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M
leko jest bardzo ważnym produktem. Nie 
tylko w Niemczech, również w pozostałej 
części Europy gospodarka mleczna jest 
numerem 1. Ma to związek z tym, że na 
naszym kontynencie przemysł mleczarski 
stał się sektorem gospodarki krajowej i 

żywnościowej, który generuje największe obroty. 
Branża mleczarska tworzy miejsca pracy i powodu-

je rozwój obszarów wiejskich. Całkowita produkcja we 
wszystkich 28 państwach UE wynosi ponad 150 milionów 
ton rocznie. Największymi producentami są Niemcy, 
Francja, Wielka Brytania, Holandia, Włochy i Polska, gdzie 
wytwarzane jest 70 procent całej produkcji UE.

Co ciekawe, przemysł mleczarski osiąga całkiem wysoki 
obrót przy stosunkowo niewielkiej liczbie pracowników.

Branże takie jak np. branża tekstylna potrzebują do 
trzech razy więcej pracowników, by osiągnąć podobny 
obrót. Te liczby z jednej strony odzwierciedlają dużą 
materialną wartość surowca jakim jest mleko i produkty 
mleczne. Z drugiej strony jednak stoi za nimi również 
wysoki stopień technicyzacji. Właśnie dlatego automaty-
zacja odgrywa tu istotną rolę.

SCHULZ Systemtechnik od wielu lat zajmuje się 
automatycznym sterowaniem przemysłowych procesów 
produkcyjnych - w różnych branżach. Zaczynając od 
systemów kierowania produkcją przez technikę sterowania 
aż do okablowania, przedsiębiorstwo oferuje wszystko 
w celu zapewnienia optymalnego przebiegu pracy. „Dla 
przemysłu mleczarskiego pracujemy od około dziesięciu 
lat" mówi Leszek Janecki, dyrektor filii SCHULZ Infoprod 
w Polsce.

„W tym czasie zrealizowaliśmy projekty rozmaitych 
rozmiarów - od małej mleczarni w pobliżu siedziby zakła-
dyu do międzynarodowych dużych zakładów z wieloma 
siedzibami i różnymi rodzajami produktów."

Aktualnym przykładem jest nowy zakład produkcyjny-
ArNoCo w Nordhackstedt w Szlezwiku-Holsztynie. Zakład 

ten stanowi wspólne przedsięwzięcie szwedzko-duńskiego 
przedsiębiorstwa mleczarskiego Arla Foods i największej 
niemieckiej mleczarni, Deuchtes Milchkontor (DMK). 
ArNoCo przetwarza serwatkę powstałą podczas produkcji 
sera w DMK na koncentrat białka serwatki dla piekarni, 
producentów artykułów spożywczych i mleczarni. Głównym 
produkten jest jest tam jednak laktoza wykorzystywana 
dalej do produkcji odżywek dla niemowląt.

Podgrzewanie, odparowanie i  
filtrowanie
Przedsiębiorstwo przetwarza 700.000 ton serwatki rocznie 
na 25.000 ton laktozy i 12.000 ton koncentratu białka 
serwatki. „Procesy produkcyjno-techniczne są bardzo 
złożone“ podkreśla Mariusz Ziombek, dyr. ds. Zarządza-
nia Projektami w SCHULZ Infoprod. Technologia oraz 
know-how produkcji dostarczane jest przez firmę SPX, na 
którego zlecenie pracuje SCHULZ. Dostawca technologii 
działający na skalę światową jest liderem rynku w branży 
mleczarskiej.

Mariusz Ziombek wyjaśnia: „Białko serwatki jest czę-
ścią składkową serwatki. Produkcja koncentratu rozpoczy-
na się od procesu ultrafiltracji, tzn. rozdzielona od siebie 
części mleka - i to przy pomocy tzw.

membranowego urządzenia separującego". Pozyski-
wanie laktozy tzw. cukru mlecznego jest dużo bardziej 
skomplikowane, twierdzi Ziombek.

„Co do zasady odbywa się to poprzez pasteryzację, 
odparowanie i proszkowanie. Poprzez wymianę jonów 
serwatka zostaje pozbawiona lipidów, białka i minerałów,- 
zagęszcza się w próżni, gdzie krystalizuje się laktoza:“ 
Zadanie SCHULZ: Dokładne sterowanie licznymi etapami 

produkcji tak, by wszystkie procesy 
przebiegały w pełni zautomatyzowany 
sposób.

