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Тема 1. М'ЯСОПРОДУКТИ І ТВАРИННІ ЖИРИ 
 

1.1. Розрахунки сировини і готової продукції м'ясо-жирового 

виробництва 

Початковими даними для розрахунків сировини м'ясо-жирового 
виробництва м'ясокомбінату є задана потужність виробництва (у тоннах м'яса 
на кістках за зміну), норми виходу і жива маса худоби. 

Сировину, готову продукцію у цеху забою худоби, розділення туш 
розраховують за формулою: 
 

МЖ=МК/a*100,                                               (1.1) 
 

де МЖ – жива маса худоби, кг(т); 
МК – маса м'яса на кістці, кг(т); а – норма виходу м'яса, % до живої 

маси (жива маса за нормами: велика рогата худоба – 350 кг; дрібна рогата 
худоба – 40 кг; свині – 100 кг; курча – 1 кг; курка – 1,5 кг; качка – 2 кг; гуска –               
3,5 кг; індичка – 4,5 кг; кролик – 3 кг). 

Кількість голів худоби, переробленої за зміну, визначають з формули: 
 

                    N=MЖ/mЖ,                                          (1.2) 
 

де mЖ – жива маса однієї голови, кг. 
Продуктивність конвейєра з переробки великої рогатої худоби визначають 

за формулою: 
 

               ПЗМ=Р·ф·3600/tОП,                                                              (1.3) 
 
де ПЗМ – продуктивність конвейєра, голів за зміну;  

Р – кількість робочих місць; ф – змінний фонд часу, год; 
ton – оперативний час, необхідний для виконання операції (забіловки, 

нутровки, зачистки туш). 
Норми виходу по цеху забою худоби і розбирання туш подані 

у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Норми виходу м’яса на кістці по цеху забою худоби  

Сировина Норми виходу, % до живої маси 
1. М'ясна туша  
Велика рогата худоба 47 
Дрібна рогата худоба 40 
Свині (зі зняттям шкіри) 62 
2. Напівпотрошена птиця  
Курчата 80,6 
Курки 80,5 
Качки 80,6 
Гуски 79,2 
Індики 81,7 
3. Потрошені кролики 50,4 
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Норми виходу жиросировини і харчових пряжених жирів з неї 
подані в таблицях 1.2, 1.3, 1.4. 

Таблиця 1.2 – Норми виходу жиросировини 

Худоба Кількість жиросировини, % до живої маси 

М'якого Твердого (кістки) 

Велика рогата худоба 2,46 0,39 
Дрібна рогата худоба 1,29  
Свині без шкіри 6,17  
Свині зі зняттям крупона 5,75 1,41 

 Таблиця 1.3– Норми виходу харчових пряжених жирів 

Обладнання 
Норми виходу харчових пряжених жирів, % до живої маси м'якої 

жиросировини 

 
Велика рогата 

худоба 
Дрібна рогата худоба Свині 

 I 
категорія

II 
категорія

I категорія
II 

категорія 
зі зняттям без 

 крупона шкіри 
Лінія АВЖ,  
Де-Лаваль 

70 51 69 50 74,45 73,8 

Автоклави 69 51 69 50 73,7 73,05 
Відкриті котли з 
паровим 
обігрівом 

69 51 69 50 73,2 72,3 

Таблиця 1.4 – Норми виходу кісткових жирів 

Обладнання Норми виходу кісткових жирів, % від маси сирої кістки 

Яловичих Свинячих 

дл
я 

ви
ро

бн
иц

тв
а 

кл
ею

 

ви
ро

бн
ої

 
 

ку
ла

кі
в 

ці
во

к 

ви
ро

бн
ої

 

ку
ла

кі
в 

Апарати з безперервним 
відводом жиру і бульйону 

- - 15 - 14 15 

Автоклави 8* - 13 6 13 13 
Відкриті котли з паровим 
обігрівом 

4 9 10** 5,5 10 10** 

* – хребець; ** – кулаки подрібнені. 
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Приклад 1.1. Потужність цеху забою худоби і розбирання туш 100 т за 
зміну яловичина – 50 т, свинина – 30 т, баранина – 20 т. Живу масу худоби 
прийняти за існуючими нормами. 

