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Pøedmluva
Publikace Mlynáøská technologie svazek 2 Èitìní a skladování
obilí, navazuje na vydání svazku 1 Hodnocení kvality. Je urèena pro
nejirí vyuití ve kolství a v odborné praxi, jako pomùcka ve výrobì.
Poslouí i pro pøípravu na zkouky profesních kvalifikací, které jsou
organizovány Svazem prùmyslových mlýnù ÈR ve spolupráci s výrobními podniky a Hospodáøskou komorou ÈR. Vyuití se pøedpokládá
také pro studenty na vysokých kolách se zamìøením na technologii
sacharidù.
Zabývá se postupnì jednotlivými operacemi od pøíjmu obilí, jeho
posklizòovým oetøením èitìním, pøípadnì suením nebo aktivním
provìtráváním, dále skladováním a pøedevím potravináøským èitìním
a kondicionováním. Popisuje také nebezpeèí z hlediska bezpeènosti
potravin a krmiv, vèetnì kùdcù a nebezpeèných semen. Samostatné
kapitoly se zabývají bezpeèností práce a poární ochranou. Vlastní
mlýnské procesy drcení a tøídìní, pøípadnì míchání a tepelné úpravy,
budou obsahem dalího dílu Mlynáøská technologie svazek 3.
Publikace má vztah k profesním kvalifikacím: UK Mlynáø a PK Obsluha zaøízení sil (silomistr), Obsluha mlýnských strojù, dále UK 29-51-H/01
Výrobce potravin a PK 29-009-H Pøíjem surovin pro výrobu potravin
a krmiv, 29-010-H Výroba potravin a krmiv.
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1. Úvod do pøedmìtu
1.1 Význam obilovin ve výivì
Obiloviny patøí mezi ulechtilé trávy obsahující základní iviny potøebné
pro èlovìka. Jsou nejstarí kulturní rostliny pìstované èlovìkem. Dìjiny obilovin jsou jistì dìjinami zemìdìlství a v jistém smyslu i dìjinami rozvoje
a pokroku lidské civilizace, protoe pøispìly k ustálenému ivotu èlovìka.
Obiloviny jsou známy z evropského pravìku, z mladí doby kamenné, z doby
bronzové a samozøejmì i ze staré Babilonie, starého faraonského Egypta a ze
staré Èíny. Jsou relativnì laciným zdrojem ivin a na celém svìtì se pìstují
ve velkém. Celosvìtová roèní produkce je odhadována na 1800 mil. t, z toho
nejvýznamnìjí penice je kolem 700 mil. t. Produkce obilovin se v jednotlivých letech mùe liit, a to v závislosti na poèasí a zásobách. Obiloviny jsou
øazeny mezi strategické suroviny, protoe se lidstvo bez nich témìø neobejde
a jejich mezinárodní obchod patøí k jednomu z významných.
Botanickým zaøazením patøí obiloviny do øádu trav lipnicovitých. Jde
o penici, ito, oves, jeèmen, kukuøici a pohanku. Pohanka sice není pravou
obilovinou, patøí mezi rostliny rdesnovité, ale pro znaèný obsah krobu
ji sem zaøazujeme. Penice a ito jsou obiloviny, které v obchodní praxi nazýváme mlýnským, nebo chlebovým obilím. Ostatní druhy napø. jeèmen,
oves a kukuøice slouí více ménì pro krmení hospodáøských zvíøat, i kdy jejich význam pro lidskou výivu stoupá. Rýe není obilovinou domácí, pochází ze subtropických a z tropických krajin. Nejvýznamnìjí obilovina penice
je celosvìtovì nejvíce lechtìna a dnes známe øádovì tisíce odrùd. Dìlení
je podle základních poètu 7 chromozomù DNA. Podle tohoto rozeznáváme
diploidní druhy se 14 chromozomy (jednozrnka), tetraploidní s 28 chromozomy (dvouzrnka, penice tvrdá), hexaploidní s 42 chromozomy (penice
palda a obecná).
Obiloviny kryjí nai denní energetickou potøebu v ÈR cca ze 40% a postupnì se zvyující se ivotní úrovní tento podíl pozvolna klesá. Obyvatelé se
orientují na draí zdroje ivin. Podle spotøeby obilovin jako relativnì laciného
zdroje ivin lze usuzovat na ekonomickou vyspìlost státu. Ovem i pøi tomto
trendu jsou stále nejvìtím zdrojem energie pro èlovìka a nedají se nièím
nahradit.

iviny
Vechno,co slouí k výivì èlovìka, se nazývá potravou.Potravu lze rozdìlit na dvì sloky, a to na potraviny a pochutiny. Potraviny, které mohou být
buï rostlinného nebo ivoèiného pùvodu, plní funkci výivnou. Pochutiny
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nemají výivnou hodnotu, ale mají výraznou chu nebo vùni. Výivné látky
obsaené v potravinách se nazývají iviny. Základními ivinami jsou bílkoviny,
sacharidy a tuky. Patøí mezi energetické iviny. Umoòují èlovìku pracovat,
udrovat tìlesnou teplotu, podmiòují rùst a èinnost vech orgánù.
Bílkoviny jsou základním stavebním materiálem lidského tìla. Bílkoviny
nelze ve výivì nahradit jinou ivoèinou potravou. Zdrojem bílkovin jsou potraviny ivoèiného i rostlinného pùvodu.
K nejcennìjím bílkovinám patøí ty, které jsou obsaeny v mléce, v masu,
ve vejcích, v sýrech, tj.bílkoviny ivoèiného pùvodu. Nedostatek bílkovin
u dospìlých lidí sniuje tìlesnou a duevní schopnost. Obiloviny obsahují kolem 10 a 12% bílkovin, ale jsou neplnohodnotné. To znamená, e neobsahují
vechny esenciální a semiesenciální aminokyseliny. Musí se vdy kombinovat
s bílkovinou plnohodnotnou. Esenciálních aminokyselin je osm, patøí sem
valin, leucin, isoleucin, threonin, methionin, lysin, fenylalanin, a tryptofan.
Semiesenciální jsou dvì arginin a histidin. Ostatních deset aminokyselin
je neesenciálních, jsou to glycin, alanin, serin, cystein, kyselina asparagová,
asparagin, kyselina glutamová, glutamin, tyrozin a prolin. Jestlie v potravinì
(bílkovinì v potravinì) chybí jediná esenciální nebo semiesenciální aminokyselina, jde o bílkovinu neplnohodnotnou, zjednoduenì øeèeno lacinìjí.
Sacharidy jsou nejvýznamnìjím zdrojem energie potøebné pro svalovou
práci a ivotní pochody organismu.V potravì jsou zastoupeny jako polysacharidy, disacharidy a monosacharidy. Energie ze sacharidù , zejména monosacharidù, se uvolòuje rychleji ne z ostatních ivin, a proto jsou tyto látky pohotovým zdrojem energie a jejich pøijímání v potravì vyvolává rychle pocit nasycení. Obiloviny patøí k významným zdrojùm sacharidù. Obsahují 60 - 70%
krobu, jen je pro èlovìka dobøe stravitelný a dodává mu pomìrnì rychle
energii. Projevuje se to tak, e po jídle mouèného výrobku ztrácí èlovìk pocit
hladu. Obiloviny obsahují také vlákninu, co je také plysacharid, ale pro èlovìka nestravitelný. Vláknina je vak ve výivì velmi významná, protoe èistí
støeva zevnitø od neádoucích látek a podporuje pohyb potravy ve støevech
(peristaltiku støev), tvoøí zaplnìnost trávicího traktu.
Tuky jsou vydatným zdrojem energie a mohou se v organismu ukládat
jako zásobní látky.Umoòují té vstøebávání vitamínù, které jsou v tucích
rozpustné (A, D, E, K).
Stravitelnost a vyuitelnost tukù jsou závislé na nìkolika èinitelích:
q bodu tání
q kuchyòské úpravì
q velikosti dávky.

9

Dospìlý èlovìk spotøebuje dennì 70 a 150 g tukù, v závislosti na práci.
Tuky pocházejí podobnì jako bílkoviny z rostlinných i ivoèiných zdrojù.
Voda a dalí látky patøí mezi neenergetické iviny, tvoøí podstatnou èást
hmoty ivého organismu. Je významnou souèástí vnitøního prostøedí, které se
skládá z krve, tkáòového moku a bunìèných tekutin. Dennì èlovìk vyluèuje
moèí a pocením prùmìrnì 2,5 l tekutin, a proto musí pøijímat 2 a 3 l vody. Pro
lidský organismus je dùleité vyluèování vody plícemi pøi dýchání a kùí pøi
pocení. Pøi vyluèování vody se odvádí z tìla nadbyteèné teplo, èím se reguluje tìlesná teplota.
Minerální látky uloené pøedevím v kostøe jsou potøebné pro rùst a vývoj
organismu.
Øada z nich se úèastní biochemických pochodù. Nejvíce jsou v lidském
tìle zastoupeny soli vápníku a fosforu, uloené v kostech a zubech, jím dodávají tvrdost a pevnost. Podle obsahu v lidském tìle se dìlí na prvky hlavní,
mikrobiogenní a stopové.
Vápník Ca je obsaen v mléce. Denní dávka - dìti 1 g, dospìlý 0,8g. Vápník se ukládá v kostech a zubech jen tehdy, je-li pøítomen vitamín D.
Draslík k se vyskytuje nejèastìji v potravinách ivoèiného pùvodu.V organismu je zastoupen hlavnì v buòkách, kde pomáhá udret rovnováhu kyselin a hydroxidù. Pøíznivì ovlivòuje vyluèování vody z tìla.
Fosfor P lidský organismus získává z mléka, vajec lutìnin a obilovin.
Èlovìk ho potøebuje dvakrát více ne vápníku.
Sodík Na pøijímá èlovìk ve formì chloridu sodného.prùmìrná denní dávka
je 10-15 g .Sodík který je uloen hlavnì v mezibunìèných tekutinách ,pomáhá
udrovat jak rovnováhu kyselin a hydroxidù, tak osmotický tlak.
Chlor je dodáván podobnì jako sodík v chloridu sodném. Nejvíce ho
je uloeno v podkoním vazivu, ve svalstvu a v játrech. Asi pìtina chloru
se spotøebuje pøi tvorbì kyseliny chlorovodíkové, která se vytváøí ve sliznici
aludku.
elezo je ve vìtím mnoství obsaeno v masu, v krvi, ve penátu, v lutìninách, ale i v mouce. V lidském organismu je souèástí krevního barviva
hemoglobinu. Zásoba eleza je v játrech, ve slezinì a v kostní døeni.
Mìï potøebuje lidský organismus v mnoství 1 a 3 mg dennì. Mìï je
dùleitá pro vyuití eleza a pro tvorbu hemoglobinu.
Jod je nezbytný pro správnou èinnost títné lázy, která se pøi jeho nedostatku zvìtuje. Zdrojem jodu jsou moøské ryby.
Hoøèík je obsaen hlavnì v rybách a v minerálních vodách. Je nezbytný
pro stavbu kostí, zubù,chrupavek. Je té souèástí nìkterých enzymù.
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Kobalt je dùleitý pro tvorbu krvinek, je souèástí vitamínu B12, jedné z biologicky nejúèinnìjích látek.
Fluor se nachází pøedevím v kostech a zubech. Nepatrné mnoství fluoru
ve vodì má pøíznivý vliv na vývoj zubù, hlavnì na jakost skloviny.
Biokatalyzátory. V ivých organismech probíhá mnoho sloitých reakcí.
Prùbìh je podmínìn pøítomností katalyzátorù-látek, které urychlují nebo zpomalují reakce. Protoe pùsobí v organismu, nazývají se biokatalyzátory,
Vitaminy jsou organické slouèeniny, které lidský organismus nutnì potøebuje pro udrení ivota, rùstu a vývoje. Mnohé z nich lze pøipravit synteticky.
Nedostatek vitaminu se projevuje pocitem celkové slabosti, sníením výkonnosti a odolnosti organismu, zpomalením rùstu apod. Pøíjem nadbyteèného
mnoství se projevuje jako hypervitaminosa, vznikající následkem nadmìrného pouívání zejména vitaminových preparátù.
Do biochemických pochodù zasahují vitaminy jako souèást mnohých
enzymù. Oznaèují se velkými písmeny. Podle rozpustnosti se vitamíny dìlí na:
rozpustné v tucích-A,D,E,K, a rozpustné ve vodì-B,C.
Vitamin A je nutný pro udrení normálního stavu bunìk kùe a sliznice
a dále pro správnou èinnost rohovky a sítnice. Nejbohatím zdrojem vitaminu A je jaterní rybí tuk, játra hovìzí, loutky, máslo a mléèné výrobky. Ukládá
se do zásoby v játrech. Jeho nedostatek se projevuje eroslepostí.
Vitamin D podporuje vstøebávání a ukládání vápníku a fosforu v kostní
tkáni. Jeho nedostatek se projevuje nemocí postaru nazývanou køivicí. Hlavním zdrojem tohoto vitaminu je rybí tuk, máslo a mléko. Snáí teploty do
180 °C, nenièí se vaøením ani peèením.
Vitamin E je dùleitý pro normální èinnost nervového systému a pøíènì
pruhovaného svalstva. Je stabilní, snáí teploty do 360 °C a zamezuje oxidaci
potravin vzduným kyslíkem. Øíká se mu vitamin plodnosti.
Vitamin K je dùleitý pøí koagulaci bílkovin. Èásteènì ho vytváøí støevní
mikroflóra (K2). Zdrojem jsou játra a rostlinné produkty jako zelí, brokolice,
penát.
Vitamín F, tj. nenasycené mastné kyseliny se dvìma nebo více dvojnými
vazbami, nedovede organismus sám vytváøet, a musí jej pøijímat s potravou.
Zdroje jsou pøedevím rostlinné oleje.
Vitamin B1 pùsobí v lidském tìle jako regulátor biochemické promìny
glycidù. Projevem avitaminózy je nemoc beri beri, která se vyskytuje u obyvatelstva, jeho hlavní potravinou je loupaná rýe. Projevuje se køeèemi íjového
svalstva.
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Vitamin B2 riboflavin lze pouít jako potravináøské barvivo, protoe má
lutou barvu.
Dále jde o vitaminy skupiny B, jako jsou kyseliny nikotinová, listová, pantotenová apod., její nedostatek se projevuje rùznými koními a nervovými
poruchami.
Vitamin B12 je velmi významný, protoe jeho nedostatek vyvolává u èlovìka chudokrevnost.
Vitamin C je vitaminem pouze pro èlovìka a opice, protoe ostatní ivoèichové je umí syntetizovat. Je obsaen hlavnì v èerstvém ovoci a zeleninì.
Musí být dennì do tìla dodáván cca 70mg dennì. Jeho pøítomnost posiluje
obranu organismu proti chorobám. Nedostatek zpùsobuje krvácení dásní
a vypadávání zubù (kurdìje).

1.2. Vlastnosti obilovin
Obiloviny, tak jako vechny biologické materiály, vykazují vechny znaky
ivého organismu. Dýchají a mohou se rozmnoovat. Jde o mnohobunìèný
organismus, skládající se z eukariotických bunìk. V prùmyslovém vyuití jsou
nejvíce obsaeny zrna (obilky) základní kultury, tj. penice, ita, ovsa, jeèmene, kukuøice, prosa a pohanky. Protoe ani kvìtenství nekvete celé souèasnì
(penice a ito zaèíná kvést uprostøed klasu, oves a jeèmen shora), nejsou ani
zrna tého klasu nebo laty stejnì vyzrálá. Kromì zrn základní kultury se v daném druhu obilí (obilné masy) vyskytují zrna nedozrálá tého druhu, zrna jiných obilovin, semena trav a plevelù, anorganický a organický prach, èásti
rostlin, kaménky, feromagnetické neèistoty, kùdci a mikroorganismy. Dalí
slokou obilné masy je vzduch, jen vyplòuje prostory obilkami a ostatními
èásticemi.
Základní sloky obilní masy tedy jsou:
q Zrna základní kultury
q Pøímìsi a neèistoty veho druhu (ÈSN 461011 èást 6, ÈSN 461200-1 a 6,
q
q
q
q
q

PN 273/02)
Semena cizích kultur a plevelù (vìtinou jsou zaøazeny do pøímìsí nebo
neèistot)
Minerální prach na povrchu obilek
Mikroorganismy (bakterie, kvasinky, plísnì a jejich spory)
kùdci (iví i mrtví, vechna jejich vývojová stádia)
Vzduch v prostorech mezi zrny a ostatními slokami obilné masy

Kadá z tìchto sloek pùsobí na výsledné vlastnosti obilné masy.
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Základní vlastnosti obilné masy lze rozdìlit na:
a) fyzikální (sypkost, samotøídìní, plnost, kyprost, mechanická odolnost,
sorpèní vlastnosti, tepelná a elektrická vodivost)
b) chemické (obsah volné vody a její aktivita, obsah jednotlivých dalích
energetických i neenergetických ivin)
c) biologické (obilní masa se skládá pøevánì z ivých organismù, v nich
podle podmínek probíhají ivotní procesy, jako jsou dýchání, dozrávání,
rozmnoování mikroorganismù, klíèení, samozáhøev)
d) kombinované (napø. sléhání obilí)
e) technologické (mlynáøské a pekaøské).
Anatomické a chemické sloení obilovin
Obilná zrna se skládají z jednotlivých bunìk, které se od sebe lií jak po
stránce anatomické (velikost a tvar), tak po stránce chemické (obsah jednotlivých ivin). Kadý soubor bunìk má svou specifickou funkci v obilce a dává
obilovinì souhrnné vlastnosti. Nìkteré vlastnosti jsou pro obilky shodné, v jiných vlastnostech se jednotlivé obilky od sebe lií. Shodné vlastnosti je øadí
mezi obiloviny, rozdílné vlastnosti mají vliv na jejich vyuití ve výrobku.
Anatomie obilného zrna (obilky) je velmi dùleitá nejen pro stanovení ceny
obilí, ale také pro stanovení skladování i následné zpracování.
Obilka je vlastnì semeno (plod) obiloviny, ve kterém je uloen klíèek (zárodek) pøítí rostliny. iviny uloené v obilce slouí právì jen k tomu, aby obilka
zapustila zárodeèný koøínek a vyhnala vegetaèní vrchol nad pùdu, víc energie
v obilce uloeno není. K dalímu rùstu ji èerpá obilka energii pomocí lísteèkù
z vegetaèního vrcholu fotosyntézou (ze slunce).
Obilka se skládá ze tøí hlavních èástí:
a) zárodku (klíèku, embrya),
b) jádra (endospermu, bílku) a
c) obalù (slupek, ektospermu).
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Klíèek (zárodek, embryo) zaujímá nejmení èást obsahu obilného zrna (2 a
3%). Jen u kukuøice je klíèek nepomìrnì vìtí (12 a 15%). V této je ukryta
malá a nevyvinutá pøítí rostlinka, je v ní skryt pøítí ivot, a proto také je klíèek
stále ivý a jako ivý jej stále musíme posuzovat, zvlátì pøi skladování. Klíèek
je tvoøen kratièkým koøínkem a krátkým krèkem je nese vegetaèní vrchol se
zaloenými lístky. Celý tento útvar spoèívá na títku, jen má zárodeèné lùko
a vrstvu palisádových bunìk.
Endosperm (jádro) se skládá ze dvou èástí:
a) Z vrstvy bunìk aleuronových, která celý endosperm obaluje a je tvoøena
hranolovitými buòkami.
b) Z vlastního endospermu, který je tvoøen velkými pravidelnì hranolovitými
buòkami lepkovými a krobovými.
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Penièné, jako i itné a ovesné obilky, mají jen po jedné vrstvì aleuronových
bunìk, kdeto jeèné obilky mají tøi vrstvy tìchto bunìk. Objem mouèného
jádra èiní prùmìrnì 83% (záleí na tlouce obalových vrstev). U pluchatých
druhù obilovin (jeèmene a ovsa) èiní podíl jádra k celkové hmotnosti mení
podíl cca 78%. Dost dobøe tento podíl vyjadøuje objemová hmotnost, èím je
vyí tím je v obilce vìtí podíl jádra. U penice se objemová hmotnost pohybuje kolem 780g/l, ita 720g/l, jeèmene 690g/l a ovsa 510g/l. Jádro je zásobárnou ivin, ze kterých je vyivován klíèek pøi klíèení obilky do té doby, ne si
je zaène rostlinka brát z pùdy koøínky a listy ze slunce (fotosyntéza).

Obaly (ektosperm, slupky) jsou tvoøeny nìkolika vrstvami bunìk, pokrývající celé obilné zrno a chránící ho pøed vyschnutím, pokozením a ostatními
vnìjími vlivy. Tato èást obilného zrna má velký význam v mlýnské technologii, protoe se pøi výrobì mouky ve mlýnì oddìluje od endospermu. Dále
pak má význam pøi skladování obilí, protoe obilku chrání. Skládá se ze dvou
èástí:
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a) Z oplodí (perikarpu) , které je tvoøeno ètyømi vrstvami bunìk. Nejsvrchnìjí
vrstvou je pokoka (epidermis), pod ní pak vrstva bunìk podélných (vnìjí
oplodí epikarpium), dále vrstva bunìk pøíèných (vnitøní oplodí, endokarpium) a koneènì vrstva bunìk hadicových.
b) Z osemení (testa), které je tvoøeno ze dvou vrstev, a sice z vrstvy bunìk
barevných (vnìjí osemení) a z vrstvy bunìk skelných (vnitøní osemení,
hyalinní vrstva, episperm).
U nìkterých obilek (napøíklad u jeèmene a pluchatého ovsa) jsou jetì na
povrchu zrna pluchy, které se skládají ze dvou listù (z vlastní pluchy a pluky).
U penice a ita èiní obaly asi 15 a 17%, u jeèmene a ovsa je to víc asi
20 a 25% z objemu celého zrna.
Jako dalí èást obilky se uvádí èepièka chlupù na konci zrna, jakou má napøíklad penièné zrno. Tyto chlupy neboli trichomy jsou zrnu jakousi ochranou, aèkoliv na druhé stranì se ukrývají právì ve chlupech zárodky rùzných
mikroorganismù, háïátek spory snìtí a rzí.
Chemické sloení obilovin
Prùmìrné chemické sloení obilovin je uvedeno v tabulce
Druh

Vlhkost Bílkoviny Sacharidy bez Vláknina
(%)
(%)
vlákniny (%)
(%)

Tuky
(%)

Minerální
látky (%)

Penice

14,0

12,7

66,6

3,4

1,6

1,7

ito

14,0

9,9

70,9

1,9

1,6

1,7

Jeèmen

14,0

11,5

66,0

4,5

2,0

2,4

Kukuøice

14,0

10,3

67,5

2,1

4,9

1,2

Oves

13,5

10,1

57,8

10,7

4,7

3,2

Proso

13,5

11,2

60,7

7,9

3,8

2,9

Pohanka Loupaná

14,0

8,9

71,3

1,5

1,6

1,7

Typickým pøedstavitelem obilovin je penice. Obsahuje asi 70% sacharidu a 12% a 14% bílkovin. Pøi posuzování chemického sloení obilovin je tøeba brát v úvahu, e sloení není stálé a závisí na øadì vnìjích i vnitøních èinitelù. Obsah bílkovin v zrnì ovlivní zejména pùdnì klimatické podmínky, agrotechnika,mnoství sráek v období dozrávání zrna aj.
V penièném endospermu je o nìco ménì bílkovin ne v celém zrnu, nebo endosperm obsahuje pøevánì krob. V èistém penièném je asi 75 %
krobu a více ne 10% bílkovin. Klíèek obsahuje znaèné mnoství bílkovin,
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které se vak svým sloením lií od bílkovin endospermu. Klíèek neobsahuje
ádný krob, ale je v nìm soustøedìno vìtí mnoství jiných cukrù a tukù, tj.
látek, které tvoøí zásobu pro pøípadné klíèení. Klíèek je ze vech èástí nejbohatí na vitamíny (pøedevím významný je vitamín E). Obsahuje asi desetkrát
více popela ne endosperm. Popela (minerálních látek) je nejvíce v aleuronové vrstvì a v obalech, tj. v tìch èástech zrna , které se dostávají do otrub. Hrají
významnou roli jako aktivátory enzymù, dostanou-li se do endospermu vodou
(klíèení obilky).
Chemické sloení dalích obilovin s vysokým obsahem sacharidù se
od penice odliuje. ito napø.obsahuje navíc 1 a 2 % tzv.slizù (pentozanù),
tyto látky patøí k sacharidùm a jsou rozpustné ve vodì. Zrno ovsa, kukuøice
a prosa se vyznaèuje zvýeným obsahem tukù, napø. z kukuøièných klíèkù lze
získávat jakostní olej.
Chemické sloení anatomických èástí penièného zrna (pøepoèteno na
suinu) (podle Romenského)
Èásti zrna

Hmotnostní
Bílkovina krob Cukry Vláknina Pentosany Tuky Popel
pomìr
(%)
(%) (%)
(%)
(%)
(%) (%)
èásti zrna

Celé zrno

100,00

16,06

63,07 4,32

2,76

8,10

2,24

2,18

Endosperm

81,60

12,91

78,82 3,54

0,15

2,72

0,68

0,45

3,24

37,63

-

25,12

2,46

9,74

15,0

0,32

15,48

28,75

-

4,18

16,20

35,65

7,78

10,5

Klíèek
Obaly s aleuronovou vrstvou

1.2.1. Fyzikální vlastnosti obilovin
Fyzikální vlastnosti obilovin jsou odliné podle jejich druhu, ovlivnìné pøedevím vlhkostí, charakterem a obsahem pøímìsí a neèistot i jinými èiniteli.
Z fyzikálních vlastností jsou dùleité zejména: sypkost, samotøídìní, plnost a kyprost, sorpèní vlastnosti a tepelná a elektrická vodivost.
a) Sypkost obilovin umoòuje jejich pøemísování a manipulaci s nimi. Jestlie nasypeme obilí na rovnou podloku, nerozteèe se jako voda, ale vytvoøí kuelovitý tvar. Síly, které obilky drí pohromadì, jsou tøecí, dané
tvarem a drsností obilek, vlhkostí, mnostvím a charakterem pøímìsí a neèistot. Tuto vlastnost lze vyjádøit koeficientem vnitøního tøení obilní masy.
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Síly, které pùsobí na obilku, jsou uvedeny na obrázku:
q
q
q
q
q
q

G- síla gravitaèní (m.g)
F1- síla pùsobící na obilku na naklonìné rovinì
F2- síla pùsobící na obilku kolmo na naklonìnou rovinu
Ft- tøecí síla, je stejnì velká jako F1, ale pùsobí opaèným smìrem
F2r- síla reakce, je stejnì velká jako F2, ale pùsobí opaèným smìrem
Sypný úhel ö je úhel svírající povrh nasypaných obilek s vodorovnou podlokou. Tentý úhel je mezi gravitaèní sílou G a sílou F2.

Vechny síly pùsobící na obilku dle obrázku musí být v rovnováze, protoe se
ji obilky nepohybují. Gravitaèní sílu G jako výslednici jsme rozloili do pravoúhlé souøadnicové soustavy na síly F1 a F2. Matematicky je lze vyjádøit takto:

F2 = F2r = G . cos ö
F1 = Ft = G . sin ö
Podle fyzikálních zákonù lze tøecí sílu Ft také vyjádøit jako souèin kolmého
tlaku pùsobící na obilku na naklonìné rovinì a koeficientu tøení obilky na naklonìné rovinì (oznaèíme f). To je vak souèasnì koeficient vnitøního tøení
obilní masy Ft = F2. f. Po dosazení výe uvedených matematických výrazù
dostaneme rovnici:

G. sin ö = G. cos ö . f
Øeením této rovnice pak vyjádøíme koeficient vnitøního tøení obilné masy f.

f = G . sin sypného úhlu
G . cos sypného úhlu
G se zkrátí, to znamená e na hmotnosti obilky nezáleí a podíl úhlù sin a cos
je tg.

f = tg sypného úhlu

Tento poznatek má potom iroký význam pøi projektování spádového potrubí,
násypných koù, výpadových èástí zásobníkù (silových komor) a podobnì.
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Sypný úhel ö (stupeò)
od - do

Souèinitel vnitøního tøení
(tg ö) od - do

Penice

24,0 - 29,0

0,45 - 0,56

ito

26,0 - 29,5

0,488 - 0,570

Jeèmen

26,0 - 31,0

0,488 - 0,600

Oves

26,0 - 31,0

0,488 - 0,600

Kukuøice

27,5 - 31,0

0,520 - 0,600

Druh obilí

Sypké suroviny (obilí, melivo, mouka, otruby apod.) jsou charakterizovány
úhlem tøení o rùzné materiály (souèinitelem vnìjího tøení), co je nejmení
úhel , pøi nìm zaène sypká hmota klouzat po naklonìné rovinì. Úhel vnìjího
tøení závisí na vlastnostech sypkého materiálu a vlastnostech povrchu materiálu, po kterém se pohybuje. Tento souèinitel vnìjího tøení se napøíklad
pouívá pøi výpoètu kritických otáèek rovinného vysévaèe, prùmìru válcù
mlecích stolic a maèkáøù, stoupavosti nekovnice nekových dopravníkù,
úhlu sklonu spádového potrubí apod.
b) Samotøídìní
U sypkých materiálù, tedy i u obilovin tého druhu, se jednotlivé èástice vzájemnì lií velikostí, tvarem, hmotností i vlhkostí, a proto je kadý jejich pohyb
provázen samotøídìním. Obilná masa tím ztrácí svoji stejnorodost. K nejvìtí
vzájemné separaci èástic dochází pøi násypu obilí na hromady, pøi výsypu
obilí do násypných koù, pøi plnìní silových komor i pøi jejich vypoutìní. Proti proudu volnì padajícího materiálu pùsobí na èástice protitlak vzduchu, jen
èástice padající dolù obtéká. Ménì hmotné èástice (nií vznosnou rychlostí)
jsou nadnáeny a ty se potom po povrchu tvoøícího se kuele dostávají ke
stranám, tedy ke stìnì sila nebo zásobníku. Hmotnìjí èástice (u obilné masy
to jsou plnohodnotná tìí zrna) se soustøeïují ve støední èásti kuele. Tak
vznikají v obilné mase místa s velmi rozdílnými vlastnostmi. Plevele, pluchy
a dalí lehké neèistoty, vèetnì mikroorganismù i kùdcù, se soustøeïují na
okrajích komor (u stìn) a kvalitnìjí obilky uprostøed silové komory (zásobníku). V místech, kde se hromadí plevely (jsou vìtinou vlhèí), neèistoty mikroorganismy i kùdci, tak vznikají ohniska samozáhøevu.
Vhodné podmínky pro rozvoj fyziologických procesù mají za následek
pokozování obilí a ztráty na suinì, a to zvlátì v silových komorách. Tomuto neádoucímu samotøídìní lze alespoò èásteènì zabránit rozhozením
padajícího proudu obilí do stran. Lze poít rotující talíø, anebo rozráecí kuel.
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Samotøídìní nastává rovnì pøi vypoutìní obilí ze silových komo. Jestli e
má komora pouze jeden výtokový otvor, lze sledovat, e:
q po otevøení tohoto výtokového otvoru se nejprve vyprazdòuje støední

sloup nad výtokovým otvorem,

q poté se ke støednímu sloupu zvrchu sesypávají dalí frakce podle úhlu

sypkosti,

q nejdéle zùstávají v klidu frakce u stìn komory.
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Zpùsoby výtoku obilí ze sila: 1  komínový, 2  symetrický, 3  asymetrický

Tyto skuteènosti mají za následek, e nejprve vypadává obilí nejvyí kvality
a postupnì se kvalita zhoruje, protoe nakonec vypadává obilí a vechny
pøimíseniny o nejnií mìrné hmotnosti, plevele, pluchy apod.
Samotøídìní obilí pøi vyprazdòování ze silových komor lze omezit stavebním uspoøádáním výpustí komory. Pøi stavbì sila se do støedu umístí rozráe-
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cí klín a více výtokových otvorù. To má za následek, e pøi vypoutìní obilí se
dají do pohybu i partie obilí u stìn silové komory.
Samotøídìní obilí v komorách se sníí pøi dodrování tìchto zásad:
q pøed uskladnìním z obilí odstranit co nejvíce pøímìsí a neèistot
q silové komory vyprazdòovat úplnì
q nedoplòovat silové komory obilím znaènì rozdílné jakosti

Velmi negativní vliv má samotøídìní obilí zejména v obilí smíseném na zámel
v pøípravných a odleovacích zásobnících. Z tìchto dùvodù se opatøují u zásobníkù vypoutìcí dna minimálnì se 4, ale i 16 výpadovými otvory, které
jsou svedeny do smìovací kuelové mísy. Tímto zpùsobem lze eliminovat
(odstranit) samotøídìní vznikající pøi plnìní a vypoutìní zásobníkù a zároveò
dosáhnout rovnomìrné kvality obilí pøicházejícího do èistírny. U odleovacího
zásobníku se rovnì dosáhne stejné doby odleení nakropeného obilí.
c) Plnost a kyprost
Plnost ukládání se vyjadøuje hlavnì u obilovin. Je to pomìr objemu èástic
hmoty obilné masy k celkovému objemu obilné masy.

P=

V (100 %)
W

Vìtí praktický význam má kyprost (pórovitost, mezerovitost).

K = W - V (100 %)
W
Pro tyto vztahy platí:
P - plnost
K  kyprost
3
W  celkový objem obilné masy (m )
3
V  objem pevných èástic (obilek) obilné masy (m )
Plnost a kyprost ovlivòují velikost skladovacího prostoru a mají té fyziologický význam, nebo atmosféra mezi obilkami ovlivòuje ivotní procesy v obilné
mase.
Z mechanických vlastností má nejvìtí význam tvrdost, která se posuzuje
rùznými metodami. Je závislá na odrùdì, sklovitosti a vlhkosti obilí. Posuzuje
se stanovením tvrdosti jednotlivých zrn nebo souboru zrn jako práce potøebná k jejich rozdrcení. Tvrdost obilí ovlivòuje tvorbu krupic a mìrnou spotøebu
energie k jejich rozdrcení.
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d) Sorpèní vlastnosti
Obilní masa skládající se z jednotlivých obilek i jiných pøimísenin vykazuje relativnì velký povrch. Jednotlivé èasti jsou schopny svým povrchem pøíjmat
plyny ze svého okolí. Jde pøedevím o vodní páry. Jestlie by se v tìsné blízkosti obilek nacházely i jiné chemické látky (po chemickém oetøení, zneèitìný prostor pøepravníkù obilí, páchnoucí metabolity plísní a kùdcù, chemikálie uvolòované ze stìn obilních sil apod.) obilky tyto plyny pøijímají a mohou
být znehodnoceny. Jednotlivé pachy lze rozdìlit na:
q Pach po suení obilí- obilí mùe získat pach po spalinách plynù, kterými
q
q

q
q
q
q

q
q
q

bylo obilí sueno. Obilí, které se pøehøálo, mùe být cítit po spáleninì.
Pach po snìti- získává obilí od spor snìti mazlavé, které pronikavì páchnou po hnijícím slaneèkovém láku.
Koøenný pach- je zpùsoben semeny nìkterých plodin pøítomných v obilní
mase, které obsahují mnoho aromatických látek. Jde o øadu pachù a vùní
(napø. po heømánku, kmínu, fenyklu, polním èesneèku, anýzu aj.).
Zemitý pach- má obilí, které na poli polehlo a bylo zneèitìno zeminou.
Skladový pach- má obilí, které bylo ponecháno delí dobu ve skladu bez
pøemístìní. Jeho jakost se vak nezhorí, po provìtrání mizí.
Houbový a zatuchlý pach - znamená, e se na povrchu obilek mnoily
plísnì.
Nakyslý pach- znamená, e se v obilí namnoily i kvasinky etanolového
nebo mléèného kvaení, anebo acidofilní bakterie (jen pøi vyí vlhkosti
obilí).
Medový pach- je znakem, e se v obilí znaènì rozmnoili roztoèi.
Sladový pach- je specifický pro porostlé obilí, obvykle se vyskytuje souèasnì se zatuchlým a houbovitým pachem.
Pach po myinì- získává obilí, v nìm se rozmnoily myi. Jejich výkaly
zneèiují zrno, které pak nepøíjemnì páchne.

e) Tepelná a elektrická vodivost
Obilní masa je patným vodièem tepla. To znamená, e pohyb tepla je
v obilní mase velmi pomalý. Teplo vznikající v obilí se jen pomalu dostává
mimo, ale i naopak obilí teplo z okolí jen pomalu pøijímá. To pøináí rùzné
komplikace pøi chlazení obilí. Teplo v obilní mase se vdy pohybuje ve smìru
teplotního spádu (od místa teplejího k místu chladnìjímu). Spoleènì s pohybem tepla se rovnì stejným smìrem pohybuje i voda (vodní pára). V urèitých místech vak mùe být pøekroèen rosný bod vlivem nasycenosti vodních
par v mezizrnovém prostoru obilek obilní masy a voda zaène kondenzovat na
povrchu obilek. Vytvoøí se tzv. potní vrstva. Takto zkondenzovaná voda bývá
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pøíèinou zvýeného mnoení mikroorganismù a vzniku samozáhøevu. Obecnì
lze konstatovat, e jakékoliv zvyování teploty v obilní mase je jev neádoucí.
Z tìchto dùvodù se u skladovaného obilí prùbìnì mìøí a zaznamenává jeho
teplota. Postupnì zvyující se teplota signalizuje neádoucí jevy ve skladovaném obilí a monost jeho pokození. Obsah vody v obilí také ovlivòuje elektrickou vodivost. Tato elektrická vodivost je ovem také ovlivnìna teplotou
obilí. Tìchto vlastností se vyuívá pøi nepøímém stanovení vlhkosti obilí. Je to
metoda rychlá a podle pouitých pøístrojù i relativnì pøesná. Tyto vlhkomìry
vak musí být kalibrovány pro jednotlivé druhy obilovin a jetì kontrolovány
klasickou vákovou laboratorní metodou.

1.2.2. Chemické vlastnosti obilovin
Sem zaøazujeme obsah volné vody a její aktivitu v návaznosti na obsah
jednotlivých energetických i neenergetických ivin.
Obsah volné vody v obilovinách je promìnlivý, záleí na mnoství sráek
v období tìsnì pøed a v sklizni. Jeli toto období suché, pohybuje se obsah
vody 10 - 11%. Pøi normálním prùbìhu poèasí se vlhkost pohybuje kolem
14 - 15%. Ve vlhèím poèasí je to 16 -18%, ale pøi velmi vlhkém poèasí i kolem
22 - 23%. U kukuøice se obsah vody mùe pohybovat a 27 - 30%. Obiloviny
vak patøí mezi suroviny s niím obsahem vody. Mnoství vody v obilovinách, resp. aktivita vody, zásadnì ovlivòuje jejich charakteristické organoleptické vlastnosti (texturu, vùni, chu barvu) a také jejich údrnost, odolnost vùèi
mikrobiálnímu ataku. Dále ovlivòuje enzymové (biochemické) a neenzymové
(chemické) reakce, ke kterým dochází bìhem skladování a následném zpracování.
Aktivita vody vyjadøuje interakci volné vody v obilkách s ostatními slokami obilky (pøedevím sacharidy a bílkovinami), co má za následek sníení
parciálního tlaku par. Tento vztah lze vyjádøit pomìrem parciálních tlakù par
nad obilkou k parciálnímu tlaku par vodní páry èisté vody stejné teploty.

aw =
aw aktivita vody
Pw parciální tlak
o
Pw parciální tlak

Pw
Pwo
vody nad obilkou
vodní páry èisté vody stejné teploty jako mají obilky

Aktivita vody se proto pohybuje v rozmezích 0 a 1. Je-li obilka v rovnováze
s okolním vzduchem (obilka vodu ani nepøíjmá, ale ani neodpaøuje), je aktivita
vody obilek stejná jako rovnováná relativní vlhkost vzduchu ö vyjádøená v %

24

a 100x zmenená, tedy ö/100. Aktivita vody v obilkách pøi konstantním obsahu vody roste se zvyující se teplotou. Nárùst teploty o 10 °C zpùsobí nárùst
aktivity vody asi o 0,03-0,2. To mùe mít za následek zvýené mnoení mikroorganismù (zvlátì plísní) a pokození a znehodnocení skladovaného obilí.
Znalost aktivity vody v rùzných surovinách (tedy i v obilní mase) je dùleitá
také pro posouzení náchylnosti k pøípadným mnoením mikroorganismù viz
tabulka.
Tabulka: Poadavky vybraných mikroorganismù na minimální aktivitu vody

aw

Baktérie

0,96

Pseudomonas

0,95

Salmonela

Kvasinky

Plísnì

Escherichia
Bacillus
Clostridium
0,94

Lactobacillus
Pediococcus
Mycobacterium

0,93

Rhizopus
Mucor

0,92

Rhodotorula
Pichia

0,90

Micrococcus

Saccharomyces
Hansenula

0,88

Candida

Cladosporium

Torulopsis
0,87
0,86

Debaryomyces
Staphylococcus

0,85

Penicillium

0,65

Aspergillus

0,62

Zygosaccharomyces

0,60

Xeromyces
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Voda obsaená v surovinách a potravinách se døíve klasifikovala jako
voda vázaná a voda volná nebo také voda mobilní a voda imobilizovaná.
Takováto klasifikace bere do jisté míry v úvahu pevnost vazeb vody v biologickém materiálu a souvisí s tím, jak snadno nebo nesnadno lze vodu z materiálu odstranit napø. suením. Uvedené termíny jsou vak znaènì vágní, èasto
patnì chápané a vìtinou nesprávnì pouívané. U vìtiny surovin a potravin se dnes rozliují tøi kategorie:
a) V rozmezí aktivit 0,0 a 0,2 je pøítomna v mnoství 0-1% z celkového obsahu vody jen voda velmi pevnì vázaná, nacházející se v bezprostøední
blízkosti molekul organických látek (bílkovin, sacharidù, lipidù). Tato voda
vykazuje sníenou pohyblivost v porovnání s hlavním podílem vody v tée
surovinì, je vázána tzv. chemisorpcí, pøedevím na polární hydrofilní skupiny bílkovin a polysacharidù. Tato voda nemá funkci rozpoutìdla a také
nemrzne ani pøi teplotì -40 °C.
b) V rozmezí aktivit 0,2 a 0,7, v mnoství 1 - 5% z celkového obsahu vody.
Mùe tvoøit dalí vrstvy kolem molekul ivin. V tìchto vrstvách ji pøevládají vzájemné vodíkové vazby mezi molekulami vody. Nìkteré molekuly
vody pronikají do kapilárních pórù ve strukturách surovin, kde se uplatòují
fyzikální sorpce. Tato voda má jen omezenou funkci rozpoutìdla. Její
hlavní podíl nemrzne ani pøi teplotách -40 °C (zbylý podíl vody má rovnì
velmi nízký bod tuhnutí).
c) V rozmezí aktivit 0,7 a 1,0 se v mnoství pøiblinì do 90 - 96% z celkového obsahu vody vyskytuje více èi ménì volná, která má podobné vlastnosti jako voda ve zøedìných roztocích solí, pøípadnì atributy èisté vody. Má
hlavnì funkci rozpoutìdla anorganických a organických látek. Volnì ze
surovin nevytéká. Je vázána výhradnì fyzikální sorpcí (kapilárními silami)
a k jejich uvolnìní z materiálu postaèí nepatrná síla.
Vztah mezi obsahem vody v surovinách a potravinách (resp. rovnovánou
relativní vlhkostí okolního vzduchu) a aktivitou vody není jednoduchý. Nejlépe
jej vystihují tzv. sorpèní a desorpèní izotermy a pouívají se pøi navrhování
reimu suení surovin.
Hygroskopicita obilí
Jednotlivá obilná zrna i obilná masa jako celek jsou schopny ze svého
okolí sorbovat plyny a páry veho druhu. Sorpce vody je vyuívána v technologii kondicionování zrna pøed mlýnským zpracováním. Obilné zrno pøedstavuje kapilárnì pórovitou strukturu, která je tvoøena pøevánì hydrofilními biopolymery (hydrokoloidy). Sorpce vody probíhá ve tøech fázích, které se snaí
znázornit následující obrázek.
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Obr. Schéma procesu sorpce vody (Kapiláry)

První fází je tzv. vnìjí difúze, kdy se molekuly vodní páry pohybují nad
povrchem zrna a postupnì se koncentrují na fázovém rozhraní, èili dochází
k difúzi smìrem k povrchu zrna. Rychlost tohoto procesu je závislá na teplotì
par, jejich tenzi a rychlosti pohybu nad povrchem.
Ve druhé fázi pak molekuly vody zaèínají vstupovat jednotlivými póry dovnitø zrna a smìøují k aktivnímu povrchu kapilár. Tuto fázi oznaèujeme jako
vnitøní difúzi a její rychlost závisí na teplotì par a na mechanickém sloení
stìn kapilár.
Ve tøetí fázi dochází k pohybu molekul vody po povrchu kapilár z míst
nasycených na místa nenasycená. Pára kondenzuje a povrch se pokrývá
kapalnou vodou. Voda pak vstupuje do struktur hydrokoloidù  polysacharidù
a proteinù, kterými je zrno tvoøeno, které jsou schopny vázat znaèné mnoství
vody za souèasného bobtnání.
Rychlost a intenzitu vech tøi fází ovlivòují: vyí teplota vodní páry a vyí
tenze par nad povrchem.
Obalové vrstvy zrna a endosperm mají odlinou hygroskopicitu i prùbìh
bobtnání, co je významné pøi kondicionování pøed mlýnským zpracováním.
Rovnováná vlhkost
Sorbce vody probíhá vdy do ustavení rovnováhy. Relativní vlhkosti vzduchu odpovídá pøi dané teplotì urèitá hodnota vlhkosti obilí, tzv. rovnováná
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vlhkost. Závislost vlhkosti obilí na relativní vlhkosti vzduchu pøi dané teplotì
nazýváme sorpèní izoterma.
Obr. Sorpèní izoterma

Ze sorpèních izoterem pro penici a ito pøi teplotách 20°C vyplývá, e vlhkost 15%, která se pro dlouhodobé skladování a pøíjem obilí do mlýna povauje za limitní, odpovídá u penice relativní vlhkosti vzduchu ménì ne 75%,
u ita ménì ne 70%.
Spolupùsobení teploty a vlhkosti a Klejevùv diagram jsou uvedeny v èásti
1.2.3.

