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ZMIANY TECHNICZNO-TRANSPORTOWE W WYBRANYM OBSZARZE PROCESU 

PRODUKCYJNEGO W ZAKŁADZIE CUKIERNICZYM 

 

W artykule omówione zostały wybrane aspekty techniczno-transportowe, a także organizacyjne modernizacji linii produk-

cyjnej mas tłustych czekoladowych w jednym z zakładów cukierniczych znajdującym się na terenie kraju.  Praca zawiera pro-

jekt modernizacji linii produkcyjnej mas tłustych uwzględniający schemat rozmieszczenia stanowisk, analizę porównawczą 

oraz efekty zaproponowanych zmian. Zaprojektowanie nowej drogi transportowej pomiędzy wybranymi stanowiskami na linii 

2 z równoczesną możliwością skierowania masy na transporter stalowy górny na linii 1 przez zastosowanie transportera re-

wersyjnego oraz zaprojektowanie nowej drogi transportowej pozwala na osiągnięcie wielu korzyści. Jedną z korzyści zapro-

ponowanych zmian jest zwiększenie wydajności produkcyjnej do 100% podczas przetwarzania pewnej grupy mas, a także pro-

dukcja rożnych typów mas jednocześnie na osobnych liniach. 

 

WSTĘP 

Techniczne przygotowanie produkcji umożliwia wytwarzanie 
w sposób przemysłowy nowych i zmodernizowanych wyrobów, 
często produkowanych zgodnie z nowymi technologiami 
i obdarzonymi wyższą jakością rynkową. Głównym zadaniem tech-
nicznego przygotowania produkcji jest zabezpieczenie stałego 
postępu technicznego tzn. stałe podnoszenie poziomu technicznego 
wyrobów i ich produkcji.  

Przedmiotem analizy jest wybrany proces produkcyjny mas tłu-
stych czekoladowych w jednym z zakładów cukierniczych na terenie 
kraju. Zakład ten posiada w swojej ofercie szeroką gamę wyrobów 
czekoladowych oraz bardzo różnorodny park maszynowy. W zależ-
ności d produkowanych wyrobów w zakładzie istnieje kilkanaście 
linii produkcyjnych oraz różne rozwiązania techniczno-
organizacyjne, w tym transportowe. Obecnie stosowana technologia 
wymaga użycia wielu specjalistycznych maszyn cukierniczych 
i urządzeń pomocniczych wykorzystywanych przy produkcji okre-
ślonych rodzajów wyrobów. Ponadto niezwykle istotnym zagadnie-
niem w zakładach branży cukierniczej jest odpowiednia organizacja 
procesów transportu wewnątrzzakładowego surowców, produktów 
gotowych oraz opakowań, a także magazynowania. Uzależnione 
jest to przed wszystkim od właściwości surowców, a także wyrobów 
spożywczych, które zmieniają się w czasie produkcji, transportu 
i przechowywania oraz od konieczności dostosowania tych proce-
sów do możliwości produkcyjnych, transportowych i magazynowych. 

1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA  

1.1. Park maszynowy  

Park maszynowy przedsiębiorstwa przemysłu cukierniczego 
stanowią aparaty i maszyny do przeprowadzania procesów techno-
logicznych w zakresie poszczególnych technologii wytwarzania oraz 
maszyny i urządzenia pomocnicze [1]. Analizowany proces produk-
cyjny mas tłustych czekoladowych w fabryce czekolady jest proce-
sem całkowicie zautomatyzowanym. Wytwarzane na linii wyroby są 
produkowane według ściśle strzeżonych receptur. Kolejne etapy 
procesu produkcyjnego przebiegają w określonej kolejności z za-
chowaniem założonych czasów operacyjnych. Czasy te mają duże 

znaczenie w przypadku produkowanych wyrobów cukierniczych 
ponieważ ich przestrzeganie podczas kolejnych operacji powoduje, 
że produkty charakteryzują się niepowtarzalnymi walorami smako-
wymi. Są one jednocześnie, również jak w przypadku receptur, 
tajemnicą firmy. 

Działanie aparatów cukierniczych polega na tym, że przerabia-
ne są w nim surowce (umieszczone w komorze, zbiornikach itp.) 
pod wpływem ciepła i innych czynników fizycznych oraz chemicz-
nych (np. cukier podlega inwersji, syrop zagęszczeniu) [1]. Maszyny 
cukiernicze, w odróżnieniu od aparatów, charakteryzują się tym, że 
ich praca polega na działaniu mechanicznym, tj. na wykonywaniu 
czynności związanych z przerobem surowca, np. rozdrabnianiem, 
przesiewaniem lub formowaniem wyrobów itp. Pod wpływem dzia-
łania maszyn właściwości chemiczne surowca nie ulegają zmianom. 
Zmienia się tylko jego kształt, rozmiary i inne parametry fizyczne 
[1,2]. Działanie urządzeń pomocniczych nie jest związane bezpo-
średnio z przetwarzaniem surowca, lecz polega na ułatwieniu prze-
robu. Są to więc urządzenia do odmierzania lub namiarowania oraz 
pompy, sprężarki, wentylatory itp. [1,3]. 

