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Wybrałem
Rzeźnik polski
Jarosław Górski
Dyrektor generalny
Zakładu Mięsnego Karol

Wybrałem
„Rzeźnik polski”

Zakład Mięsny Karol to marka zajmująca się od 20 lat wytwarzaniem
mistrzowskich w smaku i jakości wędlin oraz kiełbas. Nasz zakład przetwarza mięso
i wysyła wyroby na teren całej Polski jak i poza jej granice w ilościach ponad 1200
tyś. ton miesięcznie. Zajmujemy się obróbką mięsa drobiowego jak i wieprzowego.
Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom mięsa i wędlin najwyższej jakości, dlatego
kontrolujemy surowiec na każdym etapie produkcji.
ZM Karol jest jednym z producentów boczku o najszerszym jego asortymencie.
Jego smak i receptura są cenione przez tysiące konsumentów w całej Polsce. To samo
tyczy się kiełbas, a w szczególności kiełbasy białej, która ma specjalnie opracowaną
mieszankę przypraw, sprawiającą, że nawet osoby nieprzepadające za tym rodzajem
kiełbas, zakochują się w niej. Wielu koneserów znajdzie u nas także swego faworyta
w kiełbasach wędzonych, albowiem niewiele firm może pochwalić się smakiem jak od
tradycyjnego domowego wędzarza.
„Rzeźnik polski” od ponad 20 lat, comiesięcznie dostarcza wielu istotnych
informacji płynących z branży mięsnej i przeznaczonych dla tej branży. Periodyk
proponuje rozwiązania i pomaga w codziennym funkcjonowaniu zakładów. Jest to
ceniona pozycja rynku wydawniczego, nieustannie rozwijająca się oraz informująca
o bieżących problemach, najnowszych wydarzeniach, a także aktualnościach naszego
rynku. To tradycja i nowoczesność dopasowana do najbardziej wymagającech czytelników,
czy tych preferujących wydanie w formie tradycyjnej, czy też elektronicznej. Te cechy
sprawiły, że wybrałem miesięcznik "Rzeźnik polski" i go rekomenduję.
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PREZENTACJE

Z Panią Joanna Dziubek - dyrektor ds. rozwoju z firmy Lipowe Wzgórza Sp. z o.o. rozmawia Małgorzata Martini

| Pani Joanno informacja o tym, że Lipowe Wzgórza to marka,
która wywodzi się z 400 letniej tradycji zrobiła na mnie ogromne
wrażenie, proszę przedstawić czytelnikom historię jej powstania
i lokalizację firmy.
Historia Folwarku w Lipowej sięga 1608 roku, a jego założycielem
był Mikołaj Komorowski, będący nowym właścicielem „państwa”
żywieckiego, który połączył kilka okolicznych ról w jedno gospodarstwo.
Troskliwie nawożone użytki rolne należały do przodujących gospodarstw,
lecz przez wieki przeszły przez ręce kilku właścicieli m.in.: Habsburgów,
Polskiej Akademii Umiejętności i Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego
Instytutu Zootechniki. Te wszystkie perturbacje sprawiły, że gospodarstwo
nie rozwijało się a wręcz podupadało na świetności. Wiele obiektów zostało
wyburzonych, inne popadły w ruinę.
Szczęśliwym trafem w 2006 roku Folwark przeszedł w prywatne ręce. Nowi
właściciele od początku widzieli w nim ogromny potencjał i zakupili go z myślą
o rozwoju. Prace nad renowacją i porządkowaniem zastanego stanu rozpoczęły
się jeszcze tego samego roku. Dokonano dokładnej inwentaryzacji, by móc
oszacować, które z obiektów da się jeszcze uratować. Na szczęście najstarsze
i najcenniejsze obiekty, z historycznego punktu widzenia, udało się skrupulatnie
odremontować. Folwark odzyskał starą światłość oraz przybrał zarówno formę
produkcyjną jak i reprezentacyjno-mieszkalną. Teren ten dzieli na pół aleja
stanowiąca oś obszaru i przechodząca w drogę między polami, wzdłuż której
rosną stare drzewa. Całe gospodarstwo zostało dokładnie uporządkowane
i wyposażone w nowoczesny park maszynowy, który umożliwia sprawną
uprawę ról oraz hodowlę zwierząt. Obecnie powierzchnia liczy 330 hektarów,
a gospodarstwo przyjęło nazwę Lipowe Wzgórza. Opracowany herb Folwarku
nawiązuje kolorystyką oraz umieszczonymi w nim elementami do Gminy
Lipowa wraz z jej górskim otoczeniem, jak również do uprawy pól i hodowli
zwierząt. Nowi właściciele prowadzą Lipowe Wzgórza z miłości do natury,
dlatego nasze gospodarstwo jest prowadzone przez ludzi z pasją,
którzy dbają o to, co jest wokół nich. Folwark Lipowa nie tylko wrócił do dawnej
świetności, lecz również zaczął się rozwijać i dzielić swoimi darami z innymi.

| Proszę o przybliżenie nam sylwetki właścicieli oraz ich pomysłu
na folwark Lipowe Wzgórza.
Właściciele Folwarku Lipowe Wzgórza cenią sobie naturę, z tego względu
uprawa pól oraz hodowla zwierząt odbywa się w pełnej zgodzie z rytmem
pór roku. Zwierzęta hodowane są tylko i wyłącznie zgodnie z prawami natury oraz karmione paszą z lipowskich pól.
To miejsce, gdzie czas płynie zdecydowanie inaczej a pęd życia codziennego
omija szerokim łukiem. Właściciele Lipowych Wzgórz stworzyli Folwark, do
prowadzenia którego zostali zatrudnieni ludzie z pasją, którzy chcą kontynuować
ich pomysł – pomysł na powrót do zdrowego, tradycyjnego żywienia,
zgodnego nawet i z pochodzeniem. Lipowe Wzgórza oferują swoim Klientom
zdrowe mięso, tradycyjne wyroby i produkty garmażeryjne, które już lata
temu dostępne były na tych ziemiach, a które zapomniano przez masową
produkcję żywności.
| Lipowe Wzgórza to majątek ziemski o powierzchni 330 ha na którym
hodowane są zwierzęta, jakie to gatunki?
Na terenie gospodarstwa hoduje się między innymi liczne gatunki drobiu –
w tym: kury, gęsi, kaczki, indyki. Znaczną część stanowi również trzoda
chlewna i króliki. Ciekawymi okazami są również stada owiec z jagniętami
i danieli. Zwierzęta posiadają naturalne wybiegi z częścią otwartą,
zagajnikami, gdzie w upalne dni odnajdują cień i schronienie. W Folwarku
jesienią można zaobserwować widowiskowe bekowisko, gdzie byki rywalizują
o względy „danielowych” pań.
| Rozumiem, że zwierzęta są karmione paszami roślinnymi z Państwa pól,
jakie ma to atuty podczas hodowli?
Nasze zwierzęta mają stały dostęp do swobodnego wybiegu. Dokarmiamy
je naszym sianem, słomą oraz przygotowaną z naszych zbóż mieszanką
ziaren. Dodatkowym pożywieniem – również naszej produkcji – jest naturalna
kiszonka z siana. Dzięki naszej paszy mięso oferowane przez Lipowe Wzgórza
jest zdrowe, co widać podczas obróbki termicznej. Włókna mięsa są bardziej
zwięzłe, mięso soczyste a smak delikatny i wyrazisty.

PREZENTACJE

| A teraz poproszę o przedstawienie oferty produktowej.
Oferta Lipowych Wzgórz jest zgodna z naturalną hodowlą zwierząt i mocno
dostosowana do pory roku. Oferujemy zdrowe mięso: kurczaki, gęsi, kaczki,
indyki, króliki, wieprzowinę, jagnięcinę oraz dziczyznę. Mięso można zakupić
zarówno w tuszkach jak i elementach przygotowanych już do obróbki
termicznej. Lipowe Wzgórza mają również szeroki wachlarz tradycyjnych
wędlin – począwszy od kiełbasy krakowskiej, poprzez pieczeń z polędwiczką
czy tradycyjnie wędzony schab i suszone kabanosy do kiełbasy z dziczyzną
czy jagnięciną. Absolutnym hitem jest również wędzona pierś z kaczki, gęsi
i innego drobiu. Warto również wspomnieć, że zajmujemy się produktami
garmażeryjnymi, wśród których znajduje się pasztet: z daniela, gęsi, perliczki,
kaczki oraz tradycyjny smalec z dodatkami. Wędliny i produkty garmażeryjne
produkowane są z naszego mięsa, według tradycyjnych receptur. Zawierają
tylko naturalne przyprawy, nie stosujemy glutaminianu sodu i laktozy.
Omijamy wszystkie sztuczne dodatki funkcjonalne. Stawiamy na naturalne
składniki.
| Promujecie Państwo zdrowy styl życia, jakie walory posiadają Wasze
produkty, by móc je nazwać zdrowymi i dlaczego w ogóle warto jeść mięso?
Mięso stanowi istotny element diety człowieka – spożywamy go najczęściej
jako dodatek do śniadania czy kolacji. Sporządzamy z niego obiad, ale również
korzystamy z niego podczas letnich spotkań grillowych. Faktem jest, że stanowi
znaczną część naszego codziennego pożywienia. W związku z powyższym
głośno namawiamy do świadomych zakupów mięsa i wędlin, bez niezdrowych
dodatków. Warto je jeść – prowadzić zbilansowaną dietę, która zawiera
zarówno białe jak i czerwone mięso. Białe mięso posiada wiele wartości
odżywczych, dużą ilość pełnowartościowego białka, które bardzo dobrze

się przyswaja i zawiera wszystkie niezbędne dla organizmu aminokwasy
egzogenne. Z kolei czerwone mięso jest naturalnym źródłem minerałów takich
jak potas, cynk, magnez, miedź, siarka - zwłaszcza żelazo. Mięso zawiera także
witaminy A, E i D oraz wiele witamin z grupy B, które wpływają m.in. na funkcje
układu nerwowego i przemiany metaboliczne węglowodanów, tłuszczów
i białek.
| Gdzie zlokalizowane są Wasze sklepy i czy tylko w nich można nabyć produkty
marki Lipowe Wzgórza?
Lipowe Wzgórza na obecną chwilę mają swoje firmowe sklepy w Bielsku-Białej,
natomiast prowadzimy szeroką politykę współpracy z prywatnymi, lokalnymi
i zarazem w pełni naturalnymi sklepami na terenie województwa śląskiego
oraz małopolskiego. Nasze produkty można zakupić na platformach internetowych
oferujących zdrową żywność a już niedługo będzie można zakupić je również
na naszej stronie internetowej w zakładce e-sklep.
| I na koniec Pani Joanno chciałabym spytać o Pani opinię na temat
obecnej sytuacji w branży mięsnej. Jak Pani sądzi jakie zmiany
powinny się dokonać w najbliższym czasie na rynku by konsumenci
chętnie sięgali po produkty mięsne?
Uważam, że mamy coraz więcej świadomych konsumentów, którzy wiedzą,
że zdrowe mięso i naturalne wędliny to skarbnica witamin i minerałów. Nasze
społeczeństwo szuka dobrych, polskich produktów i chce jeść zdrowo, dlatego
my – jako Lipowe Wzgórza – staramy się by każdy mógł znaleźć w naszej ofercie coś dla siebie. Słuchamy głosów naszych klientów, dopasowujemy ofertę
pod ich, indywidualne potrzeby i smaki – będąc cały czas naturalni.
Dziekuje za rozmowę.
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JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY MIĘSNEJ
Part 143

Język angielski w branży mięsnej
Modern packaging systems
- the active and intelligent ones
Packaging is usually the first factor which catches the attention of customers and focuses them on
the product. For a long time now the purpose of
packaging has not only been to secure the product
and facilitate its transport, but additionally, suitable
packaging of food products is one of the ways of
ensuring their safety. The market offers wider and
wider range of modern active and intelligent packaging systems which may extend the period during
which a product retains its quality and freshness,
and also inform a customer of the product qual-

ing, informational, ecological, practical. According
to the research, as much as 88% of the respondents
claim that they experienced a situation when after
opening the packaging the product inside turned
out to be unfit to consume even though the bestbefore period indicated on the packaging was still
valid. Such a problem concerned mostly the two
following groups of products: dairy (indicated by
61% of the respondents), meat and meat processed
products (indicated by 20% of the respondents).
A necessity to extend the shelf-life and to create

ity and storage conditions. The basic and most
important function of the packaging is to keep the
product safe. Packaging is to protect the contents
from the external factors. In the case of hazardous products this protective function means also
keeping the environment and people safe from the
products’ harmful effects. Packaging also displays
other functions such as: logistic, economic, market-

a possibility to monitor the condition of packed
food contributed to the development of active and
intelligent packaging. Many issues connected with
the use of active and intelligent packaging systems
were included in the Commission Regulation (EC)
No. 450/2009 of 29th May 2009 on active and
intelligent materials and articles intended to come
into contact with food.

Glossary:
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Polish

English

Pronunciation

aktywny
ankietowany
czynnik
ekologiczny
ekonomiczny
funkcja
grupą
informacyjny
inteligentny
logistyczny
marketingowy
monitorowanie
nabiał
ochronny
opakowanie
potrzeba
problem
przyczynić
przydatność do spożycia
skupiać
stan
szkodliwy
towar
uwaga
użytkowy
zabezpieczyć
zadanie/funkcja
zewnętrzne

active
respondent
factor
ecological
economic
function
group
information
intelligent
logistic
marketing
monitoring
dairy (products)
protective
packaging
necessity
issue
contribute
shelf life
focus
condition
harmful
goods
attention
practical
protect from
function
external

/ˈæktɪv/
/rɪˈspɒndənt/
/ˈfæktər/
/ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl/
/ˌiːkəˈnɒmɪk/
/ˈfʌŋkʃən/
/ɡruːp/
/ˌɪnfəˈmeɪʃən/
/ɪnˈtelɪdʒənt/
/ləˈdʒɪs.tɪk/
/ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/
/ˈmɒnɪtərɪŋ/
/ˈdeə.ri/
/prəˈtek.tɪv/
/ˈpæk.ɪ.dʒɪŋ/
/nəˈses.ə.ti/
/ˈɪʃ.uː/
/kənˈtrɪb.juːt/
/ˈʃelf ˌlaɪf/
/ˈfəʊ.kəs/
/kənˈdɪʃ.ən/
/ˈhɑːm.fəl/
/ɡʊdz/
/əˈten.ʃən/
/ˈpræk.tɪ.kəl/
/prəˈtekt ˌfrɒm/
/ˈfʌŋk.ʃən/
/ɪkˈstɜː.nəl/

JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY MIĘSNEJ
Ex. 1. Mark the sentences below as TRUE or FALSE,
according to the text.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

It is the inside of the package that first catches the attention of customers.
Modern packaging systems extend shelf life of products.
The chief function of packaging is to keep the product’s
flavour.
Hazardous products cannot be protected by any forms of
packaging.
Dairy is the group of food products most complained about
regarding inedibility despite the best-before period being
still valid.
Shelf life extension was not essential to the development of
active and intelligent packaging.

Ex. 2. Do the crossword.
1

2

3

4

5

6

7

8

Ex. 3. Fill in the blanks with a correct option: a, b, or c.
Changes in consumer preferences (1)_____ led to innovations and
developments (2)_____ new packaging technologies. Research and
development (3)_____ the field of active and intelligent packaging
materials is very dynamic and develops in relation with the search
(4)_____ environment-friendly packaging solutions. Active and
intelligent packaging is becoming more and more widely used
for food products. Application of this type of solution contributes
(5)_____ the improvement of the quality of consumer life. (6)_____,
innovation systems will improve the product’s quality, enhance
the safety and security of foods, and consequently decrease the
number of retailer and consumer complaints.
a) has		
a) in		
a) for		
a) to		
a) to		
a) Except		

b) have		
b) of		
b) to		
b) for		
b) with		
b) Although

c) is
c) as
c) in
c) with
c) for
c) Besides
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ACROSS:
3. Zachowywać
4. Konsumować
5. Monitorować
6. Ankietowany
7. Przydatność do spożycia [dwa słowa]
8. Funkcja
9. Klient
10. Zewnętrzny
11. Nabiał

DOWN:
1. Jakość
2. Przetworzony
5. Produkcja
8. Czynnik

Ex. 4. Put the words into the correct columns.
dairy, external, ecological, protect, packaging, extend,
information, develop, economic, marketing, freshness

zad. 2.
1.Quality, 2.Processed, 3.Retain, 4.Consume, 5A.Monitor,
5D.Manufacture, 6.Respondent, 7.Shelf life, 8A.Function,
8D.Factor, 9.Customer, 10.External, 11.Dairy
zad. 1.
1F, 2T, 3F, 4F, 5T, 6F

ZE
UMER
YM N KI
N
P
E
ST
EC
W NA YK NIEMI
JEZ

Odpowiedzi :

stress on the
3rd syllable

zad. 3.
1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c

stress on the
2nd syllable

zad. 4.
1.dairy, packaging, marketing, freshness, 2.external, protect, extend, develop, 3.ecological, information, economic

stress on the
1st syllable
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TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA ODCHYLEŃ JAKOŚCIOWYCH WYROBÓW MIĘSNYCH
WĘDLINY PODROBOWE I WYROBY GARMAŻERYJNE | Kiszki wątrobiane i pasztety

Podosłonkowy wyciek
cieplny w kiszkach
wątrobianych i pasztetach
Przyczyna powstawania:
• niedostatecznie stabilna emulsja (farsz) na skutek:
• zbyt małego udziału wątroby w składzie recepturowym,
• nadmiernie dużego udziału surowca tłuszczowego i/lub
ścięgnistego w składzie recepturowym,
• zbyt małego dodatku chlorku sodu lub mieszanki peklującej
podczas kutrowania wstępnego surowej wątroby (w przypadku zastosowania takiej technologii jej przygotowania),
• niewystarczająco sparzonego surowca,
• braku funkcjonalnych dodatków emulgujących,
• zbyt długiego czasu pomiędzy fazą nadziewania osłonek
farszem a fazą obróbki termicznej wyrobu.
Możliwości zapobiegania:
• zmiana układu receptury zwiększająca udział wątroby i zmniejszająca udział tłuszczu oraz surowca ścięgnistego,
• dodawanie w procesie kutrowania wstępnego surowej wątroby
chlorku sodu lub mieszanki peklującej na poziomie min. 50%
ilości przewidywanej recepturą,
• właściwe parzenie surowców,
• zastosowanie dobrze dobranego emulgatora,

•

•

użycie w składzie recepturowym skrobi lub odpowiednio skomponowanej mieszanki błonników wspomagających proces emulgowanie i zwiększających poziom wiązanie wolnej wody,
skrócenie do minimum czasu od nadziewania osłonek farszem
do momentu obróbki termicznej.