Розрахувати кількість голів худоби, що перероблюють за зміну. 
 

Розв'язок 
1) Визначаємо живу масу великої рогатої худоби за формулою (1.1): 

 
             МЖ=50000/0,47=106383 кг. 

 
2) Кількість голів великої рогатої худоби, що перероблюють за зміну, 

визначаємо за формулою (27.2): 
 

             N=106383/350=304 голови. 
 

Аналогічно розраховуймо кількість голів дрібної рогатої худоби 
і свиней. Результати розрахунків заносимо в таблицю 1.5. 

 
Таблиця 1.5 – Результати розрахунків 

Худоба 
Потужність 

за зміну 

Жива 
маса 1 

голови, кг 

Норма 
виходу, % до 
живої маси 

Загальна жива 
маса худоби, т 

Кількість голів 
за зміну 

Дрібна 
рогата 

20 40 40 50 1250 

Велика 
рогата 

50 350 47 106,38 304 

Свині (без 
шкіри) 

30 100 62 48,4 484 

 
Приклад 1.2.   Використовуючи    результати    попереднього    прикладу, 

 розрахувати кількість м'якої і твердої жиросировини, кількість 
харчових пряжених жирів, яку можна одержати з неї на обладнанні 
безперервної дії АВЖ і Де-Лаваль, а також кількість упаковок яловичого і 
свинячого жиру. 

Розв'язок 
1) Використовуючи дані таблиці 1.2, визначаємо кількість м'якої 
жиросировини: 
 
із великої рогатої худоби 106380·0,0246=2617 кг/зміну; 
із дрібної рогатої худоби 50000·0,0129=645 кг/зміну; 
із свині             48400·0,0619=2996 кг/зміну. 
Кількість твердої жиросировини 106380·0,0039=415 кг/зміну. 
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2) Використовуючи дані таблиці 1.3, 1.4, визначаємо кількість харчових 
пряжених жирів, одержуваних за зміну на обладнанні безперервної дії: 
 
 яловичий пряжений жир 2617·0,7=1832 кг; 
 баранячий жир            645·0,69=445 кг; 
 свинячий жир 2996·0,738=2211 кг; 
 кістковий жир 415·0,15=62,25 кг. 
 
3) З загальної кількості харчових пряжених жирів 40% відпускають 
збутовим організаціям у діжках масою 100 кг кожна і 60% – у картонних 
контейнерах по 20 кг кожний. Тоді кількість упаковок яловичого жиру за зміну 
буде: 
    1832·0,4=732,8 кг                    732,8/100≈7 діжок; 
    1832·0,6=1099,2 кг                 1099,2/20=≈55 контейнерів; 
свинячого жиру: 
    2211·0,4-884 кг                        884/100≈8,8 ліжок; 
    2211·0,6= 1327 кг                    1327/20≈66 контейнерів. 
 

Приклад 1.3. Планове завдання м'ясожировому цеху з переробки голів 
великої рогатої худоби за рік – 184000. Планова кількість змін за рік – 400. 
Середня маса туші – 130 кг. Оперативний час, необхідний для виконання 
операції, – 7,5 год за зміну. Нормативи оперативного часу на забіловку туші – 
318 с. Кількість робочих місць на забіловці туш – 7. 

Визначити річну продуктивність конвейєра, коефіцієнт використання 
річної виробничої потужності. Розрахувати кількість харчових пряжених жирів, 
які можна одержати при переробці жиру-сирцю на установці Де-Лаваль 
продуктивністю 830 кг/год або на лінії АВЖ продуктивністю 1500 кг/год, а 
також час роботи установок, за який буде перероблений жир-сирець, якщо його 
вихід становить 5,1% від маси м'яса. 

 
Розв'язок 

1) Змінна продуктивність конвейєра визначається за формулою 
 

      ПЗМ=7·7,5·3600/318=594 голови за зміну. 
 

2) Річна виробнича потужність м'ясо-жирового цеху: 
 

Пріч=594·400=237600 голів або Пріч =237600·130=30888 т м'яса. 
 

