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PODSUMOWANIE WYKONAWCZE
Wstęp
Niniejszy Dokument Referencyjny na temat Najlepszych Dostępnych Technik (BREF) w
przemyśle spożywczym jest wynikiem wymiany informacji przeprowadzonej zgodnie z
Artykułem 16 ust. 2 Dyrektywy Rady 96/61/WE. Niniejsze podsumowanie przedstawia główne
ustalenia, streszczenie najważniejszych wniosków w zakresie BAT (Najlepszych Dostępnych
Technik) i związane z nimi poziomy zużycia i emisji. Dokument powinien być odczytany razem
z wprowadzeniem, które określa cele dokumentu, jego zastosowanie oraz terminy prawne.
Niniejsze podsumowanie może być odczytane jako samodzielny dokument, jednak jako
streszczenie nie oddaje złożoności pełnego tekstu tego dokumentu. Dlatego też nie powinno być
stosowane zamiast pełnego tekstu dokumentu przy podejmowaniu decyzji w sprawie BAT.
Zakres
Niniejszy dokument odzwierciedla wymianę informacji na temat działań wymienionych w
Załączniku 1, punkt 6.4. (b) i (c) Dyrektywy 96/61/WE Rady z dnia 24 września 1996
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dyrektywa IPPC),
tj.
6.4. (b) Zakłady produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z:
-

surowców pochodzenia zwierzęcego (innych niż mleko) o wydajności dziennej
przekraczającej 75 ton produktu końcowego
surowców pochodzenia roślinnego, o wydajności dziennej przekraczającej 300 ton
produktu końcowego (średnia kwartalna)

(c) Zakłady produkcji i przetwórstwa mleka, o ilości przyjmowanego mleka przekraczającej
200 ton dziennie (średnia roczna)
Zakres ten obejmuje cały szereg działań dotyczących produkcji żywności przeznaczonej do
spożycia przez człowieka oraz na pasze zwierzęce, które można znaleźć w europejskich
instalacjach o wydajności przekraczającej wyżej wymienione wartości progowe.
Niniejszy dokument nie obejmuje drobnych działań, jak np. catering czy działalność restauracji
lub działań, w których nie wykorzystuje się surowców pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
Działania tzw. "upstream", czyli pozyskiwania surowców/produkcji, jak np. rolnictwo,
łowiectwo, ubój zwierząt, oraz wytwarzanie produktów innych niż żywnościowe, jak np. mydło
kosmetyki, produkty farmaceutyczne, żelatyna i kleje ze skór czy kości również nie są objęte
niniejszym dokumentem. Procesy pakowania nie wchodzą w zakres tego dokumentu, jednakże
obejmuje on pakowanie produktów przemysłu spożywczego na terenie zakładu.
Informacje Ogólne (Rozdział 1)
Sektor spożywczy
Sektor spożywczy wytwarza gotowe produkty przeznaczone do spożycia jak i półprodukty
przeznaczone do dalszego przetwarzania. W porównaniu z wieloma innymi sektorami
przemysłu jest on zróżnicowany. Zróżnicowanie to może być postrzegane w kategoriach
wielkości i charakteru przedsiębiorstw, różnych rodzajów surowców, produktów i procesów
oraz licznych kombinacji tych elementów. Może być ono rozpatrywane również w kategoriach
produkcji ujednoliconych globalnych produktów, jak i wytwarzania wielu specjalistycznych lub
tradycyjnych produktów w skali krajowej i regionalnej. Duża część tych firm to małe i średnie
przedsiębiorstwa, chociaż większość zatrudnia ponad 20 osób.
Na sektor ten wpływają także różne lokalne warunki gospodarcze, społeczne i środowiskowe
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oraz krajowe ustawodawstwo. Sektor obejmuje teren całej Europy, zarówno regiony
uprzemysłowione, jak i obszary wiejskie, a dotyczy eksportu netto z UE
Mimo postępującego ujednolicenia modelów konsumpcji i zakupów dla coraz większej liczby
towarów, produkty przemysłu spożywczego nadal zachowują swoją specyfikę kulturową. Mimo
że konsumenci chcą mieć możliwość zakupu tych samych produktów, o tej samej jakości na
terenie wszystkich 15 państw członkowskich UE, oczekują również możliwości wyboru
różnych produktów związanych z ich własną tradycją i kulturą.
Znaczenie bezpieczeństwa żywności w przetwórstwie produktów przemysłu spożywczego
Oprócz kwestii ochrony środowiska, określając BAT dla sektora spożywczego uwzględnić
należy szereg zakazów i wymogów prawnych. Wszystkie instalacje używane do produkcji w
przemyśle spożywczym muszą spełniać wymagane normy bezpieczeństwa żywności. Normy te
mają wpływ na kwestie ochrony środowiska, np. przy wymaganym częstym czyszczeniu
zużywa się ciepłą wodę i detergenty. Zawartość niniejszego dokumentu nie koliduje z
właściwymi przepisami bezpieczeństwa i higieny żywności.
Przemysł spożywczy a środowisko
Najważniejsze kwestie środowiskowe związane z instalacjami w przemyśle spożywczym to
zużycie i zanieczyszczenie wody, zużycie energii oraz minimalizacja ilości odpadów.
Większość wody, która nie jest używana jako składnik, ostatecznie pojawi się w strumieniu
ścieków. Zazwyczaj nieoczyszczone ścieki z przemysłu spożywczego zawierają wysokie
poziomy ChZT i BZT. Poziomy te mogą być 10 - 100 razy wyższe niż w ściekach bytowych.
Zawartość zawiesin waha się od niewielkich wartości do tak wysokich, jak 120000 mg / l.
Nieoczyszczone ścieki z niektórych sektorów, gdzie produkowane są, np. mięso, ryby, nabiał i
olej roślinny, mają wysokie stężenie olejów i tłuszczów. Może również wystąpić wysoki poziom
fosforu, zwłaszcza w przypadku wykorzystywania dużych ilości kwasu fosforowego np. w
procesie hydratacji oleju lub w procesach mycia.
Przemysł spożywczy jest zależny od energii wykorzystanej do przetwarzania i zapewniania
świeżości i bezpieczeństwa żywności.
Głównym źródłem stałych odpadów są rozlewy, wycieki, przepełnienia, wady produkcyjne,
zwracane produkty, wliczone straty, zatrzymany materiał, który nie może swobodnie
przepłynąć do kolejnego etapu w procesie produkcyjnym oraz składowanie odpadów w cieple.
Główne zanieczyszczenia powietrza pochodzące z przemysłu spożywczego to pył i zapach.
Zapach jest problemem w skali lokalnej, który odnosi się do procesu produkcyjnego lub do
przechowywania surowców, produktów ubocznych i odpadów.
Czynniki, które powodują poprawę ochrony środowiska, zmieniają się. Przykładowo,
tradycyjna maksymalizacja wykorzystania surowców zmniejsza w rezultacie ilość odpadów.
Pojawia się podejście bardziej bezpośrednio związane z ochroną środowiska, choć bardziej
problematyczne dla sektora, np. w związku ze zmniejszaniem zużycia wody, energii i
opakowań, przy jednoczesnym zachowaniu norm higieny.
Zastosowane procesy i techniki (Rozdział 2)
Wszystkie procesy stosowane w sektorze nie mogą być szczegółowo opisane w niniejszym
dokumencie, ale zawiera on ich bardzo szeroki zakres. Rozdział 2 jest podzielony na dwie
części. Punkty 2.1 - 2.1.9.6.3 opisują procesy na poziomie operacji jednostkowych. Wiele z nich
jest stosowanych w poszczególnych sektorach przemysłu spożywczego. Procesy najczęściej
stosowane w sektorze spożywczym opisane są w dziewięciu kategoriach, tj. odbiór materiałów i
przygotowanie; rozdrabnianie, mieszanie i formowanie; techniki separacji; technologie
przetwarzania produktów; obróbka cieplna; zagęszczanie przy pomocy ciepła, przetwarzanie
przez odprowadzenie ciepła; operacje po procesie przetwórstwa oraz procesy związanie z
funkcjonowaniem zakładu przetwórstwa. W każdej z tych kategorii opisane są cztery do
czternastu operacji jednostkowych.
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Punkty 2.2 – 2.2.20 opisują zastosowanie operacji jednostkowych w niektórych, głównych
sektorach przemysłu spożywczego.
Obecne poziomy zużycia i emisji (Rozdział 3)
Rozdział 3 nawiązuje do struktury rozdziału 2. Oprócz danych na temat zużycia i emisji,
rozdział 3 niniejszego dokumentu zawiera dodatkowe informacje na temat wytwarzania
produktów, które nie są produktem końcowym lub takim, który wyrzucany jest jako odpad, lecz
na temat np. produktów ubocznych.
Punkty 3.1 – 3.1.4 zawierają dane o ogólnym zużyciu i emisji dla całego sektora spożywczego i
opisują główne przyczyny występowania w tym sektorze takiego zużycia i emisji. Sektor
spożywczy jest dużym użytkownikiem wody jako składnika, środka czyszczącego, środka
transportu i zasilania mediów. Około 66 % wykorzystywanej świeżej wody ma jakość wody
pitnej. W niektórych sektorach, np. mleczarskim czy sektorze napojów, do 98% świeżej wody
ma jakość wody pitnej. Na ogrzewanie technologiczne wykorzystuje się około 29% całkowitej
energii zużywanej w sektorze spożywczym. Na technologiczne chłodzenie i chłodnictwo
przypada około 16% całkowitej zużytej energii.
Punkty 3.2 – 3.2.56.3 podają poziomy zużycia i emisji dla operacji jednostkowych opisanych w
rozdziale 2. Są one wpisane w pozycji: woda, emisje do powietrza, produkcja odpadów stałych,
energia i hałas.
Punkty 3.3 – 3.3.12.3 zawierają dane o zużyciu i emisji dla niektórych indywidualnych
sektorów przemysłu spożywczego. Rozdział ten pozwala czytelnikowi na porównanie
poszczególnych sektorów lub analizę całego sektora na poziomie operacji jednostkowych.
Wiele informacji ma charakter jakościowy. Informacje ilościowe często nie są jasno określone,
tzn. np. jakie zastosowano techniki operacyjne lub technologiczne, lub jakie były metody oraz
warunki zbierania danych. Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery i produkcji
ścieków są dostępne dla niektórych poszczególnych sektorów przemysłu spożywczego, a nawet
dla niektórych operacji jednostkowych. Powszechnie uważa się minimalizację odpadów za cel
efektywny pod względem kosztów dla wszystkich producentów, jednak nie ma gotowych miar
porównawczych, ponieważ procent surowców użytych do produkcji głównych wyrobów
końcowych nie jest stały.
Poziom szczegółowości dla każdego sektora różni się w znacznym stopniu.
Możliwe techniki przy określaniu BAT (rozdział 4)
Rozdział 4 zawiera szczegółowe informacje wykorzystywane przez Robocze Grupy Techniczne
(TWG) w celu określenia BAT dla sektora spożywczego, ale nie rozstrzyga, czy technika jest
najlepszą dostępną techniką, czy też nie. Nawiązuje on do struktury Rozdziałów 2 i 3, podając
informacje właściwe dla wszystkich lub części sektorów przemysłu spożywczego, a kończąc na
informacjach specyficznych dla poszczególnych sektorów.
Rozdział opisuje ponad 370 technik, uporządkowanych w kategoriach: Opis, Osiągnięte
korzyści dla środowiska, Oddziaływania między technikami BAT a środowiskiem (cross-media
effect), Dane operacyjne, Stosowalność, Opłacalność, Siła napędowa dla procesu wdrażania,
Przykładowe zakłady i Literatura źródłowa. Standardowa struktura ułatwia porównanie technik
zarówno ilościowo, jak i jakościowo.
Niniejszy rozdział zawiera techniki "zintegrowane z procesem" oraz techniki "końca rury" (ang.
end of pipe). Dla większości przedstawionych technik odnotowano więcej niż jedną korzyść dla
środowiska, a niektóre, wykazując korzyści dla środowiska, mają jednocześnie wpływ na
procesy BAT. Wiele z nich jest związanych z minimalizacją zużycia i zanieczyszczenia wody,
zużycia energii i maksymalizacją wykorzystania surowców, co w konsekwencji prowadzi do
zmniejszenia ilości odpadów. Dla wielu technik nie podano kosztów ani korzyści dla
środowiska, ale ich rzeczywiste zastosowanie dowodzi, że są one opłacalne.
Techniki, które są stosowane dla wszystkich instalacji sektora spożywczego opisano jako
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pierwsze, w punktach 4.1 - 4.1.9.3. Należą do nich praktyki operacyjne, tj. narzędzia
zarządzania, szkolenia, projektowania wyposażenia i instalacji, konserwacji i metod
zapobiegania i minimalizacji zużycia wody i energii oraz wytwarzania odpadów. Inne metody
są bardziej techniczne i dotyczą zarządzania produkcją, technik kontroli procesu i doboru
materiałów. Ogólne techniki magazynowania nie są tu opisane, ponieważ wchodzą one w
zakres "BREF-u Magazynowanie" [95, WE, 2005]. Opisano tu natomiast specjalne techniki
dotyczące magazynowania żywności, które minimalizują zużycie energii do chłodzenia,
powstawanie odpadów i zapachu związanych z degradacją żywności.
Techniki właściwe dla wielu sektorów przemysłu spożywczego są opisane w punktach 4.2 4.2.17.4. Dotyczą one sposobu, w jakim stosuje się niektóre operacje jednostkowe wymienione
w Rozdziale 2.
Czyszczenie urządzeń i instalacji jest opisane w punkcie 4.3 - 4.3.11. Wybór i zastosowanie
środków do czyszczenia i dezynfekcji musi umożliwiać skuteczną kontrolę warunków
higienicznych, lecz przy należytym uwzględnieniu skutków dla środowiska.
Techniki "końca rury" (end of pipe), dotyczące minimalizacji emisji i oczyszczania ścieków
opisano w punktach 4.4 – 4.4.3.13.2 oraz 4.5 – 4.5.7.9. We wprowadzeniach do tych punktów
dokumentu zaznaczono, jak ważne jest danie pierwszeństwa technikom zintegrowanym z
procesem, w celu zapobiegania i redukcji, na ile to możliwe, emisji zanieczyszczeń do powietrza
i emisji ścieków. Kiedy potrzebne jest zastosowanie technik "końca rury", ich celem jest
redukcja stężenia i strumienia zanieczyszczeń pochodzących z operacji jednostkowych lub
procesu. Opis technik pozwalających na minimalizację emisji zanieczyszczeń do powietrza nie
zawiera zbyt wielu informacji na temat ich stosowalności lub zastosowania w poszczególnych
sektorach przemysłu spożwczego. Z kolei opis technik oczyszczania ścieków zawiera więcej
informacji na temat ich stosowalności lub zastosowania w poszczególnych sektorach i dotyczy
typowych emisji z instalacji tego sektora, zawierających wysokie wartości BZT, ChZT, olejów i
tłuszczów, azotu i fosforu.
Punkty 4.6 – 4.6.6 dotyczą kwestii zapobiegania wypadkom w instalacjach przemysłu
spożywczego. Opisują one metody zapobiegania wypadkom i ograniczenia ich wpływu na
środowisko.
Techniki właściwe dla poszczególnych sektorów przemysłu spożywczego opisano w punktach
4.7 - 4.7.9.8.2. Większość z nich ma zastosowanie w specyficznych operacjach jednostkowych
w poszczególnych sektorach przemysłu spożywczego.
Najlepsze dostępne techniki (Rozdział 5)
Sposób, w jaki wnioski BAT zostały przedstawione w Rozdziale 5 pokazano na poniższym
rysunku. Wnioski dotyczące BAT przedstawiono w dwóch warstwach. Pierwsza z nich
pokazuje punkty przedstawiające wykaz BAT-ów dla wszystkich instalacji w przemyśle
spożywczym, a druga punkty, gdzie wymieniono dodatkowe techniki BAT dla niektórych
indywidualnych sektorów. Rozdział 5 ma taką samą strukturę jak Rozdział 4. Wiele technik
BAT ma charakter operacyjny, i dlatego wymaga bardzo niewielkich inwestycji w nowe
urządzenia. Ich zastosowanie może wymagać pewnych inwestycji, np. przeprowadzenia
szkoleń, konserwacji lub stałego monitoringu oraz przeglądu poziomów osiągów.
Wnioski przedstawiają to, co Techniczna Grupa Robocza uważa za BAT w ogólnym znaczeniu
dla całego sektora spożywczego, w oparciu o informacje zawarte w Rozdziale 4 i przy
uwzględnieniu definicji "najlepszych dostępnych technik", zawartej w art. 2 ust. 11 oraz
okoliczności opisanych w Załączniku IV Dyrektywy. W niniejszym rozdziale nie ustalono
dopuszczalnych wartości zużycia i emisji, natomiast podano informacje w formie wskazówek
dla sektora przemysłu, państw członkowskich oraz społeczeństwa na temat możliwych do
osiągnięcia poziomów zużycia i emisji, przy wykorzystaniu określonych technik.
W następnych akapitach streszczono główne wnioski na temat BAT, dotyczące najbardziej
istotnych zagadnień środowiskowych. Bardzo niewiele spośród najlepszych dostępnych technik
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przynosi tylko jedną korzyść środowiskową, dlatego nie są one wymienione według zagadnień
środowiskowych. BAT przyjmują różne podejścia do ochrony środowiska jako całości,
poczynając od technik dotyczących ogólnego zarządzania i eksploatacji, które stosuje się we
wszystkich instalacjach sektora spożywczego, a kończąc na stosowaniu bardzo specyficznych
technologii w niektórych tylko sektorach przemysłu spożywczego.
Podczas omawiania wymiany informacji przez TWG podniesiono i omówiono wiele kwestii.
Tylko na niektóre z nich zwrócono uwagę w tym podsumowaniu i dlatego nie powinno ono być
czytane zamiast rozdziału "Najlepsze dostępne techniki", który z kolei nie powinien być
czytany w oderwaniu od pozostałych fragmentów niniejszego dokumentu.
PODSUMOWANIE WYKONAWCZE
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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
5.1.5 Minimalizacja
techniki BAT dla
emisji zanieczyszczeń
niektórych procesów i do atmosfery
operacji
jednostkowych

-

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
niektórych indywidualnych
sektorów przemysłu
spożywczego

5.2.1
DODATKOWE BAT dla
sektora mięsa

Warstwa 2

5.2.2 DODATKOWE BAT
dla sektora ryb i
skorupiaków

5.2.3 DODATKOWE BAT
dla sektora owoców i
warzyw

5.2.5.1 DODATKOWE BAT
dla sektora mleka w
proszku

5.2.4 DODATKOWE BAT
dla sektora tłuszczów i
olejów roślinnych

5.2.5.2 DODATKOWE
BAT dla sektora masła

5.2.5 DODATKOWE
BAT
dla sektora
mleczarskiego

5.2.5.3 DODATKOWE
BAT dla sektora
produkcji serów

Jak przedstawiono wnioski dotyczące BAT dla instalacji sektora spożywczego

5.2.6 DODATKOWE
BAT dla sektora
skrobi

5.2.5.4 DODATKOWE BAT
dla sektora produkcji
lodów

5.2.7 DODATKOWE
BAT dla sektora cukru

5.2.8 DODATKOWE
BAT dla sektora kawy

5.2.9.1 DODATKOWE BAT
dla sektora
piwowarskiego

5.2.9 DODATKOWE BAT
dla sektora napojów

5.2.9.2 DODATKOWE
BAT dla sektora
produkcji wina

Ogólne techniki BAT dla całego sektora spożywczego
Chociaż sektor spożywczy jest zróżnicowany, wiele kwestii jest wspólnych dla
poszczególnych sektorów, np. istnieją podobne kluczowe kwestie ochrony środowiska
oraz te same BAT stosowane w celu zapobiegania i kontroli zużycia i emisji, np.
czyszczenie na sucho np. w celu zminimalizowania zużycia wody. Niektóre z najlepszych
dostępnych technik można również zastosować do więcej niż jednej kwestii ochrony
środowiska, np. konserwacja urządzeń chłodniczych w celu zapobiegania wycieków
amoniaku lub konserwacja maszyn do skórowania ryb w celu zminimalizowania strat
spowodowanych przez niepożądane usuwanie mięsa ryb podczas skórowania.
Ogólne zarządzanie
Najlepsze dostępne techniki w zakresie ogólnego zarządzania przyczyniają się do
powszechnej minimalizacji zużycia mediów i emisji poprzez stworzenie systemów pracy,
które zachęcają do dobrych praktyk i podnoszą świadomość społeczną. BAT koncentrują
się na takich kwestiach, jak wykorzystanie systemu zarządzania środowiskowego;
organizowanie szkoleń, wykorzystanie programu planowej konserwacji, stosowanie i
utrzymanie metodologii, która pozwoli zapobiegać i zminimalizować zużycie wody i
energii oraz wytwarzanie odpadów, oraz wdrożyć system monitorowania i przeglądu
poziomów zużycia i emisji zarówno dla poszczególnych procesów produkcyjnych jak i
dla całego zakładu.
Ogólna działalność
Inne BAT bardziej bezpośrednio dotykają pewnych kluczowych kwestii
środowiskowych, np. poprzez transportowanie surowców stałych dla sektora
spożywczego, produktów, produktów równoległych, produktów ubocznych oraz
odpadów suchych. Powoduje to zmniejszenie zużycia wody, a tym samym ogranicza
produkcję ścieków i zanieczyszczeń. Zwiększa także możliwość odzysku i recyklingu
substancji wytwarzanych w procesie, które w wielu przypadkach mogą być sprzedawane
do wykorzystania jako pasza dla zwierząt, co również zmniejsza wytwarzanie odpadów.
Inny przykład właściwy dla całego sektora spożywczego to segregacja produktów, by
zoptymalizować wykorzystanie, ponowne wykorzystanie, odzysk, recykling i
unieszkodliwianie oraz zminimalizować zanieczyszczenie wody. 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. Daje to zarówno korzyści ekologiczne, jak i ekonomiczne.
Bezpośrednie zastosowanie technologii
Niektóre BAT, bardziej skupiające się na technologii, przewidują stosowanie kontroli
procesów technologicznych, np. pomiarów analitycznych i technik kontrolnych, by
zmniejszyć straty materiału i wody oraz ograniczyć tworzenie ścieków w procesach
technologicznych i czyszczeniu. Przykładem tego jest pomiar mętności w celu
monitorowania jakości wody technologicznej oraz optymalizacji zarówno odzyskiwania
materiału / produktu z wody, jak i ponownego wykorzystywania wody do czyszczenia.
Współpraca między dostawcami a odbiorcami
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. Również instalacje sektora spożywczego mogą mieć
wpływ na oddziaływanie na środowisko takich instalacji utylizacji odpadów, do których
dostarczają materiały, w tym innych instalacji w sektorze spożywczym. BAT mają dążyć
do współpracy pomiędzy dostawcami z odbiorcami, by utworzyć łańcuch
odpowiedzialności środowiskowej w celu zminimalizowania zanieczyszczenia i ochrony
środowiska jako całości, np. poprzez dostarczanie świeżych materiałów w czasie, gdy są
potrzebne, co minimalizuje energię potrzebną do ich magazynowania jak również straty i
zapachy związane z procesami ich rozkładu.
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Czyszczenie urządzeń i instalacji
Zastosowanie BAT w czyszczeniu minimalizuje zużycie i zanieczyszczenie wody,
wytwarzanie odpadów, zużycie energii oraz ilość i szkodliwość użytych detergentów.
Podobnie jak inne najlepsze dostępne techniki, BAT-y dla czyszczenia minimalizują
kontakt wody z materiałami przemysłu spożywczego poprzez np. optymalizację
stosowania czyszczenia na sucho. Korzyści dla środowiska to zmniejszenie zużycia wody
i ilości ścieków; mniejsze odprowadzanie materiałów w ściekach, a tym samym mniejsze
wartości np. ChZT i BZT. Stosowanie różnych technik czyszczenia na sucho zwiększa
możliwość odzysku i recyklingu substancji wytwarzanych w procesie. Zmniejsza ono
również zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody do czyszczenia oraz ilość
detergentów.
Inne BAT związane z czyszczeniem to mycie w obiegu zamkniętym tzw. Cleaning-inPlace (CIP), minimalizowanie stosowania EDTA oraz unikanie stosowania
fluorowcowanych biocydów utleniających.
Dodatkowe BAT dla niektórych procesów i operacji jednostkowych stosowane w wielu
sektorach przemysłu spożywczego
Techniczne grupy robocze opracowały wnioski dotyczące BAT dla niektórych
indywidualnych operacji jednostkowych, stosowane w wielu, choć zwykle nie we
wszystkich sektorach indywidualnych. Wymienione techniki BAT dotyczą
odbioru/wysyłki materiałów, wirowania/separacji; wędzenia; gotowania; smażenia;
pasteryzowania w puszkach, butelkach i słoikach, odparowywania, chłodzenia i
zamrażania, pakowania, produkcji i zużycia energii, zużycia wody, systemów sprężania
powietrza i systemów parowych. Zastosowanie wielu z tych technik BAT pozwala na
zmniejszenie zużycia energii, np. dzięki użyciu wielostopniowych parowników,
optymalizacji dekompresji pary w zależności od ciepła i dostępności energii w instalacji,
w celu zagęszczenia cieczy. Wiele technik BAT ogranicza zużycie energii przez
optymalizację parametrów operacyjnych. Niektóre z nich zmniejszają emisje
zanieczyszczeń do powietrza. Przykładowo, w procesie wędzenia, za BAT uznaje się
osiągnięcie poziomu emisji do powietrza wskaźnika Ogólnego Węgla Organicznego
(OWO) <50 mg/Nm3.
Ograniczanie emisji do powietrza i oczyszczanie ścieków
Należy zastosować zintegrowane z procesem techniki BAT, które ograniczają emisje do
powietrza i wody przez dobór i zastosowanie odpowiednich substancji i technik. Następnie,
jeśli konieczne jest dalsze ograniczanie, można dokonać doboru technik zmniejszających
emisje do powietrza oraz technik oczyszczania ścieków. Na przykład, za BAT uznawana
jest optymalizacja procesu czyszczenia na sucho, zmniejszająca objętość ścieków oraz
przepływ masowy zawartych w nich stałych substancji spożywczych, co z kolei ogranicza
wymagany zakres oczyszczania ścieków.
BAT to zastosowanie strategii ograniczania emisji do powietrza i, jeżeli rozdział dotyczący
BAT nie mówi inaczej, to gdy zintegrowane z procesem najlepsze dostępne techniki,
ograniczające emisje do powietrza przez dobór i wykorzystanie substancji oraz
zastosowanie technik, nie powodują osiągnięcia poziomów emisji wynoszących 5 - 20
mg/Nm3 dla suchego pyłu, 35 – 60 mg/Nm3 dla wilgotnego/lepkiego pyłu, oraz <50
mg/Nm3 OWO, wówczas za BAT uznaje się osiągnięcie tych poziomów przez
zastosowanie technik zmniejszania emisji.
Nie udało się ustalić, czy lepiej jest poddawać ścieki powstające w instalacji w przemyśle
spożywczym oczyszczaniu na miejscu w zakładzie, czy poza zakładem. Wyjątek pod tym
względem stanowią niektóre podstawowe techniki.
Jeżeli nie określono inaczej w rozdziale dotyczącym BAT, poziomy emisji podane w
poniższej tabeli wskazują poziomy, które zostałyby osiągnięte przy pomocy technik
ogólnie uznanych za reprezentatywne dla BAT. Niekoniecznie przedstawiają one poziomy
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obecnie osiągane w przemyśle, lecz opracowano je w oparciu o ekspercką opinię
technicznej grupy roboczej (TGR).
Parametr
BZT5
ChZT
Zawiesina ogólna
pH
Oleje i tłuszcze
Azot całkowity
Fosfor całkowity

Stężenie
(mg/l)
<25
<125
<50
6–9
<10
<10
0.4 – 5

Możliwe jest uzyskanie lepszych poziomów BZT5 i ChZT.
Nie zawsze jest możliwe lub opłacalne osiągnięcie
przestawionych wartości azotu i fosforu całkowitego z
uwagi na warunki lokalne.

Typowa jakość ścieków pochodzących z przemysłu spożywczego po oczyszczeniu

Jedno państwo członkowskie zgłosiło odmienną opinię. Nie zgadza się ono z przypisem
zamieszczonym w powyższej tabeli, ponieważ uważa, iż odstępstwa od BAT, np. z
powodu lokalnych warunków, są dopuszczalne wyłącznie w celu zaostrzenia warunków,
na jakich udzielane są pozwolenia.
Przypadkowe emisje
Kilka wymienionych BAT dotyczy identyfikacji potencjalnych wypadków, oceny ryzyka,
wdrażania środków kontroli, opracowywania i testowania planów awaryjnych, oraz
czerpania nauki z przeszłych lub niedoszłych wypadków.
Dodatkowe BAT dla niektórych indywidualnych sektorów przemysłu spożywczego
Określono dodatkowe BAT dla niektórych indywidualnych sektorów przemysłu
spożywczego. Do tych oraz do innych sektorów, dla których nie wyznaczono
dodatkowych BAT, stosują się ogólne BAT wymienione w punktach 5.1 – 5.1.7.
Zastosowanie ogólnych BAT, takich jak segregacja odpadów, oraz optymalizacja
stosowania czyszczenia na sucho, może znacząco ograniczyć ogólne oddziaływanie
procesu na środowisko.
Dodatkowe BAT dla sektora mięsnego i drobiowego stosują się do określonych operacji
jednostkowych stosowanych w niektórych częściach tego sektora.. Powodują one
zmniejszenie zużycia wody, energii i opakowań.
Główne korzyści dla środowiska stwarzane przez dodatkowe BAT dla sektora ryb i
skorupiaków to zmniejszona ilość odpadów i mniejsze zużycie wody, a kilka z nich
dotyczy rozmrażania, usuwania łuski, oddzielenia skóry, patroszenia i filetowania ryb. Na
przykład określono BAT dla rozmrażania makreli, pozwalające osiągnąć zużycie wody <2
m3/t surowej ryby; dla rozmrażania siei, pozwalające osiągnąć zużycie wody 1.8 – 2.2
m3/t surowej ryby oraz dla rozmrażania krewetek za pomocą jednej z dwu technik z
użyciem filtrowanej wody z procesu obierania.
Dla sektora owocowo-warzywnego BAT dotyczą magazynowania, rozdziału na sucho
odrzuconego surowca, zbierania ziemi, obierania, blanszowania oraz optymalizacji
wtórnego wykorzystania wody. Zastosowanie BAT prowadzi do maksymalizacji
wydajności produkcji, przy czym materiał niewykorzystany w głównym produkcie zostaje
wykorzystany do innych celów, często jako pasza dla zwierząt, w rezultacie czego
zmniejsza się ilość wytwarzanych odpadów. Do korzyści dla środowiska wynikających z
zastosowania BAT dla magazynowania, obierania i blanszowania należy m. in.
zmniejszenie zużycia energii.
Korzyści dla środowiska powstające dzięki zastosowaniu dodatkowych BAT w sektorze
olejów i tłuszczów roślinnych to głównie zmniejszenie zużycia energii oraz odzysk
heksanu wykorzystywanego podczas ekstrakcji. Określono jeden poziom emisji związany
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z BAT, tj. za BAT uznaje się zastosowanie cyklonów do zmniejszenia emisji wilgotnego
pyłu powstającego podczas ekstrakcji oleju roślinnego, pozwalające na osiągnięcie
poziomu emisji wilgotnego pyłu <50 mg/Nm3.
Istnieją dodatkowe BAT dla zakładów mleczarskich oraz szczegółowe BAT dla produkcji
mleka spożywczego, mleka w proszku, masła, sera i lodów. BAT stosuje się do
określonych części procesów oraz do czyszczenia. Dotyczą one zużycia wody, zużycia
energii oraz zapobiegania powstawaniu odpadów. Istnieją zarówno operacyjne, jak i
technologiczne BAT. W oparciu o osiągnięte poziomy, podane przez TWG, zostały
określone poziomy zużycia i emisji oznaczające poziomy, które można osiągnąć, stosując
wewnątrzprocesowe BAT. Zakresy te przedstawiono w poniższej tabeli. Zakresy
odzwierciedlają zmienność warunków eksploatacji. 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 różnych asortymentów produktów, wielkości partii oraz mycia. Poziom
emisji ścieków może być niższy od poziomu zużycia wody, ponieważ wiele zakładów
mleczarskich mierzy pobór wody wykorzystywanej w procesie chłodzenia, następnie zaś
odprowadza ją niezmierzoną. W ciepłych klimatach może dochodzić do utraty wody na
skutek parowania.
Zużycie energii
Produkcja mleka spożywczego
z 1 litra otrzymanego mleka
Produkcja mleka w proszku
z 1 litra otrzymanego mleka
Produkcja 1 kg lodów

Zużycie wody

Ścieki

0,07 - 0,2 kWh / l

0,6 - 1,8 l / l

0,8 - 1,7 l / l

0,3 – 0,4 kWh/l

0,8 - 1,7 l / l

0,8 - 1,5 l / l

0,6 - 2,8 kWh / kg

4,0 – 5,0 l/kg

2,7 – 4,0 l/kg

Poziomy zużycia i emisji związane z niektórymi procesami prowadzonymi w zakładach
mleczarskich

Zastosowanie dodatkowych BAT dla produkcji skrobi dotyczy głównie zmniejszenia
zużycia wody i produkcji ścieków, zwłaszcza przez wtórne wykorzystanie wody.
Wtórnym wykorzystaniem wody zajmują się również BAT dla sektora cukrowniczego.
Ograniczenie zużycia energii osiąga się również unikając 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, lub suszarek wysokotemperaturowych w połączeniu ze
środkami, które ograniczają emisje do powietrza.
Główne problemy środowiskowe, które rozwiązuje zastosowanie dodatkowych BAT dla
sektora produkcji kawy, związane są ze zużyciem energii i emisjami do powietrza, w tym
również emisjami zapachów. Podczas palenia 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 wynoszących 5 - 20 mg/Nm3 dla
suchego pyłu; <50 mg/Nm3 OWO dla jasnej, palonej kawy (ten poziom jest trudniejszy do
osiągnięcia wraz ze wzrostem ciemnienia palenia), wówczas za BAT uważa się osiągnięcie
tych poziomów przez zastosowanie technik zmniejszania emisji. Wielkości emisji dla NOx
zostały dostarczone zbyt późno, aby mogły być zweryfikowane przez TWG; przedstawiono
je w uwagach końcowych.
Dodatkowe ogólne BAT dla produkcji napojów dotyczą unikania wytwarzania CO2
bezpośrednio z paliw kopalnych, odzysku drożdży, zbierania zużytego materiału filtrów oraz
doboru i zoptymalizowanego wykorzystywania urządzeń do czyszczenia butelek.
Zastosowanie dodatkowych BAT dla warzenia piwa pozwala zmniejszyć zużycie zarówno
wody, jak i energii. Dla warzenia piwa, za BAT uznaje się osiągnięcie poziomu zużycia
wody w granicach 0,35 – 1 m3/hl wyprodukowanego piwa. Zastosowanie dodatkowych BAT
dla winiarstwa pozwala na powtórne wykorzystanie roztworu alkalicznego, służącego do
czyszczenia po stabilizacji na zimno, i rozwiązuje problem jego ostatecznej utylizacji tak,
aby nie dopuścić do zakłócenia pracy oczyszczalni ścieków.
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Nowo powstałe techniki (Rozdział 6)
Rozdział 6 zawiera jedną technikę, która nie została jeszcze zastosowana w przemyśle i
nadal znajduje się w fazie badawczo-rozwojowej. Jest to “Zastosowanie promieniowania
UV/ozonu w absorpcji celem ograniczenia emisji zapachów”. Została ona wymieniona, aby
podczas ewentualnej rewizji niniejszego dokumentu w przyszłości wzięto ją pod uwagę.

Uwagi końcowe (Rozdział 7)
Przebieg czasowy pracy
Praca nad niniejszym dokumentem rozpoczęła się od pierwszego posiedzenia plenarnego
Technicznej Grupy Roboczej w styczniu 2001 roku. Końcowe posiedzenie plenarne TWG
odbyło się w lutym 2005 roku.
Poziom konsensusu, siły napędowe oraz zagadnienia wynikające z końcowego posiedzenia
TWG
Wnioski z pracy uzgodniono na końcowym spotkaniu plenarnym przy osiągniętym wysokim
poziomie konsensusu. Na posiedzeniu podniesiono jednak pewne kwestie i zaleca się, aby
rozważyć je podczas rewizji niniejszego dokumentu.
ła informacji
Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu wykorzystano jako źródła informacji wiele
doniesień od państw członkowskich i przedstawicieli przemysłu, w tym informacje z
przykładowych zakładów i wizyt w zakładach.
Udział poszczególnych państw
członkowskich odzwierciedlał w pewnym stopniu regionalny układ sektorów. Najwięcej
informacji dotyczących przemysłu uzyskano od CIAA i jej organizacji członkowskich.
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.
Brak równowagi i luki w informacjach
Istnieje ogromna różnica w poziomie szczegółowości informacji na temat poszczególnych
sektorów przemysłu spożywczego; istnieją także różnice w przedstawieniu głównych
zagadnień środowiskowych w niniejszym dokumencie. 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. 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. 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.
Zalecenia dotyczące przyszłej pracy
Luki w informacjach wskazują na obszary, w których przyszła praca mogłaby przynieść
wyniki umożliwiające określenie BAT podczas rewizji niniejszego dokumentu, tym
samym ułatwiając podmiotom działającym w sektorze i organom odpowiedzialnym za
wydawanie pozwoleń podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego jako
całości. Zaleca się, aby dostarczone zostały następujące informacje:
• opisy procesów, warunki eksploatacji, metody próbkowania i metody analityczne oraz
prezentacje danych statystycznych związanych z poziomami zużycia i emisji
• pełny zakres stosowalności technik podanych w niniejszym dokumencie
• dalsze możliwości waloryzacji produktów ubocznych w celu ograniczenia produkcji
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odpadów
• koszty inwestycji w nowe techniki i koszty ich obsługi oraz związane z tym bezpośrednie
i pośrednie oszczędności, np. z tytułu zmniejszenia kosztów energii lub usuwania odpadów,
bądź zmniejszenia strat spowodowanych niezamierzonymi stratami wskutek wycieków lub
rozlania
• określenie BAT związanych z czyszczeniem wysoko-, średnio- i niskociśnieniowym
• substancje już stosowane jako alternatywa EDTA w procesie czyszczenia
• zastosowanie i stosowalność technik zmniejszania emisji do powietrza w przemyśle
spożywczym
• zastosowanie technologii plazmy nietermicznej w zwalczaniu zapachów w przemyśle
spożywczym
• techniki zapobiegania zrzutom alkoholu do oczyszczalni ścieków w produkcji piwa
bezalkoholowego
• sposób, w jaki sezonowe działania wpływają na techniczną i ekonomiczną efektywność
technik
• techniki ekstrakcji oliwy z oliwek, w szczególności dane na temat "ekstrakcji dwufazowej"
• zastosowanie enzymatycznej interestryfikacji i enzymatycznego odśluzowywania olejów
roślinnych
• informacje porównawcze na temat odśluzowywania olejów roślinnych przy użyciu
enzymów, kwasu fosforowego i kwasu cytrynowego
• techniki ograniczania emisji NOx z palarni kawy oraz
• dobór i zastosowanie fumigantów.
Sugerowane tematy projektów badawczo-rozwojowych
Proponuje się następujące tematy przyszłych projektów badawczo-rozwojowych:
• skład i szkodliwość emisji odorowych (złowonnych) z instalacji przemysłu spożywczego
• określanie technik zmniejszenia najniższych zgłoszonych poziomów emisji NOx w
procesie palenia kawy
• określanie alternatywnych rozwiązań dla stosowania EDTA jako środka czyszczącego
oraz
• korzyści dla środowiska oraz koszty odwróconej osmozy.
WE 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, mających znaczenie dla niniejszego dokumentu rezultatach badań
(zob. także Przedmowa do niniejszego dokumentu).
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PRZEDMOWA
1.

Status niniejszego dokumentu

O ile nie określono inaczej, "Dyrektywa" w niniejszym dokumencie oznacza Dyrektywę
Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.
Niniejszy dokument stosuje się bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowych w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy; podobnie, jak Dyrektywa.
Niniejszy dokument jest częścią serii dokumentów przedstawiających wyniki wymiany
informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE a branżami zainteresowanymi
najlepszymi dostępnymi technikami (BAT), związanym z monitoringiem BAT i zmianami
w tym zakresie. Jest on opublikowany przez Komisję Europejską na podstawie artykułu 16
ust. 2 Dyrektywy, a zatem należy wziąć go pod uwagę, zgodnie z załącznikiem IV
Dyrektywy, podczas określania "najlepszych dostępnych technik".
2.

Zobowiązania prawne wynikające z Dyrektywy IPPC i definicja BAT

Aby pomóc czytelnikowi zrozumieć kontekst prawny, w którym dokument został
sporządzony, w niniejszej przedmowie zawarto najważniejsze przepisy dyrektywy IPPC, w
tym definicję pojęcia "najlepsze dostępne techniki". Ich opis jest niewątpliwie
niekompletny i podany wyłącznie dla celów informacyjnych. Nie ma mocy prawnej i w
żaden sposób nie zmienia ani nie narusza przepisów tej Dyrektywy.
Celem Dyrektywy jest osiągnięcie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
wynikających z działań wymienionych w Załączniku I, prowadzącego do wysokiego
poziomu ochrony środowiska jako całości. Podstawa prawna Dyrektywy odnosi się do
ochrony środowiska. Jej wdrożenie powinno uwzględniać również inne cele wspólnotowe,
takie jak konkurencyjność przemysłu Wspólnoty, i tym samym przyczyniać się do
zrównoważonego rozwoju.
W szczególności, Dyrektywa przewiduje stworzenie systemu wydawania pozwoleń dla
niektórych kategorii instalacji przemysłowych, wymagających zarówno od operatorów jak
i regulatorów przyjęcia zintegrowanego, całościowego spojrzenia na wielkość zużycia i
emisji zanieczyszczeń z instalacji. Ogólnym celem takiego zintegrowanego podejścia musi
być poprawa zarządzania i kontroli procesów przemysłowych tak, aby zapewnić wysoki
poziom ochrony środowiska jako całości. Kluczowa dla tego podejścia jest ogólna zasada
zawarta w art. 3, mówiąca o tym, że podmioty powinny podjąć wszelkie właściwe środki
zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń, w szczególności poprzez stosowanie
najlepszych dostępnych technik zmniejszających szkodliwość ich działalności dla
środowiska naturalnego.
Termin "najlepsze dostępne techniki" jest zdefiniowany w art.2 ust.11 Dyrektywy jako
"najbardziej efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej
działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako
podstawy dla dopuszczalnych wartości emisji mający na celu zapobieganie powstawaniu, a
jeżeli nie jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko
naturalne jako całość". Artykuł 2 ust.11 wyjaśnia dalej to pojęcie:
"techniki" obejmują zarówno stosowane technologie, jak i sposób, w jaki dana instalacja
jest projektowana, zbudowana, konserwowana, eksploatowana i wycofywana z
eksploatacji;
"dostępne" techniki to techniki o takim stopniu rozwoju, który pozwala na wdrożenie w
danym sektorze przemysłu, zgodnie z istniejącymi warunkami ekonomicznymi i
technicznymi, z uwzględnieniem kosztów i korzyści, nawet jeżeli techniki te nie są
wykorzystywane lub opracowane w danym państwie członkowskim, o ile są one dostępne
dla prowadzącego daną działalność;
"najlepsze" oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego
poziomu ochrony środowiska naturalnego jako całości.
Przemysł spożywczy

Ponadto Załącznik IV do Dyrektywy zawiera wykaz “okoliczności, które należy uwzględnić,
ogólnie lub w szczególnych przypadkach, przy ustalaniu najlepszych dostępnych technik ...
mając na uwadze możliwe koszty i korzyści z zastosowania środka oraz zasady ostrożności i
zapobiegania". Okoliczności te obejmują informacje opublikowane przez Komisję zgodnie z
art. 16 ust. 2.
Właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń zobowiązane są uwzględnić
ogólne zasady, określone w artykule 3, podczas ustalania warunków wydawania zezwoleń.
Warunki te muszą zawierać dopuszczalne wielkości emisji, uzupełnione lub zastąpione w
razie potrzeby przez równoważne parametry lub środki techniczne. Zgodnie z artykułem 9
ust. 4 Dyrektywy, dopuszczalne wartości emisji, równoważne parametry i środki techniczne
muszą, bez uszczerbku dla zgodności z normami jakości środowiska, być oparte na
najlepszych dostępnych technikach, bez zalecania stosowania jakiejkolwiek techniki lub
określonej technologii, ale biorąc pod uwagę właściwości techniczne danej instalacji, jej
geograficzne położenie i lokalne warunki środowiska. We wszystkich przypadkach warunki
wydawania zezwoleń muszą uwzględnić przepisy o minimalizacji zanieczyszczeń
transgranicznych lub dalekiego zasięgu, oraz zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska
jako całości.
Państwa członkowskie mają obowiązek, zgodnie z art. 11 Dyrektywy, dopilnować, by
właściwe władze przestrzegały, lub zostały poinformowane o zmianach w zakresie
najlepszych dostępnych technik.
3.

Cele niniejszego dokumentu

Art.16 ust 2 Dyrektywy wzywa Komisję do zorganizowania "wymiany informacji na temat
najlepszych dostępnych technik, związanego z nimi monitorowania oraz zmian w
przedmiotowym zakresie" i do publikowania wyników wymiany informacji.
Cele takiej wymiany informacji są podane w pkt. 25 deklaratywnej części Dyrektywy, który
stwierdza, że "rozwój i wymiana na poziomie wspólnotowym informacji dotyczących
najlepszych dostępnych technik pomoże przywrócić równowagę technologiczną we
Wspólnocie, będzie wspierać ogólnoświatowe upowszechnianie dopuszczalnych wartości
emisji oraz technik stosowanych we Wspólnocie oraz pomoże państwom członkowskim w
skutecznym wykonaniu niniejszej dyrektywy.”
Komisja (DG ds. Środowiska) ustanowiła forum wymiany informacji (IEF) by wesprzeć
prace związane z art. 16 ust 2. Ponadto, przy wsparciu IEF, utworzono kilka technicznych
grup roboczych. Zarówno w IEF jak i technicznych grupach roboczych zasiadają
przedstawiciele państw członkowskich i branż, zgodnie z art. 16 ust. 2.
Celem niniejszej serii dokumentów jest dokładne odzwierciedlenie wymiany informacji,
która miała miejsce zgodnie z art.16 ust.2 i dostarczenie danych referencyjnych dla organów
wydających zezwolenia, potrzebnych do ustalenia warunków wydawania zezwoleń. Poprzez
dostarczenie odpowiednich informacji dotyczących najlepszych dostępnych technik,
dokumenty te powinny stanowić wartościowe narzędzia do poprawy wyników związanych z
ochroną środowiska.
4.

Źródła informacji

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie informacji zebranych z wielu źródeł, w tym w
szczególności eksperckiej wiedzy grup utworzonych w celu wspierania Komisji w jej
pracach, i zweryfikowanych przez służby Komisji. Autorzy dziękują wszystkim za
udzielenie wszelkich informacji.
5.

Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być wykorzystane do określenia
BAT dla poszczególnych przypadków. Podczas określania BAT i warunków wydawania
pozwoleń w oparciu o BAT należy zawsze pamiętać o nadrzędnym celu, jakim jest wysoki
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poziom ochrony środowiska jako całości.
Pozostała część tego rozdziału opisuje rodzaje informacji, które można znaleźć w kolejnych
rozdziałach tego dokumentu.
Rozdziały 1 i 2 zawierają ogólne informacje na temat danego sektora i prowadzonych w nim
procesów przemysłowych. Rozdział 3 zawiera dane i informacje o bieżącym poziomie
zużycia i emisji, oraz produkcji i wykorzystania produktów ubocznych głównego procesu
produkcyjnego, odzwierciedlając sytuację w istniejących instalacjach w czasie pisania tego
dokumentu.
Rozdział 4 opisuje bardziej szczegółowo redukcję emisji i inne techniki, uznane za
najbardziej przydatne przy określaniu BAT i warunków wydawania zezwoleń opartych na
BAT. Informacje te obejmują poziomy zużycia i emisji osiągalne za pomocą takiej techniki,
pewne wyobrażenie o związanych z tą techniką kosztach i jej oddziaływaniu na procesy i
środowisko, oraz zakres, w jakim technika ma zastosowanie dla szeregu instalacji
wymagających pozwoleń IPPC, na przykład nowych, istniejących, dużych i małych
instalacji. Techniki ogólnie uznane za przestarzałe nie zostały uwzględnione.
Rozdział 5 prezentuje techniki oraz poziomy zużycia i emisji, które są uznane za zgodne z
BAT w sensie ogólnym. Celem jest zatem dostarczenie ogólnych wskazówek dotyczących
poziomów zużycia i emisji, które można uznać za właściwy punkt odniesienia przy
określaniu warunków pozwoleń opartych na BAT lub ustanowieniu ogólnych, wiążących
zasad, na podstawie art. 9 ust. 8. Należy jednak podkreślić, że dokument ten nie proponuje
dopuszczalnych wielkości emisji. Określenie odpowiednich warunków wydawania pozwoleń
oznacza uwzględnienie lokalnych, specyficznych dla danego zakładu czynników, jak np.
właściwości technicznych danej instalacji, jej położenia geograficznego oraz lokalnych
warunków środowiskowych. W przypadku istniejących instalacji należy również wziąć pod
uwagę możliwość ich technicznej modernizacji i poprawy opłacalności. Praca nawet nad
jednym tylko celem, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako
całości wymagać będzie często kompromisu w zakresie różnego typu oddziaływań na
środowisko. Często na te decyzje wpływ będą miały warunki lokalne.
Chociaż powyższe kwestie częściowo przedstawione są w niniejszym dokumencie, nie jest
możliwa ich pełna analiza. Dlatego techniki i poziomy podane w rozdziale 5 nie zawsze
będą odpowiednie dla wszystkich instalacji. Z drugiej strony, obowiązek zapewnienia
wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, w tym minimalizacji zanieczyszczeń
transgranicznych lub dalekiego zasięgu oznacza, że warunki wydawania pozwoleń nie mogą
być określone jedynie na podstawie warunków lokalnych. Jest zatem sprawą najwyższej
wagi, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były w pełni brane pod uwagę przez
organy wydające pozwolenia.
Ponieważ najlepsze dostępne techniki z czasem się zmieniają, w razie potrzeby należy
dokonać rewizji i uaktualnienia niniejszego dokumentu. Wszelkie komentarze i sugestie
należy kierować do Europejskiego Biura IPPC w Instytucie Studiów Perspektyw
Technologicznych na następujący adres:

Edificio Expo; c/Inca Garcilaso, s/n; E-41092 Sevilla, Hiszpania
Nr telefonu: +34 95 4488 284
Faks: +34 95 4488 426
adres e-mail: JRC-IPTS-EIPPCB@ec.europa.eu
strona internetowa: http://eippcb.jrc.es
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2.1.3.5.3
2.1.3.6
2.1.3.6.1
2.1.3.6.2
2.1.3.6.3
2.1.3.7
2.1.3.7.1
2.1.3.7.2
2.1.3.7.3
2.1.3.8
2.1.3.8.1
2.1.3.8.2
2.1.3.8.3
2.1.3.9
2.1.3.9.1
2.1.3.9.2
2.1.3.9.3
2.1.3.10
2.1.3.10.1
2.1.3.10.2
2.1.3.10.3
2.1.3.11
2.1.3.11.1
2.1.3.11.2
2.1.3.11.3
2.1.3.12
2.1.3.12.1
2.1.3.12.2
2.1.3.12.3
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.1
2.1.4.1.2
2.1.4.1.3
2.1.4.2
2.1.4.2.1
2.1.4.2.2

Zastosowanie
Opis technik przetwórstwa, metod i urządzeń
Formowanie i ekstrudowanie (B.4)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Techniki segregacji (C)
17
Ekstrakcja (C. 1)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Dejonizacja (C.2)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Klarowanie (C.3)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Odwirowywanie i sedymentacja (C.4)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Filtracja (C.5)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Separacja membranowa (C.6)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Krystalizacja (C.7)
Cel
Zastosowanie22
Opis technik, metod i urządzeń22
Usuwanie wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) przez neutralizację (C.8)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Wybielanie (C.9)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń24
Dezodoryzacja przy użyciu strumienia pary (C.10 )
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Odbarwianie (C. 11)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Destylacja (C.12)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Technologia przetwórstwa produktu (D)
Namaczanie (D.1)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Rozpuszczanie (D.2)
Cel
Zastosowanie
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16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
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21
22
22
22

22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27

2.1.4.2.3
2.1.4.3
2.1.4.3.1
2.1.4.3.2
2.1.4.3.3
2.1.4.4
2.1.4.4.1
2.1.4.4.2
2.1.4.4.3
2.1.4.5
2.1.4.5.1
2.1.4.5.2
2.1.4.5.3
2.1.4.6
2.1.4.6.1
2.1.4.6.2
2.1.4.6.3
2.1.4.7
2.1.4.7.1
2.1.4.7.2
2.1.4.7.3
2.1.4.8
2.1.4.8.1
2.1.4.8.2
2.1.4.8.3
2.1.4.9
2.1.4.9.1
2.1.4.9.2
2.1.4.9.3
2.1.4.10
2.1.4.10.1
2.1.4.10.2
2.1.4.10.3
2.1.4.11
2.1.4.11.1
2.1.4.11.2
2.1.4.11.3
2.1.4.12
2.1.4.12.1
2.1.4.12.2
2.1.4.12.3
2.1.4.13
2.1.4.13.1
2.1.4.13.2
2.1.4.13.3
2.1.4.14
2.1.4.14.1
2.1.4.14.2
2.1.4.14.3
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.1 .1
2.1.5.1.2
2.1.5.1.3
2.1.5.2
2.1.5.2.1
2.1.5.2.2
2.1.5.2.3
2.1.5.3
2.1.5.3.1
2.1.5.3.2
2.1.5.3.3
2.1.5.4
2.1.5.4.1

Opis technik, metod i urządzeń
Rozpuszczanie/alkalizacja (D.3)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Fermentacja (D. 4)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Koagulacja (D.5)
Cel
Zastosowanie
Opis techniki, metod i urządzeń
Kiełkowanie (D.6)
Cel
Zastosowanie
Opis technik przetwórstwa, metod i urządzeń
Zasalanie/peklowanie i marynowanie (D.7)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Wędzenie (D.8)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Utwardzanie (D.9)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Sulfitacja (siarkowanie) (D.10)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Karbonacja (D.11)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Karbonizacja (D. 12)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Powlekanie/rozpylanie/oblewanie/aglomeracja/hermetyzacja (D.13)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Dojrzewanie (D. 14)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Obróbka cieplna (E)
Topienie (E.1)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Blanszowanie (E.2)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Gotowanie i warzenie (E.3)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Pieczenie (E.4)
Cel
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27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36

2.1.5.4.2
2.1.5.4.3
2.1.5.5
2.1.5.5.1
2.1.5.5.2
2.1.5.5.3
2.1.5.6
2.1.5.6.1
2.1.5.6.2
2.1.5.6.3
2.1.5.7
2.1.5.7.1
2.1.5.7.2
2.1.5.7.3
2.1.5.8
2.1.5.8.1
2.1.5.8.2
2.1.5.8.3
2.1.6
2.1.6.1
2.1.6.1.1
2.1.6.1.2
2.1.6.1.3
2.1.6.2
2.1.6.2.1
2.1.6.2.2
2.1.6.2.3
2.1.6.3
2.1.6.3.1
2.1.6.3.2
2.1.6.3.3
2.1.7
2.1.7.1
2.1.7.1.1
2.1.7.1.2
2.1.7.1.3
2.1.7.2
2.1.7.2.1
2.1.7.2.2
2.1.7.2.3
2.1.7.3
2.1.7.3.1
2.1.7.3.2
2.1.7.3.3
2.1.8
2.1.8.1
2.1.8.1.1
2.1.8.1.2
2.1.8.1.3
2.1.8.2
2.1.8.2.1
2.1.8.2.2
2.1.8.2.3
2.1.9
2.1.9.1
2.1.9.1.1
2.1.9.1.2
2.1.9.1.3
2.1.9.2
2.1.9.2.1
2.1.9.2.2
2.1.9.2.3
2.1.9.3
2.1.9.3.1

Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Prażenie (E. 5)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Smażenie (E.6)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Hartowanie (E.7)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Pasteryzacja, sterylizacja i UHT (E.8)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Zagęszczanie przy pomocy ciepła (F)
Parowanie (ciecz do cieczy) (F.1)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Suszenie (cieczy do fazy stałej) (F.2)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Odwadnianie (faza stała do fazy stałej) (F.3)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Przetwórstwo przez odprowadzanie ciepła (G)
Chłodzenie, schładzanie i stabilizacja na zimno (G.1)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Mrożenie (G.2)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Suszenie przez zamrażanie/liofilizacja (G.3)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Operacje następujące po procesie przetwórstwa (H)
Pakowanie i rozlew (H.1)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Płukanie i magazynowanie w atmosferze ochronnej (H.2)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Procesy związane z funkcjonowaniem zakładów przetwórstwa (U)
Czyszczenie i dezynfekcja (U.1)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Generowanie i wykorzystanie energii (U.2)
Cel
Zastosowanie
Opis technik, metod i urządzeń
Zużycie wody (U.3)
Cel
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53
53

2.1.9.3.2
2.1.9.3.3
2.1.9.3.4
2.1.9.3.5
2.1.9.4
2.1.9.4.1
2.1.9.4.2
2.1.9.4.3
2.1.9.5
2.1.9.5.1
2.1.9.5.2
2.1.9.5.3
2.1.9.6
2.1.9.6.1
2.1.9.6.2
2.1.9.6.3
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.1.1
2.2.1.1.2
2.2.1.1.3
2.2.1.1.4
2.2.1.1.5
2.2.1.1.6
2.2.1.1.7
2.2.1.2
2.2.1.2.1
2.2.1.2.2
2.2.1.2.3
2.2.1.2.4
2.2.1.2.5
2.2.1.3
2.2.1.3.1
2.2.1.3.2
2.2.1.3.3
2.2.1.3.4
2.2.1.3.5
2.2.1.3.6
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4
2.2.3.5
2.2.3.6
2.2.3.7
2.2.3.8
2.2.3.8.1
2.2.3.8.2
2.2.3.9
2.2.3.10
2.2.3.11
2.2.3.12
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4

Zastosowanie
54
Woda technologiczna
55
Woda chłodząca
55
Woda kotłowa
56
Tworzenie próżni (U.4)
56
Cel
56
Zastosowanie
56
Opis technik, metod i urządzeń
56
Obniżanie temperatury (U.5)
57
Cel
57
Zastosowanie
57
Opis technik, metod i urządzeń
57
Wytwarzanie sprężonego powietrza (U.6)
58
Cel
58
Zastosowanie
58
Opis technik
58
Zastosowanie operacji jednostkowych w sektorze spożywczym
58
Mięso i drób
61
Konserwy mięsne (mięśnie wołowiny w żelatynie)
62
Rozmrażanie (A.5)
62
Cięcie (B.1)
63
Mieszanie (B.2)
63
Pakowanie i rozlew (H.1)
63
Sterylizacja (E. 8)
63
Opakowania zbiorcze (H.1)
63
Obniżanie temperatury (U.5)
63
Szynka gotowana
63
Rozmrażanie (A.5)
64
Cięcie (B 1)
64
Marynowanie (D.7)
65
Homogenizacja (B.2)
65
Gotowanie (E.3)
65
Szynka peklowana
65
Zasalanie/peklowanie (D7)
66
Dojrzewanie (D.14)
67
Mycie (A.4)
67
Nakładanie polewy (D.13)
67
Pakowanie (H.1)
67
Płukanie gazem (H.2)
67
Ryby i skorupiaki
67
Ryby przetworzone mrożone / formowanie produktów rybnych i paluszkówrybnych
Konserwy rybne i produkty żywnościowe ze skorupiaków
68
Skorupiaki
69
Mięczaki
69
Owoce i warzywa
69
Dania gotowe, które zawierają głównie owoce i warzywa
70
Sok owocowy
71
Owoce w obróbce termicznej
71
Mrożone owoce
72
Przetwory owocowe
72
Owoce suszone
73
Pomidory
73
Ziemniaki
73
Frytki ziemniaczane
74
Chipsy ziemniaczane
74
Sok warzywny
74
Warzywa mrożone i poddane obróbce termicznej
75
Marynowanie warzyw
75
Suszenie warzyw
75
Oleje roślinne i tłuszcze
75
Ekstrakcja oleju z nasion
76
Rafinacja olejów i tłuszczów jadalnych
76
Krystalizacja olejów i tłuszczów jadalnych
78
Dalsze przetwarzanie olejów i tłuszczów jadalnych - margaryna
78
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2.2.4.5
2.2.4.6
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.5.5
2.2.5.6
2.2.5.7
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.8.1
2.2.8.2
2.2.8.3
2.2.8.4
2.2.8.5
2.2.9
2.2.9.1
2.2.9.2
2.2.9.3
2.2.10
2.2.11
2.2.11.1
2.2.11.2
2.2.11.3
2.2.11.4
2.2.11.5
2.2.12
2.2.12.1
2.2.12.2
2.2.12.3
2.2.13
2.2.13.1
2.2.13.2
2.2.13.3
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.16.1
2.2.16.2
2.2.16.3
2.2.17
2.2.17.1
2.2.17.2
2.2.18
2.2.18.1
2.2.18.2
2.2.18.3
2.2.18.4
2.2.18.5
2.2.18.6
2.2.18.7
2.2.18.8
2.2.19
2.2.20
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.2

Oliwa z oliwek
Oliwa pomace
Nabiał
Mleko i śmietana
Mleko zagęszczone i sproszkowane
Masło
Ser
Jogurt
Lody
Serwatka
Produkty przemiału zbóż
Makarony suche
Skrobia
Skrobia kukurydziana
Skrobia pszenna
Skrobia ziemniaczana
Substancje słodzące
Skrobia modyfikowana (fizyczne/chemiczne)
Pasza dla zwierząt
Pasza dla zwierząt oraz sucha karma dla zwierząt domowych
Wilgotna karma dla zwierząt domowych
Półwilgotna karma dla zwierząt domowych
Chleb
Wyroby cukiernicze
Ciastka
Ciasta
Kakao
Czekolada
Cukierki z masy gotowanej
Cukier
Ekstrakcja cukru buraczanego
Trzcina cukrowa
Rafinacja cukru
Kawa
Palenie kawy
Kawa rozpuszczalna
Kawa bezkofeinowa
Drożdże
Produkcja słodu
Warzenie piwa
Zacieranie
Fermentacja
Dojrzewanie / Kondycjonowanie
Destylacja
Szkocka whisky
Koniak
Wino
Odbiór
Kruszenie i odszypułkowanie winogron
Tłoczenie
Klarowanie
Fermentacja
Dojrzewanie
Stabilizacja na zimno
Butelkowanie
Napoje bezalkoholowe
Kwas cytrynowy
OBECNE POZIOMY ZUŻYCIA I EMISJI
Ogólne poziomy zużycia i emisji
Woda
Zużycie wody
Ścieki
Ilość ścieków
Skład ścieków
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3.1.2
3.1.2.1
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6
3.1.3.7
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.4.3
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.5.3
3.2.5.4
3.2.6
3.2.6.1
3.2.6.2
3.2.6.3
3.2.6.4
3.2.6.5
3.2.7
3.2.7.1
3.2.7.2
3.2.7.3
3.2.7.4
3.2.7.5
3.2.8
3.2.8.1
3.2.8.2
3.2.8.3
3.2.8.4
3.2.9
3.2.9.1
3.2.9.2
3.2.9.3
3.2.9.4
3.2.9.5
3.2.10

Emisje do powietrza
118
Zapach
119
Straty surowców
119
Specyfikacja nadwyżek wagowych/objętości
119
Rozlania
119
Wyciek / przepełnienie
119
wady produktu / zwrócone produkty
120
Straty nieuniknione
120
Pozostały surowiec
120
Osad wytrącony pod wpływem ciepła
120
Energia
120
Zużycie i emisje w operacji jednostkowych
121
Przyjmowanie i magazynowanie surowców (A.1)
123
Woda
123
Emisje do powietrza
123
Odpady stałe
124
Energia
124
Hałas
124
Przypadkowe emisje
124
Sortowanie /selekcja, klasyfikacja, obłuszczanie lub szypułkowanie, usuwanie łodyg
i przycinanie (A.2)
124
Woda
124
Emisje do powietrza
124
Odpady stałe
124
Energia
124
Obieranie (A.3)
125
Woda
125
Emisje do powietrza
125
Odpady stałe
125
Energia
125
Hałas
125
Mycie (A.4) i rozmrażanie (A.5)
125
Woda
125
Odpady stałe
125
Energia
126
Cięcie, krojenie, siekanie, mielenie, rozcieranie i prasa (B.1)
126
Woda
126
Odpady stałe
126
Energia
126
Hałas
126
Mieszanie, homogenizacja i emulgacja (lub konszowanie) (B.2)
126
Woda
126
Emisje do powietrza
126
Odpady stałe
126
Energia
127
Hałas
127
Mielenie i kruszenie (B.3)
127
Woda
127
Emisje do powietrza
127
Odpady stałe
127
Energia
127
Hałas
127
Formowanie i ekstrudowanie (B.4)
127
Woda
127
Emisje do powietrza
127
Odpady stałe
127
Energia
127
Ekstrakcja (C. 1)
128
Woda
128
Emisje do powietrza
128
Odpady stałe
128
Energia
128
Hałas
128
Dejonizacja (C.2)
128
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3.2.10.1

Woda
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3.2.10.2
3.2.11
3.2.11.1
3.2.11.2
3.2.12
3.2.12.1
3.2.12.2
3.2.12.3
3.2.12.4
3.2.13
3.2.13.1
3.2.13.2
3.2.13.3
3.2.13.4
3.2.14
3.2.14.1
3.2.14.2
3.2.15
3.2.15.1
3.2.15.2
3.2.15.3
3.2.16
3.2.16.1
3.2.16.2
3.2.16.3
3.2.16.4
3.2.17
3.2.17.1
3.2.17.2
3.2.17.3
3.2.18
3.2.18.1
3.2.18.2
3.2.18.3
3.2.18.4
3.2.18.5
3.2.19
3.2.19.1
3.2.19.2
3.2.19.3
3.2.20
3.2.20.1
3.2.20.2
3.2.20.3
3.2.20.4
3.2.20.5
3.2.21
3.2.21.1
3.2.21.2
3.2.22
3.2.22.1
3.2.22.2
3.2.22.3
3.2.23
3.2.23.1
3.2.23.2
3.2.23.3
3.2.24
3.2.24.1
3.2.24.2
3.2.24.3
3.2.24.4
3.2.25

Odpady stałe
Klarowanie (C.3)
Woda
Odpady stałe
Odwirowywanie i sedymentacja (C.4)
Woda
Odpady stałe
Energia
Hałas
Filtracja (C.5)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Separacja membranowa (C.6)
Woda
Energia
Krystalizacja (C.7)
Woda
Odpady stałe
Energia
Usuwanie wolnych kwasów tłuszczowych przez neutralizację (C. 8)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Wybielanie (C.9)
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Dezodoryzacja przy użyciu strumienia pary (C.10)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Hałas
Odbarwianie (C. 11)
Woda
Odpady stałe
Energia
Destylacja (C.12)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Hałas
Namaczanie (D.1)
Woda
Odpady stałe
Rozpuszczanie (D.2)
Woda
Emisje do powietrza
Energia
Rozpuszczanie/alkalizacja (D.3)
Woda
Emisje do powietrza
Energia
Fermentacja (D. 4)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Koagulacja (D.5)

129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
134
134
134
134
134
134
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3.2.25.1
134
3.2.25.2
3.2.26
3.2.26.1
3.2.26.2
3.2.26.3
3.2.27
3.2.27.1
3.2.28
3.2.28.1
3.2.28.2
3.2.28.3
3.2.28.4
3.2.29
3.2.29.1
3.2.29.2
3.2.29.3
3.2.29.4
3.2.29.5
3.2.30
3.2.30.1
3.2.31
3.2.31.1
3.2.31.2
3.2.31.3
3.2.32
3.2.32.1
3.2.32.2
3.2.33
3.2.33.1
3.2.33.2
3.2.33.3
3.2.34
3.2.34.1
3.2.34.2
3.2.34.3
3.2.35
3.2.35.1
3.2.35.2
3.2.35.3
3.2.35.4
3.2.36
3.2.36.1
3.2.36.2
3.2.36.3
3.2.36.4
3.2.37
3.2.37.1
3.2.37.2
3.2.37.3
3.2.37.4
3.2.38
3.2.38.1
3.2.38.2
3.2.38.3
3.2.38.4
3.2.39
3.2.39.1
3.2.39.2
3.2.39.3
3.2.39.4
3.2.40
3.2.40.1
3.2.40.2

Woda
Energia
Kiełkowanie (D.6)
Woda
Emisje do powietrza
Energia
Zasalanie/peklowanie i marynowanie (D.7)
Woda
Wędzenie (D.8)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Utwardzanie (D.9)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Hałas
Sulfitacja (siarkowanie) (D.10)
Emisje do powietrza
Karbonacja (D.11)
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Hałas
Karbonizacja (D. 12)
Emisje do powietrza
Energia
Powlekanie/rozpylanie/oblewanie/aglomeracja/hermetyzacja (D.13)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Dojrzewanie (D.14)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Topienie (E.1)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Blanszowanie (E.2)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Gotowanie i warzenie (E.3)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Pieczenie (E.4)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Prażenie (E. 5)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Smażenie (E.6)
Woda
Emisje do powietrza
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134
134
134
134
134
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
137
137
137
137
137
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137
137
137
137
137
137
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138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
139
139
139
139
139
139
139
139
139

3.2.40.3
3.2.40.4
3.2.41
3.2.41.1
3.2.41.2
3.2.42
3.2.42.1
3.2.42.2
3.2.43
3.2.43.1
3.2.43.2
3.2.43.3
3.2.43.4
3.2.44
3.2.44.1
3.2.44.2
3.2.44.3
3.2.44.4
3.2.44.5
3.2.45
3.2.45.1
3.2.45.2
3.2.45.3
3.2.45.4
3.2.45.5
3.2.46
3.2.46.1
3.2.46.2
3.2.46.3
3.2.46.4
3.2.47
3.2.47.1
3.2.47.2
3.2.47.3
3.2.47.4
3.2.48
3.2.48.1
3.2.48.2
3.2.49
3.2.49.1
3.2.49.2
3.2.49.3
3.2.49.4
3.2.49.5
3.2.50
3.2.50.1
3.2.51
3.2.51.1
3.2.51.2
3.2.51.3
3.2.52
3.2.52.1
3.2.52.2
3.2.52.3
3.2.52.4
3.2.53
3.2.53.1
3.2.53.2
3.2.54
3.2.54.1
3.2.54.2
3.2.54.3
147

Odpady stałe
Energia
Hartowanie (lub temperowanie) (E.7)
Woda
Energia
Pasteryzacja, sterylizacja i UHT (E.8)
Woda
Energia
Parowanie (ciecz do cieczy) (F.1)
Woda
Emisje do powietrza
Energia
Hałas
Suszenie (cieczy do fazy stałej) (F.2)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Hałas
Odwadnianie (faza stała do fazy stałej) (F.3)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Hałas
Chłodzenie, schładzanie i stabilizacja na zimno (G.1)
Woda
Emisje do powietrza
Energia
Hałas
Mrożenie (G.2)
Woda
Emisje do powietrza
Energia
Hałas
Suszenie przez zamrażanie/liofilizacja (G.3)
Woda
Energia
Pakowanie i rozlew (H.1)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Hałas
Płukanie i magazynowanie w atmosferze ochronnej (H.2)
Emisje do powietrza
Czyszczenie i dezynfekcja (U. 1)
Woda
Odpady stałe
Energia
Generowanie i wykorzystanie energii (U.2)
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Hałas
Zużycie wody (U.3)
Woda
Odpady stałe
Tworzenie próżni (U.4)
Woda
Emisje do powietrza
Energia
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140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
141
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144
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145
145
145
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146
146
146
146
146
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3.2.54.4
3.2.55
3.2.55.1
3.2.55.2
3.2.55.3
3.2.55.4
3.2.56
3.2.56.1
3.2.56.2
3.2.56.3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.2
3.3.1.1.3
3.3.1.1.4
3.3.1.2
3.3.1.2.1
3.3.1.2.2
3.3.1.3
3.3.1.3.1
3.3.1.3.2
3.3.1.3.3
3.3.1.3.4
3.3.1.3.5
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.2.4
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3
3.3.3.4
3.3.3.5
3.3.3.5.1
3.3.3.5.2
3.3.3.5.3
3.3.3.5.4
3.3.3.5.5
3.3.4
3.3.4.1
3.3.4.1.1
3.3.4.2
3.3.4.2.1
3.3.4.3
3.3.4.4
3.3.4.4.1
3.3.4.4.2
3.3.4.5
3.3.4.6
3.3.5
3.3.5.1
3.3.5.1.1
3.3.5.1.2
3.3.5.2
3.3.5.3
3.3.5.4
3.3.5.5
3.3.5.6
3.3.6

Hałas
Obniżanie temperatury (U.5)
Woda
Emisje do powietrza
Energia
Hałas
Wytwarzanie sprężonego powietrza (U.6)
Emisje do powietrza
Energia
Hałas
Poziomy zużycia i emisji w niektórych indywidualnych sektorach przemysłu
spożywczego
Mięso i drób
Informacje ogólne
Woda
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Produkcja mięsa i drobiu
Informacje ogólne
Produkcja salami i kiełbas
Konserwowanie mięsa i drobiu
Mrożenie
Peklowanie
Wędzenie
Suszenie
Puszkowanie
Ryby i skorupiaki
Zużycie wody
Ścieki
Odpady stałe
Energia
Owoce i warzywa
Zużycie wody
Ścieki
Odpady stałe
Energia
Dane na temat niektórych produktów owocowych i warzywnych
Produkty świeże
Przetwory owocowe i warzywne
Warzywa mrożone
Soki
Inne produkty
Oleje roślinne i tłuszcze
Zużycie wody
Oliwa z oliwek
Ścieki
Oliwa z oliwek
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Nasiona oleiste
Oliwa z oliwek
Energia
Zastosowane substancje chemiczne
Nabiał
Woda
Zużycie wody
Ścieki
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Wykorzystanie substancji chemicznych
Hałas
Makarony suche
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147
147
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147
147
147
147
147
147
150
150
150
150
150
150
150
150
152
153
153
153
154
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178
178
178
178
178
178
180
180
181
183
184
184
185
185
185
185
187
190
190
193
194
195
195

3.3.6.1
3.3.6.2
3.3.6.3
3.3.7
3.3.7.1
3.3.7.2
3.3.7.3
3.3.7.4
3.3.7.5
3.3.8
3.3.8.1
3.3.8.1.1
3.3.8.1.2
3.3.8.1.3
3.3.8.1.4
3.3.8.2
3.3.9
3.3.10
3.3.10.1
3.3.10.2
3.3.10.2.1
3.3.10.2.2
3.3.11
3.3.11.1
3.3.11.2
3.3.11.3
3.3.11.4
3.3.11.5
3.3.11.6
3.3.11.7
3.3.12
3.3.12.1
3.3.12.2
3.3.12.3

Woda
Emisje do powietrza
Energia
Skrobia
Zużycie wody
Ścieki
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Cukier
Buraki cukrowe
Zużycie wody
Ścieki
Odpady stałe
Energia
Rafinacja cukru trzcinowego
Kawa
Napoje
Zużycie wody
Ścieki
Wino
Jabłecznik (cydr) i gruszecznik (perry)
Warzenie piwa
Zużycie wody
Ścieki
Emisje do powietrza
Odpady stałe
Energia
Hałas
Odpady stałe
Kwas cytrynowy
Zużycie wody
Ścieki
Odpady stałe

4 TECHNIKI, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY OKREŚLANIU BAT
4.1
Ogólne techniki dla sektora spożywczego
4.1.1
Narzędzia zarządzania środowiskiem
4.1.2
Optymalizacja pracy poprzez szkolenia
4.1.3
Projektowanie urządzeń
4.1.3.1
Projektowanie urządzeń w celu minimalizacji poziomów zużycia i emisji
4.1.3.2
Wybór wydajnych i cichych wentylatorów
4.1.3.3
Wybór wentylatorów o małej liczbie łopatek
4.1.3.4
Projektowanie rurociągów w celu zminimalizowania emisji hałasu
4.1.3.5
Izolacja akustyczna urządzeń
4.1.3.6
Pozycjonowanie urządzeń otoczenia kierunku niewrażliwym akustycznie
4.1.4
Zagadnienia dotyczące projektowania instalacji
4.1.4.1
Izolacja akustyczna budynków
4.1.4.2
Osłona budynków od strony wrażliwej akustycznie
4.1.4.3
Zastosowanie spirali turbulencyjnych w kominie, aby zminimalizować hałas
4.1.5
Konserwacja
4.1.6
Metodologia przeciwdziałania i minimalizacji zużycia wody i energii oraz
wytwarzania odpadów
4.1.6.1
Krok 1: Zaangażowanie kierownictwa, organizacja i planowanie działań
4.1.6.2
Krok 2: Analiza procesów produkcyjnych
4.1.6.2.1
Analiza procesów produkcyjnych w celu zapobiegania i minimalizacji
zużycia wody
4.1.6.2.2
Analiza procesów produkcyjnych w celu zapobiegania i minimalizacji
zużycia energii
4.1.6.2.3
Analiza procesów produkcyjnych w celu zapobiegania i minimalizacji
wytwarzania odpadów
4.1.6.3
Krok 3: Ocena ustanowionych celów

Przemysł spożywczy

195
195
195
196
196
196
196
196
197
197
197
197
198
198
199
200
200
200
200
200
201
201
202
203
203
205
205
206
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207
207
207
207
207
209
211
211
217
218
218
219
220
221
222
223
223
224
225
225
226
227
231
232
233
234
235
238

4.1.6.4
4.1.6.4.1
4.1.6.5
4.1.6.6
4.1.6.7
4.1.7
4.1.7.1
4.1.7.2
4.1.7.3
4.1.7.4
4.1.7.5
4.1.7.6

4.1.7.7
4.1.7.8

4.1.7.9
4.1.7.10
4.1.7.11
4.1.7.12
4.1.8
4.1.8.1
4.1.8.2
4.1.8.3
4.1.8.4
4.1.8.5
4.1.8.5.1
4.1.8.5.2
4.1.8.5.3
4.1.8.6
4.1.8.7
4.1.8.8
4.1.9
4.1.9.1
4.1.9.2
4.1.9.3
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5
4.2.3
4.2.3.1
4.2.4
4.2.4.1
4.2.5
4.2.5.1
4.2.5.2

Krok 4: Określenie możliwych rozwiązań zapobiegawczych i
minimalizacyjnych
Analiza pinch point technology
Krok 5: Przeprowadzenie oceny i studium wykonalności
Krok 6: Wdrożenie programu zapobiegania i minimalizacji
Krok 7: Stałe monitorowanie przez pomiar i kontrolę wzrokową
Techniki zarządzania produkcją
Planowanie produkcji w celu ograniczenia odpadów poprodukcyjnych
i częstotliwości czyszczenia
Odbiór materiałów luzem
Minimalizacja czasu magazynowania materiałów łatwo psujących się
Transport materiałów w fazie stałej na sucho
Korzystanie z zespołu ds. gospodarki odpadami
Segregacja odpadów w celu optymalizacji użycia, ponownego użycia, odzysku,
recyklingu i unieszkodliwiania (oraz ograniczenia zużycia i zanieczyszczenia
wody)
Wykorzystanie produktów ubocznych, produktów równoległych oraz pozostałości
jako paszy zwierzęcej
Rozdzielenie strumieni wody w celu optymalizacji ponownego wykorzystania i
oczyszczenia
Minimalizacja czasu schładzania i nagrzewania
Optymalizacja procedur rozruchu i zatrzymywania i innych szczególnych sytuacji
podczas eksploatacji
Utrzymanie porządku
Zarządzanie ruchem pojazdów w zakładzie
Techniki kontroli procesów
Kontrola temperatury przez specjalne pomiary i korekty
Kontrola przepływu lub poziomu przez specjalne pomiary i korekty
Pomiar poziomu
Pomiar i kontrola przepływu
Pomiary analityczne
Pomiar pH
Pomiar przewodności
Pomiar mętności
Stosowanie zautomatyzowanej regulacji uruchamiania i przerywania przepływu
wody
Stosowanie urządzeń regulacyjnych
Korzystanie z dysz wodnych
Wybór materiałów
Wybór surowców dla przemysłu spożywczego, które minimalizują powstawanie
odpadów stałych i szkodliwych emisji do powietrza i wody
Wybór materiałów pomocniczych
Unikanie stosowania substancji niszczących warstwę ozonową, takich jak
halogenki, jako czynników chłodniczych
Techniki stosowane w wielu sektorach przemysłu spożywczego (wg struktury
rozdziałów 2 i 3)
Przyjmowanie i magazynowanie materiałów
Wyłączenie silnika i jednostki chłodzącej pojazdu podczas załadunku / rozładunku
i podczas postoju
Rozmrażanie
Rozmrażanie za pomocą recyrkulacji i mieszania powietrza
Rozmrażanie w pojemnikach wypełnionych ciepłą wodą z pęcherzykami
powietrza na dnie
Rozmrażanie przez spryskiwanie
Rozmrażanie przez nasycone w 100% parą wodną gorące powietrze
Rozmrażanie w powietrzu
Odwirowywanie / separacja
Minimalizacja zrzutu odpadów z separatora odśrodkowego
Fermentacja
Odzysk i oczyszczanie dwutlenku węgla
Wędzenie
Dym z palonego drewna
Dym z tlącego się drewna
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253
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4.2.5.3
4.2.5.4
4.2.5.5
4.2.6
4.2.6.1
4.2.6.2
4.2.6.3
4.2.6.4
4.2.6.5
4.2.6.6
4.2.7
4.2.7.1
4.2.8
4.2.8.1
4.2.8.2
4.2.8.3
4.2.8.4
4.2.8.5
4.2.9
4.2.9.1
4.2.9.2
4.2.9.2.1
4.2.9.2.2
4.2.10
4.2.10.1
4.2.10.2
4.2.10.3
4.2.11
4.2.11.1
4.2.11.2
4.2.11.3
4.2.11.4
4.2.11.5
4.2.11.6
4.2.11.7
4.2.12
4.2.12.1
4.2.12.2
4.2.12.3
4.2.12.4
4.2.12.5
4.2.12.6
4.2.13
4.2.13.1
4.2.13.1.1
4.2.13.2
4.2.13.2.1
4.2.13.3
4.2.13.4
4.2.13.5
4.2.13.6
4.2.13.7
4.2.13.8
4.2.13.9
4.2.13.10
4.2.14
4.2.14.1
4.2.15
4.2.15.1

Dym w płynie
279
Dym w wyniku tarcia
279
Dym z przegrzanej pary
280
Gotowanie
280
Woda do gotowania w łaźni wodnej
280
Łaźnia wodna wykorzystująca wodę zamiast solanki
281
Piec z płaszczem wodnym
281
Łaźnia parowa
281
Piec z gorącym powietrzem
282
Piec mikrofalowy
282
Smażenie
282
Recyrkulacja i powtórne spalanie spalin
282
Konserwowanie w puszkach, butelkach i słoikach
283
Unikanie gotowania przed zakonserwowaniem w puszkach, butelkach i słoikach,
jeśli żywność można ugotować podczas sterylizacji
283
Automatyczne napełnianie wraz z recyklingiem wycieków
284
Odzysk oleju z operacji mycia puszek, butelek i słoików
284
Sterylizacja serii po wypełnieniu puszek, butelek i słoików
284
Ciągła sterylizacja po wypełnieniu puszek, butelek i słoików
285
Parowanie
286
Parowanie wielostopniowe
287
Kompresja/rekompresja pary
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Zakres
Niniejszy dokument odzwierciedla wymianę informacji na temat działań wymienionych w
Załączniku 1 części 6.4. (b) i (c) Dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 roku
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dyrektywa IPPC),
tj.
6.4

(b) Produkcja i przetwórstwo produktów żywnościowych z:
-

surowców pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o wydajności ponad 75
ton produktu końcowego
surowców pochodzenia roślinnego o wydajności ponad 300 ton produktu
końcowego dziennie (średnia wartość kwartalna)

(c) Produkcja i przetwórstwo mleka, o ilości przyjmowanego mleka przekraczającej
200 ton dziennie (średnia wartość roczna)
Zakres ten obejmuje cały szereg działań, które można znaleźć w europejskich instalacjach o
wydajności przekraczającej wyżej wymienione wartości progowe.
Dokument nie obejmuje działań na mniejszą skalę, takich jak catering lub obsługa
gastronomiczna w restauracjach. Nie obejmuje również, produkcji żywnościowej, która nie
wykorzystuje surowców pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, z wyjątkiem związanych z
nią działań, np. przetwórstwo wody mineralnej i produkcja soli.
Wyłączone są także rolnictwo, łowiectwo i ubój zwierząt. Wytwarzanie produktów innych niż
żywność, np. mydło, świece, kosmetyki, produkty farmaceutyczne; produkcja żelatyny i klejów
ze skór i kości, są również wykluczone.
Kolejny tego typu dokument referencyjny BAT (BREF) "Rzeźnie i produkty uboczne
pochodzenia zwierzęcego” [181, WE, 2003] dotyczy uboju zwierząt. "Ubój" rozumiany jest
jako spowodowanie śmierci zwierzęcia przy zastosowaniu cięć standardowych dla dużych
zwierząt oraz jako produkcja czystej, gotowej do sprzedaży całej tuszy drobiowej. Zakres tego
dokumentu BREF obejmuje także przetwórstwo krwi i żelatyny oraz niektóre procesy produkcji
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które mogą prowadzić do wytworzenia
produktów żywnościowych, takich jak rozpuszczalny tłuszcz, mączka rybna i olej rybny.
W zasadzie procesy pakowania nie wchodzą w zakres tego dokumentu, jednakże obejmuje on
pakowanie produktów przemysłu spożywczego na terenie zakładu.
Pasze dla zwierząt pochodzenia zwierzęcego i roślinnego są również włączone w zakres
niniejszego dokumentu.
Dokument ten nie zawiera informacji na temat krajowych przepisów i norm.
Takie informacje dostępne są w osobnym dokumencie, który można pobrać ze strony EIPPCB,
w zakładce Additional Information [dodatkowe informacje], (http://eippcb.jrc.es).
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INFORMACJE OGÓLNE

1.1

Opis, obroty, wzrost, zatrudnienie

Sektor spożywczy wytwarza gotowe produkty przeznaczone do spożycia jak i półprodukty
przeznaczone do dalszego przetwarzania. Z podziału sektorowego w 15 państwach Unii
Europejskiej wynika, że dla większości kategorii produktów spożywczych wartość produkcji
przekracza konsumpcję. Całkowita wartość produkcji sektora spożywczego w 15 państwach
UE wyniosła 593000 mln euro w 2000 roku.
Średnia rzeczywista roczna stopa wzrostu konsumpcji i produkcji jest niska, co jest typową
tendencją na rynkach dojrzałych. Na przykład wzrost w 1997 roku wyniósł mniej niż 2%. Z
punktu widzenia zatrudnienia, sektor spożywczy 15 państw członkowskich UE zatrudnia 2,7
miliona osób, co stanowi 11% przemysłowej siły roboczej.
Dane pochodzące z niektórych krajów europejskich przedstawiono w Tabeli
1.1 i Tabeli 1.2.
1998
Austria
Belgia
Wielka Brytania
Czechy
Dania
Holandia
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Irlandia
Włochy
Polska
Portugalia
Hiszpania
Szwecja
Razem

Obroty
(EUR mln)

Liczba
pracowników

Liczba
firm

8000
22700
100500

60579
86797
490000
142000
81115
108000
21125
49000
403000
545000
49000
131000
47000
350000

1386
6776
2412
947
312
887
138
713
4250
6134
524
4215
694
30000

–

–

–
14000
34000
610
8160
122400
116600
5000
8240
14000

–
19650
10000
52590
13510
549960

107000
398000
60841
3129457

Eksport
Import
(mln EUR) (mln EUR)

–

–

10700
14000
1000

9420
26100
1520

–
–

–
–

228
840
18000
19070

400
1240
8300
23060

–

–

1846

2098
3200
830
65516

774

–

–

10300
1180

7200
1270

–

–

4530
2110
83804

4700
4500
88484

Tabela 1.1: Struktura / produkcja wg. krajów
(1998) [1, CIAA, 2002]
2000

Produkcja
mln EUR

Przetwórstwo mięsne
113000
Produkty rybne
14000
Przetwórstwo owoców i warzyw
36000
Oleje roślinne i tłuszcze
23000
Nabiał
95000
Mąka i produkty skrobiowe
21000
Pasza dla zwierząt
37000
Napoje
98000
Inne produkty przemysłu
156000
spożywczego
Razem
593000

%
19,1
2,4
6,1
3,9
16,0
3,5
6,2
16,5
26,3
100

Wartość dodana Pracownicy
3
mln EUR
%
%
x10
21000
3000
8000
2000
14000
4000
6000
28000
47000
133000

15,8
2,3
6,0
1,5
10,5
3,0
4,5
21,1
35,3

100 2666

Tabela 1.2: Struktura / produkcja wg. sektora w UE-15 [1, CIAA, 2002]
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588
91
174
38
271
61
90
316
1037

22,1
3,4
6,5
1,4
10,2
2,3
3,4
11,9
38,8
100

Bardziej szczegółowe dane dotyczące łącznych ilości i wartości produkcji w głównych sektorach
przemysłu spożywczego UE-15 wg. Eurostatu (1999) znajdują się w Tabeli 1.3.
kod
NACE1
15.11
15.12
15.13
15.20
15.31
15.32
15.33
15.40
15.42
15.43
15.51
15.52
15.61
15.62
15.71
15.72
15.81
15.82
15.83
15.84
15.85
15.86
15.87
15.88
15.89
15.91
15.92
15.93
15.94
15.95
15.96
15.97
15.98

Wszystkie kraje - 1999
Ilość całkowita Wartość
(`000 ton)
całkowita
(EUR mln)
Świeże i konserwowane mięso, z wyjątkiem drobiu
26026
40653
Świeże i konserwowane mięso drobiowe
11690
6759
Mięso i produkty drobiowe
11445
34236
Przetworzone i konserwowane ryby oraz produkty rybne
12494
4908
Przetworzone i konserwowane ziemniaki
4246
4054
Soki owocowe i warzywne
5445
7644
Przetworzone oraz konserwowane owoce i warzywa,
15485
16151
gdzie indziej
Tłuszcze
orazniesklasyfikowane
oleje roślinne i zwierzęce
14922
4362
Rafinowane oleje i tłuszcze
5445
7466
Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
3524
2041
Nabiał
74477
65267
Lody i inne lody jadalne
3956
1928
Produkty przemiału zbóż
42587
15431
Skrobia i produkty skrobiowe
11058
3764
Gotowe pasze dla zwierząt hodowlanych2
215045
50091
Gotowa żywność dla zwierząt domowych
4505
5115
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
10620
21360
Suchary i herbatniki oraz konserwowane wyroby
12377
piekarskie i ciastkarskie
3466
Cukier
16700
8924
Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze
22105
5857
Makaron, np. makarony, kluski, kuskus i podobne
4930
4934
produkty mączne
Kawa i herbata
9747
2102
Przyprawy
5024
2917
Żywność homogenizowana i dietetyczna
2616
624
Pozostałe produkty żywnościowe, gdzie indziej
3784
8416
niesklasyfikowane
Destylowane
napoje alkoholowe
1087
5831
Alkohol etylowy otrzymany w wyniku fermentacji
1367
773
surowców
Wina
13184
20169
Inne napoje fermentowane, np. z jabłek, gruszek oraz
408
miód pitny,
379
iWermut
napoje mieszane
alkohol ze świeżych
i pozostałezawierające
wina aromatyzowane
449
winogron
330
Piwo otrzymywane ze słodu
28030
17256
Słód
4516
1154
Woda mineralna i napoje bezalkoholowe
64407
26661
Wartość całkowita
615260
449464
Opis kodu

1Kod

NACE oznacza system klasyfikowania działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oparty na
Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (ISIC) [229, WE, 1990].
Dane 2te obejmują zarówno produkcję przemysłową pasz (125 mln ton) i produkcję domową - mieszanki. To
tłumaczy, dlaczego obroty dla przemysłu paszowego przedstawione w Tabeli 1.2 wynoszą EUR 37000 mln, a nie
EUR 50000 mln.

Tabela 1.3: Produkcja UE-15 w głównych
sektorach (1999) [1, CIAA, 2002]
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1.2

Struktura sektora

Dostępne dane statystyczne pokazują, że sektor spożywczy UE-15 obejmuje blisko 26000 firm,
z których większość zatrudnia ponad 20 pracowników.
Sektor spożywczy w 15 państwach UE jest wyjątkowo zróżnicowany, w porównaniu do wielu
innych sektorów przemysłowych. To zróżnicowanie może być postrzegane w kategoriach
wielkości i charakteru przedsiębiorstw, różnego rodzaju surowców, produktów i procesów oraz
licznych połączeń tych elementów. Może być ono rozpatrywane również w kategoriach
produkcji globalnej produktów jednorodnych, jak i wytwarzania wielu specjalistycznych lub
tradycyjnych produktów w skali krajowej i regionalnej. Na sektor ten wpływają także różne
lokalne warunki gospodarcze, społeczne i środowiskowe oraz krajowe ustawodawstwo.
Sektor spożywczy w 15 państwach UE jest dość podzielony. Około 92% sektora stanowią małe
i średnie przedsiębiorstwa, choć istnieją pewne sektory, takie jak przemysł cukrowniczy, które
posiadają bardzo duże instalacje. Ów podział i różnorodność, jak i zróżnicowane systemy
gromadzenia danych w poszczególnych państwach członkowskich, sprawiają, że trudno jest
ustalić dokładne dane dla całego sektora.
Sektor obejmuje teren całej Europy, zarówno regiony uprzemysłowione, jak i obszary wiejskie.
Tradycyjnie, produkcja przemysłowa była ściśle związana z produkcją podstawową, klimatem i
zasobami naturalnymi, pochodzącymi np. z ziemi czy z wody, oraz z rzeczywistymi wymogami
danej techniki produkcyjnej. Elementy te w dużym stopniu wpływają na strukturę oraz
lokalizację poszczególnych produkcji przemysłowych. Chociaż tego rodzaju uwarunkowania
zmniejszają się, to nadal są obecne w wielu sektorach. Niektóre sektory są nadal skupione w
specjalnych regionach, np. przetwórstwo rybne obecne jest zwykle w krajach lub regionach,
które mają bezpośredni dostęp do morza i tradycje rybołówstwa, oliwa z oliwek jest
wytwarzana głównie w krajach śródziemnomorskich, szczególnie w Andaluzji w Hiszpanii.
Inne obszary tego sektora, takie jak produkcja czy rafinacja cukru, przemiał ziarna i przemysł
mleczarski znajdują się we wszystkich krajach. Niektóre elementy działalności produkcyjnej
sektora spożywczego wymagają dostępności do zasobów naturalnych, np. dostarczanie wody
potrzebnej do zrzutu dużej ilości oczyszczonych ścieków. Dlatego też, instalacje cukrownicze,
rafineryjne oraz instalacje do konserwowania owoców i warzyw są zwykle umiejscowione w
pobliżu źródła wody.