Charakterystyka odchylenia
Udział trzech podstawowych surowców w składzie recepturowym
kiszek wątrobianych i pasztetów powinien kształtować się na poziomie: wątroba – 25–30%, tłuszcz – 30–50%, pozostałe surowce mięsne – 20–60%.
Układ ten przy odpowiednim udziale wody technologicznej (rosołu) nie
powinien wpływać na pojawienie się wycieku cieplnego, tworzonego przez
tłuszcz i niekiedy zhydrolizowany kolagen, występującego bezpośrednio
pod osłonką. Temu zjawisku sprzyja nadmiar w składzie recepturowym
tłuszczu oraz surowca ścięgnistego. Tłuszcz może wydzielać się z farszu
i pojawiać się w postaci zestalonej warstwy pod osłonką, a powstająca
w czasie obróbki cieplnej i wypływająca pod osłonkę glutyna tworzy po
oziębieniu charakterystyczne żele. Niezbędnym warunkiem stabilności
emulsji, jaką jest farsz wątrobiany, jest odpowiedni udział ilościowy i stan
termiczny użytej wątroby. Najlepsze rozwiązanie technologiczne to wykorzystywanie wątroby surowej. Aby uzyskać z niej jednolitą, lepką masę, należy
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w końcowym etapie kutrowania bezwzględnie
dodać chlorek sodu lub mieszankę peklującą.
Dodatki te stosuje się głównie po to, by zwiększyć
zdolność emulgującą białek i kwasów żółciowych
zawartych w wątrobie, jak również przedłużyć jej
trwałość i kształtować smakowitość gotowego
produktu. Tak przygotowana wstępnie wątroba
wykazuje bardzo dobre właściwości emulgujące,
które w różnym stopniu traci podczas opcjonalnie stosowanej wstępnej obróbki cieplnej. Ich
utrata jest wprost proporcjonalna do wzrostu
temperatury obróbki oraz wydłużenia czasu jej
trwania. Wykutrowaną wątrobę, która zawiera
chlorek sodu lub mieszankę peklującą, powinno
się dodawać do wytwarzanego farszu wątrobianego w ostatnim stadium, gdy jego temperatura
wynosi ok. 50–600C. W takich warunkach wykorzystuje się optymalne właściwości emulgujące
składników wątroby, które decydują o stabilności
emulsji. Prawidłowe wytworzenie stabilnego farszu wątrobianego ogranicza, a nawet eliminuje

logiczny zakłada wstępną obróbkę cieplną wątroby, to należy ją parzyć przez ok. 10–15 min,
najlepiej w temperaturze maks. 600C, co gwarantuje utrzymanie przez nią jeszcze dobrych właściwości emulgujących. Tłuszcz i podgardle parzy
się w temperaturze 850C, do stanu półmiękkiego.
Dodatek takiego tłuszczu dobrze uplastycznia
farsz i wpływa na pożądaną smarowność wyrobów gotowych. W nielicznych przypadkach kiszki
wątrobiane i pasztety wytwarza się z farszu,
do którego dodano w pełni sparzoną wątrobę.
Wówczas rośnie rola emulgatorów użytych jako
dodatki funkcjonalne, ponieważ wątroba sparzona nie wykazuje tych właściwości.
Gdy wytwarza się farsz podrobowy przy
zakłóconej ilościowej równowadze między składnikami (białka, tłuszcz, woda), niezbędny wydaje się dodatek emulgatorów w postaci białek
niemięsnych (białka mleka, plazma krwi, białka
sojowe) lub emulgatorów glicerydowych. W przypadku tych drugich najlepsze efekty uzyskuje się

ryzyko powstawania podosłonkowych wycieków
cieplnych. W temperaturze wytwarzania farszu,
tj. powyżej 450C, następuje dobre rozdrobnienie
skoagulowanego cieplnie białka (cieplna obróbka
wstępna surowca), które tworzy swoiste jądro
otaczane warstwami tłuszczu i wody utrzymywanej siłami powierzchniowymi. W tych warunkach
najlepiej działają również dodane, przewidywane
recepturą, białka funkcjonalne i wspomagające
ich działanie, błonniki pokarmowe. Wzmacniają
one cały układ farszu i dodatkowo zabezpieczają
gotowy produkt przed występowaniem podosłonkowych podcieków termicznych. W wodzie
będącej składnikiem farszu znajduje się rozproszona glutyna, która obniża napięcie powierzchniowe i stanowi zhydrolizowaną postać kolagenu.
W czasie końcowego chłodzenia wędlin tworzy
ona charakterystyczny żel, który utrzymuje wodę
i nadaje wyrobom sprężystość. Jednak jej nadmiar,
będący efektem użycia nadmiernej ilości surowca
ścięgnistego, prowadzi do wytrącania się tej formy
kolagenu i pojawiania się po wychłodzeniu podcieków żelowo-tłuszczowych pod osłonką wyrobu.
Wprowadzane do farszu błonniki pokarmowe,
a zwłaszcza poprawnie zestawiona ich kompozycja w postaci błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, w wyniku występujących w kutrze
wysokich sił ścinających, aktywując się rozwijają
swoją powierzchnię wspomagając proces emulgowania zachodzący w wytwarzanym farszu.
Frakcja włókna nierozpuszczalnego dodatkowo
absorbuje w trakcie obróbki cieplnej ewentualne
wycieki wodno-tłuszczowe, co wpływa pozytywnie
na ograniczenie występowania omawianego odchylenia jakościowego.
Parzenie surowców do produkcji kiszek
wątrobianych i pasztetów powinno przebiegać
w temperaturze 75–950C. Jeśli proces techno-

dzięki użyciu ich mieszaniny, która gwarantuje
stabilizujące działanie na emulsje typu W/O oraz
O/W (szeroki zakres wartości HLB). Zabezpiecza
to farsze przed niekorzystnym załamaniem się
emulsji i „wybiciem tłuszczu” pod osłonkę w trakcie obróbki cieplnej.
Ze względu na różnorodność składników
recepturowych, zarówno w postaci surowej,
jak i sparzonej (wątroba), tworzących farsz do
pasztetów i wątrobianek o dość wysokiej temperaturze (powyżej 400C), koniecznym czynnikiem
procesu produkcji jest sukcesywne i bardzo szybkie przekazywanie napełnionych farszem osłonek
do podstawowej obróbki termicznej. Wydłużanie
czasu oczekiwania na obróbkę może bowiem
spowodować rozwój mezofilnej mikroflory bakteryjnej obecnej w farszu, która destrukcyjnie
działa na jego jakość oraz stabilność i w efekcie
może doprowadzić do pojawienia się wycieków
cieplnych pod osłonką. Zbyt długie oczekiwanie
napełnionych farszem osłonek może ponadto
pogorszyć stabilność wytworzonej na etapie
kutrowania emulsji (farsz), czego efektem będą
wycieki cieplne w formie tłuszczu pod osłonką.
Wycieki cieplne pod osłonką obniżają pożądalność konsumencką kiszek wątrobianych
i pasztetów. Niekiedy mogą jednak stanowić
atut, tzn. poprawiać ich atrakcyjność poprzez
wizualne nawiązanie do pewnej tradycji w zakresie produkowania takich wyrobów.
Opracowanie pochodzi z książki:
„Technologiczne uwarunkowania powstawania
odchyleń jakościowych wyrobów mięsnych”
Zakup książki oraz więcej informacji na:
www.NajwazniejszaKsiazka.pl
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GLASBORD

– na ściany
i sufity
 Z czego wykonane są płyty Glasbord®?
Płyty wykonane są z żywicy poliestrowej
wzmocnionej włóknem szklanym. To jest ten
sam materiał, który używany jest do budowy
izoterm w nadbudowach samochodowych, różni
się jednak tym, że jest specjalnie przygotowany
do stosowania w budownictwie. Powierzchnia
płyty pokryta jest folią surfaseal®, która zamyka
wszelkie mikroszczeliny płyty, zabezpiecza przed
zabrudzeniem i porysowaniem.
 Gdzie ma zastosowanie płyta
Glasbord®?
• na ściany i sufity zarówno w nowych jak
i odnawianych wnętrzach, w przemyśle
spożywczym; w zakładach mięsnych, rybnych, mleczarskich, piekarniach, cukierniach, zakładach przetwórstwa owocowo
– warzywnego,
• w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, szpitalach i przychodniach,
• w środowiskach o wysokiej wilgotności
i korozji atmosferycznej, w chłodniach
i zamrażalniach,
• wszędzie tam gdzie czystość stanowi najważniejsze kryterium użyteczności.
 Czym charakteryzuje się płyta
Glasbord®?
Grubość laminatu wynosi 2,3 mm, natomiast
płyty warstwowe Glasbord® (z rdzeniem styropianowym lub z pianki poliuretanowej) może mieć
dowolną grubość.
Panele Glasbord są łatwe w utrzymaniu
czystości, a równocześnie odporne na ścieranie

i uderzenia. Spełniają wszystkie wymogi higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego.
Przeznaczone są do zastosowania w budynkach,
w których wymagany jest stały nadzór sanitarny. Posiadają Świadectwo Oceny Higienicznej
Państwowego Instytutu Higieny oraz aprobatę
techniczną z przeznaczeniem do budownictwa
jako okładzina ścienna w obiektach przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem branży
spożywczej. Ze względu na zastosowanie cienkiego filmu polipropylenowego na powierzchni
płyt zanieczyszczenia nie przywierają do niej, co
w znacznym stopniu ułatwia ich usuwanie.
Panele Glasbord® odznaczają się wysoką
stabilnością wymiarów, wytrzymałością na roz-

ciąganie w stosunku do wagi, co pozwala na
zastosowanie ich jako zamiennika paneli metalowych, ceramicznych oraz termoplastycznych.
Powierzchnia paneli odznacza się wysokim
połyskiem oraz specjalną fakturą o niskim profilu
wytłoczenia, która zapewnia wysoką odporność
na ścieranie.
Panele nie wymagają malowania, napraw
i remontów, a ich estetyka w połączeniu z praktycznymi zaletami ma pozytywny wpływ na środowisko pracy. Wytłoczona powierzchnia o delikatnej
fakturze redukuje odbicia światła powstającego
w obszarach o wysokiej iluminacji.

®
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 Płyta Glasbord® czy płytki?
Zarówno płytki ceramiczne, jak i płyta
Glasbord® mają swoich zwolenników. Czym zatem kierować się przy podjęciu decyzji jaki produkt
wybrać? Odpowiedź jest prosta – utrzymanie
czystości i zachowanie wysokich standardów sanitarnych. Na 35 m2 powierzchni płytek znajduje
się około 1m2 fugi, która z uwagi na porowatą
powierzchnię jest doskonałym miejscem dla rozwoju bakterii. Testy przeprowadzone w Instytucie
Przemysłu Mięsnego w Magdeburgu dowiodły, że
rozwój bakterii na powierzchni paneli Glasbord®
jest w każdych warunkach znacznie mniejszy niż
na powierzchni płytek ceramicznych.
 Jaka jest technologia montażu płyt?
Montaż płyty Glasbord® uzależniony jest od
podłoża, na które ma być montowana.
Do ścian gładkich, takich jak: tynk, płyty gipsowo kartonowe, stare powierzchnie blaszane,
płyty warstwowe, płytki ceramiczne – stosuje się
technologię klejenia samego laminatu (2.3 mm)
bezpośrednio do ściany. Warunkiem jest czysta
odtłuszczona powierzchnia oraz usunięte stare
powłoki luźno związane z podłożem. Płyty należy
kleić całą powierzchnią do ściany, klej akrylowy lub
poliuretanowy nakłada się na całą powierzchnie
ściany i rozprowadza pacą zębatą, następnie
przykłada się płytę i dociska wałkiem gumowym.
Płyty nie trzeba zapierać, nie ma też potrzeby
kołkowania.
Do ścian nierównych lub murowanych bez
tynku stosuje się panel Glasbord® - rodzaj płyty warstwowej jednostronnie laminowanej płytą Glasbord, od strony zewnętrznej jest folia
aluminiowa.
Grubość Paneli: 22 mm lub 52 mm – sposób
montażu jest bardzo prosty i szybki – płyty są
klejone na piance montażowej lub kleju poliuretanowym do podłoża, dodatkowo płytę trzyma
listwa montażowa typu H, którą należy przykręcić
do podłoża. Montaż jest bardzo prosty i może go
wykonać każdy.
 Czy firma Sarana proponuje jakieś
rozwiązanie do remontu zniszczonych powierzchni z płyty warstwowej z blachy?
Płyty warstwowe z blachy powlekanej nie powinny być stosowane w zakładach spożywczych,
gdyż ich odporność na panujące tam warunki jest
bardzo niska. Jeśli po kilku latach blacha skoroduje, trzeba ją odnowić. Proponujemy technologię
klejenia okładziny Glasbord® bezpośrednio na
blachę. Jeśli blacha ma wysoki trapez, należy
zastosować panel Glasbord®.
Oczywiście, budując nowy zakład lepiej zastosować od razu płytę Glasbord®, zwłaszcza
w pomieszczeniach gdzie jest duża wilgotność
oraz na sufity.

 Czy do położenia paneli Glasbord®
niezbędna jest fachowa ekipa montażowa?
Do montażu płyt polecamy wyspecjalizowane
ekipy montażowe nie tylko z naszego miasta.
Współpracujemy z firmami w całej Polsce, które
na nasze zlecenie wykonują dokładne pomiary,
doradzają jak najlepiej i najtaniej oraz szybko
położyć panele na ściany i sufity. W przypadku gdy
firma posiada własną ekipę remontowo – budowlaną, staramy się przekazać wszystkie niezbędne
informacje do wykonania fachowego montażu.
 Drzwi chłodnicze.
Uzupełnieniem oferty są drzwi chłodnicze,
mroźnicze, wahadłowe, sanitarne, przesuwne
– cała gama stolarki drzwiowej do zakładu mięsnego. Największą zaletą tych drzwi jest ich
waga, są znacznie lżejsze od tradycyjnych drzwi
stalowych, przez co wszystkie elementy i osprzęt
takie jak rolki, zawiasy dłużej wytrzymują, lżej się
otwierają przez co wydłuża się ich żywotność.
Pokrycie drzwi białym materiałem z tworzywa sztucznego wzmocnionego tkanym włóknem
szklanym zapewnia bardzo dużą wytrzymałość
na uderzenia nieporównywalną z blachą. Jest też
łatwa w utrzymaniu czystości i myciu.
 Materiały wykończeniowe: Profile PCV.
Profile wykończeniowe PCV stosowane są
również w zakładach spożywczych, chłodniach,
zamrażalniach. Wszystkie profile posiadają ate-

sty PZH oraz są zgodne z dyrektywami europejskimi nr 781/142/CEE i 80/766/CEE dotyczącymi używania materiałów z PCV w zakładach
spożywczych.
Zarówno płyty Glasbord®, jak i profile PCV
odznaczają się wysoką odpornością na większość
agresywnych substancji chemicznych jak chlor,
soda kaustyczna, amoniak, detergenty, ocet,
kwas mlekowy oraz wiele innych.
 Jakie firmy zdecydowały się już na
założenie płyt Glasbord®?
Na naszej liście referencyjnej znajdują
się zakłady które posiadają certyfikaty jakości ISO 9000 oraz wdrożony system HACCP.
Odbiorcami naszej płyty są duże firmy produkcyjne, takie jak Animex Foods, a także małe
rodzinne zakłady mięsne.
Płyty Glasbord produkowane są przez firmę
Crane Composites z USA i sprzedawane na całym świecie od 60 lat.
Sarana Sp z o.o.
ul. Piłsudskiego 47, 32-050 Skawina
tel./fax 12 276 23 77, 12 276 56 88
www.sarana.com.pl
e-mail: biuro@sarana.com.pl
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Dynamiczny świat aukcji internetowych
Jeszcze przed swoim jubileuszem, internetowa firma aukcyjna Industrial
Auctions, poczyniła znaczne postępy w ciągu dziesięciu lat swojego istnienia. Ta
skupiająca się na przemyśle spożywczym i napojowym firma, organizuje aukcje
w całej Europie oraz sprzedaje swój asortyment na całym świecie. Pomimo, iż aukcje
odbywają się jedna po drugiej i mają nieustannie szeroki zasięg, firma bardzo ceni
sobie przejrzystość. Nieodzownym wydaje się zatem poznanie liderów projektu,
co przybliży zainteresowanym dynamiczny świat aukcji internetowych.

Liderzy projektu pracujący w Industrial
Auctions z chęcią wyjaśnią na czym polega ich
codzienna praca, pokażą oni nie tylko to co ich
motywuje, ale przede wszystkim to co sprawia,
że działają z entuzjazmem. Przede wszystkim,
przy organizacji aukcji, wszystko musi być uporządkowane do ostatniego szczegółu zarówno
dla kupującego jak i kontrahenta. Jakieś niedomówienia czy nieukończone kwestie? Takie
sytuacje nie mają miejsca w Industrial Auctions,
gdzie ważna jest skrupulatna kontrola.
Każda aukcja ma ścisły harmonogram.
Numerowanie i opisywanie towarów zajmuje
jeden lub więcej dni, tak aby móc oznaczyć
wszystko od A do Z. Na aukcji organizowanej
przez Industrial Auctions może pojawić się

w krótkim czasie od 100 do 2000 towarów.
Wygoda służy ludziom, co znajduje odzwierciedlenie w ilości wiedzy, jaką dysponują liderzy
projektu. Maszyny, których początkowo nie da
się przypisać do danego typu, nigdy nie są dla
nich zagadką. Inwentaryzacja maszyn na miejscu polega nie tylko na analizie przebiegu linii
produkcyjnych i typów maszyn wchodzących
w ich skład, ale także na zwróceniu uwagi na
najdrobniejsze szczegóły. Maszyny są starannie i dokładnie opisane oraz sfotografowane
pod każdym kątem, także z uchwyceniem ich
wnętrza. Dzięki temu nabywca, który nie może
lub nie chce przybyć na dzień otwarty, dokładnie wie co kupuje. Nie ma tu miejsca na żadne
niewyraźne czy niedopowiedziane zdjęcia, brak

informacji czy niepełne opisy. Rzetelny handel
jest tym, co wyróżnia firmę Industrial Auctions.
Wymaganą pracę należy ukończyć w krótkim
czasie. Mimo, że aukcja dostępna będzie online
przez około 3 tygodnie do jej zamknięcia, towary
inwentaryzowane są z należytą precyzją. Zdjęcia
przekazane zostaną współpracownikom i jeszcze
tego samego dnia aukcja zostanie ogłoszona na
stronie internetowej. Zdjęcia i opisy towarów
udostępniane są na stronie Industrial Auctions
i wszystko jest sprawdzane. To nie tylko sprawdzenie poprawnej pisowni, ale też czy wszystkie
towary sklasyfikowano w odpowiednich podkategoriach. Wszystko organizuje się tak, aby klient
mógł w najłatwiejszy sposób poruszać sie po
stronie, dotyczy to zarówno paska wyszukiwania,
jak i listy kategorii na stronie aukcji. Poprawki
wprowadza się natychmiast, a zapytania od
potencjalnych nabywców szybko przekazuje się
kontrahentowi.
Dni otwarte organizuje się dla każdej aukcji
we współpracy z kontrahentem, co przyczynia
się do przejrzystości transakcji. Zaproszenie ze
zdjęciami towarów wysyłane jest za pomocą
newslettera na długo przed dniem otwartym.
Teren oraz parking jest wyraźnie oznakowany.
Podczas dnia otwartego odwiedzający mogą
poznać zespół pracujący dla Industrial Auctions
i doświadczyć jego profesjonalnego podejścia,
logicznego myślenia, a przede wszystkim sze-
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rokiej wiedzy, a wszystko to zaprezentowane
z uśmiechem i ciepłym przyjęciem. Po przyjeździe, potencjalni nabywcy pytani są, czy chcieliby
aby towarzyszyć im podczas oglądania maszyn
w fabryce czy wolą uczynić to samodzielnie.
Oprócz informacji zamieszczonych przez
firmę w internecie, potencjalny nabywca otrzymuje papierowy katalog, z którym może się
w międzyczasie zapoznać. W razie pytań, zespół
dostępny jest przez cały dzień, a w przypadku

braku jakiejś informacji zespół kontaktuje się
z kontrahentem by podać odpowiedź. Kupujący
ma możliwość obejrzenia maszyn podczas dnia
otwartego, co pozwala na rozwianie wątpliwości
i budowania zaufania. Oczywiście, ten dzień
pozwala też na cenne interakcje, podczas których nabywcy i zespół poznają sie wzajemnie.
Jest to najważniejszy priorytet firmy Industrial
Auctions - dobre relacje zarówno z kontrahentami, jak i kupującymi.
Na koniec najważniejsze jest odliczanie do
dnia zamknięcia aukcji. Aukcja trwa do godzin
popołudniowych. Jej zamknięcie następuje
podczas ekscytującego popołudnia, kiedy to
napływa i zwiększa się liczba ofert. Tak spełnia
się złożona pierwotnie obietnica: zadowoleni
nabywcy i zadowoleni kontrahenci.
Najważniejszą kwestią po zamknięciu aukcji
jest przekazanie towarów nabywcom, którzy
wylicytowali najwyższą cenę. Kierownik projektu oferuje każdemu kupującemu pomoc, jeśli
jest taka potrzeba i możliwość. Obejmuje to też
możliwy transport do kupującego lub magazynu
firmy Industrial Auctions w Eindhoven, gdzie
w wyjątkowych sytuacjach, zespół logistyczny
umieszcza maszyny kupującego. Przykładem
podanym przez jednego z kierowników projektu
jest sytuacja, gdy kupujący z Urugwaju kupił
maszyny na czterech aukcjach w krótkim czasie

i chciał, aby wszystko zostało wysłane jednym
transportem. Zespół logistyczny przygotowuje wtedy wysyłkę jednym, pełnym kontenerem
zamiast organizować transport pojedynczych
czy kilku maszyn. Oczywiście jest to także bardziej zrównoważone działanie. Dlatego też firma
Industrial Auctions chętnie skłania sie ku oczekiwaniom klientów tak, aby osiągnąć jak najlepsze
i bardziej opłacalne wyniki. Są również nabywcy,
którzy chcieliby zabrać kupione towary z miejsca
aukcji. Aby taka operacja przebiegła sprawnie,
kierownik projektu i zespół logistyczny organizuje
na to specjalny dzień. Zaletą jest też dostępność
wózka widłowego, dzięki czemu zespół logistyczny może łatwo i bezpłatnie (z kilkoma wyjątkami)
załadować maszyny dla klientów.
Świat aukcji internetowych niewątpliwie
udowadnia, że jest środowiskiem stale zmieniającym się i wymagającym. Praca liderów projektu wzbudza entuzjazm i prezentuje zajęcie,
którego nie naucza się w szkołach. W czasie, gdy
aukcja jest otwarta w sieci, kierownik projektu
nawiązuje kontakt z nowym klientem gdzieś na
świecie w sprawie nowej aukcji online. Na pewno
będziemy śledzić wszelkie innowacje i działania
następujące w szybko rozwijającej się i profesjonalnej firmie Industrial Auctions.
www.industrial-auctions.com
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Produkcja wędlin klasy premium
pod czujnym okiem IT
Zapewnienie wysokiej jakości, sprawna obsługa, bezpieczeństwo i redukcja kosztów - to tylko
kilka z wielu wyzwań, przed którymi staje branża mięsna. Z roku na rok ta lista się powiększa.
W miarę gdy punktów przybywa, producenci szukają wsparcia w zaawansowanym IT i inwestują
w digitalizację produkcji. Czy słusznie? Spójrzmy na przykład Zakładów Przemysłu Mięsnego Biegun.