Ze względu na charakter pracy aparaty i maszyny cukiernicze 
można podzielić na: 1) działające okresowo i 2) działające nieprze-
rwanie. W aparatach i maszynach działających okresowo surowiec 
podlega przeróbce tylko w określonym czasie, a następnie jest 
usuwany, przy czym warunki pracy w czasie trwania cyklu produk-
cyjnego mogą być zmieniane. W maszynach i aparatach 
o nieprzerwanym działaniu proces wytwórczy ma charakter ciągły, 
przy ustalonych stałych warunkach technologicznych, z jednocze-
snym nieprzerwanym zasilaniem w surowiec i odbiorem gotowego 
produktu [1,3]. 

Ponadto niezwykle istotną częścią parku maszynowego są 
różnego rodzaju urządzenia i środki transportowe [3,4,5]. W przed-
siębiorstwie występują zarówno środki transportu, które wymagają 
obsługi ręcznej – np. wózki jezdniowe (zarówno ręczne, jak i napę-
dzane) oraz urządzenia, które nie wymagają obsługi, m.in. różnego 
rodzaje przenośniki. W analizowanym zakładzie wykorzystywane są 
przenośniki taśmowe, rolkowe, śrubowe i inne. Przenośniki są 
wykorzystywane podczas transportu na linii produkcyjnej surowców, 
wyrobów gotowych i innych oraz podczas różnych czynności maga-
zynowych. Urządzenia transportu wewnątrzzakładowego stosuje się 
zarówno do przemieszczania surowców oraz gotowych produktów 
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na bliższe (stanowiska operacyjne), jak i znaczne odległości (prze-
mieszczanie do magazynów wyrobów gotowych). Bardziej szczegó-
łowy opis środków transportu, wybranego procesu produkcyjnego 
poddanego analizie, przedstawiono w punkcie 1.2. 

Produkcja czekolady jest procesem bardzo skomplikowanym 
i wymaga stosowania dużej ilości różnorodnych specjalistycznych 
maszyn, urządzeń i agregatów. Dlatego nieliczne tylko fabryki mogą 
produkować czekoladę na dużą skalę, począwszy od wyjściowego 
surowca, jakim jest ziarno kakaowe [2]. 

1.2. Charakterystyka wybranych maszyn i urządzeń w proce-
sie produkcji mas czekoladowych i tłustych  

Systemy transportu surowców i produktów 

Do transportu surowców i półproduktów w przemyśle cukierni-
czym wykorzystuje się zarówno transport pneumatyczny, jak i me-
chaniczny. Transport pomiędzy kolejnymi operacjami technologicz-
nymi wytwarzania mas czekoladowych sterowany jest w sposób 
automatyczny lub ręczny przy pomocy specjalnych systemów próż-
niowych (transport surowców sypkich np. cukier, mleko w proszku) 
i przenośników (transport mas poddanych procesom wstępnej 
obróbki np. z mieszarki do młyna lub z młyna do konszy) np. ślima-
kowych, taśmowych. 

Transport pneumatyczny to system urządzeń, który służy do 
przesyłania materiałów sypkich, ziarnistych i pylistych. Medium 
nośnym jest tu powietrze działające pośrednio lub bezpośrednio na 
cząsteczki materiału, powodując ich przemieszczanie [3,6]. Trans-
port pomiędzy różnymi odcinkami produkcji odbywa się drogą prze-
wodową o określonych parametrach. Jest elastyczny w zabudowie. 
Nadaje się do wszelkiego rodzaju modernizacji ponieważ ułożony 
rurociąg zajmuje najmniej miejsca z dostępnych urządzeń transpor-
tujących [6]. Jako system służący do przemieszczania substancji 
nielepkich, pylistych lub o drobnej ziarnistości, znajduje swoje za-
stosowanie w wielu gałęziach przemysłu [6].  

Transport mechaniczny odbywa się przy pomocy przenośni-
ków. Służy do przemieszczania zarówno materiałów w postaci 
sypkiej, jak i w postaci ładunków jednostkowych. Odbywa się to 
wzdłuż określonej trasy przy pomocy odpowiednio dobranych prze-
nośników [3,6]. 

Mieszarki, młyny i konsze 

Mieszarki są to maszyny do mieszania ciał sypkich (rys.1).  

 
Rys. 1. Przykładowe zdjęcie mieszarki wykorzystywanej w przemy-
śle cukierniczym firmy Macintyre typ: BSSM-MK1 [7] 

 
Mieszarki mogą pracować w sposób ciągły lub okresowy, przy 

czym projektuje się je, jako maszyny wolnobieżne i szybkobieżne. 
Jedna z częściej stosowanych jest mieszarka łopatkowa, która 
wyposażona jest w dwa poziome mieszadła (zazwyczaj kształt litery 

z), obracające się w przeciwnych kierunkach, powodujące bardzo 
intensywne mieszanie. 

Występują również inne typy mieszarek takich jak: 
– ślimakowe, 
– bębnowe, 
– udarowe. 