1.2.3. Biologické vlastnosti obilovin
Obilní masa se skládá pøevánì z ivých organismù, v nich podle podmínek probíhají ivotní procesy, jako jsou dýchání a vìtrání obilovin, dozrávání,
rozmnoování mikroorganismù, klíèení, samozáhøev a sléhání. Tyto procesy
jednak ovlivòují ivotní prostøedí, jednak na nì nìkdy v rozhodující míøe toto
prostøedí pùsobí. Podle stupnì zralosti a vnìjích podmínek se mìní pouze
jejich intenzita. Ani ve skladovaném obilí ivotní procesy zcela neustanou.
Dýchání
Dýchání je oxidace energetických ivin, pøi nich se energie uvolòuje
a buòky ji vyuívají k øízení ivotních procesù.
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V obilkách, je jsou bohaté na sacharidy, se tyto rozkládají a energie se
uvolòuje. Podle toho, má-li vzduch (kyslík) pøístup nebo nikoli, dìlí se dýchání
na aerobní a anaerobní. Tento proces lze vyjádøit pomocí souhrnných rovnic
a) aerobní

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2625 kJ/mol

b) anaerobní C6H12O6 = 2CH3CH2 - OH + 2CO2 + 113 kJ/mol
Z hlediska praxe mají význam:
a) vliv dýchání na jakost skladovaného obilí,
b) druh dýchání,
c) èinitelé ovlivòující intenzitu dýchání.
Z uvedených rovnic je patrno, e v obou pøípadech dochází ke ztrátám na
suinì (sníení hmotnosti). Podle intenzity dýchání tato ztráta na hmotnosti
mùe mít znaèné rozmìry.
Ztráta na suinì obilí za 10 dní
Obsah vlhkosti %

Teplota obilí °C

Ztráta na suinì %

11

18

0,0002

14-15

18

0,001

19,6

18

0,08

20,5

18

0,24

30,0

18

1,36

14-15

30

0,005

14-15

40

0,013

14-15

52

0,17

Voda, jedna z reakèních zplodin aerobního dýchání, zùstává v prostorách
mezi zrny a zvyuje vlhkost obilí a dál pomalu migruje spoleènì s teplem ve
smìru teplotního spádu (tedy k místu chladnìjímu). Dýchání je jednou z pøíèin tzv. opocení obilí  kondenzace vody na povrchu obilek. Vznikající oxid
uhlièitý se udruje v prostorách mezi zrny a mìní jejich atmosféru, zejména ve
spodních oblastech skladovaného obilí (CO2 je tìí ne vzduch). V tìch èás-
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tech, odkud byl vytlaèen kyslík, vznikají podmínky pro dýchání anaerobní.
Ethanol, vznikající anaerobním dýcháním, pùsobí nepøíznivì na ivotnost zrn
(ztráta klíèivosti). Èást tepelné energie se v buòkách spotøebuje, vìtina se
vak uvolòuje ve formì tepla. Jeliko je obilní masa patným vodièem tepla,
dochází k rùstu teploty obilí, zesilují fyziologické procesy , které mohou být
pøíèinou samozáhøevu.
Anaerobní dýchání a s ním spojený vývoj ethanolu má za následek sníení klíèivosti. Obilí skladované za nepøístupu vzduchu se tedy nehodí za osivo
ani k prùmyslovému zpracování tam, kde se vyuívá jeho klíèivosti (skladování). K mlýnskému zpracování je vhodné, protoe jeho technologická
jakost neutrpìla a vzniklý ethanol je v dalích technologických operacích
odvìtrán.
Energie dýchání obilovin a plevelù závisí na øadì èinitelù rùznì ovlivòujících jejich technologické vlastnosti. Rozhodující význam, pokud jde o skladovatelnost obilí, mají vlhkost a teplota.
Doba skladování obilí bez zhorení jeho jakosti se nazývá dobou bezpeèného skladování. Jak je patrné z diagramu, je závislá na teplotì a vlhkosti
skladovaného obilí. Urèuje se podle biologických vlastností obilí, tj. podle
klíèivosti, která nesmí klesnout pod 70% a podle celkového poètu mikroorganismù.
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Na obrázku je Klejevùv diagram pro stanovení doby bezpeèného skladování
obilí. Podle diagramu se vak urèí jen pøibliná doba bezpeèného skladování,
protoe procesy probíhající ve skladovaném obilí jsou sloité a jen obtínì se
dají zachytit do jednoho grafu. Údaje v diagramu ukazují, e pøi sníených
teplotách lze i vlhké obilí skladovat bezpeènì i po delí dobu.
Pøíklad: Urèete, jak dlouho je moné skladovat obilí, které má vlhkost 18%
a teplotu 10 °C.
Øeení: Z údajù, které jsou v diagramu vyznaèeny, vyplývá, e obilí lze ponechat asi 37 dní bez oetøení, ani by se zhorila jeho jakost. Obilí lze chladit
napø. aktivním vìtráním okolním chladným vzduchem (v noci), pokud má
vhodné parametry.

1.2.4. Dozrávání, klíèení a samozáhøev
Dozrávání obilovin
Bezprostøednì po sklizni má obilí øadu specifických vlastností, které se
skladováním zlepují (napø. klíèivost, energie klíèení, technologická jakost).
To dokazuje, e v té dobì probíhají v zrnu procesy dalího zrání a k dosaení
fyziologické zralosti. Souhrnnì se tyto procesy nazývají posklizòové dozrávání. Podle Lysenka zpùsobuje nízkou klíèivost urèitá pøechodná vodotìsnost
slupek.
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Posklizòové dozrávání je provázeno úbytkem rozpustných látek, napø.
cukrù, minerálního fosforu, aminokyselin a sníení energie dýchání. Pøevládají
syntetické pochody, jejich intenzita se bìhem zrání (skladování) sniuje.
Vechny syntetické pochody jsou provázeny vyluèováním vody, která se
buï vypaøí do okolí, nebo zùstane v zrnu a úèastní se ustavení rovnováné
vlhkosti. Podle intenzity vyluèování vody se mùe obilí tzv. opotit. Opocení
zrna je následek intenzivního dýchání nebo synerze (jev, pøi nìm se vlastnosti dvou látek ve smìsi projeví v podstatnì vìtí míøe, ne by bylo moné pøedpokládat na základì souètu vzhledem k jejich mnoství a aktivitì) koloidù
v prvním období po sklizni.
Opocení obilí je neádoucí jev, nebo je pøíèinou zvlhnutí celé obilné masy
(migrace vlhkosti apod.). Kapalná vlhkost na povrchu zrn je pak velmi dobrým
prostøedím pro rozmnoování mikroorganismù. Opocení je tøeba pøedcházet èastým aktivním vìtráním a pøepoutìním (pøetahováním) obilí.
Mírnì zvýená teplota a zároveò nepøíli vysoká vlhkost mají blahodárný
vliv na prùbìh zrání, kdeto nízké teploty jej zastavují. Nejlepího výsledku se
dosáhne aktivním vìtráním vzduchem o teplotì 45 °C a relativní vlhkosti min.
30% (suchý vzduch a nedostatek kyslíku pùsobí nepøíznivì). Za tìchto podmínek se dosáhne fyziologické zralosti za 3 a 4 týdny (aktivním vìtráním za
20 dní). Naproti tomu za normálních pøíznivých podmínek trvá posklizòové
dozrávání 1,5 a 2 mìsíce.
První období skladování je pro zachování jakosti obilí velmi dùleité a musí
se mu proto vìnovat velká péèe kadodenním kontrolováním vlhkosti a teploty a provìøováním celkového zdravotního stavu obilí.
Klíèení
Klíèení obilí ve skladech je pøíèinou hrubého poruení technologické
káznì. Èinitelé, kteøí zde pùsobí, jsou opìt teplota, vlhkost a pøístup kyslíku.
Proces zaèíná bobtnáním, tj. nasáváním kapalné vody krobem, vlákninou
a bílkovinou. Objem zrna silnì vzrùstá.
Zrna mohou klíèit ovem i pøi niím obsahu vlhkosti, napø. proso a kukuøice klíèí pøi obsahu vlhkosti 38 a 40%. Bobtnání je sice vìtí pøi vyí teplotì,
jsou-li vak splnìny ostatní podmínky, mohou klíèit zrna penice, ita, jeèmene, ovsa, pohanky i pøi teplotách 0 a 5 °C, sluneènice a kukuøice pøi teplotách
5 a 10 °C. Samotná nízká teplota není tedy dostateènou ochranou obilí pøed
klíèením. Základní podmínkou pro zabránìní klíèení je nií obsah vlhkosti.
Ani maximální rovnováná vlhkost obilí (cca 27 a 30%), odpovídající 100%
relativní vlhkosti vzduchu, nestaèí ke klíèení. Klíèení mùe nastat teprve tehdy, pronikne-li kapalná vlhkost z povrchu dovnitø zrna, napø. pøi dopravì nebo
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pøi skladování ve skladiti patnì izolovaném od zemní vlhkosti, dále kondenzací vody na povrchu obilek, anebo prùnikem deové vody.
Tím lze vysvìtlit klíèení i v partiích, jejich prùmìrná vlhkost je nií, ne je
pro klíèení nezbytné.
Klíèení je bouølivý rozmach ivotní èinnosti, a je proto provázeno znaèným
vývojem tepla a ztrátou suiny.
Samozáhøev
Jednou z nejèastìjích pøíèin ztrát ve skladech je samozáhøev obilí. Zpùsobují jej fyzikální a fyziologické vlastnosti obilí a mùe nastat v kterémkoli
místì skladované obilné masy. Fyziologickou pøíèinou je dýchání ivých
sloek obilné masy, fyzikální pøíèinou je její patná tepelná vodivost. Vznikající teplo se hromadí na jednom místì a teplota mùe dostoupit znaèné výe.
Za samozáhøev nelze ovem povaovat zvýení teploty obilí zpùsobené zvyováním teploty okolního prostøedí. Samozáhøev, i jeho nejmení pøíznaky,
lze odhalit pouze peèlivým pozorováním a mìøením teploty v rùzných místech
a hloubkách násypu obilí.
Samozáhøev se mùe vyskytovat i v jiných materiálech, jako je seno, sláma, bavlna, papír, silá, odpady z potravináøského prùmyslu, uhlí apod.,
v obilí je vak tento jev nejsloitìjí.
Pøíèiny samozáhøevu
Vekeré teplo vznikající v mase obilí je biologického pùvodu. Vzniká
dýcháním plevelù a zrn základní kultury a èinností mikroorganismù a hmyzu.
Charakteristické pro samozáhøev obilí je, e se hmyz zpravidla vyskytuje
v ohniscích. Samotøídìním toti vznikají hnízda vlhkého obilí, kde probíhají
biologické procesy intenzivnìji. Vlhko a teplo láká roztoèe a jiný hmyz, který
svou ivotní èinností rovnì pøispívá ke zvýení rychlosti samozáhøevu (tzv.
suchý samozáhøev). Hmyz pokozuje vrchní obalové vrstvy zrn a sniuje
odolnost vùèi mikroorganismùm.
Pøíèinou samozáhøevu mùe být kterákoli sloka obilí, hlavním pùvodcem
je vak samotné zrno a mikroorganismy. Mnoství tepla, které tyto sloky
vyvinou, je úplnì dostaèující ke vzniku samozáhøevu.
Podmínky pùsobící na samozáhøev
Sloitost samozáhøevu má rùzné pøíèiny, a to stav obilí, stav skladitì
a jeho konstrukce a technologie skladování.
Z vlastností obilné masy jsou významné fyziologická aktivita obilí, jeho
vlhkost a sloení mikroflóry. Èím je fyziologická aktivita obilí vìtí, tím vìtí je
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aktivita dýchání, a tím snadnìji dojde k samozáhøevu. Na prùbìh fyziologických procesù má podstatný vliv také vlhkost.
Èím lépe je sklad izolován proti vlhkosti a teplu, tím horí jsou podmínky
pro vznik samozáhøevu, a naopak.
Z poslední skupiny pøíèin samozáhøevu je nejdùleitìjí nevhodná výka
násypu a nedbalý dozor. Chladné a suché obilí lze v izolovaném a èistém
skladu uchovávat bez úhony i v znaènì vysokých vrstvách, napø. v silech ve
vrstvì 20 a 30 m, v podlahových skladech 4 a 6 m.
Druhy samozáhøevu
Samozáhøev zaèíná vdy v místì, kde jsou pro to nejpøíznivìjí podmínky.
Z ohniska se samozáhøev íøí a mùe zachvátit velké oblasti a mnohdy i celou
masu obilí.
Byly zjitìny tyto základní druhy samozáhøevu:
a)
b)
c)
d)

hnízdový
povrchový
spodní
svislý

Hnízdový samozáhøev mùe nastat napø., proniká-li masou obilí deová
voda, nasype-li se vlhké obilí do obilí suchého, samotøídìním apod. Mùe
tedy vzniknout kdekoli v uskladnìném obilí.
Povrchový samozáhøev bývá v hloubce asi 0,70 a 1,5 m pod povrchem
a vyskytuje se nejèastìji na podzim nebo na jaøe. Na podzim je v èerstvém
a pomìrnì teplém obilí také vzduch v meziprostorech teplý a vlhký. Jakmile
se okolí skladovaného obilí ochladí (napø. chladné noci), dojde k migraci tepla
z obilí k povrchu (termodifuze) a dál vzduchem ven. S tímto teplem migruje také vlhkost a dojde, pøi styku s prochladlým obilím ve vrchní vrstvì, k pøekroèení rosného bodu a voda se ve formì kapek vysráí na povrch obilek (obilí se
orosí). V tomto místì se zvýenou vlhkostí jsou splnìny podmínky pro vznik
samozáhøevu. Podobnì k tomu mùe dojít i na jaøe. Bìhem zimy ze zrno vychladí a na jaøe pøináí okolní vzduch vlhkost. Pøi styku tohoto teplého vzduchu s chladným obilím dojde ke kondenzaci vody na obilí.
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Spodní samozáhøev vzniká u vlhkého a teplejího obilí i pøi skladování
v nevysokých vrstvách následkem intenzivní fyziologické èinnosti obilí.
Nasype-li se teplé obilí na chladnou podlahu, dochází k migraci tepla smìrem
k podlaze (termodifuze), vlhkost se pohybuje stejným smìrem, a narazí na
prochladlou vrstvu obilí pøiblinì 0,3 a 0,5 m od podlahy a na nìm zkondenzuje . Tento proces probíhá velmi rychle a samozáhøev se mùe postupnì rozíøit v celé partii obilí. Jeho nebezpeèí spoèívá v tom, e je skryt pod vrstvou
obilí a zpoèátku není patrný zápach.

Svislý samozáhøev se vyskytuje hlavnì v silech. Pøíèinou mùe být rozdíl
teplot obilí v sile a venkovního prostøedí (stìna silové komory je ohøívána sluncem, nebo chlazená mrazem), anebo samotøídìním obilí, kdy se u stìny sila
koncentrují semena plevelù s vyí vlhkostí. Toto nebezpeèí se zvyuje u ocelových obilních sil s nedostateènou tepelnou izolací. V podlahových skladech
se není tøeba samotøídìní obilí tolik obávat, je tu spíe monost ovlhèení svislé
stìny. Hlubí pøíèinou svislého samozáhøevu je tak jako v pøedelých pøípadech
termodifuze vlhkosti podle teplotního
spádu. Samozáhøev nevznikne nikdy ve
støedních èástech obilné masy, ponìvad nejsou tolik vystaveny teplotním výkyvùm jako vrstvy okrajové. Samozáhøev
vzniká z jednoho, nìkdy pomìrnì malého ohniska. Z toho tedy vyplývá, e je
nutno kontrolovat vechny vrstvy obilné
masy bìhem celé doby skladování.
Stádia samozáhøevu
Vzrùst teploty v obilí podléhajícímu samozáhøevu je nerovnomìrný. Tento
proces má nìkolik dalích stádií:
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a) V prvním stadiu (zaèínající samozáhøev) teplota pomalu stoupá na 24 a
o
34 C, opocení obilí a cizí pach nejsou dosud patrny, sypkost a barva obilí
jsou málo zmìnìny a pouze u nìkterých zrn vlhkého ovsa a kukuøice lze
pozorovat ztmavìní.
b) V druhém stadiu (rozvoj procesu samozáhøevu) teplota pomìrnì rychle
o
(bìhem týdne) stoupá na 34 a 38 C. Zde je ji patrné opocení zrn (stisknutím v ruce zùstane pokoka vlhká) a cizí pach napø. sladový nebo po peèeném chlebì. Mìní se ji i barva, tmavnou nahé obilky nebo pluchy u pluchatých obilovin. Není-li v tomto stádiu samozáhøev pøeruen, trvá toto
stadium 3 a 7 dní. Teplota pro rozvoj bakterií a plísní je optimální, vzrùstá
energie dýchání, take ztráty na suinì mohou dostoupit ji znaèné výe.
c) Ve tøetím stádiu (zanedbaný samozáhøev) dosahuje teplota 50 °C i více,
zrno vydává silnì zatuchlý nebo hnilobný zápach, jeho sypkost je znaènì
sníena a také barva obilek se výraznì mìní- penice a ito nabývají tmavé barvy, zrna jiných obilovin, napø. nezralá zrna ovsa, se pokrývají èernou
nebo zelenou plísní. Po dosaení 50 °C stoupá teplota ji pomaleji, byl pøekroèen optimální bod pro vývoj mikroorganismù, mnohé z nich hynou,
hlavnì plísnì a bakterie.
d) V posledním stadiu samozáhøevu dosahuje ji teplota 65 a 75 °C, zde ji
vegetují jen nìkteré druhy termofilních mikroorganismù.
Toto rozdìlení na stadia je sice relativní, dostateènì vak charakterizuje úèinky samozáhøevu na zmìnu jakosti obilí.
Zmìny jakosti samozahøátého obilí
Pøi samozáhøevu nastává znaèná ztráta na suinì následkem mikrobiálního rozkladu vysokomolekulárních látek. Vysokou teplotou se denaturují bílkoviny, zejména u penice, take ztrácejí schopnost tvoøit lepek. Ztráty narùstají
s teplotou.
První pøíznak pokození obilí je zmìna barvy. Barva je tím tmaví, èím je
zrno více pokozeno. Kromì toho rychle vzrùstá kyselost.
Samozáhøev èerstvého obilí
Èerstvé obilí je vzhledem ke své fyziologické aktivitì nejménì trvanlivé,
a proto je samozáhøevem nejvíce ohroeno. Øádovì v desítkách hodin mùe
být celá velká partie obilí znièena. Podle Kretovièe probíhaly v hromadì
vlhkého obilí tak intenzivní fyziologické procesy, e teplota zrna stoupla na
65 °C. Zvýení teploty vyvolaly autolytické pochody v obilí, zejména rozklad
krobù, a to èásteènì následkem rozvoje plísní a Bacilus mesentericus.
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Samozáhøev suchého obilí
Byly pozorovány pøípady samozáhøevu i v obilí, které mìlo správný obsah
vlhkosti (11 a 12%). Pøíèiny nebyly dlouho vysvìtleny, ponìvad nedostatek
volné vody zdánlivì vyluèoval samozáhøev.
Rozeznávají se dva druhy samozáhøevu suchého obilí:
a) u èerstvého vysueného obilí v první dobì skladování,
b) u suchého obilí dlouhodobì skladovaného.
U èerstvého obilí je pøíèinou intenzivnìjí ivotní èinnost. Vechny obilné
masy jsou i po vysuení v aktivním stavu, vyluèují pomìrnì znaèné mnoství
tepla a vlhkosti, která mùe pøi náhlém ochlazení povrchu násypu zkondenzovat.
Pøed samozáhøevem je takové zrno vdy opoceno, zpravidla u stìn
a hloubce 0,5 a 0,75 m pod povrchem. Tomuto zahøívání je nutno pøedejít
pravidelným dozorem a provìtráváním.
Sléhání obilí
Je to jev, pøi nìm se èásteènì nebo zcela ztrácí sypkost i jiné vlastnosti
obilné masy. Obilí mùe sléhat jak v komorách sila, tak i ve skladech, pøi pomìrnì malé výce násypu (2 a 4 m).
Rozeznáváme sléhání celkové a vrstevnaté, vrstevnaté pak vrchní, boèní
a spodní. Stupeò slehnutí bývá také rùzný. Nìkdy lze sypkost snadno regenerovat, jindy to ji moné není. Jako pøíèiny se uvádìjí:
a)
b)
c)
d)

tlaky vrchních vrstev,
zmrznutí vrstev vlhkého obilí,
samozáhøev obilí,
jednotlivé fyziologické procesy v obilí.

První pøíèina je fyzikální a byla pozorována hlavnì v silech. Setøesením vysoké
vrstvy obilí se silnì stlaèí spodní vrstvy, take obilí mùe èásteènì ztratit sypkost. Projeví se to zejména u èerstvého a vlhkého nebo pluchatého obilí.
Zvlátì silnì sléhá obilí pøi samozáhøevu. V krajních pøípadech se jeho
sypkost ztratí úplnì.
Nìkdy je slehnutí pøedchùdcem samozáhøevu. Je zpùsobeno èinností
mikroorganismù, produkty jejich metabolismu a poruením povrchových tkání zrna (termofilní mikroorganismy vyluèují gumovité látky, je obilí slepí).
Také rozvoj plísní a kùdcù mùe zpùsobit slehnutí obilí, nìkdy dokonce
i bez samozáhøevu. Napø. rozmnoení koroila nebo housenek zrnového mola
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zpùsobí zpravidla hnízdové nebo vrstevnaté slehnutí obilní masy. Podobnì
ztrácí sypkost naklíèené zrno.
Sléhání obilí je neádoucí jev, a musí se hned v zárodku potlaèit. V poèáteèních stadiích to nedìlá potíe. Obilí staèí pøepoutìt nebo jakkoli pøehrnovat. Zanedbá-li se vak nutná péèe, mùe být obilí úplnì znièeno.

1.2.5. Technologické vlastnosti obilovin
Obilí jako prùmyslovou surovinu hodnotíme podle jeho chování v technologickém procesu. Vyhledáváme pøitom znaky a metody, které vykazují urèité
vztahy k jakosti výrobku.
Vlastnosti obilovin nelze posuzovat podle jednotlivých ukazatelù, nýbr je
nutno uvaovat jejich vzájemné vztahy a pùsobení. Dále je zøejmé, e je nutno
oddìlenì posuzovat vlastnosti mlynáøské a pekaøské. Tyto vlastnosti mohou
být proti sobì v urèitém protikladu. Mlynáøsky jakostní penice dává vysoký
výtìek mouk o nízkém obsahu popela pøi nízké specifické spotøebì energie.
Definice obou pojmù jakosti jsou ji pomìrnì výstiné. Horí je jejich urèování. Zatímco na stanovení pekaøské hodnoty jsou vypracovány pøesné objektivní metody umoòující pøímé sledování vlastností tìst, musí se mlynáøská
jakost urèovat nepøímými metodami (stanovení obsahu popela, mìrné hmotnosti, sklovitosti, tvrdosti atd.). Neobejdeme se bez napodobení praktického
technologického zpracování, bez pokusného zámelu a pekaøského pokusu.
Na technologickou jakost mùe mít znaèný vliv zdravotní stav obilí.
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Nejdùleitìjí faktory, urèující jakost obilí a metody jejího stanovení jsou:
a) Pro trní úèely
q
q
q
q
q
q

typ, odrùda, tøída jakosti
mìrná hmotnost
hmotnost 1000 zrn
pøímìsi a neèistoty
pøítomnost kùdcù
Sedi test

b) Pro úèely vyuití zrna
A. Mlynáøská jakost:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

vyrovnanost zrna
velikost a tvar zrna
podíl obalù a endospermu
struktura obalù a tvrdost endospermu
obsah popela v zrnu a jeho podíl v obalech a endospermu
vliv vlhkosti pøi hydrotermické úpravì
oddìlitelnost obalù od endospermu
vymílatelnost endospermu
výtìnost mouky a krupic
obsah popela v mouce
pokození bílkovinno-krobového komplexu

B. Pekaøská jakost:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

obsah lepku
vlastnosti lepku
tvorba tìsta
vaznost (hydratace bílkovin, slizù, krobu aj.)
fyzikální vlastnosti tìsta
plynotvorná schopnost
aktivita amyláz a proteáz
obsah pentozanù
obsah tukù
stupeò peptizace bílkovin
obsah N látek
obsah mikroorganismù
pekaøský pokus
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Znaky charakterizující vnìjí vzhled obilí jsou: barva, pach a chu. Obsah
vlhkosti, obsah pøímìsí a neèistot a pokození kùdci. První organoleptické
posouzení není moné vylouèit, ponìvad je pomìrnì rychlé a lze jím snadno
zjistit neádoucí vlastnosti obilí.
q Barva obilí. Dává obilí charakteristické zabarvení. Její netypická zmìna
q

q

q
q

charakterizuje na první pohled nìjaké pokození.
Pach èerstvého zdravého obilí pøipomíná suchou slámu. Bìhem skladování se pùvodní pach mùe èinností bakterií zmìnit na kvasný (kyselý).
Pokud není pøíli intenzivní, lze ho odstranit vìtráním a suením, silnìjí
mizí a v peci. Kyselé pachy mohou být rùzné, napø. kyselina mléèná je
ménì nepøíjemná ne kyselina máselná.
Pachy skladitní - zatuchlý, houbovitý a plesnivý jsou dùsledkem rùzného stupnì rozvoje plísní. Zejména rod Penicilium se projevuje velmi
nepøíznivì.
Cizí pachy jsou napø. kouøový, olejový, praený, rybný. Cizí pach mùe
obilí dostat po plevelech, napø. pelynìk, heømánek, polní èesneèek apod.
Chu se rozeznává v podstatì hoøká, kyselá a sladká. Hoøká chu je zpùsobena enzymatickou oxidací tuku nebo jiným rozkladným procesem. Mùe
se vyskytnou u ovsa (obsahuje cca 6% tuku). Lze ji odstranit pøi jeho
zpracování na vloèky zahøátím. Hoøkost zpùsobují aldehydy a ketony,
které pøi vyí teplotì vytìkají. Kyselá chu je zpùsobena kvaením.
Sladká chu je znamením porostlosti a sama by nebyla na závadu, ale jsou
pokozeny i jiné sloky zrna, a to pøedevím bílkoviny. Tìsta jsou pak
roztékavá a nízká.

1.2.6. Analýza obilovin z hlediska bezpeènosti potravin a krmiv
Obiloviny, jako vstupní surovina pro výroby potravin nebo krmiv, je obecnì
charakterizovaná moným fyzikálním, chemickým, biologickým a mikrobiologickým zneèitìním:
Fyzikální nebezpeèí je charakterizováno pøítomností cizích pøedmìtù, kterými jsou zejména: organické a anorganické neèistoty (písek, prach, kaménky,
úlomky stébel, cizí semena plevelù a jiné), kovové neèistoty (ze strojù a sklízecí techniky), sklenìné støepy a úlomky materiálù z umìlých hmot.
Chemické nebezpeèí charakterizuje:
Pøítomnost reziduí pesticidù  aplikace bìhem pìstování a skladování
Pøítomnost tìkých kovù  Hg, Pb, Cd, a jiné  zpùsobené zejména imisemi
Pøítomnost mykotoxinù  aflatoxiny, ochratoxiny, DON a jiné  které vznikají
dýcháním plísní

40

Pøítomnost maziv, odpadù, nebezpeèných a dalích ropných látek  z technických zaøízení, které se pouívají pøi sklizni a transportu
Pøítomnost nebezpeèných alkaloidù, napøíklad z námele, ale i z jiných jedovatých semen
Geneticky modifikované organismy  to je aktuální pøedevím u kukuøice
a sóji, GMO u tìchto plodin je nutné deklarovat a zamezit moné køíové
kontaminaci.
Biologické nebezpeèí zpùsobuje:
Pøítomnost roztoèù  mouèný, nièivý, zhoubný, dravý
Pøítomnost hmyzu  váb obecný, rus domácí
Pøítomnost broukù  pilous èerný, pilous rýový, potemník skladitní, potemník mouèný, lesák skladitní, lesák mouèný, ètverroec obilní, kornatec
skladitní, rýojed skvrnitý a jiné.
Pøítomnost motýlù  zavíjeè mouèný, zavíjeè skladitní.
Pøítomnost hlodavcù  krysa, potkan, my domácí.
Mikrobiologické nebezpeèí charakterizuje:
Pøítomnost kvasinek  Endomycopsis fibuler, Neuspora, Trichosporum variable, Rhodotorula ultra, Serotia varcescent
Pøítomnost bakterií  Bacillus Subtilis, Bacilus Cereus, Escherichia coli, Salmonela, Staphylococcus aureus
Pøítomnost plísní  vnìjí a vnitøní mykoflora obilovin, zejména rody Fusarium,
Cladosporium, Alternarium, Penicillium, Aspergillus. Plísnì Aspergillus flavus
a Penicilium se vyskytují a tvoøí v obilí pøi sklizni. Plísnì edé Mucor, Rhizopus jsou málo kodlivé, pro svoji nepatrnou celulolytickou aktivitu a neschopností proniknout svým podhoubím do obilky. Plísnì barevné rodu Aspergillus a Penicilium pronikají do obilek a jsou nositeli neodstranitelného zatuchlého zápachu, nìkteré mohou být i toxické.
Ovládací opatøení
Zdravotní nebezpeèí ze surovin lze klasifikovat jako zvládnuté dùslednou
kontrolou pøijímaných surovin a dále dodrováním technologických postupù
dekontaminace pøi pøípravì obilí pøed mlýnským zpracováním. Poadavky na
zajitìní pro jednotlivá nebezpeèí a kroky v technologických postupech jsou
uvedeny v dalích kapitolách této publikace. Nesmí se pøijímat obilí, které obsahuje neodstranitelné pøímìsi a neèistoty. Napøíklad jde o pøítomnost ivých
kùdcù, námel, plíseò, choroby rostlin, ropné látky a dalí.
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2. Technologické postupy
Technologický postup/proces je souhrn pracovních úkonù potøebných
k tomu, aby se pøi zpracování suroviny dospìlo ke stanoveným cílùm. Jedná
se o pøemìnu vstupù na výstupy pøi pouití rùzných principù. Technologické
procesy ve mlýnech jsou svou podstatou pøevánì fyzikálnì mechanické
a jsou závislé na:
q druhu obilí (penice, ito, jeèmen, oves, kukuøice a dalí),
q kvalitì obilí (vlhkost, tvrdost, tvar, hmotnost, obsah pøímìsí a neèistot,

obsah bílkovin a minerálních látek),

q úrovni technologického vybavení výrobní jednotky (musí být dosaeno

standardní hygienické a uivatelské kvality výrobkù, pøièem postupy mohou být rùzné),
q sortimentu výrobkù a jejich kvalitì (specifické poadavky vyadují i specifické postupy),
q úèinnosti technologie v dané etapì vývoje (úèinnost se zvyuje a závisí
na generaci jejího vzniku).
Technologický postup lze vyjádøit textovým popisem nebo schématickým
znázornìním. Obì formy vyjádøení se vìtinou pouívají souèasnì a vzájemnì se doplòují. Zatímco textem lze lépe popsat principy a parametry vstupù
i výstupù, schématické znázornìní je pøehlednìjí a vystihuje lépe pøedevím
variantní vedení produktu v dopravních cestách. Technologická schémata se
vyuívají pøi ovládání výrobních linek pomocí poèítaèù nebo z øídících panelù.
Pøímo na grafickém znázornìní je moné nastavovat dopravní cesty nebo
spoutìt celé linky a samostatnì jednotlivá zaøízení.
Popis výrobního postupu je vyadován také v dokumentaci systému bezpeènosti potravin a krmiv. Na nìj navazuje analýza fyzikálních, biologických
a chemických nebezpeèí na kadém kroku postupu. Dále se stanovují ovládací opatøení, jejich cílem je eliminace nebo sníení identifikovaných nebezpeèí
na pøijatelnou úroveò.

2.1. Èlenìní technologických postupù ve mlýnech
Technologický postup zpracování obilí ve velkokapacitních skladech
zrnin a ve mlýnech se skládá z øady samostatných úsekù  provozních souborù. Jsou to:
q pøíjem, pøedèitìní a skladování obilí,
q pøíprava obilí, pøed mletím,
q mlýnské zpracování obilí,
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q míchání jednotlivých frakcí meziproduktù na hotové výrobky,
q skladování výrobkù,
q balení výrobkù (pytlování a drobné spotøebitelské balení),
q úpravy výrobkù pro speciální smìsi nebo výrobky,
q expedice výrobkù.

Tato publikace se zabývá pouze dvìma provozními soubory: - pøíjmem, pøedèitìním a skladováním obilí, a pøípravou obilí pøed mletím.
Jsou to provozní soubory postupné dekontaminace obilí od neádoucích
látek, které pøicházejí po sklizni z pole. To je podstatné pro dosaení hygienické èistoty mlýnských výrobkù vèetnì krmiv, která dnes stále více pùsobí
v konkurenèním prostøedí firem. Limity pro jednotlivé kontaminující látky jsou
uvedeny v legislativì, ale v obchodní praxi jsou èasto ve smluvních podmínkách stanoveny ukazatele pøísnìjí. Proto je pøípravì obilí pøed mletím vìnována velká pozornost. Jde o zvyování úèinnosti technologie, ale také o vyhovující provozní podmínky a stavební konstrukce.

2.2. Pøíjem, pøedèitìní a skladování obilí
Obilí se do sila dopravuje ve volnì loeném stavu. Pouze ve výjimeèných
pøípadech se mùe dopravovat v pytlích nebo ve vacích. K pøepravì se pouívají silnièní dopravní prostøedky (nákladní automobily, speciální velkokapacitní návìsy, traktorové vleky), eleznièní vagóny a nákladní lodì.
Provozní soubor je dále rozdìlen na nìkolik funkèních èástí a postupù:
a) Hmotnostní pøejímka obilí - mostní a eleznièní pøejezdové váhy, pøípadnì
dávkovací váhy v pøíjmové lince.
b) Kvalitativní pøejímka obilí - odbìr pøísluného poètu vzorkù ke kontrole
se provádí pøímo z dopravních prostøedkù v závislosti na velikosti
dodávky. Vzorky se analyzují v laboratoøi podle smluvních kvalitativních znakù.
c) Vyskladòování obilí z dopravních prostøedkù pomocí mechanických nebo
pneumatických zaøízení.
d) Pøedèitìní obilí  odstranìní prachu, hrubých neèistot a neádoucích semen plevelù.
e) Oetøení obilí suením nebo chemickou konzervací  suí se zcela výjimeènì pouze v pøípadì mokré skliznì, kdy je vlhkost pøijímaného obilí pro
skladování nepøijatelná. Chemická konzervace protiplísòovým postøikem
je povolena pouze u obilí urèeného ke krmným úèelùm.
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f) Pøepoutìní skladovaného obilí  s cílem sníení teploty nebo vlhkosti,
pøípadnì z dùvodù manipulace a míchání partií.
g) Pøeèiování skladovaného obilí  probíhá prakticky vdy pøi výdeji obilí ze
sila nebo pøi pøepoutìní, kdy je potøeba sníit teplotu a vlhkost.
h) Aktivní vìtrání skladovaného obilí  protlaèování vzduchu obilní masou
s cílem sníení vlhkosti nebo teploty.
i)

Konzervace skladovaného obilí  chlazením (ivotní projevy vech organismù se zpomalují nebo zastavují), skladováním v atmosféøe oxidu uhlièitého (v hermeticky uzavøených komorách), toxickými chemickými plyny
(pouívají se k hubení kùdcù)

Podrobnìjí popis technologie pøíjmu, pøedèitìní a skladování obilí, je uveden v dalích kapitolách této publikace.
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2.3. Pøíprava obilí pøed mlýnským zpracováním
Pøíprava obilí pøed mlýnským zpracováním zaèíná mícháním obilí na zámel
a konèí zvlhèováním a krátkodobým odleením pøed prvním mlýnským chodem. Provozní soubor je dále rozdìlen podle technologických operací:
a) Míchání obilí na zámel  úèelem je vytvoøit smìs odpovídající poadované
prùmìrné jakosti obilí, a to pøedevím ve vztahu k uivatelským vlastnostem výrobkù.
b) Hmotnostní kontrola a regulace výkonu  je základem pro výpoèet výtìnosti výrobkù a mùe být spojena s dávkováním obilí z jednotlivých bunìk
na zámel.
c) Oddìlování pøímìsí a neèistot  kadý stroj v èistírnì obilí má svou funkci.
Sítové tøídìní vyuívá rozdílù velikosti a tvaru èástic, aspiraèní kanály vyuívají rozdílné aerodynamické vlastnosti, triérové stanice tøídí podle délky zrna, optické tøídièe odstraòují barevné odchylky a odkaménkovaèe
nebo speciální tøídièe rozdìlují obilní masu podle specifické hmotnosti
èástic (vyuívají síta a vzduch).
d) Povrchové opracování obilí  závisí na druhu obilí, na stupni jeho zneèitìní a na technologii mlýnského zpracování. Rozdílné jsou technologické
poadavky i konstrukce strojù. Napøíklad u ita se poaduje hlubí oddìlení povrchových vrstev zrna vèetnì klíèku, ale u penice má být klíèek zachován a opracování je etrnìjí, aby se nenaruila soudrnost osemení
s aleuronovou vrstvou.
e) Kondicionování obilí  zvlhèování a odleování, kdy voda proniká do jádra
zrna a zpùsobuje bobtnání krobových zrn a slepení povrchových vrstev.
Z mlynáøského hlediska je cílem snadnìjí oddìlování obalù od jádra
a snadnìjí rozmìlòování jádra. Z pekaøského hlediska dochází ke zlepení uivatelských vlastností mouky pøi tvorbì tìsta a peèení.
g) Hmotnostní kontrola pøed prvním mlýnským chodem  reguluje výkon
linky a je dùleitá pro sledování hmotnostní bilance a výtìnosti výrobkù.
h) Zpracování èistírenských odpadù  jde o zuitkovatelné odpady, které je
moné dále vyuít ke krmným úèelùm. Pøi èitìní ita se dále jedná o itné
èistírenské klíèky, které jsou jedním z mlýnských výrobkù.
Podrobnìjí popis technologie pøípravy obilí pøed mlýnským zpracováním, je
uveden v dalích kapitolách této publikace. Vyí poadavky jsou na sniování
obsahu mikroorganismù. Bìná redukce jejich obsahu probíhá v pøedèistírnì
o 25% (odstranìní hlinìného prachu a hrubých neèistot), v èerné èistírnì
o 50% (obilní prach, lehká zrna, zrna plevelù a pùlky zrn), bílé èistírnì o 20% (odstranìní kontaminací ulpívajících na povrchu zrna a v rýze, odstranìní povrchových vrstev zrna) a pøi mlýnském zpracování o 5% (kontaminace v otrubách).
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Pøíprava penice pøed mletím
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2.4. Znaèení strojù a zaøízení v technologických schématech
Pøíjmový ko

Pásový dopravník

Sítový tøidiè
s aspiraèní skøíní

Nahøívaè obilí

Koreèkový
elevátor
Odkaménkovaè

Deskový
magnet
Zásobník

Spirálový tøídiè

Nakrápìcí stroj

Rotaèní
magnet
rotovník

Trier

Zamlovaè

Odíraèka
Loupaèka
Bruska

Dávkovaè
Automatická váha

Pøehazovací klapka

Uvedené znaèky nejsou závazné. V praxi mohou být odliné, ale vdy pøipomínají tvar skuteèného stroje. V této publikaci jsou uvedeny diagramy od
nìkolika výrobcù mlýnské technologie a jsou zde zøejmé rozdíly. Pøesto jim
rozumíme.
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3. Pøíjem obilovin do mlýna
Pøíjem obilovin do mlýna je jednou z dùleitých operací, protoe náklady
na nákup suroviny èiní pøiblinì 80% vekerých nákladù provozovny. Kromì
ekonomické oblasti má také význam technologický, protoe zde zaèíná dùleitý dekontaminaèní proces. V pøíjmové lince se zaèínají odstraòovat rùzné
pøimíseniny, které se do obilní masy dostaly pøi pìstování pøímo na poli, pøi
sklizni, anebo pøi dopravì. Jde o semena cizích kultur, plevelù, prachu a mikroorganismù. Vlastnímu pøíjmu obilí ve mlýnì pøedchází uzavøení hospodáøské smlouvy s dodavatelem. Mùe to být pøímo se zemìdìlci, výkupní podnik, nebo jiný právní subjekt zabývající se obchodem s obilím. Podstatné náleitosti smlouvy jsou mnoství, kvalita daná obvykle základními kvalitativními ukazateli, termíny dodávky a sankce pøi nedodrení, napøíklad v pøípadì
ukazatelù kvality srákami z ceny.
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3.1. Zpùsoby dopravy obilí do mlýna
Obiloviny se pøepravují témìø výhradnì volnì loené, výjimeènì pytlované nebo ve velkokapacitních textilních vacích. Volnì loené obiloviny se pøepravují:
q silnièními dopravními prostøedky,
q eleznièními vagóny,
q nákladními lodìmi.

3.1.1. Pøeprava silnièními dopravními prostøedky
K pøepravì se pouívají bìnými nebo speciální nákladní automobily
(sklápìcí velkokapacitní vany nebo speciální pøepravníky se spodním mechanickým vyprazdòovacím zaøízením i cisterny s pneumatickým vyprazdòováním) a traktorové vleky. Loný prostor je sklopný nazad nebo na bok. V zahranièí se ojedinìle pouívají zvedací zaøízení nebo sklopné ploiny. Loný prostor silnièních dopravních prostøedkù musí být upraven tak, aby nikde nebyly
netìsnosti, mìly by být zhotoveny z materiálu, který je nenasákavý, desinfikovatelný a netoxický. Také musí být zakrytý nepromokavou plachtou, a to pøi
jízdì s nákladem i bez nákladu, vzhledem k nutné ochranì pøed pøípadnou
vnìjí kontaminací.
Souèasné standardy pro pøepravu krmných a potravináøských surovin
pøedepisují poadavky na dopravní prostøedky a postupy pro èitìní jejich
loné plochy. Dopravní prostøedky a jejich pøísluenství musí být pøed jejich
pouitím: utìsnìné, prázdné, èisté, suché, bez zápachu a zpùsobilé zaruèit
integritu a zdravotní nezávadnost zboí. Dále upøesòují:
q kategorie nákladù podle nebezpeèí,
q zákonné poadavky, jako povinné znaèení,
q vystavení protokolu o tøech posledních nákladech a stupních provedené-

ho èitìní,

q specifikace postupù èitìní  úrovnì èitìní,
q zákaz spoleèné pøepravy se zneèisujícími látkami.

Nakládání, èitìní a dezinfekce jsou hlavními mìøítky pro pøedcházení kontaminace. Základním poadavkem pøi pøijetí objednávky je stanovení kategorie
pøedmìtného nákladu, aby mohla být objednávka k pøepravì odsouhlasena
a potvrzena, ve vztahu k pøedchozímu nákladu a monosti èitìní.
Stanoveny jsou ètyøi hlavní kategorie pøedchozích nákladù:
q
q
q
q

1.
2.
3.
4.

velmi rizikový materiál,
mikrobiologicky aktivní materiál (kontaminovaný),
fyzikálnì nebo chemicky nebezpeèný materiál,
neutrální materiály.
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Standardy stanovují èistící a desinfekèní reimy pro vechny kategorie
a návody vztahující se k poøadí nákladù a k poadovaným reimùm èitìní
a dezinfekce. Dodrování tìchto návodù je závazné pro vechny zakázky a na
dùkaz toho je povinné poøizování záznamù. Tyto záznamy jsou dále pøenáeny do databáze silnièní pøepravy. Produkty, které nepatøí do kategorie 2., 3.,
nebo 4., tedy velmi rizikové materiály, jsou zakázány ke spoleènému pøevozu,
kde jsou pøeváeny té krmiva pro zvíøata nebo suroviny pro výrobu potravin.
Mezi velmi rizikové materiály patøí napø.: zbytky po jateèném zpracování,
ivoèiné hnojivo nebo pùda s ním smíchaná, kovový rot a tøísky po obrábìní
kovu, toxické látky a jejich obaly, radioaktivní materiál, asbest, splakové
kaly, domovní odpad, sklo a drcené sklo.
Postup pro nakládku pøedepisuje:
q Pøed kadým pøevozem surovin pro výrobu potravin nebo krmiv pro zvíøata, se musí vizuálnì zkontrolovat, e nákladní prostory jsou èisté, co znamená, e jsou zcela èisté, zbaveny zbytkù a zápachu pøedchozího nákladu, a e jsou suché.
q Náklady spadající do kategorie 1. jsou zakázané pro pøepravu nákladními
vozidly, která pøepravují potraviny nebo krmiva. Pøepravce musí být schopen dokázat, e pøedtím nepøeváel zakázané produkty z kategorie 1.
Toto èiní pøedloením záznamu o 3 pøedchozích nákladech a úrovnì èitìní loné plochy vozu.
q Po pøepravì produktù kategorie 2. by mìlo být vdy provedeno èitìní
a desinfekce pøed prvním nákladem potravin nebo krmiv.
q Po pøepravì nákladu kategorie 3. by mìlo následovat mokré èitìní
pøed první pøepravou krmiv.
q Po pøepravì zakázaného nákladu nesmí být delí dobu pøeváeny potraviny nebo krmiva. Pouze po povolení nezávislým inspektorem, respektive
po vydání protokolu o schválení vozidla pro pøepravu potravin nebo krmiv.
V pøípadì, e by se z jakýchkoliv dùvodù musely pøepravovat materiály
z kategorie 1., je nutné provést nejvyí stupeò èitìní D a ovìøit jeho
úèinnost zda vyhovuje pro monost pøepravy krmiv  kontrola obsahuje
vizuální prohlídku a smyslové posouzení èistoty, stìr a jeho hodnocení
nebo ATP test. Teprve po posouzení shody je pøepravní prostøedek
uvolnìn pro dalí pøepravu potravin a krmiv.
q Cisterny pro pøepravu potravin nebo krmiv je nutné vymývat nejménì jednou za 1/2 roku pokud nemùe být prokázáno e tam nejsou pøítomny
ádné zbytky.
Ètyøi hlavní reimy a postupy pro èitìní a desinfekci jsou stanoveny na
základech analýzy rizik nákladních kategorií produktù. Pokud je loná plocha
nedostateènì vyèitìná, mìlo by se èitìní opakovat. Jsou to:
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q A. suché èitìní  pro suché neutrální materiály (vymetáním a vysáváním),
q B. èitìní vodou - po pøepravì vlhké èi lepkavé látky nebo nebezpeèné

chemikálie (vysokotlaký èistiè s plochou rozstøikovací hlavicí o minimálním tlaku 25 barù a více, pokud je nutno odstranit chemikálie, pouívá se
horká voda minimálnì 60 °C),
q C. èitìní vodou a èistièi - náklad obsahující bílkoviny nebo mastnotu (odmaovací prostøedek + tlaková voda minimálnì 25 barù a 60 °C, v pøípadì
èitìní cisterny se nesmí pouívat pìnové èistièe, je proto lepí pouít
vysokou teplotu, ve výjimeèném pøípadì, jako napø. odstranìní vápenaté
látky, je upøednostòováno èitìní pomocí kyseliny),
q D. desinfikovat okamitì èi po jednom z pøedchozích èistících reimù
(A,B,C) - náklady mikrobiologicky nepøijatelné (tlaková voda min 25 bar
a teplotì minimálnì 60 °C - 80 °C + desinfekce /doporuèují se schválené
potravináøským prùmyslem/ musí pùsobit nejménì 5 minut, potravináøský
prùmysl pøedepisuje výplachy vodou po desinfikování, aby se vyhnulo
riziku reziduí).
Po èitìní nákladu obsahujícího ivoèinou bílkovinu by mìla být provedena
kontrola èástí zbytkù ivoèiného pùvodu v krmivech metodou mikroskopického vyetøení stanovený smìrnicí 98/88/EG. Dalí kontroly budou provedeny k ohodnocení úèinnosti vyuitých èistících a/ nebo dezinfikaèních metod.
K ohodnocení èitìní je mono vyuít ATP mìøení (ATP-adenosin trifosfát).
Adenosin je pøítomen ve vech ivoèiných a rostlinných buòkách a mùe
být tudí vyuit jako indikátor biologické kontaminace zbylé na povrchu.
Samotné ATP mìøení je velice jednoduché a mùe poskytnout výsledky
bìhem nìkolika minut. Pouití ATP není uiteèné ve vìtinì pøípadù pøepravy
chemikálií. Aby se ovìøila efektivnost jednotlivých dezinfekèních technik,
mohou být pouity známky agaru, který mùe urèit mnoství pøeívajících
mikroorganismù. Tato technika trvá den, aby se dosáhlo výsledku, co
znamená, e dalí nutné úpravy dezinfekèních postupù mohou být provedeny
a poté. Tato metoda zajiuje výsledek a za 1 den, take vechny zmìny
ve zpùsobech dezinfekce lze provádìt a poté. Pokroèilejí metody lze vyuít
ke kontrole zbytkù chemikálií a pesticidù, a to tøeba takové jako je HPLC
a hromadná spektrometrie-Mass Spektrometry (MS).
q E. k tomuto reimu se pøistupuje za úèelem opìtovného schválení

loného prostoru, který obsahoval rizikové produkty (kategorie LR1)
v posledních tøech pøedchozích nákladech (úroveò èitìní B, C nebo D,
kontrola nákladových prostor nezávislou kontrolní spoleèností nebo
kvalifikovanou osobou a vydání osvìdèení/certifikátu, které potvrzují,
e nákladový prostor je vhodný pro pøepravu produktù zamýlených pro
lidskou nebo ivoèinou spotøebu).
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Ve vech pøípadech pouívané èistící a desinfekèní prostøedky musí být
pouívány podle doporuèení s technickými údaji na návodu, který je dodán
výrobcem. Provozovatel musí rovnì zajistit zdravotní nezávadnost pouité
vody, vhodné a schválené pro styk s potravinou
Záznamy o provedeném èitìní musí být uchovány ve vhodném poètu
a musí obsahovat minimálnì oznaèení dopravního prostøedku, datum a místo
èitìní, povaha (druh) dopravy opravòující pouitý reim èitìní a detailní
informace o provedeném èitìní.