Fot. Piotr Tkacz, BPSC

ZPM Biegun to firma z długimi tradycjami
masarskimi, które sięgają lat 50-tych ubiegłego
wieku. Dla wielkopolskiego producenta wędlin
przełomowe były lata 80-te, wówczas właściciele
– Piotr i Wiesława Biegun, zdecydowali się rozwinąć moce produkcyjne. Dziś firma zatrudnia ponad
130 osób i jest znaczącym w regionie producentem
wyrobów mięsnych. Jak słyszymy od Piotra Biegun,
prezesa firmy, mimo rozwoju i wdrożenia nowoczesnych procesów produkcyjnych, firma nadal
bazuje na tradycyjnych recepturach, opracowanych w połowie poprzedniego stulecia.
- Zawsze staraliśmy się dostarczać żywność
na takim poziomie jakościowym, jak byśmy wytwarzali ją dla członków rodziny. Zamiast produkować
dużo, woleliśmy wytwarzać mniej, za to w zdecydowanie wyższej jakości. - wyjaśnia szef firmy
i dodaje: - Warto zauważyć, że rynek premium
nie jest łatwy, zwłaszcza że świadomość klientów
bardzo wzrosła w ostatnich latach, podobnie jak
konkurencja na rynku.

ZPM Biegun wykorzystuje obecnie 3 kanały
dystrybucji - sklep online, sieć detalicznych sklepów oraz największe hurtownie w Polsce.
W miarę rozwoju ZPM Biegun rosła złożoność procesów produkcyjnych. Systemy,
które kiedyś były wystarczające, z czasem
przestały odpowiadać nowoczesnym standardom. Metody papierowe i oprogramowanie działające na małą skalę, punktowo, stały
się niewydolne. Dlatego w 2013 roku firma
zdecydowała się na gruntowną informatyzację
i wdrożenie zaawansowanego systemu klasy
ERP. Wybór padł na rozwiązanie Impuls EVO
od katowickiego dostawcy BPSC. Jak tłumaczy
Piotr Biegun:
- Rosnąc i doskonaląc procesy wewnętrzne oraz zewnętrzne, doszliśmy do momentu,
w którym dalszy rozwój byłby mocno ograniczony bez wdrożenia zaawansowanych rozwiązań
IT. Prezentacja systemu i symulacja wdrożenia
nowoczesnego zarządzania naszym przedsię-

biorstwem przekonały nas, że jest to dokładnie takie rozwiązanie, jakiego potrzebujemy.
Możemy dokładnie śledzić proces produkcyjny
i monitorować wydajność. Jednocześnie jesteśmy
w stanie w sposób elastyczny rozbudowywać
funkcjonalność aplikacji w momencie, gdy się
rozwiniemy. - wyjaśnia.

Pakiet korzyści
Wielkopolski producent wędlin klasy premium
zdecydował się zatem na oprogramowanie od
BPSC - Impuls EVO. Digitalizacja objęła kluczowe
obszary przedsiębiorstwa - finanse-księgowość,
kadry-płace, zarządzanie transportem, magazynami oraz produkcją procesową. Urządzenia
wagowe zasilają danymi funkcjonalność MES.
Oprogramowaniem objęte zostało również rozliczanie rozbioru.
- Dzięki wdrożeniu systemu Impuls możemy
monitorować przebieg surowca od momentu
zakupu poprzez etapy produkcyjne, aż do wyda-
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nia do klienta. System Impuls jest narzędziem,
które w pełni to umożliwia. – precyzuje Dyrektor
Zakładu, Krzysztof Michalak, który zapytany
o korzyści systemu Impuls EVO, zdecydowanie
chwali raportowanie:
- Możliwość tworzenia czytelnych raportów
z procesu produkcyjnego jest największą zaletą systemu Impuls. Każde zamówienie zostaje
wpisane do systemu, dzięki czemu magazynier
ma podgląd, od jakiego dostawcy i jaki surowiec
został zamówiony. – opisuje Krzysztof Michalak.
W ZPM Biegun wykorzystywane są informacje wagowe, które pozwalają analizować
dane dotyczące przepływu surowca - od przyjęcia, poprzez wszystkie etapy produkcyjne,
do procesu wydawania towaru do klienta.
Analizowanie tych wartości umożliwia sprawną identyfikację partii produkcyjnej, która jest
bardzo ważna w obszarze polityki sanitarnej
i bezpieczeństwa żywności.

Każde zamówienie zostaje
wpisane do systemu, dzięki
czemu magazynier ma
podgląd, od jakiego dostawcy
i jaki surowiec został
zamówiony

Nie tylko służby sanitarne, ale również
konsumenci oczekują precyzyjnych informacji
o pochodzeniu żywności. Kluczowe znaczenie
mają tutaj identyfikowalność, przejrzystość
i dane dostępne w czasie rzeczywistym.
Dlatego też jednym z głównych wymagań firmy była funkcjonalność pozwalająca na kompleksowe śledzenie przepływu produktów
w łańcuchach dostaw wraz z rejestracją szeregu
parametrów. Dodatkowo bardzo ważne było,
aby użyteczność traceability realizowana była
dwukierunkowo - od zamówień, zakupu, przyjęcia surowców, po wyrób gotowy i dystrybucję
oraz w drugą stronę - od dystrybucji do dostawy
surowców. Wymagana procedura identyfikowalności zgodna z międzynarodowym standardem
bezpieczeństwa żywności BRC nakazuje przeprowadzenie jej w ciągu czterech godzin.
- Naszym celem jest zawsze zapewnienie
bezpieczeństwa żywności i powtarzalności procesów. Aby to uzyskać, należy wdrożyć traceability
na każdym etapie łańcucha chłodniczego. Dzięki
systemowi Impuls jesteśmy w stanie przeprowadzić całą procedurę śledzenia wszystkich partii w czasie poniżej trzech godzin. – podkreśla
Dorota Gens – pełnomocnik ds. bezpieczeństwa
żywności i kontroli jakości.

Fot. Piotr Tkacz, BPSC

Nieuczulająca technologia

Zmiana na lepsze

System Impuls EVO to nie tylko raportowanie i identyfikowalność surowców. Dla działu
jakości bardzo ważne jest śledzenie gospodarki
alergenowej i możliwość dopisania do każdego
indeksu występującego w nim alergenu. Jak
mówi Dorota Gens:
- Zdecydowanie ułatwia nam to pracę i umożliwia zabezpieczenie ostatecznego klienta przed
niepożądanymi alergenami. Ponieważ pamiętam
czasy receptur, kalkulacji i rozliczeń papierowych,
tym bardziej doceniam możliwość przetransportowania tych wszystkich danych do systemów
informatycznych. Korzystanie i możliwość prowadzenia receptur, które bezpośrednio pobierają
wszystkie niezbędne informacje dotyczące każdego artykułu, czyli dostawcę, datę przyjęcia, numery partii, ilości. To wszystko zawiera receptura,
która dalej transportuje te dane na potrzebne
nam kalkulacje. – kończy Pani Gens.
Na obecnym etapie rozwoju firmy, Zakłady
Przemysłu Mięsnego Biegun oferują aż 83 różne
produkty w 5 liniach dedykowanych różnym
grupom odbiorców. Bez wsparcia ze strony
oprogramowania, zachowanie powtarzalności w produkcji tak wielu grup produktowych
byłoby bardzo trudne. Dotyczy to również gospodarki alergenowej, która jest szczególnie
istotna w produkcji wyrobów z serii Pro-Natura
i ForKids. Cieszą się one dużym uznaniem wśród
rodziców, którzy szukają zdrowych produktów
dla siebie i dzieci.

Grupa Aberdeen podaje, że małe i średnie
zakłady produkujące żywność odnotowują redukcję kosztów operacyjnych o minimum 11%
dzięki przejściu z samodzielnego rozwiązania na
system ERP. Co więcej, firmy analizowane przez
ekspertów zauważyły poprawę procesów biurowych o 77% i wzrost widoczności danych w czasie
rzeczywistym o 48%.
- Oprogramowanie ERP zapewnia kompleksowy wgląd w to, jak firma i jej pracownicy radzą sobie w różnych elementach działalności w czasie rzeczywistym. - mówi Mateusz
Powęzka, Business Solution Owner z BPSC i dodaje - Jednak nie wszystkie systemy ERP pasują
do każdego typu producenta. ERP dla branży
spożywczej ma na celu usprawnienie procesów charakterystycznych dla producentów żywności. Widzimy, że coraz więcej firm,
które kiedyś polegały na arkuszach kalkulacyjnych, odkrywa, że potrzebują zintegrowania. Konkurowanie w dzisiejszym nowoczesnym przemyśle spożywczym oznacza dostęp
do dokładnych danych zawsze, gdy jest to potrzebne. - kończy wdrożeniowiec z katowickiej spółki.
Jego słowa zdaje się potwierdzać Prezes
Wiesława Biegun, która docenia zalety IT:
- Dziś nie wyobrażamy sobie funkcjonowania
bez informacji, jakie dostarcza ERP. System bardzo
nam pomógł i pozwolił na harmonijny rozwój
przy zachowaniu tradycyjnych receptur. - kończy
właścicielka przedsiębiorstwa z Jaraczewa.

Oprogramowanie ERP
zapewnia kompleksowy
wgląd w to, jak firma i jej
pracownicy radzą sobie
w różnych elementach
działalności w czasie
rzeczywistym

Biuro Projektowania
Systemów Cyfrowych Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 188H,
40-203 Katowice
Tel. 32 349 35 00
www.LiderzyMadeInPoland.pl
www.BPSC.com.pl
kontakt@bpsc.com.pl
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Superdrob – zrównoważone
podejście do rozwoju
Z Tomaszem Wiśniewskim - Dyrektorem Technicznym Grupy SuperDrob S.A. rozmawia Katarzyna Salomon
 Jakie działania zostały wdrożone
w SuperDrob S.A. aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej?
Ze względu na specyfikę pracy i działania
zakładów, w których temperatura musi być
utrzymywana na stałym, niskim poziomie, największe zużycie energii elektrycznej generuje
w każdym z nich maszynownia chłodnicza – to
około 92-95% poboru całej energii elektrycznej
dla zakładów. To właśnie wokół niej koncentruje
się większość naszych planów i pomysłów na
inwestycje i usprawnienia. W każdym z zakładów
zainstalowane zostały nowoczesne systemy monitorujące temperaturę w każdej ich części. W latach 2018 i 2019 zostało zrealizowanych bardzo
wiele mniejszych inwestycji, obejmujących: tunele
zamrażalnicze, nowe dopasowane osłony termiczne dla zaworów amoniaku, a także wszystkich
izolacji zimno i ciepłochronnych czy przykładowo
odkamienianie skraplaczy maszynowni chłodniczej. Tymi małymi krokami osiągamy wielkie cele,
dzięki którym w 2019 roku udało nam się obniżyć
zapotrzebowanie na energię elektryczną o 1,3%
GJ w skali roku, liczoną na tonę produkcji.
Nasz zespół to grupa pełnych zapału techników profesjonalistów, którzy wymyślają rozwiązania i znajdują nowe możliwości tam, gdzie innym
trudno je dostrzec. Dzięki ich innowacyjnemu
podejściu mogliśmy zgłosić do Urzędu Regulacji
Energetyki trzy nasze rozwiązania. Obecnie czekamy na audyty i otrzymanie patentów na te
inwestycje.
 Jakie rozwiązania planujecie wdrożyć
w najbliższym czasie?

Zakład convenience food w Łodzi.

Obecnie największym wyzwaniem jest dla
nas wyposażenie nowego zakładu w Łozienicy
(o. Goleniowa). Wdrażamy tam wszelkie najnowocześniejsze i najbardziej energooszczędne
rozwiązania techniczno-technologiczne istniejące na rynku. Projekt modernizacji nowo zakupionego (w październiku 2019 roku) zakładu
zaczęliśmy wdrażać od razu po nabyciu własności. W Goleniowie będzie zupełnie nowa maszynownia chłodnicza o mocy chłodniczej max 3,5
MW, do której wprowadziliśmy odzysk ciepła ze
skroplonych oparów amoniaku i ciepła z oleju
sprężarek. Będzie ono służyło do podgrzewania
wody użytkowej, wykorzystywanej też do mycia
zakładów oraz ciepłą wodę wykorzystamy do
pracy maszyn w procesie produkcji.
Odzyskanie energii z samej pracy maszynowni chłodniczej będzie miało ogromny wpływ na
redukcję zużycia gazu. Dodatkowo nowoczesny
system wentylacji, najnowsze energooszczędne
wysokowydajne tunele mroźnicze czy inne wdrażane rozwiązania sprawią, że będzie to jeden z najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych
technologicznie i energooszczędnie zakładów
tego typu w Polsce.
 Wprowadzanie oszczędności nie byłoby możliwe bez zaangażowania załogi.
To prawda. Komunikacja z pracownikami
dotycząca budowania kultury oszczędności jest
stale obecna we wszystkich naszych zakładach
oraz biurach. Podstawą naszego biznesu jest regularne monitorowanie zużycia mediów, wydatków
na nie i skuteczne ich ograniczanie. Oszczędności
w firmie wymagają żelaznej konsekwencji.

Tomasz Wiśniewski
 Coraz większą popularnością cieszy
się fotowoltaika, czy SuperDrob S.A. również
inwestuje w te rozwiązania?
Tak. Montaż we wszystkich lokalizacjach
grupy SuperDrob instalacji fotowoltaicznych jest
największym naszym wyzwaniem inwestycyjnym
na najbliższe lata. Wierzymy - i mamy na poparcie
tej tezy konkretne wyliczenia - że przyniesie to
oszczędności i pozwoli na zmniejszenie emisji. To
również wyraz naszej odpowiedzialności i dbałości
o środowisko.
 A jak wygląda kwestia oszczędzania
wody w firmie?
Wśród naszych priorytetów znalazła się
kwestia ograniczenia zużycia wody w każdym
z naszych zakładów. Zdajemy sobie sprawę z tego,
jak cennym bogactwem naturalnym jest woda,
stąd prowadzone inwestycje mające na celu optymalizację jej zużycia i umożliwienie ponownego
wykorzystania. Zainstalowaliśmy specjalne systemy do mycia tuszki - Bio Turbo, które rozpylają

Wylęgarnia w Stoczku.
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Zakład convenience food.

mikrocząsteczki wody zmieszane z powietrzem
pod dużym ciśnieniem.
Efekt końcowy jest bardzo dobry, a pozwoliło
to zmniejszyć zużycie wody do 5,8 m3/t żywca
w 2018 i 5,32 m3/t żywca w 2019 roku (w 2017
roku było to 6,66 m3/t żywca). Przez ostatnie
dwa lata wymieniliśmy wszystkie dysze na te
nowej generacji, o zużyciu wody 25 l/min (przy
starych dyszach było to 40 l/min). W tym zakresie również inwestujemy w innowacyjne rozwiązania, które zastosowane są już w zakładach
w Karczewie i Łodzi. Ze względu na dobre rezultaty i duże oszczędności (rzędu 100 kW mocy
cieplnej) będziemy je implementować w Lublinie
i Goleniowie. W grupie SuperDrob, od 2017 roku
REKLAMA

Wylęgarnia drobiu w Stoczku.

udało nam się zaoszczędzić w zależności od
procesu od 20 do 50% wody na kilogram mięsa.
Dane za cały rok obejmują zakłady w Lublinie,
Karczewie i Łodzi.
 Jakie działania zostały podjęte aby
zmniejszyć w firmie pobór energii cieplnej?
Udało nam się zmniejszyć pobór energii
cieplnej z kotłowni węglowej w Karczewie dzięki
instalacji pompy ciepła. Jest ona przeznaczona
do podgrzewania wody do celów technologicznych
i użytkowych. Ciepło do tego procesu pobierane jest
w wyniku skraplania przegrzanych oparów amoniaku. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła uzyskujemy
Qk=680 kW mocy cieplnej do podgrzewania wody.

Dało nam to możliwość zmniejszenia poboru ciepła
z przyzakładowej kotłowni, co wpłynęło na zredukowanie emisji gazów do otoczenia.
Myślimy długofalowo o nowych inwestycjach.
Tylko w zakładzie w Karczewie istnieje jeszcze kotłownia węglowa. W chwili obecnej spełnia ona
wszelkie wymogi unijne dzięki instalacji nowych
filtrów workowych. Do 2030 roku chcemy wykonać jej modernizację. W pozostałych zakładach
są kotłownie gazowe, w których inwestycje zakładają wprowadzenie dodatkowo skojarzonej
gospodarki energetycznej, a są one dużo prostsze
do wykonania.
Dziękuję za rozmowę.
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Rynek podlega stałej ewaluacji
Z Alicją Kosmala-Protorską - Dyrektorem Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „TAKO”* w Żaganiu
rozmawia Katarzyna Salomon
 Jak dobrze zoptymalizować koszty,
aby nie wpłynęło to negatywnie na funkcjonowanie firmy?
Optymalizacja, w szerokim ujęciu, to nieustanny proces, polegający na zwiększaniu
efektywności pracy. Ciągła korekta, podnoszenie
wydajności procesów, wprowadzanie bardziej
optymalnych rozwiązań w organizacji pracy,
w technologiach, w infrastrukturze to niekończący się proces, który zawsze owocuje sukcesem.

