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  Co je příčinou toho, že některé pytle ORIJENU a 
ACANY vypadají jako vakuově balené? 

Vzhled pytlů ORIJENU a ACANY může být pytel od pytle různý, což vede k 
otázkám ohledně vakuového balení. Na vysvětlenou naše pytle nejsou 
vakuově balené; používáme speciální postup pro vytěsnění většiny vzduchu 
z našich pytlů .
To, že obal tak těsně přiléhá k obsahu částečně vzniká působením dvou 
vlivů na vzduch uzavřený v pytli.

a.  TLAK VZDUCHU
b.  TEPLOTA

A: TLAK VZDUCHU – podívejme se na obrázek níže, kde je vidět, že lahev 
vlevo je plně netknutá. Pokud se podíváte postupně do prava, vidíte, jak je 
lahev lehce stlačená, až velmi stlačená. Tento pokus se udělal tím, že se 
uzavřela lahev ve větší nadmořské výšce a přenesla se do nižší výšky, a 
nakonec až na výškovou úroveň hladiny moře.

Tak, jak se přesouváte z vyšší do nižší nadmořské výšky, se plyn stlačuje 
působením vyššího atmosferického tlaku. Stejně to platí i naopak, ve 
vyšších nadmořských výškách se vzduch, díky klesajícímu atmosferickému 
tlaku, rozpíná.
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Champion Petfoods se nachází v nadmořské výšce 668m. Pytle, 
poslané do nízkých nadmořských výšek, budou stlačené. Stupeň 
stlačení záleží na dvou faktorech.
 1. Rozdíl v nadmořské výšce
 2. Původní množství vzduchu v pytli.
 Například pokud máte 2 pytle, jeden s větším množstvím vzduchu a 
vezmete oba do stejné nadmořské výšky, oba budou stlačené, ale ne 
stejně. Toto je zapříčiněno počátečním rozdílem množství vzduchu v 
pytli.
 Zákazníci z nadmořských výšek blížících se výšce hladiny moře 
budou tento efekt zaznamenávat častěji, více pytlů budou vypadat 
vakuově. 
 
 B: TEPLOTA – když ochladíme teplý vzduch, zabere méně místa.

 Tento pytel krmiva ORIJEN je naplněn vzduchem v místnosti, kde plníme 
pytle a kde je teplo. Kovový šroub je pro porovnání výšky pytle.

 Toto je ten samý pytel, který jsme přenesli ven do chladu. Používáme opět 
stejný šroub pro srovnání výšky; můžete vidět, o kolik se pytel po ochlazení 
splaskl.
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 Kombinace atmosferického tlaku vzduchu a teploty způsobuje různý vzhled 
našich pytlů Těsnější pytle podporují čerstvost našich granulí a pracujeme 
na tom, abychom dosáhli jednotnější vzhled pytlů. Pro dosažení tohoto cíle 
budeme letos instalovat nové balicí stroje a náš současný papírový obal 
krmiv ACANA vyměníme za obal, jaký je použit pro balení bezobilné řady 
ACANY.
 
 Tyto změny nám přinesou stejnorodější balení, zlepší zachování čerstvosti 
produktu a pomůže omezit poškození při přepravě.

André Minnaar
Qualita Assurance Manager
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