1.3

Handel

Handel jest ważną częścią działalności wielu firm, które eksportują swoje produkty poza
Europę. W 2001 roku eksport sektora spożywczego w 15 państwach UE wyniósł 45000 mln
euro, co stanowi 79% globalnego eksportu europejskich produktów rolnych i produktów
przemysłu spożywczego. Jest to niewielki spadek w porównaniu do danych z 1998 roku.
Głównym rynkiem zbytu dla europejskich produktów przemysłu spożywczego są Stany
Zjednoczone. Rynki: japoński, szwajcarski i rosyjski są równie ważne. Najpopularniejsze
kierunki eksportu produktów przemysłu spożywczego z 15 państw UE w 2001 roku, w ujęciu
finansowym przedstawiono w Tabeli 1.4.
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Kierunki eksportu
Stany Zjednoczone
Japonia
Szwajcaria
Rosja
Kanada
Polska
Norwegia
Australia
Czechy
Korea Południowa
Algieria
Izrael
Turcja
Razem

mln EUR
9085
3716
2617
2569
1361
1157
1030
776
767
741
721
528
425
25493

Tabela 1.4: Najpopularniejsze kierunki eksportu produktów przemysłu spożywczego z UE-15 w
2001 roku (w EUR mln) [3, CIAA, 2001]

Główne sektory eksportowe w sektorze spożywczym, w 2000 roku przedstawiono w Tabeli 1.5.
Sektor
Przetwórstwo mięsne
Produkty rybne
Owoce i warzywa
Oleje roślinne i tłuszcze
Nabiał
Mąka i produkty skrobiowe
Pasza dla zwierząt
Wyroby cukiernicze
Cukry
Napoje
Razem

%
11,5
2,2
6,1
6,0
12,3
4,9
4,8
9,1
3,9
30,3
91,1

Tabela 1.5: Eksport z UE-15 według sektorów w 2000
roku. [1, CIAA, 2002]

1.4

Siły rynkowe: popyt, dystrybucja i konkurencja

1.4.1

Popyt

Coraz większa liczba czynników społecznych i ekonomicznych wpływa na formy konsumpcji
w sektorze spożywczym, w 15 państwach UE. Doprowadziło to do pewnego zróżnicowania w
tradycyjnych modelach konsumpcji i zakupów. W ostatnich latach, konsumentów europejskich
cechuje większa jednorodność stylu życia, co znajduje odzwierciedlenie w modelach
konsumpcji i zakupów coraz większej liczby towarów. Niemniej jednak, produkty przemysłu
spożywczego nadal zachowują swoją specyfikę kulturową związaną z tradycjami narodowymi
lub regionalnymi. Mimo że, konsumenci chcą mieć możliwość zakupu tych samych produktów,
o tej samej jakości na terenie wszystkich 15 państw członkowskich UE, oczekują również
możliwości wyboru różnych produktów związanych z ich własną tradycją i kulturą. Taki stan
rzeczy widoczny jest na poziomie krajowym, regionalnym lub też lokalnym, ale może również
ulec zmianom w ciągu roku.

1.4.2

Dystrybucja

Wprowadzono działania w zakresie kontroli kosztów, np. technologie usprawniające pracę,
ulepszenia logistyczne, udoskonalono kanały dystrybucji, a także metody oszczędności
zasobów. Większość produktów przemysłu spożywczego rozprowadzanych jest do głównych
sieci detalicznych, chociaż pomiędzy krajami występują znaczne różnice .
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1.4.3

Konkurencja

Podobnie jak w przypadku większości rynków dojrzałych, sektor spożywczy boryka się z silną
presją konkurencji i postępującą koncentracją rynku. W rzeczywistości, nawet jeśli duże
rozdrobnienie sektora nadal utrzyma się w większości krajów, wielkość i odpowiadająca jej siła
ekonomiczna przedsiębiorstwa stają się kluczowe dla utrzymania równowagi pomiędzy rosnącą
siłą przetargową detalistów a osiągnięciem minimum "masy krytycznej" w odniesieniu do
wielkości produkcji.

1.5
Znaczenie bezpieczeństwa żywności w przetwórstwie
produktów przemysłu spożywczego
Podczas określania "najlepszych dostępnych technik" dla przemysłu spożywczego należy
uwzględnić kwestie ochrony środowiska oraz szereg zakazów i wymogów prawnych. Istnieją
szczegółowe wymogi dotyczące np. bezpieczeństwa żywności, które są co pewien czas
aktualizowane. Wszystkie instalacje produkcji w przemyśle spożywczym, niezależnie od
wielkości, położenia geograficznego lub etapu w procesie produkcyjnym, muszą spełniać
wymagane normy bezpieczeństwa żywności.
Osiągnięcie wymaganych standardów jest łatwiejsze, w sytuacji, gdy wszyscy ponoszący
odpowiedzialność producenci ściśle ze sobą współpracują. W przemyśle spożywczym wyróżnia
się pięć kluczowych obszarów, które zapewniają dzienne bezpieczeństwo żywności. Mowa tutaj
o ulepszonych systemach bezpieczeństwa żywności i monitorowania, sposobach zarządzania
kryzysami i identyfikacji zagrożeń oraz komunikacji. Zastosowanie takich praktyk może
również odnosić się do ochrony środowiska. Istniejące systemy zarządzania jakością powstały,
między innymi, na podstawie ISO 9001 System Jakości – Model zapewniania jakości w
projektowaniu, rozwoju, produkcji, montażu i serwisie, oraz ISO 9002 System Jakości – Model
zapewnienia jakości w produkcji, montażu i serwisie. Ich znajomość może usprawnić
zastosowanie odpowiednich rozwiązań związanych z systemami norm ochrony środowiska.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności wpływają na kwestie ochrony środowiska. Na
przykład, bezpieczeństwo żywności i wymagania higieniczne mogą mieć wpływ na zasady
stosowania wody do czyszczenia urządzeń i instalacji, gdzie wykorzystywana jest gorąca woda,
a więc należy również wziąć pod uwagę zagadnienia energetyczne. Podobna sytuacja dotyczy
ścieków zanieczyszczonych przez substancje stosowane w celach higienicznych do czyszczenia
i sterylizacji, np. podczas procesu produkcji i pakowania produktów przemysłu spożywczego o
przedłużonej trwałości. Kwestie te muszą zostać uwzględnione w celu zapewnienia norm
higienicznych, jednocześnie nie zapominając o kontroli zużycia wody, energii i detergentów
oraz sterylizatorów.
Treść niniejszego dokumentu nie koliduje z właściwymi przepisami bezpieczeństwa żywności.

1.6 Ramy prawne dla żywności, napojów i przetworów mlecznych
Ochrona konsumentów i środowiska oraz eliminacja przeszkód w swobodnym przepływie
towarów należą do głównych elementów prawodawstwa w zakresie sektora spożywczego w 15
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ramy prawne w 15 państwach UE oparte są na
działaniach horyzontalnych prowadzonych w odniesieniu do wszystkich kategorii produktów,
jak również na działaniach pionowych, odnoszących się do towarów, objętych polityką rolną
lub systemem rolno-walutowym.
Sektor spożywczy podlega nie tylko ogólnym przepisom finansowym, ochrony środowiska,
zdrowia i bezpieczeństwa, ale jest również kontrolowany przez bardzo szczegółowe i
wyczerpujące przepisy począwszy od "bramy gospodarstwa", a "na talerzu" skończywszy.
Przepisy obejmują następujące obszary:
•
•

żywność i bezpieczeństwo żywności (zanieczyszczenia, pozostałości pestycydów,
jakość wody wykorzystywanej w konsumpcji żywności, urzędowa kontrola produktów
żywnościowych, materiały wchodzące w kontakt z produktami żywnościowymi)
higiena żywności i pasz (ogólne zasady, przepisy sanitarne dotyczące produktów
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego)
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•
•
•
•
•

skład żywności i pasz (dodatki, przyprawy, substancje pomocnicze w przetwórstwie,
GMO)
informacje dla konsumenta (ogólne zasady etykietowania, deklaracja ilości składników,
określenie partii towaru, jednostka cenowa)
składniki odżywcze żywności i pasz, etykietowanie żywności i pasz
jonizacja
produkcja organiczna.

Punkt 1.7 odnosi się do wybranych przepisów ochrony środowiska. Pozostałe akty prawne
dotyczące ochrony środowiska są również ważne dla przemysłu, np. Dyrektywa 98/83/WE w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

1.7

Sektor spożywczy i środowisko

Sektor spożywczy w dużej mierze zależny jest od jakości zasobów naturalnych, zwłaszcza tych
pochodzących z ziemi i wody, a więc ochrona środowiska, w którym uprawia się surowce
naturalne jest niezmiernie istotna.
Poziom zanieczyszczeń w ściekach i ilości odpadów wytwarzanych w wyniku produkcji
przemysłowej mogą stanowić znaczące obciążenie dla niektórych krajów lub regionów.
Podczas gdy większość odpadów przemysłowych ulega biodegradacji, niektóre sektory
wykorzystują materiały takie jak sól lub solanka, które są odporne na konwencjonalne metody
oczyszczania, co może skutkować wprowadzeniem np. pozostałości pestycydów stosowanych
w uprawach.
W wielu krajach europejskich, sektor ten nie został uregulowany przepisami o ochronie
środowiska. Bodźcem dla tego sektora do poprawy jego ekologiczności była chęć zwiększania
wydajności poprzez maksymalizację wykorzystania materiałów, która następnie prowadzi do
minimalizacji ilości odpadów.
Obecnie występuje tendencja do koncentrowania się na aktywnych systemach zarządzania
ochroną środowiska, ochroną zasobów naturalnych i technikami minimalizacji ilości odpadów.
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju należy kontrolować i zwrócić uwagę na skutki
dostaw surowców, przetwórstwo żywności, transport, dystrybucję, procesy przygotowawcze i
utylizację. Zarówno produkcja podstawowa, jak i przetwórstwo są w pełni zależne od
niezawodnych dostaw wody i odpowiedniej jakości wody, zgodnie z wymogami prawa.
Dostosowanie się do wymogów Dyrektywy 94/62/WE dotyczącej opakowań stanowi wyzwanie
dla sektora spożywczego. Dyrektywa ta mówi o zapobieganiu produkcji odpadów z opakowań
poprzez ponowne ich wykorzystanie i recykling, a także odzysk odpadów opakowaniowych.
Opakowanie ma zasadnicze znaczenie dla konserwowania i ochrony produktów podczas
przeładunku i magazynowaniu oraz zabezpiecza je przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem
podczas produkcji, dystrybucji i sprzedaży. Jest to również narzędzie marketingu i sprzedaży,
które podaje informacje takie jak skład, wartość odżywcza, proponowany sposób przyrządzania
i instrukcje przechowywania.
Odpowiedzialność za wydajne zarządzanie opakowaniami i minimalizację odpadów
opakowaniowych spoczywa na sektorze spożywczym oraz na rolnikach, sprzedawcach
detalicznych i konsumentach. W takim rozumieniu normy CEN (Europejski Komitet
Normalizacyjny) związane z opakowaniami, np. EN 13427:2000 [195, CEN 2000], EN
13428:2000 [196, CEN, 2000] oraz EN 13431:2000 [197, CEN 2000], są bardzo przydatne.
Normy te zawierają wytyczne dla przedsiębiorców tak, aby mogli oni dostosować się do
podstawowych wymogów określonych w Dyrektywie 94/62/WE dotyczącej opakowań. Ich
elastyczność pozwala na wspieranie innowacji i umożliwia dostosowanie opakowań do potrzeb
konsumentów. Znajdują one również swoje zastosowanie w systemach zarządzania jakością i
ochroną środowiska w przedsiębiorstwach.
Systemy zarządzania ochroną środowiska (EMS) wymagają stworzenia polityki i wytycznych,
określenia celów i programów, dokonania podziału obowiązków w zakresie ochrony
środowiska, w strukturach organizacyjnych. Niezbędna jest tutaj również działalność
informacyjna, organizacja szkoleń, a także przeprowadzanie kontroli, badań i audytów.
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Wiele firm sektora spożywczego wdrożyło EMS, a niektóre z nich posiadają lub wkrótce
otrzymają certyfikat ISO 14001. Wprowadzają one również europejski System Ekozarządzania
i Audytu (EMAS). W 2003 roku, sektor spożywczy miał największą liczbę organizacji
zarejestrowanych w EMAS w każdym poszczególnym sektorze i stanowił 9% wszystkich
organizacji tam zarejestrowanych (więcej informacji można znaleźć w Punkcie 4.1.1).

1.7.1

Kluczowe kwestie ochrony środowiska

Zużycie wody jest jedną z kluczowych kwestii ochrony środowiska w sektorze spożywczym.
Większość wody, która nie jest używana jako składnik, ostatecznie pojawi się w strumieniu
ścieków. Zazwyczaj nieoczyszczone ścieki pochodzące z przemysłu spożywczego zawierają
wysokie poziomy ChZT i BZT. Ich poziomy mogą być 10 - 100 razy wyższe niż w ściekach
bytowych. Stężenie zawiesin waha się od niewielkich wartości do tak wysokich, jak 120000
mg / l. Nieoczyszczone ścieki z niektórych sektorów, gdzie produkowane są, np. mięso, ryby,
nabiał i olej roślinny, zawierają wysokie stężenia olejów i tłuszczy.
Główne zanieczyszczenia powietrza z procesów stosowanych w przemyśle spożywczym to pył,
LZO i zapach. Substancje chłodzące zawierające amoniak i halogen mogą zostać uwolnione
przypadkowo. Zapach jest problemem w skali lokalnej i odnosi się do procesu produkcyjnego
lub do przechowywania surowców, produktów ubocznych oraz odpadów.
Hałas może być problemem dla niektórych instalacji,
przemieszczaniem się pojazdów i procesami chłodniczymi.

zazwyczaj

związanych

z

Stałe pozostałości pochodzące z instalacji przemysłu spożywczego składają się z produktów
ubocznych, koproduktów i odpadów. Głównym źródłem stałych odpadów są rozlewy, wycieki,
przepełnienia, wybrakowane/zwracane produkty, wliczone straty, zatrzymany materiał, który
nie może swobodnie spłynąć do kolejnego etapu w procesie produkcyjnym oraz ciepło ze
składowanych odpadów.
Sektor spożywczy zależy od energii wykorzystanej w procesach zapewniających świeżość i
bezpieczeństwo żywności. Obróbka mechaniczna, np. przygotowanie surowców i ich rozmiaru,
oraz obróbka cieplna, np. odwodnienie, są najczęściej stosowanymi technikami w konserwacji i
przetwórstwie żywności. Oba te procesy wymagają dużej ilości energii. Proces ogrzewania
wykorzystuje około 29% całkowitego zużycia energii w sektorze spożywczym. Procesy
chłodzenia stanowią około 16% całkowitej zużytej energii.
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Chłodzenie i
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Tak

Tabela pokazuje kluczowe zagadnienia ochrony środowiska dla każdego sektora i nie stanowi analizy
porównawczej danych ilościowych

Tabela 1.6 przedstawia kluczowe kwestie ochrony środowiska dla niektórych sektorów
przemysłu spożywczego.

2 ZASTOSOWANE PROCESY I TECHNIKI
Produkcja w sektorze spożywczym jest zróżnicowana. Składa się na nią wiele jednostkowych
procesów. Istnieją ogromne różnice nawet w produkcji podobnych produktów. Wszystkie
procesy stosowane w sektorze nie mogą być szczegółowo opisane w niniejszym dokumencie,
ale opisuje on ich bardzo szeroki zakres. Punkt 2.1 stanowi krótki opis technik przetwórstwa i
operacji jednostkowych stosowanych w sektorze spożywczym, włączając ich cele i zakres
zastosowania. Punkt 2.2. opisuje zastosowanie technik przetwórstwa i operacji jednostkowych
w niektórych sektorach przemysłu spożywczego. Rozdział 3 zawiera listę głównych zagadnień
ochrony środowiska oraz dane dotyczące zużycia i konsumpcji.

2.1 Techniki przetwórstwa i operacje jednostkowe
Najczęściej stosowane techniki przetwórstwa i operacje jednostkowe w sektorze spożywczym
przedstawiono w Tabeli 2.1.
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4

A. Odbiór i przygotowanie surowców
Przyjmowanie i magazynowanie surowców
Sortowanie /selekcja, klasyfikacja, obłuszczanie, usuwanie łodyg i przycinanie
Obieranie
Mycie
Rozmrażanie
B. Rozdrabnianie, mieszanie i formowanie
Cięcie, krojenie, siekanie, mielenie, rozcieranie i prasowanie
Mieszanie, homogenizacja i konszowanie
Mielenie i kruszenie
Formowanie i ekstrudowanie (B.4)
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C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14

C. Techniki separacji
Ekstrakcja
Dejonizacja
Klarowanie
Odwirowywanie i sedymentacja
Filtrowanie
Separacja membranowa
Krystalizacja
Usuwanie wolnych kwasów tłuszczowych przez neutralizację
Wybielanie
Dezodoryzacja przy użyciu strumienia pary
Odbarwianie
Destylacja
D. Technologia przetwórstwa produktu
Moczenie
Rozpuszczanie
Solubilizacja / alkalizacja
Fermentacja
Koagulacja
Kiełkowanie
Solenie i peklowanie
Wędzenie
Utwardzanie
Siarkowanie
Karbonatacja
Saturacja
Nakładanie polewy/ rozpylanie / oblewanie / zbrylanie / hermetyzacja
Dojrzewanie

E. Obróbka cieplna
Topienie
Blanszowanie
Gotowanie i warzenie
Pieczenie
Prażenie
Smażenie
Hartowanie
Pasteryzacja, sterylizacja i UHT
F. Zagęszczanie przez pomocy ciepła
F.1
Parowanie (ciecz do cieczy)
F.2
Suszenie (cieczy do fazy stałej)
F.3
Odwadnianie (faza stała do fazy stałej)
G. Przetwórstwo przez odprowadzanie ciepła
G.1
Chłodzenie, schładzanie i stabilizacja na zimno
G.2
Mrożenie
G.3
Suszenie przez zamrażanie/liofilizacja
H. Operacje następujące po procesie przetwórstwa
H.1
Pakowanie i rozlew
H.2
Płukanie i magazynowanie w atmosferze ochronnej
U. Procesy związane z funkcjonowaniem zakładów
przetwórstwa
U.1
Czyszczenie i dezynfekcja
U.2
Generowanie i wykorzystanie energii
U.3
Zużycie wody
U.4
Tworzenie próżni
U.5
Obniżanie temperatury
U.6
Wytwarzanie sprężonego powietrza
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8

Tabela 2.1: Techniki przetwórstwa i operacje jednostkowe najczęściej stosowane w sektorze
spożywczym
[1, CIAA, 2002]

Surowce wykorzystywane przez sektor spożywczy są produktami naturalnymi, które mogą
różnić się w zależności od sezonu i roku. Koniecznym jest zatem dostosowanie procesów
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produkcyjnych w celu uwzględnienia zmian we właściwościach surowców.
Przetworzenie surowca w produkt zwykle wiąże się zastosowaniem różnych technik
przetwórstwa połączonych ze sobą na linii produkcyjnej.

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.

Odbiór i przygotowanie surowców (A)
Przyjmowanie i magazynowanie surowców
Cel

Przyjmowanie surowców odnosi się do dostawy, rozpakowywania, magazynowania i
transportu wewnętrznego surowców, półproduktów, produktów końcowych i innych
pozostałości, w tym odpadów.
2.1.1.1.2

Zakres zastosowania

Stosowane we wszystkich zakładach przetwórczych sektora spożywczego.
2.1.1.1.3

Opis technik, metod i urządzeń

Surowce stałe są często dostarczane w kontenerach lub w workach ułożonych na paletach.
Mogą być również dostarczone w postaci mrożonej, zapakowane w standardowe bloki z
podkładką tekturową. Są one zazwyczaj transportowane na wózkach widłowych i
przechowywane w magazynach. Większe ilości surowców stałych i proszków są
najczęściej dostarczane luzem. Następnie są wyładowywane do bezpośredniego
przetworzenia lub przechowywane w silosach do późniejszego wykorzystania. Surowce
stałe mogą być dostarczane wraz z wodą, w przypadku warzyw, korzeni i bulw,
powietrzem, w przypadku cząstek stałych i proszków lub za pośrednictwem taśm
przenośnikowych, wind, przenośników ślimakowych i pomp.
Surowce płynne są zwykle dostarczane luzem w cysternach, a następnie pompowane do
zbiorników magazynowych. Wewnętrzny transport płynów odbywa się poprzez
pompowanie cieczy przez rozległy i złożony system rurociągów. Mniejsze ilości płynów
są również dostarczane luzem w mini-kontenerach lub w beczkach. Następnie są one
transportowane do magazynów za pomocą wózków widłowych.
Gazy takie jak N2, CO2 i SO2 są dostarczane i przechowywane pod ciśnieniem w
specjalnych pojemnikach. Mogą również zostać podłączone do danego systemu, a
następnie przetransportowane dzięki różnicy ciśnień za pomocą systemu rurociągów. Na
przykład, SO2 jest stosowany w przetwórstwie cukru i wina oraz N2 i CO2 w procesie
pakowania i schładzania.
2.1.1.2

Sortowanie /selekcja, klasyfikacja, obłuszczanie lub
szypułkowanie, usuwanie łodyg i przycinanie (A.2)

2.1.1.2.1

Cel

Większość surowców zawiera pewne elementy, które są niejadalne lub posiadają zmienne
właściwości fizyczne. Techniki przetwórstwa, takie jak sortowanie i selekcja, klasyfikacja,
łuskanie lub szypułkowanie, usuwanie łodyg oraz przycinanie, są niezbędne do uzyskania
jednolitej postaci surowca wykorzystywanego w dalszych etapach przetwórstwa.
Wykrywacze metali są używane w celu usunięcia wszelkich cząstek metalu w surowcach.
2.1.1.2.2

Zastosowanie

Powyższe techniki przetwarzania stanowią pierwszy krok w procesie przetwórstwa
owoców i warzyw. Są one również wykorzystywane w przetwórstwie mięsa, jaj i ryb.
2.1.1.2.3

Opis technik, metod i urządzeń

Suche lub mokre sortowanie lub przesiewanie polega na podzieleniu surowców i/lub
zawiesin na kategorie według kształtu, rozmiaru, wagi, wyglądu i koloru. Sortowanie
suche stosuje się przy produkcji słodu w celu wyselekcjonowania ziaren równej wielkości.
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Sortowanie mokre jest wykorzystywane w przypadku zawiesin, aby oddzielić ich
poszczególne części.
Sortowanie według rozmiaru oraz oczyszczanie surowców rolnych dzieli surowce stałe na
dwie lub więcej części. Sortowanie według rozmiaru jest szczególnie ważne dla tych
produktów przemysłu spożywczego, które muszą być chłodzone lub ogrzewane, ponieważ
duże różnice w wielkości mogą prowadzić do zbyt intensywnego lub niedostatecznego
przetworzenia produktu. Do tego rodzaju sortowania używa się różnych typów
przesiewaczy i sit o stałej lub zmiennej wielkości przesłon. Przesiewacze mogą być
stacjonarne, obrotowe lub wibracyjne. Sortowanie według kształtu może być wykonane
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sortownika taśmowego lub rolkowego. Sortowanie
według wagi jest bardzo dokładną metodą i dlatego stosuję się ją podczas sortowania
wartościowych produktów żywnościowych, np. do pociętego mięsa, jaj, owoców
tropikalnych i niektórych warzyw. Sortowanie według wyglądu służy do selekcji żywności
na podstawie długości, średnicy i wyglądu, czyli wad powierzchniowych i ułożenia
żywności na przenośniku. Sortowanie według koloru, które pozwala wyodrębnić wadliwe
surowce z odbarwieniami, może być stosowane z dużą częstotliwością przy użyciu
mikroprocesorowych sortowników koloru.
Sortowanie umożliwia również wstępne oddzielenie dodatkowych materiałów
niepożądanych, np. liści i kamieni, lub niewłaściwych surowców, takich jak niedojrzałe
lub zgniłe jagody. Dzięki temu zapewnione jest wyodrębnienie wyłącznie żywności dobrej
jakości i przekazanie jej do dalszego przetworzenia.
Klasyfikacja to ocena liczby cech żywności przeprowadzana w celu uzyskania informacji
o ich ogólnej jakości. Procedura ta jest zazwyczaj przeprowadzana przez wyszkolonych
operatorów. Na przykład, mięsa są badane przez inspektorów pod względem chorób,
rozłożenia tłuszczu, rozmiaru i kształtu tuszy. Inne oceniane produkty to ser i herbata. W
niektórych przypadkach, podział na klasy oparty jest na wynikach analiz laboratoryjnych.
W przemyśle winiarskim, ocena wiąże się z koniecznością klasyfikacji winogron
zebranych w zależności od ich stopnia dojrzałości, np. z punktu widzenia zawartości
cukru. Wiele cech nie może być zbadanych automatycznie, dlatego też zatrudnia się
wyszkolonych operatorów do jednoczesnej oceny poszczególnych cech tak, aby
wytworzyć produkt wysokiej jakości. Klasyfikacja jest znacznie droższa od sortowania ze
względu na wysokie koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu.
Obłuszczanie polega na usunięciu łusek z warzyw i łupin z ziaren kakao. Aby usunąć
łupinę z ziarna kakaowego, ziarna są najpierw rozłupywane przy użyciu regulowanych
wałków zębatych. Następnie odłamki łupin są systematycznie odsiewane. Każda partia
odłamków łupin jest poddawana działaniu strumienia powietrza, który oddziela lżejsze
kawałki łupin. Często, ten proces rozłupywania i przedmuchu określa się mianem
czyszczenia ziarna.
Metodę łuskania wykorzystuje się również w procesie kruszenia ziaren soi. Łuskanie
ziaren soi jest zawsze poprzedzone procesem ogrzewania, który usprawnia usuwanie łusek.
Sprawny proces łuskania warzyw zależy od grubości okrywy nasiennej i może być
przeprowadzany metodą mokrą lub suchą. Metoda mokra polega na moczeniu w wodzie
przez kilka godzin warzyw, które są następnie odcedzane, suszone, mielone, a nadmuch
powietrza pozwala usunąć ich okrywę nasienną. W metodzie suchej, olej miesza się z
nasionami, przepuszczając je przez rolki szmerglowe w celu przetarcia powierzchni. Jest to
powszechnie stosowana praktyka dla warzyw ze szczególnie twardą okrywą nasienną.
Usuwanie łodyg polega na pozbyciu się łodyg owoców i warzyw, np. winogron. Tę
technikę stosuje się przy produkcji wina.
Przycinanie stosuje się do usuwania niejadalnych części surowców lub części
wybrakowanych, lub też do przycięcia surowca do rozmiaru, który jest odpowiedni dla
dalszych etapów przetwórstwa. Przycinanie może być wykonane ręcznie lub przy pomocy
noży obrotowych.
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2.1.1.3
2.1.1.3.1

Obieranie (A.3)
Cel

Celem tego procesu jest usunięcie skórki z surowych owoców i warzyw. Zabieg ten
poprawia wygląd oraz smak produktu końcowego. Podczas obierania, straty powinny być
zminimalizowane poprzez usunięcie jak najmniejszych ilości owocu i pozostawienie
czystej obranej powierzchni.
2.1.1.3.2

Zastosowanie

Technikę obierania stosuje się na skalę przemysłową w przetwórstwie owoców, warzyw,
korzeni, bulw i ziemniaków.
2.1.1.3.3

Opis technik, metod i urządzeń

Pośród metod obierania można wyróżnić metody wykorzystujące parę, noże, procesy
ścierania, opalania i procesy chemiczne. Techniki te są opisane w Punktach 4.7.3.4 do
4.7.3.4.7 włącznie.
2.1.1.4
2.1.1.4.1

Mycie (A.4)
Cel

Ten dział dotyczy wyłącznie mycia surowców używanych w przemyśle spożywczym.
Czyszczenie urządzeń lub instalacji nie jest przedmiotem tej części dokumentu. Celem
mycia jest usunięcie i oddzielenie niechcianych elementów tak, aby powierzchnia
żywności była dostosowana do dalszego przetwórstwa. Niepożądane elementy mogą
zawierać zanieczyszczenia lub pozostałości skórki, solankę stosowaną w konserwacji,
fragmenty gleby, mikroorganizmy, pozostałości pestycydów i sole.
2.1.1.4.2

Zastosowanie

Mycie to pierwszy etap w procesie przetwórstwa roślin okopowych, ziemniaków, zbóż,
owoców i warzyw.
2.1.1.4.3

Opis technik, metod i urządzeń

Istnieje wiele rodzajów maszyn i urządzeń, które zostały przystosowane do mycia
surowców. Energiczne spryskiwanie wodą, zanurzenie przy pomocy szczotek lub
wstrząsanie i mieszanie to niektóre z metod mycia surowców. Czasami dodaje się też
substancje czyszczące. Zastosowanie ciepłej wody jest możliwe, jednak wiąże się to z
przyspieszeniem chemicznego i mikrobiologicznego psucia się surowców. Chyba, że
jednocześnie przeprowadzana jest ścisła kontrola czasu i procesu mycia.
Uwolniony brud zwykle bardzo różni się od produktu. W związku z tym, oddzielenie
zanieczyszczeń od produktu jest bardzo proste, np. przez sedymentację. Częściowo
przetworzone warzywa mogą być dostarczone do instalacji w silnych solankach. W takim
przypadku, nadmiar soli musi być usunięty poprzez płukanie pod bieżącą wodą.
2.1.1.5
2.1.1.5.1

Rozmrażanie (A.5)
Cel

Surowce, takie jak ryby i mięsa, dostarczane są w postaci zamrożonej. Zatem należy je
rozmrozić zanim zostaną poddane dalszemu przetwarzaniu. Rozmrażanie jest czasami
nazywane usuwaniem szronu. W niniejszym dokumencie, termin usuwanie szronu odnosi
się do usuwania szronu z wnętrz lodówek lub chłodni.
2.1.1.5.2

Zastosowanie

Przetwórstwo mrożonego mięsa i ryb jest powszechne, dlatego też technika rozmrażania
jest często stosowana w tych sektorach. Stosowana jest także w innych sektorach, takich
jak produkcja dań gotowych do spożycia.
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Opis technik, metod i urządzeń

2.1.1.5.3

Rozmrażanie w temperaturze otoczenia jest wolniejsze w porównaniu do rozmrażania z
wykorzystaniem wody lub gorącego powietrza. Może ono spowodować szybki rozwój
drobnoustrojów na powierzchni rozmrażanego produktu i utrudnić wchłanianie zwrotne
rozmrożonej wody. Prowadzi to do niepotrzebnej utraty odżywczych płynów.
Wykorzystanie energii mikrofalowej, która nie jest przewodzona przez warstwy
rozmrożonej żywności, usprawnia sam proces i jest nieszkodliwe.
Tradycyjne sposoby rozmrażania mięsa i ryb wykorzystują bieżącą wodę. W takim
przypadku, rozpakowane mięso lub ryby są całkowicie zanurzone w basenach z wodą.
Mięso i ryby mogą być rozmrożone pod wpływem powietrza w określonej temperaturze.
Rozmrażanie przez spryskiwanie bywa również stosowane. Procesy odsalania i
rozmrażania są przeprowadzane równocześnie.

2.1.2

Rozdrabnianie, mieszanie i formowanie (B)
Cięcie, krojenie, siekanie, mielenie, rozcieranie i prasowanie

2.1.2.1
(B.1)
2.1.2.1.1

Cel

Cięcie, krojenie, siekanie, mielenie, kruszenie, rozcieranie i prasowanie służą zmniejszaniu
wielkości surowca dla celów dalszego przetworzenia lub poprawy jakości żywności oraz
jej przydatności do bezpośredniego spożycia.
2.1.2.1.2

Zastosowanie

Czynności te są powszechnie stosowane w sektorze spożywczym. Na przykład,
wykorzystuje się je w przetwórstwie mięsa, ryb, serów, warzyw, owoców, ziemniaków i
różnych roślin uprawnych, np. buraków cukrowych.
2.1.2.1.3

Opis technik, metod i urządzeń

Dostępny jest szeroki wybór urządzeń przystosowanych do różnych rodzajów
przetwarzanego surowca. Urządzenia te mogą być obsługiwane automatycznie lub ręcznie
w zależności od skali operacji.
Duże i średniej wielkości surowce są rozdrabniane przez cięcie. W tym procesie używane
są zwykle noże, ostrza, tasaki i piły. Cięcie jest ważną operacją w przetwórstwie mięsa i
ryb. Cięcie mięsa po uboju pozwala na obróbkę i podział tusz oraz na usunięcie odpadów i
niepożądanych resztek. Wytyczne dla tego procesu ujęte są w dokumencie referencyjnym
BAT "Rzeźnie i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego". W zakładach mięsnych,
rozmiar tusz jest zmniejszany do wielkości sztuk mięsa gotowych do sprzedaży detalicznej
poprzez usunięcie kości, skóry i tłuszczu. Mięso przygotowywane do przetworzenia na
produkty, takie jak szynka, boczek lub kiełbasa, jest początkowo poddawane tym samym
operacjom co świeże mięso, a dopiero potem dalszym czynnościom w zakresie
przetwarzania. Są to: usuwanie kości, skóry, odtłuszczanie, krojenie, siekanie, mielenie i
emulgowanie. Urządzenia do cięcia stosowane w przetwórstwie mięsa wyposażone są w
zasilane elektrycznie tasaki, okrągłe lub proste piły do podziału tusz i piły taśmowe
używane do dalszego zmniejszania tusz. Wszystkie te urządzenia są sterowane
elektrycznie. Specjalne maszyny do usuwania skór są wykorzystywane do oddzielania
skóry i tłuszczu wieprzowego. Cięcie ziemniaków w produkcji chipsów ziemniaczanych
często wiąże się z wykorzystaniem urządzeń tnących napędzanych wodą, przy pomocy
których ziemniaki są przenoszone przez wodę z dużą prędkością nad ostrzami
zamontowanymi na stałe.
W procesie krojenia otrzymuje się części surowca o równej grubości. Urządzenia do
krojenia składają się z obrotowych lub posuwisto-zwrotnych ostrzy, które kroją żywność
kiedy ta przechodzi pod nimi. Czasem surowiec jest dociskany do ostrza przez siłę
odśrodkową. W innych przypadkach krojenia produktów mięsnych, surowiec przechodzi
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przez ostrze na wózku. Owoce twarde, takie jak jabłka, są jednocześnie krojone w plastry i
drylowane poprzez dociskanie do stacjonarnych noży wewnątrz cylindra. W przemyśle
cukrowniczym, buraki cukrowe są cięte w cienkie plastry zwane "krajanką buraczaną".
Mięso, owoce i warzywa mogą być również krojone w kostkę. Przy krojeniu w kostkę,
żywność jest najpierw krojona w plastry, a następnie w paski przy użyciu obracających się
ostrzy. Pasy są przekazywane do drugiego zestawu noży obrotowych, które zamontowane
są pod kątem prostym do pierwszego zestawu ostrzy i kroją paski w kostkę.
W procesie siekania surowce cięte są na małe cząstki. Siekanie na grubą masę jest
stosowane przy produkcji mięsa, owoców i warzyw. W procesie siekania, surowiec
umieszczany jest w bębnie obrotowym, a następnie siekany przez ostrza obracające się z
dużą prędkością. Ta technika zwana jest również siekaniem bębnowym. Często stosowana
w produkcji wędlin i podobnych produktów. Stopień rozdrabniania może być
zróżnicowany w zależności od prędkości noży i czasu cięcia. W skrajnych przypadkach
surowiec może być zredukowany do postaci emulsji jeżeli jest to wymagane.
Mielenie mięsa to proces rozdrabniania i homogenizacji mięsa. Stosuje się tutaj maszyny
do mielenia mięsa. Jest to rodzaj prasy śrubowej z płytami tnącymi lub nożami
obrotowymi zainstalowanymi przy części wylotowej urządzenia. Proces mielenia łączy w
sobie operacje cięcia i wytłaczania, w którym mięso przechodzi przez płytę z otworami.
Rozcieranie rozumiane jest jako rozdrabnianie i homogenizacja owoców i warzyw.
Przesuwająca się chropowata powierzchnia powoduje pęknięcia owoców lub warzyw, a
surowiec wyciskany jest przez otwory w postaci zhomogenizowanej masy. Najbardziej
popularne urządzenia do rozdrabniania to rozdrabniacze bębnowe i dyskowe. Czasami
proces rozdrabniania służy do ekstrakcji soku.
Prasowanie stosowane jest do ekstrakcji cieczy z części winogron, innych surowców lub
wytłoczyn winnych po maceracji. Prasa stosowana jest w produkcji wina, innych napojów
alkoholowych oraz soków owocowych i warzywnych.
Istnieją dwa główne rodzaje pras. Pneumatyczna prasa pozioma składa się z
napompowanych membran pneumatycznych umiejscowionych w centrum prasy. Jagody w
zbiorniku są powoli dociskane i puszczają sok znany jako moszcz w produkcji wina, cydru
i gruszecznika. Części stałe pozostają w prasie. W prasie hydraulicznej pionowej,
winogrona są umieszczone w koszu podczas prasowania. Taca pozioma prasuje winogrona
pionowo, a moszcz spływa przez otwory w koszu do zbiornika, do dalszego przetworzenia.
Winogrona pozostają w koszu. Istnieją również inne rodzaje pras, np. prasy taśmowe i
poziome.
2.1.2.2

Mieszanie, homogenizacja i emulgacja (lub konszowanie) (B.2)

2.1.2.2.1

Cel

Celem tej grupy czynności jest uzyskanie jednolitej mieszaniny dwóch lub więcej
komponentów lub uzyskanie równomiernego rozkładu wielkości cząstek w surowcu
żywnościowym, co jednocześnie może wpływać na poprawę właściwości i jakości
żywności.
2.1.2.2.2

Zastosowanie

Operacje te są powszechnie stosowane w niemal wszystkich sektorach przemysłu
spożywczego.
2.1.2.2.3

Opis technik, metod i urządzeń

Mieszanie jest to proces łączenia różnych surowców. Przestrzenne rozłożenie
poszczególnych składników jest zmniejszone tak, aby osiągnąć określony stopień
jednorodności. W sektorze spożywczym można wyróżnić wiele operacji mieszania.
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Mieszanie substancji stałych z substancjami stałymi ma miejsce, np. w produkcji pasz,
mieszanek herbaty i kawy, suszonych zup, ciast, budyniów, lodów i mieszanek słodu.
Powszechnie stosowane urządzenia mieszające to: bębny obrotowe, obrotowe mieszarki,
mieszalniki łopatkowe i wstęgowe, mieszalniki śrubowe w cylindrycznych lub stożkowych
naczyniach oraz mieszalniki śrubowe o zmiennej prędkości obrotowej. Integralną częścią
procesu odzyskiwania pyłów pochodzących z powietrza jest zastosowanie odpylaczy
cyklonowych. Odzyskany surowiec jest następnie ponownie przetworzony.
Mieszanie substancji stałych i cieczy odbywa się np. podczas produkcji konserw i
przetworów mlecznych. Tego typu operacje mieszania są także stosowane do produkcji
czekolady i słodyczy, w której mieszane składniki mają mniej lub bardziej płynną postać, a
następnie utwardzane są w procesie chłodzenia. Maszyny do wyrabiania ciasta znajdują
swoje zastosowanie w procesie mieszania substancji kleistych. Dla mieszanek o niskiej
lepkości stosuje się różne rodzaje mieszadeł, wirników i mieszalników.
Mieszanie cieczy z cieczą odbywa się np. podczas produkcji emulsji, takich jak majonez,
margaryna i mieszanek roztworów. Ten typ mieszania wykorzystuje się także do łączenia
ze sobą różnych win i wód mineralnych lub dodatków czy innych dodatkowych
składników. Stosuje się różne rodzaje mieszadeł, wirników i mieszalników.
Mieszanie cieczy z gazem odbywa się np. podczas produkcji lodów, bitej śmietany i
niektórych słodyczy. Podczas suszenia rozpyłowego, w fazie ciekłej, mieszanie ma
miejsce w strumieniu gazu. Do produkcji małych kropelek cieczy, które następnie
wchodzą w kontakt ze strumieniem gazu, wykorzystuje się atomizery. Przy produkcji
lodów, bitej śmietany lub pianki, małe pęcherzyki gazu wprowadzane są do cieczy.
Homogenizacja ma na celu uzyskanie jeszcze bardziej równomiernej wielkości cząstek
lub bardziej jednolitej mieszanki surowców. Homogenizacja stosowana jest w produkcji
mleka pełnotłustego w celu zmniejszenia wielkości kuleczek tłuszczu tak, aby pozostały
równo rozdzielone w mleku, uniemożliwiając w ten sposób oddzielenie się tłuszczu i
powstawanie śmietany. Ciecz, czyli mleko, zostaje wyciśnięta pod wpływem wysokiego
ciśnienia, 200 do 300 bar, przez mały otwór.
Konszowanie to specjalna metoda wyrabiania stosowana w przemyśle czekoladowym.
Stopiona masa czekoladowa jest umieszczana w specjalnym naczyniu w kształcie koryta i
jest wyrabiana powoli, tam i z powrotem, przy pomocy granitowego wałka. Celem
konszowania jest zmniejszenie lepkości masy oraz poprawa smaku i tekstury.
2.1.2.3
2.1.2.3.1

Mielenie i kruszenie (B.3)
Cel

Proces mielenia służy do rozdrabniania stałych surowców suchych. Poprawia jakość
jedzenia i/lub zwiększa przydatność surowca w dalszych etapach przetwórstwa. Jest to
główny proces stosowany w przemyśle zbożowym i w produkcji pasz dla zwierząt.
Znajduje on swoje zastosowanie także w procesie rozdrabniania trzciny cukrowej i przy
usprawnieniu ekstrakcji cukru w zakładach produkcji cukru i rumu. Kruszenie przyspiesza
pękanie skóry jagód i winogron tak, aby uwolnić moszcz.
2.1.2.3.2

Zastosowanie

Mielenie jest stosowane w przetwórstwie suchych surowców stałych, np. w mieleniu mąki,
pasz dla zwierząt, kaszy manny, przy warzeniu piwa, oraz w sektorze cukrowniczym i
mleczarskim. Kruszenie jest nieodzownym elementem procesu rozmnażania drożdży, a
także konieczne jest do przeprowadzenia tradycyjnych procesów maceracji przed
działaniem prasy, np. w winiarstwie.
2.1.2.3.3

Opis technik przetwórstwa, metod i urządzeń

Dla różnych rodzajów żywności stosuje się cały szereg technik mielenia oraz
odpowiednich urządzeń . Mielenie może odbywać się na mokro lub sucho. Po zmieleniu
na mokro otrzymuje się mniejsze cząstki . Technika sucha często połączona jest z
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przesiewaniem lub segregacją przy użyciu powietrza, czego wynikiem są ułamkowe
wielkości cząstek. Systemy zmniejszania zanieczyszczeń, takie jak zastosowanie
odpylaczy cyklonowych w procesie odzyskiwania pyłów pochodzących z powietrza,
stanowią integralną część tego procesu. Odzyskany surowiec jest następnie ponownie
przetwarzany.
Powszechnie stosowane młyny w sektorze spożywczym to młyny młotkowe, kulowe,
młyny walcowe i tarczowe. Młyn młotkowy składa się z poziomych i pionowych komór
cylindrycznych pokrytych stalową płytą rozdrabniającą i zawiera wirnik o dużej prędkości
wyposażony w młoty na całej swojej długości. Surowiec rozdzielany jest siłą uderzenia,
gdy młoty przesuwają go po płycie rozdrabniającej. Młyn kulowy składa się z powoli
obracającego się poziomego cylindra ze stali, który do połowy wypełniają kulki stalowe o
średnicy 2,5 do 15 cm. Ostateczna wielkości cząstek zależy od prędkości obrotowej i
wielkości kulek. Młyn walcowy składa się z dwóch lub więcej stalowych walców
obracających się w swoim kierunku, które przeciskają cząstki surowca przez przestrzeń
pomiędzy walcami. Przestrzeń ta określana jest jako szczelina. Rozmiar szczeliny może
być dostosowany do różnych rodzajów surowców żywnościowych. Młyn tarczowy składa
się z pojedynczej tarczy obrotowej umieszczonej w stałej obudowie lub z dwóch
przeciwbieżnych tarcz obrotowych. Surowce przechodzą przez regulowaną szczelinę
między tarczą a obudową lub przez szczelinę pomiędzy tarczami. Młyny tarczowe
wyposażone są w zazębiające się bolce przymocowane do tarcz i obudowy. Poprawia to
skuteczność procesu mielenia.
2.1.2.4

Formowanie i ekstrudowanie (B.4)

2.1.2.4.1

Cel

Technika formowania i wytłaczania wykorzystywana jest do osiągnięcia określonego
kształtu surowców stałych.
2.1.2.4.2

Zastosowanie

Formowanie jest czynnością powszechnie stosowaną w produkcji czekolady, chleba,
ciastek, wyrobów cukierniczych i ciast. Stanowi również ważny krok w procesie produkcji
sera. Technika wytłaczania jest stosowana w produkcji wędlin, wyrobów cukierniczych
oraz skrobiowej żywności typu "snack food".
2.1.2.4.3

Opis technik, metod i urządzeń

W procesie formowania wykorzystywany jest surowiec o lepkiej konsystencji, który
wprowadza się do odpowiedniej formy. W trakcie procesu formowania, surowiec staje się
jędrniejszy i utwardza się do tego stopnia, że uzyskuje stały kształt.
Wytłaczanie jest ciągłym procesem kształtowania. Surowiec jest wyrabiany w warunkach
wysokiego ciśnienia i wyciskany przez otwory o pożądanym kształcie. W wytłaczarkach
do gotowania, surowiec również poddany jest obróbce cieplnej lub jest gotowany w celu
rozpuszczenia skrobi. Wytłaczarki zawierają jedną lub dwie śruby. Obracające się śruby
transportują i mieszają surowiec jednocześnie wytwarzając wysokie ciśnienie.

2.1.3
2.1.3.1
2.1.1.3.1

Techniki separacji (C)
Ekstrakcja (C.1)
Cel

Celem ekstrakcji jest odzyskanie cennych rozpuszczalnych składników z surowców
głównie poprzez rozpuszczenie ich w ciekłym rozpuszczalniku, tak aby ich komponenty
mogły zostać rozdzielone, a później odzyskane z cieczy. Nie zawsze głównym celem jest
odzyskanie z surowca jednego związku w czystej postaci. Czasami ekstrakcja ma na celu
oddzielenie wszystkich związków rozpuszczalnych od pozostałości. Przykładem tutaj jest
ekstrakcja kawy.
Przemysł spożywczy

2.1.3.1.2

Zastosowanie

Ekstrakcja jest powszechnie stosowana w sektorze spożywczym. Na przykład w ekstrakcji
cukru z buraków cukrowych lub trzciny cukrowej, oleju z nasion roślin oleistych oraz
oliwy z pierwszego tłoczenia, ekstrakcji kawy z ziaren kawy, kofeiny z ziaren kawy i
różnych innych związków, takich jak białka, pektyny, witaminy, barwniki, olejki
eteryczne, związki aromatyzowane i związki smakowe z wielu różnych surowców.
Opis technik, metod i urządzeń

2.1.3.1.3

Ekstrakcja odbywa się zgodnie z zasadą, że składniki rozpuszczalne mogą być oddzielone
od nierozpuszczalnych lub mniej rozpuszczalnych składników poprzez rozpuszczenie ich
w odpowiednim rozpuszczalniku. Surowce podlegające ekstrakcji mogą zawierać
składniki stałe, składniki stałe i ich związki lub składniki stałe i ciecze. Ekstrakcja
składników stałych lub ciekłych nazywana jest czasem ługowaniem. Gdy składnik
rozpuszczalny znajduje się w cieczy, można go odzyskać dzięki ekstrakcji. Za ekstrakt
uważa się produkt lub półprodukt, a pozostałości to odpady lub produkty uboczne.
Wydajność procesu ekstrakcji zależy od selektywności rozpuszczalnika. Najpopularniejsze
rozpuszczalniki zawierają wodę, rozpuszczalniki organiczne, takie jak heksan, chlorek
metylenu, octan etylu i alkohol. Nadkrytyczny CO2 wykorzystywany jest w ekstrakcji
kawy.
Surowce są zazwyczaj wcześniej przetworzone w celu zapewnienia skutecznego
pozyskania pożądanych związków. Na przykład buraki cukrowe i trzcina cukrowa są cięte
na cienkie plasterki, orzechy i nasiona są mielone lub przetwarzane na płatki, ziarna kawy
są prażone i mielone, a liście herbaty są suszone i rozdrabniane.
Najprostszą metodą ekstrakcji jest powtórna ekstrakcja z użyciem świeżego
rozpuszczalnika zwana ekstrakcją bocznego przepływu. Jednak metoda ta jest rzadko
stosowana z powodu kosztów zakupu rozpuszczalnika. Co więcej, w metodzie tej
otrzymuje się ekstrakt o bardzo niskim stężeniu. Najczęściej stosowana metoda ekstrakcji
to ekstrakcja przeciwprądowa. Ma ona swoje zastosowanie zarówno w procesach ciągłych
i realizowanych w partiach. Ekstrakcja przeciwprądowa w procesach realizowanych w
partiach jest zazwyczaj wykorzystywana do przetwarzania niewielkiej ilości surowców. W
ekstrakcji ciągłej składniki stałe i rozpuszczalnik przepływają przeciwprądowo.
Trudnością w ekstrakcji jest odzyskiwanie ekstrahowanego składnika z rozpuszczalnika.
Odbywa się to poprzez odparowanie, krystalizację, destylację lub przy pomocy pary
wodnej.
Z reguły, stosowane są różne metody transportu surowców i przepływów cieczy.
Najczęściej stosowane systemy transportu to: perforowane tace połączone z przenośnikiem
ciągłym lub z taśmą połączoną w pętlę, które przesuwają się poziomo lub pionowo;
przenośniki ślimakowe, które transportują surowce stałe w przepływie przeciwprądowym
pionowo lub w górę z pewnym nachyleniem. Śruby są perforowane, dzięki czemu
możliwy jest jednostajny przepływ cieczy. Stosuje się także ciągłe, perforowane taśmy, na
których surowiec stały spryskiwany jest rozpuszczalnikiem dostarczanym z pomp.
2.1.3.2
2.1.3.2.1

Dejonizacja (C.2)
Cel

Dejonizacja lub wymiana jonowa służy do usuwania niechcianych związków organicznych
lub nieorganicznych z wody i produktów żywnościowych. Zobacz też elektrodializa w
Punkcie 2.1.3.6.
2.1.3.2.2

Zastosowanie

Dejonizacja stosowana jest w przemyśle mleczarskim, w przetwórstwie serwatki. Aby móc
wykorzystać serwatkę w żywności dla dorosłych i niemowląt, wymagany jest niski poziom
Przemysł spożywczy

składników mineralnych. Dejonizację stosuje się w sektorze spożywczym do uzdatniania
wody zasilającej w kotle parowym, do wytwarzania energii oraz do produkcji
dejonizowanej wody przemysłowej. Dzięki dejonizacji usuwa się także drobne
zjonizowane substancje organiczne.
2.1.3.2.3

Opis technik, metod i urządzeń

Dejonizacja zwykle odbywa się poprzez przesuwanie produktu przez kolumnę zawierającą
perełki jonowymiennej żywicy. Perełki te zawierają dużą liczbę aktywnych stref, które są
w stanie utrzymać szeroką gamę metali, nieorganicznych zjonizowanych molekuł
niemetali oraz zjonizowanych związków organicznych. Kolumny działają okresowo i
muszą być regenerowane, gdy perełki są zużyte lub nasycone. Proces ten przeprowadza się
zwykle przez zastosowanie różnych substancji chemicznych, które usuwają
zanieczyszczenia i regenerują strefy aktywne.
2.1.3.3
2.1.3.3.1

Klarowanie (C.3)
Cel

Klarowanie to proces filtrowania cieczy polegający na usuwaniu z nich mętnej zawiesiny.
2.1.3.3.2

Zastosowanie

Produkcja win musujących oraz piwa.
2.1.3.3.3

Opis technik, metod i urządzeń

Po wprowadzeniu środka klarującego, maleńkie cząsteczki mętnej zawiesiny są wytrącane
z roztworu. Są to cząsteczki białka, polisacharydów, polifenoli oraz związki żelaza i
miedzi. Proces klarowania zachodzi, gdy ładunki elektryczne pomiędzy środkiem
klarującym a cząsteczkami mają przeciwne wartości. Oznacza to, że należy starannie
wybrać środki klarujące w zależności od oczekiwanego efektu. Rodzaj i dawka środka
klarującego określane są przez badania laboratoryjne. Ponadto, niektóre inne procesy mogą
być zaklasyfikowane jako procesy klarujące z technicznego punktu widzenia. Mowa tutaj
o eliminacji żelaza z zastosowaniem żelazocyjanku potasu.
Stosowane środki klarujące dzielą się na dwie główne grupy: organiczne i mineralne.
Niektóre organiczne środki klarujące to żelatyna, klej rybi, albuminy jaj, albuminy krwi,
kwas alginowy, kazeiny i kazeiniany. Niektóre mineralne środki klarujące to bentonity, żel
krzemionkowy i taniny enologiczne.
2.1.3.4
2.1.3.4.1

Odwirowywanie i sedymentacja (C.4)
Cel

Odwirowywanie i sedymentacja stosowane są w przetwórstwie produktów płynnych do
oddzielenia niemieszalnych cieczy od ciał stałych. Oddzielanie odbywa się z użyciem siły
odśrodkowej lub grawitacji.
2.1.3.4.2

Zastosowanie

Najczęściej wykorzystuje się je w procesie klarowania mleka, odtłuszczania mleka i
serwatki, w procesie zagęszczania śmietany, w produkcji kazeiny i w procesie jej
odzyskiwania, w serowarstwie, oraz w przetwórstwie laktozy i białka serwatki. Czynności
te znajdują również zastosowanie w technologii produkcji napojów, soków owocowych i
warzywnych, kawy, herbaty, piwa, wina, mleka sojowego, przetwórstwa i odzyskiwania
olejów i tłuszczy, w produkcji masła kakaowego, w produkcji cukru i technologii
oczyszczania ścieków.
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2.1.3.4.3

Opis technik, metod i urządzeń

Gdy różnice w gęstości są duże, a czas nie jest czynnikiem ograniczającym, stosuje się siłę
grawitacji. Jest to proces sedymentacji przeprowadzany partiami lub non stop. Proces
przeprowadzany partiami zachodzi w naczyniu zawierającym cząsteczki stałe w dyspersji
o większej gęstości niż ciecz. Po pewnym czasie, cięższe cząsteczki opadają na dno
naczynia. Jeśli wysokość naczynia jest zmniejszona, a powierzchnia zwiększona, czas
sedymentacji może być skrócony. W procesie ciągłym, płyn zawierający zawiesinę
cząsteczek wprowadzany jest na końcu procesu i prowadzi do zwiększenia ilości cieczy.
Pojemność sedymentacyjna naczynia może być zwiększona poprzez montaż poziomej lub
nachylonej przegrody.
Dzięki procesowi wirowania rozdziela się mieszaniny w dwóch lub więcej etapach.
Jednym z tych etapów jest faza ciągła. Wyróżnia się dwie główne metody działania
wirówek. Systemy ciągłe i systemy uwzględniające przerwy na czyszczenie. W systemach
ciągłych, osad może być odprowadzany w trakcie procesu. Proces separacji zachodzi
dzięki różnicy w gęstości cieczy między poszczególnymi fazami wirowania. Użycie siły
odśrodkowej przyspiesza proces separacji. Niezbędne siły odśrodkowe są generowane w
wyniku rotacji surowca. Wielkość generowanej siły zależy od prędkości i promienia
obrotu. W przetwórstwie surowego mleka, proces odtłuszczania mleka jest fazą ciągłą,
proces tłuszczowy jest fazą nieciągłą, która zawiera kuleczki tłuszczu o średnicy kilku
mikronów. Trzecia faza natomiast składa się z cząstek stałych. W produkcji piwa, proces
klarowania gorącej brzeczki jest stosowany w celu usunięcia gorących cząsteczek osadów
brzeczki tak, aby uzyskać czystą brzeczkę. Powszechnie używane urządzenia do
klarowania brzeczki to hydrocyklony, gdzie cząsteczki osadowe brzeczki są oddzielane na
skutek stycznego dopływu.
Wirówki dzielą się na cztery grupy:
•
•
•
•

cylindryczne i talerzowe
bębnowe i dyszowe lub z zaworem spustowym
z przenośnikiem bębnowym, tłokowym lub koszem
hydrocyklony lub kadzie wirowe typu "whirlpool".

Wirówki cylindryczne zbudowane są z pionowego cylindra, który obraca się z prędkością
15000 do 50000 obrotów na minutę. Umieszczony jest on wewnątrz obudowy. Ten typ
wirówek stosuje się do oddzielania niemieszalnych cieczy, np. oleju roślinnego i wody lub
ciał stałych od cieczy. Dwa składniki rozdzielane są na pierścieniowe warstwy, gdzie
gęstsza ciecz lub ciała stałe przesuwają się bliżej ścian bębna. Warstwy cieczy są następnie
odprowadzane oddzielnie. Wirówki talerzowe są częściej stosowane w sektorze
spożywczym. Proces rozdzielania jest dokładniejszy ze względu na tworzenie się
cieńszych warstw cieczy. Wirówki cylindryczne zbudowane są z odwróconego stożka lub
talerzy, dzięki czemu przed osiągnięciem separacji ciecze pokonują krótką drogę. Wirówki
te działają z prędkością 2000 do 7000 obr / min. Ich pojemność wynosi 150000 l / h.
Wirówki talerzowe służą do oddzielania śmietany od mleka, klarowania olejów.
Wykorzystywane są w procesach ekstrahowania kawy i soków lub separacji skrobi i
zawiesiny.
Wirówka bębnowa jest najprostszym urządzeniem do wirowania cieczy i ciał stałych.
Szczególnie przydatna jest w przypadkach, gdy małe ilości cząsteczek stałych muszą być
usunięte z dużych ilości płynów. Urządzenie to składa się z obrotowych bębnów
cylindrycznych. Płyn jest wprowadzany do bębna. Ciała stałe osiadają na jego ścianach,
podczas gdy ciecz wycieka przez górny otwór bębna. Usuwanie placka filtracyjnego może
się odbyć bez zatrzymywania wirówki. Płyny zawierające wyższe poziomy ciał stałych,
tzn.> 3% w/w, można rozdzielić za pomocą wirówek dyszowych lub z zaworem
spustowym. Są to zmodyfikowane wirówki talerzowe z podwójnym bębnem stożkowym,
który umożliwia natychmiastowe usunięcie ciał stałych. Wirówki tego typu są stosowane
w przetwórstwie olejów, soków, piwa i skrobi w celu odzyskania cząstek stałych, np.
komórek drożdżowych. Ich pojemność to 300000 l/h. Szczególnym rodzajem procesu
wirowania jest baktofuga. Jest to szybki proces oddzielania bakterii i zarodników z mleka.
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Wirówki z przenośnikiem bębnowym, tłokowym lub z dekanterem czy koszem są
stosowane w przetwórstwie pasz zawierających duże ilości ciał stałych lub osadów. Są one
używane do odzyskiwania białka zwierzęcego, np. wytrącania kazeiny z mleka
odtłuszczonego lub odzyskiwania białka roślinnego. Stosuje się je w separacji kawy, kakao
i zawiesin herbacianych, oraz do usuwania osadu z olejów. W wirówkach z przenośnikiem
bębnowym, bęben obraca się z prędkością 25 obr/min szybciej w porównaniu do
przenośnika ślimakowego. Powoduje to przesuwanie się ciał stałych na jeden koniec
wirówki, podczas gdy płyn przechodzi na jej drugą część o większej średnicy. Wirówki z
tłokowym przenośnikiem używane są do oddzielania kruchych ciał stałych, np. kryształów
z roztworu.
Materiał wprowadzany jest do kosza obrotowego przez lej, który obraca się z tą samą
prędkością. Dzięki temu roztwór dostaje się szybciej do bębna, a tym samym zmniejsza się
moc sił ścinających. Płyn przechodzi przez perforacje w ścianie pojemnika. Gotowa
warstwa ciał stałych przepychana jest przez ramię tłoka. Wirówki z koszykiem
wyposażone są w perforowany kosz pokryty środkiem filtrującym, który obraca się z
prędkością 2000 obr / min. Separacja odbywa się w cyklach, które trwają od 5 do 30
minut. W trzech etapach cyklu, ciecz jest najpierw wprowadzana do wolno obracającego
się bębna, następnie zwiększa się jego prędkość i zachodzi proces separacji. Na końcu
zmniejsza się prędkość obrotów bębna i usuwa placek filtracyjny przez podstawę. Ich
pojemność może osiągać do 90000 l/h.
Hydrocyklon zbudowany jest z konstrukcji stożkowej kończącej się konstrukcją
cylindryczną. Hydrocyklon wyposażony jest w styczny wlot oraz płytę zamykającą z
osiowo zamontowaną dyszą przelewową lub pompą wirową. Część stożkowa zakończona
jest okrągłym otworem. Zawiesina przepychana jest pod wpływem ciśnienia przez styczny
wlot, co powoduje silny ruch wirujący. Część zawiesiny zawierająca cząstki lżejsze
odprowadzana jest przez dyszę przelewową. Osad i cząstki stałe odprowadzane są przez
otwór dolny.
2.1.3.5
2.1.3.5.1

Filtracja (C.5)
Cel

Filtracja polega na oddzieleniu cząstek stałych od zawiesiny w cieczy za pomocą tworzyw
porowatych, przesiewaczy lub tkanin filtrujących, które zatrzymują substancje stałe
pozwalając na przepływ cieczy. Filtracja powietrza omówiona jest w Punktach 4.4.3.7.1,
4.4.3.7.2 i 4.4.3.7.3.
2.1.3.5.2

Zastosowanie

Filtracja jest stosowana w sektorze spożywczym do klarowania produktów płynnych
poprzez usunięcie niewielkich ilości cząstek stałych, aby następnie odzyskać filtrat, np. w
przetwórstwie wina, piwa, syropów i olejów. Proces pozwala również oddzielić ciecz od
dużej ilości cząstek stałych, aby uzyskać filtrat i/lub placek filtracyjny, np. w
przetwórstwie soków owocowych lub piwa.
2.1.3.5.3

Opis technik, metod i urządzeń

Wyróżnia się filtrację ciśnieniową, czyli wykorzystanie ciśnienia w procesie filtracji
zawiesiny lub filtrację próżniową, czyli zastosowanie procesów próżniowych do filtracji
zawiesiny.
Istnieją dwa rodzaje filtracji ciśnieniowej: z zastosowaniem prasy filtracyjnej ramowej lub
filtrów płytkowych.
Filtry płytowe i prasa filtracyjna składają się z arkuszy filtrów i ram ułożonych na
przemian wspartych na parze szyn. Puste ramy oddzielone są od arkuszy tkaniną filtrującą.
Zawiesina pompowana jest przez otwór w każdej ramie, filtrat przechodzi przez tkaninę i
spływa wypustkami na powierzchnię arkuszy, a następnie jest odsączany kanałem
wylotowym w podstawie każdego arkusza. Filtr działa pod ciśnieniem od 250 do 800 kPa.
Przemysł spożywczy

Prasa filtracyjna działa okresowo. Optymalny czas cyklu zależy od odporności placka
filtracyjnego i czasu potrzebnego na demontaż i ponowny montaż prasy. Filtracja przy
pomocy prasy stosowana jest w przypadkach, gdy demontaż, opróżnianie i ponowny
montaż prasy odbywa się w sposób półautomatyczny. Czasami zastosowanie filtrujących
substancji pomocniczych, takich jak ziemia okrzemkowa lub perlit poprzedza proces
filtracji w celu jego udoskonalenia. Urządzenia filtrujące są niezawodne i łatwe w
utrzymaniu. Stosuje się je powszechnie, szczególnie do produkcji soku jabłkowego i cydru
oraz w rafinacji olejów jadalnych. Specjalnym rodzajem prasy filtrującej ramowej jest
prasa filtrująca membranowa. Membrana jest zamontowana na arkuszu filtra, na którą
oddziałuje powietrze lub woda pod ciśnieniem. Ze względu na większy nacisk wywierany
na arkusz filtracyjny, do 20 bar, odzyskuje się więcej cieczy, a tym samym placek
filtracyjny jest bardziej suchy.
Potrzeba zwiększenia mocy produkcyjnych doprowadziła do wprowadzenia filtrów
płytowych, które składają się z płytek. Płytki pokryte są tworzywem filtrującym i wsparte
na pustej ramie, która stanowi kanał wylotowy dla filtratu. Płytki można ustawiać poziomo
lub pionowo. Zawiesina jest wpompowywana pod ciśnieniem około 400 kPa. Po
zakończeniu filtracji, suche pozostałości są wydmuchiwane lub wypłukiwane z płytek.
Filtry próżniowe są zazwyczaj stosowane w filtracji ciągłej. Zawiesina jest zasysana przez
płytkę lub tkaninę filtracyjną, a cząstki stałe osadzają się na tkaninie. Różnica ciśnień w
dolnej części filtra płytkowego jest zwykle ograniczona do 100 kPa z powodu kosztów
wytwarzania próżni. Czasami zastosowanie filtrujących substancji pomocniczych
poprzedza proces filtracji w celu jego udoskonalenia. W tych przypadkach, używa się noża
do zeskrobywania pozostałości cząstek stałych. Dwa najpopularniejsze typy filtrów
próżniowych to obrotowe filtry bębnowe i obrotowe filtry tarczowe.
Obrotowe filtry bębnowe składają się z powoli obracających się cylindrów podzielonych
na komory, które są pokryte tkaniną filtracyjną i podłączone do centralnej pompy
próżniowej. W trakcie rotacji, bęben zanurzany jest w zawiesinie. Filtrat przepływa przez
tkaninę filtrującą w komorze zanurzenia. Po zakończeniu kąpieli, ciecz jest odsysana z
placka filtracyjnego i oczyszczana. Przy dalszych obrotach bębna, próżnia jest usuwana z
komory, a placek filtracyjny odchodzi od tkaniny dzięki zastosowaniu sprężonego
powietrza i następnie zdejmowany jest skrobaczką. Ta sama procedura ma miejsce w
odniesieniu do każdej komory w kolejnym cyklu.
Obrotowe filtry tarczowe składają się z szeregu pionowych tarcz, które powoli obracają się
w kąpieli roztworu, w cyklu podobnym do filtrów bębnowych. Każda tarcza podzielona
jest na segmenty, a każdy segment posiada wylot do części centralnej filtra. Tarcze są
wyposażone w skrobaczki do ciągłego usuwania stałych pozostałości.
2.1.3.6
2.1.3.6.1

Separacja membranowa (C.6)
Cel

Separacja membranowa selektywnie usuwa wodę, substancje rozpuszczalne i / lub
zawiesiny z roztworu za pomocą półprzepuszczalnych membran. Jest uważana za technikę
frakcjonowania.
2.1.3.6.2

Zastosowanie

Separację membranową stosuje się do zagęszczania cieczy, np. serwatką serową, do
usuwania soli z wody lub serwatki, do frakcjonowania serwatki, i uzdatniania wody.
2.1.3.6.3

Opis technik, metod i urządzeń

Istnieją dwie techniki separacji membranowej stosowane w sektorze spożywczym,
separacja membranowa i elektrodializa.
Separacja membranowa polega na filtracji ciśnieniowej, w której roztwór przeciskany jest
przez porowatą membranę. Niektóre z rozpuszczonych substancji stałych są
zatrzymywane, ponieważ ich rozmiar molekularny jest zbyt duży, aby przedostać się przez
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membranę. Wielkość zależy od rodzaju zastosowanej membrany. Frakcjonowanie
zawiesiny odbywa się w momencie, gdy niektóre cząsteczki zbierają się na górnej części
membrany. Proces ten określa się jako koncentrację lub retencję. Mniejsze cząsteczki
przechodzą przez membranę do zawiesiny.
Różne techniki separacji membranowej charakteryzuje się na podstawie wielkości porów
membrany. Mikrofiltracja w przepływie krzyżowym (CMF) może być stosowana do
usuwania bakterii z odtłuszczonego mleka, lub do frakcjonowania mleka odtłuszczonego
w retentant bogaty w kazeiny i surowicy mleka pozbawionego kazeiny. Wielkość porów
membrany wynosi od około 0,1 do 5 nm. Ultrafiltracja (UF) stosowana jest zarówno w
przetwórstwie odtłuszczonego mleka i serwatki, oraz w zagęszczaniu poszczególnych
składników białka. Wielkość porów membrany wynosi od około 10 do 100 nm.
Nanofiltracja (NF) membranowa ma selektywną przepuszczalność membran dla
składników mineralnych oraz niektórych małych cząsteczek organicznych i
nieorganicznych. Jest stosowana głównie do zagęszczania i częściowej demineralizacji
(usuwanie soli) serwatki. Wielkości porów membrany wynoszą od około 1 do 10 nm.
Filtracja odwrotnej osmozy (RO) wykorzystuje membrany przepuszczalne dla wody, ale
nie dla składników mineralnych. Dlatego też, stosuje się ją do odwadniania; zagęszczania
serwatki lub mleka odtłuszczonego; lub do czyszczenia membran NF lub odpływu
kondensatu z parownika, a także w procesie uzdatniania wody, np. zmiękczania i usuwania
soli. Wielkość porów membrany wynosi od około 0,1 do 1 nm.
Elektrodializa to separacja membranowa przeprowadzana przy zastosowaniu potencjału
elektrycznego. Jony o niskiej masie cząsteczkowej migrują do pola elektrycznego przez
kationowe lub anionowe membrany. Membrany te są ułożone na przemian między
katodami i anodami w formie stosu. Jest ona głównie stosowana w przemyśle mleczarskim
do usuwania soli z serwatki.
2.1.3.7
2.1.3.7.1

Krystalizacja (C.7)
Cel

Celem krystalizacji jest oddzielenie substancji rozpuszczonej od rozpuszczalnika.
2.1.3.7.2

Zastosowanie

Krystalizacja ma zastosowanie w przemyśle mleczarskim w produkcji laktozy z serwatki
serowej lub kazeinowej, a także w przemyśle cukrowniczym. Jest również stosowana w
przemyśle olejów jadalnych w procesie modyfikowania właściwości olejów i tłuszczów
jadalnych. W tym przypadku krystalizacja jest także nazywana frakcjonowaniem.
2.1.3.7.3

Opis techniki, metody i urządzenia

Krystalizacja to wytrącanie stałych kryształów z roztworu. Kryształy krzepną przyjmując
określoną formę geometryczną. Kryształy tworzą się w wyniku wprowadzenia jądra do
przesyconego roztworu. Wszelkie zanieczyszczenia w cieczy nie wnikają w strukturę siatki
pożądanego kryształu. W związku z tym, krystalizacja jest również procesem
oczyszczania.
2.1.3.8
2.1.3.8.1

Usuwanie wolnych
neutralizację (C.8)

kwasów

tłuszczowych

(FFA)

przez

Cel

Celem procesu neutralizacji chemicznej jest usunięcie FFA i fosfolipidów (opcja) z olejów
roślinnych, przy użyciu żrących kwasów i kwasu fosforowego lub, w niektórych
przypadkach, kwasu cytrynowego.
2.1.3.8.2

Zastosowanie

Neutralizacja chemiczna jest stosowana w procesach rafinacji olejów roślinnych, takich
jak olej sojowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, a także olejów i tłuszczów
zwierzęcych, takich jak łój lub olej rybi.
Przemysł spożywczy

2.1.3.8.3

Opis technik, metod i urządzeń

Olej jest podgrzewany za pomocą pary. Następnie, miesza się go z kwasem fosforowym
lub kwasem cytrynowym w celu zwiększenia rozpuszczalności fosfatydu w wodzie.
Zakwaszony olej, o zawartości oleju surowego w ilości od 0,5 do 6%, jest mieszany z
roztworem ługu sodowego (nie kwaśnego!), który neutralizuje zarówno FFA, jak i kwas
fosforowy lub cytrynowy, i dodatkowo zwiększa rozpuszczalność fosfatydu w wodzie.
Wodna mieszanina mydeł i fosfatydu, zwana jako sopstok, jest oddzielana od oleju
poprzez wirowanie. Olej miesza się z wodą, aby zmyć resztki mydeł. Ponownie wodę
usuwa się z oleju za pomocą wirowania. Olej rafinowany przy użyciu ługu sodowego
suszony jest w warunkach próżniowych, a następnie pompowywany do zbiornika
magazynującego. Proces ten jest zazwyczaj prowadzony w sposób ciągły, jak pokazano na
Rys. 2.1, ale może być także częściowy lub przeprowadzany partiami, przy zastosowaniu
długiego mieszania i urządzeń do sedymentacji.

Rys. 2.1: Schemat przepływu ciągłej neutralizacji olejów i tłuszczów
[87, Ullmann,2001]

Wodna mieszanina mydeł i tłuszczów z rafinacji oleju, tzw. sopstok, jest łączona i dalej
przetwarzana w procesie rozszczepiania sopstoku. Ten proces zakwaszania służy do
odzyskiwania FFA po ich przetworzeniu przy użyciu stężonego kwasu. Zwykle stosuje się
kwas siarkowy lub kwas solny i ogrzewanie parowe. Oddzielone FFA są następnie
usuwane w dekanterze wirówki. W zintegrowanych urządzeniach, osady sopstoku mogą
być dodane w trakcie tostowania śruty. Odzyskane fosfatydy są stosowane jako lecytyna w
żywności lub w paszach dla zwierząt.
2.1.3.9
2.1.3.9.1

Wybielanie (C.9)
Cel

Celem wybielenia jest usunięcie pigmentów, metali, takich jak nikiel lub żelazo z innych
procesów rafineryjnych, a także pozostałości mydeł i fosfolipidów z olejów lub tłuszczów.

2.1.3.9.2

Zastosowanie

Wybielenie stosowane jest w rafinacji olejów i tłuszczów jadalnych.
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2.1.3.9.3

Opis technik, metod i urządzeń

Oleje i tłuszcze jadalne mieszane są z glinką wybielającą, która ma zdolności do adsorpcji
wyżej wymienionych niepożądanych związków. Olej miesza się w warunkach
próżniowych z zawartością od 0,1 do 3% glinki wybielającej. Stosuje się glinki, takie jak
bentonit czy montmorylonit, które zostały uaktywnione pod wpływem obróbki cieplnej
i/lub kwasowej lub innej. Glinki miesza się czasami z niewielką ilością węgla aktywnego.
Mają one bardzo wysoką zdolność adsorpcji. Po wybielaniu przez 30 do 90 minut, olej jest
oddzielany od glinki wybielającej przy użyciu filtrów. Zużyta glinka zawiera duże ilości
oleju, nawet do 30%. Olej może być częściowo odzyskany przy użyciu strumienia pary lub
tłuszczu. W zintegrowanych urządzeniach, glinka wybielająca może być dodana do
przetwarzanego materiału. Wybielony olej poddawany jest dalszej obróbce w innych
procesach rafineryjnych. Urządzenia stosowane w wybieleniu składają się z naczyń
mieszających, generatorów próżni i filtrów.

2.1.3.10
2.1.3.10.1

Dezodoryzacja z użyciem strumienia pary (C.10)
Cel

Celem dezodoryzacji jest usunięcie FFA i innych wysoce lotnych związków z surowych
olejów i tłuszczów jadalnych odśluzowanych i/ lub rafinowanych z użyciem zasad, po
procesie wybielania.
2.1.3.10.2

Zastosowanie

Dezodoryzacja stosowana jest w rafinacji olejów i tłuszczów jadalnych.
2.1.3.10.3

Opis technik, metod i urządzeń

Dezodoryzacja wiąże się z zastosowaniem destylacji z parą wodną, aby usunąć FFA i inne
wysoce lotne związki z olejów i tłuszczów w warunkach próżniowych. Urządzenia
używane do dezodoryzacji to kolumna, skraplacz barometryczny, parownik oraz
skruberów. Para jest wstrzykiwana do oleju podgrzewanego do ponad 200°C w dolnej
części kolumny destylacyjnej, w warunkach próżniowych. Para usuwa FFA i inne
zanieczyszczenia z olejów i tłuszczów, ale tutaj nie zachodzi proces odśluzowywania.
Następnie para się skrapla dzięki działaniu skraplacza barometrycznego w otwartym lub
zamkniętym obiegu.(zob. Punkt 2.1.9.4). Oddzielenie związków lotnych z pary
usprawniane jest przez zastosowanie jednoetapowego lub dwuetapowego systemu
oczyszczania / kondensacji oraz odmgławiaczy. Dezodoryzacja przeprowadzana jest
okresowo lub w procesie ciągłym.
2.1.3.11

Odbarwianie (C.11)

2.1.3.11.1

Cel

Odbarwianie jest przeprowadzane w celu poprawy koloru, czystości, procesu dojrzewania,
stabilności mikrobiologicznej i okresu trwałości określonych produktów żywnościowych.
2.1.3.11.2

Zastosowanie

Odbarwianie stosuje się w przetwórstwie cukru, glukozy, syropu i w procesach
fermentacji.
2.1.3.11.3

Opis technik, metod i urządzeń

Odbarwianie może odbywać się poprzez dodanie aktywnego proszku, np. sproszkowany
węgiel aktywny, do produktu w postaci roztworu wodnego, który jest następnie mieszany
w warunkach kontrolowanych. W kolejnym etapie, proszek jest usuwany przez
filtrowanie, z zastosowaniem filtrów statycznych lub próżniowych filtrów obrotowych, a
odbarwiany surowiec jest dalej przetwarzany. Proces ten jest często prowadzony w wielu
etapach, tak długo aż materiał aktywny zostanie zużyty. Często stosuje się system
przeciwprądowy.
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Proces ten może również odbywać się poprzez przeprowadzanie roztworu wodnego
produktu przez kolumnę, np. za pomocą granulowanego węgla aktywnego lub kulek
żywicy jonowymiennej. W takim przypadku, po zakończeniu procesu wymagana jest
jedynie minimalna filtracja , ponieważ materiał aktywny pozostał w miejscu. Materiał
aktywny jest odprowadzany z kolumny w regularnych odstępach czasu i zastępowany
nowym lub reaktywowanym materiałem.
Głównym celem obu tych operacji jest usunięcie cząsteczek barwnika z produktu, a także
prekursorów, które mogą doprowadzić do odkładania się barwnika, czyli dojrzewania.
Większość usuwanych zanieczyszczeń to zanieczyszczenia organiczne. Przejście przez
węgiel aktywny może również być pomocne w usuwaniu materiałów fenolowych, które
mogą doprowadzać do tworzenia się plam, pozostałości pestycydów i niektórych metali
ciężkich.

2.1.3.12
2.1.3.12.1

Destylacja (C.12)
Cel

Destylacja polega na separacji składników mieszaniny cieczy przez częściowe
odparowanie mieszaniny i oddzieleniu odzyskanej pary od pozostałości. Bardziej lotne
składniki mieszaniny pierwotnej są otrzymywane przy większym stężeniu pary, mniej
lotne, przy wyższym stężeniu pozostałości płynnych lub stałych.
2.1.3.12.2

Zastosowanie

Destylacja pozwala na separację i oczyszczenie lotnych produktów żywnościowych z
wodnych mieszanek. Proces destylacji stosuje się do oddzielania smaków lub olejków
eterycznych. Głównie wykorzystywany jest w produkcji alkoholu spożywczego lub
wysokoprocentowego, lub do przemysłowej produkcji alkoholu z surowców rolnych, np.
owoców i zbóż, które mogą być następnie wykorzystane w przetwórstwie napojów
alkoholowych lub likierów. Destylacja zwykle ma miejsce po fermentacji alkoholowej.
Produkcja napojów spirytusowych jest regulowana przez rozporządzenie Rady (EWG) nr
1576/89 [218, EC, 1989]. Są one przygotowywane z destylatu pochodzącego z
alkoholowej fermentacji drożdżowej produktów rolnych.
2.1.3.12.3

Opis technik, metod i urządzeń

Proces ten zachodzi w dwóch podstawowych typach urządzeń. W destylatorze kotłowym
lub kolumnowym. Destylatory mogą być używane pojedynczo lub w grupach. Przy
pomocy ciepła możliwe jest oddzielenie alkoholowych/wodnych związków z pierwotnej
mieszaniny cieczy w destylatorze. Stężony wodny roztwór alkoholu jest usuwany jako
płynny spirytus przez górną część destylatora, podczas gdy pozostały strumień jest
uwalniany częścią dolną.
Destylator może pracować w sposób okresowy lub ciągły . W pierwszym przypadku,
partia materiału umieszczana jest w destylatorze, rozpoczyna się gotowanie, a opary są
systematycznie usuwane, kondensowane i zbierane, do momentu, aż ich średni skład
osiągnie żądaną wartość. W przypadku pracy ciągłej, materiał przetwarzany jest stale
przekazywany do destylatora kotłowego, a para i ciecz są usuwane systematycznie.
W destylacji kolumnowej, ciecz alkoholowa lub piwo ogrzewane parą przechodzą przez
kolumnę destylatora. W każdym urządzeniu stycznym, na ogół jest to kaseta, powstaje
równowaga między parą wzbogaconą o związki lotne i skondensowaną cieczą. Surowy
alkohol jest odprowadzany z górnej części kolumny, a następnie rektyfikowany w innej
kolumnie, gdzie 95% alkoholu jest oddzielane od alkoholi wyższych. Z dna pierwszej
kolumny, odprowadza się mieszaninę wodną lub wywar gorzelniczy. Skondensowany
wywar lub roztwór wodny, lekko zanieczyszczony związkami organicznymi, jest
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odprowadzany w dolnej części kolumny jak tylko alkohol zostaje odwodniony. 95%
alkoholu może być zamienione w alkohol bezwodny w wyniku kilku różnych technologii.
Technologie te obejmują destylację azeotropową z użyciem trzeciego składnika, adsorpcję
z zastosowaniem sita molekularnego lub odwadnianie techniką membranową. Niektóre
wyroby spirytusowe i alkohole etylowe z produktów rolnych mogą być destylowane do
84% i więcej.

2.1.4
2.1.4.1
2.1.1.4.1

Technologia przetwórstwa produktu (D)
Namaczanie (D.1)
Cel

W procesie namaczania nasiona warzyw, takich jak soczewica, są nawilżane i zmiękczane,
tak aby skrócić czas gotowania lub usprawnić usuwanie okrywy nasiennej. W procesie
produkcji słodu, celem moczenia jest uaktywnienie procesu kiełkowania w jądrze poprzez
absorpcję wody.
2.1.4.1.2

Zastosowanie

Namaczanie jest głównie stosowane w przetwórstwie nasion warzyw. Stosuje się je
również w przetwórstwie ziarna. Ziarna są namaczane w procesie produkcji słodu zanim
zaczną kiełkować. Proces ten określany jest jako rozmiękczanie.
2.1.4.1.3

Opis technik, metod i urządzeń

Namaczanie przeprowadza się umieszczając nasiona warzyw w wodzie przez określony
czas. Wymagany czas różni się w zależności od gatunku i odmiany nasion oraz czasu i
warunków przechowywania. Suche nasiona nasączane są od 8 do 16 godzin w zimnej
wodzie o odpowiedniej twardości. Wysoka temperatura kąpieli przyspiesza namaczanie.
W moczeniu ziarna, ziarno jest zanurzane w wodzie o temperaturze około 16 ° C. Zakres
temperatury wynosi od 10 do 25 º C w zależności od posiadanych urządzeń, od
parametrów procesu, surowca i pożądanego gotowego słodu. Podczas rozmiękczania,
wilgotność wzrasta z 12 do 15% lub z 30 do 50%, w zależności od wyżej wymienionych
czynników. W trakcie procesu woda w zbiornikach zmieniana jest od 1 do 3 razy. Na
zmianę następują faza mokra i sucha. W fazie mokrej, ziarno jest ciągle lub okresowo
napowietrzane. W fazie suchej, ziarno jest napowietrzane lub wydobywa się CO2. Proces
moczenia trwa od jednego do trzech dni. Rysunek 2.2 przedstawia przykładową procedurę
rozmiękczania.
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2.1.4.2
2.1.4.2.1

Rozpuszczanie (D.2)
Cel

Rozpuszczanie wiąże się z dodaniem proszku do cieczy w celu otrzymania roztworu lub
zawiesiny do dalszego przetworzenia.
2.1.4.2.2

Zastosowanie

Proces ten jest stosowany w przetwórstwie wielu produktów do ich rekombinacji i
reformulacji. Na przykład, w przetwórstwie mleka i nabiału.
2.1.4.2.3

Opis technik, metod i urządzeń

W procesie rozpuszczania stosuje się szereg procedur i urządzeń. Wykorzystuje się różne
systemy mieszania do tych samych zadań, począwszy od prostych zbiorników, gdzie
rozpuszczanie przebiega partiami, do ciągłych procesów mieszania, które obejmują
zarówno przetwarzanie ciał stałych w ciecz lub mechaniczny wtrysk proszku do cieczy. W
zależności od produktu, ciecz może mieć temperaturę otoczenia lub podwyższoną.
Główne typy systemów rozpuszczania:
•
pompa mieszająca zasysająca proszek do rozpuszczalnika. Wykorzystywana przy
całkowitej zawartości ciał stałych do 25%
•
rozpuszczanie techniką wtryskową, która wykorzystuje zasadę Venturiego do
umieszczania proszku w rozpuszczalniku. Wykorzystywana przy całkowitej
zawartości ciał stałych do 30%
•
zbiornik do rozpuszczania z igiełkowym wirnikiem mieszającym. Wykorzystywany
przy całkowitej zawartości ciał stałych do 70%
•
zbiornik do rozpuszczania próżniowego z igiełkowym wirnikiem mieszającym.
Wykorzystywany przy całkowitej zawartości ciał stałych do 30 %.
2.1.4.3
2.1.4.3.1

Solubilizacja/alkalizowanie (D.3)
Cel

Solubilizacja lub alkalizowanie oznacza neutralizację kruszonego ziarna kakaowego lub
masy kakaowej z użyciem roztworu alkalicznego, w wyniku czego otrzymuje się
ciemniejszy kolor i łagodniejszy smak. Łagodniejszy smak jest głównie wynikiem
neutralizacji lekkiej kwasowości sfermentowanych ziaren. Niezbędne jest doświadczenie i
umiejętności do uzyskania produktów końcowych o niezmiennej barwie i odcieniu.
2.1.4.3.2

Zastosowanie

Solubilizacja jest stosowana przede wszystkim w przetwórstwie kakao.
2.1.4.3.3

Opis technik, metod i urządzeń

Proces odbywa się przez dodanie roztworu alkalicznego do kakao. Jest to zwykle węglan
potasu (K2CO3). Zastosowane mogą być dwie różne metody : proces płynny lub
alkalizowanie kruszonego ziarna kakao.
W procesie płynnym przetwarza się płynną masę kakaową. W ten sposób zmienia się
smak. Dodaje się roztwór potażu do zawiesiny aż osiągnie się wartość pH od 7 do 8.
Żądany poziom rozpuszczalności otrzymuje się poprzez zwiększenie temperatury od 45 °
C do 130 ° C. Para wodna i niepożądane związki lotne uwalniane są do powietrza podczas
fazy ogrzewania.
Podczas alkalizowania kruszonych ziaren kakao, przetwarza się surowe lub uprzednio
wysuszone kruszone ziarno. Dzięki temu można połączyć proces suszenia i prażenia
ziaren, ale obecność masła kakaowego w kruszonych ziarnach może spowodować
nieznaczne uszkodzenia tłuszczu. Procesy te mogą przebiegać okresowo lub ciągle. W
procesach przeprowadzanych partiami wykorzystuje się zbiornik do rozpuszczania pod
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ciśnieniem atmosferycznym z wirnikiem igiełkowym. Ciągłe procesy zachodzą w
reaktorze, a następnie w zbiornikach mieszających, w warunkach próżniowych. Typowy
proces alkalizowania przebiegający okresowo składa się z dwóch etapów. Najpierw
kruszone ziarna są neutralizowane przez dodanie roztworu alkalicznego w naczyniu
reaktywnym pod ciśnieniem atmosferycznym. Reakcja zachodzi w temperaturze od 80 do
105 ° C. W drugim etapie, odparowanie wody i prażenie ziaren odbywa się w suszarce
fluidyzacyjnej (FBD).
2.1.4.4
2.1.4.4.1

Fermentacja (D.4)
Cel

Proces fermentacji to kontrolowane działanie na wybrane mikroorganizmy tak, aby
zmienić teksturę żywności, konserwować żywność przez produkcję kwasów lub alkoholu,
lub wytworzyć oraz zmodyfikować zapach i aromat. Dzięki fermentacji możliwe jest
konserwowanie produktów przez obniżanie granic tolerancji pH wielu mikroorganizmów.
2.1.4.4.2

Zastosowanie

Fermentacja jest ważnym procesem w przetwórstwie produktów przemysłu spożywczego.
Znajduje swoje zastosowanie w przetwórstwie piwa, wina, różnych produktów mlecznych,
warzyw, mięsa i ryb.
Fermentacja alkoholowa stosowana jest w produkcji piwa i wina oraz w produkcji alkoholi
spirytusowych, głównie z surowców, takich jak zboża, moszcz gronowy, sok cukrowy i
melasa. Fermentacja mlekowa jest wykorzystywana do produkcji jogurtu i innych
fermentowanych produktów mlecznych, fermentowanych produktów mięsnych niektórych rodzajów wędlin i warzyw, np. kapusty. W fermentacji mlekowej warzyw,
pocięty surowiec, np. kapusta do produkcji kiszonej kapusty, jest najpierw solony, a potem
poddany fermentacji w warunkach beztlenowych.
2.1.4.4.3

Opis technik, metod i urządzeń

Istnieją dwa rodzaje procesów fermentacji: alkoholowa i mlekowa.
Fermentacja alkoholowa to rozpad cukrów prostych na alkohol. Stosowane drożdże to
zazwyczaj drożdże piwowarskie i winiarskie (rodzaju (Saccharomyces sp. gatunku
cerevisae lub bayanus). Wykorzystuje się je do produkcji etanolu z węglowodanów i
niewielkich ilości innych związków organicznych. Ta reakcja przedstawiona jest za
pomocą następującego równania:
C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2

(Glukoza) = (Alkohol etylowy) + (Dwutlenek węgla)

Jest to proces beztlenowy, tj. nie wymaga obecności tlenu. Temperatura fermentacji waha
się od 8 do 30 º C. Temperatura ma wpływ na czas fermentacji, na wydajność konwersji
oraz smak i zapach produktu końcowego. Dostosowuje się także wartości pH. Gwarantuje
to skuteczną fermentację i otrzymanie żądanego smaku. Rodzaj wykorzystywanego
gatunku drożdży ma wpływ na czas fermentacji, wydajność, smak i aromat. Zatem gatunek
drożdży dobierany jest bardzo starannie tak, aby osiągnąć oczekiwany rezultat. Wybrane
szczepy drożdży są często wykorzystywane do optymalizacji wydajności alkoholu i
produkcji węglowodorów aromatycznych jako związków drugorzędnych. Azot, witaminy i
pierwiastki śladowe są zazwyczaj dodawane jako składniki odżywcze dla drożdży.
Tradycyjnie fermentację piwa i wina przeprowadzało się w otwartych kadziach
fermentacyjnych. Obecnie w znacznej mierze zostały one zastąpione cylindrycznymi
zamkniętymi zbiornikami fermentacyjnymi, co umożliwiło odzysk CO2 z procesu
fermentacji.
W fermentacji mlekowej, laktoza i inne cukry zamieniane są na kwas mlekowy i
niewielkie ilości innych związków. Fermentacji mlekowej towarzyszy spadek pH, co jest
istotne dla smaku, zapachu i procesu konserwowania produktu. Istnieje kilka gatunków
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bakterii, które produkują kwas mlekowy. Każdy gatunek nadaje typowy smak i aromat.
Fermentacja mlekowa jest procesem beztlenowym. Czasami konieczne jest usunięcie
możliwie największej ilości tlenu w celu usprawnienia procesu fermentacji. Fermentacja
mlekowa odbywa się w temperaturze 20 do 40 ° C.
Aby rozpocząć ten proces, kultury bakterii, zwane zakwasem, dodaje się do surowca
podlegającego fermentacji. Przygotowanie zakwasu to proces bardzo czuły. Ryzyko
zakażenia z powietrza należy ograniczyć do absolutnego minimum. Zakwas musi więc być
przygotowywany w oddzielnym pomieszczeniu, do którego dostarczane jest filtrowane
powietrze pod niewielkim ciśnieniem dodatnim w stosunku do normalnego ciśnienia
atmosferycznego. System urządzeń do czyszczenia jest również starannie zaprojektowany,
aby nie dopuścić do kontaktu detergentów i sterylnych pozostałości z kulturami, co
powoduje ich psucie. Wysokie standardy higieniczne, w połączeniu z wymogami regulacji
temperatury, czyli obróbki cieplnej substratu, a następnie jego chłodzenia, wiąże się ze
zużyciem energii i wykorzystaniem wody chłodzącej.
2.1.4.5
2.1.4.5.1

Koagulacja (D.5)
Cel

Koagulacja to proces łączenia rozproszonych cząsteczek lud oddzielania cząstek stałych w
cieczy lub odwrotnie.
2.1.4.5.2

Zastosowanie

Koagulację stosuje się w produkcji sera i w procesie odzyskiwania kazeiny z mleka. Jest
często stosowana w przetwórstwie mleka, aby oddzielić masę serową od serwatki. Jest
nazywana procesem zsiadania.
2.1.4.5.3

Opis technik, metod i urządzeń

Temperatura jest jednym z kluczowych czynników, które wpływają na zsiadanie się
mleka. Wymaganą temperaturę uzyskuje się przez zastosowanie wymienników ciepła lub
przez bezpośredni wtrysk pary do kadzi. Temperatura musi wynosić od 30 do 40 ° C. Do
mleka dodawany jest zakwas i inne składniki . Składniki te pomagają określić właściwości
produktu końcowego. Proces zsiadania odbywa się w odpowiednich kadziach lub
zbiornikach, przy użyciu enzymów koagulujących, czyli zwierzęcej lub mikrobiologicznej
podpuszczki lub zakwasu.
Dzięki zastosowaniu enzymów koagulujących lub zakwasu, następuje przejście kazeiny w
żel, tzw. skrzep, który zatrzymuje tłuszcz. Skrzep może mieć różne właściwości w
zależności od zastosowanej metody koagulacyjnej. Jest to istotne dla osiągnięcia
pożądanego produktu końcowego. Masa serowa jest produkowana w wyniku oddzielania
serwatki, która jest następnie zbierana i przekazana do dalszego przetworzenia. W celu
kontynuowania procesu oddzielania serwatki, np. dla uzyskania twardego lub półtwardego
sera, masa serowa jest mieszana i poddawana obróbce cieplnej w temperaturze od 40 do 53
° C Dla innych rodzajów sera, takich jak mozzarella lub provolone, oprócz podgrzewania
masy serowej w wyższej temperaturze, przeprowadzana jest także obróbka mechaniczna w
celu uzyskania charakterystycznych właściwości rozciągania/topnienia. Ponadto, kwasy
organiczne są stosowane w celu kontroli pH i utrzymania odpowiedniego poziomu pH
masy serowej tak, aby uzyskać właściwości rozciągania/topnienia.
2.1.4.6
2.1.4.6.1

Kiełkowanie (D.6)
Cel

Celem procesu kiełkowania jest uaktywnienie i rozwój enzymów w jądrze ziarna.
Uaktywnienie enzymów jest konieczne, aby zapoczątkować rozpad skrobi i białek na
etapie zacierania przed procesem warzenia.
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2.1.4.6.2

Zastosowanie

Kiełkowanie jest istotne w procesie słodowania zbóż. Słodowanie zbóż, głównie
jęczmienia, stosowane jest w produkcji piwa i produkcji destylowanych napojów, np.
whisky. Słód jest również stosowany do aromatyzacji żywności.
2.1.4.6.3

Opis technik, metod i urządzeń

Do rozpoczęcia kiełkowania, ziarno jest rozmiękczane, aby uzyskać wymaganą zawartość
wilgoci (zob. moczenie, Punkt 2.1.4.1). Rozmiękczone ziarno jest następnie przenoszone
do kiełkownicy z podłogą wykonaną z perforowanej blachy stalowej stosowanej do
słodowania pneumatycznego, lub układane na podłogach kiełkowania stosowanych do
słodowania podłogowego. Ziarna układane są w warstwy o grubości od 70 do 150 cm do
słodowania pneumatycznego i o grubości od 5 do 15 cm do słodowania podłogowego.
Proces kiełkowania trwa od 96 do 200 godzin. W zależności od posiadanych urządzeń,
parametrów procesu, surowca i pożądanego gotowego słodu, proces kiełkowania może być
skrócony lub wydłużony. Powietrze klimatyzowane, chłodzące, ogrzewające lub
nawilżające, jest wydmuchiwane w warstwę ziarna w słodowaniu pneumatycznym, lub
przepuszczane nad nią, w słodowaniu podłogowym. Służy to regulacji temperatury i
wilgotności w czasie kiełkowania. Aby zapobiec matowieniu i filcowaniu jąder ziarna,
warstwa ziarna jest od czasu do czasu odwracana i zraszana wodą. Proces kiełkowania
zatrzymywany jest przez suszenie.
2.1.4.7
2.1.4.7.1

