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ABSTRAKT 

Pozberová úprava zrnín má osobitný význam vo výrobe a dlhodobom 
zachovaní kvality spracovávaného produktu. Najvýznamnejším faktorom vplyvu 
techniky a technológie pozberovej úpravy je poškodenie zrnín. Cieľom 
predkladanej monografie bolo skúmanie vplyvu techniky a technológie 
pozberovej úpravy a skladovania zrnín na vonkajšiu a vnútornú kvalitu kukurice 
vo vybranom podniku. Pre splnenie vytýčeného cieľa sme vykonali nasledovné 
experimentálne merania: 

➢ zistenie vplyvu strojov a ich ústrojenstiev na kvalitatívne ukazovatele
kukurice,

➢ sledovanie vybraných agrofyzikálnych vlastností potravinárskej
kukurice,

➢ sledovanie vplyvu jednotlivých prvkov technologickej linky na
poškodenie kukurice,

➢ sledovanie vplyvu  podmienok skladovania na kvalitu kukurice.
Rozborom vzoriek sme zistili zastúpenie jednotlivých zložiek na vstupe

a výstupe z linky. Objemová hmotnosť zŕn kolísala podľa vlhkosti od 750 po 915 
kg.m-3. Čistiaci efekt bol dobrý až veľmi dobrý, t.j. v priemere 47,5 %. 
Poškodenie zŕn pred a po predčistení mierne kleslo odseparovaním úlomkov a 
poštiepaných zŕn. Z odberného miesta pri doprave materiálu do sušiarne sme 
zaznamenali nárast priemerného poškodenia 1,38 % za rok 2013, 1,31 % za rok 
2014 a v roku 2015 bola priemerná hodnota poškodenia 1,36 %. Po procese 
sušenia a doprave pásovým dopravníkom stúplo priemerné poškodenie v každom 
sledovanom roku. Najväčší nárast poškodenia bol v roku 2013, a to 5,82 %. 
Najväčšie poškodenie, hlavne v podiele úlomkov sme zaznamenali pri 
naskladňovaní podlahového skladu, a to v priemere 6,04 % v roku 2013, 6,14 % 
v roku 2014 a 5,90 % v roku 2015. Klíčivosť je hlavný indikátor kvality a 
životaschopnosti zŕn po sušení. Naše merania ukázali, že priemerná klíčivosť 
v roku 2013 bola 92,3 % a v roku 2014 bola 93,3 % čo pre potravinársku 
kukuricu je výsledok výborný. Obsah škrobu bol v roku 2013 73,4 % a v roku 
2014 74,6 %. 

 Ako z uvedeného vyplýva, vnútorná kvalita vysušenej kukurice bola 
výborná a poľnohospodársky podnik ju speňažil v prvej akostnej triede. Na 
základe nameraných experimentálnych výsledkov a ich zhodnotenia je možné 
konštatovať, že teplota vonkajšieho vzduchu, má vplyv na podmienky 
skladovania zrna kukurice. Z hľadiska podmienok lepšie výsledky boli 
dosiahnuté pri skladovaní v oceľovom sile v porovnaní s podlahovým skladom, 
aj keď vonkajšie podmienky počas skladovania boli rovnaké. 
Kľúčové slová: kukurica, pozberová úprava, oceľové silo, podlahový sklad. 
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ABSTRACT 

Grain postharvest treatment is one of the most important factors for 
quality ensurance of the final product. Postharvesting machinery and technology 
may influence grain damage significantly. Aim of the scientific monograph was 
to evaluate the effect of postharvesting machinery and technology including the 
grain storage on the external and internal quality of maize at selected farm. 

➢ Following experimental measurements were carried out in order to reach
the aim:

➢ determination of effect of the machinery mechanism on maize quality
parameters,

➢ determination of selected agro-physical parameters of food maize,
➢ determination of effect of the different elements of process line on maize

grain damage,
➢ determination of storage conditions on maize quality.

Proportion of the components at the entrance and exit from the processing
line was found out during experimental measurements. Bulk density of grain 
ranged according to moisture content from 750 to 915 kg.m-3. The cleaning effect 
was good to very good, in average reached value of 45,7 %. Grain damage before 
and after pre-cleaning decreased slightly when the shards and splitied graines 
were separated. At the monitoring point during the grain transport to the dryer, 
increase of average damage was observed. The values reached 1,38 %, 1,31 % 
and 1,36 % in 2013, 2014 and 2015 respectively. After drying process and after 
transport at conveyor belt, the average damage increased at every monitoring 
point. The greatest increase of damage was observed in 2013 with the value of 
5,82 %. The greatest damage, mainly the in the form of fragments, was observed 
during fulling the floor storage with values of 6,04 % in 2013, 6,14 % in 2014 
and 5,90 % in 2015. Germinative activity is main quality indicator and indicator 
of the viability of the grain after the drying process. Measurements showed that 
the average germination activity reached 92,3 % in 2013 and 93,3 % in 2014. 
These are excellent results for the food maize. The starch content was 73,4 % in 
2013 and 74,6 % in 2014. Based on obtained results it can be concluded that 
internal quality of dried maize grain was excellent and the farm could sell it in 
the first quality class. Based on experimental measurements, it can be concluded 
that temperature of air effect the storage conditions of maize. Better results were 
obtained during the storage in steel silo as in the floored warehouse, even if the 
external conditions during storage were the same. 

Key words: maize grains, postharvest treatment, steel silo, floored warehouse 
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ÚVOD 

Pozberová úprava zrnín má osobitný význam vo výrobe a dlhodobom 
zachovaní kvality. Mechanizovaný systém pozberovej úpravy zrnín svojou 
funkciou bezprostredne nadväzuje na systém pestovania a zberu zrnín. 
Základným predpokladom efektívnej výroby je úplný zber zrnín s minimálnymi 
stratami zrna a optimálne podmienky zberu a stavu zberaného produktu. 

Pozberová úprava zŕn - je to súbor pracovných operácií, ktoré udržujú 
kvalitatívnu hodnotu zŕn po výmlate a zabezpečujú vysokú klíčivosť, 
životaschopnosť, výživnú hodnotu a ich dlhodobé skladovanie.  

Kvalita zŕn je súhrn ukazovateľov, kvalitatívne vyjadrujúcich účinné 
parametre daného druhu podľa účelu použitia. Existuje vnútorná a vonkajšia 
kvalita. Vnútorná kvalita sa nedá pozberovou úpravou zvýšiť, len udržať. 
Vonkajšiu kvalitu zrnín môžeme ovplyvniť manipuláciou (napr. na pozberových 
linkách, na dopravných cestách, naskladňovaním a vyskladňovaním zo 
zásobníkov atď.). 

Poškodenie zŕn môžeme považovať za najviac znehodnocujúci faktor, 
ktorý vzniká už pri výmlate a následne v pozberovej úprave zrnín. Náchylnosť 
zŕn na poškodenie vplyvom vonkajších účinkov spôsobujú niektoré ich vlastnosti 
(stavba semena, zrna, hmotnosť).  

Účelom skladovania je uchovať pôvodnú kvalitu obilia. Pri správnom 
skladovaní sa zlepšujú niektoré technologické vlastnosti. Pri skladovaní obilia sa 
však nevyhneme stratám hmotnosti spôsobenými dýchaním, rozprašovaním a 
mechanickým poškodením. 

Počas skladovania obilia dochádza k zložitým chemickým procesom. Tie 
môžu byť v konečnom dôsledku príčinou straty časti výživnej hodnoty. Časť strát 
je spôsobená prirodzenými reakciami (dýchanie obiliek), časť chemickými 
reakciami, ktoré sú dôsledkom nedodržiavania technologickej disciplíny pri 
pozberovej úprave a skladovaní obilnín (napr. hydrolýza niektorých živín). 
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1 PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ 

PROBLEMATIKY 

1.1 Význam pestovania obilnín a ich využitie 

Obilniny tvoria ekonomicky, agronomicky a aj spotrebiteľsky 
najdôležitejšiu skupinu plodín v štruktúre celej výživy ľudstva. Pestujú sa v 
prvom rade pre zrno na konzum, na výživu zvierat, na priemyselné spracovanie 
a na osivo. Ich prednosťou je, že ich možno dlhodobo uskladniť, majú výhodné 
chemické zloženie pre výživu človeka a zvierat a možno ich bez väčších ťažkostí 
prepravovať na veľmi dlhé vzdialenosti. 

Vývoj pestovania, úrodu a produkciu kukurice za posledné obdobie  v SR 
vidieť v tab. 1. V roku 2013 sa pozberala kukurica na zrno z 221,5 tis. ha. Úroda 
z 1 ha medziročne klesla o 8,0 % na 5,07 t.ha-1. Produkcia kukurice medziročne 
poklesla o 4,0 % (o 47,0 tis. t). V hospodárskom roku 2013-14 dosiahli celkové 
zdroje pre domáci agrárny trh a vývoz 1596,1 tis. t., čo znamená medziročný 
pokles celkovej ponuky o 8,2 % (142,4 tis. t.). Na základe štatistických 
informácií bol v hospodárskom roku 2013-14 dopyt po kukurici nižší ako 
disponibilné zdroje o 11,9 % (190,8 tis. t.). Vývoj bilančných ukazovateľov 
kukurice môžeme vidieť na obrázku 1 (VÚEPP, 2014). 

Tabuľka 1 Vývoj pestovania kukurice v SR (VÚEPP, 2014)

Ukazovateľ M. J.
Skutočnosť Výhľad 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Osevná 

plocha 
tis. ha 139,0 178,9 193,8 211,8 231,5 219,6 

Zberová 

plocha 
tis. ha 144,2 166,6 202,0 212,3 221,5 217,4 

Hektárová 

úroda 
t.ha-1 6,85 5,53 7,15 5,51 5,07 7,33 

Produkcia tis. t 988,1 921,3 1 444,4 1 170,4 1 123,3 1 593,4 

Počiatočné 

zásoby 
tis. t 587,7 620,6 150,5 385,1 324,7 190,8 

Dovoz tis. t 127,5 285,0 114,9 123,0 100,8 100,0 

Vývoz tis. t 472,6 560,0 521,0 374,7 338,4 250,0 
Celková 

ponuka 
tis. t 1 724,0 1860,7 1 759,1 1 738,5 1 596,1 1 944,2 

Celkové 

použitie 
tis. t 1067,7 1294,8 1 374,0 1 413,8 1 405,3 1 336,8 

Konečné 

zásoby 
tis. t 656,3 150,5 385,1 324,7 190,8 607,7 
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Obrázok 1 Vývoj bilančných ukazovateľov kukurice (VÚEPP, 2014) 

 
1.2 Charakteristika procesu pozberovej úpravy z hľadiska kvalitatívnych 

ukazovateľov zrnín 

Pozberová úprava zrnín má osobitný význam vo výrobe a dlhodobom 
zachovaní kvality. Mechanizovaný systém pozberovej úpravy zrnín svojou 
funkciou bezprostredne nadväzuje na systém pestovania a zberu zrnín. 
Základným predpokladom efektívnej výroby je úplný zber zrnín s minimálnymi 
stratami zrna a optimálne podmienky zberu a stavu zberaného produktu. 

 

1.2.1 Pracovné operácie v pozberovej úprave 

Príjem semien - je to prvá základná pracovná operácia po odvoze zrna od 
obilného kombajnu na pozberovú linku. Na príjme sa semenný materiál 
preberaním hodnotí podľa jednotlivých akostných ukazovateľov vyjadrených v 
normách, aby materiál bol zoraďovaný do základných tried. Stanovuje sa 
hmotnosť dovezeného zrna, vlhkosť semien, nečistoty (organické a minerálne), 
hektolitrová hmotnosť, zdravotný stav semien, druh a odroda. Pri vlhkosti semien 
vyššej ako 14 % musíme semenný materiál ošetriť (sušením, poprípade 
intenzívnym prevzdušňovaním alebo chladením), aby sa nezaparil. 

Predčistenie a čistenie - pri čistení sa oddeľujú všetky ostatné prímesi 
(cudzorodé semená, organické a minerálne častice) od semien základnej plodiny, 
aby sa získal rovnorodý základný materiál. Možno rozlíšiť aj predčistenie, t.j. 
čistenie čerstvo zozbieraného zrna na odstránenie hlavného podielu prímesí. 
Spravidla sa vykonáva pred sušením. Čistenie a predčistenie sa robí na rovinných 
alebo valcových sitách. Tvar otvorov sít a veľkosť otvorov sa volí podľa druhu a 
účelu použitia čistených plodín . 
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Sušenie - je to proces, pri ktorom semená znižujú svoju nadbytočnú 
biologickú vlhkosť. Pri sušení semien je potrebné zachovať ich biologickú i 
technologickú hodnotu, kŕmnu a výživnú kvalitu. Teplota ohrevu semien nesmie 
prekročiť určitú kritickú hranicu. Z hľadiska klíčivosti sú kritické teploty 38 - 42 
°C. Z hľadiska zachovania technologickej kvality semien, kritické teploty ohrevu 
môžu byť o 10 - 15 °C vyššie. 

Triedenie - základný semenný materiál danej plodiny sa rozdeľuje na 
kvalitatívne skupiny podľa spôsobu jeho ďalšieho technologického určenia. Tvar 
a veľkosť otvorov sít sa volí podobne ako pri čistení. 

Kalibrovanie - je to výber rozmerovo rovnorodých frakcií zo základného 
čistého semenného materiálu na sitách na presný výsev (cukrová repa, kukurica). 

Manipulácia - doprava - základný semenný materiál premiestňujeme 
rôznymi ústrojenstvami a mechanizmami v procese pozberovej úpravy od príjmu 
do strojov a zariadení vyššie uvedených pracovných operácií až po uskladnenie 
semien. Tento pohyb semien nazývame manipulácia alebo doprava. 

Všetky vymenované operácie je možno charakterizovať ako operácie 
vedúce k ošetrovaniu zrnín. Pod týmto pojmom v pozberovej úprave budeme 
chápať všetky základné pracovné úkony ako predčistenie, sušenie, čistenie, 
triedenie, skladovanie a iné už vymenované. 

Mechanizovaný systém pozberovej úpravy zrnín svojou funkciou 
bezprostredne nadväzuje na systém pestovania a zberu zrnín. Základným 
predpokladom efektívnej výroby je úplný zber zrnín s minimálnymi stratami zrna 
a optimálne podmienky zberu a stavu zberaného produktu. 

 
1.3 Poškodenie zŕn 

Poškodenie zŕn môžeme považovať za najviac znehodnocujúci faktor, 
ktorý vzniká už pri výmlate a následne v pozberovej úprave zrnín. Dá sa 
predpokladať, že dopestujeme hodnotný materiál, ale následnou technológiou a 
technickou úpravou ho môžeme znehodnotiť v dôsledku nepoznania vplyvu 
jednotlivých pracovných operácií v pozberovej úprave, čo je nevyhovujúca 
skutočnosť. 

1.3.1 Klasifikácia poškodenia zŕn 

Základnou požiadavkou na technológiu zberu, pozberovú úpravu 
a skladovanie je, aby v maximálnej možnej miere bola zachovaná prirodzená 
biologická kvalita zrna, preto je dôležité poznať ako je zrno v uvedených 
procesoch namáhané a čo sa s ním deje (Burkhardt, 1974). V tejto oblasti je ešte 
stále dosť neznámeho, ktoré je potrebné skúmať, zohľadniť a objasniť. 

Z hľadiska kategorizácie poškodenia zŕn podľa pôvodu možno 
poškodenie rozdeliť na: 
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A. F y z i o l o g i c k é, spôsobené nepriaznivými klimatickými podmienkami 
a zmenami mikroklímy v okolí zrnín, (mikrotrhlinky a praskanie zŕn). 
 
B. M e c h a n i c k é, spôsobené dynamickými a statickými silovými účinkami 
počas zberu a pozberovej úpravy (zberom, čistením, triedením, manipuláciou). 
Mechanické poškodzovanie zrnín je jednou z hlavných príčin poklesu biologickej 
hodnoty a strát zrnín. Dochádza k nemu pri pádoch z veľkej výšky, pri 
nevhodnom sušení a aj pri silových interakciách s pracovnými článkami 
zberových a pozberových strojov a dopravných zariadení (Hnilica, 1988). 
 
C. C h e m i c k é, zapríčinené chemickými zmenami v zrnách vplyvom rôznych 
faktorov (hnojenie, zaparenie, sušenie, nevhodné skladovanie a podobne ). 
 
D. B i o l o g i c k é, zapríčinené napadnutím zŕn plesňami, hubami, príp. 
škodcami. 

 
Všetky druhy poškodenia úzko súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Napr. 

vplyvom nesprávneho hnojenia môže prísť k chemickým zmenám v zrne 
kukurice, ktoré znížia jeho odolnosť voči fyziologickému a mechanickému 
poškodeniu a pod. (Artim, 1992). 

 

1.3.2 Faktory ovplyvňujúce poškodenie zŕn v pozberovej úprave 

V procese pozberovej úpravy sú semená namáhané dynamicky - rázom, 
nárazom a opakovaným rázom, čo spôsobuje poškodenie semien (mikro, makro 
a vnútorné poškodenie) a zníženie klíčivosti. Ďalej sú semená obrusované 
pohybom po pracovných povrchoch čistiacich a triediacich strojov, čím dochádza 
najmä ku kvantitatívnym stratám, ale tiež k mikropoškodeniu semien a k 
čiastočnému zníženiu klíčivosti. Možno skonštatovať, že pôsobením týchto 
faktorov na zrniny môže viesť k zníženiu ich klíčivosti, vzniku mikrotrhlín a až 
k vzniku zlomov zŕn (Hnilica, 1990). 

