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Úvod
Zrniny  mají v ýznamné postavení v celém národním hospodářství. Pěstují se na více než polovině

celkové výměry orné půdy. Ve výživě  obyvatelstva    kryjí přibližně 40 % kalorické spotřeby. Jako
surovina jsou snadno skladovatelné a umožňují tak vytvářet  krátkodobé i dlouhodobé rezervy.  Tyto
jejich vlastnosti jim dávají charakter strategického zboží. Ve výživě zvířat tvoří zrniny minimálně 35 %
krmných dávek.

Skladování zrnin  je nedílnou a nezbytnou součástí  hospodaření  s obilním fondem. Zrniny jako sezónní
produkt jsou spotřebovávány průběžně. Musí proto být skladovány od sklizně až po jejich použití ke
zpracování  na finální výrobky, případně k přímé spotřebě.

Sklizené zrniny jsou živou hmotou. Jejich životní pochody musí být posklizňovou úpravou, vhodnými
skladovacími podmínkami a správným ošetřováním omezeny, aby byla zajištěna požadovaná skladovatelnost
zrnin s minimálními  skladovacími ztrátami. V obilním zrnu, jako v každém živém organizmu, probíhají stále
složité biochemické pochody, jimž souhrnně říkáme „dýchání“. Při tomto procesu se zásobní  látky pomocí
enzymatické  činnosti mění na cukry a tyto jsou přeměňovány na oxid uhličitý, vodu a teplo. Tyto uvedené
pochody probíhají intenzivněji při vyšších teplotách a vlhkostech a naopak jsou minimální při nízkých
vlhkostech a teplotách. Proto při každém posklizňovém ošetřování a skladování zrnin je cílem snížit jeho
teplotu a vlhkost a odvádět zplodiny dýchání z mezizrnových prostorů. Současně je nutno odvádět i tytéž
zplodiny dýchání mikroorganizmů, tj. plísní, kvasinek a případně i skladištních škůdců. Tyto nežádoucí
zplodiny se  nejčastěji odvádějí z mezizrnových prostorů pomocí přehazování nebo přepouštění.

Technologie skladování jednotlivých druhů obilovin je závislá především na typu skladovacího prostoru
a na jeho technickém vybavení. Zrniny se skladují převážně po dobu několika měsíců až jednoho roku,
stálé zásoby i několik let. Podmínky skladování musejí odpovídat vlastnostem uložených produktů i jejich
následnému účelovému  použití, aby nedošlo ke snížení užitných hodnot skladovaných zrnin. Požadavky
na skladování  zrnin  se zvyšují nejen kvantitativně, ale i kvalitativně. Zrniny se sklízejí sklízecími mlátičkami
a tím  rostou nároky na jejich ošetřování. Koncentrace skladovacích kapacit vyžaduje nutnost kontroly
zásob a jejich ochranu před  skladištními škůdci. Struktura  skladovacích kapacit na zrniny i skladba druhů
a typů skladovacích prostorů jsou v podmínkách ČR značně různorodé.

Nejjednodušší  sklady jakékoliv stabilní mechanizace jsou adaptované nebo pro účely skladování
stavěné halové sklady. Naskladňování, manipulace i vyskladňování je prováděno různými mechanizačními
prostředky (pásové dopravníky, zrnomety, traktorové nakladače HONY a další). Nevýhodou této
mechanizace je omezená výška naskladnění (2 – 3 m), takže v častých případech není možné plně využít
stávající kapacitu skladu. Další nevýhodou těchto skladů je nutnost ponechávat značný volný manipulační
prostor pro ošetřování zrna přehazováním. Během dlouhodobého skladování je nutné provádět minimálně
dvojí přehazování za účelem provzdušnění a zchlazení zrna, aby se zabránilo jeho samozahřívání a rozvoji
skladištních škůdců. Vzhledem k tomu, že při tomto způsobu skladování je pokles vlhkosti zrna minimální
nebo vůbec žádný, je nutno skladovat zásoby s vlhkostí, která je vhodná pro konečné zpracování, tj. do
15 %. Jedná se většinou o zrniny, určené ke krmným účelům nebo takové, které budou před expedicí
upraveny na odbytovou jakost, pokud se tak již nestalo před jejich naskladněním.

Výhodnější skladování je ve skladech halových, podlahových, boxových, kde je již vestavěná
mechanizace umožňující naskladnění, přepouštění  a případně  i vyskladňování zrna. Tyto sklady jsou
vhodné  především pro sladovnické ječmeny a pšenice pro mlýnské zpracování. Velká výhoda je v tom,
že jednotlivé  partie je možné bez velkých  obtíží oddělovat a případnou manipulací udržet ve velmi dobré
jakosti.
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Největší  výhody při skladování po stránce  manipulace poskytují věžové sklady, které  umožňují
libovolné přemisťování  zrna z jedné buňky do druhé. Přestože tato manipulace je maximálně
mechanizovaná (dálkové ovládání), lze do těchto skladů ukládat  bez nebezpečí narušení jakosti  jen
suché zrno s vlhkostí do 14 %. V těchto skladech je však nutné provádět pravidelné  přepouštění zrna za
účelem  provzdušnění a hlavně  snížení teploty, aby se zabránilo nežádoucímu samozahřívání a případnému
výskytu  skladištních škůdců. Jedním přepouštěním zrna dojde ke snížení teploty cca o 2 – 4 °C. Při
dlouhodobém skladování se zpravidla provádí 2 – 4 násobné přepouštění, které se uskutečňuje od
naskladnění v době sklizně do jarních měsíců, pokud teplota vnějšího vzduchu je nižší než teplota
skladovaného zrna. Skladování sladovnických ječmenů bez aktivního provětrávání v těchto skladech není
vhodné.

Účelem dnešního semináře je představení nové moderní linky na ošetřování a skladování zrnin
v Zemědělské akciové společnosti Podchotucí,a.s., Křinec. Výstavbou  posklizňové  linky se odstraní
skladování zrnin v různých provizoriích a případné převážení zrna, kterým se zvyšují náklady na manipulaci
a snižuje se i jeho kvalita.

Vybudováním linky se zvýšila výkonnost příjmu zrna od sklízecích mlátiček, snížily se ztráty nevhodným
skladováním, zvýšila se hygiena práce, kvalita uskladněného zrna a podstatně se prodlužuje i doba
skladovatelnosti zrna.
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Linka na příjem, ošetřování a skladování zrnin 3000 tun
Ing. Jaroslav Skalický, CSc.

Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i.

Navržená posklizňová linka na zrno plně
odpovídá požadavkům sklizně jak v dimenzi příjmu
zrna, v dispozičním uspořádání, tak i v nízkých
investičních nákladech.

Účelem stavby je zabezpečit posklizňové
ošetřování a skladování zrnin, které jsou určeny
pro potravinářské i krmné účely. Posklizňovou
linkou se odstraní skladování zrna v různých
provizoriích a případné převážení, čímž se zvyšují
náklady na manipulaci.

Vybudováním linky se zvýšila výkonnost příjmu
zrna od sklízecích mlátiček, snížily se ztráty, které
vznikají nevhodným skladováním, zlepšila se hygiena
práce, zvýšila se kvalita uskladněného zrna, a
zároveň byla zajištěna možnost dlouhodobého
skladování zrna.

Tím, že jsou skladovací prostory vybaveny
zařízením pro intenzivní provzdušňování
uskladněného zrna, snížil se i výskyt skladištních
škůdců. V optimálních podmínkách, lze intenzivním
provzdušňováním uskladněného zrna ve
skladovacím prostoru nahradit klasické
horkovzdušné sušení zrna, což znamená značnou
úsporu elektrické energie a úplnou úsporu LTO,
nebo plynu.

Celková doba provozování linky nebo
některých jejích částí závisí do značné míry na
klimatických podmínkách v době vlastní sklizně.

Hodinová či denní výkonnost posklizňové linky
zaručuje možnost bez problémů přijmout a uskladnit
sklizené zrno od sklízecích mlátiček. Hromadění
zrna na příjmu je absolutně vyloučeno. Dimenze
příjmu i skladovací kapacita splňují požadavky
investora s dostatečnou rezervou.

Navrhované řešení umožňuje organizovat vlastní
sklizeň v optimálních podmínkách, tj.“ ne za
každou cenu.“

Příjem zrna
Vlastní příjem zrna je řešen částečně

přejezdným, jedním podúrovňovým příjmovým

zásobníkem, který umožňuje sklápění zrna
z dopravních prostředků do boku i nazad. Délka
příjmového zásobníku je 13 m, je vybaven
kontinuálním uzávěrem pro plynulou regulaci toku
zrna. Kapacita příjmového zásobníku je cca 80 t.

Vertikální doprava zrna na příjmu je řešena
korečkovým elevátorem o výkonnosti 120 t.h-1,
který je umístěn v příhradové ocelové konstrukci.

Horizontální doprava zrna je řešena z důvodů
minimálního poškození dopravovaného zrna na
příjmu pásovým dopravníkem o výkonnosti 120
t.h-1. Pásový dopravník je umístěn pod příjmovým
zásobníkem, je vybaven bočnicemi.

Pro optimální funkci uzávěru příjmového
zásobníku je třeba dodržet umístění tohoto
pásového dopravníku pod uzávěrem příjmového
zásobníku. TATO VZDÁLENOST JE 150
MM.

Toto řešení podúrovňového příjmového
zásobníku respektuje současný trend v dopravní
traktorové technice, který směřuje
k velkokapacitním návěsům o tonáži 30 – 40 t.

Základní technické a technologické
údaje linky:

Název kapacit a měrné jednotky:

- příjem zrna 120 t.h-1

- předčištění /čištění/ 120 t.h-1 /80 t.h-1/
- skladovací kapacita 3 x 1 000 t
- ošetřování zrna intenzivním

v  zásobnících provzdušňováním
- vlhkost naskladněného

zrna do zásobníků 20 %
- expedice zrna 2 x 45 t
- instalovaný výkon

el. energie 150 kW (souběh)
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Navržená  linka umožňuje  následující operace:
- příjem,  předčištění  a  expedici;
- příjem,  čištění / standard/ a expedici;
- příjem, předčištění, skladování včetně

ošetřování  zrna  provzdušňováním,
standardní  čištění  a  expedici;

- příjem,  čištění, s kladování,  2. čištění  a
expedici.

Předčištění /čištění/ zrna
Je řešeno jednou předčističkou (čističkou)

SCHMIDT – SEEGER, typ : TAS 154 A-4, která
je určena pro předčištění obilovin, olejnin, luskovin
a po výměně sít pracuje jako čistička pro standardní
čištění. Je to stroj, který je osazen síty
s dostatečnou plochou, čímž je zajištěna kvalita
čištění i požadovaná výkonnost.

Čištění na příjmu:
- obiloviny, vlhkost 18 % 120 t.h-1

- řepka,       vlhkost 14 %   90 t.h-1

- kukuřice,  vlhkost 35 %   60 t.h-1

Základní údaje:
- hmotnost 6 000  kg
- rozměry: výška 3 270 mm

šířka 2 588 mm
délka 3 407 mm

- celková plocha sít 24 m2

- příkon: rozhrnovací šnek 0,75 kW
   pohon  sít 3,00 kW
   ventilátor        13,80 kW

                                                       =============

       17,55 kW

 aspirace vzduchu                      195 m3.min-1

Čistička SCHMIDT – SEEGER, je vybavena
indikátorem vibrací, proto musí být ocelová
konstrukce pro tuto čističku dostatečně tuhá !!!
V opačném případě bude docházet
k přerušovanému  zapínání  a vypínání  stroje!!!

Ošetřování a skladování zrna
Věžové zásobníky jsou postaveny na

základových deskách ze železobetonu, jejichž
tloušťka musí respektovat únosnost půdy. Před

zahájením výstavby byl proveden geologický
průzkum a na základě statického výpočtu a
výsledků geologického průzkumu stanovena
opt imální  tloušťka  základové desky.
V průměrných podmínkách vychází tloušťka
základové desky 1,2 až 1,5 m. Po obvodu
zásobníku se nalézá prstenec o šířce 1,5 m, který
má zpravidla tloušťku 1,2 až 1,5 m.

Uvnitř tohoto prstence má základová deska
tloušťku menší 0,6 až 0,8 m. Celá základová deska
je armována. Průměr základové desky je cca o 1
až 1,5 m větší než je průměr věžového zásobníku.
Obvod základové desky je kružnice nebo může
být i mnohoúhelník.

Základní  podmínkou  každé  základové
desky pro věžový zásobník je rovná betonová
základová deska s podúrovňovým systémem
provzdušňovacích kanálů. Na tyto provzdušňovací
kanály jsou napojeny provzdušňovací ventilátory,
které jsou umístěny  vně  věžových  zásobníků.
Tyto provzdušňovací ventilátory musí zajistit 20 -
25 m3.h-1 vzduchu na 1 tunu      uskladněného zrna
a  potřebný přetlak, aby nevznikala uvnitř
zásobníků  potní  vrstva!

Skladovací kapacita je řešena třemi věžovými
zásobníky s rovným dnem o průměru 12,22 m,
výšce 13,83 m a jednotkové skladovací kapacitě
1 000 t uskladněného zrna. Jde o věžové zásobníky
DINA /Španělsko/, které v současné době vykazují
nejnižší měrný investiční  náklad na uskladnění
1 tuny zrna. Zásobníky jsou šroubované z vlnitého
pozinkovaného plechu. Střecha je samonosná
s kontrolním a vpádovým otvorem  a konzolami
pro uchycení silotermů. Dodávka obsahuje žebřík
s ochrannými oblouky pro výstup na střechu
s odpočívadlem u bočního vstupu a schody se
zábradlím na střeše pro přístup k vpádovému a
kontrolnímu otvoru.

Naskladnění věžových zásobníků je řešeno
korečkovým elevátorem umístěným v čtyřhranné
ocelové konstrukci, o výkonnosti 120 t.h-1, přes
regulační   prvek    a   spádovým potrubím o
průměru 273 mm a pásovým dopravníkem.

Vyskladoování zrna ze zásobníku je oešeno
poevážni gravitací na pásové dopravníky, které jsou
umístiny v technologickém kanále každé základové
desky. Zbytek zrna uvnito zásobníku, který nelze
vyskladnit gravitací je vyskladnin obižným
šnekovým dopravníkem, který je poenosný  do
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každého z  jednotlivých zásobníku / to z duvodu
úspory nákladu/.

Technologický kanál má rozměry 0,5 x 0,7 m.
V tomto technologickém  vyskladňovacím kanál,
každé základové desky je umístěn pásový
dopravník o šířce pásu 500 mm, jeho délka
přesahuje poloměr zásobníku min. o 1 m.

Vyskladňovací kanál je zakryt dřevěnými
deskami a uzávěry. Ovládání uzávěrů je řešeno
pákovým mechanizmem z vnější strany zásobníku.
Je řešen tak, že se nejprve otevře středový uzávěr.
Další uzávěry se otevírají až tehdy nepadá-li
středovým otvorem žádné zrno /tj. že v zásobníku
je zrno rozmístěno pod sypným úhlem ke středu/.
Tedy podstatná část uskladněného zrna ve
věžovém zásobníku je právě vyskladněna tímto
středovým uzávěrem-cca 80 %. Pak je pákovým
mechanizmem otevřen další uzávěr, který je umístěn
v bezprostřední blízkosti na obvodu pláště
zásobníku nad vyskladňovacím dopravníkem.

Pak se otevře vstupní otvor v plášti zásobníku
opět nad vyskladňovacím kanálem,  kde  je umístěn
vyskladňovací  pásový dopravník. Další uzávěry
se otevírají ručně uvnitř zásobníku. Tímto
způsobem jsou otevřeny všechny uzávěry a je
vytvořen nad vyskladňovacím kanálem vstupní „
koridor “. Vstupním otvorem v plášti zásobníku,
umístěným nad vyskladňovacím kanálem, kde je
umístěn pásový dopravník, se zasune do zásobníku
zčásti demontovaný oběžný šnekový dopravník,
kde se smontuje a uvede do provozu. Tímto
šnekovým dopravníkem se vyskladní zbytek
zásobníku.

Intenzivní provzdušňovaní uskladněného zrna
v zásobnících  je  řešeno podúrovňovým systémem
rozvodných a provzdušňovacích kanálků.
Provzdušňovací  kanálky mají rozměr 0,25 m x
0,30 m, na konci kanálků 0,25 m x 0,25 m, rozteč
0,90 m. Hlavní rozvodné kanály jsou o rozměrech
0,50 m x 0,50 m, jsou zakryty dřevěnými deskami,
provzdušňovací kanálky jsou zakryty
provzdušňovacími síty.

Každý věžový zásobník je osazen dvěma
středotlakými provzdušňovacími ventilátory typu
RSH – 630, o těchto parametrech:

Vv   = 15 000 m3.h-1

ΔpC = 1 700 až 2 000 Pa
P     = 15 kW.

