
OBILÍ JE NEJCENĚJŠÍ SUROVINA,

CHLADÍCÍ JEDNOTKA - JEDNODUCHÉ A OPRAVDU ÚČINNÉ ŘEŠENÍ KONZERVACE

CHRAŇME JI!
Odhaduje se, že až 20% celosvětové produkce obilí je 
v období po sklizni znehodnoceno.
 
Největší ztráty se pak přičítají působení škůdců 
a mikroorganismů (tedy hlavně hmyzu a plísním), nebo 
potažmo úhlavnímu nepříteli obilí - teplu, které jejich 
množení umožňuje.
 
V našich podmínkách jsou tyto ztráty díky značné 

modernizaci zemědělství samozřejmě mnohem nižší, 
přesto je období zchlazování uskladněné produkce stále 
dost dlouhé na to, aby k určitým ztrátám docházelo. 
Chladicí zařízení, které pracuje nezávisle na počasí, 
řádově zkracuje dobu zchlazování a díky tomu tyto ztráty 
zcela minimalizuje. Chlazení je také přírodní metodou 
konzervace a zajistí ochranu vaší produkce před škůdci 
bez použití chemie!

A jak tedy vyzrát na počasí a rychle ochladit
naskladněnou produkci? Jak taková chladící
jednotka vlastně funguje?

Chladící zařízení vhání pomocí vlastního výkonného 
ventilátoru do skladovacího sila chladný vzduch s před-

nastavenou stálou teplotou a vlhkostí. Zóna chlazení 

(ochlazovaná vrstva) se posouvá hmotou rovnoměr-

ně vzhůru. Díky tomu zajistí řádově rychlejší ochlazení 

uskladněné produkce na konzervační teplotu a to nezá-

visle na podmínkách ovzduší (teplota, relativní vlhkost). 

Obilí je naše potrava a pro zemědělce i významný zdroj obživy. Je to však živý organismus a je třeba o něj 
vhodně pečovat během pěstování i po sklizni, aby se v co nejvyšší míře zachovala jeho kvalita a hodnota. 
Díky rychlému zchlazení minimalizujte úbytek hmotnosti v důsledku dýchání zrna. Hmyzu, plísním a mikro-
organismům pak jednoduše seberete podmínky pro život a množení.

Podrobněji si o důvodech konzervace a nežádoucích procesech, které probíhají v zrnu po uskladnění, 
si můžete přečíst ZDE.
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https://www.poskliznove-linky.com/chladici-zarizeni/


Hlavní výhody použití konzervace zrna chladem 
pomocí chladící jednotky:

 rychlé zchlazení produkce nezávisle na počasí
 bezrizikové dlouhodobé skladovaní bez ztráty kvality
 minimalizace úbytku hmotnosti dýcháním zrna
 přirozená ochrana před škůdci, plísněmi a mikroby -  

 bez chemie
 vhodné pro produkty ekologického hospodářství

 - odpadá nutnost fumigace skladů a chemického 
 ošetření
 zachování sklizňové čerstvosti, kvality a klíčivosti
 částečný sušící efekt (snížení nákladů na sušení)
 žádné napěťové trhliny zrna (kukuřice) a žádná

 oxidace olejnin
 možnost chladit několik sil najednou anebo

 na přeskáčku (postupné chlazení)

Významnou výhodou systému je možnost napojení 
na jakýkoli skladovací prostor opatřený provzušňova-
cím systémem a také uplatnění v ekologické produkci 
zemědělských komodit. Ochlazená masa si udrží správ-
nou teplotu po velmi dlouhou dobu, proto není obvyk-
le nutné zchlazovací proces opakovat a navíc odpadá 
nutnost použití insekticidů.

Díky izolačním vlastnostem obilní masy lze chladící 
proces přerušit a později na něj navázat, zóna chlazení 
se nepřesune a nově se tedy bude opět chladit pouze 
dříve neochlazené zrno. Toho lze využít při postupném 

částečném zchlazování několika sil po sobě. Zároveň lze 
ale jednou chladící jednotkou po doplnění propojovacího 
potrubí chladit několik skladovacích sil najednou.

