
Fenntarthatóság és élelmiszerbiztonság 
Hogyan valósíthatják meg az élelmiszergyártók a speciális  
kenőanyagokkal a fenntarthatósági céljaikat

Fehér könyv

Rövid összefoglalás

A fenntarthatóság pont az élelmiszeripari vállalkozások számára 
egyre fontosabb témává válik. A fogyasztók egyre erősebben 
érdeklődnek az olyan termékek iránt, melyek a környezetvédelmi, 
munkavédelmi és további standardok betartásával készülnek.  
A fenntarthatóság a vásárlói döntésekben egyre nagyobb szerepet 
játszik. Ezért az erre irányuló termékfejlesztés és gyártás fontos 
versenyelőnyt jelent a vállalkozások számára. Ide tartoznak az 
olyan közvetlen környezeti hatások, mint a CO2 kibocsátás és  
hulladék csökkentése mellett az olyan közvetett aspektusok is, 
mint az energiamegtakarítás, termelési hatékonyság és  
költségmegtakarítás.

A gyártók ezért azon dolgoznak, hogy a termelési láncuk minden 
szakaszában folyamatosan megtalálják a hatékonyabb termelés 
lehetőségeit. Az értékes speciális kenőanyagok sokszor alábecsült 
mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy az élelmiszerfeldolgozó 
vállalkozások teljesíthessék a fenntarthatósági céljaikat – főleg 
akkor, ha a kenőanyagokhoz egyéni tanácsadás is párosul. Így 
különösen a hulladék csökkentése, az energiahatékonyság a  
vízfogyasztás és a munkabiztonság területén jelentős  
optimalizálásokat lehet realizálni.

Az élelmiszeriparban már évek óta növekvő keresletet lehet  
megfigyelni azon termékek iránt, melyek gyártásánál kímélő  
módon járnak el a természeti erőforrásokkal és figyelembe veszik 
az alkalmazottak valamint a fogyasztók biztonságát. 

A vállalkozásoknak ebből egy kockázata származik:
a cégükről alkotott kép károsodik, ha nem veszik ezt a témát 
figyelembe.
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A fenntarthatósági és az üzemi célok 
járjanak egymás mellett

Az értékes kenőanyagok és az azokhoz való személyre szabott 
szolgáltatások az élelmiszergyártók fenntarthatósági céljait  
különböző területeken támogathatják.  
Ezek a területek mindenek elött:
 – Gyártási anyagok és hulladék
 – Energiamegtakarítás és károsanyag-kibocsátás
 – Biztonság
 – Víz

A fenntartható megoldások e területek mindegyikén egyidejűleg 
üzemi előnyöket is jelentenek. Az optimalizált tribológiai  
megoldások általában hosszabb működési időt és élettartamot  
és ezáltal kevesebb karbantartási és üzemeltetési költséget  
jelentenek.

Kevesebb anyagfelhasználás és hulladék  

A megfelelő anyagok kiválasztásánál és a hulladék csökkentésénél 
az értékes speciális kenőanyagok sokat segíthetnek, amennyiben 
tovább maradnak a kenési helyeken és összességében  
kevesebb mennyiségre van szükség belőlük. És rendszerint 
meghosszabbodik a működési idő és ezáltal az utánkenések 
időközei is. Mindezen hatások együttesen hamar elvezetnek a 

Apró megoldás tartós hatással – 
speciális kenőanyagok  

Emellett a stratégiailag fontos terület mellett az italgyártóknak,  
a pék- és húsáruk és egyéb élelmiszerek gyártóinak a  
fenntartható gazdálkodás közgazdasági szempontjaival is  
szembe kell nézniük, mivel itt a költségmegtakarítás és a  
hatékonyságnövelés komoly lehetősége rejlik. Így a gyártási  
fázisok konzekvens vizsgálatával fel lehet ismerni a megtakarítási 
lehetőségeket az energiagazdálkodás, a károsanyag-kibocsátás, 
az anyag-gazdálkodás, a kockázatmenedzsment, a  
hulladékgazdálkodás vagy a vízfogyasztás területein.