Optimalizace  procesu
provzdušňování zrna

Výzkumem bylo zjištěno, že nejvhodnější
podmínky ke kvalitnímu sušení zrna, které je
ošetřováno aktivním provzdušňováním, nastávají
tehdy, vhání-li se do uskladněného zrna vzduch o
relativní vlhkosti do 70 % a teplota uskladněného
zrna nedosáhne 35 °C. V opačném případě
dochází k nežádoucímu vlhčení uskladněného zrna.

V případě, že středotlaké ventilátory, sloužící
k aktivnímu provzdušňování zrna, nejsou vybaveny
automatickou regulací ovládající ventilátory
v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu a teplotě
uskladněného zrna, je nutná obsluha pro ruční
zapínání a vypínání ventilátorů podle relativní
vlhkosti vzduchu a teploty uskladněného zrna. Tato
obsluha v praxi není kontinuálně zajištěna a tím
nejsou indikovány dvě rozhodující veličiny /teplota
zrna a relativní vlhkost vzduchu/, takže může dojít
k nežádoucímu znehodnocení zrna. Proto byla
navržena a ověřena automatická regulace
provzdušňovacích ventilátorů v závislosti na relativní
vlhkosti a teplotě uskladněného zrna. Toto zařízení
je sériově vyráběno.

Činnost automatické regulace
ventilátorů

Nastavené hodnoty:
 maximální  relativní  vlhkost  vzduchu     70 %
- maximální teplota uskladněného zrna     30 °C.

Automatická regulace splňuje tyto požadavky
uskladněného zrna:

1. zapíná ventilátor – je-li teplota uskladněného zrna
vyšší   než  30 °C, i  když  relativní  vlhkost
vzduchu je nad 70 %;

2. vypíná ventilátor – je-li relativní vlhkost vzduchu
nad  70 %  a  teplota  uskladněného  zrna je
nižší  než  30 °C;

3. zapíná ventilátor – je-li relativní vlhkost vzduchu
nižší   než  70 %   a  teplota   uskladněného
zrna  nižší  než 30 °C;

4. zapíná ventilátor – je-li relativní vlhkost vzduchu
nižší  n ež  70 %   a   teplota  uskladněného
zrna  vyšší  než 30 °C.
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Zařízení je bezporuchové, systém regulace je
plnoautomatický. Teplota uskladněného zrna a
relativní vlhkost vzduchu jsou indikovány
kontinuálně, není třeba obsluhy.

Do věžových zásobníků lze naskladnit zrno o
vlhkosti až 20 %, ale musí být vybaveny zařízením
pro  intenzivní  provzdušňování  zrna. Snížení
vlhkosti uskladněného zrna při aktivním
provzdušňování je ovlivněno relativní vlhkostí
vzduchu nasávaného vent ilátory.  Podle
dlouhodobých měření se průměrná denní hodnota
snížení   vlhkosti  zrna při intenzivním provzduš-
ňování pohybuje v toleranci 0,15 až 0,32 %.

Podstatou konzervace zrna, ošetřovaného
metodou aktivního provzdušňování, je snížení
teploty uskladněného zrna. Tím se omezí vznikající
fyzikálně-biologické a chemické pochody. Při
skladování produkuje vlhké zrno svým dýcháním
teplo, které způsobuje zapaření a tím znehodnocení
zrna.

Vzduch dodávaný ventilátorem do
uskladněného zrna zabraňuje nadměrnému vzniku
tepla. S tím souvisí i požadavek dokonalého a
bezztrátového rozvodu vzduchu, aby zrno ve
skladovacím prostoru bylo rovnoměrně vystaveno
účinkům vzduchového proudu  a aby nevznikaly
prostory, kde by vháněný vzduch nepůsobil na
uskladněné zrno.

Dlouhodobé výsledky provozního ověřování
prokázaly, že automatická regulace
provzdušňovacích ventilátorů umožňuje
optimalizovat proces provzdušňování zrna a tím
snižuje měrnou spotřebu elektrické energie o 2
kWh-1.

Teplota uskladněného zrna v zásobnících je
indikována silotermy /lanovými teploměry/, na
každý zásobník minimálně 2 silotermy,  každý
siloterm obsahuje 6 teplotních čidel.

V případě, že investor nepožaduje automatickou
regulaci provzdušňovacích ventilátorů, jsou
provzdušňovací ventilátory ovládány ručně
obsluhou. To znamená, že v blízkosti
provzdušňovacích ventilátorů, asi ve výši 1,5 m od
země, se umísťuje jeden vlasový vlhkoměr, který
indikuje relativní vlhkost vzduchu.

Obsluha sleduje jak relativní vlhkost vzduchu,
tak i teplotu uskladněného zrna a podle zjištěných
hodnot zapíná nebo vypíná provzdušňovací
ventilátory podle programu 1 až 4, jak je zde výše
uvedeno.

Expedice zrna
Je řešena dvěma podjezdnými expedičními

zásobníky o jednotkové   skladovací kapacitě min.
45 t. Tyto   zásobníky   respektují  současný   trend
dopravní techniky, který směřuje k 
velkokapacitním návěsům. Výška expedičních
zásobníků je cca 14 m.
Je třeba dodržet: - průjezdná šířka        3,65 m

        - průjezdnávýška          4,10m
z rozměrových  důvodů  dopravní techniky

Technologický postup (obr. 1)
Z dopravních prostředků je zrno sklápěno do

podúrovňového příjmového zásobníku poz.1, který
umožňuje  sklápění zrna  z dopravních prostředků
do boku i nazad. Délka příjmového zásobníku je
13 m, což bez problémů umožňuje sklápění zrna i
z automobilových souprav. Regulace toku zrna
z příjmového zásobníku poz.1, je kontinuální
a  ovládána  shora obsluhou.

Pod příjmovým zásobníkem poz.1, je umístěn
pásový dopravník poz.2, o výkonnosti 120 t.h-1,
kterým je zrno dopraveno do korečkového
elevátoru poz.3, o výkonnosti 120 t.h-1.

Pásový dopravník poz.2, je třeba umístit 150
mm pod uzávěr příjmového zásobníku poz.1. Tato
kóta je velmi důležitá, aby nebylo nutné neustále
manipulovat s „ trubkovým “ uzávěrem, který je
součástí příjmového zásobníku  poz.1.
Pak interakce uzávěru a pásového dopravníku,
bude fungovat jako autouzávěr!!!

Korečkový elevátor poz.3, je umístěn
v příhradové ocelové konstrukci o výšce 8 m
poz.14. Výška korečkového elevátoru bez hlav je
11 m.

Z korečkového elevátoru poz.3, je zrno
spádovým potrubím o ř 273 mm dopraveno
samospádem  do čističky poz.4, která je umístěna
na  ocelové  konstrukci poz.15, která musí být
velmi tuhá. Čistička nemůže být vystavena
nadměrným vibracím !!!

Nezužitkovatelné  odpady  z  čističky poz.4,
jsou svedeny potrubím do prachové komory poz.5.

Zužitkovatelné  odpady z čističky poz.4, které
mají dva výpady, jsou svedeny do jednoho
šnekového  dopravníku  o    výkonnosti min. 19
t.h-1,  poz.17,  kterým jsou dopraveny do
kontejneru.
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Vyčištěné /předčištěné/ zrno z čističky poz.4, je
skluzem dopraveno do korečkového elevátoru
poz.6, umístěném v ocelové příhradové konstrukci
poz.16. Výkonnost korečkového elevátoru je 120
t.h-1.

Z korečkového elevátoru poz.6, je zrno
kruhovým rozdělovačem  poz.7, nebo
dvoucestnými  a třícestnými regulační prvky
(kterými lze nahradit kruhový rozdělovač)
dopraveno:

- spádovým potrubím o o  273 mm do
redleru  poz.9;

- spádovým potrubím o o 273 mm do
podjezdných expedičních  zásobníků
poz.8;

- spádovým potrubím, nebo pásovým
dopravníkem o  výkonnosti 120 t.h-1

do stávajícího hangárového skladu;
- spádovým potrubím o o  273 mm, na

redler, kterým bude zrno  dopraveno
do  sousedního  hangárového skladu
(to je další etapa).

Redler poz.9, je o výkonnosti 120 t.h-1 a je opatřen
třemi uzávěry, kterými je zrno naskladněno do
věžových zásobníků poz.10.

Uskladněné zrno ve věžových zásobnících
poz.10, je možné ošetřovat  intenzivním
provzdušňováním (20 ÷ 30 m3 vzduchu na 1 tunu
uskladněného zrna za 1 hodinu). Každý věžový
zásobník poz.10, je osazen dvěma středotlakými
radiálními ventilátory poz.11.

Vyskladňování zrna z věžových zásobníků
poz.10 je řešeno převážně gravitací na pásové
dopravníky poz.12, které jsou umístěny
v technologickém kanále každé základové desky.

Výkonnost těchto dopravníků je třeba dodržet
na 70 t.h-1, tomu odpovídá obvodová rychlost
dopravního pásu min. 2 m.s-1! Zbytek zrna, který
se  ze  zásobníků  poz.10 , nebude  možno
vyskladnit  gravitací, bude  vyskladňován  oběžným
šnekovým  dopravníkem, který  je přenosný a má
výkonnost  40 ÷ 60 t.h-1.

Těmito pásovými dopravníky poz.12 je zrno
dopraveno:
- z   věžového   zásobníku   poz.10    (krajní

zásobník u příjmu), skluzem do korečkového
0elevátoru poz.3;

- z prostředního věžového zásobníku poz.10,
je  dopraveno skluzem na pásový dopravník
poz.2,   který  je  umístěn  pod  příjmovým
zásobníkem poz.1, a skluzem do korečko-
vého elevátoru poz.3;

- z   krajního   (nejvzdálenějšího)   věžového
zásobníku  poz.10,  je  zrno  pásovým  do-
pravníkem poz.12 a poz.13 dopraveno opět
 na  pásový   dopravník  poz.2,  a  skluzem
do korečkového elevátoru poz.3.

Z korečkového elevátoru poz.3 je možné pak
zrno dopraveno spádovým potrubím o ř 273 mm,
do čističky poz.4 /investor na výstupu požaduje
finální čištění/, dále skluzem do korečkového
elevátoru poz.6, přes regulační prvek poz.7,
spádovým potrubím o ř 273 mm, do podjezdných
expedičních zásobníků poz.8.

Důležitá upozornění pro dodavatele
technologie  vyplývající  z  ověření:
 - všechna spádová potrubí musí být o o 273 mm,
- to platí i pro regulační prvky o  273 mm,
- pásové dopravníky musí být vybaveny bočnicemi,
- u pásových dopravníků musí být bezpodmínečně
   dodržena projektovaná výkonnost,
- u vyskladňovacích pásových dopravníků poz.12
   a poz.13, musí být obvodová rychlost dopravních
  pásů min. 2 m.s-1,
- skluzy  a  přechody u  dopravních  cest musí být
   pečlivě provedeny, s dostatečnou světlostí (nesmí
   docházet k blokování toku zrna a tím ke snižování
  projektované výkonnosti),
- pásové  dopravníky,  především  vyskladňovaní
   je  třeba  zakrytovat  stříškou,  která  je odolná
   povětrnosti a dešti.

Charakteristika území
K záboru zemědělského půdního fondu

nedochází. Nedochází ani k likvidaci vzrostlé
zeleně, stavba nemá vliv na žádnou kulturní
památku a není v dotyku se žádnou chráněnou částí
území.

Péče o životní prostředí
Vliv stavby na životní prostředí

Předmětem stavby je ošetřování a skladování zrnin
– 3 x 1 000 t.
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Okolní prostředí nebude provozem komplexu
v podstatě, oproti stávajícímu stavu, dotčeno.

Strojní zařízení posklizňové linky jsou vybavena
účinným aspiračním zařízením a dle zkušeností
s obdobnými stavbami realizovanými v posledním
desetiletí jsou úlety obilních prachů v přípustných
mezích, tj. nejsou překračovány jak nejvyšší
přípustné krátkodobé (500 µ.m-3), tak i průměrné
(150 µ.m-3) denní koncentrace obilních prachů.

Přesné hladiny hluku je možno zjistit pouze
měřením po ukončení stavby a uvedení do provozu.

Prašné exhaláty jsou dvojího druhu:
- prach minerální – hlinitý z pole, který bude

odloučen v aspiraci;
- prach organický, který vzniká otěrem slupky

obilek při manipulaci, bude rovněž odloučen
v aspiračním zařízení.

Jedná se tedy o prachy nejedovaté bez
fibrogenního účinku, které mohou při vyšší
koncentraci vyvolat u přecitlivělého organizmu
alergií.

Tyto prachy patří do skupiny C-2 přílohy č. 3
k oddílu IV/17 odst. “ Směrnice o hygienických
požadavcích na pracovní prostředí”.

Péče o bezpečnost práce a technické
zařízení

Strojní zařízení odpovídá bezpečnostním
předpisům, prošlo schvalovacím řízením u Státní
zkušebny zemědělských, potravinářských a
lesnických strojů v Praze 6 – Řepích a má platné
schválené technické podmínky.

Hlavním objektem výstavby jsou věže na
uskladnění zrnin. Je třeba je posuzovat z hlediska
vyhlášky ČÚBP, ČSN ISO  8456 (26 6202)
Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní
předpisy.

Konstrukce a provoz skladovacího zařízení musejí
vyhovovat:
a) právním  předpisům  a  specifickým  poža-

davkům  podle  jeho  použití  týkajících  se
bezpečnosti všeobecně;

b) všeobecným  bezpečnostním  předpisům
uvedeným v ČSN ISO 1819 (26 0005);

c) zvláštním   bezpečnostním   předpisům
uvedeným v ČSN ISO 7149 (26 0006).

Dále musejí být respektovány následující normy:
- ČSN 26 0605 Zařízení pro plynulou dopravu

nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové
dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných
sbíhavých míst;

- ČSN  ISO  7149 (26 0006)  Zařízení  pro
plynulou  dopravu  nákladů.  Bezpečnostní
předpisy,  norma  stanoví,  v návaznosti  na
všeobecné bezpečnostní  předpisy uvedené
ČSN  ISO  1819,  zvláštní   bezpečnostní
ustanovení pro různé typy dopravníků:
Pásové  dopravníky  (2),  Hrabací
dopravníky, a redlery (7);

- ČSN  ISO  1816  (26 1151)  Zařízení  pro
plynulou   dopravu   sypkých   hmot   a
jednotlivých  břemen.  Elektrobubny páso-
vých  dopravníků  uvádí  základní  paramet-
ry  elektrobubnů  pro pásové dopravníky.

Pro provoz posklizňové linky vydá investor nový
provozní řád, požární směrnice a bezpečnostní
pokyny, které budou vyvěšeny a hlavně
respektovány.

Obsluhu zařízení mohou provádět osoby starší
18-ti let, které musejí být minimálně seznámeny
s obsluhou strojů. Údržbu zařízení a instalaci mohou
provádět pouze pracovníci vyučení v profesi strojník
a elektroúdržba.

Veterinární zásady v areálu nebudou výstavbou
dotčeny.

Protikorozní ochrana
Objekty komplexu výstavby jsou ocelové

konstrukce. Povrchově jsou již od výrobce
upraveny dodávky technologických celků. Ostatní
konstrukce budou opatřeny vrchním syntetickým
dvojnásobným nátěrem.

Kabely uložené v zemi budou chráněny folií
z PVC a násypem z písku.
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Obr. 1 Technologické schéma linky, ZAS Podchotucí a.s. Křinec
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Obr. 4 Expediční zásobníky (vlevo umístěny dva odlučovače prachu)

Obr. 3 Příjmový zásobník

Obr. 2 Celkový pohled na posklizňovou linku
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Obr. 5 Kapsové dopravníky zrna
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Soubor metod na omezení výše kvalitativních
a kvantitativních ztrát v průběhu ošetřování a skladování

potravinářských  a  krmných zrnin

Ing. Jaroslav Skalický, CSc.1) Ing. Pavel Kroupa, CSc.2)

1)Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i.
2)Agrotechnologie, Praha

Úsek příjmu, čištění a manipulace
v posklizňových linkách souvisí z hlediska
kvality především s vnější kvalitou obilovin,
tedy čistotou a především mechanickým
poškozením.
 Operace  příjmu  je  ve  většině  případů

řešena    podúrovňovým    přejezdným
zásobníkem  nebo žlabem.  Mechanické
poškození je zde téměř zanedbatelné. Toto
klasické řešení není příčinou ztrát na kva-
litě, ale u přejezdných zásobníků  dochází
k znečišťování zrna (od kol dopravních
prostředků,   netěsnost hydraulických
okruhů atd.).
Riziko ztrát na kvalitě na příjmu vzniká,
když příjmová kapacita nestačí a vytvářejí
se tzv. volné skládky. Z těchto skládek se
obiloviny odebírají většinou mobilními
nakladači a v tomto případě je mechanic-
ké poškození značné.
Nejcitlivější na poškození jsou olejniny
a potravinářské zrniny, především o vyšší
vlhkosti.
V praxi se ukázalo, že je optimální volit
výkonnost příjmu zrna o 1/3 vyšší než je
souhrnná  výkonnost nasazených sklíze-
cích  mlátiček. Tím  je docíleno  návaz-
nosti  sklízecích  mlátiček  na  doprav-
ní   prostředky   i   plynulé   návaznosti
dopravních   prostředků   na   příjmové
zásobníky.
Doporučení:
- příjmové zásobníky mohou být

podúrovňové nebo nadúrovňové,
kapacita 10 až 80 t;

- ovládání uzávěrů u příjmových
zásobníků je třeba řešit shora;

- pro potravinářské obilí používat
zásadně příjmové zásobníky

nepřejezdné;
- délka příjmových zásobníků se

musí volit podle používaných
dopravních prostředků, zpravidla
8 m – 13 m – 16 m.