Praca gniotowników i młynów polega na zgniataniu, ścieraniu 
i rozcieraniu materiału rozdrabnianego. W przemyśle spożywczym 
istnieje szereg tego typu maszyn do rozdrabniania i mielenia ziarna, 
słodu, owoców itp. Stosowane są one do rozdrabniania średniego 
i do mielenia [3].  

Najczęściej stosowane urządzenia do walcowania mas czeko-
ladowych to młyny pięciowalcowe, budowane przez różne firmy 
i według nieco innych konstrukcji, lecz pracujące na jednakowej 
zasadzie (rys. 2). Urządzenia te przeszły znaczny rozwój od nie 
chłodzonych wodą młynów granitowych o poziomym ustawieniu 
walców i dwustronnej regulacji odstępów do najbardziej nowocze-
snych szybkobieżnych młynów o pionowym ustawieniu walców 
stalowych chłodzonych wodą, z dokładną i wygodną, jednostronną 
hydrauliczną regulacją odstępów między walcami (rys. 3) [3]. 

  

 
Rys. 2.  Schemat pracy młyna pięciowalcowego: 1, 2, 3, 4, 5 –
kolejne walce, 6 – kosz zasypowy, 7 – warstewka masy czekolado-
wej, 8 – pojemnik na masę czekoladową [2] 
 

Wydajność nowoczesnych młynów pięciowalcowych w zależ-
ności od stopnia przemiału wynosi 150÷700 kg/h [2]. 

W czasie mielenia na walcach w masach czekoladowych za-
chodzi wiele korzystnych przemian chemicznych i fizycznych, 
a mianowicie: 
– rozdrabnianie, 
– odparowanie wody i lotnych kwasów, 
– utlenianie substancji garbnikowych i związane z tym złagodze-

nie zbyt gorzkiego smaku [2]. 
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Rys. 3. Przykładowe zdjęcie młyna pięciowalcowego firmy Buhler 
z otwartą komorą układu hydraulicznego i układu chłodzenia walcy 
[8] 

 
Wymieszaną masę czekoladową o konsystencji ciastowatej 

wprowadza się do kosza zasypowego, z którego dostaje się pomię-
dzy pierwszą parę walców i jest przenoszona na następne [2]. 
Każda para walców obraca się w przeciwnych kierunkach, a każdy 
następny walec – z większą prędkością aniżeli poprzedni, tak że 
w szczelinach między walcami masa ulega zgnieceniu, roztarciu 
i pochwyceniu przez następny walec. W czasie przejścia przez cały 
młyn pięciowalcowy masa ulega czterokrotnemu zgniataniu i rozcie-
raniu, a z ostatniego walca jest zbierana za pomocą przylegającego 
doń szerokiego, na całą długość walca, stalowego noża. Prawidło-
wo ustawiony nóż zbiera całą masę czekoladową do pojemnika lub 
na taśmę przenośnika. Nóż powinien być wykonany ze stali o od-
powiedniej twardości, większej niż materiał walców, w celu uniknię-
cia tworzenia się wióra, który mógłby zanieczyścić masę czekola-
dową [2]. W czasie walcowania masa czekoladowa zmienia swoją 
konsystencję z ciastowatej na sypką, płatkowatą, zwaną prószem. 
Jakość masy czekoladowej otrzymywanej z młyna pięciowalcowego 
w bardzo dużym stopniu zależy od prawidłowej i gładkiej po-
wierzchni walców (rys. 3).  

Konszowanie jest końcową czynnością w produkcji czekolady, 

które polega na na długotrwałym, trwającym nawet do 70 godzin 
intensywnym mieszaniu, połączonym z „przerzucaniem” masy 
czekoladowej w temp. 55÷90°C. Konszowanie jest procesem, który 
w toku produkcji czekolady trwa najdłużej, pochłania znaczne ilości 
energii elektrycznej, a związane z tym procesem urządzenia zajmu-
ją dużą powierzchnię produkcji.  

Ze względu na zasadę działania, konsze dzielą się na: płaskie 
o ruchu mieszadeł postępowo zwrotnym i cylindryczne, zwane też 
rotacyjnymi, o ruchu obrotowym mieszadeł. Ze względu na sposób 
pracy, konsze można podzielić na maszyny o pracy okresowej 
i o pracy ciągłej. Te ostatnie są stosowane w potokowych liniach 
produkcyjnych czekolady [1]. Proces konszowania jest najbardziej 
kontrowersyjny, najczęściej badany, nie do końca poznany i stąd 
w praktyce produkcyjnej istnieje wiele sposobów realizacji tej opera-
cji w zakresie sposobów konszowania i stosowanych urządzeń – 
konsz [3]. W czasie konszowania masy czekoladowe podlegają 
wielu fizycznym i fizykochemicznym zmianom, z których znaczna 
część występuje w poprzednich fazach technologicznych. 

