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Analiza parametryczna konstrukcji
masownic do miêsa
Wprowadzenie
Jednym z efektów postêpu technologicznego w przetwórstwie surowców miêsnych jest zastosowanie masownic. Obróbka miêsa przeprowadzana w masownicach powoduj¹ca
zmianê jego tekstury nazywana jest masowaniem, uplastycznianiem lub plastyfikacj¹. Operacja ta zmienia sprê¿ysto-elastyczne w³aœciwoœci miêsa na plastyczno-lepkie [1, 2]. Masowanie realizowane jest przez zderzanie i przemieszczanie siê
wzajemne kawa³ków miêsa w obracaj¹cym siê bêbnie lub w
zbiorniku nieruchomym, gdzie elementem mieszaj¹cym i
ugniataj¹cym jest mieszad³o. Masowanie to faza technologiczna w procesie produkcji wêdzonek i konserw po zabiegach
nastrzykiwania i tenderyzacji lub maceracji. Po zabiegu masowania ma miejsce formowanie kawa³ków miêsa w ró¿nej
wielkoœci i kszta³ty formy konserw lub wêdzonki, które poddane s¹ nastêpnie obróbce termicznej. Proces masowania powoduje znaczne podniesienie jakoœci i wydajnoœci produktów
miêsnych, w tym zwiêkszenie soczystoœci produktu, jego równomierne wybarwienie, silniejsze wi¹zanie plastrów w gotowym wyrobie. Wed³ug Wajdzika [3] na jakoœæ gotowego wyrobu ma wp³yw konstrukcja urz¹dzenia, do której nale¿y dostosowaæ cykl masowania. Zastosowana w³aœciwa technika masowania miêœni w urz¹dzeniu do uplastyczniania pozwala
uzyskaæ wyrób finalny o wysokiej jakoœci sensorycznej.
Celem pracy by³o zebranie i zestawienie zbiorcze danych
technicznych oraz analiza parametrów konstrukcji masownic
do miêsa.

a)

b)

Rys. 1. Ilustracja oddzia³ywañ mechanicznych na masowane
miêso w: a) masownicy bêbnowej, b) masownicy mieszad³owej

chomy a ruch surowca powoduje obracaj¹ce siê ramiê mieszad³a. Zasadê dzia³ania ilustruje (Rys. 1b).
Klasyfikacja wielkoœciowa ze wzglêdu na pojemnoœæ
bêbna masownicy
Jako podstawowy parametr techniczno-u¿ytkowy masownic przyjêto objêtoœæ bêbna. Wyró¿niono grupy wielkoœciowe
masownic: bardzo ma³e – do 200 litrów, które stanowi¹ wyposa¿enie zak³adów gastronomicznych oraz ma³ych rzemieœlniczych zak³a- dów masarskich, a¿ do bardzo du¿ych – od 6.000
do 20.000 litrów, stosowanych w instalacjach o dzia³aniu potokowym w zak³adach przemys³u miêsnego o produkcji powy¿ej 100 ton na dobê.

Metodyka i zakres analiz

Analiza

Analizê parametryczn¹ rozwi¹zañ konstrukcyjnych masownic przeprowadzono na podstawie danych z katalogów
i stron internetowych 32 firm polskich i zagranicznych produkuj¹cych i oferuj¹cych masownice. Uwzglêdnionymi parametrami charakteryzuj¹cymi konstrukcje masownic s¹: pojemnoœæ [L], moc ca³kowita zainstalowana [kW], masa urz¹dzenia [kg], wydatek technologiczny (masa za³adunku rekomendowana przez firmê) [kg], powierzchnia instalacji [m2] oraz
przestrzeñ instalacyjna [m3].