 Manipulace  se zrnem je obecně zdrojem
velkého mechanického poškození.
Korečkové elevátory jsou určeny pro
vertikální dopravu zrna, mají sklon spíše
k drcení zrna, tj. k vytváření zlomků než
k drobnějšímu poškozování dopravova-
ného zrna.

Doporučení:
- nepoužívat  u  korečkových

elevátorů  souproudé  plnění
korečků;

- pro dopravu potravinářského obilí
používat korečkové elevátory typu
„sanfon“;

- u  korečkových  elevátorů  zvýšit
vlastní násypku o 600 mm až 800
mm oproti standardnímu provedení,
tedy  na  1600 mm,  kdy  dochází
k  plnění korečků násypným
způsobem, při standardní násypné
výšce 800 mm dochází k plnění
korečků „nahrabáváním“;

- při uspořádání pásový dopravník a
korečkový elevátor doporučujeme
použít  „brzdící clony“ ,  která
usměrňuje tok zrna a zajišťuje
plnění korečků násypným
způsobem.

 Řetězové dopravníky (redlery) jsou
určeny pro horizontální dopravu zrna, ke
značnému  mechanickému poškozování
dopravovaného zrna dochází především
při výkonnosti podstatně nižší než je vý-
konnost jmenovitá.



17

Skladování zrnin ve věžových zásobnících                                                                   ZAS Podchotucí, a.s., Křinec, září 2007

1 – PŘIJMOVÝ ZÁSOBNÍK 4 – OVLÁDÁNÍ UZÁVĚRU
2 – DEMONTOVATELNÁ STĚNA 5 – DRŽÁK STĚNY
3 – TRUBKOVÝ UZÁVĚR 6 – PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

Obr. 1. Podúrovňový příjmový zásobník nepřejezdný
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1 – PÁS
2 – KOREČEK
3 – BUBEN
4 – SPODNÍ HLAVA
5 – NÁSYPKA

Obr. 2. Korečkový elevátor –souproudé plnění korečků

Obr. 3. Korečkové elevátory – plnění korečků hrabáním
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Obr. 4. Korečkové elevátory – plnění korečků násypným způsobem

1 – KOREČKOVÝ ELEVÁTOR
2 – BRZDÍCÍ CLONA
3 – PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

Obr. 5. Korečkový elevátor – brzdící clona v násypce
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1 – POHON
2 – ŽLAB S VÍKEM
3 – ŘETĚZ S UNAŠEČI – PLAST
4 – VEDENÍ ŘETĚZU

Obr. 6. Řetězový dopravník

1 – POHON
2 – ŽLAB
3 – ŠNEK
4 – OBVOD ŠNEKOVICE – PLAST - GUMA

Obr. 7. Šnekový dopravník
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Doporučení:
- pokud  tomu  nic  nebrání,  dodržovat

jmenovitou   výkonnost   řetězového
dopravníku;
pogumovat   unášeče   u řetězových
dopravníků,   zejména   pokud  jsou
dopravníky  používány  pro  dopravu
potravinářského obilí a luskovin;

- u nově budovaných posklizňových
linek používat řetězové dopravníky s
platovými unášeči i plastovým dnem.

 Šnekové dopravníky s uzavřeným žlabem
se  v  posklizňových  linkách  naštěstí
používají  minimálně, jsou  zdrojem
značného poškozování  dopravovaného
zrna,  absolutně  jsou nevhodné pro sla-
dovnické ječmeny (ulamují klíčky).
Doporučení:
- nepoužívat šnekové dopravníky pro

dopravu potravinářského obilí;
- je-li  to  nezbytně  nutné,  používat

šnekové dopravníky, jejichž šnekovice
je po obvodě pogumována nebo opatře-
na plastem;

- jsou  vhodné  pro  dopravu  zužitkova-
telných odpadů u posklizňových
linek nebo pro dopravu  makro z mikro
komponent u linek na výrobu krmných
směsí.

 Regulační   prvky  jsou  určeny  pro
„rozdělování“ toku zrna na jednotlivá
technologická zařízení, jsou dvoucestné
a trojcestné.
Doporučení:
- regulační   klapku  pogumovat  nebo

opatřit pryžovou výstelkou, je to nutné
z hlediska poškozování především
luskovin.

 Vliv na snížení vnitřní kvality zrnin kromě
jeho ošetřování např. provzdušňováním
má i způsob naskladňování zrna do
věžových zásobníků. Platí to především
pro kvalitní potravinářské obilí, sladov-
nický ječmen, luskoviny a zrnovou ku-
kuřici,  používanou  pro  potravinářské
účely.

Doporučení:
- dodatečně nainstalovat do věžových

zásobníků, kde  budou  skladovány
potravinářské  obiloviny,  luskoviny a
kukuřice, kaskádové brzdiče zrna;

- u nových linek kaskádovými brzdiči
vybavit  i  manipulační  zásobníky  (s
kuželovou  nebo  jehlanovitou  výsyp-
kou).

- kaskádové brzdiče pro velkokapacitní
věžové zásobníky musejí být  telesko-
pické nebo skládací tak, aby při zaplnění
„dna“ věžového zásobníku bylo možné
kaskádu „stáhnout“ do prostoru střechy
zásobníku.

Význam i malého snížení poškozování zrna
korečkovými elevátory, řetězovými a
šnekovými dopravníky i pádem zrna na „dno“
zásobníků je podtržen tím, že jde o
vícenásobnou manipulaci, takže výsledné
poškození zrna  nemůže být zanedbatelné.  Každé
snížení  poškozen  í zrna na posklizňových
linkách  zvyšuje tržní  produkci  zrnin.
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1 – TĚLESO REGULAČNÍHO PRVKU
2 – KLAPKA

3 – PRYŽOVÁ VÝSTELKA

Obr. 8. Regulační prvek

1 – ZÁSOBNÍK 2 – SPÁDOVÁ PLACHTA

Obr. 9. Věžový zásobník –naskladňování spádovou plachtou
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1 – ZÁSOBNÍK 2 – KASKÁDA
Obr. 10. Věžový zásobník - kaskáda

1 – ZÁSOBNÍK 2 – KASKÁDA
Obr. 11. Malokapacitní zásobník – nepohyblivá kaskáda
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Posklizňové ošetřování a skladování zrnin

Ing. Jaroslav Skalický, CSc.1) Ing. Pavel Kroupa, CSc.2) Ing. Jiří Bradna ml.1)

1)Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i.
2)Agrotechnologie, Praha

Pro zachování biologických a chemických
vlastností skladovaných zrnin je třeba vytvořit
soustavu předpokladů, které zabraňují poklesu
kvality uskladněných zrnin, případně jejich
znehodnocení. Proto je třeba ošetřování a
skladování především potravinářských zrnin
věnovat značnou pozornost, vlastní sklizeň
provádět v plné zralosti, ošetřování řešit intenzivním
provzdušňováním uskladněného zrna ve
skladovacím prostoru.

Hlavní zásadou jsou tedy minimální úpravy, které
nesmějí snížit biologickou hodnotu (především
potravinářských) zrnin.

Kvalita zrnin je souhrn ukazatelů, kvalitativně
vyjadřujících užitné parametry daného druhu podle
účelu následného použití. Lze rozlišit vnitřní a vnější
kvalitu zrnin.

Vnější kvalitou jsou fyzikálně-mechanické
vlastnosti materiálu jako jsou podíl příměsí a
nečistot, granulometrické  směsi (vyjadřované jako
podíl na sítě o předepsané velikosti), objemová
hmotnost (udávaná v hodnotě hektolitrové váhy),
hmotnost 1000 zrn, vůně vzorku, barva obilky,
přítomnost škůdců. V praxi je tato kvalita
především ovlivňována nevhodnými dopravníky při
posklizňovém ošetřování (vytváření zlomků a
ostatního mechanického poškození).

Vnitřní kvalitou jsou ukazatele kvality, dané
biochemickými vlastnostmi materiálu. Tyto
vlastnosti  se uplatňují vždy ve vztahu
k plánovanému použití dané obiloviny. Jsou
vyjádřeny  měřitelnými  ukazateli   a  takto zakotveny
do obchodních vztahů. Např. u potravinářských
zrnin jde o obsah lepku, obsah N-látek, číslo
poklesu, hodnotu SDS-testu, klíčivost, klíčivou
energii atd. V praxi je tato kvalita především
ovlivňována nevhodným ošetřováním a
skladováním (nedostatečné provzdušňování
uskladněných zrnin, provizorní nebo nevhodné
skladování zrnin).

Ztráty na vnější kvalitě při manipulaci
se zrnem

Manipulace se zrnem je obecně zdrojem
velkého mechanického poškození. Největší podíl
dopravy ve stávajících linkách zajišťují pásové
dopravníky, řetězové dopravníky (redlery),
korečkové elevátory a částečně i šnekové
dopravníky.

Pásové dopravníky jsou nejšetrnějším
principem pro horizontální dopravu zrna. Množství
zlomků se pohybuje v rozmezí 0,01 – 0,03 %,
celkové mechanické poškození se pohybuje
v rozmezí 0,01 – 0,08 %.

Řetězové dopravníky (redlery) – jsou-li
provozovány při zatížení (tedy při jmenovité
výkonnosti), je poškození zrna ještě přijatelné, při
provozu „naprázdno“ je poškození vysoké.
Množství zlomků se pohybuje v rozmezí 0,09 –
0,13 %, celkové mechanické poškození se
pohybuje v rozmezí 0,23 – 0,31 %, ale při nižší
výkonnosti se celkové mechanické poškození
pohybuje v rozmezí 1,78 – 1,98 %. Z naměřených
hodnot plyne, že řetězové dopravníky (redlery)
nemají tak výrazný sklon k vytváření zlomků, ale
větší sklon mají k celkovému mechanickému
poškozování dopravovaného zrna, zejména při
výkonnosti podstatně nižší  než je výkonnost
jmenovitá. K poškozování dopravovaného zrna
řetězovým dopravníkem dochází již při vstupu zrna
do dopravníku, při jeho vlastní dopravě a při
výstupu zrna z řetězového dopravníku.  Velikost
poškození zrna závisí i na délce řetězového
dopravníku (redleru).

Korečkové elevátory typu „SANFON“ (7
korečků bez dna a 1 koreček se dnem) – množství
zlomků se pohybuje v rozmezí 0,32 – 0,69 %,
celkové mechanické poškození se pohybuje
v rozmezí 0,26 – 0,45 %. U provedení
„STANDARD“ se množství zlomků pohybuje
v rozmezí 0,48 – 0,71 %, celkové mechanické
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poškození se pohybuje v rozmezí 0,33 – 0,46 %.
To platí při protiproudém plnění korečků. Při
souproudém plnění korečků se množství zlomků
pohybuje v rozmezí 0,63 – 0,85 %, celkové
mechanické poškození se pohybuje v rozmezí 0,39
– 0,58 %.
Po provedené analýze naměřených výsledků lze
konstatovat, že korečkové elevátory mají  spíše
sklon k drcení zrna, tj. vytváření zlomků než
k drobnějšímu mechanickému poškozování.
Nejvyšší poškození dopravovaného zrna bylo
zjištěno u korečkového elevátoru při souproudém
plnění korečků. Tato tendence je patrně způsobena
tím, že při souproudém plnění (po korečkách) je
spodní  shlaví elevátoru  více naplněno a tudíž
dráha, po kterou  nabírající korečky procházejí
vrstvou zrna, je delší. Z toho plyne, že zrno při
souproudém plnění korečků je vystaveno
vícenásobným nárazům na hrany korečků než je
tomu při plnění proti korečkům. Na celkové
poškozování zrna při dopravě korečkovými
elevátory má samozřejmě vliv i technický stav
korečkových elevátorů, především opotřebení
korečků (např. čelní hrana korečků).

Šnekové dopravníky jsou zdrojem poškození
především pro sladovnické ječmeny, kde se ulamují
klíčky. Jde především o šnekové dopravníky
s uzavřeným žlabem. Ve stávajících linkách jsou
naštěstí využívány minimálně, ale v posledních letech
se však opět do jednoduchých linek začínají
zavádět. Množství zlomků se pohybuje v rozmezí
0,09 – 0,32 %, celkové mechanické poškození se
pohybuje v rozmezí 0,63 – 1,58 %. Šnekové
dopravníky s uzavřeným „žlabem“ mají na rozdíl
od korečkových elevátorů spíše sklon k celkovému
mechanickému poškozování dopravovaného zrna
než k vytváření zlomků. Poškození je způsobeno
především třením dopravovaného materiálu o
dopravní „žlab“.

Proto je třeba u nově budovaných linek na
příjem, ošetřování a skladování potravinářských
zrnin volit takové dopravní cesty, které co nejméně
poškozují dopravované zrno. Význam i malého
snížení poškozování zrnin na dopravních cestách
je podtržen tím, že jde o vícenásobnou manipulaci,
takže výsledné poškození nemůže být tak
zanedbatelné. Každé snížení poškození zrna na
posklizňových  linkách zvyšuje  tržní   produkci
zrnin.

Ztráty na vnitřní kvalitě při
skladování zrnin

Na základě provedené analýzy u stávajících
skladovacích prostorů, které jsou určeny pro
ošetřování a skladování potravinářských a krmných
zrnin lze konstatovat následující stav. Ošetřování
zrnin ve stávajících skladovacích prostorech
aktivním provzdušňováním bývá často v praxi
nedokonalé, dochází ke značné nerovnoměrnosti
provzdušňování uskladněného zrna. Z toho plyne,
že některé part ie uskladněného zrna ve
skladovacím prostoru jsou „přesušeny“, některé
dosahují standardní vlhkost, některé mají vyšší
vlhkost. K aktivnímu provzdušňování jsou často
používány i nevhodné ventilátory, které
neodpovídají požadovaným parametrům jak
v množství vzduchu, tak v požadovaném tlaku. Při
použití  nevhodného ventilátoru se na povrchu
uskladněné vrstvy zrna vytvoří kondenzační vrstva,
která je neprodyšná a tím může způsobit
znehodnocení uskladněného zrna. Vzduch
dodávaný ventilátorem do skladovacího prostoru
zabraňuje nadměrnému vzniku tepla, které
uskladněné zrno produkuje svým dýcháním. S tím
souvisí i požadavek dokonalého bezztrátového
rozvodu vzduchu, aby uskladněné zrno ve
skladovacím prostoru bylo rovnoměrně vystaveno
účinkům vzduchového proudu a aby nevznikly
prostory, kde by vháněný vzduch nepůsobil na
uskladněné zrno. Tady dochází v praxi nejčastěji
k omylům.

Z hlediska vnitřní kvality zrnin skýtají největší
rizika dočasné akumulační skládky před vlastním
zpracováním. Je-li takto na hromadách
akumulováno vlhké zrno nebo jen málo vlhké po
delší dobu, dochází ke ztrátám na vnitřní kvalitě
v důsledku efektu samozáhřevu. Zvlášť rizikové
jsou akumulační skládky u olejnin jako je řepka a
slunečnice. U skládek kukuřice vzniká nebezpečí
rozvoje mykotoxinů, rozvoje plísní a
biochemických změn včetně kvašení. Relativně
nejméně náchylné jsou obiloviny za předpokladu,
že jejich vlhkost nepřekročí 16 %.

Aktivní provzdušňování patří v současné době
k tradičním metodám  ošetřování vlhkého zrna,
touto metodou je v ČR ošetřen největší objem
produkce ze sklizně. Jeho charakteristickým
znakem   je  instalace slabších ventilátorů
(především axiálních)   s  měrnou dodávkou
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vzduchu do 10 m3.h-1 na 1 tunu uskladněného zrna.
V současné době je to  nejednodušší řešení pro
malé a především provizorní sklady, aplikuje se
nejčastěji do menších hangárových skladů a využívá
se malých axiálních ventilátorů schopných
provzdušňovat  vrstvy  zrna  do výšky násypu
cca 2 m.