 Które aspekty działalności zakładu
mięsnego generują, w Państwa ocenie, największe koszty?
W zakładach mięsnych prowadzących produkcję opierającą się na technologiach tradycyjnych największą wartością oraz największym
kosztem jest zawsze pracownik. To właśnie na
optymalizacji wydajności naszych pracowników
skupiamy się najbardziej. Obejmuje to właściwe
planowanie produkcji, wnikliwe poznanie umiejętności pracownika, oddelegowanie go do zadań
w których jest najbardziej wydajny. Również nie
bez znaczenia jest zapewnienie pracownikom
odpowiedniej infrastruktury, najwyższej jakości
narzędzi do pracy oraz zapewnienie im ogólnie
pojętego komfortu pracy.
 W jaki sposób można je zmniejszyć?
Częściowa automatyzacja w dalszej perspektywie z pewnością przyniesie oszczędności.
Jednakże głównie optymalizowanie kosztów pracy
polega na odpowiednim planowaniu pracy, optymalnym zarządzaniem czasem w przeprowadzanych procesach produkcyjnych oraz tworzeniu
odpowiednich zespołów, w których pracownicy
osiągają swoje najwyższe możliwości.

Oczywiście, należy dobrze rozumieć, co oznacza
optymalizacja kosztów, a co niesie ze sobą ich
ograniczanie. Ograniczanie zaś bez wnikliwej
wiedzy i głębokiego zrozumienia procesów oraz
środków niezbędnych do ich przeprowadzenia
może stanowić duże zagrożenie. Optymalizowanie
kosztów wymaga nieustannej, wnikliwej obserwacji czy podjęte działania generują zyski czy
też wpływają negatywnie na działalność firmy
uniemożliwiając jej dalszy rozwój.
REKLAMA

 Czy ograniczanie kosztów to dobry
sposób na rozwój?
Rozwój firmy, docieranie do nowych odbiorców, pozyskiwanie nowych kontraktów zawsze
jest obarczone dużym kosztem. Z pewnością
należy wyznaczyć sobie horyzont czasowy w jakim chcemy urentownić współpracę z danym
klientem, sprawdzić możliwości i umiejętności
odsprzedażowe oraz podjąć decyzję czy dane
działanie w perspektywie przyniesie nam zysk

Alicja Kosmala-Protorska - Dyrektor
Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „TAKO”
czy też będzie nieustannie generatorem kosztów.
Niestety, wysokość tych kosztów bardzo często
uniemożliwia mniejszym zakładom rozwój na
szerszym rynku.
 Niektóre z zakładów mięsnych decydują się na specjalizację, czy to właściwy kierunek
optymalizacji kosztów?
Specjalizacja to zawsze dobry pomysł na prowadzenie firmy. W moim odczuciu oprócz osiąganych rentowności równie niezbędny jest wyrazisty
wizerunek zakładu, identyfikacja z określoną jakością produktu. Tylko w ten sposób można uzyskać
stabilną pozycję na rynku oraz zyskać zaufanie
klientów. Ścisła specjalizacja w naszej branży
niesie jednak ze sobą duże niebezpieczeństwo.
Rynek podlega stałej ewaluacji, oczekiwania klientów nieustannie się zmieniają, a my musimy być
gotowi odpowiedzieć na nie w każdym momencie.
Właścicielem marki TAKO jest PHU
„ADAM” Sp. z.o.o ul. Kożuchowska 26, Żagań
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Co naprawdę ważne jest
w optymalizacji energetycznej firm?
Obniżenie rachunków za prąd w zakładzie przetwórczym jest możliwe, ale przedsiębiorstwa wciąż
mało odważnie działają w zakresie poprawiania efektywności energetycznej. Tymczasem oszczędności
są realne do osiągnięcia, a energię elektryczną należy traktować jak towar, o jakość którego należy
zadbać – podkreślają eksperci z Grupy Impel.

Branża spożywcza wykazuje szczególnie duże
zużycie mediów w procesach produkcji żywności.
Konieczność ograniczania kosztów zużycia energii
elektrycznej, jako jednego z elementów wpływających na opłacalność produkcji, wydaje się być
bezdyskusyjnym tematem. Problem jednak jest, bo
wciąż niewielka liczba przedsiębiorstw wdrożyła
jakiekolwiek rozwiązanie, które pozwoliłoby na
stały monitoring sieci energetycznej firmy i diagnostykę obszarów, w których mogą pojawiać
się nieprawidłowości.

Bez monitoringu sieci
nie ma dobrej diagnozy
Należy zwrócić uwagę, jak ważnym aspektem
jest monitorowanie sieci elektrycznej przedsiębiorstwa. Prawidłowe opomiarowanie wszystkich
punktów poboru energii oraz rejestrowanie zużycia czynników energetycznych jest jednym z podstawowych warunków, które winny być spełnione,
jeśli chcemy znaleźć oszczędności.
Zdalny odczyt liczników to zdecydowanie za
mało, aby wiedzieć jak funkcjonuje firmowa sieć
energetyczna – mówi Marcin Kotkowski, dyrektor
ds. Systemu Optymalizacji Energii Elektrycznej
(SOEE), rozwiązania opracowanego przez Impel
Tech Solutions (ITS). Monitorowanie wszystkich
parametrów sieci jest podstawą dalszych decyzji biznesowych. Jak bowiem ocenić prawidłowo
rezultaty wdrożonych działań, jeśli nie wiemy,
ile energii zużywane było przed, a ile po reali-

zacji projektu? System SOEE opracowany przez
ITS wyposażony jest w analizator jakości energii
z zapisem danych historycznych. Dzięki monitoringowi otrzymujemy szczegółową informację o rzeczywistej wielkości oraz charakterystyce zużycia
energii przez poszczególne jej odbiorniki – dodaje
dyrektor Kotkowski.
Bez szczegółowej analizy znana jest jedynie
pochodząca z faktur informacja o zużyciu sumarycznym medium za dany okres oraz o poborze
szczytowym. Jednak dalej nie wiadomo, co tak
naprawdę dzieje się z tą energią i ile energii jest
tracone w wyniku usterek i zwykłych zaniedbań.

Jakość energii
kluczem do optymalizacji
Nie same wartości w zużyciu energii elektrycznej są istotne, ale przede wszystkim jakość
energii, jaka dociera do sieci przedsiębiorstwa.
Zakłócenia w napięciu prądu i liczne zniekształcenia w obwodach elektrycznych mogą powodować
nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury
zakładu i szybszym jej zużyciu. Są to sytuacje bardzo niebezpieczne, bo mogą wywołać przestoje
produkcyjne. Wówczas nie trudno o znacznie
większe koszty, niż tylko wysokie rachunki za prąd.
W zaprojektowanym przez ITS rozwiązaniu
SOEE autorski system sterowania zmniejsza emitowanie energii biernej, by jednocześnie osiągać
jak największe oszczędności w zakresie energii
czynnej. Ta z kolei wpływa na podniesienie efek-

tywności pracy urządzeń elektrycznych – mówi
Marcin Kotkowski z ITS. SOEE nie jest rozwiązaniem, które tylko analizuje wartości zużycia
energii czy dopasowuje odpowiednie parametry
dystrybucyjne, lecz inteligentnym układem poprawiającym jakość wykorzystywanej mocy. W ten
sposób osiągane oszczędności to nie tylko wprost
niższe zużycie medium - SOEE w pozytywny sposób
wpływa na żywotność majątku firmy zasilanego
energią elektryczną. System opracowany został
dla przedsiębiorstw przemysłowych i doskonale
sprawdza się w branży spożywczej. Z uwagi na
jej dużą energochłonność w procesach produkcji średnie szacowane, możliwe do osiągnięcia
oszczędności wynoszą tu około 10% - komentuje
dalej dyrektor Kotkowski.

Technologia z korzyścią
dla przedsiębiorstw
Z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego firm przetwórczych konieczna jest implementacja technologii, która to bezpieczeństwo zapewni
na odpowiednim poziomie. Ważne, by na problem
spojrzeć kompleksowo i wybrać takie rozwiązanie,
które będzie potrafiło trafnie diagnozować miejsca
zwiększonego poboru energii, a do tego pracować
nad osiągnięciem wysokiej efektywności dostarczanej energii elektrycznej. Tak „uszlachetniony”
surowiec, odpowiednio wykorzystany do zasilania
innych urządzeń może dodatkowo obniżyć straty
w zużyciu pozostałych mediów.
Postęp technologiczny pozwala na szybkie
wdrożenie zaawansowanych systemów wspierających efektywność energetyczną – komentuje
sytuację Zbigniew Florczuk, dyrektor operacyjny
działu Food Hygiene w spółce Climbex, należącej
do Grupy Impel. Takie rozwiązanie jak SOEE,
dostarcza wielu cennych informacji o obszarach, gdzie optymalizacje procesowe wciąż są
możliwe. W branży spożywczej ta potrzeba jest
szczególnie widoczna, z uwagi na dużą chłonność
wszelkich mediów. To też podpowiada, że potencjał tego typu wdrożeń jest duży, szczególnie, że
ceny energii mają systematycznie rosnąć w perspektywie najbliższych kilkunastu lat – dodaje
Zbigniew Florczuk.
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Swobodny dostęp do mroźni

Kurtyny powietrzne Model MAT
Częstymi problemami w mroźniach, do których drzwi muszą być często
otwarte, jest utrata chłodu, mgła i oblodzenie. Natomiast standardy systemu
HACCP dotyczące wymagań temperatury wewnątrz mroźni dopuszczają
niewielkie jej odchylenia oraz kładą nacisk na higienę transportu.

Podczas otwarcia drzwi pomiędzy pomieszczeniami o różnej temperaturze powstaje ruch
powietrza (konwekcja). Ciepłe powietrze przepływa do zimnego pomieszczenia przez górną część
drzwi, jednocześnie zimne powietrze wypływa
do cieplejszego pomieszczenia dołem (rysunek
1). Jest to szczególnie niekorzystne w przypadku mroźni, gdzie różnica temperatur pomiędzy
pomieszczeniami jest duża, co powoduje olbrzymią wymianę energii cieplnej. Efektem tego jest
ucieczka zimnego powietrza z mroźni i podwyższenie temperatury w jej wnętrzu (zwłaszcza
w pobliżu drzwi).
Aby przy otwartych drzwiach ograniczyć straty energii wynikające z różnicy temperatur należy
zamontować odpowiednią kurtynę powietrzną
np. do mroźni typu IndAC2. To rozwiązanie dzięki zastosowanym technologiom modelowania
strumienia w najwyższym z możliwych stopniu
ogranicza wymianę powietrza i pozwala utrzymać
żądaną temperaturę w chronionym pomieszczeniu (rysunek 2).

Rys. 1. Otwarte drzwi do mroźni, ucieczka
powietrza zimnego dołem i napływ powietrza
ciepłego górą.

Drugim częstym problemem w mroźni jest
wilgoć. Kiedy ciepłe powietrze z pomieszczenia
przyległego zostaje oziębione przez bardzo zimne
powietrze z mroźni, wilgotność względna takiego
powietrza jest wyższa niż 100%, co powoduje kondensację pary wodnej. Dostające się do mroźni
wilgotne powietrze spowoduje powstanie mgły.
Gdy powietrze ma wyższą temperaturę niż średnia
temperatura w mroźni, mgła podniesie się i dotrze
do ścian oraz sufitu. Powoduje to odkładanie się
na tych powierzchniach lodu, który może spadać
w postaci śniegu na przechowywane w mroźni
produkty oraz na podłogę.
Wynikiem powstawania mgły w mroźni jest
osadzanie się lodu na jej ścianach i urządzeniach
chłodniczych. Lód na parownikach tych urządzeń
zmniejsza efektywność ich działania oraz w istotny
sposób skraca ich żywotność. Rezultatem tego są
stosunkowo wysokie koszty utrzymania i napraw
oraz wysokie koszty zużycia energii elektrycznej.
Aby zrównoważyć utratę efektywności sprzętu
chłodniczego oraz straty chłodu przez otwarte

Rys. 2. Otwarte drzwi do mroźni z zamontowaną kurtyną powietrzną Biddle – widoczna
redukcja strat chłodu.

drzwi, potrzebna jest dodatkowa wydajność chłodnicza. Uciążliwe jest także częste czyszczenie chłodni oraz pokrytych lodem urządzeń chłodniczych.
Występowanie zjawiska powstawania mgły
i osadzania się szronu oraz lodu stwarza ponadto
duże zagrożenie dla pracujących w mroźni osób.
Osadzanie się szronu na najczęściej stosowanych
zasłonach paskowych powoduje pogorszenie widoczności, co może być przyczyną kolizji pracujących w chłodni wózków widłowych.
Aby ograniczyć wspomniane problemy, zazwyczaj stosuje się drzwi szybko otwierające się
lub kurtyny paskowe. Plastykowe paski umożliwiają szybki transport oraz zapewniają pewien
stopień widoczności. Niedogodnością tego rozwiązania jest słaba skuteczność. Zasłonięcie przejścia
paskami lub drzwiami zmniejsza mieszanie się
powietrza z mroźni z powietrzem z pomieszczenia
przyległego choć stanowi ograniczenie w komunikacji. Za każdym razem gdy przejście jest używane
- problem powraca.

Rozwiązanie kompleksowe
Aby zapewnić swobodny dostęp do mroźni, zagwarantować stałą temperaturę oraz jednocześnie
rozwiązać problem mgły i szronienia, firma Biddle
skonstruowała specjalny model kurtyny powietrznej
z przeznaczeniem do mroźni. W kurtynie wykorzystano technologię Multi Air stream Technology
(MAT), opracowaną i opatentowaną przez firmę
Biddle. Wytwarzając trzy strumienie powietrzne,
kurtyna MAT (rysunek 3) tworzy skuteczną barierę
pomiędzy mroźnią, a pomieszczeniem przyległym.
W kurtynach MAT wykorzystano również opatentowaną technologię „wygładzania”strumienia Rectifier. Specjalnie zaprojektowane kratki nawiewne
zapobiegają powstawaniu turbulencji strumienia,
nawiewając trzy proste, skoncentrowane strumienie:
równolegle i z tą samą prędkością. Dzięki temu
strumienie nie mieszają się ze sobą, a powietrze
dociera do poziomu podłogi. Dwa zewnętrzne strumienie mają skrajnie różne wartości temperatury
i wilgotności (strumień A i C - rysunek 4). W tym
leży przyczyna zjawiska kondensacji (powstawania
mgły) w punkcie mieszania (znajdującym się na
przerywanej linii widocznej na wykresie Molliera).
Aby zapobiec kondensacji, wprowadza się strumień
B oddzielający strumienie A i C. Strumień B powstaje
dzięki podgrzaniu powietrza zasysanego z mroźni.
Wilgotność względna tego strumienia jest niska,
więc może zaabsorbować wilgoć przy kontakcie ze
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strumieniem A. Nie ma mieszania się powietrza ciepłego i wilgotnego (A) z zimnym i suchym (C), więc
zminimalizowane zostaje ryzyko wystąpienia mgły
(niebieska linia na wykresie Molliera). Temperatura
strumienia B jest regulowana automatycznie dzięki
czujnikom temperatury i wilgotności kontrolującym na bieżąco parametry powietrza w mroźni
i pomieszczeniu przyległym.

Dlaczego warto stosować
kurtyny MAT?
•
•

Rys. 3. Rozwiązanie problemów oblodzenia i mgły – specjalistyczna kurtyna powietrzna MAT.

Redukcja strat energii od 70 do 80%.
Wyeliminowanie powstawania mgły (a co
za tym idzie – oszronienia i oblodzenia).
• Stworzenie wolnej przestrzeni do transportu, bezpieczny, bezkolizyjny przejazd
wózków widłowych, drzwi mogą pozostać
stale otwarte.
• Bezpieczeństwo dla personelu.
• Zabezpieczenie przed oblodzeniem składowanych produktów oraz zmniejszenie
napływu powietrza z holu załadunkowego
(higiena i wymagania systemu HACCP).
• Mniejsze zużycie energii elektrycznej potrzebne do napędu urządzeń chłodniczych.
• Dłuższa żywotność urządzeń chłodniczych.
• Wyeliminowanie konieczności czyszczenia chłodni oraz parowników urządzeń
chłodniczych.
Dane techniczne dostępne na życzenie.

Rys. 5. Kurtyna powietrzna do mroźni IsolAir.

Rys. 6. Kurtyna powietrzna do mroźni IndAC2

Rys. 4. Zasada pracy rozwiązania MAT

Firma TeKlim w swojej ofercie posiada również
hybrydowy model kurtyny MAT wykorzystujący
w procesie ochrony komory ciepło odpadowe
z procesu chłodzenia, model IsolAir (rysunek 5)
do ochrony mniejszych komór oraz model IndAC2
(rysunek 6) z dedykowanymi funkcjami automatycznej ochrony mroźni.
mgr inż. Maciej Góralski

BIDDLE - wyznaczamy standardy
Kurtyny powietrzne dla każdej aplikacji:
komfortowe, uniwersalne, przemysłowe
• Specjalistyczne kurtyny do chłodni i mroźni
• Ogrzewacze z dyszami dalekiego zasięgu
• Aparaty grzewczo - wentylacyjne

TEKLIM Sp. j.
tel.: (22) 8 777 960 (961)
fax: (22) 8 777 962
www.biddle.pl
biuro@biddle.pl
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Kontrola wilgotności w zakładzie mięsnym
Samo mięso oraz jego przetwórstwo wymagają surowych zasad higieny, a także zagwarantowania wysokiej jakości
produktów. Ze względu na konieczność przetwarzania produktów mięsnych w chłodnych pomieszczeniach, często na
sufitach, ścianach i zimnych powierzchniach występuje skraplanie się wilgoci, które w połączeniu z wysoką wilgotnością
może spowodować rozwój bakterii i pleśni. Aby uniknąć tego niekorzystnego zjawiska, wilgotność względna nie powinna
przekroczyć 65-70% RH. Większość bakterii umiera lub nie może się rozmnażać przy wilgotności względnej poniżej 50% RH.
W pomieszczeniach pozbawionych urządzeń osuszających potrzeba więcej czasu na osuszenie pomieszczeń i korytarzy po
uprzednim ich umyciu, co powoduje, że są one śliskie, czego skutkiem są przestoje lub zatrzymanie produkcji.
potrzebny do osuszenia zawilgoconych sufitów,
ścian i maszyn co w rezultacie zmniejsza przestoje w produkcji czyniąc pracę bardziej wydajną.

Poprawa środowiska pracy
Rezultatami obniżonej wilgotności w pomieszczeniach produkcyjnych jest zachowanie
odpowiedniego komfortu pracy załogi. Obniżona
wilgotność zapobiega także powstawaniu nieprzyjemnych zapachów jak i ryzyku poślizgu na
mokrych powierzchniach.

System HACCP i kontroli wilgotności
Znaczna część wody używana podczas obBrak kondensacji, pleśni i bakterii
róbki mięsa w zakładach branży mięsnej obecna
Zmniejszenie zawartości wody w powietrzu to
jest w procesie produkcji i pakowania mięsa. obniżenie punktu rosy; co w rezultacie zapobiega
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sposób zesuszenia
poSSCR-H
są jego przewagą w porównaniu
standardowym
na zewnątrz
osuszanego
pomieszczenia.
Dzięki ztemu
na rorotorem adsorpcyjnym.
nie pozostają
wody,
które w efekcie
mogłyby
i torze
pakowania,
w krople
efekcie
znacznie
podwyższając
mieszczeń
to oczyszczenie podłóg i innych
przyczynić się do rozprzestrzeniania się drobnoustrojów.
wilgotność
względną.
zwierzęcego
powierzchni przez jej umycie jak również zaOsuszacze DST
pozwalająOpary
znaczniez mięsa
zaoszczędzić
zużycie
i działajązskutecznie
w każdej
temperaturze.
Niektóre
wenergii
zetknięciu
chłodnym
wilgotnym
powietrzem
stosowanie wentylacji wywiewnej. Powoduje to
kondensują tworząc kropelki wody widoczne na znaczne przestoje w produkcji. Zastosowanie
produktach.
osuszaczy adsorpcyjnych znacznie skraca czas

Kontrolowanie wilgotności w procesie produkcji i pakowania poprzez zastosowanie osuszaczy
adsorpcyjnych to usprawnienie procesów produkcyjnych jak i zapewnienie odpowiedniej higieny
(dzięki Systemowi Analizy Zagrożeń i Krytycznych
Punktów Kontroli – HACCP).
Seibu Giken DST Poland Sp. z o.o.
Paweł Jelonkiewicz
pawel@dstpoland.pl
Mobile +48 606 765 676
www.dstpoland.pl

KONDENSACJA
PLEŚNIE I BAKTERIE
Zastosowanie
osuszaczy adsorpcyjnych
to:
Kondensacja odbywa się przy zetknięciu z chłodną powierzchnią,

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności istnieje zwiększone ry-

jeżeli temperatura punktu rosy jest wyższa od temperatury chłodnej

zyko powstania pleśni i bakterii. Przy wilgotności względnej niższej

powierzchni.

niż 70% rozwój większości zarodów pleśni zostaje zahamowany, a

Wilgoć po myciu tworzy klimat w którym para wodna skrapla się

większość rodzajów bakterii ginie gdy wilgotność względna powie-

kapać z sufitu na opakowywane produkty.

się przy wilgotności względnej powietrza niższej niż 93-96%.