2. PROPOZCYJA ZMIAN W PROCESIE PRODUKCYJ-
NYM 

2.1. Potrzeba zmian 

Na podstawie analizy obecnie stosowanego procesu produk-
cyjnego oraz stosowanych rozwiązań technicznych stwierdzono, iż 
obecnie używane rozwiązania nie sprostają wymaganiom długoter-
minowych planów produkcyjnych. Stale zwiększający się popyt na 
produkty analizowanego przedsiębiorstwa, był przyczyną różnorod-
nych  rozważań i analiz na temat: czy funkcjonujący proces produk-
cyjny mas tłustych można podać udoskonaleniu przez przeprowa-
dzenie modernizacji na linii w taki sposób, aby finalnie móc sprostać 
wzrastającym wymaganiom rynku. Analizowana technologia pro-
dukcji mas czekoladowych i tłustych jest procesem dość złożonym 
i wymagającym do jego przeprowadzenia specjalistycznych urzą-
dzeń. Dlatego też wymagania stawiane dla modernizowanej linii 
w znaczącym stopniu określają kryteria zmian i doboru urządzeń. 

Projekt modernizacji linii mas tłustych w zakładzie cukierniczym 
jest podyktowany następującymi potrzebami: 

PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

ZESPÓŁY NAPĘDOWE

KOSZE ZASYPOWE

MŁYN 5-

WALCOWY

TRANSPORTER STALOWY GÓRNY

MŁYN 2-

WALCOWY

MŁYN 2-

WALCOWY

MIESZARKA MIESZARKAKONSZA 

NR: 2

KONSZA 

NR: 1

TRANSPORTER STALOWY NR: 1

SYSTEM PNEUATYCZNEGO 
TRANSPORTU SUROWCÓW 
SYPKICH + INSTALACJA OD 

TŁUSZCZU I MIAZGI

SYSTEM PNEUATYCZNEGO 
TRANSPORTU SUROWCÓW 
SYPKICH + INSTALACJA OD 

TŁUSZCZU I MIAZGI

 
Rys. 4. Schemat blokowy rozmieszczenia maszyn cukierniczych i urządzeń pomocniczych na linii mas tłustych przed modernizacją 
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– poprawą wydajności produkcji (możliwości wytwarzania dwóch 
różnych typów mas w tym samym czasie), 

– zwiększeniem ilości produkowanego asortymentu, 
– skróceniem czasów mycia linii i oprzyrządowania, 
– możliwością częstszego wykonywania przeglądów prewencyj-

nych i konserwacji maszyn podczas planowych przestojów, 
– w momencie wystąpienia awarii na jednej z linii produkcyjnej 

możliwość przeniesienia produkcji na drugą linię. 

2.2. Modernizacja linii produkcyjnej 

Techniczno-organizacyjne zmiany procesu produkcyjnego linii 
mas tłustych zakładają modernizację istniejącej linii produkcyjnej. 
Zaproponowane rozwiązania dotyczą wprowadzenia dodatkowej 
maszyny cukierniczej do rozdrabniania (młyn pięciowalcowy) oraz 
urządzeń pomocniczych (głównie transportowych). Zakres projektu 
modernizacji linii mas tłustych obejmować będzie: 
– zaprojektowanie nowej linii do produkcji mas,  
– zastosowanie dodatkowego urządzenia do rozdrobnienia pro-

duktu (młyn pięciowalcowy) na linii 2, 
– zaprojektowanie nowej drogi transportowej pomiędzy młynem 

dwuwalcowym a młynem pięciowalcowym na linii 2 z równocze-
sną możliwością skierowania masy na transporter stalowy górny 
na linii 1 przez zastosowanie transportera rewersyjnego,  

– zaprojektowanie nowej drogi transportowej do konszy nr 2. 
Na rys. 4 oraz rys. 5 przedstawiono schematy blokowe poglą-

dowe rozmieszczenia maszyn cukierniczych i urządzeń pomocni-
czych wykorzystywanych na linii produkcyjnej mas tłustych przed 
modernizacją (rys. 4) i po modernizacji (rys. 5). 

2.3. Opis zastosowanych dodatkowych urządzeń  

Transporter odbierający i rewersyjny 

Przenośniki taśmowe: transporter odbierający (rys. 6) oraz 
transporter rewersyjny (rys. 7) są urządzeniami przeznaczonymi do 
transportu produktów luzem. Przenośniki mają na celu zasilanie 
młynów pięciowalcowych z mieszarki. Konstrukcja nośna przeno-
śników wykonana jest ze spawanych profili zamkniętych ze stali 
0H18N9 i podwieszana do stropu na ramionach. Taśmy transportu-
jące PE wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu 

z żywnością, stykają się bezpośrednio z przenoszonymi produktami.  
Transporter rewersyjny posiada możliwość zmiany kierunku 

pracy taśmy, co umożliwia operowanie transportem wstępnie roz-
drobnionej masy pomiędzy liniami produkcyjnymi. 

