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Witamy
Niedobór pracowników
Jakość to wybór
Pierwsza linia produkcyjna w Turcji o wydajności
15 000 ptaków na godzinę
Zbliżające się targi

Pracujmy razem
Witamy w pierwszym numerze czasopisma Meyn WORLD w 2019 roku. Jest to wydawnictwo
prezentujące treści istotne w branży drobiarskiej z perspektywy naszej firmy. W przyszłości
Meyn WORLD będzie wydawany raz na kwartał.

W najnowszym numerze skupiamy się przede wszystkim
na temacie „Pracujmy”, czyli na realizacji naszych planów
przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii siły roboczej,
która jest krytyczna dla branży na całym świecie. Meyn
odpowiada na te wyzwania i zapewnia podejście oparte na
rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa, umożliwiając
niezmienną wydajność i zmniejszając liczbę zadań wykonywanych ręcznie.

Spoglądając w rok 2019, widzimy kolejne ekscytujące
innowacje Meyn: całkowicie nowe rozwiązanie do patroszenia i pozyskiwania podrobów, półautomatyczny system
ładowania do fileciarki Rapid Plus, który zapewnia powtarzalność i maksymalizuje uzysk, oraz wyczepiacz tuszek
w połączeniu z kamerowym systemem kontroli jakości
tuszek. Bądź na bieżąco i otrzymuj więcej informacji o
innowacjach Meyn, gdy tylko staną się dostępne.

W ostatnim czasie branża drobiarska stanęła przed wieloma wyzwaniami w zakresie zatrudnienia. W wielu krajach
podaż pracy jest ograniczona — z przyczyn politycznych,
ekonomicznych lub społecznych. Drobiarstwo po prostu
nie jest tym, czego szukają osoby poszukujące pracy.
Dlatego maksymalna automatyzacja, jak na przykład
światowej klasy rozwiązania Meyn do dzielenia i trybowania, może być odpowiedzią na niedobory siły roboczej,
znacznie zmniejszając zapotrzebowanie na pracowników
fizycznych. Kolejnym wyzwaniem jest bezpieczeństwo
pracy. Firma Meyn opracowała ramę ECP 1.1. dla kilku maszyn wysokiego ryzyka, która chroni pracowników przed
zetknięciem z ruchomymi częściami.

Ponadto chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym
lojalnym klientom za zamówienia i wsparcie w 2018 roku.
Życzę wszystkim w Meyn bardzo produktywnego i pomyślnego roku.
Pracujmy razem, aby rok 2019 był sukcesem!
Z pozdrowieniami
Erik Blom, Dyrektor Zarządzający
Meyn Food Processing Technology B.V

58%

90 dni
lub mniej

28%

90 dni –
6 miesięcy

14%

6 miesięcy
lub więcej

NIEDOBÓR
PRACOWNIKÓW
Praca w branży drobiarskiej nigdy nie była łatwa i ogólnie zalicza się ją do kategorii 3D: Dirty,
Demanding, Dangerous — brudna, wymagająca i niebezpieczna. W przeszłości w zakładach
drobiarskich pracowali głównie słabo wykształceni imigranci, ponieważ mieli mniej możliwości
znalezienia lepszej pracy.
Obecnie jednak stopa bezrobocia, na przykład w USA, spada, a podaż pracowników
będących imigrantami maleje z powodów
ekonomiczno-politycznych. Jednocześnie
wzrasta poziom wykształcenia nowych
imigrantów, co sprawia, że są oni mniej zainteresowani pracą w branży drobiarskiej.
W USA charakter pracy 3D jest przyczyną
dużej rotacji (około 58% pracowników odchodzi z pracy w ciągu 90 dni, kolejne 28%
od 90 dni do 180 dni, a tylko 14% pozostaje
dłużej niż 180 dni).