•
wilgotności
względnej
co powstrzymuje
pleśni
i bakterii
tworząc Obniżenie
krople wody na powierzchniach,
które w konsekwencji
mogą
trza jest już niższa niż 80%.rozwój
Bakterie Salmonelli
nie rozmnażają
• Zachowanie wysokiej higieny produktu dzięki uwolnieniu od kondensacji powierzchni podłóg, ścian,		
sufitów oraz maszyn
• Szybszy proces osuszania pomieszczeń podczas obróbki mięsa
• Mniejsza potrzeba przewietrzania pomieszczeń
• Pracownicy nie tracą czasu na czyszczenie zawilgoconych maszyn i pomieszczeń w rezultacie			
czego zaoszczędzony czas wykorzystany jest w procesie produkcji
• Łatwiejsze utrzymanie jakości produkcji zgodne z jej normami
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Oszczędności to nie wszystko.
Co przedsiębiorca może
zyskać dzięki fotowoltaice?
Ceny za zużycie energii elektrycznej przez cały wzrastają. Podwyżki te najdotkliwiej odczuwają przedsiębiorcy. Jednym
z rozwiązań przynoszących oszczędności i zwiększających niezależność energetyczną jest budowa własnej instalacji fotowoltaicznej.
O tym jakie korzyści niesie takie rozwiązanie rozmawiamy z Krzysztofem Pańczykiem, Kierownikiem Oddziału Vosti Poznań.

Instalacja fotowoltaiczna wykonana przez Vosti dla Centrum Biurowego Alstar.

 Coraz więcej przedsiębiorstw jest
zmuszonych szukać oszczędności na różnych
etapach swojego procesu produkcyjnego, wiele z nich doszło już do przysłowiowej ściany.
W jaki sposób instalacja fotowoltaiczna może
im pomóc?
Ceny energii elektrycznej rosną z roku na
rok, natomiast koszt instalacji fotowoltaicznej
z każdym rokiem maleje. Technologia sprawia,
że systemy są coraz mocniejsze i wydajniejsze,
dzięki czemu relacja kosztu zakupu 1 kWh od
zakładu energetycznego do kosztu własnej instalacji fotowoltaicznej jest coraz korzystniejsza.
Oczywiście patrząc na tempo wzrostu cen energii

elektrycznej różnice te będą się bardzo dynamicznie pogłębiać. To jeden z argumentów, dlaczego
nie warto zwlekać z decyzją o takiej inwestycji.
Druga sprawa, zwłaszcza w branży produkcji spożywczej, to relacja kosztów całkowitych do osiąganej rentowności. Świadomy przedsiębiorca zdaje
sobie sprawę, że nie można w nieskończoność
ciąć kosztów nie wpływając tym samym na jakość
swoich wyrobów. A to właśnie jakość jest dla wielu
firm ich wyróżnikiem na rynku. Przedsiębiorstwo
działające w branży spożywczej jest narażone
na wiele czynników, które są nieprzewidywalne,
a które w znaczący sposób mogą wpłynąć na
ceny surowców. Od zjawisk globalnych, związa-

nych na przykład ze zmianami klimatycznymi, po
bardzo lokalne, takie jak ogniska różnych chorób
zwierząt hodowlanych. To oczywiście duże uproszczenie, ale daje nam odpowiedź dlaczego warto
inwestować w niezależność przedsiębiorstwa od
dodatkowych kosztów.

Przedsiębiorca budując wizerunek
firmy odpowiedzialnej społecznie
zyskuje nowych, lojalnych
nabywców na swoje produkty

OSZCZĘDNOŚCI W ZAKŁADZIE MIĘSNYM
 Rachunki za energię stanowią znaczący procent w bieżących wydatkach firmy.
Czy inwestycja fotowoltaiczna może je rzeczywiście obniżyć?
Przytoczę tutaj przykład jednego z naszych
klientów, lidera sprzedaży w branży motoryzacyjnej. Na podstawie jego zapotrzebowania na prąd,
które wynosiło 284,99 MWh rocznie, zainstalowana została u niego instalacja o mocy 50 kWp.
W tabelce obok znajduje się roczny zysk netto
w pierwszym roku działania instalacji.
Pod uwagę wzięliśmy tutaj kwestie takie jak
procent zużycia własnego, szacowany procent
odsprzedaży czy cenę energii netto. Okres zwrotu za inwestycję u naszego klienta wynosi 6 lat,
oczywiście ewentualne dalsze wzrosty cen energii
bądź wzrost cen dystrybucji energii mogą wpłynąć
w kolejnych latach na jego skrócenie.

trzebowania energetycznego, większość energii
będzie konsumowana na bieżąco, a więc strata
wynikająca z bilansowania będzie minimalna.

 Z czego wynika tak ogromne zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii
i dynamiczny rozwój Państwa branży?
Produkcja prądu przy wykorzystaniu odna Wspomniał Pan na początku, że in- wialnych źródeł energii z roku na rok zyskuje popu Jaki pierwszy krok powinno podjąć westycja w fotowoltaikę to nie tylko korzyści larność nie tylko na świecie, ale również w Polsce
przedsiębiorstwo, które chce zainwestować w sferze czysto ekonomicznej. Co dzięki wła- - Instytut Energetyki Odnawialnej prognozuje, że
w zieloną energetykę?
snej elektrowni słonecznej może jeszcze zyskać na koniec tego roku moc zainstalowana może
Przede wszystkim wybrać solidnego i spraw- przedsiębiorstwo?
wzrosnąć już do 2,5 GW (w maju zbliżyła się do
dzonego wykonawcę, który prawidłowo doradzi
Inwestycja w odnawialne źródła energii to nie 2 GW, notując 176% wzrostu rok do roku). Trudno
i obliczy zapotrzebowanie na energię oraz prze- tylko korzyści w krótkoterminowej perspektywie się dziwić, ponieważ inwestycja w tego rodzaju
prowadzi profesjonalny audyt. Warto przy tym finansowej. To również
rozwiązania leży w inzwrócić uwagę na potencjalne inwestycje w park swego rodzaju konieczteresie nas wszystkich.
maszynowy, które w perspektywie najbliższych ność, którą narzucają
I to nie tylko ze względu
Przedsiębiorstwo działające
lat mogłyby znacząco wpłynąć na zapotrzebo- firmom coraz bardziej
na pozytywny wpływ na
w branży spożywczej jest narażone
wanie w energię elektryczną. Jeżeli chodzi o sam świadomi zmian klimaśrodowisko naturalne,
na wiele czynników, które są
montaż instalacji fotowoltaicznej, kluczową rolę tycznych konsumenci.
ale przede wszystkim
odgrywają możliwości techniczne.
Wizerunek firmy, która
z uwagi na opłacalnieprzewidywalne, a które
Przy instalacji o mocy przekraczającej 50 dba o środowisko, a co
ność wytwarzania prąw znaczący sposób mogą wpłynąć
kW niezbędne są zezwolenia budowlane. W tym za tym idzie, również o
du z OZE, szczególnie
na ceny surowców
wypadku proces wygląda bardzo różnie, w zależ- zdrowie swoich klienw obliczu rosnących cen
ności od czynników indywidualnych oraz tempa tów, w wielu branżach
energii elektrycznej. To
procedowania lokalnych instytucji wydających staje się coraz ważniejszym argumentem w pro- sprawia, że zarówno klienci indywidualni, jak
takie decyzje.
cesie podejmowania decyzji zakupowych. Nie i przedsiębiorstwa szukają sposobu na obniżenie
jest i nie powinien to być jedynie pusty slogan tych kosztów i uniezależnienie się od publicznych
 A co z nadwyżkami energii? Czy przed- reklamowy, tylko element spójnej polityki rozwoju dostawców prądu. Instalacja fotowoltaiczna to
siębiorca może je sprzedawać?
przedsiębiorstwa. W obecnej sytuacji przedsię- bez wątpienia najlepszy z tych sposobów.
W przypadku instalacji do 50 kW nie trzeba biorca, który myśli o długofalowym rozwoju bizsprzedawać nadwyżek energii. Można powie- nesu musi być tego świadomy. Mówiąc wprost,
Dziękuję za rozmowę.
dzieć na szczęście, ponieważ ceny sprzedaży budując wizerunek firmy odpowiedzialnej społeczza kWh, w stosunku
nie zyskuje nowych, lojalnych
Masz pytania odnośnie instalacji
do cen jakie płacimy
nabywców na swoje produkfotowoltaicznej dla Twojego biznesu?
do ZE są bardzo nity. Na przestrzeni ostatnich
Zadzwoń: +48 573 009 280
Ceny energii elektrycznej
skie. W tym wypaddziesięcioleci mogliśmy na
rosną z roku na rok,
ku przedsiębiorca
rynkach obserwować różne
natomiast koszt instalacji
może skorzystać
trendy. Jednak jeden się nie
fotowoltaicznej
z systemu bilansozmienia - firmy, które wpływają
wania. Oznacza to,
w pozytywny sposób na swoje
z każdym rokiem maleje
że za każdą kWh
otoczenie dużo na tym zyskunadwyżki przekazają. Niezależnie od tego, czy
nej do sieci energetycznej, może w ciągu roku patrzymy na międzynarodowe korporacje, czy
odebrać 0,7 kWh (przy instalacjach o mocy od 2 małe i średnie przedsiębiorstwa. Moim zdaniem,
do 10 kW odbiera 0,8 kWh). Warto jednak zwró- będzie to w niedługim czasie jeden z kluczowych
cić uwagę na fakt, że w przypadku firm, których czynników w budowaniu przewagi na coraz barKrzysztof Pańczyk,
Kierownik Oddziału Vosti Poznań
proces technologiczny wymaga dużego zapo- dziej konkurencyjnym rynku.
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Umiejętne zarządzanie wydatkami
ma kluczowe znaczenie
Z Łukaszem Mroczkowskim – Prezesem firmy GETMOR rozmawia Katarzyna Salomon

 Jak dobrze zoptymalizować koszty,
W mojej ocenie ciągle najbardziej kosztoaby nie wpłynęło to negatywnie na funkcjo- chłonnym elementem jest zużycie energii eleknowanie firmy?
trycznej i cieplnej oraz czynnik ludzki.
Oczywistym jest fakt, że umiejętne zarządzanie wydatkami firmy ma kluczowe znaczenie dla jej
 Jakie rozwiązania wprowadziliście
efektywności. Sytuacja związana z covid-19 skłoni- w zakładzie i czy przynoszą one spodziewane
ła nas do biznesowej refleksji. Zarząd naszej firmy efekty?
rozumie optymalizację kosztów przede wszystkim
Pomimo niepewnej sytuacji, związanej nie
jako koncentrację uwagi na efektywnym zarzą- tylko z epidemią covid-19, ale również z ASF nie
dzaniu modelem biznesowym i organizacyjnym przerwaliśmy rozpoczętych inwestycji. To one
dla uzyskania planowanych przez nas efektów. właśnie mają zbudować naszą przewagę poprzez
W obliczu gwałtownych i szybko zachodzących ograniczenie zużycia energii oraz poprawę efekzmian, słowo „kosztywności produkcji. Dzięki
ty” nabiera nowego
utrzymaniu wysokich stanznaczenia. Z drugiej
dardów jakościowych popyt
Najbardziej
strony jesteśmy świana nasze produkty ciągle
kosztochłonnym elementem
domi, że w szybko
rośnie, co dodatkowo motyjest zużycie energii
zmieniającym się otowuje do zrównoważonego
elektrycznej i cieplnej oraz
czeniu, niska cena nie
rozwoju. W obecnej sytuacji
czynnik ludzki
stanowi już przewagi
szczególną uwagę zwracakonkurencyjnej, a zbyt
my na kwestie ochrony śrowysokie koszty eliminują z gry nawet największe
firmy. U nas optymalizacja to przede wszystkim
duży nacisk na jakość surowca. Sprzedajemy wyłącznie polskie mięso, pozyskiwane od sprawdzonych, w większości lokalnych, dostawców. Często
przeprowadzamy audyty dostawców, tak żeby
jakość surowca była pod naszym nadzorem od
samego początku.
 Które aspekty działalności zakładu
mięsnego generują, według Państwa największe koszty?
REKLAMA

dowiska. Dlatego też do połowy przyszłego roku
zamierzamy zintegrować nasze systemy jakości
(BRC, IFS) oraz zarządzania produkcją z systemami zarządzania środowiskowego.
 Niektóre z zakładów mięsnych decydują się na specjalizację, czy to właściwy kierunek
optymalizacji kosztów?
Jednym z możliwych rozwiązań przy optymalizacji kosztów może być również specjalizacja. Trend ten można zauważyć również
w branży mięsnej.

Łukasz Mroczkowski
– Prezes firmy GETMOR
Moim zdaniem jednak nie jest to optymalne rozwiązanie. Koncentrowanie się na wąskiej
specjalizacji w naszym biznesie niejednokrotnie
pokazało negatywne skutki takiej strategii.
Jesteśmy polską, rodzinną firmą, która od
blisko 30 lat buduje swoją reputację, również
na podstawie długofalowych relacji z kontrahentami. Uważnie obserwujemy trendy rynkowe
i nieustannie dążymy do poprawy jakości oraz
bezpieczeństwa naszych produktów. Chcemy, aby
wyróżniała nas renoma najwyższej próby. Naszym
celem jest manufaktura dbająca o wysoką jakość
i bezpieczeństwo produktów.
Dziękuję za rozmowę
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Zaoszczędź na chłodzie

- efektywne i energooszczędne rozwiązania
w przemyśle mięsnym
Układy niskotemperaturowego, amoniakalnego chłodnictwa absorpcyjnego, czyli do -40°C, są coraz częściej stosowane
przez klientów nie tylko w Europie ale i na całym świecie. W Polsce regularnie rosną ceny energii elektrycznej, do tego coraz
częściej stosowane są układy kogeneracyjne. Otwiera to rynek na tego typu nowe rozwiązania. O ile absorpcyjne chłodnictwo
wysokotemperaturowe oparte na urządzeniach bromo-litowych jest już powszechnie stosowane w naszym kraju, to
niskotemperaturowe, amoniakalne chłodnictwo absorpcyjne było do tej pory mniej znane. Warto wiedzieć jak działają tego
typu rozwiązania.
Zasada działania
chłodnictwa absorpcyjnego
Chłodziarka absorpcyjna to urządzenie, które
„produkuje” chłód z ciepła, przy jednocześnie
bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej. Ilość
energii elektrycznej, jaką musimy dostarczyć do
układu absorpcyjnego jest średnio aż 10 razy
mniejsza niż w standardowych sprężarkowych
układach chłodniczych.
Zakres temperatur chłodniczych, jaki możemy
uzyskać z urządzeń absorpcyjnych zależy głównie
od substancji chemicznych, które są zastosowane
w układzie absorpcyjnym. Najbardziej znane są
urządzenia oparte na bromku litu, jako absorberze. Jednak w związku z zastosowaniem wody,
jako czynnika chłodniczego, są one w stanie dostarczyć chłód tylko przy temperaturach wyższych
od 0°C. Jak wiemy, chłodnictwo w przemyśle
mięsnym wymaga stosowania znacznie niższych
temperatur. Dlatego najlepszym rozwiązaniem
w tym przypadku jest zastosowanie amoniakalnej chłodziarki absorpcyjnej.

Zakłady przemysłu mięsnego
są idealnym miejscem do
zastosowania amoniakalnych
chłodziarek absorpcyjnych
W amoniakalnych chłodziarkach absorpcyjnych, czynnikiem chłodniczym w układzie jest
amoniak. To powszechnie znany, ekologiczny

czynnik chłodniczy stosowany w zakresie temperatur do -40°C. Amoniak bardzo dobrze sprawdza
się zarówno w układach chłodniczych ze sprężarkami mechanicznymi jak i w chłodnictwie
absorpcyjnym.
Zakłady przemysłu mięsnego są idealnym
miejscem do zastosowania układów kogeneracyjnych z amoniakalnym chłodnictwem niskotemperaturowym. Amoniakalne chłodziarki absorpcyjne
mogą być wykorzystane zarówno przy schładzaniu mieszanek glikolu czy innych płynów nisko-krzepnących, jak i przy schładzaniu amoniaku
jako czynnika chłodniczego (R744) pracującego
w sprężarkowym układzie chłodniczym. W każdym przypadku zastosowanie, takiego urządzenia
przynosi bardzo duże oszczędności w zużyciu
energii elektrycznej.

Opłacalność stosowania
Okres zwrotu z inwestycji przy zastosowaniu
amoniakalnego chłodnictwa absorpcyjnego zależy od wielu czynników i należy go rozpatrywać
indywidualnie dla każdej instalacji.
Można założyć, że średnio czas zwrotu waha
się od 2 do 5 lat i zależy między innymi od:
• energochłonności obecnie pracującego
systemu chłodniczego,
• kosztów energii elektrycznej,
• konieczności wymiany czy rozbudowy
obecnego układu chłodniczego,

•
•
•
•

dopłat rządowych lub unijnych,
mocy chillera absorpcyjnego,
parametrów chłodu,
parametrów i kosztów dostępnego ciepła.

Dla jednego z wielu obecnie wdrażanych systemów, prosty okres zwrotu z zastosowania układu trójgeneracyjnego z silnikiem o mocy 999 kW
i absorpcyjną chłodziarką amoniakalną wpiętą
w amoniakalny układ chłodniczy o temperaturze
pracy -10°C to niecałe 3,8 lat (przy uzyskaniu premii kogeneracyjnej do poziomu dopuszczonego)
lub 3,3 lata (przy uzyskaniu dotacji inwestycyjnej
w wysokości 45% nakładów).
FRIZO jest jedyną firmą w Polsce oferującą
producentom i przetwórcom mięsa tego typu rozwiązania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: m.zuk@frizo.pl. Z przyjemnością
odpowiemy na Państwa pytania.
Maciej Żuk, Manager Produktu
– absorpcyjne agregaty amoniakalne, FRIZO
www.frizo.pl
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Trudna sztuka optymalizacji kosztów
Duża konkurencja na rynku mięsa, zmiana trendów żywieniowych, naciski sieci handlowych powodują, że zakłady mięsne
coraz większą wagę przykładają do kosztów wyprodukowania wyrobów. Jakość produktu, długi termin przydatności do
spożycia, bezpieczeństwo produktu są to podstawowe składowe sukcesu. Jeżeli dodamy do tego jakiś element prozdrowotny,
naturalny np. produkt bez E, bez glutaminianu, bez fosforanów, z dodatkiem suplementów itp. możemy próbować podnieść
cenę, gdyż w odbiorze konsumenta produkt naturalny powinien drożej kosztować.

