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polska czy niemiecka?

Mydło zostało wynalezione na Bliskim Wschodzie ok. 5 tys. lat temu. Po raz pierwszy na stałe weszło do codziennej higieny w XVI w., a detergenty wprowadzono w latach 40. XX w. jako
zamiennik dla tego najpopularniejszego środka czystości. Obecnie do prania nie używamy już mydła, a zróżnicowana gama dostępnych na rynku detergentów i środków czyszczących może
przyprawić o zawrót głowy.
Światowy rynek chemii gospodarczej
szacowany jest na ponad 150 mld USD rocznie. W ostatnich 5 latach skumulowany roczny wskaźnik wzrostu tego rynku wyniósł 4
proc. Według prognoz do 2014 r. wartość
rynku środków chemii gospodarczej zwiększy się do prawie 185 mld USD. Obecnie
największe dochody generują środki piorące, których udział w całkowitym obrocie
artykułami chemii gospodarczej wyniósł
31,8 proc. Do krajów, które mają największą sprzedaż, zalicza się Stany Zjednoczone
z udziałem w sprzedaży światowej na pozio-

mie ponad 36 proc. Rynek środków chemii
gospodarczej w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej cechuje się stosunkowo niskim poziomem rozwoju. Powoduje to,
że Polska stanowi atrakcyjny ze względów
konkurencyjnych rynek, na którym istnieją niezagospodarowane dotąd nisze. Ważnym czynnikiem, który wpłynął na ożywienie
rynku chemii gospodarczej w naszym kraju,
było wejście Polski do Unii Europejskiej, co
jednak spowodowało podwyższenie wymagań dla producentów w kwestiach bezpieczeństwa oferowanych produktów, ich od-

działywania na zdrowie ludzkie oraz wpływu
na środowisko naturalne.
Według raportu opracowanego przez
firmę badawczą AC Nielsen rodzimy rynek
chemii gospodarczej można podzielić na
pięć kategorii produktowych, spośród których nadal największą rolę odgrywają środki do prania, które generują ponad połowę
łącznej wartości krajowej sprzedaży, z czego ponad dwie trzecie stanowią tradycyjne
środki do prania, zaś 20 proc. to płyny do
płukania tkanin i pozostałe środki do prania, takie jak środki zmiękczające, wybiela-

Część polskich konsumentów wybiera niemieckie detergenty, jednak według ekspertów rodzime środki czystości nie odbiegają jakością od tych produkowanych za granicą.
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cze i odplamiacze. Drugą znaczącą kategorią
po środkach do prania na polskim rynku chemii gospodarczej są środki do mycia naczyń,
który to segment dynamicznie się rozwija,
stymulowany przez systematycznie zwiększający się popyt na środki do zmywarek,
i stanowi 15 proc. ogółu sprzedaży środków
chemicznych. Eksperci oceniają rodzimy rynek chemii gospodarczej jako silnie zróżnicowany pod względem uczestników i oferowanych przez nich produktów. Oferta środków
chemii gospodarczej dostępnych na polskim
rynku jest zróżnicowana i systematycznie
pojawiają się w niej nowe produkty, przeznaczone dla konkretnych grup odbiorców.
Na polskim rynku nie brakuje amerykańskich
producentów środków chemii gospodarczej,
takich jak 3M Company, Church & Dwight,
Diversey, Ecolab, Kimberley-Clark, Procter
& Gamble, Fuller Brush, Clorox czy Zep Inc.
Znaczącą pozycję w Polsce odgrywają także
niemiecki Henkel i brytyjski Reckitt-Benckiser. W kwestii dystrybucji i sprzedaży środków chemii gospodarczej pierwszoplanowe
role odgrywają sklepy wielkopowierzchniowe i dyskonty, na które w 2011 r. przypadało ok. 37 proc. sprzedaży artykułów chemii
gospodarczej, podczas gdy dwa lata wcześniej udział ten wynosił niewiele ponad 30
proc. Kolejny ważny i rozwojowy kanał dystrybucji środków chemii gospodarczej stanowią sklepy chemiczne, które generują 15
proc. sprzedaży. Na stosunkowo stabilnym
poziomie utrzymują się z kolei udziały naj-

większych sklepów (hipermarketów), które
odpowiadają za ok. 1/4 sprzedaży na rynku. Konkurencja ze strony dużych marketów
spowodowała, że znacznemu osłabieniu uległa rola małych punktów detalicznych, w wypadku których za rok ubiegły odnotowano
dwucyfrowy spadek sprzedaży chemii gospodarczej, a łączna wartości rynku zmalała
o 3 punkty procentowe i wyniosła nieco ponad 23 proc. Nie można, mówiąc o rynku chemii gospodarczej w Polsce, pominąć kwestii
punktów handlowych, które oferują sprzedaż
proszków, płynów do prania i zmywania sprowadzanych zza zachodniej granicy, głównie
z Niemiec, i które cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem.

