ich z odpowiednimi wartościami analizy 

porównawczej dla sektora 

 •   wdrożenie i stosowanie się do uznanego, międzynarodowego systemu, jak np. system EMAS 

czy EN ISO 14001:1996.  Taki dobrowolny krok mógłby podwyższyć wiarygodność EMS. 

Dotyczy to w szczególności EMAS, który zawiera wszystkie wyżej wymienione funkcje i daje 

większą wiarygodność. Systemy niestandardowe mogą być równie skuteczne pod warunkiem, że 

są odpowiednio zaprojektowane i wdrożone. 
 

Ważne jest również, aby uwzględnić następujące potencjalne funkcje EMS: 
 

•   rozważenie wpływu likwidacji jednostki na środowisko na etapie projektowania nowej        

jednostki 

 •   rozważenie wypracowania czystszych technologii 

 •   jeśli to możliwe, prowadzenie regularnej analizy porównawczej w sektorze, uwzględniającej 

wydajność energetyczną i działania na rzecz ochrony energii, wybór surowców, emisje do 

powietrza, zrzuty ścieków do wody, zużycie wody i wytwarzanie odpadów. 
 

5.1.2 Zarządzanie łańcuchem dostaw 
 

Działania osób zaangażowanych w dostawy surowców i innych składników do instalacji przetwórczej 

sektora spożywczego, w tym rolników i przewoźników, mogą mieć skutki środowiskowe dla tych 

instalacji. Dostawcy surowych, częściowo przetworzonych i przetworzonych surowców do instalacji 

przemysłu spożywczego mogą mieć wpływ na środowisko. Podobnie instalacje przemysłu 

spożywczego, wysyłające swoje surowce do innych instalacji, w tym instalacji przemysłu 

spożywczego, mogą kształtować wpływ tych instalacji na środowisko naturalne. Wpływ na środowisko 

mogą kształtować cechy tych surowców, np. świeżość, stopień segregacji różnych surowców i 

specyfikacja. 
 

BAT ma na celu współpracę między dostawcami a odbiorcami surowców by utworzyć łańcuch 

odpowiedzialności środowiskowej w celu zminimalizowania zanieczyszczenia i ochrony środowiska 

jako całości, (zob. punkty 4.1.7.2, 4.1.7.3, 4.1.7.12, 4.1.9.1, 4.2.1.1, 4.2.4.1 i 4.7.2.3). 
 

 

5.1.3 Czyszczenie urządzeń i instalacji 
 

Czyszczenie urządzeń i instalacji w sektorze spożywczym jest z konieczności częste i dokładne, 

ponieważ muszą zostać zachowane standardy higieny związane z bezpieczeństwem żywności. 
 

We wszystkich instalacjach BAT ma na celu: 
 

1  usunięcie pozostałości surowców możliwie najszybciej po przetworzeniu i częste czyszczenie 

miejsc składowania surowców (zob. punkt 4.3.10) 

2.  dostarczenie i stosowanie kartek i sit nad wpustami podłogowymi i zagwarantowanie ich 

częstej kontroli i czyszczenia, aby zapobiec porywaniu cząstek surowców przez wypływające 

ścieki (zob. punkt 4.3.1.1) 
3  optymalizacja czyszczenia na sucho (w tym systemów próżniowych) urządzeń i instalacji, 

również po wyciekach (zob. punkty 4.3.1, 4.7.1.2, 4.7.2.2, 4.7.5.2 i 4.7.9.2) przed 
czyszczeniem na mokro tam, gdzie czyszczenie na mokro jest niezbędne, by zachować 
standardy higieny 

4  wstępne namoczenie podłóg i otwarcie urządzeń, by zmniejszyć przyczepność wyschniętego 
lub spalonego brudu przed czyszczeniem na mokro (zob. punkt 4.3.2) 

5  gospodarowanie i minimalizacja zużycia wody, energii i detergentów (zob. punkt 4.3.5) 

6  wyposażenie węży do czyszczenia ręcznego w regulowane ręcznie końcówki (zob. punkt 4.3.6) 

7  dostarczanie wody o regulowanym ciśnieniu oraz przez dysze (zob. punkt 4.3.7.1) 

8  optymalizacja ponownego wykorzystania ciepłej wody chłodzącej z otwartego obiegu, np. do 

czyszczenia (zob. np. punkt 4.7.5.17) 
9  wybór i zastosowanie środków do czyszczenia i dezynfekcji, które są jak najmniej szkodliwe 

dla środowiska (zob punkty 4.3.8, 4.3.8.1 i 4.3.8.2) i które umożliwiają skuteczną kontrolę 
warunków higienicznych 

10  stosowanie układów mycia w obiegu zamkniętym (CIP) (zob. punkt 4.3.9) oraz zapewnienie, 



 

 

by CIP było stosowane w optymalny sposób, np. przez pomiar mętności (zob. punkt 4.1.8.5.3), 

przewodności (zob. punkt 4.1.8.5.2), lub pH (zob. punkt 4.1.8.5.1), oraz automatyczne 

dozowanie chemikaliów o odpowiednich stężeniach (zob. punkt 4.3.9) 

11  stosuje się systemy jednorazowego użytku w przypadku małych lub rzadko używanych 

instalacji, lub gdzie roztwór czyszczący szybko ulega zanieczyszczeniu, np. instalacje UHT, 

urządzenia do separacji membranowej oraz wstępne czyszczenie parowników i suszarek 

rozpyłowych (zob. Punkt 4.3.9) 

12  w przypadku odpowiednich wahań pH strumieni ścieków z CIP i innych źródeł, stosowana jest 

samoneutralizacja zasadowych i kwaśnych strumieni ścieków w neutralizatorach (zob. Punkt 

4.5.2.4) 

13  zmniejszenie użycia EDTA poprzez ograniczenie konieczności i częstotliwości jego użycia 

oraz ograniczenie ilości użytej substancji, tj. odzysk roztworów czyszczących (zob. Punkty 

4.3.8, 4.3.8.2, 4.3.8.2.2, 4.3.8.2.3 i 4.3.8.2.5). 
 
 

Przy wyborze środków chemicznych do dezynfekcji i sterylizacji urządzeń i instalacji, BAT 

obejmuje: 
 

14  unikanie stosowania fluorowcowanych biocydów utleniających, chyba że alternatywne 

rozwiązania nie są skuteczne (zob. Punkty 4.3.8.1, 4.5.4.8, 4.5.4.8.1 i 4.5.4.8.2). 
 

 
 

5.1.4 Dodatkowe BAT dla niektórych procesów i operacji 
jednostkowych stosowane w wielu sektorach przemysłu spożywczego 
 
5.1.4.1 Zarządzanie łańcuchem dostaw 
 

Podczas przyjmowania i wysyłki materiałów, BAT powinna objąć następujące czynności: 
 

 

1  zgaszenie silnika oraz jednostki mrożącej, jeśli jest, gdy samochód jest zaparkowany, a 

także podczas załadunku i rozładunku oraz zapewnienie innego źródła mocy (zob. Punkt 

4.2.1.1). 
 

 

5.1.4.2 Odwirowywanie / separacja 
 

We wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego wykonujących odwirowywanie, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1 odwirowywanie w celu zmniejszenia zrzutu produktu w strumieniu odpadów (zob. Punkt 

4.2.3.1). 
 

 

5.1.4.3 Wędzenie 
 

We wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego wykonujących wędzenie, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1 osiąganie poziomu OWO,(Ogólnego Węgla Organicznego) emisji powietrza <50 mg/Nm
3

 (zob. 

Punkty 3.3.1.2.2 i 4.4.3.11.1). 
 

 

5.1.4.4 Smażenie 
 

We wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego wykonujących smażenie, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1 Recyrkulacja i powtórne spalanie spalin (zob. Punkt 4.2.7.1). 
 

 
 
 
 



 

 

5.1.4.5 Konserwowanie w puszkach, butelkach i słoikach 
 

We wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego wykonujących konserwowanie w 

puszkach, butelkach i słoikach, BAT powinna obejmować następujące czynności: 
 

1  stosowanie automatycznych systemów do napełniania przyprawami puszek, butelek i 

słoików wraz z ponownym wykorzystaniem wycieków w obiegu zamkniętym (zob. Punkt 

4.2.8.2) 

2  używanie zbiorników czyszczących do czyszczenia puszek, butelek i słoików z odzyskiem 

oleju przy konserwowaniu oleju, żywności w oleju roślinnym lub tłustej żywności (zob. 

Punkt 4.2.8.3). 
 

 

5.1.4.6 Parowanie 
 

We wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego wykonujących parowanie, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1  stosowanie parowników (wyparek) wielostopniowych (zob. Punkt 4.2.9.1), optymalizacja 

rekompresji pary (zob. Punkt 4.2.9.2) w zależności od dostępności ciepła i energii w 

instalacji w celu zagęszczenia cieczy. 
 

5.1.4.7 Obniżanie temperatury i mrożenie 
 

We wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego wykonujących obniżanie temperatury i 

mrożenie, BAT powinna obejmować następujące czynności: 
 

1  unikanie stosowania substancji niszczących warstwę ozonową, takich jak halogenki, jako 

czynników chłodniczych (zob. Punkt 4.1.9.3) 

2 unikanie nadmiernego ochładzania powierzchni klimatyzowanych i chłodniczych (zob. Punkt 

4.2.15.1) 
3 optymalizacja ciśnienia kondensacji (zob. Punkt 4.2.11.2) 

4 regularne rozmrażanie całego systemu (zob. Punkt 4.2.15.3) 

5 utrzymanie skraplaczy w czystości (zob. Punkt 4.2.11.3) 
6 zapewnienie, że powietrze napływające do kondensatorów jest tak zimne, jak to możliwe (zob. 

Punkt 4.2.11.3) 

7 optymalizacja temperatury kondensacji (zob. Punkt 4.2.11.3) 

8 użycie automatycznego rozmrażania parowników (zob. Punkt 4.2.15.5) 
9 działanie bez automatycznego rozmrażania podczas krótkich postojów produkcji (zob. Punkt 

4.2.11.7) 

10 minimalizowanie strat przenikania ciepła i strat wentylacyjnych ze schłodzonych pomieszczeń i 

chłodni (zob. Punkt 4.2.15.2). 
 

 

5.1.4.8 Chłodzenie 
 

We wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego wykonujących chłodzenie, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1  optymalizacja działania układów chłodzenia wodą w celu uniknięcia nadmiernych upustów z 

chłodni kominowych (zob. Punkt 4.1.5) 
2 instalacja płytowego wymiennika ciepła do wstępnego chłodzenia wodą lodową z amoniakiem, 

przed ostateczną operacją chłodzenia w zbiorniku wody lodowej z parownikiem wiązkowym 
(zob. Punkt 4.2.10.1). 

3  odzyskanie ciepła z układów chłodzenia.  Temperatura wody 50 - 60 ° C może zostać 

osiągnięta (zob. Punkt 4.2.13.5). 
 

 

5.1.4.9 Pakowanie 
 

We wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego wykonujących pakowanie, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 



 

 

1  optymalizacja projektu pakowania, w tym wagi i wielkości materiału opakowaniowego oraz 

ponownie wykorzystanej zawartości w celu zmniejszenia ilości zużytego materiału i 

zminimalizowania odpadów (zob. Punkt 4.2.12.2) 

2 odbiór materiałów luzem (zob. Punkt 4.1.7.2) 

3 oddzielne zbieranie materiału opakowaniowego (zob. Punkt 4.2.12.3) 
4 zminimalizowanie przepełnień podczas pakowania (zob. Punkt 4.2.12.6). 
 

5.1.4.10 Generowanie i wykorzystanie energii 
 

BAT powinna obejmować następujące czynności: 
 

1  stosowanie skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w instalacjach nowych lub 

znacznie zmienionych, lub stosowanie systemów energii odnawialnej w instalacjach, które 

mogą wykorzystać wyprodukowane ciepło i energię elektryczną, np. w produkcji cukru, 

produkcji mleka w proszku, suszeniu serwatki, produkcji kawy instant, warzeniu i 

destylacji (zob. Punkt 4.2.13.1) 

2  korzystanie z pomp ciepła do odzysku ciepła z różnych źródeł (zob. Punkt 

4.2.13.4) 
3  wyłączanie urządzeń, gdy nie są one potrzebne (zob. Punkt 

4.2.13.6) 

4  zmniejszanie obciążeń silników (zob. Punkt 4.2.13.7) 

5  zmniejszanie strat mocy silnika (zob. Punkt 4.2.13.8) 
6  wykorzystanie napędów o zmiennej prędkości, by zmniejszyć obciążenie wentylatorów i 

pomp (zob. Punkt 4.2.13.10) 

7  stosowanie izolacji termicznej, np. rur, zbiorników i urządzeń używanych do przewozu, 

przechowywania lub poddawania działaniu substancji powyżej lub poniżej temperatury 

otoczenia oraz urządzeń używanych do procesów związanych z ogrzewaniem i 

chłodzeniem (zob. Punkt 4.2.13.3) 

8  stosowanie przemienników częstotliwości w silnikach (zob. Punkt 4.2.13.9). 
 

 

5.1.4.11 Zużycie wody 
 

W przypadku korzystania z wody gruntowej, BAT powinna obejmować następujące czynności: 
 

1  pompowanie tylko tych ilości wody, które są rzeczywiście niezbędne (zob. Punkt 

4.2.14.1). 
 

 

5.1.4.12 Układy sprężonego powietrza 
 

W przypadku wytwarzania sprężonego powietrza, BAT powinna obejmować następujące 

czynności: 
 

1  sprawdzanie i zmniejszanie poziomów ciśnienia, jeśli to możliwe (zob. Punkt 4.2.16.1) 

2  optymalizowanie temperatury powietrza przy wlocie (zob. Punkt 4.2.16.2) 

3  zainstalowanie tłumików przy wlotach i wylotach w celu zmniejszenia poziomu hałasu (zob. 

Punkt 4.2.16.3). 
 

 

5.1.4.13 Systemy parowe 
 

W przypadku korzystania z systemów parowych, BAT powinna obejmować następujące 

czynności: 
 

1  zwiększanie powrotu kondensatu (zob. Punkt 4.2.17.1) 

2  unikanie strat pary przy powrocie kondensatu (zob. Punkt 4.2.17.2) 
3  izolowanie nieużywanych przewodów (zob. Punkt 4.2.17.3) 

4  poprawienie funkcjonowania garnków kondensacyjnych (zob. Punkt 4.1.5) 
5  naprawienie przecieków pary (zob. Punkt 4.1.5) 

6  zminimalizowanie operacji odmulania i odsalania  kotłów (zob. Punkt 

4.2.17.4). 
 



 

 

 

5.1.5 Minimalizacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
 

Zanieczyszczenie powietrza powstaje w trakcie przetwarzania i oczyszczania oraz suszenia 

materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym. 
 

Należy zastosować zintegrowane z procesem techniki BAT, które ograniczają emisje do powietrza 

i wody poprzez dobór i zastosowanie odpowiednich substancji i technik. Następnie, jeśli 

konieczne jest dalsze ograniczanie, można dokonać doboru technik zmniejszających emisje do 

powietrza. 
 

W celu zapobiegnięcia powstawaniu emisji do powietrza z instalacji przemysłu 

spożywczego, BAT powinna obejmować następujące czynności: 
 

1  stosowanie i utrzymanie strategii ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery (zob. 