Zakład mięsny, jeśli posiada własne sklepy, Ponieważ w latach 60-tych sprzedawała samochomoże ustalać ceny w oparciu o powyższe cechy dy dobrej jakości w niższej cenie niż konkurencja
i oczywiście rachunek ekonomiczny. Pod jednym europejska i amerykańska, zaczęto się zastanawarunkiem - klienci muszą te ceny zaakceptować wiać, z czego to wynika. Termin system Toyoty
w zamian za wysoką jakość. W innej sytuacji powszechniej znany jako Lean Manufacturing
jest producent sprzedający poprzez tzw. „po- (LM), został zaadoptowany na całym świecie do
średników”- hurtownie, sieci handlowe, obce organizacji z różnych branż o różnej specyfice i o
sklepy. Wtedy producent musi być jeszcze bar- różnych celach. Wiele korporacji posiada teraz
dziej konkurencyjny, żeby uzyskać lepszą cenę, własne systemy optymalizacyjne, pod własnymi
musi mieć rozpoznawalną markę, wyróżnik ja- nazwami, pojęciami, określeniami, ale wszystkie
kościowy, składnikowy
one wywodzą się z LM.
itp. Każda firma musi
Podstawowym założeniem
Koncepcja Lean
zarabiać, czyli sprzeLM jest: „… eliminacja
Manufacturingu jest koncepcją
dawać w takiej cenie,
czynności, wchodzących
żeby pokryć koszty
w skład procesów realizdroworozsądkowego
produkcji, zarządzania
zowanych w przedsięmyślenia o przedsiębiorstwie,
firmą, handlu, markebiorstwie, nie dodających
produkcji, kosztach.
tingu i dodatkowo wywartości produktowi będągenerować jakiś zysk.
cemu efektem tych procePraca ludzka, a właściwie czas kupowany przez sów…”. W myśl powyższego, przedsiębiorstwo
pracodawcę od pracownika, jest coraz droż- trzeba przeorganizować tak żeby: „… porzucić
szy, dlatego trzeba ten czas wykorzystać racjo- wszystkie czynności niepotrzebne… w taki sposób,
nalnie. Z tego powodu bardzo powszechne są aby zamówienie klienta zamieniało się na dostawę
różnego rodzaju systemy motywacyjne - akord, wielokrotnie taniej, szybciej, lepiej, przyjemniej
normatywy, zadania, a także różnego rodzaju dla pracowników i ku większym dochodom dla
zmiany w koncepcji samej struktury organizacji firmy…”. Główną przyczyną braku pracy z LM
- organizacje turkusowe, zarządzanie poprzez w branży mięsnej jest przekonanie właścicieli
projekt - np. PRINCE2, PMBOK, PMP, organi- i osób zarządzających, że powyższych założeń nie
zacje uczące się. Inną dość istotną rzeczą jest da się zrealizować. Działania w innych branżach
optymalne wykorzystanie parku maszynowego i ciągłe doskonalenie się firm świadczą o tym, że
z uwzględnieniem „wąskich gardeł” w proce- my (nasza branża) nie mamy racji.
sie, czynności okołoprodukcyjnych, przeglądów
Celem wdrożenia LM jest:
technicznych, przezbrojeń itp. Od blisko 13 lat
1. produkować wyroby o bardzo dobrej
nasza firma próbuje optymalizować działania
jakości,
w firmach mięsnych. Opieramy swoje działania
2. produkować tylko te wyroby, które można
o Lean Manufacturing, Lean Management, a tesprzedać,
raz również o Six Sigma. Niestety, poza wyjątka3. produkować jeszcze taniej,
mi, spotykaliśmy się z niezrozumieniem problemu
4. stworzyć miejsca pracy, których natura
optymalizacji. Dużo łatwiej i szybciej pracuje nam
pozwoli błyskawiczne reagować na zmiany
się z innymi branżami (automotive, ogrodnic(ludzie, maszyny, systemy).
two, przemysł ciężki). Tam pojęcie kosztów i ich
optymalizacji jest chlebem powszednim, a u nas
Cele te każdy zarząd firmy może zdefiniować
trochę zaczyna raczkować. Powodów jest wiele i definiuje jako swoje - niezależnie od tego, czy
m.in. krótko-seryjność produktów, krótki okres używa „filozofii Toyoty”, czy też po prostu zdroprzydatności produktów, robienie produktów wego rozsądku.
na tzw. „cito”.
Powyższe stwierdzenie jest – moim zdaPrekursorem optymalizacji na świecie była niem - kluczem do woli wprowadzenia zmian
firma Toyota (nie licząc przedwojennego Forda T). optymalizacyjnych w organizacji. Koncepcja

Lean Manufacturingu jest koncepcją zdroworozsądkowego myślenia o przedsiębiorstwie,
produkcji, kosztach. Jeżeli mamy określone cele,
LM podpowiada nam zasady, wg których należy
pracować aby te cele wdrożyć:
1. ustalić wartość dla produktu,
2. zidentyfikować strumień wartości dla
produktu,
3. zapewnić niezakłócony przepływ wartości,
4. pozwolić klientowi na wyciąganie wartości
od producenta,
5. dążyć do doskonałości.
Najtrudniejsze – z mojego doświadczeniajest określenie przez osoby decyzyjne w firmie
za co płaci klient.
Odpowiedzi nie są takie same dla każdej
firmy. Zależą od pozycji firmy na rynku, rozpoznawalności, położenia, infrastruktury, zdolności
produkcyjnych, wielkości, kadry itd. itp.
Lean Manufacturing to cała paleta narzędzi, które służą do realizacji powyższych celów.
Jest tego dużo. Nie wszystko musimy
wdrażać w firmie, gdyż pewne elementy zostały niezależnie wdrożone razem z HACCP
i wynikają z krótkiego terminu przydatności do
spożycia mięsa i produktów mięsnych (należy
pamiętać że LM powstał w zakładach Toyoty,
gdzie śrubki, detale, blacha mają długi termin
przydatności, więc starano się go inaczej zoptymalizować, żeby zapasy nie tworzyły kosztów).
Wspomniałem wcześniej, że płacąc w firmie pracownikom, płacimy za ich czas, a nie za pracę.
Innymi słowy - kupujemy czas. Zadaniem organizacji, zarządzania, systemów płacowych jest
powiązanie czasu z efektem, czyli pracą, która
przynosi firmie korzyści (nie pracą jako taką,
ale tą która przynosi firmie wartość dodaną).
Przykładowy podział czasu i strat efektywności
pracy pokazuje zdjęcie nr 1.

Wszystko, co proste,
jest najlepsze.
Jednym z celów LM jest zidentyfikowanie
strumienia wartości produktu. Jeżeli to powiążęmy z czasem dostaniemy diagram - zdjęcie nr 2.
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Zdjęcie nr 1. Z czasem związana jest efektywność pracy i straty.
Wykorzystanie czasu w pracy dla efektywnej pracy zależy w dużej mierze od porządku
na stanowisku pracy. Jednym z podstawowych
systemów w LM porządkowania otoczenia pracownika jest 5 S. Ujmując to prościej w skład 5 S
wchodzą następujące czynności:
• sortowanie,
• systematyka,
• sprzątanie,
• standaryzacja,
• samodyscyplina.
Wprowadzenie tego elementu powoduję wyzbycie się „nałogu” gromadzenia i odkładania
wszystkiego, co może się kiedyś przydać (polecam
do wprowadzenia w domu - naprawdę trudne).
Efektem wprowadzenia 5 S są w różnym stopniu:
• poprawa terminowości dostaw,
• poprawa jakości, spadek liczby defektów,
• poprawa produktywności,
• spadek czasu przestojów,
• obniżenie strat materiałów, czasu i niewłaściwie wykorzystanych powierzchni,
• obniżenie kosztów składowania i obniżenie
tempa zużycia narzędzi,
• obniżenie czasu potrzebnego na zamianę
stanowisk pracy,
• poprawa poziomu bezpieczeństwa,
• wzrost stopnia wykorzystania narzędzi
i urządzeń.
Czas pracy maszyny można podzielić na:
1. pracę,
2. postój planowany,
3. postój nieplanowany,
4. awarię,
5. przezbrajanie,
6. ustawianie,

Zdjęcie nr 2. Jednym z celów LM jest zidentyfikowanie strumienia
wartości produktu. Jeżeli to powiążemy z czasem dostaniemy
powyższy diagram.

Zdjęcie nr 3. Przykładowy zrzut ekranu z systemu monitorującego pracę maszyny.
7.

czas nieoznaczony - czas, który nie kwalifikuje się do podstawowego podziału.

Celem optymalizacji jest zwiększenie efektywnej pracy, zmniejszenie strat - przezbrajanie,
ustawianie, postój nieplanowany, awaria oraz zdefiniowanie przyczyn i klasyfikacja czasu pozostałego
(nieoznaczonego) w celu eliminacji. Znowu proste i
zdroworozsądkowe reguły. Gdyż wszystko, co proste, jest najlepsze. Narzędziem definiującym i wiążącym powyższą analizę czasu pracy maszyn jest
współczynnik OEE (overall equipment efectivness).
Definiujący iloczyn procentowego dostępności czasu pracy maszyny, wykorzystania tego czasu oraz

jakości produkowanych wyrobów na tej maszynie.
Przykładowy zrzut ekranu z systemu moniturojącego pracę maszyny - zdjęcie nr 3. Narzędzi i systemów w LM jest dużo. Warto zacząć optymalizować
pracę firmy w myśl powiedzenia, iż „najdłuższa
droga zaczyna się od pierwszego kroku”.
Warto, gdyż podstawowy podział firm funkcjonujących w przyszłości to podział na te, które
liczą koszty i te… których już nie będzie.
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Szukamy rozwiązań
Z Wojciechem Kowalczykiem - Pełnomocnikiem ds. Jakości i Bezpieczeństwa Żywności Sklep Mięsny Zenon Kowalczyk
rozmawia Katarzyna Salomon

 Jak dobrze zoptymalizować koszty,
 W jakim obszarze poszukują Państwo
aby nie wpłynęło to negatywnie na funkcjo- oszczędności?
nowanie firmy?
Źródłem oszczędności w naszym zakładzie
Optymalizacja kosztów w firmie może do- są nowoczesne technologie, energooszczędne
tyczyć zarówno kwestii finansowych, jak i czasu maszyny i urządzenia, a także automatyzacja
poświęconego na poszczególne zadania. Staramy procesów produkcyjnych. Duże znaczenie ma
się odnaleźć rozwiązania, które zredukują czas, dla nas także optymalne wykorzystanie surowenergię i pieniądze potrzebne na wykonanie po- ca pozyskanego z rozbioru, w taki sposób, aby
szczególnych działań w naszej firmie, a zaosz- otrzymać jak najwyższą wartość dodaną m.in.
czędzone w ten sposób zasoby przeznaczać na poprzez produkcję własnych wyrobów. Staramy
jej rozwój. Ten proces,
się także optymalizować
w naszym przekonaniu,
procesy zgodnie z metodoWojciech Kowalczyk
Dobrze wykwalifikowani
nie może odbywać się
logią lean manufacturing,
- Pełnomocnik ds. Jakości
jednak kosztem pracoweliminując straty i marnopracownicy i surowiec
i Bezpieczeństwa Żywności
ników oraz jakości protrawstwo (MUDA) oraz
stanowią dla
duktów. Nasi pracowniwprowadzając drobne
nas największy koszt
cy to wykwalifikowany
usprawnienia w procesie ponieważ konieczne jest wprowadzanie innowai doświadczony zespół
produkcyjnym (KAIZEN). cyjnych rozwiązań, które zoptymalizują procesy
specjalistów w zakresie wykrawania mięsa, jego Ten proces jest długotrwały i nie daje spektaku- i zwiększą ich wydajność. W naszym przypadku
przetwórstwa i sprzedaży. To dzięki pracownikom larnych osiągnięć w krótkim okresie, ale konse- tym innowacyjnym rozwiązaniem było uruchorealizacja tych procesów jest powtarzalna i prze- kwentnie realizowany przynosi efekty w długo- mienie sprzedaży internetowej. Pozwoliło nam to
biega z zachowaniem najwyższych standardów. terminowej perspektywie.
utrzymać miejsca pracy, a jednocześnie zwiękW kontekście jakości produktów należy podkreślić,
szyć sprzedaż.
że ten aspekt od początku działalności naszej
 Jakie rozwiązania wprowadziliście
firmy stanowił dla nas priorytet. Nigdy na tym w zakładzie i czy przynoszą one spodziewane
 Niektóre z zakładów mięsnych decydupolu nie szukaliśmy oszczędności. Ten standard efekty?
ją się na specjalizację, czy to właściwy kierunek
jest doceniany przez naszych klientów.
W ostatnim czasie w całym zakładzie optymalizacji kosztów?
zmieniliśmy oświetlenie na LED, które pozwoliW dużych zakładach produkcyjnych ma to
 Które aspekty działalności zakładu ło na generowanie znacznych oszczędności na oczywiście sens i przynosi realne oszczędnomięsnego generują, w Państwa ocenie, naj- kosztach energii elekści. W naszym przypadwiększe koszty?
trycznej. Zakupiliśmy
ku, ponieważ jesteśmy
Dobrze wykwalifikowani pracownicy i su- także nowe maszyny
małym producentem
Krytyczne spojrzenie
rowiec stanowią dla nas największy koszt. do produkcji kiełbas,
lokalnym, oszczędności
na strukturę kosztów
Dotychczasowa polityka personalna oparta jest co poprawiło wydajszukamy w innych obszai poszukiwanie
na szkoleniach i dobrych wynagrodzeniach co ność procesu produkrach działalności. Staramy
oszczędności wydaje się
pozwoliło nam zagwarantować wysoki standard cji. Natomiast drobne
się jednak specjalizować
obsługi klienta, a jednocześnie zaoszczędzić kosz- usprawnienia pozwoliły
w sprzedaży niszowych
nieuniknione
ty związane z rotacją pracowników. W przypadku nam lepiej zagospodagatunków mięs takich jak
surowca zawsze staramy się, aby wyróżniał się on rować dostępne miejsce
wołowina rasy Limousine
najwyższą jakością, na tle innych, dostępnych na na zakładzie, zliniować produkcję i skrócić czas czy wieprzowina rasy Mangalica, baranina oraz
rynku. Z tego względu od wielu lat współpracuje- przestojów maszyn.
jagnięcina. Nie przynosi to oszczędności, ale
my z lokalnymi dostawcami mięs pochodzących
stanowi jeden z głównych elementów naszej
z ekologicznych hodowli i wciąż staramy się po Czy ograniczanie kosztów to dobry konkurencyjności na rynku.
zyskać nowych dostawców niszowych gatunków sposób na rozwój?
mięs. Należy podkreślić, że koszt takiego surowca
Krytyczne spojrzenie na strukturę koszDziękuję za rozmowę.
jest wyższy od pozyskanego w sposób konwencjo- tów i poszukiwanie oszczędności wydaje się
nalny niemniej jednak, właśnie tą jakością już od nieuniknione szczególnie w czasach pandemii.
30 lat skutecznie konkurujemy.
Każdy kryzys może być jednak szansą na rozwój,
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Korzyści ostrości
Z Januszem Szlapańskim - właścicielem Serwisu Ostrzenia JANDIK rozmawia Katarzyna Salomon

 Czy ostrość narzędzi w zakładzie
mięsnym wpływa na ekonomię kosztów jego
funkcjonowania?
Jak najbardziej. Kultura techniczna przy
obsłudze urządzeń oraz ostrzenie mają istotny,
a jednak ciągle jeszcze niedoceniany wpływ na
koszty produkcji.

okazji wydłużyć termin przydatności do spożycia
wyrobów, co też ma ogromne znaczenie.
 Jakie są konsekwencje złego
kutrowania?
Mięso nieprawidłowo skutrowane nie wiąże
się z wodą. Może w związku z tym dochodzić do
sytuacji, w których woda, dodana zgodnie z recepturą, zamiast związać się z mięsem i z białkiem
wycieka z produktu podczas wędzenia. Dochodzi
wtedy do sytuacji, że ze 100 kg mięsa uzyskuje się
zaledwie 80 kg wyrobu gotowego. I znowu mamy
straty. A wszystko zaczyna się od noża!

 Z jakimi najczęstszymi problemami
borykają się w tym temacie zakłady mięsne?
Problemy związane są przede wszystkim
z umiejętnościami dotyczącymi obsługi urządzeń
rozdrabniających, gdzie najczęściej dochodzi do
problemów. Jest to związane głównie z niszczeniem ostrzy lub przeciąganiem procesu rozdrab Czy zakłady są świadome tego, że
niania. W dalszym ciągu nie wszyscy zauważają ostrzenie ma tak ogromny wpływ?
związek ostrości z realnymi oszczędnościami
Raczej tak. Niektóre noże trafiają do ostrzew zakładzie, podczas gdy przy zachowaniu odpo- nia zdecydowanie zbyt późno, co oznacza, że już
wiednich procedur można uniknąć strat w grani- od jakiegoś czasu mięso podczas kutrowania było
cach nawet 35%! Wynika to z tego, że kiedy noże gniecione. Należy pamiętać, że wilk to zestaw sit
są tępe, wtedy zamiast
i noży, przez które przeciąć mięso - miażdżą je,
chodzi mięso. Żeby było
a przecież tylko rozcięono odpowiednio rozdrobPrzy zachowaniu
cie mięśnia na przekronione, wszystkie elemenodpowiednich procedur
ju otwiera znajdujące
ty muszą do siebie ściśle
można uniknąć strat
się w nim kanały rowprzylegać. Niestety, już po
w granicach nawet 35%
kowate. Umożliwia to
kilku procesach rozdrabwchłanianie przypraw
niania, noże ocierając się
i dodatków, a przede
o sita, zużywają i deformuwszystkim nie dopuszcza do zakwaszenia mię- ją, w konsekwencji czego szczelność między nosa, czyli tzw. denaturyzacji. Mięso cięte tępymi żem a sitem zanika. Maszyna jest jednak w stanie
nożami wygląda co prawda na rozdrobnione, wiele wytrzymać, dlatego też niejednokrotnie
w rzeczywistości jednak jest stłuczone. W mo- dokręca się mocnej sita do noży pierścieniem
mencie uderzenia noża w tkankę mięsną, jego dociskowym na gardzieli i znowu mięso wychotemperatura przekracza 40oC, co powoduje dzi z wilka rozdrobnione. Widać jednak, że już
ścięcie białka, które w procesie rozdrabniania lekko paruje i nadaje się do wyrzucenia. Jest
i kutrowania jest jednym z kluczowych elementów ono jednak w dalszym ciągu przetwarzane jako
powodujących emulgację. Jeżeli noże są tępe, do pełnowartościowe. Powodem takiego stanu rzeniej nie dochodzi. W związku z tym, aby sztucznie czy jest brak świadomości - operator maszyny
podciągnąć ten proces, koniecznym staje się często nie wie, w jaki sposób powinien ocenić
dodawanie związków chemicznych i emulgato- wsad wychodzący z gardzieli. Nie zauważa morów. Konsekwencją tego jest obniżenie jakości mentu przejściowego między mięsem dobrze
i walorów smakowych mięsa oraz zwiększenie rozdrobnionym a papką.
kosztów produkcji.
Najczęściej jest to jednak wina presji – na
wymianę sit czy noży nie starcza czasu. Proces
 Czyli innymi słowy – dobre cięcie przy- ten wymaga bowiem co najmniej półgodzinnej
nosi realne oszczędności?
przerwy. Należy maszynę rozebrać, wyciągnąć
Zdecydowanie tak. Cięcie to jeden z istot- farsz, zdemontować sita i noże, wszystko skręcić,
nych elementów mogących przynieść namacalne uruchomić, sprawdzić docisk pierścienia, następoszczędności oraz zwiększyć wydajność, a przy nie przepuścić 10 cm farszu i dokręcić. Ogromnie

Janusz Szlapański
- właściciel Serwisu Ostrzenia JANDIK
ważne jest smarowanie między sitem a nożem.
Najczęściej bowiem jest tak, że wszystko składa
się na sucho i zanim mięso wrzucone do gardzieli
przejdzie do sit i noży, one już się ścierają, bo nie
są smarowane. To też jest jednym z powodów,
dla których produkt może nie być jakościowo
przydatny. Dzieje się tak głównie w zakładach
gdzie brakuje stałej obsady operatora urzadzeń,
w których pracuje się wręcz do zatarcia elementów współpracujących. W firmach dużych istnieją
odpowiednie procedury, które są w większości
przypadków przestrzegane. Uważam, że warto
zainwestować w szkolenie pracowników obsługujących urządzenia, bo ten wydatek szybko
się zwraca.
 Co zatem powinien zrobić zakład, aby
zoptymalizować koszty?
Powinien zacząć od zainwestowania w dobrej
jakości narzędzia rozdrabniające. Na rynku dostępnych jest wiele tanich narzędzi, które w ogóle
nie powinny trafić do zakładu mięsnego. Zawsze
uważałem i podkreślam to z całą stanowczością,
że kupowanie tylko ze względu na cenę zawsze
jest złym wyborem. Na szczęście coraz więcej
zakładów kupuje dobre narzędzia, które nie deformują i nie tępią się tak szybko, dzięki czemu
zachowują trwałość i doskonałe parametry przez
dłuższy czas pracy.
Dziękuję za rozmowę.