Solenie i peklowanie (D.7)
Cel

Solenie jest procesem, w którym produkt jest poddawany działaniu soli kuchennej (NaCl)
i soli konserwującej, które konserwują produkty poprzez obniżenie aw poniżej granic
tolerancji drobnoustrojów. W procesie peklowania, konserwuje się produkty przez
obniżanie pH, zwłaszcza w przypadku warzyw.
Celem tych technik jest zachowanie trwałej kontroli wzrostu drobnoustrojów tworzących
zarodniki, zmniejszanie zapotrzebowania na energię w obróbce cieplnej i dodanie smaku
do produktu.
2.1.4.7.2

Zastosowanie

Solenie jest stosowane w produkcji niektórych rodzajów serów, mięs, ryb, warzyw i
grzybów. Zawartość soli w produkcie waha się od 1 do 5%. Peklowanie stosuje się w
sektorze owocowym i warzywnym.
2.1.4.7.3

Opis technik, metod i urządzeń

Solenie produktów mięsnych wiąże się z zastosowaniem soli kuchennej (NaCl) oraz
jednego lub więcej rodzajów soli konserwującej: azotan sodu (NaNO3), azotyn sodu
(NaNO2), azotan potasu (KNO3) lub azotyn potasu (KNO2). Proces ten wykorzystuje się do
osiągnięcia dopuszczalnego poziomu soli w produkcie od 1 - 3%, lub poziomu soli
konserwującej, który jest wystarczający do osiągnięcia odpowiedniej barwy wędliny.
Uzyskana barwa jest wynikiem reakcji zachodzącej pomiędzy mioglobinami pigmentu a
azotynem. Azotyny mogą być bezpośrednio zastosowane lub uzyskane z azotanu, który
jest przekształcany w azotyn podczas procesu solenia. Obecność soli i azotynów w
produktach hamuje rozwój drobnoustrojów oraz zwiększa trwałość i bezpieczeństwo
produktu. Tak więc, sól i azotyny są niezbędne dla procesu solenia.
Podczas gdy zawartość soli kuchennej jest określana przez akceptację konsumentów,
zawartość soli konserwującej jest uregulowana przepisami prawa. Obecnie, produkt
końcowy może zawierać maksymalnie 100 mg / kg azotynów i 250 mg / kg azotanów. Z
wielu przyczyn, w tym smaku, do wędlin dodaje się także inne składniki. Należą do nich
polifosforany, cukry, przyprawy, białko niezwierzęce i skrobie. Procesowi solenia
podlegają również niektóre rodzaje serów ze względu na smak i sposób konserwowania.
Istnieje kilka metod stosowanych w procesach solenia, tj. sucha, wtryskowa, zanurzeniowa
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i bębnowa.
Metodę suchą stosuje się do mięs i serów. Przy produkcji wędlin, sól i inne składniki do
solenia osadzają się na powierzchni mięsa i są wchłaniane na skutek dyfuzji w ciągu kilku
dni lub nawet tygodni. W tym samym czasie ciecz wydostaje się z mięsa. Jej objętość
odpowiada około 10% pierwotnej masy mięsa. W produkcji niektórych rodzajów sera, np.
cheddara, sucha sól dodawana jest do masy serowej.
Solenie wtryskowe stosowane jest w przetwórstwie mięsa, np. boczku i szynki.
Przygotowany roztwór, tj. solanka, zawierający potrzebne składniki, jest wstrzykiwany
igłą (-ami) do mięsa, ręcznie lub maszynowo, w celu szybkiego rozprzestrzenienia się soli
konserwującej i soli kuchennej w całej masie surowca. Po wstrzyknięciu, mięso jest dalej
przetwarzane lub zamknięte w plastikowym opakowaniu próżniowym na kilka dni, lub
zanurza się je w solance, której skład jest identyczny lub podobny do składu wcześniej
wstrzykniętej solanki.
Solenie przez zanurzenie stosuje się do sera, mięsa i warzyw. W czasie zanurzenia, sól
stopniowo przenika do produktu, podczas gdy składniki rozpuszczalne zawierające wodę
ekstrahuje się z produktu. Solankę użytą w procesie zanurzenia można usunąć po każdym
użyciu lub ponownie wzmocnić i wykorzystać. Ilość ekstrahowanej wody za pomocą
kąpieli solankowych może wynosić od 5 do 15% wagi produktu. Zawartość soli w solance
wynosi od 5 do 20%.
Solenie bębnowe lub przez wcieranie stosuje się przede wszystkim w przetwórstwie mięsa.
W tym procesie, przepływ solanki do mięsa jest przyspieszany przez działanie
mechaniczne. Przed rozpoczęciem procesu do mięsa wstrzykuje się solankę, może być to
wykonane mechanicznie, najlepiej w warunkach próżniowych w celu przyspieszenia
wchłaniania solanki. Proces jest zwykle stosowany w przypadkach, gdy mięso będzie
następnie gotowane lub puszkowane.
Marynowanie warzyw odbywa się przez dodanie kwasów organicznych, tak aby uzyskać
wartość pH poniżej 4,3. W produkcji kiszonej kapusty dodaje się sól (solenie), aby
przyspieszyć wzrost bakterii kwasu mlekowego. Proces ten jest przeprowadzany ze
względu na konserwowanie i walory smakowe produktu.
2.1.4.8
2.1.4.8.1

Wędzenie (D.8)
Cel

Celem wędzenia jest konserwowanie żywności pod wpływem dymu, który ma działanie
bakteriostatyczne. Konserwowanie produktu odbywa się także poprzez suszenie warstw
powierzchniowych produktu oraz pod wpływem ciepła. Ponadto, wędzenie nadaje smak
żywności, a w niektórych przypadkach, proces wędzenia stosuje się do gotowania
żywności.
2.1.4.8.2

Zastosowanie

Wędzenie jest powszechnie stosowane w przetwórstwie ryb, serów, mięsa i produktów
mięsnych.
2.1.4.8.3

Opis technik, metod i urządzeń

Istnieją dwa rodzaje wędzenia: na gorąco i na zimno. Są one opisane w
Punktach 4.2.5 – 4.2.5.5.
2.1.4.9
2.1.4.9.1

Utwardzanie (D.9)
Cel

Celem procesu utwardzania jest podniesienie temperatury topnienia produktu i zamiana
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zawartości fazy stałej (SFC) olejów jadalnych w tłuszcze jadalne.
2.1.4.9.2

Zastosowanie

Proces utwardzania jest stosowany w przetwórstwie olejów jadalnych do produkcji
margaryny i innych tłuszczów jadalnych.
2.1.4.9.3

Opis technik, metod i urządzeń

Utwardzanie olejów to proces nasycania jedno lub wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych przez dodanie wodoru (H2) celem utwardzenia oraz dodanie niklu jako
katalizatora. Cząsteczki wodoru, w obecności niklu, w specjalnych warunkach, nasycają
nienasycone wiązania kwasów tłuszczowych olejów jadalnych. Neutralny lub wybielony
olej jest podgrzewany do temperatury od 150 do 205 ° C przy pomocy katalizatora niklu.
Stosuje się maksymalnie 10 kg katalizatora na tonę produktu. H2 jest następnie dodawany
do reaktora mieszającego, aby rozpoczął się proces utwardzania, czyli zamiany oleju w
tłuszcz. Utwardzanie jest procesem egzotermicznym. Po zakończeniu reakcji, tłuszcze są
oddzielane od niklu, przy użyciu pras filtracyjnych lub innych systemów filtrowania. W
niewielu przypadkach, katalizator niklowy może być ponownie użyty, aż do jego
dezaktywacji. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa poddają zużyty nikiel recyklingowi.
Szczątkowe stężenie niklu w tłuszczach jest usuwane przez wybielanie, co prowadzi do
powstania glinki wybielającej zanieczyszczonej niklem. Urządzenia służące do
utwardzania to kadzie mieszające, zbiorniki reakcji, autoklawy i filtry.
2.1.4.10
2.1.4.10.1

Siarkowanie (D.10)
Cel

Siarkowanie zapobiega rozkładowi mikrobiologicznemu, tworzeniu się niepożądanych
zabarwień lub reguluje pH.
2.1.4.10.2

Zastosowanie

Siarkowanie jest stosowane w produkcji wina, przetwórstwie ziemniaków i skorupiaków.
Czasami wykorzystywane jest w produkcji cukru w celu regulacji pH.
2.1.4.10.3

Opis technik, metod i urządzeń

Siarkowanie polega na wprowadzeniu dwutlenku siarki (SO2) do cieczy; ilość SO2, która
może być zastosowana jest ściśle uregulowana. Dwutlenek siarki może być wprowadzony
w różnych formach. Po pierwsze, w postaci gazowej, generowany przez spalanie siarki, z
gazu płynnego, lub w wyniku bezpośredniej ekspansji. SO2 jest pobierany przez wentylator
do kolumny absorpcyjnej, w której przepływa ciecz. Po drugie, w postaci płynnej, z gazu
płynnego lub z roztworu wodorosiarczynu sodu lub potasu. SO2 może być przechowywany
w postaci ciekłej, pod ciśnieniem około 5 bar, w poziomych, cylindrycznych zbiornikach o
pojemności od 25 do 50 m3, z których to może być wprowadzony do żądanego strumienia
procesu. Po trzecie, w postaci stałej, jak sód lub pirosiarczyn potasu rozpuszczony w
cieczy do dalszego przetworzenia.
Innym źródłem siarczynu jest wodorosiarczyn amonu. Można również zastosować
wodorosiarczyn sodu.
2.1.4.11
2.1.4.11.1

Karbonatacja (D.11)
Cel

Celem procesu karbonatacji jest usunięcie zanieczyszczeń z roztworu.
2.1.4.11.2

Zastosowanie

Karbonatacja jest stosowana w przemyśle cukrowniczym.
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2.1.4.11.3

Opis technik, metod i urządzeń

Karbonatacja to wprowadzenie mleka wapiennego, wodorotlenku wapnia i dwutlenku
węgla (CO2) do cieczy w celu utworzenia węglanu wapnia oraz wytrącenia i usunięcia
zanieczyszczeń. Wapno i CO2 wpływają na wytrącanie nierozpuszczalnych soli wapnia,
flokulację koloidalnych związków, rozkład innych cząsteczek, takich jak cukier
inwertowany i amidy oraz wchłanianie niecukrów przez wytrącony węglan wapnia.
Wapno i CO2 są wytwarzane w piecach wapiennych w wyniku dysocjacji termicznej
wapieni.
Jakikolwiek związek niecukrów, wchodzący w skład surowego soku cukrowego
ekstrahowanego z buraka cukrowego, uniemożliwia przeprowadzenie kolejnych etapów
procesu przetwarzania cukru. W związku z tym, surowy sok cukrowy musi zostać
oczyszczony, aby dalsze etapy procesu były możliwe. Oczyszczanie następuje przez stałe
dodawanie mleka wapiennego oraz dwutlenku węgla z wapiennika w celu wytrącenia
większości niecukrów. Produkt po filtracji (zwany wapnem defekacyjnym) zawiera węglan
wapnia i niecukry. Wykorzystywany jest w rolnictwie jako materiał wapienny do poprawy
struktury gleby i regulacji jej kwasowości. Wapno defekacyjne można również
wykorzystać do rekultywacji terenów przemysłowych, np. do rekultywacji wyrobisk
pogórniczych lub do produkcji cegieł i cementu. Zagadnienia związane z wapiennikami,
zobacz "Cement i wapno BREF" [219, WE, 2001].
2.1.4.12
2.1.4.12.1

Saturacja (D.12)
Cel

Proces ten wiąże się z rozpuszczeniem pewnej ilości gazu węglowego w różnych
produktach, w celu uzyskania zgazowanego lub gazowanego produktu końcowego.
Dwutlenek węgla (CO2) powoli uwalniana się w wodzie, powstają bąbelki, które podczas
spożywania powodują specyficzne uczucie w ustach i dają niepowtarzalny smak. Oprócz
własności organoleptycznych, CO2, w odpowiednich warunkach, ma właściwości
konserwujące i hamuje rozwój szkodliwych mikroorganizmów tlenowych. To jednak nie
zastępuje innych metod stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
mikrobiologicznego.
2.1.4.12.2

Zastosowanie

Saturacja jest ważna w procesie przetwórstwa wielu napojów bezalkoholowych i
niektórych rodzajów wód mineralnych. Jest również stosowana w przemyśle wina i piwa.
W produkcji win niemusujących, karbonizacja chroni kolor i polepsza aromat produktu.
2.1.4.12.3

Opis technik, metod i urządzeń

Saturacja jest wynikiem impregnacji cieczy dwutlenkiem węgla (CO2), które razem
tworzą kwas węglowy. CO2 wytwarza się w wapiennikach poprzez ogrzewanie węglanu
wapnia. Proces ten został zastąpiony, w sektorze napojów bezalkoholowych,
wykorzystaniem skroplonego gazu, który przechowuje się luzem. Gaz jest dostarczany
przez dostawcę CO2. Gaz przechowuje się pod ciśnieniem w izolowanych zbiornikach, w
bardzo niskiej temperaturze. W praktyce, gaz generowany jest jako produkt uboczny
fermentacji lub procesów chemicznych w przedsiębiorstwach spoza sektora napojów
bezalkoholowych.
Saturator łączy CO2 z cieczą przeznaczoną do saturacji. Obecne saturatory można
podzielić na dwie główne kategorie: nasycające tylko wodę oraz nasycające gotową
mieszaninę wody i syropu. Działają one niekiedy w połączeniu z chłodnicami. Często
określane są jako karbo-chłodnice. Dostępne są saturatory ze zintegrowanymi
chłodnicami, z odpływowymi wymiennikami ciepła i wtryskarkami dwutlenku węgla.
W tym procesie, odpowietrzanie, czyli usuwanie powietrza, ma zasadnicze znaczenie i jest
zazwyczaj stosowane w roztworach wodnych w pierwszym etapie. Obecność powietrza
może powodować psucie. CO2 jest czasami używany do spłukiwania powietrza. Jednak
stosowanie mechanicznie odpowietrzonej wody stało się bardziej popularne w ostatnich
latach.
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Stopień saturacji jest różny dla poszczególnych roztworów napojów bezalkoholowych, od
4 g / l w napojach owocowych do 9 g / l w napojach mieszanych i 12 g / l w wodzie
sodowej. Gaz CO2 jest jednym ze składników o najmniejszej masie, ale być może
najważniejszym w odniesieniu do smaku produktu. CO2 jest jednym z niewielu gazów,
które nadają się do musowania napojów. Jest nietoksyczny, obojętny i praktycznie
bezsmakowy, pozwala na wygodny transport i składowanie luzem.
2.1.4.13

Powlekanie/rozpylanie/oblewanie/aglomeracja/hermetyzacja (D.13)

2.1.4.13.1

Cel

Celem działania tej grupy procesów jest pokrycie produktu żywnościowego warstwą
materiału poprawiającego jakość żywności, stworzenie bariery dla przepływu gazów i
wilgoci, lub ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2.1.4.13.2

Zastosowanie

Nakładanie polewy, jako jedna z wyżej wymienionych technik, jest stosowane do
wyrobów cukierniczych, lodów, pieczywa, żywności typu "snack food", produktów
rybnych, drobiowych i ziemniaczanych.
2.1.4.13.3

Opis technik, metod i urządzeń

Słodycze, lody i wypieki są często pokryte czekoladą lub polewami o złożonym składzie
zawierającymi czekoladę. Głównymi składnikami takich polew są tłuszcz i cukier. Tłuszcz
jest hartowany i przechowywany w temperaturze od 31 do 32 ° C, co powoduje
powstawanie płynnej polewy. Produkty żywnościowe są polewane pojedynczą lub
podwójną warstwą polewy, a następnie przechodzą przez przenośnik z nierdzewnego drutu
stalowego. Zbiornik poniżej przenośnika zbiera nadmiar polewy, która jest następnie
ponownie kierowana przez nagrzewnicę do zasłony dostarczającej polewę. Produkty, takie
jak ryby, drób i produkty ziemniaczane są często pokryte ciastem. Jest to zawiesina z mąki
i wody, do której dodaje się cukier, sól, środki zagęszczające, substancje zapachowe i
barwnik dla osiągnięcia wymaganych właściwości ciasta. Produkt przechodzi przez ciasto
między dwoma zanurzonymi przenośnikami siatkowymi. Panierka z bułki tartej nakładana
jest przez ułożenie produktów żywnościowych na ruchomym blacie z bułką tartą, a
następnie przechodzi przez zasłonę doprowadzającą bułkę tartą. Inne metody nakładania
polewy to rozpylanie materiału do powlekania na produkt, zbrylanie produktów i
hermetyzacja cząsteczek żywności.
2.1.4.14
2.1.4.14.1

Dojrzewanie (D.14)
Cel

W tym procesie produkty żywnościowe dojrzewają, szczególnie dotyczy to produktów
dojrzewających w drewnianych beczkach, które pozwalają na wymianę gazową między
produktem w beczce a środowiskiem. Wytwarzanie niektórych produktów z
zastosowaniem tego procesu objęte jest regulacjami prawnymi.
2.1.4.14.2

Zastosowanie

Proces dojrzewania jest powszechnie stosowany w przetwórstwie win i napojów
spirytusowych typu "brown spirits".
2.1.4.14.3

Opis technik, metod i urządzeń

Dojrzewanie polega na wypełnieniu drewnianych zbiorników, zwykle dębowych beczek,
surowcem, a następnie przechowywanie tych zbiorników w umiarkowanej temperaturze
przez pewien czas w zależności od potrzeb i wymogów regulacyjnych dla tego produktu.
Pojemność dębowych beczek waha się od 200 do 600 litrów.
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2.1.5
2.1.5.1
2.1.1.5.1

Obróbka cieplna (E)
Topienie (E.1)
Cel

Celem procesu topienia jest przejście ze stanu stałego do ciekłego, aby przygotować
surowiec do dalszej obróbki. Proces ten stosuje się w przetwórstwie tłuszczy i sera
topionego. Pozwala też odzyskać wytopioną część surowca. Chodzi tutaj o proces
odzyskiwania tłuszczu.

2.1.5.1.2

Zastosowanie

Proces topienia znajduje swoje główne zastosowanie w sektorze spożywczym w
formowaniu czekolady, produkcji serów topionych, przetwórstwie olejów i tłuszczów oraz
odzyskiwaniu tłuszczu zwierzęcego z pozostałości mięsnych.
2.1.5.1.3

Opis technik, metod i urządzeń

W procesie tym stosuje się kotły do topienia. Kotły działają okresowo lub ciągle.
Ogrzewanie może być przeprowadzone przez bezpośredni wtrysk pary lub pośrednio przez
osłony parowe. Kotły dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach. W procesie ciągłym,
stosowane są skrobakowe wymienniki ciepła.
2.1.5.2

Blanszowanie (E.2)

2.1.5.2.1

Cel

W procesie blanszowania cały produkt wystawiony jest na działanie wysokiej temperatury
przez krótki czas. Podstawową funkcją tej operacji jest dezaktywacja lub zahamowanie
działania enzymów i bakterii, które mogłyby spowodować szybkie pogorszenie jakości
produktu. Dwa inne pożądane efekty blanszowania dotyczą usuwania powietrza i gazów z
produktu, tym samym zmniejszając jego objętość.
2.1.5.2.2

Zastosowanie

Blanszowanie jest istotnym procesem w przetwórstwie owoców i zielonych warzyw.

Opis technik, metod i urządzeń

2.1.5.2.3

Przed blanszowaniem, żywność jest podgrzewana. Blanszowanie odbywa się pod
wpływem bezpośredniego lub pośredniego ogrzewania. Zależy to od rodzaju produktu.
Ogrzewanie bezpośrednie przeprowadzane jest przez zanurzenie w gorącej wodzie w
temperaturze 80 do 100 ° C, lub przy użyciu pary świeżej. Procedura ta jest zazwyczaj
przeprowadzana w poziomych komorach. Czas przebywania w blanszowniku może się
wahać od około 1 do 5 minut w zależności od rodzaju blanszowanych owoców i warzyw.
W przypadku niektórych produktów, należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą, więc
stosuje się wymienniki ciepła z gorącą wodą lub parą wodną. Pośrednie ogrzewanie
opisane jest w Punkcie 2.1.5.8. Po procesie blanszowania, żywność jest chłodzona za
pomocą wody lub powietrza.
2.1.5.3

Gotowanie i warzenie (E.3)

2.1.5.3.1

Cel

Gotowanie i warzenie to techniki obróbki cieplnej stosowane w przetwórstwie produktów
żywnościowych, głównie aby przygotować żywność gotową do spożycia. Procesy te
zmieniają teksturę, barwę i wilgotność żywności. Usprawniają również przebieg
późniejszych procesów.
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2.1.5.3.2

Zastosowanie

Gotowanie i warzenie są stosowane na skalę przemysłową w celu przygotowania dań
gotowych do spożycia, do przygotowania posiłków i składników posiłku, np. w różnych
produktach mięsnych. Są one również stosowane do ogrzewania produktów
żywnościowych przed ostatecznym etapem przetwórstwa.
Opis technik, metod i urządzeń

2.1.5.3.3

W niniejszym dokumencie, gotowanie różni się od prażenia, które jest opisane w Punkcie
2.1.5.5. Gotowanie odbywa się w piecach. Istnieje kilka różnych rodzajów pieców: łaźnie
wodne, piece z płaszczem wodnym, parowe, z gorącym powietrzem i kuchenki
mikrofalowe.
Łaźnia wodna pozwala uzyskać najlepszą jednorodność ogrzewania. Zanurzenie w gorącej
wodzie powoduje utratę wagi oraz uwalnianie tłuszczy i białek do wody. Warzenie to
gotowanie w łaźni wodnej w temperaturze wrzenia.
Piece z płaszczem wodnym pozwalają na równomierne ogrzewanie. Woda z płaszcza
wodnego i nasycona para z odbieralnika, w dolnej części pieca, działają jednocześnie.
Odbieralnik ogrzewany jest przez spirale.
Piece parowe nie posiadają płaszcza wodnego, a produkowane ciepło pochodzi tylko z
odbieralnika.
Piece z gorącym powietrzem zawierają, gdy jest to konieczne do kontroli wilgotności
powierzchni, wlot pary. Zachodzi w nich recyrkulacja gorącego powietrza, które
przechodzi przez wymienniki ciepła.
W piecach mikrofalowych, żywność jest podgrzewana w wyniku przepuszczania przez nią
mikrofal. Ciepło wytworzone wewnątrz żywności ułatwia jej szybkie gotowanie.
2.1.5.4
2.1.5.4.1

Pieczenie (E.4)
Cel

Pieczenie jest techniką obróbki cieplnej stosowaną do przygotowywania żywności gotowej
do spożycia. Może również zmieniać jej smak i teksturę. Co więcej, pieczenie konserwuje
żywność poprzez niszczenie drobnoustrojów i obniżanie aw na powierzchni żywności.
Jednak okres przydatności do spożycia pieczonej żywności jest ograniczony, chyba że
produkty są chłodzone lub pakowane.
2.1.5.4.2 Zastosowanie

Pieczenie jest stosowane do wytwarzania produktów gotowych do spożycia, takich jak
chleb, ciasta i ciastka. Ma również zastosowanie w przetwórstwie owoców i warzyw.
Pieczone warzywa mogą być użyte jako nadzienie lub jako składnik wierzchni w wielu
produktach żywnościowych, takich jak ciasta, pizze i żywność typu "snack food".
2.1.5.4.3

Opis technik, metod i urządzeń

W piecach, żywność poddawana jest działaniu gorącego powietrza o temperaturze od 110
do 240 ° C lub działaniu promieniowania podczerwonego. Wilgoć na powierzchni
żywności jest odparowywana i usuwana przez gorące powietrze. Gdy tempo utraty wilgoci
na powierzchni produktu przekracza czas transportu wilgoci z wnętrza produktu na
powierzchnię, powierzchnia produktu wysycha i tworzy się chrupka skórka.
Problem pojawia się w przypadku produktów spożywczych z nadzieniem. Zawartość
wilgoci w nadzieniu, zwykle dotyczy to świeżych warzyw, wpływa negatywnie na
tworzenie się skórki lub na część spodnią produktu podczas przechowywania żywności.
Powodem tego jest migracja wilgoci do skórki i spodu produktu. Zastosowanie
alternatywy w postaci suszonych warzyw nie jest odpowiednim rozwiązaniem, ze względu
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na ich niepożądany smak i właściwości tekstury. Wymagają one ponownego nawodnienia
przed użyciem. Te problemy nie pojawiają się w przypadku warzyw pieczonych. Warzywa
nadające się do tej operacji to cukinia, papryka, pieczarki, ziemniaki, kalafior, cebula,
karczochy i bakłażany.
Istnieją cztery rodzaje pieców: do bezpośredniego ogrzewania, do pośredniego
ogrzewania, elektryczne i na podczerwień. Wszystkie rodzaje pieców mogą być
eksploatowane okresowo lub w sposób ciągły. W piecach działających okresowo, ogrzewa
się ich ściany i podstawę. W piecach działających ciągle, powyżej, poniżej i wzdłuż
przenośnika taśmowego rozmieszczone są grzałki. Piece eksploatowane okresowo
generują wyższe koszty pracy niż te eksploatowane w sposób ciągły. Kolejną wadą może
być nierównomierne pieczenie, spowodowane przez opóźnienia w załadunku i rozładunku
pieca.
W piecach do ogrzewania bezpośredniego, recyrkulacja powietrza i spalanych gazów
odbywa się przez konwekcję lub przy użyciu wentylatorów działających na cały pieczony
produkt. Temperatura w piecu jest kontrolowana poprzez dostosowanie natężenia
przepływu powietrza i paliwa do palnika. Stosowane paliwo to zazwyczaj gaz ziemny,
propan i butan. Gaz jest spalany w palnikach wstęgowych umieszczonych powyżej lub
poniżej przenośnika taśmowego i produktu. Zalety pieców do ogrzewania bezpośredniego
to krótki czas pieczenia, wysoka wydajność cieplna, szybki rozruch oraz skuteczna
kontrola temperatury. Aby zapobiec zanieczyszczeniu żywności przez niepożądane
produkty spalania, wymagane jest dobre zarządzanie i duża uwaga.
W piecach do ogrzewania pośredniego, powietrze w komorze wypieku jest podgrzewane
za pomocą wymiennika ciepła, pary lub przez spalanie paliwa. Powietrze w komorze
wypieku jest zwykle ponownie skierowane do komory wypieku i wymiennika ciepła. Inne
metody wiążą się przeprowadzaniem spalanych gazów przez grzałki w komorze wypieku,
lub spalaniem paliwa pomiędzy podwójnymi ściankami, podczas usuwania spalanych
gazów przez górny otwór pieca.
Piece elektryczne są ogrzewane przez indukcyjne płyty grzejne.
Piece na podczerwień są stosowane do pieczenia warzyw. Używany surowiec jest myty,
krojony w plastry lub kostkę. Kawałki warzyw są następnie blanszowane od 60 do 80
sekund, w 100% nasyconej parze wodnej w piecu wtryskowym, w temperaturze od 200 do
300 ° C. Para jest dostarczana do pieca z prędkością od 500 do 540 kg/h. Prędkość
powietrza w piecu wynosi 17 - 25 m / s. Produkt jest następnie przekazywany do drugiego
pieca wtryskowego, gdzie jest gotowany pod wpływem pary w temperaturze od 270 do
300 ° C, w 50% nasyconej pary od 65 do 85 sekund, przy niezmiennej prędkości pary i
powietrza. Produkt jest następnie przekazywany do piekarnika na podczerwień do
pieczenia na 3,5 do 5 minut. Temperatura powietrza w piecu wzrasta od 240 do 350 ° C, w
momencie kiedy produkt przechodzi przez piec na przenośniku taśmowym. W tym
procesie, warzywa tracą od około 30 do 60% zawartości wody, w zależności od rodzaju
warzywa.
2.1.5.5

Prażenie (E.5)

2.1.5.5.1

Cel

Celem tego procesu jest gotowanie żywności do czasu aż będzie ona gotowa do spożycia.
Proces prażenia wykorzystuje się do produkcji suchych produktów i / lub wzmocnienia
struktury surowców.
2.1.5.5.2

Zastosowanie

Typowe składniki poddawane procesowi prażenia to kawa, orzechy, kakao, cykoria,
owoce, zboża i przetworzone wcześniej produkty zbożowe.
2.1.5.5.3

Opis technik, metod i urządzeń

Surowiec jest wystawiony na działanie gorącego powietrza o temperaturze powyżej 100°
C. Czasami surowiec jest wstępnie suszony. W takim przypadku, najpierw odparowuje się
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wodę z produktu w celu zmniejszenia zawartości wilgotności z 8-20% do mniej niż 1%.
Jeśli produkt osiągnie wystarczająco wysoką temperaturę, czyli ponad 120° C, reakcje
zachodzą w samym produkcie. Są to tzw. reakcje Maillarda. Mają one duże znaczenie dla
wydobycia aromatu z kawy i kakao. Czas trwania procesu prażenia zależy od rodzaju
produktu i rodzaju pożądanych aromatów. Czas prażenia kawy waha się od 1 do 20 minut,
natomiast w przypadku kakao i innych produktów może wynosić nawet 180 minut. Gdy
temperatura produktu osiągnie wymagany poziom, reakcje Maillarda są zatrzymywane
przez chłodzenie produktu powietrzem lub przez zahartowanie wodą, a następnie ponowne
chłodzenie powietrzem.
Prażenie może odbywać się okresowo lub ciągle. Urządzenia do prażenia okresowego to
piece prażalnicze bębnowe, kolumnowe, obrotowe, z piecem fluidyzacyjnym oraz złoża
fontannowe. We wszystkich tych urządzeniach produkt jest podgrzewany i mieszany w
tym samym czasie. Produkt może być w bezpośrednim kontakcie z gorącym powietrzem,
konwekcyjne przewodzenie ciepła, lub w kontakcie z gorącą powierzchnią, kondukcyjne
przewodzenie ciepła. Zazwyczaj oba sposoby przewodzenia są stosowane. Chłodzenie
odbywa się w oddzielnych urządzeniach. Wykorzystuje się sito chłodzące, przez które
przepływa powietrze lub chłodzące złoże fontannowe, lub jakiekolwiek inne urządzenie, w
którym surowiec jest w kontakcie ze świeżym powietrzem. Chłodzenie wodą może
odbywać się w komorze prażalniczej, a czasem w urządzeniach chłodzących.
Zastosowanie odpylaczy cyklonowych jest integralną częścią procesu. Usuwają one pyły,
zawierający głównie pozostałości produktów i plewy, zanim przedostanie się on do
atmosfery. Odzyskany materiał jest następnie ponownie przetwarzany. Powietrze
chłodzące jest także emitowane do atmosfery.
2.1.5.6

Smażenie (E.6)

2.1.5.6.1

Cel

W procesie smażenia żywność jest gotowana w oleju jadalnym w temperaturze ok. 200° C.
Najczęściej używa się oleju roślinnego lub mieszaniny tłuszczów zwierzęcych i olejów
roślinnych.
2.1.5.6.2

Zastosowanie

Smażone mogą być surowce, takie jak ryby, ziemniaki i kurczaki . Proces smażenia
znajduje swoje zastosowanie w produkcji takich produktów, jak paluszki rybne, frytki i
chicken nuggets (kotleciki z kurczaka).
2.1.5.6.3

Opis technik, metod i urządzeń

Produkt jest wprowadzany do smażalnicy na listwie. Smażalnica to pozioma komora
zawierająca olej. Produkt spada do oleju. Jeśli produkt jest obtoczony w cieście, w
kontakcie z olejem zwiększa swoją objętość i wypływa na powierzchnię oleju. Listwa
wprowadza produkt na główną taśmę smażalnicy, która przeprowadza produkt przez
smażalnicę kontrolując czas smażenia. Taśma odbiorcza na końcu smażalnicy, wyciąga
produkt z oleju. Po tym jak olej ocieknie, produkt jest transportowany na taśmę kontrolną i
pakowniczą. Smażalnice są wyposażone w wentylatory do ekstrahowania spalin, które
służą do eliminowania wycieków oparów. Temperatura i czas smażenia różnią się w
zależności od rodzaju przetwarzanego produktu. Temperatura smażenia waha się od 190
do 205 °C, a czas smażenia zwykle wynosi około 35 sekund, ale może być to nawet 6 min.
2.1.5.7

Hartowanie (E.7)

2.1.5.7.1 Cel

Hartowanie ma na celu zapewnienie jakości i wyglądu produktu, umożliwia różne
zastosowania płynnej czekolady, np. odkształcenie, i zapewnienia kontrolę lepkości i
spełnienie wymagań związanych z wagą netto. Hartowanie to również kontrolowany
proces rozmrażania mięsa.
2.1.5.7.2 Zastosowanie

Proces temperowania jest stosowany w produkcji czekolady i wyrobów zawierających
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czekoladę. Mieszaniny czekoladowe zawierające masło kakaowe, lub odpowiednik masła
kakaowego, muszą być hartowane przed użyciem. Czekolada, w zależności od
zastosowania, może nie być w pełni temperowana, może być całkowicie poddana
temperowaniu lub też nadmiernie temperowana.
Proces temperowania jest przeprowadzany, ponieważ masło kakaowe jest dostępne w
różnych postaciach krystalicznych. Jeśli nie podda się ich hartowaniu, przekształcają się w
niestabilne formy, które mają negatywny wpływ na wydajność produkcji i jakość
produktu. Dzięki temperowaniu tłuszcz jest skrystalizowany do formy stabilnej.
Umożliwia to uzyskanie produktów o wysokim połysku i twardości, a także chrupkości.
Hartowanie opóźnia także tworzenie się szaro-białego nalotu na powierzchni produktu,
zwanego kwiatem tłuszczowym.
Opis technik, metod i urządzeń

2.1.5.7.3

Proces temperowania polega na topieniu kryształów tłuszczów przez ogrzewanie do
temperatury 40° C lub więcej, a następnie chłodzenie masy do temperatury poniżej 30° C,
zwaną temperaturą krystalizacji. Pozwala to na tworzenie stabilnych form krystalicznych,
które mogą być dalej przetworzone. W końcowym etapie masa jest lekko podgrzewana,
aby wytopić wszelkie pozostałe nieregularne formy krystaliczne i rozpocząć dalszą
krystalizację form stabilnych. W zależności od danej receptury, temperatura i czas
przechowywania będą się różniły, aby zapewnić optymalną jakość produktu.
Hartowanie pojedynczym strumieniem cieplnym jest standardową techniką wywoływania
krystalizacji stabilnych form z cieczy, po której następują zmiany temperatury. Produkt
jest transportowany przez przenośnik ślimakowy do kanału temperującego, gdzie
rozpoczyna się proces temperowania w trzech etapach.
Hartowanie przy użyciu podwójnego strumienia cieplnego wymaga wprowadzenia
rozproszonego strumienia cieplnego do strumienia płynnej nietemperowanej czekolady.
Wielostopniowe hartowanie opiera się na delikatnym chłodzeniu masy, aby wytworzyć
drobinki kryształów. Następnie masa poddawana jest delikatnemu podgrzewaniu tak, aby
powstały stabilne formy krystaliczne. Procesy chłodzenia i podgrzewania składają się z
wielu czynności, dzięki którym utrzymywany jest wymagany zakres temperatury z
użyciem płaszczowego systemu recyrkulacji wody. Dostępne są różne urządzenia do
temperowania, które znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle.

2.1.5.8

Pasteryzacja, sterylizacja i UHT (E.8)

2.1.5.8.1

Cel

Konserwowanie żywności i produktów paszowych odbywa się poprzez unieszkodliwianie
mikroorganizmów. Obróbka cieplna w zakresie konserwowania produktów jest jedną z
głównych technik stosowanych w sektorze spożywczym. Obróbka cieplna zatrzymuje
aktywność bakterii i enzymów. W ten sposób żywność zachowuje swoją jakość i
zmniejsza się jej skłonność do psucia. W procesach obróbki cieplnej, stosuje się różne
kombinacje czasu i temperatury, w zależności od właściwości produktu i wymaganego
okresu trwałości.
Pasteryzacja to kontrolowany proces ogrzewania stosowany w celu wyeliminowania
wszelkich form mikroorganizmów, np. patogenów lub tych powodujących psucie, które
mogą być obecne w mleku, w napojach na bazie owoców, w niektórych produktach
mięsnych i innych produktach żywnościowych, lub przedłużenia okresu przydatności do
spożycia, np. piwa. Podobny kontrolowany proces ogrzewania, zwany blanszowaniem, jest
stosowany w przetwórstwie owoców i warzyw. Zarówno pasteryzacja jak i blanszowanie
oparte są na wykorzystaniu minimalnego zapotrzebowania na ciepło potrzebnego do
dezaktywacji określonych mikroorganizmów lub enzymów, ograniczając w ten sposób
wszelkie zmiany jakości żywności [87, Ullmann, 2001]. W pasteryzacji, stosuje się
temperaturę ogrzewania poniżej 100° .
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Sterylizacja to kontrolowany proces ogrzewania wykorzystywany do eliminacji żywych
zarodników wszelkich drobnoustrojów, np. patogenów lub tych powodujących psucie,
które mogą być obecne w konserwowanej żywności. Stosuje się tutaj ciepło wilgotne,
ciepło suche, filtrację, napromieniowanie lub metody chemiczne. Tutaj obróbka termiczna
zachodzi w temperaturze powyżej 100° C tak długo, aż powstanie trwały produkt.
UHT to obróbka cieplna w temperaturze ponad 100 ° C przez bardzo krótki czas.
2.1.5.8.2

Zastosowanie

Pasteryzacja i sterylizacja są stosowane do wszystkich rodzajów produktów przemysłu
spożywczego, takich jak mleko, soki i piwo. UHT ma zastosowanie w przetwórstwie
produktów płynnych o niskiej lepkości.
2.1.5.8.3

Opis technik, metod i urządzeń

Zakres temperatury pasteryzacji wynosi od 62 do 90° C, a czas pasteryzacji waha się od
kilku sekund do kilkudziesięciu minut. Temperatura w pasteryzacji zbiornikowej wynosi
od 62 do 65° C, a czas jej trwania to 30 minut. W pasteryzacji HTST (wysoka
temperatura, krótki czas) zakres temperatury wynosi od 72 do 75 ° C, czas od 15 do 240
sekund. W pasteryzacji HHST (duże ciepło, krótki czas) zakres temperatury wynosi od 85
do 90 º C, a czas od 1 do 25 sekund.
Pasteryzacja zbiornikowa odbywa się w mieszalnikach. Czasami produkt, piwo i soki
owocowe, są pasteryzowane po procesie butelkowania lub puszkowania. Tutaj produkty w
pojemnikach są zanurzane w gorącej wodzie lub przeprowadzane przez tunel pary. Do
ciągłej pasteryzacji stosuje się przepływowe wymienniki ciepła, np. rurowe, płytowe i
ramowe. Wyposażone są one w sekcje grzewcze, chłodzące i przechowujące. Tabela 2.2
pokazuje przykładowe kombinacje obróbki termicznej stosowanej w sektorze
spożywczym.
Proces
Pasteryzacja cieczy
luzem
Pasteryzacja HTST
(wysoka temperatura,
krótki czas pasteryzacji)
Gotowanie produktów
czas)
mięsnych

Temperatura
nagrzewania/
czas
przechowywania
63 °C/30
min
72 °C/15 s

65 do 75 ° C
temperatura
wewnętrzna

Zastosowanie
Pasteryzacja mleka w
kadziach
Pasteryzacja ciągła mleka ze
względów bezpieczeństwa
żywności
Produkty spożywcze gotowe
do spożycia, np. szynka,
klopsiki mięsne i parówki

Blanszowanie warzyw

zróżnicowana, np. 75 °
C / 5 min

Dezaktywacja enzymów i
zmiękczanie tkanek

Pasteryzacja po
butelkowaniu

60 °C/10 min*

Przedłużenie okresu
trwałości piwa

* parametry mogą się różnić w zależności od rodzaju piwa

Tabela 2.2: Przykłady kombinacji obróbki termicznej stosowane w sektorze spożywczym [1,
CIAA, 2002]

W procesie sterylizacji, produkt jest konserwowany w puszkach lub butelkach, a następnie
poddany obróbce cieplnej w sterylizatorze za pomocą pary lub gorącej wody. Wyróżnia się
sterylizatory zbiornikowe i działające w sposób ciągły. W sterylizacji z wilgotnym
ciepłem, temperatura zazwyczaj waha się od 110 do 130° C, a czas sterylizacji wynosi od
20 do 40 minut. Na przykład, żywność puszkowana jest sterylizowana w autoklawie w
temperaturze około 121° C przez 20 min. Zastosowanie wyższych temperatur i skrócenie
czasu daje podobne efekty, np. 134° C przez 3 min. Jednakże, jeśli warunki nie pozwalają
na kiełkowanie zarodników, można zastosować niższą temperaturę i skrócić czas obróbki.
Na przykład, w sterylizacji soków z kwasem owocowym, dżemów, lub deserów,
ogrzewanie w temperaturze od 80 do 100° C przez 10 minut zwykle wystarcza.
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Do zabijania bakteryjnych endosporów przez ciepło suche, potrzebny jest dłuższy czas
ekspozycji w wyższych temperaturach, niż wymaga tego zastosowanie wilgotnego ciepła,
np. do 2 godzin, w temperaturze od 160 do 180° C. Roztwory zawierające związki
termicznie nietrwałe mogą być sterylizowane poprzez filtrowanie z użyciem
nitrocelulozowych membran, ziemi okrzemkowej np. diatomitu lub porcelany.
Promieniowanie UV pozwala utrzymać pomieszczenia w warunkach częściowo jałowych.
Bakterie i ich zarodniki są szybko niszczone, ale zarodniki grzybów są umiarkowanie
podatne na działanie promieniowania. Promieniowanie jonizujące, np. promieniowanie X i
promieniowanie gamma, stosuje się do sterylizacji żywności i innych materiałów stałych.
Można stosować też środki chemiczne.. Tlenek etylenu jest stosowany do sterylizacji
żywności, tworzyw sztucznych, szkła i innych urządzeń [87, Ullmann, 2001].
Sterylizacja UHT wiąże się z krótkim czasem obróbki cieplnej w temperaturze o 135 do
150° C tylko przez kilka sekund. W tym procesie sterylizacji właściwości produktów są
uszkodzone ciepłem w stopniu minimalnym. Sterylizacja UHT jest możliwa wyłącznie w
urządzeniach przepływowych. Produkt jest w ten sposób sterylizowany zanim zostanie
przekazany do wcześniej wysterylizowanych kontenerów w sterylnym środowisku.
Wymaga to jałowych warunków podczas procesu przetwórstwa. Do sterylizacji UHT,
stosuje się wymienniki ciepła płytowe lub rurowe. Stosuje się także metodę
bezpośredniego wtrysku pary.

2.1.6 Zagęszczanie przy pomocy ciepła (F)
2.1.6.1

Parowanie (ciecz do cieczy) (F.1)

2.1.6.1.1

Cel

Parowanie to częściowe usunięcie wody z płynnej żywności poprzez gotowanie. Na
przykład, płynne produkty mogą być zagęszczane od 5% suchej masy do 72%, lub więcej,
w zależności od lepkości koncentratów. Parowanie pozwala na wcześniejsze zagęszczenie
żywności, zwiększenie zawartości fazy stałej żywności, zmianę koloru żywności oraz
zmniejszenie zawartości wody w płynnych produktach, prawie całkowicie, np. w procesie
suszenia oleju jadalnego.
2.1.6.1.2

Zastosowanie

Proces parowania jest wykorzystywany w wielu sektorach przemysłu spożywczego. Na
przykład w przetwórstwie mleka, pochodnych skrobi, kawy, soków owocowych, past
warzywnych i koncentratów, przypraw, sosów, cukru i oleju jadalnego.
2.1.6.1.3

Opis technik, metod i urządzeń

Para, gazy spalinowe lub inne operacje suszenia są zwykle stosowane jako czynniki
grzewcze. Utajone ciepło kondensacji jest przekazywane do płynnej żywności, aby
zwiększyć jej temperaturę wrzenia w celu odparowania wody. Para jest następnie usuwana
z powierzchni gotującej się cieczy. Produkty żywnościowe są wrażliwe na wysokie
temperatury, dlatego też często wymagają zastosowania niskich temperatur. Jest to
możliwe dzięki gotowaniu cieczy w próżni. Proces parowania rozpoczyna się zazwyczaj w
temperaturze od 50 do 100° C, ale może również wynosić aż 130° C, np. w przemyśle
cukrowniczym.
Najprostszą z technik parowania jest wygotowywanie wody do powietrza za pomocą
zanurzonych grzałek elektrycznych. W praktyce najczęściej używane są wielofazowe
parowniki pęczkowe i rurowe lub płytowe. Parowniki płaszczowo-rurowe mogą mieć
naturalny lub wymuszony obieg, być ociekowe lub wyciągowe. Parowniki Centritherm,
WFE, TFE oraz panwie próżniowe przeznaczone są do odparowywania produktów o dużej
lepkości. Typowe stężenia całkowitej suchej masy dla różnych typów parowników
przedstawiono w Tabeli 2.3. Poziom całkowitej suchej masy w etapie końcowym procesu
zależy od składu zagęszczanego produktu.

Przemysł spożywczy

Wsad całkowitej
suchej masy (%)

Typ parownika
Pęczkowe i rurowe,
wielofazowe
Płytowe, wielofazowe
Panwie próżniowe
Centritherm,
jednofazowe
WFE, jednofazowe

5 – 25
5 – 25
60 – 70
5 – 25
40 – 50

Końcowa ilość
całkowitej suchej
masy (%)
40 – 75
40 – 75
80 – 85
40 – 60
70 – 90

Tabela 2.3: Typowe stężenia całkowitej suchej masy dla różnych rodzajów parowników[1,
CIAA, 2002]

Parowniki wielostopniowe są stosowane, gdy parowanie wymaga znacznych nakładów
energii, np. w przetwórstwie buraków cukrowych, produkcji skrobi i w procesie parowania
mleka i serwatki. Te parowniki używają świeżej pary lub gazów spalinowych
pochodzących z innych operacji do odparowywania wody z cieczy. W ten sposób energia
jest odzyskana lub ponownie wykorzystana. 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 jest
przekazywana z jednego parownika do kolejnych, a więc poddawana jest wielofazowemu
odparowywaniu. W ten sposób, jedna jednostka pary podana w pierwszym parowniku
można usunąć około 3 do 6 jednostek wody z cieczy.
Dodatkową energię można zaoszczędzić w procesie dekompresji pary za pomocą
termicznych dekompresorów pary (TVR) lub mechanicznych dekompresorów pary
(MVR). Jednak może to prowadzić do zanieczyszczenia pary. Nie można jej wtedy
ponownie użyć w kotłach. Zwiększa się w ten sposób ilość odpadów ściekowych. 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. Możliwe jest wytworzenie skondensowanej pary o jakości,
która pozwala na jej ponowne zastosowanie w postaci wody w innych procesach.
W trakcie przetwarzania, związki w surowcu stopniowo osadzają się na powierzchni
wymienników ciepła. Wpływa to na wydajność procesu wymiany ciepła i doprowadza do
utraty ciepła w systemie. Osadzające się związki mogą być nieorganiczne lub organiczne
w zależności od rodzaju produktu. Instalacja musi więc być czyszczona w regularnych
odstępach czasu, aby zapobiec zbyt dużym stratom ciepła, które wpływają na obniżenie
jakości produktu.
2.1.6.2
2.1.6.2.1

Suszenie (cieczy do fazy stałej) (F.2)
Cel

Suszenie jest definiowane jako zastosowanie ciepła w warunkach kontrolowanych, w celu
usunięcia wody zawartej w płynnej żywności przez odparowanie dla uzyskania produktów
stałych. Różni się od parowania, gdzie uzyskiwane są produkty płynne. Głównym celem
suszenia jest przedłużenie okresu trwałości żywności poprzez zmniejszenie ich aw.
2.1.6.2.2

Zastosowanie

Proces suszenia znajduje zastosowanie w przetwórstwie produktów mlecznych, np. mleka,
serwatki i śmietanki do kawy, kawy, substytutów kawy, herbaty, aromatów, napojów w
proszku, i przetworzonej żywności zbożowej.
2.1.6.2.3

Opis technik, metod i urządzeń

Stosuje się dwie różne techniki suszenia: suszenie gorącym powietrzem oraz suszenie
powierzchni przez przewodzenie ciepła za pomocą systemu wymiany ciepła.
W suszeniu gorącym powietrzem, gorące powietrze jest nośnikiem ciepła i wchodzi w
bezpośredni lub pośredni kontakt z płynnym produktem. Ciepło przekazywane z gorącego
powietrza do produktu powoduje odparowanie zawartości wody.
W suszeniu powierzchni przez przewodzenie ciepła za pomocą systemu wymiany ciepła,
Przemysł spożywczy

nośnik ciepła nie wchodzi w kontakt z mokrą żywnością, lecz jest od niej oddzielony przez
powierzchnię wymiany ciepła. Ciepło jest przewodzone przez powierzchnię. W wyniku
konwekcji przekazywane jest do produktu żywnościowego tak, aby odparować i usunąć
wodę z żywności. Proces ten ma dwie podstawowe zalety w porównaniu z suszeniem
gorącym powietrzem. Wymagana jest mniejsza objętość powietrza, a tym samym
wydajność cieplna jest wyższa. Dodatkowo, proces ten może być przeprowadzany bez
obecności tlenu.
Różne rodzaje suszarek to suszarki rozpyłowe, walcowe, taśmowe próżniowe i półkowe.
W suszarkach rozpyłowych, surowiec przeznaczony do suszenia jest zawieszony w
powietrzu. Ciecz zamieniana jest w lotną zawiesinę lub jest atomizowana, dzięki czemu
uzyskuje się dużą powierzchnię produktu. Zatomizowana ciecz jest wystawiona na
przepływ ciepłego powietrza w komorze suszenia. Wilgoć szybko odparowuje, a ciała
stałe odzyskiwane są w postaci proszku składającego się z drobnych, pustych, kulistych
cząsteczek. Temperatura powietrza wlotowego wynosi około 250° C lub więcej w
zależności od rodzaju produktu. W wyniku parowania, temperatura powietrza spada
bardzo szybko do około 95° C, co jest temperaturą powietrza wylotowego. Temperatura
produktu jest od 20 do 30 ° C niższa od temperatury powietrza wylotowego. Suszenie
gorącym powietrzem odbywa się za pomocą pary lub gazowych nagrzewnic powietrza z
nadmuchem bezpośrednim lub pośrednim opalanych gazem, paliwem płynnym lub stałym.
Suszenie rozpyłowe jest stosowane na szeroką skalę w przemyśle mleczarskim i do
suszenia kawy.
Integralną częścią procesu jest przejście wydmuchiwanego powietrza przez odpylacze
cyklonowe i / lub filtry w celu odzyskania cząsteczek surowca i cząsteczek pyłu, które są
przenoszone w wydmuchiwanym powietrzu. Odzyskany materiał trafia z powrotem do
surowca.
W suszarkach walcowych, cienka warstwa surowca jest nakładana na gładką powierzchnię
metalowego obrotowego bębna ogrzewanego parą. Warstwa suchego surowca jest stale
zeskrobywana stacjonarnym nożem zamontowanym naprzeciwko miejsca nałożenia
płynnego surowca. Suszarka zbudowana jest z pojedynczego bębna lub pary bębnów
wyposażonych, bądź nie, w wałki satelitarne. Ciśnienie pary w bębnie może się wahać od
4 do 8 bar w zależności od produktu. Suszarki walcowe stosuje się w przetwórstwie, np.
mleka, skrobi ziemniaczanej i płatków ziemniaczanych.
W suszarkach próżniowych, taśmowych i półkowych, zawiesina z surowca
żywnościowego rozpylana jest na stalową taśmę, która przechodzi przez dwa puste bębny
w komorze próżniowej. Żywność jest najpierw suszona w bębnie ogrzewanym parą, a
następnie przez ogrzewane parą grzałki i promienniki ciepła umiejscowione nad taśmą.
Suszona żywność jest chłodzona w drugim bębnie ochładzanym wodą, a następnie
usuwana raklem nożowym. Szybkie suszenie i ograniczone uszkodzenia żywności
spowodowane ciepłem, sprawiają że ta metoda nadaje się do przetwórstwa żywności
wrażliwej na ciepło.
2.1.6.3
2.1.6.3.1

Odwadnianie (faza stała do fazy stałej) (F.3)
Cel

Odwadnianie jest definiowane jako zastosowanie ciepła w kontrolowanych warunkach, w
celu usunięcia, przez odparowanie, wody zawartej w stałej żywności lub produktach
ubocznych pochodzących z przetwórstwa surowców rolnych. Głównym celem
odwadniania jest przedłużenie okresu trwałości żywności poprzez zmniejszenie ich aw.
2.1.6.3.2

Zastosowanie

Suszona żywność to na przykład suszone ziemniaki, pochodne skrobi, pulpa buraczana,
mąka, makaron, fasola, owoce, orzechy, zboża, mączka z nasion roślin oleistych, liście
herbaty, warzywa i przyprawy. Odwadnianie mokrych kiełkujących ziaren jest stosowane
w produkcji słodu. Proces ten określany jest również jako suszenie w piecach. W
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przetwórstwie słodu, proces suszenia jest niezbędny do osiągnięcia pożądanego koloru i
smaku.
2.1.6.3.3

Opis technik, metod i urządzeń

Odwadnianie wpływa na barwę i teksturę żywności oraz eliminuje lotne związki, które
mają niekorzystny wpływ na jakość i wartości odżywcze żywności. Budowa i eksploatacja
urządzeń do odwadniania dąży do zminimalizowania tych zmian, wybierając odpowiednie
warunki suszenia dla poszczególnych środków spożywczych. Stosuje się dwie różne
techniki odwadniania: suszenie gorącym powietrzem oraz suszenie powierzchni przez
przewodzenie ciepła za pomocą systemu wymiany ciepła. Są one opisane szczegółowo w
Punkcie 2.1.6.2.
Wykorzystuje się różnego rodzaju suszarki, tj. fluidyzacyjne, komorowe lub talerzowe,
przenośnikowe lub taśmowe, pneumatyczne, typu flash i / lub pierścieniowe, obrotowe,
tunelowe, rurowo-parowe, parowe, piecowe i próżniowe.
Suszarki fluidyzacyjne składają się z metalowych tac z siatką lub z perforowanym dnem,
które mogą zawierać złoże cząsteczek żywności o grubości do 15cm. Gorące powietrze
jest przepuszczane przez złoże, powodując że cząsteczki żywności zostają zawieszone, a
następnie energicznie mieszane. Powietrze działa zarówno jako czynnik suszący i
fluidyzacyjny. Suszenie może odbywać się okresowo lub ciągle. Suszarki fluidyzacyjne są
funkcjonalne i pozwalają na skuteczną kontrolę warunków suszenia, wykazują stosunkowo
wysoki współczynnik wydajności i poziomu suszenia. Suszarki te mają bardzo wysoki
wskaźnik ciepła i transferu masy, a tym samym krótki czas suszenia. Suszenie może
odbywać się w temperaturze powietrza poniżej 100º C lub do 170° C, albo więcej, w
zależności od rodzaju produktu / procesu. Suszarka fluidyzacyjna jest często stosowana w
ostatnim etapie suszenia rozpyłowego (zob. Punkt 2.1.6.2) w przemyśle mleczarskim.
Suszarki komorowe i talerzowe zbudowane są z izolowanej komory, w której znajduje się
siatka o drobnych oczkach lub perforowane zasobniki, gdzie na każdym ułożona jest
cienka warstwa żywności. Gorące powietrze jest rozprowadzane w komorze. System
kanałów i przegród pozwala na bezpośredni przepływ powietrza nad i/ lub przez każdy
zasobnik w celu równomiernego rozprowadzenia powietrza. Suszarki te są
wykorzystywane do produkcji na małą skalę i wiążą się z niskimi kosztami eksploatacji i
konserwacji. Kontrola procesu odwadniania w tych suszarkach jest stosunkowo trudna, a
jakość produktu jest nie zawsze jednakowa.
Suszarki przenośnikowe lub taśmowe mają do 20m długości i 3m szerokości. Żywność jest
suszona na taśmie siatkowej. Przepływ powietrza jest początkowo skierowany ku górze,
przechodzi przez złoże żywności, a następnie ku dołowi, aby zapobiec wydmuchiwaniu
suszonej żywności ze złoża.
W suszarkach pneumatycznych, typu flash i/lub pierścieniowych, proszki lub cząsteczki
żywności są stale suszone w pionowych lub poziomych kanałach metalowych. Odpylacz
cyklonowy lub worek filtracyjny używane są do usuwania wysuszonego produktu.
Wilgotna żywność jest wprowadzana do kanału i zawieszona w gorącym powietrzu.
Suszarki te mają stosunkowo niskie koszty eksploatacji, wysoki współczynnik wydajności
ciepła i suszenia oraz gwarantują skuteczną kontrolę warunków suszenia.
Suszarki obrotowe zbudowane są z obrotowych metalowych bębnów ustawionych pod
pewnym kątem. Wewnątrz wyposażone są w przegrody, które powodują, że żywność
kaskadowo przechodzi przez strumień gorącego powietrza jednocześnie przechodząc przez
suszarkę. Przepływ powietrza może być współprądowy lub przeciwprądowy. Proces
mieszania żywności i jej duża powierzchnia, wystawiona na działanie powietrza, prowadzą
do wysokiego współczynnika suszenia i produkcji równomiernego suszu. Metoda ta jest
szczególnie odpowiednia dla środków spożywczych, które mają tendencję do zbijania się
na taśmie lub w zasobniku suszarki. Suszarki obrotowe używane są na szeroką skalę w
przemyśle cukrowniczym do suszenia pulpy cukrowej i buraczanej. W przypadku pulpy,
gazy spalinowe z instalacji spalinowych mogą być użyte jako źródło ciepła, gdy pozwala
na to budowa instalacji i temperatura gazów spalinowych. Niektóre urządzenia spalinowe
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wytwarzają gazy spalinowe o temperaturze około 120 ºC.
W suszarkach tunelowych, cienkie warstwy żywności są suszone na zasobnikach
ułożonych na wózkach, zaprogramowanych tak, aby poruszały się w sposób półciągły
przez izolowany tunel, w którym krąży gorące powietrze.
W suszarkach parowo-rurowych, gorące powietrze jest nośnikiem ciepła i nie wchodzi w
kontakt z mokrym produktem. Powierzchnia wymiany ciepła jest używana do przesyłania
ciepła na powierzchnię produktu do suszenia. Para przechodzi przez suszarkę, przez
obrotowe cylindryczne rury, aby uniknąć miejscowego przegrzania i zapewnić
równomierne suszenie. Suszarka zużywa mniej objętości powietrza, a emisja powietrza
jest ograniczona.
Suszarki parowe posiadają specjalną konstrukcję, w której wykorzystuje się mocno
nagrzaną parę generowaną przez wymiennik ciepła. Suszarka parowa zbudowana jest z
ciśnieniowego naczynia, w którym odprowadzana jest woda z produktu, następnie
zamieniana jest w parę i wykorzystywana do dalszego suszenia produktu. System ten jest
stosowany w przemyśle cukrowniczym, w ograniczonym zakresie, do suszenia pulpy
buraczanej. Zaletą tego systemu jest niskie zużycie energii przeznaczonej do suszenia.
Proces suszenia w piecach jest stosowany w produkcji słodu. Mowa o nim w Punkcie
2.2.15.
Suszenie próżniowe stosuje się dla produktów wrażliwych na temperaturę. Ciśnienie
zewnętrzne jest obniżane, aby uniknąć wysuszenia w wysokiej temperaturze. Suszarki
próżniowe walcowe są jednym z najprostszych rodzajów suszarek próżniowych. W tej
metodzie, instaluje się jeden lub dwa walce w obudowie próżniowej. Powstająca para
skrapla się w kondensatorze usytuowanym pomiędzy komorą próżniową a pompą. Produkt
jest usuwany przez przenośnik ślimakowy.
2.1.7
2.1.7.1
2.1.7.1.1

Obróbka przez odprowadzanie ciepła (G)
Chłodzenie, schładzanie i stabilizacja na zimno (G.1)
Cel

Chłodzenie jest stosowane w celu obniżenia temperatury żywności z jednej temperatury
przetwarzania do drugiej lub do wymaganej temperatury przechowywania. Schładzanie to
technika, w której temperatura żywności jest obniżona i utrzymywana pomiędzy -1 a 8° C.
Celem chłodzenia i schładzania jest zmniejszenie tempa zmian biochemicznych i
mikrobiologicznych w żywności, przedłużenie trwałości świeżych i przetworzonych
produktów spożywczych, lub utrzymanie określonej temperatury w procesie przetwórstwa,
np. w procesie fermentacji i przetwórstwa piwa. Chłodzenie stosuje się także w przypadku
zmiany stanu skupienia, np. w krystalizacji. Celem stabilizacji na zimno jest wytrącanie
winianów z win, lub kwasów tłuszczowych z alkoholi wysokoprocentowych przed
butelkowaniem.
2.1.7.1.2

Zastosowanie

Chłodzenie, schładzanie i stabilizacja na zimno są często stosowane w sektorze
spożywczym.
Schładzanie stosuje się do konserwowania wielu łatwo psujących się produktów
spożywczych. W sektorze wina, chłodzenie i schładzanie są stosowane do klarowania
moszczu przed fermentacją. Stabilizacja na zimno stosowana jest w sektorach piwa, wina i
alkoholi wysokoprocentowych. Piwo jest stabilizowane na zimno, aby doprowadzić do
wytrącenia białka polifenoli adduktu. Piwo jest utrzymywane w temperaturze od -2 do -3 °
C przez co najmniej 12 godzin.
2.1.7.1.3

Opis technik, metod i urządzeń

Chłodzenie żywności płynnej jest zwykle wykonywane przez przeprowadzenie produktu
przez wymiennik ciepła, chłodnię lub naczynie chłodzące. Czynnikiem chłodzącym w
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chłodni może być woda gruntowa, woda recyrkulująca przez chłodnię kominową, lub
woda. Woda może być również zmieszana z czynnikami, takimi jak glikol, który jest
recyrkulowany w wyniku działania mechanicznego systemu chłodzenia lub systemu wody
lodowej.
W chłodzeniu kriogenicznym, żywność jest w bezpośrednim kontakcie z czynnikiem
chłodzącym, który może być dwutlenkiem węgla w stanie stałym lub ciekłym lub ciekłym
azotem. Gdy czynnik chłodzący paruje lub sublimuje, usuwa ciepło z żywności, a tym
samym powoduje szybkie chłodzenie. Zarówno ciekły azot jak i dwutlenek węgla, jako
czynniki chłodzące, są bezbarwne, bezwonne i obojętne.
Dostawy schłodzonej żywności do konsumentów wymagają skomplikowanego systemu
dystrybucji, z udziałem sklepów z chłodniami, transportu chłodniczego i chłodzących
wystawek w punktach detalicznych. Schłodzoną żywność można podzielić na trzy
kategorie w zależności od temperatury przechowywania [225, Hendley B., 1985]. Czwartą
kategorię stosuje się w produkcji wina.
• Od -1 do 1 ° C: świeże ryby, wędliny, kiełbasy i mięsa mielone, wędzone mięso i ryby
• 0 do 5 ° C: pasteryzowane mięso konserwowe, mleko i przetwory mleczne, gotowe
sałatki, pieczywo, pizze, ciasta i ciastka niepieczone
• Od 0 do 8 ° C: gotowane mięso i zapiekanki rybne, surowe lub gotowane mięso, masło,
margaryna, sery i owoce miękkie
• 8 do 12 ° C dla przemysłu winiarskiego. Moszcz jest utrzymywany w tej temperaturze
od 6 do 24 godzin.
Urządzenia używane do zamrażania (zob. Rozdział 2.1.7.2) mogą być również
wykorzystywane do chłodzenia i schładzania.
Stabilizacja na zimno jest techniką chłodzenia wina przed butelkowaniem, która powoduje
wytrącanie kryształów winianu. Dla wyrobów spirytusowych, technika ta wiąże się z
doprowadzeniem spirytusu do temperatury od -1 do -7 º C, w zależności od operatorów.
Możliwa jest czasem stabulacja, czyli przechowywanie produktu w niskiej temperaturze, w
zbiornikach o stałej temperaturze od 24 do 48 godzin. Filtracja na zimno, w temperaturze
około -1° C, pozwala na zachowanie estrów kwasów tłuszczowych. W odniesieniu do win,
można stosować trzy techniki: okresowa stabilizacja na zimno i stabulacja, ciągła
stabilizacja na zimno, oraz stabilizacja na zimno przez powstawanie zarodków
krystalizacji. Dwie ostatnie metody są najczęściej stosowane. Istnieje wiele odmian tych
podstawowych metod.
Okresowa stabilizacja na zimno i stabulacja są najstarszym technikami. Doprowadza się
tutaj wino do temperatury poniżej zera bliskiej zamrożeniu i następnie stabuluje w
izotermicznym zbiorniku na okres od pięciu do ośmiu dni.
Temperatura zamarzania (° C) = - (alkoholu (% v / v) / 2) + 1
W ciągłej stabilizacji na zimno, zbiornik stabulujący jest zastępowany przez cylindrycznostożkowym krystalizator i mieszadło, w którym wino pozostanie tylko na 30 do 90 minut.
Stabilizacja na zimno zachodzi w procesie tworzenia się zarodków krystalizacji.
Chłodzenie odbywa się w temperaturze od -1 do -2 º C, a tworzenie się zarodków
krystalizacji w 4 g/l kryształków winianu mieszanych w ciągu od 2 do 4 godzin, potem
przechowywanych w zbiornikach. Ostatecznym etapem jest dekantacja po 12 do 48
godzinach.
2.1.7.2
2.1.7.2.1

Mrożenie (G.2)
Cel

Mrożenie jest metodą konserwowania. W procesie mrożenia, temperatura żywności spada
poniżej temperatury zamarzania i część wody ulega zmianie stanu do postaci kryształków
lodu. Standardem dla sektora żywności mrożonej jest obniżenie temperatury do około
-18 º C.
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2.1.7.2.2

Zastosowanie

Mrozi się kilka rodzajów żywności, np. owoce, warzywa, ryby, mięso, pieczywo i
produkty gotowe, takie jak lody i pizze.
2.1.7.2.3

Opis technik, metod i urządzeń

W procesie mrożenia, najpierw usuwane jest ciepło, aby obniżyć temperaturę żywności do
temperatury zamarzania. Obejmuje to usunięcie ciepła wytworzonego przez oddychanie,
podobnie jak w przypadku świeżej żywności. Utajone ciepło krystalizacji jest następnie
usuwane i tworzą się kryształki lodu. Tabela 2.4 przedstawia standardową temperaturę
zamarzania dla różnych produktów przemysłu spożywczego.
Produkt przemysłu spożywczego
Mięso, drób i ryby
Warzywa, np. groch, kalafior, cebula, marchew i pomidory
Owoce, np. gruszki, śliwki i morele
Owoce jagodowe, np. truskawki i maliny
Mleko
Lody

Temperatu
ra do -2,0
-0,6
ºzamarzania
C do -1,4
-0,9
º-1,8
C do -2,5
°-0,8
C do -1,2
°-0,5
C °C
-4,0 do -6,0
ºC
Tabela 2.4 Standardowa temperatura zamarzania dla różnych produktów przemysłu
spożywczego.[37, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000]

Dostępny jest cały szereg metod i urządzeń do mrożenia żywności. Najbardziej popularne
zamrażarki to: podmuchowe, taśmowe, fluidyzacyjne, powierzchnie ochłodzone,
zamrażarki zanurzeniowe i kriogeniczne. Krioekstrakcja i koncentracja na zimno są
również stosowane.
W zamrażarkach podmuchowych, zimne powietrze o temperaturze od -30 do -40º C krąży
wokół żywności z prędkością od 1,5 do 6 m / s. W zamrażarkach podmuchowych
działających okresowo, żywność jest ułożona na tacach w chłodniach lub w komorach. W
ciągłych zamrażarkach podmuchowych, tace z żywnością są ułożone na wózkach lub
żywność jest przewożona przez tunel mrożący za pomocą przenośników taśmowych.
Czasami stosuje się tunele wielofazowe z kilkoma taśmami. Produkt spada z jednej taśmy
na drugą, dzięki czemu rozpadają się zamrożone grudki żywności. Grubość warstwy
żywności na taśmie może się wahać od 25 do 125 mm. W zamrażarkach podmuchowych,
przetwarza się duże ilości powietrza, co może prowadzić do przegrzewania się urządzeń
lub do zmian oksydacyjnych w niezapakowanej żywności. Wilgoć z żywności jest
przekazywana, za pośrednictwem powietrza, do zwojów chłodzących, co sprawia, że
częste rozmrażanie jest konieczne. Stosowane jest również mrożenie i chłodzenie metodą
uderzeniową, która wykorzystuje powietrze o prędkości maksymalnej 45 m/s w
minimalnej temperaturze -50 ºC.
Podstawowa zasada działania zamrażarek przeciwprądowych, np. zamrażarek taśmowych
lub spiralnych, jest taka sama jak w zamrażarce podmuchowej. Tutaj natomiast mrożona
żywność jest transportowana przez przeciwprąd zimnego powietrza lub ciekły azot.
Technika ta zmniejsza parowanie wody z żywności.
W zamrażarkach fluidyzacyjnych, żywność jest poddawana fluidyzacji powietrzem o
temperaturze od -25 do - 40° C. Powietrze przepuszczane jest pionowo ku górze przez
perforowaną tacę lub przenośnik taśmowy, a następnie przez złoże żywności o grubości od
2 do 20 cm. Kształt i wielkość kawałków żywności określa grubość jej warstwy na złożu
fluidalnym i prędkość powietrza. W tym systemie, żywności wchodzi w większy kontakt z
powietrzem niż w zamrażarkach podmuchowych. W ten sposób wszystkie powierzchnie są
równocześnie i równomiernie mrożone. Powoduje to szybsze zamarzanie i mniejsze
odwodnienie, dzięki czemu rozmrażanie występuje rzadziej. Zamrażarki fluidyzacyjne
mogą mrozić jedynie żywność małych rozmiarów, np. groch, ziarna słodkiej kukurydzy,
krewetki i truskawki.
W procesie mrożenia powierzchniami ochłodzonymi, chłodzi się pionowe lub poziome
puste płyty czynnikiem chłodzącym o temperaturze około -40º C. Cienkie warstwy
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żywności umieszczane są na powierzchniach. Płyty są czasami lekko ściśnięte razem.
Wpływa to na poprawę kontaktu między żywnością a płytami mrożącymi. Zaletą tych
zamrażarek jest niski poziom odwodnienia żywności, co zmniejsza częstotliwość
odmrażania. Szczególnym rodzajem tych zamrażarek są powierzchnie mrożące
skrobakowe. Składają się z mrożącego cylindra z obrotowymi nożami, które usuwają
zamrożony materiał z powierzchni mrożących. Tego typu urządzenie jest używane np. w
produkcji lodów.
W zamrażarkach zanurzeniowych, opakowana żywność poddawana jest kąpieli w
chłodzącym glikolu, solance, glicerolu lub roztworze chlorku wapnia na zanurzonym
przenośniku siatkowym. Dzięki tej metodzie osiągany jest wysoki współczynnik
zamrożenia. Jest ona stosowana do mrożenia skoncentrowanego soku pomarańczowego w
puszkach i do uprzedniego mrożenia opakowanego drobiu, zanim zostanie poddany
działaniu zamrażarki podmuchowej.
W mrożeniu kriogenicznym, żywność jest w bezpośrednim kontakcie z czynnikiem
chłodzącym, który może być dwutlenkiem węgla, w stanie stałym lub ciekłym, lub
ciekłym azotem. Gdy czynnik chłodzący paruje lub sublimuje, usuwa ciepło z żywności, a
tym samym powoduje szybkie mrożenie. Ciekły azot i dwutlenek węgla, jako czynniki
chłodzące, są bezbarwne, bezwonne i obojętne.
Krioekstrakcja jest to metoda wzbogacająca, dzięki której woda usuwana jest z kiści
winogron, aby zwiększyć zawartość cukru w moszczu. Celem krioekstrakcji jest
wyeliminowanie wody z surowców przez selektywne mrożenie. Winogrona są
umieszczane w komorach chłodniczych w temperaturze, która jest wypadkową
temperatury zamarzania najbardziej dojrzałych i najmniej dojrzałych winogron. Czas tego
procesu dla winogron wynosi od 12 do 20 godzin w temperaturze między -3 i -6° C.
Technika ta dotyczy tylko winogron zbieranych ręcznie, które umieszczane są w niskich,
perforowanych koszach, co pozwala na powolne i równomierne obniżenie się temperatury
wszystkich winogron. Zastosowanie prasy umożliwia wybór najdojrzalszych soków, czyli
tych, które wypływają w pierwszej kolejności. Maksymalne ciśnienie stosowane do
prasowania winogron wynosi 4 bar.
Koncentracja na zimno to technika stosowana jedynie w odniesieniu do win. Dzięki
koncentracji usuwana jest część wody z wina w celu zwiększenia w nim zawartości
alkoholu. Technika ta jest regulowana przepisami prawa. Wino jest chłodzone poniżej
temperatury, w której tworzą się kryształki lodu, ale alkohol nie zamarza. Kryształy nie
krzepną dzięki nieustannemu mieszaniu. Kiedy wystarczająca ilość wody zestala się, płyn
jest oddzielany od kryształów przez ekstraktory wirówkowe i ciśnieniowe.
2.1.7.3
2.1.7.3.1

Odparowywanie ze stanu zamrożenia /liofilizacja (G.3)
Cel

Odparowywanie ze stanu zamrożenia lub inaczej liofilizacja to proces usuwania wody z
produktu przez sublimację i desorpcję. Celem procesu jest ochrona wrażliwych surowców,
które nie mogą być suszone przez odparowanie. Należy zdawać sobie sprawę z ryzyka
związanego z degradacją poszczególnych związków w wysokiej temperaturze, co może
prowadzić do utraty smaku lub innych aspektów jakości.
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2.1.7.3.2

Zastosowanie

Technika ta jest stosowana, np. do suszenia ekstraktów kawy, przypraw, zup warzywnych, dań
gotowych, ryb i mięsa.
Opis technik, metod i urządzeń

2.1.7.3.3

Urządzenia do liofilizacji składają się z komory suszenia, z możliwością regulacji temperatury
półek. Mogą być to komory działające okresowo, gdzie tace są na stałe przymocowane do płyt
grzewczych podczas suszenia, lub w sposób półciągły, w którym tace przechodzą przez śluzę
próżniową do tunelu suszenia. Inne urządzenia to kondensatory, które zbierają wodę z produktu w
komorze suszenia i ułatwiają proces suszenia; systemy chłodzenia, które dostarczają czynnik
chłodzący do kondensatora i półek oraz systemy próżniowe, które zmniejszają ciśnienie w
komorze.
Jeśli produkt jest cieczą, np. ekstrakt kawy, wtedy mrożony jest w dwóch etapach, w dwóch
czasach i temperaturach zamarzania, dopiero potem jest mielony. Materiał stały jest następnie
wprowadzany ręcznie lub mechanicznie na tace w komorze suszenia. Temperatura w komorze
suszenia jest znacznie niższa od 0° C. Dokładna temperatura zależy od rodzaju suszonego
produktu. W komorze znajduje się próżnia. Lód paruje właśnie w takich warunkach. Parowanie
powoduje dalszy spadek temperatury produktu, co jest kompensowane poprzez dodanie ciepła za
pomocą płyt grzewczych na półkach z możliwością kontrolowania temperatury. Odparowana woda
jest ponownie zamrażana na powierzchni kondensatora, którego temperatura jest znacznie niższa
od temperatury sublimacji w obecnych warunkach, w komorze. Od czasu do czasu, kondensator
jest odladzany poprzez ogrzewanie powierzchni kondensatora. Następnie odprowadzana jest woda
. Próżnia utrzymywana jest przez pompę próżniową. Wylot pompy próżniowej emitowany jest do
atmosfery. Aby zapobiec dostawaniu się ciał stałych do pompy próżniowej, które powodują jej
uszkodzenie, w przedniej części pompy zamontowany jest filtr.

2.1.8

Operacje następujące po obróbce(H)

2.1.8.1 Pakowanie i rozlew (H.1)
2.1.8.1.1 Cel

W procesie pakowania wykorzystywane są produkty wykonane z wszelkich materiałów służących
do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji różnych towarów. Pakowane
są zarówno surowce jak i towary przetworzone. Napełnianie to proces wprowadzania produktu do
opakowania we właściwy dla niego sposób.
2.1.8.1.2 Zastosowanie

Większość produktów spożywczych jest pakowana przed wejściem do łańcucha dystrybucji. W
niektórych przypadkach opakowanie stanowi integralną część procesu produkcji, co oznacza, że
produkt pakowany jest dalej przetwarzany. Przykładem jest puszkowanie i butelkowanie
produktów żywnościowych oraz późniejsze procesy konserwacji z użyciem ciepła.
2.1.8.1.3

Opis technik, metod i urządzeń

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE [213, EC, 1994], czytamy:
Artykuł 3
Definicje dla celów niniejszej Dyrektywy:
1. "Opakowania" oznaczają wszystkie wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone
do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji wszelkich towarów, od
surowców do towarów przetworzonych, od producenta do użytkownika lub konsumenta. Wyroby
"bezzwrotne" przeznaczone do tych samych celów uważa się również za opakowania.
"Opakowania" obejmują wyłącznie:
(a)
opakowania handlowe lub opakowania podstawowe tj. mające stanowić towar
jednostkowy sprzedawany użytkownikowi końcowemu lub konsumentowi w miejscu zakupu;
(b)
opakowania zbiorcze lub opakowania drugorzędne tj. stanowiące w miejscu zakupu zestaw
określonej liczby towarów jednostkowych, niezależnie od tego czy są one sprzedawane w takiej
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postaci użytkownikowi końcowemu lub konsumentowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów
sprzedaży; można je zdjąć ze sprzedawanego produktu bez naruszania jego cech;
(c)
opakowania transportowe lub opakowania trzeciorzędne, tj. mające ułatwić
przenoszenie i transport pewnej liczby towarów jednostkowych lub opakowań zbiorczych,
zapobiegając powstaniu uszkodzeń przy przenoszeniu i transporcie. Opakowanie transportowe nie
obejmuje kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego;
Większość produktów przemysłu spożywczego pakowana jest w opakowania podstawowe,
drugorzędne i trzeciorzędne, w łańcuchu przetwórstwa i dystrybucji.
Materiały do opakowań stosowane w sektorze spożywczym to tekstylia, drewno, metal, szkło,
sztywne i półsztywne tworzywa sztuczne, elastyczne folie, papier i tektura.
Tekstylia mają słabe właściwości ochronne. Torby tekstylne są nadal używane do transportu
produktów masowych, takich jak zboża, mąka, cukier i sól. Drewniane pojemniki transportowe są
stosowane przy wielu produktach spożywczych, takich jak owoce, warzywa, herbaty, wina,
alkohole wysokoprocentowe i piwa. Jakiś czas temu, wiele sektorów zastąpiło drewniane
kontenery plastikowymi beczkami i skrzyniami.
Hermetycznie zamknięte, metalowe puszki, mają wysokie właściwości ochronne i są odporne na
niskie i wysokie temperatury. Materiały używane do produkcji metalowych puszek to stal (blachy
cynowe lub bezcynowe) i aluminium. Mogą również być pokryte cyną lub lakierem, aby zapobiec
interakcji żywności z puszką. Puszki metalowe są szeroko stosowane do napojów
bezalkoholowych i piwa. Są one również wykorzystywane do produkcji konserw ze sterylizowaną
żywnością, np. owoce, warzywa, mleko skondensowane i produkty mięsne. Metalowe puszki
podlegają recyklingowi. Również folia aluminiowa jest stosowana do pakowania różnego rodzaju
żywności.
Szkło ma wysokie właściwości ochronne, jest obojętne, i nadaje się do przetwórstwa cieplnego i za
pomocą mikrofal. Wadami szkła jest jego waga i ryzyko pęknięcia. Butelki i słoiki szklane są
stosowane w przetwórstwie mleka, piwa, wina i alkoholi wysokoprocentowych, konfitur,
przecierów i past, a także niektórych produktów żywnościowych typu instant. Szklane butelki i
słoiki nadają się do ponownego użytku i recyklingu.
Sztywne i półsztywne pojemniki plastikowe to butelki, słoiki, kubki, tace i pojemniki wykonane z
pojedynczych lub wyciskanych współbieżnie polimerów. Mają niską wagę, są mocne i trwałe,
łatwe do uszczelniania, mają dostatecznie duże właściwości ochronne oraz wysoką odporność
chemiczną. Dostępne są różne techniki produkcji tych pojemników. Mowa tutaj o kształtowaniu
termicznym, formowaniu rozdmuchowym, przez wtrysk, przez wytłaczanie i rozciąganie.
Standardowo używa się PVC (polichlorek winylu), PS (polistyren), PP (polipropylen), XPP
(spieniony polipropylen, do kształtowania termicznego), HDPE (polietylen wysokiej gęstości),
PET (politereftalan etylenu) i poliwęglanu. Pojemniki są często produkowane w samych zakładach
przetwórstwa. Niektóre z pojemników mogą być ponownie wykorzystane, np. poliwęglanowe
butelki na mleko. Sztywne i półsztywne plastikowe pojemniki są zwykle używane w
przetwórstwie mleka, napojów bezalkoholowych, produktów mlecznych, margaryn, suszonej
żywności i lodów.
Folie elastyczne są zbudowane z polimerów niewłóknistych, które zwykle mają mniej niż 0,25 mm
grubości. Standardowe materiały stosowane do produkcji folii elastycznych to PE (polietylen),
LDPE (polietylen o niskiej gęstości), PP, PET, HDPE PS i PVC. Folie elastyczne są relatywnie
tanie, mogą otrzymać wiele właściwości ochronnych w procesie produkcji, są termozgrzewalne,
dodają niewiele masy, mogą służyć do laminowania papieru, aluminium i innych tworzyw, i są
łatwe w obróbce. Elastyczne folie są wykorzystywane do pakowania szerokiej gamy mokrych i
suchych produktów spożywczych.
Papier i tektura mogą być produkowane w wielu klasach i pod różnymi postaciami. Poddawane są
recyklingowi i biodegradacji oraz łatwo je połączyć z innymi materiałami. Opakowania tekturowe
laminowane są stosowane na dużą skalę w przetwórstwie mleka i soków owocowych. Papier i
tekturę wykorzystuje się także do pakowania żywności oraz jako opakowania zbiorcze.
Ważnym krokiem w procesie pakowania jest uszczelnienie pojemnika lub opakowania.
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Utrzymanie jakości żywności, w dużym stopniu, zależy od odpowiedniego uszczelnienia
opakowań. Zgrzewy to zazwyczaj najsłabsze części opakowania, a także są najczęściej uszkadzane
w procesie produkcji, np. gdy żywność dostaje się w przestrzenie zgrzewu, gdy zastosowano
nieprawidłową temperaturę uszczelniania lub nieprawidłowo ustawiono zgrzewarkę. Puszki i
butelki są zgrzewane, a butelki oraz szklane słoiki zamykane są metalowymi, plastikowymi
kapslami lub korkiem. Obecnie często stosowaną techniką jest technika „formowanie-napełnianiezamykanie”. W procesie tym, pojemnik jest formowany i częściowo zamykany, a następnie
napełniany i ostatecznie uszczelniany za pomocą zgrzewania.
Wymagania dotyczące wypełniania to dokładność, aby zapewnić odpowiednią ilość pakowanego
produktu, oraz higiena, w celu zapewnienia higienicznych warunków napełniania we właściwej
temperaturze. To wszystko gwarantuje możliwie najwyższą jakość i trwałość produktu. Wybór
odpowiedniej techniki napełniania zależy od rodzaju produktu i wymaganego tempa produkcji.
Napełnianie odbywa się w zależności od poziomu, objętości i wagi.
Poziom napełnienia ma znaczenie w przemyśle napojów, szczególnie piwa. Napełnianie
objętościowe jest stosowane podczas napełniania cieczą, pastą i proszkami. Najczęściej stosowaną
techniką napełniania jest napełnianie tłokowe. Napełnianie w zależności od wagi stosuje się do
materiałów o dużych cząstkach stałych, np. słodycze. Są one umieszczane w pojemnikach za
pomocą fotoelektrycznych urządzeń, które liczą poszczególne elementy. Opracowuje się obecnie
wielogłowicowe wagi, na których możliwe jest ważenie różnych produktów jednocześnie, zanim
umieści się je w tym samym opakowaniu.
Pojemniki muszą być napełniane dokładnie, bez rozlewania i zanieczyszczania zgrzewu.
Napełnianie płynnymi produktami, takimi jak mleko, soki owocowe/warzywne, można podzielić
na kategorie według temperatury żywności w czasie napełniania, np. na gorąco, w temperaturze
otoczenia, na zimno lub napełnianie aseptyczne. Zakres temperatury w procesie napełniania
najlepiej ilustruje napełnianie na gorąco i na zimno. Napełnianie na gorąco odbywa się w
temperaturze do 95 ºC, w celu dezaktywacji niektórych mikroorganizmów. Wiele napojów
natomiast zawiera składniki, które nie wymagają obróbki cieplnej, aby zachować bezpieczeństwo
mikrobiologiczne. Tutaj stosuje się napełnianie na zimno w temperaturze od 0 do 5 ºC. Do
pakowania aseptycznego, pre-sterylizowanego przy użyciu np. nadtlenku wodoru, konieczne są
pojemniki, a napełnianie odbywa się w warunkach sterylnych.
Płukanie i magazynowanie w atmosferze ochronnej (H.2)

2.1.8.2
2.1.8.2.1

Cel

Płukanie gazem jest procesem, w którym produkty są przechowywane w sztucznej atmosferze,
zwykle w plastikowym pojemniku, takim jak szczelnie zamknięty zasobnik lub worek. Proces ten
jest zwany także zmodyfikowanym pakowaniem w atmosferze ochronnej (MAP), i jest używany
do zwiększenia retencji koloru, np. świeżego mięsa i wędlin, takich jak boczek, szynka gotowana,
zwłaszcza w plastrach. MAP stosuje się również do przedłużenia okresu przydatności do spożycia.
Wpływ MAP zależy od składu produktu, materiału opakowania i mieszanki gazów.
Przechowywanie za pomocą gazu odnosi się do przetwórstwa win. Gaz obojętny stosuje się do win
w zbiornikach zamiast dwutlenku siarki (SO2). W ten sposób zachowuje się odpowiednią
zawartość CO2 i właściwości organoleptyczne wina, a także chroni przed utlenianiem i zapobiega
bakteryjnym odchyleniom. Pozwala również na zapobieganie zmianom w zbiornikach, które
mogłyby być opróżniane, np. w przypadku sprzedaży luzem osobom prywatnym. Wreszcie,
pozwala na zachowanie sterylnych soków owocowych.
2.1.8.2.2

Zastosowanie

Płukanie gazem jest głównie stosowane w przetwórstwie mięsa i produktów mięsnych. Proces ten
znajduje również zastosowanie w przetwórstwie produktów piekarniczych. Przechowywanie za
pomocą gazu jest przede wszystkim stosowane do win białych, , różowych i czerwonych młodych.
2.1.8.2.3

Opis technik, metod i urządzeń

W procesie płukania gazem, użyta mieszanina gazów zależy od tego, czy mięso, które ma być
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chronione jest świeże lub wędzone. Pożądany, jasno czerwony kolor świeżego mięsa może być
przedłużony poprzez przechowywanie w atmosferze z pewną zawartością tlenu. Purpurowoczerwony kolor niegotowanego wędzonego mięsa i różowy kolor gotowanych wędlin jest lepiej
zachowany w atmosferze całkowicie wolnej od tlenu. We wszystkich rodzajach mięsa lub
produktów mięsnych, stosowane mieszaniny gazów zawierają również dwutlenek węgla (CO2).
Hamuje on wzrost bakterii i nieznacznie wydłuża okres przydatności do spożycia. Normalne
powietrze zawiera 78% azotu, 21% tlenu, i mniej niż 1% CO2. Dla porównania, typowe mieszanki
gazów stosowanych do mięs i produktów mięsnych przedstawiono w Tabeli 2.5.
Świeże mięso
Wędliny

Azot
20 %
80 %

Tlen
60 %
0%

CO2
20 %
20 %

Tabela 2.5: Standardowy skład mieszanki gazowej w procesie płukania gazem
[1, CIAA,2002]

CO2 w postaci stałej, zwykle w granulkach, można dodać do mięsa podczas rozdrabniania.
Prowadzi to do szybkiego zmniejszenia temperatury mieszaniny i stworzenia warstwy ochronnej z
gazu obojętnego na powierzchni mięsa, a tym samym zwiększenia retencji koloru. Pojawia się
przejściowy wzrost zawartości CO2 w powietrzu wokół urządzenia, ale jednocześnie szybko się
rozprasza.
Azot lub CO2 w postaci stałej lub ciekłej są czasami używane do częściowo zamrożonego mięsa
zanim zostanie pocięte. Kawałki mięsa przeznaczone do krojenia przechodzą przez tunel, w
którym zostają spryskane skroplonym gazem w celu zmniejszenia temperatury do -8° C. W takich
przypadkach, wentylatory ekstrahujące znajdują się w pobliżu wylotu tunelu, aby wydalić nadmiar
gazu do atmosfery. Nie stwierdzono działań niepożądanych.
Przechowywanie w komorach o obniżonej zawartości tlenu wiąże się z wprowadzeniem gazu,
może być to azot lub mieszanka azotu/CO2, do zbiornika pod bardzo niewielkim nadciśnieniem od
0,1 do 0,2 bar. Sprężony azot jest używany w zbiornikach ze stali. CO2 jest wykorzystywany w
postaci skroplonego gazu pod ciśnieniem.