Czym jest detergent

Nikt chyba nie wyobraża sobie obecnie,
że możliwe byłoby funkcjonowanie bez różnych
środków myjących, piorących i czyszczących.
Środki tzw. chemii gospodarczej, nazywane też
detergentami, wkroczyły na stałe do naszej codzienności i są niezastąpionymi pomocnikami,
wśród których najpopularniejsze są szampony,
proszki do prania, płyny do płukania, płyny do
mycia naczyń. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2004
r. detergent jest substancją lub preparatem,
który zawiera mydło albo związek powierzchniowo czynny lub oba te związki naraz i który
jest przeznaczony do prania, mycia i czyszczenia. Często w języku potocznym nazwę „detergent” utożsamia się właśnie ze związkami

powierzchniowo czynnymi, co nie zawsze jest
słuszne, gdyż w grupie tej znajdują się substancje wykazujące np. zdolność emulgowania, a niemające właściwości detergencyjnych
(zdolności usuwania brudu z powierzchni ciał
stałych i utrzymania go w postaci zdyspergowanej w kąpieli myjącej). Działanie detergentu może być różne, ale wynik zawsze jest ten
sam: zniszczenie cząstek brudu. Wobec tego
detergenty mogą zachowywać się jak tzw. surfaktanty, mogą zmieniać pH powierzchni cieczy i w ten sposób zrywać wiązania wodorowe
brudu z powierzchnią albo powodować rozkład
substancji tworzącej brud. Mogą także zmniejszyć twardość wody i w ten sposób poprawić
tzw. zwilżalność powierzchni, mogą rozkładać
brud przez utlenianie albo katalizować proces rozkładu. Inne mogą działać pianotwórczo
i w ten sposób zwiększać powierzchnię styku
brudu ze środkiem myjącym. Głównym składnikiem kompozycji detergentowych są związki
powierzchniowo czynne, inaczej zwane surfaktantami, które dzięki temu, że mają w swych
cząsteczkach grupy hydrofobowe i hydrofilowe, przejawiają tendencję do gromadzenia się
na granicach faz (np. ciało stałe/woda). Dzięki
ich właściwościom adsorpcyjnym możliwe staje się lepsze zwilżanie powierzchni oraz usuwanie i dyspergowanie cząstek brudu. Oprócz
związków powierzchniowo czynnych kompozycje piorące lub myjące zawierają wiele innych
składników pomocniczych. Środki chemii gospodarczej dzielą się na „light duty” (lekkie)
i „heavy duty” (ciężkie). Środki lekkie charakteryzują się łagodnym działaniem, a w literaturze przedmiotu określane są mianem „All
purpose cleaning liquid” i przeznaczone do
usuwania zabrudzeń takich jak pył, kurz, błoto,
resztki jedzenia itp. Do środków typu light duty zaliczamy płyny do ręcznego mycia naczyń
oraz ciekłe preparaty do stosowania ogólnego.
Środki heavy duty cechują się silniejszym działaniem, a stosowane są zwykle do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni, naczyń,
kuchenek gazowych i elektrycznych garnków,
ceramicznych kafelków ściennych, a także wanien, zlewów i innych urządzeń sanitarnych.

Detergenty
a prawodawstwo
Detergenty stanowią grupę substancji
niezbędnych w codziennym życiu, a ich budowa

i skład chemiczny powodują, że łatwo i efektywnie pozbywamy się różnego rodzaju zabrudzeń i nieczystości z odzieży, naczyń, domowych sprzętów i wielu innych. Sam detergent
nie zdziałałby jednak wiele, gdyby nie dodawane do niego substancje pomocnicze, które nadają tkaninom miękkość, a naczyniom
połysk i czystość. Unijne prawodawstwo było
i nadal jest silnym stymulantem dla producentów środków chemii gospodarczej, którzy stają przed wyzwaniem, jakim jest ograniczanie
niekorzystnego wpływu wyrobów na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu ich dotychczasowej funkcjonalności. Wymagania prawne
UE w kwestii ekologicznych aspektów produkcji detergentów i środków czyszczących ewoluowały na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
i obecnie obejmują nadzór nad każdym z etapów cyklu „życia” produktu – od produkcji
i transportu surowców przez produkcję i dystrybucję artykułów chemii gospodarczej po ich
wykorzystanie i utylizację. Najważniejszym aktem prawnym regulującym produkcję i sprzedaż
środków chemii gospodarczej oraz produktów
z nich wytwarzanych jest rozporządzenie REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Rozporządzenie Komisji (UE)
nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). REACH obowiązuje od 1 czerwca 2007 r. i stanowi pakiet
zakładający obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń
na ich wykorzystywanie, produkcję i obrót nimi. Składniki proszków do prania i środków czystości podlegają systemowi REACH i w związku z tym przechodzą systematyczną i wnikliwą
kontrolę pod kątem ewentualnych zagrożeń, jakie ze sobą niosą. Inny, bardziej szczegółowy
dokument to rozporządzenie UE w sprawie detergentów (Rozporządzenie 648/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r.), które obowiązuje od 2005 r. i zapewnia swobodny obrót detergentami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym zapewnieniu
wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Rozporządzenie to
uległo rozszerzeniu o ograniczenie dotyczące stosowania fosforanów w produktach konsumenckich do prania we wszystkich krajach
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Nieistotne, czy kupuje się proszek do prania wyprodukowany za granicą czy w Polsce, zawsze należy dokładnie stosować się do wytycznych dotyczących
dozowania umieszczonych na opakowaniu. To tu, w nieprawidłowym dozowaniu polskich proszków tkwi cała tajemnica rzekomo „lepszych” detergentów
z zagranicy.