3.1.2. Pøeprava eleznièními vagony
Pro pøepravu volnì loených obilovin urèených pro výrobu potravin nebo
krmiv, se vyuívají kryté eleznièní vagony a také speciální kryté vagony pro
pøepravu sypkých materiálù. Vyprazdòují se pomocí mechanických nebo
pneumatických zaøízení (mechanická lopata, nekový vykladaè, sací systém).
Speciální vagóny se vyprazdòují samospádem. Pøednost je dávána speciálním vagonùm a dokonce se uplatòují standardy (podobné jako pùvodní ÈSN)
vyadující vyèlenìní tìchto vagónù pro pouívání pouze pro obiloviny
a potraviny. Tyto vagóny musí být také takto oznaèené.
Pro eleznièní pøepravu platí, e vagón mùe být nakládán pouze poté,
co je podroben nezávislé inspekci nákladového prostoru (LCI). Inspekèní
(kontrolní) orgán by mìl být akreditovaný v souladu s normou EN 45004
a specializovaný na ivoèiná krmiva èi zrniny nebo volnì loené / tekuté
zemìdìlské substráty.
Inspektor nakládky  je pracovní pozice vyadující speciální výcvik a zkuenosti, znalosti a odborné vìdomosti, které mu dovolují provádìt inspekci
pøepravních prostor pøed nakládkou.
Pracovník, který zadává objednávku k pøepravì, musí s ohledem na LCI zajistit pøíkaz k inspekci nákladního prostoru, který má obsahovat:
místo provedení LCI
informaci, e jde o dodávku surovin pro výrobu potravin a krmiv
popis zboí a mnoství
druh, pojmenování a èíslo dopravního prostøedku
typ dopravního prostøedku (agri-only nebo obecná pøeprava)
poèet, èíslo, popis nakládacího prostoru urèeného pro zásilku
pokud to pøichází v úvahu: dílèí zásilka, oddìlené uloení, 3 pøedchozí
zásilky
q zpráva o zjitìní LCI má být pøedána pøíkazci neprodlenì po jejím poøízení
q místo a den provedení LCI
q kontaktní adresy.
q
q
q
q
q
q
q
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Vlastní LCI kontrola obsahuje:
q vizuální pøezkoumání stavu nákladních prostor, zda jsou vhodné pro

nakládku a pøepravu daného zboí

q posouzení vhodnosti prostoru pro nakládku a pøepravu z hlediska e musí

být: èisté, prázdné, suché, bez zápachu, bez zbytkù pøedchozích nákladù,
bez kùdcù, uzavíratelné a nepokozené, poskytovat dostateènou ochranu proti pùsobení jiného pøepravovaného zboí, pøikrytý náklad bìhem
nakládky a pøepravy
q záznamy o zjitìní  výsledku inspekce
q pøedloení zprávy pøíkazci.
Zpráva o zjitìní pøi LCI obsahuje:
oznaèení . zpráva o inspekci nákladového prostoru
identifikace dopravního prostøedku
místo k provedení LCI
popis partie zboí
jméno pøíkazce
potvrzení obsahu pøíkazu k provedení inspekce s termínem inspekce
potvrzení o provedení inspekce
zjitìní  výsledek inspekce
dalí souvislosti a skuteènosti  ve druhém èi dalím pøístavu  stav zboí,
ovìøení zpùsobu uloení
q prohláení o akceptaci èi neakceptaci
q datum a èas realizace LCI (zaèátek a konec)
q
q
q
q
q
q
q
q
q

3.1.3. Pøeprava lodní
Jde o nejlevnìjí zpùsob dopravy. Pouívají se lodì s odklopnou støechou
a obilí je v nich ve volnì loeném stavu. Plnìní a vyprazdòování se provádí
pomocí mechanických nebo pneumatických zaøízení.
Také pøed naloením lodì je nezbytné provést kontrolu èistoty loného
prostoru. Také v tomto pøípadì je vyadována kontrola nezávislým LCI
inspektorem. Postup a dokumentace je stejná, jak je uvedeno viz výe u eleznièní pøepravy.

3.2. Kvantitativní a kvalitativní pøíjmová kontrola
Vlastní pøíjem obilí se dìlí do pìti èástí:
1) kvantitativní
2) kvalitativní
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3) vlastní pøíjmová linka
4) uskladnìní
5) mísení obilí na zámel
Kvantitativní pøíjem
Je to v podstatì kontrola hmotnosti. Provádí se váením.
Váhy se dìlí do dvou skupin:
q vybraná provozní mìøidla - jsou cejchována a mohou proto slouit pro

obchodní styk

q provozní mìøidla - slouí uvnitø provozu ke kontrole technologického

procesu, mají pouze informaèní charakter a cejchována být nemusí

Vybraná provozní mìøidla musí mít schválení úøadu pro normalizaci a mìøení,
e mohou být cejchována, vlastní ovìøení (cejch) provádí organizace, která
má k tomu potøebné vybavení a oprávnìní (certifikát). Podle zpùsobu dopravy
a váení dìlíme váhy na:
a) kolejové váhy- slouí k váení eleznièních vagónù
b) mostní váhy - jde o starí typ vah pro váení silnièních pøepravníkù. Snímá
se hmotnost vozidla vahadlovým mechanismem. Ve váním domku, jen
musí být souèástí váhy, se potom pomocí vyváení vahadla zjistí
hmotnost pøepravníku. Tato hmotnost se vyrazí na vání lístek. Zváením
plného pøepravníku (brutto) a prázdného pøepravníku (tara) a jejich rozdílem se vypoète hmotnost nákladu (netto). Nevýhodou tìchto vah jsou
znaèné investièní náklady na stavební èást. Musí být do zemì zabudována izolovaná elezobetonová vana a pøísluný vání domek.
c) nájezdové váhy tenzometrické- moderní typ vah. Slouí k váení silnièních
pøepravníkù. Hmotnost vozidla je snímána tenzometry a pøevádìna pøímo
na velièinu elektrickou- napìtí. Nevyadují vání domek, protoe elektrické napìtí lze pøenáet na vìtí vzdálenost a propojit pøímo do poèítaèe.
Údaj o hmotnosti se pak objeví pøímo jako èíslo na monitoru nebo na samostatném displayi. Hmotnost nákladu se, tak jako u vah mostních, zjistí
výpoètem rozdílu hmotností plného a prázdného pøepravníku. Výhodou,
oproti mostním vahám jsou mení stavební náklady. Staèí rovný zpevnìný
pozemek, na který se váhy umístí, odpadá nutnost stavby váního domku.
Jak mostní, tak i nájezdové váhy, musí zabezpeèit váení celého pøepravníku, proto se doporuèuje délka mostovky minimálnì 16m a váivost min.
50 tun.
d) automatické sklopné váhy- slouí k váení sypkých materiálù jako je i obilí.
Zaøazují se do pøíjmových linek. Pomocí poèítadla se registruje poèet
výklopù.
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Vyrábí se o hmotnosti náplnì 10, 50, 100, 200, 500 a 1000 kg. Velikost se volí
podle výkonu pøíjmové linky. Pracují periodicky - proto se pøed a za váhu
umísují vyrovnávací zásobníky, aby tok obilí v lince byl rovnomìrný. Výhodou
tìchto vah jsou pomìrnì malé náklady na jejich poøízení a montá. Nevýhoda
spoèívá v pomìrnì obtíném zpùsobu uplatnìní reklamace na hmotnost
nákladu, protoe se obilí ji nachází u odbìratele, tzv. za rampou.
Kvalitativní pøíjem
Skládá se z odbìru vzorku a jeho rozboru v laboratoøi.
Je dùleité, aby laboratoø obdrela skuteènì reprezentativní vzorek, který
nebyl pokozen nebo zmìnìn bìhem dopravy a skladování. Doporuèený
zpùsob vzorkování a pøípravy laboratorního vzorku je uveden v ÈSN ISO 950.
Lze pouít i ÈSN 46 1011, èást 1. Obilí se pøi nakládce, dopravì i vykládce
dokáe samotøídit, proto se vzorky odebírají z rùzných míst na pøepravníku
(achovnicovitì) a jetì z rùzných vrstev, minimálnì zvrchu, prostøedku a zespodu vrstvy obilí.
Vzorky obilí lze odebírat
1) Ruènì pomocí vzorkovaèe obilí. Jde v podstatì o zasunutí pièaté trubky
do vrstvy obilí. Trubka má po celé délce podélné otvory. Obsluha po zasunutí a na dno otvory otevøe otoèením, zrno z rùzných vrstev napadá
dovnitø vzorkovaèe, otvory se uzavøou otoèením do pùvodní uzavøené
polohy a vzorkovaè se vytáhne. Odebraný vzorek se vysype do nádoby
otoèením celého vzorkovaèe a celý cyklus se opakuje na
jiném místì. Vzorkuje se celá plocha, tedy ze stran i prostøedku pøepravníku. Takto máme zabezpeèeno správné odebrání
vzoru. Minimálnì se doporuèuje pìt vpichù. Výhodou je jednoduchost a zanedbatelné finanèní náklady na poøízení vzorkovaèe. Nevýhodou je pracnost a urèité bezpeènostní riziko
obsluhy, spoèívající v pohybu pracovníka v obilí. V nìkterých
pøípadech napø. pøi vzorkování obilí ve vagónech je to jediný
zpùsob odebrání vzorku.
2) Pomocí pneumaticko - mechanického vzorkovaèe rùzných
typù. Jednotyèové a vícetyèové, nejèastìji s pìti tyèovými
sondami. Dají se pouít pouze u pøepravníkù, kde je volný pøístup zvrchu. Obsluha odstraní plachtu a najede pod vzorkovaè. Vícetyèový se spustí a jak projídí obilím, pneumaticky
odebírá vzorek ze vech vrstev a ke dnu korby pøepravníku.
Tento vzorek obilí je dopravován pneumaticky do nádoby
v laboratoøi. U jednotyèového vzorkovaèe obsluha ruènì dálkovým ovladaèem pomocí joisticku umoòuje spoutìt
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i nìkolik pohybù sondu achovnicovitì na rùzná místa vzorkované dodávky, tak jako u ruèního odbìru. Vzorky jsou zde rovnì odebírány
pneumaticky ze vech vrstev a dopraveny do nádoby v laboratoøi. Ruèní
ovládání míst vpichù mùe být i naprogramováno a ovládáno pomocí
poèítaèe. Výhodou je snadnost, pohodlnost a bezpeènost odbìru vzorkù.
Nevýhoda spoèívá ve vyích nákladech na poøízení a montá vzorkovaèe
a nemonosti pouití u pøepravy s neodnímatelným zakrytováním (napø.
eleznièní vagon).

Dìlení vzorkù. Odebraného vzorku je vìtí mnoství, ne se pouije k vlastnímu rozboru, proto se musí provést dìlení vzorku. A to dvìma zpùsoby.
1) Ruèní dìlení tzv. metoda kvartaèní. Odebraný vzorek se rozprostøe na
rovnou plochu a upraví do tvaru ètverce. Napøíè z rohu do rohu se rozdìlí
na ètyøi stejnì velké èásti.
Dvì protilehlé se odstraní a
zbylé promísí a opìt upraví
do tvaru ètverce. Toto celé
se opakuje tak dlouho, a
získáme potøebné mnoství vzorku k vlastnímu
rozboru. Po kadém dìlení získáme vdy polovièní
mnoství vzorku.
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2) Pomocí dìlièe vzorkù. Je to zaøízení, je
umoní rozdìlit vzorek obilí na dvì èásti
pouhým pøesypáním vzoru do dvou nádobek. Jedna se odstraní a druhou lze opìt
pøesypat. Kadým pøesypem se získá polovièní mnoství sypaného vzorku. Dìlení se
takto provádí tolikrát, a získáme potøebné
mnoství vzoru.
Jestlie jsme dìlením ji získali potøebné
mnoství vzorku, provedeme vlastní rozbor.
Stanovíme ty ukazatele, které jsou uvedeny
na dodacím listu a korespondují s uzavøenou
hospodáøskou smlouvou. Obilí se zvýeným
mnostvím plísní (zatuchlé) se nesmí do mlýna
pøíjmat. Je výhodné mít nasmlouvány ty ukazatele kvality, u nich je propracována pøesná metodika stanovení, takové normy jsou oznaèeny kromì èísla ÈSN i mezinárodním èíslem ISO. To umoòuje
dosaení stejných výsledkù stanovení v rámci zení pouívajících ISO normy
(napø. EU). Bìnì se za ukazatele kvality povaují:
a) stanovení obsahu pøímìsí a neèistot
b) stanovení kùdcù
c) stanovení vlhkosti
d) stanovení objemové hmotnosti
e) stanovení èísla poklesu
f) stanovení N látek
g) stanovení mokrého lepku (jen u penice)
h) stanovení sedimentaèní hodnoty
Lze stanovovat i jiné hodnoty, na kterých se s dodavatelem obilí dohodneme
a je mají zásadní vliv na kvalitu vyrábìných mouk. Mohou to být napø.
reologické vlastnosti stanovované na amylografu, extenzografu, alveografu,
farinografu apod. K tìmto stanovením z obilí musí mít laboratoø mlýna krom
uvedených pøístrojù i pøísluný laboratorní mlýnek na výrobu mouky. Viz.
Pøíhoda, Hruková Mlynáøská technologie svazek 1. Hodnocení kvality.
V pøípadì, e kvalitativní ukazatele nevyhovují nasmlouvaným podmínkám dodávky, provede se pozastávka a dále øeí podle obchodního zákona.
Pro stanovení pøímìsí a neèistot v penici obecné podle ÈSN 46 1011-6
se pouívají kalibrovaná síta s podlouhlými zakulacenými otvory o velikostech 3,5 mm x 200 mm, 1,0 mm x 200 mm a 2,0 mm x 200 mm. Vzorky se
prosévají na prosévacím pøístroji zrnin, jeho pracovní deska má vychýlení
70 mm s frekvencí 60 kmitù za 30 vteøin.
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Kategorie pøímìsí a neèistot pro potravináøskou penici podle normy
ÈSN 46 1100-2:
Pøímìsi: Do této kategorie patøí:
q zlomky zrn definovaná jako zrna mechanicky pokozená, zrna s obnae-

ným endospermem a zrna bez klíèku

q zrnové pøímìsi - patøí sem scvrklá zrna (propad sítem 2x200 mm), zrna

jiných obilovin, zrna pokozená kùdci, zrna se zmìnìnou barvou klíèku
a tepelnì pokozená zrna, zrna pokozená mrazem a zelená zrna
q porostlá zrna mají okem viditelný koøínek nebo plumulu, nebo jsou u nich
charakteristické známky rùstu.

Zlomky zrn
Zrna poraná pilousem

Scvrklá zrna
Zrna se zmìnìnou barvou klíèku (hnìdì
a èervenohnìdì zbarvený, do obsahu 8%
se nezahrnují do pøímìsí)

Zrna jiných obilovin

Zrna porostlá

Neèistoty: Do této kategorie patøí:
q cizí semena - kodlivé neèistoty definované ÈSN 46 1100-1 a semena

vech kulturních a planì rostoucích rostlin mimo zrna jiných obilovin
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q pokozená zrna - napadená hnilobou, pokozená bakteriálními choroba-

mi, zrna bez endospermu, tepelnì pokozená zrna, která kromì zmìnìné
barvy obalù mají na øezu zmìnìnou barvu endospermu, a zrna pokozená
plodomorkou více ne na polovinì zrna
q námel sklerocium houby palièkovice nachové, obsahující námelové alkaloidy
q cizí látky jsou definované jako materiál zachycený sítem s otvory irokými
3,5 mm vyjma zrna obilovin, vekerý propad sítem s otvory 1,0 mm a v podílu na sítì 1,0 mm anorganické a organické neèistoty, které nepatøí do
jiných kategorií (plevy, èásti stébel, kamínky, mrtví kùdci apod.).

kodlivé neèistoty  snì zakrslá
(Tilletia controversa)

kodlivé neèistoty  semena svízele

Ostatní semena

Námel

Pokozená zrna
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Tepelnì pokozená zrna (nahoøe pro
srovnání zrna tepelnì nepokozená)

Cizí látky z podílu na sítì 1,0 mm

3.3. Vlastní pøíjmová linka
Má v podstatì dvì funkce:
q slouí k pøemístìní obilí z dopravního prostøedku do sila mlýna
q provádí èásteènou dekontaminaci pøíjmaného obilí

Vlastní pøíjmová linka obilí se skládá:
q pøíjmový ko - jeho velikost by mìla být pøizpùsobena velikosti pøíjímané

dodávky (nákladu), aby se celý náklad pøepravníku mohl naráz vyprázdnit
do koe a nedocházelo tím ke zbyteèným prostojùm pøi vykládce. Ko je
opatøen kovovým rotem nejen k zachycení velmi hrubých neèistot, ale také
z dùvodù bezpeènostních. Koe mohou být nadzemní, èásteènì zaputìné nebo pøejezdové. Konstrukce se volí podle pøíjmové kapacity. Z hlediska bezpeènosti potravin a krmiv je vyadováno zakrytí pøíjmových koù.
Vhodné je umístìní do zastøeeného pøíjmového objektu, který je uzavøen
vraty. Dále je vyadováno aspirování koe. Obvyklé je horní odsávání
uvolnìného prachu nad koem v kombinaci se spodním odsáváním vpádu
navazujícího dopravníku.
q Dopravní zaøízení na obilí.
Pro vodorovnou a ikmou
dopravu to jsou redlery, nekové, nebo pásové dopravníky. Pro svislou dopravu
slouí koreèkové elevátory.
Pro dopravu vodorovnou
i svislou mùe být pouita
doprava pneumatická nebo
mechanická.
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q Strojní zaøízení na èásteèné

odstranìní rùzných pøimísenin. Nejèastìjími pøimíseninami jsou kovové neèistoty,
písek, stébla slámy, vøetena
klasù, provázky, papírky, prachové èástice, mikroorganismy apod. Obilní masa obsahuje i semena cizích kultur
a plevelù, ale strojní zøízení
pøíjmové linky sila je vìtinou
neodstraní. Jsou odstraòovány a v dalích technologických operacích pøi pøípravì obilí k mletí. Stroje pøíjmové linky mají vìtinou vyí
výkon (60 - 80t/h) na úkor
technologické úèinnosti. Výkon je volen tak, aby nedocházelo k prostojùm pøepravníkù pøi jejich
vykládce. Pouívají se magnety, sítové tøídièe, nebo starí typy strojního
zaøízení, jako jsou vzduchové a válcové tøídièe (skalperátory)

Pøíjem / Skladování
základní diagram

váha
bubnové síto
magnet
sítový tøídiè
separator
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q Obecnì platí, e nelze pøijímat surovinu, která je kontaminována ivými

kùdci. Nebezpeèí spoèívá pøedevím v tom, e kùdci mohou zùstávat
v dopravních cestách, v aspiraèních systémech i v zásobnících. Pøesto
jsou nìkterá sila vybavena separaèními buòkami, ve kterých je mono
provádìt zásah na likvidaci kùdcù, napøíklad plynováním. Tento zásah
mùe být také pouze preventivní, aby byla jistota, e v produktu nejsou iví kùdci. Zásahy proti kùdcùm, které se pøi skladování identifikují, se
mohou provádìt také dávkováním tablet obsahujících látky pro hubení
kùdcù do produktu, nebo tzv. postøik konzervaèním prostøedkem. Ve
vech pøípadech takových zásahù
je vak nutno sledovat ochranné
lhùty z hlediska monosti pouití
produktu k výrobì potravin nebo
krmiv. O zásazích se musí vést
pøesné záznamy o pouitých prostøedcích, o jejich koncentraci a logicky rovnì o termínu aplikace.

Plynování

1 vpád produktu
2 plynotìsná uzavírací klapka
3 aspirace
4 vracení plynu
5 vstup èerstvého vzduchu
6 ventilátor
7 výpad produktu
8 plynová bomba
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Funkce a popis jednotlivých zaøízení
3.3.1. Magnety
Kovové neèistoty se do obilí dostávají zcela náhodnì. Jde nejèastìji o uvolnìné spojovací èásti strojù (rouby, matièky, podloky, høebíky). Obilí také
obruuje pøi pohybu povrch kovù, take se zde vyskytuje i kovový prach. Tyto
vechny èástice je nutno odstranit, zvlátì pøed vysokoobrátkovými stroji. Hrozí zde vlivem tøení zvýení teploty a následnì poár, výbuch, nebo mùe
dojít k pokození strojù. Jsou zaøazovány do proudu
obilí tak, aby vechny èástice proly úèinným magnetickým polem. To znamená, e vrstva obilí se musí
pohybovat v tìsné blízkosti magnetického pole, kovová èástice je pak zachycena a pevnì pøidrena,
protoe se proud obilí snaí jakoby èástici strhnout.
Magnety dìlíme podle vznikajícího magnetického
pole na elektromagnety a permanentní (stálé) magnety. Elektromagnety mají silnìjí magnetické pole,
ale vyadují stálý pøíkon stejnosmìrného elektrického proudu (cca 110 V). Dále podle konstrukce na
magnety nepohyblivé a rotaèní. Nepohyblivé magnety deskové mají vpádový nástavek, jen rozprostøe proud obilí na desku do tenké vrstvy, aby vechny èásti obilní masy proly úèinným magnetickým
polem. Kovové neèistoty jsou zachyceny a pøidreny, ne jsou ruènì obsluhou odstranìny.
Magnety ve spádovém potrubí - jsou napojeny na
svislé potrubí. Obilí magnet obtéká. Jeho èitìní
se provádí tak, e se otevøou dvíøka, na kterých je
pøipevnìn magnet, ten se tím dostane mimo trubku,
a lze mechanicky, do nádoby pøichycené kovové
neèistoty odstranit.
Magnety rotaèní. Je to válec vyrobený z antimagnetického materiálu (mosaz). Uvnitø je umístìn podél
polovièky jeho vnitøní stìny magnet. Válec se otáèí
ve smìru toku obilí, magnet uvnitø stojí. Kovová
neèistota je zachycena na povrch rotujícího válce,
který ji vynese mimo tok obilí, a jakmile se dostane
mimo magnetické pole magnetu, dopadne do sbìrné nádoby. Povrch válce je stírán stírátkem, aby
odpadly vechny neèistoty.
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3.3.2. Sítový tøídiè
Odstraòuje z obilní masy neèistoty podle velikosti - pøedevím tlouky a íøky
- a podle aerodynamických vlastností. Skládá se z vpádového nástavce, jen
má za úkol rozvrstvit obilí na celou íøi síta. Obilí pak pøechází po prvním
ikmém sítu s podélnými otvory, kde pracovním rozmìrem je íøka otvoru
4,5 a 5 mm. Délka 20 a 25 mm. Obilí propadne, pøepadem jsou hrubé neèistoty, je se jetì na dalím sítu s kruhovými otvory o prùmìru 10 a 12 mm
roztøídí na výskok a hrubé neèistoty. Obilí, které propadlo na spodní síto, se
dále tøídí. Toto spodní síto má rovnì podélné otvory o pracovní íøce otvoru
1.25 a 2 mm. Délka otvoru je 20 a 25 mm a není pracovním rozmìrem. Obilí
zde pøepadne. Propad tohoto síta jsou drobné neèistoty (písek) a úzká nevyzrálá zrna. Obilí se pohybuje po sklonìných sítech vibraèním pohybem sít
od vpádu k výpadu. Síta jsou èitìna, a to oklepávacími segmenty pod sítem.
Pøi výpadu je jetì obilí provìtráváno protiproudním vzduchem, a oddìlují
se tak neèistoty podle aerodynamických vlastností. Jde o pluchy, prachové
èástice a mikroorganismy. Regulace rychlosti proudu vzduchu se provádí
ruènì otvíráním a uzavíráním krtící klapky. Uvedené rozmìry sít platí
pro penici a ito, u jiných obilovin se rozmìry otvorù v sítech lií. Síta jsou
výmìnná. U tohoto stroje dochází k dekontaminaènímu procesu mikroorganismù. Jde pøedevím o plísnì a jejich spory. Nìkteré druhy plísní jsou hygienicky závadné, nebo dokonce patogenní a toxikogenní. Pokozují ivotnì
dùleité orgány èlovìka a jsou èasto i karcinogenní. Ihned po sklizni lze obilí
oetøovat chemicky, aby se zabránilo jejich dalímu rùstu a mnoení. Obilí se
zvýeným mnostvím plísní se nesmí do mlýna pøíjímat.

Sítový tøídiè

Aspiraèní skøíò

A - vpád
B - produkt (obilí)
C - hrubé neèistoty
D - drobné neèistoty (písek)
a úzká nevyzrálá zrna
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V posklizòových linkách a ve velkokapacitních silech se obvykle pøed
sítový tøídiè zaøazuje bubnovvý tøídiè, který slouí k odstraòování hrubých
neèistot. Tím nedochází k ucpávání ve vpádu sítového tøídièe. Na obrázku je
pøíklad moné konstrukce tohoto stroje.

MKZM Bubnové síto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sítový tøídiè PST 100, 102, 120
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vpád
obilí
hrubé pøímìsi
pøipojení aspirace
vpádový skluz
síto na stranì vpádu
síto na stranì výpadu
kartáè

3.3.3. Pøedèistírenský aspiratér
Jde o starí typ stroje, pracuje na stejném principu jako sítový tøidiè, jen má tøi
síta nad sebou a jetì navíc i expanzní komoru, kde dochází k oddìlování lehkých neèistot a provìtrávání obilí je provádìno u vpádu i výpadu ze stroje.
Podstatné rozdíly spoèívají v konstrukci stroje hlavnì v pohonu a èitìní sít.

3.3.4. Aspiraèní skøínì a kanály
Konstrukce aspiraèních skøíní a kanálù patøí mezi hlavní inovaèní smìry
v technologii èitìní obilovin. Slouí pøedevím k odstraòování prachu
a lehkých neèistot z obilní masy. Vzhledem k tomu, e právì prach a lehké
neèistoty jsou nositelem mikrobiologického zneèitìní s dùsledky vzniku
nebezpeèných toxinù zejména dýcháním plísní, je snahou odstranit je jetì
pøed uloením obilí do sil. Aspiraèní skøínì se umísují jetì pøed èitìním
na sítech a dále po kadém èistírenském stroji. Je to z dùvodu neustálého
obruování obilních povrchu zrn dopravních cestách a technologii.

Pøedèistírenský stroj Vega

Aspiraèní skøíò VEGY
Dùleité jsou monosti regulace výkonu i intenzity odsávání regulací otáèek
ventilátoru pomocí frekvenèního mìnièe.
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Nové konstrukce
aspiraèních kanálù se
snaí dosáhnout zvíøení zrna, nikoliv pouze
odsávání z proudu obilí. Jako pøíklad uvádíme aspiraèní skøíò
vyuívanou na vpádu
èistírenského vysévaèe VEGA od firmy
Bühler a také pøedèistírenské stroje TAS a
øez bìnou aspiraèní
skøíní s vlastním ventilátorem. Vlastní ventilátor vytváøí rovnomìrné podmínky tlaku
a rychlosti vzduchu.
Teorie je vysvìtlena
v kapitole 5.4.2. Èitìní obilí podle aerodynamických vlastností.
V obilní mase se objevují plísnì rodù Penicillium, Aspergillus
(vyskytující se pøedevím ve skladech díky
nedostateènému èitìní) a Fusarium (pøímo z porostù na poli
vlivem nevhodných
povìtrnostních podmínek a infekci v pùdì). Vzniklé mykotoxiny jsou nebezpeèné pro zdraví èlovìka
i zvíøat. Jsou to jaterní
jedy a pozitivní karcinogeny. Blíe popsáno v kapitole 6.7. Rostlinné neèistoty.

Pøedèistírenský
stroj TAS a jeho
funkèní schema
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Èistièka PVT 1020

Sítový tøidiè Farm Plus 10 E
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3.3.5. Uskladnìní obilí ve mlýnech
Pøedèitìné obilí se dopraví do zásobníkù. Zásadou je naskladòovat do jednoho zásobníku stejný druh a kvalitu. Takto uskladnìné obilí se pak mísí na
zámel. Dalí zásadou mùe být skladování obilí podle odrùd, resp. skupin
odrùd, které jsou svou genetikou vhodné pro rùzná vyuití.
Ve mlýnech jde o krátkodobé uskladnìní obilí, aby si mlýn vytvoøil urèitou
zásobu, pøiblinì na 15 a 20 pracovních dní. (Doporuèeno 100 provozních
dní). Tato zásoba je vhodná a dostateèná z technologického hlediska pro
mísení obilí na zámel. Podle toho, kolik zásobníkù je v sile, mùe mlýn skladovat obilí podle rùzných kritérií kvality. Do jednoho zásobníku se uskladòuje
stejný druh obilí a stejná kvalita. O uskladnìném obilí se vede jednoduchý
pøehledný záznam o druhu, kvalitì a mnoství. Kritéria kvality si volíme podle
poadované kvality vyrábìných mouk. Takto pøijaté a uskladnìné obilí pak
slouí k odbornému mísení obilí na zámel.

3.3.6. Mísení obilí na zámel
Stabilizace technologických vlastností obilí se dosáhne mísením partií s rozdílnými vlastnostmi v jednu, tzv. partii obilí na zámel. Ukazatele kvality takové
smìsi si pøedem sám technolog
mlýna zvolí podle kvality mouk,
které má vyrábìt. Úkolem technologa je vybrat partie obilí
s vhodnými vlastnostmi k mísení
a urèit pomìr, ve kterém se mají
mísit. Tímto zpùsobem lze hospodárnì vyuít kvalitní obilí
s normálním, nebo i ménì kvalitním na výrobu standardní mouky. Mísením obilí se zvyuje nejen stabilita technologických
vlastností obilí, ale i mouky. To
je dùleité pro pekaøskou velkovýrobu, která je zaloena na
kontinuální výrobì tìst a vyaduje stálou jakost mouky.
Urèení vzájemného pomìru jednotlivých partií lze provést dvìma zpùsoby:
Výpoètem a pomocí speciálních
nomogramù.
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Výpoètem, jedná-li se o lineární závislost daného ukazatele, protoe se
pouije soustavy lineárních rovnic. Zvolíme si lineárnì závislý ukazatel jako je
napø. mnoství lepku, sklovitost, obsah popela apod. Musí se té pøihlíet
k tomu, jaké partie obilí máme k dispozici, tj. jaká je jejich hmotnost a jakost.
Smìs se pøipravuje ze dvou, maximálnì ze ètyø partií obilí. Pro sestavení
partie obilí na zámel ze dvou sloek lze pouít soustavy dvou lineárních rovnic
o dvou neznámých.

m . x = m1 . x1 + m2 . x2
m = m1 + m2,

kde

m

je poadovaná hmotnost obilí na zámel (kg, t)

m1, m2 je hmotnosti sloek jednotlivých partií obilí (kg, t)
x je støední hodnota vybraného kvalitativního ukazatele jakosti
x1, x2 jsou hodnoty vybraného ukazatele jakosti pro kadou sloku smìsi.
Øeením tìchto dvou rovnic se vypoèítá hmotnost jednotlivých sloek:

m1 = m x. (x- x- x2)
1
2
m2 = m - m1
( kg, t )
Pro výpoèet sestavení ze tøí sloek se to provede tak, e hmotnost tøetí sloky
známe (napø. je limitní).
Pro rychlejí výpoèet dvou sloek partie lze pouít i tzv. køíové pravidlo, kde
vypoèteme vzájemný pomìr obou sloek ve smìsi.

x1
x2

x

x2 - x

(pomìr složky x1)

x - x1 (pomìr složky x2)

Pøíklad 1.
Vypoèítejte, kolik tun penice o tìchto parametrech, 23% lepku a 28% lepku,
je potøeba k získání 1000 t. zámelu o prùmìrném obsahu lepku 26%.

23
28

26

2

1000/5 . 2 = 400 t

3

1000/5 . 3 = 600 t
celkem 1000 t

K získání 1000 t penice o obsahu lepku 26% je nutno smíchat 400 t penice
o obsahu lepku 23% a 600 t penice o obsahu lepku 28%. Míchání se provádí
pøi taení obilí ze zásobníkù sila na èistírnu do pøípravného zásobníku.
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Pøíklad 2.
Na této lince se má získat zámel penice podle pøedelého pøíkladu. Výkon
dávkovaèe (jde o procentovník) obilí je 8 t/h a výkon celé linky je 15t/h.
Výpoèet: Z pøedelého pøíkladu víme, e musíme mísit penice v pomìru 2:3.
Penice o obsahu lepku 23% musí být

15000 . 2 = 6000 kg/h
5

Penice o obsahu lepku 28% musí být

15000 . 3 = 9000 kg/h
5

Nastavení procentovníku pro penici o obsahu lepku 23 %.

8000 kg/h .................. 100 %
6000 kg/h ...................... x %
x = 6000 . 100 = 112,5 %
8000

Nastavení procentovníku pro penici o obsahu lepku 28%.

9000 . 100 = 112,5 %
8000

Výsledek se zaokrouhluje na celá %, v tomto pøípadì na 113 %, a protoe
nám vylo více jak 100 %, musí být tato penice dávkována pøes dva dávkovaèe tak, aby souèet % byl 113 %.

3.3.7. Dávkovaè obilí (procentovník)
Pracuje na objemovém principu. Obilí ze zásobníku padá do
dávkovaèe a zaplní celý objem komùrky dle obrázku. Rotor je
tvoøen esti rotujícími komùrkami, které se u vpádu plní a u výpadu vyprazdòují. Otáèky motoru, je dávkovaè pohání, lze
snadno mìnit frekvenèním mìnièem a tím regulovat mnoství
obilí. U starích typù se otáèení rotoru regulovalo rohatkou
a západkou tak, e obsluha na ozubeném kole, umístìném
na stejné høídeli boènì, se 100 zoubky nastavila západku
do vypoèteného mnoství procent. Rotor se pak otoèil jen o toto procento a po zbytek celé otáèky stál a obilí se nedávkovalo.
Pøi dalí otáèce se ve opakovalo. Nevýhodou byla nutnost
ruèní obsluhy a také, e obilí se, by v krátkých èasových intervalech jedné otáèky rotoru, pøedávkovalo a nedodávkovalo. Ve
výsledném efektu promísenosti se toto vak neprojevuje.
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Mìøení hmotnosti a regulace výkonu
Rozhodující váení obilí, které je pøijímáno do obilních sil a mlýnù, je na
mostních nebo kolejových váhách. Ty jsou uznávány v obchodním styku jako
stanovená mìøidla, a jsou ovìøitelná. Ve
starém provedení se jedná o sklonné váhy,
v souèasné dobì jsou tenzometrické.
V provozní praxi je potøeba pouívat i dalí
váhy pro sledování výrobní bilance a vlastní øízení výroby. Tyto provozní váhy mají
rovnì rùzné konstrukce. Stále se setkáváme s tzv. automatickými obilními váhami, které jsou rovnì sklonné. Nové konstrukce vyuívají tenzometry a elektroniku,
pro jejich ovládání. Pracovní princip je na
obrázku. Je to daleko pøesnìjí. Pouívají
se výsypné nebo diferenciální váhy rùzných konstrukcí. Výsypné se u nás nazývají dávkovací. Váí 100% produktu, zaruèují pøesnost 0,2% i pøi kolísavém prùtoèném mnoství. Prùtok produktu je pøeruován na vpádu a výpadu, skládají se
z pøedzásobníku, odvaovacího zásobníku,
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Váha pro sila Granex (MSDT)

zásobníku za váhou a registraèního zaøízení, napojeného na informaèní systém. Výkonový rozsah vyrábìných typù je od 1 - 1200 t/h. Pouívají se v silech,
k regulaci výkonu pøed 1S a váení výrobkù.
I pøi mísení obilí na zámel se v souèasné dobì dává pøednost hmotnostnímu
dávkování obilí. V tomto pøípadì diferenciální váhy zajiují kontinuální proud
produktu a na výpadu mohou regulovat jeho mnoství. Mohou se pouívat
jako regulátor nebo mìøiè mnoství prùtoku. Nejvíce se pouívají v konstrukèním provedení s principem nárazové desky. Vpádové hradítko reguluje
prùtok. Zaruèují pøesnost 1%.
Hmotnostní dávkovaè PHD 1, 2, 3
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1  skøíò
2  vpádový nástavec
3  vstupní komora
4  regulaèní klapka
5  nárazová deska
6  tenzometrický snímaè
7  retardér
8  výpadový koík
9  boèní kryt
10  pøední víko
11  vodováha
12  kyvné rameno
13  kapacitní sonda
14  pojistka tenzometrického snímaèe
15  krycí víèko

Dávkovací váha na 1S

Prùtoková váha dávkování na zámel

3.4. Mechanická doprava zrna, meziproduktù a výrobkù
3.4.1. Koreèkové elevátory
Koreèkové elevátory slouí ke svislé dopravì sypkých hmot. Nelze na nich
dopravovat materiály, které se vyznaèují pøilnavostí, lepkavostí apod. Dnes
se vyrábìjí v kovovém provedení. V praxi se ale mùeme setkat i s døevìnými.
Nabìráky (dále jen koreèky) jsou pak: hluboké pro dopravu obilí, mìlké pro
dopravu mlýnských meziproduktù i mlýnských výrobkù, a kaskádové se
dnem a beze dna. Jsou
pøevodový
pøipevnìny k popruhu hlava elevátoru
motor
(dále jen ke kurtì), který
s pøímou
se pohybuje mezi spodní
spojkou
vpádovou hlavou elevátoru a horní hnací hlavou
brzda zpìtného chodu
elevátoru, kde se nachází
také výpad produktu.
hlídaè
Souèasné typy elevátorù vyboèení
jsou vybaveny bezpeè- do strany
koreèky
nostními prvky, slouícími k zamezení vzniku jiskry nebo zvýení teploty
otvor pro údrbu
na zápalnou hodnotu vli- vpád pøedevím na
stejné stranì jako
vem tøení. Jsou to senzo- výpad (lepí stupeò
hlídaè
ry hlídání otáèek spodní- plnìní)
otáèek
ho bubnu, aby nemohlo
dojít k protáèení kurty pøi
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jeho zastavení vlivem zamletí. Pøi zastavení bubnu se automaticky vypne elevátor a souèasnì se zapne brzda v horní hlavì, èím se zabrání zpìtnému
chodu pùsobením hmotnosti produktu v zaplnìných koreèkách. Senzor na
hlídání polohy kurty slouí k zamezení jejího tøení o stìny achet elevátoru.
V pøípadì nadmìrného vychýlení se rovnì vypne celý elevátor. Tato opatøení
slouí k eliminaci nebezpeèí zahoøení nebo výbuchu prachu z dopravovaného
produktu. I pøesto je toto nebezpeèí vysoké a nìkteøí výrobci instalují na koreèkové elevátory membrány s expanzním nástavkem nebo s odvedením
vzniklého pøetlaku. Dalí moností jsou zaøízení na potlaèování výbuchu.
Vechna tato zaøízení ale vyadují pravidelné revize, a proto je dávána pøednost instalaci úèinné aspirace elevátorù, která odstraòuje nebezpeèí vzniku
výbuné atmosféry.
Na 1 metr kurty se døíve dávaly tøi a ètyøi koreèky, zatímco nyní se dává
pìt a est. U kaskádových se dává a 32 kusù na metr kurty. Obvodová
rychlost se volí 1 a 1,5 m/sec. Výkony koreèkových elevátorù v ÈR se pohybují od 1,5 t/hod. do 175 t/hod. V zahranièí se vyrábìjí i s vyím výkonem
a pouívají se v pøístavních velkokapacitních silech. Také dopravní výka
mùe být rùzná. Tuzemské elevátory a do 60 metrù.
Výkon koreèkových elevátorù se uvádí v kg a vypoèítá se podle vzorce

L = J.a.v/t.3600.g.
Obsah koreèkù v litrech se vypoèítá podle vzorce

J = L/(a.v/t.3600.g).
Spotøeba síly

N = L.H.0,736/(g.270000).
Délka kurty

Dp = 2.H + 3,14.D + 1m.
Ve vzorcích znaèí:
L  výkon koreèkového elevátoru v kg/hod.
J  obsah jednoho koreèku v litrech
a  stupeò plnìní koreèku (bere se 0,4 a 0,5 pro mouèné, 0,7 a 0,8 pro obilní)
v  rychlost kurty v m/sec
t  rozteè koreèku v m
g  specifická hmotnost dopravovaného materiálu v kg
N  poèet kW
H  dopravní výka v metrech (vzdálenost høídelù)
Dp  urèení délky kurty v m
D  prùmìr kotouèe v m
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3.4.2. Dopravní neky
Slouí k horizontální dopravì produktù. Mohou být labové nebo trubkové. nekovnice je umístìna na høídeli zavìené na loiskách. Typy nekovnic
jsou: plné, mìsíèkové, lopatkové a míchací kombinované. Pøevodový elektromotor se doporuèuje umístit jako tlaèný. Otáèky je moné regulovat napøíklad
pomocí frekvenèního mìnièe a tím je moné pouívat neky i jako dávkovací.

mìsíèkové a lopatkové neky
(míchací neky)

neky s plnými závity
(pro dopravu)
2

Výkon neku v kg/hod. se poèítá podle vzorce L=(D .3,14/4).s.60.w.f.n.g,
z toho

2

L = D . 47,1 . s . w . f . n . g .

Pro výpoèet prùmìru neku v metrech platí D = L/(47,1.s.w.f.n.g)
Ve vzorcích znaèí:
L  výkon neku v kg/hod
D  prùmìr neku v dm
s  stoupání neku v dm (je cca 0,7-0,9 prùmìru neku)
w  stupeò úèinnosti (cca 0,9)
f  stupeò plnìní (bere se 0,431 D), D je v metrech
n  poèet otáèek za minutu
g  specifická hmotnost dopravovaného produktu
Stupeò plnìní pro rùzný prùmìr neku se pohybuje od 0,211 (pro prùmìr
120 mm) do 0,288 (prùmìr 300 mm).
Vzorec pro výpoèet otáèek neku:
- obilí: n = (117-120)/ D
- mouka, krmiva: n = (100-105)/ D
Vzorec pro spotøebu síly neku:
N = [(D3.I.n.5,5).0,736]/(1000000.g)
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Kde:
N  poèet kW
D  prùmìr neku v dm
I  délka neku v dm
n - poèet otáèek za minutu
g  specifická hmotnost dopravovaného produktu v kg

3.4.3. Dopravní pásy
Jsou to nekoneèné spojené pásy, z rùzných materiálù (musí být ale schválené pro pøímý styk s potravinou), které jsou napnuty na rolbách. Jedna rolba
je hnací, druhá napínací.

plochý pás pro dopravu
volnì loeného
a pytlovaného materiálu

sklonìné vodící
váleèky dovolují
vyí výkon

1 vpád
2 mezivýpad (pojízdný shazovací vozík)
3 výpad produktu (pohyblivý)

vysokovýkonný dopravník
s kombinací plochých
a sklonìných váleèkù

4 dopravní pás
5 stanice pohonu

Vzorec pro výkon dopravního pásu dle obrázku v tunách za hodinu:
2

A. L =(0,9B-0,05) . 200.v.g
2
B. L =1,6.450.B . siná.v.g
2
C. L =1,9.450. B . siná.v.g
Úhel á je úhlem sklonu váleèkù.
Vzorec pro spotøebu síly:
N=[(39+0,28.F).v.B2+(1,5B+0,005.I).L.g.0,736]/75
Kde:
L  výkon pasu v t/hod.
B  íøka pásu v rozvinutém stavu v metrech
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I - skuteèná délka pásu v metrech (regulovaná délka k výpadu)
g - specifická hmotnost dopravovaného materiálu v kg
L  mnoství obilí v litrech poèítáno po celé délce pásu
v  rychlost pásu v m/sec
F - nejdelí dopravní délka pásu
Doporuèené obvodové rychlosti pásu:
q na mouku 2 a 2,5 m/sec.
q na obilí 2,5  3 m/sec.
q na oves 3 m/sec.