V procese sušenia sú semená tepelne namáhané, čo spôsobuje vnútorné 
poškodenie štruktúry semien, zníženie alebo úplnú stratu klíčivosti a 
životaschopnosti pri nevhodných tepelných a časových režimoch sušenia. 

Nevhodné podmienky krátkodobého alebo dlhodobého skladovania a 
biochemické procesy, ktoré pri týchto podmienkach vznikajú, môžu skladované 
semená čiastočne alebo úplne znehodnotiť (Frančáková, 2000). 

Vyššie uvedené kvantitatívne a kvalitatívne straty môžeme obmedziť 
alebo vylúčiť na prípustnú hodnotu za predpokladu, keď si uvedomíme 
skutočnosť, že v pozberovej úprave zrnín dochádza k stretnutiu biologického 
(živého) materiálu so strojmi. Preto treba rešpektovať nasledovné: 
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1. Na jednej strane je to biologický materiál (semená), vlastnosti ktorého 
nemôžeme jednorazovo ovplyvniť, keď tak iba dlhodobým šľachtením, a to 
len čiastočne. Preto ich musíme dokonale biologicky, fyziologicky 
a fyzikálne poznať a tak vytvoriť určitý model požiadaviek, ktorý je treba 
brať do úvahy: 
➢ v konštrukcii zberových strojov, 
➢ v konštrukcii strojov a zariadení na pozberovú úpravu semien, 
➢ v technológii pozberovej úpravy semien, 
➢ pri voľbe pracovných režimov týchto strojov, 
➢ v neposlednej miere pri výchove odborníkov a obsluhujúceho personálu. 
 

2. Na strane druhej sú to stroje, ich konštrukčné riešenie, pracovné režimy, ako 
aj ich usporiadanie v pozberových linkách a iné, ktoré môžeme dokonalým 
poznaním biologických materiálov (semien) zdokonaľovať a výsledkom 
tohto procesu je ich aj jednoznačne ovplyvniť (zlepšiť). 

3. Na strane tretej stretnutím uvedených faktorov (v bode 1. a 2.) vznikajú 
dôsledky vzájomného pôsobenia, ktoré sa prejavia v zhoršení alebo zlepšení 
kvality práce formou: 
 
a) Strát kvalitných semien v odpade, čo je spôsobené: 
➢ nevhodným výberom rozmerov otvorov sít a ich tvaru, 
➢ nevhodným spôsobom čistenia a triedenia, 
➢ nevhodným zriadením čistiacich a triediacich strojov 

 
b) Poškodenia semien a zníženia klíčivosti, čo je spôsobené: 
➢ rázom a nárazom semien na pracovný povrch strojov a zariadení v 

pozberových linkách, 
➢ tlakom na semeno, 
➢ trením (obrusovanie semien), 
➢ teplotou pri sušení, 
➢ a inými účinkami. 

 
Náchylnosť zŕn na poškodenie vplyvom vonkajších účinkov spôsobujú 

niektoré ich vlastnosti (stavba semena, zrna, hmotnosť). Pod pojem 
technologické vlastnosti zahŕňame všetky vlastnosti poľnohospodárskych 
materiálov, ktoré počas vykonávania pracovných operácií ovplyvňujú kvalitu 
práce daných mechanizmov a ich konštrukciu a vyžadujú prispôsobenie 
(nastavenie) týchto mechanizmov. Tieto vlastnosti priamo ovplyvňujú 
výkonnosť strojov, straty a kvalitu spracovaného produktu (Jech, 1999). 
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Podľa Frančáka (2010) medzi technologické vlastnosti patria aj 
aerodynamické vlastnosti zrna, ktoré závisia od mernej hmotnosti zŕn, ich 
rozmerov, tvaru, taktiež od ich povrchových vlastností. 

Fyzikálno-mechanické vlastnosti semien - zŕn sú určené jednak geneticky 
a ďalej sú ovplyvňované množstvom faktorov, ktoré na nich pôsobia počas rastu 
a vývoja na materskej rastline (zrážky, výživa, klimatické podmienky, druhy 
pôdy), počas zberu, pozberového spracovania a skladovania až po ich vysiate 
(Petr, 2002; Angelovič, 1995; Jech, 1999; a iní). 

 

1.3.2.1 Znehodnocovanie semien v procese čistenia a triedenia semenných zmesí 

Výberový výskum pozberových liniek na úpravu zrnín (Pugačev, 1981) 
ukázal, že množstvo mechanických poškodení semien čistiacimi strojmi sa 
pohybuje u obilnín od 3,4 - 8,4 %. Preto dôležitým zdrojom poškodenia pri 
použití rovinných sít sú i rázy vyvolané kmitavým pohybom sita (Jech, 1999). 

Pri prechode cez čistiace stroje sa poškodzuje zrno tiež i na dopravných 

zariadeniach, ktoré sú ich súčasťou. Stroje, principiálne založené na separácii 
semien vo vzdušnom prúde, spôsobujú najmenšie poškodenie. Uvedená 
skutočnosť vyplýva z princípu separácie, pri ktorom dochádza k malému 
množstvu rázov, preto je vhodné, ak prvé prečistenie prebieha v prúde vzduchu. 
Aby sa semenná zmes upravila na požadované vlastnosti, je nevyhnutné ju 
prepúšťať cez čistiace a triediace stroje 2-3 krát, pričom každým prechodom sa 
znásobuje mechanické poškodenie semien. Vzhľadom na túto skutočnosť, je 
vhodné poznať roztrieďovaný materiál a tým voľbu sít upraviť tak, aby sa už pri 
prvom a najneskôr pri druhom prechode cez zariadenia, získal hodnotovo 
vytriedený materiál podľa akostných tried (Červinka, Sedlák, Trunečka, 2003). 

 

1.3.2.2 Znehodnocovanie semien v procese sušenia zrnín 

Dvoma základnými zdrojmi poškodenia semien v procese sušenia sú 
(Pugačev, 1981): 

➢ premiestňovanie materiálu v sušičke a pôsobenie pracovných orgánov 

naň, 

➢ pôsobenie teplonosného média (zmena vlhkosti materiálu). 

 
Obalové vrstvy zrnín slabo prepúšťajú vlhkosť a vzduch, majú nízku 

tepelnú vodivosť a sú pomerne dobre hygroskopické. Vlhkosť obsiahnutá vo 
vnútri zrnín, sa len pomaly dostáva na povrch. V dôsledku toho sa povrchové 
vrstvy zmenšujú podstatne rýchlejšie a vo väčšej miere ako vnútorné. Napätia v 
obalových vrstvách zŕn kukurice môžu mať takú vysokú hodnotu, že pri už 
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jemnom údere (ďalšej manipulácii) sa zrno rozpadá na mikročastice 
(Gunasekaran, Paulsen, Shove 2005). 

Z uvedeného vyplýva, že najvhodnejšou technológiou na sušenie zrnín 
vrátane kukurice je sušenie aktívnym prevetrávaním v nepohyblivej vrstve 
atmosferickým vzduchom. Režim sušenia sa teda nemá radikálne líšiť od 
prirodzeného sušenia, čo vzhľadom na dobu sušenia týmto spôsobom nie je 
možné z výkonnostného hľadiska. Preto pri sušení treba dávať pozor na tieto 
vplyvy a skutočnosti (Leford, Russell 1985). 

 

1.3.2.3 Znehodnocovanie semien v procese manipulácie s materiálom 

Pod manipulačnými zariadeniami si treba predstaviť vplyv jednotlivých 
druhov manipulačných prostriedkov, ktoré sa používajú v procese pozberovej 
úpravy zrnín. Sem patria: 

a) korčekové dopravníky, 
b) pásové dopravníky, 
c) závitovkové dopravníky, 
d) pneumatické dopravníky, 
e) doprava potrubím samospádom, alebo voľným pádom (Pugačev, 1981). 

 

 

 

a. Korčekové dopravníky 

Na pozberových linkách sa používajú na vertikálnu dopravu. Podieľajú sa 
69,7 % na mechanickom poškodení semien dopravnými zariadeniami. 

Základnými mechanickými účinkami pôsobiacimi na semená 
v korčekovom dopravníku podľa Pugačeva (1981) sú: 

➢ dynamické zaťaženie semena v dolnej časti pri plnení korčeka, 
➢ voľný úder zrna a jeho kĺzanie v hornej časti. 

 
Veľkosť týchto zaťažení a ich pôsobenia na semeno závisí od mnohých 

faktorov. Výskumami bolo zistené, že výkonnosť korčekového dopravníka má 
významný vplyv na veľkosť mechanického poškodenia. Čím je vyššia 
výkonnosť, tým je menšie mechanické poškodenie semien korčekovým 
dopravníkom. Vysvetľuje sa to tým, že sa so zväčšovaním množstva 
dopravovaného zrna zmenšuje množstvo kontaktov s pracovnými orgánmi 
dopravníka. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby korčekové dopravníky pracovali 
s maximálnym zaťažením. Ak to nie je možné dosiahnuť z akýchkoľvek príčin, 
je nevyhnutné zmeniť režim práce korčekového dopravníka napr. zmenšením 
rýchlosti pásu.  
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Ako bolo zistené (Lebedev, 1981; Lampeter, 1988) zväčšením výkonnosti 
korčekového dopravníka NCC - 10 v medziach od l po 8 t.h-1, sa znížilo množstvo 
poškodení zrna z 2,9 na 1,35 %. 

 

 
Obrázok 2 Schematické zobrazenie korčekového dopravníka: 1 – hnací bubon, 2 – napínací 

bubon, 3 – dopravný pás, 4 – korček, 5 – kryt (Opáth a kol., 2008) 

 

Preto je nevyhnutné sledovať, aby výkonnosť korčekového dopravníka 
neklesla pod 60 % jeho konštrukčnej výkonnosti, čo zabezpečí značné zníženie 
mechanického poškodenia zrna. Pri viacerých prechodoch zrna korčekovým 
dopravníkom, mechanické poškodenie rastie pri ľubovoľnej výkonnosti a rôznej 
vlhkosti zrna. Z toho dôvodu je zníženie počtu korčekových dopravníkov v 
pozberových linkách jedným z účinných opatrení pri znižovaní miery 
mechanického poškodenia v procese pozberovej úpravy. Preto už pri konštrukcii 
pozberových liniek je nutné zabezpečiť, aby sa materiál zbytočne nedopravoval 
„hore – dole“, čím nielen stúpajú náklady, ale sa aj znehodnocuje materiál a 
vznikajú straty. Schematické zobrazenie korčekového dopravníka môžeme 
vidieť na obr. 2. 

 

b. Pásové dopravníky 

Z hľadiska mechanického poškodenia, sa pásové dopravníky medzi 
dopravnými zariadeniami zaraďujú na druhé miesto po korčekových 
dopravníkoch. Možno namietať, že ich konštrukčné riešenie nemôže spôsobovať 
mechanické poškodenie. Ako však ukázali výskumy, zďaleka tomu tak nie je. K 
poškodeniu semien dochádza v násypke, na samotnom dopravnom páse (pri 
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prechode cez oporné valce) a v momente zhadzovania semien z pásu. 
Schematické zobrazenie pásového dopravníka môžeme vidieť na obr. 3. 

 

 
Obrázok 3 Schematické zobrazenie pásového dopravníka: 1 – násypník, 2 – napínací bubon, 
3 – dopravný pás, 4 – vodiace valčeky, 5 – elektromotor, 6 – hnací bubon (Opáth a kol., 2008) 

K najväčšiemu poškodeniu dochádza v momente zhadzovania semien z 
dopravného pásu, pri nárazoch na usmerňovacie plechy. Množstvo zrna 
poškodeného pri zosypávaní z dopravného pásu dosahuje 65 - 78 % z celkového 
množstva poškodenia semien pásovým dopravníkom. 

Zvýšenie mechanického poškodenia spôsobuje i zvýšenie rýchlosti 
pohybu transportného pásu. Podľa Lebedeva (1981) pri rýchlosti pásu 0,9 m.s-1 

sa množstvo poškodených semien zvýši o 0,18 %, pri rýchlosti pásu 3,8 m.s-1 o 
0,63 %. 

Na množstvo poškodených semien vplýva aj počet prechodov semennej 
zmesi dopravníkom a bočná vôľa dopravníkového pásu. 

Dôležitý vplyv na mieru mechanického poškodenia má vlhkosť semien. 
Malé je poškodenie pri vlhkosti požadovanej na uskladnenie. Pri jej zvýšení 
rastie mechanické poškodenie semien rýchlejšie, ako pri jej znížení pod 
požadovanú hodnotu. 

 

c. Závitovkové dopravníky 

Pri doprave semennej zmesi závitovkovým dopravníkom množstvo 
poškodení semien závisí od frekvencie otáčania závitovky, množstva 
dopravovanej hmoty, počtu prechodov semien cez dopravník a ďalších faktorov. 
Zvýšenie výkonnosti zmenšuje mechanické poškodenie. Toto je vysvetľované 
zmenšením počtu kontaktov s pracovnými orgánmi závitovkového dopravníka, 
ktoré sú zdrojom mechanického poškodenia. Výskumom bolo zistené, že 
minimálne poškodenie semien je pri určitej frekvencii otáčania závitovky 
(pšenica 240 min-1 4,7 - 8,6 % v závislosti od výkonnosti dopravníka). Pri väčšej 
alebo menšej frekvencii otáčania poškodenie narastá (Pugačev, 1981). 

Veľkosť poškodenia semien závisí i od ich vlhkosti. Pri malej vlhkosti 
zrna je množstvo poškodených semien podstatne väčšie ako pri vyššej vlhkosti. 
Je to spôsobené menšou odolnosťou semien voči namáhaniu závitovkovými 
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pracovnými časťami dopravníka. Pri viacerých prechodoch semena 
závitovkovým dopravníkom poškodenie rastie. Poškodenie tiež závisí od dĺžky 
dopravníka. Pri používaní závitovkových dopravníkov je nevyhnutné vhodne 
voliť pracovný režim s ohľadom na agrofyzikálne vlastnosti dopravovanej 
plodiny. Schematické zobrazenie závitovkového dopravníka môžeme vidieť na 
obr. 4. 

 

 
Obrázok 4 Schematické zobrazenie závitovkového dopravníka: 1 – žľab, 2 – závitovka, 3 – 

násypník, 4 – vyprázdňovací otvor (Opáth a kol., 2008) 

d. Pneumatické dopravníky 

Pri pneumatickej doprave sa semenná zmes dopravuje potrubím rôzneho 
prierezu prostredníctvom silného prúdu vzduchu, čo zmenšuje mechanické 
poškodenie semien oproti ostatným dopravným zariadeniam. 

Napriek tomu má pneumatická doprava s vysokými rýchlosťami 
i niektoré nedostatky. Je energeticky náročnejšia, potrebuje špeciálne zariadenia 
a v dôsledku rýchleho unášania materiálu dochádza v niektorých miestach 
k mechanickému poškodeniu. 

Mechanické poškodenie zrna (Pugačev, 1981) závisí od rýchlosti dopravy 
semien, konštrukčného materiálu potrubia, dĺžky a prierezu potrubia, 
vzájomného podielu semien a vzduchu v dopravovanej hmote, spôsobu 
dávkovania semennej zmesi do potrubia, fyzikálno-mechanických vlastností 
semien a ďalších faktorov. 

Pneumatickú dopravu sprevádzajú dva druhy mechanického zaťaženia 
semien - trenie a úder. So zvyšovaním rýchlosti pohybu semien v potrubí rastie 
i mechanické poškodenie. Ďalej bolo zistené, že zväčšením prierezu potrubia sa 
zmenšuje mechanické poškodenie semien. Porovnanie potrubí zhotovených z 
rôznych materiálov ukázalo, že konštrukčný materiál významne ovplyvňuje 
veľkosť mechanického poškodenia pri pneumatickej doprave. 

 
e. Doprava potrubím samospádom 

Podľa výskumu (Lebedeva, 1981) priemerne 15 - 25 % všetkých 
poškodení semien pri pozberovej úprave vzniká pri doprave potrubím 
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samospádom a pri ich páde do zásobníka (sila), záleží od technológie 
skladovania. 

Na množstvo mechanických poškodení vplýva pri doprave samospádom 
rýchlosť pohybu semennej hmoty, vlhkosť semien a ich ďalšie fyzikálno-
mechanické vlastnosti, konštrukcia potrubia, jeho dĺžka, výška pádov a ďalšie. 

Zväčšením sklonu potrubia a polomeru kolien sa zväčšuje tiež poškodenie 
semien. Zvýšenie koeficientu zaplnenia priaznivo pôsobí na množstvo 
mechanických poškodení. Pri jeho zvýšení z 0,3 na 0,6 sa poškodenie znižuje 
1,26 krát. 

 

1.3.2.4 Znehodnocovanie semien v procese skladovania 

Straty, ku ktorým dochádza počas skladovania zrnín, súvisia 
predovšetkým s dýchaním zrna (tzv. prirodzené straty), rozpadom (počas 
manipulácie), mechanickým a iným poškodením (škodcovia, mikroorganizmy, 
choroby) a sú ovplyvnené nesprávnym zberom, pozberovými zásahmi (čistenie, 
triedenie, sušenie), ako aj nedostatočnou kontrolou a mechanickým ošetrovaním 
zrna. Uskladnenie obilia je obyčajne kontaminované pestrou paletou 
mikroorganizmov, ktoré sú jeho stálou súčasťou. Závisí len od podmienok, či a 
do akej miery rozvinú svoju aktivitu (Frančáková, 2000). 

  

1.3.3 Metódy zisťovania mechanického poškodenia zŕn 

Dôležitým faktorom pri zisťovaní poškodenia je určenie použitia 
produktu (osivo, konzum, priemyselné spracovanie), čo úzko súvisí s nárokmi na 
jeho kvalitu a skladovanie. 