UE od 2013 r. oraz idące w ślad za nim ograniczenie stosowania fosforanów w tabletkach do
zmywarek automatycznych (Rozporządzenie UE
nr 259/2012). Rozporządzenie w sprawie detergentów określa ścisłe kryteria biodegradacji,
jakim muszą podlegać środki powierzchniowo
czynne, i nakłada na producentów obowiązek odpowiedniego informowania konsumentów o składzie i właściwościach oferowanych
produktów. Rozporządzenie to obliguje również producentów do umieszczania konkretnych informacji o produkcie na etykiecie, np.
o obecności niewielkich ilości alergenów. Natomiast dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie
preparatów niebezpiecznych i rozporządzenie
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin dotyczą „mieszanin”
substancji chemicznych, takich jak proszki do
prania. Dokument ten zawiera wytyczne na temat klasyfikowania wszystkich preparatów pod
kątem zagrożeń, jakie stanowią one dla zdrowia człowieka oraz środowiska, takich jak pal-

ność, toksyczność, skutki przedostania się do
wód i inne. Zawiera również wytyczne na temat
oznakowania i pakowania tych chemikaliów. Inne europejskie akty prawne to dyrektywa Unii
Europejskiej w sprawie produktów biobójczych,
która ma zastosowanie m.in. do produktów
owadobójczych i produktów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, takich jak środki dezynfekcyjne, oraz dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dyrektywa
2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 3 grudnia 2001 r.), stanowiąca zestaw
wskazówek oraz wymagań dla producentów
i dystrybutorów, zapewniający bezpieczeństwo
produktów konsumenckich w Europie, a dzięki
systemowi szybkiego powiadamiania Rapex pozwalający błyskawicznie wycofać niebezpieczne produkty ze sprzedaży we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
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Etykiety
na proszkach

Detergenty bliżej
środowiska
Chemiczne detergenty do prania lub
zmywania mają grono swoich zagorzałych
zwolenników i przeciwników. Obok wielu zalet i korzyści płynących ze stosowania detergentów należy też wspomnieć o szkodliwym
oddziaływaniu na środowisko wodne. Niektórzy pewnie pamiętają jeszcze czasy, kiedy przed praniem należało namaczać odzież
w proszku. Dziś nie trzeba już tego robić, dzięki czemu zużywa się mniej proszku i wody. Od
niedawna zapanował swoisty trend na ekologiczne środki czystości, na który wpływ miała
także polityka ochrony zdrowia użytkownika
oraz środowiska naturalnego Unii Europejskiej. Do aktów prawnych odnoszących się do
ekologicznych środków do czyszczenia należy
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 23 marca 2005 r., która ustala ekologiczne kryteria
przyznawania wspólnotowego oznakowania
ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym przeznaczonym do urządzeń sanitarnych.
Nowoczesne środki chemii gospodarczej,
nawet jeśli nie mają specjalnego oznaczenia
jako te przyjazne środowisku, i tak w porównaniu do środków stosowanych jeszcze kilka
lat temu są zdecydowanie mniej szkodliwe dla
środowiska. Coraz częściej w środkach czystości stosowane są substancje pochodzenia naturalnego, np. roślinnego, czy też surowce odpadowe. Trudno byłoby zrezygnować
ze stosowania detergentów, ale pewnym grupom osób, szczególnie alergikom, można polecić ekologiczne detergenty, które stają się
swoistym trendem. Wśród ekologicznych środków do prania znajdują się naturalne orzechy
piorące, przeznaczone do prania tkanin białych i kolorowych w każdej temperaturze. Są
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Producenci sukcesywnie ograniczają obecność fosforanów w środkach chemii gospodarczej, dzięki czemu proces prania czy zmywania staje się mniej uciążliwy
dla środowiska naturalnego.

to owoce północnoindyjskiego orzechowca
myjącego. Podczas prania uwalniają substancje podobne do mydła, które dokładnie usuwają tłuszcz i plamy, nie niszcząc przy tym kolorów i tkaniny. Orzechy piorące są również
bardzo wydajne – zwykle 1 kg wystarcza na
rok (przy 2–3 praniach tygodniowo). Orzechy
umieszcza się w specjalnym woreczku, który

Etykiety na opakowaniach środków
chemii gospodarczej mają na celu ułatwienie konsumentom wyboru produktu oraz jego właściwe i bezpieczne użytkowanie. Znaczek Eurocompact, który pojawił się na
detergentach do prania informuje o poddaniu koncentracji danego proszku. Praktyka ta rozpoczęła się w Polsce w 2006 r.
Do obligatoryjnych informacji, jakie producent musi umieścić na opakowaniu proszku
do prania, należą: ilość proszku potrzebna
do jednego prania, główne składniki chemiczne (w tym konserwanty dodawane do
produktu) oraz określenie ilości standardowych ładunków, które można wyprać
za pomocą zawartości jednego opakowania proszku. Wszystkie składniki, tak substancje zapachowe, jak i konserwujące, są
oznaczane międzynarodową nazwą według
INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), co ułatwia rozpoznawanie
składników we wszystkich krajach, niezależnie od różnic językowych.
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Producenci AGD polecają detergenty
Producenci sprzętów AGD już dawno dostrzegli potencjał, jaki tkwi w detergentach
do prania i czyszczenia. Coraz częściej więc
polecają swoim klientom akcesoria i materiały eksploatacyjne przeznaczone do produkowanych urządzeń wytwarzane pod własną
marką lub produkty innych firm sygnowane
marką danego producenta AGD. Przykładem
jest chociażby koncern BSH, który nawiązał
współpracę z producentem profesjonalnych

gentów, powinni wybierać proszki do prania
i środki do zmywania, które w swoim składzie nie zawierają fosforanów, wywołujących eutrofizację wód (masowy rozwój roślin wodnych, zwłaszcza glonów, co prowadzi
do gromadzenia sie mułu, co w konsekwencji
prowadzić może do przekształcenia się jeziora w staw, bagno lub torfowisko). Fosforany dodawane do proszków mają za zadanie
zmiękczyć wodę i tym samym zapewnić lepsze wyniki prania. W Europie Zachodniej (np.
we Francji, Belgii lub Niemczech) producenci
zaprzestali stosowania fosforanów, które za-