INTELIGENTNEJ PRACY
ROZWIĄZANIA

W takich okolicznościach pracodawcy
raczej nie są skłonni inwestować czasu
i pieniędzy w organizację szkoleń, a pracownicy nie są zainteresowani udziałem
w szkoleniach. Szacuje się, że absencja i
wysoka rotacja zwiększają koszty produkcji o 4%. Jednocześnie branża szybko się
rozwija ze względu na rosnące na świecie
zapotrzebowanie na białko i sukces drobiu
w tym zakresie.
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Inteligentna praca:
redukcja zatrudnienia

W całej swojej historii firma Meyn była zaangażowana w pomaganie klientom w bardziej
ekonomicznej obróbce drobiu poprzez
•
Zwiększenie automatyzacji, efektywności,
wydajności i prędkości
•
Skrócenie przestojów i czasu konserwacji
•
Rozwiązania informatyczne umożliwiające klientowi maksymalizację wartości
produkcji
•
Usługi Meyn (szkolenie personelu
serwisowego i produkcyjnego)
•
Badania technologiczne Meyn.
W przeszłości osiągnięto znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą poprzez
automatyzację patroszenia, przewieszania,
dzielenia i trybowania.
Ostatnie przykłady redukcji:
ulepszone pojemniki EVO dla żywych ptaków,
szybsze zawieszanie ptaków w strzemiona po
głuszeniu gazowym CAS, wysoka prędkość
procesu (np. skrócenie czasu czyszczenia i
zmniejszenie siły roboczej na x ptaków),
zautomatyzowana kontrola jakości łapek,
zautomatyzowana kontrola jakości tuszek,
elektrostymulacja redukująca obsługę
(magazynowanie pośrednie), pozyskiwanie
podrobów metodą MAGS zamiast Sematic,
trybownica całej nogi WLD, Trybownica
uda TDS.
Nowa znaczna redukcja:
•
Automatyczny rozładunek ciężarówek
•
Chłodzenie powietrzem lub natryskowe*
•
Filetowanie metodą Rapid Plus

Transport żywca drobiowego:
Automatyczny rozładunek
ciężarówek
Żywe ptaki są zwykle transportowane ciężarówkami w
skrzyniach lub pojemnikach ze stali nierdzewnej. Ciężarówka przewozi zwykle 22 moduły, a jeśli w każdym jest
np. 312 dużych ptaków, to razem daje 6880 ptaków w
ciężarówce. Linia o wydajności 15 000 ptaków na godzinę
wymaga 15 000 / 6880 = 2,18 ciężarówki.
W zakładzie pracującym w systemie dwuzmianowym
(16 h) przerób dobowy wynosi 16 x 2,18 = 34,9 ciężarówki.
Rozładunek za pomocą zautomatyzowanego systemu do
rozładunku MEYN ma dwie zalety w zakresie redukcji EPC:
1. Szybszy rozładunek i załadunek
Automatyczny rozładunek, czyszczenie i automatyczny
załadunek (z pustymi modułami) jest znacznie szybszy:
ciężarówka wraca na drogę w ciągu 0,5 godziny zamiast
2,5 godzin.
Oznacza to, że ciężarówka może wykonać dziennie
(średnio) 2,8 przejazdu, zamiast zaledwie 2,2 przejazdu.
Wynik: zakład potrzebuje tylko 34,9 / 2,8 = 12,46 ciężarówki zamiast 15,9 ciężarówki, co pozwala zaoszczędzić 3,44
ciężarówki. Pozwala to zaoszczędzić 3,44 kierowcy na
zmianę, czyli 6,88 EPC na 2 zmiany.
2. Brak załadunku i rozładunku wózkami widłowymi
Aby zasilić linię o wydajności 15 000 ptaków na godzinę,
do rozładowania pełnych modułów jest potrzebny jeden
kierowca wózka widłowego, a drugi do załadowania
pustych modułów.
W przypadku automatycznego rozładunku (nadzorowanego przez kierowcę) oszczędność na zmianę wynosi dwa
EPC, a więc 4 EPC na 2 zmiany.
W sumie automatyczny rozładunek w 2-zmianowej pracy
linii o wydajności 15 000 ptaków na godzinę linii pozwala
zaoszczędzić 6,88 + 4 = 10,88 EPC.

