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GRUPA ŻYWIEC – PODSTAWOWE FAKTY

1900 
pracowników
z pasją

4 dużych browarów 
i jeden mały

160 lat 
dziedzictwa Joint venture, spółka 

akcyjna od 1991 r.
Harbin 

B.V.

Heineken 

International 

B.V.

Pozostałe

Podmiot tworzący 
zrównoważoną wartość 
dla społeczeństwa i 
gospodarki

Koncentracja na 
innowacjach 
ukierunkowanych na 
klienta 

Część najbardziej 
międzynarodowego 
koncernu piwowarskiego 
na świecie



W OFERCIE POSIADAMY NAJBARDZIEJ 
ZDYWERSYFIKOWANE PORTFOLIO PRODUKTÓW 

16 marek

41 produktów

13 stylów piwnych oraz cydr
11,7 mln 

hl

piwa
w 2016 r.

Źródło: raport roczny Grupy Żywiec



WARZYMY LEPSZY ŚWIAT



Warzymy Lepszy Świat

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Żywiec 



Redukcja zużyć mediów energetycznych – cele

Koszt mediów 
energetycznych

Odpowiedzialność 
społeczna

Zmniejszająca się 
dostępność zasobów 

naturalnych

Regulacje prawne



Media energetyczne w 
Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu.



Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 

• Warzy piwo nieprzerwanie od 1856 

• Założony z inicjatywy arcyksięcia Albrechta 
Fryderyka Habsburga

• Dziś to jeden z najlepszych 
i najnowocześniejszych browarów na 
świecie

• Trzykrotnie nagrodzony prestiżową 
nagrodą instytutu JIPM 



Media energetyczne
Biologiczna 
beztlenowa 

podczyszczalnia 
ścieków

Kotłownia

Sprężone 
powietrze

Ujęcia wody 

Stacja uzdatniania 
wody

Instalacja 
chłodnicza 
glikolowa

Instalacja 
chłodnicza 

amoniakalna

Sieć energetyczna

Instalacja odzysku 
CO2

500 m3/h

23 000 kg 
ChZT/d

5 700kW

6 700kW

6 330Nm3/h

6,8MW

56 t/h

1 610kg/h

Media energetyczne w Browarze Żywiec



Zużycie mediów w Browarze

Wynik 
2016

Wizja 
Heineken 

2020

Woda [hl/hl] 2,7 3,5 

En. cieplna 
[MJ/hl]

47 59

En. elektryczna 
[kWh/hl]

5,75 6,4



NASZE BROWARY OSIĄGAJĄ NAJLEPSZE WYNIKI POD 
WZGLĘDEM NAJNIŻSZEGO ZUŻYCIA WODY I ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ

Nasze browary należą do najbardziej 
oszczędnych pod względem zużycia
wody
w Grupie Heineken

Browar w Elblągu należy do 
najlepszych w Grupie Heineken
pod względem oszczędności 
energii

Źródło: Grupa Żywiec Impact Report 2015



System zarządzania zużyciem mediów

Baza zużyć mediów wymaga wiarygodnych danych - gwarancja właściwego bilansu zużyć i strat.

Wdrożenie systemu raportowania – prostego i dostępnego dla wszystkich. 

Określenie alarmowych 
progów zużyć 

dla poszczególnych 
odbiorników

Dobowe odczyty liczników i 
raportowanie  

(szybka reakcja na 

odchylenia dobowe)

Identyfikacja odbiorów i 
opomiarowanie instalacji 

pozwalające na 
bilansowanie min. 95% 
zużyć każdego medium

Rodzaj 
medium

Liczba 
liczników

Woda 104

Sprężone 
powietrze

21

Para i energia 
cieplna

48

Energia 
elektryczna

155



Ograniczanie zużyć mediów 

Rozmieszczenie zużyć na 
oddziały i urządzenia

Określenie limitów technologicznych 
– teoretyczne zużycie

Przeprowadzenie audytu dla danego 
urządzenia opartego na pomiarach i analizach

Propozycja działań poprawczych

Analiza ekonomiczna możliwych do podjęcia działań 
poprawczych i wybór optymalnego rozwiązania

Wdrożenie wybranego 
działania korygującego

Ocena uzyskanych efektów

Standaryzacja

1

2

3

4

5

6

7

8



Świadomość pracowników 

Świadomość 
pracowników

Wykorzystynie
sprawdzonych 

rozwiązań, 
dobrych 

praktyk na 
rynku

Aktywny 
udział w 

zespołach 
poprawczych

Zgłaszanie 
nieprawidłości

przez 
operatorów –
polityka „zero 

strat”
Zgłaszanie 

przez 
wszystkich 

pracowników 
sugestii 
poprawy 

(modernizacji)

