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MÜHAZIRƏ 8
MAKARON FABRIKLƏRININ TEXNOLOJI 

LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI

• PLAN:
• Makaron fabriklərinin layihələndirilməsinin  texnoloji 

hissəsi: texnoloji hesabat və kompanovka. 
• Texnoloji hissə: müəssisənin gündəlik məhsuldarlığı, 
əsas texnoloji avadanlığın seçilməsi, əsas və əlavə
xammal sərfi, un tədarükü sxeminin seçilməsi, hazır 
məmulatın qablaşdırılmasının təşkili. 

• Unun saxlnaması üçün tutmlar və s. layihələndirmınin 
mərhələləri.
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Makaron fabrikinin layihəsinin texnoloji
hissəsinə: texnoloji hesablama və bütovlükdə
və bölmələr üzrə fabrikin tərtib edilməsi daxil

edir.
Texnoloji hesablama layihələndirmənin
tapşırığına , təcrübə zamanı müasir makaron
müəssisələrində müəssisələrin texnoloji
layihələndirməsinin normalarına, texnoloji
avadanlığa aid pasport məlumatları və
məlumatlara əsasən keçirilir.



Texnoloji  hesablamaya daxil edilir :
layihələndirilən müəssisənin birgünlük 
istehsal gücünün təyini və növlər üzrə
(görə) məmulatların çeşidinin seçimi;
texnoloji avadanlığın seçim və əsas 

miqdarının hesablaması;
avadanlığın həftəlik iş qrafikinin tərtib 

edilməsi;



birgünlük istehsal gücünün dəqiqləşdirilməsi və
müəssisənin istehsal proqramının hesablaması;
un, yumurta zənginləşdiricilərinin və əlavələrin
xərcinin hesablaması; un təchizatının sxeminin
seçimi, unun saxlanılması üçün həcmlər və
silosav miqdarının hesablaması;
hazır məmulatların qablaşdırmasının, seçimin və
qablaşdırma bölməsinin avadanlığının
miqdarının hesablamasının təşkili, konteynerə
və qablaşdırma materiallarına ehtiyacının

hesablaması;



sahənin və qablaşdırma bölməsinin ştatının
hesablaması;

hazır məhsulun anbarına qablaşdırılmış məmulatların
çatdırılmasının təşkilini, onların yığlımasının və
saxlamasının və hazır məhsul anbarının sahəsinin
hesablamasının sırası (nizamı);
köməkçi-istehsal yerlərinin sahələrinin təyini;
texnoloji ehtiyaclara suyun, istiliyinvə elektrik
enerjisinin sərf edilməsinin hesablaması;
müəssisə ştatının hesablaması;
məişət və inzibati-ofis yerlərinin sahələrinin
hesablaması



sahənin və qablaşdırma bölməsinin ştatının hesablaması;
hazır məhsulun anbarına qablaşdırılmış məmulatların
çatdırılmasının təşkilini, onların yığlımasının və saxlamasının və
hazır məhsul anbarının sahəsinin hesablamasının sırası (nizamı);
köməkçi-istehsal yerlərinin sahələrinin təyini;
texnoloji ehtiyaclara suyun, istiliyinvə elektrik enerjisinin sərf
edilməsinin hesablaması;
müəssisə ştatının hesablaması;
məişət və inzibati-ofis yerlərinin sahələrinin hesablaması



Tərtib etmə-bu onların istehsal qarşılıqlı 
əlaqəsində əsas sexlərin 

yerləşdirilməsidir, xammalın, 
yarımfabrikatların və hazır məhsulun 

hərəkətinin ardıcıllıqlarını nəzərə alaraq 
sexlərdə texnoloji avadanlığın düzülüşü, 

onların təyinatlarını və məişət və inzibati-
ofis xidmətlərinin yerləşdirilməsini nəzərə

alaraq köməkçi-istehsal yerlərinin 
(yerləşdirmələrinin) planlaşdırmasıdır.



Texnoloji hesablamanı fabrikin 
birgünlük istehsal gücünün təyinindən 
başlamaq məqsədəuyğundur, hansı ki, 

müəssisənin müəyyən edilmiş iş 
vaxtının illik fondunun və illik istehsal 

gücünə əsaslanaraq, verilmiş 
layihələndirmə müəyyən düstur üzrə

hesablanır:



İsut=



X -xətlərin lazımlı miqdarı;
məmulatlar qrupu üzrə birgünlük istehsalat gücü, t;
M t -xəttin məhsuldarlığının texniki norması, sutkada

t.
Həmin düstur üzrə hər növün məmulatlarının
hazırlanması üçün xətlərin lazımlı miqdarı təyin edilir,
amma onda surətdə məmulata görə birgünlük güc

olacaq,t.