A speciális kenőanyagok pont ebben tudnak a vállalkozásoknak 
segíteni, amennyiben velük – egy személyre szabott tanácsadás-
sal együttesen – ezeket a lehetőségeket kiaknázzák. A kenőanya-
gok az élelmiszeripari alkalmazásához kibocsátott előírások, mint 
pl. az USA National Sanitation Foundation (NSF) H1 regisztrációja 
időközben standardokká váltak, mikor az élelmiszerbiztonságról 
van szó.

Az élelmiszergyártók a fenntarthatóságai céljaikat gyorsabban 
megvalósíthatják, ha ismerik és kihasználják a kenőanyagok  
jelentőségét. A következő szempontok tájékozódásként  
szolgálhatnak ezen a téren

Az anyagfelhasználás, a komplexitás
és a pazarlás csökkentése 

Az Önök fenntarthatósági céljai A mi hozzájárulásunk

A vevők kenési portfóliójának az optimalizálása
Kevesebb kenőanyag felhasználás
Nagyobb hatékonyságú anyaggazdálkodás 

Az energiafelhasználás, a CO2 és más
károsanyag-kibocsátás csökkentése

KlüberEnergy & Efficiency Service

A vízfogyasztás csökkentése Új technológiák

Az élelmiszeriparnak szánt termékek
A gépek megbízhatósága
Igény szerinti képzés 

Energia

Víz

Egészség

Anyagok

Élelmiszerbiztonság köszönhetően a
szennyeződések elkerülésének
A higiénia javítása, személyzet védelme

Az Önök fenntarthatósági céljai

A mi hozzájárulásunk csökkenti az Önök ökológiai lábnyomát

Hulladél

Károsanyag- 
kibocsátás
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javító programja, hogy így csökkentse a CO2 kibocsátását, amíg a
CO2 semlegességet el nem éri. Ezidáig ezek a kezdeménye-zések 
főleg csak olyan kézenfekvő lehetőségekre korlátozódtak, mint a 
régi berendezések újabb, energiahatékonyabbra cserélése. Gyakran 
átsiklunk a kenőanyagok szerepén, amelyek itt komoly hatást  
érhetnek el. A speciális kenőanyag intelligens, kifejezetten az  
alkalmazásra szabott kiválasztása gyakran az energiamegtakarítás 
el sem képzelt mértékéhez vezethet.

Ezért ahhoz, hogy magas energiahatékonyságot érhessünk el, 
nem csak a kenőanyagot kell figyelembe venni, hanem az egész 
rendszert. Az olyan intézkedések, mint a tisztítás vagy a tömítések 
kicserélése szintén nagy szerepet játszanak. Sok vállalkozás  
számára az energiamenedzsmentjük auditálása magas helyiértékkel 
bír. Az ISO 50001, 50003 és 50015 energiamenedzs-mentre  
vonatkozó norma szerint az auditoroknak ellenőrizniük és igazolniuk 
kell az energiahatékonyság javulását. A vállalkozásoknak tehát az 
első, majd a következő auditálásoknál is igazolniuk kell, hogy folya-
matosan javítják az energiahatékonyságukat. A Klüber Lubrication 
a KlüberEnergy termékével egy megfelelően auditált szolgáltatást 
kínál, melynek segítségével a hatékonyságot növelő potenciálokat 
fel lehet ismerni és meg lehet valósítani.

Az élelmiszerek, a termelés és a munkatársak  
biztonsága

 
A biztonság témaköre is fontos szerepet játszik a vállalkozások 
fenntarthatósági céljainak teljesítésében. Itt két szempont  
foglalkoztat minden gyártót: az élelmiszerbiztonság és a  
gyártásban dolgozók biztonsága. Az élelmiszerbiztonságot- és 
minőséget legjobban az értékes, tanúsítvánnyal rendelkező  
kenőanyagok alkalmazásával lehet realizálni. A H1, halal, kóser  
és más előírások időközben már standardokká váltak. Kifejezetten 
a nemzetközileg tevékenykedő, igényes termékeket előállító

kenőanyag és a hulladék mennyiségének 50 vagy akár több mint 
50 százalékos specifikus csökkentéséhez.