Poszukiwanie 
możliwości 

wykorzystania 
ciepła 

odpadowego i 
ponownego 

wykorzystania 
wody

Dzienny 
system 

zarządzania i 
kontroli



Obniżenie zużycia wody i energii cieplnej  – odzysk ciepła i 
wody odpadowej

Ponowne wykorzystanie wody oraz odzysk ciepła z chłodzenia 
filtrów węglowych

Ciśnieniowy 
filtr z węglem 

aktywnym

Faza chłodzenia filtra wodą po 
wcześniejszej sterylizacji gorącą wodą

kanalizacja

woda zimna

woda ciepła

Wymiennik 

woda/woda

woda podgrzana

woda zimna (kierowana do produkcji piwa)

Zbiornik wody 
chłodniczej

Odzysk ciepła
2500 GJ/rok 
0,50 MJ/hl

Odzysk wody
10 000 m3/rok 

0,05 hl/hl



Obniżenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej –
optymalizacja algorytmu sterowania

Woda lodowa

1,5 st. C

H = const. .

Amoniak 

(Energia Q1)

Woda do 22 st. C

Wymiennik 

woda/amoniak

Wymiennik 

woda/gorąca brzeczka

Gorąca brzeczka

98 st. C 

(Energia Q2=const.)
Zbiornik 

wody gorącej

SUW

Gorąca oda do 

produkcji piwa 

82.st. C

Ujęcie wody 

powierzchniowej

PRZED ZMIANĄ

Q1=2 kWh/hl piwa

Q3 = 18 MJ/hl piwa

Para Q3
(dogrzewanie wody)

Regulacja bilansu energetycznego pomiędzy temperaturą schładzanej wody 
lodowej a zapotrzebowaniem na ilość wody gorącej warzelni

Amoniak 

(Energia Q1)

Woda do 22 st. C

Wymiennik 

woda/amoniak

Wymiennik 

woda/gorąca brzeczka

SUW
Ujęcie wody 

powierzchniowej

PO ZMIANIE

Q1 = 1,95 kWh/hl piwa 

H = const. .

Zbiornik 

wody gorącej

Q3 = 17,3 MJ/hl piwa 

Gorąca brzeczka

98 st. C 

(Energia Q2=const.)
Gorąca woda do 

produkcji piwa 

82.st. C

Para Q3
(dogrzewanie wody)

Woda lodowa

4 st. C

6100 GJ
(9% rocznego zużycia)

222 MWh
(2,7% rocznego zużycia)

Roczna oszczędność 

energii cieplnej Q3
Roczna oszczędność 

energii elektrycznej Q1



Obniżenie użycia energii elektrycznej – przykład 
wykonanego projektu

Działania poprawcze na układach chłodzenia

2010

2011

2012

2015

odzysk ciepła z amoniaku – dogrzew wody technologicznej – 1000 GJ/rok

krótkie obiegi wodne pomp skraplaczy – 167 MWh/rok

pompy weekendowe glikolu - 12 MWh/rok 

izolacje próżniowe rurociągów amoniakalnych - 26 MWh/rok

optymalizacja kanałów powietrznych skraplaczy, optymalizacja ciśnienia 
skraplania - 118 MWh/ rok 

2017
optymalizacja ciśnienia tłoczenia sprężarek amoniakalnych, seperacja 
układów chłodniczych (w trakcie) – 300 MWh/rok

Ciągły proces doskonalenia



Eko-magazyny – inteligentne oświetlenie

� Oświetlenie dostosowuje swoją moc do natężenia światła na 
zewnątrz

� Automatyczne gaszenie światła przy braku obecności
� Nie oświetlamy zbędnie zajętych pól magazynowych
� Oświetlenie energooszczędne - redukcja mocy względem  

poprzednich opraw (1 punkt świetlny 400W -> 125W)



Hydrogenerator – przykład wykonanego projektu

HYDROGENERATOR
Moc elektryczna = 2,5 kW

Rura spustowa ścieków
H = wysokość napływu = 11m

Q = przepływ ścieków = 350 m3/h

Ilość energii 
elektrycznej odzyskiwanej 

i przekazywanej do zakładowej 
sieci elektrycznej 

w okresie 1 roku  22 MWh



Rozwijamy naszą działalność z 
myślą o celu: zero strat



ROZWIJAMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ Z MYŚLĄ O CELU: ZERO 
STRAT

W procesie produkcji piwa 
powstaje tylko 10 g 
odpadów 
nieprzetworzonych na hl
piwa

Zmniejszyliśmy grubość 
puszek o 0,01 mm, dzięki 
czemu zużywamy o 0,7 g
mniej materiału na puszkę

Taka ilość substancji 
pozostałych po procesie 
warzenia piwa jest 
ponownie 
wykorzystywana w 
rolnictwie

O tyle zmniejszyliśmy ilość 
odpadów nieprzetworzonych na 
1 hl piwa od 2008 r.

Źródło: Grupa Żywiec Impact Report 2015



Dziękuję.