Punkt 4.4.1) poprzez: 

1.1 zdefiniowanie problemu (zob. Punkty 4.4.1.1 i 4.4.1.1.1) 

1.2 wykazanie emisji zakładu, w tym np. nieprawidłowe działanie (zob. Punkty 4.4.1.2 i 

4.4.1.2.1) 

1.3 pomiar dużych emisji (zob. Punkty 4.4.1.3 i 4.4.1.3.1) 
1.4 ocena i wybór technik ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery (zob. Punkt 

4.4.1.4) 

2  zgromadzenie gazów odlotowych, zapachów i pyłu u źródła (zob. Punkt 4.4.3.2) i skierowanie 

do urządzeń oczyszczania lub obniżających emisje (zob. Punkt 4.4.3.3) 

3  optymalizacja procedur rozruchu i zatrzymywania urządzeń obniżających emisje w celu 

zapewnienia ich efektywnego działania za każdym razem, gdy obniżanie emisji jest konieczne 

(zob. Punkt 4.4.3.1) 
4  o ile nie postanowiono inaczej, gdy zastosowanie zintegrowanych z procesem technik BAT, 

ograniczających emisje do powietrza i wody przez dobór i zastosowanie odpowiednich 
substancji i technik, nie powoduje osiągnięcia poziomów emisji wynoszących 5 – 20 mg/Nm

3
 

dla suchego pyłu, 35 – 60 mg/Nm
3
 dla wilgotnego/lepkiego pyłu oraz <50 mg/Nm

3
OWO, 

wówczas należy osiągnąć te poziomy przez zastosowanie technik zmniejszania emisji. 
Niniejszy dokument nie uwzględnia w szczególności emisji z obiektów spalania w instalacjach 
przemysłu spożywczego, tak więc podane poziomy nie odzwierciedlają poziomów emisji 
związanych z BAT z tych obiektów.  Rozdziały 4.4.3.1 – 4.4.3.13 opisują niektóre techniki 
zmniejszania zanieczyszczania powietrza. 

5  w przypadku, gdy zastosowanie zintegrowanych z procesem technik BAT nie eliminuje 

uciążliwości zapachu, należy stosować techniki zmniejszania emisji. Wiele z technik opisanych 

w Punkcie 4.4 ma zastosowanie w przypadku zmniejszania zapachu. 
 

 

5.1.6 Oczyszczanie ścieków 
 

Oczyszczanie ścieków jest techniką "końca rury" zapobiegającą i kontrolującą zanieczyszczenie wody. 

Zanieczyszczenie wody powstaje zarówno jako wynik zużycia wody w trakcie przetwarzania, jak i 

oczyszczania oraz suszenia materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym. 
 

Należy zastosować zintegrowane z procesem techniki BAT, które ograniczają zużycie i 

zanieczyszczenie wody. Należy dokonać wyboru technik oczyszczania ścieków. 
 

Z wyjątkiem niektórych podstawowych technik, nie udało się ustalić, czy lepiej jest poddawać ścieki 

powstające w instalacji przemysłu spożywczego oczyszczaniu na terenie zakładu, czy poza nim. 
 

W celu oczyszczenia ścieków z instalacji przemysłu spożywczego, BAT powinna obejmować 

następującą kombinację czynności: 
 

1  stosowanie cedzenia zawiesin (zob. Punkt 4.5.2.1) w instalacji przemysłu spożywczego 

2  usuwanie tłuszczu przy użyciu separatora tłuszczu (zob. Punkt 4.5.2.2) w instalacji przemysłu 

spożywczego, jeśli ścieki zawierają tłuszcze zwierzęce lub roślinne, oleje lub tłuszcze (FOG) 

3  stosowanie wyrównania przepływu i obciążenia (zob. Punkt 4.5.2.3) 

4  stosowanie neutralizacji (zob. Punkt 4.5.2.4) wobec silnie kwasowych lub alkalicznych 

ścieków 



 

 

5  stosowanie sedymentacji (zob. Punkt 4.5.2.5) wobec ścieków zawierających ciała stałe 

6  stosowanie flotacji za pomocą sprężonego powietrza DAF (zob. Punkt 4.5.2.6) 

7  stosowanie oczyszczania biologicznego. Techniki tlenowe i beztlenowe stosowane w sektorze 

spożywczym są opisane w Punktach 4.5.3.1 i 4.5.3.3.2 
8  użycie gazu CH4 powstałego podczas beztlenowego rozkładu odpadów do produkcji ciepła 

i/lub energii elektrycznej (zob. Punkt 4.5.3.2). 
 

Jeżeli nie podano inaczej w niniejszym rozdziale, poziomy emisji podane w tabeli 5.1 wskazują 

poziomy, które zostałyby osiągnięte przy pomocy technik ogólnie uznanych za reprezentatywne dla 

BAT (zob. Punkt 4.5.1.1). Niekoniecznie przedstawiają one poziomy obecnie osiągane w przemyśle, 

lecz opracowano je w oparciu o ekspertyzę TWG. 
 

Parametr Stężenie 

(mg/l) 

BZT5 <25 

ChZT <125 

Zawiesina ogólna <50 

pH 6 – 9 

Oleje i tłuszcze <10 

Azot całkowity <10 

Fosfor całkowity 0,4 – 5 
Możliwe jest uzyskanie lepszych poziomów BOD5 i 
ChZT. Osiągnięcie poziomów całkowitych azotu i 
fosforu, jakie ukazano, nie zawsze jest możliwe lub 
opłacalne ze względu na warunki 
 

Tabela 5.1: Standardowa jakość oczyszczonej wody w sektorze 

spożywczym [140, Bank Światowy (IBRD) i in. 1998, 199, 

Finlandia, 2003] 
 

 

Jedno z państw członkowskich nie zgadza się z przypisem do tabeli 5.1, ponieważ uważa, iż 

odstępstwa od BAT, np. z powodu lokalnych warunków, są dopuszczalne wyłącznie w celu 

zaostrzenia wymagań związanych z wydawaniem zezwoleń. 
 

Gdy konieczne jest dalsze oczyszczanie w celu  osiągnięcia tych poziomów lub spełnienia 

specjalnych ograniczeń absolutorium, należy skorzystać z następujących technik: 
 

9  biologiczne usunięcie azotu (zob. Punkty 4.5.4.1 i 4.5.4.7) 

10  stosowanie wytrącania w celu usunięcia fosforu (zob. Punkt 4.5.2.9), z jednoczesnym 

obróbką osadu czynnego, jeśli jest stosowany (zob. Punkt 4.5.3.1.1) 
11  użycie filtracji w celu "polerowania" ścieków (zob. Punkt 4.5.4.5) 
12  usunięcie substancji niebezpiecznych i niebezpiecznych substancji priorytetowych (zob. 

Punkt 4.5.4.4) 

13  stosowanie filtracji membranowej (zob. Punkt 4.5.4.6). 
 

 

Jeżeli jakość ścieków nadaje się do ponownego wykorzystania w procesie stosowanym w 

przemyśle spożywczym, BAT powinna obejmować następujące czynności: 
 

14  ponowne wykorzystanie wody po jej sterylizacji i dezynfekcji, unikając stosowania chloru 

czynnego (zob. Punkty 4.5.4.8, 4.5.4.8.1 i 4.5.4.8.2), spełniającej normy dyrektywy Rady 

98/83/WE [66, WE, 1998]. 
 

Standardowe zastosowanie niektórych technik oczyszczania ścieków w sektorze spożywczym 

zostało przedstawione w tabeli 4.45. 
 

 

W celu obróbków osadów ściekowych, BAT powinna obejmować jedną lub kombinację 

następujących czynności: 
 

15  stabilizacja (zob. Punkt 4.5.6.1.2) 

16  zagęszczanie (zob. Punkt 4.5.6.1.3) 

17  odwodnienie (zob. Punkt 4.5.6.1.4) 



 

 

18  suszenie (zob. Punkt 4.5.6.1.5), jeśli naturalne ciepło lub ciepło odzyskane z procesów w 

instalacji mogą być użyte. 
 

BAT nie został zidentyfikowany do zagospodarowania lub unieszkodliwiania osadów ściekowych. 

Dostępne opcje są wyszczególnione, ale nie omówione, w Punkcie 4.5.6.1. 

 

5.1.7 Przypadkowe emisje 
 

Generalnie, aby zapobiec wypadkom i ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko jako 

całość, BAT powinna objąć następujące czynności: 
 

1  zidentyfikowanie potencjalnego źródła zdarzeń/przypadkowych emisji, które mogłyby 

szkodzić środowisku naturalnemu (zob. Punkt 4.6.1) 
2  ocena prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń / przypadkowych emisji i ich 

dotkliwości, jeżeli się pojawią, tj. przeprowadzenie oceny ryzyka (zob. Punkt 4.6.2) 

3  zidentyfikowanie tych potencjalnych zdarzeń / przypadkowych emisji, dla których wymagane 

są dodatkowe kontrole w celu ich uniknięcia (zob. Punkt 4.6.3) 

4  zidentyfikowanie i wdrożenie środków kontroli niezbędnych, aby zapobiec zdarzeniom i 
zminimalizować ich szkodliwy wpływ na środowisko (zob. Punkt 4.6.4) 

5  opracowanie, wdrożenie i regularne testowanie planu awaryjnego (zob. Punkt 4.6.5) 

6  zbadanie wszystkich zdarzeń i sytuacji niebezpiecznych oraz prowadzenie systemów 

ewidencji (zob. Punkt 4.6.6). 
 

 

5.2 Dodatkowa BAT dla niektórych indywidualnych 
sektorów przemysłu spożywczego 
 

Do sektorów, dla których nie określono dodatkowej BAT, np. w odniesieniu do produktów przemiału 

zbóż, produkcji suchego makaronu, produkcji pasz dla zwierząt; wypieku pieczywa, produkcji 

słodyczy, produkcji drożdży, słodu, destylacji; produkcji cydru, produkcji napojów bezalkoholowych i 

kwasu cytrynowego, stosuje się ogólne BAT opisane w Punktach 5.1 - 5.1.7. 
 

 

5.2.1 Dodatkowe BAT dla sektora mięsa i drobiu 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7, dla instalacji przetwarzających mięso i drób, BAT 

powinna obejmować następujące czynności: 
 

1  rozmrażanie mięsa na powietrzu (zob. Punkt 4.2.2.5) 

2  unikanie stosowania płatków lodu poprzez użycie odpowiedniej mieszanki chłodzonych i 

mrożonych surowców (zob. Punkt 4.7.1.3) 

3  dawkowanie przypraw i innych składników stałych ze zbiornika zbiorczego, zamiast z 

plastikowych toreb (zob. Punkt 4.1.7.2) 

4  automatyczne zatrzymanie dopływu wody, gdy napełniacze kiełbasy i inne urządzenia nie są 
używane w czasie przestojów lub, gdy produkcja jest zatrzymana (zob. Punkt 4.1.8.4). 

 

 

5.2.2 Dodatkowe BAT dla sektora ryb i skorupiaków 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7, dla instalacji przetwarzających ryby i skorupiaki, 

BAT powinna obejmować następujące czynności: 
 

1  utrzymanie jakości ryb dla ich optymalnego wykorzystania poprzez zminimalizowanie czasu 

przechowywania (zob. Punkt 4.1.7.3) 

2  wykorzystanie wysokiej jakości ryb poprzez zapewnienie współpracy z dostawcami (zob. 

Punkt 4.7.2.3) 

3  wykorzystanie regularnych programów konserwacji urządzeń (zob. Punkt 4.1.5), aby, na 

przykład, zapewnić skuteczne skórowanie (zob. Punkt 4.7.2.3) 
4  rozmrażanie makreli poprzez zanurzenie w pojemnikach wypełnionych ciepłą wodą zmieszaną 

z przepływającymi z pęcherzykami powietrza. Poziom wody jest utrzymany przez recyrkulację 
za pomocą przełączników poziomu (zob. Punkt 4.2.2.1), osiągając zużycie wody <2 m

3
/t 



 

 

surowej ryby 

5  rozmrażanie ryb białych poprzez zanurzenie ich w pojemnikach wypełnionych ciepłą wodą 
zmieszaną z przepływającymi z pęcherzykami powietrza. Poziom wody jest utrzymany za 
pomocą przełączników poziomu (zob. Punkt 4.2.2.2), osiągając zużycie wody 1.8 – 2.2 m

3
/t 

surowej ryby 
6  rozmrażanie krewetek poprzez zanurzenie ich w pojemnikach wypełnionych filtrowaną 

woda do obierania, jeśli jest dostępna. Woda jest mieszana z przepływającymi 

pęcherzykami powietrza. Poziom wody jest utrzymany przez recyrkulację za pomocą 

przełączników poziomu (zob. Punkt 4.2.2.1), lub przez przełączniki poziomu (zob. Punkt 

4.2.2.2). 

7 Unikanie usuwania łusek, jeśli ryba jest później skórowana (zob. Punkt 4.7.2.7) 
8  w przypadku usuwania łusek, np. gdy ryby nie są następnie skórowane, należy użyć 

filtrowanej recyrkulowanej wody odpadowej do wstępnego płukania ryb oraz właściwie 

ustawić operację golenia przez zważenie odpowiedniej ilości łusek dla danego przepływu 

wody (zob. Punkt 4.7.2.8) 

9 usunięcie i przetransportowanie tłuszczu i skóry z bębna do skórowania przy pomocy próżni 

(zob. Punkt 4.7.2.4). 

10 usunięcie i przetransportowanie tłuszczu i wnętrzności makreli przy pomocy próżni (zob. Punkt 

4.7.2.5) 

11  wykorzystanie przenośników taśmowych z siatką z drobnych oczek do transportu 

produktów stałych, produktów ubocznych i odpadów, w celu oddzielenia od wody (zob. 

Punkt 4.7.2.6) 

12 podczas filetowania: 

12.1  filety rybne można formować przy użyciu dwóch par obrotowych noży (zob. 

Punkt 4.1.8.8) 

              12.2 w przypadku, gdy są wymagane dysze wodne lub spray do czyszczenia 

systemów, należy je zainstalować wraz czujnikami obecności (tj. działanie 

okresowe) (zob. Punkt 4.1.8.8). 

12.3  60 - 75% zmniejszenie zużycia wody można uzyskać poprzez: 

  12.3.1     usunięcie niepotrzebnych dysz wodnych tak, aby woda 

była dodana tylko tam, gdzie jest to konieczne (zob. Punkt 

4.1.8.8) 

  12.3.2 zastąpienie dysz przenoszących ryby z operacji 

odcinania ogonów urządzeniem mechanicznym (zob. 