Metódy zisťovania miery poškodenia zrna možno v zásade rozdeliť na: 
a) K v a n t i t a t í v n e   m e t ó d y, pri ktorých poškodenie delíme na dve 
skupiny: 

➢ makropoškodené zrná - poštiepané zrná (zlomky), 
➢ mikropoškodené zrná - (vnútorné praskliny). 

 
b) K v a l i t a t í v n e   m e t ó d y, pri ktorých sa určuje stupeň a miesto 
poškodenia, majú pomerne širokú škálu. 

 
Pre stanovenie vnútorného poškodenia, najmä v oblasti klíčka, sa 

používajú nepriame metódy, napr. skúška štandardného klíčenia, metóda 
tetrazolium, vodivostná metóda a chladiaci test. Je možné použiť tiež 
röntgenoskopiu a diafanoskopiu, prípadne zafarbovanie zŕn za použitia 
organických farbív (Strona, 1992). 
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1.3.4 Nové spôsoby zisťovania poškodenia 

Jestvujúce metódy zisťovania poškodenia zŕn poľných plodín, sú z 
pohľadu vývoja novej prístrojovej techniky 21. storočia zastarané. Pracujú z 
väčšou chybou nepresnosti, sú náročné, zdĺhavé a sú tiež ovplyvňované 
subjektívnym rozhodovaným vedeckého pracovníka a jeho skúsenosťami. Z 
uvedeného dôvodu v práci prezentujeme nové pohľady, metódy a prístroje na 
zisťovanie jednotlivých druhov poškodenia zŕn, ktoré vznikajú pri zbere a 
následne v procese pozberovej úpravy. Sú to metódy, ktoré odstraňujú zdĺhavé 
prípravy a manuálne meranie poškodenia zŕn. Vlastný proces merania prebieha 
v krátkom časovom slede, presnosť merania je veľmi vysoká a tieto metódy 
odstraňujú subjektívny vplyv pracovníka, ktorý dané meranie vykonáva. 

Na základe uvedených skutočností o možnosti kvantifikácie 
mikropoškodenia, ako jedného z kľúčového faktora na hodnotenie 
technologickej úrovne procesu pozberovej úpravy zrnín a jeho možnosti 
odhalenie vplyvu procesu na zrniny je nutné nájsť spôsob merania. 

V literatúre je možné nájsť rôzne spôsoby zisťovania mikropoškodenia. 
Spôsoby možno rozdeliť na nasledovné: 

➢ zisťovanie pomocou röntgenového žiarenia (Pecen, 2006), 
➢ farbením zrnín (Bovik, Desai, 2000), 
➢ pomocou žiarenia blízkeho infračervenému (Dowell a i., 2006), 
➢ pomocou laserového lúča - optickou metódou (Baye, Pearson, Settlers, 

2006), 
➢ optickou analýzou snímky zosnímanej CCD kamerou (Wan, 2002; 

Barnes, Dhanoa, Lister 1989). 
 
Vzhľadom na uvedené poznanie a požiadavky kladené na hodnotenie 

mikropoškodenia v procese pozberovej úpravy sme sa rozhodli popísať spôsob, 
ktorý umožňuje kontinuálne meranie a hodnotenie čistených, triedených, 
sušených a skladovaných zrnín. 

 

 
Obrázok 5 Zariadenie na automatické (kontinuálne) hodnotenie vonkajšej kvality zŕn – 

mikropoškodenie (Wan, 2002) 
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Jedná sa o kontinuálne meranie kvality zŕn, ktoré navrhol Wan. Toto 
zariadenie je možné napojiť na pozberovú linku a celý proces hodnotenia pri 
ďalšom vývoji prepojiť a automatizovať komplexne. 

Toto zariadenie ako vidno na obr. 5 pozostáva z nasledovných častí: 
1. príjmové oddelenie, 
2. CCD kamera Sony XC-711, 
3. osvetlenia – dostatočne dimenzované na optimálne nasvietenie zrnín, 
4. rozdeľovacie zariadenie – odseparovanie podľa jednotlivých akostných 

tried, 
5. dopravníkový pás s upravenými otvormi, 
6. priehľadné sklo, 
7. tmavá doska, 
8. ochranný štít. 

 

 
Obrázok 6 Detail technologickej časti automatického zariadenia na hodnotenie mikropoškodenia 

zabezpečujúce rovnomerné rozdelenie: 1 – pružina, 2 – prítlačný kotúč,   3 – čistiaca kefa, 4 – zásobník, 
5 – krídlová klapka, 6 – regulačný spínač, 7 – vyprázdňovacia klapka, 8 – kovová platňa (Wan, 2002) 

 
Osobitnou časťou popisovaného zariadenia je časť, ktorá zabezpečuje 

rovnomerné rozdelenie hodnoteného zrnového materiálu, tak aby jednotlivé zrná 
zapadli do otvorov na dopravnom páse. Jednotlivé časti sú popísané na obr. 6. 
Zariadenie na rovnomerné rozdeľovanie pozostáva z nasledovných častí: 
násypka, krídlová klapka (zabezpečuje dávkovanie), vypínač naplnenia, 
vypúšťacia klapka, čistiaca kefa (odstraňuje prebytočné zrná), prítlačný kotúč 
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(zabezpečuje aby zrná nevypadli), dočisťovacie zariadenie a kovová platňa po 
ktorej sa presúva dopravník zo zrninami. 

 
1.4 Súčasný stav v pozberovej úprave zrnín 

Pozberové linky tvoria komplex strojov a zariadení, ktoré na seba 
navzájom výkonnostne nadväzujú a vykonávajú technologický proces čistenia, 
triedenia, sušenia, skladovania a iné špeciálne operácie ako morenie, plynovanie, 
kalibrovanie, balenie a expedícia, podľa technologického určenia. 

Pozberové linky svojím charakterom môžu byť jednoduché (vykonávajú 
iba predčistenie a čistenie), univerzálne (komplexne vybavené, ktoré vykonávajú 
predčistenie, čistenie, triedenie, sušenie, skladovanie) pre široký sortiment plodín 
a linky špeciálne na úpravu osív (Procházka a i., 1986). 

Požiadavky na linky na pozberovú úpravu strukovín a obilnín vymedzujú 
karty požiadaviek Štátnej skúšobne poľnohospodárskych, potravinárskych 
a lesníckych strojov. Karty požiadaviek vymedzujú nasledovné podmienky: 

 
a) T e c h n o l o g i c k é: 

➢ oblasť a podmienky použitia, 
➢ druh a vlastnosti spracovávaného materiálu, 
➢ vykonané operácie. 

b) A g r o t e c h n i c k é: 
➢ príjmová vlhkosť, 
➢ požiadavky na technológiu sušenia, 
➢ hodnotenie kvality výsledného produktu (prímesi, nečistoty, poškodenie 

zŕn, klíčivosť a i.), 
➢ poškodenie pri ošetrovaní, 
➢ vlhkosť pri skladovaní a expedícii. 

c) T e c h n i c k é: 
➢ zdroj energie, 
➢ energetická náročnosť, 
➢ základné technické parametre strojov a zariadení, 
➢ použitie prvkov automatizácie, prípadne robotizácie. 

d) E x p l o a t a č n é: 
➢ výkonnosť, 
➢ potreba ľudskej práce, 
➢ počet obsluhujúcich. 

e) O s t a t n é: 
➢ organizačné, 
➢ bezpečnostné, 
➢ hygienické, 
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➢ požiadavky na ochranu životného prostredia (prašnosť, hlučnosť). 
 
Pri riešení zadanej problematiky postupujeme tak, aby boli rešpektované 

Karty požiadaviek na pozberovú úpravu zrnín. Inovované a novostavané 
pozberové linky musia spĺňať kritériá Európskych noriem a ISO. 

 

1.4.1 Technologický proces pozberovej úpravy zrnín 

K základným operáciám pozberového spracovania zrnín patrí: 
➢ príjem, 
➢ separácia (hrubé čistenie, predčistenie, čistenie, triedenie), 
➢ sušenie, 
➢ prevzdušňovanie, 
➢ chladenie, 
➢ skladovanie, 
➢ prípadne iné úpravy. 

 

Príjem zrnového materiálu musí kapacitne postačovať a zabezpečiť 
zachovanie pôvodnej kvality osiva. Je vhodné, ak je riešený s možnosťou 
aktívneho prevetrávania zrnového materiálu. Na príjme je tiež nutná evidencia 
množstva privezeného materiálu, pôvodu materiálu (parcela, odroda,...), ako aj 
vstupné parametre (vlhkosť, HTZ, objemová hmotnosť,...) a v neposlednom rade 
evidencia jednotlivých odpadov, ktoré vznikajú pri pozberovej úprave. Na 
manažment evidencie materiálového toku je v dnešnej dobe kladený obrovský 
dôraz, vzhľadom na tvorbu novej štruktúry potravinového reťazca – 
vysledovanosť pôvodu potravín. 

Po príjme nasleduje separácia prijatého materiálu. Separáciu rozdeľuje 
(Jech, 1987) na: 
1. Hrubé čistenie - predčistenie nespracovaného materiálu extrémnych 

vlastností od prímesí značne sa odlišujúcich od základného materiálu za 
účelom zabránenia prevádzkovým poruchám a zlepšeniu ekonomiky práce 
následných procesov. 

2. Predčistenie - prvé čistenie nespracovaného zrnového materiálu normálnych 
vlastností, prípadne spracovanie hrubo vyčisteného materiálu za účelom 
vytriedenia prímesí podobných vlastnostiam základného materiálu, ktoré 
negatívne ovplyvňujú následné spracovanie, sušenie, uskladňovanie a pod. 

3. Čistenie - požiadavky na čistotu materiálu sú uvedené v STN a ISO normách. 
Podľa noriem je pre zaradenie do akostných tried rozhodujúca čistota. Tieto 
skutočnosti kladú na čistiace a triediace stroje vysoké nároky z hľadiska 
konštrukcie a celkového riešenia. 
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Čistenie možno rozdeliť: 
a) oddelenie prímesí podobných vlastností vlastnostiam základného 

materiálu (prípadne aj extrémnych prímesí) za účelom zlepšenia 
kvalitatívneho zloženia pri nízkych požiadavkách na výslednú kvalitu 
(napr. na kŕmne účely), 

b) oddelenie prímesí podobných vlastností vlastnostiam základného 
materiálu (prípadne aj extrémnych vlastností) k zabezpečeniu kvality 
výsledného produktu podľa určitých požiadaviek (napr. osivo, konzumné 
účely), čistenie sa podľa potreby opakuje 2-3krát, aby sa dosiahli 
požadované parametre kvality, 

c) oddelenie prímesí a oddelenie podrozmerných zŕn za účelom 
koncentrácie zŕn nadpriemerných vlastností (napr. sladovnícky jačmeň). 

 
4. Triedenie (kalibrovanie) - je osobitná forma rozdeľovania zrnového 

materiálu, vykonávaná za účelom roztriedenia zŕn do presne ohraničených 
tried (napr. podľa hmotnosti, veľkosti a pod., podľa spôsobu jeho ďalšieho 
použitia). 

5. Sušenie - po separácii môže nasledovať sušenie alebo dosušovanie, úlohou 
ktorých je zníženie vlhkosti zŕn na skladovaciu vlhkosť, t.j. na vlhkosť, pri 
ktorej sa v zrne zastavuje biologická činnosť, teda na vlhkosť, ktorú určuje 
príslušná norma. 
Pre zrniny stanovuje norma STN 46 1100-8 skladovaciu vlhkosť 14 %. 
Maximálne sušiace teploty sušiaceho média sú závislé od vstupnej vlhkosti 
materiálu a nemali by prekročiť hodnotu 42 °C (Pawlica, Kroupa, 1994). 

6. Uskladňovanie zrnín sa môže riešiť rôznymi spôsobmi. Na dočasné 
skladovanie sa používajú kontajnery alebo priamo zásobníky pozberovej 
linky. Sklady sú vežového typu alebo halového typu. 
 

1.4.2 Agrotechnické požiadavky na pozberové linky 

Pozberová linka je určená pre čistenie zŕn obilnín, kukurice, strukovín, 
olejnín, prípadne semien tráv a ďatelinovín. Musí byť schopná spracovať - 
vyčistiť zrná do vlhkosti 25 % (maximálne s výnimkou do 30 %) pri podiele 
prímesí a nečistôt do 10 % (s výnimkou do 15 %), z toho slamených do 1 % pri 
mernej (objemovej) hmotnosti od 500 do 850 kg.m-3. 

Agrotechnické požiadavky na čistiace stroje sú zahrnuté v požiadavkách 
na pozberové linky. Určujú výkonnosť (pre obilniny 20 t, 40 t, 80 t a 100 t za 
hodinu ošetreného zrna vrátane prímesí). Výkonnosť linky aj čistiacich strojov 
sa zmenšuje s čistiacim efektom (účinnosť čistenia) a rastom vlhkosti i obsahom 
nečistôt. 
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V linke sa počíta s príjmovým zásobníkom, predčističkou, sušiarňou 
a čističkou a ich výkonnosti musia na seba nadväzovať (Mohsenin, 1998). 

Agrotechnické požiadavky ďalej určujú čistiaci efekt (účinnosť čistenia) 
a prípustné straty a poškodenie základnej plodiny. Napríklad pre obilniny sa 
požaduje čistiaci efekt pri predčistení minimálne 30 % a pri čistení 50 %, straty 
zŕn v odpade do 0,56 % a poškodenie pri jednom prechode zŕn čističkou do 0,2 
% (Brukker a i., 2002). 

Normy (STN) pre zrniny určujú kvalitu produktu. Z hľadiska čistenia 
a triedenia je pre obilniny predpísaná najnižšia čistota. 

 
1.5 Zariadenia na skladovanie obilia 

Obilie pozberané z poľa prechádza pozberovou úpravou, pri ktorej je 
zbavované podstatnej časti prímesí a podľa potreby je sušené na vlhkosť 14 až 
14,5 % hmotnosti. Potom sa skladuje. Účelom skladovania je uchovať pôvodnú 
kvalitu obilia. Pri správnom skladovaní sa zlepšujú niektoré technologické 
vlastnosti. Sklady majú byť dostatočne pevné a majú chrániť obilie pred stratami 
hmotnosti, atmosférickými vplyvmi a škodcami. Pri skladovaní obilia sa však 
nevyhneme stratám hmotnosti spôsobenými dýchaním, rozprašovaním 
a mechanickým poškodením. 

Na skladovanie obilia sa používajú: 
1. spevnené plochy: bez prístrešku, s prístreškom, 
2. podlahové sklady: sklady hangárového typu, viacpodlažné sklady, 
3. obilné silá, 
4. silové zásobníky. 

 

1.5.1 Podlahové sklady 

Na obilné sklady a silá sú kladené viaceré požiadavky. Najdôležitejšie sú: 
dostatočná pevnosť, ochrana pred stratami hmotnosti, atmosférickými vplyvmi 
a škodcami, vybavenosť dostatočne výkonnými zariadeniami pre 
vnútropodnikovú dopravu, dostatočná čistiaca, sušiaca a vetracia výkonnosť a v 
neposlednom rade požiarna bezpečnosť.  

 
Sklady hangárového typu sa zvyčajne používajú na skladovanie obilia pri 

pozberových linkách, na skladovanie osív a tiež na prechodné skladovanie 
poškodených zásob. Sú tvorené uzatvorenou obvodovou stavebnou 
konštrukciou, na ktorej je strecha. Často majú zabudovaný pomerne zložitý 
vetrací systém umožňujúci dosúšať a prevetrávať uskladnené obilie. 

Zdrojom tlakového vzduchu sú axiálne ventilátory. Rozvod vzduchu je 
zabezpečený sústavou hlavných a vedľajších vzduchových kanálov. 
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Vetracie zariadenia v podlahových skladoch sa rozdeľujú podľa 
umiestnenia vetracích kanálov na zariadenia s nadúrovňovými alebo 
podúrovňovými kanálmi. Možné usporiadanie týchto kanálov je zrejmé z obr. 7. 

 

 
Obrázok 7 Možné spôsoby usporiadania vetracích kanálov v obilných skladoch    

(V – ventilátor) 

 
Vetracie zariadenie s pozdĺžnymi rozvodnými kanálmi má menší počet 

kanálov ako pri riešení s priečnymi kanálmi a ventilátor musí mať väčšiu 
výkonnosť. Zariadenia s priečnymi kanálmi majú menší prierez, čo je výhodné 
pri zakrývaní podúrovňových kanálov a ventilátory môžu mať nižšiu výkonnosť. 

Nadúrovňové vetracie kanály majú stavebnicovú konštrukciu a ukladajú 
sa na podlahu skladu postupne, tesne pred naplnením príslušnej podlahovej 
plochy obilím (obr. 8). Rozstup kanálov sa volí vždy s prihliadnutím na 
predpokladanú výšku vrstvy obilia. Dĺžka vedľajších rozvodných kanálov by 
nemala prekročiť 35 m. Celý potrubný systém musí byť ľahko zmontovateľný a 
demontovateľný. Hlavné kanály bývajú z plného plechu a vedľajšie z plechu 
perforovaného. Najvhodnejšie vyprázdňovanie uvedených skladov je 
pneumatické. 