Analizowanymi parametrami charakteryzuj¹cymi konstrukcje masownic s¹ pojemnoœæ [L], moc ca³kowita zainstalowana [kW], masa urz¹dzenia [kg], stopieñ wype³nienia – masy
za³adunku rekomendowany przez firmê [kg], powierzchnia
instalacji [m2] oraz przestrzeñ instalacyjna [m3].
Zestawienie zbiorcze analizowanych parametrów technicznych w odniesieniu do pojemnoœci przedstawiono na rys. 2–5.
Ka¿dy z punktów na wykresie oznacza parametry techniczne
konkretnego typu masownicy na podstawie katalogu lub projektu firmowego. Rozró¿niono tylko oznaczenie masownic
bêbnowych i mieszad³owych.
Na podstawie rozk³adu statystycznego parametrów konstrukcyjnych obliczono wskaŸniki wzglêdne. Wzglêdny wskaŸnik mocy przypadaj¹cy na 100 litrów objêtoœci dla ma³ych
masownic wynosi 0,5–2 kW/100 L, a dla du¿ych o pojemnoœci
ok. 10.000 litrów oko³o 0,1–1,2 kW/100 L. Wzglêdny wskaŸnik masy urz¹dzenia dla ma³ych masownic wynosi 120–200
kg/100 L, a dla du¿ych 20–80 kg/100 L.
Du¿e masownice maj¹ korzystniejszy stosunek masy urz¹dzenia do ich pojemnoœci. Stopieñ za³adunku zale¿y g³ównie

Analiza parametryczna
Klasyfikacja ze wzglêdu na podstawowe odmiany
konstrukcyjne
Ze wzglêdu na mechanizm wymuszenia ruchu wsadu masowanego miêsa wyró¿niæ mo¿na masownice bêbnowe i mieszad³owe (Rys. 1). W masownicach bêbnowych obracaj¹cy siê
zbiornik (bêben) wymusza ruch surowca. Formê oddzia³ywañ
mechanicznych na masowane miêso przedstawiono na
(Rys. 1a). W masownicach mieszad³owych zbiornik jest nieru-
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Rys. 2. Zestawienie zainstalowanych mocy ca³kowitych masownic
dla wszystkich pojemnoœci
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Rys. 4. Zestawienie powierzchni instalacji masownic dla
wszystkich pojemnoœci

Rys. 3. Zestawienie masy masownic dla wszystkich pojemnoœci
Rys. 5. Zestawienie przestrzeni instalacyjnej masownic dla
wszystkich pojemnoœci

od typu konstrukcji masownicy i stopnia pochylenia bêbna.
Dla masownic bêbnowych producenci zalecaj¹ stopieñ za³adunku na poziomie od 50 do 75% ich pojemnoœci. Dla masownic mieszad³owych z regulowanym k¹tem nachylenia bêbna
wraz z mieszad³em producenci zalecaj¹ stopieñ za³adunku
w bardzo szerokim zakresie od 10 do 65% ich pojemnoœci.
Z kolei dla masownic mieszad³owych z bêbnem nieruchomym
w poziomie producenci zalecaj¹ stopieñ za³adunku oko³o
75–90% ich pojemnoœci. Wzglêdny wskaŸnik powierzchni instalacji dla ma³ych masownic wynosi 0,7–1 m2/100 L, a dla
du¿ych o pojemnoœci ok. 10.000 litrów oko³o 0,1–0,2 m2/100 L.
Wzglêdny wskaŸnik przestrzeni instalacyjnej dla ma³ych masownic wynosi 1,02 m3/100 L, a dla du¿ych o pojemnoœci
ok.10.000 litrów oko³o 0,2-0,8 m3/100 L.
Wnioski
Na rynku urz¹dzeñ dla przetwórstwa miêsnego wystêpuje
bardzo bogata oferta masownic miêsa zarówno pod wzglêdem

liczby firm prezentuj¹cych swoje urz¹dzenia jak i wielkoœci
oraz standardu technicznego oferowanych masownic.
Oferta techniczna pokrywa zapotrzebowanie du¿ych i ma³ych producentów produkuj¹cych w systemach linii potokowych oraz z urz¹dzeniami o pracy okresowej.
Wzglêdne parametry korzystniejsze s¹ dla du¿ych masownic ni¿ dla ma³ych. Korzystniejsze s¹ maskownice o du¿ej pojemnoœci i lepiej zastosowaæ jedn¹ du¿¹ masownicê ni¿ wiele
ma³ych.
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