Punkt 4.1.8.8) 

  12.3.3 zastąpienie dysz myjących koła napędowę na części do 

filetowania urządzeniem mechanicznym (zob. Punkt 4.1.8.8) 

 12.3.4 zastąpienie istniejących dysz dyszami o niższym zużyciu 

wody (zob. Punkt 4.1.8.8) 

 12.3.5 zastosowanie pulsujących dysz wodnych, tj. 

zmiennego otwierania i zamykania dopływu wody przez zawór 

automatyczny (zob. Punkt 4.1.8.8) 

 12.3.6 zastąpienie kolektora odpadów systemami 
odwodnieniowymi oraz zamknięcie dysz kolektora odpadów. Odpady 
będą oddzielone od wody technologicznej bezpośrednio przez maszynę 
do filetowania, co spowoduje skrócenie czasu kontaktu (zob. Punkt 
4.7.2.6) 

               12.4 zmniejszenie liczby i wielkości dysz rozpylających (oszczędność wody ok. 75%) 

(zob. Punkt 4.1.8.8) 
 

 

5.2.3 Dodatkowe BAT dla sektora owoców i warzyw 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7, dla instalacji przetwarzających owoce i 

warzywa, BAT powinna obejmować następujące czynności: 
 

1  zmniejszenie czasu przechowywania, jeżeli nie można go uniknąć (patrz punkt 4.1.7.3), a 

jeśli warunki pogodowe nie przyspieszają degradacji i / lub obniżenia jakości, unikanie 

chłodzenia poprzez przechowywanie owoców i warzyw oraz ich produktów ubocznych 



 

 

przeznaczonych do wykorzystania jako pasza dla zwierząt, na terenie odkrytym, w 

zamkniętym miejscu lub w pojemnikach (zob. Punkt 4.7.3.3) 

2 stosowanie suchej separacji odrzuconego surowca na etapie sortowania od stałych pozostałości 

(np. podczas sortowania, kadrowania, ekstrakcji, filtracji) (zob. Punkt 4.1.7.6) 

3 gromadzenie gleby podczas sedymentacji lub filtracji, zamiast wypłukiwania do 

oczyszczalni ścieków (zob. Punkty 4.1.7.6, 4.5.2.5 i 4.5.4.5) 

4  obieranie owoców i warzyw za pomocą pary w procesie okresowym (zob. Punkt 4.7.3.4.2) 

lub ciągłym (zob. Punkt 4.7.3.4.1) bez użycia zimnej wody do kondensacji pary, a jeżeli z 

przyczyn technologicznych obieranie parowe nie może być zastosowane, obieranie 

metodą kaustyczną (zob. Punkt 4.7.3.4.6), chyba że wymagania recepturowe produktu nie 

mogą być spełnione, jeśli używa się jednej z tych technik 
 

5  schłodzenie owoców i warzyw po blanszowaniu i przed zamrożeniem, poprzez polanie ich 

 zimną wodą (zob. Punkt 4.7.3.6) 

6 optymalizacja ponownego wykorzystania wody z lub bez oczyszczenia, w zależności od 
operacji jednostkowych, które wymagają wody i jakości wody, jakiej wymagają, zapewniając 

utrzymanie odpowiednich standardów higieny i jakości żywności (zob. Punkt 4.7.3.7). 
 

 

5.2.4 Dodatkowe BAT dla sektora olejów i tłuszczów roślinnych 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7, dla instalacji przetwarzających oleje tłuszczowe, 

BAT powinna obejmować następujące czynności: 
 

1 korzystanie z rozdzielacza benzyny z prażarką (DT) z przepływem przeciwprądowym w 

ekstrakcji oleju roślinnego (zob. Punkt 4.7.4.2) 

2 wykorzystanie pary z rozdzielacza benzyny powstałej w procesie destylacji misceli przy 

produkcji oleju roślinnego podczas przetwarzania olei tłuszczowych (zob. Punkt 4.7.4.3) 

3 wykorzystanie ciepła reakcji egzotermicznej z uwodornienia oleju roślinnego do ogrzewania 

produktu do żądanej temperatury reakcji oraz do produkcji pary (zob. Punkt 4.7.4.4).  

Osiągalne wytwarzanie energii (pary) wynosi 25 - 125 kWh / t (90 - 450 MJ / t) (40 - 200 kg / 

t) nierafinowanego oleju 

4  korzystanie z pomp z pierścieniem wodnym do wytworzenia próżni pomocniczej dla suszenia, 

odgazowania lub zmniejszenia utleniania oleju (zob. Punkt 4.7.4.11) 

5 odzyskanie heksanu ze skondensowanej pary pochodzącej z desolwentyzacji/prażenia mączki, 
destylacji misceli oraz kolumny stripingowej systemu do przetwarzania oleju mineralnego, z 
wykorzystaniem separatora grawitacyjnego heksanu i reboilera (zob. Punkt 4.7.4.6) 

6 wykorzystanie skruberów z wypełnieniem mineralnym do odzyskania heksanu z 
nieskondensowanej pary pochodzącej z desolwentyzacji/prażenia mączki, destylacji misceli, 
reboilera oraz kolumny stripingowej systemu do przetwarzania oleku mineralnego (zob. Punkt 
4.7.4.5) 

7  stosowanie cyklonów do zmniejszenia emisji wilgotnego pyłu powstającego podczas ekstrakcji 

oleju roślinnego, pozwalające na osiąganie poziomu emisji wilgotnego pyłu <50 mg/Nm
3
 (zob. 

Punkt 4.7.4.10) 
8 udoskonalenie surowych olejów z rafinacji fizycznej (zob. Punkt 4.7.4.7.2), lub jeżeli zawartość 

FFA wynosi <2%, w drodze rafinacji chemicznej (zob. Punkt 4.7.4.7.1) 

9  dezodoryzacja olejów roślinnych stosując skrubery o podwójnym układzie w połączeniu z 

jedno przejściowym systemem chłodzącym (zob. Punkt 4.7.4.12.1). 
 

 

5.2.5 Dodatkowe BAT dla mleczarni 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7, dla mleczarni, BAT powinna obejmować 

następujące czynności: 
 

1 częściowe homogenizowanie mleka (zob. Punkt 4.7.5.3) 

2 zastąpienie pasteryzatorów okresowych ciągłymi (zob. Punkt 4.7.5.5) 
3 stosowanie regeneracyjnych wymienników ciepła w procesie pasteryzacji (zob. Punkt 4.7.5.6) 

4  zmniejszenie częstotliwości czyszczenia wirówek przez poprawę wstępnej filtracji i 

klaryfikacji (zob. Punkt 4.7.5.7) 

5 zastosowanie urządzeń blendujących mleko na końcu produkcji w trybie "just-in-time", aby 



 

 

uniknąć strat i zmniejszyć zanieczyszczenie wody (zob. Punkt 4.7.5.12) 
6  zwiększenie odzysku rozcieńczonego, ale nie skażonego, produktu ze wstępnego płukania CIP, 

uruchamiania, zamykania oraz zmiany HTST, a także z płukania rurociągów i innych urządzeń 

przez wykrywanie online punktów przejścia pomiędzy produktem i fazą wody (zob. Punkt 

4.7.5.10). Można to osiągnąć np. przez pomiar głośności za pomocą nadajników przepływu 

(zob. Punkt 4.1.8.4) lub nadajników gęstości; przez pomiar gęstości za pomocą nadajników 
przewodności (zob. Punkt 4.1.8.5.2) lub z wykorzystaniem czujników zmętnienia światła 

rozproszonego (zob. Punkt 4.1.8.5.3), aby odróżnić wodę od produktu 

7  stosowanie kilku małych systemów CIP, zamiast scentralizowanego systemu CIP, w przypadku 

dużych urządzeń mleczarskich z bardzo rozgałęzionym rurociągiem (zob. Punkt 4.3.9) 
 

8  ponowne wykorzystanie wody chłodzącej, używanej wody czyszczącej, kondensatów z operacji 

parowania i suszenia, wycieków z procesów separacji membranowej oraz wody płuczącej po 

oczyszczeniu, jeśli jest konieczna, w celu zapewnienia poziomu higieny koniecznego do 

ponownego wykorzystania wody (zob. Punkt 4.7.5.16)  

9 osiągnięcie poziomów podanych w tabeli 5.2 (zob. Punkt 5.2.5.1), w tabeli 5.3 (zob. Punkt 

5.2.5.2) oraz w tabeli 5.4 (zob. Punkt 5.2.5.5). Są to poziomy, które można osiągnąć, stosując 

wewnątrz procesowe BAT. Opierają się one na osiągniętych poziomach zgłoszonych przez 

TWG. Zgłoszone zakresy odzwierciedlają zmienność warunków, w jakich działają instalacje. 

Poziomy zużycia energii mogą wahać się np. w zależności od wielkości produkcji.  W ciepłych 

klimatach więcej energii zużywa się na chłodzenie, a w chłodnych na ogrzewanie. Poziom 

zużycia wody może się wahać, np. wskutek różnego asortymentu produktów, wielkości partii 

oraz czyszczenia. Poziom emisji ścieków może być niższy od poziomu zużycia wody, ponieważ 

wiele zakładów mleczarskich mierzy pobór wody wykorzystywanej w procesie chłodzenia, 

często pochodzącej z własnych studni, następnie zaś odprowadza ją niezmierzoną. W ciepłych 

klimatach może dochodzić do utraty wody na skutek parowania. 
 
 
5.2.5.1 Dodatkowe BAT dla sektora produkcji mleka spożywczego 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7 oraz 5.2.5, dla produkcji mleka spożywczego, 

BAT powinna obejmować następujące czynności: 
 

1   zmniejszenie   zużycia  oraz   poziomy  emisji    pokazano   w tabeli   5.2 (zob. Punkty 3.3.5.1.1, 

3.3.5.1.2, 3.3.5.4 i 5.2.5 paragraf 9) 

Zużycie energii 

(kWh/l) 

Zużycie wody 

(l/l) 

Ścieki 

(l/l) 
 

0,07 – 0,2 
 

0,6 – 1,8 
 

0,8 – 1,7 

 

Tabela 5.2: Poziomy zużycia i emisji w produkcji mleka spożywczego z 1 litra otrzymanego mleka 
 

 

5.2.5.2 Dodatkowe BAT dla sektora produkcji mleka w proszku 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7 oraz 5.2.5, dla produkcji mleka w proszku, BAT 

powinna obejmować następujące czynności: 

1  w celu wyprodukowania mleka w proszku należy zastosować wielostopniowe parowniki 

(wyparki) (zob. Punkt 4.2.9.1), optymalizację rekompresji pary (zob. Punkt 4.2.9.2) w 

zależności od ciepła i dostępności energii w instalacji, w celu zagęszczenia płynnego 

mleka przed suszeniem rozpyłowym, a następnie wykorzystać suszarkę fluidalną (FBD), 

np. suszarkę fluidalną zintegrowaną (zob. Punkt 4.7.5.8). 

2  stosowanie alarmu pożarowego wczesnego ostrzegania, np. detektor CO, aby zmniejszyć 

ryzyko wybuchu w suszarce rozpyłowej (zob. Punkt 4.7.5.8). 

3  zmniejszenie zużycia oraz  poziomy emisji pokazane w  tabeli 3.3 (zob. Punkty 3.3.5.1.1, 

3.3.5.1.2, 3.3.5.4 i 5.2.5 paragraf 9) 
Zużycie energii 

(kWh/l) 

Zużycie wody 

(l/l) 

Ścieki 

(l/l) 

0,3 – 0,4 0,8 – 1,7 0,8 – 1,5 
 

Tabela 5.3: Poziomy zużycia i emisji w produkcji mleka w proszku 



 

 

z 1 litra otrzymanego mleka 

5.2.5.3 Dodatkowe BAT dla sektora produkcji masła 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7 oraz 5.2.5, dla produkcji masła, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1 usunięcie pozostałości masła z rur przy użyciu schłodzonego bloku masła pchanego przez 

sprężone powietrze (zob. Punkt 4.3.4) 

2 opłukanie ogrzewacza śmietany odtłuszczonym mlekiem przed czyszczeniem (zob. Punkt 

4.7.5.13.1). 
 

 

5.2.5.4 Dodatkowe BAT dla sektora produkcji sera 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7 oraz 5.2.5, dla produkcji sera, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1 wykorzystanie ciepła serwatki do podgrzania mleka serowego (zob. Punkt 4.7.5.14.7) 

2 zwiększenie odzysku i wykorzystanie serwatki (zob. Punkt 4.7.5.14.4) 

3 oddzielenie słonej serwatki (nie należy mieszać z serwatką słodką lub kwaśną) (zob. Punkt 

4.7.5.14.4) 

4 zmniejszenie ilości tłuszczu i drobinek sera w serwatce oraz przecedzenie strumienia cieszy w 

celu zebrania drobinek sera (zob. Punkt 4.7.5.14.2) 

5 zminimalizowanie ilości serwatki kwaśnej i odgórne spuszczanie serwatki z kadzi solnej, w 

celu uniknięcia wycieku solanki do oczyszczalni ścieków (zob. Punkt 4.7.5.14.3) 

6 w celu wyprodukowania serwatki w proszku należy zastosować wielostopniowe parowniki 
(wyparki) (zob. Punkt 4.2.9.1), optymalizację rekompresji pary (zob. Punkt 4.2.9.2), w 
zależności od ciepła i dostępności energii w instalacji, w celu zagęszczenia serwatki przed 
suszeniem rozpyłowym, a następnie wykorzystać suszarkę fluidalną (FBD), np. suszarkę 
fluidalną zintegrowaną (zob. Punkt 4.7.5.8). 

 

 

5.2.5.5 Dodatkowe BAT dla sektora produkcji lodów 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7 oraz 5.2.5, dla produkcji lodów, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1 zmniejszenie zużycia oraz poziomy emisji pokazane w tabeli 5.4 (zob. Punkty 3.3.5.1.1, 

3.3.5.1.2, 3.3.5.4 i 5.2.5 paragraf  9) 
 

Zużycie energii 

(kWh/kg) 

Zużycie wody 

(l/kg) 

Ścieki 

(l/kg) 

0,6 – 2,8 4,0 – 5,0 2,7 – 4,0 
 

Tabela 5.4: Poziomy zużycia i emisji w produkcji 1 kg lodów 
 

 

5.2.6 Dodatkowe BAT dla sektora produkcji skrobi 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7, dla sektora produkcji skrobi, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1 optymalizacja ponownego zużycia wody technologicznej i / lub soku ziemniaczanego w 

procesie produkcji skrobi (zob. Punkty 3.3.7.1, 4.1.6, 4.1.7.6 i 4.7.6.1) 

2 wykorzystanie glutenowej wody technologicznej (dla etapów separacji białek) w operacji mycia 
błonnika i zarodków oraz procesach rozmiękczania w przetwórstwie skrobi kukurydzianej (zob. 

Punkt 4.1.7.8) 

3 mycie zawiesiny surowej skrobi przy użyciu przepływu przeciwprądowego przed jej 

odwodnieniem i osuszeniem (zob. Punkt 4.7.6.1) 
 

5.2.7 Dodatkowe BAT dla sektora cukru 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7, dla sektora cukru, BAT powinna obejmować 

następujące czynności: 



 

 

 

1 stosowanie odzysku wody do transportu (zob. Punkt 4.7.7.3) 

2 wykorzystanie kondensatu parowego w celu ekstrakcji cukru z buraków cukrowych (zob. Punkt 

4.1.7.8) 

3 unikanie suszenia wysłodków wysokocukrowych, jeśli istnieje zbyt na prasowane 

wysłodki wysokocukrowe, np. w charakterze paszy dla zwierząt; w przeciwnym wypadku 

wysłodki wysokocukrowe należy suszyć używając suszarek parowych (zob. Punkt 

4.7.7.1.4) lub suszarek wysokotemperaturowych ( zob. Punkt 4.7.7.1.2) w połączeniu ze 

środkami, które ograniczają emisje do powietrza. Możliwe środki ograniczające emisję do 

powietrza dla HTD obejmują, np. zmniejszenie ilości małych cząstek suszonych buraków, 

suszenie do maksymalnej zawartości suchej masy w ilości 91%, mechaniczne tłoczenie z 

masy przed suszeniem, minimalizacja ilości dodanej melasy przed suszeniem i 

optymalizacja działania cyklonów (zob. Punkt 4.4.3.5.2) i płuczki pyłowej (zob. Punkt 

4.4.3.5.3). 
 

