
Stroje a zařízení pro plnění díla do 

obalů a uzavírání obalů

TECHNOLOGIE MASNÉ VÝROBY
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA

PRO PLNĚNÍ DÍLA SE POUŽÍVAJÍ                      

TYTO STROJE:

▪ narážečky (narážky),

▪ plničky.
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA

▪ narážením rozumíme plnění mělněného              

a zamíchaného díla do pružných přírodních 

nebo umělých plastových střev pod určitým 

tlakem,

▪ použitý obal slouží jako obal technologický, 

neboli dodává výrobku tvar a umožňuje jeho 

tepelné opracování a další technologické 

kroky, také se často stává obalem 

distribučním (expedičním).
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA

TECHNOLOGIE NARÁŽENÍ
▪ významnou roli hraje pevnost naražení,

▪ nadměrné naražení = popraskání výrobku 

vlivem rozpínavosti plynů,

▪ nedostatečné naražení = zkrácení díla                   

(mezi obalem a dílem vznikají podlitiny vyplněné 

uvolněnou šťávou a tukem),

▪ kvalitní narážení je spojeno s vakuovým 

způsobem narážení = odvzdušnění výrobku,

▪ požadavkem při narážení je zachování vzhledu

vložky = její zrnitosti.
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA

TYPY NARÁŽEČEK

▪ narážečky pístové  pracují periodicky, ke 

vpravení díla do obalu slouží pístový posun,          

př. Krämer-Grebe pístová vakuová narážečka     

na syrové salámy)

▪ narážečky šnekové  pracují kontinuálně, 

posun díla obstarává šnek, př. vakuová 

narážečka Vemag Robot HP atd.
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA

TYPY NARÁŽEČEK

▪ kontinuální narážečky s lamelovým čerpadlem 

 nepřetržitý (kontinuální) provoz, narážení díla 

obstarává lamelové čerpadlo, př. Handtmann, 

Alpina, …

▪ narážečky se zubovým čerpadlem 

kontinuální provoz, vpravení díla do obalu 

obstarává zubové čerpadlo, př. Karl Schnell atd. 
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA

TYPY NARÁŽEČEK

▪ nejstarším typem jsou pístové narážečky,

▪ jsou málo výkonné,

▪ nevýhodou je velké množství bublin v díle,

▪ výhodou je šetrné narážení tuhého díla,

▪ při narážení pracují periodicky  po naražení 

dávky díla se píst opět vrací pro další dávku,

▪ jsou vhodné pro narážení díla s velkými kusy 

masa (př. dušená šunka). 
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA

TYPY NARÁŽEČEK

▪ kontinuální narážečky mají větší výkon,

▪ pracují nepřetržitě, bez přestávek,

▪ většinou jsou vakuové,

▪ nevýhodou je časté roztírání mozaiky (šnek),

▪ v současné době se osvědčují lamelová

čerpadla  menší rozmazávání mozaiky,

▪ často mají dávkovací zařízení,

▪ u moderních typů lze nastavit tlak a rychlost

dávkování.
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA

PLNĚNÍ DÍLA

▪ tento způsob vpravení díla do obalu se využívá 

nejčastěji při ručním plnění do obalů nebo při 

výrobě konzerv (př. polokonzerv),

▪ plničky jsou speciálně upravené stroje sloužící 

většinou k vertikálnímu (svislému) plnění,

▪ jako plničky se často používají různě upravené

narážky  prstenec (trubka) určitého průměru,

▪ plničky jsou vybaveny dávkovacím zařízením.
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA

ODDĚLOVÁNÍ a UZAVÍRÁNÍ OBALŮ

▪ drobné masné výrobky (párky, klobásy, 

špekáčky, …) se většinou oddělují na jednotlivé 

nožky nebo páry nožek,

▪ pro oddělování se používají různé metody:

➢ sponování (hliníkové spony),

➢ přetočení obalu,

➢ převazování motouzem.
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA

ODDĚLOVÁNÍ a UZAVÍRÁNÍ OBALŮ

▪ měkké a trvanlivé salámy (šunkový salám, 

gothajský s., selský s., lovecký s., …) se 

narážejí do obalů ve formě přířezů,

▪ přířezy jsou kousky obalu určité délky  na 

jednom konci jsou uzavřené,

▪ druhý konec se uzavře převazováním nebo 

sponou.
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA

STROJE NA UZAVÍRÁNÍ OBALŮ

▪ zařízení Linker  převazování motouzem,

▪ automat Townsend Supermatic  přetáčení obalu,

▪ Poly-Clip systém  dvojitá sponovačka,

▪ mechanizovaná linka firmy Handtmann.
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Otázky k danému tématu:

1. Vysvětlete pojem narážení díla.

2. Jaké stroje (zařízení) se používají ke 
vpravení díla do obalu?

3. Vyjmenujte základní typy narážek.

4. Jakým způsobem se uzavírají obaly?  

STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO PLNĚNÍ DÍLA a UZAVÍRÁNÍ OBALŮ


