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Definicja 
kosztu

Koszty operacyjne = 
Koszt czyszczenia + koszt konserwacji + koszt zużycia energii 

+ koszt przestoju + koszt wykorzystania przestrzeni

Koszt czyszczenia = koszt mycia w obiegu zamkniętym 

+ koszt czyszczenia mechanicznego

Koszt mycia w obiegu zamkniętym (CIP) = 

2 x pojemność PWC  × częstotliwość czyszczenia  × cena środka czyszczącego za litr

=  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

częstotlliwość wymiany środka czyszczącego

• Środek czyszczący wymienia się co 5 cykli mycia

• Środek czyszczący: Wodorotlenek sodu 5% = 0,2 eur / l
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Koszty operacyjne =
Koszt czyszczenia + koszt konserwacji + koszt zużycia energii 

+ koszt przestoju + koszt wykorzystania przestrzeni

Koszt czyszczenia = mycie CIP + czyszczenie mechaniczne

Czyszczenie mechaniczne = koszty pracy ×czas trwania + koszt energi elektrycznej 

+ koszt środków czyszczących

Czas trwania = czas trwania demontażu + czas trwania czyszczenia jednej płyty

×liczba płyt

• Czas trwania demontażu wynosi 2 godziny

• Czas czyszczenia jednej płyty wynosi 6 minut
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Koszty operacyjne =
Koszt czyszczenia + koszt konserwacji + koszt zużycia energii 

+ koszt przestojów + koszt wykorzystania przestrzeni

Koszt konserwacji = koszt wymiany płyty + koszt wymiany

uszczelek

Koszt wymiany płyt = koszt płyty × liczba płyt + koszt pracy na godzinę 

× czas trwania

czas trwania = czas trwania demontażu + czas trwania wymiany płyty × liczba płyt

• Czas trwania demontażu wynosi 2 godziny

• Czas trwania wymiany jednej płyty wynosi 6 minut



Płyty z uszczelkami w wymienniku



Rodzaje tłoczenia płyt

Tłoczenie H Tłoczenie W

Tłoczenie Y Tłoczenie Z
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Koszty operacyjne =
Koszt czyszczenia + koszt konserwacji + koszt zużycia energii 

+ koszt przestojów + koszt wykorzystania przestrzeni

Koszt konserwacji = koszt wymiany płyt + koszt wymiany

uszczelek

Koszt wymiany uszczelek = koszt uszczelek × liczba płyt + koszt 

pracy na godzinę × czas trwania

Czas trwania = czas trwania demontażu + czas trwania 

wymiany uszczelek × liczba płyt

Pomniejszony o mechaniczne 

mocowanie uszczelek



Uszczelka wymiennika płytowego



Typ uszczelki mocowanej na „klip”
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Koszty operacyjne =
Koszt czyszczenia + koszt konserwacji + koszt zużycia energii

+ koszt przestojów + koszt wykorzystania przestrzeni

 Koszt wykorzystania przestrzeni = wymiary PWC × m2 × długość użytkowania PWC

długość użytkowania obiektu

 Koszt zużycia energii =           × czas pracy × cena energii elektrycznej

 P spadek ciśnienia

 przepływ masowy

Wydajność pomp odśrodkowych wynosi 65%

 Koszt przestoju = czas trwania naprawy × straty produkcyjne na godzinę

 Ustalona długość użytkowania obiektu wynosi 25 lat.



Schemat przepływu wymiennik 1-sekcyjny



Schemat przepływu wymiennik 4-sekcyjny



Czynności serwisowe

1. przyjazd ekipy serwisowej

2. rozkręcanie wymiennika

3. zdejmowanie starych uszczelek 

4. mechaniczne (ciśnieniowe) mycie płyt 

5. zakładanie nowych uszczelek 

6. zakładanie płyt na ramę 

7. skręcanie wymiennika 

8. udział w próbie ciśnieniowej (ze stacji CIP)



Serwis wymiennika Sigma



Dziękuję za uwagę