* Dla klientów stosujących obecnie chłodzenie
zanurzeniowe: zmiana na chłodzenie natryskowe.
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Oczywiście korzyści płynące z automatyzacji nie polegają
jedynie na oszczędzaniu siły roboczej:
•
Zredukowana flota samochodów ciężarowych to
niższe koszty inwestycji
•
Brak wózków widłowych to znacznie bezpieczniejsze
środowisko pracy

Chłodzenie
W przypadku chłodzenia powietrzem lub natryskowego
tuszki są automatycznie przewieszane z linii patroszenia,
a stamtąd trafiają do linii chłodzenia i dalej do linii
dystrybucji.
W przypadku chłodzenia zanurzeniowego wypatroszone
tuszki są upuszczane do schładzalnika zanurzeniowego,
z którego są ręcznie przewieszane. Oszczędność pracy
jest tylko jednym z czynników decydujących o wyborze
pomiędzy chłodzeniem wodą a chłodzeniem natryskowym.

Śledzenie
Śledzenie ma za zadanie umożliwić właścicielom zakładów
•
Powiązanie danych wyjściowych (produkty dzielone
i trybowane) z danymi wejściowymi (stada od
hodowcy), odpowiadając na pytanie: Z której farmy
pochodzi tuszka X?
•
Powiązanie danych wejściowych z wyjściowymi,
odpowiadając na pytanie:
•
Określ, dokąd zmierzają wszystkie tuszki
(od Hodowcy Y)?
Chłodzenie powietrzem
Dzięki chłodzeniu powietrzem stada pozostają
oddzielone i nie zmieniają kolejności, co stanowi
podstawę do pełnego śledzenia.
Chłodzenie zanurzeniowe
Czas pozostawania w schładzalniku zanurzeniowym
może być różny, powodując utratę bezpiecznego
oddzielenia stad.
Wodochłonność
Po chłodzeniu zanurzeniowym w tuszkach pozostaje
od 4 do 10% schłodzonej wody; ten przyrost masy w
dużej mierze jest tracony podczas cięcia i trybowania.
Po schłodzeniu rozpylonej cieczy, zmiana masy jest
stała, bliska 0%.
Wybór produktu chłodzonego wodą w porównaniu z
produktem chłodzonym natryskowo pozostaje kwestią
przyzwyczajeń i preferencji konsumentów.

W schładzalniku zanurzeniowym tuszki są wypychane z
wody, po czym muszą zostać ręcznie zawieszone na linie
dystrybucyjną.

Wymagana siła robocza
W przypadku linii chłodzenia powietrzem tuszki są automatycznie przewieszane z linii patroszenia do chłodzenia
i z linii chłodzenia na linię dystrybucyjną, co nie wymaga
dodatkowego nakładu pracy.