3) Коефіцієнт використання річної виробничої потужності: 
 

184000/237600·100=77,44%. 
 

4) Кількість жиру-сирцю, одержувана за зміну: 
             

594·130·0,051=3938 кг; 
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за рік: 3,938·400= 1575 т або 30888·0,051=1575 т/рік. 
 
5)  Кількість харчових пряжених жирів: 
 

1575·0,7=1103 т/рік. 
 
6) Необхідний час роботи обладнання: 

 
tАВЖ=1103000/1500=735 годин          або           735/7,5=98 змін; 

 
tДЛав=1103000/830=1329 годин            або          1329/7,5=177 змін. 

 
Контрольні задачі 

1.1. Визначити кількість харчових пряжених жирів в асортименті, яку 
виробляють у цеху за зміну. 

Варіанти завдань подані у таблиці 1.6. Передбачити у варіантах 1, 5 
використання відкритих казанів з паровим обігрівом; у варіантах 2, 6, 9 − 
використання автоклава; у варіантах 3,10 − лінії АВЖ; у варіантах 4, 7, 8 −            
Де-Лаваль. 

Таблиця 1.6 − Числові дані до задачі 1.1 

Показники 
Варіанти завдань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Потужність цеху 130 170 200 210 140 160 1 50 180 200 190 
забою за зміну, т                     
У тому числі                     
Яловичина 70 80 90 80 80 70 60 90 110 100 
Свинина 30 60 70 90 30 55 50 40 50 55 
Баранина 30 30 40 40 30 35 40 50 40 35 

 
При розв'язанні скористатися даними таблиць 1.2, 1.3, 1.4. 
 

1.2. Потужність цеху забою птиці і потрошіння тушок 60 т за зміну; курчат − 
15 т; курок – 10 т; качок − 5 т; гусок −5 т; індичок − 25 т. 

Розрахувати кількість голів птиці, що переробляється за зміну. 
При розв'язанні задачі скористатися даними таблиці 1.1. 
 

1.3. Потужність цеху забою і потрошіння тушок кролика − 10 т за зміну. 
Розрахувати кількість голів кролика, що переробляються за зміну. 

При розв'язанні задачі скористатися даними таблиці 1.1. 
 

1.4. М'ясо-жировий цех переробляє велику рогату худобу. Визначити, яка серед 
операцій − забіловка, нутровка або зачистка туш − є "вузьким" місцем на 
виробництві, а також коефіцієнт використання річної виробничої потужності. 
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За операцією, яка має найменшу продуктивність, визначити випуск м'яса і 
жиру-сирцю за рік. 

Варіанти завдань подані у таблиці 1.7. 
Таблиця 1.7 − Варіанти завдань 

Показники 
Варіанти завдань 

1 2 3 4 5 

Планове завдання з 
переробки великої рогатої 
худоби, голів за рік 

200000 210000 190000 220000 210000 

Середня маса туші, кг 130 140 150 160 142 
Оперативний час, год за 
зміну 

7,3 7,6 7,8 7,4 7,2 

Кількість робочих місць на операціях 
Забіловка туш (головна 
операція) 

7 10 8 9 8 

Нутровка туш 5 6 5 6 7 
Зачистка туш 3 3 2 4 3 

Нормативи оперативного часу, с 
На забіловку туші 315 315 320 290 310 
На нутровку туші 265 270 280 270 264 
На зачистку туші 83 86 75 82 84 
Вихід жиру-сирцю, % від 
маси м'яса 

5,15 5,2 5,3 5,1 5,4 

Планова кількість змін за рік 440 420 430 410 460 

 
 

 
    Тема 2. РОЗРАХУНОК СИРОВИНИ І ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

У ВИРОБНИЦТВІ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 
 

Основну і допоміжну сировину для виробництва ковбасних виробів 
розраховують за кожним видом ковбас окремо, виходячи з рецептури і виходу 
готової продукції. 

Розглянемо розрахунки сировини, виходячи з рецептури і виходу готової 
продукції. 