 

Oprogramowanie systemowe dla  
PLC i SCADA

Dodatkowo SCHULZ Infoprod opracował oprogramowa-
nie dla sterowaników programowalnych oraz systemów 
SCADA, które kontroluje wszystkie procesy techniczne. 
Wszystkie informacje i procesy zostają w pełni udoku-
mentowane. „Wspólnie z inżynierami procesu SPX uru-
chomiliśmy instalacje", mówi programista. „Szczególnie 
pomocny jest nasz serwis After-Setup", podkreśla. „Dzięki 
takiemu wsparciu online jesteśmy w stanie dokonać 
istotnych optymalizacji".

Instalacje muszą być przede wszystkim łatwe w obsłu-
dze. Jest to istotne, ponieważ w wielu dużych zakładach 
praca wykonywana jest w systemie zmianowym a maszyny 
obsługiwane są przez różne osoby. „Jest mało czasu na 
dokładne zapoznanie się z obsługą poszczególnych insta-
lacji. Musi to trwać krótko“, mówi programista. W związku 
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Automatyzacja  
dla branży mleczarskiej
PRODUKCJA W ZAKŁADACH MLECZARSKICH

»Nasze zadanie: Dokładne sterowa-
nie licznymi etapami produkcji tak, by 
wszystkie procesy przebiegały w pełni 
zautomatyzowany sposób«

Początek 
łańcucha 

produkcji: Krowa 
mleczna daje około 
22 litry mleka 
dziennie.

OSOBA  
KONTAKTOWA: 
mariusz.ziombek@
schulz-infoprod.pl

Polska filia SCHULZ Infoprod zajmuje się od ponad dziesięciu lat automa-
tyzacją instalacji produkcyjnych w branży mleczarskiej - między innymi w 
Niemczech, Polsce, Skandynawii i Rosji. Podczas pracy w zakładach różnej 
wielkości rozwinęła znacząco wiedzę o tej technologii.



Tworzymy rozwiązania.
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Automatyzacja  
dla branży mleczarskiej
PRODUKCJA W ZAKŁADACH MLECZARSKICH

Realizacja projektu poza siedzibą firmy

Intuicyjna 
obsługa 

przy pomocynowo-
czesnego systemu 
wizualizacji

Gospodarkę 
mleczną cha-

rakteryzuje nieby-
wale wysoki stopień 
technicyzacji.

z tym urządzenia obsługiwane są przy 
pomocy wyjątkowo innowacyjnego systemu 
wizualizacji. Opiera się ono na systemie 
Wonderware Platformma Systemowa i ma taką 
właściwość, iż przedstawia nie tylko fragmen-
ty częściowe instalacji, ale w prosty sposób 
integruje całe zakłady w jeden centralny 
system. Dzięki temu system jest jednolity i 
centralnie zarządzalny.

Struktura modułowa
Dla klientów istotna jest również struk-

tura modułowa oprogramowania. Umożliwia 
ona wyjątkowo proste rozszerzanie i tym 
samym integrację nowych części instalacji.  
Podobnie jak klocków LEGO nowa funkcjonal-
ność może być w prosty sposób uzupełniona 
i dostosowana do wymagań klienta. W ten 
sposób można w oprogramowaniu wiele rze-
czy łatwo konfigurować a zaoszczędzić tym 
samym na czasochłonnym programowaniu.

Nowe przedsiębiorstwo mleczarskie w 
Nordhackstedt posiada obecnie bardzo 
wydajną produkcję z nowoczesną techniką 
instalacyjną. Przy tym wszystko przebiega 
w bardzo higienicznych warunkach. „Jest to wyjątkowo 
ważne, aby wytwarzać produkty, które ścisłe spełniają 
wymogi w zakresie żywienia niemowląt" dodaje Ziombek. 
Również w kwestiach zarządzaniu energią frima ArNoCo 
działa w sposób wzorcowy. System odzyskiwania ciepła 
wykorzystuje powstałe w trakcie procesu ciepło również 
do innych procesów. Tym sposobem zakład produkcyjny 
oszczędza na kosztach energii. Podobnie w odniesieniu 
techniki napędowej, większość silników sterowane jest 
przy pomocy falowników Danfoss. Oszczędza to napędy, 
zwiększa czas pracy i pozwala uniknąć niechcianych sko-
ków wydajnościowych. 

Wraz z oprogramowaniem SCHULZ klient otrzymuje     
obszerny system diagnostyczny i raportowania. Rejestru-
je on i analizuje dane produkcyjne. Tym sposobem jest 
on w stanie uniknąć niedoborów i awarii oraz zwiększyć 
dostępność instalacji.