 

Rys. 6. Transporter odbierający 

 
 
Rys. 7. Transporter rewersyjny 

 
Zaproponowane przenośniki (odbierający i rewersyjny) składają 

się z następujących elementów: 

 

PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

ZESPÓŁY NAPĘDOWE

KOSZE ZASYPOWE

MŁYN 5-

WALCOWY

MŁYN 5-

WALCOWY

TRANSPORTER STALOWY GÓRNY

MŁYN 2-

WALCOWY

MŁYN 2-

WALCOWY

MIESZARKA MIESZARKAKONSZA 

NR: 2

KONSZA 

NR: 1

TRANSPORTER STALOWY NR: 2

TRANSPORTER STALOWY NR: 1

TRANSPORTER 

ODBIERAJĄCY I 
REWERSYJNY

SYSTEM PNEUATYCZNEGO 
TRANSPORTU SUROWCÓW 
SYPKICH + INSTALACJA OD 

TŁUSZCZU I MIAZGI

SYSTEM PNEUATYCZNEGO 
TRANSPORTU SUROWCÓW 
SYPKICH + INSTALACJA OD 

TŁUSZCZU I MIAZGI

 
Rys. 5. Schemat blokowy rozmieszczenia maszyn cukierniczych i urządzeń pomocniczych na linii mas tłustych po modernizacji 
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– spawanej konstrukcji nośnej wykonanej z profili zamkniętych ze 
stali 0H18N9, 

– burt ze stali 0H18N9 przykręcanych do konstrukcji, 
– ramion do zawieszania przenośników, 
– układu trakcyjnego (krążków, blatu ślizgowego i taśm), 
– osłon zasypowych z przykręcana pokrywą, 
– odpinanych osłon na powrocie, 
– zespołów napędowych. 

Wielkości charakterystyczne wykorzystanych w modernizowa-
nej linii produkcyjnej są następujące: 
– szerokość taśm przenośnikowych: 400 mm, 
– dopuszczalne obciążenie taśmy: 20 kg/mb, 
– prędkość liniowa taśm 43-44 m/min przy 50 Hz, 
– zestawy napędowe: motoreduktory SPIROPLAN®, 
– ciężar: 160-170kg. 

Młyn pięciowalcowy 

W młynie pięciowalcowym (rys. 8) wstępnie rozdrobniona masa 
przez kosz zasypowy dozowana jest do rynny zasypowej. Z rynny 
produkt wciągany jest pomiędzy dolne walce 1 i 2 do szczeliny i jest 
na nich rozprowadzany (rys. 2). Kolejno produkt dozowany jest na 
kolejne walce 3, 4 i 5 które obracają się tak jak pierwsze dwa walce 
w przeciwnych do siebie kierunkach. Poprzez zastosowanie noża 
zgarniającego rozdrobniony produkt trafia do rynny wyjściowej, 
a następnie za pomocą transportera kierowany jest do konszy.  

 
Rys. 8. Młyn pięciowalcowy firmy Nagema 
 

Cały proces uzależniony jest od prędkości obrotowej walców, 
ich temperatury (układ chłodzenia utrzymuje temperaturę na wal-
cach w zakresie 15-30°C) i wielkości szczeliny. Im mniejsze roz-
drobnienie prószu, poniżej 25 μm, tym jest mniejsza wydajność 
maszyny. W zależności od producenta, typu maszyny, długości 
roboczej zastosowanych walców, zadanego rozdrobnienia to moc 
przerobowa młyna jest różna i waha się w zakresie od 150÷1500 
kg/h. 

2.4. Analiza porównawcza 

Analizowany projekt zmian na linii mas tłustych zakłada wyod-
rębnienie dodatkowej linii produkcyjnej przez wstawienie dodatko-
wego młyna pięciowalcowego, dodatkowych transporterów taśmo-
wych oraz transportera stalowego. Techniczno-organizacyjne zmia-

 

 
 
 

 
Rys. 8. Schemat transferu mas przez kolejne maszyny i urządzenia na linii produkcyjnej 1 i 2 po modernizacji 
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ny (w tym także transportowe) w procesie produkcji mas czekola-
dowych i tłustych podniosą efektywność i elastyczność procesu 
produkcyjnego.  

Proces technologiczny przed i po zmianach dla wytworzenia 
przykładowej masy tłustej (przygotowanie jednej porcji 600-700 kg 
w mieszarce) przedstawiają poniższe tabele. Uwzględniono w nich 
przebieg i koleje operacje technologiczne przed zmianami dla jednej 
linii (Tabela 1), jak i po przeprowadzeniu modernizacji - wyodręb-
nieniu dwóch linii produkcyjnych (Tabela 2, Tabela 3 oraz rys. 8). 

Operacje zaznaczone na kolor żółty (Tabela 3) są zabiegami, 
które wprowadzi się po przeprowadzeniu modernizacji dla linii pro-
dukcyjnej 2. Realizowane są przez zastosowanie wyżej wymienio-
nych urządzeń, które zamierza się wdrożyć w celu udoskonalenia 
funkcjonującego procesu. 