Загальну кількість основної жилованої сировини (яловичини, свинини), 
необхідної для виробництва ковбасних виробів за зміну 
(GOC,кг), розраховують за формулою: 

 
              GOC= GГВ/ФГ.ПР *100 ,                                   (2.1) 

 
де GГВ – кількість готових виробів, вироблених за зміну, кг;  

ФГ.ПР  – вихід готової продукції, % до маси несолоної сировини. 
Необхідну кількість основної сировини по виду (яловичина жилована, 

свинина, шпик і т.д.) за зміну,GOCВ розраховують за формулою: 
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               GOCВ= GOC·k/100 ,                                        (2.2) 
 

де k – норма витрати сировини відповідно до рецептури на 100 кг 
основної сировини, кг. 

 
Приклад 2.1. Визначити витрати сировини і допоміжних матеріалів для 

виробництва 1000 кг окремої ковбаси І сорту. 
Норми витрати сировини відповідно до рецептури для виробництва 

окремої ковбаси І сорту: 
Яловичина 1 сорту – 60 кг; свинина нежирна – 23 кг; шпик – 14,41 кг; сіль 

– 2,5 кг; крохмаль – 2 кг. 
Розв'язок 

1) Загальну кількість сировини визначаємо за формулою (2.1): 
 

GOC=1000·100/117=855 кг, 
 

де 117 − вихід готової продукції для окремої ковбаси І сорту, %. 
2) Необхідну кількість сировини по виду за зміну визначаємо за 

формулою (2.2): 
 

GЯЛОВ=855·60/100=517 кг, 
 

GСВ=855·23/100=197 кг. 
 

Аналогічно розраховують решту необхідної сировини і результати 
зводять у таблицю 2.1. 

Таблиця 2.1 – Результати розрахунків 
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Я
ло

ви
чи

на
   

I 
со

рт
у 

С
ви

ни
на

 
не

ж
ир

на
, к

г 

Окрема, 
I сорту 

1000 117 855 513 197 17,1 178 21,4 2,6 123,2 1052,3 

 
Приклад 2.2. Визначити змінну і річну виробничу потужність ковбасного 

цеху, а також коефіцієнт використання річної виробничої потужності. Виявити 
"вузькі" місця і намітити заходи з їх ліквідації за даними таблиць 2.2, 2.3, 2.4. 
Прийняти число змін на рік 550. 

 



 

11

Таблиця 2.2 − Характеристика обладнання ковбасного виробництва 

Обладнання 
Кількість 
одиниць 

обладнання

Сировина, 
напівфабри- 

кати 

Продуктивність
, т/год 

Місткість, 
л 

Тривалість
, 

цикл/хв 

Ефективни
й час 

роботи, год 
за зміну 

Вовчок 2 Яловичина 
Свинина 

2 1,5 — — 6 

Кутер 1 Фарш - 250 5 (варені 
ковбаси) 8 
(сосиски, 
сардельки) 

6,7 

Шпигорізка 1 Шпик 0,4 (при розмірі 
6x6x6) мм, 0,6 
(при розмірі 
12x12x12) 

- - 6,34 

Мішалка 1 М'ясо, сіль - 340 (коеф. 
заповнення 
0,85) 

5 6,7 

Фаршмішалк
а 

1 Компонент
и фаршу 

- 650 (коеф. 
заповнення 
0,85) 

10 (варені), 
15 (напів- 
копчені 
ковбаси) 

6,7 

Шприц 3 Фарш 1,2 (синюга);  
1 (кутизин і 
целофан);  
0,7 (круга); 
 0,3 (шлунок 
баранячий); 
 0,6 (шлунок 
яловичий) 

  - 6,5 

Таблиця 2.3− Характеристика камер ковбасного виробництва 

Камери 
Кількість Продуктивність, Тривалість роботи, 

одиниць т за зміну год за зміну 
1 2 3 4 

Обжарувальні 5 3,2 (варена ковбаса в кутизні і 
кругах); 
2 (варена ковбаса в синюзі); 
2,9 (напівкопчена ковбаса в 
яловичому шлунку і сосиски 
в баранячому шлунку) 

8 
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Продовження таблиці 2.3 – Характеристика камер ковбасного виробництва 
 

1 2 3 4 
Варильні 3 4,3 (варена ковбаса); 

