ÖSSZEFOGLALÁS
EREDMÉNYEK
A dolgozat első felének elkészítése során bemutattam az a pálinka gyártás, a whisky gyártás és
a tisztaszesz gyártás műveleteit és főbb berendezéseit. A pálinka gyártás bemutatás során
kitértem a kisüsti rendszer és az erősítő feltétes lepárló oszlopos berendezések bemutatására.
A whisky gyártás bemutatás során hangsúlyt fektettem a főbb whisky fajták bemutatására, és
azok előállítására szolgáló „Pot still” és „Column Still” gyártástechnológiákra.
A tisztaszesz gyártás berendezéseit is hasonlóan mutattam be, azonban a feldolgozandó
alapanyagok előkészítésének lépéseit is leírtam.
A dolgozatom második felében üzemtelepítési folyamat főbb lépéseit, azok főbb összefüggéseit
és egymásra épülésüket. Az üzemtelepítés komplex feladat, mely alapvetően termék, termékek
gyártásra épül, azaz a piaci igények kielégítése, a megfelelő termékek, megfelelő mennyiségi
gyártásával. A megfelelő kapacitású gyártás megtervezése, alapvetően az alkalmazható
gyártástechnológiák közül a megfelelő kiválasztása, a feldolgozandó alapanyagoktól, illetve a
belőlük előállított termékektől függ. A munka során nem végeztem piacelemzést az
alapanyagok beszerzési, illetve a termékek értékesítési árai tekintetében, mert első lépésként az
alap műszaki paraméterek (gyártástechnológiák, sarzsidők, kapacitások) meghatározása volt a
cél.
Munkám során megvizsgáltam a termékek előállításához szükséges alapanyagok (gyümölcsök,
gabonák) szezonalitását és tárolhatóságukat, mely alapvetően meghatározza az üzem hasznos
üzem idejét.
A megfelelő gyártástechnológia vizsgálata és kiválasztása volt a következő szempont, mely
alapján szakaszos, félfolyamatos és folyamatos gyártástechnológiák kerültek kiválasztásra.
Meghatározó szempont, a termékgyártás üzem idejének a meghatározása figyelembe véve az
egyes termékek felhasznált alapanyagra vonatkozó kihozatalait, gyártási sarzsidejeit, hogy a
termékgyártás optimálisan szervezhető legyen. A termékgyártás sarzsidejeit figyelembe véve
megterveztem pálinka, a whisky és a tisztaszesz gyártás napi, heti és havi gyártási tervét,
melyből a havi gyártási idő meghatározásra került.
A kiválasztott gyártástechnológia, és a termékkihozatalok alapján, a gyártási kapacitás
számolhatóvá vált. Kiszámoltam a várható gyártási kapacitást hektoliterfokban (hlf) illetve
palackozott üveg mennyiségben.

MEGÁLLAPÍTÁSOK
A dolgozat elkészítése után az alábbi megállapításokat tettem:
A. A pálinka, whisky és tisztaszesz termékeket gyártó üzem komplex működtetése az üzem
éves kapacitáskihasználtságát figyelembe véve indokolt, hiszem a pálinka gyártás éves
kapacitás igény 6 hónap, a whisky gyártás éves kapacitás igénye 10 hónap, a tisztaszesz
gyártá kapacitásigénye 12 hónap.
B. A gyártási termékpaletta pontos meghatározása (kiinduló termékpaletta, a jövőben
gyártandó új termékek palettája) szükséges, hogy az éves gyártási program elkészüljön,
mely alapján a szezonális időszakban az üzem akár három műszakban is dolgozhat, így
növelve az éves gyártási kapacitás kihasználtságot.
C. A tisztaszesz gyártásához alkalmazandó folyamatos üzemű, lepárló kolonna berendezés
gyártási kapacitása meghatározásra került, azonban a berendezés méreteit a gyártóval
egyeztetett módon lehet meghatározni.
JAVASLATOK
A megállapítások alapján az alábbi javaslatokat teszem:
A. A meghatározott éves termelési kapacitások alapján célszerű meghatározni a lepárlást
követő műveletek, úgy, mint pihentetés, érlelés, kiszerelés, termékraktár, gép és
berendezés

kapacitását,

melyek

alapján

a
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épület

alapterületek

meghatározhatóak.
B. A meghatározott éves termelési kapacitások alapján célszerű meghatározni a lepárlást
megelőző műveletek, úgy, mint termék tisztítás, előkészítés, cefrézés, cefre tárolás,
malátázásás, fermentálás gép és berendezés kapacitását, melyek alapján a szükséges
épület alapterületek meghatározhatóak.
C. Az A és B pontok elvégzése után, kialakul a berendezés lista, a megfelelő méretekkel
és műszaki paraméterekkel, mely alapján a gyártás termékre vonatkoztatott
anyagáramának megfelelő elhelyezési terv (layout).
D. Ezek után célszerű elkezdeni a géptelepítés alap pénzügyi tábláinak az elkészítését,
hogy a beruházás főbb költségei összesítésre kerüljenek.