Fot. sxc.hu

dodawany jest do kompletu, a następnie taki
pakunek ląduje w bębnie razem z ubraniami.
Na rynku znajdziemy całą gamę ekologicznych
detergentów, które nie wykazują negatywnego wpływu na środowisko. Równie popularne
są bezzapachowe saszetki do prania i zmywania, dzięki którym nie musimy w ogóle
używać proszków ani płynów do czyszczenia
odzieży i naczyń. Co do rezultatów, jakie zapewniają np. orzechy piorące, zdania są podzielone. Francuski miesięcznik „60 millions
de consommateurs” opublikował raport oparty na badaniu 16 proszków do prania (w tym
orzechów piorących) i 19 płynów do naczyń.
Wśród badanych płynów ostatnie miejsce zajął oparty na soku z cytryny Ecover, natomiast
efektywność orzechów piorących oceniono na
bardzo bliską lub wręcz identyczną z praniem
ubrań w samej wodzie. Inny test skuteczności orzechów piorących opublikował niemiecki
„Öko-Test”. Zachodni sąsiedzi poddali badaniu skuteczność orzechów piorących na dziesięciu różnych plamach. Badania przeprowadzano w temperaturach 40, 60 i 95 °C. Wyniki
testów w 40 i 60 °C pokazały, iż po praniu
większość plam nadal była widoczna. Nieco
lepsze wyniki dało pranie w temperaturze 95
°C. Renomowany Stiftung Warentest także pochylił się nad orzechami piorącymi, które jednak nie zdobyły zaufania niemieckich badaczy. Zwrócili oni uwagę na szarzenie białych
tkanin oraz wpływ orzechów na niszczenie
bębna pralki.
Wybierając detergent, na pewno należy dobrze się zastanowić i wziąć pod uwagę
nie tylko cenę, ale i własne preferencje oraz
przyzwyczajenia. Ci zaś konsumenci, którzy
pozostają zwolennikami chemicznych deter-

Zgodnie z prognozami do 2014 r. wartość rynku środków chemii gospodarczej osiągnie poziom 185 mld USD.

środków do zmywarek, marką Finish. Klientom, którzy zdecydują się na zakup zmywarki
marki Bosch lub Siemens, producent oferuje w prezencie dwumiesięczny zapas tabletek
do zmywania. Natomiast firma Miele oferuje
specjalistyczne środki do prania z serii CareCollection, przeznaczone do prania odzieży typu outdoor. Miele w ofercie ma także
płyny do prania, tabletki, proszki i nabłyszczacze do zmywarek oraz kapsułki zapacho-

we do suszarek tej marki. Electrolux w niedawno uruchomionym sklepie internetowym
oferuje swoim klientom profesjonalne środki do czyszczenia płyt kuchennych, piekarników, lodówek i innych urządzeń AGD. Bogatą
ofertę środków do czyszczenia piekarników,
zmywarek, powierzchni ze stali nierdzewnej, płyt ceramicznych czy kuchni ma także rodzimy producent sprzętu AGD, firma
Amica.

stąpiono zeolitami, czyli związkami bardziej
przyjaznymi środowisku. Także biodegradowalność detergentów jest niezwykle istotna
ze względu na pewną toksyczność, jaką wykazują one w stosunku do organizmów żywych.
W ostatnich latach wycofuje sie z użycia środki, których okres rozkładu przekracza dwie
doby. Dodatkowo w wielu krajach opracowano
regulacje prawne, które określają stopień degradacji detergentów wprowadzonych do codziennego użytku.

właściwości? Przede wszystkim ma wpływ na
jej napięcie powierzchniowe. Im większe napięcie powierzchniowe wody, tym trudniej zwilża ona wszelkie powierzchnie, na skutek czego
trudniej jest z jej pomocą czyścić zabrudzone
powierzchnie. Twarda woda wymaga stosowania większych ilości mydła, gdyż powoduje wytrącenie trudno rozpuszczalnych soli kwasów
tłuszczowych i metali odpowiedzialnych za jej
twardość. Według stopnia twardości wody podziemne dzielimy na:

Twardość ma znaczenie

■■ bardzo miękkie – zawierające mniej niż 75
mg węglanu wapnia na dm 3,
■■ miękkie (od 75 do 150 mg węglanu wapnia na dm 3),
■■ średnio twarde (od 150 do 300 mg węglanu
wapnia na dm 3),
■■ twarde (od 300 do 500 mg węglanu wapnia na dm 3),
■■ bardzo twarde (powyżej 500 mg węglanu
wapnia na dm 3).