7,2 (сосиски); 6 (сардельки); 
4 (напівкопчена ковбаса) 

8 

Коптильні 8 360 кг за добу Цілодобово 

  

Таблиця 2.4 − Нормативні дані ковбасного виробництва в асортименті 

Продукція 

Плано-
ве 

завдан-
ня, т 

Норми 
виходу 
готової 
продук-

ції, % від 
маси 

сировини 

Потреба 
в 

сирови-
ні, т 

Планові витрати сировини 

Яловичина Свинина 
Шпик, свиняча 

грудинка 

Нор-
ма, % 

Кіль-
кість, т 

Нор-
ма, % 

Кіль-
кість, т 

Нор-
ма, % 

Кіль-
кість, т 

Варена ковбаса 
Любитель-
ська 

800 100 800 35 280 40 32 25 200 

Білоруська 600 85 705,88 10 70,6 65 458,8 25 176,5 
Окрема 700 108 648,1 60 388,9 23 149,1 15 97,2 
Шинко- 
рублена 

400 98 408,2 40 163,3 58 236.8 -  

Чайна 500 112 446,4 70 312,5 20 89,3 8 35,7 
Разом 3000 - 3008,6  1215,3 - 1254  509,4 

Сосиски 
Шкільні 580 100 580 35 203 60 348 -  
Руські 620 110 563,6 50 281,8 50 281,8 - - 
Сардельки 600 115 521,7 58 302,6 40 208,7 -  
Разом 1800 - 1665,3 - 787,4 - 838,5 - - 

Напівкопчена ковбаса 

Армавір-
ська 

100 80 г 125 20 25 50 65,2 30 37,5 

Краківська 100 80 125 30 37,5 40 50,0 ЗО 37,5 
Полтавська 200 80 250 30 75 30 75 40 100,0 

Польська 400 75 533,3 60 320 25 133,3 15 80 
Мінська 100 75 133,3 98 130,6 - - - - 
Разом 900 - 1166,6 - 588,1 - 320,8 - 255 
Всього 5700 - 5840,5 - 2590,8 - 2413,3 - 764,4 

 
При заповненні графи "Потреба в сировині" скористатись формулою 

(2.1): 600/0,55=705,88 т;  
граф "Кількість" – формулою (2.2): 705,88·0,1=70,6 т. 
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Розв'язок 
Норма продуктивності машин залежить від виду м'яса, оболонки і сорту 

ковбас, тому спочатку необхідно розрахувати середню годинну норму 
продуктивності машин, а потім їх змінну продуктивність. 

1) Вовчок. 
Середня годинна норма продуктивності вовчків: 

 
НГОД=(n1·ПЯЛОВ·GЯЛОВ+n2·ПСВ·GCВ)/(GЯЛОВ+GCD), 

 

де n1 і n2 – кількість одиниць вовчків при подрібненні яловичини і 
свинини відповідно; 

ПЯЛОВ, ПСВ – продуктивність вовчків при подрібненні яловичини і 
свинини відповідно, т/год; 

 GЯЛОВ,GCВ – планові витрати яловичини і свинини відповідно, т. 
Підставивши цифрові дані, маємо: 

 

НГОД=(2·2,0·2590,8+2·1,5·2413,3)/(2590,8+2413,3)=3,5 т. 
 

Змінна продуктивність вовчків становить: 
 

НЗМ=НГОД·t=3,5·6=21 т сировини, 
 

де t – ефективний час роботи, год за зміну. 
Для порівняння продуктивності вовчків і продуктивністю інших машин 

необхідно перерахувати її в одиниці готової продукції. Для цього використано 
відношення готової продукції до сировини. 

 
(5700/(2590,8+2413,3))·100= 113,9%. 

 
Тоді змінна продуктивність вовчків в одиницях готової продукції 

дорівнюватиме: 
      

ПГП
ЗМ =21·1,139 = 23,9 т готової продукції. 

 
2) Кутер. 

Його продуктивність залежить від місткості кількості м'яса, необхідного 
для виробництва варених ковбас, сосисок і сардельок, і тривалості циклу. 