 

5.2.8 Dodatkowe BAT dla sektora kawy 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7, dla sektora produkcji kawy, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1 recyrkulacja powietrza z palarni z powrotem do palarni w czasie prażenia kawy (zob. Punkt 

4.7.8.4.1) 

2 podczas prażenia kawy, gdy zintegrowane z procesem BAT, ograniczające poziom emisji 
do powietrza przez dobór i użycie substancji oraz zastosowanie technik, nie pozwalają na 
osiągnięcie poziomów emisji wynoszący 5 – 20 mg/Nm

3
 dla pyłu suchego; <50 mg/Nm

3
 

OWO dla lekko palonej kawy (ten poziom trudniej jest osiągnąć wraz ze wzrostem 
ciemnienia palenia, zob. Punkt 3.2.39.2); wówczas należy osiągnąć te poziomy przez 
zastosowanie technik zmniejszania emisji. Niektóre z technik opisanych w Punktach 4.4 
do 4.4.3.12 ma zastosowanie w przypadku zmniejszania zanieczyszczania powietrza. 
Wielkość emisji dla NOx zostały dostarczone zbyt późno, aby mogły być zweryfikowane 
przez TWG. Przedstawiono je w Punkcie 7.5, w rozdziale uwag końcowych 

3 w produkcji kawy instant, należy korzystać z ciepła odpadowego z gorącego ekstraktu 

kawy płynnej w celu ogrzania wody technologicznej przed wydobyciem oraz wykorzystać 

ciepło poprzez przeciwprądowe wymienniki ciepła do suszenia rozpyłowego w sektorze 

palenia (zob. Punkt 4.7.8.1) 

4 podczas produkcji kawy instant, już po wysuszeniu, należy scalić proszek w granulki a 

następnie zastosować recykling pozostałego proszku i redukcję zanieczyszczenia 

powietrza (zob. Punkt 4.7.8.2) 
 

 

5.2.9 Dodatkowe BAT dla sektora produkcji napojów 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7, dla instalacji przetwarzających napoje, BAT 

powinna obejmować następujące czynności: 
 

1 jeśli w instalacji stosuje się CO2, należy zastosować CO2 , które jest odzyskane w procesie 
fermentacji lub jako produkt uboczny innego procesu, w celu uniknięcia produkcji CO2 

bezpośrednio z paliw kopalnych, zwłaszcza do stosowania w instalacji (zob. Punkt 
4.2.4.1) 

2 odzysk drożdży po fermentacji (zob. Punkt 4.7.9.3) 

3 tam, gdzie ziemia okrzemkowa jest stosowana jako filtr, należy zebrać zużyty materiał 

filtracyjny w celu optymalizacji ponownego wykorzystania, zagospodarowania i / lub 

unieszkodliwiania (zob. Punkt 4.7.9.4.3) 

4 stosowanie wielostopniowego systemu czyszczenia butelek (zob. Punkt 4.7.9.5.2) 

5 optymalizacja zużycia wody w strefie płukania w maszynie do mycia butelek poprzez 

kontrolowanie przepływu wody, instalowanie zaworu automatycznego w celu przerwania 

dostaw wody w przypadku zatrzymania linii i użycie wody świeżej podczas dwóch 

ostatnich dysz płuczących (zob. Punkt 4.7.9.5.4) 

6 Ponowne wykorzystanie nadmiaru wody myjącej z myjki butelek po sedymentacji oraz 

filtrowaniu (zob. Punkt 4.7.9.5.3). 



 

 

 

5.2.9.1 Dodatkowe BAT dla sektora warzenia piwa 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7 oraz 5.2.9, dla warzenia piwa, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1 optymalizacja ponownego wykorzystania ciepłej wody z chłodzenia brzeczki (zob. Punkt 

4.7.9.6.4) i odzysku ciepła z gotowania brzeczki (zob. Punkt 4.7.9.6.5) 
2 ponowne wykorzystanie wody z pasteryzacji butelek (zob. Punkt 4.7.9.5.5) 

3 osiągnięcie poziomu zużycia wody 0,35 – 1 m
3
/hl z wyprodukowanego piwa (zob. Punkt 

3.3.11.1). 
 

 

5.2.9.2 Dodatkowe BAT dla produkcji wina 
 

Oprócz BAT opisanych w Punktach 5.1 - 5.1.7 oraz 5.2.9, dla produkcji wina, BAT powinna 

obejmować następujące czynności: 
 

1  ponowne wykorzystanie czyszczącego roztworu alkalicznego po zimnej stabilizacji wina (zob. 

Punkt 4.7.9.8.1), a gdy wykorzystany roztwór alkaliczny nie może być ponownie 

wykorzystany, a pH jest wystarczająco wysokie, aby zakłócić funkcjonowanie oczyszczalni 

ścieków, należy zastosować samoczynną neutralizację (zob. Punkt 4.5.2.4) lub, jeśli wartość 

pH oraz natężenie nie zakłóca funkcjonowania oczyszczalni ścieków, stopniowo zwalniać 

roztwór czyszczący do oczyszczalni ścieków (zob. Punkt 4.7.9.8.2). 



 

 

 
 

6 NOWO POWSTAŁE TECHNIKI 
 

Niniejszy dział obejmuje nowatorskie sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom oraz techniki 

kontroli, które są w trakcie opracowywania i mogą być korzystne pod względem finansowym i 

ekologicznym. Jeśli są dostępne, informacje te przedstawiają potencjalną skuteczność technik, 

wstępny szacunek kosztów oraz wskazanie ram czasowych, zanim techniki staną się 

"dostępne". Ustalone w innych sektorach techniki, które pojawiają się w praktyce w sektorze 

spożywczym nie zostały uwzględnione. 
 

 

6.1 Zastosowanie promieniowania UV/ozonu w 
absorpcji w celu ograniczenia emisji zapachów 
 

Opis 

Ozon był wykorzystywany jako utleniacz w ograniczonej liczbie przypadków ograniczaniu 

uciążliwego zapachu. Jest to przede wszystkim spowodowane tym, że mimo, że jest bardzo 

reaktywny w fazie ciekłej, jego reaktywność w fazie gazowej jest niższa.  Proces został 

opracowany w latach 80-tych zeszłego wieku i pozwolił na zwiększenie aktywności ozonu 

przez włączenie promieni UV.  Proces używa konwencjonalnego układu pochłaniacza 

kolumnowego i układu recyklingu cieczy. Ozon zostaje wpuszczony do zbiornika ściekowego 

absorbera, a ozonowana woda przechodzi przez rząd lamp UV. Ozon w obecności promieni 

UV powoduje powstanie rodników hydroksylowych, które są znacznie bardziej reaktywne niż 

sam ozon. Rozpuszczone związki organiczne w fazie ciekłej są utleniane do dwutlenku węgla i 

wody, a tym samym alkohol absorbera wypuszczony z systemu jest stosunkowo czysty. 
 

Korzyści dla środowiska 

Zmniejszona emisja zapachów. 
 

Zastosowanie 

Systemy ozonowe nie były skuteczne przy zastosowaniu wobec przepływu powietrza gorącego 

i wilgotnego, np. po zastosowaniu w wywietrzniku zbiornika parzenia procesora drobiowego. 
 

Literatura źródłowa 

[34, Willey A.R. i Williams D.A., 2001] 

 

 

  



 

 

7 UWAGI KOŃCOWE 
 

7.1 Przebieg czasowy pracy 
 

Praca nad niniejszym dokumentem rozpoczęła się od pierwszego posiedzenia plenarnego 

Technicznej Grupy Roboczej (TWG) w styczniu 2001 roku. Głównym zagadnieniem 

omawianym podczas tego spotkania był zakres niniejszego dokumentu, główne zagadnienia 

środowiskowe, sposoby pracy w tak różnorodnym sektorze oraz określenie koniecznych 

informacji. Wyznaczono termin, do którego należy przekazywać informacje, czyli czas, jaki 

pozwoli na ich uwzględnienie w pierwszej wersji. 
 

Dyskusja na temat zakresu dokumentu doprowadziła do wytyczenia granic powyżej i poniżej, w 

oparciu o działania wymienione w dyrektywie i kwestie w zakresie innych dokumentów BREF 

w serii. Jednak włączenie lub wyłączenie sektorów w niniejszym dokumencie nie pociąga za 

sobą interpretacji dyrektywy. Na przykład, dyskusja wykazała, że w niektórych językach 

państw członkowskich termin "żywność" obejmuje także paszę dla zwierząt, natomiast w 

innych językach nie. Po dyskusji podjęto decyzję o zawarciu w niniejszym dokumencie 

informacji na temat przetwarzania pasz zwierzęcych. Dalsza dyskusja TWG na temat "Rzeźni i 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego” doprowadziła do włączenia w zakres 

niniejszego dokumentu informacji na temat produkcji karmy dla zwierząt pochodzenia 

zwierzęcego. Niniejsze dokumenty nie dążą do interpretacji dyrektywy, więc kwestie związane 

z mocą produkcyjną i decyzje dotyczące wymaganego pozwolenia nie są przedstawione. 
 

Pierwszą wersję roboczą przesłano do konsultacji TWG w kwietniu 2002 r. Okres konsultacji 

trwał około 8 tygodni. Drugi projekt, w tym proponowane wnioski BAT, został wysłany do 

TWG w maju 2003 r. Okres konsultacji trwał do sierpnia 2003 r. We wrześniu 2003 r. 

oryginalny autor opuścił europejskie biuro IPPC i w listopadzie 2003 r. nowy autor przejął 

prace nad niniejszym dokumentem. 
 

W 2004 r. prace koncentrowały się na uwzględnieniu uwag do drugiego projektu, opracowaniu 

prezentacji informacji dla czytelnika i konsolidacji wniosków BAT, zapewniając, że zostały 

sprawdzone pod względem informacji dodatkowych zawartych w niniejszym dokumencie. 
 

Końcowe posiedzenie plenarne TWG odbyło się w lutym 2005 r. Posiedzenie skoncentrowało 

się na dyskusji dotyczącej wniosków BAT oraz informacjach wspierających zawartych w 

niniejszym dokumencie. 
 

Po końcowym posiedzeniu, rozdział BAT został zmodyfikowany, aby pokazać zmiany 

uzgodnione na spotkaniu. Następnie zostały opracowane rozdziały "Uwagi końcowe" i 

"Streszczenie", a po krótkich konsultacjach opracowano ostateczne brzmienie dokumentu. 
 

Duża różnorodność sektora spożywczego była szczególnym wyzwaniem dla TWG. 

Przetwarzana jest ogromna różnorodność surowców. Wiele podobnych produktów jest 

przetwarzanych na różne sposoby, niekiedy zgodnie z recepturami regionalnymi, a wiele 

odmiennych produktów jest przetwarzanych podobnie. Szeroki zakres tego sektora, stała 

wymiana informacji na późnym etapie prac oraz zmiana autora miały wpływ na treść i 

przygotowanie niniejszego dokumentu. 

 

7.2 Poziom zgodności, siły napędowe oraz zagadnienia 
wynikające z końcowego posiedzenia TWG 

 

Wnioski z pracy uzgodniono na końcowym spotkaniu plenarnym przy osiągniętym wysokim 

poziomie konsensusu. Większość BAT jest związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem 

produktów przemysłu spożywczego. Wiele technik BAT wymaga bardzo niewielkich inwestycji 

w nowe urządzenia. Zastosowanie "wewnątrzprocesowych BAT" może przynieść oszczędności 

z powodu poprawy wydajności i zmniejszenie produkcji odpadów. Nacisk na zapobieganie 

zanieczyszczeniom poprzez zastosowanie "wewnątrzprocesowych BAT" może prowadzić do 

zmniejszenia kwoty inwestycji niezbędnych do zastosowania procesów "końca rury" BAT, np. 

przez zmniejszenie skali, dla których jest wymagane. Na przykład, zmniejszenie ilości zużytej 



 

 

wody oraz jej zanieczyszczenia cząstkami żywności i detergentów poprzez zastosowanie 

czyszczenia na sucho może ograniczyć wymagany zakres oczyszczania ścieków w porównaniu 

do przeniesienia żywności z urządzeń i podłogi do kanalizacji. 
 

Charakter surowców w sektorze spożywczym i znaczenie świeżości, zarówno dla jakości 

produktu i zapobiegania powstawaniu odpadów, sprawia, że współpraca między partnerami 

dostarczającymi materiały, a partnerami zajmującymi się utylizacją odpadów jest bardzo 

istotna. Uzgodniono, że "BAT mają dążyć do współpracy pomiędzy partnerami dostarczającymi 

materiały, a partnerami zajmującymi się utylizacją odpadów, by utworzyć łańcuch 

odpowiedzialności środowiskowej w celu zminimalizowania zanieczyszczenia i ochrony 

środowiska jako całości". Jest to zgodne z podejściem BAT, nie tylko na poziomie danego 

zakładu, ale również na szerszą skalę i może być osiągnięte na poziomie instalacji lub przez 

organizacje reprezentujące Sektor spożywczy. 

Zachowanie akceptowalnej normy higieny ma zasadnicze znaczenie dla instalacji przemysłu 

spożywczego w celu zagwarantowania jakości produktów i bezpieczeństwa żywności. Ścisła 

kontrola higieny oraz wynikający z tego obowiązek regularnego i częstego czyszczenia 

instalacji i urządzeń używanych w przemyśle spożywczym mają ogromny wpływ na wnioski 

BAT, zwłaszcza te związane bezpośrednio z czyszczeniem. Ponadto, przepisy na niektóre 

produkty wpłynęły na kwestie ochrony środowiska, ponieważ stosowanie niektórych technik 

może być konieczne dla zapewnienia odpowiedniego smaku, zapachu i struktury, co może 

powodować, że inne techniki są nie do zastosowania. 

Zarejestrowano różnicę w opinii na temat jednej kwestii. Jedno państwo członkowskie nie 

zgodziło się z przypisem do tabeli 5.1, który wykazuje jakość oczyszczonej wody w sektorze 

spożywczym. Przypis przedstawia “Możliwe uzyskanie lepszych poziomów BOD5 i ChZT. Nie 

zawsze jest możliwe lub opłacalne osiągnięcie wskazanych poziomów całkowitych azotu i 

fosforu ze względu na warunki lokalne". Państwo członkowskie uważa, iż odstępstwa od BAT, 

np. z powodu lokalnych warunków, są dopuszczalne wyłącznie w celu zaostrzenia wymagań 

związanych z wydawaniem zezwoleń. 

Nowe informacje przedstawione w trakcie spotkania były powodem dyskusji. Zostały one 

omówione w Punkcie 1.5, który zawiera zalecenia do dalszej pracy. 

Gdy na ostatnim posiedzeniu plenarnym omawiano BAT związaną z poziomem emisji suchych 

pyłów z instalacji przemysłu spożywczego podniesiono pytanie, czy ma ona zastosowanie w 

przypadku emisji z elektrowni spalania w instalacji przemysłu spożywczego. Emisje z 

elektrowni spalinowych nie były przedmiotem wymiany informacji przed ostatnim 

posiedzeniem, było więc jasne, że poziomy emisji związane z BAT nie reprezentują BAT dla 

takich obiektów energetycznego spalania. 