2.1.9

Procesy związane z funkcjonowaniem zakładów przetwórstwa (U)

2.1.9.1

Czyszczenie i dezynfekcja (U.1)

2.1.9.1.1

Cel

Urządzenia wykorzystywane w przetwórstwie i instalacje produkcyjne są czyszczone i
dezynfekowane okresowo zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi higieny. Częstotliwość
tych procesów różni się w zależności od rodzaju produktu i procesów przetwórstwa. W procesie
czyszczenia i dezynfekcji usuwa się resztki produktu, inne zanieczyszczenia i drobnoustroje.
2.1.9.1.2

Zastosowanie

Procesy te są stosowane w całym sektorze spożywczym.
2.1.9.1.3

Opis technik, metod i urządzeń

Przed rozpoczęciem procesu oczyszczania, urządzenia są możliwie całkowicie opróżniane.
Czyszczenie i dezynfekcję można przeprowadzać na różne sposoby. Tradycyjnie, procesy te
przeprowadzone są ręcznie. Terminy mycie w obiegu zamkniętym (ang. Cleaning-In-Place, CIP),
mycie w miejscu użytkowania urządzenia (ang. Wash-In-Place, WIP) i czyszczenie poza miejscem
użytkowania są stosowane do określenia różnych sposobów czyszczenia. Środki czyszczące
dostarczane są na różne sposoby, np. w workach, w formie sproszkowanej, w bębnach lub luzem w
kontenerach. Wiele środków czyszczących jest potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia.
Zapewnienie bezpieczeństwa operacji i stosowanych systemów minimalizuje takie ryzyko podczas
przechowywania, dostarczania i przewozu.
Proces CIP stosowany jest przede wszystkim do czyszczenia zamkniętych zbiorników i urządzeń
technologicznych, zarówno stacjonarnych jaki i małych, ruchomych jednostek przetwórczych.
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Roztwór do czyszczenia jest wpompowywany do urządzeń i rozpylany w naczyniach, zbiornikach
i reaktorach. Program czyszczenia najczęściej uruchamiany jest automatycznie. Składa się z
następujących etapów: wstępne płukanie wodą, obieg roztworu do czyszczenia, płukanie
pośrednie, dezynfekcja i końcowe płukanie wodą. W automatycznym systemie CIP, woda z
końcowego płukania jest często ponownie wykorzystywana do wstępnego płukania, poddana
recyklingowi lub ponownie użyta w procesie. W CIP stosuje się wysokie temperatury do 90º C,
wraz z silnymi środkami czyszczącymi. Systemy CIP stosowane są w systemach otwartych, np.
zamrażarki, są niemal całkowicie automatyczne, za wyjątkiem fazy suchego oczyszczania i
otwarcia włazów. W systemach o średnim ciśnieniu temperatura zazwyczaj jest niższa niż 50° C, a
ciśnienie wynosi od 10 do 15 bar.
Czyszczenie poza miejscem jest stosowane w przypadkach, gdy części maszyn muszą być
zdemontowane przed ręcznym lub automatycznym czyszczeniem urządzenia. Zdemontowane
elementy są czyszczone oddzielnie poza maszyną. Tyczy się to na przykład maszyn formujących.
Zbudowane są one ze świdrów, tłoków, zaworów, płyt formujących i uszczelek, które muszą być
zdemontowane przed rozpoczęciem czyszczenia. W czyszczeniu strumieniowym pod wysokim
ciśnieniem, przeprowadzanym ręcznie lub automatycznie, używa się żeli i pianek. Wybrana
metoda czyszczenia wymaga odpowiedniego zastosowania czynników czyszczących, takich jak
woda, temperatura roztworu do czyszczenia, środki czystości, tj. środki chemiczne oraz siła
mechaniczna. Czyszczenie ręczne odbywa się tylko w łagodnych warunkach, w odniesieniu do
temperatury i środków czyszczących.
Czyszczenie strumieniowe pod wysokim
wykorzystuje się do czyszczenia otwartych
czyszczoną powierzchnię pod ciśnieniem
wstrzykiwane do wody, w umiarkowanej
czyszczenia stanowią siły mechaniczne.

ciśnieniem i stosowanie pianek do czyszczenia
urządzeń, ścian i podłóg. Woda jest rozpylana na
od około 40 do 65 bar. Środki czyszczące są
temperaturze do 60° C. Ważną część procesów

W czyszczeniu pianą, roztwór piany czyszczącej jest rozpylany na czyszczoną powierzchnię. Piana
przywiera do powierzchni. Pozostaje na powierzchni przez około 10 do 20 minut, a następnie
spłukiwana jest wodą. Pianę wykorzystuje się do ręcznego i automatycznego czyszczenia.
Czyszczenie żelem podobne jest do czyszczenia pianą.
W niektórych przypadkach, czyszczenie jest przeprowadzane z wykorzystaniem tylko gorącej
wody. Zależy to jednak od rodzaju produktu i procesu. Niemniej jednak, środki czyszczące są
wykorzystywane w sektorze spożywczym. Środki czyszczące to zwykle zasady, np. sód i
wodorotlenek potasu, węglan sodu i metakrzemian; kwasy, np. kwas azotowy, kwas fosforowy,
kwas cytrynowy i kwas glukonowy; środki czyszczące zawierające czynniki chelatujące, czyli
EDTA, NTA, fosforany i polifosforany oraz fosfoniany, środki czyszczące czynne
powierzchniowo i/ lub enzymy. Stosowane środki odkażające to podchloryny, jodofory, nadtlenek
wodoru, kwas nadoctowy i czwartorzędowe związki amonu (QACs).
2.1.9.2

Generowanie i zużycie energii (U.2)

2.1.9.2.1

Cel

Przetwórstwo w sektorze spożywczym wymaga zastosowania energii elektrycznej i cieplnej
praktycznie na każdym etapie. Energia elektryczna jest niezbędna do oświetlania, do kontroli
procesów zachodzących w instalacjach, do ogrzewania, chłodzenia, oraz jako siła napędowa
maszyn. Energia jest zazwyczaj generowana i dostarczana przez zakłady przetwórstwa. Gdy para i
energia elektryczna są generowane na miejscu, to współczynnik wydajności może być znacznie
wyższy.
2.1.9.2.2

Zastosowanie

Wymagane przez wszystkie procesy.
2.1.9.2.3

Opis technik, metod i urządzeń

Energia cieplna jest potrzebna do ogrzewania budynków i linii technologicznych. Ciepło
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wytworzone przez spalanie paliw kopalnych jest transportowane do konsumentów poprzez media
przenikania ciepła. Są to para, gorąca woda, powietrze lub olej termiczny, w zależności od potrzeb.
Podstawowe kotły/generatory składają się z komory spalania, gdzie odbywa się spalanie paliwa.
Ciepło jest początkowo przekazywane przez promieniowanie, a następnie rurowy wymiennik
ciepła w procesie przenikania ciepła w wyniku konwekcji. Gorący płynny gaz i media przenikania
ciepła są oddzielone od siebie przez specjalnie zaprojektowany system wymiany ciepła.
Wydajność cieplna generatorów ciepła w dużym stopniu zależy od ich zastosowania i typu paliwa.
Wydajność, obliczana na podstawie najniższej wartości opałowej, waha się od 75 do 90%.
Niektóre produkty są ogrzewane poprzez bezpośrednie promieniowanie z otwartym ogniem lub w
wyniku konwekcji z bezpośrednio ogrzanym powietrzem. W tym konkretnym przypadku, spalany
jest gaz ziemny lub ekstra lekki olej opałowy.
Elektrociepłownia zakładowa (CHP) jest wartościową alternatywą w wytwarzaniu energii cieplnej
i elektrycznej dla przemysłu spożywczego. W przemyśle spożywczym stosowane są następujące
rozwiązania technologiczne skojarzonej produkcji energii: wysokociśnieniowe kotły
parowe/turbiny parowe, turbiny gazowe lub silniki gazowe, lub generatory spalinowe z
możliwością odzysku ciepła odpadowego dla produkcji pary lub ciepłej wody. Ogólny
współczynnik wykorzystania paliwa w systemach CHP przekracza 70% i zazwyczaj wynosi około
85%. Wydajność energetyczna może nawet wynieść 90 lub 95%, gdy gazy spalinowe z systemów
odzyskiwania ciepła odpadowego, takich jak kotły parowe, są wykorzystywane do innych celów
suszenia. Wydajność przetwarzania paliwa znacznie przekracza możliwości jakiejkolwiek
elektrowni działającej na skalę przemysłową, a nawet najnowszej generacji turbin gazowych w
układzie cyklów, które mogą osiągać wydajność konwersji w wysokości 55%. Czasami nadwyżki
energii elektrycznej mogą być sprzedawane innym użytkownikom.
Gaz ziemny i olej opałowy to najbardziej dogodne paliwa. Jednak istnieją jeszcze instalacje, które
spalają paliwo stałe, takie jak węgiel lub przetwarzają odpady. Wykorzystanie odpadów jest
dogodnym i konkurencyjnym źródłem energii, a dodatkowo przyczynia się do obniżenia kosztów
utylizacji odpadów poza zakładem.
2.1.9.3

Zużycie wody (U.3)

2.1.9.3.1

Cel

Znaczna część sektora spożywczego nie działa bez znacznej ilości wody o dobrej jakości. Bez
wody o wystarczająco dobrej jakości, produkcja wysokiej jakości produktów jest niemożliwa. W
sektorze spożywczym należy utrzymywać higienę i bezpieczeństwo żywności.
Systematyczne podejście do kontroli zużycia wody i zmniejszenie jej zużycia oraz zanieczyszczeń
jest na ogół skuteczne.
W przypadku każdego zastosowania woda musi mieć określoną jakość. W sektorze spożywczym
wymogi co do jakości wody zależą od tego, czy kontakt między wodą i produktem spożywczym
jest możliwy. Woda, która wchodzi w kontakt z produktem musi, z kilkoma wyjątkami, co
najmniej spełniać normy wody pitnej. Ważne są zarówno chemiczne jak i mikrobiologiczne
aspekty jakości. Wskazane jest prowadzanie regularnej kontroli parametrów mikrobiologicznych
wody w najwrażliwszych miejscach, czyli w fazie użytkowania. Jest to zazwyczaj włączone do
systemu analiz zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Normy jakości dla wody
pitnej są określone w Dyrektywie Rady 98/83/WE [66, EC, 1998].
Procesy stosowane do produkcji bezpiecznej jakości wody zależą w dużej mierze od źródła wody i
jej analizy. Nie ma jednak ogólnej zasady. Podstawowymi procesami uzdatniania są: filtracja
wody, dezynfekcja i odpowiednie przechowywanie. Jednak, w zależności od wymagań wody,
mogą one również obejmować odżelazianie wody, odkrzemianie wody lub filtrowanie węglem
aktywnym.. Uzdatniona woda pitna jest pompowana ze zbiornika i rozprowadzana za
pośrednictwem sieci rurociągów do użytkowników.
Dodatkowe procesy uzdatniania, takie jak zmiękczanie, dealkalizacja, demineralizacja lub
chlorowanie wody są wykorzystywane w specjalnych procesach przetwórstwa żywności lub
urządzeniach. Wymienniki jonowe lub filtracja membranowa są najczęściej stosowanymi w tym
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celu technikami.
Ograczanie zanieczyszczeń wody może być prowadzona przez zmniejszanie objętości i stężenia
ścieków wytwarzanych w procesach technologicznych, tj. eliminowanie lub zmniejszanie stężenia
niektórych zanieczyszczeń, np. priorytetowych substancji niebezpiecznych, recykling lub ponowne
użycie wody, technologie "end-of-pipe", czyli oczyszczanie ścieków, lub połączenie tych
procesów.
Następujące źródła wody są wykorzystywane w sektorze spożywczym: woda bieżąca, woda
gruntowa, woda powierzchniowa, woda deszczowa, woda pochodząca z surowców i woda z
procesów technologicznych.
Woda bieżąca jest rozprowadzana przez sieć wodociągową. Dostawca jest zazwyczaj
odpowiedzialny za jakość dostarczonej wody i za regularną kontrolę tej jakości.
Skład wód podziemnych jest stały, a liczba drobnoustrojów jest niska, szczególnie w głębokich
odwiertach. W większości przypadków konieczne jest lekkie uzdatnianie wód podziemnych zanim
zostaną użyte jako woda technologiczna lub woda chłodząca. W większości krajów, potrzebna jest
licencja (pozwolenie)
na wydobywanie wód podziemnych. Jakość wód podziemnych
monitorowana jest przez użytkownika. Czasami władze wymagają okazania wyników okresowych
analiz jakości wody.
Woda powierzchniowa nie może być stosowana jako woda technologiczna bez uprzedniego
uzdatniania. Jeśli jest dostępna, często używana jest do chłodzenia wody. Licencja (pozwolenie)
może być wymagana dla takiego wykorzystania.
W zależności od regionu, woda deszczowa może być źródłem wody. Przechowywana jest w
basenach. Po odpowiednim przygotowaniu i kontroli, woda deszczowa może być wykorzystana
jako woda technologiczna w otwartych systemach chłodzenia.
Niektóre surowce przetwarzane w sektorze spożywczym zawierają znaczny procent wody w fazie
ciekłej. Woda ta może być oddzielona od stałych składników i wykorzystana do oddzielnego
zastosowania. Separacja przeprowadzana jest za pomocą pras, wirowania, odparowywania lub za
pomocą technik membranowych. Przykładowe produkty to soki owocowe, soki z ziemniaków,
soki z buraków cukrowych i mleko. Jeśli nie zostaną wykorzystane jako podstawowy produkt,
takie ciecze są również stosowane. Czasami nie wymagają dalszego uzdatniania. Mowa tutaj o
kondensacie z pierwszych etapów parowania z kotłów wodnych, w przeciwnym razie konieczne
jest odpowiednie uzdatnianie.
Woda technologiczna uzyskiwana jest z wody lodowej, z pompy z uszczelnieniem wodnym,
odzyskanych kondensatów, płukania końcowego w procesie czyszczenia.
2.1.9.3.2

Zastosowanie

Woda jest wykorzystywana w sektorze spożywczym do:
•
•
•
•
•
•

przetwórstwa spożywczego, w którym woda wchodzi w kontakt z produktem lub jest
dodawana do produktu
urządzeń czyszczących
instalacji czyszczących
myciasurowców
wody, która nie może wejść w kontakt z produktem, np. kotły, układy chłodzenia,
chłodnie, agregaty chłodnicze, klimatyzacja i ogrzewanie
ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z zasadą, woda stosowana w sektorze spożywczym może być wykorzystywana jako woda
technologiczna, chłodząca lub woda do zasilania kotła. Opis tych zagadnień znajduje się w
Punktach 2.1.9.3.3, 2.1.9.3.4 i 2.1.9.3.5.
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2.1.9.3.3

Woda technologiczna

W sektorze spożywczym, woda technologiczna jest stosowana do bezpośredniego przygotowania
produktów lub innych elementów, które wchodzą w bezpośredni kontakt z produktami oraz z
urządzeniami do czyszczenia i dezynfekcji. Stosuje się ją także do regeneracji urządzeń do
uzdatniania wody i do różnych celów technologicznych. Woda, która wchodzi w kontakt z
produktem musi, z kilkoma wyjątkami, co najmniej spełniać normy wody pitnej. Do produkcji
napojów bezalkoholowych i piwa, często wymagane są specjalne cechy jakościowe wody, wyższe
od cech jakości wody pitnej. W przetwórstwie owoców i warzyw, ponowne wykorzystanie wody
jest powszechną praktyką. Po uzdatnieniu, np. po filtracji, jest ona używana w operacjach
jednostkowych przed blanszowaniem.
Przykłady wody technologicznej, która jest używana do bezpośredniego przygotowania produktów
lub innych elementów, które wchodzą w bezpośredni kontakt z produktami to:
•
•
•
•
•

uruchamianie ciągłych linii technologicznych, takich jak pasteryzatory i parowniki
wypłukiwanie produktu z urządzeń technologicznych w końcowym etapie produkcji
mycie surowców i produktów
mokry transport, np. w rynnach
rozpuszczanie składników i
w produkcji napojów.

Woda różnej jakości może być wykorzystywana w procesach czyszczenia i dezynfekcji. Główne
etapy tych procesów to wstępne płukanie wodą, mycie środkami czyszczącymi, płukanie wodą i
dezynfekcja. Woda jest również potrzebna do czyszczenia zewnętrznych elementów urządzeń oraz
ścian i podłóg. W tym przypadku, kontakt z produktem spożywczym jest raczej mało
prawdopodobny, więc jakość wody pitnej nie jest wymagana. Często jednak stosuje się wodę o
jakości wody pitnej, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń.
W procesie regeneracji urządzeń do uzdatniania wody wymagane są duże ilości wody
technologicznej, za pomocą której usuwa się żelazo i/lub mangan. Jest ona także stosowana do
zmiękczania i demineralizacji produktu. Woda ta musi być dobrej jakości, aby zapobiec skażeniu
bakteriologicznemu filtrowanego materiału oraz uniknąć późniejszego uzdatniania wody. Ponadto,
wskazane jest stosowanie wody o niskiej zawartości żelaza i niskiej twardości, co zapobiega
zanieczyszczeniom i szybkiemu zużywaniu się urządzeń.
Woda technologiczna jest również wykorzystywana do innych celów technologicznych, np. woda
chłodząca ma zastosowanie w pompach z uszczelnieniem wodnym, w pompach próżniowych i w
obiegach zamkniętych systemów gorącej wody i systemów wymiany ciepła. Woda jest także
używana do sterowania wilgotnością powietrza w klimatyzacji pomieszczeń do składowania i
przetwarzania surowców. Jeżeli istnieje ryzyko, że w przypadku awarii sprzętu, dojdzie do
kontaktu z produktem spożywczym, woda musi mieć jakość wody pitnej.
2.1.9.3.4

Woda chłodząca

Woda chłodząca jest używana do usuwania ciepła w łańcuchu procesów i produktów. Systemy
chłodzenia stosowane powszechnie w sektorze spożywczym to otwarte systemy chłodzenia bez
recyrkulacji wody chłodzącej, systemy chłodzenia z obiegiem zamkniętym, z obiegiem otwartym
lub chłodnie kominowe, a także bezpośredni kontakt produktu z wodą chłodzącą.
Woda chłodząca wchodzi w bezpośredni kontakt z żywnością, np. po blanszowaniu owoców i
warzyw oraz podczas chłodzenia, np. puszek i szklanych butelek po sterylizacji.
W otwartych systemach chłodzenia, np. chłodniach kominowych, woda nie tylko odparowuje, ale
jej niewielka ilość jest także rozpylana. Ponadto, w chłodniach kominowych istnieją korzystne
warunki rozwoju dla bakterii z rodzaju Legionella. Oznacza to, że jeśli rozpylana woda z chłodni
kominowych jest zanieczyszczona, może być ona potencjalnym źródłem legionelozy (potocznie
zwanej chorobą legionistów). Aby zapobiec występowaniu choroby, przedsiębiorstwa, które
wykorzystują te systemy muszą działać zgodne z przepisami opisującymi właściwe sposoby
zarządzania, konserwowania i użytkowania tych urządzeń [190, Health and Safety Executive, 2004
[Inspektorat ds. BHP]]. Między innymi oznacza to, że woda musi być uzdatniana, a systemy
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regularnie czyszczone. Jakość powietrza z procesów chłodzenia wchodzi w zakres dokumentu
"Chłodzenie BREF" [67, WE, 2001 r.].
2.1.9.3.5

Woda do zasilania kotłów

W sektorze spożywczym, para jest generowana za pośrednictwem kotłów o ciśnieniu roboczym do
około 30 bar. Do wytwarzania energii z turbin parowych, potrzebne jest wyższe ciśnienie pary.
Para jest używana do sterylizacji zbiorników i rurociągów. Inne jej zastosowanie to procesy UHT z
bezpośrednim wtryskiem pary. Czasami wtrysk pary jest wykorzystywany do ogrzewania produktu
lub do regulacji zawartości wody w surowcu. We wszystkich tych przypadkach, para i produkt
żywnościowy wchodzą w mniej lub bardziej bezpośredni kontakt, dlatego też wymagana jest
jakość wody pitnej.
Wymagania te zależą od ciśnienia roboczego i temperatury kotła i przewodności właściwej [68,
Europejska Konfederacja Organizacji Badawczych, 1984]. Im wyższe ciśnienie i temperatura, tym
wyższe wymagania co do jakości. Prowadzi to do niezbędnych procesów uzdatniania wody, np.
usuwanie żelaza, zmiękczanie i chemiczne kondycjonowanie. Na jakość wody z kotła wodnego
wpływa jakość samego kotła. Częstotliwość wydalania odmulin wody w kotle także wpływa na
kontrolę jakości.
Ważnym jest, aby woda w kotle nie powodowała łuszczenia warstw wewnętrznych kotła lub
korozji systemu parowego. Oznacza to, że woda w kotle wodnym musi być odgazowana i mieć
bardzo niski współczynnik twardości. Zwrócony kondensat może być również używany jako woda
do kotłów wodnych uzupełniona o odpowiednio uzdatnioną wodę o odpowiedniej zawartości.
2.1.9.4

Wytwarzanie próżni (U.4)

2.1.9.4.1

Cel

Próżnie stosuje się przede wszystkim w celu zmniejszenia temperatury procesów, a tym samym
zmniejszenia zagrożenia pogorszenia się jakości przetwarzanego materiału lub, w przypadku
przetwórstwa olejów jadalnych, aby uniknąć niepożądanych reakcji utleniania się produktu
podczas przetwarzania w wysokiej temperaturze.
2.1.9.4.2

Zastosowanie

Próżnia jest stosowana w wielu operacjach jednostkowych w sektorze spożywczym, np. suszenie,
parowanie, neutralizacja i filtracja.
2.1.9.4.3

Opis technik, metod i urządzeń

Istnieją trzy podstawowe systemy wytwarzania próżni, tj. ejektory parowe, pompy tłokowe i
rotacyjne pompy próżniowe.
Ejektor pary, który może wytwarzać ciśnienie bezwzględne od 1 lub 2 mm Hg (133 lub 267 Pa),
zbudowany jest z dysz, które wyrzucają strumień pary z dużą prędkością do komory ssącej
podłączonej do urządzenia. Para unosi gaz, który jest transportowany do dyfuzora w kształcie
zwężki Venturiego, który zamienia energię prędkości pary na energię ciśnienia. Para i
odparowywany materiał z ejektora są kondensowane bezpośrednio w rozpylonej wodzie, np.
skraplacze barometryczne, pośrednio na powierzchni kondensatorów, lub są specjalnie
kondensowane w niskich temperaturach, np. kondensacja lodu poniżej -20 º C.
Woda chłodząca ze skraplaczy barometrycznych może być stosowana w sposób jedno-przejściowy
lub poprzez recyrkulację, np. w zamkniętym obiegu. W przetwórstwie olejów jadalnych,
zmydlanie wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) odbywa się w chłodniach kominowych, np. w
warunkach wysokiego pH. Kondensat można odzyskać z pośrednich kondensatorów. Wielkość
skraplacza zależy od stosowanej temperatury chłodzenia, co również wpływa na ilości potrzebnej
pary. Schładzanie (zob. Punkt 2.1.7.1), lub mrożenie (zob. Punkt 2.1.7.2) pozwalają na
zastosowanie procedur w niskiej temperaturze, zmniejszając tym samym zużycie pary.
Pompy tłokowe, które mogą wytwarzać ciśnienie bezwzględne o 10 mm Hg (1333 Pa) działają na
zasadzie wyporu. Powietrze jest zasysane do komory pompy, a następnie kompresowane za
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pomocą tłoka zanim zostanie uwolnione. Pompy próżniowe tłokowe to jedno- lub wielostopniowe
urządzenia. Liczba etapów jest określona przez stopień kompresji. Stopień kompresji w każdym
etapie zazwyczaj jest ograniczony do czterech.
Obrotowe pompy próżniowe, które mogą wytwarzać ciśnienie bezwzględne o 0,01 mm Hg (1,33
Pa), również działają na zasadzie wyporu, tj. stała objętość przy zmiennym ciśnieniu wylotowym.
Ciśnienie wylotu będzie się różnić w zależności od oporu w części wylotowej systemu.
Powszechnie stosowane wodne pompy próżniowe posiadają otwór wlotowy i wylotowy
zamontowany na wirniku osadzonym w piastach. Gdy łopatki wirnika się obracają, siły
odśrodkowe przyciskają ciecz do ścian eliptycznej obudowy, co powoduje stopniowe
wprowadzanie powietrza do przestrzeni łopatkowych i wydalenie go pod ciśnieniem spustowym.
2.1.9.5

Obniżanie temperatury (U.5)

2.1.9.5.1

Cel

Celem procesu jest konserwowanie produktów. Urządzenia chłodnicze potrzebne do chłodzenia,
schładzania i mrożenia (zob. Punkt 2.1.7.1 i 2.1.7.2).
2.1.9.5.2

Zastosowanie

W wielu procesach produkcyjnych przemysłu spożywczego chłodzenie jest ważnym etapem.
Często stosuje się urządzenia chłodnicze do chłodzenia mechanicznego. Ponadto, wiele produktów
przechowuje się i rozprowadza w formie schłodzonej lub mrożonej.
2.1.9.5.3

Opis technik, metod i urządzeń

Główne części mechanicznych instalacji chłodniczych to parownik, sprężarka, skraplacz i komora
rozprężęniowa. Czynnik chłodzący krąży przez te cztery elementy, zmieniając swój stan skupienia
z ciekłego na gazowy, i z powrotem na ciekły. W parowniku, ciepło wchłaniane jest z otoczenia.
W ten sposób część czynnika chłodzącego odparowuje. W przypadku zastosowania amoniaku jako
czynnika chłodzącego, standardowe temperatury parowania wynoszą od - 20 do -25° C, co
odpowiada ciśnieniu od 100 do 200 kPa.
Para z czynnika chłodzącego przechodzi z parownika do sprężarki, gdzie ciśnienie podnosi się do
około 1000 kPa, co odpowiada temperaturze około 25° C. Para pod ciśnieniem następnie trafia do
skraplacza, gdzie ulega kondensacji. Ciepło pochłaniane przez czynnik chłodzący w parowniku
jest wydalane w skraplaczu. Skraplacz jest chłodzony wodą lub powietrzem. Ciekły czynnik
chłodzący następnie trafia do komory rozprężęniowej, gdzie ciśnienie i temperatura są obniżane,
aby ponownie rozpocząć cykl chłodzenia.
Najczęściej stosowane czynniki chłodzące to amoniak (NH3), chłodziwa halogenowe, tj.
chlorofluoro-węgla (CFC) i częściowo halogenowane CFC (HCFC). Amoniak posiada doskonałe
właściwości przewodzenia ciepła i jest niemieszalny w oleju, ale za to toksyczny i łatwopalny.
Chłodziwa halogenowe są nietoksyczne, niepalne i mają dobre właściwości przewodzenia ciepła.
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 fluorowych
gazów cieplarnianych [246, EC, 2003].
Skraplacze urządzeń chłodniczych można podzielić na trzy rodzaje. W skraplaczach chłodzonych
powietrzem, czynnik chłodzący przechodzi przez elementy żebrowe, wokół których krąży
chłodzące powietrze. Skraplacze chłodzone wodą działają w wyniku obiegu wody chłodzącej w
rurach. W ten sposób czynnik chłodzący jest kondensowany na zewnętrznej powierzchni rury.
Skraplacz chłodzony wodą jest chłodzony w systemie jednoprzejściowym lub wodą, która krąży
przez chłodnię kominową. Najczęstszym rodzajem skraplaczy chłodzonych wodą są skraplacze
rurowe. Skraplacz wyparny łączy w sobie elementy skraplacza chłodzonego powietrzem oraz
chłodni kominowej. Woda paruje na powierzchni skraplacza.
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2.1.9.6

Wytwarzanie sprężonego powietrza (U.6)

2.1.9.6.1

Cel

Sprężone powietrze generowane jest do uruchomienia prostych narzędzi wykorzystujących
powietrze, np. dla pneumatycznego transferu, lub bardziej skomplikowanych zadań, takich jak
działania pneumatycznych sterowników.
2.1.9.6.2

Zastosowanie

Sprężone powietrze jest często stosowane w sektorze spożywczym, np. w czasie produkcji i na
liniach pakujących.
2.1.9.6.3

Opis techniki

W sektorze spożywczym stosuje się wolne od oleju sprężone powietrze. Stosowane powietrze
musi być odpowiednie dla żywności. Dlatego też, powietrze jest przeprowadzane przez kilka
filtrów umiejscowionych u wylotu sprężarki.

2.2
Zastosowanie
spożywczym

operacji

jednostkowych

w

sektorze

Szczegółowy opis każdego procesu stosowanego w sektorze spożywczym nie stanowi części
niniejszego dokumentu, dlatego też tylko najczęściej stosowane techniki przetwarzania zostały
opisane w poprzednich punktach. Zastosowanie tych operacji jednostkowych w niektórych
sektorach jest przedstawione w Tabeli 2.6.
Główne procesy w niektórych sektorach przemysłu spożywczego są opisane w poniższych
rozdziałach. Celem jest przekazanie pewnego zestawu informacji, a nie szczegółowy opis każdego
z procesów
.
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Mięso

A.1
A.2

C.9
C.10
C.11
C.12
D.1
D.2
D.3

Przyjmowanie i magazynowanie
surowców /selekcja, klasyfikacja,
Sortowanie
obłuszczanie, usuwanie łodyg i
przycinanie
Obieranie
Mycie
Rozmrażanie
Cięcie, krojenie, siekanie,
mielenie, rozcieranie i prasa
Mieszanie/homogenizacja
i konszowanie
Mielenie i kruszenie
Formowanie i ekstrudowanie (B.4)
Ekstrakcja
Dejonizacja
Klarowanie
Odwirowywanie i sedymentacja
Filtrowanie
Separacja membranowa
Krystalizacja
Usuwanie wolnych kwasów
tłuszczowych przez
neutralizację
Wybielanie
Dezodoryzacja przy użyciu strumienia
pary
Odbarwianie
Destylacja
Moczenie
Rozpuszczanie
Solubilizacja / alkalizowanie

D.4

Fermentacja

A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8

Ryby

Mięso Ziemniak Owoce Olej Mleko SkrobiaSłodycze Cukier Piwo
i
warzywa

Słód
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E.6
E.7
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Koagulacja
Kiełkowanie
Solenie i marynowanie
Wędzenie
Utwardzanie
Siarkowanie
Karbonatacja
Saturacja
Nakładanie polewy / rozpylanie /
oblewanie /
Dojrzewanie
zbrylanie / hermetyzacja
Topienie
Blanszowanie
Gotowanie i warzenie
Pieczenie
Prażenie
Smażenie
Hartowanie
Pasteryzacja, sterylizacja i UHT

F.1
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H.2
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U.3
U.4
U.5
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Parowanie (ciecz do cieczy)
Tak
Suszenie (cieczy do fazy stałej)
Odwadnianie (faza stała do fazy stałej)
Chłodzenie, schładzanie i stabilizacja Tak
na zimno
Mrożenie
Tak
Suszenie w stanie
zamrożenia/liofilizacja
Pakowanie
i rozlew
Tak
Płukanie i magazynowanie w
Tak
atmosferze ochronnej
Czyszczenie
i dezynfekcja
Tak
gazu
Generowanie
i wykorzystanie
Tak
energii
Zużycie wody
Tak
Wytwarzanie próżni
Tak
Obniżanie temperatury
Tak
Wytwarzanie sprężonego powietrza
Tak
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Tak
Tak
Tak
Tak

Tabela 2.6: Operacje jednostkowe stosowane w różnych sektorach
[1, CIAA, 2002, 87, Ullmann, 2001, 91, Wkład Włoski, 2001]
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2.2.1

Mięso i drób

Wołowina, wieprzowina i drób to główne rodzaje mięsa przetwarzanego w Europie. Działalność w
sektorze mięsnym można podzielić na trzy obszary: ubój ( "Rzeźnie i produkty uboczne
pochodzenia zwierzęcego BREF" [181, WE, 2003]), cięcie mięsa i dalsze przetwarzanie.
Cięcie to zmniejszanie wielkości surowców żywnościowych o średnich i dużych rozmiarach.
Noże, ostrza, tasaki, piły tarczowe i piły tarczowe płaskie są zwykle używane w tym procesie.
Wszystkie te urządzenia są sterowane elektrycznie. Rozmiar tusz jest zmniejszany do wielkości
sztuk mięsa gotowych do sprzedaży detalicznej poprzez usunięcie kości, skóry i tłuszczu. Pocięte
świeże mięso może być przechowywane i rozprowadzane w postaci schłodzonej. Może być
sprzedawane w porcjach lub łączone z innymi produktami. Specjalne maszyny do usuwania skór
są wykorzystywane do oddzielania skóry i tłuszczu wieprzowego od tusz.
Dalsze przetwarzanie mięsa, np. na szynkę, boczek i kiełbasę, jest prowadzone głównie w celu
konserwowania produktów, ale ma również znaczenie dla smaku. W sektorze mięsnym, surowe
mięso, całe mięśnie lub cząstki mięsa, są dostosowywane do charakterystyki produktu.
W przetwórstwie produktów grubo mielonych, cząstki mięsa są znacznie zmniejszane, a następnie
z powrotem przyjmują różne formy. Celem przetwarzania mięśnia jest utrzymanie wyglądu
nietkniętej tkanki w gotowym produkcie. Produkty, takie jak szynka, pieczona wołowina, czy pierś
z indyka są wytwarzane z całych mięśni lub podzielonych mięśni. Procesy emulgujące tworzą
matrycę, w której cząsteczka tłuszczu jest zamykana w błonie białkowej.
Mielenie zmniejsza wielkość cząstek, a mieszanie zapewnia jednorodność składu chemicznego,
jak również ekstrakcję białka. Siekanie także zmniejsza wielkość cząstek i prowadzi do
powstawania białek rozpuszczalnych w soli. Główne urządzenia to: iniektor i masownice, młyny i
mieszarki dla produktów grubo mielonych, tasaki i emulsyfikatory dla produktów emulgowanych.
Procesy nastrzykiwania i uplastycznienia mięśni ułatwiają dystrybucję solanki i ekstrakcję białka.
Konserwowanie za pomocą ciepła, np. gotowanie i smażenie oraz odwadnianie, prowadzi do
produkcji żywności, która może być pakowana i przechowywana przez dłuższy czas w
odpowiednich warunkach przechowywania. Techniki konserwowania, takie jak fermentacja,
wędzenie, solenie i peklowanie są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniego wyboru na
rynku. Wszystkie te procesy związane są z ograniczonym okresem przydatności do spożycia.
Spowodowane jest to zmianą warunków środowiskowych, które sprzyjają rozwojowi
drobnoustrojów.
Iniekcja pod ciśnieniem roztworu, który zawiera składniki używane w procesach solenia i
peklowania, jest powszechnie stosowaną techniką przedłużania trwałości mięsa. Te składniki to sól
kuchenna, czyli NaCl, często z azotynem sodu lub potasu oraz inne materiały, które nadają
żywności specjalne właściwości. Proces jest stosowany w przetwórstwie całych produktów, takich
jak szynka, łopatka, bresaola i indyk. Tradycyjna iniekcja jednoigłowa nie jest już stosowana.
Obecnie używa się wieloigłowych iniektorów, które pozwalają na zwiększenie wydajności i
równomierne rozprzestrzenianie się marynaty. Iniektor wstrzykuje do szynki lub łopatki wcześniej
ustaloną dawkę marynaty, która zawiera różne dodatki i składniki, takie jak sole, polifosforany,
askorbiniany, kazeiniany, azotany, azotyny, glutaminian i przyprawy.
Po iniekcji zachodzi proces, który umożliwia pełną homogenizację składników i dodatków w
produkcie. Proces ten pozwala także na ekstrakcję płynów białkowych /solnych z mięsa
jednocześnie dając efekt wiążący. Polega on na uplastycznianiu mięsa wewnątrz zbiornika
obracającego się po osi pionowej lub nachylonej, w sposób ciągły lub przerywany, w próżni i / lub
w temperaturze chłodzenia. Solenie i peklowanie z użyciem soli suchej stosuje się w produkcji
wędzonej nieugotowanej szynki, bekonu i coppa (wędliny). Ostatnie dwa produkty mogą być
również poddane temu procesowi w masownicy.
Surowe mięso, po procesach przygotowawczych, jest wprowadzane do osłonek, tworząc określone
geometryczne kształty, w określonym rozmiarze. Podczas tych procesów, właściwości reologiczne
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są bardzo ważne dla wydajności pracy urządzeń oraz jakości produktu końcowego.
W celu odzyskania pozostałości tłuszczu z mięsa stosuje się topienie na mokro lub sucho. W
procesie topienia na morko, surowiec jest podgrzewany w kotle do temperatury około 90° C
poprzez bezpośredni wtrysk pary. Powstaje w ten sposób faza ciekła i faza zawierająca tłuszcz.
Dekantacja i wirowanie pozwalają na oddzielenie tych faz. W procesie topienia na sucho, surowiec
jest pośrednio ogrzewany w kotle (kocioł z płaszczem parowym). Za pomocą próżni usuwa się
całą odparowaną wodę. Dekantacja pozwala na oddzielenie pozostałości fazy ciekłej i stopionego
tłuszczu oraz pozostałości fazy suchej i chudego mięsa.
Sektor mięsny jest bardzo zróżnicowany pod względem swoich produktów ze względu na
szczególne lokalne tradycje i smaki. Jednakże, trzy procesy powszechnie stosowane to
puszkowanie mięsa, gotowanie szynek, oraz produkcja szynek wędzonych.
2.2.1.1 Konserwy mięsne (mięso wołowe w żelatynie)
Różne surowce, takie jak gotowane, surowe, schłodzone lub mrożone mięso, mogą być
wykorzystywane do produkcji konserw mięsnych. Ogólny schemat sekwencji działań jest
przedstawiony na Rys. 2.3.

Rysunek 2.3: Produkcja konserwmięsnych[91, Wkład Włoski, 2001]
2.2.1.1.1

Rozmrażanie (A.5)

Mrożone mięso jest zwykle transportowane w torbach plastikowych, w kartonowym opakowaniu
drugorzędnym. Mięso jest przechowywane w temperaturze poniżej -18 ° C. Proces rozmrażania
można rozpocząć przy pomocy powietrza w temperaturze kontrolowanej, przerywanego prysznica
lub przez zanurzenie w bieżącej wodzie. Dwie pierwsze metody umożliwiają zmniejszenie zużycia
wody, ale wymagają dłuższego czasu i większych powierzchni. Ponadto, powierzchnia mięsa
może się wysuszyć, a tłuszcze nienasycone, np. w wieprzowinie, mogą się utlenić. Podczas
rozmrażania w kąpieli wodnej, rozpakowane mięso jest umieszczane w żelaznych koszach i
całkowicie zanurzane w wodzie o temperaturze od 15 do 18 º C. Zużycie wody wynosi około 3 - 5
m3 / t.
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2.2.1.1.2

Cięcie (B.1)

Świeże mięso jest przycinane w celu usunięcia nadmiaru tłuszczu i kości. W tym etapie produkuje
się około 12% produktów ubocznych.
2.2.1.1.3

Mieszanie (B.2)

Żelatyna jest przygotowywana z proszku. Może ona pochodzić z bulionu uzyskanego w trakcie
gotowania mięsa, jeśli niegotowane surowe mięso jest używane w instalacji. Gotowanie jednej
części mięsa w jednej części wody daje 0,7 części gotowanego mięsa i 1,3 części bulionu. Bulion
jest filtrowany, gotowany do czasu odparowania nierozpuszczalnego białka, następnie jest
odwirowywany i ponownie przefiltrowany. W końcowym etapie, produkowana jest około jedna
część żelatyny . Składniki, takie jak zagęszczacze i aromaty dodaje się do roztworu żelatyny.
2.2.1.1.4

Pakowanie i rozlew (H.1)

Żelatyna jest odpowietrzana i dawkowana do puszek przez napełniacz próżniowy zawierający
przetwarzaną część mięsa. Puszki są zamykane i następnie myte gorącą wodą w celu usunięcia
pozostałości mięsa i żelatyny.
2.2.1.1.5

Sterylizacja (E.8)

Puszki są umieszczone w metalowych koszach, a następnie poddawane sterylizacji w autoklawach,
albo w okresowych lub ciągłych retortach, przed ich chłodzeniem.
2.2.1.1.6

Opakowania zbiorcze (H.1)

Schłodzone i wysuszone puszki są wysyłane do drugorzędnego pakowania w pudełka kartonowe
lub paczki z podstawą tekturową w folii termokurczliwej.
2.2.1.1.7

Obniżanie temperatury (U.5)

Produkt ma długi okres przydatności do spożycia i nie wymaga specjalnej uwagi, poza wentylacją,
aby uniknąć kondensacji na puszce, która może uszkodzić ich zewnętrzne powierzchnie.
2.2.1.2

Szynka gotowana

Konserwowanie mięsa przez gotowanie jest stosowane dla wielu produktów, takich jak kiełbasa,
mięso wieprzowe i mortadela. Ogólny schemat sekwencji działań jest przedstawiony na Rys. 2.4.
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Rysunek 2.4: Produkcja szynka gotowana i łopatka
[91, Wkład Włoski, 2001]

Najpierw produkt jest odbierany, a następnie sortowany.
2.2.1.2.1

Rozmrażanie (A.5)

Proces ten jest podobny do procesu produkcji konserw mięsnych. W produkcji szynki lub łopatki,
mięso jest przechowywane w komorach chłodniczych od 18 do 24 godzin, w celu osiągnięcia
równomiernej temperatury wewnątrz mięsa. Straty mogą wystąpić w związku z wyciekiem soków
z mięsa.

2.2.1.2.2

Cięcie (B1)

Z szynek i łopatek są ręcznie (w sposób otwarty lub zamknięty) lub mechanicznie (w sposób
zamknięty) usuwane kości i tłuszcz.
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2.2.1.2.3

Peklowanie (D.7)

Tradycyjnie, stosowano jednoigłowe iniektory, jednak obecnie stosuje się iniektory wieloigłowe.
Prowadzi to do zwiększenia wydajności i równomiernego rozprowadzenia soli. Iniektor wstrzykuje
do szynki lub łopatki wcześniej ustaloną dawkę marynaty, która zawiera różne dodatki i składniki,
takie jak sole, polifosforany, askorbiniany, kazeiniany, azotany, azotyny i glutaminian.
2.2.1.2.4

Homogenizacja (B.2)

Masowanie lub ugniatanie pozwala na całkowitą homogenizację składników i dodatków w
produkcie, a także pozwala na ekstrakcję płynów białkowych / solnych z mięsa jednocześnie dając
efekt wiążący. Proces ten polega na uplastycznianiu mięsa wewnątrz zbiornika obracającego się po
osi pionowej lub nachylonej, w sposób ciągły lub przerywany, w próżni i / lub w niskiej
temperaturze.
2.2.1.2.5

Gotowanie (E.3)

Po uformowaniu, produkt jest odpowietrzany i gotowany lub wędzony. Gotowanie może odbywać
się w łaźni wodnej, w piecach z płaszczem wodnym, w piecach parowych lub z gorącym
powietrzem. Łaźnie wodne są wykorzystywane do kąpieli całych produktów mięsnych. Następuje
tutaj duże zużycie wody i energii. Duża utrata masy i zanieczyszczenia wody zachodzą wskutek
wyługowania mięsa, ale przepływ ciepła jest jednorodny. Piece z płaszczem wodnym pozwalają na
równomierne ogrzewanie oraz zużywają mniej wody i energii. Piece parowe są źródłem
wilgotnego ciepła, gdzie jedzenie jest gotowane w łagodnych warunkach dla zachowania aromatu i
wilgotności. Piece z gorącym powietrzem wymagają kontroli wilgotności powietrza.
Szynka również może być ponownie formowana, a następnie chłodzona. Formy są usuwane i
czyszczone. Szynki i łopatki są zwykle przycinane i można je posypać mąką dla poprawienia
wyglądu. Pakowanie odbywa się w warunkach próżniowych.
2.2.1.3 Szynka suszona
Szynki suszone, takie jak parmeńska z Włoch lub serrano z Hiszpanii cieszą się ogromną
popularnością ze względu na ich wysoką jakość. Są one zwykle produkowane ze specjalnego
mięsa o ściśle określonej jakości, np. typowo włoskie szynki suszone pochodzą z udźca
wieprzowego od 10 - 12 miesięcznej świni ważącej od 150 do 180 kg. Podobna technologia
stosowana jest w przypadku innych produktów, takich jak salami, kiełbasy suche i salceson.
Ogólny schemat sekwencji działań jest przedstawiony na Rys. 2.5.

Branża Żywności, Napojów i Produktów Mleczarskich

Rysunek 2.5: Produkcja szynki suszonej
[91, Wkład Włoski, 2001]

Procesy sortowanie, rozmrażania, cięcia i przycinania są podobne do wyżej opisanych procesów.
W zależności od cięcia, częściowe usuwanie skóry może być konieczne, np. dla szynki i bekonu, a
także w przerostach.
2.2.1.3.1

Solenie (D7)

Solenie solą suchą jest charakterystyczną techniką w produkcji szynki i boczku, i może być
przeprowadzone w wannach do peklowania. Głównym składnikiem soli peklującej jest zwykle
NaCl. Jej stężenie w produktach końcowych zmniejsza się z około 6% do mniej niż 2%. Azotyny
mogą być stosowane jako środek konserwujący przeciw Clostridium botulinum i innym bakteriom
powodującym psucie, ale także nadają smak i ładny różowy wygląd oraz specyficzną
konsystencję. Tylko niewielka ilość pozostałości azotynów, zwykle <10 ppm, pozostaje w
peklowanym mięsie.
2.2.1.3.2

Dojrzewanie (D.14)

Szynka suszona jest przez długi czas w ściśle kontrolowanych warunkach, np. pod względem
temperatury i wilgotności powietrza. W przeszłości, dojrzewanie trwało jeden rok lub wiele lat.
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Obecnie, dzięki ulepszonej technologii przetwarzania i nowoczesnym instalacjom w połączeniu z
dawnymi rodzinnymi tradycjami, całkowicie suszona szynka może być wyprodukowana w ciągu 6
do 12 miesięcy.
2.2.1.3.3

Mycie (A.4)

Sól i pozostałości mięsne są usuwane przez szczotkowanie i mycie. W tym etapie powstają
znaczne ilości odpadów zawierających tłuszcze, białka i sole. Przed myciem, warto przyciąć
obszar wokół głowy kości udowej i odciąć biodro.
2.2.1.3.4

Powłoka (D.13)

Przed suszeniem, szynki są sprawdzane, a następnie powlekane i przewożone do komór suszenia.
Powłoka nakładana na mięśnie szynki wieprzowej to słonina lub mieszanina tłuszczu i soli,
pieprzu i mąki, które zostały wcześniej wysterylizowane. Szynka pozostaje w tych dużych
komorach od kilku miesięcy do jednego roku. Wilgotność i temperatura w komorze są
kontrolowane.
2.2.1.3.5

Pakowanie (H.1)

W przypadku niektórych produktów, kości usuwane są przed pakowaniem. Inne, zazwyczaj
bardziej tradycyjne produkty, sprzedawane są z całą szynką wieprzową.
2.2.1.3.6

Płukanie gazem (H.2)

Jak wiele tradycyjnych metod, płukanie gazem jest również często wykorzystywane do pakowania
szynek.

2.2.2

Ryby i skorupiaki

Sektor ten obejmuje przetwórstwo ryb białych lub pelagicznych, tłustych ryb, skorupiaków i
mięczaków oraz ryb słodkowodnych. Przetwórstwo rybne jest bardzo powszechne i zróżnicowane.
Wiele gatunków ryb jest przetwarzanych masowo, włączając dorsza, tuńczyka, śledzia, makrelę,
mintaja, morszczuka, łupacza, łososia, sardele i sardynki. Ryby morskie stanowią 90% produkcji
rybnej na świecie. Pozostałe 10% obejmuje ryby słodkowodne i ryby hodowlane. Około 75%
światowej produkcji ryb jest przeznaczone do konsumpcji, a pozostałe 25% wykorzystywane jest
do produkcji mączki rybnej i oleju rybnego. W chwili obecnej około 30% wszystkich ryb
przeznaczonych do spożycia pochodzi ze sprzedaży świeżych ryb.
Przetwórstwo rybne najczęściej odbywa się w zakładach przetwórczych na lądzie. Jednak pewne
procesy przetwarzania, takie jak patroszenie, czyszczenie i usuwanie głów może mieć miejsce na
morzu, na pokładzie statków rybackich, np. podczas przetwarzania ryb białych, które mają niską
zawartość tłuszczów. Ryby te są następnie przechowywane w lodzie lub są zamrażane do czasu ich
przybycia do instalacji, gdzie są rozmrażane lub odladzane i magazynowane do czasu dalszego
przetworzenia. Tłuste ryby zawierają tłuszcze obecne w całym filecie i w obrębie jamy brzusznej.
Mają różne zawartości tłuszczów w zależności od gatunku. Średnio filety tłustych ryb mogą
zawierać do 30% tłuszczu. Zazwyczaj nie są one patroszone na pokładzie, ale odbywa się to
później w instalacjach.
Wstępna obróbka ryb białych wiąże się z usunięciem lodu i kontrolą na podstawie ich wielkości.
Duże ryby mogą być również oskrobywane, w zależności od procesu. Ta operacja nie jest
przeprowadzana w procesie skórowania.
Skórowanie i cięcie obejmuje usunięcie części jadalnych ryb i krojenie ich na kawałki o
odpowiedniej wielkości. Skórowanie można wykonać ręcznie lub automatycznie. W
automatycznych operacjach, białe ryby są skórowane poprzez przeciąganie filetu przez
automatyczny nóż. Ryby tłuste są skórowane poprzez przeciąganie filetu przez bęben mrożący.
Następnie, ryby transportowane są z naczyń magazynujących, rynnami lub za pomocą stołów do
cięcia, a dalej patroszone, czyli głowa, ogon i niejadalne części są usuwane. W przypadku małych
ryb, takich jak sardynki, usuwane są tylko głowa i ogon . W przypadku średnich i dużych ryb
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również usuwa się wnętrzności. W przypadku białych ryb, w tym etapie, usuwa się tylko
filetowane mięso. Tłuste ryby, natomiast, są patroszone, usuwa się głowy i filety.
Ryby i skorupiaki są przetwarzane i przechowywane za pomocą wielu różnych metod. Produkty te
mogą być spożywane surowe lub gotowane. Mogą one również być dalej przetwarzane w
produkcji wyrobów rybnych lub produktów ze skorupiaków, takich jak formowane produkty lub
gotowe potrawy. Metody konserwowania w przetwórstwie ryb i skorupiaków to zamrażanie,
schładzanie, puszkowanie, peklowanie, suszenie, wędzenie, fermentacja i MAP.
2.2.2.1
rybne

Mrożone ryby przetworzone / formowane produkty rybne i paluszki

W trakcie przetwarzania, zamrożone bloki rybne wykonane z warstwowo ułożonych filetów lub
mielonego mięsa rybnego, kroi się do pożądanych rozmiarów. W procesie formowania, odcięte
kawałki ryby, przyprawy i materiały wiążące są wprowadzane do maszyny formującej, gdzie
otrzymują pożądany kształt. Produkt przechodzi przez szereg oblewarek, które oblewają rybę
ciastem i / lub bułką tartą. Rodzaj i liczba oblewarek zależy od pożądanego produktu. Po procesie
oblewania, produkt jest smażony w oleju jadalnym. Temperatury są różne, ale standardowa
temperatura wynosi około 190° C. Smażalnice mogą być podgrzewane olejem termicznym, gazem
lub za pomocą środków elektrycznych. Usmażony produkt następnie przechodzi do jednostki
mrożącej, gdzie poddawany jest działaniu strumienia zimnego powietrza w celu zmniejszenia
temperatury produktu. Standardowa temperatura to -18° C.
2.2.2.2

Konserwy rybne i produkty ze skorupiaków

Surowe ryby są myte, krojone na filety i poddawane działaniu pary w tunelach do gotowania lub
chłodzenia. Po usunięciu głowy, białe ryby są filetowane w urządzeniach z dwoma obrotowymi
nożami, które odkrawają filet od kości. Noże są spłukiwane wodą, aby mogły ostygnąć. W ten
sposób również oczyszcza się noże z mięsa rybiego i łusek.
Następnie, filety są przewożone, skórą do dołu, do fazy skórowania. Tłuste ryby są ułożone głową
do przodu i są utrzymywane w tej pozycji przy użyciu dysz wodnych, do momentu aż dojdą do
płyty zatrzymującej. Odcina się im głowy i ogony, a wnętrzności usuwa się przed wejściem
produktu do maszyny filetującej. Filety następnie przechodzą do fazy skórowania. Filetowanie i
skórowanie mogą być wykonywane ręcznie. Usuwanie łusek odbywa się czasem w kąpielach
kaustycznych. Odpadki rybne są zwykle transportowane na teren zbiórki odpadów przez zsypy,
rynny wodne lub przenośniki taśmowe.
Po obróbce parą, ryby są umieszczane w puszkach, które zawierają solankę, olej lub sos. Puszki są
zamykane przez zamykarkę do puszek. Ryby średnich lub dużych rozmiarów przechodzą przez
procesy wstępnego gotowania, skórowania i cięcia. Małe ryby są umieszczane w puszkach w
całości i gotowane bezpośrednio w puszce.
Po zamknięciu, puszki poddawane są sterylizacji w retorcie. Tutaj produkt jest ogrzewany do
temperatury wystarczającej do unieszkodliwienia drobnoustrojów powodujących zatrucia
pokarmowe. Produkt jest schładzany w chlorowanej wodzie. Skorupiaki przetwarzane są w
podobny sposób. Transportuje się je natomiast przez układ parzenia w ruchu kołyszącym, aby
otworzyć skorupy i wydobyć mięso. W celu usunięcia piasku i błota stosuje się dodatkowe mycie i
przycinanie.
Można też zastosować peklowanie i wędzenie ryb oraz przetwarzanie ciągłe skorupiaków.
2.2.2.3

Skorupiaki

Po usunięciu głowy i myciu, krewetki są konserwowane przez mrożenie w lodzie lub solance,
zanim zostaną przewiezione do zakładu przetwórczego. Związki chemiczne, np. wodorosiarczyn
sodu, stosowane są by zapobiec czarnym plamom. Po ugotowaniu, są obierane i chłodzone dużą
ilością wody. Kraby transportuje się żywe. Mięso kraba jest wybierane ręcznie lub mechanicznie.
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2.2.2.4

Mięczaki

Mięczaki przetwarzane i konsumowane w Europie to głównie głowonogi (mątwy, kalmary,
ośmiornice) i małże (ostrygi, omułki, małże jadalne i przegrzebki). Obróbka obejmuje mrożenie,
sterylizację i peklowanie. Po ugotowaniu i usunięciu pancerzyka, mycie jest często prowadzone
przez nadmuch powietrza w dolnej części zbiornika do mycia, powodujący wstrząsanie mięsa i
opadnięcie piasku i kawałków pancerzyków. Niektóre mięczaki, takie jak ostrygi lub małże, są
marynowane w occie i przyprawach. Mięso moczone jest w 3% solance, następnie osuszane i
marynowane przez trzy dni w 3% roztworze octu zawierającym 3% soli. Dalej są one odsączane,
pakowane i zalewane octem z przyprawami.

2.2.3

Owoce i warzywa

Owoce i warzywa to miękkie, jadalne produkty roślinne, które z powodu stosunkowo dużej
zawartości wilgoci, łatwo się psują w stanie świeżym. Podsumowanie możliwych etapów
przetwórstwa niektórych owoców i warzyw znajduje się w Tabeli 2.7.
Surowiec
Groch, fasola, szpinak,
ziemniaki, szparagi, kukurydza
i soczewica
Oliwki, kapusta, karczochy,
pieczarki, cebula, papryka,
marchew, ogórki
Warzywa
Kapusta i ogórki
ogrodowe
Różne warzywa ogrodowe
Różne warzywa ogrodowe
Różne warzywa ogrodowe

Pomidor Pomidor

Jagody, gruszki, jabłka,
brzoskwinie, morele, śliwki,
ananasy, wiśnie i winogrona
Brzoskwinie, morele, śliwki,
wiśnie, jagody i figi

Owoce

Przetwórstwo
Umieszczane w
opakowaniach, w
wodzie
Umieszczane w oleju,
peklowane/zasalane/si
arkowane
Fermentacja z
kwasem mlekowym
Sok
Suszone
Zamrażanie, głęboko
mrożone i warzywa
gotowe do spożycia
Przecier

Metody konserwowania
Obróbka termiczna

Całe obrane
Nie w całości, obrane
(pokrojone w kostkę
lub roztarte)
Sok, wyciśnięte,
passata
Proszek i płatki
Umieszczane w
wodzie, w syropie

Obróbka termiczna
Obróbka termiczna

Dżemy i galaretki

Owoce cytrusowe

Marmolada

Gruszki, jabłka, brzoskwinie,
morele, śliwki, owoce
tropikalne i owoce leśne
Różne owoce

Soki i nektary

Różne owoce

Koncentraty

Różne owoce

Umieszczane w
alkoholu

Różne owoce
Różne owoce

Owoce suszone
Mrożone i głęboko
mrożone owoce

Kandyzowane

Naturalna lub sztuczna obróbka
termiczna
Obróbka bakteryjna
Obróbka termiczna
Suszenie
Chłodzenie
Odwadnianie i obróbka cieplna

Obróbka termiczna
Suszenie
Obróbka termiczna z możliwym
synergicznym działaniem cukru
(zmniejszanie aw)
Obróbka termiczna z możliwym
synergicznym działaniem cukru
(zmniejszanie aw)
Obróbka termiczna z możliwym
synergicznym działaniem cukru
(zmniejszanie aw)
Obróbka termiczna
Działanie cukru
(Zmniejszanie aw)
Obróbka termiczna
(zmniejszanie aw)
Zmniejszanie aw
Suszenie
Mrożenie

Tabela 2.7: Podsumowanie możliwych etapów przetwórstwa niektórych owoców i warzyw.
[91, Wkład Włoski,2001]
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2.2.3.1 Dania gotowe, które zawierają głównie owoce i warzywa
Niektóre owoce i warzywa są konserwowane. W tym celu, w zależności od rodzaju owoców i
warzyw, stosowane są różne procesy i produkuje się różnorodne produkty np. dania gotowe. W
większości instalacji, różne rodzaje owoców i warzyw są przetwarzane jednocześnie lub kolejno w
celu otrzymania różnych produktów. Większość produktów jest przetwarzana luzem i podlega
sezonowym wahaniom, zgodnie z płodozmianem. Wahania sezonowe nie mają wpływu na
niektóre linie produktów. Dalsze przetwarzanie zamrożonych surowców odbywa się przez cały
rok. Wydajność przetwórstwa tych produktów rośnie.
2.2.3.2

Sok owocowy

Soki owocowe są produkowane w strefach umiarkowanych i tropikalnych świata. Sok
pomarańczowy dominuje w klimacie umiarkowanym, a sok ananasowy w klimacie tropikalnym.
Większość światowej produkcji soków owocowych pochodzi z owoców cytrusowych, głównie
pomarańczy, owoców mięsistych: z jabłek i gruszek i z owoców winorośli. Niektóre soki
produkowane są z owoców pestkowych, ale w dużo mniejszych ilościach.
W typowym procesie przetwórstwa soków cytrusowych, owoce są sortowane, myte i
selekcjonowane w celu usunięcia ciał obcych, takich jak kije i liście, przylegający brud i owady.
Owoce następnie przechodzą przez urządzenia do wydobycia oleju, gdzie ich skórka jest
wielokrotnie nacinana tak, aby doprowadzić do uwolnienia olejku cytrusowego, który jest
usuwany przez mycie. Ekstrakcja oleju może być przeprowadzona po ekstrakcji soku. Sok
owocowy jest mechanicznie ekstrahowany i kontrolowany w celu usunięcia nadmiaru pulpy,
kawałków skórki i nasion. Sok jest konserwowany dzięki wielu metodom: puszkowanie,
przetwarzanie aseptyczne, inhibicja chemiczna, zamrażanie i separacja membranowa. Przed
pakowaniem, sok może być skoncentrowany w celu obniżenia kosztów transportu. Sok jest
klarowany przed lub po konserwowaniu.
Przetwórstwo soków z owoców mięsistych składa się z podobnych procesów, z wyłączeniem etapu
ekstrakcji oleju. Świeże owoce są dostarczane do zakładu przetwórczego, a następnie
rozładowywane, myte, sortowane, oraz rozdrabniane po ostatecznym usunięciu gniazd nasiennych
lub drylowaniu, np. w odniesieniu do brzoskwiń i moreli. Białe owoce są ogrzewane, aby uniknąć
brązowienia enzymatycznego. Owoce są następnie rozdrabniane, wyciskane i rafinowane, aby
wyodrębnić sok. Sok jabłkowy jest czasem klarowany w wyniku obróbki enzymatycznej i filtracji.
Soki pomarańczowy, jabłkowy i pomidorowy są często koncentrowane. Proces ten odbywa się
zazwyczaj przez odparowanie, lub, w niektórych przypadkach przez odwróconą osmozę (RO) lub
kriokoncentrację. Sok jest pozyskiwany ze świeżych owoców lub z koncentratów z owoców
cytrusowych, ananasów i innych owoców tropikalnych. Może być pakowany bezpośrednio, jak w
przypadku soków, lub mieszany z cukrem i wodą, jak to ma miejsce w przypadku nektarów. Soki
są następnie odpowietrzane. Wlewa się je gorące do butelek lub puszek.
Ze względu na niskie pH, napełnianie w procesie pasteryzacji HTST jest wystarczające do
ustabilizowania produktu, który jest następnie sterylizowany w butelkach w tunelu parowym.
Pakowanie aseptyczne prowadzone jest w procesie pasteryzacji, chłodzenia i napełniania w
warunkach aseptycznych. Napełnianie odbywa się w tekturowych lub wstępnie formowanych
blokach.
2.2.3.3

Owoce w obróbce termicznej

W typowych procesach puszkowania owoców, wykorzystuje się owoce zaraz po ich dostarczeniu,
mimo że często muszą być one przechowywane przez pewien czas w schłodzonych warunkach,
np. jabłka. Owoce najpierw są myte, sortowane i ewentualnie przycinane, a następnie
selekcjonowane. Przed obraniem skórki, usuwa się gniazdo nasienne. Wśród metod obierania
można wyróżnić metody wykorzystujące procesy ścierania, procesy kaustyczne, parę, lub
obieranie mechaniczne. Obrane owoce mogą być blanszowane lub przeniesione do zbiorników
zawierających solankę lub roztwór kwasu askorbinowego, aby zapobiec brązowieniu. W razie
potrzeby, owoce mogą być krojone. Produkty, takie jak cząstki pomarańczy poddawane są kąpieli
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kaustycznej i kwasowej w celu usunięcia włókien przed procesem puszkowania. Owoce są
wkładane do pojemników, np. puszek i szklanych słoików, w syropie lub w naturalnym soku.
Przed uszczelnieniem, mogą być one lekko podgrzane w celu usunięcia gazów. Jest to proces
zwany odprowadzaniem. Napełnianie w warunkach próżniowych nie wymaga odprowadzania
gazów. Pojemnik jest następnie zamykany, podgrzewany i chłodzony. W przetwórstwie owoców,
pasteryzacja w temperaturze poniżej 100° C jest wystarczająca.
2.2.3.4

Mrożone owoce

Mrożenie owoców to główna metoda konserwowania. Jest powszechnie stosowana do
konserwowania owoców, które mają być dalej przetwarzane, np. w produkcji dżemów. Owoce
przeznaczone do mrożenia są myte i sprawdzane przed szybkim mrożeniem (IQF), umieszczeniem
w syropie, lub rozcieraniem przed zamrożeniem. Typowe metody szybkiego zamrażania obejmują
bezpośredni kontakt z chłodzącym ciałem stałym, np. zamrażarki bębnowe lub taśmowe, lub
bezpośredni kontakt z chłodzącym powietrzem lub innymi mieszaninami gazowymi, np.
zamrażarki podmuchowe, złoże fluidalne i zamrażarki spiralne, oraz bezpośrednie zanurzenie w
chłodzącej cieczy, np. zamrażarki solankowe lub kriogeniczne. Ogólny schemat sekwencji działań
w procesie głębokiego mrożenia owoców i warzyw jest przedstawiony na Rys. 2.6.

Rysunek 2.6: Proces głębokiego mrożenia owoców

2.2.3.5

Przetwory owocowe

Przetwory owocowe obejmują produkcję dżemów, galaretek, marmolad i nadzienia bakaliowego.
Produkcja przetworów polega na łączeniu owoców z cukrem i późniejszym ich gotowaniu. W
procesie tym powstają smaczne produkty o wystarczająco wysokiej zawartości cukru, niskiej
wartości aw, z odpowiednio długim okresem przydatności do spożycia. Pasteryzacja przebiega w
temperaturze około 85 ºC lub wyższej. Dżemy produkuje się z pulpy owocowej i soku
owocowego, np. cytrusy w produkcji marmolady, klarowane soki w produkcji galaretki.
Podstawowe składniki stosowane w przetworach owocowych to słodziki, zwykle sacharoza i różne
syropy cukrowe; kwasy, zazwyczaj cytrynowy lub jabłkowy; bufory, takie jak cytrynian trisodu;
tłuszcze w produkcji nadzienia bakaliowego; skórki owoców cytrusowych w produkcji nadzienia
bakaliowego i marmolady; czynniki żelujące, zwykle pektyny i anty- pianotwórcze środki, z
wykorzystaniem owoców mrożonych lub siarkowanych. Zwykle wykorzystuje się owoce
wcześniej przygotowane, mrożone lub siarkowane. Przygotowane owoce, pektyny, sacharoza,
syrop glukozowy i inne składniki są następnie mieszane razem w mieszalniku. Mieszanina jest
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gotowana pod ciśnieniem atmosferycznym lub w próżni, w sposób ciągły lub okresowy. Po
gotowaniu, dżem jest wprowadzany do pojemników. Są to pojedyncze porcje lub zbiorniki dla
zastosowania w piekarniach.
2.2.3.6

Owoce suszone

W przetwórstwie suszonych owoców wykorzystuje się surowce, takie jak winogrona, morele,
gruszki, banany i śliwki. Podstawowe etapy procesu to sortowanie, selekcjonowanie, mycie,
suszenie i pakowanie. Wiele owoców suszonych jest na słońcu, chociaż niektórzy producenci
używają metod mechanicznych. Są to zwykle tunele, przez które przechodzi gorące powietrze.
Niektóre owoce są siarkowane przed suszeniem w celu zakonserwowania owoców i zmiękczenia
skórki, co prowadzi do szybszej utraty wody w trakcie suszenia. W niektórych przypadkach, na
owoc rozpylany jest roztwór węglanu potasu, lub owoc, zaraz po zbiorze, jest w nim zanurzany.
Roztwór zawiera także olej. Skład oleju różni się w zależności od producenta. Na przykład,
niektórzy producenci używają oliwy z oliwek, inni mogą używać mieszanki estrów etylowych
kwasów tłuszczowych lub wolnego kwasu oleinowego.
2.2.3.7

Pomidory

W 2000 roku w UE, przetworzono około osiem milionów ton pomidorów, z czego pięć milionów
ton przetworzono we Włoszech. Znaczne ilości są również przetwarzane w Hiszpanii, Portugalii,
Grecji i Francji. Pomidory przybierają różne formy dla różnych rodzajów produktów. Głównym
produktem jest koncentrat pomidorowy od 28 do 30 ° briks otrzymany z soku w wyniku
koncentracji. Inne produkty to całe pomidory, pomidory krojone w kostkę lub rozcierane obrane
pomidory, soki pomidorowe, takie jak passaty, i suszone produkty, takie jak proszek i płatki.
Ogólny schemat sekwencji działań w przetwórstwie pomidorów jest przedstawiony na Rys. 2.7.

Rysunek 2.7: Przetwórstwo różnych produktów pomidorowych
[91, Wkład Włoski, 2001]

2.2.3.8

Ziemniaki

Dwa główne produkty ziemniaczane to chipsy i frytki. Przetwórstwo obu tych produktów
obejmuje obieranie surowca, krojenie do odpowiednich rozmiarów i blanszowanie, a następnie
smażenie, aby osiągnąć pożądane właściwości smakowe. Aby zapobiec przebarwienion na
frytkach, w Holandii stosuje się pirofosforan. Jest to bardzo ważne źródło fosforu znajdujące się w
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ściekach pochodzących z instalacji przetwórstwa ziemniaka. Aby zapobiec przebarwieniom
ziemniaków można zastosować również meta wodorosiarczan. Frytki są zazwyczaj sprzedawane
zamrożone i mogą być częściowo lub całkowicie usmażone. Chipsy są sprzedawane, w coraz
większym stopniu, w opakowaniach o zmodyfikowanej atmosferze.
Niezależnie od tego czy produkt ziemniaczany to frytki, puree ziemniaczane cy też inny produkt
w procesie kąpieli powstać może piana co może prowadzić do poważnych problemów w
przetwórstwie. Piana skrobiowa jest bardzo trudna do usunięcia. Mechaniczne metody kontroli
piany mają ograniczoną skuteczność. Dlatego też, najlepszym praktycznym rozwiązaniem jest
dodanie czynników kontroli piany. [87, Ullmann, 2001].
2.2.3.8.1

Frytki ziemniaczane

Ziemniaki dostarczane są do instalacji, a następnie sortowane w celu usunięcia kamyków i innych
zewnętrznych substancji. Surowiec jest myty, selekcjonowany i obierany. Wśród metod obierania
można wyróżnić metody mechaniczne, parowe i kaustyczne. W produkcji frytek wykorzystuje się
duże bulwy ziemniaka. Ziemniaki kroi się do wymaganej wielkości za pomocą wielu niezależnie
napędzanych noży. Resztki, okrawki i uszkodzone części są usuwane przed blanszowaniem. Frytki
są blanszowane za pomocą wody lub pary, na ogół w temperaturze około 60 do 85° C.
Blanszowanie może odbywać się etapami.
Nadmiar wody należy usunąć z frytek. Dzięki temu olej do smażenia zachowuje trwałość i
zmniejszana jest zawartość wilgoci we frytkach. W ten sposób skraca się również czas smażenia.
Suszarki przenośnikowe stosowane są w dużych instalacjach. Frytki są smażone w temperaturze
około 160 - 180° C. Czas smażenia jest inny dla produktów całkowicie lub częściowo smażonych.
Nadmiar tłuszczu jest usuwany z frytek przed zamrożeniem. Niektórzy producenci odzyskują
tłuszcz do ponownego wykorzystania. Zamrażarki fluidyzacyjne mogą być stosowane do mrożenia
produktów końcowych. Zamrażarki taśmowe zapewniają bardziej wydajne zużycie energii.
2.2.3.8.2

Chipsy ziemniaczane

Metody przetwarzania w produkcji chipsów są bardzo różne. Najczęściej stosowane metody to
mycie, obieranie, przycinanie i sortowanie, krojenie, płukanie, częściowe suszenie, smażenie,
solenie, aromatyzowanie, chłodzenie i pakowanie. Ziemniaki są najpierw myte w myjkach
bębnowych lub flotacyjnych. Kamienie, piasek, brud i wszelkie inne ciała obce są usuwane.
Ziemniaki są przenoszone do myjek i obierane w wyniku ścierania. Obrane ziemniaki są
przycinane, usuwa się z nich oczka, sińce i rozkładające się części. Krojenie odbywa się za
pomocą serii noży zamontowanych na okrągłym talerzu stacjonarnym i obracającym się bębnie.
Dostarczana woda zmywa skrobię z urządzeń. Krojone ziemniaki są myte, zwykle w myjce
bębnowej, aby usunąć skrobię i cukry.
Niektórzy producenci chipsów stosują blanszowanie przed smażeniem z wykorzystaniem
zbiorników wypełnionych wodą z płaszczem parowym. Typowe warunki blanszowania wynoszą
od 65 do 95° C. Czas blanszowania to jedna minuta lub więcej. Po umyciu, usuwa się wodę
różnymi metodami, w tym z użyciem sprężonego powietrza, dmuchaw i wentylatorów,
wibracyjnych siatek taśmowych i ogrzanego powietrza. Smażenie frytek może być
przeprowadzane w sposób ciągły lub okresowy. Zakres temperatur wynosi od 160 do 190° C, czas
smażenia to zazwyczaj od 1,5 do 3 minut. Po wyjściu ze smażalnicy, chipsy są mieszane, aby
usunąć nadmiar oleju, a następnie przenoszone na taśmę i solone. Przyprawy mogą być
wymieszane z solą lub, za pomocą obrotowych bębnów, rozpylone na chipsy. W końcowym etapie
chipsy są chłodzone i pakowane.

2.2.3.9

Sok warzywny

Znaczne ilości soku są produkowane z warzyw, takich jak marchew, seler, buraki i kapusta.
Świeże warzywa są w pierwszej kolejności myte i sortowane, zanim zostaną grubo zmielone, a
następnie sprasowane w celu ekstrakcji soku. Większość soków warzywnych ma niską
kwasowość, tj. pH> 4,5, a zatem wymagają one pełnego procesu sterylizacji w celach
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konserwowania. Soki warzywne są często zakwaszone kwasami organicznymi lub mineralnymi w
celu zmniejszenia pH, tak aby możliwa była łagodniejsza obróbka cieplna i pasteryzacja. Niektóre
soki o niskiej kwasowości mieszane są z sokami o wysokiej kwasowości. Są to pomidory,
rabarbar, owoce cytrusowe, ananas lub kapusta. Mieszanka ta pozwala na osiągnięcie takiego
poziomu kwasowości, że wymagana jest jedynie pasteryzacja. Niektóre warzywa mogą być
blanszowane przed zakwaszaniem i ekstrakcją. Warzywa okopowe zwykle są obierane przed
maceracją i ekstrakcją.
2.2.3.10

Warzywa mrożone i poddane obróbce termicznej

Warunki przetwarzania różnią się w zależności od rodzaju warzyw. Operacje wstępne dla warzyw
mrożonych lub poddanych obróbce termicznej są podobne do operacji przetwarzania owoców
opisanych w Punkcie 2.2.3.3. Zazwyczaj obejmują mycie, sortowanie i selekcjonowanie. Dzięki
tym procesom usuwane są ciała obce, takie jak kamienie i brud. Po umyciu, warzywa są obierane i
przycinane. Po obraniu, warzywa mogą być pozostawione w całości lub pokrojone na wiele
sposobów, w plastry lub kostkę. Niektóre warzywa myje się po krojeniu, aby usunąć skrobię.
Większość warzyw wymaga blanszowania. Blanszowanie parowe lub wodne to
najpowszechniejsze metody. Produkt jest następnie szybko schładzany. Po schłodzeniu, produkt
może zostać ponownie poddany kontroli i sprawdzony przed głębokim mrożeniem lub
umieszczeniem w puszkach lub szklanych słoikach, zwykle w gorącej solance, np. z cukru, soli lub
kwasu. Warzywa są następnie przetwarzane pod wpływem ciepła. Warzywa zazwyczaj przechodzą
pełen proces sterylizacji, gdyż pH jest zbyt wysokie by mogło zahamować działanie
drobnoustrojów.
2.2.3.11

Marynowanie warzyw

W typowym procesie marynowania, surowe warzywa są dostarczane, myte i selekcjonowane w
celu usunięcia ciał obcych, takich jak kamienie. W zależności od rodzaju warzyw, surowiec może
być gotowany na parze, a następnie chłodzony. Produkt jest następnie obierany, zwykle z użyciem
pary, i ponownie sprawdzany zanim zostanie pokrojony w plastry lub w kostkę, lub poszatkowany,
następnie jest transportowany do linii napełniania. Pokrojone warzywa są wkładane do
pojemników. Ciecz zakwaszająca miesza się z przyprawami i przenosi do linii napełniania, celem
użycia w płynie do marynowania. Płyn ten zazwyczaj zawiera, w zależności od receptury, kwas
octowy, ocet słodowy, ocet spirytusowy, destylowany ocet słodowy, cukier płynny i sól. Ciecz
zakwaszająca jest wlewana do pojemnika. Pojemnik jest szczelnie zamykany i pasteryzowany
przed procesem chłodzenia i pakowania.
2.2.3.12

Suszenie warzyw

Warzywa poddawane procesowi suszenia to ziemniaki, pomidory, grzyby i cebula. Podstawowe
procesy są takie same jak w przetwórstwie owoców, czyli sortowanie, selekcjonowanie, mycie,
suszenie i pakowanie. Wiele warzyw może być suszonych na słońcu. Stosuje się także metody
mechaniczne.

2.2.4

Oleje roślinne i tłuszcze

Naturalne oleje i tłuszcze pochodzą z wielu źródeł, ale tylko około 22 rodzajów olejów roślinnych
jest przetwarzanych na skalę przemysłową na całym świecie. Mowa tutaj o:
•
•
•
•

produkcji olejów z nasion roślin oleistych, np. słonecznika, soi, rzepaku, nasion krokosza,
nasion gorczycy, nasion bawełny i mielonych orzechów
produkcji olejów z miąższu np. oliwek
produkcji tłuszczów zwierzęcych
produkcji olejów rybnych

Oleje produkowane w największych ilościach pochodzą z nasion sojowych, orzechów mielonych,
oliwek, pestek słonecznika, nasion krokosza, nasiona bawełny, nasion gorczycy i rzepaku, znany
również jako olej rzepakowy. Kraje śródziemnomorskie produkują 95% całkowitej produkcji
oliwy z oliwek na świecie. Produkcję tę szacuje się na 2,4 mln ton rocznie. Tłuszcze zwierzęce
przeznaczone do spożycia przez ludzi są zazwyczaj produkowane w wyniku procesów topienia
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tłuszczu i w produkcji olejów rybnych. Produkcja tłuszczy zwierzęcych i olejów rybnych wchodzi
w zakres dokumentu "Rzeźnie i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego BREF" [181, WE,
2003].
Przygotowanie surowców obejmuje łuskanie, czyszczenie, rozdrabnianie oraz kondycjonowanie.
Procesy ekstrakcji są zazwyczaj mechaniczne, np. gotowanie owoców, prasowanie nasion i
orzechów, lub wiążą się z użyciem rozpuszczalników, takich jak heksan. Po procesie gotowania,
płynny olej jest zbierany. Po procesie prasowania, olej jest filtrowany. Po ekstrakcji z użyciem
rozpuszczalnika, surowy olej jest oddzielany, a rozpuszczalnik odparowany i odzyskany.
Pozostałości są kondycjonowane, np. w postaci suchej, a następnie ponownie przetworzone, aby
uzyskać produkty uboczne, takie jak pasza dla zwierząt. Rafinacja surowego oleju obejmuje
odśluzowanie, neutralizację, wybielanie, dezodoryzację i dalszą rafinację. Oleje mogą być dalej
przetwarzane do produkcji margaryn.
2.2.4.1

Ekstrakcja oleju z nasion

Produkcja surowych olejów roślinnych z roślin oleistych to proces dwuetapowy. Pierwszy etap
obejmuje czyszczenie, przygotowanie, tj. suszenie, obłuszczanie, płatkowanie, kondycjonowanie i
tłoczenie nasion oleistych. Tłoczenie odbywa się jedno lub dwuetapowo. W tym procesie
otrzymuje się surowy prasowany olej i makuch o zawartości oleju od 12 do 25%. Ekstrakcja
heksanem nie odbywa się, jeśli zawartość oleju w makuchu po procesie tłoczenia wynosi od 6 do
12%. Ziarna o 20% lub mniejszej zawartości oleju nie są tłoczone, ze względu na niższą zawartość
tłuszczu. Natomiast są one ekstrahowane bezpośrednio po oczyszczeniu i przygotowaniu.
Drugi etap obejmuje proces ekstrakcji oleju z prasowanego makuchu lub płatkowanie ziarna
heksanem. Ekstrakcja odbywa się w przepływie przeciwprądowym. Mieszanina heksanu i oleju,
zwana miscelą, jest dalej przetwarzana w procesie destylacji w celu odzyskania heksanu z oleju
roślinnego. Rozpuszczalnik przechodzi przez proces separacji heksanu/ wody, a następnie
wykorzystywany jest ponownie w procesie ekstrakcji. Pozostały w makuchu heksan jest
odzyskiwany, w wyniku napowietrzania za pomocą pary. Procesy desolwatacji lub opiekania
zmniejszają aktywność enzymów i mikroorganizmów w surowcu. Heksan lub para wodna są
wykorzystywane w procesie destylacji misceli w celu odzyskania rozpuszczalnika i ciepła.
Surowiec jest suszony i chłodzony powietrzem zanim zostanie zmagazynowany w silosach lub
załadowany.
Istnieje wiele metod produkcji różnych rodzajów olejów, w wyniku których olej jest uwalniany i
uszlachetniany w ponownej ekstrakcji. Realizuje się zawsze kilka kluczowych etapów. Grube ciała
obce, takie jak drewno, kamienie i metal są najpierw usuwane za pomocą sita lub magnesu.
Drobne zanieczyszczenia, takie jak pozostałości roślin, brud i piasek są usuwane przez sita
wibracyjne, przesiewacze wiatrowe i odpylacze cyklonowe. Łuski i łupiny nasion, takich jak soja,
słonecznik, są usuwane, a pęknięte nasiona są sortowane za pomocą powietrza, aby wydobyć
miąższ z surowca. Następnie miąższ jest kondycjonowany lub suszony do otrzymania
wymaganego poziomu wilgotności, zwykle od 9 do 10% oraz zwijany do postaci płatków.
2.2.4.2

Rafinacja olejów i tłuszczów jadalnych

W rafinacji usuwa się niepożądane substancje, takie jak śluzy, FFA, barwniki, aromaty i związki
zapachowe. Istnieją dwa sposoby rafinacji olejów roślinnych, rafinacja fizyczna i rafinacja
chemiczna. Rafinacji chemicznej poddaje się surowe oleje w celu odśluzowania i usunięcia
fosfolipidów, neutralizacji i usunięciu FFA, wybielaniu, aby uniknąć odbarwień oraz
dezodoryzacji.
Odśluzowanie obejmuje dodanie wody w celu nawodnienia śluzu, który następnie poddawany jest
odśrodkowej separacji. Śluzy, których nie można nawodnić są usuwane poprzez przekształcenie
ich, w pierwszej kolejności, do postaci, którą można nawodnić za pomocą kwasu cytrynowego lub
fosforowego. Kolejnym krokiem w procesie ich usuwania jest dodanie wody i wirowanie.
Następnym etapem jest neutralizacja, w której wodny roztwór zasadowy, soda kaustyczna lub
węglan sodu, dostarczany jest do oleju, który uprzednio podgrzewa się od około 75 do 95° C.
Zasada wchodzi w reakcję z FFA w oleju i tworzy mydła, które są oddzielane przez sedymentację
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lub wirowanie. Etap suszenia przeprowadzany jest po neutralizacji w celu całkowitego usunięcia
dodanej wody.
Po neutralizacji, olej jest wybielany. Usuwa się z niego substancje barwiące, takie jak karotenoidy
i inne drobne związki, takie jak utlenione produkty degradacji i śladowe ilości metali
przejściowych. W wybielaniu stosuje się aktywowaną ziemię fulerską podczas obróbki w
temperaturze od 90 do 130° C, przez 10 do 60 minut. Ziemia jest zasysana do oleju w warunkach
próżniowych i usuwana przez filtrowanie.
Bielony olej jest destylowany za pomocą pary pod niskim ciśnieniem, aby usunąć
zanieczyszczenia lotne, w tym niepożądane zapachy i smaki. Ten proces, znany jako
dezodoryzacja, zachodzi w temperaturze od 180 do 270° C i może trwać od 15 minut do 5 godzin,
w zależności od rodzaju i ilości oleju oraz rodzaju użytych urządzeń. Jeśli stosuje się
dezodoryzator okresowy, proces trwa od 4,5 do 5 godzin w zależności od rodzaju i ilości oleju.
Jednakże, jeżeli te same oleje zostały przetworzone w dezodoryzatorze półciągłym, proces zajmie
około 15 minut. Rysunek 2.8 przedstawia schemat przepływu chemicznej rafinacji surowego oleju.
Oliwa z oliwek i łuski z rafinacji oleju z wytłoczyn są poddawane podobnym procesom
rafinacyjnym, co rafinacja olejów z nasion roślin oleistych.

Rysunek 2.8: Chemiczna rafinacja surowego oleju
[79, Wkład Włoski, 2001]

Fizyczna rafinacja jest prostszym procesem, w którym surowy olej jest odśluzowany i wybielany,
a następnie oczyszczany parą wodną, która jednocześnie usuwa FFA, zapachy i związki lotne. Olej
jest podgrzewany do 270° C, a następnie rafinowany poprzez przepływ oleju przez serię tac,
przeciwprądowo do przepływu czyszczącej pary. Korzyści płynące z rafinacji fizycznej to
zwiększona wydajność, niższe koszty i mniejsze użycie substancji chemicznych. Jedną z wad, w
porównaniu do neutralizacji chemicznej, może być gorsza jakość końcowego produktu.
Istnieją trzy inne procesy, które mogą być przeprowadzane w trakcie rafinacji oleju, w zależności
od jego źródła. Jednym z nich jest wymrażanie, czyli usuwanie wosku, który mógłby spowodować
zmętnienie. Proces ten ma zastosowanie w przetwórstwie, np. oleju słonecznikowego. W procesie
tym olej jest chłodzony oraz filtrowany przy pomocy filtra do usuwania wosku. Drugi proces to
frakcjonowanie. Dotyczy on oleju surowego lub rafinowanego. W procesie tym olej stały jest
całkowicie topiony, a następnie chłodzony w celu uzyskania frakcji stałych i płynnych, które mają
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różne właściwości (zob. Punkt 2.2.5.3.). Trzeci proces to interesteryfikacja. Polega on na
oddzieleniu trójglicerydów do kwasów tłuszczowych i glicerolu oraz rekombinacji. Reakcja
zachodzi z użyciem kwasu cytrynowego lub fosforowego oraz katalizatora, zwykle metanolanu
sodu. Interestryfikacja modyfikuje właściwości przetworzonego
oleju i może być przeprowadzone po neutralizacji lub dezodoryzacji.
2.2.4.3

Krystalizacja olejów i tłuszczów jadalnych

Krystalizacja olejów i tłuszczów jadalnych, zwana również frakcjonowaniem, opiera się na
zasadzie, że rozpuszczalność w wyższej temperaturze topnienia składników, w fazie ciekłej
zmienia się w różnych temperaturach. Różnica ta może zostać zwiększona za pomocą
rozpuszczalników organicznych, które powodują zmniejszenie lepkości i prowadzą do bardziej
efektywnego mycia kryształów.
Stosowane tutaj urządzenia to zbiorniki podgrzewające i mieszające stosowane do krystalizacji;
filtry bębnowe lub membranowe stosowane do separacji kryształów od cieczy oraz naczynia
destylujące stosowane do odzyskania rozpuszczalnika. Olej jest podgrzewany do temperatury 10º
C powyżej temperatury topnienia najwyższych triacylogliceroli, aby otrzymać płynny materiał
wyjściowy. Na przykład dla oleju palmowego temperatura ogrzewania wynosi 75º C. Stopiony
olej jest schładzany i mieszany do czasu aż powstaną kryształki. Utrzymywana jest niska
temperatura, która wywołuje wzrost kryształów. Dla oleju palmowego jest to 12 godzin w
temperaturze 28 - 30° C. Jeśli stosowany jest rozpuszczalnik, dodaje się go do stopionego oleju
przed chłodzeniem. Mieszaniny zawierające skrystalizowane ciała stałe i ciecze oddzielane są
przez filtry. Jeśli rozpuszczalnik jest stosowany, usuwa się go z frakcji w procesie destylacji.
2.2.4.4

Dalsze przetwarzanie olejów i tłuszczów jadalnych - margaryna

Główne produkty wytwarzane z olejów i tłuszczów jadalnych to margaryna, tłuszcze jadalne, oleje
jadalne i majonez. W niniejszym dokumencie opisana jest jedynie produkcja margaryny ze
względu na jej duże znaczenie.
W większości instalacji zachodzi uwodornienie tłuszczów. Dzięki temu uzyskuje się produkty o
najwyższej trwałości i wyższej temperaturze topnienia. Uwodornienie odbywa się przez rozpylenie
wodoru w oleju, w obecności drobnego katalizatora niklu i ziemi okrzemkowej. Uzyskane
uwodornione tłuszcze są filtrowane w celu usunięcia katalizatora uwodorniania. Poddawane są
również lekkiemu wybielaniu i dezodoryzacji, zanim będą mogły być wykorzystane do celów
spożywczych. Po utwardzeniu, olej miesza się z wodnym roztworem i powstaje emulsja.
Emulgowana mieszanina jest następnie pasteryzowana, schładzana i krystalizowana w celu
uzyskania produktu końcowego.
2.2.4.5

Oliwa z oliwek

Termin "oliwa z oliwek" oznacza produkt otrzymany z Olea europea. Składa się w 98% z
glicerydów, a pozostałe 2% to składniki naturalne występujące w oliwie. Niektóre z nich mają
ogromne znaczenie dla właściwości smakowych oraz zapachowych. Ma to również znaczenie dla
trwałości i jakości produktu. Oliwa z oliwek i oliwa z wytłoczyn są klasyfikowane na podstawie
nazw i definicji z Rozporządzenia 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. o ustanowieniu
wspólnej organizacji rynku w sektorze olejów i tłuszczów [215 WE, 1996].
Oliwa extra virgin, oliwa z pierwszego tłoczenia oraz zwykłe oliwy z oliwek są jadalne, ale tylko
oliwy z pierwszego tłoczenia i oliwy extra virgin można wprowadzić na rynek, ponieważ są one
przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji. Zwykłe oliwy z oliwek to mieszanina rafinowanej
oliwy z oliwek i wytłoczyn. Oleje o kwasowości wyższej niż 3,3 stopnia muszą być rafinowane.
Jakość oliwy z oliwek, zależy od dojrzałości oliwek, sposobu zbierania plonów, np. zbieranie lub
wytrząsanie, od rodzaju tymczasowego przechowywania i rodzaju procesów przetwórczych.
Oliwki zawierają od 38 do 58% oleju i 60% wody. Dojrzałe oliwki powinny być przetwarzane tak
szybko, jak to możliwe, ponieważ lipazy w miąższu powodują szybką hydrolizę oliwy, naruszając
w ten sposób jakość konsumpcyjną produktu. Oliwy najwyższej klasy, wytwarzane są ze
świeżych, starannie wyselekcjonowanych oliwek przez rozdrabnianie, rozcieranie i tłoczenie na
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zimno. W produkcji oliwy z oliwek, obecnie stosuje się trzy sposoby ekstrakcji oliwy: tradycyjny
przez tłoczenie; trójfazową lub dwufazową separację.
W tradycyjnej produkcji oliwy z oliwek, oliwki są mielone na pastę za pomocą kamiennych
młynów. Obecnie stosuje się nowoczesne urządzenia do mielenia. Po mieleniu następuje
rozcieranie, ewentualnie z dodatkiem soli. W dalszej kolejności, pulpa jest tłoczona, a otrzymana
oliwa jest klarowana przez sedymentację lub wirowanie. Tradycyjne prasy otwarte są obecnie
zastępowane przez ciągłe prasy śrubowe. Pulpa może być oddzielona w poziomym dekanterze, w
którym surowy olej jest ponownie wirowany po dodaniu wody do mycia. Czasem stosuje się
urządzenia do usuwania pestek z pulpy, a pozostałości oddziela się przy użyciu
samorozładowujących wirówek. W tłoczeniu na zimno, uzyskuje się oliwę z pierwszego tłoczenia.
Po tym procesie na ogół stosuje się tłoczenie na ciepło w temperaturze około 40 ºC. Oliwa z
oliwek tłoczona na zimno jest cennym olejem jadalnym.
W Hiszpanii, większość instalacji korzysta z dwufazowych wirówek. W większości innych krajów
basenu Morza Śródziemnego, duże instalacje stosują technikę trójfazową, a te mniejsze zazwyczaj
nadal korzystają z tradycyjnych metod tłoczenia. W systemie dwufazowym powstają
przecieropodobne odpady. W systemach tradycyjnych i trójfazowych powstają odpady fazy
ciekłej, czyli ścieki z młynów, alpechin (orujo i odpady płynne), makuch znany jako pomace, lub
wytłoczyny i orujo (mokre odpady stałe). Ten ostatni produkt może być dalej przetwarzany do
produkcji oliwy z wytłoczyn lub oliwy pomace. Pozostałe wytłoczyny suszy się do zawartości od
3 do 6% wilgotności i wykorzystuje jako paliwo. Oliwę z pestek oliwnych uzyskuje się przez
tłoczenie i ekstrakcję oczyszczonych pestek. Oliwa ta jest podobna do oliwy z oliwek, ale nie
posiada typowego dla niej smaku.
Specyfikacja handlowa jest głównie oparta na zawartości FFA i ocenie smaku. W niektórych
krajach, oliwa z oliwek tłoczona na ciepło o wysokiej kwasowości jest rafinowana dzięki
neutralizacji, wybielana i dezodoryzowana, oraz dodaje się jej smaku poprzez wymieszanie z
oliwą tłoczoną na zimno. Makuch zawiera od 8 do 15% oliwy ciemnej, zwanej sanza lub orujo,
która może być ekstrahowana heksanem i wykorzystana do celów technologicznych. Po rafinacji,
nadaje się również do spożycia.
2.2.4.6

Oliwa pomace

Instalacje do produkcji oliwy pomace przetwarzają wytłoczyny pozostałe po ekstrakcji oliwy z
oliwek. Oliwa jest ekstrahowana za pomocą rozpuszczalnika, pod wpływem którego powstaje
surowa oliwa pomace oraz przetworzone wytłoczyny. Oliwa transportowana jest do rafinerii, a
następnie wykorzystana w przemyśle spożywczym. Wytłoczyny używa się głównie jako paliwo.
Rafinowana oliwa pomace jest mieszana z oliwą z pierwszego tłoczenia, która różni się od oliwy
lampante. Jest ona klasyfikowana na podstawie nazw i definicji z Rozporządzenia 136/66/EWG
[215, WE, 1996].

2.2.5

Nabiał

Mleko w około 87% zawiera wodę, pozostałe składniki to białka, tłuszcze, laktoza, wapń, fosfor,
żelazo i witaminy. Mleko krowie jest konsumowane w największych ilościach. Mleko owiec i kóz
jest również spożywane w znacznych ilościach. Produkty, takie jak śmietana, sery i masło
produkowane są z mleka.
2.2.5.1

Mleko i śmietana

Surowe schłodzone mleko jest dostarczane do mleczarni, a następnie transportowane do
magazynów, gdzie przechowywane jest luzem. Produkcja odtłuszczonego lub częściowo
odtłuszczonego mleka i śmietany odbywa się w wyniku odśrodkowej separacji mleka. Mleko jest
następnie poddawane obróbce cieplnej na różne sposoby, np. pasteryzacja lub sterylizacja, znana
również jako UHT. Obróbka cieplna może być przeprowadzana okresowo lub w sposób ciągły w
zależności od ilości przetwarzanego mleka i zastosowanej metody.
Mleko jest najpierw homogenizowane. Homogenizacja rozprasza kuleczki tłuszczu i zapobiega
separacji śmietany. W celu osiągnięcia wystarczającej stabilności pasteryzowanego mleka przy
stosunkowo krótkim okresie trwałości, konieczne jest zmniejszanie wielkości kuleczek tłuszczu do
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średnicy 1 do 2 μ . Jeszcze większa redukcja średnicy kuleczek tłuszczu <0,7 μ jest konieczna w
produkcji mleka UHT z długiem okresem trwałości.
Innym efektem homogenizacji jest duży wzrost powierzchni tłuszczu, co bardzo sprzyja działaniu
lipaz. Pasteryzacja mleka jest powszechną praktyką dezaktywującą lipazy, natychmiast po
homogenizacji. Rysunek 2.9 przedstawia schemat technologiczny pasteryzacji HTST mleka.
Standardowe parametry ogrzewania w procesie ciągłej pasteryzacji to 72° C przez 15 sekund. Jest
to pasteryzacja HTST (wysoka temperatura, krótki czas). Gorące mleko jest często używane do
częściowego podgrzania zimnego mleka w etapie ogrzewania, znanym jako regeneracja. Po
pasteryzacji mleko jest szybko schładzane do temperatury poniżej 7° C. Mleko, które nie jest
poddawane obróbce cieplnej w zbiorniku, jest nalewane i zamykane w pojemnikach w czystych,
aseptycznych warunkach. Wprowadzane mleko może być homogenizowane po procesie
regeneracji, zanim zostanie poddane pasteryzacji.

Rysunek 2.9 Schemat technologiczny pasteryzacji HTST mleka
[79, Wkład Włoski, 2001]
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UHT lub sterylizacja są stosowane w celu zwiększenia okresu przydatności do spożycia produktu.
Proces ciągły UHT odbywa się w co najmniej 135° C przez jedną sekundę. Można to zrobić na
dwa sposoby. Przez ogrzewanie pośrednie za pomocą płytowych lub rurowych wymienników
ciepła lub w dwóch etapach: po pierwsze ogrzewanie mleka pośrednio do ok. 80º C, a następnie
ogrzewanie bezpośrednio przez mieszanie mleka z parą. Stosunek masy pary do mleka wynosi
około 1:10. Jeśli ogrzewanie bezpośrednie następuje zaraz po obróbce cieplnej, mleko jest
schładzane w próżni, aby wydobyć parę wymieszaną z produktem w fazie sterylizacji. Jest to
proces szybkiego chłodzenia. Temperatura końcowa mleka natychmiast wraca do poziomu
pierwotnego przed zmieszaniem z parą. Potem następuje chłodzenie przez przeciwprądową
wymianę lub pośrednią wymianę produktu z chłodziwem. Rysunek 2.10 przedstawia schemat
produkcji mleka UHT.

Rysunek 2.10 Schemat produkcji mleka UHT
[79, Wkład Włoski, 2001]

Obróbka termiczna mleka sterylizowanego o długim okresie trwałości składa się z dwóch etapów.
Pierwszy etap to ciągła obróbka cieplna lub wstępna sterylizacja. Faza ta jest podobna do opisanej
wcześniej obróbki UHT. Drugi etap obejmuje końcową obróbkę zamkniętego, uszczelnionego,
pełnego, wstępnie wysterylizowanego pojemnika. Druga obróbka cieplna odbywa się zwykle w
autoklawie okresowo lub w ciągłych retortach, w temperaturze od około 110 do 125° C, przez 20
do 40 minut, z końcową fazą natryskowego chłodzenia. Sterylizowane mleko o długim okresie
trwałości i inne produkty mleczne są pakowane w zamknięte pojemniki, takie jak butelki z
tworzywa sztucznego lub szkła. Rysunek 2.11 przedstawia schemat produkcji mleka
sterylizowanego.
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Rysunek 2.11: Produkcja mleka sterylizowanego
[79, wkład włoski, 2001]

2.2.5.2 Mleko zagęszczone i sproszkowane
Pierwszym etapem w produkcji mleka zagęszczonego i sproszkowanego jest stężenie surowego
mleka. Mleko homogenizowane zwykle zagęszcza się przy pomocy parowników. Parowniki
ociekowe stosuje się na ogół po etapie suszenia za pomocą suszarki rozpryskowej (patrz punkt
4.2.9). Alternatywnie można stosować mechanicznie odwróconą osmozę (RO) w celu usunięcia
części wody z mleka bez poddawania działaniu ciepła. Energia elektryczna jest używana do
pompowania cieczy przez półprzepuszczalną membranę w celu zwiększenia koncentracji ciał
stałych. Podwajanie stężenia mleka i serwatki jest często stosowane [39, Verband der Deutschen
Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 2001]. Proszek jest zwykle
scalany w celu poprawy regeneracji mleka. Suche mleko pełne jest podatne na jełczenie w wyniku
utleniania i może być pakowane w atmosferze ochronnej w celu przedłużenia przydatności do
spożycia. Procesy te zostały przedstawione na rysunku 2.12 i 2.13.
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Rysunek 2.12: Schemat technologiczny procesów dla produktów skondensowanych (np. skondensowane
mleko UHT) i produktów pośrednich (np. koncentraty mleka) [9, Milchwirtschaft Verband der Deutschen
(Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 1999]
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Rysunek 2.13: Schemat technologiczny produkcji mleka w proszku [9, Milchwirtschaft Verband der
Deutschen (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 1999]

2.2.5.3

Masło

Masło jest produkowane ze śmietany, która jest oddzielana od mleka pasteryzowanego poprzez
wirowanie. Śmietana zawiera około 35 do 40% tłuszczu mlecznego. Jest to proces mechaniczny, w
którym śmietana, emulsja oleju w wodzie, przechodzi w masło, emulsję wody w oleju. Postać tę
osiąga się w procesie częściowego lub ciągłego ubijania. Śmietana jest szybko schładzana i
przechowywana w tej temperaturze przez określony okres czasu w procesie znanym jako
dojrzewanie. Śmietana jest następnie poddawana ubijaniu i wyrabianiu. Proces ubijania powoduje
mącenie śmietany w celu częściowego wyłonienia oleju w emulsji wody do momentu połączenia
się kuleczek tłuszczu i powstania ziaren masła. Faza ciekła zwana maślanką jest usuwana, a
ziarenka masła są myte w wodzie. Przed rozpoczęciem etapu wyrabiania można dodać sól. Polega
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to na powolnym mieszaniu ziaren oraz ich zagniataniu i składaniu. Masło jest pakowane i
przechowywane, najczęściej w postaci chłodzonej lub mrożonej. Dostępnych jest wiele ciągłych
technik, takich jak ta, w której śmietana jest poddawana ubijaniu z dużą prędkością i przy ciągłym
wyrabianiu. Rysunek 2.14 podsumowuje proces ciągłego wyrabiania masła.
Śmietana
Odgazowanie śmietany (opcjonalne)

Ciepło

Pasteryzator

Ścieki
Ciepło

Ochładzacz

Śmietana z obniżoną liczbą bakterii
Ciepło

Dojrzewanie
śmietany (fizyczne)

Obniżanie temperatury
Kultura starterowa

Dojrzewanie
śmietany
(fizyczne lub
mikrobiologiczne)

Ścieki

1

Maszyna do wyrobu masła

Ścieki
Hałas

Kwaśna maślanka
Słodka maślanka
Skoncentrowany
starter i/lub kwas
mlekowy
Sól (opcjonalnie)

Energia
elektryczna
Ciepło
Obniżanie
temperatury

ß-karoten
(opcjonalnie)
*

Woda pitna

Materiał
opakowaniowy

Pakowarka

Obniżanie temperatury

Komory chłodnicze

Odpady

Ciepło

Masło ze słodkiej Masło ze śmietany Masło ze śmietany
śmietany
kwaszonej/pośredni
pośrednio
o kwaszonej
kwaszonej

Rysunek 2.14 Proces ciągłego wyrabiania masła.
[9, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców
Mleka), 1999]

2.2.5.4

Ser

Istnieje bardzo wiele odmian sera i wiele subtelnych różnic w metodach przetwarzania. Na ogół
jednak stosuje się następujące kroki procesu: produkcja koagulatu poprzez działanie podpuszczki
i/lub kwasu mlekowego, oddzielenie skrzepu mleka powstałego z serwatki i manipulowanie
skrzepem mleka w celu osiągnięcia pożądanych właściwości sera.
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Tradycyjna produkcja sera to proces ręczny, ale nowoczesne procesy są wysoce zmechanizowane.
Kultury bakteryjne dodaje się do mleka w celu wytworzenia kwasu mlekowego, a podpuszczka
jest następnie wykorzystywana do koagulacji białek mleka. Skrzepy mleka i serwatka są
rozdzielane, a skrzepy mleka są myte i krojone w kostkę. Postaciowanie sera polega na ściskaniu i
rozciąganiu skrzepów mleka, co można przeprowadzić w systemach wieżowych. Bloki skrzepów
mleka są walcowane, dodawana jest sól, a skrzepy mleka są wyciskane. Wciśnięty skrzep mleka
jest zawijany w celu ochrony przed utratą wilgoci i rozwojem pleśni w czasie magazynowania.
Ser dojrzewa w celu uzyskania smaku i konsystencji w przechowalniach o kontrolowanym
poziomie temperatury i wilgotności oraz jest regularnie obracany. Rysunek 2.15 wskazuje schemat
technologiczny produkcji sera.
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Rysunek 2.15: Produkcja sera [9, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (Niemieckie Stowarzyszenie
Przetwórców Mleka), 1999]

Kolejny proces polega na topieniu. Ugnieciony ser i inne składniki są wprowadzane do kotła
przetwarzania i podgrzewane do temperatury zwykle nie niższej niż 75° C w celu zapewnienia
pełnej pasteryzacji sera topionego. Mieszanie podczas przetwarzania jest istotne dla osiągnięcia
pełnej emulsyfikacji sera topionego. Temperatura i czas trwania procesu zależy od rodzaju sera
topionego i charakteru surowego sera.