Dosavadní praxe je taková, že skladovací
prostory vybavené slabými kondičními ventilátory
se v nepříznivých sezónách využívají pro ošetřování
vlhkého zrna, což ve většině případů znamená ztrátu
na vnitřní kvalitě, rizika samozáhřevu, rozvoje plísní
a škůdců. Na zrnu o vlhkosti vyšší než 16 % tato
metoda selhává. Tuto metodu lze využít pouze
v aridních oblastech především pro stabilizaci
posklizňového dozrávání suchého zrna a pro
kondiční  ošetřování  málo  vlhkého  zrna
v ostatních oblastech.

Intenzivní provzdušňování
Intenzivní provzdušňování – tato metoda

ošetřování uskladněného zrna především ve
věžových zásobnících se podle návrhu VÚZT, v.v.i.
v současné době rozšiřuje u nově budovaných
skladovacích prostorů. K provzdušňování je třeba
použít takových ventilátorů, které jsou schopny
zajistit 20 – 25 m3.h-1 vzduchu na 1 tunu
uskladněného zrna. Tato metoda zajistí i účinné
vysušení uskladněného zrna a to intenzivním
porušováním rovnováhy mezi vlhkostí zrna a
vlhkostí vzduchu v mezizrnovém prostoru
uskladněného zrna. Důležité je dosažení
rovnoměrnosti proudění vzduchu v násypné výšce
uskladněného zrna. Z tohoto důvodu se nejlepších
efektů dosahuje ve věžových zásobnících při vyšší
násypné výšce uskladněného zrna (10 – 15 m).
Pro tuto metodu již vyhovují z hlediska zajištění
dostatečného množství vzduchu a potřebného tlaku
již jen středotlaké radiální ventilátory.

Metoda ošetřování uskladněného zrna ve
skladovacím prostoru intenzivním provzdušňováním
je  použitelná do vlhkosti naskladněného zrna až
20 %. Takto  jsou v praxi vybaveny mnohé
skladovací prostory, především věžové zásobníky
LIPP, DENIS PRIVÉ, věže VÍTKOVICE, podle
návrhů VÚZT, v.v.i.
Výhodou metody je stabilizace uskladněných zrnin
a jejich poměrně rychlé vysušení. Vybavení

automatickou  regulací procesu provzdušňování  je
nutností, protože se jedná o náročný intenzivní
proces, který by bez kontroly mohl selhat.
Dlouhodobé výsledky provozního ověřování
prokázaly, že automatická regulace
provzdušňovacích ventilátorů snižuje měrnou
spotřebu elektrické energie o 2 kWh.t-1 při
provzdušňování  uskladněného  zrna ve
skladovacím  prostoru.

Ventilátory k provzdušňování zrna
K provzdušňování uskladněného zrna se

používají především středotlaké radiální ventilátory,
které jsou schopny zajistit dostatečné množství
vzduchu i potřebný tlak.
Nejvhodnější jsou ventilátory typu RSH-630 o
parametrech:
množství vzduchu  8 000 - 15 000 m3.h-1,
přetlak 1 000 - 2 000 Pa (podle typu

použitého skladu  podlahový
nebo věžový zásobník) a

příkonu 7,5 - 15 kW.
Provzdušňovací ventilátory jsou napojeny na

vzduchoventilační  rozvodný systém, který se
skládá z jednoho rozvodného kanálu a z
provzdušňovacích kanálků. Hlavní rozvodný kanál
je zakryt dřevěnými deskami, provzdušňovací
kanálky jsou zakryty provzdušňovacími síty. Průřez
provzdušňovacích  kanálků  je  třeba  volit  tak,
aby  rychlost  proudění  nepřekročila 10 m.s1.
Rozteč  provzdušňovacích kanálků (osová rozteč)
musí být menší než je násypná výška zrna. Tato
podmínka je velmi důležitá pro rovnoměrný výstup
vzduchu z vrstvy uskladněného zrna.



27

Skladování zrnin ve věžových zásobnících                                                                   ZAS Podchotucí, a.s., Křinec, září 2007

Adaptace  stávajících silážních věží VÍTKOVICE pro
ošetřování  a  skladování  zrnin

Ing. Jaroslav Skalický, CSc.1) Ing. Pavel Kroupa, CSc.2)

1)Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i.
2)Agrotechnologie, Praha

Úvod
Účelem stavby bylo zabezpečit posklizňové

ošetřování a skladování zrnin, které jsou určeny
pro potravinářské a krmné účely.

Při výstavbě bylo využito stávajících silážních
věží VÍTKOVICE, které byly upraveny pro
ošetřování a skladování zrnin. Tímto řešením se
podstatně sníží investiční náklady na výstavbu
posklizňové linky.

Posklizňovou linkou se odstranilo skladování v
různých provizoriích a případné převážení, kterým
se zvyšovaly náklady na manipulaci.

Vybudováním linky se zvýšila výkonnost příjmu
zrna od sklízecích mlátiček. snížily se ztráty, které
vznikají nevhodným skladováním, zlepšila se hygiena
práce, zvýšila se kvalita uskladněného zrna a je
zajištěna možnost dlouhodobého skladování zrna.

Tím, že jsou skladovací prostory vybaveny
zařízením pro intenzivní provzdušňování
uskladněného zrna, sníží se i výskyt skladištních
škůdců. V optimálních podmínkách lze intenzivním
provzdušňováním uskladněného zrna ve
skladovacím prostoru nahradit klasické
horkovzdušné sušení zrna, což znamená značnou
úsporu elektrické energie a úplnou úsporu LTO.

Celková doba provozování linky, nebo jejích
některých částí, závisí do značné míry na
klimatických podmínkách v době vlastní sklizně.

Navrhované řešení umožňuje denně přijmout a
naskladnit do skladovacích prostorů až 800 t (za
12 pracovních hodin), což umožní organizovat
vlastní sklizeň v optimálních podmínkách.

Hodinová či denní výkonnost linky splňuje
požadavky investora s dostatečnou rezervou.

Vlastní příjem zrna od sklízecích mlátiček je

řešen jedním podúrovňovým příjmovým
zásobníkem (podle přání investora je řešen jako
částečně přejezdný), který je vybaven kontinuálním
uzávěrem pro plynulou regulaci toku zrna.
Konstrukčně je řešen tak, aby umožňoval sklápění
zrna z dopravních prostředků do boku i nazad.

Vertikální doprava zrna je řešena jedním
korečkovým elevátorem o výkonnosti 80 th-1.

Horizontální  doprava  zrna je řešena z důvodů
minimálního  poškozování zrna výhradně pásovými
dopravníky,  v příjmové části o výkonnosti 80 t.h“1,
v expediční části o výkonnosti 40 t.h-1.

Ošetřování a skladování zrna je řešeno ve
stávajících silážních věžích VÍTKOVICE, které
jsou pro tento účel upraveny. Úprava se týká  čtyř
stávajících věží.

K expedici zrna jsou využity dva podjezdné
expediční zásobníky o jednotkové skladovací
kapacitě 45 t.

Celá linka na příjem, ošetřování a skladování
zrna je ovládána z velínu, chod posklizňové linky
je elektricky blokován, aby nedošlo k přetížení
jednotlivých technologických zařízení. Nastavení
průchodnosti linky je řešeno nastavením uzávěru
podúrovňového příjmového zásobníku.

Provoz linky pro skladování zrna byl sledován
v  ověřovacím provozu v rámci experimentálních
staveb zemědělské prvovýroby v letech 1996 –
1998. Během  provozu  se nevyskytly žádné vážné
technologické nedostatky řešení. Linka pro
skladování zrna je každoročně využívána.
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Popis stavby

Základní technické a technologické
údaje

Název kapacit a měrné jednotky:
- výkonnost příjmu 80 t.h-1

- hrubé předčištění zrna
(aspiračním předčištěním) 80 t.h-1

- průměr zásobníku 8,57 m
- skladovací kapacita 4 x 750 t
- expedice zrna 2 x 35 t
- max. vlhkost zrna naskladněného do

zásobníků při jeho intenzivním
provzdušňování 20 %

- instalovaný výkon
elektrické energie 93,6 kW

- investiční náklady na
technologii včetně
montáže 1 200 000,- Kč

Podúrovňový příjmový zásobník
Pro příjem zrna je instalován jeden příjmový

podúrovňový zásobník. Příjmový zásobník umož-
ňuje sklápění zrna z dopravních prostředků do boku
i nazad.

Ve spodní části příjmového zásobníku je regulo-
vatelný uzávěr, kterým obsluha nastaví požadova-
nou průchodnost posklizňové linky.

Pod příjmovým zásobníkem je umístěn pásový
dopravník - šířka pásu 650 mm, obvodová rych-
lost pásu 1,6 m.s-1, výkonnost 80 t.h-1. Tento pá-
sový dopravník musí být vybaven bočnicemi, kte-
ré na požádání dodá výrobce. Pro optimální funk-
ci příjmového zásobníku je třeba dodržet umístění
pásového dopravníku pod uzávěrem příjmového
koše. Tato vzdálenost je 80 mm.

Aspirační zařízení
Pro hrubé předčištění zrna přímo na příjmu je

navrženo a využíváno aspirační zařízení pro odsá-
vání prachu, slamnatých lehkých příměsí a nečis-
tot. Aspirační zařízení se skládá z přisávací  komo-
ry,   středotlakého  transportního  ventilátoru,
dopravního  potrubí   a odlučovače. Přisávací ko-
mora je vybavena klapkou pro přisávání vzduchu.
Účinnost aspirace je 70 až 80 %.

Základem aspiračního zařízení je středotlaký
radiální ventilátor typu RSH - 500 o těchto
parametrech:

Vv   = 6 000 - 8 000 m3. h“1

kde: Vv   - množství vzduchu
Δpc = 1 500 Pa

Δpc- přetlak
N    = 5,5 kW

N    - příkon
Výrobce těchto ventilátorů je JANKA Radotín

Praha 5.  (lze nahradit jiným typem o stejných
parametrech)

Úprava stávajících silážních věží
VÍTKOVICE pro ošetřování a
skladování zrnin

Pro ošetřování a skladování zrna byly využity
stávající silážní věže VÍTKOVICE, které byly pro
tento účel upraveny. Úprava, která se týkala čtyř
stávajících věží, spočívala v úpravě základové
desky a ve vybudování provzdušňovacích kanálků.
Každý věžový zásobník byl osazen
provzdušňovacími středotlakými ventilátory, která
jsou schopny zajistit 20 - 30 m3. h-1 vzduchu na 1
tunu uskladněného zrna.

Jediná úprava u těchto stávajících silážních věží
spočívá v úpravě základové desky uvnitř každé
věže. Stávající  „dno“ u každého zásobníku je třeba
zvýšit o cca 500 mm pro vybudování
provzdušňovacích kanálků a vybudování
technologického kanálu, ve kterém bude umístěn
vyskladňovací pásový dopravník.

Vzhledem k tomu, aby bylo zajištěno intenzivní
provzdušňování  uskladněného zrna, doporučujeme
maximální  rozteč provzdušňovacích kanálků 0,6
m. Na provzdušňovací kanálky jsou napojeny
středotlaké provzdušňovací ventilátory, které jsou
schopny zajistit 20 - 30 m3 vzduchu za 1 hodinu na
1 tunu uskladněného zrna. Pak nebude problém
do věží naskladnit zrno o vlhkosti až 20 %.

Provzdušňovací kanálky jsou zakryty
speciálními  provzdušňovacími  síty, nebo pro
případ uskladnění řepky, síty s menšími štěrbinami.
V praxi se často používají pro uskladnění řepky a
malotonážních zrnin standardní provzdušňovací síta,
na která se před naskladněním položí jemná
síťovina.
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Vzduchoventilační rozvodný systém se skládá
z hlavního rozvodného kanálu, který je uvnitř
zásobníku zakryt dřevěnými deskami. Rozměr
rozvodného kanálu je 400 x 500 mm. Vně
zásobníku je tento rozvodný kanál vyroben z plechu
a je přímo napojen na provzdušňovací ventilátor.

Základová deska každé věže je technologickým
kanálem, který slouží k umístění vyskladňovacího
pásového dopravníku, rozdělena na dvě ideální
poloviny. Rozměry tohoto technologického kanálu
jsou 700 x 500 mm. Kanál je zakryt dřevěnými
deskami, ve kterých jsou výpustné otvory, které
slouží k vyprazdňování zrna ze zásobníků. Počet
výpustných otvorů u každého zásobníku je 7 ks.

Kolmo na rozvodné kanály každé základové
desky jsou napojeny provzdušňovací  kanálky,
které jsou zakryty provzdušňovacími síty. Osová
rozteč provzdušňovacích kanálků je 900 mm,
vlastní rozměry jsou 250 x 300 mm.

Každá věž je osazena dvěma
provzdušňovacími ventilátory, z tohoto důvodu
bude třeba v plášti  každé  věže vyříznout dva
otvory pro jejich napojení na rozvodné kanály.

Vstupní otvor v plášti věže o rozměrech 700 x
700 mm je vyříznut nad vyskladňovacím
technologickým kanálem u každé věže.

K vlastnímu provzdušňování uskladněného zrna
jsou použity výhradně středotlaké ventilátory typu
RSH - 500 o těchto parametrech:

Vv   = 6 000 - 8 000 m3. h“1

kde: Vv  - množství vzduchu
Δpc = 1 500 - 2 000 Pa

Δpc - přetlak
N    = 7,5 kW

N    - příkon

Výrobce těchto ventilátorů je JANKA Radotín
Praha 5.

Optimalizace  procesu
provzdušňování  zrna

Výzkumem bylo zjištěno, že nejvhodnější
podmínky ke kvalitnímu sušení zrna. které je
ošetřováno aktivním provzdušňováním, nastávají
tehdy, vhání-li se do uskladněného zrna vzduch o
relativní vlhkosti do 70 % a teplota uskladněného
zrna nedosáhne teploty 35 °C. V opačném případě

dochází k nežádoucímu vlhčení uskladněného zrna.
V případě, že středotlaké ventilátory, sloužící k

aktivnímu provzdušňování zrna, nejsou vybaveny
automatickou regulací ovládající ventilátory v
závislosti na relativní vlhkosti vzduchu a teplotě
uskladněného zrna, je nutná obsluha pro ruční
zapínání a vypínání ventilátorů podle relativní
vlhkosti vzduchu a teploty uskladněného zrna. Tato
obsluha v praxi není kontinuálně zajištěna a tím
nejsou indikovány dvě rozhodující veličiny (teplota
zrna a relativní vlhkost vzduchu), takže může dojít
k nežádoucímu znehodnocení zna. Proto byla
navržena a ověřena automatická regulace
provzdušňovacích  ventilátorů v závislosti na
relativní vlhkosti vzduchu a teplotě uskladněného
zrna. Toto zařízení bylo sériově vyráběno v ZD
Rozvoj Horka u Staré Paky, okres Semily, nebo v
ZD Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou.

Činnost automatické regulace
ventilátorů
Nastavené hodnoty:
-   maximální relativní vlhkost vzduchu        70 %
-   maximální teplota uskladněného zrna         30 °C

Automatická  regulace  splňuje  tyto
požadavky  uskladněného  zrna:
1. Zapíná ventilátor- je - li teplota  uskladněného

   zrna vyšší než 30 °C, i když
    relativní  vlhkost  vzduchu je
    nad 70 %;

2. Vypíná ventilátor -  je - li relativní vlhkost vzduchu
   nad 70 % a teplota uskladně-
   ného zrna je nižší než 30 °C;

3. Zapíná ventilátor - je - li relativní vlhkost vzduchu
   nižší  než 70 % a t eplota us-
   kladněného zrna nižší než 30
   °C;

4. Zapíná ventilátor - je - li relativní vlhkost vzduchu
   nižší než 70 % a teplota  us-
    kladněného zrna vyšší než 30
   °C.

Zařízení je prakticky bezporuchové a
jednoduché. Systém regulace je plnoautomatický.
Teplota uskladněného zrna a relativní vlhkost
vzduchuje indikována kontinuálně, není třeba
obsluhy.
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Teplota uskladněného zrna je indikována
lanovými teploměry (minimální počet měřících míst
je 12) - prostorově jsou uspořádány tak, aby
teplotně postihly celý průřez naskladněné vrstvy
zrna ve věži.

Do věží lze naskladnit zrno o vlhkosti až 20 %,
ale musí být vybaveny zařízením pro aktivní
provzdušňováni zrna. Snížení  vlhkosti
uskladněného  zrna při aktivním  provzdušňováni
je ovlivněno (závisí) na relativní vlhkosti vzduchu
nasávaného ventilátory. Podle dlouhodobých
měření se průměrná denní hodnota snížení vlhkosti
zrna při intenzivním  provzdušňováni  pohybuje v
toleranci 0,15 až 0,32 %.