Woda pokrywa 71 proc. powierzchni naszej planety, a tylko 0,3 proc. światowych zasobów wody stanowi woda zdatna do picia.
W Polsce mamy ogólnie duże zasoby wody, jednakże niewielka ich część jest dobrej jakości.
Na jakość wody wpływają m.in. zanieczyszczenia przez ścieki przemysłowe, rolne i komunalne. Oprócz zanieczyszczenia równie istotna
w procesie prania czy zmywania jest twardości wody, od której zależy ostateczny rezultat.
Ilość zastosowanych detergentów zależna jest
od stopnia twardości wody, a stosowne informacje znajdują się na opakowaniach środków
piorących i myjących. Warto wiedzieć, że w zależności od regionu w Polsce występuje woda
o różnej twardości. Twardość wody to jej cecha, zależna od stężenia soli wapnia, magnezu
i innych metali, które są zdolne do tworzenia
soli na wyższym niż pierwszy stopniu utlenienia. Jak zatem twardość wody wpływa na jej

Wyróżniamy twardość przemijającą
i trwałą. Pierwsza, nazywana też węglanową lub nietrwałą, jest powodowana przez sole kwaśne kwasu węglowego – wodorowęglany. Podczas gotowania przekształcają się one
w węglany, które z kolei osadzają się, np. na
ścianach naczyń, w postaci białego osadu.
Drugi rodzaj twardości zdecydowanie trudniej
usunąć z wody. Wytwarzana jest przez sole innych kwasów, głównie chlorki, ale też siarcza-

ny, azotany i inne. Ogólna twardość wody jest
sumą obu jej rodzajów. Wpływa na napięcie powierzchniowe wody, co powoduje zmianę jej
właściwości. Wytrącenie trudno rozpuszczalnych soli kwasów tłuszczowych i metali sprawia, że trudniej jest za pomocą wody czyścić
zabrudzone powierzchnie, co automatycznie przekłada się na ilość zużywanego mydła,
proszku lub płynu do naczyń. Wyróżnia się następujące skale twardości wody:
■■ stopnie niemieckie (°n lub °d) – 1 °n =
10,00 mg CaO w 1 l wody oraz 1 °n =
17,86 mg CaCO 3 w 1 l wody; w literaturze angielskojęzycznej również oznaczane
jako równoważna skala dGH (ang. degrees of general hardness – stopnie twardości ogólnej);
■■ stopnie francuskie (°f) – 1 °f = 10,00 mg
CaCO 3 w 1 l wody;
■■ miliwale na litr (mval/l) – 1 mval = 1 miligramorównoważnik (0,5 milimola) jonów
Ca2+ oraz 1 mval = 50 mg CaCO 3 w 1 l
wody.
Typowa twardość wody użytkowej (kranowej) wynosi ok. 10 °n. Woda poniżej 3 °n
jest uważana za miękką, zaś woda powyżej
30 °n – za twardą. Zbyt twarda woda jest
przyczyną powstawania kamienia kotłowego, który może stać się prawdziwym utrapieniem i który ma szczególnie negatywny
wpływ na działanie urządzeń AGD. Powoduje on powstawanie uciążliwych białawych

Przyszłość należy do koncentracji
Anna Oborska: Zazwyczaj po tym, że chcemy
taki produkt kupić drugi raz. Jeśli kupimy płyn,
który efektywnie umyje nasze naczynia, chętnie
nabędziemy go ponownie. Jeśli proszek dobrze
pierze ubrania, na pewno do niego powrócimy.
Tak jest z każdym produktem. Jeśli coś dobrze
działa, kupimy to ponownie i jeszcze zachęcimy
sąsiada. Doskonale zdają sobie z tego sprawę
producenci, którzy nieustannie ulepszają swoje
produkty, ponieważ jeśli zaoferują środek złej jakości, konsument, zachęcony reklamą, raz go kupi, ale drugi raz wybierze już produkt konkurencji.

Rozmowa z dr Anną Oborską,
dyrektorem generalnym
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Kosmetyków
i Środków Czystości.

Wielu konsumentów kupuje niemieckie środki chemii gospodarczej w przekonaniu, że są one skuteczniejsze od polskich. Proszę powiedzieć, czy faktycznie
niemieckie detergenty do prania i zmywania są lepsze?

Redakcja: Po czym rozpoznać dobry
proszek do prania, tabletki do zmywarek
czy płyn do naczyń?

Nie. Polskie środki czystości są równie efektywne jak niemieckie. Myślę, że mit o przewadze niemieckich detergentów nad polskimi może mieć
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swoje źródło jeszcze w czasach komunizmu w Polsce – wtedy wszystko, co „zachodnie”, uważane
było za lepsze. Czasy się jednak zmieniły.
Czy jednak niemieckie środki nie są
bardziej skoncentrowane niż te dostępne
na polskim rynku?
W krajach Europy zachodniej proces koncentracji rozpoczął się kilkanaście lat temu – proszki
wprowadzane do obrotu na rynki w tamtych krajach są więc bardziej skoncentrowane. W Polsce, tak jak i w większości pozostałych krajów
Europy Środkowej, proces koncentracji proszków rozpoczął się dopiero przed kilkoma laty.
Mając na uwadze fakt, że jest to proces przebiegający stopniowo, wymagający edukacji mającej zmienić po pewnym czasie przyzwyczajenia
konsumenta, dawki proszku zalecane na jedno
pranie są jeszcze w Polsce większe niż w niektórych innych krajach. Zastosowanie ich pozwala uzyskać taką samą efektywność prania
jak przy użyciu proszku tej samej marki sprze-