 
Podúrovňové vetracie kanály sú výhodnejšie, pretože pri manipulácii s 

obilím nie je potrebná ich demontáž (obr. 10). Tvar a prierez kanálov sú závislé 
na požadovanej výkonnosti celého vetracieho zariadenia a na technických 
parametroch ventilátora. Požaduje sa, aby vstupná rýchlosť vzduchu v kanáli 
nebola väčšia ako 10 m.s-1. Pri dlhších kanáloch je potrebné ich prierez smerom 
od ventilátora postupne zmenšovať.  
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Obrázok 8 Moderný krytý boxový podlahový sklad s nadúrovňovými rozoberateľnými 

kanálmi: 1 – perforovaný plech, 2 – pneumatické vyprázdňovanie,     3 – pásové dopravníky, 4 
– ventilátor (M&S, 2013) 

Podúrovňové vetracie kanály môžu byť zakryté: 
➢ perforovanými oceľovými doskami, cez ktoré sa nedá prechádzať 

mobilnou technikou; 
➢ roštmi z plochej ocele, na ktoré sú navarené sitá – cez tieto už mobilná 

technika môže prechádzať (obr. 9); 
➢ liatinovými roštmi. 

 

 
Obrázok 9 Podlahový sklad so zabudovaným prejazdným systémom: 1 – vetrací rozvodný 

kanál, 2 – vedľajšie rozvodné kanály, 3 – rošt (M&S, 2013) 

Axiálny ventilátor s priemerom rotora 1,0 m spravidla postačuje na 
vetranie 80 až 120 m2 podlahovej plochy skladu. Celkový tlak takýchto 
ventilátorov býva 0,2 až 0,5 MPa, v závislosti od výšky a charakteru vrstvy 
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prevzdušňovaného materiálu a tiež v závislosti od riešenia rozvodu vzduchu. 
Vetrací vzduch by mal byť najmenej o 5 °C chladnejší ako obilie a jeho relatívna 
vlhkosť pri výstupe z obilia nesmie byť vyššia ako 75 %. Podlahové sklady s 
podúrovňovými vetracími systémami, v ktorých sa na manipuláciu s obilím 
využívajú hydraulické čelné nakladače bývajú, aj vzhľadom na svoju 
univerzálnosť, výhodnou investíciou (obr. 10). 

 

 
Obrázok 10 Moderný krytý boxový podlahový sklad s podúrovňovými prejazdnými 

kanálmi:  1 – príjmový zásobník (kôš) pre automobily, 2 – príjmový kôš pre železnicu,                  
3, 5, 6 – pásové dopravníky, 4 – korčekový dopravník, 7 – odlučovač prachu (AM Technik, 

2013) 

 

1.5.2 Obilné silá 

V súčasnosti sú najracionálnejšími skladmi obilia obilné silá. Sú to 
vysoké stavby so šachtovými komorami, ktoré sa nazývajú bunky sila. Tieto 
mávajú kruhový alebo šesťuholníkový pôdorys (obr. 11). Môže sa do nich 
uskladňovať iba suché obilie s vlhkosťou do 14 %. Bunky sila bývajú 
železobetónové alebo kovové. Tieto výškové zásobníky podľa typu a konštrukcie 
majú rôzne spôsoby rozvodov vzduchu na vetranie a prevzdušňovanie 
skladovaných zrnín. 
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Obrázok 11 Rôzne prierezy a zostavy silových zásobníkov (Riela, 2013) 

 

   
Obrázok 12 Konštrukcie a typy kovových vežových síl: A – s kužeľovým dnom,   

B – s rovinným dnom (Riela, 2013) 
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Obrázok 13 Bloková schéma linky na manipuláciu s obilím v obilnom sile 

 

 

1.6 Vplyv podmienok skladovania na vlastnosti obilia 

Vlastnosti skladovaných obilnín významne ovplyvňujú technické riešenie 
samotných skladovacích priestorov, ale aj technických prostriedkov slúžiacich 
pre zabezpečovanie technológie skladovania, čiže naskladňovanie, 
prevzdušňovanie a vyskladňovanie. 

Počas skladovania obilia dochádza k zložitým chemickým procesom. Tie 
môžu byť v konečnom dôsledku príčinou straty časti výživnej hodnoty. Časť strát 
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je spôsobená prirodzenými reakciami (dýchanie obiliek), časť chemickými 
reakciami, ktoré sú dôsledkom nedodržiavania technologickej disciplíny pri 
pozberovej úprave a skladovaní obilnín (napr. hydrolýza niektorých živín). 

Z aspektu skladovania zrnín za hlavné vlastnosti zrnín možno považovať: 
objemovú hmotnosť obilnín a medzerovitosť (tabuľka 2), sypkosť obilnín, 
teplotu obilnín, rovnovážny obsah vody v obilninách a obsah nepriaznivých 
prímesí. 

 

1.6.1 Objemová hmotnosť obilnín 

Objemová hmotnosť obilnín nám hovorí, aký skladovací priestor je 
potrebný pre skladovanie daného množstva obilnín, alebo aké množstvo obilnín 
by sa dalo skladovať na danom skladovacom mieste. Individuálne druhy obilnín 
sú charakteristické odlišnými hodnotami objemovej hmotnosti. Medzizrnový 
priestor, nazývaný aj ako medzerovitosť, je vyplnený vzduchom a ovplyvňuje 
objemovú hmotnosť obilnín (Jech a i., 2002). 

 
Tabuľka 2 Objemová hmotnosť a medzerovitosť zrnín, základné charakteristiky 

skladovaných zrnín (Jech a i., 2002) 

Druh zrnín 
Objemová hmotnosť, 

kg.m-3 
Medzerovitosť, % Sypný uhol 

Pšenica 730 – 850 35 – 45 23 – 28 
Jačmeň 580 – 700 45 – 55 28 – 45 

Kukurica 680 – 820 35 – 55 30 – 40 
Hrach 780 – 850 30 – 40 24 – 31 

 

1.6.2 Sypkosť obilnín 

Sypkosť skladovaných zrnín možno vyjadriť uhlom prirodzeného sklonu 
vznikajúceho pri sypaní zrnín. Táto vlastnosť je nazývaná ako sypný uhol, je 
ovplyvňovaná početnými činiteľmi ako napríklad veľkosť a tvar zŕn, stav 
povrchu zŕn, vlhkosť zrna, množstvo a zloženie prímesí, systémom plnenia 
a vyprázdňovania skladovacích  miest (Jech a i., 2002). 

Podľa Frančáka (2010) sypným uhlom je uhol medzi bočnou stenou 
voľne nasypaného zrna a vodorovnou podložkou. 

 

1.6.3 Teplota obilnín 

Teplota skladovaných zrnín je dôležitým parametrom, ktorý je 
ovplyvňovaným dostupnosťou kyslíka. Pri skladovaní zrnín na uzavretom mieste 
v dôsledku stáleho dýchania prichádza k tvorbe oxidu uhličitého pri súčasnom 
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poklese objemu kyslíka. Preto postupne dochádza k obmedzovaniu intenzity 

dýchania zrna. Voľný prístup kyslíka do zrnovej hmoty, ale naopak vedie 
k zvyšovaniu intenzity dýchania a tomu nárastu teploty. K samozahrievaniu 

zrnín dochádza potom vtedy, keď množstvo tepla vytvárajúce sa v dôsledku 
dýchania presahuje množstvo teplo odvádzaného prevzdušňovaním. V priebehu 
skladovania zrnín je dôležité, aby príchod vzduchu s obsahom kyslíka 

zabezpečoval zmenšovanie teploty zrna. Prevzdušňovanie musí preto 
zabezpečovať prívod vzduchu s malou pomernou vlhkosťou a teplotou najmenej 
5 °C, menšou než je hodnota teploty vetraných zrnín, ale aj životných postupov 
mikróbov, ktoré sa nachádzajú na povrchu zŕn (Jech a i., 2002). 

Pri vetraní zrnín, ktoré sa zahrievajú, môže nastať namiesto 
predpokladaného efektu naopak stimulácia dýchania a ešte silnejšie zahrievanie. 
Prevzdušňovanie je úspešné len vtedy, ak je použitý vzduch s nízkou relatívnou 
vlhkosťou a aspoň o 5 °C chladnejší ako vetrané zrniny. Pri vyššej teplote stúpa 
množstvo vodných pár v jednotke objemu vzduchu. Vzduch v medzizrnovom 
priestore je vplyvom difúzie alebo prúdenia v neustálom pohybe. Pri pohybe 
vzduchu z vrstvy zrnín s vyššou teplotou do vrstvy zrnín s nižšou teplotou sa 
rovnováha zachováva, a preto vzduch z časti predáva vlhkosť zrninám (Skalický 
a kol., 2008). 

 
Tabuľka 3 Počet dní skladovania zrna pšenice v závislosti na teplote a vlhkosti zrna (Jech 
a i., 2002) 

Teplota 

zrna, 

°C 

Vlhkosť zrna, % 

12 14 16 18 20 22 24 26 28 
Možný počet dní skladovania 

5    130 36 23 18 15 12 

10   135 32 13 8 5 5  

15  170 35 12 5 1    

20  80 20 7 2     

25 200 37 9 1      

30 180 14 2       

 

1.6.4 Rovnovážny obsah vody v skladovaných zrninách 

Veľký vplyv na kvalitu zrnín a ich skladovateľnosť má hydroskopicita, t. 
j. schopnosť vstrebávať a vylučovať vodné pary. So zmenou vlhkosti a teploty 
vzduchu sa mení aj obsah vody v zrne (Obr. 14). Ustálený obsah v zrne pri danej 
relatívnej vlhkosti a teplote vzduchu nazývame rovnovážnym obsahom vody. Pri 
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rovnovážnom obsahu vody nedochádza k prechodu vody medzi vzduchom 
a zrnom. 

Pri vyššom obsahu vody a teplote sa dýchanie zrnín stáva anaeróbne, 
podmienené činnosťou anaeróbnych mikroorganizmov (kvasinky a niektoré 
druhy anaeróbnych baktérií). Činnosť väčšiny mikroorganizmov na povrchu zrna 
je obmedzená teplotou 8 °C. Niektoré druhy sú však aktívne i pri teplotách – 4 
°C (Penicillium chrysogenum) alebo dokonca pri – 8 °C (niektoré druhy rodu 
Fusarium aj.) Pri relatívnej vlhkosti vzduchu v medzizrnovom priestore nižšom 
ako 65 % sa zastavuje činnosť plesňových baktérií. Pri obsahu vody v zrninách 
pod 9 % sa zastavuje činnosť väčšiny skladových škodcov. (Skalický a kol. 
2008).  

 
Hodnoty rovnovážneho obsahu vody niektorých zrnín pri teplote 12 – 25 

°C, pri teplote 20 °C sú uvedené v tabuľke 4. 
 

Tabuľka 4 Rovnovážny obsah vody v skladovaných zrninách (Skalický a kol., 2008) 

Druh 

zrnín 

Relatívna vlhkosť vzduchu, % 

40 50 60 70 80 85 
Rovnovážny obsah vody v zrne, % 

Pšenica 10,9 12,2 13,4 14,8 16,7 18,6 
Jačmeň 10,9 12,2 13,5 15,1 17,5 19,3 

Kukurica 10,7 11,9 13,1 14,6 16,5 18,1 
Slnečnica 5,0 5,5 6,5 7,2 8,4 11,0 

 
Základnými ukazovateľmi, ktoré majú vplyv na priebeh úspešného 

dlhodobého skladovania obilnín, sú teplota a vlhkosť (nesmieme zabúdať ani na 
predčistenie a vytriedenie). Preto je dôležité tieto parametre dostať do 
optimálnych hodnôt. V prípade teploty je nutné jej čo najrýchlejšie zníženie. 

 
 Doležal a kolektív, 2004 odporúčajú znížiť teplotu pod 10 °C. To je 

možné dosiahnuť najlepšie aktívnym vetraním skladovacích priestorov. Zníženie 
teploty má tiež priaznivý vplyv na znižovanie vlhkosti. Zníženie teploty o 5 °C 
zníži podiel vlhkosti v zrne o 1 %. Jednou z alternatívnych možností je výmena 
vzduchu inertným plynom (napr. dusíkom). Je to však ekonomicky mimoriadne 
náročné, a teda v praxi prakticky nerealizovateľné.  

 
Zníženie obsahu vody v zrne sa uskutočňuje najčastejšie dosúšaním 

(vlhkosť nesmie prekročiť 15 %), skladovacia stabilita je pri vlhkosti 12 %. 
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Obrázok 14 Diagram skladovateľnosti obilia (Skalický a kol., 2008) 

 

1.6.5 Mikroflóra skladovaných zrnín 

Mikroflóra obsahuje baktérie, plesne a kvasinky. Mikroflóra využíva 
zrniny ako svoje živné pôdy a mení svojím spôsobom ich vlastnosti. Látky, ktoré 
zrniny obsahujú, sú mikroflórou napádané a premieňané. Aktivita mikroflóry je 
tým vyššia, čím vyššia je teplota a obsah vody v zrninách. Do zrnín sa dostávajú 
nežiaduce látky vznikajúce pri látkovej výmene mikroflóry. Pôsobením plesní 
vznikajú jedovaté látky Mykotoxin, Alfatoxin aj. Život mikroflóry sa rozvíja 
najlepšie pri vysokých teplotách vzduchu v medzizrnovom priestore v širokom 
rozsahu, až do 80 °C. 

Aktivita mikroflóry stúpa s obsahom vody a s teplotou. Niektoré druhy 
mikroflóry však tvoria výnimku. Aktivita mikroflóry môže viesť až 
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k samovznieteniu. Tomu predchádza napr. u obilnín poškodenie endospermu do 
tej miery, že napadnuté obilie nie je vhodné pre potravinárske účely. K tomu 
dochádza najčastejšie pri teplote obilia okolo 25 °C a obsahu vody 20 % a viac. 
U obilia s vlhkosťou nižšou ako 16 % nebolo spozorované samovoľné 
zahrievanie. Mikrobiologickej aktivite možno zabrániť pri dlhodobom 
uskladnení tým, že obsah vody v zrninách je znížený napr. u obilia pod 14 % a 
teplota vzduchu v medzizrnovom priestore je nižšia ako 18 °C (Skalický a kol., 
2008). 
 

 
Obrázok 15 Vývoj rôznych organizmov v závislosti na vlhkosti a teplote (Frigortec, 2015) 

 

So stúpajúcou vlhkosťou a teplotou je dýchanie zŕn intenzívnejšie. 
Výsledkom samozahrievania je strata sušiny, vývoj hmyzu a plesní. Stratám 
požieraním hmyzu sa dá účinne zabrániť schladením zberaného materiálu na 
teplotu pod 13 °C. Pri vhodných nízkych teplotách sa dostáva hmyz do stavu 
pasívneho zimného spánku a nespôsobuje žiadne škody v skladovanom 
materiály. Ak však hmyz nájde optimálne podmienky vo vzťahu k teplote a 
vlhkosti, vznikajú veľké straty požieraním a výkalmi. Problém sa navyše 
postupne zväčšuje, nakoľko hmyz sa pri optimálnych podmienkach dramaticky 
rozmnožuje. Vývoj plesní a ich mykotoxínov, napr. aflatoxín, sa mimo iného 
zrýchľuje teplom. Vývoj rôznych organizmov v závislosti na vlhkosti a teplote 
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môžeme vidieť na obr. 15. Chladením obilia sa tomuto vývoju zabraňuje 
(Frigortec, 2015). 

Zrná poškodené či dokonca mŕtve sú ľahšie napadnuteľné mikroflórou 
ako zrná zdravé – živé. Preto sa usilujeme o taký postup pozberového 
ošetrovania, pri ktorom nedochádza k poškodzovaniu zŕn (Skalický a kol., 2008). 

1.6.6 Spôsoby a podmienky pre skladovanie obilnín 

Ak legislatívne predpisy neustanovujú inak, za ešte vyhovujúcu vlhkosť 
pre skladovanie možno považovať u: 

➢ obilnín uskladnených v suchom stave – bez aktívneho vetrania alebo 
chladenia vlhkosť 14,0 %, 

➢ obilnín uskladnených s použitím aktívneho vetrania alebo umelého 
chladenia, vlhkosť do 17,0 %, pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 % – 
u umelého chladenia nesmie byť teplota masy vyššia ako 10 °C a ak majú 
byť vylúčené riziká spojené s rozvojom plesní a je nutné pri aktívnom 
vetraní neprekročiť vlhkosť 16,0 % a relatívnu vlhkosť vzduchu 65 %. 

➢ obilniny konzervované schválenými doplnkovými látkami z funkčnej 
skupiny konzervačných látok sa spravidla skladujú do vlhkosti 30 % 
podľa spotreby konzervačných prípravkov, a tým aj vplyvu na technický 
stav skladovacieho priestoru a technologického zariadenia (Příhoda, 
Skřivan, Hrušková, 2004). 
 

1.7 Vonkajšie a vnútorné ukazovatele kvality zrnín 

Kvalita zŕn je súhrn ukazovateľov, kvalitatívne vyjadrujúcich účinné 
parametre daného druhu podľa účelu použitia. Existuje vnútorná a vonkajšia 
kvalita. Vnútorná kvalita sa nedá pozberovou úpravou zvýšiť, len udržať. 
Nesprávnou technológiou ju môžeme ale znížiť.  

Vonkajšou kvalitou rozumieme fyzikálno-mechanické vlastnosti 
materiálu, ako je podiel prímesí a nečistôt, granulometrické rozloženie zmesi 
(vyjadrované ako podiel na site určitej veľkosti), objemová hmotnosť (udávaná 
v hodnote hektolitrovej váhy), hmotnosť 1000 zŕn, farba zrna, vôňa vzorky, 
prítomnosť škodcov alebo jeho lariev a podobne (Angelovič, 1995; Frančáková, 
Čuboň, Michalcová 2003). 