Podstatou konzervace zrna, ošetřovaného
metodou aktivního provzdušňováni, je snížení
teploty  uskladněného  zrna,  čímž se omezí
vznikající fyzikálně - biologické a chemické
procesy. Při skladování produkuje vlhké zrno svým
dýcháním teplo, které způsobí zapaření a tím
znehodnocení uskladněného zrna.

Vzduch dodávaný ventilátorem do
uskladněného zrna zabraňuje nadměrnému vzniku
tepla. S tím souvisí i požadavek dokonalého a
bezztrátového rozvodu vzduchu, aby zrno ve
skladovacím prostoru bylo rovnoměrně vystaveno
účinkům vzduchového proudu a aby nevznikaly
prostory, kde by vháněný vzduch nepůsobil na
uskladněné zrno.

Dlouhodobé výsledky provozního ověření
prokázaly, že automatická regulace
provzdušňovacích ventilátorů umožňuje
optimalizovat proces provzdušňováni zrna a tím
současně snižuje spotřebu elektrické energie pro
vlastní  provzdušňováni cca o 2kWh.t-1.

Vyskladňování zrna z upravených
stávajících silážních věží
VÍTKOVICE

Podstatná část  uskladněného zrna se
vyskladňuje gravitací středovou výpustí, přes
mechanicky  ovládaný  uzávěr na  pásový
dopravník, který  je uložen v zapuštěném
technologickém kanálu základové desky.
Technologický kanál prochází středem věžového
zásobníku po celém průřezu základové desky.

Vyskladňovací kanál má rozměry 0,5 x 0,7 m.
Pásový dopravník, který je umístěn v
technologickém kanálu má dopravní pás šíře 500
mm a  je vyveden ze základové desky tak, aby
zrno z něho přepadávalo  do  násypky korečkového
elevátoru. Z korečkového elevátoru je pak zrno
samospádem dopraveno do expedičního
zásobníku.

Vyskladňovací kanál je zakryt dřevěnými
deskami a uzávěry. Otevírání uzávěrů je řešeno z
vnější strany základové desky zásobníků a to
pákovým mechanizmem. Nejprve je otevřen
středový uzávěr, pak je otevřen další uzávěr, který
je umístěn těsně na obvodu pláště zásobníku nad
vyskladňovacím dopravníkem. Pak se otevře
vstupní otvor, který je v plášti zásobníku opět nad
vyskladňovacím kanálem, kde je  umístěn
vyskladňovací dopravník. Dalších pět uzávěrů se
postupně otevírá uvnitř zásobníku ručně.

Tak je vyskladněno gravitací 80 - 85 %
uskladněného zrna. Tím, že jsou otevřeny všechny
uzávěry, je vytvořen nad vyskladňovacím kanálem
uvnitř zásobníku vstupní „koridor“. Potom se do
takto upraveného prostoru instaluje oběžný
šnekový dopravník, který zbytek zrna uvnitř
zásobníku vyskladní středovou výpustí.

Popis oběžného šnekového
vyskladňovacího  dopravníku

Oběžný šnekový dopravník byl vyroben podle
dokumentace Výzkumného ústavu zemědělské
techniky, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, ve spolupráci s
podnikem  AGROMETAL spol. s r.o.
MOHELNO,  okres Třebíč.

Oběžný vyskladňovací dopravník se skládá ze tří
celků:
- skříně pohonu;
- vlastního šnekového dopravníku včetně

zadního žlabu se stírací lištou;
- aktivního posunu šneku do záběru.

Základní technické údaje:
- průměr šnekovice 250 mm
- stoupání šnekovice 250 mm
- délka šnekovice 4000 mm
- otáčky šneku 147 min-1
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- příkon 2,2 kW
- výkonnost při součiniteli

zaplnění 0,4 ÷ 0,45 až 35 t.h-1

- rychlost aktivního
posunu 9 ÷ 15 ÷ 25 m.h-1

- průměr pojezdového
kola 300 mm

- celková hmotnost 220 kg

Na skříni pohonu šnekového dopravníku je čep,
který se zasouvá do otvoru nad středovým
uzávěrem. Cep je pevný a vymezuje polohu šneku
nad základovou deskou a slouží k uchycení
vyskladňovacího šnekového dopravníku. Vlastní
pohonná jednotka je umístěna v horní části skříně.

Přívodový kabel od elektromotoru je veden od
zásuvky umístěné vně věže vstupním otvorem k
otočnému ramenu na skříni pohonu. Takto je kabel
fixován v jedné poloze a nemůže být zachycen
vlastním šnekem.

Oběžný šnekový vyskladňovací dopravník má
stavebnicovou konstrukci a do věže jej pohodlně
dopraví dva pracovníci. Montáž se provádí uvnitř
zásobníku ve vytvořeném vstupním koridoru.
Nejprve se usadí pevný čep skříně pohonu do
kluzného ložiska, které je součástí středové výpusti.
Potom se montují ostatní díly zařízení, včetně
aktivního posunu, jehož pohon je odvozen od
vlastního šneku. Po napojení na elektrickou síť je
zařízení připraveno k vyskladňování zrna.

Oběžný vyskladňovací šnekový dopravník
opisuje na dně zásobníku pomalou 360° rotaci
kolem osy zásobníku a rychlejší rotaci šnekovice
okolo své osy.

Šnekem je zrno dopraveno ke středové výpusti
a odtud samospádem na pásový dopravník, který
je uložen v technologickém kanálu základové desky.

Expedice zrna
Je vyřešena dvěma podjezdnými zásobníky o

jednotkové skladovací kapacitě 35 t. Tímto řešením
jsou připraveny k expedici dva druhy zrna nebo
jeden druh o celkové hmotnosti 70 t.

Technologický postup  (je znázorněn na
obr. 1)

Příjmovou část linky tvoří podúrovňový
příjmový zásobník (poz. 1), který je konstrukčně
řešen tak, aby umožňoval sklápění zrna z
dopravních    prostředků do boku  i nazad.
Kapacita  podúrovňového příjmového zásobníku
je 30 - 40 t.

Ve spodní části podúrovňového příjmového
zásobníku (poz. 1) je umístěn trubkový
regulovatelný uzávěr, kterým se nastaví požadovaná
průchodnost linky. Ovládání tohoto uzávěru je
řešeno shora.

Pod uzávěrem podúrovňového příjmového
dopravníku (poz. 1) je umístěn pásový dopravník
(poz. 2). Na přepadu pásového dopravníku (poz.
2) je umístěno aspirační zařízení, které je určeno k
hrubému předčištění zrna na příjmu. Aspirační
zařízení se skládá z aspirační komory (poz. 3) a
ventilátoru (poz. 4). Vzájemné propojení je řešeno
potrubím. Aspirační zařízení je zakončeno
odlučovačem, který je zaústěn do prachové
komory (poz. 5).

Z pásového dopravníku (poz. 2) je zrno šikmým
pásovým dopravníkem (poz. 6) dopraveno do
korečkového  elevátoru (poz. 7), kruhovým
děličem (poz. 8) a spádovým potrubím o průměru
219 mm je zrno samospádem dopraveno do
zásobníků (poz. 10). Nebo přes kruhový dělič (poz.
8) a pásovým dopravníkem (poz. 11) je zrno
dopraveno přes přestavitelný skluz (poz. 12) na
pásový dopravník (poz. 9 ) (reverzní), kterým jsou
naskladněny zbývající dva zásobníky (poz. 10).

Přestavitelným skluzem (poz. 12) a spádovým
potrubím o průměru 219 mm lze zrno samospádem
naskladnit přes regulační prvek (poz. 13) do
expedičních zásobníků (poz. 14).

Zásobníky (poz. 10) jsou vybaveny zařízením
pro intenzivní provzdušňování uskladněného zrna.
Každý zásobník (poz. 10) je osazen dvěma
provzdušňovacími ventilátory (poz. 15). Pro
napojení provzdušňovacích ventilátorů (poz. 15)
na vzduchoventilační rozvod uvnitř zásobníku je
třeba vyříznout v plášti otvory. Vlastní nápojem
provzdušňovacích ventilátorů (poz. 15) na rozvodný
kanál je u každého zásobníku (poz. 10) řešeno
přechodovými díly.
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V technologickém kanálu každé základové
desky je umístěn pásový dopravník (poz. 16) a
(poz. 17).

Pásovými dopravníky (poz. 16, 17 a 18) je zrno
dopraveno na pásový dopravník (poz. 6), do
korečkového elevátoru (poz. 7), kruhovým děličem
(poz. 8) a spádovým potrubím o průměru 219 mm
na pásový dopravník (poz. 11), kterým jsou
naskladněny přes přestavitelný skluz (poz. 12) a
regulační prvek (poz.  13) expediční zásobníky Poz.
14).

Na základě ověřování skladovací linky je zde
nutné upozornit na tyto důležité zásady, které je
nutné pro bezproblémový provoz dodržet již při
montáži  linky.

Pokyny pro montáž:

- U korečkového elevátoru (poz. 7) je třeba
šachty proti  bočnímu  posunu  zakotvit  do
stávajících zásobníků (poz. 9). Spodní  hlavu
korečkového  elevátoru (poz. 7)  umístit  na
ocelovou  desku  1 000 x 500 x 20 mm.

- Horní hlavu korečkového elevátoru (poz. 7)
umístit   tak,   aby  byl  zajištěm  přístup   k
elektromotoru.

- Pásový dopravník (poz. 2) je třeba vybavit
bočnicemi  a  umístit  tak,  aby mezera mezi
uzávěrem  podúrovňového  příjmového zá-
sobníku  a  pásového dopravníku byla max.
80 mm.

- Pásový dopravník  (poz. 6) je třeba upravit
na konečnou délku až při montáži.

- Prachová  komora  (poz. 5)  má  ve  střeše
umístěny odlučovače.

- Kruhový dělič (poz. 8), po usazení na výpad
korečkového elevátoru, je třeba pomocí U
profilů  kotvit  na   stávající  lávku,   kterou
současně v této části doporučujeme zesílit.

- Ukončení - spádového potrubí v zásobníku
je   provedeno  kolenem,  jehož  výpad   je
rovnoběžný se svislou osou zásobníku.

- Pro  přívod  vzduchuje  ve  spodní  části
zásobníku vyříznut otvor o rozměrech 500 x
400 mm pro napojení vzduchu. Přechodové
díly  jsou  vyrobeny  až  při  montáži  podle
konkrétního stavu a použitého ventilátoru.

- Nad  technologickým  kanálem   (vysklad-
ňovacím), kde je umístěn pásový dopravník,
je  vyříznut  v  plášti   zásobníků          otvor
o rozměrech 700 x 7000 mm,  jehož  výška
nad betonovým základem je cca 300 mm.

Úprava zásobníku je takto řešena z následujících
důvodů:
- aby nebyla narušena stávající deska;
- byl využit stávající prostor pod deskou pro

uložení  pásového  dopravníku  a  ovládání
uzávěrů.

Navržená technologie posklizňového ošetřování
a skladování zrnin umožňuje následující operace:
- příjem zrna,  aspirační předčištění a přímou

expedici;
- příjem zrna, aspirační předčištění, uskladně-

ní    v    upravených     stávajících     věžích
VÍTKOVICE,   kde   uskladněné   zrno  je
ošetřováno intenzivním provzdušňováním;

- příjem   zrna,    ošetřování    a   dlouhodobé
skladování s následnou expedicí.

Výsledky hodnocení jednotlivých
předmětů experimentu

Cílem řešení bylo využít stávající silážní věže
VÍTKOVICE, typ OH 09132, které již delší dobu
k původnímu účelu (senáži) nebyly využívány,  po
úpravě ke skladování potravinářských zrnin.

Statistický přepočet stávajících
silážních věží VÍTKOVICE typ OH
09132 pro skladování zrnin

Přepočet stávajících věží byl proveden Ústavem
aplikované mechaniky v Brně.

Pozitivní výsledky statistického výpočtu
rekonstruovaných stávajících silážních věží
VÍTKOVICE typ OH 09132 v ZAS Křinec pro
naskladnění  zrnem  prokazují, že je možné pro
tento účel využít jejich maximální kapacitu.
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Obr. 1 Technologické schéma linky na příjem, ošetřování a skladování zrnin v upravených
senážních věžích Vítkovice, realizace ZAS Podchotucí a.s. Křinec
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Příjem zrna
Příjmový podúrovňový zásobník je řešen jako

částečně přejezdný, plně vyhovuje sklápění zrna z
dopravních prostředků do boku i nazad, k
hromadění zrna před zásobníkem nedocházelo.
Nedocházelo ani k ulpívání zrna na roštu
příjmového zásobníku při přechodu na jiný druh
přijímaného zrna, bylo nutné pouze vyčistit vlastní
zásobník od předchozího druhu jen dokonalým
otřením trubkového uzávěru.

Provozní zkoušky prokázaly, že v případě, kdy
bude do podúrovňového zásobníku sklápěno zrno,
které je sklízeno staršími sklízecími mlátičkami
(např. E -514, E - 516), je vhodné nad trubkovým
uzávěrem nainstalovat stříšku, který reguluje tok
zrna, které je značně znečištěno plevami a
slamnatými příměsemi. Z toho důvodu je třeba, aby
dodavatel technologie dodával tyto usměrňovači
stříšky k příjmovým zásobníkům.

Číslo měření Dynamický tlak 
Pa 

Rychlost vzduchu 
(m.s1) Průměrné hodnoty 

1 298 22,3  
2 344 23,9  
3 373 24,9  
4 401 25,9 v = 25 (m.s1) 
5 395 25,7 Vv= 1,9 (mls1) 
6 418 26,4  
7 363 24,6  
8 343 23,9  
9 418 26,4  
10 290 22,0  

 

Při sklizni sklízecí mlátičkou CLAAS MEGA a
CLAAS LEXION, které investor vlastní, není tato
stříška nutná z důvodů, že tyto moderní stroje
poměrně velmi dobře sklízené zrno vyčistí.

Průchodnost posklizňové linky byla při
provozních zkouškách naměřena 68 -73 t.h-1 , tedy
odpovídá projektované výkonnosti.

Tabulka 1

Aspirační  předčištění
Vlastní vzduchotechnické měření bylo

provedeno v sacím potrubí středotlakého
ventilátoru typu RSH - 500. Měření bylo
provedeno Prandtlovou trubicí napojenou na
digitální    mikromanometr,  při měření  byly
dodrženy  zásady platné  pro  toto měření v  potrubí
kruhového  průřezu  a  počítaly se průměrné
hodnoty z více měření. Naměřené hodnoty jsou
uvedeny v následující tabulce 1.

Z naměřených hodnot tlaků a množství vzduchu
v potrubí byla stanovena křivka průtočného
množství a tlaků pro sací potrubí (tj. charakteristika
potrubí). Charakteristikou je parabola, která má
rovnici:

Δpc= 171,8 V2 - 118,35 V + 53,3   (Pa)

kde: V      = množství vzduchu (m3.s-1)
Δpc  = přetlak (Pa)

Z  této  křivky lze určit optimální typ ventilátoru
pro  aspirační předčištění zrna, hlavním kritériem
je, s jakou  účinností  bude ventilátor pracovat.

Vzduchotechnická  měření byla provedena za
účelem zjištění základních vzduchotechnických
parametrů ( dimenze ventilátoru, přisávací komory
včetně regulace a odlučovače). Na základě
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dosažených  výsledků  lze konstatovat,  že použití
středotlakého  ventilátoru RSH - 500 je optimální,
u přisávací komory bylo třeba upravit umístění
regulační  klapky pro  přisávání  vzduchu (provedl
dodavatel technologie). Odlučovač K - 1000
vyhovuje. Při optimálním  seřízení regulační klapky
u přisávací  komory, lze dosáhnout až 80 %
účinnosti aspirace.

Provozní zkoušky jednoznačně prokázaly, že
tímto zařízením lze u posklizňových linek nahradit
klasické předčističky, které jsou finančně náročné.

Ošetřování a skladování zrnin
v upravených věžích

Skladovací kapacita je tvořena čtyřmi
stávajícími upravenými věžemi o průměru pláště
8,57 m a jednotkové skladovací kapacitě 750 t.
Vlastní úpravu navrhl Výzkumný ústav zemědělské
techniky, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně.

- hmotnost naskladněného zrna ve věži
 (potravinářská pšenice VLADA) 720 t

- průměrná vlhkost naskladněné
 pšenice       15,1 %

- předčištění zrna bylo provedeno
aspiračním předčištěním
(účinnost aspirace 75 - 80 %)

- relativní vlhkost vzduchu        63,0%
- teplota vzduchu                                 23,0 °C

Výstupní rychlost vzduchu z vrstvy
uskladněného zrna byla měřena vrtulkovým
anemometrem  AIRFLOW.  Pro přesné zachycení
výstupní  rychlosti  vzduchu  z  vrstvy  uskladněného
zrna byl vyroben speciální přípravek ve tvaru
komolého jehlanu, který zabraňoval vnikání
okolního  vzduchu.