Розрахунок кількості м'яса для вироблення варених ковбас: 
 

GВАР=1215,3+1254=2469,3 т; 
 

сосисок і сардельок: 
 

GCC=1665,3  т. 
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Сумарна кількість м'яса становить: 
 

GСУМ =2469,3+1665,3=4134,6 т. 
 

Середня тривалість кутерування визначається як: 
     

t= 
t1·GВАР+t2·GCC         = 

5·2469,3·1665,3 
≈ 6,2 хв, 

GСУМ       4134,6 
 

де t1 і t2 – тривалість циклу кутерування відповідно варених ковбас, 
сосисок і сардельок, хв. 

Визначаємо змінну продуктивність кутера по фаршу: 
 

ПЗМ=VКУТ·tЕ/t=250·6,7·60/6,2≈16,2 хв, 
 

де VКУТ – місткість кутера, л;  
           tЕ − ефективний час роботи, год за зміну. 

 
Розрахунок продуктивності кутера в одиницях готової продукції: 

 
ПГП

ЗМ=16,2·5700/4134,6=22,3 т готової продукції. 
 

3) Шпигорізка. 
Середня норма продуктивності шпигорізки розраховується за кількістю 

шпику різноманітного ступеня подрібнення. 
Розрахунок годинної продуктивності шпигорізки: 

 
ПГОД=П1G1+П2G2/GЗАГ , 

 
де П1 і П2 – годинна продуктивність шпигорізки при розмірах шматків 

6x6x6 мм і 12x12x12 мм відповідно; G1 і G2 – кількість шпику одного і другого 
ступеня подрібнення відповідно; приймемо: 

 
G1=0,72·GЗАГ, 
G2=0,28·GЗАГ, 
GЗАГ   − загальна кількість шпику, т. 

Підставивши цифрові дані, маємо: 
 

ПГОД=0,4·550,4+0,6·214/764,4=0,456 т/год. 
 

  Продуктивність шпигорізки за зміну становить: 
 

ПЗМ=ПГОД·tе=0,456·6,34=2,89 т, 
 

  або в одиницях готової продукції: 
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ПГП
ЗМ=2,89·5700/764,4=21,6 т, 

 
де tе – ефективний час роботи шпигорізки, год за зміну. 

4) Мішалка. 
Змінну продуктивність мішалки розраховуємо за формулою: 
 

ПЗМ=VМІШ·ФМІШ·tе/1000·tМІШ, 
 

де VМІШ – місткість мішалки, л;  
φМІШ − коефіцієнт заповнення;  
tе − ефективний час роботи мішалки, год за зміну;  
tМІШ − тривалість циклу, хв. 

Після підстановки: 
 

ПЗМ=340·0,85·6,7·60/1000·5=23,2 т, 
 

або в одиницях готової продукції: 
 

ПГП
ЗМ=(23,2·5700)/(2590,8+2413,3)= 26,4 т готової продукції. 

 
5) Фаршмішалка. 

Змінна продуктивність фаршмішалки визначається кількісно фаршу, 
необхідного для виготовлення ковбас різноманітних видів, і середньою 
тривалістю перемішування. 

Розрахунок кількості фаршу для виготовлення ковбас варених: 
 

GФВ =3008,4+509,4=3517,8 т; 
 

напівкопчених: 
 

GФНК =1166,6+255=1421,6 т. 
 

Загальна кількість фаршу: 
 

GФ=1421,6+3517,8=4939,4 г. 
 

Середню тривалість перемішування визначають за формулою: 
 

t=(tВ·GФВ+tНК·GФНК)/GФ, 
 

де tВ і tНК − час перемішування фаршу для варених і напівкопчених ковбас 
відповідно, хв; 

 
t=(10·3517,8+15·1421,6)/4939,4=11,4 хв. 
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Розрахунок продуктивності фаршмішалки за зміну: 
 

ПЗМ=VФМ·φФМ·tе/1000·t, 
 

де VФМ − місткість фаршмішалки, л;  
φФМ − коефіцієнт завантаження; 

 
ПЗМ=650·0,85·6,7·60/1000·11,4=19,5 т. 