Zazwyczaj jedna osoba może powiesić 2000 tuszek na
godzinę, czyli na linię o wydajności 15 000 ptaków na
godzinę potrzeba 7,5 EPC na zmianę, więc w pracy na
2 zmiany można zaoszczędzić 2 x 7,5 = 15 EPC.
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Filetowanie piersi
Filetowanie piersi można wykonywać ręcznie lub automatycznie. W procesie ręcznym pracownik zwykle umieszcza
przednią połówkę na stożku. Jeśli pracownik jest wykwalifikowany, zmotywowany i nie jest zbyt zmęczony, pracę
może wykonać z dużą dokładnością i wydajnością. Jeśli
jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, jakość i
wydajność produkcji będą znacznie niższe. Należy również
powiedzieć, że praca z nożami nigdy nie jest całkowicie
bezpieczna, może prowadzić do urazów typu RSI, a dla
wielu pracowników ręczne usuwanie kości jest po prostu
nudne.
Wymagana siła robocza
Liczba pracowników w dużym stopniu zależy od wymaganego wyniku przycinania i umiejętności pracowników. Na
przykład:
Ręcznie
Trybowanie/przycinanie każdej piersi trwa około 21 sekund,
więc pracownik może zazwyczaj wykonać około 170 piersi
na godzinę. Trybowanie 15 000 górnych połówek na godzinę wymaga zazwyczaj 15 000 / 170 = 88,2 pracownika.
Przy 2 zmianach, 2 x 88,2, potrzeba 176,5 EPC.
Automatycznie
Trybowanie za pomocą Rapid Plus M4.1 z prędkością
7000 piersi/godz. wymaga:
3 pracowników ręcznie ładujących piersi na wózki produktowe oraz 7 pracowników do przycinania, w zależności od
wymagań produktu, czyli 10 EPC przy wydajności 7000
piersi/godzinę. Dla wydajności 15 000 piersi/godz.
potrzeba 15 000 / 7000 x 10 = 21,4 EPC.
Dla 2 zmian wymagane są 2 x 21,4 = 42,8 EPC.
W tym scenariuszu (15 000 ptaków na godzinę, 2 zmiany)
automatyczna praca modułu Rapid Plus M 4.1 redukuje
wymaganą siłę roboczą z 176,5 do 42,8 EPC — co w
rezultacie daje bardzo znaczące oszczędności w
wysokości 134 EPC.
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Branża drobiarska rozwija się bardzo szybko
od momentu wprowadzenia przemysłowych
zakładów, około 50 lat temu. Pojawiają się
nowe wyzwania, a wymagania dotyczące
jakości, szybkości, wydajności, higieny i
bezpieczeństwa pracowników są coraz
bardziej złożone.
W tej niezwykle dynamicznej i innowacyjnej
branży Meyn pomaga sprostać wymaganiom,
jednocześnie wspierając naszych klientów
i dostarczając im rozwiązania. Czynimy to
poprzez optymalizację naszych procesów w
celu utrzymania i poprawy konkurencyjności.
I jak potwierdzają powyższe przykłady, robimy
to bardzo dobrze.
Przy obecnym niedoborze siły roboczej, który
ma się zwiększać, firma Meyn pomaga klientom w utrzymaniu efektywności, konkurencyjności i rentowności. Aby było to możliwe,
opracowaliśmy kompleksowy zestaw działań
mających na celu sprostanie tym wyzwaniom
poprzez koncepcję, którą określamy jako Inteligentna Praca, skoncentrowanej na dwóch kluczowych zagadnieniach: redukcji zatrudnienia
oraz poprawie jakości pracy. Więcej o rozwiązaniach, które są częścią naszego programu
Inteligentna Praca w nadchodzących edycjach
Meyn World.

Jakość
to wybór...
Dla każdego zakładu drobiarskiego kontrola jakości na linii produkcyjnej jest
kwestią kluczową. Nie tylko ze względu na to, aby klienci otrzymywali produkty
zgodne z zamówieniem, ale również z myślą o ostatecznej rentowności produkcji.
Nowy kamerowy system kontroli jakości tuszek Meyn M2.0 jest najnowszą
aktualizacją naszego uniwersalnego rozwiązania, który można wdrożyć na kilku
etapach procesu uboju i patroszenia.

Nowy kamerowy system kontroli jakości
tuszek Meyn System M2.0 został gruntownie ulepszony. Ma bardziej higieniczną
budowę, oświetlenie LED i zaawansowaną
technologię kamer zapewniającą najwyraźniejszy obraz każdego przetworzonego ptaka w wysokiej rozdzielczości. W połączeniu
z najnowszym oprogramowaniem Meyn
Connect M1.1 proces kontroli może być w
pełni zautomatyzowany i dostosowany do
wymagań klienta.

ZASTOSOWANIA
•
•
•
•
•
•

Tuszka (przód)
Tuszka (przód i tył)
Noga
Skrzydło
Pintado (marynowanie)
Głowa
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IDENTYFIKACJA
•
•
•
•
•
•
•

Plamy krwi
Niebieskie plamy (siniaki)
Brązowe plamy (oparzenia)
Rozerwana skóra
Pióra
Uszkodzenia (np. złamane skrzydła)
Ptaki zawieszone za jedną nogę

pomiarowych, pozwalają na rozróżnienie
7 poziomów kontroli wstępnie wczytanych
do programu, gdzie zdjęcia każdego ptaka
są porównywane z poziomami klasyfikacji.
Informacje te można następnie wykorzystywać na linii sortowania przed następnym krokiem procesu.
Ogólnie rzecz biorąc, korzyści dla przetwórcy:
•