 

7.3 Źródła informacji  

 
TWG obejmuje 16 państw członkowskich, a przemysł spożywczy tworzy dużą część grupy. 

Wielu członków TWG w dziedzinie przemysłu jest częścią delegacji CIAA. Niektórzy 

członkowie TWG z państw członkowskich są także przedstawicielami przemysłu. 

Reprezentowani są również dostawcy urządzeń. Pozarządowe organizacje ekologiczne nie 

uczestniczyły w pracach nad niniejszym dokumentem. 

Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu wykorzystano jako źródła informacji wiele doniesień 

od państw członkowskich i przemysłu, w tym informacje pochodzące z przykładowych 

zakładów i wizyt w zakładach. Udział poszczególnych państw członkowskich odzwierciedlał w 

pewnym stopniu regionalny rozkład sektorów. Na przykład, kilka z państw członkowskich brało 

udział w pracach nad kwestiami dotyczącymi mleczarni, ze szczególnym udziałem członków 

nordyckich [42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001], Niemiec [9, Verband der Deutschen 

Milchwurtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 1999] i Włoch [75, wkład 

włoski, 2002]. Grecja, Włochy, Portugalia i Hiszpania zdominowały dyskusje na temat oliwy z 

oliwek. Włochy przedstawiły informacje na temat makaronu. Niemcy były jednym z najbardziej 

aktywnych członków w procesie wymiany informacji. Wiele z informacji przekazanych przez 

Niemcy było wynikiem ścisłej współpracy między władzami Niemiec i pojedynczymi 

sektorami przemysłu spożywczego [65, Niemcy, 2002], np. w sektorach oleju i tłuszczów 

roślinnych, mleka i piwa. 



 

 

Najwięcej informacji od przemysłu uzyskano od CIAA i jej organizacji członkowskich. Należą 

do nich informacje na temat większości poszczególnych sektorów przemysłu spożywczego, z 

wyjątkiem mięsa, ryb i skorupiaków, owoców i warzyw. W niniejszym dokumencie istnieje 

stosunkowo mało informacji szczególnie o sektorze mięsnym, a większość z nich była 

przekazana przez państwa nordyckie [41, Nordycka Rada Ministrów, 2001] i Włochy [89, 

wkład włoski, 2001, 91, wkład włoski, 2001]. Informacje na temat przetwórstwa ryb i 

skorupiaków pochodziły głównie z państw nordyckich [28, Nordycka Rada Ministrów, 1997]. 

Głównym źródłem informacji na temat przetwórstwa owoców i warzyw była Belgia [31, VITO, 

et al., 2001, 32, Van Bael J., 1998] i Włochy [89, włoski wkład, 2001, 91, włoski wkład, 2001]. 

 

Znaczenie higieny w całym sektorze spożywczym wynika z faktu, że informacje i komentarze 

na temat czyszczenia pochodziły z kilku państw członkowskich i od CIAA. 

 

Większość informacji na temat techniki zmniejszania zanieczyszczenia powietrza była 

dostarczona przez CIAA [34, Willey DA AR i Williams, 2001] i Niemcy [65, Niemcy, 2002], 

choć zawierały stosunkowo niewiele informacji na temat poziomów emisji lub stosowania 

technik w całym sektorze spożywczym lub poszczególnych sektorach. 

 

Duża część informacji na temat ścieków i ich oczyszczania została dostarczona przez Wielką 

Brytanię [13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000] i Niemcy [65, Niemcy, 

2002]. Informacje na temat oczyszczania ścieków w poszczególnych sektorach zostały 

dostarczone przez różne państwa członkowskie i przemysły. 

 

Informacje te zostały także zebrane w trakcie kontroli na miejscu w latach 2001 - 2003, tj. 

zanim został skończony drugi projekt. Kontrole na miejscu objęły dwie mleczarnie, jedną na 

Węgrzech i jedną w Niemczech, cztery browary, jeden na Węgrzech, jeden w Finlandii i dwa w 

Hiszpanii; rafinerie cukru w Finlandii; instalację przetwórstwa mięsa w Hiszpanii; dwie 

instalacje szampana we Francji, instalację cukru stosującą rozprowadzanie we Francji i kilku 

producentów oliwy z oliwek w Hiszpanii. Odbyło się kilka spotkań z CIAA w imieniu 

członków. Odbyły się również spotkania niemieckich, hiszpańskich i fińskich członków TWG z 

przedstawicielami Europejskiego Związku Browarników. 

 

Formalne konsultacje w sprawie projektu dokumentu spowodowały również przedłożenie 

ogromnej ilości informacji stosunkowo późno w procesie, a nie przed pierwszym projektem, jak 

było to oczekiwane. Konsultacje stanowiły dla TWG największą możliwość weryfikacji 

informacji, które zostały już przedstawione. 

 

Prawie połowa członków TWG uczestniczyła w końcowym posiedzeniu plenarnym. Państwa 

członkowskie TWG z sektora spożywczego miały silną reprezentację na końcowym 

posiedzeniu plenarnym i aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Przedstawiciele przemysłu byli 

również aktywni. Duża część delegacji przemysłu była reprezentowana przez sektor cukru. 

 

Wymiana informacji i przygotowanie niniejszego dokumentu stały się dla zainteresowanych 

sektorów okazją do podjęcia działań na rzecz zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń.  Po raz 

pierwszy dało to indywidualnym sektorom sposobność do poznania technik, których 

skuteczność została sprawdzona w innych sektorach na skalę ogólnoeuropejską. Struktura 

niniejszego dokumentu promuje zrozumienie, koncentrując się na procesach i procedurach, 

które są wspólne dla wszystkich lub wielu sektorów przemysłu spożywczego, opisując ich 

zastosowanie i stosowanie. Na przykład, niektóre techniki zgłoszone dla przetwórstwa ryb 

zostały uznane za mające zastosowanie dla przechowywania żywności w puszkach, butelkach i 

słoikach oraz produktów innych, niż ryby. W rezultacie niektóre techniki pierwotnie określone 

dla poszczególnych sektorów określono jako BAT dla innych. 

 

 

 

 



 

 

7.4 Brak równowagi i luki w informacjach  

 
W niniejszym dokumencie istnieje ogromna różnica w poziomie szczegółowości informacji na 

temat poszczególnych sektorów przemysłu spożywczego; istnieją także różnice w 

przedstawieniu głównych zagadnień środowiskowych.  

Wiele luk, które istnieją, może być objawem tego, że przed zastosowaniem zintegrowanego 

podejścia do regulacji parametrów ekologicznych sektora spożywczego przeprowadzono mniej 

monitoringu, w szczególności w procesie zużycia i emisji spalin. Uznano potrzebę większej 

ilości informacji w celu określenia i priorytetyzacji sektorów, w których konieczne jest 

poprawienie wydajności oraz monitorowanie poprawy. 

 

Na przykład, istnieje mało danych ilościowych dotyczących przetwórstwa mięsa, które jest 

głównym sektorem przemysłu spożywczego z instalacjami we wszystkich państwach 

członkowskich. W przeciwieństwie do tego, niniejszy dokument zawiera wiele szczegółów 

dotyczących przetwórstwa owoców i warzyw, jednak większość jest zgłoszona jako bieżący 

poziom zużycia i emisji, bez wyjaśnienia, które techniki wewnątrz procesowe i i/lub "końca 

rury" zastosowano w celu osiągnięcia zmierzonych poziomów. 

 

Podane aktualne dane dotyczące poziomów zużycia i emisji nie były powiązane z opisami 

procesów, warunkami eksploatacji, wydajnością instalacji, metodami próbkowania i analizy 

oraz prezentacją danych statycznych. Na przykład w przypadku ścieków, informacje na temat 

poziomów zanieczyszczeń z oddziałów operacyjnych mogłyby pomóc w identyfikacji 

obszarów, w których kontrole wewnątrzprocesowe mogłyby być lepsze, podczas gdy nie ma 

tego rodzaju informacji, jeśli chodzi poziomy zmierzone po wymieszaniu wody z różnych 

źródeł i po częściowym lub całkowitym oczyszczeniu na terenie oczyszczalni ścieków. 

Zgłoszone zmienne bieżącego poziomu zużycia i emisji mogą przedstawiać np. zmienne w 

produktach i procesach lub różnice w zastosowaniu technik prewencyjnych. Wiele z tych 

technik zostało ocenione jakościowo i, ze względu na niewystarczające dane, zostało 

zakończonych bardzo mało poziomów zużycia i emisji związanych z BAT. Związane z BAT 

poziomy dostarczają użytecznych informacji na temat poziomów wydajności, które mogą zostać 

wykorzystane do monitorowania stosowania BAT. Mają też pozytywny wpływ na jednolitość 

warunków pozwolenia. 

 

Zużycie energii to kluczowe zagadnienie środowiskowe dla sektora spożywczego, np. dla 

operacji przetwarzania, które obejmują zastosowanie lub usunięcie ciepła, a w przypadku 

magazynowania na zimno dla zapewnienia świeżości i bezpieczeństwa żywności. W niniejszym 

dokumencie opisano techniki, które mogą zmniejszyć zużycie energii, lecz podano bardzo 

niewiele rzeczywistych wyników pomiarów oszczędności energii związanych z zastosowaniem 

tych technik, lub danych na temat opłacalności inwestowania w techniki oraz wynikających stąd 

oszczędności. Tego rodzaju informacje są przydatne na poziomie instalacji, kiedy rozważany 

jest wybór techniki. 

 

Nie podano miar porównawczych dla ograniczania ilości odpadów, np. brak jest szczegółowych 

informacji o tym, jaka część wyszczególnionych surowców zostaje ostatecznie wykorzystana w 

produktach lub produktach ubocznych. Zainteresowane gałęzie przemysłu używaja określeń 

"produkt", "produkt uboczny" i "produkt równoległy". Dla celów identyfikacji BAT, bardziej 

pomocne jest odróżnienie materiałów wykorzystywane i innych, które są usuwane jako odpady. 

Charakter sektora spożywczego, tj. produkcja żywności dla ludzi i zwierząt oznacza, że 

zmniejszenie ilości odpadów bierze pod uwagę ważne kwestie higieny, jakości żywności i 

preferencji klientów. 

 

Zużycie wody a także recykling i ponowne wykorzystanie wody zostały zidentyfikowane jako 

kluczowe kwestie ochrony środowiska w sektorze spożywczym. Mimo, że niektóre dane zostały 

dostarczone, nie zawsze były dobrze wyjaśnione np. nie stwierdzono, czy niektóre dane 

dotyczące zużycia wody do produkcji mleka w proszku, zawierają dane dotyczące wody 

chłodzącej, a jeśli tak, to czy jest to pojedyncze zużycie, czy poprzez recyrkulację. Zasady, jak 



 

 

dalece woda powinna być oczyszczania, np. w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu dla 

określonego ponownego wykorzystania, lub standardowej wody pitnej do wykorzystania we 

wszystkich zastosowaniach, nie zostały dogłębnie przedstawione w niniejszym dokumencie 

jako problem ogólny sektora spożywczego. Są podane pewne szczegółowe informacje na temat 

ponownego wykorzystania wody w przetwórstwie owoców i warzyw oraz mleka. 

 

Wymogi prawne i praktyczne rozwiązania niektórych problemów ochrony środowiska są 

uznane za szybko zmieniające się, np. w odniesieniu do stosowania substancji, które 

przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Należą do nich niektóre czynniki chłodnicze. Dalsze 

informacje dostępne na stronie http://www.fluorocarbons.org/. 

 

7.5 Zalecenia dotyczące przyszłej pracy  
Mimo, że wymiana informacji dała możliwość uczenia się, co nie miało miejsca w przeszłości, 

luki w informacjach wskazują na obszary, w których przyszła praca mogłaby przynieść wyniki 

umożliwiające określenie BAT podczas rewizji niniejszego dokumentu. Biorąc pod uwagę tego 

typu dodatkowe informacje, tym samym ułatwiłoby to podmiotom działającym w sektorze i 

organom odpowiedzialnym za wydawanie pozwoleń podjęcie działań na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego jako całości. Ten punkt zawiera zalecenia dotyczące dalszych prac, 

zarówno na poziomie ogólnym sektora spożywczego, jak na poziomie poszczególnych 

sektorów. 

 

Wiele z tych danych w niniejszym dokumencie nie jest dobrze wyjaśnione i to sprawia, że 

trudno jest porównać techniki i monitorowanie poprawy. Zaleca się, aby dane dotyczące 

poziomu zużycia i emisji, jeśli są podane w celu oceny w niniejszym dokumencie, były 

powiązane z opisami procesów, warunkami eksploatacji, metodami próbkowania i metodami 

analitycznymi oraz prezentacją danych statystycznych związanych z poziomami zużycia i 

emisji. Informacje dostarczone na poziomie operacji jednostkowej umożliwią operatorom 

instalacji i pozwolą pisarzom na stosowanie BAT w trakcie całego procesu i zminimalizowanie 

ilości wymaganej ilości oczyszczania "końca rury". Przykłady tych luk wymienionych w 

Punkcie 7.4 

 

Omówiono określenie BAT dla pierwszej ekstrakcji oliwy z oliwek. Technika "Dwufazowa 

ekstrakcja oliwy z oliwek" opisana jest w rozdziale 4. Technika ta jest szeroko stosowana, 

odnotowano korzyści dla ochrony środowiska. Po dyskusji na posiedzeniu, TWG nie zdołała 

ustalić BAT dla produkcji oliwy z oliwek. Ze względu na wpływ produkcji oliwy z oliwek na 

środowisko i niedawne bardzo szerokie zastosowanie tej techniki, zalecane jest przedstawienie 

odpowiednich informacji w celu umożliwienia pełnej dyskusji podczas rewizji niniejszego 

dokumentu. 

 

Problem emisji NOx  w procesie palenia kawy został poruszony po raz pierwszy podczas 

wymiany informacji na końcowym posiedzeniu plenarnym TWG. Nowe informacje na temat 

poziomu emisji NOx  350 mg/Nm
3

 dla kawy bezkofeinowej i 700 mg/Nm
3

 dla kawy zwykłej 

zostały wprowadzone i zaproponowane jako BAT. Z uwagi na to, że problem został zgłoszony 

na późnym etapie prac, nie było możliwe, aby TWG rozważyła, czy taki pozornie wysoki 

poziom emisji może być BAT oraz zgłosiła lub określiła sposób, w jaki można to osiągnąć. 

Zgłoszono, że poziom emisji NOx z palenia kawy jest powszechnym problemem oraz że poziom 

3000 mg/Nm
3

 jest emitowany z niektórych instalacji w stopniu niezmniejszonym. Ze względu 

na opóźnienie w procesie oraz niepełne informacje, nie można było określić BAT lub 

związanych z BAT poziomów w celu zminimalizowania emisji NOx z instalacji emisji kawy. 