Sklon dopravního pásu mùe být a 30°.

3.4.4. Redlery  øetìzové dopravníky
Mají hmací a napínací hlavu, které jsou spojeny kovovou skøíní. Jejich dopravní èást tvoøí èlánkové øetìzy. Na spodní stranì se po dnu skøínì pohybuje
produkt unáený øetìzem, horní strana øetìzu je vedena rolnami v postranním
vedení. Dopravovaná vrstva materiálu bývá tak vysoká, jak iroký je øetìz.

Výkon redleru se vypoèítá podle vzorce: Q = f.v.g.3600
kde:
Q  výkon v kg/hod.
2
f  plocha vrstvy, která je dopravována  v dm
v  rychlost øetìzu v m/sec.
g  specifická hmotnost dopravovaného produktu.
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T- pøíèný tvar
Pro horizontální dopravu v jednoduchém labu.

BT- pøíèný tvar
Pro horizontální dopravu. Maximální pøípustný
sklon závisí na produktu a je 8 a 12°.

U- pøíèný tvar
Pro ikmou dopravu do 45° nebo a vertikální
pro hrubé kusovité neskladné produkty.

O- pøíèný tvar
Pro ikmou a vertikální dopravu granulovaných,
jemných, lehce tekoucích produktù.

OO- pøíèný tvar
Pro ikmou a vertikální dopravu jemných,
velmi lehce tekoucích produktù.

3.5. Pneumatická doprava zrna, meziproduktù a výrobkù
Pøi pneumatické dopravì se produkt dopravuje proudem vzduchu. Systémy
pneumatické dopravy se podle tlaku rozdìlují na:
q pøetlakové (v dopravním potrubí je vìtí tlak ne v okolním prostøedí)
q podtlakové (sací  v dopravním je mení tlak ne v okolním prostøedí)
q smíené (èást systému je pøetlaková, èást podtlaková).
q Podle zpùsobu dopravy se pøi pneumatické dopravì rozliuje:
q doprava ve vznosu (materiál je unáen vzduchem ve smìru tlakového

spádu),

q doprava provzduòováním (fluidní  materiál se promíchá s dopravním

vzduchem v pomìru, pøi nìm nabývá vlastností kapalin, vytvoøí v dopravním potrubí vrstvu, která se pohybuje ve smìru tlakového spádu),
q doprava pouzder (materiál vytváøí v dopravním potrubí písty ve formì
pouzder a dopravuje se ve smìru tlakového spádu).
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Vzhledem k tomu, e pneumatická doprava se pouívá vìtinou pouze na dopravu meziproduktù a mlýnských výrobkù, podrobnìjí informace a technické výpoèty budou uvedeny v dalí publikaci vìnované mlýnskému zpracování. Jen pro informaci je nutné uvést, e vznosová rychlost obilovin je 7,5 a
10,0 m/s, obilních rotù 4,0 a 7,0 m/s a otrub 3,0 a 3,5 m/s. Jedná se o rychlost vzduchu ve svislém potrubí, pøi ní se èástice materiálu vznáí a nepohybuje se ani dolù ani nahoru. Dopravní rychlost vzduchu je u obilovin 20 a 24
m/s a pouívá se smìovací pomìr 3,5 a 4.

4. TECHNOLOGIE SKLADOVÁNÍ
Charakteristika skladù
Význam obilovin pro èlovìka je neoddiskutovatelný a i v dnení dobì má
pro lidstvo stále stejný význam. Je to také významná, svìtová a dobøe obchodovatelná komodita, øádovì miliardy tun. Jde o dobøe sypký suchý materiál,
se kterým lze pomìrnì snadno manipulovat pomocí mechanizaèních
prostøedkù a dopravovat i na velké vzdálenosti pomocí dopravních prostøedkù (lodì, vagony, silnièní pøepravníky). Vzhledem k pomìrnì nízké vlhkosti
a tím pádem i nízké aktivitì vody je skladování pomìrnì snadné, pøi dodrování zásad správného skladování.

4.1. Druhy obilních skladi
V souèasné dobì rozeznáváme dva druhy skladi:
a) Podlahová skladitì
Na podlahových skladitích se dá skladovat kadé obilí, ale oetøování
bìhem skladování je znaènì obtíné. Obilí je zde stále vystaveno úèinkùm
vzduchu a nedají se hermeticky uzavøít. Pøesto tato skladitì, ve kterých se
obilí sype v jednotlivých místech na podlahy, jsou jetì pouívána a mohou
mít rùzné kapacity. Poèítáme k nim rùzné sýpky, haly, ale i vícepodlaní
podlahové sklady. Pøestoe se tento typ skladù pouívá spíe ke krátkodobému skladování obilí u zemìdìlcù, zmíníme se o poadavcích, je jsou na nì
kladeny. Musí být dobøe izolovány proti zemní vlhkosti, jinak dochází ke
vzlínání vody do skladovaného obilí a k následnému pokození. Mohou být
døevìné, avak ve spárách zùstává obilí zachyceno a mohou se zde mnoit
kùdci. Betonové podlahy se mohou vlivem zmìny teplot snadno orosit. Obilí
pak snadno pøíjme vlhkost. Kadý sklad má mít monost vìtrání (protilehlé
otvory ve skladu) proudícím vzduchem. Otvory musí mít monost uzavøení
(nepøíznivé podmínky pro vìtrání) a opatøeny sítìmi proti pronikání ptákù.
Proti pronikání hlodavcù do skladu je nutné mít dobøe tìsnící dole min. do
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30 cm oplechované dveøe. Plnìní skladu se provádí cca ze 3/4, aby byl dostateèný prostor pro pøípadnou manipulaci. Vrstva skladovaného obilí se volí
tak, aby nebyla pøekroèena nosnost podlahy (týká se pøedevím vícepodlaních skladù). Vlhké obilí se sype do nízkých vrstev, suché do vrstev vyích.
Do tìchto skladù lze instalovat i aktivní vìtrání obilí. Mobilní, v podobì drátìných klecí potaených tkaninou, nebo stacionární ve formì podlahových
kanálù, které se zakrývají tìrbinovými roty s propustností 10 a 25%. Kanály jsou od sebe vzdáleny 1  5 m. Èím je rozteè nií, tím je úèinnost vyí.
Materiál v podlahových a halových skladech lze od sebe oddìlit pomocí
mobilních stìn a boxù. Je to dùleité z hlediska dosledovatelnosti jednotlivých arí a také pro monost uskladnìní rùzných druhù produktu.
Nejvìtím hygienickým problémem je naskladòování a vyskladòování halových a podlahových skladù pomocí kolových èelních nakladaèù. Dochází
zde k nanáení bláta z venkovních prostor a nebezpeèné jsou také úkapy ropných látek z této techniky. Proto se doporuèuje pouívání mobilních mechanických nebo pneumatických zaøízení.
Pøíjezdová cesta ke skladu musí být zpevnìná, aby nebyly do skladu zanáeny neèistoty na kolech pøepravníkù. Rovnì z dùvodù poární ochrany
musí být volný pøístup ke skladu ze vech stran pro poární techniku.
Vícepodlaní sklad
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Vícepodlaní sklady jsou
mechanizované. Mechanizované mohou být i sklady
jednopodlaní. Oproti vícepodlaním skladùm vak nelze u jednopodlaních provádìt pøepoutìní obilí do
niích pater. Do linky lze
podle potøeby zabudovat
pøedèistírenské stroje (skalperátor, sítový tøidiè, pøedèistírenský aspirater). Mají
zbudované dopravní prostøedky pro vodorovnou
a svislou dopravu obilí. Obilí
lze pøepoutìt z vyích pater do niích, a tím ho i provìtrávat. Skladovací prostor
lze podle potøeby rozdìlit
pøepákami podle druhu a
kvality skladovaného obilí.

b) Sila
Jedná se o nejlepí zpùsob skladování. Tohoto principu skladování vyuívali
ji dávno nai pøedkové tak, e ho sypali do hlubokých jam vykopaných v suché zemi, nìkdy vyzdìných, nebo jinak opatøených, které se daly pozdìji neprodynì uzavøít. Byl to jeden z nejlepích zpùsobù uskladnìní obilí v krajinách, kde se sklízelo naprosto suché zrno. Výhoda spoèívala v tom, e obilí,
které mívá v krajinách kolem Støedozemního moøe a pobøeí Afriky nejvýe
11- 12% vlhkosti, bylo uzavøeno a chránìno pøed vzduchem. Kde není
vzduchu (kyslíku), obilí nemohlo dýchat, a protoe bylo pøeschlé, nemohlo být
napadeno plísnìmi ani jinými organismy. Tohoto starého principu skladování
obilí se pouívá dodnes a staví se velká obilní skladitì skládající se pøevánì z velkých elezobetonových
nebo ocelových zásobníkù o rùzném prùøezu (kruhový, estiboký,
osmihranný obdélníkový, ètvercový). Sloením tìchto velikých
zásobníkù tìsnì k sobì a vybudováním pøíjmových a manipulaèních prostor vzniká obilní silo.
Jestlie mezi zásobníky vznikne
nìjaký prostor, slouí rovnì ke
skladování obilí a øíkáme mu asteroid. Kapacita takových sil bývá
rùzná a pohybuje se cca od 15 tis.
tun a po 100 tis. tun skladovaného obilí, ale mùe být i vìtí.
Ocelová sila je nutno vnì tepelnì izolovat oplátìním, protoe elezo
je dobrým vodièem tepla a nepohlcuje vlhkost tak jako sila elezobetonová.
Pøi zmìnách teploty na vnitøních stìnách zásobníkù mùe voda kondenzovat
a lokálnì se zde mùe zvýit vlhkost skladovaného obilí, a tím dochází k nepøíznivým jevùm jako je mnoení mikroorganismù a posléze k samozáhøevu.
To potom pøi neodhalení vede k pokození skladovaného obilí a ekonomickým ztrátám. Kadá silová komora je osazena po celé délce teplomìry zavìenými na lanech a obsluha pak má neustále pøehled o teplotì skladovaného
obilí. V pøípadì, e se v nìkteré komoøe zaène zvyovat teplota skladovaného
obilí, musí obsluha uèinit opatøení, aby nedolo k pokození. Buï se provede
pøeputìní a tím pádem i provìtrání obilí, anebo usuení v suárnì, je bývá
instalována u vìtiny sil slouících k dlouhodobému skladování obilí. Je-li silo
vybaveno aktivním vìtráním, lze i tímto zpùsobem provést zchlazení,
popøípadì i vysuení obilí. Tato problematika aktivního vìtrání, popøípadì
i vysuení, je popsána v kapitole o aktivním vìtrání.
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Tvar silových komor je ovlivòován ji pøi projektování sila. Vychází se
pøitom z potøeb investora (úèel, pro který se silo staví) a dalích neménì
významných okolností (územní plán obce, technické monosti území, napojení na dopravní systém apod.).
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Odsávací stìna u pøíjmového koe zrnin
Pro potøeby pìstitelù obilí lze pouít i zcela jiný typ sila. Jde o ocelové samostatné zásobníky, je se mohou podle potøeby seskupovat do vìtích celkù. Mají válcový tvar, rovné dno a dopravní systém obilí je umístìn v tìsné
blízkosti. Podle potøeby jsou vybaveny i aktivním vìtráním. Jednotlivé komory
mohou mít jmenovitou kapacitu i 5000 t obilí. Prùmìr komory bývá 10 a 20 m
a výka a 20 m. Pøi plnìní sila se pouívá napø. rotaèního kotouèe k rozhození obilí do stran, aby byla vyuita plná kapacita sila a také se tím omezí
samotøídìní obilí. Silo má rovné dno, take pøi vyprazdòování je obilí shrnováno do støedního výpadového otvoru pomocí neku, který se otáèí po celém
obvodu kruhového sila.
Speciální vyprazdòovaní neky jsou schopny dokonale vyèistit dno sila
bez zbytkù materiálu a bez zásahu obsluhy.
Podle potøeby je mono vyuít i aktivního vìtrání, kde ventilátory nasávají
vzduch ze svého okolí a pomocí kanálù, umístìných pod podlahou sila jej
vhání do skladovaného obilí.
Hlavní ventilátor je umístìn dole a vhání vzduch do kanálù pod podlahu.
Nahoøe je umístìn protikondenzaèní ventilátor, který má za úkol zabránit kondenzaci vodní páry pod zastøeením bunìk. Pøi rozdílu teplot meních ne
5 °C se zapíná pouze protikondenzaèní ventilátor. Systém aktivního vìtrání
v silech mùe být automaticky regulován pomocí procesoru, který bere v úvahu venkovní teplotu, teplotu produktu a vlhkost produktu.
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Zpùsobù stavby tìch typù sil je vícero. Jeden ze zpùsobù spoèívá v tom,
e se postaví spodní betonová izolovaná deska, ve které jsou vìtrací kanálky,
výpadový a odvádìcí kanál pro obilí. Následnì se na zemi smontuje støecha
a postupnì od spodu navaøuje ocelový pás (do roubovice) a støecha se
spoleènì s obvodovou stìnou zvedá. Namontuje se strojní zaøízení na plnìní,
vyprazdòování a vìtrání obilí. Nakonec se provede elektroinstalace a ve se
opatøí nátìrem proti povìtrnostním vlivùm.

4.2. Kapacita skladù
Kapacita skladù udává hmotnost obilí, které je mono do skladu uloit. Kapacitu rozliujeme:
a) Jmenovitá kapacita pøedpokládá, e suroviny mají jednotnou objemovou
hmotnost 750 kg/m³ a takovou vlhkost, aby se mohly uskladòovat bez omezení výky skladované vrstvy obilí. Pro obiloviny je to vlhkost do 15%.
b) Provozní kapacita poèítá se skuteènou objemovou hmotností a vlhkostí
skladovaného obilí.
Pøi výpoètu se vychází z objemu skladovacích prostor pro obilí. Výpoèet objemu vychází z geometrického tvaru skladových prostor. U podlahových skladù
se nechává 10 a 25% ploného obsahu na prùchody a pro manipulaci s obilím. U silových komor se pøi výpoètech nebere v úvahu výka výsypné èásti.
Pøedpokládá se, e objem suroviny ve výsypce se rovná pøiblinì nezaplnìnému prostoru v horní èásti komory.
Pøíklad: Vypoètìte jmenovitou kapacitu obilního sila, je se skládá z 32 silových komor (uspoøádání 4x8 komor). Prùmìr komory je 6 m a výka válcové
èásti komory 35 m.
Nejprve si namalujeme schematicky obrázek.

Zjistíme, e u takto uspoøádaných silových komor máme 21 (7x3) asteroidù,
je rovnì slouí ke skladování obilí.
Objem jedné válcové komory

Vk = ð d²/4 · h = 3,14· 6²/4 · 35 = 989,1 m³
Ploný obsah asteroidu se vypoèítá jako rozdíl obsahu ètverce a kruhu o stejné stranì a prùmìru.
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Sa = d²- ðd²/4 = d²·(1 - ð/4) = 0,215·d² = 0,215·6² = 7,74 m²
Objem asteroidu Va = Sa · h = 7,74 · 35 = 270,9 m

3

Jmenovitou kapacitu sila vypoèteme podle vzorce

m = (Nk · Vk + Na · Va) · ä = (32 · 989,1 + 21 · 270,9) · 750 =
= 28005075 kg = 28 tis. tun,
kde Nk a Na jsou poèty silových komor a asteroidù,
ä = mìrný objem 750 kg/m³.
Výsledky jmenovitých kapacit u velkých sil se vìtinou zaokrouhlují na stovky tun.

Mìrné váhy obilí a mlýnských výrobkù
kg/m3

Druh produktu
Penice

720  840

Penièný rot

450  550

Penièná krupice jemná

350  450

Penièná mouka hrubá

550  650

Penièná mouka hladká

450  500

Penièná mouka krmná

300  350

Penièné otruby

300  350

ito

680  750

itný rot

500  600

itná mouka

500  570

Jeèmen

600  650

Oves

400  450

Kukuøice

700  800

Proso

660  700

Slad

500  650

Rýe

650  680

Hrách

600  750
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4.3. Suení obilovin
Suení je fyzikální dìj, pøi nìm se úèinkem tepla zmenuje obsah vody
v látkách, ani se mìní chemické sloení. Jeho úèelem je sníení vlhkosti
materiálu, a tím zlepení skladovatelnosti.
Podmínky, za kterých se pøivádí teplo potøebné k odstraòování vlhkosti
a odvádìjí vzniklé páry, se nazývají vnìjí podmínky suení. Lze je ovlivnit
zpùsobem suení, konstrukcí suárny a reimem suení.
Zpùsoby suení
Kritéria
Zpùsob práce

Rozdìlení zpùsobù suení
kontinuální, periodický

Pøívod tepla

konvekcí, sáláním, kontaktnì, indukcí

Suící médium

vzduch, spaliny plynu, pøehøátá pára

Pohyb suícího
média a materiálu

souproudný, protiproudný, køíoproudný

Kontinuální zpùsob suení je ten, kdy se obilí pøi suení pøemísuje nepøetritì, nebo v krátkých èasových intervalech.
Periodický zpùsob suení spoèívá v naplnìní suárny, vysuení a vyputìní
usueného obilí. Po celou dobu suení se obilí nepohybuje.
Konvekèní suení je zpùsob, pøi nìm se teplo potøebné k odpaøování vody
dodává vysouenému materiálu proudìním - konvekcí.
Sáláním se teplo pøedává od zahøátého povrchu nebo rùzných tepelných
(elektrických èi plynových) záøièù.
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Kontaktním zpùsobem se pøedává teplo od vyhøátých ploch, se kterými obilí
pøijde do kontaktu.
Indukèní zpùsob je ten, kdy teplo vzniká uvnitø sueného materiálu, a to
rozkmitáním molekul ve vysokofrekvenèním magnetickém poli.
Vzduch, který se ohøeje ve výmìníku, se pouije pøi suení obilí pro lidskou
výivu.
Spaliny plynu lze pouít u obilí pro krmné úèely.
Pøehøátá pára se pouívá k ohøátí povrchu ploch, je pak slouí k suení.
Souproudný pohyb sueného materiálu a suícího média se pouívá tam,
kde materiálu nevadí rychlé sníení vlhkosti (pícniny, cukrovarnické øízky,
brambory apod.). Na vstupu do suárny pøijde do styku nejchladnìjí materiál
s nejteplejím médiem(rozdíl teplot je nejvìtí). Postupnì se materiál ohøívá
a teplota suícího média klesá, take na výstupu ze suárny je rozdíl teplot
nejmení. Nebezpeèí pøehøátí sueného materiálu je zde mení.
Protiproudný pohyb sueného materiálu a suícího média je vhodný pro
materiály, které nesnáejí náhlé sníení vlhkosti. Pøi tomto zpùsobu je vak
nebezpeèí pøehøátí materiálu vyí, protoe na usuený materiál pøichází
nejteplejí médium.
Køíoproudný pohyb má smìr proudìní suícího média kolmý k suenému
materiálu. Pøi tomto zpùsobu lze reim suení upravit do nìkolika pásem
a do kadého pásma pøivádìt suící médium o rùzných parametrech (teplotì). Tohoto zpùsobu se nejvíce pouívá u sypkých materiálù jako je obilí.

Konstrukce suárny
Nejpouívanìjím typem suárny pro obiloviny je achtová suárna. Skládá
se z:
q hoøáku, kde se pouívá zemní plyn,
q výmìníku, kde se ohøívá suící médium (vzduch),
q pøívodního potrubí ohøátého vzduchu do rùzných èástí suárny (regulace

teploty pøivádìného vzduchu se provádí pøisáváním okolního chladného
vzduchu pøes regulaèní klapky),
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q
q
q
q

dvou achet, kde teplý vzduch prochází vrstvou obilí a dochází k suení,
sbìrného potrubí, kterým jsou odvádìny vodní páry,
odluèovaèe,
ventilátoru.

Obilí je do suárny pøivádìno pøes vpádový prostor, jen je souèasnì i malým
zásobníkem, který zaruèuje neustálou plnost suárny. Pøi poklesu hladiny
obilí v tomto nástavku se zastaví výpad obilí ze suárny. V celé vertikále
suárny je obilí ve vrstvì 200 a 300 mm. Suící médium prochází kolmo
na tuto vrstvu (køíový pohyb). To umoòuje do kadé èásti suárny pøivádìt
suící médium o rùzných parametrech a pøizpùsobit tak reim suení
suenému materiálu. Teplota suícího média je regulována pomocí klapek
(pøisáváním chladného okolního vzduchu). V suárnì jsou v prùbìhu suení
i vyrovnávací pásma, kde dochází vyrovnání vlhkosti mezi støedem a povrchem obilky. Teplé obilí není vhodné ke skladování, proto je na konci suárny
zaøazeno i chladící pásmo s pøívodem okolního vzduchu. Jedním prùchodem
suárnou lze sníit vlhkost max. o 4 a 6%.
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Vlastní suárna je tvoøena dvìma achtami.
Obilí jimi mùe procházet:
q paralelnì - obìma komorami vedle sebe,
q sériovì - komory pracují za sebou.

Toto øazení umoòuje suit obilí suí jedním
prùchodem, nebo vlhèí dvojím prùchodem
suárnou za pouití koreèkového elevátoru,
jen je souèástí suárny (pøi dvojím prùchodu
je výkon suárny polovièní).
Izotermy sorpce a desorpce
Køivka charakterizující zmìnu rovnováné vlhkosti materiálu v závislosti
na relativní vlhkosti vzduchu pøi konstantní teplotì se nazývá izoterma. Dìlíme ji na izotermu sorpce (vlhèení) a desorpce (suení).
V kadém materiálu se za bìných podmínek, po urèité dobì, ustaví
tzv. rovnováná vlhkost (nìkdy se jí øíká hydroskopická vlhkost). Je závislá
na relativní vlhkosti vzduchu a jeho teplotì. V materiálu se ustaví po urèité
dobì, kdy se vyrovnají parciální tlaky par na povrchu materiálu a jeho okolí.
Ke zmìnì vlhkosti materiálu mùe dojít tehdy, zmìníme-li parametry vzduchu
(napø. ohøátím vzduch se sníí jeho relativní vlhkost). V laboratorních podmínkách mùeme materiál úplnì zbavit volné vody tehdy, kdy vzorek umístíme
na dlouhou dobu do exsikátoru, kde je relativní vlhkost vzduchu 0%. Závislost vlhkosti materiálu na èase mùeme vyjádøit v následujícím grafu.

Pro kadý materiál, který je nutno suit se v laboratoøi, sestaví suící
a vlhèící køivky tzv. izotermy sorpce a desorpce. Tyto køivky pak slouí k navrení reimu suení materiálu, aby nedolo k jejímu pokození pøi suení.
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Sorpèní a desorpèní
izotermy mají dva spoleèné body pro hodnoty
relativní vlhkosti vzduchu
ö = 0 % a ö = 1 0 0 %.
U obilí se ustaví vlhkost 0% (suchý vzduch)
a pøiblinì 30% (nejvlhèí
vzduch).
U koloidnì kapilárnì
pórovitých materiálù, jakým je obilí, bylo zjitìno, e vlhkost, pøi ní nastává rovnováný stav, je
rùzná podle toho, blííme-li se k ní smìrem od poèáteèní vyí vlhkosti, tedy
suením, nebo od poèáteèní nií vlhkosti, tj. vlhèením. V prvním pøípadì se
rovnováná vlhkost obilí ustaví na vyí hodnotì a v druhém pøípadì na hodnotì nií. Tento jev se nazývá sorpèní hystereze. Objasòuje se tím, e pro
koloidní materiály nejsou procesy sorpce a desorpce zcela vratné a e dochází
ke zmìnì stavu kapilár uvnitø obilky, kterými proniká vlhkost na jejich povrch.
Køivky suení
Pochod suení lze obecnì charakterizovat zmìnou vlhkosti a teploty
materiálu, dobou a rychlostí suení. Prùbìh suení lze pøehlednì vyjádøit
køivkami suení.
r - úsek rostoucí rychlosti suení
s - úsek stálé rychlosti suení
k - úsek klesající rychlosti suení

Køivka suení (køivka úbytku
vlhkosti) znázoròuje sniování vlhkosti v prùbìhu suení.
Køivka rychlosti suení
charakterizuje mnoství odpaøené vody za hodinu. Z nulové rychlosti nejprve rovnomìrnì stoupá (r), potom je
konstantní, jak kapiláry vnitøní difuzí dodávají vodu k povrchu obilky(s), v této fázi se musí suení pøeruit.
V poslední fázi (k) ji kapiláry nestaèí zvnitøku obilky dodávat vodu k jejímu povrchu, a rychlost odpaøování klesá.
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Teplotní køivka pøedstavuje závislost teploty materiálu na èase. Na konci
úseku oznaèeného s se suení pøeruuje, protoe mnoství odpaøované vody z povrchu obilky klesá (zrno není ochlazováno odpaøující se vodou) a suené obilí by se mohlo pøehøát. Pod povrchem obilky by se vytvoøil tzv. brousek
(zmazovatìlý krob), jen by zalepil kapiláry dodávající vodu k povrchu, a voda by byla uvnitø zrna uzavøena. krob zaèíná mazovatìt od teploty 60 °C.
Reimy suení
Reim suení je vlastnì pøedpis jak odebrat materiálu vlhkost s co nejmeními náklady, za nejkratí dobu, a pøitom nesmí dojít k jeho pokození.
Suení materiálu mùe probíhat za rùzných podmínek. Metoda, podle ní
bude suení probíhat ekonomicky a v poadovaném rozsahu, je závislá na:
q pøívodu tepla nutného k odstranìní vlhkosti z vysoueného materiálu,
q vzájemném pohybu suícího média a vysoueného materiálu,
q odvodu vzniklých par ze suárny.

Pøi popisování reimu suení se bìnì pouívají tyto pojmy:
q maximální pøípustná teplota ohøevu sueného materiálu,
q teplota suícího média
q doba suení.

Doba suení je jedním z dùleitých parametrù suárny. Na její délku mají vliv
pøedevím vlastnosti a poèáteèní vlhkost sueného materiálu, maximální pøípustná teplota ohøevu materiálu, zpùsob a rychlost proudìní suícího média.
Suení obilovin
Suené zrno je ivý organismus, u kterého je nutno zachovat jeho vlastnosti (ivotaschopnost). Pøi suení obilí pro prùmyslové zpracování jde jen
o zachování mlynáøských, pekaøských a krmiváøských vlastností. Proto
mohou být teploty ohøevu vyí ne u obilí urèeného k setí a sladování, u nìho se musí uchovat klíèivost. Nedozrálé a vlhèí obilí nesnese takové ohøátí
jako obilí zralé.
Volba reimu suení obilí závisí na vlhkosti, stupni zralosti a úèelu jeho
dalího pouití.
Penice pro potravináøské úèely se nesmí teplem pokodit, protoe by se
pokodily bílkoviny a nìkteré enzymy, které ovlivòují schopnost tìsta tvoøit
a udret kvasný plyn. Teploty do 45 °C nemají na jakost bílkovin (lepku)
podstatný vliv. Pøi vyích teplotách 53 °C ji zaèíná lepek denaturovat
(sráet). U porostlého obilí je lepek pøíli taný a jeho tanost se zkrátí ohøevem a na 60 °C.
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ito má pomìrnì pevné obaly a sevøenou rýhu, proto je u nìho prostup vlhkosti pomalejí ne u penice. Bílkoviny ita jsou rovnì ménì citlivé na teplo
ne u penice.
Jeèmen má podobné vlastnosti jako ito, jen sladovnický se suí jako osivo
pro zachování klíèivosti.
Oves se suí pomìrnì rychle, protoe má køehké jádro i obaly. Nejvyí
pøípustná teplota u pluchatého ovsa je 50 °C. Pøi vyích teplotách se pluchy
snadno oddìlují a je nebezpeèí i vznícení.
Kukuøice má pevnou strukturu jádra i obalù, je zhorují pøestup vody. Pøi
suení dochází vlivem rozdílných vlhkostí v zrnu k pnutí uvnitø. To má za
následek tvorbu znaèného odrolu. Kukuøice mívá vlhkost i 27% take se musí
suit velmi opatrnì pøi nízkých teplotách. Nový zpùsob suení kukuøice
spoèívá v jejím ohøátí a pak suení aktivním vìtráním. Je to etrnìjí ne na
achtové suárnì a nedochází ke zvýenému odrolu.
Lutìniny mají tuhé jádro i obaly. Pøi rychlém suení mohou obaly popraskat
a oddìlit se od jádra. K denaturaci bílkovin dochází pøi teplotách nad 30 °C.
Olejniny mohou pøi vyích teplotách popraskat, mùe zaèít vytékat a následnì se vznítit olej.
Parametry pøi suení osiv
Vlhkost (%)

Teplota suícího
média (°C)

Maximální teplota
ohøevu plodiny (°C)

Penice
ito
Jeèmen
Oves

do 18
do 20
do 26
nad 26

70
65
60
55

45
45
43
40

Kukuøice

do 20
do 23
nad 23

60
55
50

45
43
40

Lutìniny

do 18
do 20
do 25

60
55
50

40
38
35

Olejniny

do 18

60

40

Plodina
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Parametry suení potravináøského obilí
Vlhkost pøed
suením (%)

Teplota suícího
média (°C)

Maximální teplota
ohøevu plodiny (°C)

Penice

do 20
nad 20

140
120

50
50

ito
Jeèmen
Oves
Kukuøice

Nezávisle
na poèáteèní
vlhkosti

150

60

140
100

50
50

Lutìniny

do 18
nad 18

80
70

40
30

Olejniny

do 18
nad 18

100
90

45
40

Plodina

4.4. Aktivní vìtrání
Skladování surovin pøi nucené výmìnì vzduchu v mezizrnových prostorech obilek se nazývá aktivní vìtrání. Lze jím nejen sníit teplotu obilí, ale i jeho vlhkost a také urychlit posklizòové dozrávání. Nejèastìji se aktivní vìtrání
pouívá pøi oetøování obilovin po sklizni.

Umístìní aktivního vìtrání v obilním sile mùe být svislé, vìtinou bývá sací.
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Aktivní vìtrání je vlastnì nucená výmìna vzduchu v obilné mase. Do obilí
se vhání nebo nasává vzduch z venkovního okolí. Lze ho i pøedem upravit
chlazením, ale to je dosti energeticky nároèné. Výhodou aktivního vìtrání je,
e se obilí mùe skladovat ve vyích vrstvách, èím je lépe vyuit obestavìný
prostor. Není tøeba èasté pøehazování a pøepoutìní obilí.
Zaøízení pro aktivní vìtrání lze rozdìlit podle:
q konstrukce na stacionární a pøemístitelné,
q tlaku vzduchu na sací a tlaèné.

Stacionární zøízení je pevnì zabudováno v konstrukci obilního skladu. Pøemístitelné se ukládá do skladu pøed jeho naplnìním obilím.
Stacionární zaøízení je souèástí podlahových skladù dle obrázku. Jde o rozvádìcí kanálky vzduchu v podlaze skladu, opatøené pøejezdným rotem a síovinou, aby do nich nezapadávalo obilí. Jejich vzájemná rozteè nesmí být
vìtí ne vrstva skladovaného obilí, aby bylo obilí provìtráno v celém objemu.
Pøi provìtrávání vlhèího obilí se rozteè kanálkù zmenuje a na 2m.

a- podélné provìtrávání
b- pøíèné provìtrávání
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Pøi podélném provìtrávání mají komory sila ve spodní èásti malé otvory,
kterými zrno nepropadne a do obilí je jimi pøivádìn vzduch (buï vhánìn, nebo
nahoøe vysáván ventilátorem). Jde o jednoduí zpùsob, protoe nezmenuje
skladovací prostor, ale nemusí zabezpeèit rovnomìrné provìtrání po celé
výce komory. Spodní vrstva obilí se ochlazuje a vysuuje více ne horní vrstvy. Pøi provìtrávání mùe dojít k tzv. migraci vody smìrem nahoru (projevuje
se to u vysokých komor nad 20m). Znamená to, e vzduch se ve spodní èásti
nasytí vodními parami a v horních vrstvách se èást vodních par vysráí na
chladném obilí (vznikne tzv. potní vrstva). Tuto vrstvu je tøeba rozruit, a to
pøeputìním. Proto se v moderních silech pouívá tzv. protikondenzaèní ventilátor, který je umístìn nad buòkou a vodní páry odsává ven z objektu.
Pøenosné zaøízení (pøemístitelné) je levnìjí, ale protoe je pokládáno na
podlahu skladu, brání pouití mechanizaèních prostøedkù pøi manipulaci
s obilím. Výhoda spoèívá v monosti vyuít skladovací halu jak pro skladování
obilí, tak po vyskladnìní obilí i k jiným úèelùm. Pøenosné zaøízení je levnìjí.
Tvoøí ho vìtrací roury rùzného prùøezu, potaené pytlovinou, aby obilí nezapadávalo dovnitø a vhánìný vzduch mohl do vrstvy skladovaného obilí.

Z hlediska vyuití aktivního vìtrání lze obilí rozdìlit do tøí skupin podle vlhkosti:
a) Obilí s vlhkostí do 15%, u nìho je tøeba aktivním vìtráním zajistit postupné sníení teploty pod 10 °C, aby se mohlo dlouhodobì bezpeènì skladovat. U obilí, je je ochlazené pod tuto teplotu, se dýchání témìø zastaví,
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a tím pádem jsou ztráty na hmotnosti nepatrné. Aktivní vìtrání se provádí
obvykle v noèních hodinách, kdy má vzduch nií teplotu.
b) Obilí s vlhkostí od 15 do 18%, které by se mìlo pøed uskladnìním suit,
lze pøi pouití aktivního vìtrání (a nìkolik mìsícù) vysuit a ochladit.
Náklady jsou pøitom nií ne pøi pouití umìlého suení na suárnì
achtové.
c) Obilí s vlhkostí vyí ne 18% je nutno z dùvodu nebezpeèí pokození
okamitì suit umìle. Jestlie to vak není moné napø. z dùvodù kapacitních, lze vyuít aktivního vìtrání, abychom obilí udreli v nepokozeném
stavu a do doby, kdy je mono jej vysuit umìle.
Zjiování vhodných podmínek pro vìtrání obilí
Vzduch, jen má být pouit pro aktivní vìtrání, musí mít vhodné parametry, aby nedolo ke kondenzaci vody ze vzduchu v provìtrávaném obilí. Tím
bychom obilí jetì více zvlhèily a zhorili jeho parametry pro skladování. Tato
problematika souvisí s aktivitou vody.
Základní veobecnì platné pravidlo pro bezpeèné vìtrání obilí je, e obilí
se mùe provìtrávat libovolnì vlhkým vzduchem, je-li jeho teplota nejménì
o 5 °C nií, ne je teplota provìtrávaného obilí. Je-li rozdíl teplot mení, nebo
je-li vzduch teplejí ne obilí, pak musí být relativní vlhkost vzduchu vystupujícího z provìtrávaného obilí nejvýe 75%.
Abychom mohli pøedem urèit vhodnost provìtrávání obilí vzduchem
z okolí, aby suil obilí, musíme to pøedem zjistit. Lze k tomu pouít tabulky
anebo vìtracího nomogramu.
Nomogram je sestaven tak, e na stupnici A se vyznaèí bod odpovídající
teplotì vzduchu (suchý teplomìr), na stupnici B se vyznaèí bod odpovídající
teplotì vlhkého teplomìru (teplota tého vzduchu, avak pøi 100% relativní
vlhkosti vzduchu). Spojnice obou bodù se prodlouí a na stupnici C, kde
prùseèík urèí mìrnou vlhkost vzduchu. Zjitìná hodnota vlhkosti vzduchu se
spojí s bodem na stupnici D, který odpovídá teplotì obilí. Spojnice se prodlouí ke stupnici E, na ní se odeète rovnováná vlhkost obilí, která by se
v provìtrávaném obilí ustavila, kdyby tam byl vhánìn venkovní vzduch s parametry, které ukazuje suchý a vlhký teplomìr. Zjistíme-li, e rovnováná vlhkost obilí je nií nebo stejná jako skuteèná vlhkost obilí, je vzduch vhodný
pro vìtrání, protoe bude suit. V opaèném pøípadì vìtrání není vhodné, protoe by se pøi nìm zvyovala vlhkost obilí.
Pøíklad: Urèete, zda je moné vìtrat obilí, které má vlhkost 15% a teplotu
24 °C, jestlie venkovní vzduch má teplotu 18 °C a teplota vlhkého teplomìru
je 16 °C.
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Nomogram pro urèení
vhodnosti vzduchu
k vìtrání

Øeení: Podle nomogramu (øeení je vyznaèeno) odeèteme ze zadaných
teplot suchého a vlhkého teplomìru vlhkost vzduchu 0,010 kg vody/kg vzduchu. Prodlouená spojnice tohoto bodu s teplotou obilí na stupnici D udává,
e rovnováná vlhkost obilí pøi jeho provìtrávání vzduchem uvedených parametrù se ustálí na 12,2 %. Protoe skuteèná vlhkost obilí je vyí, je vìtrání
vhodné (obilí bude sueno i chlazeno).
V Theimerovì tabulce pro vìtrání obilí jsou uvedeny:
q vlhkost obilí,
q rozdíl teplot mezi obilím a vzduchem pouívaným k vìtrání,
q relativní vlhkost vzduchu, pøi nich se nezvýí vlhkost obilí.

Podle rozdílù teplot vzduchu a obilí a skuteèné vlhkosti obilí v tabulce najdeme maximální relativní vlhkost vzduchu, pøi které se mùe jetì vìtrat, ani by
se vlhkost obilí zvýila. V naem pøíkladu je vzduch studenìjí o 6 °C, take
bychom vùbec nemuseli podmínky zjiovat, takový vzduch bude vdy suit.
Dokazuje to i pøiloená tabulka, kde pro takový rozdíl teplot nejsou údaje vùbec vyznaèeny, take mùeme vìtrat jakýmkoliv vzduchem.
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Theimerova tabulka pro vìtrání obilí
Rozdíl teplot (°C)

Vlhkost
obilí
(%)

-5

-4

-3

-2

-1

Venkovní vzduch
je chladnìjí ne obilí

0

+1

+2

+3

+4

Venkovní vzduch
je teplejí ne obilí

Horní hodnoty relativní vlhkosti vzduchu, pøi nich lze vìtrat

24

98,8 92,4 86,5 81,2 76,1

23

97,9 91,7 85,9 80,5 75,5

22

96,8 90,8 85,0 79,8 74,8

21

95,3 89,2 83,5 78,5 73,5

20

99,8 93,3 87,5 82,0 76,9 72,0

19

97,0 90,7 85,0 79,8 74,8 71,0

18

100,0 93,6 87,6 82,0 76,8 72,2 67,6

17

95,5 89,3 83,5 78,2 73,1 68,7 66,6

16

96,1 89,8 84,0 76,6 73,6 69,0 64,7 64,5

15

95,5 89,4 83,5 78,1 73,2 68,5 64,1 60,2 56,6

14

93,5 87,3 81,8 76,5 71,5 66,9 62,7 58,6 55,1 51,6

4.5. Èitìní a moøení osiv
Kvalitní osiva jsou v rostlinné výrobì základním pøedpokladem k pìstování
kulturních plodin. lechtitelské stanice neustále lechtí nové odrùdy se specifickými vlastnostmi. Hodnota osiva je dána u dané odrùdy:
q genetickými vlastnostmi, je jsou pomìrnì stálé,
q tzv. vlivem roèníku ( klimatické podmínky, za kterých plodina rostla). Jed-

ná se pøedevím u obilovin o vyrovnanost obilek, objemovou hmotnost,
viskoelastické vlastnosti, porostlost, klíèivost apod.

Èitìní osiv
Obilky jednotlivých druhù obilovin, plevelù, je se na polích vyskytují, i ostatních plodin, se od sebe navzájem lií svými fyzikálními vlastnostmi (velikostí, tvarem, aerodynamickými vlastnostmi, mìrnou hmotností, barvou,
apod.). Tìchto rozdílných vlastností se vyuívá k jejich odstranìní. Kvalitní
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osivo musí být èisté, aby po zasetí rostla na poli pouze poadovaná plodina.
Z praxe víme, e semena cizích kultur, ale i plevelù, mohou na poli pøeívat
z pøedelých pìstebních roèníkù, a proto je nutné i z tohoto dùvodu plodiny
støídat, popøípadì jinak likvidovat.
Pøi èitìní osiva se vyuívá kvalitních kalibraèních strojù, aby byly vekeré
pøimíseniny odstranìny. Jedná se pøedevím o sítové tøídìní, tøídìní v proudu
vzduchu, pásové vykulovaèe, suché odkaménkovaèe, magnetické separátory, tøídìní podle barvy, nárazové tøídièe, triéry dùlkové i jehlièkové apod. U semen obilovin s hladkým povrchem a semen plevelù s povrchem drsným
lze vyuít kovový prach, jen po smísení ulpí na drsném povrchu plevelù a následnì je odseparován magnetem.
Moøení osiv
Moøené osivo je chránìno pøed chorobami, jako jsou rzi, plísnì, anebo
proti rùzným kùdcùm. Pouívané chemikálie na moøení musí být schváleny
pro pouívání v zemìdìlství, aby nedocházelo k pokozování ivotního
prostøedí. Moøení osiva se provádí na rùzných typech zaøízení. Vechny musí
splòovat bezpeènostní pøedpisy. Zaøízení je zpravidla umístìno oddìlenì
od ostatních prostorù provozu, v mírném podtlaku, aby do okolí nepronikla
moøící látka. Hojnì pouívaný zpùsob vyuívá válcové míchací rotaèní
komory s otáèejícím
se dnem. Osivo jemnì dopadá z dávkujících elektronických
vah na rotor v komoøe. Rotor posouvá
osivo po stacionární
boèní stìnì komory a
zpùsobuje odvalování od vnìjí strany
k vnitøní stranì komory. Otáèející se talíøek
umístìný ve støedu
míchací komory, na
který jsou z dávkovacího systému pøesnì
pøivádìny moøící pøípravky, je rozprauje do vertikální vrstvy osiva. Tím je zabezpeèeno vysoce intenzivní rovnomìrné nanáení moøidel na vechna zrna.
Tímto systémem lze nanáet jak kapaliny, tak i práky. Namoøené osivo je na
obalu øádnì oznaèeno a jetì má zmìnìnou barvu, aby byla naprosto vylouèena náhodná zámìna.
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5. Pøíprava obilovin pøed mletím
Pøed vlastním zpracováním obilovin na výrobky se provádí pøíprava.
Jde prakticky o odstranìní neádoucích pøimísenin, které nejsou vhodné pro
výrobu a výrobek je nemá obsahovat. Bìnì se tìmto operacím øíká èitìní
obilí, nebo také kalibrace. V dalích technologických operacích se pouívá
voda, tuto èást pøípravy nazýváme hydrotermická pøíprava. Poslední operace
provádìné pøed vlastním zpracováním obilí na výrobky je povrchové opracování. Obilí pøed vlastním zpracováním je nutno nejen zbavit neádoucích èástí
obilné masy, ale upravit obilí tak, aby se zlepily jeho mlynáøské i pekaøské
vlastnosti. V podstatì jde o tyto technologické operace:
q èitìní obilí (kalibrace),
q hydrotermickou pøípravu (u penice a ita se provádí ve dvou stupních,

a to pøed i po povrchovém opracování),

q povrchové opracování obilí,
q zpracování èistírenských odpadù.

Døíve se do technologického procesu pøípravy penice pøed mletím pouíval
prací stroj. V dnení dobì se ji nepouívá hlavnì pro vysokou nároènost na
pitnou vodu (cca 2 litry vody na 1 kg penice) a následnou nutnost èitìní
tìchto odpadních vod. Prací stroj vak musí být nehrazen tøemi technologickými operacemi, aby se dosáhlo stejného technologického efektu, a to
suchým odkaménkovaèem, intenzivním nakrápìèem a pøidáním jednoho
stupnì odírání. ito se pøipravuje pouze suchou cestou, protoe pøíjme vodu
mnohem rychleji ne penice, a tudí je prací stroj z tohoto pohledu nevhodný. Prací stroje se stále pouívají v oblastech, kde se vpùdì vyskytují napø.
lehké kameny z vyvøelin, které nelze odstranit suchou cestou.
Technologické operace èitìní obilí jsou témìø stejné pro vechny zrniny.
Lií se pouze otvory sít, nebo rozmìry dùlkù v triérech. Zásadní jsou ale rozdíly v konstrukcích a principech strojù na povrchové opracování. Rozdílný je
i význam kondicionování. Tato problematika bude podrobnì popsána v samostatné èásti vìnované mlýnskému zpracování ostatních obilovin.
Sled jednotlivých technologických operací je vyloen v penièné a itné
èistírnì pøi bìném zpracování na mouky. Provádí se klasická kalibrace
(magnetická separace, sítové tøídìní vèetnì tøídìní vzduchem, odstraòování
kaménkù a tìích neèistot a nakonec tøídìní podle délky na triérech). Hydrotermická pøíprava je provádìna ve dvou stupních a odleování obilí se provádí
v kontinuálních odleovacích zásobnících. V zimních mìsících je zde moo
nost nahøátí penice cca na 20 C. Po odleení následuje povrchové opracování. Pro penici se pouívají odírací stroje s aspiraèní skøíní. Na kontrolní
prosévání lze pouít sítový tøidiè.
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5.1. Pøíprava penice pøed mletím
Vzhledem k tomu, e z penice vyrábíme irí sortiment mouk a její strukturálnì mechanické vlastnosti jsou oproti itu jiné, lií se i pøíprava pøed mletím. Soudrnost mezi aleuronovou vrstvou a osemením je znaèná, avak mezi
aleuronovou vrstvou a jádrem penice je relativnì malá. Mimo to lze jetì tuto
soudrnost naruit zvlátì prvním stupnìm hydrotermické pøípravy povrchového opracování odíracími stroji. Aleuronová vrstva obsahuje nejvìtí mnoství minerálních látek (popela), a je proto ádoucí ji pøi mletí oddìlit do otrub,
aby se nezvyoval obsah popela v moukách.
Kalibrace penice je provádìna na sítovém tøídièi s aspiraèní skøíní, suchém odkaménkovaèi, triérové stanici (triér koukolník i ovesný). U silnì zneèèitìného zrna se zaøazuje odírací stroj s aspiraèní skøíní. Pøi hydrotermické
pøípravì se po nakropení pouijí vìtí kontinuální odleovací zásobníky a na
24 hod. odleení. Povrchové opracování se provádí na odíracích strojích, aby
nedolo k poruení celistvosti obilek. Dùleitá je úèinnost tìchto strojù, a proto se v nìkterých pøípadech zdvojují. Zde se neuvolní klíèek (nevystupuje tolik
z obilky), tak jako tomu je u ita. Penièný klíèek se oddìluje a ve mlýnì. Následuje jetì kontrolní sítové prosévání, kde se oddìlí uvolnìné pøimíseniny.
Povrch obilek se jetì mírnì zvlhèí a krátce (cca 40 min.) odleí, aby voda pronikla pouze do obalových vrstev, je slepí, jsou pruné a následnì se nerozemílají tolik do mouk. V zimních mìsících neproniká voda do obilek dostateènì
rychle a u zmrzlého obilí vùbec, proto je vhodné po nakropení, vyadují-li to
okolnosti, obilí nahøívat na 20 °C a následnì nechat odleet.
Na zaèátek a konec èistírny je vhodné umístit váhy. Jednak slouí jako
dávkovaèe, aby nekolísal výkon èistírny, a jednak je lze propojit do poèítaèového kontrolního systému, a obsluha má pøehled o mnoství oddìlených
pøimísenin.