Wiele projektów w przemyśle mleczar-
skim – ale również w innych branżach re-
alizowane są przez SCHULZ Systemtech-
nik poza siedzibą  firmy. „Współpraca z 
naszymi polskimi kolegami przebiega 
przy tym doskonale”, mówi Stefan Hitz, 
kierownik działu Automatyzacji Prze-
mysłu z centrali firmy w Visbek. W 
branży mlecznej na przykład SCHULZ 
Infoprod stworzył obszerne know-
-how w zakresie rozwiązań automaty-
zacji oraz bardzo specyficzne systemy 
oprogramowań. Dlatego Polska ma w 
tej gałęzi handlu bardzo dobrą reputację. „To zaleta, 
którą wykorzystujemy w  przedsiębiorstwie”, wyjaśnia 
pan Hitz, specjalista ds. sprzedaży.

„Przynosi to wiele pozytywnych efektów synergii  - 
zarówno dla nas jak i dla naszych klientów”.

Dodatkowo przy składaniu zamówień istotną rolę 
dla większości przedsiębiorstw odgrywa geograficzne 
położenie dostawców. Serwis i wsparcie są bardzo waż-
ne nie tylko w branży mleczarskiej. Chodzi o szybkość 
reakcji, ponieważ  przestoje w produkcji związane są 
z wyjątkowo wysokimi kosztami. Tu przedsiębiorstwo 
SCHULZ jest konkurencyjne ze swoją szeroko rozga-

łęzioną siecią oddziałów. Między innymi w 
przypadku prac montażowych i insta-

lacyjnych. Ma to wpływ na współpracę 
poza siedzibą firmy. Większość filii jest 
aktywnych ponadregionalnie i może 
także korzystać z zasobów ludzkich filli 

w pobliżu siedziby klienta.
Dzięki temu optymalizacje jak i 

usuwanie problemów może być wy-
konywane bezpośrednio u klienta. 
„Dzięki nowoczesnym systemom zdal-
nego nadzoru możemy także z kazde-
go miejsca w dowolnym momencie 

połączyć się z instalacją naszego klienta i zobaczyć co 
się z nią dzieje”, mówi Stefan Hitz. 

„W czasie realizacji projektu  wspieramy się wza-
jemnie, wymieniamy kadrą i szybko reagujemy”, pod-
sumowuje dyrektor działu. Właśnie ta elastyczność 
jest ważna dla klientów. Wiąże się to z bezpiecznym 
know-how i krótkimi czasami dostawy. Klienci SCHULZ 
dodatkowo odnoszą korzyści z ujednoliconych stan-
dardów w ramach grupy oraz z transferu technologii, 
ponieważ know-how z innych gałęzi przemysłu może 
być korzystne również dla przemysłu mlecznego – i na 
odwrót.

OD SUROWEGO MLEKA DO GOTOWEGO PRODUKTU

Stefan Hitz, kierownik działu 
Automatyka Przemysłowa, Visbek

PRODUKTY
KOŃCOWE 
Co powstaje z …
… mleka, które jest dostarcza-
ne do niemieckich mleczarni?

47 %
SER

22 %
MASŁO,  MLEKO UHT

17 %
MLEKO PITNE

10 %
JOGURT, ŚMIETANA, DESER

4 %
INNE

Produkcja mleka
Krowa mleczna produkuje rocznie 
około 7.400 kilogramów surowego 
mleka. W tym celu trzeba ją doić dwa 
razy dziennie, świeże mleko zostaje 
odprowadzone automatycznie przy 
pomocy rurki do zbiornika. Przecho-
wywane jest tam w temperaturze od 
czterech do ośmiu stopni Celsjusza do 
momentu odbioru przez mleczarnię.

Odbiór
Mleko surowe odbierane jest codzien-
nie lub co dwa dni od mleczarza. Po 
sprawdzeniu zapachu, koloru i tem-
peratury zostaje przepompowane ze 
zbiornika do samochodu-cysterny. Przy 
tym automatycznie pobierane i spraw-
dzane są próbki surowca.

Kontrola jakości
W mleczarni mleko surowe poddawane 
jest mikrobiologicznym i chemicz-
no-fizycznym kontrolom pod kątem 
czystości, zapachu, smaku, wyglądu, 
zawartości tłuszczu, stopnia kwaso-
wości, drobnoustrojów oraz jest ważo-
ne. Następnie mleko pompowane jest 
do dużych zbiorników magazynują-
cych surowiec.

Przetworzenie
Surowe mleko zostaje przetworzone 
przy pomocy różnych procesów na 
mleko do picia, masło, śmietanę, jo-
gurt, twaróg lub ser. Podczas produk-
cji sera powstaje serwatka, która da-
lej przetwarzana jest na koncentrat 
białka serwatki lub laktozę.

Dostawa
Dostawa gotowego mleka do picia 
oraz produktów mlecznych do po-
szczególnych odbiorców, na przykład 
do sprzedawców detalicznych pro-
duktów żywnościowych, sprzedawców 
hurtowych lub do branży żywnościo-
wej. Produkty dostarczane są najczę-
ściej samochodami ciężarowymi.
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