 

Zaleca się, aby kwestia emisji NOx z instalacji prażenia kawy była dogłębnie rozważona 

podczas rewizji niniejszego dokumentu. Będzie to wymagało przedstawienia informacji na 

temat technik wykorzystanych w istniejących instalacjach oraz poziomu emisji tak, aby określić 

techniki umożliwiające osiągnięcie niższych poziomów emisji. Należałoby także przedstawić 

wyjaśnienie dotyczące różnic między paleniem zwykłej i bezkofeinowej kawy. Ponadto, ze 

względu na to, że niższy poziom jest tak wysoki, dalsze obniżenie poziomu emisji NOx  z 

instalacji palenia kawy jest proponowanym tematem badań (zob. Punkt 7.6). 

http://www.fluorocarbons.org/


 

 

 

Ryzyko związane z użyciem EDTA zostało ocenione przez Europejskie Biuro Substancji 

Chemicznych [256, Europejskie Biuro Wspólnot Europejskich ds. Chemikaliów, 2004]. 

Sprawozdanie z oceny ryzyka odnosi się do całego rynku europejskiego EDTA i stwierdza 

"wysoki poziom wykorzystania w branży napojów i przetworów mleczarskich, z 50% udziałem 

całkowitego tonażu". Raport omawia wydajność usuwania niektórych przyzakładowych 

oczyszczalni ścieków i niektórych mini oczyszczalni ścieków. Stwierdza, że "istnieje potrzeba 

ograniczenia ryzyka; należy wziąć pod uwagę środki redukcji ryzyka, które są już stosowane. 

Powyższy wniosek został wyciągnięty ze względu na wysoki poziom emisji w wyniku 

stosowania EDTA w detergentach przemysłowych. Ekspozycja w pobliżu zakładów z branży 

napojów oraz produktów mleczarskich bez skutecznego usuwania EDTA w oczyszczalni ma 

prowadzić do zagrożenia dla organizmów wodnych.” Raport wspomina również o innych 

przemysłowych źródłach emisji EDTA do wody. 

 

W trakcie wymiany informacji, stosowanie EDTA i jego emisja do wody zostały uznane za 

ciągły problem w sektorze spożywczym. TWG zgodziła się, że właśnie BAT powinna 

zminimalizować zużycie EDTA. Podczas całej pracy TWG poinformowała, że dla niektórych 

zastosowań EDTA nie są znane żadne skuteczne zamienniki, które mogłyby być 

wykorzystywane, aby całkowicie wyeliminować użycie kwasu. Skuteczność oraz wpływ na 

środowisko niektórych potencjalnych zamienników nie zostały jeszcze właściwie ocenione. W 

trakcie ostatniego posiedzenia TWG, zgłoszono, że EDTA nie jest stosowany się w 

mleczarniach w Wielkiej Brytanii. Możliwość określenia BAT w celu wyeliminowania 

stosowania EDTA mogłaby być zwiększona, gdyby zostały zgłoszone informacje na temat 

używanych alternatywnych substancji, a badania nad innymi rozwiązaniami były podjęte przed 

rewizją niniejszego dokumentu.  

Szereg działań jest sezonowych, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania warzyw. 

Niektórzy członkowie TWG, z powodu różnych standardów gospodarczych, wyrazili 

zaniepokojenie z powodu stosowania ogólnych BAT podczas działań sezonowych, choć 

szczegółowe informacje na temat tych trudności nie zostały przedstawione. Ten problem nie 

został odpowiednio opisany w niniejszym dokumencie. W przyszłości należy zebrać informacje 

na temat działań sezonowych. 

 

 Niektóre informacje zostały dostarczone przez TWG po okresie konsultacji, 

kiedy było za późno, aby wziąć je pod uwagę. Na przykład, otrzymano 

spóźnione informacje na temat zastosowania odśluzowania enzymatycznego 

olejów i tłuszczów roślinnych oraz intererestryfikacji enzymatycznej w pełni 

uwodornionych olejów i tłuszczów roślinnych. Takie informacje mogą być 

uwzględnione przy rewizji niniejszego dokumentu. Zaleca się, aby 

odśluzowanie olejów roślinnych było całkowicie zrozumiałe podczas rewizji 

niniejszego dokumentu. TWG omówiła użycie czynnika kwasu cytrynowego 

lub fosforowego, szczególnie w odniesieniu do ich względnego wpływu na 

ostateczną zawartość fosforu w oczyszczonych ściekach i ich opłacalności 

ekonomicznej. TWG nie doszła do wniosku, na temat tego, która technika jest 

BAT. 
 

 Podczas wymiany informacji podniesiono także inne kwestie, ale nie zostały 

one w pełni omówione. Zaleca się, aby informacje na te tematy były 

dostarczone na czas rewizji niniejszego dokumentu. Obejmują one: 
 

 jako zasadę ogólną, szerszą analizę możliwości zastosowania technik 

zgłoszonych do stosowania w jednym sektorze, które mogłyby być 

wykorzystane w innych sektorach. Mogłoby to zoptymalizować 

przepływ informacji pomiędzy sektorami. Na przykład, zgłoszono 

wykorzystanie tłoka czyszczącego rurociągi do wyrobu dżemów, ale 

jest to już szeroko stosowane w sektorze spożywczym i może być 

stosowane jako technika suchego czyszczenia w innych sektorach 

przemysłu spożywczego, dla których ta kwestia jeszcze nie została 

rozważona 



 

 

 identyfikacja dalszych możliwości zagospodarowania produktów 

ubocznych w celu optymalizacji zużycia żywności, napojów i mleka 

oraz zmniejszenia odpadów 

 informacje ekonomiczne na temat kosztów inwestycji w nowe 

techniki i ich obsługi oraz związanych z tym bezpośrednich i 

pośrednich oszczędności, np. z tytułu zmniejszenia kosztów energii 

lub usuwania odpadów, bądź zmniejszenia strat spowodowanych 

niezamierzonymi stratami wskutek wycieków lub rozlań 

 określenie BAT związanych z czyszczeniem wysoko-, średnio- i 

niskociśnieniowym TWG nie byli w stanie określić, która z tych 

technik jest BAT. Podniesienie ciśnienia może fizycznie usunąć suche 

pozostałości oraz potencjalnie zmniejszyć zużycie gorącej i zimnej 

wody oraz detergentów. Zwiększenie ciśnienia zwiększa również 

poziom produkcji aerozoli, co może powodować problemy związane z 

higieną, szczególnie jeśli podczas produkcji konieczne jest 

przeprowadzenie czyszczenia 

 mimo, że wiele technik zmniejszających zanieczyszczenie powietrza 

jest opisanych w niniejszym dokumencie, istnieje niewiele informacji 

na temat ich zastosowania w sektorze spożywczym 
 

 zastosowanie technologii plazmy nietermicznej w zwalczaniu 

zapachów w sektorze spożywczym. Istnieją pewne nierozwiązane 

kwestie dotyczące niezawodności i wydajności tej techniki oraz 

kwestii bezpieczeństwa, jeśli technika ta jest stosowana do 

oczyszczania strumieni powietrza, które mogą spowodować pożar lub 

wybuch. 

 produkcja bezalkoholowego piwa może prowadzić do dużych zrzutów 

skondensowanego alkoholu do przyzakładowych oczyszczalni 

ścieków. Techniki zapobiegające takim zrzutom nie zostały opisane w 

niniejszym dokumencie. 

 fumigacja jako możliwe źródło emisji ulotnych, np. dobór i 

zastosowanie fumigantów. 
 

 

 

7.6 Sugerowane tematy projektów badawczo-rozwojowych 
 

Wymiana informacji zidentyfikowała również pewne obszary, w których projekty badawczo-

rozwojowe mogłyby uzyskać dodatkową przydatną wiedzę. Wspomniane obszary dotyczą 

następujących kwestii: 
 

• niektóre uciążliwe zapachowo substancje emitowane z instalacji przemysłu 

spożywczego są uznane za szkodliwe dla środowiska, ponieważ zawierają np. 

lotne związki organiczne. Niektóre gałęzie przemysłu uznają, że zapach 

powinien być ogólnie uważany za uciążliwy i powinien być rozproszony bez 

oczyszczania tak, aby zniszczyć substancje złowonne. Odorowe mogą 

zawierać złożone mieszaniny niezidentyfikowanych substancji, więc trudno 

jest ocenić trafność technik zmniejszania emisji. Badania na temat składu i 

szkodliwości odorowych emisji byłyby pomocne 

• najniższe poziomy emisji NOx zgłoszone w procesie palenia kawy są 
bardzo wysokie (zob. Punkt 7.5). Określenie technik, które należy uwzględnić 
przy określaniu BAT zmniejszających poziom NOx z instalacji palenia kawy 
jest proponowanym tematem badań 

• alternatywne rozwiązania dla stosowania EDTA jako środka czyszczącego 

• korzyści dla środowiska oraz koszty odwróconej osmozy. Filtracja 

odwrotnej osmozy jest szeroko stosowana w sektorze spożywczym, np. dla 

stężania serwatki lub mleka odtłuszczonego; lub do czyszczenia membran NF 

lub odpływu kondensatu z parownika, a także w procesie uzdatniania wody, 



 

 

np. dla zmiękczania i usuwania soli. Technikę tą uważa się za działającą 

sprawnie. Efekt wzajemnego oddziaływania pomiędzy procesami i 

środowiskiem (cross-media effect) o wysokim zużyciu energii, oraz koszty 

sprzątania i wymiany filtrów sprawiają, że odwrócona osmoza jest droga w 

użyciu. TWG nie osiągnęła żadnych wniosków dotyczących BAT 

wspierających lub przeciwnych stosowaniu odwróconej osmozy. Badania 

korzyści dla środowiska, skutków efektu wzajemengo oddziaływania oraz 

opłacalności ekonomicznej dostarczają użytecznych informacji na potrzeby 

rewizji niniejszego dokumentu. 
 

KE inicjuje i wspiera, w ramach swoich programów w dziedzinie badań i rozwoju 

technologicznego, szereg projektów z zakresu czystych technologii, nowych technologii 

oczyszczania ścieków, recyklingu oraz strategii zarządzania. Najprawdopodobniej projekty te 

wniosą pożyteczny wkład w prace nad przyszłymi rewizjami dokumentów referencyjnych. Z 

tego względu czytelnicy są proszeni o informowanie Europejskiego Biura IPPC o wszelkich 

rezultatach badań mających znaczenie dla niniejszego dokumentu (zob. także Przedmowa do 

niniejszego dokumentu). 
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SŁOWNICZEK 
 

Niniejszy słowniczek jest przeznaczony wyłącznie w celu ułatwienia czytelnikowi zrozumienia 

dokumentu. Nadane znaczenie niekoniecznie odzwierciedla definicje prawne lub słownikowe. W 

wersji polskiego tłumaczenia słowniczek nie jest uporządkowany alfabetycznie względem 

polskich odpowiedników pojęć. 
 

Terminy 
 

Proces osadu czynnego Biologiczna metoda oczyszczania ścieków przez bakterie, które 
żerując na ściekach organicznych są poddawane ciągłej cyrkulacji i 
wprowadzane w kontakt z ściekami organicznymi w obecności tlenu 
w celu zwiększenia tempa rozkładu 

Napowietrzanie Proces biologiczny polegający na nasycaniu wody tlenem w celu 
zwiększenia jego stężenia. Napowietrzanie może być wykonywane 
przez wpuszczenie pęcherzyków powietrza do cieczy, rozpylenie 
cieczy w powietrzu lub mieszanie cieczy w celu zwiększenia 
powierzchni absorpcji. Świeże i suche powietrze jest nadmuchiwane 
w przechowywane uprawy, takie jak ziarna zbóż, w celu obniżenia 
jego temperatury i / lub wilgotności 

Korzyści rolne Odnoszą się do nauki na temat zarządzania gruntami i produkcja 
roślinną Anaerobowy (beztlenowy) Proces biologiczny, który zachodzi bez udziału tlenu 

Proces beztlenowy/tlenowy 
usuwania fosforu 

Prawnie zastrzeżony proces beztlenowy/tlenowy (A/O), stosowany 
do usuwania fosforu w strumieniu głównym, jest wykorzystywany 
do łączonego utleniania węgla i usuwania fosforu ze ścieków. 
Proces ten jest jednoosadowym systemem wzrostu, który łączy 
etapy beztlenowe i tlenowe. 

Warstwa wodonośna Wodonośna warstwa skalna (w tym żwir i piasek), która przewodzi 
wodę do studni lub strumienia w ilościach użytkowych 

Azbest Włókniste minerały, które zanieczyszczają powietrze lub wodę 
powodując raka lub azbestozę w następstwie inhalacji 

Aseptyczny Sterylny lub wolny od skażenia bakteryjnego 

Procesy i pakowanie 
aseptyczne 

Powszechnie stosowane jako określenie procesów i technik 
przetwórstwa produktów niechłodzonych lub o przedłużonej 
trwałości, w których opakowania i produkty spożywcze są 
sterylizowane w oddzielnych systemach ciągłych. Sterylne 
opakowanie jest następnie wypełnione produktem sterylnym, 
zamknięte i zapieczętowane w warunkach aseptycznych 

Zdolność asymilacyjna Zdolność wody do przyjęcia ścieków lub materiałów toksycznych 
bez szkodliwych skutków i bez szkody dla życia wodnego 

Bakteriobójczy Substancja stosowana do kontroli lub zniszczenia bakterii 

Przegroda/ przelew Płyta, które utrudnia lub reguluje przepływ płynu 

Woda powierzchniowa z 
ujęcia brzegowego 

Woda rzeczna pobrana poprzez ujęcie filtracyjne przykorytowe 

Biochemikalia Substancje chemiczne, które występują naturalnie lub są identyczne 
z substancjami naturalnymi. Przykładami są hormony, feromony i 
enzymy. Biochemikalia służą jako pestycydy dzięki nietoksycznym, 
nieśmiercionośnym sposobom działania, np. zaburzenie zachowania 
godowego wśród owadów, regulacja wzrostu lub odstraszanie 

Biocenoza Zespół populacji różnych organizmów tworzących ściśle 
zintegrowaną społeczność. Stosunki między tymi organizmami 



 

 

Biodegradowalny Substancje i związki, które mogą być rozłożone fizycznie i / lub 
chemicznie przez mikroorganizmy. Na przykład, biodegradacji 
ulega wiele substancji chemicznych, resztki żywności, bawełna, 
wełna i papier Bioróżnorodność Liczba i różnorodność organizmów w kompleksach ekologicznych, 
w których naturalnie występują. Organizmy zorganizowane są na 
wielu poziomach, począwszy od pełnej struktury ekosystemów po 
struktury biochemiczne, które tworzą molekularne podstawy 
dziedziczenia. Zatem termin obejmuje różne ekosystemy, gatunki i 
geny, które muszą być obecne w zdrowym środowisku. Wiele 
gatunków musi tworzyć łańcuch pokarmowy, reprezentując 
różnorodność relacji drapieżnik-ofiara 

 

Biomasy Materia organiczna dostępna na zasadzie odnawialności. Biomasy 
obejmują lasy, uprawy rolne i odpady, drewno i odpady z drewna, odpady 
zwierzęce, pozostałości zwierząt, roślin wodnych, szybko rosnących 
drzew i roślin, a także odpady komunalne i przemysłowe 

Stopnie Brix (° Brix) Nazywane również % dSSc (% zawartość suchych substancji 
rozpuszczalnych). Stężenie wszystkich substancji rozpuszczonych w 
cieczy, wyrażone jako zawartość sacharozy X°Brix jest równy stężeniu 
wszystkich substancji rozpuszczonych w soku, który powoduje 
odchylenie refraktometryczne równe takiemu, jak spowodowane przez 
roztwór X gram sacharozy na 100 gram roztworu 

Ciasto pokarbonizacyjne Osad pokarbonacyjny po zagęszczeniu na prasie filtracyjnej do 
zawartości suchej masy ok. 70%, np. wytrąconym węglanem wapnia 

Kratki i sitka podłogowe Koszyk z drobnej siatki umieszczony nad wpustami podłogowymi, 
mający zapobiec przedostawaniu się odpadów stałych do systemu 
odprowadzania wody i oczyszczalni ścieków. Kaustyczny Wodorotlenek sodu, ług sodowy 

Głowonogów Mięczak z gromady głowonogów 
System CIP Skrót od cleaning-in-place (mycie w obiegu zamkniętym). Jest to 

technika czyszczenia zbiorników, rurociągów, urządzeń do przetwarzania 
i linii technologicznych poprzez obieg wody i środków czyszczących bez 
demontażu przewodów lub urządzeń 

Bakterie coli Mikroorganizmy znajdujące się w jelitach ludzi i zwierząt. Ich obecność 
w wodzie wskazuje na zanieczyszczenie kałem oraz potencjalnie 
niebezpieczne skażenie bakteryjne spowodowane chorobotwórczymi 
mikroorganizmami 

Konszowanie Konszowanie to specjalna metoda wyrabiania stosowana w przemyśle 
czekoladowym (emulgacja i odparowanie) 

Warunki Doprowadzenie do pożądanego stanu  

Wyroby cukiernicze Słodycze i słodkie przetwory, takie jak ciastka 

Krajanki Cienkie plastry buraków cukrowych 

Skorupiaki Podtyp stawonogów (zwierzę typu stawonogi, z segmentacją ciała i 
kończyn) z twardą muszlą, w większości wodne, np. kraby, homary, 
krewetki 

Łodyga Pęd, pień rośliny 

Dekokcja Skoncentrowanie lub ekstrakcja esencji substancji przez gotowanie 

Rozmrażanie Usuwanie szronu z wnętrz lodówek lub chłodni. 