2.2.5.5

Jogurt

Jogurt to produkt fermentacji mleka, który różni się od sera tym, że nie jest dodawana
podpuszczka i że zagęszczenie zachodzi w wyniku zakwaszenia przez bakterie kwasu mlekowego.
Główne składniki jogurtu to mleko, mleko w proszku lub mleko zagęszczone lub mleko ultrafiltrowane i stabilizatory, takie jak skrobia modyfikowana. Większość jogurtów produkowanych
jest luzem przed dodaniem owoców i/lub środków aromatyzujących.
Główne etapy w produkcji jogurtów są następujące. Zawartość tłuszczu oraz beztłuszczowej masy
w mleku jest najpierw zwiększona poprzez dodanie mleka w proszku. Na tym etapie mogą być
dodawane stabilizatory. Mleko jest następnie homogenizowane w temperaturze ok. 55° C i
poddane obróbce termicznej w temp. 80-90º C przez 30 minut w procesie wsadowym lub w temp.
90-95 °C przez 5 minut w procesie ciągłym. Mleko poddane obróbce jest następnie schładzane do
temp. ok. 40-43º C i wzbogacane dwoma organizmami zakwasowymi – Streptococcus salivarius
podgatunek thermophilus i Lactobacillus delbrueckii podgatunek bulgaricus. Fermentacja trwa ok.
4 godzin. Na koniec procesu produkt jest schładzany do temperatury 15-20° C przy użyciu cewek
chłodzenia zbiornika lub częściej rurowych lub płytowych wymienników ciepła. Owoce i
substancje smakowe zostają zmieszanne z jogurtem, który jest następnie chłodzony do temp.
poniżej 5° C i wprowadzany do pojemników jako produkt gotowy do przechowywania i
dystrybucji. Rysunek 2.16 przedstawia proces produkcji jogurtu.
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Rysunek 2.16: Produkcja jogurtu [9, Milchwirtschaft Verband der Deutschen (Niemieckie
Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 1999]

2.2.5.6

Lody

Lody to produkt na bazie mleka, który zawiera zwykle od 6 do 12% tłuszczu, od 7,5 do 11,5%
beztłuszczowej suchej masy mleka i od 13 do 18% cukrów. Dodawane są również stabilizatory,
emulgatory, barwniki i aromaty. Cukier dodaje się zwykle w postaci sacharozy, a beztłuszczowa
sucha masa mleka zazwyczaj pochodzi z odtłuszczonej suchej masy mleka. Źródłem tłuszczu
może być mleko, śmietana, masło lub masło topione. Większość lodów zawiera tłuszcz roślinny.
Składniki miesza się, ogrzewa się do temperatury około 70-75° C i poddaje homogenizacji.
Następnie mieszaninę poddaje się pasteryzacji przez ogrzewanie do temp. 80-85° C przez 2 do 15

sekund, a później schłodzeniu i dojrzewaniu poprzez przechowywanie w niskiej temperaturze
przez okres od 4 do 24 godzin.
Barwniki i aromaty dodaje się na etapie dojrzewania. Urządzenia do ciągłego zamrażania są
używane do szybkiego zamrażania lodów do około -6° C za pomocą sprężonego powietrza
wprowadzanego do lodów podczas procesu mrożenia. Zwiększenie objętości w wyniku dodania
powietrza jest zwane przyrostem. Lody są wkładane do pojemników i mrożone dalej w
zamrażarkach tunelowych w temp. od -30 do -40º C.
2.2.5.7

Serwatka

Serwatkę zazwyczaj odparowuje się w celu uzyskania przesyconego roztworu o całkowitej
zawartości substancji stałych od 60 do 73% służącego do produkcji laktozy. Podczas chłodzenia
roztworu rozpoczyna się krystalizacja i pojawiają się kryształki. Kryształki usuwa się z fazy
ciekłej za pomocą wirowania.
W zależności od wymaganej jakości, może nastąpić dalsze oczyszczanie lub rafinacja poprzez
zmycie kryształów lub ich ponowne rozpuszczenie i rekrystalizację, a następnie zastosowanie
węgla aktywnego w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń.

2.2.6 Produkty przemiału zbóż
Istnieje wiele zbóż stanowiących ważne źródło żywności. Należą do nich pszenica, jęczmień,
kukurydza, owies, żyto i ryż. Ziarna pszenicy i żyta są mielone na mąkę. Pszenica twarda jest
mielona na semolinę i jest powszechnie używana do produkcji makaronu. Pszenica stanowi
podstawowy składnik stosowany do wytwarzania produktów takich jak chleb, ciasta i ciastka. W
niektórych krajach chleb wyrabia się z żyta. Jęczmień jest wykorzystywany głównie na paszę dla
zwierząt. Jęczmień o określonej jakości jest przetwarzany na słód, a następnie stosowany np. w
browarnictwie i destylacji. Kukurydzę wykorzystuje się jako źródło skrobi, lecz także jako
składnik płatków śniadaniowych i przekąsek. Owies jest wykorzystywany do produkcji płatków
zbożowych, ciastek, herbatników, a także do produkcji pieczywa chrupkiego. Obok pszenicy i
kukurydzy ryż jest jednym z podstawowych zbóż na świecie i jest to podstawowy pokarm dla
dużej części ludności świata. Ryż perełek jest polerowany, a czasem wstępnie gotowany.
Ziarna pszenicy posiadają trzy główne elementy: skórę lub otręby, kiełek lub zarodek oraz bielmo,
które obejmuje większość ziarna. Celem procesu mielenia jest oddzielenie bielma przy
minimalnym zanieczyszczeniu otrębami oraz zarodkami. Podstawowe działania związane z
mieleniem na mąkę to czyszczenie, kondycjonowanie, łamanie, skalpowanie, oczyszczanie,
redukcja i przeróbka.
Ziarno wejściowe jest przesyłane do silosów przed dalszym przetwarzaniem. Może być stosowana
obróbka gazowa lub cieplna w celu zapobiegania rozwoju owadów. Ziarna są najpierw myte i są
poddawane szeregowi procesów przesiewania, czyszczenia, szczotkowania i zasysania. Procesy te
powodują usunięcie ciał obcych, takich jak inne zboża, kamienie, zanieczyszczenia metalowe,
plewy, poluzowane warstwy otrąb, nasiona i pył. Po umyciu ziarna są kondycjonowane w celu
optymalizacji procesu mielenia. Obejmuje to nawilżanie ziarna poprzez dodanie odmierzonej ilości
wody, która natychmiast wiąże jądra. Kondycjonowanie może być dokonywane za pomocą pary.
Kondycjonowanie ma szereg funkcji, takich jak hartowanie otrębów, które ułatwia oddzielenie od
nich bielma, co umożliwia bardziej efektywne obniżenie ilości bielma w kolejnych etapach
procesu.
Kondycjonowane ziarno zostaje wprowadzone do układu rozdrabniającego młyna, który składa się
z par falistych wałków obracających się w przeciwnych kierunkach i z różnymi prędkościami.
Najczęściej stosuje się pięć procesów łamania, podczas których w kolejnych etapach wielkość
otworu stopniowo się zmniejsza i zwiększa się poziom pofałdowania wałków. Ziarna są
rozłamywane przez wałki łamiące, a bielmo zostaje zeskrobane z otrębów. Przesiewanie zwane
skalpowaniem lub klasyfikowaniem następuje po każdym przejściu przez wałek łamiący. W
wyniku tego działania zostają oddzielone:
•
•

duże cząstki, które zawierają pozostałości niektórych zbóż i bielmo, które można
jeszcze odzyskać
cząstki o średniej wielkości, które zawierają fragmenty bielma, zwane semoliną lub śrutą

wzależności od wielkości i czystości cząstek•

mąka.

Semolina lub śruta przechodzi przez system oczyszczania obejmujący przesiewanie i klasyfikację
przy użyciu powietrza. Powoduje to usunięcie cząstek bielma z przylegającymi otrębami do
dalszej obróbki wykonywanej przy pomocy drobno karbowanych wałków w innej części tego
procesu. Semolina lub śruta jest następnie przenoszona na wałki redukcyjne, które są gładkie i
których celem jest rozgniecenie bielma. Podobnie jak w sekcji łamiącej młyna, znajduje się tam
kilka wałków i zachodzi szereg operacji związanych z przesiewaniem, tak że mąka zostaje
przesiana, a grubsze cząstki bielma zatrzymane na sitach przechodzą na inny zestaw wałków
redukcyjnych w celu dalszego zmniejszenia ich wielkości. Na koniec procesu redukcji większość
bielma zostaje zamieniona w mąkę, grube otręby zostają usunięte i powstaje trzeci strumień bielma
składający się z cząstek zawierających drobne otręby, których praktycznie nie można rozdzielić.
Proces może obejmować aż 12 etapów redukcji. Mąka jest zwykle przepuszczana przez końcowy
przesiewacz pod koniec procesu mielenia lub po magazynowaniu luzem w celu usunięcia
wszelkich pozostałości ciał obcych. Mąka może być osuszona i sklasyfikowana przez sita na
frakcje. Praktyka jest różna w różnych państwach członkowskich, np. w Wielkiej Brytanii 25%
mąki pakuje się w celu dostarczenia piekarzom i innym producentom żywności, a 70% dostarcza
się luzem, natomiast w Portugalii proporcje te są niemal zupełnie odwrotne.
Ziaren takich jak owies i jęczmień z szczelnie przylegającymi łuskami nie można łatwo oddzielić
w tradycyjnym młynie pszenicznym, więc przed mieleniem są one zwykle poddawane procesowi
ścierania zwanym polerowaniem.

2.2.7

Makarony suche

W nowoczesnych fabrykach makaronów proces produkcji jest ciągły. Semolina jest
przechowywana w silosach. Jest ona następnie przesyłana przez przenośniki pneumatyczne do
obszaru produkcji. Semolinę przesiewa się, a następnie miesza z wodą tworząc ciasto. Semolina
ma wilgotność początkową na poziomie od 10 do 14%. W operacji mieszania na 100 kg semoliny
dodaje się od 22 do 30 kg wody. Wilgotność podczas mieszania wynosi od 30 do 35%, w
zależności od jakości i rodzaju semoliny oraz kształtu produkowanego makaronu. Waga semoliny i
przepływ wody podawanej w ramach procesu są stale monitorowane i automatycznie regulowane
przy pomocy mikrokomputerów. Na tym etapie procesu ważne jest, by semolina była dobrze i w
sposób jednolity nawilżona w celu utrzymania jednakowej spójności ciasta. Gwarantuje to jakość
produktu końcowego, np. poprzez zapobieganie kruchości, wadom powierzchniowym i niskiej
jakości.
Końcowa operacja mieszania obejmuje odgazowanie w mieszalniku próżniowym, które powoduje
usunięcie powietrza wprowadzonego podczas wcześniejszych operacji mieszania. Zapobiega to
utlenianiu barwników semoliny lub jaj w przypadku makaronów jajecznych i zapewnia błyszczący
wygląd produktu. Makaron jest prasowany, wyciskany lub walcowany w zależności od kształtu
produktu końcowego. Jest to przeprowadzane za pomocą śruby ślimakowej w chłodzonym od
zewnątrz cylindrze. Takie fizyczne działanie powoduje również interakcję uwodnionych białek i
powstanie glutenu. Ciasto jest wyciskane pod ciśnieniem w przedziale od 4 do 12 MPa przez
tłocznik z brązu lub stali odpowiadający kształtowi produktu. Jeśli otwory tłocznika wykonane są
z teflonu, uzyskuje się gładki makaron, w przeciwnym razie powstaje makaron o powierzchni
chropowatej. Makaron opuszczający tłocznik ma wilgotność na poziomie około 30%. Końcowa
zawartość wilgoci nie powinna przekraczać 12,5% w celu osiągnięcia określonej wymaganej
konsystencji oraz zapewnienia długiego okresu przydatności do spożycia. Taki poziom wilgotności
i właściwości gotowania produktu są osiągane poprzez suszenie makaronu w trzech odrębnych
etapach, znanych jako podsuszanie, suszenie główne i końcowe.
Podsuszanie polega na intensywnej wentylacji w celu utworzenia cienkiej suchej powierzchni,
która zapobiega kruszeniu się lub przywieraniu do siebie różnych kawałków makaronu. Używane
jest powietrze przefiltrowane, pozbawione kurzu i innych zanieczyszczeń. Temperatura i
wilgotność są kontrolowane w celu regulowania tempa parowania i przeciwdziałania kruchości, co
ma miejsce, gdy makaron suszy się zbyt szybko. Jeśli proces ten jest zbyt wolny, pojawia się
pleśń. Podsuszanie trwa od 10 do 60 minut i powoduje usunięcie od 15 do 20% wilgoci. Ten etap
nie jest potrzebny w przypadku długiego makaronu, jako że podczas transportu jest on zawieszany
na prętach, co powoduje mniejsze ryzyko sklejania i deformacji.

Suszenie główne osiąga się przez wprowadzanie kolejnych strumieni gorącego powietrza
powtarzanych naprzemiennie z fazami odpoczynku, znanymi jako hartowanie. Hartowanie
pozwala na jednolite rozprowadzenie wilgoci pozostałej wewnątrz makaronu na jego powierzchni.
W niektórych liniach produkcji makaronu hartowanie nie jest potrzebne. Podczas suszenia
głównego usuwane jest do 60% wilgoci.
Podczas suszenia końcowego makaron przechodzi przez kilka komór, w których jest on
poddawany działaniu potężnych strumieni gorącego i suchego powietrza, które usuwają do 2530% pierwotnej zawartości wilgoci. Ten ostatni etap odbywa się w temperaturze zmiennej, która
może przekroczyć 80° C. Temperatura i czas trwania cyklu może się różnić w zależności od
rodzaju zastosowanej technologii i wymaganego rodzaju makaronu. W zależności od rodzaju linii
produkcyjnej, suszenie może odbywać się w oddzielnych komorach lub w nieprzerwanym tunelu i
może być podzielone na trzy ciągłe etapy.
Konstrukcja linii produkcyjnych może się różnić w zależności od kształtu makaronu, np. linie do
produkcji długiego makaronu są wyposażone w rozkładarki zapewniające proste ułożenie pasów
makaronu i ich oddzielenie, natomiast linie do produkcji makaronu lasagne, gniazd i splotów mają
specjalny rozkład, a linie do produkcji krótkich makaronów są również wyposażone we wstępne
ugniatarki. Na końcu linii suszenia komora chłodzenia powoduje obniżenie temperatury suchego
makaronu przed przekazaniem go do silosów magazynowych. Makaron jest następnie przenoszony
do podstawowego pakowania wykorzystującego arkusze z tworzywa sztucznego lub kartony, a
następnie do pakowania wtórnego, paletyzacji i składowania przed wysyłką. Proces produkcji
suchego makaronu podsumowano na Rysunku 2.17.
Proces produkcyjny makaronów jajecznych jest taki sam jak w przypadku innych suchych
makaronów z wyjątkiem obecności automatycznego miernika dla mieszaniny jaj [150, Unione
Industriali Pastai Italiani,
2002].
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Rysunek 2.17: Podsumowanie procesu produkcji suchego makaronu
[183, CIAA-UNAFPA,2003]

2.2.8

Skrobia

Przyjęcie
materiałów
opakowaniowyc
h

Skrobia to węglowodan o wysokiej masie cząsteczkowej produkowany naturalnie przez rośliny
jako zapas energii. Skrobia i jej pochodne są wykorzystywane w wielu branżach, w tym do
produkcji żywności, pasz, papieru i tektury, tekstyliów, farmaceutyków i kosmetyków. Skrobia
oczyszczona ma zwykle postać białego proszku. Skrobia i jej pochodne mogą być
wykorzystywane do zagęszczania, wiązania, żelatynizowania, barwienia, zapobiegania
krystalizacji i słodzenia w przemyśle spożywczym. Skrobia poddana obróbce fizycznej lub
chemicznej bądź skrobie modyfikowane są produkowane specjalnie w celu poprawy niektórych
właściwości. W wyniku hydrolizy skrobi kwasem lub enzymami powstają różne syropy cukrowe
zwane płynnymi substancjami słodzącymi, które mogą mieć również postać suchą i mogą być
wykorzystane do produkcji słodyczy, napojów, żywności dla niemowląt, nabiału lub pieczonych
produktów. Niekompletna hydroliza powoduje powstanie mieszaniny glukozy, maltozy i frakcji
niehydrolizowanych. Zarodek jest produktem równoległym powstałym w wyniku produkcji skrobi
i może być wykorzystany do produkcji olejów. Inne produkty równoległe to włókna, gluten i
odtłuszczona mączka, które są stosowane lub sprzedawane do innych celów, w tym na paszę dla
zwierząt. Główne surowce stosowane w Europie do produkcji skrobi i jej pochodnych to zboża, tj.
kukurydza, pszenica, jęczmień i ryż, specjalne odmiany ziemniaków. Każda instalacja jest zwykle
dedykowana pod względem technicznym jednemu surowcowi [10, Agencja Ochrony Środowiska
Anglii i Walii, 2000, 84, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Skrobi, 2001]. W niniejszym
dokumencie opisano tylko produkcję skrobi z kukurydzy, pszenicy i ziemniaków.
2.2.8.1

Skrobia kukurydziana

Komercyjne oddzielenie czystej skrobi od kukurydzy uzyskuje się w procesie mielenia na mokro,
który jest powszechnie uważany za skuteczny. Proces ten to system zamknięty, w którym woda
stosowana w procesie jest ponownie wykorzystywana w obiegu zamkniętym. Dodanie słodkiej
wody jest ograniczone do jednego punktu w procesie produkcji.
Surowiec jest czyszczony za pomocą zasysania i przesiewu w celu usunięcia kurzu, plew,
połamanych ziaren, kolb i innych obcych materiałów. Kukurydza jest moczona w wodzie z
dodatkiem dwutlenku siarki (SO2) lub wodosiarczynu sodu (NaHSO3) przez około 36 godzin,
który to proces znany jest jako rozmiękczanie. Powoduje on usunięcie z kukurydzy składników
rozpuszczalnych w wodzie, zmiękczenie jądra dla efektywniejszego oddzielania różnych
składników i zmniejszenie aktywności drobnoustrojów. Po namoczeniu kukurydza przechodzi
kilka operacji mielenia i oddzielania do momentu uzyskania wyłącznie skrobi i glutenu. Ziarna są
najpierw grubo mielone, a z powstałego grubego śrutu usuwane są zarodki. Po ich usunięciu ziarno
jest drobno mielone, a w procesie przesiewania usuwane są włókna. Skrobia i gluten są oddzielane
zwykle poprzez wirowanie. Taka surowa skrobia jest przemywana wodą pitną za pomocą
przepływu przeciwprądowego w czterech do sześciu procesach 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. Skrobia, która na tym etapie
nazywana jest skrobią oczyszczoną, jest następnie odwadniana i suszona. Czystość skrobi
oczyszczonej wynosi zazwyczaj 99% i zawiera ona 85-88% suchej masy. Skrobia naturalna to
oczyszczona skrobia przed modyfikacją fizyko-chemiczną. Gluten i włókna są zbierane oddzielnie
jako produkty równoległe. Przykład procesu ekstrakcji skrobi kukurydzianej przedstawia Rysunek
2.18.

2.2.8.2

Skrobia pszenna

Komercyjne oddzielenie czystej skrobi od pszenicy uzyskuje się w procesie dwufazowym. W
pierwszej fazie jądro pszenicy jest mielone lub przekształcane na mąkę pszenną w procesie
mielenia na sucho. Drugi etap obejmuje podział zmielonej pszenicy lub mąki pszennej na
poszczególne składniki, np. skrobia, gluten, substancje rozpuszczalne i w końcu włókna w
procesie separacji na mokro. Proces ten to system zamknięty, w którym woda stosowana w
procesie jest ponownie wykorzystywana w obiegu zamkniętym. Słodka woda jest stosowana na
kilku etapach procesu. Przykład procesu ekstrakcji skrobi pszennej podsumowano na Rysunku

2.19. Proces mycia surowej skrobi pszennej do produkcji skrobi oczyszczonej jest taki sam jak w
przypadku skrobi kukurydzianej (patrz punkt 2.2.8.1).

2.2.8.3

Skrobia ziemniaczana

Skrobia jest uzyskiwana z ziemniaków w procesie mokrym. Obejmuje on rozdrobienie bulwy na
papkę, z której zostaje następnie odprowadzona woda i która zostaje osuszona w celu uzyskania
produktu końcowego. Z bulwy uzyskuje się też włókna i sok owocowy. Przykład procesu
ekstrakcji skrobi ziemniaczanej podsumowano na Rysunku 2.20. Proces mycia surowej skrobi
ziemniaczanej do produkcji skrobi rafinowanej jest taki sam jak w przypadku skrobi kukurydzianej

(patrz sekcja 2.2.8.1).

2.2.8.4

Substancje słodzące

Zawiesina skrobi jest surowcem wyjściowym do produkcji substancji słodzących lub syropów
cukrowych. Są one wytwarzane poprzez działanie kwasów, enzymów lub ich kombinacji, jednak
enzymy są stosowane bardziej powszechnie. W typowym procesie zawiesina skrobi jest
podgrzewana do temperatury powodującej żelatynizację skrobi i następnie mieszana z kwasami
i/lub enzymami i poddawana reakcji w różnych reaktorach skraplania, scukrzania i izomeryzacji.

Temperatura zostaje następnie podwyższona do około 140° C. Przekształcenie skrobi zajmuje
tylko kilka minut. Masa jest neutralizowana i po kilku etapach oczyszczania, czyli oddzielenia
składników nierozpuszczalnych, demineralizacji i odbarwiania, otrzymany produkt jest
odparowywany. Ciecz jest zazwyczaj filtrowana i poddawana działaniu aktywnego węgla
drzewnego lub żywic jonowymiennych w celu usunięcia koloru, popiołu i innych drobnych
zanieczyszczeń, np. minerałów. Powstały ciekły słodzik może być sprzedawany w formie płynnej,
suchej, lub kandyzowanej do produkcji suchych substancji słodzących.
2.2.8.5

Skrobia modyfikowana (fizyczne/chemiczne)

Właściwości naturalnej skrobi można zmieniać w celu produkcji skrobi modyfikowanej.
Modyfikację można przeprowadzić za pomocą środków chemicznych, enzymów lub fizycznie.
Dodawane substancje chemiczne mogą być suche lub mokre, więc może być konieczne końcowe
suszenie. W suchym procesie modyfikacji chemicznej stosowana jest odwadniana i suszona
skrobia naturalna. Powstały produkt to skrobia modyfikowana chemicznie. W procesie mokrym
zawiesina skrobi lub ponownie rozrzedzona skrobia naturalna jest podawana bezpośrednio do
reaktora, gdzie znajdują się środki chemiczne i gdzie zachodzi reakcja w postaci płynnej.
Otrzymaną zawiesinę można myć i/lub odwodnić przed suszeniem. Powstały produkt to skrobia
poddana obróbce fizyko-chemicznej lub skrobia modyfikowana.

2.2.9

Pasza dla zwierząt

Przemysł mieszanek paszowych składa się z dwóch odrębnych sektorów, tj. sektor paszy dla
zwierząt i karmy dla zwierząt domowych. Pasze dla zwierząt są przeważnie suche, podczas gdy
pokarm dla zwierząt domowych często charakteryzuje znaczny poziom wilgotności. W obu
sektorach proces produkcji polega na mieszaniu różnych składników, takich jak zboża, źródła
białka, witaminy, minerały, oleje i tłuszcze, w celu wyprodukowania odżywczo zrównoważonego
pokarmu.
Zdecydowanie najważniejsze wilgotne karmy to karmy dla psów i kotów. Produkty te są
klasyfikowane na podstawie poziomu wilgotności, systemów pakowania i przetwarzania oraz
obejmują karmy wilgotne i pół-wilgotne. W Wielkiej Brytanii, choć karmy wilgotne obecnie
obejmują znaczną część rynku, karmy pół-wilgotne stają się coraz bardziej popularne. Karmy
wilgotne charakteryzuje wilgotność na poziomie od 60 do 85% i są one zwykle konserwowane
poprzez ogrzewanie. Obróbka cieplna może być stosowana przed lub po zapakowaniu. Karmy
wilgotne można podzielić na karmy w puszkach, karmy wilgotne premium, salcesony i mrożone
mięso.
2.2.9.1

Pasza dla zwierząt oraz sucha karma dla zwierząt domowych

Główne rodzaje pasz to mieszanki paszowe. Składają się one z wielu połączonych składników.
Skład jest zróżnicowany w zależności od rodzaju i wieku karmionego zwierzęcia, ale zwykle
zawierają one składniki, takie jak zboża, białko roślinne i zwierzęce, błonnik, minerały i
suplementy, takie jak witaminy, antybiotyki i inne dodatki. Niektóre składniki to produkty
równoległe i produkty uboczne sektora produkcji żywności i napojów (spożywczego).
Surowce są odbierane w młynie paszowym i mogą być transportowane pneumatycznie lub
mechanicznie do silosów celem przechowywania luzem. Odpowiednie niewielkie ilości
składników, takich jak dodatki, które mogą być dodawane w ramach procesu, mogą być
przesyłane w formie wstępnie zapakowanej. Składniki są automatycznie ważone w nowoczesnych
urządzeniach i przekazywane do pojemników przechowywania przed rozdrobnieniem, do którego
służy zazwyczaj śrutownik młotkowy. Po zmieleniu składniki zostają dokładnie wymieszane i
dodawane są dodatki. Mieszanka może być odprowadzana w formie miazgi lub mieszanki
paszowej, bądź tłoczona do produkcji pasz granulowanych. Częściej jednak mieszanka jest
wykorzystywana do wytwarzania paszy granulowanej. Para jest wtryskiwana do paszy w procesie
znanym jako kondycjonowanie przed przepuszczeniem przez otwory w tłoczniku granulacyjnym.
Rozmiar powstałych granulek jest różny w zależności od przeznaczenia. Po tym etapie produkcji
granulki są osuszane, a następnie schładzane zwykle w ochładzaczach, w których od góry

wprowadzane są granulki, a chłodne powietrze nawiewane jest od dołu. W celu uwzględnienia
utraty wilgoci podczas granulacji, suszenia i chłodzenia na etapie mieszania do niektórych partii
można dodawać wodę. Granulki są następnie przechowywane luzem lub pakowane. Niektóre
partie mogą być przed pakowaniem pokryte tłuszczem.
2.2.9.2

Wilgotna karma dla zwierząt domowych

Surowce wykorzystywane do produkcji wilgotnych karm dla zwierząt domowych to zwykle
produkty równoległe z sektora spożywczego. Te produkty równoległe muszą nadawać się do
spożycia przez ludzi, chociaż nie są one zwykle używane do tego celu. Wykorzystywane składniki
to produkty równoległe powstałe w wyniku przetwarzania mięsa, pełne ziarna, mielone zboża,
aromaty oraz witaminy i suplementy mineralne. Karmy dla zwierząt domowych muszą być
zrównoważone pod względem odżywczym w celu zaspokojenia potrzeb danego typu zwierząt.
2.2.9.2

Półwilgotna karma dla zwierząt domowych

Surowce wykorzystywane do produkcji wilgotnych karm dla zwierząt domowych to zwykle
produkty równoległe z sektora spożywczego. Powszechnie wykorzystywane składniki to suche
zboża, witaminy i suplementy mineralne oraz niektóre zawiesiny mięsa. Składniki są mieszane,
kondycjonowane i wytłaczane na małe kawałki. Kawałki te są osuszane, a ekstrakty tłuszczu lub
mięsa mogą zostać naniesione na powierzchnię. Ten rodzaj karmy jest często wieloskładnikowy.
Po wysuszeniu różne frakcje wyprodukowane w podobny sposób miesza się w celu otrzymania
gotowej karmy. Karma jest następnie pakowana.

2.2.10

Chleb

Jednym z głównych produktów piekarniczych jest chleb. Chleb obejmuje kilka rodzajów
pieczywa, które różnią się znacznie w zależności od kraju.
We Francji około 80% pieczywa nadal produkuje się w małych piekarniach. Najczęściej
spożywanym tradycyjnym pieczywem są bagietki. Produkowane są one z czterech podstawowych
składników, np. mąka, woda, sól i drożdże i obejmują ponad 50% produkcji francuskiej pieczywa.
Inne typowe francuskie pieczywo obejmują delikatny chleb pszenny lub "pain de gruau", chleb
wiedeński i biszkopty [87, Ullmann, 2001].
W Niemczech pieczywo dzieli się na dwa rodzaje. W produkcji pieczywa dopuszcza się
maksymalnie 10 porcji cukru i/lub tłuszczu na 90 porcji mąki. Produkty zawierające więcej niż 10
porcji cukru i/lub tłuszczu na 90 porcji mąki nazywane są drobnymi wyrobami piekarniczymi lub
"feine Backwaren". Chleb dzieli się na pięć głównych grup:
•
•
•
•
•

chleby pszeniczne z zawartością co najmniej 90% pszenicy
chleby mieszane z pszenicy i żyta z zawartością co najmniej 50% pszenicy
chleby mieszane z żyta i pszenicy z zawartością co najmniej 50% żyta
chleby żytnie z zawartością co najmniej 90% żyta
chleby specjalne.

Każda z pierwszych czterech grup została ustalona w oparciu o proporcję zawartości pszenicy i
żyta w przepisie. Grupy te dalej dzielą się na podgrupy w zależności od rodzaju użytych surowców
mielonych, czyli chleb z mąki nisko ekstrahowanej, chleb z mąki gruboziarnistej i chleb razowy.
Wypiekane są też chleby specjalne. Zawierają one np. zboża niechlebowe, takie jak owies,
jęczmień, ryż i kukurydza; surowce pochodzenia roślinnego, takie jak rośliny oleiste, kiełki i
rodzynki, surowce pochodzenia zwierzęcego, np. mleko, masło, jogurt i serwatka. Mogą też być
produkowane z użyciem specjalnych technik pieczenia, np. w piecach opalanych drewnem, w
kuchence parowej lub piecu kamiennym. Około 15% całkowitej konsumpcji niemieckiego
pieczywa to małe bułki, których spożycie wzrasta. Ostatnio tzw. zboża niechlebowe stały się
bardzo popularne. Wzrasta również produkcja ciemnego pieczywa, takiego jak pieczywo
pełnoziarniste [87, Ullmann, 2001].
Typowy brytyjski chleb kanapkowy ma dużą objętość, miękką teksturę, bardzo drobną porowatą

strukturę miękiszu oraz charakteryzuje go długi okres przydatności do spożycia. Pieczywo
specjalne to chleb z kiełkasmi z dodatkiem 10 - 25% kiełków pszenicy i chleby o wysokiej
zawartości białka oraz glutenu pszenicy, mleka, a czasem białka sojowego. Chleb słodowy
produkowany w Wielkiej Brytanii jest lepki, słodki i ciemny i może zawierać również suszone
kawałki owoców. Brytyjski chleb żytni na ogół jest produkowany z mieszanki białej mąki
pszennej i mąki żytniej w proporcji 50:50 [87, Ullmann, 2001].
Chleb jest wytwarzany poprzez połączenie mąki, wody, soli i drożdży. Pszenica jest
najważniejszym produkowanym ziarnem zbóż i jest sprzedawana na całym świecie do produkcji
chleba i innych produktów pieczonych. Komercyjna produkcja chleba może również obejmować
dodawanie konserwantów i dodatków w celu poprawy smaku, tekstury i zapobiegania wzrostu
mikrobiologicznego. Produkcja większości pieczywa zawierającego mąkę pszenną rozpoczyna się
od mieszania składników w celu wytworzenia ciasta. Wtłoczenie powietrza podczas mieszania
ciasta jest konieczne w celu osiągnięcia odpowiedniej wielkości, struktury i tekstury upieczonych
bochenków. W miarę jak ciasto staje się spójne, zaczyna ono przyjmować powietrze, a tym
samym zmniejsza się jego gęstość.
Po fermentacji luzem ciasto jest dzielone na pojedyncze kawałki wielkości bochenka, a następnie
odkładane na pewien czas w celu rozluźnienia przed uformowaniem. Operacja formowania polega
zasadniczo na formowaniu warstwy, po czym następuje zwijanie, wałkowanie i uciskanie. Podczas
formowania arkuszy ciasta, tzn. przechodzenia między wałkami w celu spłaszczenia w trakcie
różnych procesów, należy formować je w różnych kierunkach. Ciągła obróbka w jednym kierunku
może doprowadzić do spojenia włókien białka i spowodować, że ciasto będzie mocne w jednym
kierunku, ale słabe w kierunku przeciwnym pod kątem 90° od kierunku formowania. Po
formowaniu bochenek jest gotowy do rozrostu. Ma to miejsce zwykle w temp. od 30 do 35° C i w
85% wilgotności względnej. Ponieważ ciasto ma teraz ograniczone właściwości przepływu
uwarstwionego, wypełnia ono misę poprzez rozprężanie. Rozrost zwykle trwa około 55 do 65
minut, ciasto znacznie zwiększa swą objętość. Po rozroście ciasto jest gotowe do pieczenia.
Temperatury i czasy pieczenia różnią się w znacznym stopniu w zależności od rodzaju pieczywa.
Na przykład, chleb pszenny pieczony jest zazwyczaj przez 35 do 40 minut w temperaturze od 220
do 230° C. W Wielkiej Brytanii pieczenie odbywa się zwykle w temp. około 220-270° C i trwa od
21 do 30 minut. Ciepło jest przekazywane do bochenka przez ogrzewanie bezpośrednie lub
pośrednie. Najczęstszym źródłem energii jest spalanie gazu, chociaż może być również używana
energia elektryczna. Gazy spalinowe i lotne z pieca są uwalniane przez komin. Po schłodzeniu
chleb może być w krojony na kromki przed pakowaniem i jest gotowy do dystrybucji.
Typowe metody produkcji chleba obejmują procesy produkcji ciasta prostego, ciasta gąbczastego,
ciasta kwaśnego i proces Chorleywood.
W procesie wytwarzania ciasta prostego ciasto może fermentować przez 2-3 godziny. Po
fermentacji ciasto jest dzielone na pojedyncze kawałki wielkości bochenka, zaokrąglane w kulę, a
następnie odkładane na 10-20 minut w celu rozluźnienia, po czym jest formowane i wkładane do
misy.
W procesie wytwarzania ciasta gąbczastego ciasto przygotowywane jest z około 65% mąki, wody i
drożdży. Ciasto jest mieszane do osiągnięcia jednolitej mieszanki i pozostawiane do fermentacji na
3-4 godziny. Po fermentacji ciasto powraca do miksera i zostaje wymieszane z resztą składników
formuły. Na tym etapie ciasto jest mieszane do uzyskania optymalnej formy. Po wymieszaniu
ciasto jest odkładane w celu rozluźnienia na okres od 15 do 20 minut.
Wykorzystanie procesu wytwarzania kwaśnego ciasta tradycyjną metodą zakwaszania w produkcji
chleba. Ciasta chlebowe zawierające dużą ilość mąki lub mączki wymagają bardziej intensywnego
zakwaszania niż w przypadku procesu wytwarzania ciasta kwaśnego. Podczas fermentacji ciasta
kwaśnego rozwija się typowa mikroflora zawierająca bakterie kwasu mlekowego rodzaju
lactobacillus, i drożdże. Różne procesy wytwarzania ciasta kwaśnego, takie jak wielo-, dwu- i
jednoetapowe trwające od 2 do 24 godzin, mają na celu zwiększenie wzrostu drożdży i bakterii
kwasu mlekowego w celu zapewnienia odpowiedniej kwasowości ostatecznego ciasta kwaśnego,
zwłaszcza stosunku kwasu mlekowego/octowego, i osiągnięcia odpowiedniej konsystencji ciasta.
Często dodaje się drożdże piekarskie z gatunku Saccharomyces cerevisiae w celu przyspieszenia

procesu zakwaszania. W związku z tym okres rozrostu chleba kwaśnego jest często długotrwały i
trwa do kilku godzin. W produkcji chleba żytniego wymagany jest zakwas.
W Wielkiej Brytanii większość piekarzy komercyjnych stosuje proces Chorleywood. W tym
procesie mieszanie i wzrost ciasta odbywa się w ramach jednej operacji w obecności czynnika
utleniającego takiego jak jodan potasu, bromian potasu lub kwas askorbinowy. Proces ten wymaga
wysokiej jakości mąki pszennej o zawartości białka 12,5% w suchej masie przy wysokim stopniu
uszkodzenia skrobi, a tym samym wysokiej absorpcji wody. Na tym etapie miesza się polepszacz
utleniający, tłuszcz lub emulgator i dodatkową wodę oraz drożdże . Cały proces mieszania i
wzrostu trwa od 2 do 5 minut. Wszystkie systemy krótkotrwałe wymagają wysokiego poziomu
utleniaczy. Składniki ciasta miesza się przy intensywnym nakładzie energii, przenosi do kosza
samowyładowczego, który jest czasem spryskany olejem. Ciasto jest dzielone na kawałki
wielkości bochenka. Na tym etapie następuje wstępne zaokrąglanie ciasta. Ciasto jest następnie
odkładane w celu odpoczynku przed uzyskaniem ostatecznej formy i jest zwykle umieszczane w
foremkach. Formy można spryskać olejem przed rozpoczęciem napełniania. Ciasto może
fermentować po raz drugi, może też zostać pocięte przed pieczeniem.

2.2.11
2.2.11.1

Wyroby cukiernicze
Ciastka

Podstawowe składniki stosowane do wytwarzania produktów takich jak ciastka to mąka pszenna,
tłuszcz i cukier. Woda odgrywa ważną rolę w procesie wytwarzania ciastek, ale jest w znacznej
mierze usuwana podczas pieczenia. Pieczywo jest zazwyczaj dekorowane i stosowane są składniki,
takie jak suszone i mokre owoce, śmietana i słodki krem.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje ciasta - twarde i kruche. Niezależnie od rodzaju ciasta,
podstawowe etapy procesu produkcji ciastek to mieszanie ciasta, formowanie kawałków ciasta,
pieczenie, chłodzenie i pakowanie. Metody stosowane na każdym etapie różnią się znacznie w
zależności od rodzaju produktu. Surowce są zwykle dostarczane luzem i automatycznie ważone
oraz umieszczane w mieszalnikach. Drobne składniki, takie jak sól i wodorowęglan sodu, mogą
być ważone i dodawane ręcznie. W przypadku ciast twardych składniki są mieszane w celu
aktywowania sieci glutenowej w cieście. W przypadku ciast kruchych mieszanie ma na celu
celowe ograniczenie powstawania glutenu. Formowanie kawałków ciasta zależy od rodzaju
ciastek. Krakersy i półsłodkie herbatniki są wycinane z ciągłych arkuszy walcowanych z twardego
ciasta. Krakersy wymagają znacznego przetworzenia, jako że składają się one z wielu cienkich
warstw. Większość kruchych ciast jest formowana poprzez formowanie rotacyjne, ale ciasta
miękkie na herbatniki są zazwyczaj wycinane drutowo. Ciastka wypiekane są zwykle w piecach
tunelowych. Temperatury i czasy pieczenia różnią się w zależności od rodzaju produktu. Piece
mogą być opalane bezpośrednio lub pośrednio, mogą być gazowe lub elektryczne. Pieczone
ciasteczka są schładzane i pakowane lub przekazywane do obróbki wtórnej, np. układanie warstw
nadzienia kremowego. Krakersy mogą zostać spryskane olejem natychmiast po upieczeniu.
Chłodzenie jest zazwyczaj osiągane poprzez cyrkulację ciastek w obrębie instalacji przez
wyznaczony okres czasu.
2.2.11.2

Ciasta

Główne składniki stosowane do produkcji ciast to mąka pszenna, tłuszcz, jaja, cukier, mleko w
proszku i wodne środki aromatyzujące i spulchniające. Ciasta są zasadniczo wytwarzane z
zastosowaniem metody produkcji ciasta cukrowego lub mącznego. W metodzie ciasta cukrowego
tłuszcz i cukier są ucierane razem i stopniowo dodawane są jaja. Podczas mieszania dodaje się
kilkakrotnie naprzemiennie mąkę i płyn. W metodzie ciasta mącznego tłuszcz i mąka są ze sobą
zmieszane. Jaja i cukier są razem ubijane, a następnie stopniowo mieszanie z tłuszczem i mąką. W
miarę mieszania dodawane są niewielkie ilości płynów.
W instalacjach ciągłego mieszania, takich jak mieszalniki ciasta Oakes i Mondo, składniki
poddane są mieszaniu wstępnemu, a następnie są podawane ciągłym, równym strumieniem do
głowicy mieszalnika. coraz częściej stosowane jest "całościowe" mieszanie ciasta z dużą
prędkością . W tej metodzie wszystkie składniki z wyjątkiem owoców są dodawane i wykonuje się

ustalony zakres mieszania. Następnie dodaje się małe porcje owoców.
Ciasto jest zwykle układane na tacach spryskanych olejem lub ciągłych arkuszach w przypadku
produktów, takich jak bułki szwajcarskie. Po upieczeniu ciasta są usuwane z foremek i chłodzone.
Puste foremki są czyszczone, płukane, osuszane i schładzane.
2.2.11.3

Kakao

Pitne kakao zazwyczaj składa się z proszku kakaowego, waniliny, cynamonu, soliinnych przypraw
w proszku. Surowe ziarna są odbierane i poddawane serii operacji mycia w celu usunięcia ciał
obcych, takich jak włókna, kamienie, piasek, metal, zlepione i niedojrzałe ziarna. Te dwa ostatnie
materiały mogą być wykorzystane do produkcji masła kakaowego. Ziarna są palone. Warunki
palenia zależą od wyposażenia i pożądanego produktu, ale zazwyczaj jest ono prowadzone w
zakresie temp. od 100 do 140° C i trwa przez 4 do 6 min. Całe ziarna lub oddzielone pokruszone
ziarna mogą być palone.
Wyłuskiwanie polega na oddzieleniu zewnętrznej powłoki ziaren od pokruszonych ziaren
jadalnych i zazwyczaj obejmuje łamanie palonych ziaren między wałkami, a następnie sortowanie
przy użyciu powietrza w celu usunięcia fragmentów powłoki. Pokruszone ziarna są mielone w celu
produkcji likieru kakaowego, a rozmiar ich cząstek jest w dalszym ciągu zmniejszany w
kruszarkach chłodzonych wodą. Wielkość cząstek jest ważna dla produkcji napojów
czekoladowych, ale mniej ważna w przypadku czekolady, jako że jej produkcja wymaga dalszej
rafinacji. Miazga lub pokruszone ziarna palonych lub nieprażonych ziaren mogą zostać poddane
procesowi znanemu jako alkalizacja, który zwiększa poziom rozpuszczalności proszku kakaowego
w mleku lub wodzie w przypadku stosowania w napojach. Proces ten jest również stosowany do
zmiany barwy kakao. W tym procesie można stosować tylko dozwolone kwasy, zasady i
emulgatory.
Proszek kakaowy jest wytwarzany poprzez hydrauliczne tłoczenie masy kakaowej w celu
wyciśnięcia masła kakaowego i obniżenia zawartości tłuszczu w kuchu kakaowym na pożądanym
poziomie. Wyciśnięte masło kakaowe jest stosowane do produkcji czekolady. Kuch kakaowy jest
proszkowany do produkcji proszku kakaowego. Produkt końcowy jest następnie pakowany.
2.2.11.4

Czekolada

Podstawowe składniki stosowane do produkcji czekolady to masa kakaowa, cukier, inne
substancje słodzące, masło kakaowe, masło, mleko w proszku, mleko, i emulgatory. Podstawowe
operacje mieszania stosowane w produkcji czekolady to przygotowanie i zmieszanie składników,
rafinowanie i konszowanie. Konszowanie polega na wstrząsaniu rafinowanym materiałem w celu
wywołania pożądanych zmian fizycznych w produkcie końcowym oraz poprawy jego smaku.
Czekoladę tradycyjnie produkowano w mikserze zwanym "melangeur", w którym wykonuje się
wszystkie etapy produkcji. Jednak urządzenia te są w coraz większym stopniu zastępowane
dużymi maszynami specjalistycznymi.
Etap rafinacji w produkcji czekolady ma na celu zmniejszenie wielkości cząsteczek masy
kakaowej w mieszance, zapewniając w ten sposób jej gładką konsystencję. Osiąga się to poprzez
przepuszczenie mieszanki przez montowane pionowo wałki, które muszą być chłodzone wodą, aby
uniknąć zakłóceń wynikających z nagrzewania powodowanego tarciem. Istnieje wiele instalacji
konszowania, które jest czynnością wyspecjalizowaną powodującą złożone zmiany w czekoladzie.
Przetwarzanie czekolady mlecznej w tradycyjnej konszy trwa ponad dobę, podczas gdy
nowoczesne instalacje ciągłe osiągają ten sam rezultat w ciągu około 4 godzin. Gotowa czekolada
jest zazwyczaj przechowywana luzem i musi być poddana hartowaniu poprzez cykl chłodzenia i
podgrzewania przed ostatecznym użyciem.
Wyroby czekoladowe mogą być produkowane przez odlewanie w formach czekolady, a następnie
chłodzone i wyjmowane z form. Takie metody mogą być stosowane do produkcji litych bloków
lub warstw czekolady, które mogą być puste lub wypełnione wyrobem cukierniczym, takim jak
nadzienie. Alternatywnie, płynna czekolada może być stosowana do pokrywania wyrobów
cukierniczych za pomocą urządzeń zwanych ”en rober”.

2.2.11.5

Cukierki z masy gotowanej

Cukierki z masy gotowanej zawierają wysoce stężone roztwory cukru, syropu glukozowego, a
czasami cukru inwertowanego, z dodatkiem środków aromatyzujących. Są one dozowane do
ciągłych urządzeń rozpuszczających. Mieszanina jest podawana do parników, których można
wyróżnić kilka rodzajów, takich jak parowniki cienkowarstwowe, cewkowe czy wsadowe
parowniki próżniowe. Woda szybko odparowuje z syropu, który zostaje następnie wyładowany i
częściowo schłodzony w związku z chłodzeniem wyparnym. Gotowana słodka masa jest
przenoszona na stoły chłodzone wodą i kwasem, do masy dodawane są partiami lub w procesie
ciągłym substancje aromatyzujące i barwiące. Mieszanka jest następnie przenoszona do maszyn
formujących. Uformowane cukierki są chłodzone i jak najszybciej pakowane w opakowaniach
odpornych na wilgoć.

2.2.12

Cukier

Cukier (sacharoza) jest produkowany z dwóch zasadniczych źródeł, buraków cukrowych i trzciny
cukrowej. Burak cukrowy jest zazwyczaj uprawiany w Europie, a trzcina cukrowa - w cieplejszych
klimatach [134, AWARENET, 2002], jak na przykład na Karaibach, więc nie jest ekstrahowana w
Europie. Sacharoza jest również dostępna w postaci płynnego roztworu wodnego, w niektórych
przypadkach inwertowanego w całości lub w części. Kryształki cukru można zmielić na cukier
puder lub cukier cukierniczy. Środki zapobiegające zbrylaniu, takie jak skrobia kukurydziana,
dodaje się w celu utrzymania sypkości tych cukrów.
2.2.12.1

Ekstrakcja cukru buraczanego

Ogólnie rzecz biorąc, ekstrakcja cukru z buraków cukrowych i trzciny cukrowej jest zbliżona. W
przemyśle cukrowniczym buraki cukrowe są cięte w cienkie plastry zwane "krajanką buraczaną".
Są one przekazywane do urządzenia ekstrakcji (tj. wydobycia soku cukrowego z krajanki)
przeciwprądowej na bazie wody zwanego dyfuzorem i tworzą zanieczyszczony sok cukrowy i
wysłodki buraka cukrowego. Woda zużywana w procesie ekstrakcji to w rzeczywistości skroplona
woda powstała w kolejnych etapach parowania połączona z wodą recyrkulowaną pochodzącą z
wyciskania masy. Temperatura wewnątrz dyfuzora waha się od 68 do 72º C.
Stosowane są trzy rodzaje dyfuzorów. Dyfuzory poziome (pierścieniowe) to duże bębny obrotowe
podzielone na komórki przez spiralę przymocowaną do wewnętrznej powierzchni. Jako że bęben i
spirala obracają się, sok, który pozostaje na dnie naczynia, jest transportowany w przeciwprądzie
do krajanki buraczanej, tj. wyekstrahowana masa buraczana opuszcza dyfuzor w miejscu
wprowadzania świeżej wody. Dyfuzory pionowe (wieżowe) składają się z ekstraktora złożonego z
dwóch głównych osobnych części, tzn. mieszalnika przeciwprądowego i wieży ekstrakcyjnej.
Wieża to cylinder o wysokości od 14 do 20 metrów. Wewnątrz wieży powoli obraca się wał
rurowy. Specjalne helikoidalne elementy stalowe lub zgarniaki są przymocowane do wału i
przesuwają krajankę w górę. Sok i krajanka są przenoszone przeciwprądowo. Dyfuzor kątowy
(korytowy) składa się zasadniczo z pochylonego naczynia w kształcie litery U, w którym obracają
się dwie zachodzące na siebie śruby o przeciwnych kątach nachylenia. Świeża krajanka spada z
taśmy na dno. Krajanka jest transportowana w górę przez dwie śruby na koło łopatkowe, które
podnosi wyekstrahowaną krajankę z ekstraktora. Słodka woda jest wprowadzona w górnej części,
a sok cukrowy opuszcza ekstraktor przez sito znajdujące się na dnie.
Proces krystalizacji odbywa się w misie próżniowej, w której sok gotuje się w próżni w celu
zminimalizowania temperatury. Wzrost kryształów sacharozy obejmuje tylko sacharozę i wodę.
Niecukry zawarte w soku cukrowym nie są włączane do struktury krystalicznej, a zamiast tego
większość z nich pozostaje w stanie ciekłym, a niektóre są uwalniane do fazy gazowej. Kryształki
cukru są usuwane z fazy ciekłej za pomocą wirowania.
Cukier, który będzie przechowywany w silosach musi zostać odpylony i schłodzony do
temperatury przechowywania. Jest to przeprowadzane w schładzaczu cukru, który jest
urządzeniem, w którym ciepły i osuszony cukier jest intensywnie napowietrzany przez zimne
filtrowane powietrze zewnętrzne w celu schłodzenia cukru do temperatury przechowywania
wynoszącej około 20 do 30° C. Najczęściej stosowane systemy to zazwyczaj bęben lub

schładzacze ze złożem fluidalnym z systemami chłodzenia z przepływem przeciwprądowym lub
prądem skrzyżowanym.
2.2.12.2

Trzcina cukrowa

Surowy cukier trzcinowy jest zazwyczaj oddzielany, oczyszczany i krystalizowany w kraju
pochodzenia. Trzcina cukrowa po wstępnej rafinacji przechodzi ostateczny proces przetwarzania
po dostarczeniu do kraju, w którym ma być wykorzystana.
2.2.12.3

Rafinacja cukru

Surowy cukier zawiera zwykle co najmniej 96% sacharozy. Kryształy nieczyste z przylegającą melasą
miesza się w nasyconym roztworze cukru w celu zmiękczenia powierzchni melasy, którą można
następnie usunąć poprzez odwirowywanie. Częściowo przetworzony cukier rozpuszcza się w
odzyskanych płynach, np. wodzie lekkiej pochodzącej z procesu rafinacji. Potem następuje nasycanie
dwutlenkiem węgla, czyli obróbka mlekiem wapiennym i dwutlenkiem węgla. W ten sposób uzyskuje
się osad, który zawiera zanieczyszczenia, takie jak pektyny i białka, i usuwa się zanieczyszczenia, takie
jak woski, gumy i skrobie. Syrop z cukru jest filtrowany i odbarwiany za pomocą żywic
jonowymiennych i aktywowanego węgla w celu uzyskania drobnego ulepu z trzciny cukrowej, który
może być sprzedawany jako produkt gotowy lub przekazany do krystalizacji.
Drobny ulep jest zagęszczany przez odparowanie do uzyskania syropu o zawartości około 60-70%
suchej masy, znanego jako gęsty sok. Sok jest filtrowany i zostaje przekazany do mis próżniowych. Gdy
ulep jest nieco przesycony, w misie umieszcza się drobny cukier puder w celu wszczęcia krystalizacji.
Mieszanina jest oddzielana poprzez wirowanie w celu wyodrębnienia cukru krystalicznego, który jest
suszony, kondycjonowany w celu zapakowania lub załadowania luzem. Każde zagotowanie daje około
50% dostępnego cukru.
Ulep oddzielany podczas wirowania, zwanego też strumieniem, jest ponownie gotowany w celu dalszej
ekstrakcji. Cukier biały powstaje w wyniku trzech wrzeń. Czwarte wrzenie powoduje powstanie białego
cukru przemysłowego. Strumień czwarty wraz z ulepem pochodzącym z mieszania jest przenoszony do
hali odzysku na trzy kolejne wrzenia w celu produkcji brązowego cukru, który przechodzi od początku
proces rafinacji i jest poddawany obróbce tak jak cukier surowy. Różne produkty pośrednie ze strumieni
1-4 i odpowiednie syropy z odzysku i wrzenia są sprzedawane jako materiał wyjściowy do produkcji
syropów, takich jak melasa i syrop z melasy. Melasy są czasem używane do produkcji karm dla
zwierząt, w fermentacji alkoholowej i w wielu innych produktach niespożywczych.

2.2.13

Kawa

Kawy handlowe uprawiane są w klimatach tropikalnych i subtropikalnych na wysokościach do ok. 1800
metrów. Kawy z różnych regionów produkcyjnych mają różne charakterystyczne smaki. Główne etapy
przetwarzania w produkcji kawy palonej to mieszanie, palenie, mielenie i pakowanie. Kawa
rozpuszczalna jest produkowana z ekstraktu wodnego pochodzącego z palonej kawy mielonej. Prażenie
ziaren kawy i produkcja kawy rozpuszczalnej to procesy energochłonne.
2.2.13.1

Palenie kawy

Zielona kawa jest odbierana i sortowana w celu usunięcia ciał obcych. Kawy z różnych odmian lub
źródeł są mieszane przed lub po paleniu. Palenie odbywa się zwykle z wykorzystaniem gorących gazów
spalinowych w cylindrach rotacyjnych. Końcowa temperatura ziarna wynosi około 200-220° C. Palenie
jest zakańczane ugaszeniem przy pomocy wody lub powietrza. Większość każdego dodatku wody
odparowuje pod wpływem ciepła ziaren. Instalacje ze złożem fluidalnym mogą znacznie skrócić czas
palenia od około 8 do 15 minut do 1-3 minut. Gotowa kawa jest przenoszona do pojemników
magazynowania. Wszelkie pozostałości ciał obcych są usuwane przed mieleniem, zwykle z
zastosowaniem metod klasyfikacji pneumatycznej. Większość ziaren kawy jest mielona w stalowych
wałkach tnących i jest cięta raz wzdłuż i raz na całym obwodzie. Wałki łamiące powodują kruszenie
ziaren przed ich wprowadzeniem do kolejnych zestawów wałków. W celu zapewnienia precyzyjnego
mielenia, ziarna kawy mogą przechodzić przez dalsze zestawy wałków i są cięte przez każdą kolejną
parę wałków, stając się stopniowo coraz drobniejsze w miarę przepuszczania kawy przez instalację.

Palona i mielona kawa w Europie jest zazwyczaj pakowana próżniowo w elastyczne woreczki foliowe
laminowane tworzywem sztucznym.
2.2.13.2

Kawa rozpuszczalna

Kawa rozpuszczalna jest poddawana podobnym procesom przetwarzania, czyli mieszaniu, paleniu i
mieleniu, chociaż szczegółowe elementy przetwarzania, takie jak wielkość cząstek po rozdrobnieniu,
mogą się różnić. Woda jest rozpuszczalnikiem ekstrahującym podczas ekstrakcji kawy do produkcji
kawy rozpuszczalnej. Grubo zmielona kawa jest ekstrahowana w zespole wsadowych kolumn
perkolacyjnych. Proces jest półciągły i obejmuje przepływ wody w przeciwprądzie do kawy, od
najbardziej intensywnie ekstrahowanej komórki do tej właśnie napełnionej świeżo paloną i zmieloną
kawą.
Wyciąg jest odzyskiwany ze świeżo lub najmniej ekstrahowanych komórek. Jedną z konsekwencji
stosowania wysokiej temperatury jest to, że instalacja musi znajdować się pod ciśnieniem, więc należy
odpowiednio zaprojektować poszczególne komórki i związane z nimi rurociągi. Po ekstrakcji partii ciał
stałych wyczerpane komórki są oddzielane z układu i odprowadzane są zużyte mielone drobinki.
Jednocześnie komórki zawierające świeżo paloną i zmieloną kawę są dodawane do układu. Wydajność
ekstrakcji jest wyrażona w ilości odzyskanej rozpuszczalnej w wodzie suchej masy palonej kawy jako
procent palonej kawy (sucha masa). Uzyskuje się wydajność na poziomie 40-56%. Niektórzy
producenci stosują stężanie próżniowe ekstraktu. Ekstrakt jest suszony, zazwyczaj poprzez suszenie
rozpyłowe lub liofilizację. Proszek można scalić w celu poprawy rozpuszczalności. Produkt końcowy
jest następnie pakowany w pojemniki.
Podczas ekstrakcji rozpuszczalnych cząstek stałych z palonej kawy poza płynnym ekstraktem kawy
powstają duże ilości zmielonej kawy. Są one wykorzystywane jako paliwo w specjalnych rusztowych
instalacjach grzewczych. Zmielona kawa jest używana, obok oleju opałowego i gazu ziemnego, jako
paliwo specjalne.
W poniższych akapitach opisano proces produkcji kawy rozpuszczalnej w przykładowej instalacji
produkującej 18000 ton kawy zielonej rocznie. Schemat procesu przedstawiono na Rysunku 2.21.

Rysunek 2.21: Proces produkcji kawy rozpuszczalnej

Dostarczona kawa zielona jest odbierana przez leje wyładowcze i zanim trafi do silosów jest
oczyszczana mechanicznie poprzez przesiewanie i klasyfikację pneumatyczną. Surowa kawa jest
palona, aby wydobyć jej charakterystyczne aromaty i smaki. Następnie po zmieleniu ziaren kawy
dodaje się ciepłą wodę w celu uzyskania ekstraktu. Ekstrakt jest klarowany i zagęszczany. Partia
opuszcza zakład w postaci cieczy. Partia jest transportowana przez cysternę do innych instalacji w celu
dalszego przetwarzania.
Oddzielenie ekstraktu z wody można przeprowadzić za pomocą suszenia rozpyłowego lub liofilizacji.

Suszenie rozpyłowe wykonuje się w 30-metrowej wieży. Płynny ekstrakt kawy wytworzony w trakcie
ekstrakcji jest wstrzykiwany od góry, krople spadają w dół i docierają do strefy gorącej, w której
ekstrahowana jest woda. Na dnie odprowadzany jest suchy produkt w postaci proszku. Wykorzystane
ciepło może być częściowo odzyskane poprzez przeciwprądowe wymienniki ciepła. Również wodę
wykorzystywaną w procesie ekstrakcji można odzyskać po wysuszeniu w celu ponownego jej
wykorzystania w produkcji.
Po wysuszeniu partia produktu końcowego jest transportowana do granulacji/zbrylania. Z pomocą
procesów aglomeracji, drobno zmielone cząstki proszku, które powstają w trakcie suszenia, łączą się w
grubsze cząstki. Cząstki te są zwilżane poprzez dodanie pary wodnej i wody oraz są spajane na
obracających się powierzchniach lub pasach. W trakcie tego procesu wilgoć pozostała w produkcie
ponownie się wydobywa, więc niezbędne jest późniejsze suszenie w suszarkach wibracyjnych.
Podczas liofilizacji ekstrakt jest najpierw mrożony i rozdrabniany. W kolejnym etapie suszenia wilgoć
jest ekstrahowana w wysokiej próżni. Do zamrożenia wyciągu wymagane są bardzo niskie temperatury,
np. <-50º C. W przykładowej instalacji niska temperatura jest wytwarzana przez absorpcyjne
amoniakalne urządzenia chłodnicze, więc można uniknąć stosowania chlorofluorowęglowodorów.
Usunięcie lodu odbywa się w próżni. Para jest usuwana z komory suszenia za pomocą specjalnych
pomp próżniowych o wysokiej wydajności. Powstałe w wyniku tego powietrze, w którym znajdują się
lotne składniki kawy, zawiera również pewne ilości oleju pochodzące z pompy. Mgły oleju są
przechwytywane przez filtry oleju, a odseparowany olej jest recyrkulowany. W wyniku tego procesu
powstaje granulowany produkt końcowy.
Wreszcie suszone produkty rozpuszczalne są umieszczane w opakowaniach zbiorczych, np.
aluminiowych pojemnikach i dużych torbach o pojemności około 350-400 kg i przygotowywane do
wysyłki.

2.2.13.3

Kawa bezkofeinowa

Zielone ziarna są nawilżane parą lub wodą do uzyskania poziomu wilgotności około 20%.
Rozpuszczalniki są następnie używane do ekstrakcji kofeiny z mokrych ziaren. Dekofeinizacja kawy
odbywa się poprzez ekstrakcję przy pomocy środków dekofeinizujących, takich jak woda lub inny
rozpuszczalnik, jak na przykład chlorek metylenu, olejki kawowe, octan etylu lub nadkrytyczne CO2. W
wyniku ekstrakcji można uzyskać 97% kofeiny. Do usuwania rozpuszczalnika z ziaren stosuje się
obróbkę parą lub odpędzanie. Można wyróżnić dwie główne metody ekstrakcji w celu dekofeinizacji, tj.
metoda bezpośrednia i pośrednia. Przed paleniem ziarna są suszone ponownie do uzyskania ich
pierwotnej wilgotności. Można zastosować ekstrakcję rozpuszczalnikową kofeiny z ekstraktu
wykorzystywanego do produkcji kawy rozpuszczalnej aniżeli z samego ziarna.
Metoda bezpośrednia jest nazywana dekofeinizacją rozpuszczalnikową. W tej metodzie stosowane są
rozpuszczalniki, takie jak chlorek metylenu, olejek kawowy, octan etylu lub nadkrytyczne CO2. Główne
parametry procesu to temperatura i czas. Parametry te mogą się różnić w zależności od rodzaju kawy i
rodzaju rozpuszczalnika. Na przykład, gdy jako środek dekofeinizacyjny używany jest olejek kawowy,
proces może trwać od 6 do 9 godzin w temperaturze 95-105° C, podczas gdy nadkrytyczne CO2 jest
stosowane pod wysokim ciśnieniem od 40 do 80°C przez 5-30 godzin.Tabela 2.8 podsumowuje ten
proces.

Działanie
1 Zielone ziarna są najpierw nasączane
wodą i parą
2 Dodany zostaje środek dekofeinizujący
do mokrych ziaren
3 Środek ten jest odwadniany lub
odparowywany

Skutek
Ziarna zwiększają objętość o 30-40%
Środek ten rozpuszcza kofeinę
w ziarnach
Środek wraz z 97%
kofeiny jest usuwany z ziaren

4 Ziarna są suszone pod wpływem gorącego Ziarna są suszone i są gotowe
powietrza lub
do palenia
poprzez suszenie próżoniowe
Tabela 2.8: Proces dekofeinizacji rozpuszczalnikowej

Metoda pośrednia nazywa jest dekofeinizacją wodną. W tej metodzie woda jest używana jako
rozpuszczalnik do ekstrakcji. Proces ten opisano w Tabeli 2.9.
Działanie
1 Zielone ziarna są najpierw nasączane
woda i parą

Skutek
Woda powoduje ekstrakcję kofeiny, ale
również pewnych cząstek rozpuszczalnych
kawy

2 Ziarna są oddzielone od
roztworu wodnego

Ekstrakt wodny zawierający
kofeinę i substancje stałe kawy
zostają oddzielone
Kofeina jest usuwana z
roztworu przy pomocy filtracji węglem
aktywnym lub chlorkiem metylenu.
Substancje stałe kawy pozostają w
roztworze wodnym

3 Ekstrakt wodny jest przeprowadzany
nad
złożem węgla aktywowanego.
Rozpuszczalnik, np. chlorek
metylenu, może być zastosowany
zamiast węgla aktywowanego
4 Ekstrakt bezkofeinowy
zostaje skoncentrowany i dodany z
powrotem do wstępnie osuszonych
ziaren bezkofeinowych

Ziarna i substancje stałe kawy
nie zawierają już kofeiny i są gotowe do
palenia

Tabela 2.9: Proces dekofeinizacji wodnej

2.2.14

Drożdże

Drożdże są pojedynczymi komórkami grzybów wykorzystywanymi w wielu różnych procesach
fermentacji, takich jak pieczenie, warzenie piwa oraz produkcja win i alkoholi. Drożdże są zazwyczaj
dostarczane producentom żywności albo w postaci rozdrobnionej/skompresowanej, albo w postaci
suchej. Chociaż metody są różne, podstawowe etapy konwencjonalnego przetwarzania zostały opisane
poniżej.
Rozmnażanie na skalę przemysłową trwa około 6-8 dni i zachodzi przy pomocy propagatorów o
wielkości od 91000 do 227000 litrów. Produkcja drożdży początkowo obejmuje szereg drobnych
namnożeń. Drożdże wytwarzane w każdym etapie są wykorzystywane do kolejnego namnażania.
Składniki zazwyczaj dodawane do fermentora - melasa trzcinowa i buraczana - mieszane i klarowane
przed dodaniem; amoniak, kwas fosforowy, witaminy, minerały i środki przeciwpieniące.
Napowietrzenie fermentora jest niezbędne w celu osiągnięcia optymalnego wzrostu. Powietrze jest
wprowadzane w procesie bulgotania poprzez wiele równoległych przewodów zamontowanych w dolnej
części naczynia. Do mieszalników powietrze jest zwykle wprowadzane przez rozpryskiwacz o kształcie
pierścienia położony tuż pod łopatkami mieszającymi. Ogólnie rzecz biorąc, 100 g suchej masy drożdży
wymaga dostarczenia 102,5 gramów tlenu w trakcie fermentacji. Temperatura i kwasowość musi być
regulowana w celu optymalizacji wydajności. Zazwyczaj fermentacja odbywa się w temperaturze 30° C
i przy poziomie pH 4,5-6,5. Woda może być używana w zewnętrznych wymiennikach ciepła lub
cewkach wewnętrznych w celu utrzymania temperatury fermentacji, która w przeciwnym razie ma
tendencję do wzrostu w związku ze wzrostem drożdży.
Po rozmnażaniu zawartość fermentora jest chłodzona, a powstałe drożdże usuwa się przez separatory
odśrodkowe. Mleko drożdżowe jest płukane w celu poprawy jego koloru i jest chłodzone. Pokruszone
drożdże powstają poprzez przeciśnięcie przez filtr płytowy lub ramowy bądź filtr próżniowy.
Alternatywnie rozdrobnione drożdże można zmieszać z emulgatorami i wytłoczyć w celu otrzymania
bloków drożdży. Suszone drożdże są wytwarzane w podobny sposób, ale są przeciskane przez
perforowaną płytę w celu uzyskania nitek o średnicy około 3 mm i długości 0,3 do 1 cm. Pasy są zwykle
suszone w suszarni obrotowej lub tunelowej przed rozdrobnieniem i pakowaniem. Suszone drożdże są
zwykle pakowane w hermetycznie zamknięte pojemniki lub folię z rezerwą ekspansyjną na azot w celu
przedłużenia ich przydatności do spożycia.

2.2.15

Produkcja słodu

Słód to produkt otrzymany z kiełkujących ziaren, np. jęczmienia, owsa lub pszenicy, który jest suszony
w piecach. Słód jest fermentowany do produkcji piwa i piwa dofermentowanego lub może być
fermentowany, a następnie destylowany do produkcji alkoholi, takich jak whisky. Słód może być także
wykorzystywany w wielu produktach spożywczych, takich jak bezalkoholowe napoje słodowe, płatki
śniadaniowe, odżywki dla dzieci i pasze dla zwierząt.
Słód uaktywnia i umożliwia rozwój wielu enzymów, w tym enzymów amylolitycznych i
proteolitycznych. Enzymy amylolityczne rozkładają skrobię w celu fermentacji węglowodanów.
Enzymy proteolityczne działają jako prekursory środków aromatyzujących i jako składniki odżywcze w
kolejnych fermentacjach drożdży. Produkcja słodu obejmuje kontrolowane zwilżanie poprzez
namaczanie, kiełkowanie i suszenie ziarna. Proces ten musi być dokładnie kontrolowany, aby wywołać
pożądane zmiany fizykochemiczne, przy jednoczenej minimalizacji utraty wagi związanej z
kiełkowaniem i oddychaniem. Słodowane ziarno suszy się w celu zahamowania wzrostu, zatrzymania
aktywności enzymatycznej i uzyskania stabilnego produktu w wybranym kolorze i smaku. Po suszeniu
następuje schłodzenie do temp. 25-35º C i usunięcie kiełków słodowych.
Na skalę handlową są na ogół produkowane dwa rodzaje słodu, czyli słód piwowarski i gorzelniczy. W
produkcji obu rodzajów słodu jako surowiec wyjściowy wykorzystywany jest jęczmień. Mogą być
również używane inne zboża, takie jak pszenica lub żyto. Słód piwowarski jest produkowany z bardziej
napęczniałych, cięższych jąder jęczmienia z kruchą masą skrobiową. Jęczmień jest czyszczony, a
następnie zanurzany w wodzie o temperaturze około 16º C w zakresie od 10 do 25° C przez około 1 do
3 dni. Rzeczywiste temperatury i okresy moczenia są uzależnione od wyposażenia, parametrów procesu,
surowca i końcowej postaci słodu. Rozmiękczanie może obejmować naprzemiennie fazę mokrą i suchą.
Jęczmień kiełkuje przy zawartości wilgotności na poziomie ok. 45%, w zakresie od 30 do 50%, w
zależności od wyżej wymienionych czynników.
Powstały słód zielony jest osuszany powietrzem w piecach. Gorące powietrze jest wdmuchiwane przez
warstwę słodu zielonego o grubości około 50-150 cm, bez jakiejkolwiek fluidyzacji partii.
Wdmuchiwanie trwa około 16-24 godzin w piecu jednopoziomowym i 32-48 godzin w piecu
dwupoziomowym. W celu uzyskania słodu o jasnej barwie, którego poziom wilgotności wynosi 3-6,5%,
początkowa temperatura powietrza wynosi około 50° C i jest zwiększana do około 70-85º C. Aby
uzyskać ciemniejszą barwę słodu o niskim poziomie wilgotności, temperaturę należy podnieść do 130°
C. Suszenie odbywa się w kilku etapach w celu zapewnienia skutecznego usunięcia wilgoci bez
nadmiernego obniżenia aktywności enzymatycznej. Ogólnie rzecz biorąc, w miarę postępu suszenia
zmniejsza się prędkość przepływu powietrza i zwiększa się jego temperaturę. Na koniec procesu
suszenia suchy słód schładza się do temp. około 25-35º C i usuwa się kiełki słodowe.
Słód destylacyjny, zwany także słodem wysoce diastatycznym, jest produkowany z ziaren jęczmienia o
małym jądrze, który ma wysoką zawartość białka i potencjał enzymatyczny. Jęczmień jest rozmaczany
w wyższych poziomach wilgotności w przedziale od 45 do 49% i suszy się go w niższych temperaturach
od 49 do 60° C do uzyskania wilgotności końcowej na poziomie 5-7%. Słód piwowarski może być
ciemniejszy niż gorzelniczy i ma intensywniejszy smak i aromat.
Słodowanie namoczonego ziarna można wykonywać przy pomocy różnych urządzeń, ale zasadniczo
proces ten polega na poddawaniu ziarna działaniu strumienia wilgotnego powietrza w temp. ok. 10-30°
C, w zależności od urządzenia, parametrów procesu, surowca i pożądanego gotowego słodu.
Temperatura ziarna waha się od 15 do 45º C ze względu na ciepło powstałe w wyniku oddychania.
Okresowo ziarna są powoli odwracane i w niektórych przypadkach nawilżane w celu zapewnienia
równomiernego rozłożenia temperatury i zapobiegania matowienia korzonków. Kiełkowanie tradycyjnie
przeprowadzono na betonowych powierzchniach w chłodnych, wilgotnych pomieszczeniach, a ziarna
przewracano ręcznie, ale ta metoda jest obecnie zastępowana nowoczesnymi technikami
zmechanizowanymi.
Po suszeniu kiełki słodowe są usuwane w fazie oczyszczania w celu uzyskania końcowego ziarna
słodowego. Ziarno to może być mielone w celu produkcji mąki słodowej. Ekstrakt słodowy jest
otrzymywany przy pomocy gorącej wody z gotowego słodu, tak jak w pierwszej fazie procesu warzenia,
a następnie poprzez koncentrację powstałego ekstraktu przy pomocy odparowania wody w zbiornikach
odparowujących. Surowe ziarna, słód zielony lub gotowy słód może być dalej przetwarzany w bębnie

prażącym do produkcji palonego jęczmienia, słodu karmelowego lub palonego słodu o różnych barwach
i smakach.

2.2.16

Warzenie piwa

Za piwo tradycyjnie uważa się produkty, takie jak piwo typu lager, wyprodukowane np. ze słodu
pilzneńskiego lub monachijskiego, piwa typu ale, porter i stout. Jest to napój alkoholowy produkowany
z jęczmienia słodowego, zawierający lub też nie inne niesłodowe ziarna zbóż i aromatyzowany
chmielem. Można do niego dodać cukier. Istnieją trzy podstawowe etapy procesu: zacieranie i
gotowanie, fermentacja i dojrzewanie / kondycjonowanie.
2.2.16.1

Zacieranie i gotowanie

Ziarna są zazwyczaj dostarczane luzem do browarów i przenoszone do silosów. Jęczmień słodowany
jest mielony przed użyciem w celu skruszenia bielma przy minimalnym uszkodzeniu łuski. Po zmieleniu
materiał zmielony lub śrut słodowy jest zacierany w celu uzyskania substratu fermentacyjnego do
fermentacji drożdżowej. Dodatki mogą być wykorzystane jako dodatkowe źródło węglowodanów albo
w kotle zaciernym, np. śrut kukurydziany lub ryż, albo w kotle brzeczki, np. sacharoza lub
glukoza/syrop słodowy. Śrut słodowy miesza się z gorącą wodą, tworząc gęstą papkę. Mieszanka jest
następnie przechowywana przez pewien okres, aby umożliwić enzymom obecnym w jęczmieniu
słodowanym rozkład skrobi i białek zawartych w zbożach.
W zależności od sposobu podnoszenia temperatury, proces zacierania dzieli się na dwa rodzaje, tj.
infuzyjny lub dekokcyjny. W zacieraniu infuzyjnym cały zacier jest podgrzewany z zastosowaniem
odpowiednich odpoczynków aż do osiągnięcia końcowej temperatury zacierania. W zacieraniu
dekokcyjnym zwiększa się temperaturę poprzez usunięcie i zagotowywanie części zacieru. Poprzez
ponowne dodanie go do reszty zacieru temperatura całego zacieru wzrasta do kolejnej wyższej
temperatury odpoczynku. Naczynie używane do zacierania jest znane jako kadź zacierna. Brzeczka jest
oddzielana od ziarna piwowarskiego poprzez filtrację na filtrze zaciernym lub poprzez cedzenie.
Nazywa się to filtrowaniem zacieru i odbywa się w kadziach filtracyjnych. Po odpływie tak zwanej
pierwszej brzeczki woda jest rozpylana na zużyty śrut słodowy w celu wyekstrahowania jak największej
ilości brzeczki. Po zakończeniu filtrowania zacieru wypłukane ziarna piwowarskie (zwane w branży
jako wysłodziny, młóto) są odprowadzane do silosów i tradycyjnie sprzedawane rolnikom na paszę dla
bydła.
2.2.16.2

Fermentacja

Brzeczkę gotuje się przez 1-1,5 godziny w kotle warzelnym z chmielem lub ekstraktem chmielu, co
pozwala uwolnić gorzkie substancje, które ulegają rozpuszczeniu. Brzeczkę gotuje się z intensywnością
wrzenia powodującą odparowanie 5-8% objętości na godzinę. Grube skrzepy wytrąconego materiału
białkowego są oddzielane od brzeczki. Są one zwane gorącym osadem brzecznym. Dodatki syntetyczne
na bazie poliestru powodują kompaktową separację nieprzyjemnego, grubego i gorzkiego osadu
brzecznego.
Brzeczka jest klarowana w whirlpoolu w celu usunięcia chmielu, a następnie schładzana do temperatury
zadawania drożdży. Ciepła woda podgrzana w wyniku chłodzenia brzeczki ma temp. około 75-85ºC,
jest gromadzona i wykorzystywana jako woda do warzenia i mycia. Możliwe jest uzyskanie brzeczki o
wyższym stężeniu w stosunku do pierwotnego stężenia otrzymanego piwa i można rozcieńczyć ją wodą
przed lub po fermentacji w celu uzyskania żądanej zawartości ekstraktu. Proces ten określany jest jako
wysoko stężone warzenie brzeczki (ang. High Gravity Brewing, HGB). Zastosowanie rozcieńczenia
przed lub po fermentacji zależy między innymi od lokalnych przepisów. Kolejnym celem gotowania
brzeczki jest unieszkodliwienie wszystkich enzymów, sterylizacja, jak również zatężenie brzeczki.
Klarowna brzeczka zostaje napowietrzona przed fermentacją w celu stymulowania rozmnażania drożdży
oraz dodawane są do niej drożdże. Wykorzystywane szczepy drożdży są typowe dla produkcji piwa.
Drożdże są podzielone na dwie główne grupy, tj. drożdże dolnej i górnej fermentacji. Drożdże, które
mają tendencję wzrostową w kierunku górnej części naczynia fermentacyjnego są zazwyczaj stosowane
do produkcji piwa jasnego ale, a temperatura ich fermentacji wynosi 15-25º C. Drożdże, które mają
tendencję do osiadania w dolnej części naczynia fermentacyjnego są zazwyczaj stosowane do produkcji

piwa dofermentowanego, a temperatura ich fermentacji wynosi 8-15º C. Zbiorniki są chłodzone dla
utrzymania pożądanej temperatury fermentacji. Pod koniec fermentacji drożdże są oddzielane od
produktu. Część drożdży jest wykorzystywana dla celów innej partii, a pozostałe są usuwane lub
klasyfikowane jako produkt równoległy(zwany w branży jako gęstwa drożdżowa).
2.2.16.3

Dojrzewanie / Kondycjonowanie

Piwa po fermentacji wymagają leżakowania, czyli przechowywania przez kilka tygodni w chłodzie
przed przystąpieniem do klarowania. Piwo jest ogólnie klarowane w filtrze z ziemią okrzemkową, np.
diatomitem. Po nasyceniu dwutlenkiem węgla piwo można poddać szeregowi procesów
konserwujących, takich jak pasteryzacja w przepływie i aseptyczne napełnianie, separacja membranowa
lub pasteryzacja tunelowa (w opakowaniu).
Przed butelkowaniem piwo jest filtrowane przez placek filtracyjny. Sprawdzone materiały do tego celu
to wyselekcjonowany diatomit; kalcynowana i przesiana ziemia okrzemkowa o różnej wielkości
cząsteczek oraz perlit pochodzący z rozdrobnionych i kalcynowanych szklistych skał pochodzenia
wulkanicznego. Węgiel aktywny może być wykorzystany do poprawy łagodnego posmaku. Na
przykład, jest on zwykle stosowany w przetwarzaniu piwa leżakowego. Na krótko przed filtracją można
dodać -hydro- i kserożele krzemionkowe, które przyczyniają się do nawarstwiania placka filtracyjnego.
Oczyszczanie
poprzez
dodanie
np.
usieciowanego
poliwinylopirolidonu
(PVP)
i
poliwinylopolipirolidonu (PVPP) przeprowadza się w celu klarowania piwa np. zmniejszenia stężenia
polifenoli.
Stosowane są też środki czyszczące i dezynfekujące.

2.2.17

Destylacja

Stosowanie destylacji w sektorze spożywczym można zilustrować na następujących dwóch przykładach:
destylacja szkockiej whisky i koniaku.
2.2.17.1

Szkocka whisky

Urządzenia destylacyjne w produkcji szkockiej whisky obejmują proste aparaty destylacyjne kotłowe i
ciągłe aparaty destylacyjne wielokolumnowe. Energia jest wprowadzana w postaci pary na dno aparatu
destylacyjnego, selektywnie ulatniając alkohol i inne składniki pochodzące ze sfermentowanych płynów
i wstępnie destylowanych mieszanek alkoholu/wody. Lotne substancje zostają ponownie skierowane do
aparatu destylacyjnego w celu uzyskania prawidłowej separacji, doboru i stężenia związków
alkoholowych/wodnych w celu uzyskania wielu różnych pożądanych profili gatunkowych przez różne
rodzaje i marki produktów. Destylatory mogą być używane pojedynczo lub w grupach. Substancje lotne
są koncentrowane poprzez wymianę ciepła przy pomocy wody w kondensatorach i usuwane jako ciekły
alkohol. Pozostały materiał zwany palonym piwem ale, zużyty osad, wywar lub zacier odfermentowany,
jest spuszczany z dna destylatora. W destylatorach kolumnowych usuwane są również inne frakcje,
takie jak oleje fuzlowe i niedogony. Niedogony są podawane z powrotem do destylatora, a oleje
fuzlowe, głównie alkohol amylowy, są sprzedawane jako produkt uboczny.
2.2.17.2

Koniak

Koniak jest uzyskiwany w drodze destylacji gron wina białego zebranych na kontrolowanym obszarze
apelacji. Destylacja koniaku to proces dwuetapowy. W pierwszym etapie uzyskuje się pierwszy destylat,
znany "brouillis". Ma on zawartość alkoholu na poziomie 28-32% objętości. W drugim etapie brouillis
wraca do kotła grzewczego w celu ponownego podgrzania, zwanego "la bonne chauffe". Oddziela się
początkową, środkową i końcową partię alkoholu, pozostawiając jedynie "serce" alkoholu. Istnieje
ograniczenie w zakresie maksymalnej mocy destylacji, która nie może przekraczać 72% objętości
alkoholu. Czas trwania każdego etapu wynosi około 12 godzin.
Destylacja przeprowadzana jest w dwóch oddzielnych ogrzewaczach lub "chauffes" w specjalnym
miedzianym aparacie destylacyjnym Charentais składającym się z kotła o charakterystycznym kształcie,
podgrzewanym otwartym ogniem i pokrytym osłoną w kształcie turbanu, oliwki lub cebuli. Destylator

Charentais często jest wyposażony w energooszczędny przegrzewacz wina. Urządzenie to, w którym
ciepło jest dostarczane przez przechodzące przez nie opary alkoholu, podgrzewa wino, które ma być
destylowane w następnym cyklu. Ostatnim dniem destylacji jest 31 marca roku następującego po roku
zbioru.
Dojrzewanie musi odbywać się w beczkach z dębu tronçais lub timousin. Jak w przypadku innych
alkoholi brandy i dojrzałego wina, dojrzewanie jest wspomagane przez stosowanie wyciągów dębu, ale
praktyka ta staje się coraz mniej popularna w regionie Cognac. Francuskie przepisy zakazują stosowania
w gotowym produkcie dodatków innych niż woda i cukier lub karmel i ograniczają minimalną moc
alkoholu do 40% obj.

2.2.18

Wino

Niniejsza sekcja obejmuje produkcję białego i czerwonego wina [134, AWARENET, 2002].
2.2.18.1

Odbiór

Kiedy winogrona są odbierane w winnicy, są one posortowane wg odmiany, jakości i ilości. Pojemniki
są opróżniane albo bezpośrednio do urządzeń do kruszenia lub transportu. Puste pojemniki są
czyszczone. Następnie odprowadzana jest woda.
2.2.18.2

Miażdżenie i odszypułkowanie winogron

Miażdżenie lub ugniatanie winogron ma miejsce w zgniatarkach do winogron. W przypadku zamiaru
przeprowadzenia maceracji miazga może być przechowywana w pojemnikach na miazgę. Aby zapobiec
utlenianiu miazgi dodaje się H2SO3. Decyzja dotycząca konieczności odszypułkowania białych
winogron jest niezbędna przed powstaniem mizagi winogronowej i zależy od odmiany i dojrzałości
winogron, a także od dalszego przetwarzania miazgi.
2.2.18.3

Tłoczenie

W przypadku białego wina miazga jest transportowana do tłoczni. Powstały niesfermentowany sok
winogronowy będzie zwany dalej moszczem. Na tym etapie często dodawany jest dwutlenek siarki w
ilości 100-150 mg/l w celu stłumienia niepożądanych mikroorganizmów, np. skórki winogron są często
pokryte bakteriami i pleśnią, a także drożdżami używanymi w procesie. Pozostałości stałe, np.
wytłoczyny i wysłodki, są następnie oddzielane.
W przypadku czerwonego wina, gdy proces fermentacji jest zakończony, tzn. gdy poziom cukru wynosi
mniej niż 0,1%, wino jest wyjmowane z dna zbiornika, a wytłoczyny są przekazywane do tłoczni w celu
wytłoczenia pozostałego wina.
2.2.18.4

Klarowanie

Środki klarujące stosowane w produkcji wina to żelatyna, kazeina, karuk, chityny, albuminy lub białka,
naturalne adsorbenty mineralne, np. bentonit, ziemia okrzemkowa lub krzemionka, lub syntetyczne
polimery, np. PVPP. Według posiadanych informacji osady z klaryfikacji są rozdzielane przez
odwirowanie lub filtrację. Powoduje to usunięcie niepożądanych cząsteczek pozostałych w zawiesinie.
2.2.18.5

Fermentacja

Fermentacja alkoholowa odbywa się w dużych reaktorach fermentacyjnych ze stali nierdzewnej lub
kadziach, z lub bez dodatku wcześniej namnożonych drożdży, np. zazwyczaj Saccharomyces cerevisiae,
i przy ścisłej kontroli temperatury. Białe wino jest poddawane fermentacji po oddzieleniu wytłoków, a
czerwone wino jest poddawane fermentacji wraz z wytłokami winogronowymi. Czerwone wino, a
czasem także białe wino przechodzi przez drugą fermentację malolaktyczną. Jest to fermentacja
bakteryjna, która przekształca kwas jabłkowy w kwas mlekowy.
2.2.18.6

Dojrzewanie

Po fermentacji wino chłodzi się do temp. 4-5º C i przenosi do drewnianych kadzi lub beczek z dębu w
celu dojrzewania. Umożliwia to stabilizację wina i rozwój miękkich tanin i złożonych smaków. Osad
jest oddzielany od wina co 3-4 miesiące. Beczki są następnie myte i ponownie napełniane.
2.2.18.7

Stabilizacja na zimno

Stabilizacja na zimno wymaga szybkiego chłodzenia wina do temperatury bliskiej temperaturze
mrożenia w celu wytrącenia kryształków winianu, które są niepożądane w winie butelkowanym, czy to
w korku, czy na dnie butelki. Winian osadza się w zbiornikach i jest usuwany przy pomocy alkalicznego
roztworu oczyszczającego zawierającego 10% sody kaustycznej.
2.2.18.8
Butelkowanie
Przed butelkowaniem wino przechodzi przez system filtracyjny w celu usunięcia pozostałych twardych i
nierozpuszczalnych związków mętnych. Butelkowanie obejmuje stabilizację mikrobiologiczną wina i
zapobiega istotnym zmianom jego smaku i składu chemicznego.

2.2.19

Napoje bezalkoholowe

Napoje bezalkoholowe można podzielić na dwa główne typy, czyli gazowane i niegazowane. Napoje
bezalkoholowe to wody źródlane, napoje na bazie soków i owoców takie jak koktajle, napoje z soku
owoców cytrusowych i napoje jęczmienne, napoje smakowe, takie jak piwo imbirowe, toniki i
lemoniady, jak również napary, takie jak kawa i herbata.
Składniki zwykle zawarte w napojach to woda, słodzik, kwas i aromaty. Opcjonalne składniki te
obejmują owoce, dwutlenek węgla, substancje konserwujące i barwniki. Woda jest głównym
składnikiem wszystkich napojów bezalkoholowych i dlatego jej jakość pod względem
mikrobiologicznym i innych parametrów, które wpływają na końcową jakość odczuwaną napoju, ma
pierwszorzędne znaczenie. Większość napojów bezalkoholowych jest słodzona naturalnymi
substancjami słodzącymi, takimi jak cukier i syropy cukrowe i/lub intensywne środki słodzące, takie jak
sacharyna i aspartam. Środki aromatyzujące używane w produkcji napojów bardzo często pochodzą ze
stężonych płynnych mieszanin ekstraktów roślinnych, takich jak owoce, kwiaty, nasiona, liście, kora i
korzenie. Alternatywnie mogą one być syntetyczne.
Wszystkie napoje musujące wymagają dodania dwutlenku węgla. Może on być pozyskiwany jako
produkt uboczny przemysłu produkcji ropy naftowej, piwa i whisky, lub może być on wytwarzany na
miejscu. Istnieje wiele technik konserwacji napojów bezalkoholowych, takie jak ogrzewanie,
konserwacja chemiczna i filtracja. Metody te w połączeniu z niskim poziomem pH zapobiegają psuciu
mikrobiologicznemu.
Podstawowe procesy produkcji napojów bezalkoholowych obejmują mieszanie składników w hali
syropu, a następnie dodanie wody poddanej różnym zabiegom. Na tym etapie mieszanina może zostać
poddana obróbce cieplnej lub konserwacji chemicznej. Produkt jest w razie potrzeby nasycany
dwutlenkiem węgla. Alternatywnie po połączeniu syropu i wody produkt może zostać umieszczony w
opakowaniu i poddany obróbce cieplnej w opakowaniu. Syropy mogą wymagać filtracji lub
homogenizacji i mogą być pasteryzowane. Większość opakowań jest czyszczona przed napełnianiem
albo przez płukanie wodą, ewentualnie zawierającą środki wspomagające płukanie, albo przez
wydmuchiwanie powietrza.

2.2.20

Kwas cytrynowy

Kwas cytrynowy to kwas trikarboksylowy, który występuje powszechnie w przyrodzie i jest
produkowany przez prawie wszystkie żywe komórki jako substancja pośrednicząca w cyklu
metabolicznym. Większość tkanek roślin i zwierząt, a także ludzkie osocze, zawiera znaczneilości
kwasu cytrynowego.
Najbardziej ekonomicznym sposobem produkcji kwasu cytrynowego jest fermentacja, do której stosuje
się szczep Aspergillus niger jako inokulum do przemiany cukru w kwas cytrynowy. Surowiec lub
podłoże fermentacyjne to węglowodan, zwykle melasa, cukier krystaliczny, glukoza z pszenicy,

kukurydza lub skrobia ziemniaczana lub izomeroza. Istnieją dwa rodzaje procesów fermentacji: wgłębna
i powierzchniowa. Fermentacja wgłębna jest bardziej preferowana od fermentacji powierzchniowej.
Fermentacja wgłębna składa się z trzech etapów, czyli fermentacji, odzysku i oczyszczania kwasu
cytrynowego. Ogólny schemat technologiczny tego procesu został przedstawiony na Rys. 2.22.
W fermentacji kwasu cytrynowego podłoże przygotowuje się w zbiorniku, a następnie się je sterylizuje.
Inokulum jest produkowane w kontrolowanych warunkach aseptycznych. Inokulum i substrat są
przenoszone w warunkach aseptycznych do fermentora produkcyjnego. Proces fermentacji trwa od 3 do
14 dni. Wreszcie, biologiczne ciała stałe zwane grzybnią są usuwane poprzez filtrowanie.
W odzyskiwaniu kwasu cytrynowego, rozpuszczony kwas cytrynowy jest oddzielany od pozostałych
cukrów, białek i innych zanieczyszczeń rozpuszczalnych poprzez dodanie wapna wytrącającego
cytrynian wapnia. Następnie zawiesina zawierająca cytrynian wapnia jest filtrowana. Filtrat jest myty w
celu usunięcia rozpuszczalnych zanieczyszczeń. Powstałe ścieki są odprowadzane. Dodaje się kwas
siarkowy i przekształca się cytrynian wapnia w siarczan wapnia i kwas cytrynowy. Wreszcie, wytrącony
siarczan wapnia lub gips jest filtrowany z zawiesiny, a pozostały roztwór kwasu cytrynowego zostaje
poddany dalszej obróbce.
Na końcu roztwór kwasu cytrynowego jest oczyszczany przez wymianę jonową i adsorpcję węgla.
Roztwór kwasu cytrynowego jest odparowywany i krystalizuje się z roztworu (pierwsza krystalizacja).
Kryształki kwasu cytrynowego są odwirowywane. Później kwas cytrynowy rozpuszcza się w wodzie i
zostaje ponownie skrystalizowany z roztworu (druga krystalizacja). Kryształki odwirowuje się jeszcze
raz i suszy się je, mieli i przesiewa. Powstały kwas cytrynowy jest następnie pakowany.