5.2. Pøíprava ita pøed mletím
Obdobným zpùsobem jako penici lze provádìt i pøípravu ita pøed mletím, jen s tím rozdílem, e se v zimì neprovádí nahøev ita, povrchové opraco-
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vání se provádí intenzivnìjím loupáním. Pøi loupání ita se vyloupne klíèek,
jen je následnì odseparován na sítovém tøídièi a na aspiraèní skøíni nebo na
kaskádách. Vyèitìný klíèek je hotovým výrobkem. Oddìlení klíèku pøi èitìní
ita je podmínkou napøíklad vyí výtìnosti itné svìtlé mouky (výraky).
Doba odleení je u ita kratí, protoe voda do obilky proniká mnohem rychleji ne u penice.
Pøíprava ita pøed mletím je pøizpùsobena jeho fyzikálním vlastnostem.
Soudrnost obalových vrstev s jádrem je podstatnì vìtí ne u penice. Tuto
soudrnost nelze naruit kondicionováním, pouze navlhèením obalù lze zvýit jejich houevnatost a prunost, take pøi mletí zùstávají ve vìtích kusech
a na sítech se lépe oddìlí do pøepadu. Technologie mletí ita je jednoduí
oproti penici, od prvního rotu se snaíme získat maximální mnoství mouky. Nejprve je provedena kalibrace, kde se oddìlí pøimíseniny. Na magnetu se
oddìlí kovové neèistoty, dále na sítovém tøídièi se oddìlí pøimíseniny podle
tlouky a íøky a u výpadu v provìtrávací skøíni podle aerodynamických
vlastností v proudu vzduchu. Na suchém odkaménkovaèi se vytøídí tìí neèistoty (kaménky, sklo, porcelán apod.) a nakonec se zaøadí triér, jen vytøídí
pøimíseniny podle délky. Hydrotermická pøíprava se provádí ve dvou stupních. V prvním stupni se provede nakropení a odleení 3 a 4 hod. Druhý stupeò se provádí a po povrchovém opracování a spoèívá v zamlení a krátkodobém odleení (cca 40 min.) aby se zvlhèily pouze obalové vrstvy a pøi mletí
se nerozemílaly do mouk. Po prvním stupni nakropení a odleení zrno ita
zhouevnatí, nabobtná klíèek, který jetì více vystoupne z obilky. Následným
loupáním na loupacích strojích se vyloupne a èásteènì oddìlí jetì v loupaèce vzduchem a zbytek potom na kontrolním sítovém tøídìní jako propad
síta C. Povrch obilek se jetì mírnì zvlhèí zamlovaèem a krátce (cca 40 min.)
odleí, aby voda pronikla pouze do obalových vrstev, je slepí, jsou pruné
a následnì se nerozemílají tolik do mouk.
Na zaèátek a konec èistírny je vhodné umístit váhy. Jednak slouí jako
dávkovaèe, aby nekolísal výkon èistírny, a jednak je lze propojit do poèítaèového kontrolního systému - obsluha má pøehled o mnoství oddìlených pøimísenin.

5.3. Èitìní obilí  kalibrace
Masa obilí obsahuje zrna základní kultury a dále mùe obsahovat rùzné
pøímìsi a neèistoty jako napø. èásti stébel, klasù, plevy, provázky, papírky,
kovové neèistoty, scvrklá nevyvinutá zrna, zlomky zrn, mechanicky i tepelnì
pokozená zrna, zrna v pluchách, zrna porostlá, zrna pokozená zapaøením
nebo suením, zrna se zmìnìnou barvou, zrna napadená plísnìmi, nedozrálá
zelená zrna, semena cizích kultur a plevelù, zeminu, písek, kaménky, zrna
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pokozená kùdci apod. Èistícími operacemi se pøeváná èást tìchto pøimísenin oddìluje od zrn základní kultury. Oddìlení je nezbytnì nutné, protoe
se z nich stejnì ádná mouka nevyrobí, kovové neèistoty mohou pokodit
strojní zaøízení, mohou být pøíèinou poáru nebo výbuchu, a kdyby se dostaly
a do hotového výrobku, mohou pokodit zaívací trakt zvlátì u zvíøat. Nìkteré jsou vyloenì zdravotnì nebezpeèné jako jsou jedovaté plevele (koukol
polní, jílek mámivý, èerný rolní, sveøep stoklasa, lutinec kokrhel a dalí). Nebezpeèné jsou i nìkteré mikroorganismy, zvlátì plísnì palièkovice nachové
(námele), fusaria, a dalích.
Jestlie se nepodaøí výe uvedené pøímìsi a neèistoty oddìlit, projeví se to na
jakosti jedlých mlýnských výrobkù:
q sníením výtìnosti,
q tmaví barvou a oèkovitostí,
q zvýeným mikrobiálním zneèitìním,
q pokozováním a opotøebováním a tím sníením úèinnosti strojního zaøíze-

ní, (opotøebování rýh mlecích válcù, pokozování potahù vysévacích strojù i èistièek krupic),
q zvýenou spotøebou energie pøi mletí aj.

5.4. Oddìlování pøímìsí a neèistot, variaèní køivky
Pøi oddìlování pøímìsí a neèistot se vyuívá rozdílných fyzikálních vlastností pøimísenin od zrn základní kultury. Èím jsou rozdíly v tìchto vlastnostech vìtí, tím je oddìlení snadnìjí. Rùznou kombinací fyzikálních vlastností
se dosáhne poadovaného tøídícího efektu. Oddìlování pøímìsí a neèistot od
zrn základní kultury se provádí:
q
q
q
q
q
q

rozmìrovým tøídìním,
areodynamickým tøídìním,
magnetickou separací,
tøídìním podle mìrné hmotnosti,
tvarovým tøídìním,
barevnou rozdílností èástic.

Variaèní køivky
Dìlitelnost smìsí se posuzuje podle variaèních køivek a èíselnì se vyjadøuje tzv. dìlitelností smìsi. Èím je lepí dìlitelnost podle daného principu dìlení, tím se dosáhne lepího oddìlení pøimísenin. Kombinací rùzných principù
dìlení v celém procesu èitìní se dosáhne celkových dobrých výsledkù odstranìní pøimísenin, a tím pádem i lepích výsledkù v technologii mletí.
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Variaèní køivky lze sestavit podle výsledkù na pokusném laboratorním zaøízení. Vdy se posuzuje jeden princip a sleduje se dìlitelnost. Podle výsledku
dìlitelnosti se pak rozhodne, zda bude tento princip vyuit. Na osu X se vynáí vdy pouze jedna mìøená fyzikální velièina (napø. rozmìr, nebo rychlost
proudìní vzduchu, mìrná hmotnost, barevnost apod.), na osu Y se vynáí
mnoství èástic. Namìøené hodnoty se spojí do grafu a vypoèítá dìlitelnost.
Na obr. 1, 2 a 3 je znázornìna smìs rùznì velkých èástic, skládající se ze sloky a a b. Byl zde pouit princip velikostní, tedy rozmìr.
Na obr. 1 se køivky nepøekrývají: proto pøekryv x? = 0 a dìlitelnost je 1. Smìs je
100 % podle rozmìru
dìlitelná. Staèí jedno
síto s rozmìrem otvoru mezi køivkami
(dle obrázku 5,2 mm)
a smìs se rozdìlí.
Na obr. 2 se ji køivky
èásteènì pøekrývají
a v intervalu pøekryvu
od 4 mm do 5 mm je
smìs podle rozmìru
nedìlitelná. Tento
stav se u smìsí vyskytuje nejvíce, a proto se
na tøídìní smìsi podle
rozmìru pouije více
sít s rùznou velikostí
otvorù.
Na obr. 3 se køivky
zcela prolínají, take
x? je vlastnì celý
interval a dìlitelnost
u = 0, smìs je podle
rozmìru nedìlitelná
a je nutno hledat jiný
princip, podle kterého
bude monost smìs
rozdìlit, napø. areodynamické vlastnosti,
mìrná hmotnost, rozdíl v barvì apod.
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Oddìlení pøimísenin od zrn základní kultury obilné masy závisí na práci tøidièe, jeho reim je urèován:
q mìrným zatíením tøídièe,
q expozicí tøídìní (doba, po kterou se obilná masa v tøídièi tøídí),
q variaèním rozptylem (tj. rozdílem ve fyzikální vlastnosti, podle které tøídiè

pracuje),

q mnostvím pøimísenin a dìlitelností obilné masy,
q parametry tøídièe,
q kontrolou a seøízením tøídièe.

u = x -x xo
u - dìlitelnost smìsí
x - celkový interval
xo - pøekryvový interval

5.4.1. Sítové tøídìní
Rozmìrové tøídìní se provátí na sítech, vìtinou podle tlouky a íøky, nebo trierech podle délky. Sítové tøídìní obilné masy náleí k nejstarím a dosud
nejpouívanìjím frakèním principùm. Jde obvykle o jednoduché zaøízení,
jím se dociluje pomìrnì vysoké úèinnosti tøídìní. Kadá èástice musí pøijít
do kontaktu s otvory v sítì a její velikost je s otvorem porovnána (kalibrována).
Èástice, které sítem propadnou, se nazývají propad, èástice, které pøepadnou se nazývají pøepad a èástice které by svými rozmìry mohly propadnout,
ale nepropadnou, se nazývají nedosev. Pøíèiny nedosevu bývají rùzné:
q pøíli velká vrstva obilí na sítì, take ne vechny èástice se dostanou do

kontaktu s otvory síta a nemohou propadnout,

q patné èitìní síta (otvory jsou tzv. zalehnuty) a èástice nemají monost

propadnout,

q pøíli krátká doba expozice,
q nesprávné seøízení tøídièe.
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Obilka je charakterizována tøemi rozmìry, a to délkou, íøkou a tloukou. Na
sítech se mùe libovolnì stoèit, sklonit, postavit, a proto se u sítových tøídièù
volí nejèastìji tvary otvorù v sítech podélné a kruhové. Pracovním rozmìrem
podélného otvoru je tlouka a íøka obilky. Délka obilky se zde neuplatní protoe délka otvoru bývá 20 a 22 mm, co obilku násobnì pøevyuje. U kruhového otvoru se uplatòuje pouze íøka obilky, délka obilky jen velmi omezenì,
protoe se obilka mùe postavit a propadnout pièkou. Otvory síta mohou být
i ètvercové i trojúhelníkové, ale v mlýnské praxi se témìø nevyuívají.
Pro tøídìní obilné masy na sítech se v mlýnských èistírnách pouívají
q sítové tøídièe,
q aspiratéry a kombinované èistírenské stroje
q rovinné vysévaèe.

Sítové tøídièe mají obvykle tøi síta uspoøádaná dle schématu.

Síto a má obvykle kruhové otvory (pøi tøídìní penice a ita o prùmìru
10 mm). Pøepadem se odtøídí nejvìtí neèistoty, v praxi nazývané výskok
(èásti stébel, klasù a pod.). Propadem se vytøídí hrubé neèistoty.
Síto b má podélné otvory, pro penici a ito 4 a 5 mm iroké a 20 a 25
mm dlouhé. Pøepadem jsou odtøídìny hrubé neèistoty (velká semena plevelù,
lutìnin, kukuøice) spoleènì s výskokem, tento je veden na síto, kde se od sebe oddìlí. Obilí propadá na síto C.
Síto C je v praxi nazýváno pískové, má (pro penici a ito) podélné otvory
o íøce 1,25 a 2,0 mm a délce 20 a 25 mm. Vyèitìné obilí tvoøí pøepad. Propad tvoøí drobné neèistoty (nedozrálá scvrklá semena, písek aj.)
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U vpádu do sítového tøídièe je umístìn vpádový nástavek, jen má za úkol
rozvrstvit obilí po celé ploe síta, aby vrstva obilí na sítì byla co nejmení. Síta
jsou èitìna oklepávacími segmenty, vibraèní pohyb sít udílí dva vibropohony, umístìné na bocích, a jejich otáèením lze regulovat odskok obilí na sítì.
U výpadu je namontována provìtrávací skøíò, kde je obílí tøídìno podle aerodynamických vlastností proudem vzduchu.
Aspirater má rovnì tøi síta tak jako sítový tøídiè, lií se pouze jejich uspoøádáním. Jednotlivé typy
aspiratérù se mohou
konstrukènì rùznì liit.
Od sítového tøídièe se
pøedevím lií:
q pohonem ejbra (as-

piratér má pøes táhlo
a excentr),
q èitìní sít je nucené
kartáèi,
q provìtrávání obilí je
u vpádu i výpadu,
q souèástí aspiratéru je
expanzní komora na
oddìlování lehkých
neèistot.

Rovinné vysévaèe se
v mlýnských èistírnách
pouívají pøedevím na
tøídìní zuitkovatelných
èistírenských odpadù.
Jde o malé jednoskøíòové kovové vysévaèe.
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5.4.2. Èitìní obilí podle aerodynamických vlastností (vzduchem)
Princip èitìní obilí vzduchem náleí rovnì ke starému zpùsobu odstraòování pøimísenin. Jedná se o rozdílné aerodynamické vlastnosti zrn základní
kultury a pøimísenin (jejich velikosti, tvaru, hmotnosti, stavu povrchu vektoru
pùsobení proudu vzduchu na èástici). Základním ukazatelem je rychlost
a smìr (vektor) proudìní vzduchu ke gravitaèní síle èástice. Ve vertikálním
proudìní vzduchu na sebe pùsobí síly R a G. Mají opaèný smìr a mohou
nastat tøi pøípady.
Vypoèítat sílu reakce R pøi
turbulentním proudìní vzduchu
lze podle Newtonovy rovnice

R = k · S ö 2· v²
R je síla reakce na èástici vyvolaná proudícím vzduchem,
k je souèinitel aerodynamického
odporu; závisí na tvaru èástice,
3
ö hustota vzduchu v kg/m ,
S plocha prùmìtu èástice na plochu namáhání k vektoru proudìní vzduchu,

G = m · g,
G je gravitaèní síla,
m je hmotnost èástice,
g je gravitaèní zrychlení.
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Seøízení rychlosti proudìní vzduchu vak není tak jednoduché, protoe
rychlost proudìní vzduchu není stejná v v celém prùøezu kanálu. Prostøedkem
kanálu je rychlost nejvìtí a smìrem k okraji se vlivem tøení o stìny rychlost
proudìní sniuje. Záleí tedy na tom, v které èásti kanálu se èástice nachází
v dobì exspirace. Aby byl tento nepøíznivý efekt alespoò èásteènì eliminován, navrhují se provìtrávací kanály prùøezovì jako úzké obdélníkové tìrbiny. Dalí vliv spoèívá v tom, e se èástice, nenachází v provìtrávacím kanálu
sama, ale je ovlivòována ostatními èásticemi a mùe být jimi strena. Tvar
èástic se rovnì projeví na výsledném separaèním efektu, protoe záleí, jakou plochou se èástice proudu vzduchu postaví.
Èástice lze také oddìlit ve vodorovnì proudícím vzduchu. V tomto pøípadì jsou vektory sil pùsobících na èástici navzájem na sebe kolmé. Výslednice
sil V pak pùsobí ve smìru vektorového souètu sil R a G. V pøísluné vzdálenosti se rozvrstvená obilní masa rozdìlí na více frakcí, je jsou odvádìny samostatnými výpady.

Spotøeba vzduchu na provìtrávání obilí je znaèná, proto se pouívá tzv.
recirkulace vzduchu s expanzní komorou. Tímto se sníí spotøeba vzduchu
cca o 90% (pouze 10% vzduchu se vymìní). Sníí se tím proudìní vzduchu
v prostoru èistírny a sníí nárok na filtrování vzduchu. Aspiraèní vzduch odnáí odseparované èástice a ve vodorovném úseku potrubí se mùe usazovat.
U takto postupnì zanáeného potrubí se sniuje jeho prùøez a zvyuje tlaková
ztráta, co vede k sniování mnoství vzduchu. Pøedcházíme tomu tím, e se
do vodorovných úsekù potrubí montují expanzní komory, je tìí èástice oddìlí, zbytek lehèích èástic se oddìlí ve filtru.
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Funkèni schema Kombinovaného separátoru PKS

5.4.3. Oddìlování krátkých a dlouhých pøímìsí a neèistot
Èástice, je se lií svou délkou, se oddìlují na triérech. Lze oddìlit èástice
kratí ne zrno (triéry koukolníky) a delí ne zrno (triéry ovesné).
Z kratích neèistot to jsou hlavnì; koukol, zlomky zrn, svízel, nìkteré druhy vikve, popøípadì nedosev síta c sítového tøídièe.
Triéry se dále dìlí podle:
q pouití na hlavní (vedeme na nì èitìné obilí) a kontrolní (vedeme na nì to,

co hlavní triér vybral jako neèistotu),

q tvaru vybírací plochy na válcové (dùlky jsou na vnitøní stranì válce) a ko-

touèové dùlky jsou na boku kotouèe),

q konstrukce obvodových rychlostí válcù nebo diskù na nízkovýkonné,

støednìvýkonné a vysokovýkonné.

Samostatnì lze jetì zaøadit triér jehlièkový. Ten netøídí podle délky, ale podle
toho, zda má èástice na povrchu otvor (napø. dírku u luskovin po zrnokazu,
anebo odchlíplé oplodí u hrachu apod.). Na vnitøku válcového plátì jsou na
místo dùlkù umístìny drobné jehlièky, a jestlie se jehlièka dostane do nìjakého otvoru èástice, je tato vynesena do labu a oddìlena. Tento typ triéru se
pouívá pøedevím pøi tøídìní osiva luskovin.
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vytøídìní
kulovatin dlouhých zrn

V èistírnách naich mlýnù se
pouívají pøedevím válcové vysokovýkonné triéry. Plá válce je
vyroben z otìruvzdorného plechu
a dùlky v nìm jsou buï vylisovány, anebo vyfrézovány. Pracovním
rozmìrem je prùmìr dùlku. Uvnitø
rotujícího válce je sbìrný lab, je
se natáèí pøi seøizování, a sbìrný
nek, který vyhrnuje vybrané èástice k výpadu. Do labu se dopravují vdy èástice kratí. Pracuje-li
triér jako koukolník, pak do labu
pøecházejí èástice kratí ne zrno
kulovatiny a zlomky zrn, pracuje-li
jako ovesný, pak do labu pøechází zrno.
Princip práce triéru. Obilí s pøimíseninami se pøivádí do rotujícího
plátì, èástice zapadávají a v urèitém místì vypadávají z dùlkù. Na
èástice v dùlku pùsobí dvì síly je
se vektorovì sèítají do jedné síly
výsledné. Jestlie výsledná síla
smìøuje smìrem do dùlku, tak
èástice nevypadne. Jestlie výsledná síla pøejde pøes hranu dùlku
a smìøuje mimo dùlek, tak z dùlku
vypadne. Z uvedeného je zøejmé,
e se v dùlku déle udrí èástice
kratí a pøes nastavenou hranu
labu vypadnou do labu a jsou
oddìleny. Otáèky triéru vak nelze
zvyovat nad kritické, protoe by
síla odstøedivá Fo byla vìtí ne
síla gravitaèní Fg a èástice by z dùlku nikdy nevypadla.
Triéry se sestavují do triérových stanic. Kontrolní triéry se
zaøazují a za triéry hlavní a vedou
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se na nì z nich vytøídìné èástice. Mají vpodstatì za úkol odstranit nedokonalou práci triéru hlavního, která se projevuje tím, e u triéru koukolníkového
jsou spoleènì do labu vynáena kratí buclatá zrna a u ovesného zase
v pláti zùstávají krásnì vyvinuté velké obilky. Kontrolní triéry pracují vdy
soubìnì s triéry hlavními. U kontrolního koukolníku vak mají prùmìr dùlku
o 1 mm mení ne triér hlavní. U kontrolního ovesného mají prùmìr dùlku
naopak o 1 mm vìtí ne triér hlavní. Na oddìlení zlomkù zrn od kulovatin lze
pouít zaøízení, tzv. vykulovaè. Jde prakticky o ikmou plochu stoèenou
kolem osy do spirály (jako tobogán). Kulovatiny mají mení valivý odpor,
proto na nì pùsobí vìtí odstøedivá síla a pohybují se dále od støedu osy,
naopak zlomky zrn se nekutálí a pohybují blíe ke støedu.

Kombinovaný tøídiè PKT 4020
triérová stanice na dlouhá i krátká zrna
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Praci stroj PR90

5.4.4. Èitìní podle specifické hmotnosti
Oddìlování kaménkù
Kaménky se do obilí dostávají pøedevím pøi sklizni, zvlátì pøi sklizni polehlého obilí. Mají rùznou velikost a oddìlují se na sítech. Nìkteré vak mají
stejnou velikost a nelze je podle rozmìru oddìlit. Od zrn se vak znaènì lií
mìrnou hmotností, proto se vyuívá v èistírnì strojù oddìlující èástice právì
na základì rozdílné mìrné hmotnosti. Jedná se o gravimetrické tøídící stoly
a odkaménkovaèe.
Princip práce spoèívá v tom, e je vytvoøeno prostøedí, kde lehèí èástice plavou (u mokrých odkaménkovaèù ve vodì
a u suchých odkaménkovaèù ve fluidní
vrstvì vzduchu). Tìí èástice (kaménky,
èástice kovù, porcelánu, skla apod.) ve
vodì klesnou ke dnu a jsou oddìleny, ve
fluidní vrstvì klesnou k sítu, je koná protismìrný vibraèní pohyb a postupnì se
pohybují proti toku obilí, a na okraji síta
vypadnou a jsou tak oddìleny. Mokrým
odkaménkovaèem je praèka penice. Obilí se v pracím neku dopravuje k odstøedivce a kaménky klesnou ke dnu dle obrázku a jsou odstranìny.
Suchý odkaménkovaè je tvoøen drátìným sítem, které nemá separaèní
schopnosti, ale proudící vzduch na nìm vytvoøí fluidní vrstvu obilí. Pod sítem
je pevný rám, jen zabezpeèuje, aby síto nepruilo a náraz na kaménky byl
tvrdý, rovnì zabezpeèuje rovnomìrný rozvod vzduchu pod celou plochu
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síta. U síta lze plynule mìnit sklon
a rychlost proudìní vzduchu. Souèástí odkaménkovaèe je støedotlaký ventilátor jako zdroj vzduchu
pro tvorbu fluidní vrstvy obilí s odluèovaèem.
Kombinovaný odkaménkovaè
Princip práce odkaménkovaèe
Vpád zrna (A/1) a vpádové ústrojí
(2) podává produkt na síta. Vzduch
je nasáván ze spodní èásti stroje a
na sítech vytváøí fluidní vrstvu, je
odvádìn nástavcem (D). Vibromotory (8) vytváøejí pohyb  vrh ve
smìru k výpadu kaménkù (C/7).
Tìí obilí (5) teèe z horního síta (3)
na spodní síto (6) pøes brzdu (4).
Lehké obilí nebo lehký smìsný produkt, který mùe být dále zpracováván samostatnì, postupuje z horního síta pøímo do oddìleného výpadu. Tím je spodní síto odlehèeno a
zvyuje se stupeò tøídìní. Èisté zrno postupuje k výpadu (B).

Odkamenkovac jednosítový PVS 7

Odkamenkovac dvousítový PVS 2-15
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Dokáe nejprve rozdìlit obilí na lehèí a tìí frakci a následnì z tìí
frakce oddìlit kaménky. Vrchní síto má kruhové otvory o prùmìru 10 mm
a spodní síto je drátìné tak jako u odkaménkovaèe 1x1 mm s pevným rámem.
Lze plynule mìnit sklon sít a rychlost proudìní vzduchu.
Kombinovaný
èistírenský stroj
Spojuje funkci sítového tøídìní a kombinovaného (dvousítového) odkaménkovaèe. V horní
èásti jsou síta, která plní
funkci sít b a c. Pod nimi
jsou dvì síta rozdìlující
lehèí a tìí frakci a následnì z tìí frakce oddìlují kaménky. Jednotlivé frakce jsou popsány
na obrázku, který znázoròuje funkci stroje.
Pneumatický
tøídící stùl
Pracuje na stejném principu jako suchý odkaménkovaè, pouze s tím rozdílem, e dokáe rozdìlit smìs èástic do irího hmotnostního spektra. Toho
lze vyuít pøi tøídìní lehèích podílù zrna od kombinovaného odkaménkovaèe,
které mají zmìnìný endosperm i obaly vlivem èinností plísní. Tímto zpùsobem
lze oddìlit napadená zrna
napø. plísní fusarium a sníit
tak obsah reziduí ve výrobku
pod pøípustnou hranici. Mùeme, tak jako u suchého odkaménkovaèe, seøizovat rychlost proudìní vzduchu, a separaèní plochu pneumatického tøídícího stolu lze naklápìt
ve dvou rovinách (podélnì
i pøíènì), èím dosáhneme
poadovaného tøídícího efektu. Nevýhodou jsou nií výkonové øady tìchto strojù.

119

5.4.5. Èitìní podle barvy
Separace na základì rozdílné barvy
V poslední dobì se zavádí do mlýnských èistíren také stroj schopný oddìlovat èástice podle rozdílné barvy. Princip separace spoèívá v tom, e kadá
èást smìsi je podrobena barevné kontrole pomocí snímacích kamer a v pøípadì barevné odlinosti je pomocí stlaèeného vzduchu pøes trysku odfouknuta
mimo proud èástic. Výkony tìchto separátorù se pohybují a 20t hod. a lií se
poètem kamer.
Tøidiè podle barvy je nasazen místo triéru. Umoòuje vybírání pøímìsí stejné velikosti, ale rozdílné barvy. Tøidiè podle barvy a triér mohou být pouity
také spoleènì. Na trhu je ale tendence, e triér v konveèní èistírnì je nahrazován pouze barevným tøidièem.
U tohoto stroje je souèasnì s tøídícími a hygienickými efekty, dosahováno
sníení spotøeby elektrické energie a potøeby obestavìného prostoru.
Princip práce optického tøídícího stroje podle barvy SORTEX Z+
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5.5. Hydrotermická pøíprava obilovin pøed mletím
Jde v podstatì o navlhèení obilí pitnou vodou praním, nakrápìním,
zamlováním, napaøováním párou) a pùsobení této vody po nìjakou dobu
(odleováním). Touto hydrotermickou pøípravou obilí, hlavnì penice, ita
a kukuøice lze dosáhnout jejich lepích mlynáøských vlastností pøed semíláním na mouky. Vytváøíme tím pøedpoklady pro dobré oddìlení klíèkù (u ita
na loupaèkách, u kukuøice na dezintegrátorech a u penice v procesu mletí)
a vysokou výtìnost mouk ve mlýnì. Zvlhèování obilí je doprovázeno zmìnami teploty, protoe pøi jeho odleení probíhají v zrnech i koloidnì chemické
procesy projevující se bobtnáním obilek a mírným vzrùstem teploty.
Dùvody pro nakrápìní a odleování penice pøed mletím
q mouèné jádro má být køehké díky bobtnání krobových zrn
® výtìnost mouky mùe být zvýena
® spotøeba energie / hladina hluku od válcových stolic se sniuje
® nií popely mouk

q slupka má být houevnatá a pruná, jednotlivé vrstvy se slepí
® otruby se nerozbíjejí a zùstávají ve vìtích kusech
® hrubé otruby mohou být na rýhovaných válcích efektivnì èitìny
® ménì oèek v mouce
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q mìlo by se dosáhnout urèité vlhkosti mouky
® pøínos pro mlynáøe

q penice by mìla dosáhnout rovnomìrný stav
® ádné výkyvy pøi mletí a u hotových výrobkù

Faktory ovlivòující dobu odleování
q
q
q
q
q
q

tvrdost penice - tvrdí penice potøebuje delí dobu odleení
obsah proteinu - vyí obsah proteinu vyaduje delí dobu odleení
teplota okolí  pøi nií teplotì musí být delí doba odleení
teplota penice - nií teplota penice potøebuje delí dobu odleení
vstupní vlhkost - nií vstupní vlhkost vyaduje delí dobu odleení
poadovaná vlhkost - vyí poadovaná vlhkost = delí doba odleení

Doporuèené vlhkosti a doby odleování
Tvrdost

Doporuèené doby odleování

Vlhkost 1S

24  36 (48) h

16.0  17.0% (17.5%)

polotvrdá penice

18  24 h

15.5  16.0%

polomìkká penice

12  18 h

15.0  15.5%

mìkká penice

6  12 h

14.5  15.0%

tvrdá penic
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Maximální vlhkost 1S je ovlivòována:
q tvrdostí penice - ztráta energie potøebná pro mletí a vlhkosti
q max.vlhkostí mouk  legislativní poadavek (max.15%) nebo odbìratelské

specifikace

q max. vlhkostí otrub - problémy pøi skladování
q problémy pøi výrobì - problémy pøi vysévání (vznik plísní) nebo pøi mletí

(lepí se)

123

Veobecná pravidla odleování ve 2 stupních:
q 1. odleování: 2/3 celkové doby odleování, pøídavek vody o 1.0  2.0%

ne je cílová vlhkost, max. pøídavek 7% vody nesmí být pøekroèen

q 2. odleování: 1/3 celkové doby odleování, 2. odleování 8  max. 12 h

(ne déle  vede k vysychání otrub), pøídavek vody 1.0  max. 2.0%

q 1S odleování: pøídavek vlhkosti 0.3  0.5%, doba odleování cca 15 - 20

min.

V ÈR se uplatòuje vìtinou jednostupòové vlhèení a odleování. Povrchové
vlhèení se provádí pøed 1S  max.0,5% a odleení max. 30 minut. Dvoustupòové nakrápìní a odleení je nezbytné pøi mletí velmi tvrdé penice TD.
Pouívá se rovnì z dùvodu zlepení sanitace zmenením vlhkého prostoru.
To v pøípadì pouití tzv.pøedodleovacího zásobníku.
Vliv poèáteèní vlhkosti na dobu odleení
Vlhèí penice pøijímá vodu rychleji, suchá pomaleji.
Vliv tvrdosti zrna na dobu odleování
Prùnik vody do mìkké penice

hodiny

Prùnik vody do tvrdé penice

hodiny
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Uvnitø odleovacích zásobníkù je vlhké prostøedí, které zpùsobuje rùst
bakterií. Pro redukci jejich rùstu jsou nezbytné konstrukce zásobníkù s prùbìným tokem a dobrá aspirace.
Proces vlhèení vyaduje speciální stroje, které umoní vyí pøíjem vody.
Voda má pomìrnì silné povrchové napìtí 72.75 mN/m (pøi 20 °C), které
dokonce zabraòuje distribuci vody na obílí za normálních podmínek. S vysokorychlostním nakrápìním a jeho odstøedivými silami mùe být pøekonáno
povrchové napìtí a a mùe být vytvoøena tenká stejnomìrná vrstva na povrchu zrna. Stejnomìrná distribuce vody na zrnu je klíè k umonìní vysokých
pøídavkù vody a do 7% jedním prùchodem nakrápìèem. Voda musí být
rovnomìrnì rozdìlena na povrchu zrna k vylouèení promìnlivého obsahu
vlhkosti kvùli migraci vody. Kritické jsou zejména vysoké pøídavky vody s nevhodným nakrápìcím zaøízením. Migrace vody vede k pohybu vody smìrem
k výpadu zásobníku. To zpùsobuje pøíli vysoký obsah vlhkosti této frakce,
nerovnomìrný obsah vlhkosti a zablokovaný výpad zásobníku.
Praní obilí
Podstatou praní je promývání obilí pitnou vodou v pracím neku a následné odstøíknutí vody z jeho povrchu na odstøedivce, je je souèástí pracího
stroje. Pøi praní se v pracím neku souèasnì oddìlí tìí neèistoty (kaménky,
porcelán, sklo, písek apod.) a lehké plovoucí neèistoty (kousky stébel, pluchy, klásky apod.). V odstøedivce se pak odstøíkne povrchová voda a probìhne souèasnì i povrchové opracování. Prùchodem penice pracím strojem se
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dosáhne zvýení vlhkosti max. 6% (u sklovitìjí penice ménì). V souèasné
dobì se ji v naich mlýnech obilí nepere, pøedevím z ekonomických dùvodù, protoe spotøeba pitné vody je znaèná - na 1 t penice cca 2 m³ vody. Tato
voda se pøed vyputìním do vodoteèe dle zákona o vypoutìní odpadních vod
jetì musí èistit. Jestlie se vyøadí z technologie prací stroj, musí být nahrazen suchým odkaménkovaèem, intenzivním nakrápìèem a pøidáním jednoho
stupnì povrchového opracování (odíráním).
Intenzivní nakrápìè
Skládá se z dávkovaèe vody a rotoru ve válcovém pláti, jen uvádí obilí
s nadávkovanou vodou do víøivého pohybu a tím usnadní proniknutí vody do
obilky. Pøi pøeruení
pøívodu obilí do
stroje se dávkování
vody automaticky
zastaví. Mnoství
pøivádìné vody do
obilí lze regulovat
ruènì pøes prùtokomìr (napø. rotametr), anebo pøes
automatickou øídící
jednotku. Tato jednotka snímá mnoství a vstupní vlhkost obilí, pole zadané výstupní vlhkosti obsluhou vypoète pøídavek vody a tu nadávkuje.
Výhodou tohoto automatického dávkování vody je, e dokáe reagovat na
mìnící se vstupní vlhkost a mnoství zvlhèovaného obilí.
Výpoèet pøídavku vody do obilí.

þ =

m · (x2 - x1)
100 – x2

þ pøídavek vody v 1/min.
m mnoství obilí v kg/min.
x1 vstupní vlhkost obilí v %
x2 poadovaná výstupní vlhkost obilí v %
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Pøíklad
Vypoètìte pøídavek vody do obilí který nastavíte napø. na rotametru intenzivního nakrápìèe. Výkon èistírny je 10 t/h, vstupní vlhkost obilí je 13 % a poadovaná výstupní vlhkost je 15,5 %.
Øeení
Výkon èistírny pøevedeme na kg/min 10000/ 60 = 166,7 kg/min

þ =

166,7 · (15,5 – 13)
166,7 · 2,5
=
= 4,93 l/min
100 – 15,5
84,5
Kontyodleovací zásobník má výpadové otvory po celém dnu zásobníku. Obilí vypadává
pøes vechny výpady, tím se maximálnì eliminuje samotøídìní, obilí se dostane v celém
prùøezu do pohybu a zabezpeèuje stejnou
dobu odleení obilí.
Výpoèet velikosti kontyodleovacího
zásobníku.
Podle výkonu èistírny se nejprve vypoète maximální mnoství obilí. Po penici poèítáme max.
dobu odleování 24 hod. a pro ito 4 hod.,
následnì vypoètené mnoství pøepoèteme na
objem. Nakonec vypoèteme rozmìry zásobníku. Zásobník se plní do urèité výky, aby byla
dodrena poadovaná doba odleení.

Pøíklad
Vypoètìte výku odleovacího zásobníku na penici.
1. Výkon èistírny je 10 t/hod.
2. Zásobník je kvádr s rozmìry podstavy 3 x 4 m
Øeení

Q = 10 x 24 = 240 t/ 24 hod.
Q  mnoství penice za 24 hod
3
Q se pøepoète na objem Vkvádru = Q / ö = 240 / 0,75 = 320 m
ö - mìrný objem poèítáme 0,75 t/m

3

Vkvádru = a · b · h = 3 · 4 · h
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h  výka zásobníku
3
Vkvádru zásobníku v m
a, b, h  rozmìry zásobníku v m

Vkvádru = 320 = 3 · 4 · h ;

h = 320 / 12 = 26,7 m

Výka zásobníku je pøiblinì 27 m.
Jestlie potøebujeme odleovat penici napø. pouze 15 hod., naplníme zásobník do výky 16,9 m.
Výpoèet výky plnìní

hpro

15 hod

= 27 · 15 / 24 = 16,9 m

5.6. Povrchové opracování obilí
Následuje a za hydrotermickou pøípravou prvního stupnì. Obilí je vlhèí, houevnatìjí a u ita vystoupil nabobtnalý klíèek více z obilky a lze ho
vyloupnout. Je ale také moné dvoustupòové : pøed vlhèením  pouze smíchaný produkt z kombinovaného stroje, a po odleení prvního stupnì. Vdy
záleí na stupni zneèitìní zrna.
Cílem povrchového opracování je podle poadavkù technologie odstranit:
q neèistoty ulpìlé na povrchu obilek: prach, mikroorganismy apod.,
q neèistoty, které nebyly uvolnìny a odstranìny pøi kalibraci,
q èásti zrna, které nejvíce zhorují jakost a tím pádem výtìnost jedlých

výrobkù, jejich skladovatelnost, stravitelnost, mikrobiální zneèitìní
(vousek, u ita klíèek, oplodí, a pøi velmi silném opracování i osemení
a aleuronou vrstvu).

Podle tìchto technologických poadavkù na povrchové opracování obilí
rozdìlujeme na:
1.
2.
3.
4.

velmi silné  brouení,
silné  loupání,
støednì silné  odírání,
mírné  kartáèování.

Vedle technologických poadavkù závisí obecnì intenzita povrchového
opracování na:
q
q
q
q
q

druhu obilí,
jeho jakosti a stupni zneèitìní,
pouitém strojním zaøízení a technologickém uspoøádání èistírny,
technologií dalího zpracování na výrobky,
sortimentu výrobkù.
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Brouení obilí
Vyívá se u nìkterých obilovin a lutìnin. Povrchové opracování nastává
tøením zrn o brusné plochy stroje, popøípadì dìrovaný plá, a vzájemnì mezi
sebou.
Podle konstrukce rozdìlujeme brusky na vertikální a horizontální.

Vertikální bruska napø. typ EKONOS
musí mít neustále zaplnìn pracovní prostor mezi brusnými kotouèi a dìrovaným
plátìm obilím. Prùtok obilí strojem, a tím
i intenzita brouení, se nastavuje regulaèní
klapkou na výpadu ze stroje. Aspiraèní
vzduch, je souèasnì obilí i ochlazuje, prostupuje zvnìjku dìrovaného plátì pøes
brouené obilí, vlokami mezi kotouèi do
duté høídele a odtud ventilátorem do filtraèního zaøízení, kde se oddìlí.
Horizontální brusný stroj má rotující
brusný kotouè ve tvaru kuele a od vpádu
k výpadu se jeho prùmìr zvìtuje. Také plá je ve tvaru kuele. Horní èást je
z brusného materiálu, spodní z dìrovaného
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Horizontální brousící stroj

Horizontální loupací stroj PTL
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plechu. Otvory v pláti je nasáván aspiraèní vzduch, jen má za úkol ochlazovat obilí a odvádìt obrouené èástice. Tím, e oba kuele do sebe zapadají,
lze posouváním v ose otáèení plynule regulovat mezeru, kde dochází k obrusu, a tím i jeho intenzitu.
Loupání obilí
Loupáním obilí se dociluje intenzivního opracování povrchu obilí, a proto
se loupací stroje zaøazují pøedevím v itné èistírnì, anebo pøi výrobì krup
z jeèmene, paklie nepouijeme brusku. Loupaèky lze také vyuít pøi loupání
hrachu v hrachárnách, anebo loupání ovsa pøi výrobì ovesných vloèek. Oloupat lze také proso pøi výrobì jahel.
Obilky nejvíce opracovávaných obilovin penice, ita a jeèmene mají podlouhlý tvar a obsahují rýhu. Pøi loupání se postupnì zaoblují, a mohou mít
kulovitý tvar. Ztráty endospermu (jádra) jsou tím vìtí, èím více se po loupání
tvar blíí kulovitému. Také se nìkdy tato operace postaru nazývá picování.
Obaly schované v rýze obilky se vak neodstraní. Pøi loupání ita neèistoty
z povrchu, vousek, oplodí a klíèek. U ita je to vhodné vzhledem k jeho strukturálnì mechanickým vlastnostem, k pomìrnì jednoduché technologii mletí,
a i proto, e praní ita není ádoucí.
Pøi pøípravì penice se odstraòují povrchové neèistoty, vousek a oplodí,
nikoli klíèek. Platí zásada, e vìtí závadou loupat mnoho, ne neloupat
vùbec.
Loupací stroje
Rozliujeme podle osy otáèení rotoru na horizontální a vertikální.
Horizontální loupací stroj má rotor s perutìmi uloen vodorovnì. Perutì
jsou pøipevnìny k rotoru se sklonem 6 a 10º a zabezpeèují pohyb obilí od vpádu k výpadu. Stator loupaèky má tvar válce a uvnitø je vysmirkován. K loupání
dochází vrháním obilí perutìmi na smirkový plá, jen tvoøí 2/3 plochy a zbývající 1/3 je tvoøena dìrovaným plechem . Drsný povrch smirkového plátì
pak obilky olupuje.
Stupeò povrchového opracování závisí na:
q obvodové rychlosti perutí rotoru (obilky se vak nesmí lámat) pro ito

16 m/s, pro penici 12 m/s,

q vzdálenost perutí od smirkového plátì (lze nastavit v rozmezí 20

a 30 mm,

q mìrném zatíení loupacího stroje (pøi niím zatíení se intenzita zvyuje),
q drsnosti smirkového plátì,
q opotøebení smirkového plátì.
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Loupání je vhodné provádìt a po prvním stupni hydrotermické pøípravy.
Souèástí loupacího stroje
je i aspiraèní skøíò (platí jen
pro mechanickou dopravu
v èistírnì), kde jsou oddìleny oloupané èásti obilek.
Vertikální loupací stroj
má podobnou konstrukci jako horizontální jen s tím rozdílem, e brusná plocha je tvoøena prstencovými brusnými kotouèi poskládanými na sebe svisle.
Perutì rotoru vrhají obilí na tento plá a dochází k loupání. Souèástí stroje je
aspiraèní skøíò umístìná ve spodní èásti stroje a zabezpeèuje oddìlení oloupaných èástic obilek.
Odírací stroje
Patøí ke støednímu stupni povrchového opracování. Starí typy se témìø
nelií od horizontálních loupacích strojù, jen místo smirkového plátì mají litinovou valchu. Tím dochází k mírnìjímu povrchovému opracování. K moderním odíracím strojùm øadíme maloprùmìrové odíraèky. Pouívají se pøedevím v penièných èistírnách, ale lze je také pouít v èistírnách itných na dokonèení opracování povrchu ita místo kartáèování. Odíráním se oèistí povrch obilek od zemitého prachu vèetnì vìtiny mikroorganismù, èásteènì
vousek, a ulpìlých
neèistot na povrchu.
Po vpádu obilí do
stroje je lopatkami
rotoru vrháno proti
sítu a postupuje pracovním válcem k výpadu. Odírání nastává tøením zrna o perutì, síto a mezi sebou. Uvolnìné èástice zèásti propadávají sítem pøes splachu do výpadu pro
odpad a zèásti jsou unáeny vzduchem k vnìjí recirkulaèní aspiraèní skøíni,
kde se oddìlí od vzduchu, zbytek èástic se zachytí a ve filtru.
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Odírací stroj MHXS
produkt je intenzivnì odírán:

odíracím plátìm

výstupky

v dopravních rýhách a zrnem o zrno

Odírací stroj POM
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Kartáèovací stroje
Slouí jako mírné povrchové opracování obilí. Mají za úkol dokonèit povrchové opracování. Døíve se v èistírnách pouívaly, ale ji se nevyrábí, a tak v nìkterých starích èistírnách na obilí dobíhají.
K dokonèení povrchového opracování
lze pouít maloprùmìrovou odíraèku.
Konstrukènì se podobají horizontálním
loupacím a odíracím strojùm, jen plá je
z litinové valchy a místo perutí mají kartáèe pøipevnìné k roubovité nekovnici.
Úderový loupací stroj STRATOR
Zrno se pøivádí do støedu stroje vpádem 1 a rotujícím lopatkovým kolem 3
je vrháno v radiálním smìru na protismìrnì rotující válcový smirkový plá 4.
Zrna naráejí svou pièkou, èím dojde k loupacímu efektu. Plucha puká
a zrno se uvolòuje. Mnoství pøivádìného zrna je regulováno hradítky 2. K výpadu 6 jsou produkty dopravovány stíraèi 5 do výpadu 6. Obvodová rychlost
lopatkového kola je regulovatelná podle mìrné hmotnosti obilek. Pro dosaení potøebného efektu loupání je proto nutné zrno pøedem kalibrovat a jednotlivé frakce loupat samostatnì. Stroj se vyuívá hlavnì pro loupání ovsa.

ernový loupací stroj
Slouí k odstraòování pluch ze zrn rýe, èoèky, paldy, pohanky a dalích.
Na vertikální høídeli je naklínován rotující smirkový kámen uchycený na litinovém kotouèi. Horní nepohyblivý smirkový kámen 3 je upevnìn ke skøíni stroje
5. Vzdálenost mezi kameny lze regulovat pomocí zvedacího ústrojí 7. K loupání zrna dochází ve spáøe mezi kameny úderem na pièku a tøením o drsný
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povrch. Také u tohoto stroje je pro dosaení vysoké efektivnosti loupání nutné
pøedem kalibrovat zrno. Pracovní skøíò stroje je uchycena na podstavci 6, který
je uloen na základovém podstavci 8. Svislý høídel 12 je veden ve dvou loiskách a opírá se o dolní patní loisko v základovém podstavci. Vynáecí rameno
10 dopravuje produkt k výpadu 11. Výkon se reguluje hradítky 2 u vpádu 1.