Vnútornou kvalitou rozumieme ukazovatele kvality, dané biochemickými 
vlastnosťami materiálu. Tieto vlastnosti sa uplatňujú vždy vo vzťahu k 
plánovanému účelu použitia danej obilniny. Sú vyjadrené príslušnými 
merateľnými ukazovateľmi a takto začlenené do obchodných vzťahov. Napríklad 
u potravinárskej pšenice ide o obsah lepku, obsah N-látok, číslo poklesu, hodnota 
SDS-testu, u osivového materiálu sa jedná predovšetkým o klíčivosť a klíčivú 
energiu (Angelovič, 2004; Frančáková, 2010; Mareček, 2011). 
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1.7.1 Kvalita zrnín vyjadrená v normách 

Kvalita zrnín je jednou z podmienok dobrého využívania výnosového 
materiálu jednotlivých druhov a kultivarov poľnohospodárskych plodín. Je 
hodnotená na základe požiadaviek vyjadrených v normách STN a ISO. 

V oblasti čistenia, triedenia a skladovania sú platné tieto ISO normy 
(schválené Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu) a z toho vyplývajúce 
Slovenské technické normy: 

➢ STN 46 1010 - Spoločné ustanovenia pre obilniny, strukoviny a olejniny 
➢ STN 46 1011-30 - Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín 

časť 30 - Stanovenie prímesí a nečistôt v zrne potravinárskej pšenice 
letnej 

➢ STN 46 1011-33 - Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín 
časť 33 - Stanovenie prímesí a nečistôt v zrne potravinárskeho jačmeňa 

➢ STN 46 1011-34 - Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín 
časť 34 - Stanovenie prímesí a nečistôt v zrne potravinárskej kukurice 

➢ STN 46 1100-1 - Potravinárske obilniny 
časť 1 - Spoločné ustanovenia 

➢ STN 46 1100-2 - Potravinárske obilniny 
časť 2 - Zrno potravinárskej pšenice letnej 

➢ STN 46 1100-5 - Potravinárske obilniny 
časť 5 - Zrno sladovníckeho jačmeňa 

➢ STN 46 1100-6 - Potravinárske obilniny 
časť 6 - Zrno potravinárskeho jačmeňa 

➢ STN 46 1100-8 - Potravinárske obilniny 
časť 8 - Zrno potravinárskej kukurice 

➢ STN 46 1200-1 - Ostatné obilniny 
časť 1 - Spoločné ustanovenia 

➢ STN 46 1200-2 - Kŕmne obilniny 
časť 2 - Zrno kŕmnej pšenice 

➢ STN 46 1200-3 - Kŕmne obilniny 
časť 3 - Zrno kŕmneho jačmeňa 

➢ STN 46 1013 - Rastlinné výrobky 
/ISO 950 - Odber vzoriek z rastlinných výrobkov 

➢ STN 46 1014 - Obilniny a výrobky z obilnín 
Stanovenie obsahu vody 

➢ ISO 712 - Cereals and cereals products - Determination of moisture 
content (Routine reference method) 

➢ STN 46 1027 - Skúšobné sitá na obilniny /ISO 5223 
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Závery vyplývajúce z noriem pre potravinársku kukuricu možno stanoviť 
- pre potravinársku kukuricu nasledovné požiadavky: 

Pri skúšaní sa musia splniť požiadavky podľa normy STN 46 1011-1, 
STN 46 1011-34, STN 46 1100-1, STN 46 1100-8, ISO 5527, požiadavky 
potravinového kódexu SR a iné vyjadrené v týchto normách. 

Podľa technických požiadaviek na kvalitu sa potravinárska kukurica člení 
na tieto triedy kvality: 

➢ trieda kvality A: štandardná, 
➢ trieda kvality B: minimálna. 

 
Termíny a definície vyjadrené v týchto normách určujú jednotlivé 

kvalitatívne ukazovatele uvedené v tabuľke 5 a rozdeľujú produkty do 
jednotlivých akostných tried. 

 
Tabuľka 5 Požiadavky na kvalitu potravinárskej kukurice, norma STN46 1100-8 

 

1.7.2 Fázy kontroly zrnín 

Vstupná kontrola 

 Robí sa pri prevzatí určitej časti zrna do skladu. Odber vzoriek v súlade 
so smernicami EÚ. Predpokladom úspešnosti sú zaškolení pracovníci a súbor 
kontrolných meracích pomôcok vymenovaných v smerniciach. Odber vzoriek 
má rozhodujúci vplyv na výsledky analýzy. Cieľom odberu je získanie takých 
vzoriek pre analýzu, ktoré svojimi vlastnosťami predstavujú priemerné zloženie 
preverovanej časti. Pri voľne uložených zrnín sa odoberajú vzorky vždy 
z vrchnej, strednej a spodnej vrstvy. K odoberaniu vzoriek zrnín sa využívajú 
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rôzne typy vzorkovníc. Príprava vzoriek a rozbor sú podrobne popísané 
v smerniciach EÚ a tento postup je dôležité zachovať. Stanovenie kvality zrnín 
určených na skladovanie je taktiež vymedzené normou EÚ. Odoberané vzorky 
sú podrobené jednak zmyslovým, ako aj mechanicko-fyzikálnym skúškam 
(Skalický a kol., 2008). 

 
Medzioperačná kontrola 

 V období skladovania sa podľa spracovaných plánov kontroly kvality 
uskutočňuje tzv. medzioperačná kontrola, ktorá musí stanoviť presne rozsah a 
periódu kontroly skladovaného materiálu. Stanovené kvalitatívne znaky 
s evidenciou v jednotlivých častiach procesu skladovania musí byť preukazné a 
vysledovateľné. Kvalitatívne znaky a ich hodnoty sú spravidla stanovené podľa 
zmluvných podmienok a účelu použitia, s prihliadnutím k platným technickým 
normám (Fryzelka a i., 2006). 

 Veľmi dôležité je vykonávanie tejto kontroly sústavne, je to práca 
skladníka. V priebehu skladovania zaisťuje skladník pravidelný odber vzoriek 
pre rozbor v laboratóriu. Taktiež vykonáva zmyslovú kontrolu kvality 
uskladnených zrnín, a to tak, že zisťuje údaje, podľa ktorých sa dá určiť stav 
skladovaných zrnín. Zameriava sa predovšetkým na sledovanie teploty, farby, 
pachu a napadnutia zrnín škodcami. 

Teplota obilia sa kontroluje v priebehu pozberového dozrievania pri 
obsahu vody do 15 % raz za dva dni. Pri vyššom obsahu vody denne. Na jar po 
prvom oteplení sa teplota v skladoch sleduje častejšie. Hlavne sa venuje 
pozornosť rozsahu a charakteru zvýšenej teploty hlavne v hornej vrstve 
skladovanej časti. Hneď ako sa zistí, že teplota uskladnených zrnín stúpa, to platí 
pre každé ročné obdobie, sa vykonáva kontrola niekoľkokrát denne. Pokiaľ sa 
teplota nezníži prevzdušňovaním atmosférickým alebo upraveným vzduchom, 
pristupuje sa k prepúšťaniu skladovej bunky. 

Farba a pach uskladnených zrnín sa kontroluje najmenej raz za mesiac. 
Vzorky sa odoberajú spravidla z miest, kde sa meria teplota. Napadnutie zásob 
škodcami sa kontroluje v závislosti od zistenej teploty zrnín. Pri tepote nad 10 °C 
sa kontroluje raz do týždňa. Pri nižších teplotách raz za dva týždne. 

Systematickým odberom vzoriek a zmyslovými skúškami získava 
skladník presné údaje o kvalite zrnín, taktiež ich vnútorných hodnôt. Výsledky 
periodických i neperiodických skúšok sa zapisujú do skladového denníka. 

V rámci medzioperačnej kontroly sa každoročne uskutočňujú skúšky 
kvality skladovaných zrnín. Spravidla vždy po žatve. Pri skúškach sa získa 
prehľad o kvalite a rozložení zásob skladovaných zrnín v jednotlivých 
výrobných strediskách (Skalický a kol., 2008). 
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Výstupná kontrola 

 Každá vyskladňovaná časť prechádza výstupnou kontrolou. Vzorky 
odobrané podľa normy EÚ sú spracované v laboratóriu a výsledky zapísané do 
rozborového lístku. Ten je dôležitý pre overenie kvality. Skladník musí zariadiť 
včasný odber vzoriek, ktoré budú z celej časti. Pokiaľ sa dodáva ucelená časť na 
základe „zloženej vzorky“ (Skalický a kol., 2008). 

 
Kontrola zrnín v priebehu skladovania 

Podľa autorov Příhoda, Skřivan, Hrušková (2004) o zaplnení 
skladovacieho priestoru masou zrna o uvedenej najviac prípustnej vlhkosti 
a teplote je potrebné: 
1. V období pozberového dozrievania vykonávať denne kontrolu teploty 

najmenej v troch vrstvách, a to nad úrovňou kónickej časti silovej bunky 
alebo podlahy, v strede vrstvy a v hornej vrstve. 

2. Po období pozberového dozrievania je nutné vykonať kontrolu teploty 
najmenej dvakrát týždenne v uvedených vrstvách pod číslom 1. 

3. Ak sa zistí v niektorej vrstve teplota vyššia ako 30 °C, je potrebné pristúpiť 
k ošetreniu zrna prevzdušnením prípadne aj sušením a po ošetrení opakovať 
najmenej po dobu jedného týždňa dennú kontrolu teploty. 

4. Pri ošetrovaní sa súčasne berú čiastkové vzorky a zmyslovo sa posudzuje 
prítomnosť živých škodcov a výskyt cudzích pachov. Z čiastkových vzoriek 
sa zostavuje súhrnná a konečná vzorka na stanovenie vlhkosti, prípadne 
ďalších znakov. 
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2 CIEĽ PRÁCE 

Cieľom vedeckej monografie bolo skúmanie vplyvu techniky a 
technológie pozberovej úpravy a skladovania zrnín na vonkajšiu a vnútornú 
kvalitu potravinárskej kukurice. Objektom výskumu bola kukurica spracovávaná 
na modelovej pozberovej linke. Súčasťou uvedeného cieľa bolo stanovenie 
kritických bodov na pozberovej linke, ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu 
upravovaného produktu a stanovenie opatrení na zníženie vplyvu  kritických 
bodov na kvalitu produktu. 

Pre splnenie vytýčeného cieľa sme vykonali nasledovné experimentálne 
merania: 

➢ charakteristika vybranej pozberovej linky, 
➢ zistenie vplyvu strojov a ich ústrojenstiev na kvalitatívne ukazovatele 

kukurice, 
➢ sledovanie vybraných agrofyzikálnych vlastností potravinárskej 

kukurice, 
➢ sledovanie vplyvu jednotlivých prvkov technologickej linky na 

poškodenie kukurice, 
➢ sledovanie vplyvu  podmienok skladovania na kvalitu kukurice. 

 
Splnenie cieľa práce vyžadovalo poznanie prebiehajúcich procesov počas 

pozberovej úpravy potravinárskej kukurice, t. j. sledovanie technologických 
faktorov a agrofyzikálnych vlastností semien sledovanej plodiny (potravinárskej 
kukurice), na základe ktorých môžeme zlepšovať technológiu práce, pracovné 
režimy strojov a zariadení a ich usporiadanie v linke, čím prispejeme k zníženiu 
vplyvu techniky na kvalitu pri pozberovej úprave. 
 

Na základe poznatkov nadobudnutých štúdiom sme stanovili nasledovné 
hypotézy: 

1. Na kvalitu v procese pozberovej úpravy a skladovania má vplyv niekoľko 
faktorov, a to celkové usporiadanie strojov v linke a fyzikálno-
mechanické vlastnosti zrna. 

2. Manipulačná a dopravná technika v procese pozberovej úpravy má vplyv 
na poškodenie kukurice. 

3. Technológia a spôsoby uskladnenia ovplyvňujú teplotu a vlhkosť 
materiálu, čo má vplyv na dobu skladovania. 
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3 MATERIÁL A METÓDY 

Pri zostavovaní metodiky sme vychádzali z poznania súčasného stavu 
kvality práce technických a technologických častí pozberových liniek. Práca 
vznikla ako súčasť riešeného projektu na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre na Katedre strojov a výrobných biosystémov v rámci centra 
pre Agro-Bio-Technologický výskum. 
 
3.1 Postup riešenia práce 

K celkovému spracovaniu práce bol vytvorený postup, ktorý vyjadruje 
systém riešenia problematiky v predkladanej monografii. 

 

 
     

1.  STANOVENIE  ÚLOHY 

- určenie cieľa, 
- voľba objektov meraní, 
- voľba spôsobov riešenia, 
- výber hodnotiacich kritérií. 

 
2.  POĽNÉ A LABORATÓRNE MERANIA 

- plánovanie meraní, 
- materiálovo-technické zabezpečenie meraní, 
- vykonanie poľných meraní, 
- vykonanie laboratórnych experimentov. 

Séria A-1 - Laboratórne experimenty 
- hodnotenie fyzikálno-mechanických 

vlastností, 
- hodnotenie vonkajšej kvality 

 

Séria A – Poľné merania 
na modelovej linke 
- skúmanie procesu  
pozberovej úpravy 

kukurice 

Séria B – Experimentálne merania 
 - sledovanie vplyvu  dopravnej a manipulačnej 
techniky na kvalitu zrna. 

 

Séria C – Experimentálne merania 
- sledovanie vplyvu  podmienok  skladovania na 
kvalitu produktu. 
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3.2 Objekt výskumu 

Objektom výskumu bolo skúmanie vplyvu techniky a technológie 
pozberovej úpravy zrnín na vonkajšiu a vnútornú kvalitu potravinárskej kukurice 
v modelovej pozberovej linke nachádzajúcej sa v regióne Nitra. 
 
3.3 Skúmanie procesu pozberovej úpravy kukurice v jednotlivých 

článkoch pozberovej linky a ich vplyv na kvalitu potravinárskej 

kukurice 

Úlohou meraní bolo v prevádzkových podmienkach zhodnotiť vplyv 
modelovej pozberovej linky na kvalitu ošetrovaných zŕn potravinárskej kukurice. 
Pre riešenie uvedenej problematiky bol zvolený nasledovný postup: 
 

3.3.1 Základná charakteristika linky strojov na pozberovú úpravu zrnín vo 

vybranom podniku 

3.3.1.1 Charakteristika poľnohospodárskeho podniku 

Vzhľadom na špecifické požiadavky každého podniku na techniku 
a technológiu pozberovej úpravy bolo nutné zistiť zameranie 
poľnohospodárskeho podniku. Preto sme zisťovali informácie o podniku, kde 
sme uskutočnili experimentálne merania. 

3.3.1.2 Technologický postup práce modelovej pozberovej linky 

Z technologického hľadiska je možné pozberovú linku rozdeliť na tieto 
technologické časti: príjem zrnín, predčistenie, sušenie (podľa potreby), 
skladovanie. 

 

3.3.2 Skúmanie kvality práce jednotlivých článkov modelovej pozberovej 

linky 

Pri skúmaní kvality práce jednotlivých častí modelovej pozberovej linky 
sme využili normu na hodnotenie kvality potravinárskej kukurice STN 46 1100-
8. 
 

3.3.3 Podmienky experimentov 

Experimentálne merania potrebné k hodnoteniu kvality práce linky 
strojov na pozberovú úpravu zrnín boli vykonané v prevádzkových 
podmienkach, v čase zberu a pozberovej úpravy potravinárskej kukurice. 
Podmienky experimentov sme rozdelili na nasledovné skupiny: 
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a) voľba odberných miest (vzorky na odber): 
➢ zo základného materiálu pred úpravou na pozberovej linke (po zbere), 
➢ na vybraných miestach pozberovej linky, 
➢ z upraveného zrnového materiálu po úprave na pozberovej linke, 
➢ zo skladovacích  priestorov v pozberových linkách. 

b) odber a hmotnosť vzoriek: 
➢ pre objektívne určenie čistoty a poškodenia zŕn určuje norma STN 46 

1011 minimálnu hmotnosť vzorky 1,0 kg. 
➢ počet zŕn na určovanie charakteristiky zrnového materiálu (hmotnostné 

a rozmerové) – 300 zŕn. 
 

3.3.4 Charakteristika vonkajšej kvality potravinárskej kukurice 

Vonkajšiu charakteristiku potravinárskej kukurice možno 
charakterizovať nasledovne: 
1. Základná charakteristika zrnového materiálu: 

a) Vlhkosť zŕn (podľa STN 46 1100-8). 
b) Obsah anorganických a organických prímesí (podľa STN 46 1100-8). 
c) Nežiaduce (škodlivé) prímesi (podľa STN 46 1100-8). 
d) Čistotu zŕn (podľa STN 46 1011-34). 
e) Rozmerová charakteristika zrnín (dĺžka, hrúbka, šírka zrna). Rozmerové 

charakteristiky zŕn boli vyjadrené variačným rozdelením početnosti ich 
rozmerov. 

f) Hmotnostná charakteristika zrnín: 
➢ hmotnosť 1000 zŕn (podľa STN 46 1011-5) 
➢ objemová hmotnosť (podľa STN 46 1011-5), 
➢ hmotnosť jednotlivých zŕn. 

g) Obsah organických a anorganických prímesí (podľa STN 46 1100-8). 
 

2. Zníženie kvality zrnového materiálu z pohľadu poškodenia: 

a) Mikropoškodenie. 
b) Makropoškodenie: 

➢ celé zrná s viditeľným poškodením voľným okom, 
➢ polovičky zŕn, 
➢ úlomky zŕn. 

 
Treba poznamenať, že žiadna norma STN samostatne nehodnotí 

poškodenie zŕn, čo je veľmi dôležité pre hodnotenie kvality práce strojov. 
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3.3.5 Sledovanie vplyvu dopravnej a manipulačnej techniky na kvalitu zrnín 

v pozberovej linke 

Úlohou meraní bolo v prevádzkových podmienkach stanoviť mechanické 
poškodenie zŕn pri manipulácií v pozberovej linke. Je možné konštatovať, že 
manipulácia so zrnom je zdrojom veľkého mechanického poškodenia. 