dawanego w innych krajach. Koncentracja jest
także wyrazem dążenia przemysłu detergentowego do realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Skoncentrowany proszek to taki, którego
konsument zużywa mniej, osiągając takie same
rezultaty prania. Jest to oczywista korzyść dla
środowiska.
Czy zgodzi się Pani ze stwierdzeniem,
że polscy konsumenci często dodają do
prania więcej detergentu, niż to wynika
z zaleceń producenta? Czy faktycznie
większa ilość proszku zapewni lepszy rezultat prania?
Tak, niestety, często się dzieje. Część osób myśli
sobie tak: „nasypię dużo, to lepiej się wszystko
upierze”. I to jest oczywiście błąd – należy sypać dokładnie tyle proszku, ile rekomenduje producent na opakowaniu. Widzę tu również misję
naszego stowarzyszenia – należy bardzo szeroko edukować społeczeństwo, zwracając uwagę na konieczność czytania etykiet i stosowania

się do zaleceń tam zamieszczonych. Czytajmy
więc etykiety!
Obecnie dzięki zaawansowanym rozwiązaniom pralki i zmywarki są energooszczędne, zużywają mniej wody i detergentu.
Co na przestrzeni lat zmieniło się w składzie
detergentów, których używamy na co dzień,
czy faktycznie stały się one bardziej eko?
Zmieniło się wiele. Produkowane sprzęty AGD zużywają coraz mniej energii, wody i detergentu. Zmiany następują także w składach środków czystości. Wciąż udoskonalane są receptury produktów,
tak aby coraz lepiej mogły one sprostać oczekiwaniom konsumentów. Dysponujemy zupełnie innymi metodami laboratoryjnymi, chemia jest na
zupełnie innym poziomie niż kiedyś – to wszystko daje możliwość kreowania coraz lepszych, bardziej przyjaznych środowisku produktów. Przemysł
uczestniczy w wielu dobrowolnych projektach mających na celu wytwarzanie środków czystości
zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju.

temat numeru

Niemiecka czy polska?

rze, wykorzystywać całą pojemności bębna
pralki oraz stosować się do innych zaleceń dotyczących dozowania w zależności
od stopnia zabrudzenia tkaniny i twardości
wody, co pozwoli oszczędzić wodę i energię w gospodarstwie domowym, a tym samym ograniczyć koszty prania. Producenci
detergentów, którzy uczestniczyli w projekcie koncentracji, umieszczali na opakowaniach proszków znak „Eurocompact”. Środowisku naturalnemu koncentracja przyniosła
zmniejszenie nie tylko zużycia detergentów
(według szacunków przejście na skoncentrowane proszki do prania miało ograniczyć
roczne zużycie proszków do prania w Polsce
o 64 tys. ton), ale i energii i wody, co w skali
globalnej przyczynia się do zmniejszenia eksploatacji środowiska i negatywnego oddziaływania na nie. Rosnąca świadomość społeczna w zakresie ich prawidłowego użytkowania
prowadzi do jego racjonalizacji, którą dodatkowo stymuluje dokonujący się w tym obszarze postęp techniczny (współczesne proszki
umożliwiają około dwukrotnie mniejsze dozowanie niż jeszcze 8–10 lat temu). Kompaktyzacja proszków do prania przekłada się zatem
na spadek wolumenu ich sprzedaży (w ubiegłym roku wyniósł on 1,7 proc. r/r). Na każdym opakowaniu proszku lub płynu do prania
znajduje się informacja, jak należy go dozować
w zależności od twardości wody, stopnia zabrudzenia ubrań, a także od liczby kilogramów
prania. Choć może się to wydać niektórym banalne, równie istotny jest także sposób myślenia konsumentów w różnych krajach. I tak
niemiecki konsument zużyje do prania dokładnie tyle gramów proszku, ile zaleca na opakowaniu producent. Polacy natomiast mają tendencję do dosypywania więcej proszku, niż
potrzeba, tak na wszelki wypadek. Dlatego
właśnie m.in. niemieccy konsumenci używają
mniej proszku na jedno pranie, a osiągają taką
samą efektywność prania jak polscy użytkownicy. Obecnie używamy do prania mniej proszku niż jeszcze kilka lat temu, kiedy stosowało
się nawet 212 g na jedno pranie. Parafrazując powiedzenie „Co kraj, to obyczaj”, możemy powiedzieć: „Jaki kraj, tyle dozowanego
proszku”. I tak przykładowo, gdy polscy konsumenci stosują na jedno pranie 100 g proszku, podobnie robią Czesi, Węgrzy i Słoweńcy,
natomiast Francuzi i Belgowie do prania wsypują 95 g, a Niemcy 75 g. Nadużywanie proszku do prania jest niewłaściwe, ponieważ powoduje, że pralka może mieć problem z jego
wypłukaniem, jednakże użycie zbyt małej ilości może spowodować, że nie pozbędziemy się
z zabrudzonych ubrań wszystkich plam. Należy
także zdawać sobie sprawę, że w różnych krajach receptury proszku różnią się od siebie.
Jest to po prostu kwestia odpowiedniego za-