Proces produkcyjny na linii mas tłustych przed modernizacją 
wygląda w taki sposób, że zarobione masy na dwóch mieszarkach 
osobno trafiają do wstępnego rozdrobnienia na młyny  dwuwalcowe, 
a następnie kierują się na młyn pięciowalcowy i do konsz. Mieszarki 
mogą mieszać masy oparte o takich samych lub odrębnych receptu-
rach. W danym momencie operacja wstępnego rozdrobnienia może 
być przeprowadzana wyłącznie na jednym z dostępnych dwóch 
młynów dwuwalcowych. Oznacza to, że nie może dochodzić do 
sytuacji, w której na transporter stalowy górny będą jednocześnie 
podawane wstępnie rozdrobnione masy z obu młynów dwuwalco-
wych w celu transportu do młyna pięciowalcowego. Spowodowane 
jest to obawą, że dojdzie do przesypania się produktu z kosza 
zasypowego młyna pięciowalcowego. Maszyna ta posiada ograni-
czoną wydajność produkcyjną.  Często zdarza się, że właściwości 
produkowanych mas są tak różne, że ze względów jakościowych 
decyduje się na dodatkowe mycia linii produkcyjnej pomiędzy kolej-
nymi procesami produkcyjnymi.  

Proces produkcyjny na linii mas tłustych po modernizacji zakła-
da wyodrębnienie dwóch linii. Każda z nich produkować będzie 
różne typy mas jednocześnie. Linia produkcyjna 1 działać będzie 

tak jak przed zmianami z tym, że masy przygotowane będą w dedy-
kowanej do tej linii mieszarce nr: 1, a nie jak do tej pory w zależno-
ści od receptur na dwóch mieszarkach. Produkowane masy na tej 
linii będą mogły być wytwarzane przez zastosowanie konszy nr 1 
lub (rzadziej) konszy nr 2. Techniczno-organizacyjne zmiany na linii 
mas tłustych przewidują wybudowanie linii produkcyjnej 2. Zastoso-
wanie dodatkowych urządzeń transportowych takich jak transporter 
odbierający (rys. 6), transporter rewersyjny, młyn pięciowalcowy 
(rys. 7) i transporter stalowy nr 2 pozwoli na wytwarzanie dedyko-
wanych rodzajów mas w konszy nr: 2. Praca linii 1 i 2 przebiegać 
będzie niezależnie od siebie, przez co znacznie zwiększy się wy-
dajność produkcyjna.  

Zastosowanie transportera odbierającego (rys. 6) i rewersyjne-
go w dużym stopniu usprawni pracę obu linii produkcyjnych. Za ich 
pośrednictwem będzie można zarówno wytwarzać masy po z góry 
ustalonych kierunkach produkcyjnych, jak również w sytuacjach 
awaryjnych kierować wstępnie rozdrobnione masy na linię, która 
w danym momencie nie uległa zatrzymaniu. Decyzja dotycząca 
rozwiązań awaryjnych będzie musiała być podejmowana przez 
osoby decyzyjne odpowiedzialne za proces produkcyjny.   

Czasy operacyjne procesu produkcyjnego po modernizacji nie 
różną się niż przed przebudową, jednakże dzięki rozbudowie obsza-
ru produkcyjnego o linię 2 dwukrotnie zwiększy się wydajność pro-
dukcyjna realizowana przy równoczesnej produkcji mas na obu 
liniach, co przedstawiono w tabeli 4.  

Dzięki modernizacji linii produkcyjnej mas tłustych będzie moż-
na zwiększyć ilościowy asortyment produkowanych wyrobów, 
w których składzie znajdą się alergeny takie jak orzechy arachido-
we, masło arachidowe, marcepan. Ich produkcja będzie mogła być 
wydzielona na dedykowaną linię. Porównanie zakresu możliwości 
produkcyjnych różnych typów mas przed i po modernizacji przed-
stawiono w tabeli 5. 

 
 

Tab. 1.  Przedstawienie kolejnych operacji procesu produkcyjnego mas przed modernizacją dla wytworzenia przykładowej masy tłustej    

 

Nr operacji Nazwa operacji Opis operacji Maszyna/Urządzenie 
Czas trwa-
nia [min]  

10 Mieszanie 
Mieszanie surowców i półproduktów -  przy-

gotowanie masy do wstępnego rozdrobnienia 
MIESZARKA 10 

20 Transport 
Transport przygotowanej masy do wstępnego 
rozdrobnienia pomiędzy mieszarka a młynem 

2-walcowym 
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY 

30 

30 Mielenie wstępne 
Mielenie - wstępne rozdrobnienie masy, 

przygotowanie do kolejnej operacji walcowa-
nia 

MŁYN 2-WALCOWY 

40 Transport 
Transport wstępnie rozdrobnionej masy na 

transporter stalowy 
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY 

50 Transport 
Transport masy do finalnego rozdrobnienia 

pomiędzy młynem  2-walcowym,  
a młynem  5-walcowym 

TRANSPORTER STALOWY GÓRNY 

60 Mielenie 
Mielenie – walcowanie wstępnie rozdrobnio-

nej masy do postaci prószu   
o średnicy poniżej 25 μm 

MŁYN 5-WALCOWY 

70 Transport Transport prószu do konsz TRANSPORTER STALOWY NR 1 

60 

80 Konszowanie Konszowanie mas tłustych, czekoladowych KONSZE NR 1, 2 

90 Pompowanie 
Przesył mas, czekolady do zbiorników maga-

zynowych 
RUROCIAGI DWUPŁASZCZOWE 

10 

100 Magazynowanie 
Magazynowanie przed kolejnymi etapami 

produkcji 
ZBIORNIKI MAGAZYNOWE 
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Tab. 4. Porównanie wydajności procesu produkcyjnego mas przed 
i po modernizacji dla wytworzenia przykładowej masy tłustej  