Możliwości zastosowania jest wiele: tradycyjna kontrola odbywa się tuż przed linią
dzielenia, a od 2019 roku można ją również
umieszczać tuż za skubaniem, przed
schładzaniem, przed kontrolą weterynaryjną lub po niej oraz po marynowaniu, w
zależności od tego, gdzie jest wymagana
kontrola jakości. Obrazy każdego ptaka są
analizowane pod kątem koloru, kształtu i
tekstury w 7 obszarach kontrolnych z przodu i 10 z tyłu. Te wyniki, w 15 parametrach

•

•

•

Maksymalny uzysk — dzięki sortowaniu dokładnego produktu według
odpowiednich parametrów, każdy ptak
jest w pełni przetwarzany. W zależności od tego, czy ma być sprzedawany
jako tuszka, dzielony czy trybowany.
Maksymalna jakość — dzięki automatycznemu sortowaniu i usuwaniu
ptaków spójność jest znacznie lepsza,
a klient może oczekiwać lepszej ogólnej jakości.
Mniejsza liczba inspektorów —
automatyczna kontrola oznacza mniej
pracy przy kontroli manualnej, umożliwiając przekierowanie pracowników
na inne działy przetwarzania.
Zwiększone bezpieczeństwo żywności — dzięki wcześniejszemu i dokładniejszemu wykrywaniu i usuwaniu
skażonych ptaków, ryzyko zakażenia
krzyżowego jest znacznie mniejsze.

Można uzyskać jeszcze więcej korzyści,
jeśli dane z kontroli są łączone z innymi
informacjami, takimi jak dane o stadzie i
transporcie; wszystko to jest przedstawione
w łatwych w użyciu tablicach i raportach.
Kamerowy system kontroli jakości tuszek
Meyn M2.0 jest systemem modułowym,
który można skonfigurować w zależności od potrzeb przetwórcy. Jeśli zajdzie
potrzeba zwiększenia funkcjonalności,
system można łatwo rozbudować o kolejne moduły. Pozwala to także na przechowywanie danych przez ograniczony czas w
celu późniejszej analizy uzysku i stada.
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Pierwsza linia produkcyjna w Turcji
o wydajności 15 000 ptaków na godzinę

Şenpiliç

Firma Şenpiliç, największy turecki producent kurczaków, wybrała Meyn jako
preferowanego dostawcę maszyn produkcyjnych do swojego nowego zakładu
drobiarskiego Greenfield w Osmaniye. Nowa działalność wymagała inwestycji w
wysokości 400 mln tureckich lirów (75 mln USD) i obejmuje pierwszy w regionie
system Rapid Plus M4.1.
Şenpiliç jest największym tureckim producentem mięsa drobiowego z 16% udziałem
w rynku, dostarczającym 320 000 ton
produktów rocznie. Jako pionierska marka
w tureckim sektorze hodowli kurczaków,
firma prowadzi 24 fermy hodowlane, dwie
wylęgarnie i dwa zakłady produkujące
pasze. Ich zakłady drobiarskie Söğütlü i Ali
Fuat Paşa utrzymują 880 zakontraktowanych ferm. Jako bezpośredni pracodawca
dla 3074 osób, a pośrednio dla 10 000
osób, Şenpiliç w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju tureckiej gospodarki.

ne środki w nowy zakład drobiarski Greenfield w Kadirli, Osmaniye. 400 milionów
tureckich lirów (75 milionów USD) stanowi
największą inwestycję firmy i jest postrzegana jako największa w historii turecka
inwestycja rolna. Na wybór lokalizacji
wpływ miała bliskość regionu produkującego kukurydzę na paszę i jego zalety
logistyczne zarówno dla rynku krajowego,
jak i eksportowego.