Rysunek 2.22: Proces fermentacji kwasu cytrynowego
[151, austriacki wkład, 2002]

3

OBECNE POZIOMY ZUŻYCIA I EMISJI

Niniejszy rozdział zawiera dane i informacje na temat aktualnych poziomów zużycia i emisji w sektorze
produkcji żywności i napojów (spożywczym). Sekcja 3.1 zawiera ogólne informacje na temat poziomów
zużycia i emisji w całym sektorze. Sekcja 3.2 zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat technik
przetwórstwa i działania urządzeń najczęściej stosowanych w sektorze spożywczym Sekcja 3.3 zawiera
dane dotyczące konkretnych sektorów przemysłu spożywczego.
W sektorze spożywczym zużywana jest energia, woda i środki chemiczne oraz generowane są gazy,
substancje stałe i płynne. Mogą one mieć negatywny wpływ na środowisko i mogą być wynikiem

nieefektywnego wykorzystania materiałów lub procesów.
Niniejszy rozdział zawiera również informacje na temat produktów, które nie stanowią głównego
produktu końcowego i nie są usuwane jako odpady. W sektorze spożywczym rozróżnia się produkty
główne, produkty równoległe, produkty uboczne, produkty zwracane i odpady, jak pokazano na Rys.
3.1. Zwykle główny produkt posiada najwyższą wartość ekonomiczną.
Surowce / Materiały pomocnicze

Proces produkcyjny

Produkty równoległe
Produkty uboczne

Odpady

Produkt główny

Produkty zwracane
Klienci

Rysunek 3.1: Terminologia strumienia wyjściowego używana w sektorze spożywczym
[1, CIAA, 2002]

W niniejszym dokumencie produkty równoległe, produkty uboczne i zwrócone będą mieć następujące
znaczenie. Produkt równoległy to materiał celowo i nieuniknienie powstały w ramach tego samego
procesu równocześnie z produktem głównym. Zarówno produkt główny, jak i produkt równoległy może
być zgodny z określoną specyfikacją lub projektem, i każdy indywidualnie może być użyty
bezpośrednio do określonego celu. Na przykład w sektorze spożywczym niektóre produkty równoległe
to gluten pszenicy, pasza z glutenu kukurydzianego, mączka z glutenu kukurydzianego, zarodki
kukurydziane, pasza pszeniczna, wyciąg namokowy kukurydzy, papka owocowa, zagęszczona woda z
owoców, włókna ziemniaczane, białka ziemniaczane, woda ziemniaczana, słód kukurydziany, drobny
jęczmień i plewy.
Produkt podobny to pozostały materiał, który powstaje podczas wytwarzania produktu. Może być
stosowany bezpośrednio jako skuteczny substytut dla danego produktu lub może być użyty jako
składnik w innym procesie wytwarzania innego produktu, np. pozostałości i osady z filtracji.
Produkty zwracane są zwracane przez detalistów i hurtowników, ponieważ nie spełniają one
specyfikacji lub ponieważ ich termin przydatności do spożycia upłynął.
Informacje na temat zużycia i emisji są ważne dla celów procesu porównawczego oraz w doborze
technik uważanych za najlepsze dostępne techniki (BAT).
Benchmarking jest techniką używaną do oceny skuteczności na podstawie norm wewnętrznych lub
branżowych [11, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000]. Środki udoskonalania
operacyjnego lub technologicznego stosowane po raz pierwszy w jednym miejscu, mogą być stosowane
w innych, nawet w różnych sektorach przemysłu spożywczego. Techniki te można uwzględnić w
uzupełnieniu porównań liczbowych poziomów zużycia i emisji.
Zazwyczaj odniesienia (benchmarki) wyrażane są w proporcji, ale mogą też być wyrażone w

procentach, np. wydajność. W związku z tym dane dotyczące minimalizacji ilości odpadów, zużycia
wody i energii, zapachu, hałasu i emisji do powietrza i ścieków są zazwyczaj rzetelne. Tabela 3.1
pokazuje parametry ilościowej analizy porównawczej mającej zastosowanie w sektorze spożywczym.
Monitorowanie
wydajności
Emisje
do powietrza
Ścieki
Odpady stałe
Zasoby energii
Media i usługi
Inne

Pomiary
Masa emisji na jednostkę produkcji lub na jednostkę
surowca
Objętość wody, masa zanieczyszczeń lub biologiczne/chemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BOD/ChZT) na
jednostkę produkcji lub na jednostkę surowca
Masa odpadów na jednostkę produkcji lub na jednostkę
surowca
Zużycie energii na jednostkę produkcji lub na jednostkę surowca
Zużycie wody, sprężonego powietrza lub pary na jednostkę
produkcji
lub
na jednostkę
surowca
Zużycie
określonych
materiałów, np. opakowań na jednostkę
produkcji

Tabela 3.1 Parametry ilościowej analizy porównawczej mającej zastosowanie w sektorze spożywczym
[11, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000].

Dane dotyczące zużycia wody i energii różnią się nie tylko w zależności od rodzaju procesu i jego
działania, ale także od wielkości eksploatacji.
Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wody są dostępne w odniesieniu do niektórych
sektorów, a nawet dla niektórych procesów w ramach instalacji, ale tych drugich jest bardzo mało. W
przyszłości może istnieć dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat emisji do powietrza i
wody, o ile będą one zgłaszane do Europejskiego Rejestru Emisji Zanieczyszczeń (EPER) KE. Jest to
wymóg zgodny z decyzją Komisji 2000/479/WE [221, WE, 2000]. Wytyczne WE [93, WE, 2000]
zawierają wykaz zanieczyszczeń dla sektora spożywczego, które mogą być emitowane do powietrza i
wody. Dla działalności sektora spożywczego w rozumieniu Załącznika I ppkt. 6.4 Dyrektywy IPPC,
wymienia się sześć zanieczyszczeń: metan, tlenek węgla, dwutlenek węgla, HFC, amoniak i tlenki azotu
NOx, i cztery zanieczyszczenia wody: azot ogółem, fosfor ogółem, cąłkowity węgiel organiczny (OWO)
i chlorki.
W sektorze spożywczym w analizach porównawczych najczęściej porównywane są wskaźniki zużycia
mediów w odniesieniu do produkcji, co zapewnia odpowiednią wiedzę na temat wydajności, a także
odpadów powstałych w wyniku procesu. Jest to również zwane ilościową analizą porównawczą.
Odsetek surowców zużywanych do produkcji głównych produktów jest zmienny, a minimalizacja ilości
odpadów jest powszechnie uważana za opłacalną kosztowo dla wszystkich producentów, jednak kryteria
porównawcze nie są łatwo dostępne. Tabela 3.2 przedstawia przykłady odsetek w surowców, z których
powstaje główny produkt końcowy.
Proces produkcyjny
Puszkowanie ryb
Filetowanie ryb, peklowanie, solenie i wędzenie
Przetwórstwo skorupiaków
Przetwórstwo mięczaków
Produkcja mleka, masła i śmietany
Produkcja jogurtu
Produkcja sera świeżego, miękkiego i gotowanego
Produkcja białego wina
Produkcja czerwonego wina
Produkcja soków owocowych i warzywnych
Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
Produkcja olejów i tłuszczów roślinnych:
surowy olej roślinny, mączka bogata w białko, lecytyna i
kwasy tłuszczowe z nasion roślin oleistych
Produkcja skrobi kukurydzianej
Produkcja skrobi kukurydzianej (w tym pasza dla zwierząt)

% surowca
w głównym produkcie
końcowym
35
– 70
25 – 50
40 – 50
50 – 80
~99
94 – 98
10 – 15
70 – 80
70 – 80
50 – 70
70 – 95
30 – 60
62.5
99

Produkcja skrobi ziemniaczanej
Produkcji skrobi ziemniaczanej (w tym pasza dla zwierząt)
Produkcja skrobi pszenicznej
Produkcja skrobi pszenicznej (w tym pasza dla zwierząt)
Produkcja żywności i pasz zwierzęcych z buraków
cukrowych

20
30 – 35
50
99
25 – 50

Tabela 3.2 Odsetek surowców, z których powstaje główny produkt końcowy
[134, AWARENET, 2002]

3.1

Ogólne poziomy zużycia i emisji

3.1.1

Woda

3.1.1.1

Zużycie wody

Konsumpcja wody jest jedną z kluczowych kwestii ochrony środowiska w sektorze spożywczym. Woda
posiada wiele różnych zastosowań, m.in.:
•
•
•
•
•
•

chłodzenie i czyszczenie
jako surowiec, zwłaszcza dla przemysłu napojów
woda technologiczna, np. mycie surowców, produktów pośrednich oraz produktów
do gotowania, rozpuszczania i transportu
woda pomocnicza, np. do wytwarzania pary wodnej i próżni
woda sanitarna.

Jakość potrzebnej wody zależy od konkretnego jej zastosowania.
W Niemczech w 1998 roku, łączne zużycie wody w przemyśle wyniosło 8500 mln m3, z czego 304 mln
m3 zużyto w sektorze spożywczym. Niemniej jednak, rzeczywista ilość wody zużytej w sektorze
spożywczym zgłoszona w tym okresie wyniosła 1730 mln m3, czyli więcej niż całkowita wielkość
konsumpcji. Wynika to z proporcji wody wykorzystanej do recyklingu i ponownego użycia. Średnia
ilość razy ponownie wykorzystanej wody w niemieckim sektorze spożywczym wzrosła z 3,4 raza do 4,2
raza w latach 1995 i 1998.
Z 1730 mln m3 wody zużytej przez niemiecki sektor spożywczy w 1998 roku, 834 mln m³, czyli ponad
połowę, wykorzystano jako wodę chłodniczą i 438 mln m³ jako wodę technologiczną. Ilość wody, z
różnych źródeł, zużytej przez niemiecki sektor spożywczy w roku 1998 przedstawiono na Rysunku 3.2.

Rysunek 3.2: Zużycie wody przez niemiecki przemysł spożywczy w 1998 r. [182, Niemcy, 2003]

W całym sektorze spożywczym, około 66 % wykorzystywanej świeżej wody ma jakość wody pitnej. W
niektórych sektorach, np. mleczarskim, sektorze napojów, wód mineralnych, browarów, do 98% świeżej
wody ma jakość wody pitnej.

3.1.1.2

Ścieki

Pomimo dużego zróżnicowania w sektorze spożywczym, pewne źródła ścieków są wspólne dla wielu
jego sektorów. Obejmują one:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mycie surowców
namaczanie surowców
woda wykorzystywana do transportu lub spływu surowca lub odpadów
czyszczenie instalacji i urządzeń, linii produkcyjnych oraz obszaru przetwórstwa
czyszczenie opakowań produktu
odmulanie i odsalanie kotłów parowych
woda chłodząca z systemów otwartych lub ścieki z systemów chłodzenia z zamkniętym
obiegiem
woda popłuczna z instalacji uzdatniania wody
woda z procesu rozmrażania zamrażarek
ścieki deszczowe.

3.1.1.2.1

Ilość ścieków

Sektor spożywczy jest dużym użytkownikiem wody jako składnika, środka czyszczącego, środka
transportu i zasilania zakładów przetwórczych. Duże instalacje przetwórcze używane w przemyśle
spożywczym mogą zużyć kilkaset metrów sześciennych wody na dobę. Większość wody, która nie jest
używana jako składnik, ostatecznie pojawi się w strumieniu ścieków.
Znaczące zmniejszenie ilości ścieków wytwarzanych w tym sektorze może być osiągnięte za pomocą
technik minimalizacji ilości odpadów (zob. np.: Punkt 4.1.7.6). Nie ma prostej zależności między
ilością wody używanej w procesach czyszczenia i tej wykorzystywanej dla zaspokojenia standardów
higieny. Prawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa żywności zapobiega minimalizacji zużycia wody,
która mogłaby doprowadzić do niezadowalającego poziomu czystości, higieny lub jakości produktów.
Natężenie przepływu ścieków różni się w skali dnia, tygodnia lub sezonu. Profil ścieków jest w dużej
mierze zależny od struktury produkcji i procesów oczyszczania. W niektórych sektorach, np. buraków
cukrowych i produkcji oliwy z oliwek, przetwarzanie odbywa się na zasadzie kampanii. W związku z
tym, przez pewną część roku, ścieki nie są wcale wytwarzane lub jest ich niewiele.
3.1.1.2.2

Skład ścieków

Ścieki pochodzące z przemysłu spożywczego mają bardzo różny skład. Zazwyczaj ścieki pochodzące z
przemysłu spożywczego zawierają wysokie poziomy ChZT i BZT (BOD). Ich poziomy mogą być od 10
- 100 razy wyższe niż w ściekach bytowych.
Zawartość BZT5 z głównych składników stosowanych w przemyśle spożywczym i niektórych
produktów przedstawiono w Tabeli 3.3.
Zawartość BZT5
0,65 kg / kg węglowodanów
0,89 kg / kg tłuszczu
1,03 kg / kg białka
0,07 - 0,10 kg / l mleka
0,18 - 0,37 kg / kg mięsa
0,06 – 0,09 kg/kg owoców lub warzyw
Tabela 3.3: Zawartość BZT5 z głównych składników stosowanych w przemyśle spożywczym i niektórych
produktów

Stężenie SS waha się od niewielkich wartości do tak wysokich, jak 120000 mg / l. Ścieki z niektórych
sektorów, gdzie produkowane są, np. mięso i nabiał, zawierają duże stężenie tłuszczów i olejów
jadalnych.
Spożywcze ścieki mogą być bardzo kwaśne, tj. pH 3,5, lub bardzo zasadowe, tj. pH 11. Czynniki
wpływające na pH ścieków obejmują:
•

naturalne pH surowca

•
•
•
•
•
•

dostosowanie pH wody ze spływu, aby zapobiec niszczeniu surowca
użycie roztworów kaustycznych i kwasowych w operacjach przetwórstwa
użycie roztworów kaustycznych i kwasowych w operacjach czyszczenia
strumienie ścieków kwaśnych, np. kwaśna serwatka
reakcje kwasowe w ściekach, np. ścieki o wysokiej zawartości drożdży, kwasu mrówkowego i
mlekowego z rozkładających się składników mleka
rodzaj źródła wody surowej, twarda lub miękka.

Wody ściekowe zawierają związki, które same w sobie mogą mieć negatywny wpływ na oczyszczalnie
ścieków lub odbiór wody. Do wyjątków należą:
•
•
•
•

sól, gdy używana w dużych ilościach, np. marynowanie i produkcja sera
pozostałości pestycydów nieulegające szybkiemu rozkładowi w trakcie przetwarzania
odpady i produkty uboczne z wykorzystania technik dezynfekcji chemicznej
niektóre produkty czyszczące.

Obecność drobnoustrojów chorobotwórczych w ściekach może być problemem, szczególnie tam, gdzie
przetwarza się mięso lub ryby. Ilości składników odżywczych roślin może również stanowić problem.
Do biologicznego oczyszczania ścieków, odpowiedni stosunek BZT: N: P wynosi około 100:5:1. Na
tym poziomie, ścieki pochodzące z przemysłu spożywczego byłoby zbyt ubogie w azot lub fosfor, aby
wesprzeć aktywność biologiczną w trakcie przetwarzania. Może również wystąpić zbyt wysoki poziom
fosforu, zwłaszcza przy wykorzystywaniu dużych ilości kwasu fosforowego np. w procesie
odśluzowywania lub oczyszczania olejów roślinnych. Jeśli takie ścieki staną się beztlenowe w trakcie
przetwarzania, to istnieje ryzyko, że składniki zawierające fosforan mogą uwolnić fosfor do wody w
końcowym zrzucie. Stosowanie kwasu azotowego powoduje podobne działanie, zwiększając w ten
sposób poziomu azotanów w wodzie ściekowej.
Niektóre źródła niezorganizowanych emisji i emisji przypadkowych (w warunkach awaryjnych), to:
•
•
•
•
•
•

3.1.2

zanieczyszczone wody burzowe
wycieki ze zbiorników magazynujących
wycieki z rurociągu
rozlania
odcieki z mis przeciwwyciekowych do kanalizacji
wycieki z kołnierzy, pomp, uszczelek i zaworów.

Emisje do powietrza

Emisje zanieczyszczeń do powietrza można podzielić na zorganizowane (odprowadzane do powietrza
za pomocą środków technicznych – przyp. Red.), i niezorganizowane (ulatniające się bez specjalnych
środków technicznych – emitorów – przyp.red.). Tylko zorganizowane emisje mogą być oczyszczone.
Emisjom niezorganizowanym można jednak przeciwdziałać lub je minimalizować [217, WE, 2003].
Źródła emisji odprowadzanych w sektorze spożywczym:
•

•
•
•
•
•
•
•

emisje z procesów technologicznych, wydalone przez przewody wentylacyjne urządzeń oraz
związane z działaniem instalacji, np. w procesie smażenia, gotowania, warzenia•
gazy
odpadowe z kominów czyszczenia lub urządzeń podgrzewających, które są wykorzystywane
tylko w momencie włączenia lub wyłączenia instalacji
emisje z kominów z operacji magazynowania i przyjmowania, np. transfery, załadunek i
rozładunek towarów, surowców i półproduktów
gazy spalinowe z jednostek zaopatrujących w energię, takie jak piece, kotły parowe, połączone
jednostki ciepła i energii, turbiny gazowe, silniki gazowe
gazy odpadowe z urządzeń kontroli emisji, takich jak filtry, termiczne utleniacze lub adsorbery
gazy odpadowe z regeneracji rozpuszczalnika, np. w instalacjach ekstrakcji oleju roślinnego
zrzuty z urządzeń bezpieczeństwa, np. klapy bezpieczeństwa i zawory bezpieczeństwa
spaliny z systemów wentylacyjnych
spaliny z kominów źródeł rozproszonych lub ulotnych, np. źródeł rozproszonych
zainstalowanych w pomieszczeniach lub budynku.

Źródła emisji rozproszonych (nieorganizowanych) w sektorze spożywczym:
•
emisje z urządzeń technologicznych, związanych z działaniem instalacji, uwolnione z dużych
powierzchni lub przez otwory
•
straty produkcyjne i straty spowodowane odpowietrzaniem urządzeń magazynujących i podczas
operacji przyjmowania, np. napełnianie beczek, ciężarówek i kontenerów
•
emisje ze spalanych gazów
•
wtórne emisje, wynikające z obróbki lub unieszkodliwiania odpadów, np. lotne substancje z
kanałów ściekowych, oczyszczalni ścieków lub woda chłodząca.
Źródła emisji ulotnych (niezorganizowanych) w sektorze spożywczym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

straty zapachu podczas składowania, napełniania i opróżniania zbiorników i silosów
demontaż elementów z oczyszczalni ścieków o nieprzyjemnym zapachu, który prowadzi do
uwolnienia zapachu do powietrza
wywietrzniki zbiorników magazynujących
wycieki z rurociągu
fumigacja
straty pary podczas składowania, napełniania i opróżniania zbiorników i bębnów z
rozpuszczalnikiem, w tym odłączenie przewodu
rozerwane tarcze i poluzowanie zaworu zrzutu
wycieki z kołnierzy, pomp, uszczelek i zaworów.
straty wynikające z konstrukcji budynku, np. okna, drzwi, itd.
osadniki
chłodnie kominowe i baseny studzenia.

Główne zanieczyszczenia powietrza z procesów stosowanych w przemyśle spożywczym, wyłączając
zanieczyszczenia uwolnione w związku z ich zastosowaniem, np. produkcja energii:
•
•
•
•
3.1.2.1

pył
lotne związki organiczne i zapach (czasem uwolniony przez LZO)
substancje chłodzące zawierające amoniak i halogen
produkty spalania, takie jak CO2, NOx i SO2.
Zapach

Zapach jest głównie problemem lokalnym. Emisje niektórych zanieczyszczeń do atmosfery są
szkodliwe, ale także wydzielają nieprzyjemny zapach. Dla dwóch identycznych instalacji do produkcji
tych samych produktów i przy użyciu tych samych surowców i procesów, emisje nieprzyjemnego
zapachu mogą być problemem dla jednych, a dla drugich nie. Jest wiele przypadków, w których
instalacje, wcześniej usytuowane na obszarach wiejskich lub na obrzeżach miast, borykają się dziś z
problemem nieprzyjemnego zapachu, ponieważ w ich pobliżu zostały zbudowane nowe osiedla domów
w wyniku ekspansji miast.
W większości krajów, emisje zapachu podlegają regulacjom o uciążliwości zapachowej. Niektóre kraje
wprowadziły ilościowe podejście do oceny uciążliwości zapachowej. To ustawodawstwo może
dotyczyć ilości uciążliwych emisji zapachowych lub maksymalnego stężenia składnika lub grupy
składników, które powodują powstawanie uciążliwego zapachu. Międzynarodowa jednostka zapachowa
to "jednostka zapachowa (odour unit) na metr sześcienny" (OU/m3). Istnieją możliwości
instrumentalnego pomiaru zapachu, ale ilość zapachu nadal, w dużej mierze, opiera się na wrażeniach
węchowych.
W Niemczech, ustawodawstwo dotyczące procesów, w wyniku których powstają uciążliwe zapachy, w
dużym stopniu skupia się na ograniczeniu koncentracji odpadów organicznych w odniesieniu do
prowadzonego procesu i skuteczności wybranych sposobów redukcji emisji. Przepisy, zgodne z
Instrukcją Techniczną o Utrzymywaniu Czystości Powietrza TA Luft [82, Niemieckie Federalne
Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Rekatorów Atomowych, 1986],
zawierają ogólne postanowienia o emisji uciążliwych zapachów i opisują potrzebę zwrócenia uwagi na
zahamowanie emisji, ich wpływ na otoczenie oraz skuteczność sposobów redukcji emisji, tak aby

osiągnąć 99% redukcję emisji zapachowych, które są większe niż 100000 OU/m3. Dla indywidualnych
operacji procesów, TA Luft przewiduje maksymalne stężenie uwalnianych związków organicznych,
które nie powinno zostać przekroczone.
Holenderskie Wytyczne dotyczące Emisji do Powietrza [170, InfoMil, 2001], stanowią, że krajowym
celem jest zapobieganie lub zmniejszenie uciążliwości zapachowych. Określają one górny limit 5
OU/m3 jako 98% dla działających instalacji oraz limit 0,5 OU/m3 jako 99,5%, który będzie musiał być
spełniony dla nowych instalacji. Jednak nie jest to górna granica.

3.1.3
3.1.3.1

Straty surowców
Specyfikacja nadwyżek wagowych/objętości

Straty produktów w wyniku przepełnienia występują nawet w najbardziej dokładnych urządzeniach do
napełniania. Dążąc do osiągnięcia średniej wagi wypełnienia zgodnej z przepisami, pakowany produkt
może ważyć nieznacznie więcej niż nominalna zawartość opakowania. Ze względu na swoje znaczenie
gospodarcze, przepełnienia są bardzo ściśle monitorowane przez kontrolowanie wagi w sposób ciągły
lub poprzez pobieranie próbek. Takie straty materiału zazwyczaj nie mają wpływu na środowisko. Jest
to jednak bardzo ważne przy prowadzeniu bilansu masy, by dokładnie wyliczyć wielkość przepełnienia i
uwzględnić ją w równaniu bilansu masy.
3.1.3.2

Rozlania

Rozlania produktów, np. na podłogę, powodują, że produkt jest niezdatny do spożycia. Jest on wtedy
traktowany jako strata i odpad, jeśli nie zostanie prawidłowo odzyskany. Regularnie występujące
wycieki wskazują na słabą konstrukcję urządzenia, złą konserwację lub niewłaściwe użycie, np. linie
pakujące. Prowadzi to do znacznych strat produktu i opakowań. Gdy wyciek występuje podczas ręcznej
obróbki, procedury robocze mogą być tutaj winne.
3.1.3.3

Wyciek/przepełnienie

Wyciek ciekłego produktu z połączeń rurowych i przepełnienia zbiorników mogą stanowić ważne
źródło strat materiałów i odpadów, jeśli nie są one prawidłowo odzyskiwane. Te problemy mogą
powodować np. stare uszczelki lub uszkodzone alarmy ostrzegające przed wysokimi poziomami cieczy.
3.1.3.4

Wady produktu / Zwrócone produkty

Produkty nie spełniające wymaganych specyfikacji, czy jest to zidentyfikowane przed wysyłką lub też
zwrócone przez klienta, mogą być głównym źródłem utraty materiałów i odpadów. Istnieje możliwość
odzysku niektórych z nich. Grupa ta obejmuje nadprodukcję świeżych produktów, np. w przypadkach,
gdy wahania zamówień powodują nadmierną produkcję wyrobów, które nie mogą być wszystkie
sprzedane przed utratą przydatności do spożycia.
3.1.3.5

Straty nieuniknione

Niektóre urządzenia produkcyjne, nawet te o najlepszych konstrukcjach i technologiach, mogą
prowadzić do strat materiałów i odpadów. Są to straty nieuniknione. Przykładem tutaj jest separator
wirówkowy samoczyszczący, gdzie ciała stałe z bębna oraz pewne ilości produktu trafiają do odpadów
podczas procesu oczyszczania.
Podobnie jest w przypadku, gdy produkt jest wypłukiwany z urządzenia za pomocą wody, w końcowym
etapie produkcji lub przy wymianie produktów, np. w układach CIP. Kontakt pomiędzy produktem a
wodą nie będzie bliski, ale w zależności od tego jakie podejmuje się środki w celu zminimalizowania
kontaktu, otrzymuje się mniejsze lub większe ilości mieszaniny tych dwóch składników.
3.1.3.6

Pozostały surowiec

Materiał zostaje zatrzymany w przypadku, gdy produkty ciekłe lub składniki nie mogą swobodnie
spłynąć do kolejnego etapu w procesie produkcyjnym. Może to być spowodowane np. nierównościami

w opadających sieciach rurociągów, w których produkt jest blokowany i nie może spłynąć w żadną
stronę. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy produkt płynie w górę sieci rurociągowej, a resztki produktu
blokują odpływ, co prowadzi do utraty materiału. Jeśli produkt nie może spłynąć, wypłukuje się go
gazem, wodą lub za pomocą tłoka.
Lepkość produktu, np. jogurtu, powoduje jego przyleganie do ścian rurociągu i zbiornika, co jest
również istotnym źródłem zatrzymywanych materiałów. Jeśli nie zostaną zastosowane metody
mechanicznie, np. czyszczenie przez tłok czyszczący rurociągi, przedłużone płukanie wstępne może być
wymagane.
3.1.3.7

Osad wytrącony pod wpływem ciepła

Przy ogrzewaniu produktów płynnych, istnieje prawdopodobieństwo osadzenia się produktu na
powierzchni wymiany ciepła. Osady na płytowych lub rurowych wymiennikach ciepła oraz w kotłach
okresowych mogą być trudne do usunięcia, a po zastosowaniu detergentów są utracane i wchodzą w
skład ścieków. W wielu sektorach, te źródła strat są hamowane, odzyskiwane lub poddawane
recyklingowi i wracają do procesów przetwórczych.

3.1.4

Energia

Sektor spożywczy jest zależny od energii wykorzystanej do przetwarzania, magazynowania i
zapewniania świeżości i bezpieczeństwa żywności. Proces ogrzewania wykorzystuje około 29%
całkowitego zużycia energii w sektorze spożywczym. Procesy chłodzenia stanowią około 16%
całkowitej zużytej energii.
W Niemczech, sektor spożywczy pochłonął ok. 54,500 MWh / rok w roku 1998, co stanowi 6,7%
całkowitego zużycia energii Niemiec, co czyni ten kraj piątym co do wielkości konsumentem energii
spośród wszystkich sektorów przemysłowych. Energię wyprodukowano przy użyciu 49% gazu, 23%
energii elektrycznej, 21% ropy i 7% węgla. Zużycie energii podwoiło się w ciągu 30 lat od 1950 do
1980 roku. Nastąpił niewielki spadek w latach 1980 i 1990 [2, Meyer, et al., 2000].

3.2

Zużycie i emisje w operacjach jednostkowych

Trudno jest podać dane ilościowe dotyczące aspektów środowiskowych poszczególnych technik
przetwarzania. Wynika to z braku wiarygodnych danych lub ze względu na naturalne wahania, np.
wahania sezonowe wielu surowców. Prowadzi to często do zmian w stosowanych technikach
przetwarzania. Zakresy danych ilościowych są bardzo szerokie ze względu na bardzo duże
zróżnicowanie zastosowań poszczególnych procesów. Bardziej dokładne dane ilościowe dotyczą
aspektów środowiskowych całej linii produkcyjnej, a nie poszczególnych technik przetwórstwa,
ponieważ pomiary nie zostały dokonane na poziomie funkcjonowania jednostki.
Podano przykłady niektórych jakościowych i ilościowych aspektów środowiskowych typowych linii
produkcyjnych. W opisie aspektów środowiskowych różnych technik przetwarzania, odpady stałe
obejmują zarówno produkty uboczne procesów, któremogą być waloryzowane, jak również odpady,
które nie mogą być waloryzowane. Na przykład, niektóre produkty uboczne z sektora spożywczego
mogą być stosowane jako pasza dla zwierząt.
Określone są główne źródła zużycia oraz emisji dla każdej techniki przetwarzania. Lista
zidentyfikowanych źródeł nie obejmuje wszystkich instalacji, lub każda instalacja w poszczególnych
sektorach korzysta po jednym z każdego źródła emisji. Informacje dotyczą całego sektora spożywczego.
Jednostkowe zróżnicowania zależą od użytych surowców, rodzaju stosowanych procesów
technologicznych i ich zastosowania.
Niektóre emisje z procesów mają potencjalnie niewielkie znaczenie dla środowiska naturalnego i są one
określone jako drugorzędne. Dla niektórych instalacji to nazewnictwo może być nieodpowiednie.
Emisje te muszą być badane na podstawie indywidualnych przypadków.
Wpływ na środowisko oraz emisje z procesów przetwórczych dla każdej jednostkowej operacji opisane
są w Punkcie 2.1. Ich podsumowanie przedstawione jest w Tabeli 3.4. Symbole obok każdej operacji
opisują właściwości emisji. Znaczenia kodów są podane w Tabeli 3.5, Tabeli 3.6 i Tabeli 3.7.

Kod

Wpływ na środowisko
Powietrze
Woda

Operacja jednostkowa

A. Odbiór i przygotowanie surowców
A.1 Przyjmowanie i magazynowanie surowców
Wywietrzniki zbiorników
Silos
Przyjmowanie materiałów/transport
Sortowanie /selekcja, klasyfikacja, obłuszczanie,
A.2
usuwanie łodyg i przycinanie
A.3 Obieranie
A.4 Mycie
A.5 Rozmrażanie
B. Rozdrabnianie, mieszanie i formowanie
Cięcie, krojenie, siekanie, mielenie, rozcieranie
B.1
i prasa
Mieszanie, homogenizacja
B.2
i konszowanie
B.3 Mielenie i kruszenie
B.4 Formowanie i ekstrudowanie (B.4)
C. Techniki separacji
C.1 Ekstrakcja
C.2 Dejonizacja
C.3 Klarowanie
C.4 Odwirowywanie i sedymentacja
C.5 Filtrowanie
C.6 Separacja membranowa
C.7 Krystalizacja
Usuwanie wolnych kwasów tłuszczowych przez
C.8
neutralizację
C.9 Wybielanie
C.10 Dezodoryzacja przez użyciu strumienia pary
C.11 Odbarwianie
C.12 Destylacja
D. Technologia przetwórstwa produktu
D.1 Moczenie
D.2 Rozpuszczanie
D.3 Rozpuszczanie / alkalizacja
D.4 Fermentacja
D.5 Koagulacja
D.6 Kiełkowanie
D.7 Zasalanie/peklowanie i marynowanie
D.8 Wędzenie
D.9 Utwardzanie
D.10 Sulfitacja (siarkowanie)
D.11 Karbonacja
D.12 Karbonatyzacja
Powlekanie/rozpylanie/oblewanie/aglomeracja/h
D.13
ermetyzacja
D.14 Dojrzewanie
E. Obróbka cieplna
E.1
Topienie
E.2
Blanszowanie
E.3
Gotowanie i warzenie
E.4

Pieczenie

E.5

Prażenie

E.6

Smażenie

S1, S3
S2
S1, S2, S3

N
N
E1, E2, E3, E4, E5

Odpady
stałe
W1
N
N
W1

S1, S2

E1, E2

W1,W3

N
N
N

E1, E2
E1, E2
E1, E2

W1
W1
W1

N

E1, E2, E4

W1, W2

S1, S2, S3

E1, E2, E4, E5

W1

S2, S3
N

N
E1, E2, E5

W1, W3
W1

S1, S3
N
N
N
M
N
N

E1, E2
E1, E3, E5
E1, E2
E1, E2
E1, E2, E4
E1, E2
E1

W1, W4
W1
W1, W3
W1, W3
W1, W3
N
N

N

E1, E2, E3, E4

N

N
S1, S3
N
S1, S3, S4

N
E1, E2, E4
E1,E2
E1,E2

W1,W3
W2
W1
W1

N
N
S1, S2, S3
S1,S4
N
S3
N
S1, S3
S1
S6
S1, S4, S5,
S6, S7
S4

E1, E2
E1, E2, E6
E1,E2
E1,E2
E1, E2
N
E1, E2, E6
E1
E1, E2, E4
N

W1
N
N
W1
N
N
W1
N
W5
N

N

W3

S1
S1, S3

S1
S1
S1, S3
S1, S2, S3,
S4
S1, S2, S3,
S4, S5
S1, S3

N

N

E1, E2, E4

W1, W2

E1,E2

W1, W6

E1, E2, E4
E1, E2, E6
E1, E2, E4, E5, E6

W1, W2
W1
W1

E1, E2, E4

W1

N

W1

E1, E2, E3, E4

W1, W2

E.7
Hartowanie
E.8
Pasteryzacja, sterylizacja i UHT
F. Zagęszczanie przy pomocy ciepła
F.1
Parowanie (ciecz do cieczy)
F.2
Suszenie (cieczy do fazy stałej)
F.3
Odwadnianie (faza stała do fazy stałej)
G. Przetwórstwo przez usuwanie ciepła
G.1
Chłodzenie, schładzanie i stabilizacja na
zimno
G.2
Zamrażanie
Krioekstrakcja
Koncentracja na zimno
G.3
Suszenie przez zamrażanie/liofilizacja
H. Operacje następujące po procesie przetwórstwa
H.1
Pakowanie i rozlew
H.2
Płukanie i magazynowanie w atmosferze
ochronnej
U. Procesy związane z funkcjonowaniem zakładów
przetwórstwa
U.1
Czyszczenie i dezynfekcja
U.2
U.3
U.4
U.5
U.6

Generowanie i wykorzystanie energii
Przedmuch odmulin z kotłów
Zużycie wody
Demineralizacja roślin
Tworzenie próżni
Obniżanie temperatury
Wytwarzanie sprężonego powietrza

N
N
S1, S2
S1, S2
S1, S2

E1,E2
E1, E2

W1

E1, E2, E5
E1, E2
E1, E2

W1
W1

S4

N

N
E1
E1
E2

N
W1, W3
N
N

E1, E2
N

W1, W6
N

N
E1, E2, E3, E4, E5
S2, S4, S5,
N
S6
N
E5

N

S4, S7
N
N
N
S2
S4

N
S1
S7
N

E1, E2, E3, E5
E1
E5
N

Emisje do powietrza
Zapach
Pył
Organiczne*
CO2
NO2
SO2
NH3
Drugorzędne
Żadne

* Organiczne, czyli emisje zawierające związki organiczne w warunkach przetwarzania
i niezależne od ciśnienia pary poszczególnych komponentów emisji

Tabela 3.5: Kody stosowane do określania emisji do powietrza [1, CIAA, 2002]
Kod Emisje do wody
E1 Substancje organiczne (BZT5/ ChZT)
E2 Zawiesina ogólna
E3 Kwasy/Zasady
E4 Oleje I tłuszcze
E5 Azotany, azotyny, amoniak, fosforany
E6 Substancje rozpuszczalne
M Nieistotne
N Żadne
Tabela 3.6: Kody stosowane do określania emisji do wody [1, CIAA, 2002]
Kod
W1
W2
W3

N

M

Tabela 3.4: Wpływ operacji jednostkowych w sektorze spożywczym na środowisko
[1, CIAA, 2002]
Kod
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
M
N

N

Odpady stałe
Organiczne, np. odpady / materiały przetwórcze
Oleje/tłuszcze/smary
Nieorganiczne, np. gleba, węglan wapnia i ziemia wybielająca

N
N
W1, W3
N
N
N

W4
W5
W6
M
N

Rozpuszczalnik
Metale, np. nikiel katalizatora
Opakowania z operacji przetwórstwa, np. papier, karton lub beczki
Nieistotne
Żadne

Tabela 3.7: Kody stosowane do określania odpadów stałych [1, CIAA, 2002]

Przyjmowanie i magazynowanie surowców (A.1)

3.2.1
3.2.1.1
Woda

Główne zanieczyszczenia wody są powodowane przez wycieki. Podczas transportu stałych surowców za
pomocą wody, np. warzyw, korzeni i bulw, zarówno organiczne jak i nieorganiczne związki
rozpuszczalne (SS) są uwalniane do wody. Czyszczenie poszczególnych rur i zbiorników przyczynia
się również do zużycia wody i obciążenia ścieków. Ścieki mogą zawierać związki kwasowe i zasadowe,
oleje i tłuszcze, azotany, azotyny, amoniak i fosforan.
3.2.1.2

Emisje do powietrza

Emisje do powietrza pochodzą z otworów wentylacyjnych w procesach napełniania i/lub transportu za
pomocą powietrza. Emisje te mogą zawierać pyły, zapachy, LZO. Ich ilości są zazwyczaj niewielkie, o
lokalnym działaniu.
3.2.1.3

Odpady stałe

Niektóre odpady stałe mogą pochodzić z urządzeń służących do przyjmowania surowców i z procesów
pakowania. Mogą one być np. ponownie wykorzystane w instalacji, sprzedane jako karma dla zwierząt
lub usunięte jako odpady.

3.2.1.4

Energia

Przyjmowanie materiałów jest niemal wyłącznie napędzane elektrycznie. Duże ilości ciepła nie są
generowane. Wpływ na środowisko jest niewielki i wiąże się z konsumpcją energii elektrycznej.
3.2.1.5

Hałas

Hałas może pochodzić z ruchomych dmuchaw, które stosuje się do przeniesienia ciał stałych i cieczy z
pojazdów dostawczych do silosów i innych zbiorników.
3.2.1.6

Przypadkowe emisje

Emisje przypadkowe powstają, np. podczas rozładunku przy łączeniu lub odłączeniu przewodów i
podczas składowania jeśli zawory nie są całkowicie zamknięte lub nie są odpowiednio konserwowane.

3.2.2
Sortowanie /selekcja, klasyfikacja, obłuszczanie lub szypułkowanie,
usuwanie łodyg i przycinanie (A.2)
3.2.2.1

Woda

W sortowaniu na mokro może powstać strumień odpadów zawierający rozpuszczalne związki
organiczne i SS.
3.2.2.2

Emisje do powietrza

W czyszczeniu na sucho surowców rolnych i żywnościowych, powstają pyły. Zapach może również
stanowić problem. Ilość tych emisji jest zazwyczaj niewielka, o lokalnym działaniu.

3.2.2.3

Odpady stałe

Odrzucane lub usuwane materiały są odzyskiwane w miarę możliwości i często wykorzystywane jako
pasza dla zwierząt. Jeśli materiał nie może być użyty jest on usuwany jako odpady.
3.2.2.4

Energia

Chociaż na ogół potrzeba niewiele energii do procesu sortowania, istnieją duże różnice w zużyciu
energii elektrycznej. Na przykład, w przetwórstwie warzyw, w operacji sortowania mrożonych warzyw
zużywa się od 0 - 20 kWh / t energii elektrycznej. [32, Van Bael J., 1998]

3.2.3
3.2.3.1

Obieranie (A.3)
Woda

W większości operacji obierania, używa się strumienia wody do usuwania skórki. Generowane ścieki
wodne zawierają SS. Konwencjonalne metody obierania przy pomocy pary lub gorącej wody zużywają
duże ilości wody, do czterech razy więcej niż w procesach kaustycznych obierania, oraz generują ścieki
o wysokiej zawartości pozostałości produktu. 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. Kaustyczne metody
obierania na sucho mogą znacznie ograniczyć ilość i stężenie ścieków oraz pozwalają na gromadzenie
skórki w postaci zawiesiny, którą można wypompować. Stosowanie obierania kaustycznego może
prowadzić do wahań pH w ściekach. Niektóre produkty, np. pomidory, wymagają silnych roztworów
kaustycznych z dodatkiem środków zwilżających. Sucha metoda obierania kaustycznego z reguły ma
niższe zużycie kaustyczne niż metody mokre. W procesie obierania przy pomocy pary, większość
obranego materiału jest odprowadzana wraz z parą wodną, co powoduje gromadzenie się
skoncentrowanego strumienia odpadów. Pozostałe śladowe ilości są wypłukiwane wodą. Proces ten ma
mniejsze zużycie wody niż inne metody obierania na mokro.
3.2.3.2

Emisje do powietrza

W obieraniu z zastosowaniem płomienia, mogą wystąpić emisje pyłów i zapachów.
3.2.3.3
Odpady stałe
Skórki są często odzyskiwane i wykorzystywane jako pasza dla zwierząt, w przeciwnym wypadku są
one usuwane jako odpady. Obieranie przez ścieranie powoduje znacznie większe straty produktu niż
obieranie strumieniem pary, 25% straty w porównaniu do 8 - 15%. Powstają także znacznie większe
ilości ścieków. W obieraniu kaustycznym, straty produktu wynoszą około 17%. Kaustyczne obieranie
na sucho zmniejsza zużycie wody. W wyniku tego procesu powstają odpady w postaci skoncentrowanej
pasty kaustycznej.
3.2.3.4

Energia

Proces obierania strumieniem pary, przy użyciu płomienia lub obieranie kaustyczne wymagają
zastosowania ciepła. Pozostałe operacje obierania wykorzystują energię elektryczną.

3.2.3.5

Hałas

Emisje hałasu mogą stanowić problem.

3.2.4
3.2.4.1

Mycie (A.4) i rozmrażanie (A.5)
Woda

Wodajest wymagana, a ścieki zawierają zwykle rozpuszczone substancje organiczne, SS i sole.

3.2.4.2

Odpady stałe

Brud i resztki warzyw usunięte podczas mycia, np. buraków cukrowych i ziemniaków, są wysyłane do
rozprowadzania na gruncie lub wywożone na wysypisko śmieci.
3.2.4.3

Energia

Zużycie energii elektrycznej do mycia w dużej mierze zależy od rodzaju przetwarzanego warzywa. Na
przykład, mycie szpinaku jest energochłonne.
Podczas operacji mycia, wykorzystuje się ciepłą wodę do zwiększenia tempa i skuteczności procesu
mycia. Większość zakładów nie ogrzewa wody. Czasami pozostałości gorącej wody z procesów
blanszowania są używane do mycia [32, Van Bael J., 1998]
Energia zużywana jest w procesie rozmrażanie za pomocą gorącego powietrza.

3.2.5
3.2.5.1

Cięcie, krojenie, siekanie, mielenie, rozcieranie i prasa (B.1)
Woda

Ścieki pochodzą głównie z procesów czyszczenia urządzeń. Zwykle zawierają rozpuszczalne substancje
organiczne, takie jak małe cząstki mięsa, owoców i warzyw. W przetwórstwie mięsa, ścieki mogą
zawierać również rozpuszczalne białka, oleje i tłuszcze i inne ciała stałe, takie jak sól peklowana.
3.2.5.2

Odpady stałe

Powstające produkty uboczne zależą od surowca i procesu, np. w rozbiorze mięsa, typowe produkty
uboczne to kości, tłuszcz i skóry. Są one zwykle wykorzystywane do innych procesów produkcyjnych,
które wykraczają poza sektor spożywczy, np. produkcja mydła. Inne często występujące odpady to
obierki z owoców i warzyw.
3.2.5.3

Energia

Energia elektryczna jest stosowana w różnych urządzeniach.
3.2.5.4

Hałas

Niektóre stosowane wysoko prędkościowe, sterowane elektrycznie urządzenia mogą generować wysoki
poziom hałasu, np. piły tarczowe używane do cięcia kości, czy też kutry. Nie stanowi to zwykle
problemu, ponieważ hałas nie jest odbierany poza miejscem przetwórstwa.

3.2.6
3.2.6.1

Mieszanie, homogenizacja i emulgacja (lub konszowanie) (B.2)
Woda

Zużycie wody w tej grupie operacji jest zwykle ograniczone do czyszczenia urządzeń. Ilość zużytej
wody zależy od rodzaju urządzenia. Ścieki mogą zawierać rozpuszczalne substancje organiczne, SS,
FOG, a także azotany, azotyny, amoniak i fosforan.
3.2.6.2

Emisje do powietrza

Emisje zanieczyszczeń do powietrza mają miejsce w procesach, gdzie przetwarzane są substancje stałe i
lotne. Zapach jest wydzielany w wyniku operacji z udziałem lotnych związków organicznych. Pył
emitowany jest w operacjach z udziałem ciał stałych, np. mieszanie substancji stałych.
3.2.6.3

Odpady stałe

W operacjach przetwarzania substancji stałych, stałe odpady organiczne mogą być generowane w
momencie, kiedy urządzenie jest opróżniane dla następnej partii lub przygotowywane do czyszczenia.

Zwykle takie operacje wiążą się ze stratami. Odpady stałe mogą zawierać surowce lub produkty
uboczne. Poprzez staranne działanie i utrzymanie porządku, ilość stałych odpadów może być
zmniejszona, a uzyskane odpady mogą być ponownie wykorzystane lub sprzedawane jako pasza dla
zwierząt.
3.2.6.4

Energia

Te operacje jednostkowe wymagają zastosowania energii elektrycznej.
3.2.6.5

Hałas

Proces homogenizacji może stanowić źródło hałasu.

3.2.7
3.2.7.1

Mielenie i kruszenie (B.3)
Woda

W procesie mielenia na mokro zużywa się duże ilości wody.
3.2.7.2

Emisje do powietrza

Pył emitowany jest w operacjach z udziałem ciał stałych. LZO mogą być emitowane.
3.2.7.3

Odpady stałe

Stałe odpady organiczne mogą być generowane w momencie, kiedy urządzenie jest opróżniane dla
następnej partii lub przygotowywane do czyszczenia. Zwykle takie operacje wiążą się ze stratami.
Odpady stałe zawierają surowce lub odpady, które mogą być ponownie przetworzone lub sprzedawane
jako pasza dla zwierząt.
3.2.7.4

Energia

Mielenie wymaga znacznego nakładu energii.
3.2.7.5

Hałas

Proces mielenia może stanowić źródło hałasu.

3.2.8
3.2.8.1

Formowanie i ekstrudowanie (B.4)
Woda

Ścieki są generowane w trakcie czyszczenia urządzeń i zawierają głównie rozpuszczalne substancje
organiczne, SS oraz azotany, azotyny, amoniak i fosforan.

3.2.8.2

Emisje do powietrza

Wytłaczanie w wysokich temperaturach może powodować emisje lotnych związków organicznych i
zapachu.
3.2.8.3

Odpady stałe

Utraty produktu na początku i na końcu procesu produkcji mogą prowadzić do powstawania odpadów
stałych.
3.2.8.4

Energia

Wytłaczarki zużywają duże ilości energii elektrycznej.

3.2.9

Ekstrakcja (C.1)

3.2.9.1

Woda

Zużycie wody jest znaczące, gdy jest ona używana jako rozpuszczalnik w procesie ekstrakcji. Ponadto,
urządzenia ekstrahujące są okresowo czyszczone w celu zapewnienia wydajnych i optymalnych
warunków pracy. Częstotliwość procesów czyszczenia różni się w zależności od właściwości produktu
i rodzaju wytłaczarki. Czyszczenie prowadzi do powstawania ścieków zawierających rozpuszczalne i
nierozpuszczalne substancje organiczne i SS.
Na przykład w procesie ekstrakcji oleju z nasion roślin oleistych przy zastosowaniu heksanu, potrzebna
jest woda chłodząca w ilości od 0,2 do 14 m3 / t nasion. Ponadto, powstaje pewna ilość ścieków.
Pochodzą one głównie z heksanowej/wodnej separacji. Dane liczbowe to 0,2 do 0,5 m3 / t nasion przy
wsadzie od 0,1 do 1 kg ChZT/ t nasion. Ilość zużytej wody i zanieczyszczeń zależy od systemu
chłodzenia wodą, np. jednoprzejściowy lub recyklingowy, oraz od rodzaju roślin oleistych.
Przepustowość w tosterze tłoczenia również ma ogromny wpływ na te parametry. Zużycie wody w
procesie tłoczenia oleju jest minimalne.
3.2.9.2

Emisje do powietrza

Ekstrakcja lotnych rozpuszczalników organicznych może prowadzić do emisji LZO. Dyrektywa Rady
1999/13/WE [157, EC, 1999] zawiera przepisy dotyczące ekstrakcji nasion roślin oleistych, w tym
dopuszczalne wartości emisji LZO dla oleju roślinnego lub tłuszczu pochodzenia zwierzęcego oraz
operacji rafinowania oleju roślinnego.
Zakłady, w których przeprowadzana jest ekstrakcja, mogą byd źródłem uciążliwego zapachu, ze
względu na emisje H2S i związków organicznych. Podczas ekstrakcji przy pomocy wody, para wodna
zawierająca niestężone LZO może być uwalniana do powietrza.
Odpady stałe

3.2.9.3

Odpady stałe mogą być ponownie wykorzystane jako produkty lub współprodukty, lub mogą zostać
usunięte. Na przykład, po usunięciu wody, zużyte ziarna kawy mogą być spalane jako paliwo w kotłach
parowych lub wykorzystane jako surowiec do dalszego przetwarzania. Odpady stałe mogą zawierać
rozpuszczalniki.
3.2.9.4

Energia

Wykorzystuje się energię elektryczną i parę; poziom zużycia zależy od rodzaju zastosowania. Na
przykład, zużycie energii wynosi 170 - 390 kWh pary (600 do 1400 MJ) i 30 - 60 kWhe / t nasion (100
do 200 MJ). Zużycie energii zależy głównie od rodzaju nasion i rodzaju układu chłodzenia.
Hałas

3.2.9.5

Możliwe źródła hałasu to chłodnie kominowe, wentylatory i zawory bezpieczeństwa kotłów parowych.

3.2.10
3.2.10.1

Dejonizacja (C.2)
Woda

Przy regeneracji kolumn jonowymiennych powstaje woda zawierająca chemikalia stosowane do
regeneracji, zwykle kwasy, zasady lub solankę; jony usunięte z produktu, minerały i zanieczyszczenia
pochodzące z kolumn. W ściekach występują wahania pH. Regeneracja rozpoczyna się od płukania

kolumn jonowymiennych wodą. Ścieki zawierają rozpuszczalne substancje organiczne i pozostałości
produktu. W zależności od ich rozcieńczenia, mogą być powtórnie przetworzone.
3.2.10.2

Odpady stałe

Jedynym odpadem stałym jest żywica jonowymienna w końcowym etapie swojej przydatności. Okres
przydatności może się różnić od 6 miesięcy do 10 lat w zależności od operacji i produktów, a także od
rodzaju użytej żywicy jonowymiennej.

3.2.11
3.2.11.1

Klarowanie (C.3)
Woda

Wytwarzane ścieki zawierają rozpuszczalne substancje organiczne i SS.
3.2.11.2

Odpady stałe

Wytwarzane odpady stałe zawierają substancje organiczne i nieorganiczne.

3.2.12
3.2.12.1

Odwirowywanie i sedymentacja (C.4)
Woda

Woda jest wykorzystywana okresowo do celów czyszczenia urządzeń do separacji. Częstotliwość
procesów czyszczenia i ilość zużytej wody różni się w zależności od produktu i rodzaju urządzeń.
Czasami woda może być ponownie przetworzona. W procesach czyszczenia urządzeń powstają ścieki.
Występują one również w postaci odpadów oddzielonych w procesach przetwórczych, które zawierają
rozpuszczone substancje organiczne i SS.
3.2.12.2

Odpady stałe

Osady z separatorów wirówkowych mogą być czasami ponownie wykorzystane w procesie lub są
usuwane. Osady te zawierają materiały organiczne i nieorganiczne.
3.2.12.3

Energia

Procesy wirowania wymagają nakładów dużej ilości energii. W procesie sedymentacji, energia
elektryczna jest wymagana do operacji pompowania.
3.2.12.4

Hałas

Wirówki mogą generować stosunkowo wysoki poziom hałasu w pobliżu maszyn, a zatem powinno się
zachować odpowiednie środki kontroli.

3.2.13
3.2.13.1

Filtracja (C.5)
Woda

W zależności od celu filtracji, w procesie tym powstają ścieki zawierające rozpuszczone substancje
organiczne, zawiesiny, oleje i tłuszcze.
3.2.13.2

Emisje do powietrza

Wylot powietrza z pompy próżniowej podczas filtracji próżniowej może zawierać pył. Emisje te są
niewielkie.
3.2.13.3

Odpady stałe

W filtrach osadzają się pozostałości, które wymagają zastosowania odpowiedniej metody odzysku lub

unieszkodliwiania, np. ziemią wybielającą w rafinacji olejów jadalnych lub ziemią okrzemkową w
browarach.
3.2.13.4

Energia

Pompowanie wymaga nakładów energii elektrycznej.

3.2.14
3.2.14.1

Separacja membranowa (C.6)
Woda

Woda jest wykorzystywana okresowo do celów czyszczenia urządzeń do separacji. Częstotliwość
procesów czyszczenia i ilość zużytej wody różni się w zależności od produktu i rodzaju urządzeń. W
procesach mycia powstają ścieki. Występują one również w postaci odpadów oddzielonych w procesach
przetwórczych, które zawierają rozpuszczone substancje organiczne i zawiesiny.
3.2.14.2

Energia

Separacja membranowa jest procesem przeprowadzanym pod ciśnieniem, a więc wymagana jest energia
elektryczna. W elektrodializie, energia elektryczna pozwala na transport jonów.

3.2.15
3.2.15.1

Krystalizacja (C.7)
Woda

W operacjach krystalizacji, woda jest wykorzystywana do chłodzenia i zwykle recyrkuluje. W
zależności od potrzeb chłodzenia, woda jest ponownie kierowana przez chłodzące jednostki, chłodnie
kominowe lub baseny studzenia. Po usunięciu kryształów, wytworzone ścieki zawierają rozpuszczalne
substancje organiczne.
3.2.15.2

Odpady stałe

W procesach rafineryjnych, stosuje się węgiel aktywny w zależności od potrzeby. Zużyty węgiel
aktywny jest poddawany regeneracji lub usuwany jako odpad.
3.2.15.3

Energia

Energia elektryczna jest niezbędna do zasilania pomp i napędów. Energia jest potrzebna w układach
chłodzenia.

Usuwanie wolnych kwasów tłuszczowych przez neutralizację

3.2.16
(C. 8)
3.2.16.1

Woda

Proces neutralizacji wymaga chłodzenia wodą. Ścieki generowane w wyniku łącznej neutralizacji i
podziału osadów mydła (soap-stock) mają temperaturę około 100° C, wysoki poziom kwasowości i
zawierają sole siarczanu sodu lub chlorek sodu i fosforan sodu w wysokich stężeniach. Jeśli stosowany
jest kwas cytrynowy, zwiększa on wysokość BZT ścieków. Odprowadzanie ścieków o wysokich
stężeniach siarczanów (> 2000 mg / l) w miejskich OŚ może powodować korozję betonu. Poziomy
fosforu mogą być wysokie. Ścieki mogą również zawierać oleje i tłuszcze.
3.2.16.2

Emisje do powietrza

Proces zakwaszania osadów mydła może być źródłem uciążliwego zapachu.
3.2.16.3

Odpady stałe

Kwasy tłuszczowe są uważane za produkt uboczny. W procesie neutralizacji ścieków wytwarzane są
duże ilości osadów. Spowodowane jest to obecnością fosforanów i / lub siarczanów. Ścieki mogą
zawierać wysokie stężenia soli.
3.2.16.4

Energia

Wytwarzanie pary, jako główne źródło energii do procesów neutralizacji i podziału osadów mydła,
pochłania znaczne ilości energii.

3.2.17
3.2.17.1

Wybielanie (C.9)
Emisje do powietrza

Mogą wystąpić emisje zapachu.
3.2.17.2

Odpady stałe

Odpady stałe z procesów wybielania to zużyta ziemia. Ze względu na wysoką zawartość oleju, istnieje
ryzyko samozapłonu. Zużyta ziemia z procesów rafinacji oleju może być dodana w postaci
rozdrobnionej do pozostałości, aby powstał produkt uboczny. Zużyta ziemia wykorzystywana do
wybielania utwardzonych olejów może być także dodana do pozostałości, o ile nie zawiera niklu lub
węgla aktywnego. W przeciwnym razie, jest wykorzystywana jako źródło energii ze względu na wysoką
wartość opałową, np. w produkcji betonu lub biogazu.
3.2.17.3

Energia

Do wydobycia oleju ze zużytej ziemi wybielającej potrzebna jest para. Olej i zużyta ziemia wybielająca
są ogrzewane parą podczas procesu wybielania.

Dezodoryzacja przy użyciu strumienia pary (C.10)

3.2.18
3.2.18.1

Woda

Woda stosowana jest do chłodzenia kondensatorów. Woda z kondensatorów barometrycznych może być
zanieczyszczona.
W kondensatorze barometrycznym jednoprzejściowym, nakład ciepła na
powierzchnię wody jest równy ilości wykorzystanej pary w układzie próżniowym. Ścieki zawierają
rozpuszczalne substancje organiczne, zawiesiny, oleje i tłuszcze.
3.2.18.2

Emisje do powietrza

Pompy próżniowe uwalniają związki organiczne, które mogą wydalać uciążliwy zapach.
3.2.18.3

Odpady stałe

W tym procesie powstają kwasy tłuszczowe oraz destylaty. Są one w większości przypadków
traktowane jako produkty uboczne.
3.2.18.4

Energia

Dla tej techniki przetwarzania, potrzebny jest nakład energii elektrycznej oraz w postaci pary. Zużycie
energii elektrycznej waha się od 17 - 42 kWh / t produktu (60 - 150 MJ / t), a zużycie pary od 115 - 310
kWh / t produktu (420 -1120 MJ / t).
3.2.18.5

Hałas

Źródłem hałasu mogą być wentylatory chłodni kominowych.

3.2.19
3.2.19.1

Odbarwianie (C.11)
Woda

Podczas rozruchu i wyłączenia instalacji, niewielkie objętości wodnego produktu mogą być uwolnione.
Zawierają one niewielkie ilości ciał stałych. W niektórych przypadkach, uwolniony materiał jest
ponownie użyty w procesie. Koncentracja tego materiału nie zawsze jest korzystna. Wówczas

wprowadzany jest on do ścieków. Ścieki te mogą zawierać rozpuszczone substancje organiczne i
substancje stałe oraz zawiesiny.
3.2.19.2

Odpady stałe

W procesie odbarwiania powstają pozostałości filtracyjne zawierające materiał aktywny, wszelkie
pomocnicze substancje filtracyjne i resztki produktu. Odpady stałe są dostarczane na wysypisko śmieci,
rozprowadzane na gruncie lub są kompostowane, w zależności od ich właściwości. W zależności od
rodzaju procesu / produktu, odpady stałe mogą być również wykorzystywane jako pasza dla zwierząt.
3.2.19.3

Energia

Ciepło, zastosowane do ogrzewania produktu w celu zapewnienia optymalnych warunków dla
przeprowadzenia operacji, odzyskiwane jest przez tradycyjne systemy odzysku ciepła. Regeneracja
węgla aktywnego polega na suszeniu w podwyższonej temperaturze w warunkach beztlenowych. Jest to
głównie wykonywane poza miejscem produkcji przez wyspecjalizowane firmy.

3.2.20
3.2.20.1

Destylacja (C.12)
Woda

Pozostałości cieczy, takie jak wywar, palone piwo ale, zużyty osad lub zacier odfermentowany, są
spuszczane z dna destylatora. Ścieki zawierają zawiesiny i bardzo wysokie poziomy BZT. Przy
zastosowaniu systemów odzysku, część wywaru może być ponownie użyta.
3.2.20.2

Emisje do powietrza

Emisje do powietrza obejmują pył, LZO i zapach. Mogą jednak wystąpić pewne niestężone emisje
związków lotnych, głównie dwutlenku węgla i etanolu, z destylatorów kolumnowych. Nie dotyczy to
destylatorów kotłowych.
3.2.20.3

Odpady stałe

Skoncentrowany lub suchy wywar może być wykorzystywany jako pasza dla zwierząt, jako surowiec w
produkcji cukrowniczej i zbożowej, lub też rozprowadzony na gruncie czy usunięty jako odpad. Odpady
stałe są wykorzystywane również do produkcji metanu, czyli gazu stosowanego do generowania energii.
Poprawia to bilans energetyczny w procesie destylacji.
3.2.20.4

Energia

Destylator kolumnowy ogrzewany jest parą. Dla ogrzania destylatorów kotłowych, potrzebne jest od 12
do 13 kWh na litr czystego alkoholu.
3.2.20.5

Hałas

Niektóre z urządzeń produkcyjnych mogą emitować wysoki poziom hałasu, np. w procesach stężania
wywaru lub odwadniania alkoholu przez molekularne sito adsorpcji.

3.2.21
3.2.21.1

Namaczanie (D.1)
Woda

W procesie namaczania potrzebna jest woda. W związku z tym, generowane są ścieki zawierające
rozpuszczone substancje organiczne i zawiesiny.
3.2.21.2

Odpady stałe

Powstały brud jest zazwyczaj usuwany w trakcie namaczania. Wytwarzane są również organiczne
odpady stałe.

3.2.22
3.2.22.1

Rozpuszczanie (D.2)
Woda

Ścieki są generowane podczas czyszczenia. Ścieki mogą zawierać pozostałości produktu, np. proszek i
olej z płukania, co prowadzi do gromadzenia się w ściekach rozpuszczonych substancji organicznych i
stałych oraz zawiesin.
3.2.22.2

Emisje do powietrza

Emisje pyłów mogą wystąpić podczas opróżniania worka. Emisje te są zwykle niewielkie i na ogół
pozostają wewnątrz budynków.
3.2.22.3

Energia

W trakcie procesu rozpuszczania wykorzystuje się parę wodną i energię elektryczną.

3.2.23

Rozpuszczanie/alkalizacja (D.3)

3.2.23.1

Woda

Ścieki generowane są w procesie czyszczenia urządzeń. Zawierają one rozpuszczalne substancje
organiczne, zawiesiny, oleje i tłuszcze.
3.2.23.2

Emisje do powietrza

Emisje do powietrza najczęściej składają się z pary wodnej o niskim stężeniu pyłów i LZO. Zapach
może również stanowić problem.
3.2.23.3

Energia

Przykład typowego zapotrzebowania na energię w przeliczeniu na tonę kakao przedstawiono w Tabeli
3.8.

Faza ciekła
Alkalizacja ziaren

Energia
elektryczna
35 –(kJ/kg)
70
35 – 550

Energia
elektryczna
(kWh/kg)
0.010
– 0.019
0.010 – 0.153

Para
(kg/t)
300 – 500
700 – 1000

Para
(kWh/t)
233 – 389
548 – 778

Tabela 3.8: Typowe zapotrzebowanie energii na tonę kakao
[1, CIAA, 2002]

3.2.24
3.2.24.1

Fermentacja (D.4)
Woda

Woda używana jest do chłodzenia zbiorników fermentacji. Najczęściej stosuje się wodę chłodzącą z
chłodni kominowych lub jednoprzejściowych układów chłodzenia. Ścieki pochodzą głównie z procesów
czyszczenia urządzeń i zbiorników. Ścieki zawierają surowce i pozostałości fermentowanego produktu.
Drożdże, jako produkt organiczny, mają dużą zawartość ChZT i SS. Wraz z fazą ciekłą, są głównym
czynnikiem wpływającym na zawartość ChZT w ściekach.
3.2.24.2

Emisje do powietrza

Alkohol i CO2, który jest naturalnym produktem fermentacji alkoholowej, są emitowane do powietrza.
W kontrolowanych procesach fermentacyjnych, powszechnie stosowaną praktyką jest uwalnianie tych
emisji do powietrza, chociaż odzysk i ponowne ich wykorzystanie może mieć również miejsce. Zapach
może również stanowić problem.
3.2.24.3
Odpady stałe
Drożdże browarnicze są produktem ubocznym, wtórnie wykorzystywanym jako żywność lub pasza dla
zwierząt.
3.2.24.4

Energia

Energia elektryczna jest potrzebna w układach chłodzenia.

3.2.25
3.2.25.1

Koagulacja (D.5)
Woda

Woda jest niezbędna do mycia masy serowej. Ścieki generowane są w procesie czyszczenia urządzeń.
Zawierają one rozpuszczone substancje organiczne oraz zawiesiny.
3.2.25.2

Energia

Para jest potrzebna do obróbki cieplnej, a energia elektryczna jest niezbędna do chłodzenia.

Kiełkowanie (D.6)

3.2.26
3.2.26.1

Woda

Woda jest niezbędna do nawilżania powietrza.
3.2.26.2

Emisje do powietrza

Powietrze z procesu kiełkowania zawiera parę wodną i niewielkie ilości LOZ, które mogą emitować
zapach.
3.2.26.3

Energia

Energia jest potrzebna do kondycjonowania i cyrkulacji powietrza.

3.2.27
3.2.27.1

Zasalanie/peklowanie i marynowanie (D.7)
Woda

Solanka, usuwana po użyciu lub jej nadmiar z procesów zanurzenia w łaźniach, jest odprowadzana jako
ścieki. Ilość odprowadzanych ścieków zależy od metody zasalania lub peklowania. Ścieki zawierają sól,
sól peklowaną i inne składniki, a także składniki rozpuszczalne produktu, takie jak białka, które są
wydzielane z produktu podczas kąpieli solankowych. Czyszczenie pomieszczeń i urządzeń również
generuje ścieki. Zawierają one pozostałości substancji peklujących, pozostałości produktu,
rozpuszczone substancje organiczne i stałe oraz zawiesiny.

Wędzenie (D.8)

3.2.28
3.2.28.1

Woda

Ścieki wytwarzane podczas czyszczenia zawierają rozpuszczalne substancje organiczne, pozostałości
składników chemicznych z oparów i fazy ciekłej dymu, jak również środki czyszczące.
3.2.28.2

Emisje do powietrza

W procesach wędzenia i suszenia generowane są intensywne zapachy. Emisje zapachów są znacznie
wyższe w etapie wędzenia niż w etapie suszenia. Uwalniany dym zawiera lotne związki organiczne.
Niektóre instalacje usuwają zapachy z dymu przed jego emisją do powietrza.
3.2.28.3

Odpady stałe

Popiół z drewna.
3.2.28.4
Energia
Energia jest potrzebna do produkcji dymu, operacji ogrzewania i suszenia.

3.2.29
3.2.29.1

Utwardzanie (D.9)
Woda

Woda jest wykorzystywana do celów chłodzenia, ponieważ temperatura produktu końcowego nie może

być wyższa niż 100° C. Para, pochodząca z wody demineralizowanej, niezbędna jest do ogrzewania
autoklawów i reaktorów. Woda jest również potrzebna do czyszczenia urządzeń. Zużycie wody pitnej
lub demineralizowanej na tonę produktu wynosi od 0,8 do 2 m³. Zależy to od rodzaju systemu
chłodzenia. Zużycie wody chłodzącej wynosi od 2 do 5 m³ / t produktu [109, CIAA-Fediol, 2002].
Woda z tych operacji może zawierać śladowe ilości niklu, które się w niej gromadzą, tym samym
doprowadzając do skażenia osadów w oczyszczalniach ścieków. Ścieki zawierają rozpuszczalne
substancje organiczne, zawiesiny, oleje i tłuszcze.
3.2.29.2

Emisje do powietrza

Emisje wodoru, np. w przypadku awarii instalacji, wiążą się z ryzykiem wybuchu i zagrożeniem
pożarowym.
3.2.29.3

Odpady stałe

Odpady stałe zawierają zużyty nikiel, który wyspecjalizowane przedsiębiorstwa poddają recyklingowi.
3.2.29.4

Energia

Dostarczana jest energia elektryczna lub w postaci pary. Całkowite zużycie energii waha się
od 110 do 280 kWh / t produktu (400 i 1000 MJ / t).
3.2.29.5

Hałas

Źródłem hałasu mogą być chłodnie kominowe, sprężarki lub instalacje próżniowe.

3.2.30
3.2.30.1

Sulfitacja (siarkowanie) (D.10)
Emisje do powietrza

Dwutlenek siarki (SO2) stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, ale jest łatwo absorbowany przez
przetwarzaną ciecz, np. wino, a rzeczywiste jego emisje są bardzo niskie.

3.2.31
3.2.31.1

Karbonacja (D.11)
Emisje do powietrza

Nadmiar CO2 jest odprowadzany do atmosfery. Przy zastosowaniu pieca wapienniczego, CO nie jest
emitowany. Spowodowane jest to niepełnym procesem spalania w piecu. Występują również produkty
spalania, takie jak SO2 i NOx. Są one odprowadzane do powietrza wraz z niewielką ilością pyłu.
Hydrator wapna, w połączeniu z działaniem pieca, emituje również niewielkie ilości pyłu. Piec jest
wyposażony w zawór nadciśnieniowy. Spaliny z pieca są oczyszczane, zanim zostaną wprowadzane do
procesu. Spaliny i opary ze zbiorników karbonacyjnych zawierają NH3, CO oraz inne związki
wydzielające uciążliwy zapach.
3.2.31.2

Odpady stałe

Wszelkie osady z procesu karbonacji są oddzielane od soku cukrowego. Czasami rozprowadza się je na
gruncie. Pozostałości z produkcji wapna i procesu hydratacji są wysyłane na wysypisko śmieci lub
wykorzystuje się je np. jako składnik nawierzchni lub fundamentów dróg.
3.2.31.3

Hałas

Jeśli używany jest piec wapienniczy, załadowywanie wapna i koksu może powodować hałas poza
miejscem produkcji.

3.2.32

Karbonizacja (D.12)

3.2.32.1

Emisje do powietrza

Istnieje ryzyko przypadkowych emisji.
3.2.32.2

Energia

Energia jest potrzebna do obsługi wymienników ciepła i chłodnic.

3.2.33
3.2.33.1

Powlekanie/rozpylanie/oblewanie/aglomeracja/hermetyzacja (D.13)
Woda

Ścieki generowane są w procesie czyszczenia urządzeń. Zawierają one pozostałości produktu,
rozpuszczone substancje organiczne, zawiesiny oraz oleje i tłuszcze.
3.2.33.2

Emisje do powietrza

Wydzielany jest zapach.
3.2.33.3

Odpady stałe

Wytwarzane odpady stałe zawierają substancje organiczne i nieorganiczne.

3.2.34
3.2.34.1

Dojrzewanie (D.14)
Woda

Ścieki wytwarzane podczas czyszczenia zawierają rozpuszczalne substancje organiczne oraz zawiesiny.
3.2.34.2

Emisje do powietrza

Emisje do powietrza obejmują LZO i zapach.
3.2.34.3

Odpady stałe

Wytwarzane odpady stałe zawierają substancje organiczne. Odpady powstają także w operacjach
pakowania.

3.2.35
3.2.35.1

Topienie (E.1)
Woda

Ścieki są generowane podczas czyszczenia. Ścieki zawierają zwykle wysokie poziomy BZT. Zawiesiny,
oleje i tłuszcze mogą również występować.
3.2.35.2

Emisje do powietrza

Emisje zapachu mogą wystąpić podczas topienia na sucho, np. pozostałości mięsa.
3.2.35.3

Odpady stałe

W niektórych procesach topienia, osadza się faza stała. Traktowana jest jako produkt uboczny.
3.2.35.4

Energia

W procesie topienia, para jest głównym składnikiem energetycznym.

3.2.36
3.2.36.1

Blanszowanie (E.2)
Woda

Wymywanie cukrów, skrobi i innych rozpuszczalnych związków organicznych z surowych owoców lub
warzyw do wody blanszującej generuje wysokie poziomy BZT, zawiesiny i substancji rozpuszczonych.
Woda blanszująca jest zwykle ponownie wykorzystana, a więc ilość ścieków z blanszowania jest
stosunkowo niewielka. Jednak prowadzi to do gromadzenia się zanieczyszczeń w ściekach.
3.2.36.2

Emisje do powietrza

Opary lub para wodna mogą być odprowadzane do atmosfery. W zależności od blanszowanego
surowca, wydmuchiwane powietrze może zawierać niski poziomy LZO, które mogą generować niskie
poziomy zapachu.
3.2.36.3

Odpady stałe

Niektóre stałe substancje organiczne mogą kumulować się w dolnej części blanszownika. Usuwane są
one okresowo.
3.2.36.4

Energia

Energia jest wykorzystywana do ogrzewania wody blanszującej.

3.2.37
3.2.37.1

Gotowanie i warzenie (E.3)
Woda

Ścieki są generowane podczas przetwarzania i oczyszczania. Zawierają one pozostałości produktu.
Ścieki mogą również zawierać rozpuszczone substancje organiczne i stałe, zawiesiny, oleje i tłuszcze
oraz azotany, azotyny, amoniak i fosforan.
3.2.37.2

Emisje do powietrza

Emisje do powietrza obejmują LZO i zapach.
3.2.37.3

Odpady stałe

Ścieki zawierające substancje organiczne, oleje i tłuszcze mogą powstawać w procesach czyszczenia
urządzeń do gotowania.
3.2.37.4

Energia

Procesy gotowania i warzenia wykorzystują energię do ogrzewania, np. do produkcji pary.

3.2.38
3.2.38.1

Pieczenie (E.4)
Woda

Wytwarzane ścieki zawierają rozpuszczalne substancje organiczne, zawiesiny, oleje i tłuszcze.
3.2.38.2

Emisje do powietrza

Podczas pieczenia, LZO, zapach i CO2 są emitowane do powietrza wraz z parą wodną. Przykładowa
piekarnia o wydajności 340 ton/dzień generuje emisje do powietrza z pieców, które zawierają etanol o
stężeniu około 1 g/Nm3. Proponowany przez Wielką Brytanię benchmark dla rocznych średnich emisji
etanolu wynosi 0,0192 g/Nm3, a godzinny średni punkt odniesienia wynosi 0,576 g/Nm3 [102, Wielka
Brytania, 2002].
3.2.38.3

Odpady stałe

Wytwarzane odpady stałe zawierają substancje organiczne. Niektóre pozostałości mogą wynikać z
operacji czyszczenia na sucho.
3.2.38.4
Energia
Piece są ogrzewane przy użyciu energii elektrycznej lub paliwa w postaci gazu ziemnego lub ropy
naftowej. W piecach na podczerwień stosowane są specjalne palniki. Zużycie energii w operacji
pieczenia zazwyczaj waha się od 0,125 - 0,167 kWh / kg produktu (450 - 600 kJ / kg).

Prażenie (E.5)

3.2.39
3.2.39.1

Woda

Małe ilości wody są wykorzystywane do operacji chłodzenia, np. kawy palonej, zbóż i cykorii. Woda
częściowo odparowuje i jest emitowana do powietrza, a częściowo pochłaniana jest przez produkt, np.
kawę.
3.2.39.2

Emisje do powietrza

Odpady z prażalników i chłodnic zawierają związki zapachowe, CO2, NO2 oraz LZO. Stężenie LZO
generujących zapach jest wyższe dla prażalników niż dla chłodnic. Poziomy LZO są wyższe, jeżeli
produkt jest poddawany intensywnemu procesowi prażenia, np. gdy temperatura produktu w końcowym
etapie prażenia jest wyższa. Różnica w emisjach między lekko a intensywnie prażonym, tj. bardzo
ciemnym, produktem może osiągnąć wartość 10 czynnika. W prażalnikach działających okresowo,
najwyższe stężenia są emitowane tuż przed zakończeniem procesu prażenia. W prażalnikach ciągłych,
emisje są również ciągłe. Bezwzględny poziom LZO zależy od temperatury produktu na końcu procesu
prażenia; ilości powietrza używanego do prażenia, które ma działanie rozcieńczające; od samego
produktu i czasu prażenia. Emisje substancji organicznych i organiczne straty prażenia wynikają z
rozkładu lub reakcji chemicznych z udziałem, np. kwasu chlorogenowego, kwasu cytrynowego, kwasu
szczawiowego, surowego białka i trigonellin. Związki azotu, np. aminy i związki siarkowe, np.
merkaptany, znacząco wpływają na emisję zapachów przez instalacje prażenia kawy. W gazie surowym,
zmierzona została zawartość nawaniacza, która wynosi do 300000 OU/Nm3. Całkowite stężenie OWO
wynosi do 10000 mg / Nm³. Amoniak, tlenki azotu, dwutlenek węgla i tlenek węgla są produkowane.
Emisje pyłów mogą stanowić problem.
3.2.39.3

Odpady stałe

Odpady stałe zawierają np. skórki ziaren kawy. Dla kawy, wartości stałych odpadów wahają się między
0,1 a 1,5% ilości zielonej kawy.
3.2.39.4

Energia

Rzeczywiste zużycie energii zależy od rodzaju używanego prażalnika, a także od układu systemu gazów
spalinowych.

Smażenie (E.6)

3.2.40
3.2.40.1

Woda

Ścieki generowane są w procesie czyszczenia urządzeń. Zawierają one oleje i tłuszcze w postaci
wolnych i emulgowanych tłuszczy, a także inne pozostałości produktu. Ścieki zawierają również
zawiesiny, rozpuszczone substancje organiczne i roztwory kwasowe i zasadowe.
3.2.40.2

Emisje do powietrza

Powietrze z nad smażalnicy jest wydzielane, aby zapobiec emisjom w środowisku pracy.
Wydmuchiwane powietrze może zawierać LZO, takie jak rozłożone składniki oleju jadalnego. Zapach
może być również wydzielany razem z wydmuchiwanym powietrzem.
3.2.40.3

Odpady stałe

Olej, który nie może być już więcej użyty, należy usunąć. Odpady stałe mogą zawierać substancje
nieorganiczne.
3.2.40.4

Energia

Smażalnice są zazwyczaj ogrzewane olejem lub parą.

3.2.41
3.2.41.1

Hartowanie (lub temperowanie) (E.7)
Woda

Woda jest wykorzystywana w systemie recyrkulacji wody chłodzącej. Ścieki zawierają rozpuszczalne
substancje organiczne oraz zawiesiny.
3.2.41.2

Energia

Energia elektryczna jest niezbędna do zasilania pomp, napędów i systemów chłodzenia.

3.2.42
3.2.42.1

Pasteryzacja, sterylizacja i UHT (E.8)
Woda

Woda lub inne środki chłodzące są niezbędne do operacji chłodzenia po obróbce cieplnej. Chłodzenie
po obróbce UHT może być przeprowadzone w dwóch etapach, tj. po pierwsze, chłodzenie bez
kondensacji pary do osiągnięcia ciśnienia atmosferycznego w zbiornikach, a następnie chłodzenie wodą.
W przypadku aseptycznego lub gorącego napełniania, straty produkt to zarówno organiczne jak i
nieorganiczne osady z powierzchni wymiany ciepła. Są one później odprowadzane do ścieków podczas
czyszczenia urządzenia. W przypadku obróbki cieplnej, po operacji puszkowania lub butelkowania,
chlorowana zimna woda jest wymagana. Prowadzi to do powstawania ścieków zawierających
rozpuszczone substancje organiczne i zawiesiny.
3.2.42.2

Energia

Nakłady energii, zazwyczaj w postaci pary lub gorącej wody, są potrzebne do obróbki cieplnej. Po
obróbce cieplnej, energię można odzyskać w wyniku wymiany ciepła w operacjach odzysku. Do
końcowego etapu chłodzenia wymagany jest środek chłodzący. Chłodzenie odbywa się w systemie
jednoprzejściowym, gdzie woda ochładzana jest w chłodni kominowej lub przy pomocy systemów
recyrkulacji wody chłodzącej. Ostatni proces jest mechanicznym procesem chłodzenia, więc energia jest
zużywana.

3.2.43
3.2.43.1

Parowanie (ciecz do cieczy) (F.1)
Woda

Usuwanie osadów w czasie czyszczenia oraz straty produktu podczas rozruchu i zamknięcia instalacji
przyczyniają się do powstawania organicznych i nieorganicznych substancji w ściekach. Podczas
parowania, kondensaty z produktu są produkowane. W zależności od ich zawartości, organiczne,
nieorganiczne lub zawiesiny, kondensaty te mogą być ponownie wykorzystane w procesie lub są
przetwarzane w oczyszczalniach ścieków. Końcowe opary są kondensowane w otwartych lub
zamkniętych kondensatorach przy użyciu wody chłodzącej. Ścieki zawierają rozpuszczalne substancje
organiczne i nieorganiczne oraz zawiesiny.
3.2.43.2

Emisje do powietrza

Czasami niestężone gazy są odprowadzane do powietrza w celu zapewnienia skutecznej wymiany
ciepła. Rodzaj uwalnianych gazów ma wpływ na środowisko. Pył i zapach mogą stanowić problem.
3.2.43.3

Energia

Nakład pary w jednostopniowych parownikach waha się od 1,1 do 1,2 ton pary na tonę odparowanej

wody. Zapotrzebowanie na energię może zostać ograniczone przy zastosowaniu parowników
wielostopniowych. Przy zastosowaniu dwu- lub trój-stopniowych parowników, nakład pary obniża się
odpowiednio do 0,6 - 0,7 i 0,4 ton pary na tonę odparowanej wody. Zużycie pary można ograniczyć
przez zastosowanie mechanicznej lub termicznej rekompresji pary (zob. Punkt 4.2.9.2.1 i 4.2.9.2.2).
Czasami wykorzystuje się gazy spalinowe do odzyskiwania energii z innych procesów, takich jak
suszenie (zob. Punkt 3.2.44 ).
3.2.43.4

Hałas

Hałas jest często generowany w procesach parowania, w szczególności przez termiczne sprężarki,
sprężarki mechaniczne, wyrzutniki pary i wysokie prędkości cieczy w rurociągu. Można temu zapobiec
przez zastosowanie odpowiedniej izolacji akustycznej. Hałas generowany jest także w pompach w
wyniku kawitacji.

Suszenie (cieczy do fazy stałej) (F.2)

3.2.44
3.2.44.1

Woda

Zużycie wody jest zwykle ograniczone do czyszczenia urządzeń. Ilość zużytej wody zależy od rodzaju
urządzenia. Czyszczenie prowadzi do powstawania ścieków zawierających rozpuszczalne substancje
organiczne i zawiesiny. Przy zastosowaniu płuczek powietrza, strumień ścieków zawiera substancje
organiczne, takie jak drobnoziarnisty pył.
3.2.44.2

Emisje do powietrza

W suszeniu gorącym powietrzem powstaje gaz lub para, które są uwalniane do powietrza. Gaz lub para
mogą zawierać pyły oraz LZO, które pochodzą z produktu. Prowadzi to do wydzielenia się zapachu,
który należy poddać obróbce przed uwolnieniem. Jeżeli suszenie odbywa się bezpośrednio za pomocą
gazu lub palnika paliwowego, gazy spalinowe mogą zawierać CO2, CO, SO2, NOx, w zależności od
źródła ciepła i rodzaju palnika. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności muszą być przestrzegane,
szczególnie gdy suszy się bardzo wrażliwe produkty.
3.2.44.3

Odpady stałe

Stałe odpady mogą być generowane w momencie, kiedy urządzenie jest opróżniane dla następnej partii
lub przygotowywane do czyszczenia. Odpady stałe mogą zawierać surowce, pozostałości produktu i
pyły, które zostały odzyskane z wydmuchiwanego powietrza. Odpady stałe lub pyły mogą być
ponownie przetworzone lub sprzedawane jako pasza dla zwierząt.
3.2.44.4

Energia

Do odparowania wody potrzebne jest 0,611 kWh / kg (2,2 MJ / kg) energii. W praktyce, ze względu na
straty energii w procesie, zużycie energii na odparowanie wody waha się od 0,694 - 0,972 kWh / kg (2,5
do 3,5 MJ / kg).
3.2.44.5

Hałas

Źródłem hałasu mogą być wloty i wyloty powietrza w suszarkach. Jeśli stosuje się przegrody do
ograniczenia hałasu w punktach wylotowych, muszą być one okresowo sprawdzane, aby skutecznie
działały.

Odwadnianie (faza stała do fazy stałej) (F.3)

3.2.45
3.2.45.1

Woda

Czyszczenie prowadzi do powstawania ścieków zawierających rozpuszczone substancje organiczne i
zawiesiny. Piece do suszenia słodu są czyszczone do sucha.

3.2.45.2

Emisje do powietrza

W operacji odwadniania gorącym powietrzem, uwalniane powietrze zawiera parę wodną, LZO oraz
pyły. Jeżeli odwadnianie odbywa się za pomocą palników z bezpośrednim grzaniem, gazy spalinowe
mogą zawierać CO2, CO, SO2, NOx, w zależności od źródła ciepła i rodzaju palnika. W zależności od
rodzaju surowca lub produktu, wydzielane pyły mogą być kleiste i wilgotne, np. mączka z
przetworzonych nasion. Suchy pył może być filtrowany, a mokry można odzyskać za pomocą
cyklonów. Zapach może również stanowić problem.
3.2.45.3

Odpady stałe

Stałe odpady organiczne mogą być generowane w momencie, kiedy urządzenie jest opróżniane dla
następnej partii lub przygotowywane do czyszczenia. Odpady stałe mogą zawierać surowce,
pozostałości produktu i pyły. Odpady stałe lub pyły mogą być ponownie przetworzone lub sprzedawane
jako pasza dla zwierząt.
3.2.45.4

Energia

Do odparowania wody potrzebne jest 0,611 kWh / kg (2,2 MJ / kg) energii. Jednak w praktyce, wartości
te zależą od rodzaju stosowanych suszarek i mogą wynosić od 0,556 - 1,08 kWh / kg (2,0 - 3,9 MJ / kg).
Suszarki parowe wielostopniowe nie wymagają dużych nakładów energii (parowanie wielostopniowe).
Gazy spalinowe z procesów spalania w elektrociepłowniach (CHP) są czasami wykorzystywane do
suszenia produktów. W ten sposób zmniejsza się bezpośrednie zużycie energii. Zużycie energii w
operacjach odwadniania można dodatkowo zmniejszyć poprzez zwiększenie zawartości suchej masy
mokrego produktu. Można to osiągnąć dzięki wstępnemu odparowaniu lub za pomocą specjalnych
urządzeń odwadniających.
3.2.45.5

Hałas

Źródłem hałasu mogą być wloty i wyloty powietrza w suszarkach.

Chłodzenie, schładzanie i stabilizacja na zimno (G.1)

3.2.46
3.2.46.1

Woda

Woda może być używana jako czynnik chłodzący w systemie jednoprzejściowym. W recyrkulacji wody
chłodzącej, chłodnie kominowe z zamkniętym obiegiem mogą być wykorzystywane do odprowadzania
ciepła.
3.2.46.2

Emisje do powietrza

W chłodzeniu kriogenicznym występują emisje CO2 lub N2. Nieszczelne urządzenia chłodnicze mogą
prowadzić do emisji czynnika chłodzącego.
3.2.46.3

Energia

Energia elektryczna jest niezbędna do zasilania pomp w obiegu wody chłodzącej lub wentylatorów w
operacji chłodzenia powietrza. Mechaniczne systemy chłodzenia pochłaniają na ogół 0,3 - 1,0 kWh
energii na jeden stopień chłodzenia. Ogólne zużycie energii w tych układach jest znacznie mniejsza niż
całkowita ilość energii potrzebnej do przetworzenia i zastosowania N2 i CO2 w postaci płynnej.
3.2.46.4

Hałas

Źródłem hałasu mogą być wentylatory i chłodnie kominowe.

3.2.47

Mrożenie (G.2)

3.2.47.1

Woda

W operacji mrożenia przez zanurzenie powstają ścieki zawierające zużytą solankę.
3.2.47.2

Emisje do powietrza

W chłodzeniu kriogenicznym występują emisje CO2 lub N2 w postaci gazu.
3.2.47.3

Energia

Zużycie energii jest kluczową kwestią ochrony środowiska. Energia jest potrzebna w układach mrożenia
oraz do zasilania wentylatorów do cyrkulacji powietrza. Głębokie mrożenie jest najbardziej
energochłonną operacją w produkcji głęboko mrożonych warzyw. Zużycie energii wynosi 80 - 280
kWhe / t mrożonych warzyw. Zużycie energii w postaci gorącej wody wynosi około 0.003 kWh/m 2
(0,01 MJ/m2) powierzchni podłogowej tunelu na godzinę pracy. Zużycie energii w tunelu zamrażania
zależy od wielu czynników. Poniżej przedstawiono czynniki dla operacji głębokiego mrożenia owoców
i warzyw [32, J. Van Bael, 1998]. Zużycie energii zależy od:
•

rodzaju mrożonej żywności, np. duże warzywa, takie jak różyczki kalafiora są trudniejsze do
zamrożenia niż małe warzywa, takie jak groch i pokrojona w kostkę marchewka
•
temperatury żywności przed wejściem do tunelu mrożenia. Im wyższa jest jej temperatura, tym
więcej ciepła należy usunąć z żywności przed mrożeniem
•
natężenia przepływu masy żywności. Im wyższe natężenie przepływu, tym wyższa ilość energii,
która musi być usunięta, i większe zapotrzebowanie na zimne powietrze w tunelu
•
czasu pobytu, który określa również zapotrzebowanie na zimne powietrze w tunelu mrożenia.
Im dłuższy czas pobytu, tym skuteczniejsze mrożenie. Grubość warstwy żywności jest wprost
proporcjonalna do wymaganego czasu pobytu
•
zużycia energii, które zależy od wskaźników przepływu powietrza w tunelu mrożenia. Im
wyższe wskaźniki przepływ powietrza, tym lepsza wymiana ciepła między parownikami i
powietrzem oraz powietrzem i żywnością. Wyższe wskaźniki przepływu powietrza prowadzą
do wyższego zużycia energii przez wentylatory i do wyższych nakładów czynników
chłodzących w tunelu mrożenia; cały materiał z urządzeń musi być schłodzony
•
wydajności lub COP (współczynnik wydajności chłodniczej), który wpływa na zużycie energii
w tunelach mrożenia. Wydajność zależy głównie od kondensacji i temperatury parownika.Zużycie
energii na jednostkę masy mrożonego produktu zależy w dużym stopniu od parametrów dla temperatury
parownika, wentylatora i natężenia przepływu produktu, a także od ciśnienia kondensacji i rodzaju
przetwarzanego produktu. Ponieważ wiele czynników wpływa na jednostkowe zużycie energii, więc
można podać tylko szerokie zakresy jej zużycia [32, J. Van Bael, 1998].
3.2.47.4

Hałas

Źródłem hałasu mogą być wentylatory.

Suszenie przez zamrażanie/liofilizacja (G.3)

3.2.48
3.2.48.1

Woda

Ścieki zawierają skroploną wodę, która została uwolniona w operacji suszenia produktu. Stężenie
ścieków zależy od pierwotnej zawartości wody w surowcu i rodzaju suszonego surowca. Ścieki
zawierają rozpuszczone substancje organiczne oraz zawiesiny.
3.2.48.2

Energia

Energia elektryczna jest stosowana w operacji suszenia przez zamrożenie.

3.2.49
3.2.49.1

Pakowanie i rozlew (H.1)
Woda

Emisje związane są z wyciekami produktu. Ścieki są generowane podczas czyszczenia szkalnych
zbiorników i beczek. Jeśli wykorzystuje się butelki wielokrotnego użytku, ścieki będą również zawierać
resztki ich zawartości. Ścieki są również generowane przez instalacje i urządzenia czyszczące.
Zazwyczaj zawierają one rozpuszczone substancje organiczne i zawiesiny.
3.2.49.2

Emisje do powietrza

Emisje pyłów mogą stanowić problem.
3.2.49.3

Odpady stałe

Odpady stałe obejmują zbędne materiały powstałe w wyniku awarii maszyn do pakowania /
niewydajności podczas napełniania oraz odpady z procesu kapslowania, zwłaszcza przy rozruchu i
zamykaniu zakładów. Procesy wydmuchiwania szklanych butelek przeprowadzane są na ogół przez
dostawcę poza miejscem. Ścieki powstają w wyniku pęknięć in situ. Wydmuchiwanie butelek PET
może być przeprowadzane w miejscu przy zastosowaniu granulek PET lub mogą być one dostarczane w
gotowych formach. Z odrzuconych resztek powstają odpady. Aluminiowe lub stalowe cylindry puszek
oraz aluminiowe elementy zamykające są poddawane wstępnej produkcji poza miejscem. Laminowane
kartony i torebki są wytwarzane na miejscu. Z odrzuconych resztek powstają odpady. Niewielkie ilości
odpadów stałych pochodzą z farb i z operacji czyszczenia sprzętu poligraficznego. Smarowanie
urządzeń i systemy transportu również prowadzą do powstawania odpady. Niektóre opakowania są
poddawane recyklingowi.
3.2.49.4

Energia

Energia zużywana jest w procesach napełniania, zamykania, pakowania i w innych podobnych
operacjach.
3.2.49.5

Hałas

Hałas jest emitowany przez linie napełniania.
Płukanie i magazynowanie w atmosferze ochronnej (H.2)

3.2.50
3.2.50.1

Emisje do powietrza

Mieszanki gazowe stosowane w wyżej wymienionych procesach są dostarczane do urządzeo do
pakowania wstępnie wymieszane lub jako poszczególne gazy, które miesza się in situ. Emisje gazów,
np. CO2, mogą wystąpić w trakcie procesów lub w wyniku wypadków.

3.2.51

Czyszczenie i dezynfekcja (U.1)

3.2.51.1

Woda

Duże ilości wody są wykorzystywane w procesach czyszczenia i dezynfekcji. W wielu instalacjach,
procesy te pochłaniają najwięcej wody. Ilość zużytej wody zależy od rodzaju i wielkości czyszczonych
urządzeń i przetwarzanych surowców. Ścieki powstają w procesach czyszczenia i dezynfekcji. Ścieki
zawierają głównie rozpuszczalne substancje organiczne, oleje i tłuszcze, zawiesiny, azotany, azotyny,
amoniak i fosforan z pozostałości produktów oraz z usuniętej zużytej gleby. Zawierają one także
pozostałości środków czyszczących, np. roztwory kwasowe lub zasadowe. Środki do czyszczenia i
dezynfekcji odprowadzane są za pośrednictwem ścieków w stanie pierwotnym lub jako produkty z
reakcji.

3.2.51.2

Odpady stałe

Pozostałości produktu mogą być odzyskane w trakcie czyszczenia.
3.2.51.3

Energia

Czyszczenie jest na ogół wykonywane w podwyższonych temperaturach. W związku z tym, wymagane
jest użycie energii do podgrzewania wody i wytwarzania pary.