Sledovali sme zariadenia, ktoré majú najväčší podiel dopravy 
v pozberovej linke: 

➢ hrablicové dopravníky, 
➢ pásové dopravníky, 
➢ korčekové dopravníky, 
➢ závitovkové dopravníky. 

 

3.3.6 Sledovanie vplyvu podmienok skladovania na kvalitu kukurice 

Vlastnosti skladovanej kukurice významne ovplyvňujú technické riešenie 
samotných skladovacích priestorov, ale aj technických prostriedkov slúžiacich 
pre zabezpečovanie technológie skladovania, čiže naskladňovanie, 
prevzdušňovanie a vyskladňovanie. 

Počas skladovania  dochádza k zložitým chemickým procesom. Tie môžu 
byť v konečnom dôsledku príčinou straty časti výživnej hodnoty. Časť strát je 
spôsobená prirodzenými reakciami (dýchanie obiliek), časť chemickými 
reakciami, ktoré sú dôsledkom nedodržiavania technologickej disciplíny pri 
pozberovej úprave a skladovaní (napr. hydrolýza niektorých živín). 

Z aspektu skladovania zrnín za hlavné vlastnosti zrnín možno považovať: 
➢ objemová hmotnosť zŕn a medzerovitosť, 
➢ teplota zŕn, 
➢ vnútorné vlastnosti ako klíčivosť, obsah škrobu, tukov, proteínov. 

 
Ďalej sme sledovali: 

➢ vplyv teploty a vlhkosti zrna kukurice na frekvenciu vetrania, 
➢ vplyv vlhkosti zrna kukurice na dobu skladovania. 

 
3.4 Sledovanie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností zŕn 

potravinárskej kukurice 

Zrnový materiál ako objekt pozberovej úpravy pozostáva väčšinou zo 
zmesi zloženej zo zŕn základnej kultúry, drobných úlomkov slamy a kláskov, 
burín a ich úlomkov, semien burín a vedľajších kultúrnych rastlín, z prímesí 
rôznych smetí pôvodu minerálneho alebo organického, mikroorganizmov, 
škodcov a iného hmyzu, ktorý sa v zberanom poraste nachádza. 
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Vzhľadom k zameraniu monografie sme sa venovali fyzikálno-
mechanickým vlastnostiam zŕn ovplyvňujúcich pozberovú úpravu. 

Pre prácu triediacich, čistiacich a dopravných zariadení boli využité tieto 
fyzikálno-mechanické vlastnosti zložiek zrnovej zmesi: 

➢ rozmery zrna, 
➢ tvar zrna, 
➢ merná (objemová) hmotnosť zŕn, 
➢ hmotnosť jednotlivých zŕn, 
➢ aerodynamické vlastnosti zŕn. 

 
Fyzikálno-mechanické vlastnosti semien sa môžu meniť vo veľkých 

rozpätiach a závisia na celom rade činiteľov: druhu a odrode, ekologických a 
klimatických podmienkach v čase rastu, pôde a jej spracovaní, vlhkosti zrna 
a pod. 
 
3.5 Použité matematicko-štatistické metódy vyhodnocovania nameraných 

veličín 

Pri vyhodnocovaní nameraných hodnôt na pozberovej linke a hodnotení 
vlastností zŕn boli použité overené postupy štatistických výpočtov. Pre grafické 
spracovanie a matematicko-štatistické vyhodnotenie výsledkov bol použitý 
software Microsoft Excel. 

Vo všeobecnosti každý prieskum, experimentálne merania alebo iné 
sledovania je potrebné kvôli zrozumiteľnosti a prehľadnosti matematicko-
štatisticky spracovať a následne zhodnotiť. Nástupom výpočtovej techniky 
v posledných rokoch je spracovanie týchto údajov zjednodušené tým, že sa 
využívajú dostupné počítačové softvéry ako napr. Excel 2010, Word 2010 a iné. 

Nami zvolené matematicko-štatistické metódy môžeme zjednodušene 
rozdeliť: 

 
A. Určenie základných štatistických údajov 

- aritmetický priemer: 
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kde:  n – počet prvkov súboru 
 

- štandardná (smerodajná) odchýlka meranej veličiny: s 
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kde:  n – počet prvkov súboru 
 

- variačný koeficient javu meranej veličiny: vk 

100=
−

x

s
vk

  ,  %        (3) 

 
kde:  s – štandardná odchýlka základného súboru 

x – stredná hodnota 
 

- variačné rozpätie 
minmax xxR −=         (4) 

 
- jednoduchý rozptyl 


=

−=
n

i

i xx
n

B
1

22 )(1
        (5) 

 
B. Rozdelenie početnosti: 

Rozdelenie početnosti rozmerov a hmotnosti zŕn sledovaných plodín bolo 
vykonané pomocou programového balíka Microsoft Office (Excel 2010) s 
grafickým výstupom, t. j. kreslenie teoretického normálneho rozdelenia do 
empirického rozloženia sledovanej veličiny. 
 
C. Počet opakovaní experimentov 

2

2
2


=


tn          (6) 

 
kde: t – kritická hodnota dvojstranného testu normálového rozdelenia (1,036), 

δ – odhad štandardnej odchýlky základného súboru, 
Δ – zvolená hodnota požadovanej presnosti (70 %). 

 
Počet opakovaní experimentu určíme na základe vzťahu s tým, že pri 

odbere vzoriek pri zbere a pozberovom spracovaní, na základe predbežných 
výsledkov vypočítame smerodajnú odchýlku a stanovíme počet opakovaní 
odberu vzoriek (Rataj, 1988). Pri meraní rozmerových a hmotnostných 
charakteristík treba vychádzať z odporúčaného počtu meraní 300 zŕn (Lampeter, 
1988) a pri meraní ostatných vlastností bol počet opakovaní experimentu pre 
jednu závislosť stanovený na 50 zŕn. 
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3.6 Použité stroje, prístroje a zariadenia 

Stroje, prístroje a zariadenia použité pri meraniach: 
➢ linka na pozberovú úpravu zrnín na AGRO Divízii, s. r. o. Selice, 
➢ digitálna váha Ohaus, 
➢ laboratórne počítadlo zŕn Numirex, 
➢ prístroj na určovanie a vyhodnocovanie rozmerových charakteristík zŕn, 
➢ obilný merač na meranie objemovej hmotnosti zŕn OS-1, 
➢ vzduchová triedička K-293, 
➢ laboratórna sitová čistička zrnín Pfeuffer Sortimat, 
➢ sada sít k laboratórnej čističke, 
➢ vlhkomer Pfeuffer He50, 
➢ sonda na meranie teploty Pfeuffer He50, 
➢ prenosný vlhkomer zn. Dickey Johnson, 
➢ tyčový teplomer DT-320 (dl. 1 500 mm), 
➢ mikrometer Somet s presnosťou prístroja 0,01 mm podľa STN 251420, 
➢ prístroj na meranie rýchlosti vzduchu a otáčok Testoterm – 4000, 
➢ počítač notebook Asus s programovým vybavením od firmy Microsoft 

Windows XP a Office 2010. 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE 

4.1  Charakteristika linky strojov na pozberovú úpravu 

v poľnohospodárskom podniku  

4.1.1 Charakteristika vybraného poľnohospodárskeho podniku 

Vybraný experimentálny poľnohospodársky podnik sa nachádza v oblasti 
južného Slovenska v okrese Šaľa. Základnou činnosťou podniku je výroba 
agrokomodít. Podnik hospodári na pôde s výmerou 2 852 ha a orientuje sa hlavne 
na pestovanie kukurice, kde priemerná úroda dosahuje 8,5 – 10 t.ha-1. Podnik 
poskytuje taktiež služby týkajúce sa skladovania poľnohospodárskych 
produktov, čistenia a sušenia obilnín a spracovávania osív. 
 

4.1.2 Technologický postup práce pozberovej linky 

Technologická schéma pozberovej úpravy je zobrazená na obr. 16. 
Pozberané zrno s prímesami po dopravení na pozberovú linku v prvom rade 
odvážime a odmeriame jeho vstupnú vlhkosť. Nasleduje vysypanie zrna do 
dvoch príjmových košov, ktorých kapacita je 25 t. Úlohou príjmu zberaného 
materiálu je prebrať materiál z dopravného prostriedku. Musí byť riešený tak, 
aby nedochádzalo k preťaženiu príjmovej časti, a tým možnému poškodeniu 
a znehodnoteniu zrna. Príjmové koše, čističky a úložný priestor na dočasné 
skladovanie privezeného vlhkého zrna sa nachádza v krytom priestore. Kapacita 
úložného priestoru je 200 t, čo umožňuje zabezpečiť nepretržitý chod pozberovej 
linky. 

 

 
Obrázok 16 Technologická schéma pozberovej úpravy zrnovej kukurice: 1 – príjem; 2, 4, 
6, 7, 9 – doprava; 3 – predčistenie, čistenie; 5 – sušenie; 8 – obilné silo; 10 – podlahový sklad 

(Hubinská, 2015) 

Z príjmového koša (obr. 17) je zrno pomocou pásového a korčekového 
dopravníka, ktoré sa nachádzajú priamo pod násypníkmi, dopravované do ďalšej 
časti pozberovej linky, v ktorej sa nachádza predčistička a čistička (obr. 18), v 
ktorých je zrno očistené od jemného a hrubého odpadu. Po prečistení je zrno 
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ďalej dopravované hrablicovým a korčekovým dopravníkom priamo do sušiarne 
(obr. 19), kde zrno vysušíme na požadovanú vlhkosť. Vysušené zrno sa 
prostredníctvom vyprázdňovacej závitovky a cez ďalšiu sústavu pásových a 
korčekových dopravníkov presunie až do skladovacích zásobníkov (obr. 21 a 22). 
Podľa potreby a účelu použitia zrna kukurice sú spätne dopravované do čističky, 
kde sa opätovne čistia a triedia podľa požiadaviek odberateľa. 
 

 
Obrázok 17 Príjmový kôš (Hubinská, 2014) 

4.1.3 Technologické a konštrukčné riešenie strojov a zariadení pozberovej 

linky 

Predčistička K-527 - výrobcom tejto čističky je závod Petkus. Je sitová 
a vzduchová v kompaktnom prevedení. Materiál padá do komory predného 
vzduchového čistenia. Odtiaľ materiál vstupuje na horné sito skladajúce sa z 
troch sekcií. Sitá do jednotlivých sekcií sa obvykle volia odstupňovane. Čistenie 
horného sita zabezpečuje obežný hrablicový dopravník s plastikovými 
hrablicami. Prepad je vedený vo dvojici spodných sít, ktoré sú čistené zospodu 
pohyblivými kefami. Predčistička má štyri vývody pre odpady čistenia, a to 
odpad predného vzduchového čistenia, prepad horného sita, prepady spodných 
sít a odpad zadného vzduchového čistenia.  
Predčističku možno odporučiť pre prvotné čistenie materiálu z poľa. Pri vlhkom 
a znečistenom materiáli je nutné obvykle počítať ešte s jedným dočistením po 
sušení, pri menej vlhkom materiáli a nie príliš znečistenom je možné jedným 
prechodom upraviť tento materiál do stavu, ktorý vyhovuje požiadavkám noriem. 
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Tabuľka 6 Technické parametre predčističky K-527 

Ukazovateľ Jednotka Hodnota 

Výkonnosť pri predčistení kukurice t.h-1 75 

Čistiaci efekt pri predčistení % 50 
Výkonnosť pri intenzívnom čistení t.h-1 55 

Čistiaci efekt pri intenzívnom čistení % 50 
Celkový výkon elektrickej energie kW 13 

Výkon ventilátora (množstvo vzduchu) m3.h-1 11 000 
Rozmery: dĺžka / šírka / výška mm 3 060 / 2 530 / 2 660 

Hmotnosť kg 2 300 
 

Čistička K-547 je sitová čistička určená pre vyšší stupeň čistenia (obr. 
18). Materiál je vedený na horné sito k vytriedeniu nadrozmerných častíc. Sito 
má tri sekcie, z ktorých každá má dva segmenty. Prepad poslednej sekcie je 
vedený zvlášť ako vytriedená frakcia. Prepad prvej a druhej sekcie horného sita 
je vedený na dvojici spodných sít, pričom prvé sito spracúva materiál pod plným 
zaťažením a vytrieďuje podrozmerné častice, druhé sito spracúva prebytok 
prepadu horného sita súčasne s prepadom prvého spodného sita. Spodné sitá sú 
na výstupoch aspirované nastaviteľným prúdom vzduchu. Jednotlivé frakcie sú 
rozdelené do výpadov: odpady predného a zadného vzduchového čistenia, prepad 
horného sita, prepad spodných sít a vyčistený produkt. Čistenie všetkých sít 
zabezpečujú aktívne hnané spodné kefy. 
 

 
Tabuľka 7 Technické parametre čističky K-547 

Ukazovateľ Jednotka Hodnota 

Výkonnosť pri čistení kukurice t.h-1 10 

Čistiaci efekt % 50 
Výkon ventilátora (množstvo vzduchu) m3.h-1 11 000 

Celkový výkon elektrickej energie kW 13 
Rozmery: dĺžka / šírka / výška mm 3 000 / 2 500 / 2 660 

Hmotnosť kg 2 300 
 

Sušiareň Chief CBS 14-6 je najdôležitejším strojom celej pozberovej 
linky (obr. 19). Pracuje na princípe konvencionálneho sušenia, kde ohrev 
vzduchu je zabezpečovaný prostredníctvom kotla s výkonom 4,5 MW, kde sa 
spaľuje fytomasa. Sušenie prebieha v sušiacom zásobníku, na dne ktorého sa 
nachádza perforovaná podlaha. Rozvrstvovacie zariadenie, ktoré má za úlohu 
rovnomerne rozmiestniť vlhké zrno do priestoru sušenia je umiestnené na vrchole 
zásobníka. 
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Obrázok 18 Čistička K-547 (Hubinská, 2014) 

 
Materiál je počas sušenia miešaný závitovkovým miešadlom, ktoré sa 

pohybuje po kruhovej koľajnici pripevnenej na hornom okraji plášťa zásobníka. 
Pohyb závitoviek je radiálny i kruhový. Premiešavanie je plynulé a dôkladné, 
čím sa zlepšujú podmienky pre prúdenie vzduchu zospodu. 

Pomocou ventilátora sa zohriaty vzduch dostáva cez perforovanú podlahu 
do sušiarne. Vrstva zrna v zásobníku je udržovaná pomocou snímačov hladiny, 
ktoré vieme regulovať a nastavovať prostredníctvom ovládacích mechanizmov. 
Cez závitovku, ktorá sa pohybuje po podlahe zásobníka, sa pri vyprázdňovaní 
zrno dostáva do stredu podlahy a padá do násypky závitovkového dopravníka, 
ktorým sa pod podlahou vysušené zrno vyskladňuje. Celý proces sušenia je 
riadený počítačovým systémom, ktorý na jednej strane zabraňuje situácii, aby 
sušiareň neopustil materiál, ktorý má vyššiu vlhkosť ako je požadovaná a na 
druhej strane zabezpečuje, aby vysušené zrno nezostávalo v sušiacom priestore. 
Na automatickom regulačnom systéme sa nastavuje požadovaná hodnota 
vlhkosti s presnosťou 0,1 %. Snímač vlhkosti umiestnený vo vyprázdňovacej 
závitovke meria okamžitú vlhkosť zrna a porovnáva ju s nastavenou. Ak je zrno 
dostatočne vysušené, zásobník sa vyprázdňuje. Naopak, ak vlhkosť prekročí 
nastavenú hodnotu, sušenie pokračuje ďalej. Kvalitu vystupujúceho materiálu 
zabezpečuje presná regulácia sušenia a tiež teplota počas sušenia, ktorá 
nepresiahla 65 °C, čo je jedna z dôležitých požiadaviek na kvalitu produkcie 
potravinárskej kukurice. 
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Technologická schéma sušiarne Chief je zobrazená na obr. 20. 
 

Tabuľka 8 Technické parametre sušiarne Chief CBS 14-6 

Ukazovateľ Jednotka Hodnota 

Veľkosť zásobníka: - priemer 
- výška pri okraji 

- výška pri vrchole 

m 12,80 

m 4,90 
m 8,91 

Výkonnosť sušiarne t.h-1 15 
Maximálne množstvo odparenej vody kg.h-1 2 000 

Elektrický príkon sušiarne kW 120 
Elektrický príkon kotolne kW 70 

Spotreba fytomasy 
- počet balíkov 

- rozmery balíka 
- hmotnosť balíka 

t.h-1 0,34 – 0,66 
ks 30 – 50 (za 24 hod.) 
m 2,4 / 1,2 / 0,9 
kg 270 – 320 

 

 
Obrázok 19 Sušiareň Chief s výmenníkom tepla (Hubinská, 2014) 

Dopravníky zabezpečujú dopravu zrna medzi jednotlivými časťami 
pozberovej linky. Podnik využíva nasledovné typy dopravníkov: 

➢ Korčekové dopravníky dopravujúce materiál z pásového dopravníka z 
násypky do predčističky, čističky, sušičky a skladovacích síl. 

➢ Pásové dopravníky dopravujú materiál z násypky na korčekové 
dopravníky k skladovacím priestorom. 

➢ Hrablicové dopravníky dopravujú materiál z čističky na korčekový 
dopravník smerom k sušiarni. 