Nárazové tøídící stoly - Paddy
Pouívají se v technologii èitìní a tøídìní ovsa po loupacích strojích. Odlouèí se na nich nevyloupaný oves od vyloupaného. Dalí vyuití je pøi èitìní
osiv. Na vpádu je produkt rozdìlován do stejnomìrné vrstvy po celé délce
stroje. Skøíò má zpravidla tøi oddìlení nad sebou, v nich jsou umístìny pracovní komory, které mají stìny tvoøené souvislými trojhrannými hranoly z ocelového plechu. Produkt pøichází paralelnì do vech tøí komor a tím je dosaeno vyího výkonu stroje. Tøídící skøíò má vratný kyvadlový pohyb, pohon je
elektromotorem se setrvaèníkem a výstøedníkem s protizávaím. Pøi vratném
pohybu vznikají odstøedivé síly. Sklon skøínì s komorami lze nastavovat.
Skøíò je uloena na ètyøech vodících kladkách na nosném rámu.
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Vpádový nástavek 1 je umístìn pøiblinì v polovinì pracovních komor.
V jedné vrstvì bývá 8 a 15 pracovních komor. Vratný pohyb zpùsobuje naráení zrn na trojhranné hranoly v pracovní komoøe a jejich tøídìní podle fyzikálních vlastností daných rùznou hustotou, pruností a tvarem. Rozhodujícím
znakem je koeficient tøení tøídìného produktu, který se tøídí do vrstev. Do horní vrstvy se dostávají lehèí neoloupaná zrna, do spodní vrstvy tìí a mení
oloupaná zrna. Oloupaná zrna se dostávají do níe umístìného výpadu 4,
neoloupaná zrna pak vypadávají na výe nastavené druhé stranì pracovní
komory výpadem 6. Regulace se provádí zmìnou výky produktu komoøe,
zmìnou sklonu stolu a zmìnou otáèek hnacího mechanismu.

137

5.7. Zpracování èistírenských odpadù
Pøimíseniny, ale i èásti obilek je získáme pøi pøípravì obilí pøed mletím (zpracováním na výrobky), lze rozdìlit do dvou skupin:
q nezuitkovatelné odpady, je je nutno likvidovat dle zákona o odpadech,
q zuitkovatelné odpady, které se dále zpracují do výrobkù.

Podle toho, jak roztøídíme zuitkovatelné odpady, je dále mùeme pouít:
1. Pøi zpracování ita:
q itné klíèky na výrobu krmiv pro plemenná zvíøata, anebo po vyèitìní

(obsahují písek a dalí pøimíseniny) a stabilizaci teplem jako pøídavek do
oøechových náplní.
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q Zlomky a zadina po rozdrcení se pøidají do otrub.
q Èásti obalù získané pøi povrchovém opracování se pøidávají do otrub.
q Hrubé neèistoty jako jsou klásky, úlomky slámy, koøínky apod., se dají

pouít ke krmení lovné zvìøe,

q Námel prodat farmaceutickému prùmyslu.

2. Pøi zpracování penice:
q Èásti obalù získané pøi povrchovém opracování se pøidávají do otrub.
q Zlomky a zadina po rozdrcení se mohou pouít na výrobu krmných smìsí,
anebo pøímo pouít k prodeji jako rot z kalibrátu. Lze z nich také izolovat
krob a lepek. Dají se i rozdrtit a pøidají se do otrub.
q Hrubé neèistoty jako jsou klásky, úlomky slámy, koøínky apod., se dají
pouít ke krmení lovné zvìøe.

rotovník

5.8. Novinky a trendy v technologii èitìní zrnin
Souèasné inovace se soustøeïují pøedevím na øeení zvýení hygienické
bezpeènosti a na úspory energií. V pøípadì hygienické bezpeènosti jde o hygienický design a také o úèinnost procesu dekontaminace surovin pøed mlýnským
zpracováním. Tyto poadavky jsou vyvolány nejenom poadavky zákazníkù,
ale také pøísnìjí legislativou. Sníení spotøeby energií je pøirozeným poadavkem na sníení výrobních nákladù a také politikou úspor pøírodních zdrojù.
Hygienický design se týká konstrukèního øeení strojù a pouívání materiálù urèených pro pøímý styk s potravinami. Hodnì se pouívá nerezová ocel
ale také speciální plasty. U strojù jsou jednodue otevíratelné kryty, nejsou
v nich ádné hluché prostory, kde by se mohl usazovat produkt, a zamezuje
se kondenzaci vodní páry pomocí aspirace nebo izolovaných krytù. Plnì se
nahrazuje døevo, protoe jeho pøípadné tøísky jde jen velmi tìko identifikovat
a odstraòovat. Minimalizuje se pouívání roubù a spojek uvnitø pracovního
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prostoru stroje. Pracuje se také na sníení hluènosti a zvýení bezpeènosti ve
vztahu k mazivu. Je sice moné pouívat tzv. potravináøská maziva, ale jejich
úèinnost je nií ne u syntetických maziv a navíc jsou draí. Vechna mazací místa musí být mimo pracovní prostor strojù a zaøízení a navíc nesmí ohrozit produkt ani nepøímo, pokud by se nacházely v jeho blízkosti.
Inovace procesù dekontaminace zrna souvisí s rostoucími poadavky
na hygienickou èistotu výrobkù. Nejvíce se soustøedí na vyuívání:
q principu tøídìní podle rozdílné mìrné hmotnosti
q intenzivnìjí povrchové opracování zrna
q sterilizace pomocí nárazového stroje
q optického tøídìní
V kombinaci tìchto principù se øeí odstranìní napadených zrn mykotoxiny
a sníení mikrobiologické kontaminace. Pøi tom se odstraní i fyzikální neèistoty, které nelze vytøídit na bìných strojích, a èástice zaseklé do obalových
èástí zrna.
Intenzivnìjí povrchové opracování a peeling
Na moderních odíracích strojích od firmy Bühler dochází k intenzivnìjímu
a souèasnì etrnému odírání v dopravních rýhách a výstupkách v odíracím
pláti. Nová je technologie peelingu. Zrno se nejdøíve vlhèí a pak intentivnì
loupán na stroji s horizontálními perutìmi na rotoru, statorem z odolné litiny
proti odìru a se dvìma perforovanými síty. Dutou høídelí je pøivádìn vzduch,

Strojní park pro Peeling
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který podporuje odvedení oloupaných èástic. Pro speciální poadavky je tøeba 1-3% pøídavku vody. Skladba strojù na peeling je znázornìná na obrázku.
Peeling pøináí vyí kvalitu mouky, vyí výtìnost mouk a krupic, ménì
oèek v krupici a jednoduí mlecí proces. Zásadní je sníení kontaminace zrna.
Podobnou technologii debraningu vyvinula pøed nìkolika lety firma
Prokop ve spolupráci s Ing. Tkáèem. Zde byl kombinován speciální loupací
stroj s bruskou. Zrno se rovnì nejdøíve zvlhèilo.
Obì technologie zjednoduují následující proces mletí a dá se pøi jejich
uplatnìní zvýit výkon stávajících mlýnù.
Pokud jde o peeling od firmy Bühler, navrhují se dvì varianty: lehký
pøi spotøebì 2 kWh/t a intenzivní se spotøebou 5 kWh/t. Normální odírání
má spotøebu 0,5  1 kWh/t.
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Sterilizátor/nárazový stroj MJZD-G

Na minimum redukuje zneèistìní
mouky fragmenty hmyzu. Zrna napadená hmyzem jsou ve své struktuøe
zeslabena a jsou nárazem rozbita.

Tøídìní lehkých zrn
Jak bylo ji uvedeno výe, zde se vyuívá rozdílné mìrné hmotnosti
èástic. Základní tøídìní probíhá na kombinovaném èistírenské stroji nebo
na dvousítovém odkaménkovaèi (kombinovaném odkaménkovaèi). Takto
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vytøídìný produkt je ale moné dále tøídit na speciálním stroji s nìkolika síty
nad sebou. Na obrázku je znázornìno schéma speciálního stroje od firmy
Bühler, který se nazývá GRAVOMAT.

Nový diagram èerné èistírny
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6. PØEHLED KÙDCÙ
ivoèiní kùdci jsou z hlediska zemìdìlského (pokozování rostlin)
velmi významní. Je jich nìkolik set druhù, ale z hlediska ovlivnìní kvality
obilí jde o plotici.
Plotice  rody Eurygaster a Aelia.
Je to hmyz asi 10 mm dlouhý, hnìdavý a zelenavý.
Má sosák s ostrými tìtinkami. Pøezimuje ve spadlém listí.
Mnoí se na obilí a larvy kodí jako dospìlý hmyz (vysávají
obilky). Obilky jsou vyschlé, scvrklé, s bìlavými skvrnami,
na nich je patrný tmaví bod po nabodnutí. Scvrklá zrna
jsou a o 50% lehèí. Plotice nabodávají zrna hlavnì v období mléèné zralosti, pøièem vstøíknou do rány sliny. Tento
výmìek obsahuje vysoce aktivní enzymy, které rozpoutìjí bílkoviny (lepek)
a také krob. Tuto závadu lze odhalit reologickými pøístroji a objeví se v kvalitì výrobku po upeèení (nízký rozteklý charakter peèiva).
Penice s pùvodnì silným lepkem snáejí pokození ploticemi lépe, se slabým lepkem hùøe. Plotice se vyskytuje na jihu Evropy, u nás se s ní mùeme
setkat na jiní Moravì.
kùdci vyskytující se v skladovaném obilí a mlýnských výrobcích.
Skladitní kùdci pokozují obilí i výrobky pøímo svými poery a zpùsobují tak
ztráty na váze (ve mlýnech jde o témìø bezvýznamný úbytek). Mnohem horí
je to e zneèiují prostøedí svou pøítomností, výkaly, vajíèky, exuviemi (svleèenými kokami). To má velký význam z hlediska zdravotnicko-epidemiologického. Nìkteøí kùdci obsahují látky pro èlovìka kodlivé. Jedná se o kantaridin, soli kyseliny moèové a avelové, které po poití zpùsobují poruchy
zaívání. kùdci roznáejí ve svých výkalech choroboplodné mikroorganismy. V kadém pøípadì zhorují kvalitu mouky. Pøi silném napadení obilí se
zvyuje teplota obilí a nastává samozáhøev.
kùdci skladovaného obilí patøí ke dvìma velkým skupinám ivoèiného svìta èlenovcùm a obratlovcùm.
o

Èlenovci mají nestálou tìlesnou teplotu a kodí pøi teplotách nad 0 C. Mezi
nejnovìjí metodou boje proti nim je vyhøátí provozu pomocí agregátù na tepo
lotu kolem 70 C kdy hynou.
Obratlovci mají stálou tìlesnou teplotu a kodí po celý rok, tedy i v dobì, kdy
o
teplota obilí klesne pod 0 C.
Roztoèi (pavoukovití èlenovci). Ovlivòují jakost obilí pøedevím svou pøítomností i jako pøenaeèi choroboplodných zárodkù plísní i jiných mikroorganis-
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mù je mohou zpùsobovat rùzná onemocnìní. V pøírodì jich je asi 6 000 druhù, ke kùdcùm obilí jich patøí asi 30 druhù.
Na pøední èásti hlavohrudi je zúený výbìek, zvaný hlavièka, ale s hlavou
hmyzu nemá nic spoleèného. Jsou to vlastnì kusadla a makadla. Na spodní
stranì jsou 4 páry noh. Za posledním párem noh jsou po obou stranách
zadeèku umístìny dvì olejové lázky, naplnìné rùznì barevným sekretem
pronikavého nasládlého pachu. Pøi pøemnoení roztoèù je cítit medový pach.
Vývoj roztoèù se podobá nedokonalé promìnì hmyzu.
Vajíèko. Samièka klade bìlavá vajíèka na
povrch, nebo do trhlin.
Larva. Z vajíèka se líhne larva, která je
charakteristická tím, e jí chybí ètvrtý pár
noh, pohlavní otvor a brvy. Prokousává se
dovnitø zárodku obilného zrna. Dosahuje
nejvý polovièní délky dospìlého roztoèe.
I. Nymfa (protonymfa) Vyvíjí se z larvy
svléknutím staré pokoky. Má ji vyvinutý
ètvrtý pár noh a zaèíná být patrný genitální otvor.
II. Nymfa (tritinymfa) Podobá se dospìlému roztoèi.
Dospìlé stádium. Sameèek i samièka se
vyvíjí svlékáním II.nymfy. Pohlavní ústrojí
je ji vyvinuto. Samièky bývají vìtí. Známe jetì Potulnou nymfu a trvalou
nymfu, která má silnì redukované konèetiny, je velmi odolná proti postøikùm
i plynùm. Vydrí i nìkolik let bez potravy a velmi ztìuje dezinfekci obilí.
Nejnebezpeènìjí jsou právì tyto trvalé formy, protoe jsou prakticky nevyhubitelné. Dospìlý roztoè neije pøíli dlouho. Odumírá po nìkolika dnech,
jakmile se postaral o potomstvo. Rozmnoovací schopnost je tak veliká, e
zásoby zvlátì vlhkého obilí jsou po tøech týdnech silnì napadeny.
Roztoè mouèný kodí nejen v mouce, ale i na obilí. Dospìlci vyírají hlavnì
klíèky a jejich okolí. Klíèkem pronikne dovnitø a vyírá endosperm. ivotní èinností roztoèù vzniká také mnoho tepla a vodních par, které se v obilí hromadí,
take se pøi silném výskytu zahøívá. V obilí sueném v suárnì ivé roztoèe
nenajdeme, pouze trvalé formy. Klesne-li vlhkost obilí pod 13% roztoèi rychle
hynou (krmì trvalých forem). O pøítomnosti roztoèù se pøesvìdèíme laboratorní zkoukou.
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Hmyz
Na celém svìtì ije asi 20 mil. rozlièných druhù, v naich zemích asi 30 tis.
Vechny popsat je nemoné.
Dìlíme je na:
Brouky
Motýli,
Pisivky
Vechny tøi jsou pokryty velmi odolnou organickou hmotou- chitinem, co je
velká pøekáka pøi jejich hubení. Hmyz velmi citlivì reaguje na lutou barvu a
je také citlivìjí na barvu modrou. Silnì ho drádí rozsvícená ÚV lampa, a tak
se dají hromadnì nièit. Brouci mají ústrojí kousací, motýli sací.
Rozmnoování hmyzu je pohlavní. Samièka klade vajíèka. Z vajíèek se líhne
larva, (housenky) která je bílá nebo lutá. Hned ere, roste a sílí. Její kùe se
stává tìsnou, praská a svléká se. To se opakuje nìkolikrát. Jakmile se
naposledy svlékne, pøemìní se v kuklu. Kukla je u broukù a motýlù úplnì
nehybná a po èase se z ní vylíhne dospìlý hmyz. Po nìkolika dnech se
vybarví a u motýlù se roztáhnou køídla, pohlavnì dospívají a mohou se dále
mnoit.

6.1. Brouci
Pilous èerný - Calandra granaria, syn. Sitophilus granarius

Je kùdce napadající obilná zrna. Délka 3 a 5 mm. Tìlo úzké dlouhé, barva
hnìdá a èerná. Hlava protaená v nosec. Krovky na vu jsou srostlé, blanitá
køídla zakrnìlá. Take nemùe létat. Rozmnouje se vajíèky. Do kadého zrna
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klade samièka jedno vajíèko, ale v pøípadì silného pøemnoení i více.
o
Kadý den 2 a 5 vajíèek. Optimální teplota kladení 20 a 28 C, pøi
o
35 C se kladení zastavuje. Pøi kladení samièka vyírá u vousku jamku
a k aleuronu, naklade vajíèko a jamku zalepí. Z vajíèka se vylíhne larva s délkou ivota 28 a 84 dní. Bìhem této doby vyere jádro a zanechá slupku a zárodek. Pøemìní se v kuklu. Z kukly se vylíhne brouk.
3 a 4 dny zde odpoèívá a pak se prokoue ven. Za dalí 3 dny ztmavne a stává se pohlavnì dospìlým. Celý vývoj od vajíèka a po dospìlého
o
o
o
brouka èiní podle teploty 209 dní (12 C), 57 dní (20 C), 28 dní (27 C). Velikost brouka a je koneèná a dále ji neroste, a nelze proto zamìòovat pilouse
rýového (má také rezatou barvu) za mladého pilouse èerného. Rozmnoovací schopnost pilouse èerného je ohromná. Bìhem roku se v naich klimatických podmínkách mohou vyvinout dvì a tøi generace. Rozmnoují se zásadnì v povrchových vrstvách do hloubky 1 m. Délka ivota je oproti ostatním
broukùm obdivuhodná. Pøi normálních teplotách cca 1 rok a pøi teplotách nio
ích, kolem 15 C 2,5 roku. Vydrí hladovìt i pùl roku!
o

Dokonce vydrí pod vodou 4 C teplé 45 dní a nezahynou, pøi teplotì vody
o
16 C pøeijí ponoøení a 17 dní. Vydrí dokonce i 6 hodin pùsobení plynu
HCN (kyanovodíku) pøi plynování provozu! èlovìk v tomto plynu zemøe za
30 vteøin. Svìtlo pilous nenávidí a vyhledávají ero a tmu. Nesnáí také pohyb
obilí a proudìní vzduchu. V nahých obilkách se rozmnouje 6x silnìji ne
v pluchatém. Pokud jde o napadení penice dává pøednost zrnùm mouèným
o
pøed sklovitými. Pod teplotou obilí 10 C sice ije, ale nerozmnouje se. Dolní
mez vlhkosti obilí pro rozmnoování je 13%. Je znám jetì pilous rýový
(mení a létá) a pilous kukuøièný (létá).
Pilous rýový - Calandra oryzae, syn. Sitophilus oryzae
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Asi 3 mm dlouhý, hnìdý a èerný, na krovkách se ètyømi oranovými skvrnami. Zpùsob ivota a kody jako u pilouse èerného. V kukuøièných zrnech ije
také pøíbuzný druh, Calandra zea-mais.
Potemník mouèný  Tenebrio molitor

Je to co do velikosti nejvìtí brouk kodící ve skladitích (13 a 16 mm). Tìlo
má válcovité, lysé, smolnì èerné. Teèkované krovky podélnì v øadách. V mìsících kvìtnu a èervnu kladou samièky vajíèka, a to jednotlivì nebo v hromadách a po 16 kusech. Kladou je témìø vude (do mouky, otrub, obilí, ale také
do rùzných spár apod.). Samièka snese 100 a 500 vajíèek. Pøi teplotách
o
o
20 C se larva líhne za 10 a 20 dní, pøi 30 C za 4 a 6 dní. Larva je dlouhá 2
mm. a bìhem ivota dosáhne velikost a 30 mm. Má nohy a to ji umoòuje
rychlý pohyb i do hlubokých vrstev mouky. Larvy jsou pomìrnì tuhé, lutohnìdé, lesklé a lehce si dìlají chodby v mouce. Pøi optimálních teplotách se
larvy vyvíjí 6 a 8 mìsícù. V larvaèním stádiu se 10x a 20x svléká. Larva je
polyfágní, tzn. e ere vechno. Nemusí mít ani dostatek vzduchu.
Nejlépe se larvám daøí v zatuchlé, zaleelé potravì. Larvy pøed zakuklením vylézají na povrch, aby mìly dostatek vzduchu. Kukla je velká asi 16  18 mm.
V tomto stádiun setrvává asi 14 dnù. Potom se líhne brouk. Nejprve je bílý,
pozdìji hnìdne a tmavne. K hromadnému líhnutí dochází v kvìtnu a èervenci. V praxi se setkáváme vìtinou s dvìma generacemi za 3 roky. Dospìlí
brouci se ivý stejnou potravou jako larva. Délka ivota dospìlého brouka èiní
o
asi 60 dní u sameèka a 120 dní u samièky. Brouci snáí teplotu od 0 do 51 C.
Brouci létají a tak mohou rychle zamoøit celé skladitì ve mlýnech, kde se také nejèastìji vyskytují.
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Trojatec splynulý  Tribolium confusum
Tvarem tìla se podobá pøedchozím druhùm, je vak znaènì mení. Dosahuje
velikosti pouze 3,5 mm. Patøí vak jetì k nebezpeènìjím kùdcùm ne
potemník. Barva tìla je èervenohnìdá. Samièka je velmi plodná a za svùj
ivot, 1 rok a 3 roky, naklade 500 a 1 000 vajíèek. Z vajíèka se líhne larva
bìlavé barvy. V mouce se larva zavrtá a do hloubky 0,5 m. ivot larvy je ovlivnìn teplotou a vlhkostí. Trvá asi 20 a 35 dní. Larvy se iví nejrùznìjí potravou, napø. zbytky zrn, naraných jinými kùdci. V obilí se nikdy tak nerozmnoují jako v mouèných výrobcích, prákových krmivech, sueném ovoci a kakaových bobech. Kukla je veliká asi 3,5 mm. Z kukel se líhnou brouci, kteøí
jsou zprvu bìlaví, pozdìji se vybarvují.
o

o

Optimální podmínky pro vývoj trojatce splynulého jsou 23 a 25 C a 75 %
relativní vlhkosti. Pøi tìchto podmínkách trvá vývoj 30 dní.
o

Trojatec je brouk teplomilný. Hyne teprve pøi teplotì 60 C. V teplých skladio
tích pøi 23 C se rozmnouje po celý rok a má a 4 generace. V chladných
skladitích má 2 a 3 pokolení a pøes zimu vyhyne. Brouci se iví tejnou potravou jako larvy.
Trojatec rezavý  Tribolium castaneum
Brouk se velikostí i tvarem podobá trojatci splynulému, ale lií
se od nìho tvarem tykadel. Trojatec rezavý má tøi poslední
èlánky tykadel ztlutìlé, take vytváøejí jakýsi kyj. Na rozdíl od
trojatce splynulého dospìlí brouci létají. Ve vzduchu se vak
udrí nejvý 20 vteøin. Trojatec splynulý pøestoe má vyvinutá
køídla, nelétá.
Ètveroroec obilní  Gnathocerus cornutus
Brouk se podobá trojatcùm. Je veliký asi 3,5 a 4,5 mm, barvy
rezavì luté a èervenohnìdé. Na hlavì má nápadná kusadla,
zahnutá ve tvaru rohù. Samièka klade vajíèka veliká 1 mm,
ze kterých se líhnou larvy. Larvy jsou luté, hlava je svìtle hnìdá.
Na hlavì a na kadém èlánku zadeèku je po 6 tìtinách. Dospìlá
larva mìøí a 10 mm.
Kukla je plochá s nafouklým zadeèkem. Z kukly se líhne dospìlý brouk.
Samièka klade asi 100 vajíèek, kladení je pomalé s dlouhými pøestávkami,
take v napadeném výrobku mùeme nacházet vechny druhy stadií.
o
Kladevajíèka prakticky celý ivot, tj. asi 10 mìsícù. Optimální teplota je 21 C.
o
o
Krajní tepelné hodnoty, které jsou kodlivé, jsou 10 C a 27 C.
Larvy i brouci se iví mlýnskými výrobky, vloèkami, rýí, napadají vak i obilí
a pekaøské výrobky.
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Koroil rezavý  Laemophleus ferrugineus
Je to malý, velmi plochý brouèek, velikosti asi 2 mm. Tykadla dosahují velikosti poloviny tìla.
tít má na bocích kýl. Celé tìlo je rezavì zbarveno a pokryto jemnými rezavými chloupky.
Samièka klade vajíèka do drti a prachu mezi zrna. Z vajíèka se líhne larvièka, která pøed zakuklením dosahuje velikosti 4 mm. Je
lutobílá, jen hlava a poslední èlánek jsou lutoèervené. Pøemìòuje se v kuklu
asi 2 mm velkou. Celý vývoj trvá 1 mìsíc a 2 mìsíce.
Larvy i brouci ijí v obilí. iví se odpadky zrn, obilným prachem, otrubami,
krmivovými smìsmi a moukou. Podle nìkterých autorù poírají i vlákna plísní.
Dospìlí brouci ijí ve skladech vìtinou od bøezna do øíjna.
Lesák surinamský  Oryzaophilus surinamensis
V obilních skladitích se iví podobnì jako koroil rozliènými
zbytky, zlomky zrn a vlákny plísní.
Je to plochý brouèek velikosti 3 mm, edohnìdé barvy.
Od ostatních kùdcù se rozpozná podle títu, který po kadé stranì má 6 velkých zoubkù a na títì tøi silnì vyvýená
ebra.
Samièka dennì klade 8 vajíèek a za ivot 100 a 300 vajíèek, která jsou bílá
0,8 mm velká. Asi za týden se z vajíèek líhnou larvy. Ty jsou bílé a luté, se
lutohnìdou hlavou.
Mají dobøe vyvinuté 3 páry noh. Celkem se 4krát svlékají a podle teploty
prostøedí dospívají za 14 a 75 dní. Dospìlá larva mìøí 3,5 mm. V suchém
prostøedí si larva vytváøí pøed zakuklením zámotek (kokon). Ve vlhkém
prostøedí tak neèiní.
Kukla je lutì zabarvená, 3 mm dlouhá, tvarem ji hodnì podobná dospìlému
brouku. Z kukly se líhne asi za 14 dní brouk.
Celý vývoj brouka trvá v létì asi 30 dní. U nás se mohou vyvinout do roka 3 a
4 generace. Brouk i jeho vývojová stadia jsou znaènì odolné proti nízkým
teplotám.
ijí ve vech druzích obilí, mouce, krupici, vloèkách, ve sladu i v sueném
ovoci.
Jejich velmi ploché tìlo jim dovoluje vniknout obaly (celofánovými i polyetylénovými) do rùzných pekaøských výrobkù.
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Temník maurský  Tenebrioides mauritanicus
Modroèerný a èerný brouk, kovovì lesklý, dosahuje velikosti 6 a 11 mm. Tìlo má ploché, s nápadným srdèitým
títem. Samièka klade vajíèka v hromádkách po 10 a 60
kusech do prachu mezi zrna.
Za ivot, tj. za 2 mìsíce a 14 mìsícù, naklade 500 a 1 400
vajíèek. Dospìlá larva je a 19 mm dlouhá. Délka larválního
stadia závisí na teplotì a druhu potravy a trvá 40 dní nebo
také a 1 250 dní.
Larva si pøed zakuklením vyhlodá jamku ve døevì a z drti
slepené slinami si vytvoøí zámotek. Nenajde-li døevo, rozkousává obilná zrna a zámotek si lepí ze rotu. Za naich podmínek se objevuje do roka jedna generace. Larvy i brouci dobøe pøezimují. Brouci vydrí velo
o
mi dlouho bez potravy, pøi teplotì 20 C a 52 dní, pøi 10 C 184 dní a larvy dokonce 24 mìsícù.
iví se obilím veho druhu. U sklovitých zrn vyírají pouze zárodky, u mouènatých vyírají i endosperm.
Napadají i mlýnské výrobky, suené ovoce, zeleninu a peèivo. Kromì toho
napadají larvy veho hmyzu, které ijí v obilí.
Èervotoè chlební (chlebovoun obecný)  Sitodrepa panicea
Brouk je asi 1,7 a 3,7 mm velký, válcovitého tìla,
rezavì èervený. Hlava je malá vsazená pod pøední okraj
títu. Brouci mají dva páry vyvinutých køídel a mohou
dobøe létat.
Samièka klade 100 a 140 vajíèek. Z vajíèka se líhne larva bílé barvy. ije
v obilí nebo v chlebì a provrtává v nich chodbièky. Larvy jsou ravé a velmi
pohyblivé. Velmi èasto napadají i jiné suroviny, lutìniny, semena, mlýnské
výrobky, pekaøské a tìstárenské výrobky, oøíky, lisované pokrutiny, èaj, kávu, èokoládu, kakao, tabák, textilie, koøení, polévkové kostky, oplatky apod.
Larva dosahuje velikosti 3 a 4 mm, ètyøikrát se svléká a asi po 30 dnech
se zakukluje. Po 15 a 20 dnech se z kukly líhne brouk, který se mùe hned
rozmnoovat. Nepøijímá potravu a ije ze zásobních látek uloených v tìle
pøi tvoøení kukly. Bìhem roku vznikají 2 a 4 generace.
V obilí se tito brouci vyskytují èasto ve velkých mnostvích a zpùsobují
ohromné kody. Obilná zrna a zrna fazolù jsou nìkdy tak provrtána, e se
v ruce úplnì rozpadají. Larvy èasto rozkousávají i obaly potravin, tøebae jsou
ze staniolu nebo celofánu.
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Vrtavec bylináøský (zhoubný)  Ptinus fur
Brouk pøipomíná vzhledem drobného pavouka. Sameèek (b) je velký asi 4 mm, samièka (a) asi 3 mm. Tykadla jsou dlouhá,
nitkovitá, dosahují poloviny tìla. Hlava je
vtaená do pøedohrudi, nohy jsou dlouhé,
doiroka roztaené.
Samièka klade dennì 1 a 2 vajíèka do
mouènaté èásti naruených zrn. Asi po 20 dnech se z nich líhnou larvy asi
1 mm veliké, které jsou podobnì jako brouk polyfágní  veravé.
Dokáe hladovìt a 76 dní. Po zakuklení se z ní líhne brouk. Celý vývoj trvá asi
o
3 1/2 mìsíce. Dospìlí brouci snáejí zimu. Jetì pøi 5 C se èile pohybují.
Larvy i brouci ijí na stejných potravinách jako chleborouti. Vrtavec se vyskytuje i na Sibiøi a v jiných severských oblastech.
Vrtavec zhoubný - Ptinus fur
Brouci a larvy se iví na mouèných výrobcích
veho druhu. Zakuklují se na obalovém
materiálu, který èasto prodìrují.
Kladou 20 a 40 vajíèek,
larvy jsou lutobílé,
brouci hnìdí s krovkami
teèkovanými dorùstají
délky 4 mm.
Ve zneèiují
sekretorickými vlákny.
Zrnokaz hrachový (luskokaz)  Bruchus pisorum
Je to kùdce, který se v posledních letech znaènì
rozíøil. Oválné tìlo luskokaze je asi 4 a 5 mm
velké, hustì porostlé chloupky, barvy edohnìdé,
s bílými proukovitými skvrnami pøes krovky.
Poslední èlánek zadeèku není kryt krovkami. Hlava
je sklonìna dolù a prodlouena v malý nosec.
Zrnokazové opoutìjí místa pøezimování (vìtinou skladitì) koncem kvìtna a èervna a odlétají
na hrachovitì a do vzdálenosti 3 km. Pøed kvìtem hrachu ijí na jiných
rostlinách. v dobì kvìtenství hrachu nalétají na pole a iví se jeho kvìty.
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Kdy se zaènou tvoøit lusky, kladou na nì samièky oválná vajíèka velikosti
asi 0,8 mm a pøilepují je sekretem. Celkem snese samièka asi 130 vajíèek.
Larvièky se líhnou po 6 a 12 dnech a prokousávají se dovnitø lusku. V jednom
lusku ije pouze jedna larva, která se zavrtává do hráku a otvor po ní se
èasem zacelí. Larvální vývoj trvá 1 1/2 a 2 mìsíce. V srpnu se vìtinou larva
zakuklí.
Semeno je u napøed vyhryzáno a tìsnì na slupku, take na nìm vznikne malé, kulaté, tmaví okénko (zrcátko). To brouk po vylíhnutí ji lehce
odstraní. Vývoj kukly trvá asi 3 týdny. Pokození hrachu po úniku brouka je
typické. Zrno má na povrchu otvor 2 a 2,5 mm velký. Celý vývoj brouka od
vajíèka trvá 1 1/2 a 2 1/2 mìsíce. Do roka se setkáváme jen s jednou generací. Vylíhlí brouci zpravidla zrno neopoutìjí a pøezimují v nìm. Mohou se
v zrnì udret naivu a 14 mìsícù. Brouk je rozíøen po celé Evropì, severní
Africe, Severní Americe. Jmenovaný kùdce je pøísnì monofágní, pokozuje
pouze hrách, jiné lutìniny nenapadá.
Zrnokaz èokový (luskokaz èoèkový)  Bruchus lentis
Velmi se podobá pøedchozímu druhu, ale je mení. Dosahuje velikosti 3 a
3,5 mm.Vývoj je podobný jako u zrnokaze hrachového. Je pøísnì monofágní,
napadá jen èoèku.
Zrnokaz fazolový (luskokaz fazolový)  Acanthoscelides obtectus
Tento zrnokaz na rozdíl od vech pøedelých je schopen se rozmnoovat
nejen na poli, ale i ve skladitích. Brouk je 3 a 5 mm dlouhý. Poslední èlánek
zadeèku je lutoèervený, jinak je svrchní strana lutozelená, se svìtlými
edými prouky. Konec krovek je naèervenalý.
Samièka klade vajíèka volnì mezi semena lutìnin, uskladnìných ve skladiti. Venku na poli klade vajíèka pøímo do lusku. Prùmìrnì klade 45 vajíèek.
o
o
Vajíèko nesnáí teploty pod 13 C a nad 32 C.
Asi za 1 týden a 2 týdny se líhnou larvièky. Prokousávají se dovnitø zrna, nìkolikrát se svlékají a zakuklí se. Délka vývoje závisí na teplotních podmínkách.
Za teplejích podmínek trvá asi necelý mìsíc, za chladnìjích a 2 mìsíce.
V teplejích skladitích se tento kùdce vyvíjí po celý rok. Tento zrnokaz je
rozíøen ve vech teplých zemích svìta. Zrnokaz fazolový napadá pøedevím
fazoly. V jednom zrnì mùe být a 28 broukù. Mùe vak napadat hrách, èoèku a jiné lutìniny. kody jím zpùsobené jsou vìtí ne u pøedchozích druhù.
o
Dá se dobøe hubit. Dospìlí brouci hynou za 10 a 15 min. pøi 52 C. Pøi teplotì
o
o
10 C hynou za 12 hod., pøi teplotì 17 C bìhem jedné noci.
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váb obecný - Blata orientalis
Vylézá pøedevím v noci
z teplých úkrytù v mlýnských provozech. Je veravý, ohlodává zamouènìné povrchy pytlù, trusem
zneèiuje mlýnské výrobky
i strojní zaøízení.
Délka 20 a 28 mm, samice
bez køídel, èerná.

Kornatec skladitní - Tenebrioides mauretanicus
Brouk oírá obilní zrna,
jejich klíèky, proírá pytle
a jiné textilie ve mlýnech.
Samozøejmì napadá také
mouèné výrobky, nejrùznìjí semena apod.
Je leskle èernohnìdý, asi
11 milimetrù velký, larva
pinavì bílé barvy mìøí
20 mm, samice naklade
a tisíc vajíèek.

Plísòový brouèek - Lathridius bergrothi
Velmi drobný brouèek  1 a 1,5 mm (!)
dlouhý, èervenoluté lesklé barvy, ijící
pøevánì v trouchnivìjících prostorech.
Je velmi tìko rozeznatelný, vyskytuje se
vak v mnoha rùzných druzích. Vichni
mají vak jedno spoleèné - jsou schopni
napáchat mnoho kod.
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6.2. Motýli  lepicoptera
U motýlù jsou stejná vývojová stadia jako u broukù: vajíèko, housenka, kukla,
motýl. Mají promìnu dokonalou.
Z osmdesáti tisíc motýlù kodí pouze tyto druhy: mol skladitní, zrnový,
paprikový, obilní a mouèný. Podstatnou èást kod zpùsobují housenky, které
mohou pøímo napadat obilí a mouèné výrobky.
Mol zrnový  Tinea granella
Patøí do èeledi molù, ije pouze v obilních
skladitích. Je 5 a 8 mm dlouhý, rozpìtí
køídel má 9 a 14 mm. První pár køídel je
støíbroedý s temnì hnìdými pøíènými
páskami a s tmavou skvrnou, druhý pár
køídel je temnì hnìdý nebo edavý.
Moli se zdrují v tmavých èástech obilního skladitì. Kladou vajíèka na
povrch zrn. Samièka snáí 60 a 70 vajíèek, z kterých se po 14 dnech líhnou
lutobílé housenky se svìtle hnìdou hlavou a 8 páry noh. Prokousávají se
slupkou zrna do endospermu, kterým se iví. Kadá housenka bìhem ivota
prokoue a pokodí 20 a 30 zrn. Vyraná zrna mají kulaté otvory vyplnìné
hedvábnou spletí. Jednotlivá pokozená zrna jsou spojena vlákny a promíena housenèím trusem. Tyto chuchvalce mohou pokrývat celou obilní hromadu v tlouce 5 a 10 cm. Zakuklují se ve skulinách, v nich se vytváøejí
hedvábný kokon, pokrytý drtí a pilinami. Kukly pøezimují a na jaøe se líhnou
o
dospìlí motýlci. Housenky jsou citlivé na nízké teploty. Ji 7 C je nièí. Libují si
v nevìtraných vlhkých a tmavých skladech. Dávají pøednost itu pøed penicí.
Makadlovka obilná - Sitotroga cerealella
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Makadlovka obilná je malý motýl - rozpìtí køidélek 18 mm, lutavá pøední køídla s nìkolika èernými skvrnami. Housenky zprvu lutavì naèervenalé, pozdìji
pinavì bílé, válcovité, a 6 mm dlouhé, proírají kulaté otvory do zrn a iví se
jejich obsahem.
Mol obilní - Nemapogon granellus, syn. Tinea granella
Je to malý motýlek,
4 a 6 mm velký, rozpìtí køídel má 10 a
19 mm. Pøední køídla
jsou okrovì lutá, obyèejnì s tmavohnìdým
pøimíením a malými
skvrnkami, zadní jsou
edá s dlouhými tøásnìmi.
Mol obilní napadá zrno
ji na poli a zakonèuje
svùj vývojový cyklus
v obilních skladitích.
Mùe se vak rozmnoovat i ve skladitích.
Vajíèka klade motýl na
povrch zrn. Vylíhlá
housenka vyhryzává
obal a vyírá endosperm. Dutinu v zrnì má rozdìlenou na dvì èásti. Ve vìtí ije a do mení
ukládá výmìty v podobì malých zrneèek rezavé barvy. Housenka je èervenoluté barvy s hnìdou hlavièkou. V zrnech kukuøice bývají 2 a 3 housenky. Dospìlá housenka je pomìrnì velká (7 mm). Vývoj housenky v létì trvá asi 3 týdny, na podzim a 6 týdnù.
Za chladného poèasí pøespává v zrnì celou zimu.
Kdy dospìla, zakuklí se v zrnì a po 14 dnech ze zrna vylézá motýlek. Za
optimálních podmínek trvá vývoj 25 a 35 dní. Hromadný výlet motýlkù lze
pozorovat na jaøe za teplého poèasí.
Protoe housenky vyírají vnitøky zrn, pùsobí na obilí tyté kody jakou
pilousi. Na rozdíl od ostatních molù nevznikají v obilí chomáèe smotaných
zrn, nebo celý vývoj probíhá uvnitø obilky.
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Mol mouèný (zavíjeè mouèný)  Ephestia Kühniella
Tento motýlek spolu s pilousem a s trojatcem splynulým je jedním z hlavních kùdcù,
kteøí se vyskytují ve mlýnech.
Motýl má tìlo dlouhé 10 a 14 mm, rozpìtí
køídel 20 a 25 mm. Pøední køídla jsou
olovìná edá s pøíènými pruhy a skvrnami
èerné barvy. Zadní køídla jsou svìtlejí.
Samièka snáí jednotlivì nebo v hromádkách vajíèka, èasto v mnoství 100
o
a 400 kusù. Housenky se z vajíèek líhnou jen pøi teplotách nad 8 C. Jsou
svìtle luté a rùové, 1 mm velké, hlavièka je èervenohnìdá. Ihned po vylíhnutí se iví obilím a mlýnskými výrobky, tìstovinami, apod. Pøi tom vyluèují
hedvábná vlákna a napadené suroviny slepují v chuchvalce.
Zdrují se jen na povrchu napadených surovin, popø. pronikají do hloubky asi
o
10 cm. Podle teploty a druhu potravy je jejich vývoj ukonèen za 31 dní (30 C),
pøi nízkých teplotách a za 160 dní. Dospìlé housenky dosahují a 25 mm.
Poté si spøedou zámotek a vytvoøí nehybnou kuklu. Za 10 a 30 dní se líhnou
dospìlí moli.
Celý vývoj v letním období trvá 2 mìsíce, pøi niích teplotách a 110 dní.
kody, které zpùsobují housenky tohoto mola, mohou dosáhnout katastrofálních rozmìrù. U vlhkých obilných zrn je vyrán endosperm, u suchého obilí
pouze zárodek. Dalí kody vznikají spøádáním zrn do chuchvalcù, které váí
a i nìkolik kilogramù.
Zavíjeè skladitní (mol kakaový, skladitní)  Ephestia elutella
Mol skladitní se v posledních letech stal nejvìtím a nejrozíøenìjím kùdcem skladovaného oblí. Je právì tak nebezpeèný jako pilous èerný. Pùvodnì
il v potravináøských skladech, èokoládovnách, mlýnech, ale nyní je nejvíc
rozíøen v obilních skladitích.
Je to motýl 15 mm dlouhý, v rozpìtí køídel mìøí 12 a 17 mm. Podobá se molu
monému. Pøední køídla jsou edivá, støíkaná èernými upinkami, dolní kraj
køídel má nahnìdlý nádech. Uprostøed køídla jsou dvì tmavé skvrny. Zadní
køídla jsou pinavì edá.
Samièka klade vajíèka jednotlivì na povrch obilního zrna. Podle teplotních
podmínek naklade a 300 vajíèek. Vylíhlá housenka se hned zavrtává do zrna
v místech klíèku, který vyírá. Po 14 dnech vylézá ze zrna a slepuje si nìkolik
zrn dohromady. Housenka se svléká, opoutí pùvodní zámotek a vytváøí si
nový, vìtí. Tyto zámotky mùe vytváøet a 4krát. Pøed zakuklením opoutí
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poslední smotek. Pøelézá povrchovou vrstvu obilí a hledá si úkryt pro zakuklení. Dosahuje velikosti a 15 mm.
V èokoládovnách a v teplých skladech je celý vývoj ukonèen asi za 77 dní, ve
studených skladech trvá vývoj a 250 dní. Zajímavé je, e v naich skladech
pøezimuje ve stadiu dospìlé housenky, která se kuklí a na jaøe. Odolnost
housenek proti mrazùm je veliká.
o

o

Dospìlý mol hyne pøi 3 C, housenka vydrí i 15 C. Asi 20 dní po zakuklení
mùeme na jaøe èekat nálet. To je nejvhodnìjí doba pro hubení tohoto kùdo
ce dotykovými prostøedky. Mol se líhne pøi teplotì nejménì 13 C (polovina
kvìtna).
U nás je mol skladitní nejvíce rozíøen na jiní Moravì a jiním Slovensku.
V letech 1953 a 1955 zpùsobil kody za 7,7 miliónù Kè. Novými technickými
postupy bylo sníeno procento napadení ze 4,3 na 0,8.
Peøíèkovec domácí - Glycyphagus domesticus
Jeden z dalích druhù roztoèù
s oblibou ijících a kodících
v prostorách mlýnù, kde se, podobnì jako v domácnostech,
vyskytuje v mouèném prachu
a jiných zapomenutých organických neèistotách. Dospìlí jedinci jsou bìlaví, 0,5 mm dlouzí a
jako vichni roztoèi mají  na rozdíl od hmyzu  ètyøi páry nohou.