ţ

Niezależna praca urządzeń połączonych w ciągu technologicznym w zależności od aktualnego zapotrzebowania

ţ

W pełni odizolowane strefy obróbki dzięki zastosowaniu szczelnej przesłony sekcyjnej z drzwiami pionowymi

ţ

Pneumatyczny system transportu wózków wędzarniczych typu Z lub H pomiędzy strefami obróbki

ţ

Konstrukcja drzwi skrzydłowych otwieranych ręcznie lub drzwi pionowych otwieranych mechanicznie

ţ

Minimalizacja zagrożenia wtórnego skażenia mikrobiologicznego wyrobów dzięki przemieszczeniu ich w zamkniętej przestrzeni

ţ

Minimalizacja ubytków wagowych w stosunku do procesów realizowanych w tożsamych urządzeniach, lecz konstrukcyjnie odseparowanych

REX-POL Sp. z o.o.
ul. Wiejska 18, 41-508 Chorzów
www.rexpol.pl
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Podstawowe zasady rozbioru tusz zwierząt
rzeźnych. Część I. Aspekty teoretyczne
oraz rozbiór tusz wołowych
Kolejnym ważnym etapem w pozyskaniu gotowego surowca do sprzedaży w przemyśle mięsnym jest rozbiór uzyskanych
tusz zwierząt na np. elementy o znacznej wartości handlowej. Jest to proces wymagający od pracowników rzeźni wysokiej
precyzji, dokładności a także zachowania pewnej wydajności, gdyż od tego, ile uda się pozyskać mięsa, zależą dalsze zyski
i korzyści finansowe dla całego łańcucha produkcyjnego. Precyzja dokonania rozbioru tuszy, w ujęciu ogólnym, ma dwojakie
znaczenie, z jednej strony zapewnia maksymalizację zysków dla producentów, z drugiej natomiast jest istotna także dla
potencjalnego nabywcy, który nie zdecyduje się na zakup np. szynki wieprzowej, o „niedbałej obróbce” z pozostawionym
tłuszczem itp. Wizualnie element będący przedmiotem handlu w sklepie musi odpowiadać oczekiwaniom klientów, a więc
pozbawiony jest wszelkich wad, zanieczyszczeń, zbędnej okrywy tłuszczowej itp.

To właśnie zwykle w trakcie rozbioru można
określić, które elementy z tuszy mogą być przeznaczone do bezpośredniego handlu, które na
eksport a które nadają się tylko do dalszego przetwórstwa, ze względu na np. obecność licznych
przekrwień. Dużą rolę upatruje się w systemach
(lub urządzeniach) umożliwiających takie szacowanie już na etapie uboju.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii do
szacowania przydatności surowca na wczesnym
etapie produkcji jest bardzo istotne z punktu
widzenia polityki handlowej i marketingowej zakładu. Szacuje się także, że niewłaściwie przeprowadzony rozbiór tuszy może generować spore
straty dla zakładu mięsnego.
Pojęcie rozbioru oznacza w praktyce przemysłowej podział tuszy, półtuszy lub ćwierćtuszy, w zależności, którego gatunku zwierzęcia
dotyczy ten proces, na elementy o określonej
wartości handlowej lub mniejsze tkanki. W ułatwieniu przeprowadzenia rozbioru znaczenie ma
wykorzystanie znajomości budowy anatomicznej zwierząt rzeźnych, gdyż taki zgodny podział
zapewnia znaczną łatwość oddzielenia tkanek
lub większych elementów, bez konieczności przeprowadzenia cięć, niezgodnych ze strukturą danych mięśni lub partii tuszy. Ponadto określenie
technologiczne – elementy, z definicji wskazuje
na miesień lub grupę mięsni poddanych wykrawaniu z części anatomicznej a więc zgodnie z ich
ukształtowaniem. Elementy poddaje się obróbce
stosownej dla danego wyrobu, tj. m.in. oczyszcza
z nadmiarowego tłuszczu, skóruje itp. W wyniku obróbki elementów pozostają kawałki mięsa
(lub innych tkanek) o niewielkich rozmiarach. Te
kawałki, zdefiniowane, jako mięso drobne, mogą
być wykorzystane do dalszej produkcji wyrobów
lub przetworów. Należy wskazać, że stanowią one

podstawowy surowiec do produkcji wyrobów, np.
kiełbas (średnio i drobno rozdrobnionych), konserw i innego asortymentu wędlin. W przypadku
tusz wołowych (także wieprzowych, ale zostanie to
opisane w następnym artykule) wyróżnia się mięso
drobne, które można podzielić na cztery klasy
jakościowe, zróżnicowane pewnymi standardami.
Ma to szczególne znaczenie dla technologów,
przy opracowaniu lub przygotowaniu receptur dla
wyrobów, w których zwykle wykorzystywany jest
ten podział. Powszechnie wiadomo, że mięso klasy
I charakteryzuje się brakiem tłuszczu zewnętrznego, niedopuszczalne są przekrwienia, ścięgnistość oraz zawartość gruczołów, ale zawartość
tłuszczu śródmięśniowego, oznaczonego analitycznie, może być na poziomie 7%. Kolejne klasy
jakościowe charakteryzują się przede wszystkim
dopuszczalnością wzrostu zawartości tłuszczu,
do 2 cm – klasa 2, do 10 klasa 3 oraz nie dotyczy w klasie 4 oraz wystąpieniem ścięgnistości.
Każda klasa mięsa drobnego ma określone swoje
właściwości i te, jako takie powinny być wykorzystane w dalszym przetwórstwie. W przypadku
wołowiny ten podział ma nieco mniejsze znaczenie
praktyczne, w porównaniu np. do wieprzowiny,
ze względu na specyfikę krajowej produkcji tego
rodzaju mięsa, która w zdecydowanej większości
skierowana jest na eksport a nie na przetwórstwo
mięsa drobnego.
Specjalną kategorią, która powstaje w wyniku maksymalnego odzyskania surowca z tkanek mięśniowych przylegających do kości jest
tzw. mięso oddzielone mechanicznie (MOM).
Nie jest to wizualnie mięso, takie jak wszelkie
inne elementy, powstałe w wyniku rozbioru, dlatego też zgodnie z unijnym ustawodawstwem
MOM nie jest z definicji uznawany (do celów np.
znakowania) jako produkt mięsny. Określone to

zostało w Dyrektywie Komisji Europejskiej z dnia
28.11.20011. o sygnaturze 2001/101/WE. MOM
określany jest jako produkt otrzymany powstały
z oddzielenia mechanicznego tkanek przyległych
do kości, co w rezultacie doprowadziło do zmian
strukturalnych włókien mięśniowych. Jest także
zapisane, że ten produkt nie może być użyty do
przygotowania mięsa mielonego. Również jego
wytwarzanie jest ściśle określone. MOM nie może
być produkowany z łap, skóry szyi i głowy (drób)
oraz kości głowy, kończyn poniżej stawów, kości
długich, tj.: udowych, piszczelowych, strzałkowych, w przypadku innych zwierząt. Podkreśla
to zasadność, o której już wspominano, wykorzystania całości tuszy i minimalizowania odpadów,
przeznaczonych do utylizacji a nie do handlowego
wykorzystania.
Zwyczajowo w przemyśle mięsnym można
wyróżnić cztery rodzaje rozbioru, tj.:
• rozbiór na części zasadnicze (elementy),
• rozbiór częściowy,
• rozbiór uzupełniający,
• rozbiór przemysłowy.
Dodatkowo wyróżnia się, a będzie to nieco
szerzej opisane w drugiej części artykułu, rozbiór o znaczeniu ściśle naukowym, tj. dysekcję
tusz, która jest procesem najdokładniejszym
w ocenie zawartości mięsa w tuszy (dotyczy tusz
wieprzowych), gdyż polega na mechanicznym
podziale tuszy na elementy i następnie dokładnym wykrojeniu z nich poszczególnych tkanek, tj.
oddzieleniu mięsa, tłuszczu, kości i skóry.
Ścisłej rejestracji podlegają warunki, jakie
panują w pomieszczeniu, w którym dokonywany
jest rozbiór tusz zwierząt pochodzących z uboju. Temperatura w takim miejscu nie powinna
przekraczać 12°C, ponadto mięso skierowane

Zdefiniuj ponownie swój zysk

Trymery quantum flex pasują do wszystkich instalacji firmy
Bettcher dlatego nie musisz wymieniać pracujących obecnie
silników. Dużo szybsze ostrze zapewnia lepszy uzysk oraz
znacząco poprawia wygląd produktu.
Bardziej efektywne zużycie energii, oszczędzasz nawet do
60 %. Wyjątkowo szybka zmiana obudowy ostrza, dzięki
zastosowaniu mechanizmu krzywkowego - pozwala na
szybszą i łatwiejszą wymianę ostrza. Rozwiązanie takie
zapewnia dłuższą żywotność ostrza, obudowy i zębatki.
Powodzenie w Twoim biznesie zapewnia
Bettcher – lider w świecie trymerów.

Dowiedz się więcej na www.bettcher.com

Proszę zadzwoń do nas i umów się na
darmowe próby: +48 61 8800 181.
Pomożemy Ci również obliczyć
zyskowność inwestycji.
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do rozbioru również powinno być wychłodzone,
aczkolwiek dopuszczony jest ten proces dla mięsa
ciepłego, jeżeli tusze zostały w odpowiedni sposób, w pozycji wiszącej, przetransportowane do
hali rozbiorowej.
W wyniku rozbioru tuszy pozyskuje się także
dodatkowe surowce do produkcji, np. tłuszcz.
Technologicznie należy podzielić uzyskany tłuszcz
na twardy i miękki, o innej, niższej temperaturze
topnienia. W przypadku tusz wołowych tłuszczem
twardym jest łój. Z danych literaturowych wynika,
że zawiera on zwykle więcej nasyconych kwasów
tłuszczowych, w porównaniu z pozostałymi rodzajami tłuszczu. Aczkolwiek zawartość i profil
kwasów tłuszczowych jest zależny od gatunku
zwierzęcia oraz od wielu innych czynników przyżyciowych, tj. np. rasy, sposobu karmienia, składu
paszy itp. Podaje się, że tłuszcz wołowy zawiera
ok. 47% kwasów nasyconych, 42% jednonienasyconych oraz ok. 5% wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych. Jak wynika z danych WHO, korzystny jest większy stosunek zawartości kwasów wielonienasyconych do nasyconych, stąd tak wiele
jest podejmowanych działań i badań naukowych
w kierunku modyfikacji i poprawy tej zależności.
Także skład kwasów ma znaczący wpływ na przydatność technologiczną tłuszczu, poprzez np.
niekorzystne, szybsze utlenianie tkanki.
Jak już wspomniano, rozbiór decyduje
o wartości handlowej tusz ubitego zwierzęcia
ale należy też wspomnieć o pewnym aspekcie
praktycznym, tj. umożliwieniu lub ułatwieniu
transportu tusz z zakładu ubojowego do odbiorcy
surowca. By to umożliwić tusze dużych zwierząt
(wołowe) dzieli się na ćwierćtusze. Taki podział
ma też uzasadnienie ze względu na łatwiejsze
wychładzanie.
REKLAMA

Ważnym aspektem jest fakt, ze linie cięcia
tusz na elementy zasadnicze (lub inne, w zależności od kierunku i specyfiki produkcji) są bardzo
umowne i zależne od danego kraju a czasami
nawet od mniejszych regionów geograficznych.
O ile zwykle stosuje się ułatwienia w postaci prowadzenia linii podziału wzdłuż układu kostnego,
zgodnie z anatomią, to konsekwencją stosowania
różnych sposobów rozbioru tuszy jest inny wygląd
(struktura) elementu. Ilość elementów powstałych
w wyniku rozboju tuszy może być zatem inna.
Z przeglądu systemów rozbiorowych tusz wołowych w innych państwach wydaje się, że system
amerykański jest najmniej skomplikowany a przez
to mniej pracochłonny. Wyróżnia się w nim jedynie
osiem elementów podziałowych tuszy wołowej,
w porównaniu w niemieckim i hiszpańskim 11
a w polskim systemie trzynaście. Nie ilość elementów powstałych w wyniku rozbioru tuszy wołowej
jest istotna a raczej ich wygląd, gdyż różny sposób rozbioru, inny sposób przeprowadzenia cięć,

W celu porównawczym, jak zróżnicowane
jest nazewnictwo elementów tuszy wołowej i jak
wiele jest różnych sposobów podziału tuszy, nawet
w obrębie jednego państwa, można posłużyć się
popularną wyszukiwarką internetową.
W Polsce, w przypadku tusz wołowych zwykle stosowany jest podział na ćwierćtusze, które
są przedmiotem dalszego obrotu handlowego.
Część tuszy, np. w postaci tzw. pistoletu, obejmującego udziec, rostbef oraz część antrykotu,
jest przeznaczana do eksportu lub poddawana
dojrzewaniu, gdy przeznaczona jest na mięso
kulinarne. Pozostała ćwierćtusza przednia może
również być skierowana na eksport lub też poddana rozbiorowi uzupełniającemu, na elementy,
z których następnie wykrawa się mięso drobne.
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne rozbioru tusz zwierząt rzeźnych, ze
szczególnym uwzględnieniem tusz wołowych.
Zrezygnowano z przedstawiania sposobów podziału, ze względu na dużą ich ilość i zróżnico-

może wpływać na bezpośredni handel pomiędzy
państwami, konieczność dostosowania systemu
do tego, jaki jest w danym państwie a także pośrednio na np. tłumaczenie nazw elementów do
celów legislacyjnych. Stąd należy podkreślić, że
nawet w obrębie jednego państwa sposób rozbioru tusz może się różnić. Często też występują
nazwy umowne elementów, charakterystyczne
i używane tylko wyłącznie dla danego gatunku
zwierząt rzeźnych. Każdy element ma też inne
przeznaczenie kulinarne, typowe dla tradycji
przyrządzania potraw danego kraju, stąd też
inny sposób pozyskania z tuszy. Prowadzone są
prace, by system nazewnictwa ujednolić, nie jest
to jednak zadanie proste i z pewnością będzie
wymagało wiele wysiłku.

wanie a także powszechnie znane i dostępne
linii cięcia na elementy. Wskazano jednak na
podstawowe aspekty rozbioru tusz zwierząt, tj.
na znaczenie handlowe uzyskanego produktu
(elementu, mięsa drobnego lub innych), kierunek ich przeznaczenia a także na zróżnicowanie
sposobów podziału tuszy w zależności od kraju,
co może przyczyniać się do pewnych trudności
w komunikacji handlowej. Wydaje się, że ujednolicenie nazewnictwa jest trudne do przeprowadzenia ale kluczowa jest znajomość specyfiki
produkcji w danym kraju, do którego skierowany
jest eksport surowca.
dr Piotr Janiszewski
wykaz literatury dostępny u autora.
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Aminy biogenne i heterocykliczne
w wyrobach mięsnych
Mięso i wyroby mięsne jako żywność o dużej zawartości białka przy udziale pewnych czynników mogą stać się źródłem
szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych. Najbardziej groźnymi wśród tych niepożądanych substancji są związki
mutagenne (czynniki zdolne do uszkodzenia DNA) i kancerogenne (czynniki przyczyniające się do rozwoju choroby
nowotworowej). Zagrożeniem dla jakości zdrowotnej wyrobów mięsnych jest często technologia ich wytwarzania, która
może w pewnych uwarunkowaniach prowadzić do powstawania w wyrobach wspomnianych związków chemicznych, których
spożycie powoduje szkodliwe oddziaływanie na zdrowie człowieka.
Do szkodliwych substancji występujących
w wyrobach mięsnych należą przede wszystkim heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA),
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA), N-nitrozoaminy, niektóre produkty reakcji Maillarda oraz aminy biogenne. Z wymienionych substancji najbardziej mutagennymi
i najprawdopodobniej kancerogennymi związkami powstającymi i występującymi w wyrobach
mięsnych są heterocykliczne aminy aromatyczne
(Heterocyclic aromatic amines). Zagrożeniem
zdrowotnym występującym ze strony wyrobów
mięsnych są również biogenne aminy (Biogenic
amines), które mogą w określonych warunkach
wykazywać działanie toksyczne, a niektóre z
nich będąc prekursorami kancerogennych
N-nitrozwiązków, nawet rakotwórcze.

Aminy biogenne
Aminy biogenne należą do aktywnych biologicznie zasad organicznych występujących w organizmach ubijanych zwierząt, skąd trafiają do
mięsa i jego przetworów. Związki te powstają w wyniku dekarboksylacji aminokwasów lub aminacji
i transaminacji ketonów oraz aldehydów. Procesy
te zachodzą w wyniku aktywności endogennych
enzymów zawartych naturalnie w mięsie, które
REKLAMA

prowadzą do mikrobiologicznej dekarboksylacji
aminokwasów. Z jednej strony aminy biogenne są
niezbędne dla utrzymania żywotności komórek,
ale z drugiej mogą jednak wykazywać działanie
szkodliwe, szczególnie przy nadmiernym wzroście
poziomu stężenia.
Mimo, że aminy biogenne mogą znajdować się
w każdej grupie produktów zawierających białko,
najczęściej spotykane są jednak w mięsie surowym
i mięsnych wyrobach fermentowanych. Do czynników sprzyjających ich powstawaniu należą: temperatura, wartość pH, dostępność substratów, zawartość
soli i cukru. Źródłem amin biogennych jest nieświeże
mięso a wytwarzać je mogą przede wszystkim bakterie, których wzrostowi sprzyja duża zawartość
wolnych aminokwasów i białka. Najważniejszymi
aminami biogennymi występującymi w wyrobach
mięsnych są z grupy amin o strukturze alifatycznej:
kadaweryna, spermina, spermidyna, putrescyna,
z grupy amin o budowie aromatycznej: tyramina,
β-fenyloetyloamina oraz histamina należąca do
grupy amin występujących w postaci cząsteczek
heterocyklicznych. Czynnikiem determinującym powstawanie amin biogennych jest obecność prekursorów, do których należą wspomniane już wolne aminokwasy oraz mikroorganizmy wykazujące zdolność
biosyntezy enzymów katalizujących dekarboksylację

aminokwasów. Tworzenie amin zależy więc od istnienia warunków sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów i biosyntezie dekarboksylaz. W wyniku licznych
badań dowiedziono również, że zaawansowane
procesy proteolityczne i obecność bakterii charakteryzujących się wysoką aktywnością w zakresie
wytwarzania enzymów proteolitycznych są istotnymi
czynnikami zwiększającymi ryzyko powstawania
amin biogennych. Zdolność do dekarboksylacji
aminokwasów wykazuje wiele gatunków bakterii,
które reprezentują następujące rodzaje: Bacillus,
Clostridium, Citrobacter, Escherichia, Klebsiella,
Listeria, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas,
Shigella, Shewanella, Salmonella. Podobne właściwości wykazują również niektóre bakterie kwasu
mlekowego z rodzaju Lactobacillus, Leuconostoc,
Pediococcus, Enterococcus i Streptococcus. Jak wynika z powyższego zestawienia niektóre mikroorganizmy wytwarzające dekarboksylazy aminokwasów
mogą stanowić mikroflorę wyrobów mięsnych lub
mogą przenikać do nich jako zanieczyszczenie biologiczne, względnie zostać celowo wprowadzone
jako kultury startowe.