➢ Závitovkový dopravník slúžiaci k vyprázdneniu sušiarne. 
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Obrázok 20 Technologická schéma sušiarne Chief:  1 – ventilátor,  2 – perforovaný rošt,   3 
– rozvrstvovacie zariadenie, 4 – závitovkové premiešavacie zariadenie,  5, 6 – vyprázdňovacia 

závitovka (Jech, Žitňák, Angelovič, 2009) 

  
Tabuľka 9 Výkonnosť dopravníkov 

Typ dopravníka Výkonnosť, t.h-1 

Pásový dopravník HP-600 70 
Pásový dopravník HP-700 75 

Veľký pásový dopravník HP-700 75 
Korčekový dopravník EK-180 65 

Hrablicový dopravník 25 
Závitovkový dopravník v sušiarni 20 

 
 

Skladovacie silá Vítkovice 06122 a podlahový sklad – zrno sa skladuje 
vo výškových stavbách kruhového prierezu – obilných oceľových silách. Sú 
väčšinou rovné, vybavené sústavou roštov pre prívod vzduchu a prevdušňovanie 
zrna. V stredisku sa nachádzajú štyri skladovacie silá (obr. 21) s objemom 4 000 
ton, t.j. každé silo s kapacitou 1 000 ton a jeden podlahový sklad (obr. 22) 
s kapacitou 5 000 ton. 
 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222288

https://doi.org/10.15414/2020.9788055222288


56 

 

 
Obrázok 21 Oceľové silá (Hubinská, 2013) 

 

 
Obrázok 22 Podlahový sklad (Hubinská, 2013) 

 

4.2 Hodnotenie vonkajšej a vnútornej kvality zŕn kukurice 

Pre posúdenie účinnosti čistenia, triedenia a sušenia ošetrovaných zrnín 
v pozberovej úprave bolo nutné vykonať základné experimentálne merania 
rôznych veličín, ktoré sú stanovené príslušnými normami na základe ktorých, 
sme charakterizovali kvalitu práce strojov, kvalitu výsledného produktu a linky 
ako celku. 
Sledované parametre v procese pozberovej úpravy sme rozdelili na dve 
samostatné časti: 
1. Sledovanie vonkajšej kvality zŕn kukurice v procese čistenia a sušenia. 

Pre posúdenie vonkajšej kvality zŕn sme sledovali pred čistením, po 
čistení, pred a po sušení tieto faktory: 
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➢ rozmerovú a hmotnostnú charakteristiku zŕn, 
➢ kritickú rýchlosť vznášania zŕn vo vzduchovom prúde, 
➢ objemovú hmotnosť zŕn, 
➢ vlhkosť zŕn, 
➢ čistotu zŕn, 
➢ prímesi, 
➢ nečistoty, 
➢ poškodenie zŕn (iba makropoškodenie). 
 

2. Sledovanie vnútornej kvality zŕn kukurice po sušení 

Pod pojmom vnútorná kvalita zŕn rozumieme nutričnú hodnotu, 
prítomnosť plesní, mikroorganizmov, škodcov a nežiaduce látky. Pre naše 
možnosti sme sa obmedzili na tieto analýzy: klíčivosť celých zŕn, obsah škrobu 
a tukov, obsah proteínov, sediment. Uvedené analýzy boli vykonané 
v certifikovanom laboratóriu.  

4.2.1 Zhodnotenie rozmerových a hmotnostných charakteristík zŕn 

sledovanej plodiny 

Z hľadiska čistenia a triedenia zrnín najdôležitejšie vlastnosti zŕn sú ich 
rozmery (dĺžka, šírka, hrúbka), nakoľko ich veľkosť priamo ovplyvňuje výber 
tvaru a veľkosti otvoru sít. Ďalej variabilnosť rozmerov, t.j. veľký interval 
príslušného rozmeru ovplyvňuje nižšiu výťažnosť a zvýšenie zŕn v II., resp. v III. 
triede a v odpade. 

Rozmerové charakteristiky zŕn kukurice jednoznačne dokumentujú aké 
rozmery daná plodina má a aké možnosti sú pre voľbu tvaru a najmä rozmeru 
otvoru sita, ktoré treba zvoliť na kvalitné vyčistenie a vytriedenie. Sledovaná 
plodina bola v našom prípade potravinárska kukurica, druh Konský zub, odroda 
Pionier P0216, rok odobratia materiálu 2013. 

Pre správne sledovanie a zistenie vstupných parametrov upravovaného 
materiálu na pozberovej linke sme hodnotili materiál odobratý priamo 
z príjmového koša. 

Náhodne bolo vybraných 300 zŕn, ktorých rozmery boli odmerané. Pri 
zisťovaní rozmerov zŕn kukurice sme z nameraných hodnôt zostrojili variačné 
krivky zvoleného rozdeľovacieho znaku Namerané hodnoty sú uvedené na obr. 
23, 24, 25. Rozmery zŕn kukurice sme merali za účelom rozloženia ich relatívnej 
početnosti a kumulatívnej početnosti. Ďalej rozmery zŕn boli podkladom pre 
správny výber veľkosti a tvaru otvorov sít v čističke. 

Variabilita rozmerov zŕn kukurice je rôzna. Šírka zrna sa pohybuje 
v rozmedzí 5 až 10 mm, pričom rozmerovo je najviac sústredená v intervale od 
7 do 9 mm. Najväčší počet zŕn kukurice v danej vzorke z hľadiska jej dĺžky sa 
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pohybuje v intervale od 10,5 do 13,3 mm a z hľadiska hrúbky zŕn v intervale od 
4,11 do 5,6 mm. 
 

 

 
Obrázok 23 Rozmerová charakteristika zŕn kukurice a kumulatívna početnosť, podľa 

šírky 

 

 
Obrázok 24 Rozmerová charakteristika zŕn kukurice a kumulatívna početnosť, podľa 

dĺžky 

Hmotnostná charakteristika zŕn kukurice a kumulatívna početnosť je 
zobrazená na obr. 26. Hmotnosť zrna kukurice sa pohybuje v intervale od 0,15 
do 0,45 g s priemerom 0,31 g. Treba poznamenať, že kukurica sa zbierala pri 
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vlhkosti 23 % až 35 % v dôsledku čoho pri čistení hneď po zbere hmotnosť zŕn 
kolíše. 
 

 
Obrázok 25 Rozmerová charakteristika zŕn kukurice a kumulatívna početnosť, podľa 

hrúbky 

 

 
Obrázok 26 Hmotnostná charakteristika zŕn kukurice a kumulatívna početnosť 

 

4.2.2 Určenie kritickej rýchlosti zŕn kukurice v prúde vzduchu 

Z hľadiska čistenia a triedenia zŕn je dôležitá rýchlosť prúdu vzduchu, pri 
ktorej sa zrno vznáša a zostáva v rovnovážnom stave. Túto rýchlosť nazývame 
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rýchlosť vznosu alebo kritická rýchlosť. Pre potreby nastavenia rýchlosti prúdu 
vzduchu v čistiacich strojoch sme urobili laboratórne merania daných veličín. 
Výsledky meraní sú v tab. 10 a na obr. 24. Uvedenú rýchlosť sme zisťovali na 
vzorke 4 x 100 zŕn na základe meraní v upravenej laboratórnej triedičke K-293. 
Experimentálne sme určili potrebné množstvo vzduchu pre začiatok a koniec 
úletu zŕn do zásobníka. Na základe zisteného množstva vzduchu sme vypočítali 
hľadanú rýchlosť: 

723,0=
S

V
v ,  m.s-1        (7) 

4
. 2D

S


=   ,  m2        (8) 

 
kde: v – rýchlosť prúdenia vzduchu, m.s-1 

V – prietok dodávaného množstva vzduchu, m3.s-1 
S – plocha sacieho otvoru vertikálneho kanála, m2 

 
Tabuľka 10 Tabuľka pre zistenie variačných kriviek kritickej rýchlosti zŕn 

Interval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Dolná 

hranica 
V, m3.h-1 57 60,5 64 67,5 71 74,5 78 81,5 85 88,5 
v, m.s-1 8,6 9,11 9,61 10,11 10,61 11,11 11,61 12,11 12,61 13,11 

Horná 
hranica 

V, m3.h-1 60,4 63,9 67,4 70,9 74,4 77,9 81,4 84,9 88,4 92 
v, m.s-1 9,1 9,6 10,1 10,6 11,1 11,6 12,1 12,6 13,1 13,6 

K
uk

ur
ic

a 

1. op. % 2 3 9 12 15 29 17 8 4 1 
2. op. % 1 2 4 8 11 35 23 10 4 2 
3. op. % 2 4 11 14 17 24 20 4 2 2 
4. op. % 1 3 6 10 21 26 16 8 6 3 

 Ø 1,5 3 7,5 11 16 28,5 19 7,5 4 2 
 

 
Obrázok 27 Charakteristika kritickej rýchlosti zŕn kukurice a kumulatívna početnosť 
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Pre jednotlivé vzorky zŕn sme spracovali krivky variačného rozdelenia 
početnosti. Ďalej sme zostrojili krivku kumulatívneho rozdelenia početnosti. 
Uvedeným spôsobom sme zistili interval kritických rýchlosti a početnosť 
unášaných zŕn sledovanej plodiny. Na základe nameraných hodnôt sme určili 
kritickú rýchlosť vznášania sa zŕn kukurice v prúde vzduchu (obr. 27). Pre 
kukuricu bola 8,6 – 13,6 m.s-1 s priemernou hodnotou 11,1 m.s-1. 
 

4.2.3 Zhodnotenie vonkajšej kvality zŕn kukurice v procese čistenia a sušenia 

Z hľadiska HACCP a zdravotnej bezpečnosti potravín bolo nutné 
sledovať vonkajšiu a vnútornú kvalitu spracovávaného produktu, v našom 
prípade to bola potravinárska kukurica, druh Konský zub, odroda Pionier P0216, 
rok odobratia materiálu 2013. V tabuľkách 11 a 12 sú predstavené sumárne 
výsledky sledovaných veličín vonkajšej kvality zŕn kukurice pred a po procese 
predčistenia. 
 
 
Tabuľka 11 Zhodnotenie vonkajšej kvality zŕn kukurice pred predčistením (rok 2013) 

VSTUPNÁ SUROVINA 

Č. 
OH, 

g.l-1 

HTZ, 

g 

N, 

% 

P, 

% 

PZ, 

% 

ČZ, 

% 

Vl., 

% 

1. 820,00 348,72 8,88 0,25 8,63 91,12 30,50 
2. 882,00 348,12 11,69 0,43 11,26 88,31 27,50 
3. 830,00 390,80 7,47 1,13 6,34 92,53 33,00 
4. 853,00 321,00 9,38 0,18 9,19 90,62 22,60 
5. 780,00 387,46 8,20 1,69 6,51 91,80 30,00 
6. 865,00 264,11 6,00 0,08 5,92 94,00 22,00 
7. 860,00 358,10 15,66 1,43 14,42 84,34 31,50 
8. 831,00 272,96 15,51 0,70 14,81 84,49 29,50 
9. 881,00 276,54 8,49 0,00 8,49 91,51 24,00 
10. 862,00 350,84 11,56 1,37 10,19 88,44 30,50 
11. 800,00 342,98 8,58 0,67 7,91 91,42 27,50 
12. 874,00 260,10 7,73 0,81 6,92 92,27 26,00 
13. 870,00 296,32 10,70 0,70 10,00 89,30 29,00 
x  846,77 342,47 9,99 0,73 9,26 90,01 27,97 
s 32,10 45,85 2,96 0,55 2,83 2,96 3,45 

Vk, % 3,79 14,13 29,59 75,15 30,61 3,28 12,33 
ČZ – čisté zrno, OH – objemová hmotnosť, N – nečistoty, P – prímesy, PZ – poškodené zrno, Vk 
– variačný koeficient, HTZ – hmotnosť tisíc. zŕn, Vl - vlhkosť 
 

 
Čistiaci efekt (účinnosť čistenia) na sledovanú operáciu predčistenia bol 

dobrý až veľmi dobrý, t.j. v priemere 47,5 %. Objemová hmotnosť zŕn kolísala 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222288

https://doi.org/10.15414/2020.9788055222288


62 

 

podľa vlhkosti od 750 po 915 kg.m-3. Poškodenie zŕn po predčistení mierne kleslo 
odseparovaním úlomkov a poštiepaných zŕn. Z hľadiska vyššieho podielu 
zlomkov zŕn vyplýva, že upravovaný materiál prichádzajúci na pozberovú linku 
nevyhovuje požiadavkám normy a bezpečnosti potravín, preto je potrebné daný 
materiál čistiť. Je to kritický bod z hľadiska kvality produkcie danej komodity. 
V tabuľkách 13 a 14 sú predstavené sumárne výsledky sledovaných veličín 
vonkajšej kvality zŕn kukurice pred a po procese sušenia. 
 

 
Tabuľka 12 Zhodnotenie vonkajšej kvality zŕn kukurice po predčistení (rok 2013) 

VÝSTUPNÁ SUROVINA 

Č. 
OH, 

g.l-1 

HTZ, 

g 

N, 

% 

P, 

% 

PZ, 

% 

ČZ 

% 

Vl., 

% 

Čistiaci 

efekt, % 

Rozdiel 

% 

1. 859,00 368,12 3,86 0,27 3,59 96,14 31,50 52,99 2,92 
2. 915,00 275,12 4,70 0,01 4,70 95,30 28,00 45,19 3,21 
3. 800,00 335,00 9,61 1,11 8,51 90,39 32,50 38,61 5,72 
4. 845,00 387,10 5,66 0,25 5,42 94,34 32,00 36,19 3,21 
5. 815,00 289,00 3,25 0,29 2,96 96,75 21,80 45,77 2,96 
6. 847,00 371,12 6,96 0,38 6,58 93,04 31,50 34,89 3,41 
7. 800,00 345,34 4,45 0,28 4,17 95,55 32,00 61,52 6,02 
8. 904,00 312,38 5,70 1,24 4,47 94,30 23,40 32,83 4,02 
9. 899,00 256,08 4,21 0,07 4,14 95,79 33,00 43,61 2,20 

10. 780,00 248,04 4,04 0,04 4,00 95,96 25,00 47,80 2,92 
11. 860,00 390,74 5,01 0,79 4,22 94,99 31,50 67,69 10,59 
12. 861,00 257,84 4,54 0,04 4,50 95,46 22,50 51,63 4,69 
13. 880,00 209,56 4,82 0,06 4,77 95,18 28,50 58,74 6,49 

x  851,15 311,19 5,14 0,37 4,77 94,86 28,71 47,50 4,49 
s 42,71 59,62 1,64 0,41 1,42 1,64 4,15 10,73 2,28 

Vk,% 5,02 19,16 31,95 89,66 29,76 1,73 14,45 22,60 50,72 
ČZ – čisté zrno, OH – objemová hmotnosť, N – nečistoty, P – prímesi, PZ – poškodené zrno, Vk 
– variačný koeficient, HTZ – hmotnosť tisíc. zŕn, Vl - vlhkosť 
 
 

Pri procese sušenia sme zistili, že stúpa makropoškodenie. Priemerná 
hodnota poškodenia pred sušením bola 5,57 % a po sušení 13,88 %. Tvorba 
zlomkov a poškodených zŕn bola spôsobená technickou konštrukciou sušiarne 
(miešacie závitovky, vyprázdňovacia závitovka). Je žiaduce uviesť, že teplota 
sušiaceho média sa pohybovala od 52 °C do 65 °C. Zvýšené hodnoty poškodenia 
poukazujú na fakt, že najkritickejším článkom pozberovej úpravy je proces 
sušenia. 
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Tabuľka 13 Zhodnotenie vonkajšej kvality zŕn kukurice pred sušením (rok 2013) 

VSTUPNÁ SUROVINA 

Č. 
OH, 

g.l-1 

HTZ, 

g 

N, 

% 

P, 

% 

PZ, 

% 

ČZ, 

% 

Vl, 

% 

1. 905,00 366,88 7,07 0,36 6,70 92,93 24,80 
2. 885,00 256,08 4,21 0,07 4,14 95,79 33,00 
3. 846,00 345,34 4,45 0,28 4,17 95,55 32,00 
4. 906,00 275,12 4,70 0,01 4,70 95,30 28,00 
5. 882,00 248,04 4,04 0,04 4,00 95,96 25,00 
6. 850,00 290,92 6,18 1,11 5,08 93,82 20,60 
7. 903,00 368,12 3,86 0,27 3,59 96,14 31,50 
8. 870,00 289,00 3,25 0,29 2,96 96,75 21,80 
9. 879,00 257,84 4,54 0,04 4,50 95,46 22,50 

10. 891,00 268,63 4,12 0,04 4,08 95,88 21,50 
11. 857,00 371,12 6,96 0,38 6,58 93,04 31,50 
12. 895,00 335,20 7,32 0,24 7,08 92,68 26,00 
13. 750,00 369,58 12,34 0,22 12,12 87,66 30,50 
14. 899,00 254,08 9,08 0,03 9,05 90,92 22,00 
15. 907,00 368,12 3,86 0,27 3,59 96,14 31,50 
16. 905,00 256,34 5,70 0,06 5,64 94,30 24,00 
17. 850,00 348,60 9,89 1,85 8,04 90,11 29,50 
18. 844,00 390,74 5,01 0,79 4,22 94,99 31,50 
x  873,56 314,43 5,92 0,35 5,57 94,08 27,07 
s 38,31 52,03 2,46 0,47 2,34 2,46 4,36 

Vk, % 4,39 16,55 41,61 75,17 42,03 2,62 16,12 
ČZ – čisté zrno, OH – objemová hmotnosť, N – nečistoty, P – prímesi, PZ – poškodené zrno, Vk 
– variačný koeficient, HTZ – hmotnosť tisíc. zŕn, Vl - vlhkosť 
 

4.2.4 Zhodnotenie vplyvu procesu sušenia na vnútornú kvalitu zŕn kukurice 

Rozbor nutričnej hodnoty zŕn kukurice a ich klíčivosť sme zabezpečili 
v špecializovanom certifikovanom laboratóriu AMYLUM Slovakia s.r.o., 
v Bolerázi. 

