
A JEDNAK MOZNA 

Przemysł mleczarski uważany jest za czolowego truciciela naszych wód. Po- 

mimo to wiele zakładów mleczarskich uzyskuje zezwolenia na odprowadzanie ście- 

ków do najczystszych nawet wód. O tych sprawach pisze Krystyna Karwicka- 

-Rychlewicz w artykule pt. „Sposób na czystą wodę” zamieszczonym w „Inno- 

wacjach — Przeglądzie Technicznym” (nr 27 z 1976 r.). 

„W ponad ośmiuset zakładach mleczarskich powstaje na dobę tyleż samo ście- 

ków, ile powstawałoby ich w mieście liczącym 27 mln mieszkańców. Ścieki te 

zawierają białka, tłuszcze i cukry, a więc substancje organiczne, szybko ulegające 

procesom gnilnym, zabierającym z wody tlen. W wyniku tych procesów powstaje 

siarkowodór, metan, merkaptan, zaś w wodzie pozbawionej tlenu zanika życie bio- 

logiczne. Nic dziwnego, że wiele naszych małych rzek, nad którymi położone są 

zakłady mleczarskie, często zmieniało się w kanały cuchnące ściekowe. 

W przypadku ścieków zawierających duże ilości substancji organicznych sku- 

teczne może być tylko oczyszczanie biologiczne czynnym osadem, składającym się 

z różnorodnych mikroorganizmów, które w obecności tlenu mineralizują składniki 

organiczne. Końcowym efektem oczyszczania biologicznego są substancje azotowe, 

fosforowe i potasowe, a więc biogenne, stanowiące pożywienie organizmów żywych. 

Przemysł mleczarski miał zaledwie kilka oczyszczalni biologicznych, ani on. ani 

nikt w kraju nie produkował urządzeń do napowietrzania ścieków, nie miał żad- 

nych doświadczeń w budowie oczyszczalni, nie mógł też na ten cel przeznaczyć 

zbyt wielkich sum (...). Na początku lat 60 w Biurze Studiów, Projektów i Reali- 

zacji Inwestycji Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie zaczęła się zbierać grupa 

absolwentów Politechniki Warszawskiej, dziś licząca około 30 osób, w większości 

uczniów prof. Z. Rudolfa (..). Przy projektowaniu pierwszych oczyszczalni wzoro- 

wano się na rozwiązaniach zagranicznych, m. in. przystosowano do naszych wa- 
runków holenderskie rowy cyrkulacyjne, które zdały egzamin w niedużych zakła- 

dach. Dla większych trzeba było szukać innych rozwiązań (..). W 1970 r. spółdziel- 

czość mleczarska opracowała generalny program ochrony środowiska. Utworzono 
m. in. społeczną funkcję pełnomocnika Zarządu Głównego ds. ochrony środowiska, 
któremu podporządkowano Zespół Ochrony Środowiska. Ma on swoje odpowiedniki 
w terenie, dysponuje siecią inspektorów i laboratoriami badania wód i ścieków. 
W sumie ochroną środowiska w mleczarstwie zajmuje się prawie 900 osób (...). 
Efekty są dobrze widoczne, W 1970 r. przemysł mleczarski przerabiał 5,3 mld 1 mle- 
ka, w 1975 — 8 mld 1. Ale ilość zanieczyszczeń zwiększyła się zaledwie o 28%: 
W 1970 r. mleczarstwo odprowadzało do zbiorników 38% nieoczyszczonych ścieków, 
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obecnie już tylko 27%. Wszystkie nowe zakłady oddawane są łącznie z oczyszczal- 
niami, buduje się oczyszczalnie przy starych zakładach. Rocznie oddaje się kilka- 
naście nowych oczyszczalni. Do dziś wybudowano ich 153, w stadium realizacji jest 
35 następnych. Takim doświadczeniem nie może się u nas pochwalić żaden resort. 
zadne biuro projektów”.