Odśluzowanie Usuwanie gum/śluzu w oleju roślinnym, aby uniknąć zmiany koloru i 
smaku podczas kolejnych kroków w procesie rafinacji 

Eutrofizacja Zanieczyszczenie wód przez ścieki, nawozy zmyte z ziemi oraz odpady 
przemysłowe (nieorganiczne azotany i fosforany). Związki te stymulują 
rozwój glonów, zmniejszając zawartość tlenu w wodzie, co prowadzi do 
śmierci zwierząt potrzebujących dużej ilości tlenu 



 

 

Wypatroszenie Etap w procesie uboju, w którym usuwana jest zawartość jamy klatki 
piersiowej i brzucha zwierzęcia 

Zatykanie/powlekanie 
membran filtracyjnych 

Proces zakurzania lub zatykania, podczas którego w filtrach 
kolumnowych lub wymiennikach jonowych gromadzą się niepożądane 
ciała, zatykając pory i pokrywając powierzchnię, co prowadzi do 
zahamowania lub opóźnienia właściwego funkcjonowania filtra. 
Zatykanie wymiennika ciepła polega na gromadzeniu się zanieczyszczeń 
i innych osadów na ścianie wymiennika ciepła, co powoduje korozję, 
szorstkość i ostatecznie prowadzi do obniżenia wydajności wymiany 
ciepła 

Produkty świeże Owoce i warzywa, które zostały zapakowane świeże 

Ziemia Fullera Miękka, zielono-szara skała przypominająca glinę, ale pozbawiona jej 
plastyczności. Utworzona głównie z minerałów ilastych, bogatych w 
montmorylonit i krzem. Jej właściwości chłonne sprawiają, że nadaje się 
do usuwania oleju i smaru 

Kiełkowanie Proces, w którym nasiona lub zarodniki kiełkują i zaczynają rosnąć 

 

Bakterie Gram-ujemne Baterie, które odbarwiają się podczas barwienia metodą Grama. Reakcja 
zależy od złożoności ściany komórkowej i przez długi czas określała 
główny podział na gatunki bakterii 

Herbicyd Każda chemicznie toksyczna substancja, zwykle stosowana w celu 
zniszczenia określonych niepożądanych roślin, zwłaszcza chwastów 

Filtr HEPA Wysokiej wydajności filtra cząstek powietrza 

Łuski Otoczka owoców i nasion, zwłaszcza strąków grochu i fasoli, łuska ziarna 
lub zielony kielich truskawki 

Woda lodowa Zimna woda wykorzystana do chłodzenia 

Imisja Ilość/stężenie zanieczyszczeń, które jest odprowadzane do otoczenia. 
Mierzone w przypadku wpływu na środowisko. 

Diatomit Gleba lekka składająca się z krzemionkowych szczątków 
mikroskopijnych glonów jednokomórkowych lub występujących w 
koloniach, używana do filtrowania, zwana także ziemią okrzemkową 

Lecytyna Każda grupa naturalnych fosfolipidów, które są estrami kwasu 
fosfatydowego z zawartością choliny, mieszanka zawierająca fosfolipidy 
używana jest w obrocie handlowym jako emulgator żywności itp. 

Osad Osad wina lub niektórych innych cieczy 

Liofilizacja (suszenie 
sublimacyjne) 

Proces konserwowania produktów spożywczych przez ich zamrożenie, a 
następnie odparowanie wody (w formie lodu) przez sublimację 

Kiełki słodowe Pędy, które rosną w czasie kiełkowania słodu 

Wytłoki Pozostałości, np. skórki, pestki i nasiona, pozostałe po soku wyciśniętym 
z owoców, zazwyczaj jabłek i winogron 

Zacier Słód zmieszany z ciepłą wodą, tworzący brzeczkę 

Miscela Mieszanka oleju roślinnego i heksanu, powstała podczas ekstrakcji 
olejów roślinnych 

Ser mitzithra Ser zrobiony z serwatki 

Mięczak Zwierzę o miękkim ciele i twardej skorupie należący do typu mięczaków 

Moszcz Sok lub ciecz przetworzona w trakcie fermentacji, np. soku 
winogronowego lub miazgi jabłek lub gruszek 

Skrobia naturalna Rafinowana skrobia, bez chemicznej i / lub fizycznej modyfikacji 

Kruszone ziarna Kawałki obranych ze skórki, sfermentowanych ziaren kakaowca 

Enologia Wiedza na temat produkcji wina 



 

 

Schemat spalania 
Ostwalda 

Schemat spalania Ostwalda pokazuje teoretyczne relacje między 
produktami spalania węglowodorów w formie graficznej. Podany jest 
jako współzależność CO2, O2, CO oraz składu mieszanki paliwowo-
powietrznej. W ten sposób można określić stosunek CO do mieszanki, 
gdy wartości dla CO2 i O2 są znane 

Pasteryzacja Proces termiczny, obróbka, lub ich kombinacja, którą stosuje się dla 
żywności w celu zmniejszenia najbardziej odpornych mikroorganizmów 
do poziomu, który nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia 
publicznego w warunkach normalnej dystrybucji i magazynowania. 
Termiczna obróbka pasteryzacji to kombinacja odpowiedniego czasu i 
temperatury, użytych w celu osiągnięcia określonego po przecinku (log) 
zmniejszenia ilości żywych organizmów ze zmniejszoną szkodliwością 
dla smaku i chemii żywności 

Gruszecznik (perry) Napój alkoholowy wyrabiany z gruszek, podobny do jabłecznika (cydra) 

Pestycyd Czynnik biologiczny, fizyczny lub chemiczny, stosowany w celu 
zniszczenia szkodników. W praktyce, określenie pestycyd jest często 
stosowane tylko wobec czynników chemicznych. Różnego rodzaju 
pestycydy są znane jako środki owadobójcze, nematocydy, fungicydy, 
herbicydy i środki gryzoniobójcze, tj. przede wszystkim środki przeciw, 
odpowiednio, owadom, nicieniom (lub glistom), grzybom, chwastom i 
gryzoniom 

Proces phoStrip W zastrzeżonym prawnie procesie phoStrip usuwającym fosfor ze 
strumieni pobocznych część procesu zwrotnego dla osadu czynnego jest 
zawracana do zbiornika beztlenowego usuwania fosforu 

 

Wytłoczyny Pozostałości, np. skórki, pestki i nasiona, pozostałe po soku wyciśniętym 
z owoców, zazwyczaj jabłek, gruszek i oliwek 

Owoce mięsiste Owoce z centralnym rdzeniem nasiennym, np. jabłka 

Opakowania 
jednostkowe 

Pakowanie stanowiące jednostkę sprzedaży detalicznej użytkownikowi 
końcowemu w miejscu zakupu 

wartości Re (liczba 
Reynoldsa) 

Liczba Reynoldsa jest stosunkiem siły bezwładności, zgodnie z drugą 
zasadą dynamiki Newtona, do siły lepkości. Jeżeli liczba Reynoldsa jest 
wysoka, siły bezwładności dominują, co skutkuje przepływem 
turbulentnym. Jeśli liczba jest niska, przeważają siły lepkości, co 
powoduje przepływ laminarny 

Kiełki Mały korzeń, np. kiełkującego ziarna podczas produkcji słodu 

Wykres Sankeya Schemat wykorzystywany do wyświetlania przepływu przez system, np. 
pokazujący przepływ masy i energii 

Opakowania zbiorcze Pakowanie stanowiące w miejscu zakupu zestaw określonej liczby 
towarów jednostkowych, niezależnie od tego, czy są one 
sprzedawane jako takie użytkownikowi końcowemu, lub czy służą 
jako uzupełnienie towarów w miejscu zakupu; mogą być usunięte 
z produktu bez wpływu na jego właściwości 

Zraszanie Pokropienie, np. wodą, napowietrzenie cieczy powietrzem lub 

wstrzyknięcie pary. Podczas warzenia, słód jest pokropiony ciepła wodą 

Stabulacja Przechowywanie wina w niskiej temperaturze 

Mleko znormalizowane Mleko, które zostało poddane obróbce w celu dostosowania zawartości 
tłuszczu do określonej stawki procentowej, która zależy od przeznaczenia 
mleka 

Tara ziemi Ciężar ziemi, żwiru i kamieni niesiony podczas zbiorów, w przetwórstwie 
buraków tworzy odpad zwany ziemią spławiakową 

Zbiornik Komora, studnia lub otwór wykorzystywany do zbierania wody lub 
innych płynów 



 

 

Surimi Mielona, przetworzona ryba, wykorzystywana w przygotowaniu imitacji 
owoców morza, zwłaszcza skorupiaków 

Hartowanie Proces wykorzystywany podczas przetwarzania czekolady zapewniający 
jakość i wygląd produktu, umożliwiający różne zastosowanie płynnej 
czekolady, np. odkształcenie, i zapewnienie kontroli lepkości oraz 
spełnienie wymagań związanych z wagą netto. Hartowanie to również 
kontrolowany proces rozmrażania mięsa. 

Opakowania 
transportowe 

Pakowanie stosowane do ułatwienia przenoszenia i transportu pewnej 
liczby towarów jednostkowych lub opakowań zbiorczych, zapobiegające 
powstaniu uszkodzeń przy przenoszeniu i transporcie 

Odtajanie Rozmrożenie żywności 

Odporność termiczna (K 
/ W lub ° C / W) 

Opór cieplny materiału izolacyjnego, wyrażony w omach termalnych, jest 
to wartość R (jednostka handlowa służąca do pomiaru skuteczności 
izolacji cieplnej) podzielona przez grubość materiału w metrach 

Osad brzeczkowy (trub) Grube skrzepy wytrąconego materiału białkowego, które są oddzielane od 
brzeczki w procesie warzenia 

Wanilina Słodko pachnący krystaliczny aldehyd, który jest głównym elementem 
wanilii 

Siły van der Waalsa Siły, które istnieją między cząsteczkami tej samej substancji, znacznie 
słabsze niż wiązania chemiczne. Losowy ruch termiczny w granicach 
temperatury pokojowej zwykle je przezwycięża lub niszczy. Siły działają 
tylko wtedy, gdy cząsteczki przechodzą bardzo blisko siebie, w czasie 
kolizji lub sytuacji niebezpiecznych 

Wywar melasowy Produkt uboczny, który powstaje podczas przetwarzania melasy. Po 
wykorzystaniu sfermentowanej melasy przez mikroorganizmy (np. 
drożdże) i wyodrębnieniu powstałych związków (np. przez destylację 
alkoholu), wywar staje substancją odżywczą. Wywar zawiera substancje 
bezcukrowe, które nie zostały przyswojone oraz produkty przemiany 
materii. Po zastosowaniu parowników wielostopniowych wywar 
melasowy może być skoncentrowany do 70% ilości substancji stałych 

Wnętrzności Narządy w obrębie tułowia, należące do układu pokarmowego, serca i 
płuc 

Brzeczka Słodki wywar słodu lub innego zboża przed fermentacją, 
wykorzystywany do produkcji, np. piwa i likierów destylowanych 

 

Skróty 
 

ADMS Atmospheric dispersion modelling system. Model rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w powietrzu AOCl Adsorbable organic chlorine compounds. Adsorpcja związków 
organicznych chloru AOX Adsorbable organic halogen compounds. Adsorbowalne organiczne 
związki halogenowe Całkowite stężenie w miligramach na litr, wyrażone 
jako chlor, wszystkich związków halogenowych (z wyjątkiem fluoru) 
obecnych w próbce wody, które są zdolne do adsorpcji na węglu 
aktywnym ATMP Amino trimethyleme phosphonic acid. Kwas amino trójmetylenowy 
fosfonowy aw Water activity. Actywność wody 

Aktywność wody (aw) danej żywności, 

definiowana jako w = pf/pw , 
gdzie pf i pw są, odpowiednio, ciśnieniem pary wodnej w równowadze z 
danym systemem żywności i z czystą wodą, oba w w tej samej 
temperaturze 

BAFF Biological aerated flooded filter. Napowietrzane biologiczne filtry 
zalewane BAT Best Available Technique(s). Najlepsza dostępna technika 



 

 

BOD/ BZT5 Biochemical oxygen demand. Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen: 
ilość rozpuszczonego tlenu konieczna dla mikroorganizmów w celu 
rozkładu materii organicznej. Jednostka miary to mg O2/l. W Europie, 
BOD jest zwykle mierzony po 3 (BOD3), 5 (BOD5) lub 7 (BOD7) dniach 

BREF Dokument Referencyjny na temat Najlepszych Dostępnych Technik 

BSE Bovine spongiform encephalopathy. Gąbczasta encefalopatia bydła 

C1, C2 etc Związki organiczne wskazane liczbą atomów węgla 

CaO Tlenek wapnia 

Ca(OH)2 Wodorotlenek wapnia 

CCl4 Tetrachlorek węgla 

CEN The European Committee for Standardisation. Europejski Komitet 
Normalizacyjny CEFS Comité Européen des Fabricants de Sucre 

CFC Chlorofluorowęglan 

CFM Cross flow microfiltration. Mikrofiltracja o przepływie krzyżowym 

CFU Colony-forming unit. Jednostka tworząca kolonie 

CGS Co-generation system (for power generation). System kogeneracji (dla 
wytwarzania energii) 

CH4 Metan 

CHCl3 Trichlorometan (chloroform) 