Aminy biogenne w surowym mięsie
Mięso surowe stanowi doskonałe środowisko do wzrostu i rozwoju wielu bakterii, które
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mogą wytwarzać aminy biogenne. Podczas przechowywania mięsa szczególnie wzrasta w nim
poziom histaminy, kadaweryny, putrescyny i tyraminy. Obecność i wzrost stężenia tych amin
w mięsie może świadczyć o nieprzestrzeganiu
warunków higienicznych podczas jego pozyskiwania i przetwarzania, co w konsekwencji
prowadzi do występowaniu nadmiernej ilości
drobnoustrojów wpływających na tworzenie się
biogennych amin.
Liczne badania potwierdziły, że dobrym
wskaźnikiem oceny stopnia zepsucia każdego
gatunku mięsa jest wysoka zawartość kadaweryny, natomiast poziom tyraminy jest wskaźnikiem służącym do oceny jakości mięsa wołowego
i wieprzowego. Suma zawartości histaminy,
kadaweryny, putrescyny i tyraminy, określana
jako indeks BAI (Biogenic Amines Index), jest
uproszczonym wskaźnikiem charakteryzującym
świeżość mięsa i jego przydatność do spożycia.
Dla świeżego mięsa wskaźnik BAI nie powinien
przekraczać poziomu 5 mg/kg. Wartość indeksu
pomiędzy 20 a 50 mg/kg świadczy o niskiej
jakości mięsa, a wartość powyżej 50 mg/kg już
o jego zepsuciu. Świeża wieprzowina zawiera
dużo sperminy i spermidyny a zarazem znajduje
się w niej niski poziom sumy zawartości amin
tworzących indeks BAI. Występujący często wysoki poziom kadaweryny w wołowinie tłumaczyć
można skażeniem tego mięsa bakteriami z rodziny Enterobacteriaceae.
Wykorzystując indeks BAI do oceny jakości
mikrobiologicznej mięsa świeżego należy zawsze
uwzględnić fakt, że nie wszystkie drobnoustroje
stanowiące mikroflorę mięsa wykazują zdolność do dekarboksylacji wolnych aminokwasów.
W praktyce niska zawartość amin biogennych
nie zawsze jest więc równoznaczna z dobrą
jakością mikrobiologiczną mięsa.
Dynamikę tworzenia się amin biogennych
w mięsie determinuje temperatura. W praktyce im jest ona wyższa tym więcej powstaje
biogennych amin. Do wzrostu kadaweryny i to
niezależnie od gatunkowego pochodzenia mięsa
prowadzi także jego składowanie chłodnicze.
Natomiast zamrażanie (temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C) nie zmienia w mięsie
zawartości amin biogennych. W mięsie pakowanym i to niezależnie od zastosowanego systemu
(pakowanie próżniowe, pakowanie MAP) obserwuje się w miarę upływu czasu przechowywania
wzrost zawartości tyraminy i ß-fenyloetyloaminy.

Aminy biogenne w wędlinach
surowych dojrzewających
Duża zawartość białka i wolnych aminokwasów, czas trwania i specyfika procesu produkcyjnego decydują o tym, że wędliny surowe
dojrzewające zaliczane są do wyrobów mięsnych

o wysokim ryzyku występowania w nich amin
biogennych. W czasie początkowej fazy dojrzewania (pierwsze 2 dni) wędlin surowych bardzo
szybki jest w nich naturalny wzrost histaminy,
której poziom przewyższa znacznie ilość tego
związku w surowym mięsie. Występowanie amin
biogennych w wyrobach fermentowanych może
być już zapoczątkowane przez użycie skażonego
mikrobiologicznie surowca, względnie jako rezultat przebiegu naturalnego procesu fermentacji.
Czynniki te powodują, że wszystkie wędliny surowe dojrzewające charakteryzują się dużą zmiennością jakościową i ilościową występujących
w nich amin biogennych. Najbardziej wpływa
na to długość czasu trwania dojrzewania, zmienność i różnica w aktywności dekarboksylacyjnej
naturalnej mikroflory oraz różnorodności użytych
dodatków technologicznych. Zawartość amin
biogennych w wyrobach surowych jest także
zmienna ze względu na różne profile mikrobiologiczne tych wyrobów. Liczne badania wykazały,
że najwyższą koncentrację w tych wyrobach osiąga tyramina (ponad 600 mg/kg) oraz putrescyna
(do 450 mg/kg). Niektóre z długo dojrzewających kiełbas charakteryzują się również znaczną
zawartością kadaweryny (do 600 mg/kg) oraz
niebezpiecznym dla zdrowia poziomem histaminy
(ok. 300 mg/kg). Wysoka zawartość kadaweryny
jest jednak często rezultatem użycia do produkcji
surowca charakteryzującego się dużą liczbą
bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.
W związku z faktem, że powstawanie amin
biogennych jest uzależnione od wartości pH,
należy stwierdzić, że tworzeniu się biogennych
amin sprzyja określona kwasowość środowiska.
Aktywność dekarboksylaz aminokwasów jest
największa w niskiej wartości pH, tj. pH=4,05,5. Powstawaniu amin biogennych zapobiega
jednak szybki i głęboki spadek wartości pH, ale
dokonujący się głównie wskutek zastosowania zakwaszających kultur startowych, które nie wytwarzają enzymów dekarboksylujących. W praktyce
produkcyjnej kultury startowe powinny więc zdecydowanie dominować nad rozwojem mikroflory
a szczególnie nad wzrostem drobnoustrojów
z rodziny Enterobacteriaceae. Uwarunkowania
takie eliminują w konsekwencji występowanie
spontanicznej fermentacji zachodzącej samoistnie pod wpływem naturalnie obecnej w mięsie
mikroflory bakteryjnej.
Jako zakwaszające kultury startowe najbardziej przydatne są szczepy Lactobacillus sakei,
Lactobacillus casei oraz Lactobacillus plantarum.
Bakterie Lactobacillus plantarum i Lactobacillus
casei wykazują aktywność oksydaz aminowych,
co przyczynia się do redukcji zawartości amin
biogennych w wyrobach. Bakterie Lactobacillus
casei wykazują ponadto działanie antagonistyczne w stosunku do niektórych bakterii patogen-
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nych, w tym w stosunku do Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes,
Enterococcus faecalis oraz szczepów z rodzaju
Pseudomonas i Salmonella. Będące probiotycznymi kulturami startowymi szczepy bakteryjne
Lactobacillus plantarum i Lactobacillus casei
powodują, że w wędlinach surowych dojrzewających produkowanych z ich udziałem nie dochodzi
do przekroczenia toksycznych limitów amin biogennych a ponadto drobnoustroje te wykazują
zdolność inaktywacji niektórych patogenów.
Czynnikami wpływającymi na zawartość
amin biogennych w wędlinach surowych dojrzewających są również:
• potencjał oksydoredukcyjny, którego obniżenie stymuluje tworzenie się histaminy,
• średnica batonów, tj. zwiększająca się bardziej sprzyja wzrostowi tyraminy i putrescyny, co jest wynikiem nierównomiernego
stężenia soli w batonie i różnej występującej miejscowo wartości aw,
• obecność substancji chemicznych np. inhibitujący wpływ NaCl, pożywka węglowodanowa dla kultur startowych.

Heterocykliczne aromatyczne
Wyroby mięsne, jako żywność o wysokiej zawartości białka, mogą być źródłem szkodliwych
dla zdrowia człowieka heterocyklicznych amin
aromatycznych (HCA), które tworzą się przede
REKLAMA

wszystkim w wysokiej temperaturze. Związki te
są produktami pirolizy aminokwasów i białek a
ich bezpośrednimi prekursorami są: fenyloalanina, treonina, alanina, kreatyna, kreatynina
i cukry. Kancerogenne związki, określane jako
HCA zaczynają tworzyć się po przekroczeniu
temperatury 100°C i to w czasie działania takiego środowiska przez okres wynoszący tylko
5-10 minut.
Najwięcej amin z grupy HCA powstaje szczególnie podczas smażenia, grillowania i pieczenia
tzw. mięsa czerwonego (wołowina, wieprzowina).
Na poziom HCA wpływają również dodatkowe
czynniki, w tym takie jak: obecność katalizatorów
i inhibitorów reakcji tworzenia się amin aromatycznych HCA, zawartość tłuszczu, obecność
przeciwutleniaczy, aktywność wody i wartość pH.
Jednoznacznie hamująco na syntezę heterocyklicznych amin wpływają następujące substancje:
flawonoidy (np. należąca do flawonów luteolina
oraz kwercetyna z grupy flawonoli), witaminy E

nej temperatury zwiększa ryzyko powstawania
większej ilości związków z grupy HCA.
Potwierdzają to liczne badania, które
pozwalają wnioskować, że po standardowo
przeprowadzanych obróbkach termicznych stężenie heterocyklicznych amin aromatycznych
w wyprodukowanych wyrobach nie przekracza
bezpiecznego poziomu, tj. 100 ng/g. Zawartość
substancji z grupy HCA może się dopiero zwiększać wraz ze wzrostem temperatury obróbki, co
następuje szczególnie po przekroczeniu temperatury 100°C. Z tego względu należy zwrócić
szczególną uwagę na procesy smażenia, pieczenia i grillowania, które powinno się prowadzić
w pełni kontrolowanych warunkach i na poziomie
temperaturowym i czasowym niezbędnym tylko
do uzyskania wymaganego efektu jakościowego.
Dotyczy to również procesu obróbki sterylizacyjnej konserw, która powinna przebiegać tylko do
momentu uzyskania wymaganej minimalnej wartości sterylizacyjnej (F0) ustawionej na poziomie

i C, katechiny i kwas kawowy. Powszechnie stosowane obróbki termiczne w procesach wytwarzania większości wyrobów mięsnych nie stanowią
więc większego zagrożenia dla powstawania
amin z grupy HCA. Procesy przebiegają bowiem
w temperaturach nie przekraczających 100°C, co
powoduje, że stężenie heterocyklicznych amin nie
przekracza w obrobionych termicznie wyrobach
limitu detekcji. Dopiero przekroczenie tej granicz-

gwarantującym osiągnięcie jałowości handlowej
tego typu wyrobów.
dr inż. Jerzy Wajdzik
Literatura dostępna w redakcji
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Belgijskie Mięso - Round Table on-line
W dniu 27 sierpnia br. odbyła się 15 - wyjątkowa edycja Round Table Belgijskiego Mięsa – spotkanie zorganizowane zostało
w wersji online. Jego tematem była odporność oraz wpływ koronawirusa na światowe rynki i zachowania konsumentów.
Goście: Rupert Claxon (Gira) oraz Kris Michels (Doradca ds. marketingu, VLAM) podzielili się swoimi spostrzeżeniami na ten
temat oraz omówili zmieniające się trendy. Podczas spotkania odbyła się także debata, podczas której na pytania uczestników
odpowiadali przedstawiciele dwóch kluczowych belgijskich eksporterów mięsa: Luc De Lille z DANIS PORK MASTERS oraz
Mr. Jos Claeys (CEO) i Manuel Goderis (Manager ds. Produktu) z Belgian Pork Group. Nie zabrakło też loterii fantowej.

Round Table 27/08/20

www.belgianporkgroup.com

Mr. Jos Claeys (Belgian Pork Group)

Luc De Lille (DANIS PORK MASTERS)

Manuel Goderis (Belgian Pork Group)

Jeśli chodzi o kompetencje, belgijscy dostawcy mięsa są w
czołówce. Oferują skrojony na miarę serwis, dostosowany do
Państwa życzeń i ukierunkowany na maksymalną efektywność.
Ponadto mięso jest dostarczane niemalże natychmiast - tak,
jak można tego oczekiwać od dobrego partnera w biznesie.

Belgijscy dostawcy mięsa.
Niezawodny wybór.

Mięso wołowe

Mięso wieprzowe

bmopolska@vlam.be
www.belgijskiemieso.pl
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Procedury systemu PROCEDURY
jakości
w zakładzie
mięsnym
SYSTEMU
JAKOŚCI W ZAKŁADZIE
MIĘSNYM – PROCEDURY AUDYTU
ZASADY AUDYTOWANIA
dr inż. Katarzyna Godlewska
- procedury audytu wewnętrznego
- zasady audytowania

Od kilku numerów Rzeźnika Polskiego są przybliżane zagadnienia związane
Od kilku numerów „Rzeźnika polskiego” są przybliżane
zagadnienia
procesem
audytu wewnętrznego.
Pomimo,
wewnętrznego.
Pozwiązane
mimo,z iż
omawianie
dotyczy głównie
kwestii związanych
iż omawianie dotyczy głównie kwestii związanych
z bezpieczeństwem
żywności,
te są
i można
je odnieść rodzaju audytó
żywności,
zasady te są
ogólnezasady
i można
jeogólne
odnieść
do wszelkiego
do wszelkiego rodzaju audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych. W niniejszym numerze artykuł dotyczyć będzie zasad
zewnętrznych. W niniejszym numerze artykuł dotyczyć będzie zasad audytowan
audytowania.

Niezależny zespół audytorów
Przygotowanie audytu
Cel i zadania audytowe
Zawiadomienie o audycie, umówienie audytu
Realizacja zadania audytowego
Przygotowanie raportu z audytu

Omówienie niezgodności, pokazanie raportu z audytu
Realizacja działań naprawczych i korygujących

Zakończenie działań
Przekazanie raportu do najwyższego kierownictwa
Rys.1 Podstawowe zasady audytowania. Opracowanie własne.

Rys.1 Podstawowe zasady audytowania. Opracowanie własne.
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w
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Kolejna zasadą
jest powiadomienie
o audycie. Jeden lub
łanie i skuteczstawia dowody
nie powodującym
zarządzania
ność
funkcjonująpotwierdzające)
zagrożeń lub
negasię do szefa obszaru/procesu i wspólnie
ustalają
termin przeprowadzenia audytu
cego systemu
tywnych skutków
być zbyt odległy, ale w miarę możliwości należy uwzględnić życzenia audytowan
dla organizacji
dniem mniejszych zamówień lub wcześniej planowanymi nieobecnościam
wcześniej czasie audyt powinien być realizowany. Realizacji zadania audytoweg
Rys. 2. Wyniki audytu. Opracowanie własne.
oddzielny artykuł, więc w niniejszym, to zagadnienie zostanie pominięte. Na
audytorzy powinni spotkań się z właścicielem procesu/obszaru i omówić
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Podstawową zasadą audytowania jest
zespół audytorów. Lepiej żeby audyt prowadziła więcej niż jedna osoba, gdyż wtedy jest
łatwiej i obiektywniej. Poza tym jedna osoba
może nie dostrzec wszystkich ważnych aspektów. Audytorzy powinni być bezstronni, tzn. nie
powinni audytować swojej pracy. W kategorie
bezstronności wchodzi również kwesta innych
powiazań rodzinnych czy towarzyskich – powiazań pozytywnych i negatywnych, gdyż oba
te aspekty mogą wpływać na wyniki audytu.
Pozostałe zasady pokazano na rysunku 1.
Przygotowanie audytu służy temu, by
audytorzy „odświeżyli” sobie wiedzę odnośnie
procedur dotyczących procesu lub obszaru i na
tej podstawie by określili szczegółowo zadania
audytowania. Cel zazwyczaj wskazuje pełnomocnik w zakładzie, a audytorzy dobierają sami
zadania audytowe na podstawie wyników wcześniejszych audytów, procedur i doświadczenia
własnego, a także orientacji w procesach w zakładzie. Kolejna zasadą jest powiadomienie o
audycie. Jeden lub obu audytorów udaje się do
szefa obszaru/procesu i wspólnie ustalają termin
przeprowadzenia audytu. Termin nie powinien
być zbyt odległy, ale w miarę możliwości należy
uwzględnić życzenia audytowanego – związane
np. z dniem mniejszych zamówień lub wcześniej
planowanymi nieobecnościami. W zaplanowanym wcześniej czasie audyt powinien być realizowany. Realizacji zadania audytowego poświęcony będzie oddzielny artykuł, więc w niniejszym, to
zagadnienie zostanie pominięte. Na zakończenie
audytu audytorzy powinni spotkań się z właścicielem procesu/obszaru i omówić przebieg
audytu z zaznaczeniem zgodności, niezgodności,
potencjału do doskonalenia i spostrzeżeń. Wyniki
z audytu pokazano na rysunku 2.
Po wstępnym podsumowaniu audytu właściciel obszaru zaczyna usuwać stwierdzone
niezgodności, a audytorzy przygotowują raport
z audytu. Wstępny raport znów przedstawia się
właścicielowi obszaru/procesu oraz przekazuje
się karty niezgodności do udokumentowania
wprowadzenia działań naprawczych. Po zakoń-

Podstawową zasadą audytowania jest zespól auditorów. Lepiej żeby audyt prow
osoba, gdyż wtedy jest łatwiej i obiektywniej. Poza tym jedna osoba może nie
czeniu działań naprawczych informacja o tym ds. HACCP. Zamknięty raport z audytu należy
Audytorzy
powinni być
bezstronni,
tzn. nie
powinnaważnych
być zawartaaspektów.
w końcowej wersji
raportu zarchiwizować,
by móc
dokonać przeglądu
na powinni audyto
kategorie
bezstronności
wchodzi
również
kwesta
innych
powiazań
rodzinnyc
z audytu. I taki skończony raport przedkłada się koniec okresu rozliczeniowego (roku, kwartału).
do najwyższego
kierownictwa
– osobiście,
maCelem audytu
jest poszukiwanie
powiazań
pozytywnych
i negatywnych,
gdyż oba
te aspektysłabych
mogą wpływać na wy
ilem lub przy omówieniu na spotkaniu zespołu punktów prowadzących do powstania niezgodzasady pokazano na rysunku 1.
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ności co później posłużyć może do doskonalenia
systemu. Raport z audytu ma pokierować organizację tak, aby zapobiegać niezgodnościom
i wadom powstającym w czasie procesu produkcyjnego. Powyższe cechy odróżniają audyt
od kontroli. Należy także podkreślić, że celem
audytu nie jest poszukiwanie winnych osób, lecz
ocena, czy procedury są wdrożone, przestrzegane i doskonalone.
Inne zasady prowadzenia audytów to niezależność od procesów bieżących, co przejawia

postępowanie
etyczne

się tym, że audyt powinien być podległy najwyższemu kierownictwu, a nie kierownikowi jakiegoś
działu. Chodzi o to, że pełnomocnik odpowiadający za audyty nie powinien podlegać pod
dyrektora działu tylko bezpośrednio pod członka
zarządu. Audyty powinny być obiektywne, tzn.
nie zaangażowane w bieżącą działalność operacyjną. Kolejną cechą audytów jest to, że powinny
przysparzać wartości – czyli być ukierunkowane
na wzrost efektywności działania i przyczyniać
się do upraszczania i zwiększania skuteczności

• podstawa profesjonalizmu
• bez „podpuszczania”

rzetelna prezentacja

• obowiązek przedstawienia spraw dokładnie
i zgodnie z prawdą

należyta staranność
zawodowa

• pracowitość i rozsądek w auditowaniu

niezależność

• podstawa bezstronności i obiektywności
wniosków z auditu

dowód

• podstawa bezstronności i obiektywności
wniosków z auditu

procesów. Audyty powinny być traktowane jako
zaufane doradztwo dla najwyższego kierownictwa i powinny służyć identyfikacji ryzyk dla
różnych elementów i aspektów prowadzonej
działalności. W wyniku audytu powinny zostać
przekazane użyteczne informacje o szansach
i słabościach wraz z rekomendacją działań zaradczych. Kolejne zasady audytowania pokazano
na rysunku 3.
Postępowanie etyczne odnosi się do audytowania zgodnego z zasadami, bez podpuszczania
i wykorzystywania audytowanego. Audytor nie
powinien stosować gier, w celu uzyskania dowodów z audytu, gdyż takie zachowanie powoduje
strach u audytowanych i czują się oni wykorzystywani, a przez to spada zaufanie pracowników do całego procesu audytu. Niezgodności
muszą mieć dowód na istnienie niezgodności.
Żeby można było wskazać niezgodności musi
istnieć kryterium – np. wymaganie prawne, zapis
w procedurze, musi też być dowód na niespełnienie wymagania. Nie ma kryterium albo nie
ma dowodu – nie ma niezgodności.
Wszystkie powyżej opisane działania powinny znaleźć się w procedurze prowadzenia
badań i okresowo powinny podlegać audytowi/
weryfikacji.
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