Fot. Mastercook

Fot. Miele

Nieraz spotkać się można z opinią, że
słodycze i przekąski pochodzące z Niemiec
są lepsze i tańsze niż polskie przysmaki. Na
wielu internetowych forach spotkać można się również z podobnymi głosami na temat niemieckich detergentów. Dlaczego tak
się dzieje? Czyżby nadal tkwiło w wielu z nas
zakorzenione przekonanie jeszcze z czasów,
kiedy w sklepach dostępny był jeden rodzaj proszku, a wszystko, co zagraniczne,
było tak niedostępne, jak pożądane? Jedno
jest pewne: handel niemieckimi środkami
do prania i zmywania jest opłacalny. W Polsce na każdym praktycznie bazarze czy ryn-

ku znajduje się stoisko z niemieckimi środkami, niektórzy handlarze przenoszą nawet
biznes do Internetu. Coraz więcej klientów,
którzy regularnie kupują proszki i płyny do
prania, kupuje inne środki chemii gospodarczej, w tym szampony, mydła i środki czyszczące. Czym różnią się rodzime proszki od
niemieckich? Przede wszystkim mniejszą
koncentracją. W krajach zachodniej Europy proces koncentracji proszków rozpoczął
się kilkanaście lat temu, natomiast w Polsce, podobnie jak w większości pozostałych
krajów Europy Środkowej, dopiero przed kilkoma laty. Koncentracja proszków związana
jest z akcją prowadzoną na terenie Unii Europejskiej, której celem jest edukowanie konsumentów i zmiana ich przyzwyczajeń, a także ochrona środowiska naturalnego. W 2006
r. na półkach sklepowych pojawiły się nowe,
skoncentrowane proszki do prania. W tym
samym czasie w Polsce i w kilkunastu krajach Europy Środkowej przeprowadzono kampanię informacyjną „Lżejsze pranie”, której
celem było zwrócenie uwagi konsumentów
na istotę zmian, jakie zachodzą w kategorii proszków do prania, oraz zachęcenie do
właściwego dozowania nowych, skoncentrowanych o 1/3 proszków. Kampania „Lżejsze
pranie” stanowiła część europejskiego projektu „Nowoczesne proszki do prania w zgodzie ze środowiskiem”, realizowanego przez
A.I.S.E. (Międzynarodowe Stowarzyszenie
Producentów Mydeł, Detergentów i Środków
Czystości).
Koncentracja proszków spowodowała,
że producenci mogli zmniejszyć opakowania i w związku z tym zużywać mniej energii
i substancji chemicznych do ich produkcji
oraz generować mniej odpadów opakowaniowych. Mniejsze opakowania to niższe koszty
transportu. Koncentracja przyniosła także
korzyści dla konsumentów, którzy zyskali produkt, w którym pozostało tyle samo
związków chemicznych odpowiedzialnych za
skuteczność prania, co jest wygodne zarówno jeśli chodzi o samo pranie, jak i przechowywanie czy zakupy. Kampania edukacyjna „Lżejsze pranie” miała także na celu
uświadomienie konsumentom m.in., że należy prać w najniższej zalecanej temperatu-

W ofercie wybranych producentów sprzętu AGD znajdują się nowoczesne modele pralek, które m.in. automatycznie dozują detergenty. Zaliczamy do nich
modele Miele Liquidwash i Mastercook eDose.
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projektowania receptury, która może być inna
w każdym kraju. Niektórzy producenci stosują
też „sztuczki” w postaci dodatków, które nie
mają jednak wpływu na jakość prania, a jedynie zwiększają objętość proszku. Oprócz charakterystycznej cechy Polaków, jaką jest dodawanie do prania więcej proszku, niż zaleca
producent, badania pokazują także, że często
konsumentom wydaje się, że pralka jest już zapełniona, podczas gdy do pełnego załadunku
jeszcze brakuje. Również stopień zabrudzenia ubrań zależy od indywidualnej interpretacji użytkownika, a to, co dla jednego będzie

Jak dozować
detergent
Każdy wie, że podstawowym składnikiem niezbędnym do prania jest detergent. Mało kto zastanawia się, co tak naprawdę sypiemy do pralki i jaki to ma
wpływ na środowisko, urządzenie czy nas
samych. Proszek do prania jest skomplikowaną mieszaniną wielu substancji
(m.in. są to substancje powierzchnio-

Fot. Siemens

osadów i zmusza do używania większych
ilości środków piorących i myjących. Twarda woda to także jedna z głównych przyczyn
awarii m.in. pralek, zmywarek, czajników
i ekspresów do kawy, poza tym w większych
ilościach może niekorzystnie wpływać na
ludzkie zdrowie. Twarda woda powoduje, że
wyprane ubrania są sztywne i nieprzyjemne
w dotyku, a na naczyniach mytych w zmywarce pojawiają się zacieki. Co ciekawe,
twarda woda działa niekorzystnie na proces prania i zmywania, jednak inaczej kwestia prezentuje się, jeśli chodzi o wpływ na
nasze zdrowie. Według informacji Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego istnieją dowody na to, że twarda woda, zawierająca większe ilości takich biopierwiastków
jak magnez i wapń, może być zdrowsza od
miękkiej, ponieważ na terenie, gdzie występuje, zaobserwowano mniejszą zapadalność
na choroby układu krążenia. Według niektórych naukowców bardziej niekorzystny wpływ
na zdrowie człowieka ma miękka woda, która jest pozbawiona biopierwiastków. Inaczej ma wpływać woda twarda, która m.in.
zmniejsza ryzyko zawałów, nadciśnienia,
poziom cholesterolu we krwi oraz ryzyko zachorowań na miażdżycę. Już w latach
70. odkryto, że u osób pijących miękką wodę śmiertelność z powodu chorób serca
jest o 20 proc. wyższa, a spożywanie wody pozbawionej elektrolitów prowadzi do
zmian stałości składu elektrolitowego płynu pozakomórkowego.

wymagającą jedynie odświeżenia bluzką, innemu może wydać się ubraniem bardzo brudnym i wymagającym prania.