A hulladék mennyiségének és a kenőanyagfelhasználásnak a 
csökkentése a helyes kenőanyag kiválasztásával, sőt a specifikus 
kifejlesztésével valamint a dolgozók betanításával lehetséges, hogy 
megfelelően és hatékonyan alkalmazzák a kenőanyagokat.  
A termelési értékláncban a kevesebb kenőanyagfelhasználásnak 
öt előnye van:
– kisebb összetettség és kevesebb költség az  
   anyaggazdálkodásban,
–  kevesebb szállítás, így kisebb CO2 kibocsátás,
–  javított higiénia,
–  kevesebb tisztítószer a gépen lévő kenőanyag maradék  
   eltávolításához,
– kevesebb hulladék keletkezik kenőanyagból, tisztítószerből  
   és csomagolóanyagból.

Még akkor is, ha csak csekély mennyiségben alkalmaznak  
kenőanyagokat, azok jelentős mértékben hozzájárulhatnak az 
eredményességhez. Gyakran a kevesebb több..

Az energiafelhasználás és a károsanyag-kibocsátás 
csökkentése: ez egyre fontosabb a növekvő
energiaköltségek idejében
  
Különösen az élelmiszeriparban, az alacsony energiafogyasztás és 
a károsanyag-kibocsátás  nemcsak a költségeknek, hanem a céges 
imázsnak is egy tényezője. Sok vállalkozásnak van már energia-
takarékossági projektje és a berendezések energiahatékonyságát 

Egy innovatív partnerrel kitágíthatók a határok

A fenntarthatósággal élni annyit jelent, hogy kitoljuk a  
határokat és folyamatosan innovatív megoldásokat  
keresünk. A Klüber Lubrication-nel egy olyan partnert nyer, aki 
támogatja Önt ebben. A Freudenbergen, az anyavállalatunkon 
keresztül részesei vagyunk az ENSZ Globális  
Megállapodásának. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 
irányelvként vannak jelen a cselekvéseinkben. Továbbá azon 
dolgozunk, hogy folyamatosan csökkentsük a saját  
lábnyomunkat és ezáltal a termékeinkét is. Ezt rendszeresen 
igazolják az összes releváns szabvány szerinti, a gyártóhelyeinkre 
és a folyamatainkra szerzett külső, független tanúsítványok. 
Másrészről arra fókuszálunk, hogy a termékeinkkel és  
szolgáltatásainkkal segítsünk a vevőinknek a saját lábnyomuk 
minimalizálásában. Ebben nagy hagyományokra és számtalan 
közös sikerre tekinthetünk vissza. Közelebbi információt a  
honlapunk és a www.klueber.com alatt található  
fenntarthatósági jelentésünk adhat.



inkább szoftveres megoldásokat alkalmaznak. Egy olyan  
eszköz, mint az EfficencyManager az egyre komplexebb  
folyamatok átláthatóságát biztosítja egy okos üzemben. A mobil 
készülékeken keresztüli hozzáférés, lehetővé teszi, hogy bárhol és 
bármikor hozzáférjünk a saját adatainkhoz, valamint, hogy az olyan
nem tervezett tevékenységeket rögzíthessük, mint a javítás vagy 
üzemzavar.

Tipikus üzemi költségek és a megtakarítási potenciálok

Egy moduláris hatékonysági tanácsadással az üzemi költségek akár hat százalékát is 
meg kehet takarítani.