CHP Co-generation of heat and power (combined heat and power). 
Elektrociepłownia (wewnątrz zakładowa) 

CIAA Confederation of the food and drink industries of the EU. Konfederacja 
Przemysłu Żywności i Napojów Unii Europejskiej 

CIP Cleaning-in-place. Czyszczenie na miejscu 

Cl2 Chlor 

CMF Cross-flow microfilter. Mikrofiltr o przepływie krzyżowym 

CO Tlenek węgla 

CO2 Dwutlenek węgla 

COD/ChZT Chemical oxygen demand. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen: ilość 
dichromianu potasu, wyrażona jako tlen, niezbędna do chemicznego 
utlenienia substancji zawartych w ściekach w temperaturze około 150 ° 
C COP Coefficient of performance. Współczynnik efektywności 

DAF Dissolved air flotation. Flotacja za pomocą sprężonego powietrza 

DC Dry condensing. Kondensacja metodą suchą 

DDGS Distiller’s dried grains with solubles. Odzysk podestylacyjnego 
suszonego wywaru zbożowego 

DMRI Danish Meat Research Institute. Duński Instytut Mięsa 

DT Desolventiser-toaster. Odbenzynowywacz-toster 

DTPMP Diethylenetriamine pentakis methylenephosphonic acid. Kwas 
dietylenotriamino-penta(metyleno)fosfonowy 

ED Elektrodializa 
 

EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid. Kwas etylenodiaminotetraoctowy 

np. na przykład 

EGSB Expanded granular sludge blanket (reactor). Eksopandowane podłoże osadu 
ziarnistego (reaktor) 

EIPPCB European Integrated Pollution Prevention Control Bureau. Europejskie Biuro 
Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń 

EMAS Eco-Management and Audit Scheme. System Zarządzania Środowiskiem i 
Audytu Środowiskowego 

EMS Environmental management system. System zarządzania środowiskowego 

EP Electrostatic precipitator. Filtr elektrostatyczny 



 

 

EPA US Environment Protection Agency. Agencja Ochrony Środowiska Stanów 
Zjednoczonych 

ESP Electrostatic precipitator. Filtr elektrostatyczny 

ETBPP Environmental Technology Best Practice Programme (UK). Program 
najlepszych dostępnych technik dla środowiska (Wielka Brytania) 

KE Komisja Europejska 

UE Unia Europejska 

EU-15 Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz 
Włochy 

EU-25 Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, 
Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania 
oraz Włochy 

EUCA European Coffee Association. Europejskie Stowarzyszenie Kawy 

FBD Fluidised bed drier. Suszarka ze złożem fluidalnym 

FDM Food, drink, milk. Sektor spożywczy 

FFS Form, fill and seal. Formowanie, wypełnianie, zamykanie 

Fe Żelazo 

FeCl3 Trójchlorek żelaza 

FFA Free fatty acids. Wolne kwasy tłuszczowe 

F/M ratio Food to micro-organism ratio. Stosunek żywności do mikroorganizmów 

FOG Fats, oils and greases. Tłuszcze, oleje i smary 

GE Standardowa jednostka zapach (JZ) definiowana jako ilość przewoźnika 
zapachu w 1 m³ neutralnego powietrza powodująca postrzeganie zapachu 

GMO Genetically modified organisms. Organizmy zmodyfikowane genetycznie 

HACCP Hazard Analysis Critical Control Points. System analiz zagrożeń i 
krytycznych punktów kontroli 

HCFC Węglowodór chlorofluoru 

HCH Sześciochlorocykloheksan (lindan) Środek owadobójczy 

HCl Chlorowodór 

HDPE High density poly-ethylene. Polietylen wysokiej gęstości 

HEPA High efficiency particulate air. Filtr powietrza o wysokiej wydajności 

HFC Fluorowęglowodory 

HHST High heat short time (pasteurisation). Wysoka temperatura, krótki czas 
(pasteryzacja) 

HP High pressure. Wysokie ciśnienie 

HPLV High pressure low volume. Wysokie ciśnienie mała objętość 

H2SO4 Kwas siarkowy 

HTD High temperature drying. Suszenie w wysokiej temperaturze 

HTST High temperature short time (pasteurisation). Wysoka temperatura, krótki 
czas (pasteryzacja) 

IC Internal circulation (waste water treatment reactor). Cyrkulacja wewnętrzna 
(reaktor oczyszczania ścieków) 

ICW Integrated constructed wetlands. Oczyszczalnie hydrobotaniczne 

IDS Iminodisuccinat. Iminodibursztynian 

IMPEL European Union Network for the Implementation and Enforcement of 
Environmental Law. Europejska Sieć ds. Wdrażania i Egzekucji Prawa 
Ochrony Środowiska  

ISCST Industrial source complex short term (model). Model służący do 
krótkoterminowego oszacowania stężenia zanieczyszczeń pochodzących z 
przemysłu 

ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 

IPPC Integrated pollution prevention and control. Zintegrowane Zapobieganie 
Zanieczyszczeniom i ich Kontrola 



 

 

LAS Linear alkylated benzenesulphonacids. Linearne sulfoniany alkilobenzenu 

LDPE Low density poly-ethylene. Polietylen niskiej gęstości 

LOEC Lowest observed effect concentration. Najniższy obserwowany skutek 
stężenia Najniższe oznaczone doświadczalnie stężenie substancji badanej, 
przy którym można zaobserwować skutki negatywne 

LP Low pressure. Niskie ciśnienie 

LPG Gaz płynny 

LTD Low temperature drying. Suszenie w niskiej temperaturze 
 

LTDM Long-term frequency distribution model. Model długoterminowej 
dystrybucji częstotliwości 

MAP Modified atmosphere packing. Opakowania ze zmodyfikowaną 
atmosferą MBR Membrane bio-reactor. Bioreaktory membranowe 

MF Mikrofiltracja 

MGDA Methylglycin diacetate. Kwas metyloglicynodioctowy 

MLSS Mixed liquor suspended solids. Zawiesina mieszaniny substacji stałych 

Mo Molibden 

MS(s) Państwo(a) Członkowskie Unii Europejskiej 

MVR Mechanical vapour recompression. Mechaniczna rekompresja pary 

MWWTP Municipal waste water treatment plant. Komunalna oczyszczalnia 
ścieków n.d. No data. Brak danych 

n.e.c Not elsewhere classified. Gdzie indziej niesklasyfikowane 

NF Nanofiltracja 

NGO Organizacja pozarządowa 

NH3 Amoniak 

NH4 Amon 

NH4-N Azot amonowy 

NPV Net present value. Wartość bieżąca netto 

N-tot Total nitrogen. Azot całkowity 

NTA Kwas nitrylotrójoctowy 

NTU Nephelometric turbidity units. Nefelometryczne jednsotki mętności 

OU Odour unit(s) (see also GE). Jednostki zapachu (JZ) (zob. GE) 

P Fosfor 

PAH Polyaromatic hydrocarbons. Węglowodory aromatyczne 

PE Polietylen 

PET Polyethylene terephtalate. Politereftalan etylenu 

Pid Process and instrumentation diagrams. Schematy technologiczne i 
schematy oprzyrządowania 

PLC Programmable logic control. Programowalny sterownik logiczny 

PM Particulate matter. Zanieczyszczenie pyłowe 

PP Polipropylen 

PS Polistyren 

PTA Peseta 

PTFE Polytetrafluorethylene. Teflon 

PCV Polichlorek winylu 

QAC Quaternary ammonium compounds. Czterorzędowe związki amonowe 

RBC Rotating biological contactors. Rotacyjne kontraktory biologiczne 

RO Reverse osmosis. Odwrócona osmoza 

RPM Rotations per minute. Obroty na minutę 

RTD Research, technology and development. Badania, technologia i rozwój 

SBAF Submerged biological aerated filter. Napowietrzane biologiczne filitry 
zanurzane 



 

 

SBR Sequencing batch reactor. Reaktor sekwencjonujący partiami 

SEC Specific energy consumption. Jednostkowy wskaźnik energochłonności 

SME Small and medium enterprise(s). Małe i średnie przedsiębiorstwa 

SOx Tlenki siarki 

SO2 Dwutlenek siarki 

SO3 Trójtlenek siarki 

SS/ Zawiesina ogólna Suspended solids. Zawiesiny substancji stałych 

TDS Total dissolved solids. Całkowita substancja rozpuszczona 

TKN Total Kjeldahl nitrogen. Azot ogólny (azot Kjeldahla) 

TOC/ OWO Total organic carbon. Ogólny węgiel organiczny 

TS/ Zawiesina ogólna Total solids. Całkowita substancja stała 

TSE Transmissible spongiform encephalopathy. Zakaźna encefalopatia 
gąbczasta TSS Total suspended solids. Całkowita zawiesina stała 

TVR Thermal vapour recompression. Termiczna rekompresja pary 

TWG Technical working group. Techniczna grupa robocza 
 

UASB Upflow anaerobic sludge blanket (reactor). Reaktory beztlenowe ze złożem 
zawieszonym (reaktor) 

UF Ultrafiltracja 

UHP Ultra-high pressure. Ultra wysokie ciśnienie 

UHT Sterylizacja w bardzo wysokiej temperaturze 

UV Ultrafioletowy 

VOC(s) Volatile organic compound(s). Lotne związki organiczne (bez ograniczenia 
do definicji lotnych związków organicznych zawartej w Dyrektywie 
Komisji  1999/13/KE) 

WFE Wiped film evaporator. Wyparka z rozcieranym filmem 

WHB Waste heat boiler. Kocioł odzysknicowy 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia 

WWTP Waste water treatment plant. Oczyszczalnia ścieków 

XPP Expanded polypropylene. Rozszerzony polipropylen 
 

 

Lista Państw Członkowskich 
 

Skrócona 

nazwa 

Pełna nazwa Skrót 

Austria Republika Austrii A 

Belgia Królestwo Belgii B 

Cypr Republika Cypryjska CY 

Czechy Republika Czeska CZ 

Niemcy Republika Federalna Niemiec D 

Dania Królestwo Danii DK 

Hiszpania Królestwo Hiszpanii E 

Estonia Republika Estonii EE 

Grecja Republika Grecka EL 

Francja Republika Francji F 

Finlandia Republika Finlandii FIN 

Węgry Republika Węgierska HU 

Włochy Republika Włoska I 

Irlandia Irlandia IRL 

Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga L 

Łotwa Republika Łotewska LV 

Litwa Republika Litewska LT 

Malta Republika Malty MT 



 

 

Holandia Królestwo Holandii NL 

Portugalia Republika Portugalska P 

Polska Rzeczpospolita Polska PL 

Szwecja Królestwo Szwecji S 

Słowacja Republika Słowacka SK 

Słowenia Republika Słowenii SI 

Wielka 
Brytania 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej 

UK 

 

Skróty walut 
 

Skrót Waluta 

ATS Szyling austriacki 

BEF Frank belgijski 

CZK Korona czeska 

DEM Marka niemiecka 

DKK Korona duńska 

EEK Korona estońska 

ESP Peseta hiszpańska 

EUR Euro 

FIM marka fińska 

FRF Frank francuski 

GBP Funt szterling 

GRD Drachma grecka 

HUF Forint węgierski 

IEP Funt irlandzki 

ITL Lir włoski 

NLG Gulden holenderski 

PLN Złoty polski 

PTE Escudo portugalskie 

SEK Korona szwedzka 
 

Wspólne jednostki, miary i symbole 
 

Okres 

obowiązywania 

ZNACZENIE 

ACkWh kilowatogodziny (prąd zmienny) 

atm atmosfera normalna (1 atm = 101325 N/m
2
) 

bar bar (1,013 bara = 1 atm) 

bar(g) ciśnienie głębinowe (bar + 1 atm) 

miliard tysiąc milionów (10
9
) 

°C stopnie Celsjusza 

cgs centymetr gram sekunda. System pomiarów, obecnie w dużej mierze 
zastąpiony przez SI. 

cm centymetr 

cSt centistokes = 10
-2

 stokes 
D dzień 

ºC/W opór termiczny 

dB decybele. Miara poziomu hałasu 

dB(A) Hałas mierzony jest w decybelach (dB). W celu uwzględnienia sposobu, w 
jaki ludzkie ucho reaguje na różne częstotliwości (tony), często stosuje się 
pomiar poziomu dźwięku skorygowany wg krzywej A, a pomiar wyrażany 
jest w dB(A). Każda redukcja o 3 dB (A) odpowiada zmniejszeniu poziomu 
hałasu o połowę. 

eV elektronowolt 



 

 

g gram 

GE  
GJ gigadżul 

Hz hertz 

h godzina 

ha hektar(10
4

 m
2
) (=2,47105 akrów) 

hl hektolitr 

hPa hektopaskal (1hPa = 100 Pa) 

J dżul 

K kelvin (0
o
C = 273,15 K) 

k  kiloamper 

kcal kilokalorie (1 kcal = 4,19 kJ) 
 

Okres 

obowiązywan

ia 

ZNACZENIE 

kg kilogram (1 kg = 1000 g) 

kJ kilodżule (1 kJ = 0,24 kcal) 

kPa kilopaskal 

kt kilotony 

kW kilowat 

kWe kilowat energii elektrycznej 

kWh kilowatogodzina (1 kWh = 3600 kJ = 3,6 MJ = 0,0036 GJ) 

kWhe kilowatogodzina energii elektrycznej 

l litr 

m metr 

m2 metr kwadratowy 

m
3 metr sześcienny 

m
2
.ºC/W jednostka oporu cieplnego 

mg miligram (1 mg = 10
-3

 gram) 
MJ megadżule (1 MJ = 1000 kJ = 10

6
 dżuli) 

nm nanometr (1nm = 10
-9

 m) 
mm millimetr (1 mm = 10

-3 
m) 

m/min metrów na minutę 

mmWG mm słupa wody 

Mt megatona (1 Mt = 10
6

 tonne) 
Mt/yr megaton rocznie 

mV miliwolty 

MWe megawaty energii elektrycznej (energia) 

MWth megawaty energii cieplnej (energia) 

ng nanogram (1 ng = 10
-9

 gram) 
Nm

3 normalny metr sześcienny (101,325 kPa, 273 K) 

Pa paskal 

ppb części na miliard 

ppm części na milion (wagowo) 

ppmv części na milion (objętościowo) 

s sekunda 

sq ft stopa kwadratowa (= 0,092 m
2
) 

St stokes - jednostka lepkości kinematycznej, 1 St = 10
-6

 m
2
/s 

jednostki S  
(S / m lub mS 
/ cm 

przewodność elektryczną (Siemens na metr lub milli Siemens na centymetr) 

TJ teradżule (1TJ = 10
6
 MJ = 10

9
 kJ= 10

12
 dżuli) 

t tona (1000 kg or 10
6
 gram) 



 

 

t / d ton na dzień 

bilion milion milionów (10
12

) 
t/yr t rocznie 

V wolt 

vol-% Procent objętości (również% v / v) 

% v/v Procent objętości (także vol-%) 

W wat (1 W = 1 J / s) 

wt-% procent masy (również% w / w) 

% w/w procent masy (również wt-%) 

yr rok 

T zmiana temperatur  

~ około, mniej więcej 

µ m micrometr (1 µm = 10
-6

 m) 
ohm, jednostka rezystancji 

cm centymetr ohm, jednostka rezystancji specyficznej 

 

 

 