Číslo 
měření 

Výstupní rychlost vzduchu (m.s') v jednotlivých místech 
vrstvy zrna 

 
 A B C D 

Průměrné 
hodnoty 

(m.s1) 

1 0,029 0,049 0,061 0,089 0,057 
2 0,026 0,048 0,065 0,083 0,055 
3 0,028 0,041 0,066 0,086 0,055 
4 0,029 0,047 0,060 0,088 0,056 
5 0,026 0,049 0,063 0,085 0,055 
6 0,027 0,050 0,062 0,086 0,056 
7 0,028 0,049 0,065 0,088 0,057 
8 0,025 0,048 0,066 0,085 0,056 
9 0,029 0,049 0,065 0,087 0,057 

10 0,028 0,047 0,067 0,089 0,057 
Průměrné 
hodnoty 0,027 0,047 0,064 0,086 0,056 

 
Vzduchotechnická  měření

Vzduchotechnická měření byla zaměřena na
zjišťování výstupní rychlosti vzduchu z vrstvy
uskladněného zrna ve věžích při jeho intenzivním
provzdušňování.

Vzduchotechnická  měření byla prováděna za
těchto podmínek:

Rychlost  výstupu vzduchu z vrstvy
uskladněného  zrna  uvnitř  věže byla  měřena vždy
na čtyřech soustředných kružnicích, přičemž na
každé  kružnici  bylo provedeno 10 měření.

-  místo A  - soustředná kružnice o průměru 2 m
-  místo B - soustředná kružnice o průměru 4 m
-  místo C - soustředná kružnice o průměru 6 m
-  místo D - po obvodu věže, tedy

   o průměru        8,57 m

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v  tabulce 2.

   Tabulka 2
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Z naměřených hodnot vyplývá, že:
- průměrná    výstupní   rychlost  vzduchu   z

vrstvy uskladněného zrna po obvodu věže
je 0,086 (m.s-1);

- průměrná    výstupní    rychlost     vzduchu
uprostřed věže, tedy na vrcholu násypného
kužele, jehož výška byla 1,4 -1,6 m, je 0,027
(m.s-1).

Základním kritériem intenzivního
provzdušňování uskladněného zrna ve skladovacím
prostoru je výstupní rychlost vzduchu z vrstvy
uskladněného zrna. Z naměřených hodnot plyne,
že výstupní rychlost vzduchu z vrstvy uskladněného
zrna v upravené stávající silážní věži VÍTKOVICE
typ OH 09132 je dostatečná, takže nehrozí
nebezpečí vzniku neprodyšné kondenzační vrstvy
a tím znehodnocení uskladněného zrna.

K intenzivnímu provzdušňování uskladněného
zrna ve věžových zásobnících je třeba použít
výhradně středotlaké ventilátory, které jsou schopny
zajistit dostatečné množství vzduchu, tj. min. 20 m3.
h“1 na 1 tunu uskladněného zrna a přetlak min. 1
500 Pa.

Naměřené hodnoty dokumentují, že významný
rozdíl výstupní rychlosti vzduchu z vrstvy
uskladněného zrna ve věži je mezi sloupci (tabulka
T - El), což je způsobeno kuželem vzniklým při
naskladňování zrna do věže. Mezi jednotlivými
naměřenými hodnotami na stejné soustředné
kružnici není významný rozdíl, což dokumentuje,
že vzduchoventilační rozvodný systém je optimální.

Teplota a vlhkost uskladněného zrna
Teplota uskladněného zrna byla indikována

lanovými odporovými teploměry, které jsou
zavěšeny na střešní konstrukci. V každém
zásobníku jsou umístěny dva lanové teploměry, z
nichž každý má čtyři měřící místa, prostorově jsou
uspořádány tak, aby teplotně postihly celý průřez
naskladněné vrstvy v zásobnících. Teplota
uskladněného zrna v zásobnících byla zjišťována
třikrát denně vždy v 7 , 13 a 18 hodin a zapisována.

Z naměřených hodnot plyne, že kolísání teploty
uskladněných zrnin v zásobnících je způsobeno
teplotou vnějšího vzduchu a vlastním dýcháním
uskladněného zrna. Uskladněné zrno je živý
materiál, svým dýcháním a zvláště je - li vlhké,

produkuje nadměrné množství tepla. Platí zde
závislost  mezi  vlhkostí,  teplotou uskladněného
zrna a přípustnou dobou skladování. Přípustná
doba skladování je nepřímo úměrná vlhkosti a
teplotě zrna.

Vyskladňování zrna
Ověřovací   zkoušky   byly   provedeny   při

vyskladňování   pšenice o vlhkosti 14,1 %.

Vliv  součinitele  zaplnění  ψ  na  výkonnosti
oběžného  šnekového  dopravníku

Výkonnost oběžného šnekového dopravníku
byla měřena při 1,73; 1,87; 2,01; 2,16; 2,31; 2,45
otáčkách šneku za sekundu a při součiniteli zaplnění
0,3; 0,42; 0,5; 0,6.

Naměřené hodnoty byly statisticky
vyhodnoceny, byla vypočtena těsnost závislostí a
hodnoty byly vyneseny do  grafů.

Abychom dosáhli co nejvyšší hodnoty
součinitele zaplnění ψ, byl oběžný šnekový
dopravník vybaven zadním žlabem a aktivním
posunem šneku do záběru.

Z naměřených hodnot plyne, že na výkonnost
oběžného šnekového dopravníku mají rozhodující
vliv otáčky vlastního šneku a součinitel zaplnění ψ.

Optimální hodnota součinitele zaplnění by u
tohoto zařízení měla být 0,45 - 0,5. Toho lze
dosáhnout optimálním nastavením otáček hnacích
kol aktivního posunu šneku do záběru a speciálně
upraveným zadním žlabem se stírací lištou.

Maximální výkonnosti oběžného šnekového
dopravníku bylo dosaženo při otáčkách vlastního
šneku 2,45 s“1 a součiniteli zaplnění \\i = 0,6 a to
47,6 t.h’ při rychlosti aktivního posunu šneku do
záběru 25 m.h“ (vztaženo na obvod věže o průměru
8,57 m).

Závislost příkonu na součiniteli zaplnění
V   průběhu měření výkonnosti oběžného

šnekového dopravníku s aktivním posunem šneku
do záběru byl zjišťován příkon v závislosti na
součiniteli zaplnění \\i při různých otáčkách šneku.

K měření byl použit klešťový ampérmetr. Z
naměřených hodnot byl vypočten příkon oběžného
Šnekového dopravníku.

Průběh závislosti je   ve sledovaném intervalu
\\i = 0,30 až 0,60 lineární. Při zvýšení součinitele
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zaplnění se zároveň zvyšuje příkon při různých
otáčkách vlastního šneku.

Maximální hodnoty příkonu 1,9 kW bylo
dosaženo při otáčkách n = 2,45 s-1 a součiniteli
zaplnění ψ = 0,6.

Zhodnotíme -li souhrnně získané výsledky lze
konstatovat, že výkonnost oběžného šnekového
dopravníku s aktivním posunem šneku do záběru
je výrazně ovlivněna otáčkami vlastního šneku a
součinitelem zaplnění vj/, který bezprostředně závisí
na rychlosti aktivního posunu šneku do záběru.
Proto je nezbytně nutné, aby oběžný šnekový
dopravník byl vybaven aktivním posunem.
Optimální součinitel zaplněni je 0,45 až 0,5 při
průměru a stoupání šnekovice 250 mm.

V průběhu ověřování bylo dosaženo maximální
výkonnosti 47,6 t.h-1 při měrné spotřebě elektrické
energie 0,039 kWh-1.

Uvedené zařízení je vhodné pro vyskladňování
zrna ze všech věžových zásobníků s rovným dnem,
liší se pouze délkou vlastního šneku a rychlostí
aktivního posunu šneku do záběru.

Rozhodující ekonomická hlediska
(v cenové relaci roku 1998, kdy probíhalo
ověřování linky)

Stávající silážní věže typu VÍTKOVICE OH
09132, které byly upraveny pro ošetřování a
skladování zrnin, byly podrobeny statickému
posouzení, jehož předmětem bylo zjištění do jaké
míry lze, s ohledem na pevnostní a stabilní odolnost
daného pláště, využít celého objemu pro skladování
zrna. Na základě statického posouzení lze tyto
stávající silážní věže typ OH 09132 (hnědá linka),
naskladnit a vyskladnit centricky a využít jejich
maximální kapacitu, tj. 750 t uskladněného zrna. Z
tohoto předpokladu se vycházelo při stanovení
měrného investičního nákladu na uskladněni 1 tuny
zrna.

Název - Kapacita Spotřeba Lemování Uzávěr Provzdušňo Náklady 
rozměr veze betonu kanálků 

hmotnost 
hmotnost -vací plechy 

délka 
 

 (t) (m3) (t) (t) (bm) (Kč) 
(J) 8,571 m 750 25,5 3,0 0,24 40,0 171 400 
 

Investiční náklady

Tabulka 3

Stávající střechu těchto věží je třeba pro
ošetřování a skladování zrna vybavit krytými
průduchy. Jejich pořizovací cena je 40 000,- Kč
na jednu věž.
Potom celkový investiční náklad na úpravu jedné
stávající věže bude 211 400,- Kč.
Měrný investiční náklad na uskladnění 1 t zrna bude
282,- Kč.

Vzhledem ke specifickým podmínkám každé
posklizňové  linky  není  možné zahrnout do
měrného  investičního nákladu na uskladnění 1 t
zrna zemní práce a elektroinstalaci, včetně
rozvaděče a velínu. S těmito náklady je však nutné
vždy počítat a jejich velikost je značně variabilní.

Provozní náklady posklizňové linky:
Pořizovací  cena technologie včetně montáže, z
toho:
- investice     1 020 000,- Kč
- montáž        180 000,- Kč

     1 200 000,- Kč

Spotřeba  elektrické  energie  roční,  z toho:
- příjem, naskladnění,

předčištění 3 000 t 1 035 kW
- intenzivní

provzdušňování             14 440 kW
- vyskladňování     645 kW
- běžný provoz  1 980 kW

Průměrná sazba 3,90 Kč.kWh-1, pásmo C2

Roční výkonnost linky     4 x 750 t
Investor předpokládá od roku 1999 skladovat
v těchto věžích zrnovou kukuřici v ochranné
atmosféře CO2, potom tedy bude využití ve dvou
cyklech.
Roční doba provozu  linky: 2 – 8 měsíců.
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Roční přínosy linky
Roční  přínosy linky jsou vztaženy na tyto
podmínky:
- skladovací kapacita 3 000 t  uskladněného

zrna;
- maximální vlhkost uskladněného zrna 17 %;
- uskladněné  zrno  ve  věžích  je ošetřováno

intenzivním provzdušňováním (min. 20 m
vzduchu na 1 tunu uskladněného zrna na  1
hod);

- příjem linky 80 t.h-1, předčištění zrna je  ře-
šeno aspiračním zařízením.

Potom  roční  přínosy linky spočívají  ve:
- zvýšení   tržní  ceny  potravinářských  zrnin

za  jejich prodej ve vyšší jakostní třídě a tím
narůst tržní produkce(3 000 t při rozdílu min.
400 Kč.t-1)

                                                1 200 000,- Kč

- snížení nákladů na dopravu a manipulaci
(50Kč.t-1x3000t)

    150 000,- Kč
- úspoře  nákladů  na  dosoušení  zrna službami

(60 Kč.t-1 a 1 % x 3 % = 180 Kč.t-1 pro
min. 1/2 produkce, tj. 1 500 t, je cena
účtovaná podniky ZZN)

                       270 000,- Kč
- při dosoušení uskladněného zrna ve věžích i

ntenzivním provzdušňováním je náklad (19
Kč.t-1 x 3 % = 57 Kč.t-1 ) úspora 1 500 t x
57 Kč.t-1 (platí opět pro 1/2 produkce)

      85 000,- Kč
- tedy celkové náklady na dosoušení činí

    184 500,- Kč
- potom  celkové  roční přínosy nově vybudo-

vané linky na příjem, ošetřování a skladování
zrnin  v   upravených  stávajících    silážních
věžích VÍTKOVICE jsou

 1 534 500,- Kč

Návratnost  vynaložených  investic:

                                       celkové investiční náklady stavby              1 895 000
Doba návratnosti  =  ———————————————  =  ——————  =  1,2 roku
                                                 roční přínosy                                   1 534 500

Propočet  nákladů byl  stanoven na základě platných cen k 30.9.1998.
V celkových investičních nákladech nejsou uvedeny pořizovací náklady stávajících věží VÍTKOVICE,
neboť jde o věže účelně odepsané s nulovou zůstatkovou

Hodnocení experimentální stavby
z hlediska uživatele

Účelem stavby bylo využít stávající silážní věže
VÍTKOVICE typ OH 09132 pro ošetřování a
skladování potravinářských a krmných zrnin.
Technologická průchodnost linky je až 73 t.h-1,
skladovací kapacita je řešena čtyřmi věžemi
VÍTKOVICE o jednotkové skladovací kapacitě
750 t uskladněného zrna.

Ověřování bylo zaměřeno na:
- vyhodnocení příjmového podúrovňového

zásobníku pro příjem zrna;

- vyhodnocení   hrubého   předčištění   zrna
aspiračním  zařízením,  byly  stanoveny  zá-
kladní vzduchotechnické parametry;

- vyhodnoceni   intenzivního  provzdušňování
uskladněného  zrna    v     upravených    věžích,
zjišťování    výstupní  r ychlosti vzduchu   z
vrstvy uskladněného  zrna;

- vyhodnoceni  vyskladněného zbytku zrna z
věží    (který  nelze    vyskladnit   gravitací)
oběžným   šnekovým   s  aktivním posunem
šneku do záběru, stanovení vlivu  součinitele
zaplnění  na výkonnosti a závislosti  příkonu
na součiniteli zaplnění.
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Na základě provozního ověřování posklizňové
linky, která využívá pro ošetřování a skladování zrna
stávající upravené silážní věže VÍTKOVICE typ
OH 09132, byla stanovena rozhodující
ekonomická hlediska.

Navržená a realizovaná linka plně odpovídá
požadavkům a danému záměru investora.
Ošetřování zrnin je řešeno intenzivním
provzdušňováním v upravených věžích. Z
provozního ověřování linky vyplývá, že lze s
úspěchem řešit ošetřování uskladněného zrna ve
věžích intenzivním provzdušňováním a tím nahradit
jeho horkovzdušné sušení.

Realizací linky se snížily ztráty, které vznikaly
nevhodným skladováním, zlepšila se hygiena práce,
zvýšila se kvalita uskladněného zrna a tím i jeho
tržní hodnota.

Závěrem lze konstatovat, že navržená linka plně
odpovídá požadavkům investora jak v příjmu zrna
a skladovací kapacitě, tak i v měrných investičních
nákladech na uskladnění 1 tuny zrna. Doba
návratnosti vynaložených investic v daném případě
je 1,2 roku.

Obr. 2 Celkový pohled na posklizňovou linku ve Vestci
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Obr. 5 Prachová komora

Obr. 4 Expediční zásobníky

Obr. 3 Příjmový zásobník a aspirační zařízení
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Požadavky na kvalitu potravinářských zrnin

Obilniny představují širokou skupinu plodin,
která zaujímá největší podíl na orné půdě, okolo
50-ti %. Jejich produkce má velmi rozmanité
možnosti využití v potravinářství, krmivářství
a pro technické užití. U většiny obilních komodit
připadá hlavní podíl využití zrna na krmné účely.
U ozimého ječmene a tritikale se zkrmuje
veškerá produkce, protože tyto komodity nemají
u nás jiné významnější uplatnění. U ostatních
plodin je zrno ve větší či menší míře
spotřebováváno také v potravinářském
průmyslu na rozmanité výrobky. Žito má naopak
téměř výhradní uplatnění v potravinářství a jen
potravinářsky nevhodná produkce se nuceně
zkrmuje.

Od sklizně 2002 až do současnosti nastalo
několik významných změn v normovaných
předpisech, které sjednocují posuzování jakosti
obilovin s požadavky Evropské unie. Kromě
sladovnického ječmene jsou v platnosti nově
zpracované České normy (ČSN) pro obiloviny.
ČSN pro sladovnický ječmen je nově vydaná
v tomto roce (2005), ale praktické uplatnění
bude mít až od roku 2006. Změny v normách
se většinou týkaly metodických postupů při
stanovení některých jakostních ukazatelů a
jejich kritérií. Pro laboratoře to znamenalo
investovat do nákupu nových zařízení.