Velmi užitečným průvodním jevem ochlazení zrna je 
i částečný sušící efekt (ochlazení o 10°C přináší snížení 
vlhkosti až o 0,75%).

Jakmile je chladící zařízení připojeno ke skladovacímu 
silu, pracuje samostatně a nezávisle prostřednictvím 
zabudovaného řídicího systému. Řídicí systém je ve vý-
chozím stavu přednastaven na 11 typů zrna, ale umožňuje 
i vlastní nastavení. Zařízení mimo jiné obsahuje vnější tep-
loměrný senzor, flexi hadice na propojení a připojovací 
kabel. Zařízení je mobilní a projektované pro venkovní 
použití. Účinnost systému je ovlivněna několika faktory 
– především druhem plodiny, prostorovými poměry sila 
(skladu), tlakovými ztrátami provzdušňovacího systému 
a teplotou a vlhkostí venkovního vzduchu.
Úsporné a ekologické - chladící zařízení pracuje s nej-
modernějším systémem nepřímého chlazení, který ve 
srovnání s tradičními systémy využívá o 80% méně chla-
diva. Odpadní teplo z chlazení je využíváno k předehřevu 
chladicího vzduchu za účelem snižování jeho vlhkosti.

Podrobnější technické údaje o chladícím zařízení naleznete ZDE

PROČ SE VYPLATÍ CHLADIT - VÝHODY A ÚSPORY

https://www.poskliznove-linky.com/chladici-zarizeni/#technickeparametry


Pro návrh vhodného zařízení pro vaše podmínky a skladovací kapacity nebo pro více informací, 
nás kontaktujte ZDE.

Kde především ušetříte při konzervaci zrna chladem pomocí chladící jednotky:

 skladování beze ztrát - eliminace poškození hmyzem a plísněmi, minimalizace úbytku hmotnosti dýcháním zrna
 odpadá drahé a neekologické chemické ošetření (skladů i samotných plodin)
 řádově kratší doba provozu oproti aktivnímu větrání - úspora el. energie
 díky nezávislosti na počasí lze plánovat odběr el. energie při snížené sazbě
 nižší náklady na sušení (částečný sušící efekt)
 odpadá nutnost přepouštění/ přeskladňování skladů

Ekonomické zhodnocení konzervace zrna chladem 
pomocí chladící jednotky závisí na mnoha okolnostech. 
Jiné jsou úspory při velkých objemech produkce, jiné 
při specifickém ošetření materiálu či při důrazu na určité 
kvalitativní parametry.
Modelová situace porovnání současných nákladů na 
skladování s  provětráváním a  nákladů na konzerva-
ci chladem pomocí chladící jednotky pro posklizňovou 
linku s kapacitou 20.000 t je k nahlédnutí ZDE.

Za zmínku stojí také to, že díky nenáročnému transportu 
a jednoduchému použití jednotky, lze uvažovat i o po-
skytování chladícího zařízení jako služby dalším země-
dělcům.

Zbavte se alespoň při skladování závislosti na poča-
sí, eliminujte ztráty a zhodnoťte vaši úrodu co nejlépe. 
Dopřejte vaší produkci přirozenou a účinnou ochranu 
před  poškozením. 

Chlaďte, když to má největší smysl. Chlaďte s týmem 
BEDNAR.
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Porovnání doby ochlazení při použití chladící jednotky a aktivního větrání

Prvotřídní kvalita uskladněné produkce, nezávislost na 
počasí i šetrnost k životnímu prostředí jsou jistě velmi 
žádoucí aspekty. Každého hospodáře však zajímá, 
zda se mu investice do nové technologie také vyplatí. 

Na chladicím zařízení je velmi sympatické, že kvalita-
tivní a ekologické přínosy jdou ruku v ruce s finančními 
úsporami.

https://www.poskliznove-linky.com/kontakty/
https://www.poskliznove-linky.com/chladici-zarizeni/#zhodnoceni