Energiamegtakarítás  
3 %

Egyéb

Munkaerő költség  
megtakarítás
2 %

Alkatrész-  
megtakarítás
1 %

10 %

12 %
Energia

42 %

Munkaerő költség

36 %

Termelés
teljesítménye

Alkatrészek

élelmiszergyártóknak kell pótlólag arra ügyelniük, hogy a kenőa-
nyag beszállítójuk lehetőleg minél több ISO 21469 tanúsítvánnyal 
bíró gyártóhellyel rendelkezzen. Így lehet abban a helyzetben, hogy 
globálisan tudjon auditált kenőanyagokat rendelkezésre bocsátani.

Azonban a termelésben dolgozók biztonságához is hozzájárul-
hatnak az értékes, megfelelő címkével rendelkező kenőanyagok 
éppúgy, mint az automatikus adagoló rendszerek. A kenőanyag-
választék szorosabbá tételével és képzésekkel együttesen csök-
kentik azt a veszélyt, hogy a dolgozói összekeverjék a kenő-anya-
gokat és emiatt termeléskiesés vagy akár a berendezések 
károsodása történjen. A karbantartás optimalizálására szolgáló 
jól strukturált szolgáltatási programmal, mint pl. KlüberMaintain 
elkerülhetők ezek a veszélyek.

A fenntarthatóság a termékfejlesztéssel kezdődik

A fenntarthatósághoz való hozzájárulás nem az olaj vagy a zsír  
a kenési helyre történő felhordásával kezdődik. Sokkal inkább 
már a termékfejlesztésnél. Az alkalmazók és az OEM-ek  
profitálnak a nagy teljesítményű kenőanyagokból, melyek azt  
a lehetőséget hordozzák, hogy csökkentsék az ökológiai  
lábnyomot és emellett költséget takarítsanak meg. A  
fenntarthatósági mutatószámrendszer az az eszköz, amivel a 
Klüber Lubrication a termékei fenntarthatóságát javítja. Ez figye 
lembe veszi a termék életciklusát és a termék realizálni kívánt 
tulajdonságait. Ilyenkor a teljes életciklust vesszük alapul,  
beleértve a nyersanyagokat, adalékanyagokat, a feldolgozást  
és a gyártást, a csomagolást, szállítást, a vevőhasznot és  
a hulladékmenedzsmentet. A Klüber Lubrication az új  
fejleszté-seknél is beveti a fenntarthatósági mutatószámrendszert, 
hogy a meglévő termékportfólióját ugyanolyan szisztematikusan 
elemezze és optimalizálja. 

Akár 6 százalékos megtakarítási potenciál is
realizálható

Az üzemi költségek tipikus felbontása akár 6 százalékos  
megtakarítási potenciált is jelenthet. A Klüber Lubrication  
szolgáltatásaival realizálható ez a potenciál. Ezeknek a  
hatékonyságot növelő szolgáltatásoknak  
óriási hatásuk van az anyagra, hulladékra  
és energiára mint  fenntartható- sági  
tényezőkre. Az átlagos megtakarítás az  
alábbiak szerint oszlik meg: 2 % munka-  
megtakarítás, 1% megtakarítás az alkatré- 
szeken és 3 % energiamegtakarítás.

Azért, hogy a fenntartható szolgáltatások  
eredményeit bemutassák és a termelés  
szempontjából minden releváns folyamatot 
hatékonyan kezeljenek, a vállalkozások egyre 
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Összegzés: Élelmiszergyártás fenntarthatóbban,
biztonságosabban – a megfelelő kenőanyagokkal
Az élelmiszer- és italgyártókkal szemben egyre magasabb  
követelményeket támasztank. Ezzel egyidejűleg  
fenntarthatóságot is integrálni kell az üzemi folyamatokba  
és folyamatosan optimalizálni. A speciális kenőanyagok  
szakmai tanácsadással és szolgáltatásokkal kombinálva 
segíthetnek az élelmiszer-iparban, hogy a gazdasági és  
fenntarthatósági célokat intelligens és innovatív módon  
elérhessék. A természet, a mai és a jövő generáció javára –  
és az élet alapjainak a megtartásához.

További információért kérjük keressen fel minket az alábbi 
címen: www.klueber.hu


