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1. „Przymykanie oczu” – zachowania i 
zaniedbania jakie można zaobserwować w 
obszarach produkcyjnych.

2. Jaki ta sytuacja ma wpływ na proces 
produkcji i  koszty?

3. Jak to zmienić? 
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OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA - WODA
Woda jest najczęściej wykorzystywanym surowcem w przemyśle 
spożywczym, dlatego ilość jej zużycia wpływa istotnie na koszty produkcji, 
koszty funkcjonowania zakładu i ilość ścieków, które są produktem 
wtórnym. Na wielu automatycznych  i półautomatycznych liniach 
produkcyjnych, proces korzystania z wody jest procesem ciągłym, nawet 
jeśli zapotrzebowanie na nią jest chwilowo wstrzymane. Montaż systemów 
pozwalających na kontrolę jej przepływu pozwala na duże oszczędności w 
jej zużywaniu.  



„Przymykanie oczu” – zachowania i 
zaniedbania jakie można zaobserwować w 
obszarach produkcyjnych.
Mycie wstępne i płukanie przy użyciu niewłaściwych dysz i głowic.

Płukanie bezpośrednio z szybkozłącza.

Popękane węże w okolicach ich zakończeń

Nieszczelne zawory i pistolety.

Brak dodatkowych narzędzi ręcznych wspomagających proces mycia.















Jaki ta sytuacja ma wpływ na proces 
produkcji i  koszty?

 Zwiększony pobór wody w układach tak CSM jak i tzw. woda z sieci.

 Większe koszty spowodowane podgrzaniem wody w CSM i poniesieniem jej ciśnienia.

 Większy zrzut ścieków i koszt ich uzdatniania.

 Awarie pomp CSM, przestoje w procesie mycia.

Racjonalna gospodarka wodą przynosi potrójne korzyści:
1. Zmniejsza opłaty za dostarczoną wodę, oraz odprowadzone ścieki.
2. Zmniejsza ilości zużytej energii.
3. Ogranicza przestoje spowodowane awariami systemów CSM.





Jak to zmienić? 
 Zaplanować audyt pod katem akcesoriów systemów mycia.

 Zidentyfikować obszary w których można wprowadzić usprawnienia i poprawę 

stanu technicznego urządzeń.

 Wyeliminować bieżące nieszczelności, przecieki z połączeń zaworów, uszczelek itp.

 Bardzo dobrym przykładem jest wyznaczenie lidera/ambasadora do projektu 

oszczędzania wody.

 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie przeznaczenia i używania 

narzędzi utrzymania czystości. 

 Opracowanie metody motywacji dla pracowników, za zaangażowanie się w proces 

oszczędzania wody.















Zapraszamy do kontaktu
Regionalni Doradcy Techniczno-Handlowi:

• Rafał Kościów tel: 608 030 693 email: r.kosciow@salmonhygiene.pl województwa: małopolskie, śląskie, 
opolskie, dolnośląskie

• Grzegorz Kucharski tel: 737 978 081 email: g.kucharski@salmonhygiene.pl województwa: świętokrzyskie, 
podkarpackie, lubelskie, mazowieckie

• Filip Kidoń tel: 882 155 535 email: f.kidon@salmonhygiene.pl województwa: łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, 
zachodniopomorskie

• Iwona Orlińska tel: 733 751 731 email: sales@salmonhygiene.pl województwa: pomorskie, kujawsko-
pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

• Customer Service tel: 737 978 080/662 858 090 email: info@salmonhygiene.pl

• Agnieszka Pala Business Development Manager tel: 698 627 086 email: a.pala@salmonhygiene.pl
• Artur Białogoński Key Account Manager tel: 698 036 035 email: a.bialogonski@salmonhygiene.pl
• Paweł Świtek Kierownik Działu Sprzedaży tel: 666 707 919 email: p.switek@salmonhygiene.pl
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