 
Змінна продуктивність фаршмішалки в одиницях готової продукції: 

 
ПГП

ЗМ=19,5·5700/4939,4=22,5 т готової продукції. 
 

6) Шприци. 
Продуктивність шприца залежить від асортименту застосовуваних 

оболонок. 
Розрахунок середньої годинної норми продуктивності шприца: 

 
НГОД=(ПСGJ+ПКТGJ+ПКРGJ+ПЧБGj+ПЧЯGJ)/∑Gj, 

 
де Gj − планове завдання на J-й вид продукції, т;  

ПС, ПКЦ, ПКР, ПЧБ, ПЧЧ − продуктивність шприца при використанні оболонки 
відповідно синюги, кутизана і целофану, круга, шлунка баранини, шлунка 
яловичини, т/год. 

Після підстановки: 
НГОД=1,2·800+1,0(400+600)+0,7·700+0,3(580+620)+0,6·(500+600+200+400+100+

+100++100)/5700=0,7 т/ч. 
 

Розрахунок продуктивності шприців за зміну: 
 

ПЗМ = НГОД·tе·n=0,7·65·3=13,65 т, 
 

або в одиницях готової продукції: 
 

ПГП
ЗМ=13,65·5700(1665,3+4939,4)=11,78 т готової продукції, 

 
де n – число шприців. 

   
7) Обжарувальна камера. 

Розрахунок середньої змінної продуктивності здійснюється за формулою: 
 

ПЗМ =(П1GJ+П2GJ+П3GJ+П4Gj) /∑Gj, 
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де П1, П2. П3, П4 – змінна продуктивність камери по вареній ковбасі в 
синюзі, по напівкопченій ковбасі в яловичому шлунку і сосисках у баранячому 
шлунку; вареній ковбасі в кутизні і крутах, т/зм. 

Підставивши цифрові дані, маємо: 
 

ПЗМ=(2·300+2,9·3300+3,2·1500+2,4·600)/5700=2,88 т/зм 
 
готової продукції однієї обжарувальної камери. 

Встановлено 5 обжарувальних камер, тоді: 
 

ПГП
ЗМ=2,88·5=14,4 т. 

 
8) Варильна камера. 

Середня змінна продуктивність варильної камери залежить від 
співвідношення видів ковбас в асортименті (варені ковбаси, сосиски, сардельки, 
напівкопчені ковбаси): 

 
ПЗМ =(П1G1+П2G2+П3G3+П4G4) /( G1+G2+G3+G4), 

 
де П1, П2, П3, П4 – змінна продуктивність варочної камери по вареній 

ковбасі, напівкопченій ковбасі, сосисках, сардельках відповідно, т/зм; 
G1,G2,G3,G4 – кількість відповідних виробів, т. 
 

ПЗМ=(4,6·3000+4·900+7,2·1200+6·600)/5700=5,2 т. 
 

Встановлено 3 варильні камери, тоді: 
 

ПГП
ЗМ =5,2·3 = 15,6 т. 

 
9) Коптильні камери. 

Добова продуктивність коптильних камер: 
 

ПдОБ=ПКК·n=360·8=2880 кг, 
 

де ПКК − добова продуктивність однієї коптильної камери, кг/доб; 
 n − число камер. 
При двозмінній роботі ковбасного цеху продуктивність коптильних камер 

за зміну дорівнює 1440 кг. Загальна кількість ковбаси, яку 
спрямовують на копчення, становить 15,8% від планового випуску всіх ковбас. 
Тоді продуктивність коптильних камер в одиницях готової продукції 

 
ПГП

ЗМ=(1440·100)/(15,8·1000)=9,1 т готової продукції. 
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Виробнича потужність ковбасного цеху приймається за продуктивністю 
обжарувальних камер, тобто 14,4 т за зміну, річна виробнича потужність 
ковбасного цеху: 
 

Пріч = 14,4·550=7920 т/рік. 
 

Коефіцієнт використання річної виробничої потужності: 
 

k=(5700/7920)·100=71,9%. 
 