Parametr 

Proces produkcyjny 
przed modernizacją 

Proces produkcyjny po modernizacji 

Linia 1 Linia 1 Linia 2 

Wydajność linii 
[t/rob h] 

Σ= 0,5 
Σ= 0,5 Σ= 0,5 
ΣL1+L2 = 1 

 
Tab. 5. Porównanie zakresu możliwości produkcyjnych różnych 

rodzajów mas przed i po modernizacji  

Rodzaj masy 

Zakres możliwości 
produkcji mas przed 
modernizacją 

Zakres możliwości produkcji mas po 
modernizacją 

Linia 1 Linia 1 Linia 2 

Masa ciemna TAK TAK TAK 
Masa jasna TAK TAK TAK 
Masa zawierająca 
alergeny 

NIE TAK TAK 

 
Dzięki takiemu przypisaniu produkcji będzie można zrezygno-

wać z zastosowania dotychczas stosowanego procesu produkcyj-
nego mas, w których składzie były alergeny pokarmowe (odrębna 
linia na sąsiednim dziale produkcyjnym, mała wydajność). Poprawi 
się wydajność mas zawierających alergeny, elastyczność produk-
cyjna na obszarze mas tłustych. 

PODSUMOWANIE 

Modernizacja istniejącej linii produkcyjnej jest procesem dość 
złożonym i wymagającym od inżyniera projektu gruntownej wiedzy 
inżynierskiej, szczegółowego poznania procesu technologicznego 
oraz specyfiki modernizowanego obszaru. W ramach projektu nale-
ży uwzględnić wiele aspektów techniczno-organizacyjnych, które 
trzeba poddać szczegółowej analizie przed ich wdrożeniem. Prze-
prowadzenie projektu będzie musiało zmieścić się w zakładanych 
ramach czasowych oraz budżecie. Dlatego też projekt powinien 
składać się z następujących faz [4,5]: 
1. potrzeba biznesowa – analiza dotychczas stosowanych rozwią-

zań, określenie potwierdzonej informacji o potrzebie przeprowa-

dzenia projektu, 
2. definiowanie etapów zmian – określenie kamieni milowych 

projektu (kolejnych etapów), zadań, zadań składowych, ram 
czasowych, budżetu, 

3. realizacja i wdrożenie zaproponowanych zmian, 
4. ocena realizacji projektu. 

Przedstawiona praca koncentruje się na techniczno-
organizacyjnych zmianach wybranego procesu produkcyjnego 
w zakładzie cukierniczym. Pokazuje, w jaki sposób przy poniesieniu 
pewnych kosztów (około 2000 PLN) można osiągnąć wymierne 
korzyści, takie jak: 
– zwiększenie wydajności produkcyjnej do 100% przy wytwarza-

niu pewnych grup mas, 
– w przypadku jakiejkolwiek awarii maszyn i urządzeń na linii 1 

lub 2, możliwość dokończenia produkcji mas poprzez skierowa-
nie produktów za pośrednictwem transportera rewersyjnego na 
działającą linię celem osiągnięcia planów produkcyjnych,  

– produkcja rożnych typów mas jednocześnie na osobnych liniach 
(zmienne proporcje mas ciemnych, jasnych),  

– skrócenie czasów operacyjnych myć linii produkcyjnych pod-
czas wytwarzania szerszego asortymentu różnych mas,  

– większe zapasy mas czekoladowych i tłustych, 
– możliwość wprowadzenia dodatkowego asortymentu nowych 

wyrobów, 
– możliwość zatrzymania produkcji w wysokim sezonie na jednej 

z linii mas tłustych do wykonania okresowych przeglądów pre-
wencyjnych, drobnych napraw urządzeń, planowanych przez 
skorzystanie z zintegrowanego systemu zarządzania przez 
służby utrzymania ruchu, 

– zmniejszenie wskaźników awaryjności na tym obszarze na 
założonym poziomie, 

– niższe koszty pracy przy zwiększonej produkcji, 
– poprawa elastyczności planowania produkcji wyrobów gotowych 

na innych obszarach produkcyjnych, 
– planowanie długoterminowe,  
– efektywniejsze zarządzanie zespołami liniowymi. 