3.2.52
3.2.52.1

Generowanie i wykorzystanie energii (U.2)
Woda

Substancje chemiczne obróbki w kotłach, krzemionka i inne rozpuszczalne sole mineralne koncentrują
się w kotłach. Są one wydmuchiwane z kotła przy użyciu od 1% do ponad 10% produkowanej pary.
Woda spustowa jest odprowadzana i przetwarzana na miejscu lub poza terenem oczyszczalni. Materiał
spustowy należy usunąć, aby utrzymać wydajność i bezpieczeństwo eksploatacji kotła.
3.2.52.2

Emisje do powietrza

Główne produkty procesu spalania to CO2 i para wodna. Emisje CO2 ze spalania węgla są prawie dwa
razy większe od emisji ze spalania gazu ziemnego. Wytworzone i emitowane zanieczyszczenia zależą
od rodzaju paliwa, procesów spalania i budowy instalacji spalania. Są to SO2, CO, NOx i pyły.
Siarka zawarta w paliwie powoduje emisje SO2. Gaz zawiera tylko śladowe ilości siarki. Olej napędowy
zawiera do 0,1% wagowych siarki. Węgiel zawiera od 0,5% do 2,5% wagowych siarki. Olej opałowy
może zawierać do 3,5% wagowych siarki.
Emisje NOx zależą nie tylko od rodzaju paliwa, ale również związane są z konstrukcją urządzenia do
spalania i temperaturą płomienia. Gaz, na ogół nie zawiera znacznych ilości związków azotu, ale
uwalnia NOx w wyniku utleniania azotu w powietrzu spalania. W związku z tym, NOx ze spalania gazu
ma najniższe wartości z pośród wszystkich paliw kopalnych. Emisje NOx można zmniejszyć poprzez
wtrysk pary do komory spalania w turbinie gazowej lub poprzez zastosowanie niskoemisyjnych
palników NOx.
Gdy produkt jest podgrzewany przez bezpośredni kontakt z gazami spalinowymi, LZO i zapachy są
uwalniane. Ciepło uwalniane w kominie zależy od rodzaju paliwa i budowy instalacji. Zużycie energii
elektrycznej nabytej nie powoduje emisji w instalacjach przemysłu spożywczego, ponieważ te emisje
zachodzą w elektrowni. Informacje na temat emisji dla dużych źródeł spalania, tj. o mocy cieplnej
przekraczającej 50 MW, są dostępne w dokumencie referencyjnym "Duże źródła spalania BREF" [220,
WE, 2003].
3.2.52.3

Odpady stałe

Popiół z kotłów na paliwo stałe, kamień kotłowy oraz obojętne osady sadzy, które są usuwane podczas
okresowej konserwacji i czyszczenia kotła, są produkowane. Odpady te są składowane na wysypisku
śmieci.
3.2.52.4

Hałas

Normalna praca kotła nie powoduje hałasu na zewnątrz instalacji. Emisje hałasu zależą od środków
podjętych w celu ograniczenia hałasu oraz bliskość sąsiadujących obiektów. Podczas przerw w procesie
lub w okresie testowania i kontroli, przez krótki czas zawór bezpieczeństwa kotła może zacząć działać.
Skutek tego może być lokalny, ale emitowany hałas może być źródłem niedogodności w tym okresie.
Duże zawory mogą być wyposażone w tłumiki.

Zużycie wody (U.3)

3.2.53
3.2.53.1

Woda

Ścieki z regeneracji wody i pozostałości z innych procesów, są zrzucane do wody. Stosuje się
ograniczenia zużycia wody przez optymalizację procesów i recykling wody.
3.2.53.2

Odpady stałe

Osady mineralne i zużyte żywice z procesów uzdatniania wody muszą być usuwane.

Tworzenie próżni (U.4)

3.2.54
3.2.54.1

Woda

Woda jest wykorzystywana w pompach próżniowych z pierścieniem wodnym w operacjach chłodzenia i
uszczelniania. W celu zmniejszenia zużycia wody, woda jest zwykle recyrkulowana w obiegu
zamkniętym, w której skład materiału odprowadzanego określa kondensacja substancji. Wytwarzane
ścieki zawierają rozpuszczalne substancje organiczne.
Przy zastosowaniu wyrzutnika pary do wytworzenia próżni, kondensowane są nie tylko substancje
uwalniane przez instalacje, ale także para napędowa wyrzutnika. Proces ten zazwyczaj odbywa się w
kondensatorach rozpyłowych. Tutaj woda jest używana do skondensowania pary wraz z przeniesionymi
substancjami lotnymi. W przypadku dużych instalacji, ilość wody użytej do skraplania pary ma duże
znacznie, tj. w procesie rafinacji cukru lub oleju jadalnego. Substancje lotne skrapla się w wodzie, tym
samym zwiększając poziom rozpuszczonego materiału organicznego. Aby zmniejszyć zużycie wody,
woda może być recyrkulowana przez chłodnie kominowe. W takim przypadku materiał odprowadzany z
systemu jest potrzebny do kondensacji pary. Może to prowadzić do koncentracji substancji
organicznych skondensowanych w wodzie. W kondensatorach pośrednich lub w wymiennikach ciepła,
ilość kondensatu odpowiada skondensowanej świeżej parze i innym skondensowanym substancjom.
Kondensat zawiera także wszelkie przeniesione lotne związki organiczne. W układach chłodzenia lub
mrożenia, objętość kondensatu jest dalej zmniejszana.
3.2.54.2

Emisje do powietrza

W zależności od przetwarzanego materiału, uwalniane powietrze z pomp próżniowych może zawierać
substancje lotne, które bez odpowiedniej kontroli, emitują uciążliwy zapach.
Nieskondensowane substancje mogą być odprowadzane do powietrza przez wyrzutniki pary. W
zależności od przetwarzanego materiału, odprowadzane substancje mogą być źródłem emisji zapachu.
Jeśli woda z kondensatora jest recyrkulowana w chłodniach kominowych, opary z chłodni również
emitują zapach. W tym przypadku stosuje się recyrkulację pośrednią wymiennikami ciepła z dwoma
cyklami. Wymienniki ciepła muszą być regularnie czyszczone.
3.2.54.3

Energia

Zużycie energii zależy od rodzaju używanej sprężarki, od wymaganego ciśnienia bezwzględnego i
wielkości systemu. W przypadku dużych operacji, zużycie może być wysokie.
3.2.54.4

Hałas

Źródłem hałasu mogą być wentylatory chłodni kominowych.

Obniżanie temperatury (U.5)

3.2.55
3.2.55.1

Woda

Zużycie wody jest wysokie, gdy woda stosowana jest jako czynnik chłodzący kondensatora w systemie
jednoprzejściowym. Recyrkulacja wody chłodzącej w chłodniach kominowych zmniejsza zużycie
wody. Należy zapobiegać przypadkowym emisjom ciekłego amoniaku.

3.2.55.2

Emisje do powietrza

Urządzenia chłodnicze, które zawierają głównie NH3 lub (H)CFCs nie emitują chłodziw, jeśli są
prawidłowo eksploatowane i konserwowane, gdyż systemy te są zamknięte. Przypadkowe uszkodzenia
lub wyciek mogą spowodować ich emisje do atmosfery, a więc ryzyko wypadku musi być ograniczone
do minimum.
3.2.55.3

Energia

Urządzenia chłodnicze wymagają dużych nakładów energii.
3.2.55.4

Hałas

Hałas wytwarzany przez sprężarki urządzeń chłodniczych może stanowić problem.

Wytwarzanie sprężonego powietrza (U.6)

3.2.56
3.2.56.1

Emisje do powietrza

Emisje do powietrza są zazwyczaj ograniczone do minimum ze względu na zastosowanie filtrów do
usuwania oleju i innych zanieczyszczeń. Ma to na celu zapewnienie, że sprężone powietrze jest
odpowiednie dla klasy jakości żywności.
3.2.56.2

Energia

Energia zużywana jest przez sprężarki.
3.2.56.3

Hałas

Emisje hałasu mogą stanowić problem.

3.3
Poziomy zużycia i emisji w niektórych indywidulanych
sektorach przemysłu spożywczego
W Punkcie 2.2. opisane są operacje jednostkowe w poszczególnych sektorach przemysłu spożywczego.
Tabela 3.9 przedstawia zestawienie stwierdzonego zużycia wody i ilości ścieków dla niektórych
sektorów przemysłu spożywczego. Niektóre dane dotyczące zużycia i emisji są niespójne.
Rozdział 3

Sektor
Mięso i drób
Ryby
Filetowanie śledzia
Makrela
Biała ryba
Przetwórstwo krewetek
Owoce i warzywa1
Owoce puszkowane
Soki owocowe
Warzywa puszkowane
Warzywa mrożone
Warzywa głęboko mrożone
Przetwory warzywne
Ziemniak
Dżemy
Żywność dla dzieci
Skrobia
Kukurydza
Pszenica
Ziemniak
Nabiał2
Mleko i jogurt
Ser
Mleko w proszku, sery lub produkty
płynne
Mleko i jogurt
Ser
Mleko w proszku, sery lub produkty
płynne

Zużycie wody
3

2 – 20 m /t

3,3 – 10 m3/t
20 – 32 m3/t
4,8 – 9,8 m3/t
23 – 32 m3/t
2,5 – 4,0 m3/t
6,5 m3/t
3,5 – 6,0 m3/t
5,0 – 8,5 m3/t
2,5 – 5,0 m3/t
5,9 – 11 m3/t
2,4 – 9,0 m3/t
6 m3/t
6,0 – 9,0 m3/t
1,7 – 3 m3/t
1,7 – 2,5 m3/t
0,7 – 1,5 m3/t

Objętość ścieków
10 – 25 m3/t

Jednostka

Źródło

**

[41, Nordycka Rada Ministrów, 2001, 89, Wkład
Włoski, 2001]

**

[27, ATV, 2000, 28, Nordycka Rada Ministrów,
1997]

2 – 40 m3 /t

11 – 23 m3/t

*

1,4 m3/t
1,8 m3/t

**

2 m3/t
1 – 5 l/kg

[5, Derden A Vercaemst P i Dijkmans R,
1999, 74, Greckie Ministerstwo
Środowiska, 2001, 134, AWARENET,
2002, 140,
Bank Światowy (IBRD), et al.
1998]

[115, CIAA-AAC-UFE, 2002, 152, Austria, 2002]
[152, Austria, 2002]

0,6 – 4,1 l/l
1,2 – 3,8 l/l

[42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001],

0,69 – 6,3 l/l

**

0,8 – 25 m3/t
1 – 60 m3/t

0,9 – 25 m3/t
0,7 – 60 m3/t

1,2 – 60 m3 /t

0,4 – 60 m3/t

[160, Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców
Mleka, 2002]

Piwo
Buraki cukrowe
Sektor

0,32 – 1 m3/hl

0,24 – 0,9 m3/hl

[69, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i
Walii, 2001, 199, Finlandia, 2003]
[139, Nielsen E.H. Lehmann, 2002, 152, Austria,
2002]

*

0,233 – 1,5 m3/t

**

Zużycie
wody

Objętość
ścieków

Jednostka

Źródło

Olej roślinny

Produkcja surowego oleju

0,2 – 14 m3/t

0,2 – 14 m3/t

Neutralizacja chemiczna

1 – 1,5 m /t

1 – 1,5 m /t

Dezodoryzacja

10 – 30 m3/t

10 – 30 m3/t

Utwardzanie

2,2 – 7 m3/t

Rafinacja chemiczna

0,25 – 0,8 m3/t

Produkcja oliwy z oliwek

3

14 – 35 m3/t

*

5 m3/t
2 – 5 m /t

Ekstrakcja trójfazowa

6 – 8 m3/t

Ekstrakcja dwufazowa

0,33 – 0,35 m3/t

3

6 – 14 m3/m3

[65, Niemcy, 2002, 74, Greckie Ministerstwo Środowiska,
2001,
109, CIAA-FEDIOL, 2002, 134, AWARENET,
2002, 140, Bank Światowy (IBRD), et al., 1998, 182,
Niemcy, 2003, 185, CIAA-FEDIOL, 2004]
[142, IMPEL, 2002]

Ekstrakcja tradycyjna

Napoje alkoholowe i bezalkoholowe

**

3

0,8 – 3,6 m3/m3

[74, Greckie Ministerstwo Środowiska, 2001, 86, Junta de
Andalucia
Agencia de Medio Ambiente, 1994]
*

[51, Envirowise (Wielka Brytania), 1998]

1) Nie dotyczy przetwórstwa pomidorów
1) Nie dotyczy przetwórstwa lodów
3) Wyłączając

wodę chłodzącą

* W przeliczeniu na jednostkę produktu
** W przeliczeniu na jednostkę surowca
Tabela zawiera zestawienie danych podanych w Punkcie 3.3. Niektóre dane zużycia wody i ilości ścieków są niespójne. Nie podano informacji dotyczących zastosowanych procesów i technik,
warunków
eksploatacji oraz metod kontroli wyrywkowych.

Tabela 3.9: Zestawienie zużycia wody i ilości ścieków w sektorze spożywczym

3.3.1

Mięso i drób
Informacje ogólne

3.3.1.1
3.3.1.1.1

Woda

W produkcji mięsa i drobiu, produkcja ścieków ma ogromny wpływ na ochronę środowiska. Znaczne
ilości wody są wykorzystywane do mycia i rozmrażania mięsa. Zużycie wody wynosi około 3 - 5 m3 / t.
Woda użyta do rozmrażania może być recyrkulowana w zamkniętym obiegu i ponownie
wykorzystywana [182, Niemcy, 2003]. Inne operacje, w których zużycie wody jest wysokie, to np.
pasteryzacja, sterylizacja, chłodzenie, czyszczenie i dezynfekcja. Surowe reguły higieniczne są
stosowane do cięcia i schładzania tusz. Wiąże się to z produkcją stosunkowo dużych ilości ścieków
pochodzących z urządzeń i instalacji czyszczących.
3.3.1.1.2

Emisje do powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są wytwarzane głównie w wyniku eksploatacji kotłów i komór
wędzarniczych. Zapach może być uciążliwy. Wyciek czynnika chłodzącego może spowodować
zanieczyszczenia powietrza.
3.3.1.1.3

Odpady stałe

W operacjach cięcia i odkostniania mięsa i drobiu pozostałości to kości, tłuszcz i skóry. Wykorzystanie
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego reguluje rozporządzenie 1774/2002 [188, WE, 2002].
Kości i tłuszcz mogą być wykorzystane do produkcji kleju i detergentów lub do produkcji żelatyny,
którą można wykorzystać w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym. Niektóre produkty uboczne
pochodzenia zwierzęcego należy usunąć jako odpady. Odpady powstają także w operacjach pakowania,
np. pakowania odpadów. Tabela 3.10 przedstawia udział tusz uznanych za produkty uboczne.
Produkty uboczne w operacjach
cięcia/odkostniania
(% wagi tuszy)
Wołowina Wieprzowina Drób
Kości
5 – 9,5
1–2
12
22332
Tłuszcz
3–6
6
Skóra
1–2
Tabela 3.10: Produkty uboczne w operacjach cięcia i odkostniania mięsa
[134, AWARENET, 2002]
3.3.1.1.4

Energia

Znaczna część energii cieplnej jest wykorzystywana w procesach obróbki cieplnej, takich jak
gotowanie, warzenie, pasteryzacja, suszenie sterylizujące i wędzenie. Inne energochłonne operacje to
chłodzenie, zamrażanie, rozmrażanie oraz oczyszczenie i dezynfekcja.
3.3.1.2
drobiu
3.3.1.2.1

Produkcja

mięsa

i

Informacje ogólne

Kategoria ta obejmuje szeroki zakres produktów i technik przetwarzania, które nie mogą być
rozpatrzone indywidualnie.
Wszystkie linie produkcyjne, urządzenia i strefy procesów, które nie stanowią obszarów suchych,
wymagają czyszczenia na mokro. W ten sposób powstają ścieki zanieczyszczone produktami,
surowcami i środkami czyszczącymi. Wymywanie resztek powoduje wzrost ChZT, zawartości
tłuszczów i zawiesiny w ściekach. W metodach gotowania, które wymagają bezpośredniego kontaktu
między wodą lub parą a produktem, generowane są ścieki. Podobnie jak w operacjach chłodzenia,
schładzania, mrożenia i napełniania.
Składniki dodawane do mięsa mogą wejść w strumień ścieków w wyniku operacji czyszczenia urządzeń
lub w przypadku rozlewów. Stosowane w dużych ilościach, np. ciasto, bułka tarta i olej, przyczyniają
się do wzrostu poziomów BZT, zawiesiny ogólnej, olejów i tłuszczy ścieków.

Z podanych informacji wynika, że w Wielkiej Brytanii, świeże mięso, zwłaszcza wołowina niższej
jakości, jest często poddawane działaniu enzymów pochodzenia roślinnego lub enzymów grzybowych
w celu poprawy delikatności mięsa. Mięso jest zanurzane w roztworze enzymatycznym lub roztwór jest
rozpylany na powierzchni mięsa. Enzymy to złożone struktury organiczne. Jeżeli operatorzy nie
zapewniają, że odprowadzanie roztworów enzymatycznych jest ograniczone do minimum, doprowadzi
to do wzrostu BZT w ściekach i może wpłynąć na warunki biologiczne oczyszczalni ścieków [13,
Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000]. Z danych dotyczących Włoch wynika, że ta
technika nie jest tam stosowana [184, Włochy, 2003].
Tabela 3.11 zawiera zestawienie stwierdzonych poziomów zużycia i emisji w przeliczeniu na tonę
gotowego wyrobu w przemyśle mięsnym, w produkcji gotowanej szynki we Włoszech. Schemat
działań w przetwórstwie szynki gotowanej i łopatki przedstawia Rysunek 2.4.
Szynka gotowana
Operacja jednostkowa
Nr

Opis

Zużycie
wody
(m3/t)

Ilość
ścieków
(kg
ChZT/t)

A.1 Przyjmowanie i magazynowanie surowców
Sortowanie /selekcja, klasyfikacja,
A.2 obłuszczanie, usuwanie łodyg
i przycinanie
A.4
Mycie i rozmrażanie
A.5
Cięcie, krojenie, siekanie,
B.1
mielenie, rozcieranie i prasa
Mieszanie,
B.2
homogenizacja i konszowanie
B.4 Formowanie i ekstrudowanie
D.7 Zasalanie/peklowanie i marynowanie

0 – 15

0,5

**

*

D.8 Wędzenie
Nakładanie polewy / rozpylanie / oblewanie
D.13
/ aglomeracja / hermetyzacja
E.3
E.5
E.6
E.7

Gotowanie i warzenie
Prażenie
Smażenie

Hartowanie
Pasteryzacja, sterylizacja i
E.8
UHT
F.3 Odwadnianie (faza stała do fazy stałej)

Energia
cieplna

(kWh/t)

(kg
pary/t)

(kg/t)
** (tworzywa
sztuczne,
tektura)

*

* (mięso)

*

** (tłuszcz)

*

**(meat)

**

* (mięso)

*

* (mięso)
** (sól)

*
*

**

**

*(pył)

2,5

***

*

**
**
**

*

**

*(pył)

*

***

*(tworzywo
sztuczne)

**

*(pył)

*

**

**

*

0,25

*

**
* (żywice)

*

Ogólne sumy dla typowych
instalacji
1
(wszystkie operacje jednostkowe nie są
4 – 181
stosowane w każdej instalacji, więc sumy
ogólne nie są sumami
poziomów dla każdej operacji jednostkowej)
1)

Energia
elektryczna

*(popiół)

H.1 Pakowanie i rozlew
U.1 Czyszczenie i dezynfekcja
Generowanie i wykorzystanie
U.2
energii
U.3 Zużycie wody
U.4 Tworzenie próżni
U.5 Obniżanie temperatury

Odpady
stałe

**

10 – 21

wyższe wartości są ważne dla operacji rozmrażania wodą

* niskie zużycie/ emisje
** średnie zużycie/ emisje
*** wysokie zużycie/ emisje

Tabela 3.11 Poziomy zużycia i emisji w produkcji gotowanej szynki we Włoszech
[89, Wkład Włoski, 2001]

*
*
**

*

3.3.1.2.2

Produkcja salami i kiełbas

Główne kwestie ochrony środowiska odnoszące się do produkcji kiełbasy dotyczą operacji wędzenia i
chłodzenia. Dym ze spalania drewna zawiera wiele związków, które mają negatywny wpływ na
zdrowie. Są to, np. związki PAH, fenole, azotyny i związki N-nitrozowe oraz CO. Zapewnienie
skutecznych metod wentylacji i odprowadzania spalin jest niezbędne w eksploatacji pieców i
pomieszczeń.
Dym może być źródłem uciążliwego zapachu w okolicy. Intensywność zapachu w emisjach z pieców
wędzarniczych zależy od procesu wędzenia oraz warunków wentylacji i suszenia. Standardowa
intensywność zapachu w nieoczyszczonym powietrzu wynosi 5000 - 20000 OU/m3. Wydajność
mokrych płuczek do oczyszczania emisji z pieca wędzarniczego wynosi 50 - 70% i mierzona jest w
OU/m3.
Zawartości węgla w 1000 ppm mierzona jest u wylotu nowoczesnej jednostki do wędzenia i gotowania.
Po utlenianiu termicznym w temperaturze 81 ° C i w chłodzeniu w temperaturze do 26° C,
zarejestrowano 5 ppm dwutlenku węgla.
Z badań w Norwegii wynika, że poziomy zanieczyszczeń z operacji wędzenia na tonę produktu
wynoszą: 0,3 kg CO, 0,15 kg cząstek nieorganicznych i 0,2 kg OWO. Ponadto, badając komory
gotowania i wędzenia, stwierdzono następujące poziomy emisji po utlenianiu cieplnym gazów
zawartych w dymie: 7 mg OWO/m3 lub 0,2 mg OWO/ t kiełbasy. Gaz nie zawierał CO.
Sadza i związki smoliste osadzają się w piecach oraz na kijach i ramach wędzarniczych. Osady te należy
usunąć. Oczyszczanie przeprowadzane jest za pomocą silnych detergentów alkalicznych. Dlatego też,
ścieki z komór wędzarniczych zawierają wiele związków chemicznych.
Nie ma zbyt dużo informacji na temat wykorzystania zasobów oraz emisji zanieczyszczeń z produkcji
salami i kiełbasy wiedeńskiej. Jednym z powodów jest to, że instalacje przetwarzania mięsa lub rzeźnie
zajmują się wieloma innymi kwestiami niż tymi wymienionymi tutaj. Firmy nie posiadają dokładnych
danych, w których istnieje rozróżnienie na dane liczbowe dotyczące konsumpcji lub poziomów emisji
dla każdej linii produkcyjnej. Tabela 3.12 przedstawia dane dotyczące zużycia wody i energii oraz
poziomy emisji w produkcji salami i kiełbasy.
Produkt
Kraj
Woda
Elektryczność
Ciepło
Rekuperacja
Energia
całkowita BZT
N
P

Jednostka
*
m3/t
kWh/t
kWh/t
kWh/t
kWh/t
kg/t
g/t
g/t

Salami
Salami
DK
DK
7,5
5,3
nieznane 1000
1240
900
nieznane
230
nieznane 2130
4,7
300
140

Różne
SE
7,7
750
1000
250
2000
15

Różne gatunki kiełbas
NO
10
1300
450 nieznane
1750
8 – 10

* t oznacza tony wyrobów gotowych

Tabela 3.12 Zużycie wody i energii oraz poziomy emisji w produkcji salami i kiełbasy.
[41, Nordycka Rada Ministrów, 2001]

Tabela 3.13 zawiera zestawienie poziomów zużycia i emisji w przeliczeniu na tonę gotowego wyrobu w
przemyśle mięsnym dla konserwowanych produktów mięsnych we Włoszech.
Konserwowane produkty np. kiełbasa, wieprzowina, szynka, boczek, itd.
Ilość
Zużycie wody
Odpady
ścieków
Operacja jednostkowa
stałe
(kg
(m3/t)
ChZT/t)
Nr
Opis
(kg/t)
A.1

Przyjmowanie i
magazynowanie

** (tworzywa
sztuczne,
tektura)

Energia
elektryczna
(kWh/t)
*

Energia
cieplna
(kg pary/t)

A.2

Sortowanie /selekcja, klasyfikacja,
obłuszczanie, usuwanie łodyg
i przycinanie

A.4
A.5

Mycie i rozmrażanie

B.1
B.2
B.4
D.7
D.8
F.3
H.1
U.1
U.2
U.3
U.4
U.5

1)
2)

*

Cięcie, krojenie, siekanie,
mielenie, rozcieranie i prasa
Mieszanie,
homogenizacja i konszowanie
Formowanie
i wytłaczanie
Zasalanie/peklowanie i marynowanie
Wędzenie
Odwadnianie (faza stała do fazy
stałej)
Pakowanie i rozlew
Czyszczenie i dezynfekcja
Generowanie i wykorzystanie
energii
Zużycie wody
Tworzenie próżni
Obniżanie temperatury
Ogólne sumy dla typowych
instalacji
(Wszystkie operacje jednostkowe nie
10 – 201
Są stosowane w każdej instalacji,
więc sumy ogólne nie są
sumami
poziomów dla każdej operacji
jednostkowej)

***

**

* (mięso)

*

** (tłuszcz)

*

** (mięso)

**

* (mięso)

*

* (mięso)

*

** (sól)

*

*(pył)

***

**
***

*(tworzywo
sztuczne)

**
*

*

*

**
* (żywice)

**

20 – 25

**

35 – 50

*
*
**

2500 – 40002

Wyższe wartości są ważne dla operacji rozmrażania wodą

Termiczne + elektryczne (1300 – 1400 kWh/t + 150 – 180 m3 metanu/t)
* niskie zużycie/ emisje
** średnie zużycie/ emisje
*** wysokie zużycie/ emisje

Tabela 3.13 Poziomy zużycia i emisje w przemyśle mięsnym dla konserwowanych produktów mięsnych we
Włoszech [89, Wkład Włoski, 2001]

3.3.1.3
3.3.1.3.1

Konserwowanie mięsa i drobiu
Mrożenie

Jedyne ścieki generowane w operacji mrożenia to przepełnienia w układach chłodzenia i woda z
operacji rozmrażania. Patrz również Punkt 3.2.47.
3.3.1.3.2

Peklowanie

Z operacji zasalania i peklowania NaCl, i NO3 wprowadzane są do ścieków. Operatorzy muszą
zminimalizować nadprodukcję solanki, a także produkcję solanki nie uwzględnionej w specyfikacji. W
rezulatcie odpady zawierają surowce, ale także nadmiar/zużytą solankę, która ma negatywny wpływ na
działanie oczyszczalni ścieków jeśli usuwana jest w dużych ilościach. Solanka chlorowana nie jest
redukowana w biologicznych oczyszczalniach ścieków. Jest tylko rozcieńczana. Tradycyjne peklowanie
na sucho jest stosowane przez wiele małych, wysoce wyspecjalizowanych firm. Proces ten uwalnia
tylko małe ilości ścieków z operacji gotowania.
Tabela 3.14 zawiera zestawienie poziomów zużycia i emisji w przeliczeniu na tonę gotowego wyrobu w
przemyśle mięsnym w produkcji szynki peklowanej we Włoszech. Ogólny schemat sekwencji działań w
produkcji szynki peklowanej jest przedstawiony na Rys. 2.5.

Szynka peklowana
Operacja jednostkowa
Nr

Opis

A.1

Przyjmowanie i magazynowanie
surowców

A.2

Sortowanie /selekcja, klasyfikacja,
obłuszczanie, usuwanie łodyg
i przycinanie

A.4
A.5
B.1

Mycie
Rozmrażanie
Cięcie, krojenie, siekanie,
mielenie, rozcieranie i prasa
Mieszanie,
homogenizacja i konszowanie
Formowanie
i wytłaczanie
Zasalanie/peklowanie i
marynowanie

B.2
B.4
D.7
D.8
F.3

Wędzenie (Szpek i węgierskie
salami)
Odwadnianie (faza stała do fazy
stałej)

H.1

Pakowanie i rozlew

U.1
U.2

Czyszczenie i dezynfekcja
Generowanie i wykorzystanie
energii
Zużycie wody
Tworzenie próżni
Obniżanie temperatury

U.3
U.4
U.5

Zużycie
wody

Ilość
ścieków

Odpady
stałe

Energia
elektryczna

(m3/t)

(kg
(kg/t)
(kWh/t)
ChZT/t)
** (tworzywa
*
sztuczne,
tektura)
* (mięso)
*

*(**1)
*(**1)

***
***

** (tłuszcz)
** (tłuszcz)
** (mięso)

*
*
**

* (mięso)

*

* (mięso)

*

** (sól)

*

*(popiół)
***

**
*

Ogólne sumy dla typowych
instalacji
(Wszystkie operacje jednostkowe 2 – 201
nie są stosowane w każdej instalacji,
więc sumy ogólne nie są sumami
poziomów dla każdej operacji
jednostkowej)

***

*(tworzywo
sztuczne)

**

**
*

*
**

**

*
*
**

20 – 25

35 – 50

(kg
pary/t)

**
**

*

*(pył)

* (żywice)

Energia
cieplna

***

*

2500 – 40002

1)

wyższe wartości są ważne dla operacji rozmrażania wodą
Termiczne + elektryczne (1300 – 1400 kWh/t + 150 – 180 m3 metanu/t)
* niskie zużycie/ emisje
** średnie zużycie/ emisje
*** wysokie zużycie/ emisje
2)

Tabela 3.14 Poziomy zużycia i emisji w produkcji szynki peklowanej we Włoszech
[89, Wkład Włoski, 2001]
3.3.1.3.3

Wędzenie

Wędzeniu najczęściej poddawane są peklowane wędliny, ale także świeże produkty mięsne, które są
gotowane przed podaniem. Tradycyjne techniki wędzenia wykorzystują tlące się drewno lub trociny i
nie generują ścieków. Alternatywą dla masowej produkcji jest wykorzystanie płynnego dymu, który
przygotowuje się w wyniku destylacji rozkładowej drewna i stosuje przez rozpylanie, zanurzanie lub
atomizację. Zanieczyszczone ścieki są generowane w operacjach czyszczenia pojemników lub urządzeń,
które miały kontakt z płynnym dymem.
W czasie wędzenia produktów mięsnych, część składników wędzarniczych skrapla się na ścianach
komory. Te smoliste substancje usuwane są ciepłą wodą z alkalicznym roztworem czyszczącym. Woda

ta jest bardzo zanieczyszczona i powinna być utylizowana oddzielnie. Zawiera 20000 - 100000 mg / l
ChZT, jej pH wynosi 12 - 14, indeks fenolowy 20 - 480 mg / l, a poziom związków PAH od 1 - 5 mg / l.
3.3.1.3.4

Suszenie

Suszone mięso produkowane jest w operacjach peklowania, a następnie suszone w niskiej wilgotności.
Jeśli ograniczanie emisji zapachu nie wiąże się z kondensacją pary wodnej z gazów spalinowych
pochodzących z suszarek, ścieki nie są generowane.
3.3.1.3.5

Puszkowanie

Wykorzystanie ciepłej wody lub bezpośrednie ogrzewanie w operacji gotowania, przed puszkowaniem,
powoduje powstawanie ścieków zanieczyszczonych tłuszczem, białkiem i fragmentami mięsa. Po
operacji puszkowania, mięso musi być poddane obróbce termicznej do osiągnięcia pasteryzacji i
trwałości. Znaczne ilości wody są stosowane w operacjach czyszczenia puszek, po i przed napełnieniem,
a także podczas chłodzenia.
Tabela 3.15 zawiera zestawienie poziomów zużycia i emisji w przeliczeniu na tonę gotowego wyrobu w
przemyśle mięsnym w produkcji konserw mięsnych we Włoszech. Ogólny schemat sekwencji działań w
produkcji konserw mięsnych jest przedstawiony na Rys. 2.3.
Przetwórstwo konserw mięsnych
Zużycie
Operacja jednostkowa
wody
Nr

(m3/t)

Opis

Przyjmowanie i
magazynowanie
A.4 Mycie i rozmrażanie
6 – 12
A.5
Cięcie, krojenie, siekanie,
B.1
mielenie, rozcieranie i prasa
Pasteryzacja, sterylizacja i
1,5 – 3,5
E.8
i UHT
Chłodzenie, schładzanie i stabilizacja1,5 – 3,5
G.1
na zimno
H.1 Pakowanie i rozlew
U.1 Czyszczenie i dezynfekcja
0,5 – 2,0
Generowanie i wykorzystanie
1–2
U.2
energii
U.3 Zużycie wody
U.4 Tworzenie próżni
U.5 Obniżanie temperatury

Ilość
ścieków
(kg
ChZT/t)

A.1

Ogólne sumy dla typowych instalacji
(wszystkie operacje jednostkowe nie są
stosowane w każdej instalacji, więc sumy 10 – 18
ogólne nie są sumami poziomów dla każdej
operacji jednostkowej)
1)
Tworzywa sztuczne, tektura
2)
Puszki
3)
Osady, żywice

Odpady
Energia
stałe
elektryczna
(kg/t)

(kWh/t)

181

1–2

1–2

(kg pary/t)

0,5 – 1,5

2–4

1–2
20

Energia
cieplna

0,72

800 – 900

100 – 120
5 – 10

13

20 – 25

20 – 30

150 – 400

800 – 900

Tabela 3.15: Poziomy zużycia i emisji dla produkcji konserw mięsnych we Włoszech [89, Wkład Włoski,
2001]

3.3.2

Ryby i skorupiaki

W przetwórstwie ryb na ochronę środowiska znacząco wpływa wysokie zużycie wody, zużycie energii
oraz odprowadzanie ścieków o dużej koncentracji substancji organicznych związanych z obecnością
białka, olejów i zawiesin. Ścieki mogą również zawierać duże ilości fosforanów, azotanów i chlorków.
Hałas, zapach i odpady stałe mogą stanowić problem dla niektórych instalacji. Są to produkty łatwo
psujące się, w porównaniu do innych produktów przemysłu spożywczego, więc jeżeli nie zostaną
właściwie schłodzone, zmniejsza się wydajność produktu, a straty produktu przyczyniają się do

generowania stałych i płynnych odpadów. Odpady stałe mogą być wykorzystane w produkcji mączki
rybnej.
3.3.3.1

Zużycie wody

W celu spełnienia standardów jakości i higieny, sektor rybny zużywa duże ilości wody. Woda jest
przede wszystkim zużywana w operacjach czyszczenia i mycia oraz chłodzenia i transportu ryb.
Puszkowanie i filetowanie ryb wiąże się z dużymi nakładami wody, np. do czyszczenia i smarowania
urządzeń do filetowania. Dane liczbowe dla zużycia świeżej wody do rozmrażania wynoszą około 1 m3 /
t ryb; do filetowania od 5 do 11 m3 / t ryb oraz dla konserw 15 m3 / t ryb. Woda jest używana do
transportu ryb i ich wnętrzności, do czyszczenia instalacji i urządzeń, do mycia surowców i produktów,
oraz rozmrażania. Dane dotyczące zużycia wody i wartości CHZT w tradycyjnym przetwórstwie
rybnym znajdują się w Tabeli 3.16.
Produkcja
Filetowanie śledzia
Makrela
Czyszczenie i odcinanie
głowy

Zużycie wody
(m3/t surowych
ryb)
3,3 – 10

20

Włączając rozmrażanie
Przetwórstwo ryb białych

26 – 32

Świeże ryby
Włączając rozmrażanie

4,8
9,8

Przetwórstwo krewetek

23 – 32

ChZT
(kg/t surowych
ryb)
Do 95

270

5 – 36
100 – 130

Tabeli 3.16: Zużycie wody i wartości substancji organicznych w krajach nordyckich
[28, Nordycka Rada Ministrów, 1997]

3.3.2.2

Ścieki

Większość wody zużywanej podczas przetwarzania ryb przechodzi w ścieki. Ścieki generowane są w
różnych operacjach przetwarzania, np. rozmrażanie, mycie, odcinanie głów, filetowanie, skórowanie i
przycinanie, czyszczenie urządzeń i instalacji.
Kiedy mrożone ryby są wykorzystywane jako surowiec, stosuje się operację rozmrażania. Organiczne
zanieczyszczenie ścieków jest stosunkowo niewielkie. Usuwanie łusek odbywa się zwykle w
obrotowych perforowanych bębnach. Łuski są wypłukiwane przy użyciu dużej ilości wody - od 10 do
15 m3 / t ryb. Generowane są duże ilości ścieków i zanieczyszczeń organicznych. Jeżeli filety mają być
skórowane, usuwanie łusek nie jest konieczne. W zautomatyzowanych procesach filetowania i
patroszenia, woda jest wykorzystywana do nawilżania ryb, gdy przechodzą przez urządzenia. W
przypadku niektórych gatunków ryb, takich jak makrela, ciepła kąpiel kaustyczna pozwala usunąć
skórę. Następnie ścieki muszą zostać zneutralizowane przed odprowadzeniem.
W wodzie stosowanej do mycia i płukania ryb znajdują się resztki ryb i wnętrzności. Wnętrzności
tłustych ryb zawierają wysokie poziomy oleju i substancji rozpuszczalnych. Dlatego też, ścieki z
operacji ich filetowania zwykle mają wyższe poziomy ChZT (3000 - 60000 mg / l) niż z filetowania
białych ryb (2000 - 6000 mg / l). Silnie zanieczyszczenie ścieków wynika z czasu w jakim odpady stałe
są w kontakcie z wodą, która zawiera krew i tłuszcz. W zautomatyzowanym skórowaniu, filet
przechodzi przez bęben mrożący. Woda jest wykorzystywana do czyszczenia i nawilżania urządzeń. W
operacji skórowania tłustych ryb, duże ilości tłuszczu są uwalniane do ścieków. W procesie skórowania
powstaje około jedna trzecia organicznych zanieczyszczeń ścieków z instalacji do filetowania.
Patroszenie ryb tłustych odbywa się w instalacjach przetwarzania, natomiast białe ryby są patroszone na
morzu. To także przyczynia się do wzrostu poziomów ChZT i zawiesiny ogólnej w ściekach. Tabela
3.17 przedstawia profil ścieków z procesów filetowania ryb.

Filetowanie śledzia
Filetowanie dorsza
Średnio Zakres
Stężenie
Ilość
(kg/m3)
(kg/m3)
(kg/m3)
(kg/t ryb)
BZT7
10000
5000 – 20000
600 – 1300
8 – 19
Tłuszcz
12000
2500 – 16000
50 – 70
0,3 – 1,4
Sucha masa
20000
5000 – 28000
Białko
6000
Azot całkowity
100 – 600
0,3 – 3,1
Zawiesiny substancji stałych
1,6 – 11,3
Zużycie wody (m3/t)
5
Parametry

Tabela 3.17: Ścieki z filetowania ryb
[134, AWARENET, 2002]

We wstępnym gotowaniu, woda jest wykorzystywana po kilka razy i może być odzyskana. Około 3 - 4
g oleju/ kg tłustych ryb, białko i kawałki ryby dostają się do wody, na której powierzchni tworzy się
warstwa oleju. Jeżeli ryby umieszczone są w solance, ścieki zawierają duże stężenie soli. Skóra jest
usuwana z niektórych gatunków, takich jak makrela, za pomocą ciepłej kąpieli kaustycznej. W związku
z tym ścieki mają odczyn zasadowy i są poddawane neutralizacji.
Ścieki zawierają krew, mięso, wnętrzności, białko rozpuszczalne i odpady. Mają one wysoką zawartość
BZT, ChZT, zawiesiny ogólnej, olejów i tłuszczów, i fosforanów, a także detergentów i innych środków
czyszczących.
Profil ścieków i częstotliwość ich powstawania jest w dużej mierze zależny od struktury linii
produkcyjnych. Dane dla
Niemiec są przedstawione w Tabeli 3.18.
Produkcja
Śledź
Świeże ryby
Wędzenie ryb
Solenie łososia
Głęboko mrożone ryby
Rozmrażanie

Produkcja
ścieków
(m3/t)
17 – 40
Około 8
Około 8
Około 35
2 – 15

SS (mg/l)

BZT5
(mg/l)

Tłuszcze*
(mg/l)

220 – 1520
170 – 3650
14 – 845

2300 – 4000
1000 – 6250
1000 – 1700

190 – 450
46 – 2500
24 – 180

0 – 70

30 – 1800

4 – 46

* wyrażone jako ekstrakt eteru naftowego

Tabela 3.18: Profil ścieków w przetwórstwie rybnym w
Niemczech
[27, ATV, 2000]

3.3.2.3

Odpady stałe

Odpady stałe wytwarzane w zakresie przetwórstwa rybnego stanowią od 20 - 60% połowu, w tym
skóry, wnętrzności, kości, głowy, głowonogi, pióra i muszelki. Na przykład, gdy jakość ryb jest niska,
miękkie filety mogą dostać się pomiędzy noże do skórowania. Zmniejsza to wydajność produkcji, a
zwiększa produkcję produktów ubocznych i odpadów.
Część ścieków i prawie wszystkie odpady stałe mogą być wykorzystywane do różnych celów. Kwasy
tłuszczowe i aromaty mogą być odzyskane z wody w operacji gotowania. Odrzucone ryby wykorzystuje
się w żywieniu zwierząt lub do produkcji mączki rybnej i oleju rybnego, które następnie stosuje się w
produkcji żywności, pasz dla zwierząt i polew.
Produkty uboczne z operacji filetowania, skórowania, krojenia i puszkowania wykorzystuje się do:
•
produkcji środków spożywczych, np. mączki rybnej, składników, surimi, wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych, żelatyny i kolagenu

•
produkcji pasz dla zwierząt, np. białka rybiego, kiszonki rybnej, hydrolizat białka ryb, karmy dla
zwierząt, oleju rybnego i granulatów
•
produkcji nawozów, takich jak rozpuszczalniki rybne i hydrolizat białka ryb
•
produkcji środków farmaceutycznych, takich jak żelatyna i kolagen
•
produkcji polew, np. olej rybny, esencje perłowe, klej rybi
•
produkcji skóry
Odpady płynne pochodzenia rybnego, po obróbce beztlenowej, mogą być wykorzystane do produkcji
biogazu. Głowy, muszle, jelita i skrawki mają różne zastosowania:
•
produkcja pasz dla zwierząt, np. mączki rybnej, żywności ze skorupiaków dla kotów, antaksantyny
dla akwakultury
•
produkcja żywności, np. mączki rybnej, chityny i chitozanu
•
produkcja flokulantów do oczyszczania ścieków, np. chityny i chitozanu
•
produkcja farmaceutyków, np. chityna i chitozan.
Rysunek 3.3 przedstawia poziomy zużycia i emisji w produkcji konserw rybnych.
ŚCIEKI PŁYNNE
OBJĘTOŚĆ/WAGA

0,2 m3/t

0,5 - 1 m3/t

SKŁAD
ZANIECZYSZCZ
EŃ

*ChZT: 350 -1700 mg/l

ŚCIEKI

Woda do mycia

PUSZKOWANIE
RYB

Klasyfikacja

*Krew
Woda do mycia
*Zawiesiny substancji stałych Woda z krwią
(0,3 - 2,3 g/l)
*ChZT:2500-5000mg/l

Filetowanie
Patroszenie
Cięcie na kawałki

*Olej: 0,2 -2,5 g /l
Woda do gotowania
*Zawiesiny substancji stałych
(0,6- 2,5 g/l)
*Rozpuszczalne białka
*ChZT: 12000 -50000 mg/l
*Cl 10 - 57 g/l

Gotowanie
Wstępne
Z NaCl

% ODPADÓW
STAŁYCH W
JEDNOSTCE
WAGI

ODPADY
STAŁE/PRODU
KTY UBOCZNE

Odrzucone ryby 3

Głowy
Wnętrzności
Ogony

20 - 40

Bez NaCl

Ręczne
skórowanie i
krojenie

17 m3/t

*ChZT: 3000 - 5000 mg/l

Woda do mycia

0,1 - 0,3 m3/t

*ChZT: 15000 -50000 mg/l

Rozlewanie sosu, oleju i
solanki

0,04 m3/t

*Śladowe ilości oleju i solanki Woda do czyszczenia
*Detergenty
puszek

Czyszczenie
puszek

3 - 7 m3/t

*Śladowe ilości oleju i solanki Woda z autoklawy
(15 - 30 mg/l)
*Detergenty
*ChZT: 30 - 100 mg/l

Autoklawizacja

Puszkowanie

Skóry
15 - 20
Czerwone mięso
Kości

Skrawki

5

RAZEM: 30 - 65%

Dotyczy następujących gatunków ryb: tuńczyk, makrela, śledź i sardynka.
Gatunki małych ryb są wstępnie gotowane w puszkach, zanim puszki zostaną wypełnione solanką i
olejem.

Rysunek 3.3 Poziomy zużycia i emisji w produkcji konserw rybnych
[134, AWARENET, 2002]

Stałe produkty uboczne filetowania, peklowania, solenia i wędzenia ryb mają podobne zastosowanie jak
wspomniano powyżej w odniesieniu do przetwórstwa ryb. Popiół z wiórów jest usuwany wraz z
odpadami komunalnymi. Rysunek 3.4 przedstawia poziomy zużycia i emisji w procesach filetowania i
konserwowania ryb.

Rysunek 3.4 Poziomy zużycia i emisji w procesach filetowania i konserwowania ryb
[134, AWARENET, 2002]

Najczęściej spożywane i przetwarzane skorupiaki w Europie to krewetki, homary, kraby i raki. Główne
etapy przetwarzania oraz poziomy zużycia i emisji przedstawia Rysunek 3.5.

Ziarenka piasku i cząstki skorup pozostałe w operacjach usuwania skorup i mycia w przetwórstwie
mięczaków wykorzystywane są w produkcji substancji chemicznych, takich jak tworzywa sztuczne i
farby, oraz w produkcji materiałów budowlanych i nawozów. Płynne pozostałości rybne, np. sok z małż,
mogą być stosowane w środkach spożywczych. Rysunek 3.6 przedstawia poziomy zużycia i emisji w
przetwórstwie mięczaków.

ŚCIEKI PŁYNNE
OBJĘTOŚĆ/
WAGA

SKŁAD
ZANIECZYSZCZEŃ

*BZT 5:3300 mg/l
*CHZT: 5400 mg/l
Toksyczność 5,02 equitox *TSS:
2080 mg/l
*Chlorek 44300 mg/l
*BZT 5:4400 mg/l
*CHZT: 9172 mg/l
*Toksyczność 75,16 equitox
*TSS: 5120 mg/l
*Chlorek: 15300 mg/l

ŚCIEKI

PRZETWÓRSTWO
MIĘCZAKÓW

Mycie

Woda do mycia

Woda do gotowania

ODPADY
STAŁE/
PRODUKTY
UBOCZNE

Piasek
Cząsteczki skorup

Gotowanie

Substancja wydzielona (ciecz)

Usuwanie skorupa

Mycie
Marynowanie
Ścieki

%
ODPADÓW
STAŁYCH
W
JEDNOSTCE
WAGI

Skorupab
Bisior

Piasek
Cząsteczki skorup

Marynowanie

Puszkowanie

Pakowanie

Czyszczenie puszek

Autoklawizacja
20 - 50 b
a

W przetwórstwie małż usuwanie skorup odbywa się przed
gotowaniem.
b
W przetwórstwie omułków.

Rysunek 3.6: Poziomy zużycia i emisji w przetwórstwie mięczaków [134, AWARENET, 2002]

3.3.2.4

Energia

Zużycie energii zależy od instalacji, urządzeń i zachodzących procesów w produkcji ryb. Procesy, takie
jak puszkowanie, które wymagaja nakładów ciepła, chłodzenie, produkcja lodu, suszenie, parowanie i
produkcja oleju zużywają więcej energii niż te, które nie wymagają jego nakładów, np. filetowanie,
gdzie zużycie energii jest niskie. Średnio w operacjach filetowania zużywa się 65 - 87 kWh / t ryb, a w
operacjach puszkowania 150 - 190 kWh / t ryb.

3.3.3 Owoce i warzywa
3.3.3.1

Zużycie wody

Woda jest wykorzystywana głównie podczas mycia. Jest również stosowana podczas obierania i
blanszowania. Przemysł konserw owocowych i warzywnych w Grecji zużywa 7 - 15 m3 wody na tonę
produktu. Tabela 3.19 przedstawia poziomy zużycia wody dla instalacji przetwórstwa owoców i
warzyw. Poziomy zużycia wody dla niektórych procesów przetwórstwa warzyw i owoców
przedstawione są w Tabeli 3.20.

Tabela 3.19: Poziomy zużycia wody w instalacjach przetwórstwa owoców i warzyw [140, Bank Światowy
(IBRD), et al., 1998]

Tabela 3.20: Zużycie wody dla niektórych procesów przetwórstwa owoców i warzyw
[5, Derden A Vercaemst P i R Dijkmans, 1999, 134, AWARENET, 2002],

Pomidory są jednym z najbardziej intensywnie przetwarzanych surowców. Włochy są drugim co do
wielkości producentem pomidorów na świecie, po USA, oraz największym eksporterem produktów
pomidorowych. Dane dotyczące zużycia wody i energii wraz z produkcją ścieków i odpadów stałych w
poszczególnych etapach przetwórstwa obranych pomidorów w puszkach i soku pomidorowego
zestawiono w Tabeli 3.21 i 3.22.

Tabela 3.21: Poziomy zużycia i emisji dla przetwórstwa pomidorów w puszkach
[89, Wkład Włoski, 2001, 184, Włochy, 2003]

Sok pomidorowy, przecier i koncentrat (28 – 30 oBrix(1))
Zużycie wody Ilość ścieków

Operacja jednostkowa

(m3/t)
Nr
A.1

A.2
A.3
A.4
B.1
B.2
E.2
E.8
F.1
F.2
H.1
U.1
U.4

Opis
Przyjmowanie i magazynowanie
surowców

(kg ChZT/t)

5

6

Sortowanie /selekcja, klasyfikacja,
obłuszczanie, usuwanie łodyg
10
i przycinanie
Obieranie (rafinacja)
Mycie
15
Cięcie, krojenie, siekanie,
mielenie, rozcieranie i prasa
Mieszanie,
homogenizacja i konszowanie
Blanszowanie
Pasteryzacja, sterylizacja i
UHT
Parowanie (ciecz do cieczy)
100 – 150(2)
Suszenie (cieczy do fazy stałej)
Pakowanie i rozlew
Czyszczenie i dezynfekcja
Tworzenie próżni
1
Ogólne sumy dla
typowych instalacji
(Wszystkie operacje jednostkowe
nie są stosowane w każdej
130 – 180(2)
instalacji, więc sumy ogólne nie
są sumami poziomów dla
każdej operacji jednostkowej)

Produkty
uboczne /
odpady
stałe
(kg/t)
12

2

Energia
elektryczna
(kWh/t)

Energia
cieplna
(kg pary/t)

0,4

1,5
150 – 200

8 – 12

5
2,5

15 – 25
0,5
60 – 80
1,5

3,5

700 – 900
60 – 80
1500 – 1800
10

1
4-5

10 – 12

160 – 210

90 – 125

2300 – 2800

60 – 80(2)
Wszystkie dane liczbowe odnoszą się do 1 t 28 - 30 w skali Brixa koncentratu pomidorowego. Współczynniki konwersji dla
innych produktów końcowych:
7 – 12 oBrix– pomnożone przez 0,3; 20 – 22 oBrix – pomnożone przez 0,7, 36 – 40 oBrix– pomnożone przez 1,3
(2)
Bez chłodni kominowych
(1)

o

Tabela 3.22: Poziomy zużycia i emisji dla przetwórstwa soków pomidorowych, koncentratów i przecierów
[89, Wkład Włoski, 2001, 184, Włochy, 2003]

3.3.3.2

Ścieki

Na profil ścieków wpływa wiele czynników. Są to przetwarzane surowce, wahania sezonowe i różne
źródła, operacje jednostkowe, modele produkcji i praktyki operatora. Tabela 3.23 przedstawia dane
dotyczące konserwowania owoców i warzyw w USA.
Parametry

Ilość ścieków (m3 / t surowca)
BZT5 (kg/t surowca)
TSS (kg/t surowca)

Owoce
10,86
11,8
2,2

Warzywa
22,91
13,0
6,6

Tabela 3.23: Średnia ilość ścieków i zanieczyszczeń wody powstałych w przemyśle konserwowym w USA w
1975 roku. [74, Greckie Ministerstwo Środowiska, 2001]

Zazwyczaj ścieki zawierają cukry, skrobie i wysokie poziomy zawiesin. Pozostałości pestycydów, które
trudno się rozkładają w oczyszczalniach ścieków mogą stanowić problemem, zwłaszcza w krajach o
mniej rygorystycznej kontroli stosowania pestycydów.
Odnotowane poziomy BZT i zawiesiny ogólnej w ściekach powstałych w wyniku przetwarzania
różnych owoców i warzyw przedstawiono w Tabeli 3.24 i 3.25.

BZT <500 mg/l
Produkt
TSS mg/l
Owoce
130
cytrusowe

BZT 500 – 1000 mg/l
Produkt
TSS mg/l
Sok jabłkowy
104

BZT 1000 – 2000 mg/l
Produkt
TSS mg/l
Mrożone ziemniaki 1716

43 – 114
100 – 455

Truskawki
96 – 210
Żywność dla dzieci 101 – 533

Suszone ziemniaki
981
Morele
33 – 387

29 – 1680

Obrane pomidory

280 – 1280

Grzyby

33 – 467

18 – 113

Produkty
pomidorowe

512 – 1180

Brzoskwinie

164 – 1020

Śliwki

60 – 187

Szparagi
Brokuły
Brukselka
.
Kalafiory

Odwodnione
168 – 778
warzywa
Warzywa
19 – 419
liściowe
BZT 2000 – 3000 mg/l
Produkt
TSS mg/l
Marchew
262 – 1540
Sok
grejpfrutowy
Groszek
Chipsy
ziemniaczane

BZT 3000 – 5000 mg/l
Produkt
TSS mg/l
Owoce suszone
8 – 568
Dżemy, galaretki,
404 – 711
przetwory

216 – 228
79 – 673
1450 – 3910

BZT >5000 mg/l
Produkt
TSS mg/l
Buraki
367 – 4330

84 – 702

Gruszki

Całe ziemniaki

1660 – 24300

Kukurydza

131 – 2440

Tabela 3.24: Stężenia BZT i Zawiesiny ogólnej w ściekach z przetwórstwa owoców i warzyw
[140, Bank Światowy (IBRD), et al., 1998]

Rodzaj operacji
Warzywa, mrożone
warzywa, przetwory, soki
owocowe i warzywne
Przetwórstwo ziemniaków
Obieranie ziemniaków
Soki owocowe i warzywne1
Jabłka
Jabłka (bez prasy)
Wiśnie
Czarna porzeczka
Czarna porzeczka bez
prasy
Marchew

SS (mg/l)

ChZT
(mg/l)

BZT5
(mg/l)

700

5000

3000

150

30

700
1100

10000
6000

3000
2500

150
200

200
30

333
16,52
92
242
212

5500
5100
4000
4900
4600

2500
2500
2300
2600
2100

26,5
27
15
13,5

242

8600

2700

Ntot
(mg/l)

–

Ptot
(mg/l)

21
23
12,5
9

1)

Zaokrąglone średnie wartości
2)
Substancje stałe osadzające się po dwóch godzinach, ml/l

Tabela 3.25: Profil ścieków w przetwórstwie owoców i warzyw
[5, Derden A Vercaemst P i Dijkmans R, 1999, 65, Niemcy, 2002],

Szczegółowe dane dotyczące ilości ścieków i zanieczyszczeń są przedstawione w następnych dwóch
tabelach.
Tabela 3.26 przedstawia ilość ścieków na jednostkę produkcji, które można osiągnąć poprzez
wdrożenie metod ograniczania zanieczyszczeń, takich jak zaopatrywanie w czyste surowe owoce i
warzywa oraz wykorzystanie układów przeciwprądowych do mycia i recyklingu wody technologicznej,
choć jednostkowe techniki stosowane w odniesieniu do każdego przykładu i jednostki produktu nie
zostały przedstawione. Tabela 3.27 przedstawia ilość ścieków i zanieczyszczeń wody na jednostkę
produktu powstałych podczas przetwarzania niektórych owoców.

Produkt
Szparagi
Brokuły
Brukselka
Marchew
Kalafiory
Kukurydza
Konserwowa
Mrożona
Odwodnione cebule i czosnek
Warzywa odwodnione
Sucha fasola
Fasola lima
Grzyby
Cebula, konserwowa
Groszek
Konserwowy
Mrożony
Ogórki konserwowe
Pakowane świeże
Pakowane przetworzone
Stacje solenia
Pimentos (papryka)
Ziemniaki
Wszystkich produktów
Produkty mrożone Produkty
odwodnione
Kapusta
Konserwowa
Szatkowana
Fasola szparagowa
Konserwowa
Mrożona
Szpinak
Konserwowy
Mrożony
Kabaczek
Słodkie ziemniaki
Pomidory
Obrane
produkty

Ilość ścieków
(m3/U)

BZT5

TSS

69,0
11,0
36,0
12,0
89,0

(kg/U)
2,1
9,8
3,4
20,0
5,2

(kg/U)
3,4
5,6
11,0
12,0
2,7

4,5
13,0
20,0
22,0
18,0
27,0
22,0
23,0

14,0
20,0
6,5
7,9
15,0
14,0
8,7
23,0

6,7
5,6
5,9
5,6
4,4
10,0
4,8
9,3

20,0
15,0

22,0
18,0

5,4
4,9

8,5
9,6
1,1
29,0

9,5
18,0
8,0
27,0

1,9
3,3
0,4
2,9

10,0
11,0
8,8

18,0
23,0
11,0

16,0
19,0
8,6

3,5
0,4

3,5
1,2

0,6
0,2

15,0
20,0

3,1
6,0

2,0
3,0

38,0
29,0
5,6
4,1

8,2
4,8
17,0
30,0

6,5
2,0
2,3
12,0

4,1
1,3

6,1
2,7

8,9
4,7

Jednostka produkcji (U) nie jest zdefiniowana [140, Bank Światowy (IBRD), et al., 1998]

Tabela 3.26: Ilość ścieków i zanieczyszczeń wody na jednostkę produktu powstałych podczas przetwarzania
niektórych warzyw
[140, Bank Światowy (IBRD), et al., 1998]

Produkt
Morele
Jabłka
Wszystkie produkty
Wszystkie, z wyjątkiem
soków
Sok
Żurawina
Owoce cytrusowe
Czereśnie
Wiśnie
Czereśnie Bing
Żurawina
Owoce suszone
Grejpfrut
W puszkach
Prasowany
Brzoskwinie
W puszkach
Mrożone
Gruszki
Ananasy
Śliwki
Rodzynki
Truskawki

Ilość odpadów
(m3/U)
29,0
3,7
5,4
2,9
5,8
10,0
7,8
12,0
20,0
12,0
13,0
72,0
1,6
13,0
5,4
12,0
13,0
5,0
2,8
13,0

BZT5
(kg/U)
15,0

TSS
(kg/U)
4,3

5,0
6,4
2,0

0,5
0,8
0,3

2,8
3,2
9,6
17,0
22,0
10,0
12,0

0,6
1,3
0,6
1,0
1,4
1,4
1,9

11,0
1,9
14,0
12,0
21,0
10,0
4,1
6,0
5,3

1,2
0,4
2,3
1,8
3,2
2,7
0,3
1,6
1,4

Jednostka produkcji (U) nie jest zdefiniowana [140, Bank Światowy
(IBRD), et al.,
1998]

Tabela 3.27: Ilość ścieków i zanieczyszczeń wody na jednostkę produktu powstałych podczas przetwarzania
niektórych owoców
[140, Bank Światowy (IBRD), et al., 1998]

Do tej pory przedstawiono ogólne dane dotyczące zanieczyszczeń wody w przetwórstwie owoców i
warzyw. Poniżej opisano poszczególne operacje jednostkowe, w których generowane są ścieki. Proces
powstawania ścieków w głównych operacjach jednostkowych przedstawiono na Rysunku 3.7.

Ścieki
Przechowywanie
produktów
surowych

Duże odpady stałe, zawiesiny ogólne, BZT/ChZT (z
detergentów), pestycydy
Mycie

Duże odpady stałe, zawiesiny ogólne, BZT, ChZT, wysokie
pH (obieranie kaustyczne)
Obieranie

Klasyfikacja,
Duże odpady stałe, zawiesiny ogólne, BZT, ChZT
przycinanie,
redukcja wielkości

Blanszowanie

Zawiesiny ogólne, BZT, ChZT

Woda chłodząca Zawiesiny ogólne, BZT, ChZT (jeśli woda wchodzi w
kontakt z produktem)

Mrożenie

Odpady stałe, BZT, ChZT (woda z operacji rozmrażania)

Duże odpady stałe, zawiesiny ogólne, BZT, ChZT
Woda spływowa
Odmuliny z kotłów

TDS

Ścieki z operacji
czyszczenia

Duże odpady stałe, zawiesiny ogólne, BZT, ChZT,
wysokie/niskie pH, czyszczące środki chemiczne

Przeznaczone do obróbki lub kanału ściekowego

Rysunek 3.7: Ścieki wytwarzane w przetwórstwie owoców i warzyw
[13, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000]

Przychodzący produkt jest myty w chlorowanej wodzie w celu usunięcia pozostałości ziemi, kamieni i
innych zanieczyszczeń oraz zmniejszenia populacji bakterii. Wymagane są duże ilości chlorowanej
wody, zwłaszcza w przypadku warzyw korzeniowych, które przenoszą dużo ziemi, oraz warzyw
liściowych, które mają dużą powierzchnię. Techniki mechaniczne lub flotacji powietrza usprawniają
usuwanie zanieczyszczeń i zmniejszanie ilości wody. Recyrkulacja wody lub jej ponowne
wykorzystanie z innych operacji jest powszechne. Ścieki z operacji mycia wstępnego głównie zawierają
zanieczyszczenia z pola, cząsteczki ziemi i małe fragmenty owoców lub warzyw. Jeśli stosuje się
detergenty w celu zwiększenia skuteczności czyszczenia, wpływają one na zawartość ChZT w ściekach.
W większości procesów przeprowadzana jest klasyfikacja, surowce są przycinane lub redukuje się ich
rozmiary. Czasami stosuje się mierniki gęstości zawierające różne stężenia solanki. Usuwanie
znacznych ilości solanki może niekorzystnie wpływać na biologiczne oczyszczalnie ścieków. Mycie
produktu po tych operacjach generuje ścieki zawierające rozpuszczalną skrobię, cukry i kwasy. Woda
spływowa, która transportuje surowce i odpady, dodatkowo wypłukuje te substancje. Ścieki powstające
w przetwórstwie owoców cytrusowych zawierają pektynowe substancje, które przeszkadzają w
sedymentacji zawiesin.
Wszystkie linie produkcyjne, urządzenia i strefy procesów, które nie stanowią obszarów suchych,
wymagają czyszczenia na mokro. W ten sposób powstają ścieki zanieczyszczone produktami,
surowcami i środkami czyszczącymi. Mniejsze wymagania dotyczą zastosowania agresywnych
substancji chemicznych w tym sektorze, chyba że w przetwórstwie stosuje się olej lub tłuszcz.
3.3.3.3
stałe

Odpady

Wytwarza się duże ilości odpadów stałych. Są to substancje organiczne, w tym owoce i warzywa
odrzucone podczas selekcji, oraz odpady pochodzące z procesów obierania lub usuwania gniazd
nasiennych. Odpady te mają wysoką wartość odżywczą i mogą być stosowane jako pasza dla zwierząt.
Niepożądane materiały odrzucone w pierwszych etapach przetwarzania to gleba, obce elementy
roślinne, zepsute zapasy żywności, a także skrawki, skórki, pestki, nasiona i miąższ.
Gdy stosowane są czynniki kaustyczne do obierania owoców i miękkich warzyw, generowane odpady
stałe są silnie zasadowe lub słone. Wysoka zawartość wilgoci w odpadach stałych związana jest z
operacjami czyszczenia na mokro oraz z ponownie zastosowanymi operacjami, w których stężone
rozpuszczone odpady stałe lub zawiesiny oddziela się od ścieków.
W trakcie przetwarzania, straty owoców wynoszą do 50%, a surowców roślinnych od 10 do 30%.
Część odpadów trafia do ścieków, ale generowane są także znaczne ilości odpadów stałych. Niektóre
dane przedstawiono w Tabeli 3.28.

Produkowane odpady
stałe
w przeliczeniu na tonę
produktu
Kukurydza
40
(kg)
Groszek
40
Ziemniaki
40
Truskawki
60
Jabłka
90
Wszystkie warzywa
130
Brzoskwinie
180
Brokuły
200
Marchew
200
Mrożone
200
brzoskwinie*
Przetwarzany
surowiec

*Produkt

Tabela 3.28: Prodkucja odpadów stałych w przetwórstwie owoców i warzyw
[140, Bank Światowy (IBRD), et al., 1998]

Rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych w zakresie przetwórstwa i konserwowania owoców i warzyw są
przedstawione na Rysunku 3.8.
ŚCIEKI PŁYNNE

SKŁAD

OBJĘTOŚĆ/WAGA

ZANIECZYSZCZEŃ

ŚCIEKI

PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE

ODPADY

OWOCÓW I WARZYW

STAŁE/PRODUKTY

STAŁYCH W

UBOCZNE

JEDNOSTCE WAGI

Wstępne kondycjonowanie

% ODPADÓW

szypułki, pyły, liście,
łodygi zgniłe surowce

Woda czyszcząca/ Woda
a
Mycie/Spływanie
spływowa

Sortowanie
Przycinanie/Obieranie

szypułki, liście, łodygi, itd.,
c
zgniły surowiec
b

1 – 30

Blanszowanie

g

Woda blanszująca
3.5 - 8.5 m3t surowca

a

f

Ścieki razem : * BZT5:140 7000 mg/l TSS: 60 - 3000
mg/l

Smażenie
Ścieki

h

Zużyty olej

Chłodzenie

Obieranie

d

Ścieki (kaustyczne)

Usuwanie gniazd
e
nasiennych f
3 h

2 m /t :
3

CHZT 6000 - 12000 mg/l
TKN 300 mg/l
i

7,4 m /t :

CHZT 4650 mg/l

Krojenie w plastry i w kostkę

e

Łodygi, liście, nasiona

0,07

Puszkowanie / Zamykanie
Sterylizacja/ Chłodzenie

a

Suszenie

Mrożenie

RAZEM: 5 - 30

Duże ilości wody są wykorzystywane w przetwórstwie owoców i warzyw, szczególnie w operacjach czyszczenia. Różnią się w zależności od rodzaju surowca i procesu.

b

Duże zróżnicowania w ilościach procentowych odpadów stałych zależą od rodzaju owoców lub warzyw; wahają się od 1 % dla żurawiny do 20 % dla brokułów czy marchwi.

c

Usuwanie zgniłych lub uszkodzonych owoców lub warzyw metodami mechanicznymi przy pomocy sita lub perforowanych płyt. Do usuwania bardzo zgniłych owoców, stosuje się roztwory solne (solankowe mierniki gęstość).

d

Usuwanie skórki. Stosuje się różne metody w zależności od grubości skórki, jej wytrzymałości i wymogów związanych produktem końcowy: mechaniczne, termiczne (para) i chemiczne (NaOH)

w przypadku ziemniaków stosuje się obieranie za pomocą pary przed rozpoczęciem procesu blanszowania.
e

Czasami wymagane są metody mechaniczne (wiśnie/czereśnie) w celu usunięcia nasion i ziaren.

f

Średnia suma ścieków to około 3,7 m /U (jednostka produkcji), o średnich wartościach BZT5 5 kg/U i TSS 0,5 kg/U.

g

Niektóre produkty nie są blanszowane, np. cebula konserwowa.

h

Dla produkcji smażonych ziemniaków. Ścieki z operacji mycia, obierania parowego i blanszowania trafiają do OŚ. Generowane jest 5 l/t beztlenowych osadów, które są następnie spalane.

i

3

Dla produkcji konserwowanych ziemniaków i marchewek (dane pochodzą z zakładów Fińskich).

Rysunek 3.8: Rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych w zakresie przetwórstwa i konserwowania owoców i
warzyw
[134, AWARENET, 2002]

Dane dla produkcji soków owocowych i warzywnych przedstawiono na Rysunku 3.9.

ŚCIEKI PŁYNNE
OBJĘTOŚĆ/WAGA

SKŁAD
ZANIECZYSZCZEŃ

PRODUKCJA SOKÓW
OWOCOWYCH I
WARZYWNYCH

ŚCIEKI
.

Woda czyszcząca
(substancje stałe,
pestycydy, etc.)

Sortowanie / Mycie

Woda do mycia

Ekstrakcja/Prasa

%
ODPADÓW
ODPADY
W
STAŁE/PRODUKTY STAŁYCH
JEDNOSTCE
UBOCZNE
WAGI
Zgniłe owoce, szypułki, łodygi

Pestki, nasiona, miąższ,
osady z winogron, skórki.
Błonnik bez wartości
30 - 50
odżywczych z miazgi
pomidorowej i jabłkowej

b

Ogrzewanie

0,5 – 6,5 m3/t of raw
materiala

*BZT 5: 500 -3200 mg/l
*TSS:5300 -1300 mg/la

Woda do mycia

Odtłuszczanie

Pozostałości organiczne:
substancje stałe 2
Przetwarzanie skrawków

Woda do mycia

Klarowanie / Obróbka
enzymatyczna

Bentonit, żelatyna z odpadkami
organicznymi

Odpowietrzanie

Woda do mycia

Filtrowanie

Woda do mycia

Pasteryzacja

Woda
Stężenie
technologiczna
Magazynowanie

Filtrowanie zużytej ziemi

Chłodzenie

Pakowanie/
Magazynowanie

RAZEM: 30 - 50

a

Ilość zanieczyszczeń i zużycie wody zależą od rodzaju owoców i warzyw.
W produkcji soku pomidorowego, mielenie odbywa się przed zastosowaniem prasy.
Woda odtłuszczająca przechodzi przez membrany.

b
c

Rysunek 3.9: Rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych w przetwórstwie soków owocowych i warzywnych [134,
AWARENET, 2002]

Jeśli owoce i warzywa poddawane są obróbce enzymatycznej w produkcji soku, powstaje mniej
odpadów. Tabela 3.29 przedstawia dane dotyczące przetwórstwa jabłek i pomidorów na Węgrzech.
Surowiec
Jabłko
Pomidor

Rodzaj obróbki wstępnej Ilość odpadów (%)
enzymatyczna
8 – 18
nieenzymatyczna
10 – 25
enzymatyczna
2–6
nieenzymatyczna
4–8

Tabela 3.29: Odpady owocowe i warzywne w przetwórstwie soków na Węgrzech
[134, AWARENET, 2002]

Odpady stałe są zazwyczaj używane do produkcji pasz i nawozów organicznych. Mogą być również
wykorzystywane do produkcji żywności lub innych towarów, lub odprowadzone do ścieków, czy też
rozprowadzone na gruncie. Sposoby ponownego wykorzystania i usuwania odpadów stałych są
następujące:
•
błonnik bez wartości odżywczych z jabłek, suszone skórki owoców cytrusowych i lecytyna z soi
mogą być wykorzystywane do produkcji żywności, takiej jak żywność fermentowana , napoje, oleje i
białka, lub do produkcji biopolimerów przy opracowywaniu biodegradowalnych opakowań i materiałów
budowlanych. Pektyna jest ekstrahowana z jabłek. Pektyna cytrusowa jest ekstrahowana w czasie
produkcji soku
•
odpady cytrusowe, osady z winogron, odpady z przetwórstwa winogron i ziemniaków mogą być
wykorzystane do biosyntezy naturalnych związków chemicznych, takich jak furfural, ksylitol, alkohol,

kwasy organiczne i polisacharydy, lub farmaceutyków, takich jak hycogenin, antybiotyki i witaminy.
Zakres ich zastosowań jest nadal poszerzany
•
produkcja pasz z wysłodków buraczanych, miazga jabłkowa i pomidorowa oraz wysłodki z
owoców cytrusowych, bez lub po obróbce (fizycznej, chemicznej, mikrobiologicznej, kiszeniu,
produkcja biomasy drobnoustrojów). Takie wykorzystanie jest ograniczone przez szereg czynników,
włączając koszty wysyłki, proces gnilny podczas przechowywania i transportu oraz obecność
składników niepożądanych, takich jak zasady lub sole. Zawartość wody ma istotny wpływ na koszty
wysyłki i na tempo gnicia. Proces gnicia zmniejsza okres przydatności i wartości stałych odpadów oraz
ogranicza ich wykorzystanie jako pasza dla zwierząt
•
pestki brzoskwiń i oliwek, łuski ryżowe i słoma mogą być bezpośrednio spalane lub
wykorzystane do produkcji biogazu lub alkoholu. Spalanie dotyczy odpadów stałych o stosunkowo
niskiej (<10%) zawartości wody. Gazowanie katalityczne i piroliza mogą również być zastosowane
•
kompostowanie i rolnicze wykorzystanie odpadów organicznych jest ograniczone ze względu na
emisje zapachu i możliwości zanieczyszczenia gleby przez wymywanie substancji organicznych i soli.
Z pośród operacji jednostkowych stosowanych w sektorze owoców i warzyw, w procesie obierania
powstaje najwięcej ścieków i odpadów stałych.
Obieranie przy pomocy pary jest powszechnie stosowane dla dużych ilości ziemniaków, marchwi i
innych bulw. Wstępne przetwarzanie obejmuje mycie i separację błota i kamieni. Te odpady stałe nie
mają wartości dla procesów biokonwersji. Odpady powstałe w procesie obierania zawierają substancje
stałe, głównie skórki, które są oddzielane w drodze sedymentacji z fazy ciekłej, następnie są suszone i
mogą być kompostowane. Mogą być one poddane dalszej obróbce w celu odzyskania minerałów,
błonnika i fenoli. Faza ciekła przechodzi do oczyszczalni ścieków wraz ze ściekami pochodzącymi z
innych procesów. Jej zanieczyszczenie, przed odprowadzeniem do MOŚ, wyrażone w ChZT wynosi
około 4000 mg / l. Witaminy rozpuszczalne, skrobia, błonnik i płyny tkankowe mogą być odzyskane z
tych ścieków.
Obieranie mechaniczne stosuje się do niewielkich ilości ziemniaków, marchwi, jabłek, gruszek, itp. lub
w przypadku, gdy warzywa są wykorzystywane w gastronomii lub w kuchniach. Obieranie jest często
przeprowadzane poza główną instalacją. Istnieje wiele takich zakładów, które mają zróżnicowaną
wydajność i korzystają z różnych urządzeń. Operacje jednostkowe są zasadniczo takie same jak w
procesie obierania przy pomocy pary. Przetwarzanie rozpoczyna się od oddzielenia błota i kamieni,
podobnie jak w obieraniu parowym.
Obieranie składa się z trzech następujących po sobie etapów: wstępne obieranie mechaniczne przy
użyciu karborundu, obieranie nożem, a następnie mycie. Ścieki generowane są we wszystkich trzech
etapach. Po sedymentacji, faza ciekła przechodzi do oczyszczalni ścieków. Jej zanieczyszczenie,
wyrażone w ChZT, wynosi około 5000 mg / l. Oddzielona faza stała jest zazwyczaj kompostowana.
Witaminy, skrobia, błonnik i minerały mogą być odzyskane.
Przy obieraniu nożem, powstające odpady są podobne do tych z parowego procesu obierania oraz mogą
być podobnie zastosowane, bezpośrednio jako pasza dla zwierząt lub w celu odzyskania ich składników.
Około 60% całkowitej produkcji stałych odpadów organicznych pochodzi z obierania wstępnego,
obierania przez ścieranie, a reszta z obierania nożem. Po operacji krojenia, wadliwe części surowca, np.
zbyt ciemne lub zbyt małe, są oddzielane i wykorzystane jako pasza dla zwierząt. Natomiast w
przetwórstwie marchwi, kilka cennych substancji takich jak witamina C, błonnik, związki fenolowe oraz
karotenoidy można odzyskać z tego produktu ubocznego. Następnym etapem jest płukanie. W
przypadku przetwarzania ziemniaków, etap ten wiąże się zwykle z dodawaniem inhibitorów
brązowienia lub siarczynów przed transportem obranego produktu do głównego zakładu przetwarzania.
Dane porównawcze dotyczące odpadów z procesów obierania przy użyciu pary lub obierania przez
ścieranie i za pomocą nóży jest przedstawione na Rys. 4.50 i 4.51.

3.3.3.4

Energia

Procesy wymagające dużych nakładów energii to ogrzewanie, chłodzenie, suszenie, parowanie,

sterylizacja, pasteryzacja i blanszowanie.
Niemal w każdym etapie tych procesów wykorzystywana jest energia elektryczna. Do produkcji pary,
stosuje się kotły ogrzewane gazem ziemnym. Sektor mrożonych warzyw jest dużym konsumentem
energii elektrycznej i gazu ziemnego. Głębokie mrożenie to proces, w którym wykorzystuje się
najwięcej energii elektrycznej.
Podczas głębokiego mrożenia, wymagane jest chłodzenie do bardzo niskich temperatur, tj. od -30 do -40
° C. W trakcie tego procesu, ilość zużywanej energii wynosi od 80 do 280 kWh e/t mrożonych warzyw.
Inne procesy, takie jak mycie, wymagają mniejszych nakładów energii, maksymalnie 28 kWh e/t
produktu mrożonego.
Głębokie mrożenie marchewek pochłania ±8 kWhe/t, a mrożenie salsefii ± 20 kWhe/t. Tutaj, w
operacjach sortowania, zużywa się dużo energii elektrycznej. Mycie szpinaku przed głębokim
mrożeniem pochłania ± 4 kWhe/t. Mechaniczne przetwórstwo mrożonej fasoli i salsefii pochłania,
odpowiednio, ± 6 kWhe/t i ± 9 kWh/t. Jest to znacznie więcej niż w przypadku innych warzyw.
Zużycie energii dla blanszownika taśmowego z powietrzem chłodzącym, który zużywa od 7 do 30
kWhe/t produktu mrożonego, jest znacznie większe niż dla blanszownika taśmowego z wodą chłodzącą,
który generuje od 2 do 9 kWhe/t produktu mrożonego, lub blanszownika bębnowego z
przeciwprądowym układem wody chłodzącej, gdzie zużycie energii wynosi od 1 do 2,6 kWhe/t produktu
mrożonego. Przetwórstwo szpinaku wymaga największych nakładów energii w procesach pośrednich,
takich jak pakowanie i porcjowanie.
Para jest stosowana podczas obierania i blanszowania. W obieraniu parowym zużywa się około pięć
razy więcej pary niż w operacjach obierania kaustycznego. Blanszownik taśmowy z wodą chłodzącą lub
blanszownik bębnowy z przeciwprądowym układem wody chłodzącej zużywają o połowę mniej energii
niż blanszownik taśmowy z chłodzącym powietrzem. W operacji magazynowania zużywa się od 20 do
65 kWhe/m³ powierzchni magazynowej na rok.
3.3.3.5
3.3.3.5.1

Dane na temat niektórych produktów owocowych i warzywnych
Produkty świeże

Świeżo pakowane owoce i warzywa wymagają minimalnego zastosowania procesów przetwórczych.
Woda jest przede wszystkim zużywana w operacjach mycia, transportu spływowego i czyszczenia linii
produkcyjnych. Instalacje przetwórstwa są często zlokalizowane w pobliżu terenów uprawnych, co daje
możliwości wykorzystania ścieków do nawadniania. Niektóre świeżo pakowane warzywa muszą być
najpierw obrane.
3.3.3.5.2

Przetwory owocowe i warzywne

Owoce i warzywa przeznaczone na przetwory są przetwarzane. Najczęstsze procesy przetwórcze są
opisane poniżej.
Wiele warzyw i niektóre owoce muszą być poddane operacji obierania, w wyniku której generowane
ścieki, stanowiące sporą część ogółu ścieków, zawierają BZT oraz zawiesinę ogólną. Po operacji
obierania zwykle następuje mycie.
Konwencjonalne metody obierania przy pomocy pary zużywają duże ilości wody oraz generują ścieki o
wysokiej zawartości pozostałości produktu. W zakładach przetwórstwa ziemniaka, operacja obierania
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. Zastosowanie wody
chłodzącej w obieraniu parowym zwiększa konsumpcję wody.
Obieranie kaustyczne zwiększa rozpuszczalność surowca, a tym samym poziomy ChZT, BZT i
zawiesin. Parametry dla tego rodzaju obierania są wyższe od parametów obierania mechanicznego z
zastosowaniem noży i operacji ścierania. Stosowanie obierania kaustycznego może prowadzić do wahań
pH w ściekach. Kaustyczne metody obierania na sucho mają niższe zużycie środków kaustycznych niż
metody mokre. Mogą również znacznie ograniczyć ilość i stężenie ścieków oraz pozwalają na
gromadzenie skórki w postaci zawiesiny, którą można wypompować.

Blanszowanie stosuje się do warzyw przeznaczonych na produkty konserwowe, mrożone i suszone.
Operacja ta jest przeprowadzana za pomocą gorącej wody lub pary. Jeśli produkt ma być zamrożony, po
blanszowaniu następuje chłodzenie wodą lub powietrzem.
W blanszowaniu za pomocą pary lub wody generowane są ścieki o wysokiej zawartości BZT, w
niektórych przypadkach zawierają one ponad połowę całkowitej zawartości BZT. Ilość ścieków z
parowego blanszowania jest mniejsza niż z blanszowania za pomocą wody. Ilość ścieków z
blanszowania parowego można zmniejszyć poprzez recykling pary, skuteczne uszczelnienia oraz za
pomocą urządzeń, które minimalizują zużycie pary. Ścieki mogą być całkowicie wyeliminowane
poprzez blanszowanie mikrofalowe, które jest stosowane w Europie i Japonii.
W przetwórstwie owoców i warzyw, które mogą być sterylizowane mikrobiologiczne w temperaturze
nie wyższej niż 100º C, sterylizacja, która nazywana jest tutaj pasteryzacją, może być przeprowadzana
w instalacjach za pomocą gorącej wody lub pary pod ciśnieniem atmosferycznym. Najczęściej niską
temperaturę wykorzystują łaźnie otwarte. Są to łaźnie metalowe, cylindryczne lub z równolegle
ułożonymi rurkami. Zawierają one wodę podgrzewaną przez bezpośredni wtrysk pary z dysz
umiejscowionych na dnie. Łaźnie te nie są wyposażone w automatyczne termostaty. Temperatura pracy
to temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem atmosferycznym z ciągłego przepływu nadmiaru pary.
Opakowania przeznaczone do sterylizacji są ładowane do dużych koszy; kosze, za pomocą kół
pasowych, są następnie zanurzane w łaźni i poddawane działaniu wrzącej wody przez wymagany czas.
Chłodzenie nie odbywa się w łaźni sterylizującej, która jest przygotowana dla kolejnej partii surowca,
ale w łaźni z zimną bieżącą wodą.
Produkty pakowane w pojemniki szklane przechodzą przez tunele liniowe, w których odbywają się
operacje napełniania, wstępnego podgrzewania, ogrzewania, wstępnego chłodzenia, chłodzenia i
suszenia. Ogrzewanie przeprowadzane jest za pomocą suchej nasyconej pary lub gorącej wody, która
spływa po opakowaniach z szeregu dysz umiejscowionych na górze lub za pomocą perkolacji z
perforowanej powierzchni. Woda jest następnie odzyskiwana w łaźniach recyklingowych
wyposażonych w bezpośredni lub pośredni układ ogrzewania parowego. Chłodzenie jest także
przeprowadzane przez spryskiwanie wodą. Woda do wstępnego chłodzenia jest częściowo poddawana
recyklingowi, co pozwala na utrzymanie temperatury około 60º C. Suszenie zapobiega powstawaniu
plam na pokrywkach, a przede wszystkim umożliwia rozpoczęcie procesu etykietowania i pakowania
drugorzędnego. Przeprowadzane jest za pomocą gorących lub zimnych dmuchaw. Do sterylizacji
produktów o niskiej kwasowości, które wymagają temperatury powyżej 100º C, różne sposoby
ogrzewania mogą być stosowane, chociaż najczęściej wykorzystuje się autoklawy. Wszystkie
sterylizatory z wysoką temperaturą pracują przy ciśnieniu wyższym niż atmosferyczne.
Jednofazowe produkty kwasowe lub produkty z małymi kawałkami surowca, takie jak soki owocowe,
soki warzywne i przeciery, koncentraty pomidorowe, dżemy, marmolady i galaretki, w procesie
napełniania stosowane są na gorąco. Sterylizacja cieplna może być przeprowadzona przed operacją
pakowania ze względu na niskie wartości pH tych produktów. Sam gorący wyrób sterylizuje metalowy
lub szklany pojemnik. W rezultacie, tylko kapsle i szyjki butelek oraz pokrywki małych pojemników
sterylizuje się osobno. Napełnianie i hermetyczne zamykanie opakowań muszą być przeprowadzane
zanim produkt ostygnie. Temperaturę napełniania należy utrzymywać między 85 - 92º C. Produkt jest
schładzany w wysterylizowanej chlorowanej wodzie.
Końcowy etap to pakowanie aseptyczne . Jest to połączenie urządzeń do sterylizacji produktu i
pojemników różnego typu, z wydzielonym systemem wypełniania i uszczelniania. Aseptyczne
pakowanie ciekłych produktów obejmuje następującą sekwencję operacji: ogrzewanie w ściśle
określonych temperaturach, transport do sekcji przechowywania; chłodzenie w temperaturze około 35°
C; napełnianie opakowań wstępnie wysterylizowanych, otwieranie i przechowywanie w warunkach
doskonałej aseptyki; zamknięcie opakowań. Rodzaj wymiennika ciepła jest dobierany zgodnie z
właściwościami reologicznymi cieczy. Mogą być to rurowe, kołowe lub skrobakowe wymienniki ciepła
dla produktów o wysokiej wartości Re, oraz wymienniki rura w rurze lub płytowe dla produktów o
niskiej wartości Re [124, Włochy, 2002].
Marynowanie jest również ważnym procesem w operacjach konserwowania owoców i warzyw.
Następujące etapy procesu to produkcja solanki; świeżej solanki po szatkowaniu i soleniu (100 - 150 kg
/ t białej kapusty) i kwaśnej solanki w trakcie fermentacji mlekowej (150 - 180 kg / t białej kapusty).

Proces blanszowania odbywa się w kwaśnej solance, gdzie powstaje solanka blanszująca. Tabela 3.30
przedstawia ilość ścieków z solanki w przetwórstwie kapusty.
Solanka

pH

Świeża solanka
6,0 – 6,2
Solanka z fermentacji 3,8 – 4,2
Solanka blanszująca 3,8 – 4,0

Stężenie w ściekach
BZT5
CHZT
(mg/l)
(mg/l)
10000 – 30000
15000 – 40000
17000 – 50000
25000 – 75000
40000 – 55000
65000 – 85000

Chlorek
(mg/l)
12000 – 15000
2500 – 20000
–

Tabela 3.30: Ilość ścieków z solanki w produkcji kiszonej kapusty
3.3.3.5.3

Warzywa mrożone

Przyjmowanie i magazynowanie surowców (A.1)
W przetwórstwie mrożonych warzyw, operacjach transportu i składowania wymagane nakłady energii
są następujące [32, Van Bael J., 1998]:
•
w transporcie mrożonych warzyw zużywa się 2 – 14 kWhe/t mrożonych warzyw. Dla
większości linii produkcyjnych, wartości energii elektryczne dla taśm wahają się pomiędzy 5 – 30 kWe
•
przechowywanie warzyw pochłania 20 – 65 kWhe/m3 powierzchni magazynowania na rok, a
energia w postaci gorącej wody wymagana jest w ilości około 26,389 kWh/m2 (95 MJ/m2) powierzchni
magazynowania na rok.Dane ze źródeł wskazują, że przeciętny bilans energetyczny wynosi [32, Van
BAEL J., 1998]:
•
11% dla wentylatorów parownika
•
5% dla wentylatorów skraplacza
•
7% dla urządzeń peryferyjnych
•
77% dla sprężarek, z czego 21% jest wykorzystywane dla nakładu ciepła poprzez drzwi /
włazy, 48% zużyte w wyniku strat przez powłoki budynku, a 8% przez produkt.
Sortowanie /selekcja, klasyfikacja, obłuszczanie lub szypułkowanie, usuwanie łodyg i
przycinanie (A.2)
W operacji sortowania nakład energii elektrycznej wynosi 0 – 20 kWhe/t mrożonych warzyw [32, Van
Bael J., 1998]. Tabela 3.31 przedstawia zużycie energii elektrycznej w operacji sortowania warzyw.
Produkt
Szpinak
Kalafiory
Groszek
Brukselka
Fasola
Marchew

Zużycie energii
(kWhe/t mrożonych warzyw)
0
1
4
4
5
8

Tabela 3.31: Zużycie energii w operacji sortowania warzyw [32, Van Bael J., 1998]

Obieranie (A.3)
W przetwórstwie mrożonych warzyw, salsefia i marchew są obierane przed mechanicznym
przetwarzaniem. Dwie stosowane metody to obieranie kaustyczne i parowe. W obieraniu kaustycznym
zużywa się mniej energii elektrycznej i parowej, niż w obieraniu parowym, lecz powstaje większe
obciążenie dla oczyszczalni ścieków [32, Van Bael J., 1998]. W Tabelach 3.32 i 3.33 przedstawiono
źródła energii oraz jej zużycie dla operacji obierania kaustycznego i parowego warzyw.

Źródło energii
Gorąca woda (kWh/t mrożonych
warzyw)
Para (t/t mrożonych warzyw)

Przybliżone zużycie
0
0,16

Ciśnienie pary (bar)
Energia elektryczna (kWh / t mrożonych
warzyw)

7
2

Tabela 3.32: Źródła i zużycie energii dla operacji obierania kaustycznego warzyw
[32, Van Bael J., 1998]
Źródło energii
Przybliżone zużycie
Gorąca woda (kWh/t mrożonych
0
warzyw)
Para (t/t mrożonych warzyw)
0,9
Ciśnienie pary (bar)
4 – 15
Energia elektryczna (kWh / t mrożonych
3,5
warzyw)
Tabela 3.33: Źródła i zużycie energii dla operacji obierania parowego warzyw
[32, Van Bael J., 1998]

Mycie (A.4)
W operacji mycia, w przetwórstwie mrożonych warzyw, nakład energii wynosi 0 – 5 kWhe/t mrożonych
warzyw. Niektóre warzywa, np. brukselka i kalafior, nie wymagają zastosowania operacji mycia, a tym
samym energia nie jest zużywana [32, Van Bael J., 1998]. Tabela 3.34 przedstawia zużycie energii
elektrycznej w operacji mycia warzyw.
Produkt
Brukselka
Kalafiory
Fasola
Marchew
Salsefie
Groszek
Szpinak

Zużycie energii
elektrycznej
(kWhe/t0mrożonych warzyw)
0
0,5
2,5
3
3
5

Tabela 3.34: Zużycie energii elektrycznej dla operacji mycia warzyw
[32, Van Bael J., 1998]

Cięcie, krojenie, siekanie, mielenie, rozcieranie i prasa (B.1)
Niektóre warzywa są krojone przed rozpoczęciem operacji głębokiego mrożenia. Zużycie energii
elektrycznej wynosi do 9 kWh / t mrożonych warzyw. Tabela 3.35 przedstawia zużycie energii
elektrycznej w mechanicznej obróbce warzyw przed zamrożeniem.
Produkt
Groszek
Brukselka
Szpinak
Marchew (w
plastrach)
Marchew
(pokrojona w
Salsefie
kostkę)
Fasola
Groszek

Zużycie energii
elektrycznej
(kWhe/t0mrożonych warzyw)
0
0
1
2,5
6
9
0

Tabela 3.35: Zużycie energii w mechanicznej obróbce warzyw przed zamrożeniem [32, Van Bael J., 1998]

W obróbce mechanicznej marchwi, salsefii i fasoli wymagane są odpowiednie nakłady energii
elektrycznej. Obróbka pozostałych badanych warzyw nie wymaga żadnych nakładów energii
elektrycznej [32, J. Van Bael, 1998].Blanszowanie (E.2)
W przetwórstwie głęboko mrożonych warzyw stosuje się blanszowniki bębnowe i taśmowe. Zużycie
energii zależy nie tylko od rodzaju blanszownika, ale również od rodzaju zastosowanej operacji
chłodzenia. Standardowe poziomy zużycia energii przedstawiono w Tabeli 3.36 i 3.37.

Źródło energii
Przybliżone zużycie
Gorąca woda (kWh/t mrożonych
0
warzyw)
Para (t/t mrożonych warzyw)
0,16
Ciśnienie pary (bar)
7
0,5 – 1,3
Energia elektryczna (kWhe/t mrożonych
warzyw)
Tabela 3.36: Źródła i zużycie energii dla blanszowania bębnowego w operacji głębokiego mrożenia warzyw
[32, Van Bael J., 1998]
Źródło energii
Przybliżone zużycie
Gorąca woda (kWh/t mrożonych
0
warzyw)
Para (t/t mrożonych warzyw)
0
Ciśnienie pary (bar)
0
0,5 – 1,3
Energia elektryczna (kWhe/t mrożonych
warzyw)
Tabela 3.37: Źródła i zużycie energii w procesie przeciwprądowego chłodzenia wodą w przetwórstwie
warzyw
[32, Van Bael J., 1998]

Zużycie energii elektrycznej do produkcji wody lodowej zawarte jest w przedstawionych danych
dotyczących zużycia energii elektrycznej dla operacji głębokiego mrożenia. Na przykład, pod względem
zużycia energii, blanszownik taśmowy z wodą chłodzącą wykazuje najniższe całkowite zużycie energii.
Ciepło uwolnione w procesie chłodzenia produktu w strefie chłodzenia jest wykorzystywane do
wstępnego podgrzewania warzyw. Dzięki temu wymagane są mniejsze nakłady pary w operacji
blanszowania. W Tabeli 3.38 przedstawiono źródła i zużycie energii dla blanszownika taśmowego z
wodą chłodzącą w przetwórstwie warzyw. W Tabeli 3.39 przedstawiono źródła energii i wartości
wskaźników dla blanszownika taśmowego z powietrzem chłodzącym w przetwórstwie warzyw.
Źródło energii
Przybliżone zużycie
Gorąca woda (kWh/t mrożonych warzyw)
0
Para (t/t mrożonych warzyw)
0,09
Ciśnienie pary (bar)
7
2–9
Energia elektryczna (kWhe/t mrożonych
warzyw)
Tabela 3.38: Źródła i zużycie energii dla blanszownika taśmowego z wodą chłodzącą w przetwórstwie
warzyw [32, Van Bael J., 1998]
Źródło energii
Wartości wskaźników
Gorąca woda (kWh/t mrożonych
0
warzyw)
Para (t/t mrożonych warzyw)
0,16
Ciśnienie pary (bar)
7
7 – 30
Energia elektryczna (kWhe/t mrożonych
warzyw)
Tabela 3.39: Źródła energii i wartości wskaźników dla blanszownika taśmowego z chłodzącym powietrzem
w przetwórstwie warzyw [32, Van Bael J., 1998]

Pod względem zużycia energii elektrycznej, blanszownik bębnowy z przeciwprądowym układem wody
chłodzącej wykazuje najniższe zużycie energii. Zużycie wody w takiej instalacji jest dość wysokie.
Zastosowanie przemysłowych wentylatorów (60 kWe) w blanszownikach taśmowych z chłodzącym
powietrzem, wiąże się z dużymi nakładami energii elektrycznej w tej operacji [32, Van Bael J., 1998].

3.3.3.5.4

Soki

Energia zużywana jest podczas operacji zagęszczania soku przez odparowanie oraz podczas
pasteryzacji. Ścieki pochodzą z kondensatu powstałego w czasie parowania, generowane są podczas
rozruchu, wymiany surowca oraz w trakcie czyszczenia pasteryzatora. Odpady stałe powstają w wyniku
zastosowania pras w przetwórstwie owoców i warzyw. Na przykład 2% pomidorów i 30% owoców
cytrusowych odrzuca się jako odpady stałe w operacji prasowania [184, Włochy, 2003].
3.3.3.5.5

Inne produkty

Dżemy, galaretki i przetwory oparte są na produkcji żeli owocowych, które pochodzą z ekstrahowanego
soku, przecierów lub całych owoców. Żele owocowe zawierają pektynę, kwasy, cukier i wodę. W
porównaniu z większością procesów przetwórczych owoców, wykorzystanie cukru oraz dodatkowe
gotowanie na ogół zwiększa wartości BZT ścieków. Obecność pektyny naturalnej lub dodanej w
ściekach może mieć niekorzystny wpływ na osadzanie się substancji stałych.

Oleje roślinne i tłuszcze

3.3.4

Zużycie wody

3.3.4.1

Procesy, w których zużywa się najwięcej wody to produkcja surowego oleju, chemiczna neutralizacja, a
następnie mycie oleju i dezodoryzacja [182, Niemcy, 2003]. Zużycie wody zależy od rodzaju procesu,
np. zużycie wody w procesie tłoczenia jest minimalne, od rodzaju urządzeń chłodniczych i
próżniowych, oraz od rodzaju i wieku roślin oleistych, np. miękkie nasiona rzepaku wymagają innej
ilości wody niż soja [109, CIAA-Fediol, 2002, 182, Niemcy, 2003].
W produkcji oleju surowego, 0,2 - 14 m³ wody na tonę roślin oleistych jest wykorzystywane do celów
chłodzenia. W chemicznej neutralizacji surowego oleju zużywa się od 1 – 1,5 m3 wody na tonę
produktu. W procesie dezodoryzacji naturalizowanego i wybielonego oleju oraz tłuszczy jadalnych
zużywa się 10 – 30 m3 wody na tonę produktu. Woda zużyta podczas utwardzania olejów roślinnych jest
głównie wykorzystywana w procesach chłodzenia i tworzenia próżni. Jej zużycie wynosi 2,2 – 7 m3/t
oleju.
W chemicznej rafinacji olejów jadalnych stosowane są następujące substancje:
•
•
•
•

demineralizowana woda: 0,1 – 0,3 m3/t oleju
woda pitna: 0,05 – 0,3 m3/t oleju
woda chłodząca: 0,1 – 0,2 m3/t oleju
H2SO4: 50 – 250 kg/t mydła.