Eksport w Turcji przeżywa rozkwit, a sektor
mięsa drobiowego ma w ciągu najbliższych 5 lat osiągnąć wartość eksportu 1,5
mld USD. W odpowiedzi na tak zwiększony
popyt firma Şenpiliç zainwestowała znacz-
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W nowym zakładzie Kadirli Greenfield
firma Şenpiliç zbudowała nowy zakład
produkujący pasze o rocznej zdolności
produkcyjnej 579 500 ton oraz ubojnię
drobiu o wydajności 270 000 ptaków
dziennie. Po tej inwestycji nastąpi budowa
wylęgarni i ferm hodowlanych, które staną
się częścią zintegrowanego obiektu.
Umowy z 840 istniejącymi gospodarstwami rolnymi oraz 3500 pracowników
stworzą pionowo zintegrowany ekosystem
na obszarze około 200 km2. Zgodnie
z planem nowy zakład zostanie w całości
oddany do użytku w styczniu 2019 roku.
Zakład posiada linię produkcyjną o łącznej
wydajności 15 000 ptaków na godzinę, w
tym pierwszy w regionie system Rapid Plus
M4.1. Firma Meyn jest dumna ze współpracy z Şenpiliç przy wprowadzaniu do Turcji
swojego pierwszego projektu o wydajności 15 000 ptaków na godzinę. Kierownik
zakładu Şenpiliç, Ali Balci, przewiduje:
„Zintegrowany zakład w Kadirli wniesie
bardzo pozytywny wkład w rozwój tego
obszaru i zapewni zrównoważony rozwój Şenpiliç oraz naszych producentów
i partnerów biznesowych. Wierzymy, że
współpraca z Meyn pozwoli nam wypełnić
zobowiązania wobec klientów i pomoże
uzyskać pozytywny wynik”.
Firma Şenpiliç zawsze interesowała się
najnowszymi rozwiązaniami w branży
drobiarskiej, a firma Meyn stała się preferowanym partnerem Şenpiliç w zakresie
korzyści technologicznych. Jak mówi Balci: „Wydajność zainstalowanych rok temu
trybownic Meyn jest imponująca i oczekujemy takiej samej wydajności w naszych
nowych liniach patroszenia i dzielenia.
Łatwa regulacja i konserwacja maszyn,
jak również doskonała obsługa klienta
prowadzona przez Meyn odegrały ważną
rolę w naszym wyborze wyposażenia
nowego zakładu drobiarskiego Greenfield
w Osmaniye”.
Wspierając cele klienta, inżynierowie projektu Meyn zaoferowali również doradztwo
w zakresie planowania strategicznego,
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aby zminimalizować przyszłe wydatki na
budynek, rezerwując miejsca przewidziane
na przyszłą rozbudowę. Podsumowuje
Bart Kunst, regionalny kierownik sprzedaży
w Meyn: „Kiedy znamy wyzwania stojące
przed klientami, możemy łatwiej zaproponować odpowiednie rozwiązania. W Meyn
rozumiemy potrzeby klientów, identyfikując
je na wczesnym etapie i pozostając w
bliskim kontakcie. Firma Meyn dziękuje
wszystkim za wspaniały ponadroczny
wspólny wysiłek i życzy pracownikom
nowego obiektu Şenpiliç wszelkich
sukcesów.”

Wydajność zainstalowanych rok temu
trybownic Meyn jest imponująca i
oczekujemy takiej samej wydajności
w naszych nowych liniach patroszenia i dzielenia

Zbliżające
się targi
IPPE

Atlanta, USA

12 - 14 lutego

Agro Animal Show

Kijów, Ukraina

19 - 21 lutego

Sudan Poultry Expo

Chartum, Sudan

20 - 23 lutego

CFIA

Rennes, Francja

12 - 14 marca

VIV Asia

Bangkok, Tajlandia

13 - 15 marca

Agroworld

Taszkent, Uzbekistan

13 - 15 marca
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Kompaktowa
i elastyczna
budowa
1 rozwiązanie:

piersi z kością i połówki
górne (tuby)

Fileciarka Meyn Rapid Plus M4.1
oszczędność do 33 EPC na zmianę
Meyn rozumie branżę, wie jak sobie radzić z wyzwaniami stawianymi przez
rynek i dostarcza odpowiednich rozwiązań. Na przykład dla zakładów
drobiarskich, które stoją w obliczu rosnącego popytu na mięso drobiowe,
podczas gdy stopy bezrobocia są niskie. Na IPPE 2019 zaprezentujemy
fileciarkę Rapid Plus M4.1. Innowacyjne rozwiązanie minimalizujące
zależność od umiejętności pracowników i dostępności siły roboczej.
Pracujmy razem! www.meyn.com

INTELIGENTNA PRACA
ROZWIĄZANIA

Innowacyjna przyszłość