Proponowane zmiany dotyczące modernizacji linii produkcyjnej 

Tab. 2.  Proces produkcyjny mas po modernizacji dla linii produkcyjnej 1 dla wytworzenia przykładowej masy tłustej    

  

Nr operacji Nazwa operacji Opis operacji Maszyna/Urządzenie 
Czas trwa-
nia [min]  

10 Mieszanie 
Mieszanie surowców i półproduktów -  przygotowa-

nie masy do wstępnego rozdrobnienia 
MIESZARKA 10 

20 Transport 
Transport przygotowanej masy do wstępnego 

rozdrobnienia pomiędzy mieszarka a młynem 2-
walcowym 

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY 

30 

30 Mielenie wstępne 
Mielenie - wstępne rozdrobnienie masy, przygoto-

wanie do kolejnej operacji walcowania 
MŁYN 2-WALCOWY 

40 Transport 
Transport wstępnie rozdrobnionej masy na transpor-

ter stalowy 
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY 

50 Transport 
Transport masy do finalnego rozdrobnienia pomię-

dzy młynem  2-walcowym,  
a młynem  5-walcowym 

TRANSPORTER STALOWY GÓRNY 

60 Mielenie 
Mielenie – walcowanie wstępnie rozdrobnionej 

masy do postaci prószu   
o średnicy poniżej 25 μm 

MŁYN 5-WALCOWY 

70 Transport Transport prószu do konsz TRANSPORTER STALOWY NR 1 

60 

80 Konszowanie Konszowanie mas tłustych, czekoladowych KONSZE NR 1, 2 

90 Pompowanie 
Przesył mas, czekolady do zbiorników magazyno-

wych 
RUROCIAGI DWUPŁASZCZOWE 

10 

100 Magazynowanie Magazynowanie przed kolejnymi etapami produkcji ZBIORNIKI MAGAZYNOWE 

 



I 

Logistyka 

 

 

   

1522 AUTOBUSY 6/2016 
 

mas tłustych zostały wdrożone. Relatywnie poprawiły funkcjonowa-
nie procesu produkcyjnego wytwarzania mas czekoladowych 
i tłustych w wybranym obszarze produkcyjnym. Założenia do projek-
tu związane z miejscem usytuowania młyna pięciowalcowego 
i urządzeń pomocniczych mimo wynikających przeszkód podczas 
instalacji bezspornie znalazły odwzorowanie w koncepcji montażu 
na modernizowanym obszarze. 
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Technical and transport changes in the production process in 
the confectionery plant 

The article discussed the technical and transport as well 

as the modernization aspects of the organization of the pro-

duction line in one of the greasy masses of pastry plants 

located on the territory of the country. The work includes the 

modernization project of the production line that includes 

special arrangement scheme of fatty masses, comparative 

analysis and effects of the proposed changes. The design of 

the new transport routes between selected stations on line 2 

with simultaneous possibility of referrals of mass transporter 

top on line 1 by applying the reversible transporter, and the 

design of new transport routes allows to achieve many bene-

fits. One of the benefits of the proposed modification is to 

increase the production capacity to 100% when processing a 

group of masses, as well as the production of various types of 

masses at the same time on separate lines. 
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Tab. 3.  Proces produkcyjny mas po modernizacji dla linii produkcyjnej 2 dla wytworzenia przykładowej masy tłustej    

Nr opera-
cji 

Nazwa operacji Opis operacji Maszyna/Urządzenie 
Czas trwania 

[min] 

10 Mieszanie 
Mieszanie surowców i półproduktów -  przygotowanie masy do wstęp-

nego rozdrobnienia 
MIESZARKA NR 2 20 

20 Transport 
Transport przygotowanej masy do wstępnego rozdrobnienia pomiędzy 

mieszarka a młynem 2-walcowym             
PRZENOŚNIK  
ŚLIMAKOWY 

30 

30 Mielenie wstępne 
Mielenie - wstępne rozdrobnienie masy, przygotowanie do kolejnej 

operacji walcowania 
MŁYN 2-WALCOWY NR 2 

40 Transport Transport wstępnie rozdrobnionej masy na transporter odbierający 
PRZENOŚNIK 
 ŚLIMAKOWY 

50 Transport Transport wstępnie rozdrobnionej masy na transporter rewersyjny 
TRANSPORTER ODBIE-

RAJĄCY 

60 Transport 
Transport wstępnie rozdrobnionej masy do młyna 5-walcowego lub  

 w sytuacjach awaryjnych na linię produkcyjną 1 na transporter stalowy 
górny.  

TRANSPORTER RE-
WERSYJNY 

70 Mielenie 
Mielenie – walcowanie wstępnie rozdrobnionej masy do postaci prószu    

o średnicy poniżej 25 μm 
MŁYN  5-WALCOWY NR 2 

80 Transport Transport prószu do konszy 
TRANSPORTER STALO-

WY NR 2 
60 

90 Konszowanie Konszowanie mas tłustych, czekoladowych KONSZA NR 2 

100 Pompowanie Przesył mas, czekolady do zbiorników magazynowych 
RUROCIAGI  

DWUPŁASZCZOWE 
10 

110 Magazynowanie Magazynowanie przed kolejnymi etapami produkcji 
ZBIORNIKI  

MAGAZYNOWE 
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