Stínka obecná - Porcellio scaber
Její výskyt ve skladitních prostorách a niích patrech mlýnù signalizuje zvýenou vlhkost. Není kùdcem obilí nebo mouky, patøí mezi
suchozemské stejnonohé korýe
(Isopoda), iví se tlejícími rostlinnými zbytky plísnìmi. Je tmavoedivá,
dosahuje 15 mm délky. U lidí vzbuzuje oklivost.
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Meze monosti:
o

o

o

Prùmìrná kladivost samièky

Mìcíc nejvìtích výskytù

Pøezimuje jako

10

1

12

1-2

60

VI, IX

H, K

mol obilní

1

4

1

6

6

100

V, VII, IX

K

mol mouèný

1

4

2

7

3

200

IV, VI, VIII

K

mol paprikový

1

5

1

7

3

350

V, VII, IX

K

mol skladiètní

1

5

1

7

3

200

V, VII, IX

H, K

Kukly

Celkem

1

Housenky

mol zrnový

Vajíèko

Poèet generací do roku

nutná teplota k rozmnoování 10 a 14 C, meze ivotnosti od 8 C do
o
o
o
+38 C. Kukly snesou i mráz 15 C. Optimum rozmnoování 25 C. Postaèující vlhkost je pouhých 13 %.

vývoj v týdnech

H.... Pøezimuje jako housenka,

K.... Pøezimuje jako kukla

6.3. Pisivky
Jsou drobný hmyz 1 a 2 mm dlouhý, který se pøi zvìtení jeví
jako vi.
ijí ve vem moném, nìkdy v obrovských mnostvích. Samièky pisivek kladou vajíèka jednotlivì do prachu a larvy, které se
témìø podobají dospìlým pisivkám, vyhledávají vlhká a zvlátì
tmavá místa, kde dospívají bìhem 4 a 6 týdnù.
Obilí pøímo nekodí, ijí hlavnì v prachu, který rozmìlòují na
velmi jemné èásteèky. A mohou se mezi obilím i mnoit tak, e
je jimi úplnì zamoøeno.
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6.4. Hlodavci
Potkani, krysy a myi se nachází vude tam kde mají dostatek potravy a úkryt.
Napadají potraviny veho druhu od syrového masa pøes obiloviny, zeleninu,
ovoce, ale okusují i plasty (izolace elektrických vodièù apod.)
Hlodavci nekodí jen poerem, ale také znehodnocováním potravin trusem
a moèí, co má velký význam po stránce hygienickoepidemiologické. K tomu
se pøipojují kody vzniklé na obalech, budovách apod.
Hlodavci pøenáejí rozmanité choroby, jako tyfus, loutenku, tuberkulózu,
dýmìjový mor, snì slezinnou, slintavku, salmonelózu, vzteklinu apod.
Hlodavci jsou charakterizovány neúplným chrupem. pièáky chybí a øezáky
jsou pøemìnìny v zuby hlodavé (rostou jim celý ivot), které musí neustále
obruovat.
Krysa obecná Rattus rattus
Je to hlodavec vyskytující se na celém svìtì. Pochází z Indie. Dospìlá
krysa je pomìrnì velká,
dorùstá délky 150 a
200 mm, s ocasem o nìco delí ne tìlo. Nejnápadnìjí znak, kterým se
lií od potkana, jsou ui
a oèi. Ui jsou nápadnì
velké, tenké, lysé, od
hlavy odstáté. Oèi jsou
také nápadnì velké, èerné, vypouklé. Zabarvení srsti pøechází od èerné do svìtle hnìdé barvy. Na bøie je krysa svìtlejí.
Krysa je býloravá se sklonem k veravosti. Kanibalismus je výjimkou. Dává
pøednost ovoci, obilovinám. Je dokonalejí ve plhání ne potkan a také hbitìjí, nevyznaèuje se vak takovou bojovností. Na rozdíl od potkana dává
pøednost vyím poschodím a suím místùm. Výjimeènì ji najdeme ve sklepích. Typické je hnízdìní na trámech. Hnízdo si vystýlá slámou, hadry anebo
papírem. V hnízdì nebo jeho okolí si shromaïuje zásoby potravin. Krysa je
hlodavec noèní. Na rozdíl od potkana je hluèná a velmi èasto pití. Pøi vyplaení prchá nahoru. Samice vrhá 2x a 4x do roka 5 a 10 mláïat, které bìhem
6 mìsícù dospívají. ije 2 a 4 roky.
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Potkan severní Rattus norvegicus
Potkan je hlovícdavec rozíøený
po celém svìtì s výjimkou nezazího severu. Potkan je vìtí
a bojovnìjí ne krysa. Dospìlý
potkan váí asi 450 g. Délka tìla
je a 250 mm, ocas je kratí a je
holý. Uní boltce dosahují asi
1/3 velikosti hlavy a jsou k hlavì
pøitisklé a porostlé krátkými
chloupky. Mezi prsty má zbytky
plovacích blan. Srst edohnìdá, na bøie svìtlejí.
Samice vrhá roènì 3x a 6x po 10 a 15 mláïatech (maximálnì 24). Samièka
dospívá za 2,5 a sameèek za 3 mìsíce. Samièka mùe za nìkolik dní po vrhu
znovu zabøeznout. Potkan se doívá stáøí 3,5 roku. Za tuto dobu se mùe
jeden párek potkanù teoreticky doít a 20 mil. potomkù.
Od krysy se lií zpùsobem ivota. Dává pøednost vlhkým místùm ve stokách,
kanálech, sklepích a chlévech. Hrabe si nory a staví hnízda z èehokoliv (hadry, papír, sláma apod.) Jsou to noèní zvíøata. Na rozdíl od krys se chovají tie.
Ze svého okolí vypudí myi. Potkan je drzý a nebojácný. Je-li jich víc, troufnou
si i na èlovìka. Dovedou dobøe plavat, skákat a plhat. Dovedou prokousat
i betonovou zeï. Potkani velmi tìko snáí hladovìní, bez potravy hynou po
tøech dnech. Velmi tìko snáejí nepøítomnost vody. V potravì si nevybírá
a spokojí se s nejhorími odpadky. Je veravý. Pomìrnì èasto se u nìho
projevuje kanibalizmus. Ohlodávají mrtvoly zvíøat i lidí. Onemocní-li nìkterý
z potkanù, ostatní ho zakousnou. Kromì kod na budovách a zaøízeních zpùsobují potkani kody raním obilí. Dospìlý potkan seere dennì 60 g zrní,
roènì a 26 kg.
My domácí Mus musculus
My domácí je z øad hlodavcù nejrozíøenìjí a nejèastìjí kùdce ve skladitích. V teplejím období se stìhuje
ven do pøírody a naopak. My se iví
pøevánì rostlinnou potravou a kuchyòskými odpadky. Roènì zkonzumuje a 5 kg obilí. Dosahuje velikosti
90 mm bez ocasu a ocas má stejnì dlouhý jako tìlo. Barva srsti je edá. Rozmnoovací schopnost myi domácí je veliká. V obydlích se rozmnouje prak-

161

ticky celý rok. Samièka vrhá vìtinou 6 a 7 mláïat. Ta dospívají po 2 a 3
mìsících. Vrhù bývá 5 a 6 do roka.
Hrabo polní Mikrotus arvalis
Je typickým obyvatelem polí, kde se vykytuje ve spoleèenstvu. iví se pøevánì rostlinnou potravou. Hrabo se od myi velmi markantnì lií. Jeho tìlo je asi 150 mm dlouhé,
zavalité, ocas je velmi krátký, asi 40 mm. Samièka vrhá 4x a 6x do roka 4 a 8 mláïat Za
15 mìsícù má párek hraboù a 500 potomkù. Mláïata se ji po 6 týdnech rozmnoují. Mùe se i pøemnoit. Na zimu se
stìhuje do teplejích míst stodol a skladù, v nich zpùsobuje podobné kody
jako my domácí.

6.5. Ptáci
Za skladitní kùdce se povaují holub skalní, hrdlièka zahradní, vrabci polní
a zahradní. Tito zneèiují skladované obilí trusem a èasto do nìho mohou
zanáet kùdce i choroby.
Proto je velmi dùleité uzavírání skladitních prostorù a instalování ochraných
sítí na otevíratelná okna, pøípadnì na dalí otvory a vzduchotechnická potrubí. Kontaminace trusem vzniká rovnì pøi pouhém usednutím ptákù na vnìjí
konstrukce stavebních objektù. Proto se instalují speciální bodce nebo sítì,
které ptákùm zamezují usednutí.
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6.6. ROSTLINNÉ NEÈISTOTY
Námel
Námel se ponejvíce vyskytuje v itì a nazývají se tak tvrdé a rohovité výrùstky
èernofialové barvy, které vegetují pøímo v klasu místo itného zrna. Jsou to 10
a 25 mm dlouhé a 3 a 5 mm v prùmìru silné, nìkdy rovné, nejèastìji zakøivené okurèièky. (Viz obrázek.) Na prùøezu jsou tyto útvary bìlavé nebo narùovìlé. Pod mikroskopem je vnitøní obsah spletí bìlavých vláken se zásobou
krobových zrn. Pøi zrání ita na poli vypadne do pùdy tento rohovitý útvar,
kterému se vìdecky øíká sclerotium, kde odpoèívá pøes zimu. Na jaøe pak vyrostou z této pøezimovací formy malé houbièky s malými èervenými hlavièkami na rùových nokách. Tato houba se nazývá Palièkovicí nachovou (claviceps purpurea) a námel je vlastnì její pøezimující formou. Z èervené palièky
(to bývá právì v období kvìtu itných klasù), vysypou se pak drobnohledné
spory, které jsou vìtrem nebo hmyzem roziøovány do itných kvìtù.
Nitkovitá spora usazující se na bliznì kvìtu a
ihned se rozroste v bílá
vlákna. Pozdìji se objeví v kvìtu kapka sladké
rosy a v tìchto kapkách
mùeme pak pod drobnohledem nalézt velké
mnoství výtrusù, které pak rovnì roznáí
hmyz. Z nakaeného a
vlákny prorostlého semeníku se pak nevyvine normální itné zrno, nýbr nové sclerotium, nový
námel. Obsah námele v obilí zjistíme vybráním z jednokilogramového vzorku
a pøepoèteme na procenta. Pøekroèené mnoství námele je dùvodem k odmítnutí dodávky.
Námel je velmi jedovatou a nebezpeènou pøímìsí zvlátì v itì. Obsahuje nìkolik prudkých jedù z nich nejznámìjí jsou cornutin, ergotin, ergotamin,
ergotoxin atd. Vechny tyto jedy pùsobí dávení, závrati, prùjmy a ochrnutí
konèetin. Poívá-li se soustavnì chléb obsahující námel, mùe dojít i k vleklým otravám, kterým se øíká ergotismus.
Námel je pøesto sbírán a prodáván do lékáren, kde se z nìho pøipravují léky
k zastavování vnitøního krvácení pøi tìkých poruchách (pøi porodech a potratech) enských rodidel. Nasbíraný námel nesmí být starí jednoho roku,
nebo jedy námele se brzy rozkládají a ztrácejí svùj úèinek. V penici, jeème-
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ni a ovsu se námel objevuje jenom zøídka, zpravidla se objeví jen v itì a nìkdy pak v takovém mnoství, e je zasaeno celé pole a je témìø èerné.

PLÍSEÒ FUSARIUM Trichotheceny
Saprofytické a parazitické houby z rodù Dendrochium, Fusarium, Myothecium, Trichothecium, Stachybotrys, Cephalosporium a Uerticimonosporium
(obvykle jde o konidiová stádia vøeckovýtrusných hub) vytváøí rozmanitou
skupinu mykotoxinù oznaèovaných spoleènì jako trichotheceny. Jsou to
estery seskviterpenických alkoholù obsahujících trichothecenový tricyklický
systém. Vechny v pøírodì se vyskytující mají dvojitou vazbu na C9 - C10
a epoxidový mùstek na C12 - C13, jsou oznaèovány jako 12,13-epoxytrichotheceny. Dìlí se na øadu A (látky nemající v poloze C8 ketoskupinu) a øadu
B (v poloze C8 mající ketoskupinu). Tyto slouèeniny vykazují øadu biologických efektù. Intoxikace tìmito látkami mají svoji historii. Z poèátku století jsou
údaje o onemocnìní, které se vyskytovalo ve východní Sibiøi u lidí konzumujících proso a jeèmen kontaminované houbami rodù Fusarium a Gibberella
(anamorfa a teleomorfa tého organismu). Onemocnìní se projevovalo bolestmi hlavy, závratìmi, tøesavkou, nauzeou, zvracením a zrakovými poruchami.
Domácí zvíøata trpìla podobnými pøíznaky. V letech 1944-45 v Orenburgu se
vyskytla rozsáhlá epidemie tzv. alimentární toxické aleukie (ATA), zpùsobená
váleèným hladomorem, kdy lidé na jaøe konzumovali ozimé klíèní rostlinky
kontaminované houbami rodu Fusarium. Bylo postieno 10 % obyvatelstva,
z nich 60 % zemøelo. ATA se rozvíjí zánìtem ústní dutiny a gastrointenstinální sliznice resultujícím ve vomitus, diareu, bolesti bøicha. Tyto symptomy mizí
obvykle po nìkolika dnech a pacient se cítí dobøe, ale mùe se rozvinout
progresívní leukopenie, agranulocytóza a popøípadì rozsáhlé hemoragie,
nekrotická angína, sepse a pokození kostní døenì. Ve spojení s ATA byly
z pøezimujícího obilí izolovány jako toxigenní houby Fusarium poae a F. sporotrichoides a byla v nich dokázána tvorba trichothecenù B.
Stachybotryotoxikózy postihují pøedevím domácí zvíøata konzumující
kontaminované seno a slámu nebo
ta, která jsou v kontaktu s infikovanou podeslýlkou. Onemocnìní zpùsobují mykotoxiny - satratoxiny (viz
obr. níe) a stachybotryotoxiny produkované saprofyly Stachybotrys atra (S. alternans, S. chartarum).
Tyto mykotoxikózy jsou typické primárním podrádìním oblasti kontaktu. Pøi pokraèující intoxikaci se
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dostavuje progresivní leukopenie a trombocytopenie. Sniuje se srálivost
krve a nastává septikémie. Souèasnì se dostavují trávicí potíe, ztráta chuti,
ztíené polykání a ztráta hmotnosti. Pokraèuje-li intoxikace, obvykle nastává
uhynutí zvíøete. Lidská stachybotryotoxikóza byla popsána u zemìdìlcù pracujících s kontaminovaným senem a slámou. Projevila se u nich dermatitida,
katarální angína, rinitida, faryngitida a konjuktivitida.
Dendrochiotoxikózy jsou tìké toxikózy trichothecenového typu vyskytující
se u koní jako koní léze kolem tlamy a nozder a projevující se cyanózou, hemoragiemi, zrychleným pulsem, leukopenií a uhynutím. Tyto stavy se pøièítají Dendrochium toxicum, z kterého byly izolovány makrocyklické trichotheceny - roridiny a verrucariny.
Fusariotoxikózy jsou intoxikace zpùsobené deuteromycetami rodu Fusarium.
ZF. solani byly izolovány trichotheceny - T-2 toxin (viz obr. níe) a neosolaniol,
toxické pøedevím pro konì (10 - 15% smrtnost). Z F. nivale, kontaminující obilí
a kukuøici, byly získány trichotheceny - nivalenol a fusarenon X zpùsobující
tzv. Redmold onemocnìní. To bylo problémem Japonska 70. let, kdy bylo
zjitìno 5-7 mg trichothecenu na kg jeèného zrna. Rod Fusarium pøedstavuje znaèný problém v ivoèiné
výrobì v severních èástech USA
a Kanady. Toxikózy zprostøedkované plesnivým obilím se
objevují hlavnì u vepøù a hovìzího dobytka. Typickým projevem je hemoragický syndrom
vedoucí ke znaèné ztrátì krve
krvácením do støev a bøiní dutiny, èasto konèící uhynutím.
Hemoragie je pøedevím projevem pùsobení toxinu T-2.
Dalím izolovaným toxinem z kontaminovaného obilí, rovnì zpùsobujícím
fusarotoxikózy, byl deoxynivalenol (vomitoxin, viz obr. níe) zpùsobující
zvracení a nechutenství. Tento
mykotoxin je produkován pøedevím druhy Fusarium culmorum,
F. graminearum a F. poae. Pravdìpodobnì se jedná o nejrozíøenìjí trichothecen.
Trichotheceny jsou velmi odolné
vùèi inaktivaci, proces zpracování obilí je neúèinný. 12,13-epoxy-
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trichotheceny patøí mezi nejpotentnìjí inhibitory proteinové syntézy u eukaryotických bunìk vazbou na ribozómy a blokádou peptidyltransferázy).
Deoxynivalenol a dalí trichotheceny vykazují imunotoxicitu projevující se
sníenou odolností vùèi infekcím. Schopnost trichothecenù potlaèovat imunitní reakci mùe být neznámým faktorem lidského karcinomu. Bylo to potvrzeno i sledováním incidence ezofagálního karcinomu v oblastech s vysokým
výskytem vomitoxinu v obilninách. Pokusy s T2 toxinem u potkanù potvrdily
schopnost iniciovat tvorbu karcinomu trávícího traktu.

KOUKOL POLNÍ Agrostemma githago
kúkol polný | Common Corncockle

Botanická charakteristika:
Jednoletá nebo ozimá, 30  70 cm vysoká bylina s pøímou lodyhou. Spodní
listy za kvìtu zaschlé, úzce obkopinaté, støední a horní èárkovité a úzce podlouhlé. Kvìty ve volném chudokvìtém vijanu, øidèeji jednotlivé koncové, kalich 10ilný, kaliní cípy obvykle delí ne korunní lístky, koruna nachovì fialová, na bázi s tmavími prouky. Plody jsou vejcovité a elipsoidní tobolky, semena jsou tmavohnìdá a èernohnìdá.
Místa výskytu:
Døíve velmi hojný na polích, pøedevím obilných. Ménì èasto v kulturách lnu,
nìkdy také na ruderálních místech. K druhu pùdy je indiferentní. Dnes velmi
vzácný (viz Ochrana)
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Význam a zajímavosti:
Koukol polní byl v minulosti velmi hojným a neádoucím polním plevelem. Jeho semeny, která jsou jedovatá pro obsah toxických glykosidù, bývalo èasto
zneèiováno zrní a bylo popsáno mnoho otrav po konzumaci chlebu vyrobeného z takto zneèitìného zrní. Tyto otravy jsou dnes prakticky nemoné,
protoe koukol je nyní velice vzácným druhem naí kvìteny. Mùe se vyskytovat pouze v oblastech se zaostalou agrotechnikou. Jedná se o dekorativní
bylinu, která se mùe uplatnit v nìkterých okrasných kulturách. Vzhledem
k obsahovým látkám je to druh farmaceuticky zajímavý.
Slupka a klíèek obsahují a 14% alkaloidu GITHAGINU, který zpùsobuje
rozpad èervených krvinek. Chléb obsahující rozemletý koukol má krablavou
a palèivou chu.
Ochrana:
Koukol polní je kriticky ohroený druh (C1) zahrnutý i v Èervené knize
vyích rostlin ÈR. Je to typický pøíklad polního plevele, který byl v minulosti
velice bìný, avak s rozvojem agrotechnických metod, zvlátì kvùli zdokonalení èitìní osiva, prakticky vymizel. V minulosti rostl nejspíe na celém
území republiky, vude tam, kde byly pìstovány obilniny. Byl hojnì vytrháván, protoe je to rostlina jedovatá, nebezpeèná jsou zvlátì semena pøimíchaná do sklizeného zrní.
Mechanické vytrhávání vak jeho stavy pøíli nesniovalo, protoe se tato jednoletka na pole dostávala opakovanì s osivem. A po zdokonalení èitìní
osiva a zavedení jeho centrální distribuce koukolu znatelnì ubylo. Dnes se
u nás vyskytuje jen na nìkolika málo místech. Ve skanzenech a jiných ústavech se provádí záchranná kultivace koukolu; je snadno vypìstovatelný
ze semen. Na pole se vak pochopitelnì nereintrodukuje, to by bylo znaènì
kontraproduktivní. Adventiv. Archeofyt.

LOLIUM TEMULENTUM L.
 jílek mámivý / mätonoh mámivý
Napsal | 2. 4. 2008 | 3,223x |
Èe¾aï: Poaceae Barnhart  lipnicovité
Rozírenie: Pôvodný pravdepodobne v Stredozemí odkia¾ sa rozíril do celej
Európy a znaènej èasti Ázie a po Èínu a Indiu. Zavleèený aj do Severnej,
Strednej a Junej Ameriky, na Nový Zéland a do Austrálie. Na Slovensku doposia¾ ve¾mi vzácne rastie v Bielych Karpatoch, na Orave a v Pieninách. V ÈR
vyhynutý.
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Ekológia: Rastie od níin po podhorské oblasti na obilných poliach (najmä
v ovse a rai), úhoroch, medziach a okrajoch ciest.
Opis: Jednoroèná, modro- a tmavozelená tráva s výkou 20100 cm. Steblá priame, jednotlivé alebo u od bázy rozkonárené, hrubé. Listy ploché, na
vrchole konèisté, a 25 cm dlhé, 210 mm iroké, jazýèek do 2,5 mm dlhý,
blanitý, listové povy drsné, na horných listoch mierne nafúknuté. Súkvetím
je paklas (klas kláskov) s dåkou 540 cm, vreteno hrubé, tuhé, klásky 825
mm dlhé, 38 mm iroké, plevy kopijovité, sedemilové, plevice elipsovité,
za plodu stvrdnuté, s osou a 2 cm dlhou. Zrná 47 mm dlhé, elipsovité,
bledohnedé. Kvitne od júna do júla.
Ohrozenie a ochrana: V minulosti sa u nás vyskytoval pomerne èasto, jeho
ústup z polí spôsobila intenzifikácia po¾nohospodárstva, hlavne nové metódy
èistenia osiva a aplikácia herbicídov. V súèasnosti je v ÈR povaovaný za
vyhynutý , v SR patrí medzi kriticky ohrozené druhy.
Poznámka: Druhový názov je odvodený od halucinogénnych úèinkov semien
infikovaných hubami, ktoré produkujú alkaloid temulín. Pri dlhodobej konzumácii spôsobuje aké pokodenia centrálnej nervovej sústavy a peèene.
Zrná majú vysokú výivnú hodnotu a dajú sa poui i na výrobu chleba.
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Semeno se podobá malému zrnu ovsa, má krátkou osinu, délka 3 a 5 mm.
Vlastní semeno není jedovaté, ale pod slupkou ije v simbiose plíseò je
produkuje prudký jed TEMULIN. Pøi mletí pøechází do mouky a peèivo s jejím
obsahem zpùsobuje dávení, tøesení údù a v nepøíznivých podmínkách i ochrnutí zraku.
Foto: august 2006 (Slovensko, Lesnica).
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ÈERNÝ ROLNÍ Melampyrum arvense
Øád: krticníkokveté (Scrophulariales)
Èeleï: krticníkovité (Scrophulariaceae)
Jednoletá bylina, a 30
cm vysoká, pýøitá. Listy
vstøícné, kopinaté; dolní
celokrajné, horní v dolní
polovinì zastøíhávanì
zubaté. Kvìty ve vestranném hustém klasu,
listeny nachové, na rubu
èernì teèkované. Koruny
nachové, v jícnu lutavé.
Kvete od kvìtna do záøí.
Roste roztrouenì na polích, úhorech, stráních,
na okrajích lesù a køovin
od níin do podhùøí. Pøíbuzný èerný høebenitý
(M. cristatum) má listeny
naèervenalé, sedlovitì
prohnuté s polovinami
pøiloenými, høebenitì
zubatými; koruny lutavì
bílé, nachovì nabìhlé.
Èerný hajní (M. nemorosum) má listeny ploché,
modrofialové a koruny
zlatoluté. Vechny èernýe, ale také kokrhele,
vivce, svìtlíky a nìkteré
dalí krtièníkovité rostliny
jsou rostliny poloparazitické, co znamená, e mají zelené listy a dovedou
si vytváøet organické slouèeniny, ale svými koøeny odnímají sousedním rostlinám vodu a v ní rozputìné minerální látky.
Semena jsou podobná tvarem, velikostí a mìrnou hmotností obilkám penice. Pouze barva bývá fialová a èerná. Povrch semene je hladký, velmi lesklý
a olejovitý. Semena obsahují alkaloid MELAMPYRIN a zvlátní barvivo, které
vznikne a pøi zadìlání mouky v tìsto. Barva tìsta je pak edomodrá, nafialo-
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vìlá a pøi peèení se mìní
na fialovou. Chu výrobku
je velmi nepøíjemná. Èerný patøí mezi slabì jedovaté rostliny, obsahuje
toxickou iridoidní slouèeninu aukubin, která má
tlumivý úèinek na centrální nervovou soustavu.
Tato látka zároveò zpùsobuje, e èerný pøi suení èerná - odtud také
jeho èeský název.

BROMUS SECALINUS L.
 sveøep stoklasa / stoklas obilný
Napsal | 6. 7. 2007 | 2,729x |
Syn.: Bromus pratensis Ehrh.
Èe¾aï: Poaceae Barnhart  lipnicovité
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Rozírenie: Boreálno-subatlantický eurosibírsky druh. Areál siaha od Japonska, Èíny a junej a strednej Sibíri na Kaukaz a do východnej, strednej
a západnej Európy, severnej a juhovýchodnej Afriky. Zavleèený aj na Nový
Zéland, do Austrálie, Severnej a Junej Ameriky.
Ekológia: Ako typická ozimná burina rastie najmä na raných a penièných
poliach, môeme ho vak nájs aj na okrajoch ciest, úhoroch a rumoviskách.
Opis: Ozimná svetlo- a ltozelená tráva s výkou 30-90 cm. Steblá sú hrubé,
pevné, lysé, povy listov holé alebo ve¾mi riedko chlpaté, listy úzke, riedko
chlpaté, 6-10 mm iroké, jazýèek krátky, tupý. Metlina je rozloitá, 5-20 cm
dlhá, zvyèajne jednostranná a previsnutá s konárikmi výrazne dlhími ako klásky. Klásky splotené, riedke, 6-25 mm dlhé, 5-15 kveté. Plevy nerovnaké,
tvrdé, plevice podlhovasté, 7-11 mm dlhé, koovité, na okraji podvinuté a odkrývajúce vreteno klásku, os do 8 mm dlhá, môe aj chýba. Zrná okôrené,
6-9 mm dlhé.
Ohrozenie a ochrana: V minulosti v oboch tátoch bená burina obilnín,
dnes sa vyskytuje len ve¾mi zriedkavo, v ÈR je povaovaný za kriticky ohrozený (), na Slovensku za ve¾mi ohrozený (EN), vzh¾adom na poèet recentných
lokalít by vak mal by zaradený medzi kriticky ohrozené druhy.

Semena Sveøepu obilného se podobají hluchému itnému zrnu. Jsou
podlouhlá a úzká, mají plochou dráku a mení osinu. Mouku barví do edomodra a chléb pak je nízký, edomodrý nádech a hoøký. Pod slupkou ijí velmi
èetné zárodky plísní, napø. námele a jiných je pak zpùsobují jedovatost.
Semena jsou lehká a snadno se dají odstranit vzduchem.
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Foto  júl 2005 (Rumunsko, obec Dobeni)
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LUTINEC KOKRHEL

Jednoletá, poloparazitická, 10 a 80 cm vysoká bylina. Lodyha pøímá, èasto
fialovì nabìhlá nebo fialovì èárkovaná. Listy kopinaté nebo úzce vejèité,
chlupaté, pilovitì zubaté, svìtle zelené. Kvìtní hrozen 10 a 20 kvìtý, kvìty
krátce stopkaté, luté, korunní trubka mírnì prohnutá, zoubek na horním
pysku fialový, delí ne iroký, dolní pysk pøitisklý k hornímu, take ústí
koruny zavøené, kalich chlupatý, listeny bledì zelené a bìlavé, nìkdy
s fialovým nádechem. Kvete od kvìtna do èervence.
Stanovitì:
Meze, louky, podél cest, køoviny, pole, na pùdách výivných, kyprých, hlinitých, mírnì kyselých a neutrálních.
Rozíøení:
V ÈR døíve roztrouenì, dnes pomìrnì vzácnì, nejvíce roste ve støedních polohách, v teplých oblastech vzácnì a na horách jen asi do výky 1000 m n.n.
Celkovì roste ve støední Evropì, na západì do støední Francie, støední Belgie
a Holandska, na východì do západních Karpat, na jihu do severní Itálie a severozápadu Maïarska.
Jed:
Kokrhel patøí mezi slabì jedovaté rostliny, obsahuje toxickou iridoidní slouèeninu aukubin, která má tlumivý úèinek na centrální nervovou soustavu.
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HLAVÁÈEK (OHNÍÈEK) LETNÍ Adonis aestivalis
hlaváèik letný | Summer Pheasant´s-eye

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 20  45 cm vysoká bylina. Lodyhy pøímé, v horní polovinì chudì
vìtvené, lysé a jen na bázi roztrouenì chlupaté.
Lodyní listy zpeøené v úzké èárkovité úkrojky, dolní listy øapíkaté, horní
pøisedlé. Kaliní lístky iroce vejèité, lysé, ke korunì pøitisklé. Korunní lístky
úzce vejèité, èervené, na bázi s tmavì fialovou a èernou skvrnou. Plody jsou
lysé naky.
Místa výskytu:
Roste na polích, zvlátì na suchých vápnitých pùdách èi na pùdách jílovitých.
Vyskytuje se v teplých oblastech Èech a Moravy, jinde vzácnì.
Doba kvìtu:

5, 6

Význam a zajímavosti:
Jedovatá rostlina. Hlaváèek obsahuje mimo jiné jedovatý glykosid adonin.
I kdy je obsah jedu v tomto druhu mnohem nií ne v pøíbuzném, prudce
jedovatém hlaváèku jarním, pøesto by se mìl pouívat pouze pod lékaøským
dohledem. Èaj z hlaváèku se pouívá jako moèopudný a potopudný prostøedek, prostøedek na spaní a lék proti kali.
Z druhù Adonis, speciálnì z Adonis vernalis, hlaváèku jarního, se získávají látky pro pøípravu léku na stimulaci práce srdce. Tento prostøedek je srovnatelný
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s digitalinem z náprstníku Digitalis a podává se èasto pro zmìnu, aby se
zabránilo negativním následkùm dlouhodobého uívání digitalinu.

Semena plevelù, která zabarvují mouku
Barva mouky bývá tmaví a je patrná ji za sucha, lépe vak vynikne pøi ponoøení mouky do vody. Ze semen která jsou uvedena jako jedovatá, sem patøí
koukol, èerný, lutinec a hlaváèek. Dále sem patøí:

Pryskyøník rolní
Plodem pryskyøníku rolního je naka oválného
tvaru a silnì plochá
s krátkým zobanem. Po
obou stranách je hustì
pokrytá ostny. Barva je
hnìdá, nebo zelená.
Mouku zbarvuje do edoluta.

Svlaèec polní
Semena jsou uzavøena
v tobolce vejèitého tvaru
a lutoedé barvy. V obilí
pøicházejí celé tobolky
vedle jednotlivých semen. Velikost semene
3 a 4 mm, tvaru nízké
a zaoblené pyramidy, edé, hnìdé a èerné barvy. Jsou podobná semenùm koukole. Moukám dodávají tmavého zabarvení
a peèivo s rozemletými semeny zpùsobuje prùjmy.

Vikev
Semena vikví pocházejí z rùzných druhù vikve. Jsou kulatá
a na povrchu hladká, velká od
2 a 5 mm v prùmìru. Barva je
normálnì tmavohnìdá a èerná, nìkdy jsou semena skvrnitá. Mouku zabarvují do luto-
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eda a dodávají ji nahoøklou lutìninovou chu. Bývá èasto zamìòována
s koukolem, lií se vak od semen koukole hladkým povrchem a pravidelnì
kulatým tvarem.
Z ostatních semen, která se mohou v obilí vyskytnout zabarvují mouku kokrhel,
hrachor, sveøep rolní a kravinec malokvìtý.

Semena, která zpùsobují nepøíjemnou chu nebo zápach
Hoøèice polní

Jednoletý èasný jarní plevelný druh. Koøen je hluboký, vøetenovitý, èasto
silnì vìtvený. Lodyhy jsou pøímé, 30 a 80 cm vysoké, tìtinatì chlupaté,
nahoøe olysalé. Støídavé øapíkaté listy jsou dole nedìlené, v obrysu vejèité
a mírnì lyrovitì peøenoklané, nahoøe obvykle pøisedlé, vejèité a podlouhlé, na obvodì nepravidelnì zubaté. Kvìty jsou pravidelné, ètyøèetné, se
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loutkovì lutými korunními lístky a lutozeleným kalichem s lístky odstálými. Plodem jsou válcovité eule, ukonèené kuelovitým nebo mírnì smáèknutým zobanem, polovièní délky eule. Semena jsou kulovitá, èervenohnìdá a èerná, silnì palèivé chuti, 1  1,6 mm v prùmìru, za vlhka silnì
slizovatí. Moukám dodávají velmi ostrou, palèivou a nahoøklou chu.

Ohnice
Je hojným plevelem pøedevím na polích, ménì
v zahradách, na rumitích aj. Vyskytuje se pøedevím v jaøinách, lnu a
zeleninì. Pøi pøemnoení
je rovnì velmi nebezpeèným plevelem v zahradnictví, kde je èastìjí
ve kolkaøských a ovocných výsadbách ne v zahradních plodinách. Je vak relativnì citlivá k vìtinì bìnì pouívaných herbicidù.

Chrastavec
Je 25 a 120 cm vysoká,
víceletá bylina. Lodyha
pøímá, obvykle 1 a 2x
vìtvená, v dolní èásti
zpravidla øídce chlupatá,
v horní èásti hustì pýøitá.
Lodyní listy vstøícné,
pøisedlé, peøenoklané a
peøenoseèné, úkrojky
zpravidla celokrajné, kopinaté. Strbouly s kvìty
oboupohlavnými, 4èetné, na okraji strboulu výraznì vìtí, rùové, fialovì
rùové, fialovì èervené a modrofialové, vzácnì bìlavé, praníky a blizny
bìlavé nebo rùové. Semeno je olejnaté a propùjèuje moukám nahoøklou
a palèivou chu. Chléb má zabarvení modravé.

Èesnek polní
Jsou to cibulky lutavé barvy, nìkdy hnìdé s fialovou pièkou, velmi lesklé
a silnì avnaté. Velikost 3 a 5 mm. Páchnou velmi intenzivnì èesnekem.
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Pøi mletí se rozmazávají
na válcích a jejich pach
je tak silný, e ve páchne po èesneku. Mlecí válce jsou zalepeny
slupkami a musí se èistit
kartáèi a horkou vodou.
Mouka silnì zapáchá
a je proto k nepotøebì.
Cibulky polního èesneku
nerostou v zemi, jak se
mnozí domnívají, jsou to vlastnì plody (semeníky) normálního kvìtu a pøi
sklizni se dostanou do obilí.

Semena ostatních nekodných plevelù
Jsou to semena polních rostlin, která se v obilí mohou vyskytovat a zneèiovat. Jsou vak nekodná.

Chrpa polní
Vyskytuje se hlavnì v ozimých obilovinách, øepce,
proniká i na stránì a nezemìdìlskou pùdu. V bìných polních plodinách
ménì významný plevel.
Dosahuje výky porostu
penice, kodí vak pouze pøi vyím výskytu.
Chrpa polní je jednoletá
nebo ozimá bylina z èeledi hvìzdnicovitých. Její latinské jméno Centaurea je odvozeno od mýtických kentaurù. Do ÈR byla zavleèena jako souèást obilí. Jinak je pùvodní v jiní Evropì a jihozápadní Asii. Lodyhu má pøímou, vìtvenou, a 90 cm vysokou.
edozelené listy jsou kopinaté a pýøité, na lodyze vyrùstají støídavì a jsou po
celé délce porostlé chloupky. Kvìty rostou jednotlivì na vrcholu lodyhy.
Mají tmavì modrou barvu s purpurovým støedem. Plodem jsou neochmýøené,
zplotìlé, støíbøité naky. Chrpa je významná medonosná rostlina èasto vyuívána pro kosmetický prùmysl. Léèivé úèinky chrpy jsou úèinné pøedevím
pro oblast oèí a to pøi zánìtech a unavených oèích, jako obklad. Dále má silný
moèopudný a luèopudný úèinek.
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Dejvorec
Jednoletá bylina s vìtvenou, hranatou, roztrouenì tìtinatou lodyhou.
Lodyha nejvýe 30 cm
vysoká, zpravidla podstatnì nií. Listy jsou øapíkaté, s pochvou. Èepel
listu je v obrysu trojúhelníkovitá, obvykle 2krát
zpeøená. Kvìtenstvím je
chudý okolík, sloený ze
25 okolíèkù. Stopky
okolíèkù i kvìtní stopky ostøe hranaté a drsné. Kalich a do poloviny èlenìný.
Korunní lístky èasto asymetricky dvoulaloèné a dvouklané, bílé, vzácnì narùovìlé. Plodem jsou dvounaky, v obrysu eliptické, s merikarpii s nápadnì
vyvinutými sekundárními ebry, které bývají v a 3 mm dlouhými vzhùru zahnutými ostny. Kvete v kvìtnu a v èervenci.
Semena jsou podlouhlá kmínového tvaru, asi 10 mm dlouhé, na jedné stranì
zplotìlé, na druhé vyklenuté. Na vyklenuté stranì je ebrované a ebra jsou
pokryta krátkými nebo delími ostny. Barva semen je edozelená nebo hnìdá. Mouce mohou dodat koøenný pach a ponìkud ji zabarvit do eda.

Svízel trojrohý
Semena bývají èasto zamìòována za vikev. Plod
je kulovitý s hrbolatým
povrchem, asi 3 mm
v prùmìru, svìtle hnìdé
zeleno edé barvy, na
prùøezu je dutý a tmavì
edý. Nepatrnì pøibarvuje mouku do eda.

Kamejka rolní
Jednoletá a dvouletá, drsnì chlupatá, 10 a 70 cm vysoká bylina. Lodyha
pøímá nebo vystoupavá, hustì pøitiskle chlupatá, zelená a nafialovìlá, pod
listy se dvìma nevýraznými hranami. Dolní lodyní listy obkopinaté, klínovitì
pøisedlé, horní podlouhlé, pøisedlé, celokrajné, chlupaté, s výraznou støední
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ilkou. Kvìty ve vijanech,
korunní lístky do 2/3
srostlé v úzkou trubku,
bìlavé. Kvete v IV a VII.
Plod se nazývá tvrdka,
je edohnìdì a èernì
zabarven, hrukovitého
tvaru a velmi tvrdý s køemenitou a vápenatou
slupkou. Mùe zpùsobovat písèitost mouk.

Pcháè rolní
Jedná se o statné, vytrvalé, mírnì a hodnì ostnité byliny s pøímou, jemnì rýhovanou a v horní èásti bohatì vìtvenou lodyhou. Pøízemní listy v rùici jsou
vejèitì obkopinaté, celistvé a peøenolaloèné a velmi brzy zasychající. Støední
lodyní listy jsou znaènì variabilní ve tvaru a odìní. Jejich èepel je v obrysu
vejèitì kopinatá, celokrajná nebo na okraji dvojitì mìlce vykrajovaná. Listové
úkrojky jsou podlouhlé a trojúhelníkovité a zubaté. Kvìtenstvím jsou úbory,
které se skládají z trubkovitých kvìtù rùovofialové barvy. Plodem jsou svìtle
hnìdé naky. Kvete od èervna do øíjna. V obilí se mohou vyskytnout celé naky a pomìrnì dobøe se na sítech a vzduchem oddìlí.
Do této skupiny patøí øada semen jiných rostlin, která jsou ji ménì zajímavá
a vyskytují se omezenì. Jsou to lnièka, pryec, øeøicha, vlèí mák, rdesno,
øepinka, mydlice, køivatec apod.
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7. Kritické kontrolní body dle metodiky HACCP
Tato kapitola uvádí pøíklad konkrétního zpracování analýzy nebezpeèí,
stanovení ovládacích opatøení, nápravných opatøení a kritických kontrolních
bodù v procesech skladování, posklizòového oetøení a pøípravy obilovin
pøed mlýnským zpracováním. K vlastní analýze jsou pouity nejobvyklejí
technologické postupy z praxe. Podle metodiky HACCP jsou na kadém kroku technologického postupu analyzovány fyzikální, biologická a chemická
nebezpeèí. Hodnocením míry rizika z hlediska závanosti pro lidské zdraví
nebo zdraví zvíøat, pravdìpodobnosti vzniku, spolehlivosti detekce konkrétního nebezpeèí a podle zaøazení v postupu, jsou jednotlivé kroky klasifikovány. Kroky s nejvyími riziky jsou klasifikovány jako kritické kontrolní body
(dále jen CCP). Tam kde je nezbytné pravidelnì uplatòovat stanovená ovládací opatøení krok klasifikujeme jako kontrolní bod (dále jen CP, podle normy
ISO 22000 jsou oznaèeny jako provozní programy nezbytných pøedpokladù 
PPNP). V ostatních krocích s nízkými riziky klasifikujeme provozní programy
nezbytných pøedpokladù (dále jen PNP), (termín provozní programy nezbytných pøedpokladù vychází z normy ISO 22000). Provozními programy nezbytných pøedpokladù jsou èitìní a sanitace, technická preventivní údrba,
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace, osobní hygieny pracovníkù a pravidla správné výrobní a hygienické praxe. Ty jsou logicky stanoveny a specifikovány v kadém kroku technologického postupu. V uvedeném
pøíkladu vyuívá analýza rizik tøístupòové hodnocení: malá, støední a velká.
Èísla jsou pro jednoduchost sèítána. Mohla by se také násobit, èím by vznikly vìtí rozdíly ve výsledcích a bylo by tak moné lépe rozliit klasifikaci.
CCP je krok, ve kterém mùe být aplikováno øízení procesu a který je podstatný k zamezení nebo vylouèení nebezpeèí ohroujícího bezpeènost potravin nebo jeho sníení na pøijatelnou úroveò. Toto øízení a potvrzení shody
pøísluného procesu je podmínkou uvolnìní pøísluné are výrobku. Ideální
je stav, kdy toto øízení a kontrola shody, mohou být uplatòovány trvale.
Z tohoto pohledu nemùe být CCP krok, který øídíme a kontrolujeme napøíklad a po uvolnìní výrobku nebo v dlouhém èasovém intervalu.
V první tabulce je provedena analýza nebezpeèí a klasifikace kadého
kroku technologického postupu. Druhá tabulka pak øeí detaily CCP a CP.
V první kapitole této publikace je ji provedena základní analýza obilovin
z hlediska hygienické bezpeènosti. Je zde rovnì konstatováno, e nebezpeèí jsou zvládnuta dùslednou kontrolou na pøíjmu a dodrováním technologických postupù dekontaminace pøi pøípravì obilí pøed mlýnským zpracováním.
Kontrola na pøíjmu má zamezit pøijetí takových partií, které nedosahují poadovaných parametrù bezpeènosti a v následném technologickém postupu
nedokáeme tyto parametry zmìnit na bezpeèné.
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7.1.1. Diagram pøíjmu, pøedèitìní a skladování obilí

CCP 1 pøíjmová kontrola penice a ita
CP
pøedèitìní obilí - sítové tøídìní a odsávání lehkých neèistot a prachu
CP
filtr  kontrola a èitìní filtraèních hadic
CP
výmìník  kontrola tìsnosti
CP
suárna  kontrola
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7.1.2. Diagram èitìní obilí pøed mletím - penièná èistírna

CCP 2
CP
CP
CP
CP

Nakrápìní a odleení
Sítové tøídìní
Odkaménkování
Krátká zrna plevele, koukol, svízel a pùlky zrn
Filtr  kontrola a èitìní filtraèních hadic
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CP
CP
CP
CP

Odírání pøed kondicionováním
Odírání po kondicionování
Magnetický separátor
Odleovací zásobník  èitìní
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Nebezpeèí

Specifikace
nebezpeèí

doprava
pytlovaných
sloek
ve mlýnì
a uskladnìní

Pøíjem
pytlovaných
sloek

Obilí
na pøíjmu 
odbìr vzorku
a kontrola

C

B

F

C

B

F

C

B

F

Popis èinností



1

1


1

1

1

2

2

2

1

2

Kontrola na pøíjmu
smyslová
Pøípadné odmítnutí
dodávky

1

3

Kontrola na pøíjmu
smyslová
+ ovìøení v externí
laboratoøi namátkového
vzorku

2

2

Kontrola na pøíjmu
smyslová
+ ovìøení v externí
laboratoøi namátkového
vzorku

2

Monost
výskytu:
1 malá
2 støední
3 velká

3

Závanost:
1 malá
2 støední
3 velká

Kontrola na pøíjmu 
laboratorní a smyslová

Ovládací opatøení

Skladový øád, FIFO
patná identifikace, sklado- Znaèení a správné uskladPravidelný úklid
vání ve vlhkém prostøedí
nìní
Monitorování teploty
èistota prostoru
Suchý, èistý sklad
a vlhkosti ve skladu
kùdci ve skladu
Regulace kùdcù
Speciální ochranná DDD
Plíseò ve skladu
neidentifikováno



pokozené pytle
moné mikrobiální zneèitì- specifikace dodavatelem,
ní, hmyz
údaje o zdravotní nezávadViditelné zneèitìní ropnými nosti od dodavatele
produkty

specifikace dohody s dodavatelem, sledování a kontrola na pøíjmu,
údaje o zdravotní nezávadnosti od dodavatele (deklarace)
mìøení max. vlhkosti, pøímìsi a neèistoty
cizími pachy, rezidua pesti- smyslové posouzení cizích
pachù, nákaza, plísnì,
cidù, mykotoxiny, námel
kùdcù

Nepøijatelné mnoství cizích
materiálù, vlhkost
napadení kùdci, nákazou,
mikrobiologická kontaminace
Salmonela, E.coli, koliformní, plísnì

Pøíjem obilí  napøíklad penice a ito

Výrobní
operace

7.2. Analýza nebezpeèí v technologii mlýna



1

1

2

1

1

2

1

1

Spolehlivost
detekce:
1 velká
2støední
3 malá



PNP

PNP

CP

CP

CP

CCP

CCP

CCP

Klasifikace:
(3) PNP
(4-5) CP
(6-9)CCP
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Nebezpeèí

1022.
elevátor

1021.
Výmìník
a hoøák

1020.
Suárna obilí

1010.
elevátor

1000.
pøíjmový ko

neidentifikováno

Vysoká vlhkost + usazeniny
prachu

Plíseò a bakterie

Kontaminace spalinami

C

F

B

C

Hmyz a plíseò

neidentifikováno

Usazeniny a prach
ze surovin

F

B

Kontaminace spalinami

C

C

Koroze

neidentifikováno

F

B

Doprava surovin vertikální

Ohøívání suícího vzduchu



Èitìní a plynování

Èitìní 1 x roènì

Kontrola tìsnosti
výmìníku



Preventivní údrba

Kontrola tìsnosti
výmìníku



1

1

2



1

1

1

2

Slouí k øízenému sniování
vlhkosti obilí
Èitìní a sanitace




Nastavení reimu suení
a kontrola vlhkosti
na výstupu

1

1

Èitìní 1 x roènì
Èitìní a plynování

Hmyz a plíseò

B

Doprava surovin vertikální

Usazeniny a prach
ze surovin

C

F

kùdci  hlodavci a hmyz

B
1

1

Zabránit úkapùm
ropných produktù,
kontrola vozidel

suchou cestou

èitìní dennì

Ovládací opatøení

Ropné produkty z dopravy

Obiloviny jsou
vysypány z auta do koe

Popis èinností

Závanost:
1 malá
2 støední
3 velká

1

Neèistoty z prostøedí
a pøepravních prostøedkù

Specifikace
nebezpeèí

Èitìní dennì zbytkù
surovin

F

Pøíjmová linka obilí a silo

Výrobní
operace



1

1

1



1

1

1

2



1

1

1

1

1

Monost
výskytu:
1 malá
2 støední
3 velká



1

1

2



1

1

1

1



1

1

1

1

1

Spolehlivost
detekce:
1 velká
2støední
3 malá



PNP

PNP

CP



PNP

PNP

PNP

CP



PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

Klasifikace:
(3) PNP
(4-5) CP
(6-9)CCP
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1080.
silo na obilí

1070.
nekový
dopravník 2x

1060.
elevátor

1050/4
sítový tøídiè
s aspiraèní
skøíní
a magnetem

1050.
sítový tøídiè
s aspiraèní
skøíní
a magnetem

Výrobní
operace

Cizí semena s alergeny

Odsátí pozùstatkù hmyzu

Feromagnetických neèistot

Maziva vnitøních loisek
v pøípadì starých typù

C

F

neidentifikováno

Hmyz a plíseò

B

Horizontální doprava
produktu

B

Usazeniny a prach ze surovin

F

C

neidentifikováno

Vertikální doprava produktu

Usazeniny a prach ze surovin, v pøípadì dlouhodobého skladování mìøení teplot Skladování produktu ve volnì loeném stavu
Hmyz a plíseò

Hmyz a plíseò

Usazeniny a prach ze surovin

F

B

Cizí semena

C

Odsátí pozùstatkù hmyzu

Hmyz

B

C

Cizí semena s alergeny

Feromagnetických neèistot

Kovové neèistoty

Pøímìsi a neèistoty, kame- Odstranìní pøímìsí
a neèistot na sítech
ny, hlína, pluchy, sláma

Cizí semena

C

Kovové neèistoty

Hmyz

F

Popis èinností

Pøímìsi a neèistoty, kame- Odstranìní pøímìsí
a neèistot na sítech
ny, hlína, pluchy, sláma