Для виявлення "вузьких" місць порівнюють змінну виробничу потужність 

ковбасного цеху з продуктивністю машин (у тоннах готової продукції): 
 
Вовчки                                          -23,9 
Кутер                                            -22,3 
Шпигорізка                                  -21,6 
Мішалка                                       -26,4   
Фаршмішалка                             -22,5 
Шприци                                       -11,78 
Обжарувальні камери                      -14,4 
Варильні камери                           -15,6 
Коптильні камери                       -9,1 

 
«Вузькими» місцями є шприци (11,78 т) і коптильні камери (9,1 т). Для 

ліквідації "вузьких" місць можна провести такі заходи. 
При формуванні ковбаси – збільшити виробництво ковбас у більш 

широкій оболонці (норми продуктивності шприців змінюються залежно від 
діаметра оболонки від 0,3 до 1,2 т/год); використовувати маркіровану оболонку, 
у зв'язку з чим товарна в'язка батонів буде непотрібна і трудомісткість операції 
знизиться; встановити пристосування для механізації в'язки батонів ковбаси; 
замінити частину шприців іншими, більш продуктивними. 

При копченні ковбаси - зменшити виробництво напівкопчених ковбас і на 
стільки ж збільшити виробництво варених; скоротити тривалість копчення 
ковбас, застосовуючи коптильні препарати. 

 
 

Контрольні задачі 

 
2.1. Визначити витрати сировини і допоміжних матеріалів для виробництва  

1 т ковбаси. Варіанти завдань подані у таблицях 2.5; 2.6. 
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Таблиця 2.5 – Варіанти задачі 2.1 

  Варені ковбаси Напівкопчені ковбаси Копчені ковбаси 

  Варіанти задач 

  1 2 3 4 5 6 
Складові частини, кг 
на 100 кг сировини 

Любительська
вищого сорту 

Чайна 
II 

сорту 

Полтавська
вищого 
сорту 

Українськ
а I сорту 

Радянська 
вищого 
сорту 

сирокопчена

Любительська 
I сорту 

варенокопчена

Яловичина 
вищого сорту 35    20  
І сорту   30    
II сорту  70  50   

Свинина 
напівжирна  20 30 25   
нежирна 40    50  

Шпик 
твердий 25      
напівтвердий 15    30  

 
Грудина свиняча 
солона 

 40 25   35 

Картопляний 
крохмаль або
пшеничне борошно 
І сорту 

2      

Спеції 
цукор 0,100 0,100 0,135 0,12

0 
0,200 0,200 

чорний перець 0,060 0,100 0,090 0,06
0 

0,100 0,100 

мускатний горіх 0,040     0,030 
духмяний перець   0,075 0,12

0 
0,050 0,050 

часник  0,200 0,150 0,15
0 

  

коріандр  0,050     
мадера     0,25  
кардамон     0,030 0,025 
Вихід готової 
продукції, % 

102 114 80 78 57 66 

 
Розв'язання усіх варіантів задачі 2.1 аналогічне розв'язанню прикладу 2.1. 
2.2. Визначити змінну і річну виробничу потужність ковбасного цеху, а 

також коефіцієнт використання річної виробничої потужності. Виявити "вузькі" 
місця і намітити заходи щодо їх ліквідації. 

Кількість змін роботи цеху на рік 300. Вид оболонки студент вибирає 
самостійно. 
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Варіанти завдань подані у таблиці 2.6. 
 
 
 
Таблиця 2.6 – Варіанти завдань 2.2 

Продукція 

Планове завдання (т на рік) за 
варіантами задач 

Вихід 
готової 

продукції, 
% від 
маси 

сировини 

Норми витрат сировини, кг 
на 100 кг основної сировини 

1 2 3 4 5 Яловичина Свинина
Шпик, 

грудинка

Любительська 1000 800 900 600 700 107 35 40 25 

Окрема 800 750 600 500 800 116 58 25 15 

Чайна 600 500 400 600 700 120 68 20 10 

Докторська 1500 900 800 700 1000 107 25 70 - 

Сосиски 
свинячі 

400 300 400 500 300 105 - 100 - 

Сардельки 
Свинячі 
Яловичі 

300400200300300200200150200200 114120 90 98 10 

 
Розв'язання усіх варіантів задачі 2.2 аналогічне розв'язанню прикладу 2.2. 
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