Dřívější rozdělení obilovin na potravinářské
a krmné neplatí, právě s ohledem na chybějící
specifické hodnocení jakosti pro krmné účely.
Obiloviny jsou rozděleny na skupinu
potravinářských komodit - pšenice, pšenice
tvrdá, žito , oves, ječmen sladovnický.
Nepotravinářská jakost je u pšenice, ječmene,
ovsa, žitovce (tritikale), kukuřice, prosa,
pohanky, moháru a čumízy, čiroku a je
posuzována bez konkrétního zaměření a
zpravidla bez zvláštních ukazatelů.

V příspěvku jsou uváděné srovnávací
(referenční) metody stanovení jakostních
ukazatelů. V laboratorní praxi jsou také
rozšířené tzv. rychlometody měření většinou na

principu analýzy záření o vlnových délkách v
blízké infračervené oblasti (NIR). Přístroje musí
být nakalibrovány podle referenční metody a
kalibraci je nutné průběžně kontrolovat,
případně upravovat. Výhodou této metody je
univerzálnost měření. Při jednom měření lze ve
velmi krátké době získat výsledky několika
jakostních ukazatelů (např. obsahu vlhkosti, N-
látek, škrobu, popela a dalších).

Pšenice
Přestože objem spotřeby jednotlivých

komodit  je známý, pěstitelské plochy a
odrůdová skladba těmto potřebám většinou
neodpovídají. Podle údajů ÚKZÚZ byl největší
rozsah přihlášených množitelských ploch
(2003) pšenice ozimé u odrůd: Sulamit
(pekařská jakost E), Bill (A), Batis (A), Ebi (E),
Mladka (C), Clever (A), Drifter (A-B), Nela (A),
Alana (A),  Ludwig (E-A), t j 53 %
množitelských ploch. Z těchto deseti odrůd
připadalo téměř 90 % plochy na odrůdy zařazené
do skupiny pekařké jakosti E a A. Při tom se
zkrmuje okolo 60% pšenice. Nepoměr mezi
objemem spotřeby na krmné účely a odrůdovou
skladbou vyplývá ze snahy pěstitelů zajistit si
větší zisk dosažením potravinářské (pekařské)
kvality produkce při vyšších nákupních cenách.
Potravinářská kvalita, nyní specifikovaná jako
kvalita pekárenská a pečivárenská, je
jednoznačně vymezená přesně danými mezními
hodnotami jednotlivých jakostních ukazatelů.
Naproti tomu krmná kvalita zrna ani pšenice
ani dalších druhů obilovin není dosud určena
konkrétními hodnotami ukazatelů majících
vztah ke krmné hodnotě.

Pro posuzování kvality zrna potravinářské
pšenice je doporučená ČSN 46 1100-2
Obiloviny potravinářské – Část 2: Pšenice
potravinářská.  Pro celou skupinu
potravinářských obilovin jsou zpracovány
některé obecné pokyny v ČSN 46 1100-1.

Ing. Oldřich Faměra, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze
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Jakostní ukazatele 
 

Pšenice pekárenská Pšenice pečivárenská 

vlhkost (%) nejvýše 14,0 nejvýše 14,0 
objemová hmotnost (kg.hl-1) nejméně 76,0 nejméně 76,0 
obsah N-látek v sušině 
(Nx5,7) (%) 

 
nejméně 11,5 

 
nejvýše 11,5 

sedimentační index (ml) nejméně 30 nejvýše 25 
číslo poklesu (s) nejméně 220 nejméně 220 
příměsi a nečistoty celk. (%) nejvýše 6,0 nejvýše 6,0 
z toho:   
1) zlomky zrn (%) nejvýše 3,0 nejvýše 3,0 
2) zrnové příměsi (%) nejvýše 5,0 nejvýše 5,0 
    z toho: tepelně poškozená    
zrna (%)   

nejvýše 0,5 nejvýše 0,5 

3) porostlá zrna (%) nejvýše 2,5 nejvýše 2,5 
4) nečistoty (%) nejvýše 0,5 nejvýše 0,5 
     z toho: tepelně poškozená 
zrna (%) 

 
nejvýše 0,05 

 
nejvýše 0,05 

 

Tab. 1 Hodnoty jakostních ukazatelů pro potravinářskou pšenici

Odběr vzorků zrna
ČSN ISO 950: 1993 Vzorkování (jako zrno)

Rozhodující činností pro objektivitu
zjištěných hodnot jakosti je odběr vzorků zrna
– počet dílčích vzorků podle celkové hmotnosti
dávky a rovnoměrnost odběrových míst. Jestliže
způsob odběru vzorku nepostihne hodnocenou
dávku obiloviny jsou výsledky rozboru
výsledkem pouze tohoto vzorku a ne hodnocené
dávky. Odběry vzorků z volně ložených hromad
lze provádět kdykoliv tyčovými vzorkovači a
zpravidla je možné se dostat do všech částí
uloženého obilí, podobně jako odběru ze
silničních a železničních dopravních prostředků.
Ze sil a podobných zásobníků je možné provádět
odběr vzorků pouze při naskladňování nebo
vyskladňování zrna. V pravidelných intervalech
se odebírají dílčí vzorky z proudu obiloviny.

Vlhkost zrna
ČSN ISO 712: 2003 Obiloviny a výrobky z nich
- Stanovení vlhkosti - Praktická referenční
metoda

Referenční metoda slouží ke stanovení
vlhkosti vzorku nebo k ověření přesnosti
stanovení jinými metodami a přístroji. Zde je
stanoven úbytek hmotnosti zkoušeného
produktu sušením za podmínek zkoušky.

Přístroje měřící vlhkost na principu elektrické
vodivosti, byly nahrazeny rychlometodou
většinou na principu  NIR.

Vlhkost je základním ukazatelem
sklizňového stavu zrna s ohledem na
dlouhodobou skladovatelnost. U většiny
obilovin je základní hodnotou 14,0 %. Čím je
zrno sušší, tím je křehčí a je snadněji
mechanicky poškozované již při sklizni,
případně i při posklizňovém ošetření zrna a v
dopravních cestách. Zvláště u osiva, u kterého
je nutná vysoká klíčivost, může docházet ke
zvýšenému poškození klíčků a následnému
snížení klíčivosti. V ročnících s vlhčím počasím
v době sklizně obilnin je část produkce sklízena
s nadlimitní vlhkostí. Takové zrno se musí
buďto teplovzdušně dosoušet nebo vlhkost
postupně odsušovat provětráváním spolehlivým
systémem aktivního větrání.

Vlhkost je také podkladový údaj pro výpočet
konečné hodnoty většiny jakostních ukazatelů.

Příměsi a nečistoty
ČSN 46 1011-6: 2002 Zkoušení obilovin,
luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin -
Stanovení obsahu příměsí a nečistot

Stanovují se u všech komodit. U stanovení
těchto složek zrna nastalo v roce 2002 několik
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podstatných změn. Změnila se metodika
posuzování jednotlivých kategorií částic a jejich
zařazení do skupiny příměsí a do skupiny
nečistot. Další změna byla technického rázu.
Obdélníková síta byla nahrazena síty kruhovými
o průměru 200 mm podle ČSN ISO 5223 +
Amd. 1. Otvory v plechovém dně sít nemají
obdélníkový tvar, ale krátké strany otvorů jsou
předepsaným způsobem zakulaceny. Pro
praktické stanovení byla vypracována
modifikovaná metodika PN 273/02 Zkoušení
obilovin - Chlebové obiloviny pro mlýnské
zpracování - stanovení příměsí a nečistot. Pro
stanovení byly vyzkoušeny některé typy
prosévacích přístrojů s kruhovým nebo
přímočarým vratným pohybem. Pro pšenici se
používají síta s otvory širokými 2,0 mm a 1,0
mm.

Podíl příměsí v podobě mechanicky
poškozených zrn je ovlivňován způsobem
výmlatu, případně nevhodnými dopravními
cestami posklizňové linky. Obsah scvrklých zrn
je způsoben nedostatečnou tvorbou zrna v
suchých podmínkách. Zrna jiných obilovin se
dostávají do sklizené produkce z rostlin výdrolu
předplodin nebo z nekvalitního osiva (zpravidla
vlastního původu). Patří sem také zrna
poškozená škůdci. Větší výskyt zrn se
změněnou barvou klíčku bývá ve vlhčích letech
podobně jako zahnědlé špičky u sladovnického
ječmene. Změněná barva obalů zrna je známkou
nevhodného tepelného režimu umělého sušení
nebo po zapaření vlhkého obilí ve skladu. Mezi
příměsi patří také viditelně porostlé zrno, které
klíčí v klasech u polehlého porostu při vlhčích
podmínkách.

Za nečistoty se považují  zrna poškozená
chorobami, zrna intenzivněji poškozená tepelně
(tmavý endosperm) a zrna poškozená
plodomorkou. Částice námele patří také mezi
nečistoty. Pojem cizí nečistoty jsou jednak
jedovaté částice určitých druhů rostlin, které by
měly být v porostech zlikvidovány, jednak
semena jiných druhů rostlin kromě obilnin. Jako
cizí látky jsou označovány anorganické a
organické nečistoty a částice, které propadly
sítem 1,0 mm. Pokud se ve vzorku vyskytují
velké částice zváží se a započítají se jako hrubé
nečistoty. Jejich omezení by mělo řešit nastavení
čištění ve sklízecí mlátičce.

Objemová hmotnost
ČSN ISO 7971-2: 2003 Stanovení objemové
hmotnosti zvané ”hektolitrová váha” - část 2:
Praktická metoda

Od 1.4.2004 byla nahrazena původní ČSN
novým zněním. Vrací se zpátky ”přežitá”
hektolitrová váha se staronovou jednotkou kg.hl-
1. Změřené hodnoty se v g.l-1 se musí přepočítat
na kg.hl-1 podle předepsané rovnice odlišné pro
jednotlivé druhy obilovin. Aktuální změna se
týká také technické stránky. Měřiče objemové
hmotnosti podle této normy jsou v několika
detailech odlišné od stávajících přístrojů a měly
by být odborně upraveny. Dnes je limit 76,0
kg.hl-1. Sucho způsobuje zasychání zrna a
nedostatečný vývin obilek s nízkou objemovou
hmotností. Tento ukazatel ovlivňuje úroveň
dusíkaté výživy, termín přihnojení dusíkem
(pozdní dávka), zdravotní stav rostlin,
polehnutí. Objemová hmotnost se snižuje od
odrůd s pekařskou jakostí od ”E” k ”C”.
V závislosti na zastoupení velikostních skupin
zrn v obilní mase je možné částečně zvýšit
objemovou hmotnost tříděním po sklizni.

Číslo poklesu
ČSN ISO 3093: 1993 Stanovení čísla poklesu

Ukazatel je kritériem pro hodnocení tzv.
vnitřní porostlosti zrna. Na rozdíl od typické
porostlosti projevující se objevením kořínku
nejsou změny na zrnu patrné. Jedná se o
enzymatickou aktivitu alfa-amylázy v zrnu, při
které je poškozován škrob. Vyšší enzymatickou
aktivitu podporují vlhčí podmínky v době
dozrávání a v době sklizně (viz letošní rok
2005). Někdy se však stává hlavním jakostním
znakem, pro který je vyřazena podstatná část
produkce z potravinářské jakosti. Ani velmi
nízká aktivita enzymů není pro vývin těsta
žádoucí. Při přípravě těsta se musí přidávat
enzymatické přípravky. U polehlých porostů
bývá číslo poklesu nízké. Optimální rozmezí je
220 – 250 s. V sortimentu odrůd pšenice jsou
některé odrůdy citlivější k porůstání např. Šárka,
Alka, Corsaire, Bill a další.

Obsah N-látek
ČSN 46 1011-18:2003 Zkoušení obilovin,
luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin
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- Stanovení obsahu dusíkatých látek
Stanovení se provádí metodou podle

Kjeldahla - po mineralizaci, destilaci a titraci
se vypočte obsah dusíku v sušině vzorku. Na
N-látky se přepočítá koeficientem 5,7 pro
potravinářskou pšenici a 6,25 pro
nepotravinářskou pšenici. Rozšířenou
praktickou metodou je spektroskopické
stanovení v oblasti NIR. Původně stanovovaný
obsah lepku byl nahrazen obsahem N-látek.
Výsledky stanovení dusíku jsou jednoznačnější
než u lepku.

Bílkoviny v zrnu ovlivňuje významně
dusíkaté hnojení, především pozdní dávka.
Teplejší a slunečné počasí dává předpoklady k
vyššímu obsahu dusíkatých látek. Nejvhodnější
oblasti pro produkci potravinářské pšenice pro
pekařské účely jsou teplejší a úrodnější nížiny.
Pro pečivárenské využití je vhodný nižší obsah
N-látek.

Sedimentační index - Zelenyho test
ČSN ISO 5529: 2000 Pšenice - Stanovení
sedimentačního indexu- Zelenyho test

Přijetím této normy  v roce 2002 došlo v ČR
k přechodu na Zelenyho test. Stanovení se
provádí v připraveném vzorku mouky.

Čím vyšší je sedimentační hodnota, tím lepší
bývá výsledek objemu kynutých výrobků.
Sedimentační index ukazuje na kvalitu
lepkových bílkovin. Ty určují chování těsta při
jeho zpracování (tažnost, pružnost) a jejich
schopnost vytvořit vhodnou strukturu těsta. Na
výši indexu  se podílí výživa rostlin, zvláště
dusíkatá a průběh počasí podobně jako u N-
látek.

Sladovnický ječmen
Hodnocení sladovnického ječmene při

obchodním styku probíhá individuálně podle
požadavků jednotlivých odběratelů, ale v zásadě
vychází z podkladů uvedených v ČSN 46 1100-
5 Obiloviny potravinářské část: Ječmen
sladovnický z roku 1994 a podle změny Z1 z
roku 2002. Toto znění platí ještě pro rok 2005.
Nyní je vydané přepracované znění normy, které
bude v platnosti v roce 2006.

Ke zpracování sladovnického ječmene je
vhodná produkce ječmene setého dvouřadého

určeného k výrobě pivovarského sladu, tj. jarního,
příp. i ozimého. V ČR je u ozimého dvouřadého
povolena jako sladovnická jen odrůda Tiffany, ale
prakticky nemají sladaři o ozimý ječmen zájem.
Podle změny Z1 musí být uvedeno umělé sušení
ovlivňující základní fyziologickou vlastnost ječmene
– klíčivost. Dále musí být deklarována odrůda,
pokud je to uvedeno ve smlouvě. Limitovány jsou
škodlivé nečistoty jako námel, česneky, jílek
mámivý a oddálený, durman a koukol polní.
Sladovnický ječmen musí být zdravý, vyzrálý, bez
škůdců a cizích pachů. Nesmí obsahovat zrna s
pluchou zjevně naplesnivělou a plesnivou.
Mikrobiální kontaminace bývá intenzivnější v letech
s vlhkým létem a při polehnutí porostů. Při tom
dochází k rozvoji plísní s produkcí nebezpečných
mykotoxinů. Většina hodnocených znaků je
posuzována podle vnějšího vzhledu jako různé typy
vad zrna a jen několik ukazatelů je stanovitelných
měřitelnými postupy – vlhkost, podíly při třídění
zrna, klíčivost, obsah dusíkatých látek. U zrna
sladovnického ječmene se  hodnotí větší počet
specifických znaků,  které  jsou  významně
ovlivňovány  průběhem  počasí  a jen částečně
agrotechnikou.

Ukazatele jakosti
Barva a plucha

První dojem při hodnocení zrna vytváří barva
pluchy, kterou negativně ovlivňují srážky během
dozrávání ječmene. Místo lesklé žluté barvy je
plucha matná a našedlá. Jemnost pluchy
sladovnických odrůd se projevuje jemným
vrásněním a souvisí s odrůdou.

Vlhkost
Vlhkost zrna určuje vhodný termín pro

sklizeň ječmene a také vhodnost zrna ke
skladování. U sladovnického ječmene je
základní vlhkost vyšší než u ostatních obilovin
- 15,0 %. Čím je vlhkost zrna nižší, tím je křehčí
a náchylnější k mechanickému poškození. Vyšší
vlhkost je nutné snížit, aby se zajistilo optimální
skladování. Vhodnější je pozvolné snižování
vlhkosti prouděním vzduchu aktivním větráním.
Teplovzdušným sušením se snižuje klíčivost
obilek.

Velikostní třídění zrna, podíl nad sítem 2,5 mm
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Pro velikostní třídění zrna ječmene platí stejné
technické podmínky jako u ostatních obilovin
(změna Z1 2002 a ČSN ISO 5223+Amd. 1,
2002), podle které jsou používána kruhová síta s
podlouhlými zakulacenými otvory 2,5 (2,2) mm x
22 mm. Podíl  zrna  nad  sítem  2,5  mm (po vybrání
závadných složek)  a  propad  pod sítem 2,2 mm
nepříznivě ovlivňuje sucho v době tvorby obilek,
špatný výživný a zdravotní stav porostu. Zadinovité,
drobné zrno má málo zásobních látek s horším
látkovým složením. Náročnost sladoven na podíl
zrna nad sítem 2,5 mm je vysoká (ČSN základní
hodnota 90,0 %) a současnou spodní hranici 70,0
% považují za nízkou. Posklizňovou úpravou je
možné částečně podíly na sítech zlepšit. Jednotlivé
kategorie vad zrna se vybírají z podílů na sítech
2,5 a 2,2 mm.