B

F

Nebezpeèí

Specifikace
nebezpeèí

1


Èitìní a plynování


1

1

1

1



1

1

1

2

2

1

2

2

Monitorování
a mìøení teplot

Èitìní sila 1 x roènì

Potravináøské mazivo

Èitìní a plynování

Èitìní a plynování 1 x
roènì



Èitìní a plynování
1 x roènì

Kontrola funkce síta
1x týdnì, kontrola pøepadu a propadu jedenkrát
dennì, èitìní magnetu
1x týdnì

Èitìní 1 x roènì

Kontrola funkce síta
1x týdnì, kontrola pøepadu a propadu jedenkrát
dennì, èitìní magnetu
1x týdnì

Èitìní 1 x roènì

Ovládací opatøení

Závanost:
1 malá
2 støední
3 velká



1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

1

1

Monost
výskytu:
1 malá
2 støední
3 velká



1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

1

1

Spolehlivost
detekce:
1 velká
2støední
3 malá



PNP

PNP

PNP

PNP

PNP



PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

Klasifikace:
(3) PNP
(4-5) CP
(6-9)CCP

189

2699.
nek
na pøíjmové
zplodiny filtru

2610.
tìsnící ústrojí

1600.
filtr

1620.
ventilátor

nespecifikováno

Usazeniny a prach
ze surovin

Hmyz a plíseò

neidentifikováno

Usazeniny a prach
ze surovin

Hmyz a plíseò

Maziva vnitøních loisek

F

B

C

F

B

C

Prach v ovzduí

F

C

neidentifikováno

C

Hmyz a plísnì

nespecifikováno

B

B

Jeho funkce sniuje
nebezpeèí pachu

Specifikace
nebezpeèí

F

Nebezpeèí

Aspirace pøíjmu

Výrobní
operace

èitìní 1 x roènì,
u filtru èitìní 2 x roènì,
výmìna filtraèních hadic
minimálnì 1 x roènì



Èitìní a plynování

Èitìní a plynování
1 x roènì

Ovládací opatøení

Horizontální doprava
produktu

Tìsnìní podtlaku
 dávkování produktu

Potravináøské mazivo

Èitìní a plynování

Èitìní a plynování
1 x roènì



Èitìní a plynování

Èitìní a plynování
1 x roènì



Èitìní a plynování

Filtrace vzduchu z aspirace
Èitìní a plynování
 oddìlení prachu

Zdroj vzduchu pro aspiraci

Popis èinností

1

1

1



1

1



1

1



1

1

Závanost:
1 malá
2 støední
3 velká

1

1

1



1

1



1

1



1

1

Monost
výskytu:
1 malá
2 støední
3 velká

1

1

1



1

1



1

1



1

1

Spolehlivost
detekce:
1 velká
2støední
3 malá

PNP

PNP

PNP



PNP

PNP



PNP

PNP



PNP

PNP

Klasifikace:
(3) PNP
(4-5) CP
(6-9)CCP

190

2060.
kombinovaný
tøídiè = sítový
tøídiè, odkaménkovaè
a aspiraèní
skøíò a magnet

2110.
elevátor

2040.
váha

2020.
elevátory

2010.
dopravníky

2000 a 2400
dávkovaèe
obilí

Hmyz
Cizí semena

F

B
C

Usazeniny a prach
ze surovin
Hmyz a plíseò
neidentifikováno
Usazeniny a prach
ze surovin
Hmyz a plíseò
Maziva vnitøních loisek
Usazeniny a prach
ze surovin
Hmyz a plíseò
neidentifikováno
Usazeniny a prach
ze surovin
Hmyz a plíseò
neidentifikováno
Usazeniny a prach
ze surovin
Hmyz a plíseò
neidentifikováno

Specifikace
nebezpeèí

fyzikální kontaminace
pøes poruené síto

B
C

F

B
C

F

B
C

F

B
C

F

B
C

F

Nebezpeèí

Èistírna penice

Výrobní
operace

Stroj na èitìní zrna
na sítech a vzduchem,
pøímìsi a neèistoty vìtí
a mení ne zrno, tìí
ne zrno
Odsátí pozùstatkù hmyzu
Cizí semena s alergeny

Vertikální doprava produktu

Mìøení hmotnosti produktu

Vertikální doprava produktu

Horizontální doprava
produktu

Dávkování obilí na èitìní

Popis èinností

Èitìní a plynování
1 x roènì
Èitìní a plynování

Èitìní a plynování
1 x roènì
Èitìní a plynování
Potravináøské mazivo
Èitìní a plynování
1 x roènì
Èitìní a plynování

Èitìní a plynování
1 x roènì
Èitìní a plynování

Èitìní a plynování
1 x roènì
Èitìní a plynování

Èitìní 1 x roènì
Kontrola funkce síta,
kontrola pøepadu a propadu jedenkrát dennì,
èitìní magnetu 1x týdnì
Kontrola funkce
Kontrola funkce

Ovládací opatøení

1

1

1
2

2

1


1

1


1

1


1
1

2

1


1

1


1

1


1

1
1

1
1
1

1


1

Monost
výskytu:
1 malá
2 støední
3 velká

1


1

Závanost:
1 malá
2 støední
3 velká

1
1

1

1


1

1


1

1


1

1
1

1

1


1

Spolehlivost
detekce:
1 velká
2støední
3 malá

PNP
PNP

CP

PNP


PNP

PNP


PNP

PNP


PNP

PNP
PNP

PNP

PNP


PNP

Klasifikace:
(3) PNP
(4-5) CP
(6-9)CCP

191

2150.
nakrápìè
vèetnì
systému
dávkování
vody
a regulace
odleení

2110
elevátor

2210.
Odírací stroj

Spirálový
tøídiè

2080
triér koukolník

Výrobní
operace

Plísnì a bakterie
Sloení vody

F

B
C

jedovaté pøímìsi, kontaminovaná pokozená zrna
plísnìmi a mikroorganismy
Pùlky zrn s odhaleným
endospermem
Jedovatá zrna  koukol,
rùzných plevelù
jedovaté pøímìsi, kontaminovaná pokozená zrna
plísnìmi a mikroorganismy
Pùlky zrn s odhaleným
endospermem
Jedovatá zrna  koukol,
rùzných plevelù
fyzikální a mikrobiální kontaminace od neèistot z povrchu obilek - mikroorganismy
Plísnì na povrchu zrna
Toxické látky na pokoce zrna
Usazeniny a prach
ze surovin
Hmyz a plíseò
neidentifikováno

Vlhkost  pøíli vysoká,
která mùe negativnì
ovlivnit výsledný produkt
a vytvoøit podmínky pro rùst
mikroorganismù

B
C

F

B
C

F

C

B

F

C

B

F

Nebezpeèí

Specifikace
nebezpeèí

Dávkování pitné vody
do produktu za úèelem
kondicionování  automatický systém na základì
prùbìného mìøení vlhkosti
a dodávkování vody
na poadovanou vlhkost
Potøeba èitìní
Pitná voda

Vertikální doprava produktù

Stroj na povrchové èitìní
zrna od neèistot z rýhy
a ulpìných na povrchu,
odstranìní klíèku, vousku
a pokoky

Stroj na dotøídìní
zuitkovatelných odpadù

Stroj na èitìní od zrn
krátkých a dlouhých,
od pùlek zrn
s odhaleným jádrem

Popis èinností

Èitìní a desinfekce
Rozbory vody

Správné dávkování
na základì vstupní
vlhkosti a poadované
vlhkosti na 1S

Èitìní a plynování
1 x roènì
Èitìní a plynování


Kontrola výpadu zrna
i výpadu odpadù,
kontrola kadé 4 hodiny

Kontrola a validace
funkce

Kontrola výpadu zrna
i výpadu odpadù,
kontrola kadé 4 hodiny

Ovládací opatøení

2
2

3

1


1

2
2

2

2

2

2

2

2

2

Závanost:
1 malá
2 støední
3 velká

1
1

1

1


1

1
1

2

1

1

1

1

2

1

Monost
výskytu:
1 malá
2 støední
3 velká

1
1

2

1


1

2
2

1

1

1

1

1

1

1

Spolehlivost
detekce:
1 velká
2støední
3 malá

PNP
CP

CCP

PNP


PNP

CP
CP

CP

PNP

PNP

PNP

PNP

CP

PNP

Klasifikace:
(3) PNP
(4-5) CP
(6-9)CCP

192

2230.
vysévaè

2220.
elevátor

2100
Odíracíací
stroj

2200.
elevátor

2180 a 2190
Dopravní
neky

2170.
odleovací
zásobníky

2160
Dopravní
nek

Výrobní
operace

B
C
F
B
C

F

C

B

F

B
C

F

B
C

F

B
C

F

B
C

F

Nebezpeèí

Usazeniny a prach
ze surovin
Hmyz a plíseò
Maziva vnitøních loisek
Usazeniny a prach
ze surovin
Hmyz a plíseò
neidentifikováno
Usazeniny a prach
ze surovin
Hmyz a plíseò
Maziva vnitøních loisek
Usazeniny a prach
ze surovin
Hmyz a plíseò
neidentifikováno
fyzikální a mikrobiální kontaminace od neèistot z povrchu obilek - mikroorganismy
Plísnì na povrchu zrna
Toxické látky na pokoce
zrna
Usazeniny a prach
ze surovin
Hmyz a plíseò
neidentifikováno
Poruené síto
Hmyz a plíseò
neidentifikováno

Specifikace
nebezpeèí

Èitìní a plynování
1 x roènì
Èitìní a plynování
Potravináøské mazivo

Ovládací opatøení

Stroj na doèitìní zrna
po loupání a vytøídìní klíèkù

Vertikální doprava produktù

Stroj na povrchové èitìní
zrna od neèistot z rýhy
a ulpìných na povrchu,
odstranìní klíèku, vousku
a pokoky

Èitìní a plynování
1 x roènì
Èitìní a plynování

Kontrola síta a èitìní
Èitìní a plynování


Kontrola výpadu zrna
i výpadu odpadù,
kontrola kadé 4 hodiny

Odleování produktu ve vol- Èitìní sila 1 x týdnì
nì loeném stavu, aby pronikla vlhkost do jádra zrna a Èitìní a plynování
zrno zmìnilo svou strukturu

Èitìní a plynování
1 x roènì
Horizontální doprava
Èitìní a plynování
produktu
Potravináøské mazivo
Èitìní a plynování
1 x roènì
Vertikální doprava produktù Èitìní a plynování


Horizontální doprava
produktu

Popis èinností

1

1
1


1

2

2

2

1


1

1
1

1

1


2

1
1

1

Závanost:
1 malá
2 støední
3 velká

1

1
1


1

1

2

2

1


1

1
1

1

1


2

1
1

1

Monost
výskytu:
1 malá
2 støední
3 velká

1

1
1


1

2

2

1

1


1

1
1

1

1


2

1
1

1

Spolehlivost
detekce:
1 velká
2støední
3 malá

PNP

PNP
PNP


PNP

CP

CP

CP

PNP


PNP

PNP
PNP

PNP

PNP


CP

PNP
PNP

PNP

Klasifikace:
(3) PNP
(4-5) CP
(6-9)CCP

193

2300.
Váha

2290.
Zásobník
nad prvním
rotem

spádové
potrubí
èistírny

Magnetický
separátor

2280.
Nakrápìè,
dávkování
vody

2240.
elevátor

Výrobní
operace

neidentifikováno
Vlhkost  pøíli vysoká,
která mùe negativnì
ovlivnit výsledný produkt
a vytvoøit podmínky
pro rùst mikroorganismù

neindetifikováno
Usazeniny a prach
ze surovin

Hmyz a plíseò

neidentifikováno
Usazeniny a prach
ze surovin

B

C

Hmyz a plíseò

neidentifikováno

Usazeniny a prach
ze surovin

Hmyz a plíseò

neidentifikováno

B

C

F

B

C

F

F

neidentifikováno

B

C

Feromagnetické neèistoty

Kontaminovaná voda

F

Plíseò a bakterie

B

C

F

Hmyz a plíseò

B

Usazeniny a prach
ze surovin

C

F

Nebezpeèí

Specifikace
nebezpeèí



Mìøení a dávkování
mnoství zrna na linku

Vyrovnávací zásobník
na zrno pøed 1S

doprava produktù
samospádem
v uzavøeném potrubí

Separátor pøípadných
feromagnetických neèistot
z produktu



Èitìní a plynování


Èitìní a plynování
1 x roènì

Èitìní a plynování


Èitìní suchou cestou
a desinfekce 1 x roènì

Èitìní a plynování


Èitìní a plynování
1 x roènì



odstraòování oddìlených
feromagnetických neèistot a kontrola 1 x týdnì

1



1

1



1

1





1

1



1

1



1

1
1





1

1

1

1



1

1

Monost
výskytu:
1 malá
2 støední
3 velká





2

2

2

2



1

Èitìní a plynování
1 x roènì
Èitìní a plynování

1

Ovládací opatøení

1 x mìsíènì èitìní
suchou cestou
Povrchové vlhèení zrna 
+ dezinfekce (zápis),
dávkování vody
kontrola funkce kadé
4 hodiny

Vertikální doprava produktù

Popis èinností

Závanost:
1 malá
2 støední
3 velká



1

1



1

1



1

1





1

1

1

1



1

1

Spolehlivost
detekce:
1 velká
2støední
3 malá



PNP

PNP



PNP

PNP



PNP

PNP





CP

CP

CP

CP



PNP

PNP

Klasifikace:
(3) PNP
(4-5) CP
(6-9)CCP

194

Nebezpeèí

filtr 2720.
a celý
centrální
aspirace
vèetnì
potrubí

2700., 2730.
Ventilátory

1040
elevátor

2195.
nek
na èistírenské
zplodiny filtru

nespecifikováno

neidentifikováno

C

C

Hmyz a plíseò

B

Hmyz a plísnì

Funkce zamezuje
usazeninám a prachu

F

B

neidentifikováno

C

Prach v ovzduí

Hmyz a plíseò

B

F

Èitìní a plynování
1 x roènì

Usazeniny a prach
ze surovin

F

Filtrace vzduchu
z aspirace  oddìlení
prachu

Vytvoøení sání
v aspiraèním systému

Vertikální doprava produktù

Potravináøské mazivo

Maziva vnitøních loisek

C



Èitìní a plynování

Èitìní a plynování

èitìní 1 x roènì,
u filtru èitìní 2 x roènì,
výmìna filtraèních hadic
minimálnì 1 x roènì



Èitìní a plynování

Èitìní a plynování
1 x roènì



Èitìní a plynování

Èitìní a plynování

Hmyz a plíseò

Èitìní a plynování
1 x roènì

Ovládací opatøení

B

Horizontální doprava
produktu

Popis èinností

Usazeniny a prach
ze surovin

Specifikace
nebezpeèí

F

Aspirace èistírny penice

Výrobní
operace



2

2



1

1



1

1

1

1

1

Závanost:
1 malá
2 støední
3 velká



1

2



1

1



1

1

1

1

1

Monost
výskytu:
1 malá
2 støední
3 velká



2

1



1

1



1

1

1

1

1

Spolehlivost
detekce:
1 velká
2støední
3 malá



CP

CP



PNP

PNP



PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

Klasifikace:
(3) PNP
(4-5) CP
(6-9)CCP
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Nebezpeèí

Specifikace
nebezpeèí

nek do otrub

zpracování
odpadù
penièné
i itné èistírny

2685.
rotovník

2670.
zásobník
pro rotovník

2230.
vysévaè

1040.
elevátor

Maziva vnitøních loisek

F

Hmyz a plíseò

Usazeniny a prach
ze surovin

B

Moná pøítomnost alergenù

C

Hmyz a plíseò

B

C

F

F

Usazeniny a prach
ze surovin

Usazeniny a prach
ze surovin

neidentifikováno

neidentifikováno

C

Hmyz a plíseò

Hmyz a plíseò

B

B

Usazeniny a prach
ze surovin

F

C

neidentifikováno

F

Hmyz a plíseò

Usazeniny a prach
ze surovin

B

neidentifikováno

C

Hmyz a plíseò

B

Usazeniny a prach
ze surovin

C

F

Zpracování èistírenských odpadù

Výrobní
operace

Horizontální doprava
produktu

Zpracování odpadù
na granulaci vyhovující
krmným výrobkùm

rotování odpadù
na granulaci vyhovující
krmným výrobkùm

Vyrovnávací zásobník
zuitkovatelných odpadù
èistírny pøed rotováním

Prosévání rotovaných
odpadù aby byly vhodné
do krmiv

Vertikální doprava produktù

Popis èinností

Potravináøské mazivo

1

1

1

Èitìní a plynování
1 x roènì
Èitìní a plynování

2

Oddìlené zpracování

1

1

zabránìní kontaktu
odpadù s èistým zrnem
Èitìní a plynování



1

1



1

1



1

1



1

1



Èitìní a plynování

Èitìní a plynování
1 x roènì



Èitìní a plynování

Èitìní a plynování
1 x roènì



Èitìní a plynování

Èitìní a plynování
1 x roènì



Èitìní a plynování

Èitìní a plynování
1 x roènì

Ovládací opatøení

Závanost:
1 malá
2 støední
3 velká

1

1

1

1

1

1



1

1



1

1



1

1



1

1

Monost
výskytu:
1 malá
2 støední
3 velká

1

1

1

1

1

1



1

1



1

1



1

1



1

1

Spolehlivost
detekce:
1 velká
2støední
3 malá

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP



PNP

PNP



PNP

PNP



PNP

PNP



PNP

PNP

Klasifikace:
(3) PNP
(4-5) CP
(6-9)CCP

196

Nakrápìní
obilí
+ kontrola
na 1S

CCP 2

Ovìøení
kontaminace
obilí

Pøíjem
potravin.
penice
a ita
 pøíjmová
kontrola

CCP 1

Výrobní
operace

Rezidua
pesticidù

C

F

Tìké kovy

C

Èistota obilí

Vlhkost

Mykotoxiny

Bakterie

B

C

Plíseò

B

Zjevné vady

kùdci

B

B, C

Neèistoty

Pøímìsi

F

F

Vlhkost

F

Nebezpeèí Znaky

Max. 17,5%
penice
a 15,5% ito
Mìøení
na sondì
+ Vizuálnì

Externí
akredit. lab.

Pb
Cd

Smyslová

NIR

Externí
akredit. lab.

Externí
akredit. lab.

Externí
akredit. lab.

DON, ZEA
Ochratoxin A
Aflatoxiny

CPM
Coliformní b.

Smyslovì 
barva, pach

Bez zjevných
vad
(viditelných
plísní, pachù,
barevných
zmìn)
Externí
akredit. lab.

Smyslovì
pomocí síta

Prosev.

Prosev.

Vlhkomìr

Speciální
reim
skladování

Pozastavení
a vrácení
dodávky

Nápravná
opatøení

Dodavatel musí dodrovat
Nápravná a preventivzásady správné výrobní
a hygienické praxe, vést ní opatøení u identifizáznamy o pouívaných kovaného dodavatele
chemických látkách
a jejich aplikaci

Deklarace dodavatele

Kontrola na pøíjmu

Ovládací opatøení

Zamíchání s jinou arKadá arí  dávkování obilí
Regulace dávkování vody
z odleovacích zásobe  1 x za
na kondicionování zrna
smìnu
níkù nebo a výrobkù
v míchárnì

1 x roènì

Kadá
vozová
jednotka

Postup
Frekvence
monitorování

Bez kùdcù

0,5%

10%

15,5%

Kritické meze

Stanovení znakù a hodnot kritických mezí pro kadý kritický bod

Vedoucí Referenèní
laborato- metoda
øe a stá- na suárnì
rek

Akreditovaná
metoda

Vedoucí
laborato- Akreditovaná
øe a stá- metoda
rek
Akreditovaná
metoda

Akreditovaná
metoda

Akreditovaná
metoda

kolený
personál 
organoleptické
zkouky

Kalibrace
Vedoucí lab. sít
laboratoøe a stá- Bez ovìøení
rek

Kalibrace
lab. sít

Ovìøování
mìøidla

OdpoOvìøování
vìdnost
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Tìké kovy (Hg)
DON
ZEA
Aflatoxin B
Ochratoxin A

C
C
C
C
C

B
C

F

F
B
C

Sklady
pøídatných
látek

Pøíjem
pøídatných
látek

Nebezpeèí

Pitná
voda

Výrobní
operace

Teplota
Relativní
vlhkost
Poruený
obal
a zjevné
vady

Dle platné
vyhláky

Znaky

0,03 mg/kg
0,5 mg/kg
0,05 mg/kg
0,003 mg/kg
0,003 mg/kg

Dle druhù
a vyhláky

10.000/g

Max.15%
Bez = barva
cizí pøedmìty
Bez kùdcù
Bez cizích
100.000/g

Kritické meze

Externí
akreditovaná
laboratoø

smyslovì
smyslovì

smyslovì

NIR

Kontrola na pøíjmu

Monitorování a mìøení teploty
a relativní vlhkosti

Kadý pøíjem

1 x dennì

1 x roènì

Frekvence

Min. 1 x
roènì
namátkovì
jeden
vzorek
výrobkù
jedlých
a jeden
vzorek
krmných

Kadá
are 
hotová
míchaèka

Postup
Frekvence
monitorování

Odbìr vzorku od nakrápìèe Akreditovaná laboratoø

Postupy

Rezidua
pesticidù

Vlhkost
Zjevné
vady
kùdci
Pach
Plísnì
Koliformní
bakterie

C

B

B
C
B

F

Nebezpeèí Znaky

CP  kontrolní body

Ovìøení
kontaminace
výrobkù

CCP 2
Výstupní
kontrola
výrobkù

Výrobní
operace

Nápravná
opatøení

VL

Podle identifikované
látky zmìna postupu
pouití

Pracovník
obsluhy
Stárek

Nepøijetí a vrácení
dodávky
Po kontrole øízené
zpracování
Vizuální kontrola,
v pøípadì nesouladu
laboratorní kontrola
v externí lab.

Provozní
øeditel
Vìtrání, topení,
pøeskladnìní

Odpovìdnost

Nápravná opatøení

Laboratoø

Stárek

Zajiuje
laboratoø

Kontrola

Akred. metoda
Akred. metoda
Akred. metoda
Akred. metoda
Akred. metoda

Akred. metoda

Akred. metoda

Referenèní met.
Ovìøení
kontaminace
Bez ovìøení
Ovìøení kont.
Akred. metoda

Èitìní nebo
výmìna systémù
rozvodu vody
Monitorování a kontrola

Kontrolní rozbor vody

Ovládací opatøení

VL

VL

VL
VL

VL

VL

OdpoOvìøování
vìdnost

Komplexní èitìní
provozovny, zvýení
frekvence èitìní

Validace èitìní zrna
a hlavnì odírání, vìtSprávná zemìdìlská prainou nutná opatøení
xe, vechna opatøení v dov zemìdìlské praxi
davatelském øetìzci
u identifikovaného
dodavatele

Postupy a opatøení
speciální ochranné DDD

Hygienická údrba

Regulace dávkování vody Zamíchání v míchárnì
Technologie èitìní
Podle druhu vìtinou
a mletí
pøevedení do krmných
Èitìní a sanitace
Likvidace
Èitìní a údrba
Likvidace

Ovládací opatøení
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Povrchové
neèistoty

Neèistoty
a kùdci

Neèistoty
kùdci

F, C, B

F
B

F
B

Odíraèka
/loupaèka

Vysévací
stroje

Filtry

Vlhkost
a její
rovnomìrné
rozloení

F, C, B

Kombinovaný
èistírenský
stroj

F

F

Magnetický
separátor
èistírna

Vlhkost

F
B

Sítový
tøídiè

F

Seøízení a kontrola stroje  èistota
a celistvost sít, odsávání prachu
a lehkých neèistot

Hrubé
neèistoty
a kùdci
Feromagnetické
neèistoty
Lehké kontamin. zrno,
neèistoty
tìí ne zrno, kaménky
Kadá smìna

1 x týdnì

Dennì

Kadý pøíjem

Èitìní filtraèních hadic

Kontrola pøepadu  identifikace
neèistot a pøíèin
Kontrola síta

Dle potøeby
1 x za 6 mìsícù

1 x dennì
1 x týdnì

Èitìní
Zakrytí
Oprava

Nápravná
opatøení

Správné mìøení
a funkce dávkování
vody

Funkce stroje

Funkce magnetu

Kalibrace váhy

Pracovník
obsluhy
VL

Pracovník
obsluhy

Pracovník
obsluhy

Pracovník
obsluhy

Pracovník
obsluhy

Pracovník
na pøíjmu

síta, identiFunkce stroje  správné Oprava
fikace pøíèin zachysíto (0,6-1 mm)
cených neèistot
Funkce stroje a hygie- Èitìní nebo výmìnická údrba
na hadic

Seøízení rychlosti
prùchodu, údrba

Pracovník
obsluhy

Pracovník
obsluhy

Pracovník
obsluhy

Stárek

Stárek

Stárek

Stárek

Stárek

Stárek

Stárek

Stárek

Stárek

Stárek

Odpovìdnost Kontrola

Seøízení a údrba VL
 zamíchání are
s vysokou vlhkostí Pracovník
s arí s nií vlhkostí obsluhy

Kalibrace,
seøízení, údrba

Seøízení
Údrba

Aby byl magnet
funkèní

Oprava, èitìní,
kalibrace
Stanovená síta, postupy Seøízení
kontroly a seøízení,
Výmìna síta
údrba
Údrba

Programy èitìní,
sanitace
a údrby
Møí a krytování

Ovládací opatøení

Kontrola správného dávkování,
která zabezpeèuje minimální vodní Kadá smìna
Funkce stroje a správné
aktivitu a prùchod vody kapilárami Laboratoø 1 x týdnì dávkování vody
do jádra zrna
Funkce stroje  odírání
Kontrola funkce povrchového
Kadá smìna
a vzduchová separace
opracování zrna
uvolnìných neèistot

Kalibrace sondy, nastavení poa- Kadá smìna
dované vlhkosti zrna  dávkování
Kalibrace 1 x týdnì
vody

Seøízení a kontrola stroje  èistota
a celistvost sít, odsávání prachu
a lehkých neèistot

Odstranìní usazenin magnetu

Monitorování hmotnosti - záznamy

Hmotnost

F

Váha

Øízení
vlhkosti
(sonda a
procesor)
Nakrápìè
(dávkování
vody
a mixér)

Frekvence

Èitìní dennì po pøíjmu.
Krytování koe proti vlhkosti
a kùdcùm + ochranná møí proti Dennì
hlodavcùm a hrubým neèistotám

Postupy

F
B

Vlhkost
Neèistoty
kùdci

Nebezpeèí Znaky

Pøíjmový
ko

Výrobní
operace

CP - Provozní program nezbytných pøedpokladù

7.3. Zásady provozní a osobní hygieny
7.3.1. Programy èitìní a udrování poøádku a èistoty
Technologie èitìní
Ve výrobních prostorách obilních sil a mlýna se pouívá pøevánì suchý
zpùsob úklidu. Úklidovými prostøedky jsou: smeták, smetáèek, mopp a prùmyslový vysavaè.
1. Ve vech prostorách provozoven musí být zajitìn pravidelný denní úklid
a udrování èistoty.
Zodpovídají vichni pracovníci
2. Prostøedky pro úklid pracovitì musí být ukládány na vyhrazeném místì
v oddìlených místnostech (vìtinou zavìené na háècích), pøípadnì ve
zvlátních skøíòkách. Smetáky, smetáèky a dalí èistící prostøedky urèené
pro vnitøní èitìní strojù, zaøízení a ploch, které pøicházejí do pøímého styku s potravinou, musí být oznaèeny (barevnì) aby nemohlo dojít k jejich
zámìnì s prostøedky urèenými na podlahu a jiné vnìjí konstrukce.
Zodpovídají vichni pracovníci
3. V provozních prostorách nesmí být ukládáno zaøízení ani inventáø, kterého
v provozu není pøímo potøeba.
Zodpovídá: stárek mlýna
4. Náøadí a náèiní pro provádìní oprav musí být uloeno na vyhrazeném místì.
Zodpovídá: stárek mlýna
5. Schody, podlahy, lávky a elektrické rozvody musí být udrovány stále èisté.
Zodpovídají urèení pracovníci stárkem mlýna
6. Generální úklid se provádí nejménì 1 x za rok, nejménì 1 x za rok musí být
provedeno vnitøní vyèitìní strojnì technologického zaøízení, vèetnì provedení sanitace proti hmyzu.
Zodpovídá: øeditel
7. Vichni pracovníci provozu jsou povinni udrovat èistotu a poøádek na
svém pracoviti, pøi vstupu do mlýna a skladù z venkovního provozu jsou
povinni si oèistit obuv. Po práci je kadý pracovník povinen zanechat
pracovní místo v èistotì a poøádku. Rovnì jsou pracovníci povinni dbát
o osobní hygienu. Jsou povinni mýt si øádnì ruce pøed prací, pøi práci
a pøed zapoèetím rùzných druhù práce kdy dochází ke styku s meziprodukty a výrobky, dále po vykonání tìlesné potøeby a podobnì. Pracovníci
nesmìjí na pracoviti kouøit - pouze na místech k tomu urèených.
Zodpovídají vichni pracovníci mlýna
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Zásady hygienické údrby
Ve mlýnì je zpracován sanitaèní øád, který upravuje povinnosti pracovníkù
a vedení mlýna pøi zajiování programu èitìní a udrování èistoty a poøádku,
jako i provádìní dezinfekce, dezinsekce a deratizace.
1) Základním pøedpokladem je systematický plán programového èitìní
a uvìdomìní si dùleitosti správné údrby provozu mlýna. Udrování
èistoty a poøádku dle sanitaèního øádu je zodpovìdností obou stran, jak
zamìstnavatele, tak i pracovníkù - pro zajitìní výroby mouky a vedlejích
produktù zdravotnì nezávadným a hygienickým zpùsobem.
2) Je jmenována jedna osoba zodpovìdná za hygienu a celkovou hygienickou údrbu provozu. Tato osoba kontroluje úklid a èitìní, úèinnost postupù a vede záznamy. Dalí osobou s pøíkazní pravomocí a odpovìdností
je stárek, který ve spolupráci se vemi pracovníky ve výrobì monitoruje
pøípady zamoøení hmyzem a dalími kùdci, popsané bìhem èitìní a pøijímá opatøení.
3) Celková politika èistoty musí být pøijata vemi pracovníky ve vech èástech provozovny, vèetnì hygienických a sociálních zaøízení. Pøi kontinuálním procesu výroby je zvlátì významné, aby skvrny a neèistoty byly uklizeny co nejdøíve a aby byly pravidelnì odstraòovány neèistoty ze strojù,
pracovních ploch, zaøízení, podlah apod.
4) Správné udrování èistoty pøispívá významným zpùsobem k zajitìní
hygieny ve výrobì. Musí být dodrovány následující principy správné
údrby:
q Buï èistý a dbej na to kamkoliv jde;
q Dodruj správné pracovní postupy, abys sníil riziko køíové kontami-

nace a zamoøení hmyzem;
Upozorni okamitì na pokození a objevené znaky výskytu kùdcù;
Zajisti, aby proces výroby podléhal kontrole;
Udruj pracovní prostor v èistotì;
Zajisti, aby vechny suroviny a vechny produkty byly správnì skladovány;
q Ukliï vechny skvrny a neèistoty co nejdøíve;
q Upozorni na vechny úniky, obzvlátì na takové, které mohou ohrozit
produkt;
q Urèi pro kadou vìc její místo a udruj vìci na svých místech.
q
q
q
q

5) Komplexní èitìní a plynování mlýna je provádìno minimálnì 1 x roènì.
Pøi této èinnosti jsou vyèitìny vechny vnitøní èásti vech strojù a zaøízení.
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Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace je odborná
èinnost cílená na likvidaci pùvodcù nákaz, zvýeného výskytu pøenaeèù
infekèního onemocnìní a kodlivých epidemiologicky významných èlenovcù,
hlodavcù a dalích ivoèichù. Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce
a deratizace je vdy zajiována externí firmou.
Je vypracován plán rozmístìní nástrah, který je souèástí vnitøní dokumentace k hygienì provozovny.
Obilí a mlýnské výrobky jsou velmi citlivé na pomnoení hmyzu. Pøísná
pozornost musí být vìnována dopravníkùm produktù do sil, aspiraèním
potrubím a výpustním mechanismùm. Skladování a vyskladòování krmných
výrobkù - otrub a krmné mouky, musí probíhat oddìlenì od podobných míst
pro jedlou mouku, aby bylo sníeno riziko zamoøení.
Potraviny a pokrmy zamìstnancù lze skladovat jen v samostatném a
oznaèeném chladícím nebo mrazícím zaøízení, které se umísuje mimo provoz
výroby a obìhu potravin. Tyto potraviny se do prostoru výroby nesmí vnáet.
Nakládání s odpady
1) Pøi mlýnské výrobì se vyskytují nezuitkovatelné odpady: odpady z pøedèitìní obilí, kaménky, dále potom odpady obalù, pøípadnì vyøazených
vratných pytlù. Pro likvidaci a ukládání odpadù musí být pøijaty odpovídající postupy. Pøedevím se odpady nesmí hromadit v prostoru výroby.
2) Uvedené odpady musí být uloeny ve vhodných kontejnerech. Typ odpadu uloeného v kontejnerech nebo na místech urèených pro uloení odpadu je jasnì oznaèeno. Pøi skladování odpadu musí být dodrována èistota,
skladování musí být provádìno takovým zpùsobem, aby nedolo k pomnoení hmyzu, kontaminaci potravin, pitné vody, zaøízení nebo prostøedí
a musí odpovídat poadavkùm platné legislativy.
3) Zuitkovatelné odpady z mlýnské výroby jsou krmné výrobky. Jejich skladování, balení a expedice je tøeba oddìlit od výrobkù urèených pro lidskou výivu.
Sklo
1) Ve mlýnì musí být do maximální moné míry vylouèeno sklo. Vzhledem
k tomu, e mlýn je vybaven sklenìným spádovým potrubím a sklenìnými
odluèovaèi pneudopravy, je zpracován postup pøi havárii skla a tím je prokazatelnì zabránìno monosti proniknutí sklenìných èástic do výsledných jedlých i krmných výrobkù.
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2) Musí být zpracován registr skla a tøítivých plastù a zavedeny kontroly
stavu tìchto materiálù. Pøi pokození musí být proveden záznam/protokol
o havárii a potom o opravì.
3) Tento postup musí být v praxi uplatnìn a zodpovídají za to vichni pracovníci obsluhy - popis pøi rozbití skla  monitorování, protokolování pøípadù
jeho rozbití.
Nákladní automobily
1) Automobily nebo prostøedky urèené pro dopravu zemìdìlských surovin
nebo mouky a vedlejích mlýnských produktù musí být udrovány èisté
a v dobrém pracovním stavu. Loná plocha se èistí po kadém pouití.
Zodpovìdnost nesou pøímo øidièi a závozníci.
2) Pokud je stejný automobil nebo dopravní prostøedek pouit pro dopravu
potravin a zboí, musí být mezi rùznými náklady provedeno úèinné èitìní
a pokud je to nezbytné, dezinfekce. V zásadì se nesmí spoleènì dopravovat nepotravináøské a potravináøské zboí. Zodpovìdnost nesou pøímo
øidièi a závozníci.
3) Pøi pøepravì obilí musí být náklad chránìn plachtou. Dalí povinnosti
a technologie èitìní jsou popsány v kapitole 3 této publikace.

7.3.2. Zásady osobní hygieny a èistoty
1) Zodpovìdností kadého pracovníka je zajistit, aby byl èistý, dodroval vysoký stupeò tìlesné èistoty, pøed zapoèetím vlastní práce, pøi pøechodu
z neèisté práce na èistou (napøíklad úklid, oprava stroje), po pouití záchodu, po manipulaci s odpady. Pøi kadém zneèitìní si musí umýt ruce v teplé vodì s pouitím vhodného mycího (pøípadnì dezinfekèního) prostøedku.
2) Je povinen nosit osobní ochranné prostøedky, zejména pracovní odìv,
pracovní obuv a pokrývku hlavy pøi pøímém styku s potravinou.
3) Pracovní odìv musí být udrován v èistotì a podle potøeby mìnìn.
4) Je nutno se zdret jakéhokoliv nehygienického chování na pracoviti (napøíklad konzumace jídla, kouøení, úpravy vlasù a nehtù).
5) Je nutno mít na rukou krátce ostøíhané a èisté nehty a ruce bez ozdobných
pøedmìtù.
6) Pouitý odìv, jako i obèanský odìv je nutno ukládat na místo k tomu
vyèlenìné, pracovní odìv a obèanský odìv se ukládají oddìlenì.
7) Není dovoleno opoutìt provozovnu v prùbìhu pracovní doby v pracovním odìvu a v pracovní obuvi.
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Lékaøské prohlídky
q Kadý zamìstnanec se musí pøed nastoupením do potravináøského

q

q
q
q
q

podniku podrobit vstupní lékaøské prohlídce u závodního lékaøe, pøi které
závodní lékaø provede:
v pøípadì, e pracovník nevlastní zdravotní prùkaz  vystavení zdravotního prùkazu pøi splnìní zdravotní zpùsobilosti pro výkon èinností epidemiologicky závaných,
osvìdèení zdravotní zpùsobilosti do zdravotního prùkazu,
ovìøení, e nastupující pracovník má oèkování proti tetanu ne starí 10 let.
Kopie zdravotních prùkazù zamìstnancù jsou uloeny u zamìstnavatele.
Zamìstnavatel vede evidenci zdravotních prùkazù.

Periodické lékaøské prohlídky
Pracovníci výroby, kteøí pracují na smìny, se musí podrobit kadé 2 roky
pravidelným lékaøským prohlídkám u závodního lékaøe.
Znalosti nutné k ochranì veøejného zdraví (znalosti hygienického minima)
1) Za zajitìní kolení a provìøování pracovníkù odpovídá zamìstnavatel.
Zamìstnavatel musí zajistit, aby kadý pracovník potravináøského podniku mìl znalosti nutné k ochranì veøejného zdraví (tzv. hygienické minimum) a uplatòoval tyto znalosti pøi pracovní èinnosti. Postup zajiování
tìchto znalostí je následující
q zamìstnavatel zajistí prokolení vedoucích pracovníkù: vstupní kole-

ní a dále 1 x roènì vdy na spoleèné poradì vech pracovníkù,

q zamìstnavatel má k dispozici toto písemné zpracování zásad správné

výrobní a hygienické praxe s dùrazem na povinnosti pracovníkù hygienické minimum,
q kadý pracovník je prokolen pøi svém nástupu do zamìstnání odpovìdným vedoucím pracovníkem,
q kolení a provìøování znalostí vech pracovníkù je pravidelnì 1 x roènì opakováno,
q zamìstnavatel vede evidenci o prokolení z hygienického minima.
2) Rozsah kolených a provìøovaných znalostí:
q Poadavky na zdravotní stav osob vykonávajících èinnost epidemiologic-

ky závanou.
q Zásady osobní hygieny pøi práci
q Zásady hygienicky nezávadného èitìní a dezinfekce technologie výroby,
hygienicky nezávadný reim pøepravy, skladování a uvádìní do obìhu
výrobkù
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q Alimentární nákazy a otravy z potravin (základní znalosti o jejich epidemio-

logii a zásadách pøedcházení jejich vzniku a íøení).

q Speciální hygienická problematika pøi výrobì mlýnských výrobkù.

Opatøení proti vzniku a íøení infekèních onemocnìní
1) Mimoøádná lékaøská prohlídka  kadý zamìstnanec je povinen se sám
hlásit k mimoøádné lékaøské prohlídce je-li postien prùjmovým, hnisavým
nebo horeènatým onemocnìním nebo jiným infekèním onemocnìním.
Toté platí, vyskytuje-li se prùjmové onemocnìní na pracoviti, v domácnosti nebo v místì jeho pobytu. Za kontrolu je odpovìdný vedoucí pracovník  mistr, stárek a dalí vedoucí pracovníci.
2) Opatøení proti íøení infekèních onemocnìní osobami, které vyluèují
choroboplodné zárodky (nosièi)  pracovník je povinen pøi nástupu
potvrdit podpisem, e mu nebyla lékaøem sdìlena skuteènost, e by se
stal po prodìlaném infekèním onemocnìní nosièem. Pracovník je povinen
okamitì sdìlit tuto skuteènost zamìstnavateli v pøípadì, e nastane
v dobì trvání pracovního pomìru.
Návtìvníci a dodavatelé
Vichni návtìvníci v prostoru výroby, zpracování nebo manipulace s potravinami musí tam, kde je to nezbytné  uvnitø provozovny, nosit ochranný odìv
a dodrovat stejná pravidla osobní hygieny popsaná výe. Kadý pracovník
je povinen dbát na to, aby kadý návtìvník dostal ochranný odìv  plá
a pøikrývku hlavy a dodroval zásady osobní hygieny.
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8. Bezpeènost práce a poární ochrana
Péèe o zdraví èlovìka, zvyování bezpeènosti práce a zlepování pracovního prostøedí, patøí k základním povinnostem kadého podniku. Jakýkoli
úraz nebo nemoc z povolání pùsobí újmu na zdraví, která pracovníka vyøazuje
z pracovního procesu. Proto pøi nástupu do zamìstnání musí být pracovník
seznámen s pøedpisy o bezpeènosti práce. Vstupní instruktáe pro nové pracovníky a periodické instruktáe pro stálé pracovníky jsou písemnì zpracovány a tvoøí souèást dokumentace bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci.
Kadý pracovník je povinen osvojit si pravidla a pøedpisy pro bezpeènou
práci, které jsou platné pro pøísluný pracovní úsek, stroj nebo jiné zaøízení.
V prostorách provozovny je kadý pracovník povinen dodrovat pøi práci
následující veobecné zásady.
Vybrané povinnosti z hlediska bezpeènosti ochrany zdraví pøi práci
Kadý pracovník/zamìstnanec/zkouený je povinen:
q pouívat výhradnì vykázané cesty, nezdrovat se v nebezpeèném prosto-

q

q
q

q
q

q
q

q
q
q

ru nebo na pracoviti, na které nebyl pøidìlen, a nezdrovat spolupracovníky pøi práci,
pøed zahájením kadé nové práce poádat nadøízeného o pokyny, jak bezpeènì pracovat, vìnovat se práci, která mu byla urèena, a nepouívat
stroje, pøístroje, nástroje ani náøadí, které mu podle pracovního zaøazení
nebyly pøidìleny,
neuvádìt stroj nebo zaøízení do provozu, pokud se nepøesvìdèí, e tím
nikoho neohrozí na zdraví nebo na ivotì,
nedotýkat se pohybujících se èástí strojù - mazání, seøizování, èitìní
a opravy strojù smí provádìt jen pracovník patøiènì kvalifikovaný, za chodu strojù jsou tyto úkony zakázány,
udrovat na pracoviti poøádek a èistotu,
dbát podle svých moností o svou vlastní bezpeènost, o své zdraví
i o bezpeènost a zdraví osob, kterých se bezprostøednì dotýká jeho
jednání, pøípadnì opomenutí pøi práci,
øídit se zásadami bezpeèného chování na pracoviti,
dodrovat pøi práci stanovené pracovní postupy, pouívat stanovené
pracovní prostøedky, osobní ochranné pracovní prostøedky a ochranné
zaøízení a svévolnì je nemìnit a nevyøazovat z provozu,
nepoívat alkoholické nápoje a nezneuívat jiné návykové látky na pracoviti, nevstupovat pod jejich vlivem na pracovitì a nekouøit na pracoviti,
oznamovat nadøízenému závady a poruchy,
oznamovat pracovní úraz,
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q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

podrobit se zkouce na alkohol pokud o to bude poádán,
poskytovat první pomoc, pokud tím neohrozí své zdraví a nebo ivot,
nezasahovat do pracovního prostoru stroje za chodu,
neotvírat a neodstraòovat ochranné kryty a zaøízení na stroji døíve, ne
se zastaví vechny pohybující se èásti stroje,
opravovat, seøizovat, upravovat, udrovat a èistit stroj pouze za pøedpokladu jeho odpojení od pøívodu elektrické energie,
v pøípadì nebezpeèí pouít k zastavení stroje tlaèítko STOP,
nevstupovat do nádrí, cisteren a zásobníkù bez zajitìní dalí osobou,
vìnovat zvlátní péèi pøi èitìní a údrbì strojùm a zaøízením provozovaným v praném prostøedí, kde je riziko výbuchu prachu,
provádìt údrbu, opravy a èitìní v souladu s dokumentací stroje a podmínkami, které stanoví výrobce, platí zákaz oprav, èitìní stroje za chodu,
neprovádìt na svém pracoviti ádnou práci na elektrickém zaøízení
pokud pro to nemá pøedepsanou kvalifikaci,
nepouívat zaøízení se spalovacím motorem v prostorách, kde není zajitìn dostateèný rozptyl spalin, nebo jejich úèinné odvìtrání,
úèastnit se instruktáí, popøípadì výcviku v bezpeènosti práce a podrobit
se stanoveným zkoukám a lékaøským prohlídkám.

Pro laboratoøe a pracovitì se zvýeným rizikem, musí být vypracovány speciální bezpeènostní øády, které musí být dodrovány.
K vytváøení vech pøedpokladù pro bezpeènou práci patøí také povinná péèe
o poární ochranu. Obilní sila a mlýnské provozovny patøí do kategorie s vyím rizikem vzniku poáru a výbuchu. Pøíèinou mohou být pøedevím poruchy
strojního zaøízení, nesprávná obsluha a údrba strojù, nedbalost a nedodrování protipoárních opatøení. Vichni pracovníci jsou povinni dbát protipoárních opatøení:
q
q
q
q

dodrovat zákaz kouøení,
pøed oputìním pracovitì vypnout elektrické a plynové spotøebièe,
hlásit kadou závadu, ze které by mohl vzniknout poár,
umìt zacházet s hasícími pøístroji a ostatními hasícími prostøedky.

Kadý, kdo zpozoruje poár, je povinen jej uhasit vemi prostøedky, které jsou
dosaitelné v místì nebezpeèí. Nestaèí-li poár uhasit, je povinen vyhlásit
poární poplach a zavolat poární jednotky.
Také pøíznivé hygienické podmínky v pracovním prostøedí ovlivòují bezpeènou a zdravou práci. Jde o èistotu, teplotu, co nejnií hluènost, relativní
vlhkost rychlost proudìní vzduchu a dalí. Prùbìné udrování èistoty a poøádku na pracoviti patøí mezi základní povinnosti v kadém potravináøském
provozu. Kromì ochrany zdraví pracovníkù jde také o ochranu potravin.
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