„Inteligentne” czyszczenie

Obecnie producenci pralek i zmywarek wprowadzają „inteligentne” systemy,
które – jak chociażby pralka Miele Liquidwash – wyposażone są w automatyczny
system dozowania, a ich pompa połączona
jest z zewnętrznym dozownikiem przez wąż
dozujący, co tworzy specjalny system dozowania detergentu. Przed każdym praniem
użytkownik wybiera sposób dozowania (automatyczny lub ręczny). Jeżeli zdecyduje się na
automatyczny system dozowania, pralka sama dobierze ilość środka piorącego na podstawie stopnia zabrudzenia tkanin oraz załadunku bębna. Natomiast w pralkach firmy
Siemens znajdziemy innowacyjny system dozowania detergentu i-Dos. Pralki z tym rozwiązaniem samoczynnie dozują środek piorący w zależności od wszystkich istotnych
czynników (twardości wody, stopnia zabrudzenia, ilości wsadu). Zintegrowany precyzyjny system dozowania i-Dos w pełni automatycznie, a zarazem dokładnie odmierza
ilość środków piorących konieczną do uprania danego wsadu. Jednocześnie i-Dos sprawia, że pranie jest bardzo wygodne, ponieważ
zbiornik na środek piorący wystarczy napełnić raz na dwadzieścia cykli prania. Przy pomocy czujników dokładnie rozpoznawany
jest stopień zabrudzenia ubrań. Na podstawie zebranych danych program oblicza idealny przebieg procesu prania, a także dokładny cykl zmian temperatury i w kilku etapach
precyzyjnie dostosowuje dozowanie środka
piorącego. Przed pierwszym użyciem wystarczy wlać 1,3 l płynnego środka piorącego i od
tego momentu pralki można użyć ok. 20 razy. Wybierając detergent, czy będzie on produkcji polskiej, niemieckiej czy francuskiej,
warto zainwestować kilka złotych więcej,
ponieważ zwykle przy stosowaniu tańszego proszku do prania należy zastosować
zwiększoną dawkę, a i tak nie uzyska się
rezultatu, jaki daje zastosowanie jednej
dawki proszku dobrej jakości.
Wybór dobrego detergentu do prania
czy zmywania przypominać może loterię. Na
rynku dostępnych jest coraz więcej produktów, oferowanych zarówno przez polskich,
jak i zagranicznych producentów. Środki pochodzące z Niemiec dostępne w przydrożnych sklepach nie zawsze jednak oferują
słynną niemiecką jakość. Decydując się na

wo czynne, wypełniacze aktywne, soda
i krzemiany, wybielacze czy rozjaśniacze
chemiczne), które wzajemnie współdziałając w kąpieli piorącej, mają wpływ na
końcowy efekt prania. Na efekt ten składają się także: działanie mechaniczne,
czyli ruch bielizny w bębnie, tarcie przy
praniu ręcznym, temperatura i czas działania tych czynników. Na końcowy rezultat ogromny wpływ ma też fizyczne
i chemiczne działanie składników środka
piorącego, dlatego też tak ważne są jego dobór i ilość. Dozowanie środka piorącego to, wbrew pozorom, wciąż problem
wielu konsumentów. Jak wskazują badania, większość użytkowników nie wie,
ile powinno sypać się detergentu na jeden cykl prania. Okazuje się, że nie jest
to takie łatwe. Aby odpowiednio wymierzyć ilość proszku, należy zmierzyć twardość wody i określić stopień zabrudzenia
tkanin. Ponadto większość producentów
podaje ilość proszku na pełny wsad pralki, więc jeśli ilość wrzuconego prania jest
mniejsza, powinno się użyć odpowiednio
mniej proszku. Dla ułatwienia producenci proszków umieszczają tabelę dozowania na opakowaniu. Warto przestrzegać
zawartych w niej zaleceń, ponieważ zbyt
duża ilość detergentu wymusza dodatkowe płukanie, przez co tracimy więcej wody i prądu.
zakup proszku do prania czy płynu do zmywania na bazarze na stoisku z „niemiecką
chemią”, należy dokładnie sprawdzać kraj,
w jakim proszek został wyprodukowany. Może się bowiem okazać, że oprócz zagranicznie brzmiącej nazwy środek ten z zakładem
produkcyjnym naszych zachodnich sąsiadów
ma niewiele wspólnego, ponieważ został wyprodukowany w Polsce, co łatwo jest sprawdzić na kodzie kreskowym znajdującym się
na opakowaniu – pierwsze trzy cyfry informują o kraju pochodzenia produktu, z tym,
że 590 oznacza Polskę, a 541 Niemcy. Warto
także zdać sobie sprawę, że o ostatecznych
rezultatach zmywania czy prania decyduje
nie tylko jakość zastosowanego preparatu,
ale i sprzęt z jakiego się korzysta. Nowoczesna pralka czy zmywarka w połączeniu z profesjonalnym detergentem to zestaw, który
zapewni osiąganie najlepszych rezultatów
czyszczenia.
Anna Skwierzyńska