3.3.4.1.1

Oliwa z oliwek

Producenci oliwy z oliwek zużywają około 12 mln ton wody rocznie [142, IMPEL, 2002], co odpowiada
około 5 m3 wody na tonę wyprodukowanej oliwy z oliwek.
3.3.4.2

Ścieki

W zaprawianiu nasion oraz w przetwórstwie olejów jadalnych generuje się od 10 – 25 m3 ścieków na
tonę produktu [140, World Bank (IBRD), et al., 1998]. Produkcja określonych ścieków na ogół wynosi 3
– 5 m3/t surowca. Ilość ścieków w dużej mierze zależy od rodzaju źródła surowego oleju oraz od
zastosowanych technologii. Na przykład, w procesie tłoczenia i ekstrakcji rozpuszczalników w
produkcji surowego oleju rzepakowego generuje się 2,5 – 3,0 m3 ścieków na tonę nasion rzepaku (7 –
12 m3/m3 surowego oleju), natomiast w produkcji rafinowanego oleju rzepakowego generuje się 10 – 12
m3 ścieków na tonę nasion rzepaku [134, AWARENET, 2002].
Profil ścieków z przetwórstwa olejów roślinnych pochodzących z różnych źródeł i jednostek
operacyjnych przedstawiono w Tabelach 3.40, 3.41 i 3.42.

Sektor produkcji

Jednostka

Produkcja surowych olejów/tłuszczów roślinnych
Przetwórstwo nasion
Ścieki
Woda chłodząca
Rafinacja surowych olejów/tłuszczów roślinnych
Woda o odczynie kwasowym z rozkładu mydeł w wyniku
neutralizacji
oleju czyszczenia urządzeń
Ścieki z procesów
Skondensowane opary z dezodoryzacji
Skondensowana para, jeśli użyto wyrzutniki pary (boostery) do
wytworzenia próżni w procesie dezodoryzacji
Barometryczny spływ wody z próżni i z operacji neutralizacji
destylacyjnej oraz z dezodoryzacji (bez recyrkulacji)
Ścieki z innych urządzeń próżniowych
Produkcja margaryny
Płukanie i czyszczenie
Nakład wody w procesie parowania

Ilość
ścieków

(m³/t nasion)
(m³/t nasion)

0,2 – 0,5
0,2 – 14

(m³/t) *
(m³/t) *
(m³/t) *
(m³/t) *

1 – 1,5
do 0,5
0,01 – 0,1
0,02 – 0,4

(m³/t) *

10 – 30

(m³/t) *

około 1,5

(m³/t gotowego
produktu)
(m³/t gotowego
produktu)

0,75 – 2
0,1**

* W odniesieniu do gotowego rafinowanego oleju
** O mocy chłodniczej 15 - 20 kW / t produktu gotowego

Tabela 3.40: Produkcja ścieków w etapach produkcji oleju roślinnego
[65, Niemcy, 2002, 109, CIAA-Fediol, 2002]
Proces/operacja jednostkowa
Produkcja surowego oleju
(przetwórstwo nasion)

Parametry
zawartość ChZT

Neutralizacja chemiczna i
rozkład mydeł

Ilość
1 – 1,5 m³/t rafinowanego produktu
ścieków
zawartość ChZT
<5 kg/t rafinowanego produktu
Ilość
10 – 30 m³/t produkt rafinowany (system
jednoprzejściowy)
ścieków

Dezodoryzacja

Konwencjonalna chemiczna
rafinacja tłuszczów jadalnych

zawartość ChZT
Ilość ścieków
zawartość ChZT

Poziom
0,1 – 1,0 kg/t przetworzonych
nasion

<7 kg/t rafinowanego produktu
25 – 35 m³/t rafinowanego produktu
<15 kg/t rafinowanego produktu

Połączone produkcja i przetwórstwo ChZT/BZT5
tłuszczów jadalnych
Stosunek ścieków

1,5 - 2 (zwykle)

Tabela 3.41: Profil ścieków w przetwórstwie olejów roślinnych
[182, Niemcy, 2003, 185, CIAA-FEDIOL, 2004]
Źródło
Mycie oleju (obojętne)
Reakcja neutralizacji
pH = 10 – 12
Skraplacze barometryczne
pH = 6,5 – 7,5
Kocioł parowy

Objętość
m3/t1
0,1

BZT5
mg/l
1000

ChZT
mg/l
15000

Oleje i
tłuszcze
mg/l
100 - 500

2,12

4300

7200

670

140 – 200

500 – 600

20 – 200

40 – 100

20

40

–

100

20

40

–

100

1500

2000

n.d.

300

2

10 %
pary
Zmiękczanie wody
5%
pary
Czyszczenie urządzeń i podłóg
0,1
1

na t surowego oleju

2

na t FFA

3

Zawies
iny
3
mg/l
n.d.
2900

n.d. = brak danych

Tabela 3.42: Profil nieprzetworzonych ścieków w procesach rafinacji olejów roślinnych (bławatek, bawełna
i słonecznik)
[74, Greckie Ministerstwo Środowiska, 2001]

3.3.4.2.1

Oliwa z oliwek

W tradycyjnych metodach produkcji oliwy z oliwek, zwanych również tłoczeniem, generuje się około 2
do 5 litrów ścieków na litr produkowanej oliwy. W trójfazowej ciągłej ekstrakcji oliwy z oliwek
wytwarza się około 6 do 8 litrów ścieków na litr produkowanej oliwy, podczas gdy w dwufazowej
ciągłej ekstrakcji oliwy z oliwek generowane jest tylko 0,33 - 0,35 litrów ścieków na litr produkowanej
oliwy. W Tabeli 3.43 przedstawiono profil ścieków z przetwórstwa oliwy z oliwek przy zastosowaniu
różnych technik ekstrakcji.
Technologia
Tradycyjna
ekstrakcja
(tłoczenie)
Trójfazowa
ekstrakcja
Dwufazowa
ekstrakcja

ścieków
Ilość
(m3/t oliwy z
oliwek)
2–5
6–8
0,33 – 0,35

BZT5 (mg/l)

CHZTChZT
(mg/l)

TSS
(mg/l)

pH

22000 – 62000

59000 – 162000

65000

4,6 – 4,9

13000 – 14000

39000 – 78000

65000

5,2

90000 – 100000

120000 – 130000

120000

4,5 – 5,0

Tabela 3.43: Profil ścieków w przetwórstwie oliwy z oliwek
[74, Greckie Ministerstwo Środowiska, 2001, 86, Junta de Andalucia i Agencia de Medio
Ambiente, 1994]

3.3.4.3

Emisje do powietrza

Suche pyły są generowane podczas dostawy nasion, przechowywania w silosach, czyszczenia nasion,
przygotowania materiału siewnego, transportu i przenoszenia surowca. Mokry pył pojawia się podczas
przygotowywania materiału siewnego, podczas suszenia i chłodzenia surowca oraz w czasie
wewnętrznego transportu lub przenoszenia.
Przy zastosowaniu ekstrakcji rozpuszczalnikowej, wycieki i transport mogą spowodować straty
powietrza. Po ekstrakcji rozpuszczalnikowej, w czasie suszenia, chłodzenia, magazynowania i
transportu surowca mogą wystąpić emisje rozpuszczalnika (heksanu). Poziomy emisji heksanu do
atmosfery, w zależności od rodzaju nasion, przedstawiono w Tabeli 3.44.
Surowiec
Soja
Rzepak
Słonecznik
Siemię lniane
Rącznik

Odpady heksanu
(kg heksanu/t surowych nasion)
0,5 – 1,0
0,5 – 1,2
0,5 – 1,2
około 2,0
>3,0

Tabela 3.44: Emisje heksanu do powietrza [65, Niemcy, 2002]

Niektóre nasiona, np. rzepak, zawierają wysokie poziomy siarki. Procesy enzymatyczne i biologiczne
powodują zamianę związków siarki na siarkowodór. Nie ma danych dotyczących emisji w czasie
przechowywania, ale znaczące stężenia siarkowodoru wykryto w gazach wylotowych z
ekstraktorów[65, Niemcy, 2002]. Rodzaje emisji do powietrza powstałych w przetwórstwie surowych
olejów roślinnych przedstawiono w Tabeli 3.45.
Odśluzowanie Neutralizacja
Lotne
związki

Wybielanie Dezodoryzacja Utwardzanie
Zapach
FFA
Lotne
związki
Zapachy

Tabela 3.45: Zestawienie emisji do powietrza powstałych w przetwórstwie surowych olejów roślinnych
[10, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 74, Greckie Ministerstwo Środowiska,
2001]

Zapach jest wydzielany we wszystkich procesach, które wiążą się z ogrzewaniem. Zapach wydzielany
jest przez lotne kwasy tłuszczowe, związki organiczne azotu oraz, w przypadku rzepaku, przez związki
siarkowodoru i organiczne związki siarki.

Odpady stałe

3.3.4.4

W zależności od rodzaju warzyw, tj. nasiona lub owoce oleiste, surowiec do produkcji oleju roślinnego
można prawie całkowicie zamienić na produkty, np. oleje roślinne, mączkę bogatą w białko, kwasy
tłuszczowe i lecytynę, lub produkty uboczne, np. żywność dla ludzi, pasza dla zwierząt oraz produkty
farmaceutyczne.
Odpady stałe, np. liście, drewno, kawałki metalu i kamieni, pochodzą ze wstępnych etapów obróbki
surowca (czyszczenie i łuskanie). Są one oddzielane podczas czyszczenia surowca przez wiatrowe
przesiewacze, separatory magnetyczne i sita. W produkcji rzepaku, odpady stałe stanowią mniej niż 1%
przetworzonych nasion. Metale są przesyłane do recyklingu lub utylizacji, a reszta odpadów, kamienie
czy piasek, jest unieszkodliwiana. Pyły mogą być spalane. W procesie tłoczenia/wirowania, zużyte
tkaniny filtrujące z operacji tłoczenia nasion są usuwane [161, Verband Deutscher Oelmuehlen, 2003].
W przypadku rafinacji chemicznej, osady (soap stock) wytrącane są w trakcie neutralizacji surowego
oleju. Zawierają one głównie NaOH zmydlonych FFA, ale także fosfaty, białka i inne związki.
Zazwyczaj są one dalej przetwarzane w drodze rafinacji poprzez rozpad mydeł i odzyskanie kwasów
tłuszczowych (olej kwasowy). W niektórych krajach możliwe jest połączenie osadów pochodzących z
rafinacji chemicznej oleju roślinnego z innymi składnikami do celów produkcji mydeł o niskiej jakości
lub paszy dla zwierząt.
Produkcja odpadów stałych w rafinacji i przetwórstwie olejów roślinnych zależy od danej operacji. W
operacji wybielania, powstaje zużyta ziemia wybielająca, która zawiera 20 - 40% tłuszczu. To sprawia,
że istnieje ryzyko samozapłonu odpadów. W instalacjach produkcyjnych, które tylko rafinują i
modyfikują olej jadalny, zużyta ziemia wybielająca jest wykorzystywana przez osoby trzecie do
produkcji energii poprzez współfermentację do produkcji biogazu lub cegieł [182, Niemcy, 2003].
Zużyty katalizator wraca do osób trzecich w celu regeneracji.
W mieszanych instalacjach produkcyjnych, które produkują surowy olej i mączkę, oraz
rafinują/modyfikują olej jadalny, istnieją dalsze możliwości wykorzystania składników surowców i
odpadów. Na przykład, wykorzystanie fosfolipidów i ziemi wybielającej z mączki jako pasza dla
zwierząt. Jedynym warunkiem jest brak niklu w pozostałościach z katalizatora [161, Verband Deutscher
Oelmuehlen, 2003].
Skład destylatu dezodoryzującego, zebranego w destylacji parowej rafinowanych olejów jadalnych,
zależy od surowca i procesu rafinacji. Gdy pochodzi on z rafinacji fizycznej, może być stosowany w
przemyśle paszowym, przy niskiej zawartości pestycydów. W przeciwnym razie, można go sprzedawać
jako źródło technologicznych kwasów tłuszczowych. Destylaty z rafinacji chemicznej mają wyższe
wartości ze względu na wyższą zawartość tokoferolu. Jest on atrakcyjnym surowcem do produkcji
witaminy E. Ze względu na coraz większe zainteresowanie naturalnymi antyoksydantami, takimi jak
tokoferol, oraz wykorzystanie fitosteroli w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, rośnie
znaczenie tego destylatu.
Rodzaje odpadów płynnych i stałych z różnych operacji jednostkowych w przetwórstwie olejów
roślinnych przedstawiono w Tabeli 3.46.
Odśluzowanie Neutralizacja
Odpady
stałe/ciekłe

Substancja
kleista

Soapstock i zużyte
kwasy/zasady

Wybielanie
Zużyta ziemia
zawierająca
śluz, metale i
pigmenty

Dezodoryzacja Utwardzanie
Zużyte
katalizatory i
Żadne
filtrujące
substancje
pomocnicze

Tabela 3.46: Zestawienie głównych płynnych i stałych emisji oraz produktów ubocznych w
przetwórstwie surowych olejów roślinnych
[10, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 74, Greckie Ministerstwo Środowiska,
2001

Porównanie odpadów stałych z produkcji oliwy z oliwek i oleju z nasion roślin oleistych przedstawiono
w Tabeli 3.47.

Rodzaj
produkcji
Odpady z
oliwek

Wstępna
obróbka surowca
Obce
substancje, np.
liście i kamienie

Odpady z
nasion roślin
oleistych

Obce
substancje, np.
liście i kamienie

Kondycjonowani
Tłoczenie/
e surowca
Odwirowywanie
Żadne
Zużyte tkaniny
filtracyjne,
placek, pestki
oliwek
Żadne
Zużyte tkaniny
filtracyjne

Ekstrakcja
rozpuszczalnikowa
Ekstrahowany placek,
mączka i osady z
filtrów
Żadne

Tabela 3.47: Zestawienie odpadów stałych z przetwórstwa surowych olejów roślinnych
[10, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000, 185, CIAA-FEDIOL, 2004]

Rodzaj i ilość odpadów oraz produktów ubocznych przedstawiono na Rysunku 3.10.

Rysunek 3.10: Rodzaj i ilość odpadów oraz produktów ubocznych powstałych w przetwórstwie olejów
roślinnych
[134, AWARENET, 2002]
3.3.4.4.1

Nasiona oleiste

Na ogół wydajność przetwórstwa nasion wynosi prawie 100%. Wyroby z przetwórstwa nasion roślin
oleistych i rafinacji olejów roślinnych to głównie oleje roślinne, bogata w białko mączka, lecytyna i
FFA (olej kwasowy). FFA mogą zawierać tokoferol, czyli naturalny przeciwutleniacz. Mogą być
zastosowane jako surowce do produkcji witaminy E. Produkty uboczne mogą być wykorzystane jako
pasza dla zwierząt lub spalane jako paliwo [182, Niemcy, 2003, 185, CIAA-FEDIOL, 2004].
W rafinacji chemicznej, osady (soap stock) wytrącane są w trakcie neutralizacji surowego oleju. Są to
głównie sole sodowe pochodzące z oddzielonych FFA, ale także triacyloglicerole, fosfaty, białka,
barwniki i inne związki. Zazwyczaj są one dalej przetwarzane w drodze rafinacji poprzez rozpad mydeł
i odzyskanie kwasów tłuszczowych. Możliwe jest połączenie osadów pochodzących z rafinacji
chemicznej oleju roślinnego z innymi składnikami do celów produkcji mydeł o niskiej jakości lub paszy

dla zwierząt [182, Niemcy, 2003, 185, CIAA-FEDIOL, 2004].
Surowy placek i zużyta mączka są spalane lub wykorzystane do produkcji paliw i innych produktów,
takich jak olej z pestek i węgiel aktywny. Mogą być również wykorzystane jako pasza dla zwierząt.
Ekstrahowany placek o zawartości oleju poniżej 1%, przetwarzany jest na brykiet lub granulki. Znajduje
swoje główne zastosowanie w produkcji paszy dla zwierząt, ale może również być kompostowany lub
spalany.
Lecytyna jest jadalnym produktem ubocznym. Zawiera mieszaninę fosfatów z niewielkimi ilościami
glikolipidów i oligosacharydów. Posiada cenne właściwości emulgujące, nawilżające oraz zwiększa
smarowność produktu. Po bardzo prostej i niedrogiej operacji oczyszczenia, może być wykorzystywana
w wielu produktach żywnościowych, kosmetykach i farmaceutykach. Olej sojowy jest najważniejszym
źródłem lecytyny, chociaż z innych olejów roślinnych, np. kukurydziany, słonecznikowy lub z
mielonych orzechów, można uzyskać znaczne ilości lecytyny.
W przetwórstwie nasion roślin oleistych generuje się 0,7 - 0,8 ton odpadów stałych na tonę surowca.
Znaczna ich część jest pochodzenia roślinnego, np. placek i mączka. Odpady są poddawane dalszej
obróbce w celu wyodrębnienia resztek zawartości oleju, nawet 10 - 20%. Wykorzystuje się je jako pasza
dla zwierząt, przekazuje do odzysku ciepła, lub używa do kondycjonowania gleby przed lub po
kompostowaniu.
3.3.4.4.2

Oliwa z oliwek

W wyniku tłoczenia surowej oliwy oraz produkcji w systemie trójfazowym powstaje placek oraz
znaczne ilości ścieków. Natomiast w systemie dwufazowym, najczęściej stosowanym w Hiszpanii,
powstają odpady przecieropodobne "alperujo" o wysokiej zawartości wody. Odpady te są trudne do
przetworzenia w porównaniu do odpadów stałych z procesów tradycyjnych. Zawartość wody w
surowym placku oliwnym, który zawiera wytłoczyny i łuski, wynosi 30% dla tradycyjnych metod
tłoczenia i około 45 - 50% przy użyciu wirówek dekanter. W placku znajdują się pewne ilości oliwy,
którą można odzyskać w oddzielnych instalacjach. Zużyty placek jest spalany lub wykorzystywany do
kondycjonowania gleby w gajach oliwnych.
3.3.4.5

Energia

Zużycie energii podczas produkcji surowego oleju roślinnego zależy od rodzaju surowca, urządzeń i
procesów produkcji. Energia zużywana jest głównie w procesach ogrzewania, chłodzenia, suszenia,
mielenia, tłoczenia, destylacji i odparowywania. Proces tłoczenia na zimno, bez cieplnego
kondycjonowania surowca, szczególnie stosowany w produkcji oliwy z oliwek, wymaga dwa razy
większych nakładów energii niż proces tłoczenia nasion roślin oleistych z cieplnym kondycjonowaniem.
Zużycie pary wynosi od 200 - 500 kg pary / t przetworzonych nasion (155 - 390 kWh / t), a zużycie
energii elektrycznej waha się od 25 - 50 kWh / t przetworzonych nasion (90 - 180 MJ / t) [109, CIAAFEDIOL, 2002, 182, Niemcy, 2003, 185, CIAA-FEDIOL, 2004]. Tabela 3.48 przedstawia zużycie
energii i pary dla niektórych procesów rafinacji surowego oleju roślinnego w instalacjach w Niemczech.
Więcej danych dotyczących zużycia energii w niektórych procesach opisano w kontekście technik w
Punktach 4.7.4.2, 4.7.4.3 i 4.7.4.4.
Etap przetwórczy Całkowite zużycie Zużycie pary1
energii

Neutralizacja
Rozkład mydeł
Dezodoryzacja
Utwardzanie
Wybielanie

Neutralizacja

(MJ/t produktu
końcowego)
145 – 330
620 – 2850*
510 – 1350
400 – 1000
n.d.
(kWh/t produktu
końcowego)
40 – 92

(MJ/t produktu
końcowego)
112 – 280
560 – 2800*
420 – 1120
n.d.
n.d.
(kWh/t produktu
końcowego)
31 – 78

Zużycie energii
elektrycznej
(MJ/t produktu
końcowego)
22 – 44
11 – 36*
60 – 150
n.d.
n.d.
(kWh/t produktu
końcowego)
6 – 12

Rozkład mydeł
Dezodoryzacja
Utwardzanie
Wybielanie

172 – 792*
142 – 375
111 – 278
n.d.

156 – 778*
117 – 311
n.d.
n.d.

3 – 10*
17 – 42
n.d.
n.d.

1

Obliczenia 2,8 x kg pary/t = MJ/t
*MJ/t mydeł lub kWh/t mydeł
n.d. (brak danych)
Produkt końcowy = rafinowany olej roślinny

Tabela 3.48: Zużycie energii w rafinacji surowego oleju roślinnego [65, Niemcy, 2002, 109, CIAA-FEDIOL,
2002]

3.3.4.6

Zastosowane substancje chemiczne

Rozpuszczalnik ekstrahujący powinien rozpuszczać tylko glicerydy i pozostawić niepożądane składniki,
takie jak substancje barwiące, śluz i fosfolipidy. Rozpuszczalniki nie mogą zawierać żadnych
składników toksycznych, powinny być odzyskane przy minimalnych stratach, powinny być bezpieczne i
łatwo usuwalne z ekstrahowanych surowców. Z tych powodów, węglowodory alifatyczne, zwłaszcza
heksan, są niemal wyłącznie stosowane. Heksan technologiczny z temperaturą wrzenia 55 - 70° C jest
optymalnym rozpuszczalnikiem. Heksan może być łatwo usunięty z oleju w temperaturze poniżej 100°
C w próżni oraz, za pomocą pary, można go usunąć z mączki. Rozpuszczalność heksanu w
skondensowanej wodzie wynosi tylko 0,1%.
Alkohole, takie jak etanol, izopropanol, metanol, butanol, i furfural są szczególnie przydatne w
ekstrakcji stosunkowo wilgotnych surowców. Ekstrakcja nasion roślin oleistych alkoholami prowadzi
do stosunkowo wysokich stężeń fosfatów, glikolipidów, węglowodanów i podobnych związków w
surowym oleju, chociaż chłodzenie lub ekstrakcja roztworami alkoholowymi także pozwalają
skoncentrować glicerydy. Alkohole nie są zazwyczaj stosowane jako podstawowe rozpuszczalniki
ekstrahujące. Są one jednak czasami używane jako drugorzędne rozpuszczalniki ekstrahujące. Usuwają
one gossypol z mączki nasion bawełny, tioglikozydy z mączki rzepakowej, cukry z mączki sojowej (do
produkcji koncentratów białkowych) oraz alkaloidy z mączki gorzkiego łubinu. Nowa technologia
wiąże się z ekstrakcją oleju za pomocą nadkrytycznego propanu lub dwutlenku węgla, gdzie ekstrakcja
odbywa się pod wysokim ciśnieniem. Proces ten jest zarezerwowany dla specjalnych produktów o
wysokiej wartości wewnętrznej ze względu na związane z nim wysokie koszty eksploatacji urządzeń
[87, Ullmann, 2001].
Substancje chemiczne stosowane są w neutralizacji chemicznej surowego oleju. Stosuje się 1 - 6 kg / t
oleju NaOH i 0,1 - 2 kg / t oleju w zależności od właściwości oleju oraz zawartości FFA w oleju
surowym, wstępnie odśluzowanym bądź nie. Przy zastosowaniu kwasu fosforowego zużywa się 0,1 2,0 kg / t oleju. Można również zastosować kwas cytrynowy. Tutaj zużycie wynosi 0,1 - 1,0 kg / t oleju.
Kwas siarkowy stosuje się w procesie rozkładu osadów (soap-stock) w ilości 100 – 250 kg H2SO4/t
mydeł [109, CIAA-FEDIOL, 2002].

Nabiał

3.3.5
3.3.5.1

Woda

3.3.5.1.1

Zużycie wody

Woda jest przede wszystkim zużywana w operacjach czyszczenia. Czynniki wpływające na zużycie
wody w europejskich mleczarniach są następujące [160, Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców
Mleka, 2002]:
•
•
•
•

dostępność wód powierzchniowych i gruntowych do chłodzenia
czas i ilość wody zużywanej do płukania
specyfika programów CIP
konserwacja, np. naprawa nieszczelności.

Wydajne zużycie wody ocenia się na około 1 - 5 l / kg mleka [134, AWARENET, 2002], jednak, jak
podają źródła, można osiągnąć zużycie wody w ilości 0,8 - 1,0 l / kg mleka przy zastosowaniu
zaawansowanych urządzeń i wydajnej eksploatacji [74, Greckie Ministerstwo Środowiska, 2001].
Według niemieckich badań, 132 mleczarnie zużyły w 1999 roku średnio 2,06 l wody na kilogram mleka

[39, Milchwirtschaft Verband der Deutschen (Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka), 2001].
W Tabeli 3.49 przedstawiono zużycie wody w europejskich mleczarniach. Tabela 3.50 przedstawia
zużycie wody w mleczarniach w niektórych krajach nordyckich.
Zużycie wody*
(l/kg przetworzonego mleka)
Min
Max
Mleko i jogurt
0,8
25
Ser i serwatka
1,0
60
Mleko w proszku, sery lub produkty
1,2
60
płynne
Produkt

*Włączając wodę chłodząca

Tabela 3.49: Zużycie wody w europejskich mleczarniach [160, Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców
Mleka, 2002]

Produkt
Mleko i jogurt
Ser i serwatka
Mleko w proszku, sery lub
produkty
płynne

Zużycie wody
(l/l przetworzonego mleka)
Szwecja
Dania
Finlandia
0,60
0,97
0,96 – 2,8
1,2 – 2,9
(3)
(8)
(8)
2,0 – 2,5
1,2 – 1,7
2,0 – 3,1
(4)
(5)
(2)
1,7 – 4,0
0,69 – 1,9
1,4 – 4,6
(7)
(3)
(2)

Norwegia
4,1
(1)
2,5 – 3,8
(2)
4,6 – 6,3
(2)

Wartości podane w nawiasach oznaczają liczbę urządzeń mleczarskich w każdej kategorii

Tabela 3.50: Zużycie wody w mleczarniach, w niektórych krajach nordyckich [42, Nordycka Rada
Ministrów, et al., 2001]

W przemyśle mleczarskim, w Wielkiej Brytanii występuje duże zróżnicowanie zużycia wody w
stosunku do ilości przetworzonego mleka w porównaniu do ilości mleka dostarczanego do
przetworzenia na instalację, jak pokazano na Rysunku 3.11.

Rysunek 3.11: Stosunek zużytej wody do przetworzonego mleka przedstawiony na wykresie funkcji ilości
przetworzonego mleka [94, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2002]

Jak wynika ze źródeł, siedem instalacji do produkcji lodów w krajach nordyckich zużywa wodę w ilości
3,6 - 10,3 l / kg produkowanych lodów [42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001]. W instalacjach do
produkcji lodów, w których nie stosuje się recyklingu wody w układzie chłodzenia, zużycie wody
wynosi 10 - 325 l / kg produktu [118, CIAA-EDA, 2002].
3.3.5.1.2

Ścieki

Ścieki stanowią kluczową kwestię ochrony środowiska w sektorze mleczarskim. W sektorze tym
zużywa się duże ilości wody i wytwarza ogromne ilości ścieków dla utrzymania wymaganego poziomu
higieny i czystości. Dane dotyczące odprowadzania ścieków w mleczarniach w Austrii przedstawione są
w Tabeli 3.51. Ilość ścieków w efektywnie zarządzanej instalacji szacuje się na około 1 - 2 l / kg
przetworzonego mleka.

Rodzaj produktu
"Białe" produkty, np. mleko, śmietana i jogurt
"Żółte" produkty, np. masło i ser
“Specjalne” produkty, np. koncentraty mleka lub serwatki oraz
produkty mleczne w proszku

Ilość ścieków
(l/kg przetworzonego
3 mleka)
4
5

Tabela 3.51: Szacunkowe ilości ścieków mleczarskich [152, Austria, 2002]

W Wielkiej Brytanii, produkuje się około 4 mln m3 mleka do celów przetwórczych rocznie. Nowe
mleczarnie w Wielkiej Brytanii osiągają stosunek 1:1 ilości przetworzonego mleka i ilości ścieków,
czyli jeden litr ścieków na każdy litr przetworzonego mleka, a więc osiągnięcie stosunku 1,5:1 jest
możliwe w istniejących mleczarniach. Porównano mleczarnie generujące 2 litry ścieków na litr
przetworzonego mleka. Wiąże się to produkcją około 28 mln m3 ścieków rocznie, które odprowadza się
do OŚ. Jeżeli przyjmie się, że średnia zawartość ChZT w ściekach wynosi 3000 mg / l, a całkowite
obciążenie będzie wynosiło około 84000 ChZT t / rok, odpowiada to ilości odpadów generowanych
przez ponad dwa miliony ludzi. Ponadto, jeśli 1 m3 mleka wprowadza się do cieku wody, jego potencjał
niszczenia tlenu, pod względem obciążenia BZT5 , odpowiada dziennej produkcji ścieków 1500 – 2000
ludzi.
W nieprzetworzonych ściekach mleczarskich średnia zawartość BZT wynosi od 0,8 do 2,5 kg BZT / t
mleka.
Inne znaczące zanieczyszczenia obecne w ściekach to fosfor, azot i chlorek. W
poszczególnych strumieniach ścieków odnotowuje się różne zakresy pH. Należy uwzględnić
temperaturę strumienia ścieków. Ścieki mogą zawierać czynniki patogenne pochodzące z
zanieczyszczonych surowców lub procesów produkcyjnych [140, Bank Światowy (IBRD), et al.,
1998]. Tabela 3.52 zawiera dane dotyczące nieprzetworzonych ścieków w przetwórstwie mleczarskim.

Składnik
Zawiesina
Zawiesina
ogólna
ChZT
BZT5
Białko
Tłuszcz
Węglowodany
Amoniak-N
Azot
Fosfor
Sód
Chlorek
Wapń
Magnez
Potas
pH
Temperatura

Zakres
24 – 5700 mg/l
135 – 8500 mg/l
500 – 4500 mg/l**
450 – 4790 mg/l
210 – 560 mg/l
35 – 500 mg/l
252 – 931 mg/l
10 – 100 mg/l**
15 – 180 mg/l
20 – 250** mg/l
60 – 807 mg/l
48 – 469 (do 2000*) mg/l
57 – 112 mg/l
22 – 49 mg/l
11 – 160 mg/l
5,3 – 9,4 (6 – 10*)
12 – 40 °C

Rzeczywiste poziomy zależą od zastosowanych w
procesie
technik zapobiegającym zanieczyszczeniom
(nie są rejestrowane)
*wody
Komentarz
CIAA [83, CIAA, 2001]
** Komentarz niemiecki [99, Niemiecki, 2002]

Tabela 3.52: Poziomy zanieczyszczeń nieprzetworzonych ścieków mleczarskich [13, Agencja ds. Ochrony
Środowiska Anglii i Walii, 2000]

Ilość i poziom zanieczyszczeń ścieków mleczarskich w Europie przedstawiono w Tabeli 3.53.
Standardowe wartości BZT dla różnych produktów mlecznych przedstawiono w Tabeli 3.54.
Ilość
ścieków
(l/kg)
Mleko i jogurt
0,9 – 25
Ser
0,7 – 60
Mleko i serwatka w proszku 0,4 – 60
Lody
2,7 – 7,8
Produkt

Parametry
(mg/kg przetworzonego mleka)
ChZT
Całkowity N Całkowity P
2,0 – 10
0,05 – 0,14
0,01 – 0,02
0,8 – 13
0,08 – 0,2
0,01 – 0,05
0,5 – 6
0,03 – 0,3
0,01 – 0,2

Tabela 3.53: Ilość i poziom zanieczyszczeń ścieków mleczarskich w Europie [42, Nordycka Rada Ministrów,
et al., 2001, 160, Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka, 2002]

Produkt
Mleko pełnotłuste
Mleko
odtłuszczone
Kremówka
Jogurt
Lody
Serwatka

BZT5
(mg/kg produktu)
104000
67000
399000
91000
292000
34000

Tabela 3.54: Standardowe wartości BZT dla różnych produktów mlecznych [13, Agencja ds. Ochrony
Środowiska Anglii i Walii, 2000]

Największą część ścieków stanowi woda czyszcząca. Wykorzystywana jest do czyszczenia urządzeń,
np. czyszczenie linii przy wymianie surowca, przy rozruchu instalcji, przy wyłączaniu i zmianie
surowca w jednostkach pasteryzacji HTST, jak również mycie niektórych produktów. Straty produktu
podczas przetwórstwa mleka mogą wynosić aż 3 - 4%. Na ogół straty produktu wynoszą 0,5 - 1,5%.
Straty mleka mogą wystąpić podczas operacji czyszczenia, spływu podczas rozruchu, wyłączenia lub
zmiany surowca w jednostce HTST lub w przypadkowych wyciekach. Pozostałości produktów
powodują wzrost ChZT, azotu i fosforu w ściekach. Straty mleka przedstawiono na Rysunku 3.12.

Przykład: 1000 ton / dzienny wsad

Wsad mleka
pełnotłusteg
o
Surowy CIP

Straty mleka
3 tony

1

1000 ton mleka
Chłodzenie i
magazynowa
nie
997 ton

Separacja/
homogenizacja
996 ton
Gotowy CIP

Straty mleka 3
tony

Śmietana
30 ton
Straty mleka 1
tona

Pasteryzacja
i chłodzenie

Magazynowa
nie
gotowego
produktu
993 tony
Napełnianie/
pakowanie

990 ton

Przepełnienia
2 tony

Straty przy
zmianie surowca
1 tona

Magazynowa
nie na zimno

990 ton Produkt
gotowy

Rysunek 3.12: Straty mleka w przemyśle mleczarskim [11, Agencja ds. Ochrony Środowiska Anglii i
Walii, 2000]

Mimo, że operacje CIP przyczyniają się do oszczędzania wody, energii i chemikaliów, nadal generują
duże ilości ścieków, które mogą mieć wysokie lub niskie pH w związku z użyciem roztworów
czyszczących kwasowych i alkalicznych. Stosowanie kwasu fosforowego i azotowego zwiększa
zawartość azotanów i fosforanów w ściekach. Źle skonstruowane systemy CIP i niedostateczne
usuwanie produktów przed rozpoczęciem cyklu CIP sprawiają, że duże ilości produktu dostają się do
wody czyszczącej. Niektóre zakłady mleczarskie w Wielkiej Brytanii obniżyły zawartość CHZT w
ściekach o 40 - 65% dzięki wprowadzeniu udoskonaleń w tym sektorze [43, Envirowise (Wielka
Brytania) i Entec UK Ltd., 1999]. Ścieki z wysokim stężeniem rozpuszczonych substancji stałych
powstają w wyniku regeneracji żywic jonowymiennych oraz operacji płukania membran.
Duże parowniki są wykorzystywane w produkcji koncentratów mleka. Jest to pierwszy etap w
produkcji mleka w proszku i suszonej serwatki. Odparowana woda skrapla się, dzięki czemu powstają
duże ilości kondensatu. Zazwyczaj otrzymany materiał jest czysty, ale nieszczelności w
kondensatorach mogą prowadzić do zanieczyszczeń produktu. Kondensat wykorzystuje się w innych
procesach, takich jak podgrzewanie mleka lub jako woda czyszcząca po odpowiedniej obróbce, np.
RO (odwrócona osmoza) po dezynfekcji.

Składniki niemleczarskie stosowane w niektórych produktach oraz smary dostają się do ścieków w
małych ilościach. Zawiesiny są związane z koagulacją mleka, cząstkami sera twarogowego i innymi
niemleczarskimi produktami.
W produkcji sera, około 90% użytego mleka w etapie końcowym ma postać serwatki. Słodka
serwatka jest często odzyskiwana i wykorzystywana jako dodatek do żywności. Serwatka słona,
produkowana po dodaniu soli do masy serowej, aby usunąć nadmiar cieczy, nie nadaje się do takiego
zastosowania, chyba że sól jest usuwana w drodze RO. Materiał w RO jest silnie słony. Jeżeli
serwatka nie jest szybko przetworzona, staje się kwaśna w wyniku fermentacji mlekowej. Jeśli
serwatka kwaśna jest odprowadzona do oczyszczalni ścieków, może powodować niski poziom pH.
Skład tych ścieków różni się w zależności od stosowanej technologii oraz od tego czy serwatka jest
oddzielana. Profil ścieków w przetwórstwie sera przedstawiono w Tabeli 3.55.

Parametry
BZT5
ChZT
Tłuszcze
Ncałkowity
Pcałkowity

Instalacja
z możliwością
odzysku serwatki
mg/l
2397
5312
96
90
26

Instalacja
bez możliwości
odzysku serwatki
5312
20559
463
159
21

Tabela 3.55: Profil ścieków w przetwórstwie sera [134, AWARENET, 2002]

3.3.5.2

Emisje do powietrza

Wiele mleczarni produkcje energię cieplną na terenie zakładu. Emisje dwutlenku węgla, dwutlenku
siarki i tlenków azotu pochodzą z produkcji energii w kotłowniach i nie są tutaj omawiane. Wiele
mleczarni nadal stosuje związki halogenowe w systemach chłodzenia, najczęściej HCFC, ale
niewielkie ilości CFC są nadal używane w niektórych krajach. 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, EC, 2003].
Amoniak stosowany w układach chłodzenia może wyciekać lub mogą wystąpić jego przypadkowe
uwolnienia, co wiąże się z emisją uciążliwego zapachu. Problemy z zapachem są zwykle związane z
operacjami obróbki ścieków. Instalacje mleczarskie zlokalizowane w miastach zwykle otrzymują
skargi dotyczące hałasu, np. związane z ruchem pojazdów, instalacjami chłodniczymi i UHT.
Dla zredukowania emisji pyłów do <5 mg/Nm3 stosuje się filtry workowe. Filtry zużywają znacznie
mniej energii niż cyklony i generują mniej hałasu. Instalacje filtrowania w układach CIP stosuje się
dla wychodzącego powietrza. Wówczas nie ma konieczności zastosowania cyklonów. Dzięki temu
odnotowuje się ogromne oszczędności energii i redukcję hałasu. Proszek z filtrów, o odpowiedniej
jakości, może być użyty do innych celów.
3.3.5.3

Odpady stałe

Odpady z operacji pakowania, takie jak papier, drewniane palety, duże worki i folie z tworzyw
sztucznych oraz inne odpady, powinny być ponownie wykorzystane lub usunięte. Odpady
produkowane są również w separatorach tłuszczu, w wyniku flotacji i w biologicznych OŚ Powstają
także duże stałe lub ciekłe odpady i produkty uboczne, np. pozostałości serwatki, produkty
niespełniające wymagań, osad z mleka z separacji podczas klarowania i filtracji, straty produktu na
powierzchni wymiany ciepła i odprowadzane w ściekach podczas czyszczenia sprzętu, odpady masy
serowej oraz małe kawałki sera. Serwatkę można oddzielić i przetworzyć do produkcji innych

produktów. Produkty niespełniające wymagań stosuje się jako pasza dla zwierząt lub są składowane
na wysypisku. Osady wytwarzane w oczyszczalni ścieków są również składowane na wysypisku.
Straty produktów w przemyśle mleczarskim, wyrażone jako procent objętości przetworzonego mleka,
tłuszczu lub serwatki zestawiono w Tabeli 3.56.

Rodzaj przetwórstwa
Masło/ transport mleka odtłuszczonego
Masło i odtłuszczone mleko w proszku
Ser
Parowanie sera i serwatki
Ser i serwatka w proszku
Mleko spożywcze
Pełnotłuste mleko w proszku

Straty produktu
(%)
Mleko Tłuszcz Serwatka
0,17
0,14
–
0,60
0,20
–
0,20
0,10
1,6
0,20
0,10
2,2
0,20
0,10
2,3
1,9
0,7
–
0,64
0,22
–

Tabela 3.56: Straty produktu w niektórych procesach przemysłu mleczarskiego [140, Bank Światowy
(IBRD), et al., 1998]

Dane dotyczące odpadów stałych na tonę przetworzonego mleka przedstawiono w Tabeli 3.57.
Odpady stałe
Osady z oczyszczalni
(kg)
ścieków
Jogurt i mleko w płynie
Ser
Mleko i serwatka w proszku

1,7 – 45,0
1 – 20
0,5 – 16

0,2 – 18,0
0,2 – 24
3 – 30

Tabela 3,57: Odpady stałe na tonę przetworzonego mleka
[160, Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka, 2002]

Główne źródła odpadów w przetwórstwie mleka, jogurtu i sera przedstawiono na
Rys. 3.13, 3.14 oraz 3.15.

Rys. 3.13: Rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych w przetwórstwie mleka [134, AWARENET, 2002]

Rys. 3.14: Rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych w przetwórstwie jogurtu [134, AWARENET, 2002]

Rys. 3.15: Rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych w przetwórstwie sera [134, AWARENET, 2002]

W Tabeli 3.58 przedstawiono sposoby utylizacji oraz łączną ilość odpadów powstających w
instalacjach mleczarskich krajów nordyckich. Dane nie obejmują odpadów przeznaczonych na pasze
dla zwierząt. Produkty nie spełniające wymagań przeznaczone do składowania są zawarte w
zestawieniu danych.
Produkty

Odpady stałe
Które są
razem
Poddawane Spalane
(kg/1000 l) recyklingowi
5 – 41 %
0 – 48 %
1,7 – 14 (13)

Mleko,
produkty z żywymi
kulturami bakterii
Ser, serwatka,
0,5 – 10 (17)
proszek
Lody
35 – 48 (4)
(kg/1000 kg)

1 – 91 %

0 – 80 %

4 – 33 %

0–6%

Kompostowane Składowane
na wysypisku
0 – 14 %
14 – 95 %
0–2%
0%

9 – 88 %
67 – 95 %

*Wartości podane w nawiasach oznaczają liczbę urządzeń mleczarskich w każdej kategorii

Tabela 3.58: Produkcja i utylizacja odpadów stałych w nordyckich mleczarniach [42, Nordycka Rada
Ministrów, et al., 2001]

Ogólna produkcja odpadów stałych w przetwórstwie lodów w Europie wynosi 30 - 150 kg / t produktu
[118, CIAA-EDA, 2002].
3.3.5.4

Energia
Mleczarnie wymagają znacznych nakładów energii. Zużywa się około 80 % energii cieplnej
pochodzącej ze spalania paliw kopalnych w produkcji pary i gorącej wody. Jest ona wykorzystywana
w operacjach ogrzewania i czyszczenia. Pozostałe 20% to energia elektryczna zasilająca urządzenia,
instalacje chłodzenia, wentylacji i oświetlenia. Najbardziej energochłonne operacje to
odparowywanie i suszenie mleka [42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001]. W procesie
pasteryzacji, znaczne nakłady energii są potrzebne w operacjach ogrzewania i chłodzenia. Odzysk
ciepła możliwy jest dzięki wymiennikom ciepła. Parowanie zwykle przebiega w połączeniu z
rekompresją pary. Dane dotyczące zużycia energii dla europejskiego przemysłu mleczarskiego
zawarto w Tabeli 3.59.
Zużycie energii
(GJ/t przetworzonego mleka)
Produkty
Energia
Paliwo
Uwagi
elektryczna
Mleko i jogurt
0,15
– 2,5
0,18 – 1,5
Minimum dla mleka płynnego,
maksimum dla specjalności
0,09 – 1,11*
Ser
0,08 – 2,9
0,15 – 4,6
Zależy od rodzaju sera
i przebiegu produkcji.
0,06 – 2,08*
Maksymalny nakład
paliwa dla odparowania
serwatki
Mleko i serwatka w proszku 0,06 – 3,3
3–2
Maksymalny
nakład paliwa dla
produktów
0,85 – 6,47*
serwatki
* przybliżone kWh / l (przy założeniu, że mleko ma gęstość 1 kg / l)
Tabela 3.59: Zużycie energii w europejskich mleczarniach
[160, Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka, 2002],

Podobne dane odnoszą się do mleczarni w krajach nordyckich, jak pokazano w Tabeli 3.60.

Produkty
Mleko i
produkty z żywymi
kulturami bakterii
Ser i serwatka
Mleko w proszku, sery
lub płynne produkty

Całkowite zużycie energii elektrycznej i oleju opałowego
(kWh/l przetworzonego mleka)
Szwecja
Dania
Finlandia
Norwegia
0,45
0,11 – 0,34
0,07 – 0,09
0,16 – 0,28
(1)
(8)*
(3)
(8)
0,15 – 0,34
(4)
0,18 – 0,65
(7)

0,12 – 0,18
(4)
0,3 – 0,71
(3)

0,27 – 0,82
(3)
0,28 – 0,92
(2)

0,21
(1)
0,29 – 0,34
(2)

*Wartości podane w nawiasach oznaczają liczbę urządzeń mleczarskich w każdej kategorii

Tabela 3.60: Całkowite zużycie energii w niektórych mleczarniach w krajach nordyckich [42, Nordycka
Rada Ministrów, et al., 2001]

Więcej energii jest wykorzystywane w mleczarniach, gdzie produkuje się masło, mleko spożywcze,
oraz gdzie produkcja mleka w proszku jest większa. Cztery instalacje do produkcji lodów, w krajach

nordyckich, odnotowały ogólne zużycie energii w przedziale 0,75 - 1,6 kWh / kg produkowanych
lodów [42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001]. Inne raporty pokazują, że zużycie energii wynosi
2 - 10 GJ / t produkowanych lodów [118, CIAA-EDA, 2002].
3.3.5.5

Wykorzystanie substancji chemicznych

Większość substancji chemicznych używanych jest do czyszczenia i dezynfekcji instalacji
produkcyjnych i rurociągów. W mleczarniach, gdzie przetwarzane są świeże produkty, stosuje się
kwas azotowy i ług sodowy oraz środki dezynfekujące, takie jak nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy
oraz podchloryn sodu. Ilość zastosowanych środków dezynfekujących wynosi 0,01 - 0,34 kg / t
przetworzonego mleka [160, Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka, 2002]. Tabela 3.61
przedstawia zużycie środków czyszczących stosowanych w europejskich mleczarniach. Z całkowitego
zużycia substancji chemicznych w mleczarniach krajów nordyckich, 55 % stanowią substancje
kaustyczne, a 30 % kwas azotowy. Tabela 3.62 przedstawia zużycie chemicznych środków
czyszczących stosowanych w niektórych mleczarniach w krajach nordyckich.
Zużycie środków czyszczących
(kg/t przetworzonego mleka)
HNO3, 100 %
Produkty
NaOH, 100 %
Detergenty
Mleko i jogurt
*
0,2 – 10
0,2 – 5,0
Ser
0,4 – 5,4
0,6 – 3,8
0,1 – 1,5
Mleko i serwatka w proszku 0,4 – 5,4
*
0,8 – 2,5
Wartości zmieniają się w zależności od długości procesów i mocy produkcyjnych
* Nie dotyczy

Tabela 3.61 Zużycie środków czyszczących stosowanych w europejskich mleczarniach [160, Europejskie
Stowarzyszenie Przetwórców Mleka, 2002]

Mleko i jogurt

Kaustyczne
Kwas azotowy
takie jak NaOH, 100 taki jak HNO3, 100
%
%
kg/m3 przetworzonego mleka lub tonę lodu
0,2 – 0,9 (13)
0,1 – 1,0 (13)

Ser/mleko i serwatka w proszku

0,4 – 5,4 (14)

0,6 – 3,8 (14)

Lody

0,5 – 4,5 (7)

0,2 – 2,5 (7)

Produkt

Wartości podane w nawiasach oznaczają liczbę urządzeń mleczarskich w każdej kategorii

Tabela 3.62: Zużycie chemicznych środków czyszczących stosowanych w niektórych mleczarniach w
krajach nordyckich [42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001]

Przetwarzanie serwatki z udziałem elektrolizy, wymiany jonowej, ultra i nanofiltracji, wymaga
zastosowania znacznych ilości kwasu fosforowego, siarkowego i chlorowodorowego oraz
wodorotlenku potasu i podchlorynu sodu. Czynniki chelatujące, szeroko stosowane w operacjach
czyszczenia w mleczarniach, są omówione w Punktach od 4.3.8.2 do 4.3.8.2.5.
3.3.5.6

Hałas

Hałas emitowany jest przez cysterny mleka i ciężarówki dostawcze; parowniki, suszarki rozpyłowe i
kondensatory chłodzenia [42, Nordycka Rada Ministrów, et al., 2001]. Filtry workowe zużywają
znacznie mniej energii niż cyklony i generują mniej hałasu. Instalacje filtrowania w układach CIP
stosuje się dla wychodzącego powietrza. Wówczas nie ma konieczności zastosowania cyklonów.
Dzięki temu odnotowuje się ogromne oszczędności energii i redukcję hałasu.

3.3.6

Makarony suche

Podstawowym surowcem do produkcji wysokiej jakości makaronów jest semolina z pszenicy twardej
(durum). Wykorzystuje się od 1,04 - 1,05 ton semoliny do produkcji 1 tony makaronu. Woda i inne
składniki są dodawane, aby otrzymać zwarte ciasto zawierające około 31% wody. Ciasto przeciskane
jest pod ciśnieniem przez matryce wytłaczarki śrubowej. Zużycie energii jest kluczową kwestią
ochrony środowiska, ponieważ wszystkie procesy przetwórcze makaronu związane są z operacją
suszenia.
3.3.6.1

Woda

Zużycie wody wynosi 22 – 30 m3/t produktu. Woda jest głównie stosowana jako jeden ze składników.
Stwierdzono, że zanieczyszczenia powstających ścieków związanych z procesem produkcji są
nieznaczące [117, CIAA-UNAFPA, 2002].
3.3.6.2

Emisje do powietrza

Energię cieplną uzyskuje się w kotłach, na ogół przy użyciu gazu ziemnego. Do suszenia makaronu,
wykorzystuje się przegrzaną wodę o temperaturze 130 - 160 º C pod ciśnieniem 4 – 7 bar, które jest
mierzone w powietrzniku hydraulicznym. Standardowe wartości emisji do powietrza przedstawiono w
Tabeli 3.63.
Parametry
Dwutlenek węgla
Tlenek węgla
NOx

Zakres
130 – 160 kg CO2/t produktu
Niższy niż 100 mg/Nm3*
Niższy niż 350 mg/Nm3*

* Przy 3 % stężeniu O2

Tabela 3.63: Emisje do powietrza z produkcji makaronu [117, CIAA-UNAFPA, 2002, 150, Unione
Industriali Pastai Italiani, 2002]

3.3.6.3

Energia

W operacji suszenia wykorzystuje około 85 - 90% energii cieplnej i 50 - 60% energii elektrycznej w
wyniku pracy instalacji. Wartości te mogą nawet być wyższe dla linii produkcyjnych, gdzie powstają
wyroby specjalne, takie jak gniazda makaronu lub lasagne. W klimatyzowaniu obszaru roboczego
zużywa się 35 - 50 kWh / t energii.
W celu określenia ilości zużytej energii w tym sektorze, wyniki badań dotyczących fabryk makaronu
o wydajności produkcji powyżej 75 t / d pozwoliły na oszacowanie zużycia energii elektrycznej,
wyrażone w kWh / t produktu i zużycia energii cieplnej, wyrażone w kWh / t i
MJ / t. Dane
przedstawiono w Tabeli 3.64.

Szacowane zużycie energii
Energia elektryczna
Energia cieplna (mierzona na kotle)

Zakres
140 - 220 kWh/t
0,417 – 0,527 kWh/t
1,5 – 1,9 MJ/t

Tabela 3.64: Zużycie energii w przemyśle makaronowym we Włoszech [117, CIAA-UNAFPA, 2002, 150,
Unione Industriali Pastai Italiani, 2002]

3.3.7

Skrobia

W Europie, skrobię produkuje się z trzech głównych surowców: kukurydzy, pszenicy i ziemniaków.
Średnio wykorzystuje się 1,85 ton kukurydzy, 2,35 ton pszenicy i 6,6 ton ziemniaków do produkcji 1
tony skrobi [115, CIAA-AAC-UFE,
2002, 152, Austria, 2002].
Zużycie wody

3.3.7.1

Zużycie wody zależy od rodzaju skrobi i produktów otrzymywanych ze skrobi wyprodukowanych w
danym miejscu. Zużycie wody zależy także od rodzaju zastosowanego surowca. Ze względu na dużą
zawartość wody w ziemniakach, przetwórstwo skrobi ziemniaczanej wymaga mniejszych nakładów
wody niż przetwórstwo skrobi zbożowej. W ciągu ostatnich 20 lat, przemysł skrobiowy odnotował
znaczne oszczędności, nawet do 20%, świeżej wody. Takie wyniki osiągnięto dzięki integracji
procesów, wewnętrznemu recyklingowi wody technologicznej i optymalizacji systemu chłodzenia
wodą. Niemniej jednak, ze wzgledu na różne zastosowania produktu, np. przemysł spożywczy i
farmaceutyczny, oraz wymagania jakościowe, recykling wody technologicznej nie zawsze jest
możliwy. Tabela 3.65 przedstawia zużycie wody w sektorze skrobi.
Surowiec
Kukurydza
Pszenica
Ziemniak

Zużycie wody
(m3/t użytego surowca)
Min
Max
1,7
3
1,7
2,5
0,7
1,5

Tabela 3.65: Zużycie wody w przemyśle skrobiowym [115, CIAA-AAC-UFE, 2002]

Ścieki

3.3.7.2

W Austrii, ścieki odprowadzane są w ilości 1,4 m³ / t przetworzonych ziemniaków , tj. średnia
wartość w kampanii przetwórczej, 1,8 m³ / t przetworzonej kukurydzy, tj. średniorocznie, oraz 2,0 m³ /
t przetworzonej pszenicy , tj. średniorocznie [152, Austria, 2002].
3.3.7.3

Emisje do powietrza

Emisje pyłów z operacji suszenia skrobi wynoszą 10 – 80 mg/Nm3 [115, CIAA-AAC-UFE, 2002].
3.3.7.4

Odpady stałe

Istnieje wiele czynników, które wpływają na ilość osadów wytrąconych po oczyszczaniu ścieków.
Stwierdzono, że rodzaj i wydajność procesu produkcji są najważniejsze. Jeżeli proces utylizacji
ścieków przed ich odprowadzeniem do OŚ jest beztlenowy, osad nie jest wytrącany. Niektóre
produkty uboczne, np. gluten powstały w produkcji skrobi, mogą być wykorzystywane w innych
procesach przetwórstwa żywności lub pasz zwierzęcych, lub są rozprowadzane na gruncie. Tabela
3.66 przedstawia ilość odpadów stałych w sektorze skrobi.

Parametry
Kamienie *
Gleba
Substancje organiczne
Piasek *
Osady ze ścieków**

Odpady stałe
(kg/t użytego surowca)
Min
Max
1
10*
8
60*
0,5
4
1,5
7*
0
3

* Największe wartości są dla przetwórstwa ziemniaka
** Dane są wyrażone dla suchej masy

Tabela 3.66: Odpady stałe w sektorze skrobii [115, CIAA-AAC-UFE, 2002],

3.3.7.5

Energia

Zużycie energii zależy od rodzaju skrobi i produktów pochodnych skrobi produkowanych w miejscu,
tzn. od technik i procesów w produkcji skrobi i sposobów zarządzania produktami pochodnymi. W
produkcji skrobi, zużywa się najwięcej energii cieplnej w procesach parowania i suszenia. Energia
wykorzystywana do produkcji zawiesiny skrobi jest niska w porównaniu do nakładów energii
wymaganych w końcowej produkcji suchych produktów. Więcej energii zużywa się w miejscach,
gdzie odbywają się operacje parowania i/lub suszenia produktów ubocznych, takich jak błonnik,
substancje rozpuszczalne i białka, niż w miejscach, gdzie substancje rozpuszczalne są rozprowadzane
na gruncie lub błonnik jest sprzedawany jako mokra pasza dla bydła. W Tabeli 3.65 przedstawiono
ogólne zużycie energii w sektorze skrobi.
Surowiec
Min
Max
(kWh/t użytego surowca)
Kukurydza
100
200
Energia elektryczna Pszenica
200
500
Ziemniak
40
80
Kukurydza
200
500
Energia cieplna
Pszenica
800
1300
Ziemniak
50
250
Energia

Tabela 3.67: Zużycie energii w przemyśle skrobiowym [115, CIAA-AAC-UFE, 2002]

3.3.8

Cukier

Większość informacji o tym sektorze pochodzi z "Przewodnika BAT dla Cukrownictwa, Comité
Européen des Fabricants de Sucre (czerwiec 2001)" [61 CEFS, 2001], chyba że podano inaczej.
3.3.8.1
3.3.8.1.1

Buraki cukrowe
Zużycie wody

Ilość wody spływowej wynosi około 500 - 800% ilości buraków. Do mycia potrzebne jest 150 200%, a dla pojedynczego łapacza kamieni 70 - 100% wody na podstawie ilości buraków.
Mechanicznie klarowana woda jest ponownie wykorzystywana do spływu i mycia, a więc dodaje się
tylko 25 - 30% wody technologicznej na podstawie ilości buraków podczas ostatniego płukania
buraków po operacji mycia.
Mniejsze straty spowodowane są odparowywaniem wody chłodzącej i odprowadzaniem produktów
ubocznych i odpadów zawierających wodę. Korzeń buraka zawiera około 75 - 78% wody, dlatego też
buraki wprowadzają dostateczną ilość wody do procesów przetwórczych, która gromadzi się jako
kondensat. Tak więc, instalacja do produkcji cukru jest producentem wody netto, ponieważ woda
zawarta w burakach jest dostępna jako nadwyżka wody chłodzącej [134, AWARENET, 2002].
Ogólne zużycie wody wynosi około 15 m3/t przetworzonych buraków cukrowych, natomiast zużycie
świeżej wody wynosi 0,25 – 0,4 m3/t przetworzonych buraków cukrowych, lub mniej w
nowoczesnych fabrykach przetwórstwa cukru. Zużycie wody zależy od pracy każdego urządzenia, np.
więcej wody zużywa się w instalacjach, które ekstrahują i rafinują buraki cukrowe, niż w takich, gdzie
zachodzi tylko jeden z tych procesów. W Austrii, zużycie wody wynosi o 1,5 m³ / t przetworzonych
buraków cukrowych. Jest to równowartość 9 m3 / t produkowanego cukru [152, Austria, 2002]. W
Tabeli 3.69 przedstawiono zużycie wody w duńskich cukrowniach.

Parametry

Woda (m3)
a
b

Wartość
w przeliczeniu na tonę
przetworzonych
buraków
Średnia
Zakres
a
0,37
0,23 – 0,50b

Wartość
w przeliczeniu na tonę
wyprodukowanego
Średnia
Zakres cukru
2,39
1,56a – 3,21b

Wyłączając wodę chłodzącą (dwa zakłady)
Włączając wodę chłodzącą (dwa zakłady)

Tabela 3.68: Zużycie wody w duńskich cukrowniach [139, Nielsen EH Lehmann, 2002]
3.3.8.1.2

Ścieki

Burak cukrowy w 75 % składa się z wody, a proces ekstrakcji, z definicji, ma na celu uwolnienie
dużych ilości wody z buraków. Mniej więcej połowa tej wody jest utracona wskutek parowania lub
włączenia jej do różnych strumieni. Pozostała część, po wykorzystaniu w operacji mycia i w spływie,
stanowi źródło ścieków.
W operacji czyszczenia, usuwa się kamienie, chwasty i inne większe zanieczyszczenia. Woda do
transportu, wypompowywana wraz z osadami gleby, może stanowić nawet 70% buraka. Ścieki są
silnie zanieczyszczone substancjami organicznymi ze względu na zawartość gleby i cukrów w
uszkodzonych burakach. ChZT wynosi 5000 – 20000 mg/l.
Buraki są następnie wprowadzane do instalacji, gdzie są myte, a następnie krojone na krajankę
buraczaną, tak aby zmaksymalizować ich powierzchnię w procesie ekstrakcji. Kondensat otrzymany
w operacji parowania i krystalizacji jest częściowo wykorzystywany jako woda technologiczna w
kilku etapach procesu, w tym do mycia buraków. Nadmiar kondensatu z operacji kondensacji i
krystalizacji przetwarzany jest jako ścieki. Kondensat ma wysoką zawartość amoniaku i stosunkowo
niską zawartość ChZT. Produkowane są duże ilości ścieków o wysokiej zawartości BZT [13, Agencja
ds. Ochrony Środowiska Anglii i Walii, 2000], później oczyszczane w OŚ.
3.3.8.1.3

Odpady stałe

Podczas przyjmowania i spływu buraków cukrowych usuwa się glebę, kamienie, piasek i substancje
roślinne, np. nasiona, liście i ogonki buraków. Ilość ziemi przylegającej do buraków zależy np. od
warunków pogodowych podczas zbiorów oraz budowy i eksploatacji kombajnu. W rocznym
przetwórstwie 500000 ton buraków, średnio gromadzone jest 60000 ton gleby [87, Ullmann, 2001].
Gleba usuwana jest w osadnikach. Osad może być ponownie stosowany na gruntach ornych, lub może
być wykorzystany do innych celów, takich jak ogrodnictwo lub w pracach wodno-lądowych.
Substancje roślinne wyodrębnione z wody spływowej są sprzedawane jako pasza dla zwierząt lub
nawozy.
Zawartość cukru w burakach różni się nieznacznie, np. w Austrii wynosi 18,4%, a Grecji 13,9% [87,
Ullmann, 2001]. Wydajność ekstrakcji cukru wynosi około 90%. Inne odpady lub produkty uboczne
to na przykład wysłodki buraczane. Po ekstrakcji cukru, wyodrębnione wysłodki są poddawane
działaniu prasy. Mokra masa jest następnie suszona. Wysłodki buraczane są zwykle sprzedawane jako
słodka pasza dla bydła. Innym produktem ubocznym jest wapno z operacji karbonacji. Oczyszczanie
soku odbywa się za pomocą wapna. Sok może być tłoczony lub sprzedawany do odkwaszania lub
równoważenia pH gleby.
Buraki cukrowe zawierają niektóre rozpuszczalne substancje bezcukrowe, których 30 – 40 % usuwane
jest w operacji oczyszczania soku wytrąconymi anionami Ca2+ , pektynami i białkiem. Reszta
pozostaje w soku i uniemożliwia pełną krystalizację cukru, z czego powstaje syrop, zwany melasą.
Jest to główna jednorazowa strata cukru w procesie. Melasa zawiera od 10 - 18% cukru buraczanego.
Produkuje się około 38 kg melasy na tonę buraków cukrowych. Melasa zawiera około 80% substancji
stałych i 20% wody.
W badaniu z udziałem duńskich cukrowni stwierdzono, że około 49% całkowitej produkcji stanowią
podstawowe produkty, takie jak cukier, melasa i pasza. Pozostałe produkty uboczne, takie jak wapno,

wysłodki buraczane i obcy materiał roślinny zostają sprzedane lub ponownie wykorzystane [139,
Nielsen EH Lehmann, 2002].
Rys. 3.16 przedstawia schemat przebiegu procesów instalacji w przetwórstwie buraków cukrowych
oraz produkcję ścieków, odpadów i produktów ubocznych [134, AWARENET, 2002].
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wykorzystywana jako recyklingowana woda technologiczna w operacjach chłodzenia, lub jest odprowadzana do oczyszczalni
ścieków
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Rys. 3.16: Rodzaj i ilość ścieków, odpadów i produktów ubocznych w przetwórstwie buraków cukrowych
[134, AWARENET, 2002]
3.3.8.1.4

Energia

Znaczące nakłady energii cieplnej zużywa się do odparowania i suszenia wysłodków buraczanych.
Energia elektryczna jest niezbędna do zasilania pomp i napędów wirówek. Według CEFS, w 1998
roku zużycie energii wyniosło 31,49 kWh/100 kg buraków [159, CIAA-CEFS, 2003]. W Tabeli 3.69
przedstawiono zużycie energii w duńskich cukrowniach.

Całkowite zużycie energii (kWh)
Wartość
Wartość
w przeliczeniu na tonę
w przeliczeniu na tonę
przetworzonych buraków
wyprodukowanego cukru
Średnia
Zakres
Średnia
Zakres
307
1987
232 – 367
1554 – 2379
Tabela 3.69: Zużycie energii w duńskich cukrowniach [139, Nielsen EH Lehmann, 2002]

Z greckich badań wynika, że ilość zużytej energii elektrycznej w przetwórstwie cukru wynosi 280
kWh / t [74, Greckie Ministerstwo Środowiska, 2001].
3.3.8.2

Rafinacja cukru trzcinowego

Punktem wyjścia w przetwórstwie trzciny cukrowej jest surowy cukier, dlatego też wymagane są
mniejsze nakłady wody niż w przetwórstwie buraka cukrowego. Regeneracja komórek jonowymiennej
żywicy co 40 - 50 godzin w procesie odbarwiania generuje trudne do utylizacji ścieki, takie jak
solanka kaustyczna stosowana jako substancja regenerująca [13, Agencja ds. Ochrony Środowiska
Anglii i Walii, 2000]. Może pojawić się nadmiar kondensatu i słodka woda. Substancje te można
usunąć (zob. Punkt 4.7.7.3). Ścieki generowane są w operacji czyszczenia, przy pomocy pary, cystern
służących do transportu płynnych produktów cukrowych.
3.3.9

Kawa

Zobacz procesy ekstrakcji w Punkcie 3.2.9, prażenia w Punkcie 3.2.39 i suszenia w Punkcie 3.2.44.

3.3.10

Napoje

Rozdział ten zawiera opis produkcji alkoholu etylowego w wyniku fermentacji, produkcji jabłecznika
(cydr) i gruszecznika (perry), produkcji destylowanych napojów alkoholowych, produkcji napojów
bezalkoholowych i produkcji wód mineralnych, jeżeli przeprowadzana jest wraz z inną działalnością
objętą dyrektywą IPPC. Produkcję soków owocowych i piwa omówiono w Punktach 3.3.3 i 3.3.11.
3.3.10.1

Zużycie wody

Zużycie wody waha się od 6 – 14 m3/m3 produktu. W browarach, woda wykorzystywana jest głównie
do zacierania, wymiany ciepła i operacji czyszczenia. Zużycie wody w nowoczesnych browarach
waha się od 0,4 – 1 m3/hl.
3.3.10.2

Ścieki

Wytwarzanie ścieków stanowi poważny problem w tym sektorze. Dane dotyczące produkcji ścieków
w sektorze napojów bezalkoholowych przedstawiono w Tabeli 3.70.
Produkt
Woda butelkowana
Soki owocowe
Węglany/ substancje
rozcieńczające
Węglany/
soki owocowe

Odprowadzane ścieki
(m³/m³ produktu)
0,8
1,5
1,4
3,6

Tabela 3.70: Średnie wartości odprowadzonych ścieków [51, Envirowise (Wielka Brytania), 1998]

Procesy produkcyjne różnych napojów mają wspólne źródła ścieków, w tym:
•
•
•
•
•
•
•

czyszczenie instalacji i urządzeń oraz zbiorników, np. butelek, puszek i beczek
pasteryzacja żywności w pojemnikach
czyszczenie podłóg
woda chłodząca z systemów otwartych lub ścieki z systemów chłodzenia z zamkniętym
obiegiem
odmuliny z kotłów
odpady z oczyszczalni ścieków
woda z operacji czyszczenia rurociągów między procesami.

Procesy związane z przygotowywaniem oraz czyszczeniem urządzeń są największym źródłem
ścieków w tym sektorze. Czyszczenie instalacji do fermentacji stanowi główne źródło występowania
ChZT/BZT i zawiesiny w ściekach. Produkty stosowane w procesie czyszczenia, np. gliny, środki
dezynfekujące, detergenty, wpływają na ilość i profil ścieków. Rozcieńczony roztwór kwasu
nadoctowego, powszechnie stosowany środek dezynfekujący, zawiera około 1000 mg / l ChZT. W
jednym z zakładów przetwórczych z tego sektora zmieniono lubrykant stosowany w przenośnikach i
tym samym ograniczono zużycie mydła o 75%. Spowodowało to znaczne zmniejszenie zawartości
ChZT w odpadach mydlanych. Dodatkowym źródłem ścieków są przepełnienia naczyń i zbiorników,
które znacząco wpływają na ich stężenie.
3.3.10.2.1

Wino

Ścieki generowane są niemal we wszystkich etapach procesu, np. czyszczenie zbiorników, reaktorów
czy filtrów. Ścieki o największym stężeniu powstają w wyniku fermentacji, klarowania,
dojrzewania/leżakowania, ze względu na wymywanie osadów, wytłoków oraz mętów. Półstałe
cząsteczki mogą być oddzielone w celu usunięcia lub poddawane są dalszemu odwadnianiu, suszeniu
czy przetwarzaniu. Nie są one wymywane razem z wodą, ze względu na ich wysokie obciążenia
substancjami organicznymi. Jeśli ciała stałe z operacji klarowania i ściągania nie są oddzielone,
ścieki są wówczas bardzo zanieczyszczone i zawierają niezwykle wysokie wartości BZT, do 500000
mg / l. Dlatego też, konieczne jest odzyskanie części ścieków u źródła poprzez filtrację, wirowanie
lub sedymentację, tak aby nie dotarły one do OŚ. Butelki do wina są czyszczone przed napełnieniem,
w związku z tym woda do mycia przechodzi do oczyszczalni ścieków lub podlega recyklingowi.
Nawet po procesie odzysku, ścieki wykazują odczyn kwaśny (pH 4 - 6). Wyjątek stanowi
wykorzystanie roztworów kaustycznych w eliminacji winianu lub w trakcie kondycjonowania
butelek. Ścieki generowane w produkcji wina, najbardziej zanieczyszczające środowisko, pochodzą z
operacji fermentacji i ściągania wina (szczególnie pierwsze rozlanie). Średnie wartości składników
ścieków przedstawiono w Tabeli 3.71.

pH
Pomiar przewodności
(µS/cm)
ChZT (mgO2/l)
TSS (mg/l)
TKN (mgN/l)
N-NH4+ (mgN/l)
P-PO43- (mg/l)
BZT5 (mgO2/l)

Fermentacja
Piwnica Piwnica
1
2

Dojrzewanie/Leżakowanie
Piwnica Piwnica Piwnica Piwnica
3
1
2
3

Czyszczenie
beczek

4,86

4,61

6,17

3,71

3,90

3,70

4,30

893

641

531

1452

1377

1938

863

5249
444
51,5
7,86
13,6
3000

2286
452
40,9
7,28
10,6
1900

5925
205
35,9
13,1
10,6
3000

22428
4700
239
34,3
21,2
6000

16210
4490
279
33,1
26,6
9000

66986
31700
1288
154
101
42500

2401
18
51,8
11,2
1,10
1250

Tabela 3.71: Profil ścieków w przetwórstwie czerwonego wina
[134, AWARENET, 2002]

3.3.10.2.2

Jabłecznik (cydr) i gruszecznik (perry)

Główne źródła ścieków to systemy chłodzenia wodą w kondensatorach i zbiornikach fermentacji oraz
pozostałości (vinasses) z wież destylacyjnych. W przetwórstwie jabłecznika i gruszecznika,
produkcja wyrobu końcowego z soku oraz mielenie owoców stanowią dwa główne procesy, gdzie
generowane są ścieki.
Produkcja wyrobu końcowego trwa cały rok, podczas gdy mielenie owoców podyktowane jest ich
zbiorem. Ścieki powstałe w wyniku produkcji wyrobu końcowego pochodzą z wody czyszczącej, z
minimalnych odpadów produktu oraz z wycieków w strefach przechowywania. W okresie mielenia,
wzrasta objętość i stężenie ścieków. Transport wodny stosowany w przenoszeniu owoców przez cały
proces, nadwyżki wody z parownika z operacji koncentracji soku oraz woda czyszcząca są głównymi
źródłami ścieków.
Woda z transportu wodnego często może być poddana recyklingowi, jednak ścieki te są bardzo
zanieczyszczone. W połowie okresu mielenia, przepływ i ilość ścieków wzrasta ze względu na ilość
owoców wprowadzanych do instalacji. Pod koniec okresu mielenia, zmniejsza się objętość ścieków,
jednak zawartość BZT i odpadów stałych wzrasta w wyniku pogarszającej się jakości przyjmowanych
owoców.

3.3.11

Warzenie piwa

Piwo jest to fermentowany napój o stosunkowo niskiej zawartości alkoholu, wykonany z różnych
rodzajów słodu i ziarna. Głównie stosuje się słód z jęczmienia, ale używa się także słodu z pszenicy,
kukurydzy i innych zbóż. Można również zastosować cukier i syropy. Istnieją instalacje, które
produkują słód na terenie zakładu. Poziomy zużycia i emisji dla produkcji słodu są przedstawione w
Punkcie 3.2.26.
Browary zużywają znaczne ilości wody i energii. W wyniku ich pracy powstają ścieki i odpady stałe.
Rysunek 3.17 przedstawia poziomy zużycia i emisji w niemieckich browarach. Należy pamiętać, że
zdolność produkcyjna/ilość odpadów w browarach podawana jest w hektolitrach (hl), a nie w metrach
sześciennych (m3) piwa.

Rysunek 3.17: Dane dotyczące ilości materiału wsadowego i odpadów dla dużych niemieckich browarów
(zdolność produkcyjna ponad 1 mln hl piwa) na hektolitr sprzedawanego piwa
[65, Niemcy, 2002]

3.3.11.1

Zużycie wody

Zużycie wody w nowoczesnych browarach zwykle waha się od 0,4 do 1 m3/hl produkowanego piwa.
Jeden z fińskich browarów odnotował średnie zużycie wody w wysokości 0,32 m3/hl [199, Finlandia,
2003]. Zużycie wody dla poszczególnych procesów przetwórczych w niemieckim przemyśle
browarniczym przedstawiono w Tabeli 3.72.

Dział
Warzelnia
Chłodzenie brzeczki
Fermentacja piwa
Leżakownia
Filtracja piwa
Butelkowanie
Rozlew beczkowy
Pozostałe *
CAŁY PROCES

Zużycie wody
3
(m /hl produkowanego piwa)
Mierzone**
Literatura
od
do
od
do
0,174
0,26
0,130 0,236
0,11
0,24
0,032 0,053
0,04
0,08
0,024 0,067
0,01
0,06
0,031 0,109
0,01
0,076
0,059 0,163
0,09
0,098
0,013 0,061
0,01
0,12
0,20
0,204
0,026
0,397
0,489 0,893
0,470
1,331

* Dane szacunkowe
** Pomiary dokonane przez Heidemann, Rosenwinkel i Seyfried (1990 do
1992) lub dane pochodzące z samych browarów

Tabela 3.72: Zużycie wody w różnych procesach browarniczych
[65, Niemcy, 2002]

Ilość zużytej wody zależy od gatunku piwa, liczby marek piwa, wielkości warzelni, występowania
urządzenia do czyszczenia butelek, sposobów pakowania i pasteryzowania piwa, wieku instalacji,
systemów czyszczenia i rodzaju użytych urządzeń. Jeśli wykorzystuje się zakładową studnię do
zaopatrzenia w wodę, woda ta może wymagać oczyszczenia przed zastosowaniem,, wówczas jej
straty wynoszą do 30%. W operacji butelkowania zużywa się więcej wody niż w operacji
beczkowania. Wysokie poziomy zużycia wody odnotowuje się w otwartych systemach chłodzenia, a
straty powstają w wyniku parowania w gorącym klimacie.
3.3.11.2

Ścieki

Ilość odprowadzanych ścieków jest równa ilości dostarczonej wody po odjęciu wyprodukowanego
piwa, odparowanej wody w browarze i w zakładach przetwórczych oraz wody obecnej w produktach
ubocznych i odpadach stałych. W Austrii, generuje się od 0,26 – 0,6 m3ścieków na hektolitr
produkowanego piwa. W nowoczesnych browarach powstaje 0,3 – 0,9 m3 ścieków na hektolitr
produkowanego piwa. Średnia produkcja ścieków w jednym z fińskich browarów wynosi 0,24 m3/hl
[199, Finlandia, 2003]. W Tabeli 3.73 przedstawiono produkcję ścieków w różnych procesach
browarniczych.
Ilość ścieków
(m3/hl produkowanego piwa)
Dział
Mierzone*
Literatura
od
do
od
do
Warzelnia/magazynowanie
0,010
0,114
0,024 0,063
na zimno
0,008
0,050
Fermentacjapiwa
0,005 0,021 0,0012
0,070
fermentacyjna
Leżakownia
0,005 0,013 0,0014
0,030
Filtracja piwa
0,019 0,059 0,0070
0,090
Rozlew butelkowy
0,036 0,068 0,070
0,280
Rozlew beczkowy
0,008 0,037 0,0053
0,067
Inne
0,020 0,204 Cały proces
0,117 0,465 0,1029
0,701
*Pomiary dokonane przez Heidemann, Rosenwinkel i Seyfried (19901992)

Tabela 3.73: Produkcja ścieków w różnych procesach browarniczych
[65, Niemcy, 2002]

Profil ścieków jest bardzo różny, a ilość zanieczyszczeń z poszczególnych etapów nie pokrywa się z
wydajnością instalacji, np. w operacji czyszczenia butelek powstają duże ilości ścieków, ale z niskim
obciążeniem organicznym, natomiast ścieki powstałe w wyniku fermentacji i filtrowania stanowią
tylko 3% całkowitej ilości ścieków, ale zawierają 97% BZT [140, Bank Światowy (IBRD), et al.,
1998]. Zanieczyszczenia organiczne w ściekach pochodzą głównie z następujących źródeł:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysłodziny
drożdże i nadmiar drożdży
osad z drożdży
usuwanie słabej brzeczki ("cienkusza")
opróżnianie i wypłukiwanie wody z kotłów
opróżnianie zbiorników przetwórczych
operacje przed i po procesie filtracji ziemią okrzemkową oraz napełniania
woda z rurociągów przetwórczych
odrzucone piwo w strefie pakowania
zwrócone piwo
stłuczone butelki w strefie pakowania
materiały pomocnicze stosowane w strefie pakowania
lubrykacja przenośników

•

klej do etykiet.

Występowanie zawiesiny w ściekach związane jest z odprowadzaniem produktów ubocznych i ziemi
okrzemkowej, np. diatomitu. Mogą również pochodzić z masy zbitych etykiet w urządzeniu do
czyszczenia butelek. Azot pochodzi głównie z detergentów do czyszczenia zbiorników, ze słodu oraz
dodatków. Fosfor wydziela się z używanych środków czyszczących. Duże różnice pH mogą wystąpić
w wyniku stosowania substancji kwasowych i kaustycznych do czyszczenia urządzeń
technologicznych i butelek zwrotnych. Metale ciężkie są zwykle obecne przy bardzo niskich
stężeniach. Zużyte maszyny, zwłaszcza przenośniki w liniach pakowania, mogą być źródłem niklu i
chromu. W Tabeli 3.74 przedstawiono profil nie oczyszczonych ścieków z browarów. Ilość
zanieczyszczeń z Tabeli 3.75 odpowiada nowoczesnym browarom.
Parametry
BZT5
ChZT
Zawiesiny substancji stałych
Azot całkowity
Fosfor całkowity
pH

Jednostka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

–

Zakres
1000 – 1500
1800 – 3000
10 – 60
30 – 100
30 – 100
3 – 13

Tabela 3.74: Profil nie oczyszczonych ścieków z browarów
[65, Niemcy, 2002, 136, CBMC - Europejski Związek Browarników, 2002, 140, Bank Światowy (IBRD), et
al., 1998]
Parametry
Zużycie wody
Wytwarzanie ścieków
ChZT
stosunek ChZT/BZT5
Zawiesina ogólna

Jednostka
hl wody/hl sprzedawanego piwa
hl wody/hl sprzedawanego piwa
mniejsze zużycie wody
kg/hl sprzedawanego piwa

–
kg/hl sprzedawanego piwa

Zakres
4 – 10
1,3 – 1,8
0,8 – 2,5
1,5 – 1,7
0,2 – 0,4

Tabela 3.75: Ilość ścieków i zanieczyszczeń wytworzonych w browarach
[136, CBMC - Europejski Związek Browarników, 2002]

3.3.11.3

Emisje do powietrza

Emisje do powietrza wydzielane są w wyniku procesów wytwarzania energii. Innymi potencjalnymi
źródłami emisji są pyły powstające przy przyjmowaniu i transporcie surowca (ziarna), oraz
pochodzące z materiałów pomocniczych w procesie filtracji (ziemia okrzemkowa). W operacjach
chłodzenia przypadkowo może zostać uwolniony amoniak.
Największe źródło emisji zapachowych to proces parowania w operacji warzenia brzeczki. Inne
źródła to oczyszczalnie ścieków, składowanie i przeładunek współproduktów i produktów ubocznych,
przechowywanie oleju, wentylacja piwnic piwnych i linii pakowania oraz emisje z kotłowni.
3.3.11.4

Odpady stałe

Materiały stałe wprowadzane są do browaru w postaci surowców i materiałów pomocniczych.
Materiały stałe opuszczają browar jako produkty towarzyszące, takie jak młóto czy też nadmiar
drożdży, pierwszorzędne i drugorzędne opakowania oraz inne odpady stałe. W browarach powstaje
tylko niewielka ilość odpadów niebezpiecznych, takich jak chemikalia laboratoryjne i zużyte baterie.
Główne produkty towarzyszące, produkty uboczne oraz odpady stałe przedstawiono na Rys.3.18.
Ilość generowanych produktów towarzyszących, produktów ubocznych i odpadów stałych jest

obliczana dla browaru, gdzie wytwarza się jeden milion hektolitrów piwa rocznie. W podanej
przykładowej instalacji produkuje się piwo w butelkach, głównie w butelkach zwrotnych, i używa się
plastikowych skrzynek. Wytwarzane gazy spalinowe oraz pozostałości z oczyszczalni ścieków nie są
brane tutaj pod uwagę.

Rys. 3.18: Ilość współproduktów, produktów ubocznych oraz odpadów stałych na 1 mln hl piwa w
produkcji rocznej
[136, CBMC - Europejski Związek Browarników, 2002]

Odpady pyłu słodowego z czyszczenia ziarna można połączyć ze słodem na etapie produkcji.
Nadmiar drożdży, młóto, osad drożdżowy z wirówek oraz łuski i słód w postaci grysu mają swoje
zastosowanie w paszach dla zwierząt. Drożdże są także wykorzystywane w kosmetykach,
farmaceutykach i różnych produktach spożywczych. Zużyta ziemia okrzemkowa, tj. diatomit, może
być wykorzystana w przemyśle cementowym, a stłuczka szklanych opakowań może być ponownie
użyte w produkcji szkła. Masa zbitych etykiet powstała w operacji czyszczenia butelek zwrotnych,
odpady papieru i tektury mogą być ponownie wykorzystane w przemyśle papierniczym. Tworzywa
sztuczne, metal z puszek i części zamienne mogą być poddane recyklingowi.
3.3.11.5

Energia

Browary zużywają zarówno energię elektryczną jak i cieplną. W niektórych zakładach ciepło i
energia wytwarzane są łącznie (CHP). W zależności od dostępności, ceny i wymogów prawnych,
stosuje się różne paliwa, takie jak węgiel, ropa czy gaz. W Tabeli 3.76 podano średnie poziomy
zużycia energii dla niemieckich browarów, gdzie zatrudnia się 20 lub więcej pracowników.

Rok
1997
1998
1999
2000

Ciepło
Węgiel Ropa Gaz
(x 106 kWh)
157
929
2992
150
846
2943
162
789
2956
150
683
2809

Razem

Energia
elektryczna

4078
3939
3907
3642

(x 106 kWh)
1199
1187
1175
1163

Produkcja Poszczególne
piwa
Ciepło
Prąd
(x 106 hl) (kWh/hl)
(kWh/hl)
114,8
35,5
10,4
111,7
35,3
10,6
112,8
34,6
10,4
110,4
33,0
10,5

1997
1998
1999
2000

(x 106 MJ)
565
3345
541
3046
583
2841
540
2458

(MJ/hl)
10771
10595
10642
10113

14681
14182
14066
13111

127,9
127,0
124,7
118,7

Tabela 3.76: Zużycie energii dla niemieckich browarów, gdzie zatrudnia się ponad 20 pracowników
[65, Niemcy, 2002]

Browar korzystający z nieskomplikowanych systemów odzysku ciepła zużywa około 27,78 - 55,55
kWh energii na hektolitr piwa (100 - 200 MJ / hl) [136, CBMC - Europejski Związek Browarników,
2002]. Procesy, w których zużywa się najwięcej ciepła to zacieranie, warzenie brzeczki, wytwarzanie
ciepłego alkoholu wysokoprocentowego, systemy CIP, sterylizacja, czyszczenie butelek/beczek i
pasteryzacja. Zużycie energii cieplnej w niektórych działach podano w Tabeli 3.77.
Minimaln Średni Maksymal Literatura
Mierzony
a
a
na
wartość
zakres
(MJ/hl piwa)
(MJ/hl piwa)
87
92
121
84 – 113
50 – 80
1

Dział/
Proces
Warzelnia
Instalacje
butelkowania
Instalacje
beczkowania
Woda technologiczna
Woda usługowa
Różne
Razem
Warzelnia
Instalacje
butelkowania
Instalacje
beczkowania
Woda technologiczna
Woda usługowa
Różne
Razem

2

58

86

94

25 – 46

38 – 58

8

11

13

8 – 13

3

4

8

156
193
236
(kWh/hl piwa)
24,17
25,56 33,61

4–8
8 – 17
95
33 – 46
162 – 243
183 – 233
(kWh/hl piwa)
23,33 – 31,39 13,89 – 22,22

16,11

23,89 26,11

6,94 – 12,78

2,22

3,06

3,61

2,22 – 3,61

0,83

1,11

2,22

43,33

53,62 65,55

1,11 – 2,22
2,22 – 4,72
9,17 – 12,78 26,39
44,99 – 67,50 24,44 – 64,72

10,56 – 16,11

1) 20000

do 500000 hl sprzedawanego/rocznie
2) 300000 do 500000 hl sprzedawanego piwa/rocznie
Tabela 3.77: Zużycie energii cieplnej dla różnych procesów browarniczych
[65, Niemcy, 2002]

Najwięcej energii elektrycznej zużywa się w procesie pakowania; w instalacjach chłodniczych i ze
sprężonym powietrzem oraz w instalacjach odzysku dwutlenku węgla, w oczyszczalniach ścieków i
w systemach klimatyzacji. Pompy, wentylatory, napędy i oświetlenie elektryczne również zużywają
znaczną część energii elektrycznej, około 8 - 12 kWh / hl w browarze.
3.3.11.6

Hałas

Główne źródła hałasu w browarze to transport samochodami ciężarowymi i wózkami widłowymi,
skraplacze i chłodnie kominowe.
3.3.11.7

Odpady stałe

Większość stałych odpadów pochodzi z operacji pakowania.

3.3.12

Kwas cytrynowy

Proces ten opisano w Punkcie 2.2.20. Główne problemy związane z ochroną środowiska to
zanieczyszczenia wody oraz powstawanie odpadów stałych.
3.3.12.1

Zużycie wody

Jednostkowe zużycie wody wynosi około 40 m³ na tonę produkcji kwasu cytrynowego w instalacji.
3.3.12.2

Ścieki

Generowane ścieki zawierają wysokie poziomy ChZT; związki wapnia i siarki powstałe w wyniku
wytrącania lub rozkładu, oraz wysokie stężenie NH4-N pochodzącego z surowców (melasa) i
fermentacji [151, Wkład Austriacki, 2002].
3.3.12.3

Odpady stałe

Głównymi odpadami stałymi są grzybnie w formie przefiltrowanej pleśni z bulionu fermentacyjnego,
gips generowany w trakcie oczyszczania kwasu cytrynowego i odpady stałe powstałe podczas
oczyszczania ścieków, tj. osad beztlenowy i siarka z biogazu. Niewielkie ilości materiałów
pomocniczych w procesie filtracji pochodzą z filtracji oczyszczającej. Stałe odpady i produkty
uboczne fermentacji kwasu cytrynowego przedstawiono w Tabeli 3.78.
Odpady stałe i produkty uboczne
Grzybnia
Gips(CaSO4 x 2H2O)
Osad ze ścieków ze wstępnej obróbki beztlenowej
Siarka z odsiarczania

Jednostka
kg suchej
masy/
t kwasu cytrynowego

Ilość
100
1000
50
3–4

Tabela 3.78: Odpady stałe i produkty uboczne w procesie fermentacji kwasu cytrynowego
[151, Wkład Austriacki, 2002]

4
TECHNIKI,
KTÓRE
OKREŚLANIU BAT

NALEŻY

UWZGLĘDNIĆ

PRZY

W rozdziale tym opisano techniki, które stwarzają możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu
ochrony środowiska w gałęziach przemysłu omawianych w niniejszym dokumencie. Omówiono tutaj
systemy zarządzania, techniki procesów zintegrowanych oraz technologie end-of-pipe. Poszukując
optymalnych rezultatów, te trzy zagadnienia nakładają się na siebie.
Rozdział ten dotyczy również sposobów zapobiegania, kontroli, minimalizacji i procedur recyklingu
oraz ponownego użycia surowców i energii.
Techniki mogą być prezentowane oddzielnie lub w połączeniu, tak aby osiągnąć cele IPPC.
Załącznik IV do Dyrektywy zawiera wykaz okoliczności, które należy uwzględnić przy ustalaniu
najlepszych dostępnych technik (BAT). Techniki przedstawione w tym rozdziale będą dotyczyły
niektórych z tych okoliczności. Techniki przedstawione są w jasny i usystematyzowany sposób, tak
aby można było je z łatwością porównać i dokonać obiektywnej oceny w stosunku do definicji BAT,
określonej w Dyrektywie.
Rozdział ten nie zawiera wyczerpującej listy dostępnych technik. Istnieją również inne techniki lub
mogą pojawić się nowe, które mogą okazać się równie ważne z punktu widzenia BAT.
Zastosowano standardową strukturę określania technik, jak pokazano w Tabeli 4.1.
Rodzaj informacji
Opis

Treść informacji
Opis techniki

Korzyści osiągnięte
środowiska

na

rzecz Główne oddziaływanie (a) techniki na środowisko naturalne (proces
lub zmniejszanie), włączając osiągnięte wartości emisji (zwykle
zakres) oraz wydajność. Korzystny wpływ techniki na środowisko w
porównaniu z innymi.
Wzajemne oddziaływania pomiędzy Jakiekolwiek skutki uboczne i niekorzyści wpływające na inne
procesami i środowiskiem (cross- procesy spowodowane ich wdrożeniem. Niekorzystny wpływ
media effects)
techniki na środowisko w porównaniu z innymi.
Dane operacyjne

Zastosowanie

Ekonomia
Siła napędowa procesu wdrażania
Przykładowe instalacje
Literatura źródłowa

Dane dotyczące poziomów emisji, ilości odpadów i zużycia
(surowców, wody i energii). Wszelkie inne użyteczne informacje na
temat sposobu działania, utrzymania i kontroli danej techniki,
włączając aspekty bezpieczeństwa i ograniczenia funkcjonalności
techniki, produkcji, jakości, itp.
Uwzględnienie czynników związanych z zastosowaniem i
modernizacją technik (np. wolne miejsce, dla określonego procesu).
Informacje na temat kosztów (inwestycji i eksploatacji) oraz
ewentualnych oszczędności (np. zmniejszone zużycie surowca,
opłaty za odpady), związane z wydajnością techniki.
Przyczyny wdrożenia techniki (np. inne przepisy, poprawa jakości
produktu)
Odniesienia do instalacji, gdzie dana technika jest stosowana
Literatura źródła zawierająca bardziej szczegółowe informacje na
temat techniki.

Tabela 4.1: Format przedstawienia informacji dotyczących technik, które należy uwzględnić przy
określaniu BAT

W rozdziale tym uwzględniono niektóre technologie end-of-pipe, bez względu na to czy są one brane
pod uwagę przy określaniu BAT czy też nie, np. w Punktach 4.4 i 4.5.
Opisane techniki pokazują, że zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska można osiągnąć na wiele
sposobów, np. za pomocą metod produkcji emitujących mniej zanieczyszczeń, zmniejszanie
nakładów surowców; modernizacja procesów, tak aby można było ponownie wykorzystać produkty,
które np. nie odpowiadają specyfikacji klienta; poprawa praktyk w zakresie zarządzania i stosowanie
mniej niebezpiecznych substancji. Ten rozdział zawiera informacje ogólne i szczegółowe dotyczące
technik zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, które zostały wdrożone na skalę przemysłową.
Dokument referencyjny "BREF Magazynowanie” [95, WE, 2005] omawia ogólne techniki
przyjmowania i magazynowania, a więc nie są one zawarte w niniejszym dokumencie, chyba że
dotyczą one zagadnień sektora spożywczego związanych z bezpieczeństwem i trwałością żywności.
Sektor spożywczy jest tak zróżnicowany, że niemożliwe jest opisanie wszystkich technik, które brane
są pod uwagę przy określaniu BAT dla każdej działalności i we wszystkich okolicznościach. Jednak
dostępne są różne sprawdzone techniki stosowane w jednej części sektora, które można również
zastosować w innych jego częściach.
Rozdział ten podzielony jest na siedem punktów:
Punkt 4.1
Ogólne techniki dla sektora spożywczego
W tej części opisano techniki, które są powszechnie stosowane w całym sektorze spożywczym, ale
nie w każdej operacji jednostkowej. Niektóre stosuje się w zarządzaniu i kontrolowaniu urządzeń, np.
szkolenia, inne zaś mogą być stosowane w wielu operacjach jednostkowych, np. pomiar poziomu.
Punkt 4.2
Techniki stosowane w wielu sektorach przemysłu spożywczego
W tej części opisano techniki, które znajdują swoje zastosowanie w poszczególnych operacjach
jednostkowych właściwych tylko dla niektórych sektorów przemysłu spożywczego. Techniki
przedstawiono w takim samym porządku jak operacje jednostkowe, a ich bieżące poziomy zużycia i
emisji omówiono odpowiednio w Rozdziale 2 i 3.

Punkt 4.3
Czyszczenie
Standardy higieny są bardzo ważnym zagadnieniem w sektorze spożywczym, ponieważ wpływają na
bezpieczeństwo, jakość i trwałość produktu, a tym samym na ograniczanie strat surowców i
produktów przemysłu spożywczego. Opisane techniki wiążą się z przeprowadzaniem operacji
czyszczenia często i skutecznie, ale jednocześnie minimalizując ich negatywny wpływ na środowisko.
Punkt 4.4
Techniki minimalizacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery
Rozdział dotyczy technik minimalizacji emisji do powietrza. Wiele z opisanych technik to
technologie end-of-pipe ograniczające emisje, których nie udało się zatrzymać poprzez zastosowanie
technik operacyjnych i technologicznych w trakcie trwania procesu.
Punkt 4.5
Technologie end-of-pipe w oczyszczaniu ścieków
We wszystkich instalacjach przemysłu spożywczego produkowane są ścieki. Wiele zakładów posiada
własne oczyszczalnie ścieków, które częściowo oczyszczają ścieki przed wysłaniem ich do dalszego
oczyszczania, lub oczyszczają ścieki, aby móc je ponownie wykorzystać w instalacji lub
bezpośrednio odprowadzić do środowiska. Ogólne techniki oczyszczania ścieków są opisane w
pierwszej części tego rozdziału, a informacje na temat oczyszczania ścieków w niektórych
indywidualnych sektorach omówiono w drugiej jego części.
Punkt 4.6
Zapobieganie wypadkom
Tutaj przedstawiono techniki określania, oceniania i kontrolowania ryzyka wypadków oraz
ograniczenia ich wpływu na środowisko.
Punkt 4.7
Techniki stosowane w niektórych indywidualnych sektorach
W tej części opisano techniki zgodnie z ich zastosowaniem w poszczególnych sektorach. Techniki
prezentowane są w tej samej kolejności, co informacje na temat poszczególnych sektorów
omówionych w Rozdziałach 2 i 3.
Opisane techniki nie kolidują z właściwymi przepisami bezpieczeństwa żywności.