Zrna poškozená
Zrna poškozená (ČSN základní hodnota 2,0

% /nejvýše 5,0 %) mají několik příčin -
mechanické, fyzikální a biologické.  K
mechanickému poškození dochází v průběhu
sklizně (nedokonalé seřízení sklízecí mlátičky),
při transportu zrna z pole, při posklizňovém
ošetření zrna, při skladování a při vyskladňování
zrna. Zrno z větší části zbavené pluch má jinou
dynamiku příjmu vody při namáčení ječmene a
tím i jiný průběh klíčení než obilky s
nepoškozenou pluchou. Slad z těchto zrn bude
přispívat k  nehomogenitě vyrobeného sladu.

Zrno s vyraženým klíčkem, mechanicky
deformovaná zrna a poškození škůdci jsou
obdobně závažná poškození, která mají za
následek zničení obilky ze sladařského hlediska.
Zrna vyhlodaná škůdci se vyskytují především
v dlouhodobě skladovaných partiích ječmene.

Zrna s fyziologickým rozpraskem pluchy,
plušky a endospermu přijímají rychleji vodu při
máčení, průběh jejich klíčení je atypický. Zrna
s touto vadou jsou většinou mikrobiálně
kontaminována, což sebou přináší opět
nebezpečí zvýšeného obsahu mykotoxinů.

Zrna poškozená vysokou teplotou (při
sušení) se projevují tmavými až černými
skvrnami od připálení na pluše nebo plušce.
Tepelné poškození zrn je závažné poškození,
které má za následek zničení zrna z hlediska
jeho sladovnické kvality.

Vznik zahnědlých (zabarvených) špiček

obilek se připisuje buď vlivu vlhčího počasí bez
působení mikroflóry nebo vlivu mikroflóry
(bakterie nebo plísně) za určitých podmínek
(ČSN 2,0 % /nejvýše 6,0 %). Zabarvování
špiček ječmene vzniká obvykle dva až tři týdny
před sklizní a celkové množství takovýchto zrn
může dosáhnout 5 % i více bez poškození
klíčivosti.

Zrna porostlá
Zrna porostlá (ČSN 0,0 % /nejvýše 0,5 %)

vykazují již v době sklizně znaky klíčení, tj. na
zrnu je viditelný kořínek nebo jiné známky
růstu. Obilky jsou při výrobě sladu neklíčivé se
všemi popsanými nepříznivými důsledky na
kvalitu sladu. Nejčastěji k porůstání dochází u
polehlých porostů, zvláště za vlhkého počasí.

Celkový odpad
Celá řada nedostatků v surovině je zahrnutá

do souborného znaku celkový odpad (ČSN 3,0
% /nejvýše 7,0 %). Z něho se samostatně
hodnotí podíl zelených zrn (ČSN nejvýše 1,0
%) a neodstranitelné příměsi (ČSN nejvýše 1,0
%). Zelená zrna jsou málo vyvinuté nedozrálé
obilky z pozdních odnoží, které nevhodným
látkovým složením nepříznivě ovlivňují kvalitu
sladu. Neodstranitelné příměsi jsou zrna jiných
obilovin, která nelze z ječmene odstranit. U
zlomků zrn části obilek s embryem ve sladovně
vyklíčí, ale klíčí atypickým způsobem. Zlomky
obilek jsou živnou půdou pro plísně. Vznik
zlomků  a  mechanického  poškození  ovlivňuje
technický  stav  sklízecích mlátiček a
posklizňové  linky. Průběžné seřízení  sklízecí
mlátičky je podle stavu porostu, hlavně podle
měnící se vlhkosti zrna. Vzorník nejčastějších
vad a poškození zrna ječmene byl vydán
Výzkumným ústavem pivovarským a
sladařským.

Klíčivost
Je základním ukazatelem jakosti (ČSN 98

% /nejméně 92 %) sladovnického ječmene,
protože podstata výroby sladu spočívá ve
schopnosti obilek ječmene klíčit. Negativně může
klíčivost ovlivnit nešetrné teplovzdušné sušení,
případně nevhodné podmínky skladování, kdy se
ječmen tzv. dusí. Také v některých ročnících
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průběh počasí nepříznivě ovlivní klíčivost, případně
v kombinaci s polehnutím. Posklizňové klidové
stádium obilek ječmene (dormance), které je
odrůdově specifické, snižuje po určitou dobu po
sklizni rychlost klíčení (klíčivou energii) i celkovou
klíčivost.

Obsah  N-látek
Obsah dusíkatých látek v sušině zrna je

dalším velmi sledovaným kvalitativním znakem
(ČSN 11,0 % /nejvýše 12,5 %). Hodnoty nad
11,5 % jsou považovány za zhoršující. Obsah
N-látek je ale velmi výrazně ovlivňován
pěstitelskými a povětrnostními podmínkami.

Po dříve nejvhodnější předplodině cukrovce
mohou  být problémy s jakostí při zaorávce chrástu.
Pozdní  uvolnění  dusíku  do půdy většinou znamená
zvýšený obsah bílkovin v zrnu. Známý je úzký vztah
mezi dávkou dusíku, termínem přihnojení a jakostí.

Jakostní hodnocení dalších obilních komodit je
stejné nebo obdobné s popsanými ukazateli. U
všech komodit potravinářských i krmných se
stanoví vlhkost zrna, příměsi a nečistoty. U žita
je hodnocena také objemová hmotnost, číslo
poklesu, druhová čistota; u potravinářského
ovsa (s pluchami nebo nahý) objemová
hmotnost, u nahého ovsa ještě chuť a podíl zrn
v pluchách.
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Jakostní ukazatel Vlivy na jakostní ukazatele Základní 
jakost (ČSN) 

Závazná 
jakost 
(ČSN) 

Barva zrna průběh počasí při zrání a při sklizni, odrůda světle žlutá žlutá, i 
méně 
vyrovnaná 

Plucha zrna odrůda jemná, 
jemně 
vrásčitá 

méně 
jemná, i 
méně 
jemně 
vrásčitá 

Vlhkost stupeň zralosti, vlhké počasí  
15,0 % 

nejvýše  
16,0 % 

Podíl zrna nad 
sítem 2,5 mm 

odrůda, sucho v době tvorby obilky  
90,0 % 

nejméně 
70,0 % 

Zrna poškozená způsob sklizně a manipulace se zrnem, 
poškození škůdci, vlhčí počasí v době 
tvorby obilky (fyziologické rozprasky), 
způsob sušení 

 
2,0 % 

nejvýše 
5,0 % 

Zrna se zahnědlými 
špičkami 

vlhčí počasí v době tvorby zrna  
2,0 % 

nejvýše  
6,0 % 

Zrna porostlá za vlhkého počasí při opožděné sklizni a u 
polehlých porostů, odrůda 

 
0,0 % 

nejvýše  
5,0 % 

Celkový odpad 
 
- zlomky 
-zrna zelené barvy 
 
-neodstranitel. 
příměs 
-škodlivé nečistoty 
- nečistoty 

 
 
- způsob sklizně a manipulace se zrnem 
- nevyrovnaný porost, výskyt pozdních 
odnoží 
- z výdrolu předplodin, nekvalitní osivo 
 
- výskyt plevelů s jedovatými a zdraví 
škodlivými   semeny 
- špatně seřízená sklízecí mlátička a čistící 
zařízení 

 
3,0 % 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

nejvýše 
7,0 % 
- 
nejvýše 1,0 
% 
nejvýše 1,0 
% 
- 
 
- 

Klíčivost vlhčí podmínky při opožděné sklizni, 
nešetrné horkovzdušné sušení, nevhodné 
podmínky skladování  

 
98 % 

nejméně  
92 % 

dusíkaté látky  (N x 
6,25) v sušině 

vyšší příjem dusíku - vyšší dávka N, pozdní 
aplikace N, intenzivní mineralizace v půdě, 
sucho v době zrání obilky 

 
11,0 % 

nejvýše 
12,5 % 

 

Tab.2 Jakostní ukazatele podle ČSN 46 1100-5, platné do roku 2005 Ječmen sladovnický.
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KOMERČNÍ
PŘÍLOHA



AGROSIL s.r.o. 
 
Společnost pro montáže a dodávky zemědělských technologií 
 
Firma AGROSIL s.r.o. vznikla rozdělením společnosti Remosil s.r.o. a zabývá se pouze 
zemědělskou technologií, druhá část firmy ocelovými konstrukcemi.  
Společnost AGROSIL s.r.o. má sídlo firmy v Pelhřimově, středisko montáží ve Všenorech 
působí od 1.1. 2005.  

AGROSIL s.r.o. navazuje na program firmy Remosil s.r.o. a pokračuje v následujících 
směrech činnosti: 

- opravy a rekonstrukce posklizňových linek obilí; 
- úpravy senážních věží Vítkovice pro skladování zrnin; 
- montáž a dodávka sil na zrno typ Brock, Dina, Cordoba, Denis-Privé; 
- montáž sušáren Stela, opravy sušáren Strážov; 
- předčističky, čističky Petkus, dodávka a montáž čističek Schmidt-Seeger; 
- dodávky a montáže pásových dopravníků, elevátorů, redlery a šneků; 
- aktivní provětrávání sil a halových systémů; 
- dodávka a montáž expedičních sil na sypké materiály; 
- rekonstrukce světlíků na stávajících halách pro zvířata. 

 
Řídící a montážní práce zemědělských technologií zajišťuje kolektiv pracovníků bývalé 
společnosti Remosil s.r.o., který realizoval v minulých letech stavby jako např.  PLO Slavkov, 
PLO Velké Losenice, PLO Janov – Kosova Hora, PLO Žabovřesky, PLO Kačina, PLO 
Potěhy u Čáslavi, Rostěnice a.s. 
 
Od zahájení činnosti firmy AGROSIL s.r.o. byly zajištěny montážní práce na výstavbě linky 
– Hostěnice a.s. o kapacitě 20 000 t a na výstavbě sil Brock – Rabbit Chotýšany o kapacitě 
15 000 t. 
 
Mimo tyto velké stavby firma zajišťovala rekonstrukce a opravy stávajících posklizňových 
linek v republice, např. rozsáhlejší rekonstrukce PLO Bystřice nad Perštýnem. 
 
Na žádost zákazníka firma AGROSIL s.r.o. vypracuje studie na stavby nových linek a na 
rekonstrukce stávajících linek. Souběžně se podílí na přípravě realizace těchto zařízení pro 
své zákazníky. 
 
Sídlo firmy: AGROSIL s.r.o. 
                    Myslotínská 1048 
                    393 01  Pelhřimov 
 
Středisko montáží: AGROSIL s.r.o. 
                               Květoslava Mašity 258 
                               252 31  Všenory 
 
Tel. / fax: 257 711 086 
Mobil: 731 527 686 
           605 203 760 



Firma ZEMONT Přeštice s.r.o.
se specializuje na dodávku a montáž zařízení pro skladování, dopravu a zpracování obilí.
Spolupracuje s předními domácími i zahraničními výrobci tak, aby mohla nabídnout svým
zákazníkům nejlepší řešení.

Pro skladování obilí nabízíme na českém trhu nejširší sortiment válcových sil na skladování obilí.
Tato sila jsou vyráběna z vlnitého pozinkovaného plechu a dodávají se v několika provedeních.
Nejširší sortiment  je u venkovních a vnitřních sil s rovnou podlahou s aktivním provětráváním.
Venkovní sila jsou vyráběna ve více než 300 velikostech o obsahu od 20 až do 10000 t.Vyrábí se
celkem 24 různých průměrů od 2,68 až do 32 m. Sila do hal se dodávají v celkem 150 různých
velikostech o obsahu 5 - 300 tun. Vyrábí se 12 různých průměrů od 1,8 m do 8,9 m. Kombinací
průměrů a výšky je možné dosáhnout prakticky libovolné skladovací kapacity.

Tato sila jsou určena pro dlouhodobé skladování a proto je u nich velmi důležité provětrávání. To je
u malých sil řešeno děrovanými oblouky položenými na podlaze. Jako zdroj vzduchu se většinou
používá pojízdný radiální ventilátor, který stačí pro více sil. Pro vyskladňování se používá přenosný
šnekový dopravník, který opět postačí pro více sil. Tato sila se většinou staví na podlahu v halách
bez stavebních úprav. U venkovních sil se provětrávání a uložení vyskladňovacích dopravníků
vyzdívají uvnitř kanály, které zakrývají děrovaným plechem. Tento systém spolu s vysokotlakým
radiálním ventilátorem zajistí rovnoměrný rozvod vzduchu po celé ploše a umožňuje naskladňování
obilí až do vlhkosti 18 %. Vyskladňování je středovým výpadem do dopravníku v podlaze. Pro
vyskladnění zbytků při okrajích se u menších průměrů používají přenosné šnekové vyhrnovače. U
větších průměrů jsou vyhrnovače zabudovány natrvalo  a umožňují vyskladňovat rychlostí až 200 t/
hod. Pro skladování speciálních plodin a pro snazší vyskladňování je možné do sila  do průměru 8
m zabudovat celoplošně provětrávanou výsypku  se sklonem 28ş. Při vyskladňování pomáhá vzduch
pro větrání rychlejšímu  pohybu  materiálu.  Pro provozní  sklady dodáváme   sila s výsypkou 45o nebo
60o na nohách  s obsahem až 1350 m3.

Možnost kvalitního ošetření zrna, nízká hmotnost sil a tím i nízké náklady na uskladnění tuny zrna
a jednoduchá montáž jsou hlavní předností těchto sil. Výhodou je bezúdržbový provoz po celou
dobu životnosti a 10-ti letá záruka. Pro propojování sil je dodáván systém obslužných lávek, žebříků
a dalšího příslušenství, vše žárově zinkované. Součástí linek jsou i samonosné elevátory  pro plnění,
redlery s plastovými dny. Samozřejmostí je měření teplot a hladin s vyhodnocením ve velínu. Řízení
linek může být ruční nebo pomocí PC.
Jsme výrobci podjezdných zásobníků s obsahem 25 a 40 t a klasických zásobníků 4 x 4 m s plechovou
nebo sítovou nástavbou s obsahem 25,40 a 60 t.

Již několik let se firma snaží řešit manipulaci s obilím v halových skladech. Zde byl vždy největší
problém s poškozováním provzdušňovacích kanálů při vyskladňování. Pro tento případ máme
přihrnovací šnekovou frézu se záběrem 10 m s výkonem 50 nebo 90 t/hod., která ve spojení
s pojízdným trubkovým šnekem zajistí bezproblémové a hlavně rychlé naložení dopravního
prostředku. Stejně tak může zvýšit skladovací kapacitu haly zvýšením vrstvy obilí. Samostatně
dodáváme šnekové dopravníky s výkonem 6 – 150 t/hod do délky až 24 m a dosahem až 17 m.
Pohon je zajištěn elektromotorem, hydromotorem, benzinovým motorem nebo vývodovou hřídelí
traktoru. Pro plnění hal se dají použít i metače obilí s výkonem 50 nebo 70 t/hod s maximální
výškou vrstvy 5 m.



Pro provětrávání obilí v halových skladech dodáváme děrované oblouky, přejezdné rošty a
teleskopické kanály, které se před vyskladněním stahují lanem a tím se zabrání jejich poškození.
Jako zdroj vzduchu používáme axiální ventilátory s možností reverzace chodu.
Pro provětrávání malých skladů máme v sortimentu 3 velikosti provětrávacích jehel s výkonem
150 – 2500 m3/hod.

Pro úpravu obilí nabízíme čističky a předčističky našich i zahraničních výrobců. Zajišťujeme i
stroje na speciální plodiny včetně pneumatických třídicích stolů..

S nástupem velkých secích kombinací se stále více začínají používat dopravníky pro plnění těchto
strojů osivem nebo hnojivem přímo na poli. Odpadá tím namáhavá práce s pytli a snižuje se čas
potřebný k jejich naplnění. Tyto dopravníky dodáváme v několika provedeních s výkonem 15 –
150 t/hod. Povrchová úprava může být žárovým zinkováním nebo z nerez oceli. Na přání lze dodat
i speciální šnekovnici s kartáči z PVC, která zamezí poškození zrna.

Kromě dodávek a montáže nových strojů zajišťujeme i opravy  a rekonstrukce posklizňových linek.
Pro všechny zájemce zajišťujeme bezplatnou poradenskou službu vypracováním návrhu technologie
a cenové nabídky.
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