Klíčivosť je hlavný indikátor kvality a životaschopnosti zŕn po sušení. 
Rozbor vnútornej kvality zŕn kukurice z úrody je uvedený v tabuľke 15 a 16. 

Priemerná klíčivosť v roku 2013 bola 92,3 % a v roku 2014 bola 93,3 %. 
Obsah škrobu bol v priemere 73,4 % v roku 2013 a 74,6 % v roku 2014. 

Proces sušenia na modelovej linke nemá nežiaduci vplyv na vnútornú 
kvalitu upravovaného materiálu. Klíčivosť a obsah škrobu spĺňa požadované 
hodnoty normy potravinárskej kukurice kvality triedy A. Ako z uvedeného 
vyplýva, vnútorná kvalita vysušenej kukurice bola výborná a poľnohospodársky 
podnik ju speňažil v prvej akostnej triede.  

V tabuľke 17 a 18 môžeme vidieť štatistické údaje k vnútornej kvalite zŕn 
kukurice za sledované roky. 
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Tabuľka 14 Zhodnotenie vonkajšej kvality zŕn kukurice po sušení (rok 2013) 

VÝSTUPNÁ SUROVINA 

Č. 
OH, 

g.l-1 

HTZ, 

g 

N, 

% 

P, 

% 

PZ, 

% 

ČZ, 

% 

Vl, 

% 

Rozdiel, 

% 

1. 878,00 310,00 8,10 0,05 8,05 91,90 11,40 2,40 
2. 899,00 278,42 7,57 0,06 7,51 92,43 10,80 3,03 
3. 800,00 303,56 15,38 1,50 13,88 84,62 10,50 10,37 
4. 915,00 302,88 19,53 3,46 16,07 80,47 11,30 7,19 
5. 780,00 246,20 15,28 0,16 15,12 84,72 10,70 11,07 
6. 830,00 270,82 16,27 0,82 15,45 83,73 10,10 12,42 
7. 859,00 254,00 14,05 0,05 14,00 85,95 11,40 9,34 
8. 815,00 264,32 18,60 0,00 18,60 81,40 10,10 14,48 
9. 861,00 240,40 18,49 0,34 18,12 81,51 10,80 14,63 

10. 898,00 271,90 12,28 0,10 12,18 87,72 10,40 3,20 
11. 847,00 303,26 15,98 2,20 13,78 84,02 11,10 8,91 
12. 849,00 300,10 12,11 0,06 12,05 87,89 10,20 5,93 
13. 826,00 250,12 13,05 0,12 12,93 86,95 10,50 9,02 
14. 900,00 320,28 10,76 0,92 9,84 89,24 11,20 3,80 
15. 859,00 296,36 14,27 0,39 13,87 85,73 11,60 4,37 
16. 892,00 272,71 14,49 0,15 14,34 85,51 10,20 11,24 
17. 800,00 249,50 13,70 0,37 13,33 86,30 10,50 6,38 
18. 860,00 277,74 27,65 7,01 20,64 72,35 11,40 23,20 

x  853,78 278,48 14,86 0,99 13,88 85,14 10,79 8,94 
s 39,27 24,78 4,55 1,76 3,37 4,55 0,51 5,24 

Vk,% 4,60 8,90 30,61 56,06 24,31 5,34 4,69 58,62 
 
Tabuľka 15 Vnútorná kvalita zŕn kukurice (rok 2013) 

Č. Kultivar 
Vl,  

% 

Škrob, 

% 

Klíčivosť, 

% 

Sediment, 

% 

Tuky,  

% 

Proteíny,  

% 

1. 

P0
21

6 

14,6 75,2 98 65 3,0 7,7 
2. 14,4 74,3 90 70 3,4 9,2 
3. 12,9 75,3 92 69 3,6 7,9 
4. 12,9 72,4 90 68 3,2 9,7 
5. 13,2 73,2 100 72 3,2 8,4 
6. 13,3 73,6 86 62 3,3 10,9 
7. 13,5 74,2 90 68 3,2 9,7 
8. 13,7 73,0 88 70 3,3 10,0 
9. 13,5 72,0 92 64 3,6 8,0 
10. 14,1 73,0 90 68 3,2 8,4 
11. 13,9 72,4 90 68 3,0 7,9 
12. 14,3 73,0 92 66 3,0 8,4 
13. 14,5 72,8 94 70 3,2 9,0 
14. 14,4 75,3 92 68 3,0 9,6 
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Pokračovanie tabuľky 15 

15.  14,2 73,6 88 66 3,2 8,8 
16. 14,2 72,8 94 68 3,2 8,6 
17. 14,4 73,0 96 70 3,0 10,0 
18. 14,2 73,4 96 68 3,2 9,6 
19. 14,0 73,0 96 66 3,6 8,8 

x   13,9 73,4 92,3 67,6 3,2 8,9 

 

Tabuľka 16 Vnútorná kvalita zŕn kukurice (rok 2014) 

Č. Kultivar Vl, % 
Škrob, 

% 

Klíčivosť, 

% 

Sediment, 

% 

Tuky,     

% 
Proteíny, % 

1. 

P0
21

6 

14,0 77,1 88 68 3,2 8,8 
2. 13,6 75,8 90 62 3,0 10,4 
3. 13,6 72,7 100 72 3,2 9,4 
4. 13,9 73,3 92 70 3,4 9,0 
5. 14,2 75,6 88 72 3,6 8,9 
6. 14,1 75,7 86 66 3,6 9,2 
7. 14,0 75,2 96 64 3,4 9,1 
8. 13,9 73,4 94 66 3,0 9,2 
9. 13,7 74,8 96 68 3,4 9,8 
10. 13,1 73,2 92 64 3,0 8,3 
11. 12,8 73,4 90 72 3,2 9,7 
12. 13,8 76,0 96 70 3,2 8,2 
13. 14,0 74,9 98 62 3,6 8,0 
14. 13,3 75,2 90 66 3,2 8,6 
15. 13,4 73,8 94 64 3,0 10,2 
16. 12,5 72,9 100 64 3,0 9,3 
17. 12,6 75,0 88 72 3,2 10,2 
18. 14,0 74,4 96 66 3,4 9,8 
19. 13,2 74,6 98 68 3,6 8,9 
20. 12,9 75,9 94 62 3,4 9,6 

x   13,5 74,6 93,3 66,9 3,3 9,2 

 
 

Pri porovnaní sledovaných parametrov vnútornej kvality zrna (vlhkosť, 
obsah škrobu, klíčivosť, sediment, obsah tukov a proteínov) medzi rokmi 2013 
a 2014 boli zaznamenané rozdiely. Po teste normality rozdelenia údajov 
porovnávaných hodnôt a následne zvolenom dvojvýberovom f-teste 
s nerovnakým rozptylom môžeme konštatovať, že nebol zistený štatisticky 
významný rozdiel na hladine α (alfa) = 0,05 pre žiaden z ukazovateľov medzi 
porovnávanými rokmi 2013 a 2014. 
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Tabuľka 17 Štatistické údaje k vnútornej kvalite zŕn kukurice za rok 2013 

Parameter 
Vlhkosť, 

% 

Škrob,  

% 

Klíčivosť, 

% 

Sediment, 

% 

Tuky,   

% 

Proteíny,  

% 

Priemerná 
hodnota 13,91 73,45 92,32 67,68 3,23 8,98 

Smerodajná 
odchýlka 0,54 0,99 3,67 2,40 0,20 0,87 

Rozptyl 0,29 0,97 13,45 5,78 0,04 0,77 

Špicatosť - 0,82 - 0,18 - 0,34 0,53 - 0,16 - 0,48 

Šikmosť - 0,66 0,83 0,41 - 0,60 0,72 0,40 

Minimum 12,90 72,00 86,00 62,00 3,00 7,70 

Maximum 14,60 75,30 100,00 72,00 3,60 10,90 

Počet 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

 
Tabuľka 18 Štatistické údaje k vnútornej kvalite zŕn kukurice za rok 2014 

Parameter 
Vlhkosť, 

% 

Škrob,  

% 

Klíčivosť, 

% 

Sediment, 

% 

Tuky,   

% 

Proteíny,  

% 

Priemerná 
hodnota 13,53 74,65 93,30 66,90 3,28 9,23 

Smerodajná 
odchýlka 0,53 1,22 4,22 3,52 0,22 0,67 

Rozptyl 0,28 1,49 17,80 12,41 0,05 0,45 

Špicatosť - 0,80 - 0,83 - 1,08 - 1,24 - 1,22 - 0,61 

Šikmosť - 0,66 0,02 - 0,05 0,19 0,15 - 0,04 

Minimum 12,50 72,70 86,00 62,00 3,00 8,00 

Maximum 14,20 77,10 100,00 72,00 3,60 10,40 

Počet 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 
 
4.3 Vplyv dopravnej a manipulačnej techniky na kvalitu zŕn kukurice 

V procese pozberovej úpravy z hľadiska zachovania biologickej hodnoty 
a kvality výsledného produktu je dôležité poznať ako je zrno v jednotlivých 
procesoch namáhané a čo sa s ním deje. Rôzne sily, ktorými je zrno namáhané, 
spôsobujú rozpad zrna na polovičky, alebo ich čiastočné poškodenie. V tab. 19, 
20 a 21 môžeme vidieť výsledky z experimentálnych meraní poškodenia zŕn 
kukurice pri pozberovej úprave. Tabuľka udáva percentuálne zastúpenie 
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poškodených zŕn, polovičiek zŕn kukurice, úlomkov a nečistôt. Experimentálne 
merania sa uskutočnili v laboratóriu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v novembri 2013, v októbri roku 2014 a 2015. Jednotlivé vzorky boli odoberané 
z pozberovej linky poľnohospodárskeho podniku Agro Divízia s. r. o. v Seliciach. 
 

4.3.1 Voľba odberných miest 

Násypka – je prvým článkom linky. Tu je dôležité sledovať najmä 
poškodenie zrna, množstvo prímesí nachádzajúcich sa v spracovávanom 
materiále, vlhkosť zŕn, objemovú hmotnosť a hmotnosť 1 000 zŕn. 
 Po čističke – pôsobením separačných zariadení sa zrná taktiež 
poškodzujú. Materiál je tu zbavovaný jednotlivých prímesí, čo umožňujú hlavné 
a pomocné sitá čističky. Sledovaný bol prepad zŕn jednotlivými sitami s rôznym 
priemerom. Pri rozboroch vzoriek boli použité laboratórne sitá. 
 Po sušičke – tu dochádza k čiastočnému poškodzovaniu zŕn kukurice 
najmä rozvrstvovacou závitovkou. Značná časť zŕn je poškodzovaná aj 
pôsobením sušiaceho média (ohrievaného vzduchu). 
 Zo skladovacích priestorov – pôsobením dopravných zariadení 
dopravujúcich materiál do skladov sa zrná poškodzujú. 
 Jemný odpad – cieľom bolo zmerať množstvo zŕn a úlomkov zŕn 
kukurice po prepade laboratórnymi sitami. Pri meraniach sme používali sitá 
s pozdĺžnymi otvormi šírky 2 mm. 
 Hrubý odpad – meranie množstva úlomkov a zŕn kukurice. Meranie 
spočívalo v preosievaní hrubého odpadu (zmes úlomkov a zŕn kukurice, semien 
burín a iných zložiek) cez laboratórne sitá s pozdĺžnymi otvormi šírky 2 mm. 
Sledované bolo množstvo zrnového materiálu kukurice vo vzorke a následne sme 
vyjadrili jeho percentuálne zastúpenie z celkového množstva spracovávaného 
materiálu. 
 

 
Obrázok 28 Odberné miesto č. 1 – Príjmový zásobník (Hubinská, 2014) 
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Obrázok 29 Odberné miesto č. 2 – Po čistení (Hubinská, 2014) 

 
Obrázok 30 Odberné miesto č. 3 – Po sušení (Hubinská, 2014) 

 
Obrázok 31 Odberné miesto č. 4 – Naskladňovanie oceľového sila (Hubinská, 2014) 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222288

https://doi.org/10.15414/2020.9788055222288


69 

 

 
Obrázok 32 Odberné miesto č. 5 – Naskladňovanie podlahového skladu (Hubinská, 2014) 

 

4.3.2 Postup práce pri meraní poškodenia zrna 

Pri zisťovaní vonkajšieho poškodenia zŕn kukurice sme využívali platné 
normy STN.  Postup práce je nasledovný: 

➢ odber vzorky z jednotlivých odberných miest (obr. 28, 29, 30, 31 a 32), 
➢ meranie vlhkosti jednotlivých vzoriek, 
➢ umiestnenie vzorky na misu a rozdelenie vzorky na štyri približne 

rovnaké časti (obr. 33), 
➢ odber 200 g z každej časti danej vzorky, 
➢ separácia vzorky na vibračnom  prístroji, 
➢ váženie jednotlivých odseparovaných druhov častíc zŕn kukurice (obr. 

34), 
➢ ručná separácia vzorky. 

 

 
Obrázok 33 Vzorka zŕn kukurice z daného odberného miesta (Hubinská, 2014) 
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Obrázok 34 Váženie vzorky na digitálnej váhe Ohaus (Hubinská, 2014) 

 

4.3.3 Charakteristika meracích prístrojov a zariadení použitých pri meraní 

vonkajšej kvality zŕn kukurice 

Odobraté vzorky sme skúmali prostredníctvom rôznych meracích 
prístrojov a zariadení v laboratóriu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. 
 
Prístroj na určovanie a vyhodnocovanie rozmerových charakteristík 

Pri zisťovaní rozmerových charakteristík zŕn kukurice bolo použité 
meracie zariadenie na určovanie a vyhodnocovanie rozmerov vyvinuté na 
Katedre strojov a výrobných systémov SPU v Nitre (obr. 35). 

Merané zrno je umiestnené medzi pevnú a pohyblivú prizmu a jemným 
posunutím zovreté v požadovanej polohe. Tento rozmer je registrovaný 
indukčným snímačom. Zistená analógová veličina je v prevodníku prevedená na 
číslicovú formu a spracovaná počítačom. 

Taktiež na meranie rozmerových charakteristík sme použili mikrometer 
Somet s presnosťou prístroja 0,01 mm podľa STN 251420. 
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Obrázok 35 Schéma prístroja na určovanie a vyhodnocovanie rozmerových 

charakteristík: 1 – meraný objekt, 2 – prizma, 3 – indukčný snímač polohy, 4 – prevodník 
ADC, 5 – počítač (Rataj, 1992) 

 
Prístroj na meranie objemovej hmotnosti zŕn 

Na meranie objemovej hmotnosti zŕn sme používali Obilný merač OS-1 
(obr. 36). Činnosť prístroja je veľmi jednoduchá. Najskôr odmeriame hmotnosť 
odmernej nádoby na digitálnej váhe. Po otvorení regulačnej klapky v násypke sa 
obilie sype do plniča. Po naplnení plniča vysunieme rovnomerným, dosť rýchlym 
pohybom nôž zo štrbiny, bežec spadne na dno odmernej nádoby a tá sa naplní 
obilím. Nôž sa opäť zasunie jedným pohybom do štrbiny, čím sa oddelí 
prebytočné obilie. Manipulácia prebehne bez otrasov na pevnom stole. Po 
naplnení odmernej nádoby obilím sa násypka a plnič zložia, odstráni sa 
prebytočné obilie a nôž sa vysunie. Odmerná nádoba s obilím sa odváži a zistíme 
objemovú hmotnosť obilia. Váženie sa musí robiť na suchom mieste bez 
prievanu. Vzorka obilia musí mať teplotu prostredia, v ktorom sa meranie robí, 
a povrch usušený vzduchom. Zásoba čistého obilia, určeného k meraniu (asi 5 
kg), musí byť uskladnená v miestnosti, kde sa uskutočňuje meranie, a pred 
meraním dobre premiešaná. 

 
Prístroj na meranie kritickej rýchlosti vznášania zŕn vo vzduchom prúde 

Kritickú rýchlosť vznášania zŕn sme stanovili vo zvislom vzduchovom 
kanály. Prístroj bol zhotovený na Katedre strojov a výrobných systémov SPU 
v Nitre s úpravou vzduchovej triedičky K-293 (obr. 37, 38, 39). 
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Obrázok 36 Obilný merač OS-1 (Hubinská, 2014) 

 
Obrázok 37 Vzduchová triedička K-293 (Hubinská, 2014) 
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Obrázok 38 Model vzduchovej triedičky K-293: 1 – nastaviteľné hradítko dávkovania,  
2 – vertikálny kanál, 3 – zásobník ťažšej frakcie, 4 – zásobník ľahšej frakcie, 5 – ovládací 

panel, 6 – odmerné valce vzduchu, 7 – regulačné skrutky, 8 – odsávací ventilátor (Angelovič, 
2004) 

 
Pre merania na danom prístroji potrebujeme odobrať vzorku v počte 100 

zŕn zo sledovanej plodiny pre stanovenie kritickej rýchlosti. 
 

 
Obrázok 39 Úprava vzduchovej triedičky na merania kritickej rýchlosti vzduchu: 

 1 – nasávací otvor, 2 – vertikálny kanál, 3 – meracia nádoba, 4 – sitové dno, 5 – upevňovacie 
pružiny (Angelovič, 2004) 

 

Do prípravku (3) vložíme pripravenú vzorku a upevníme ho na upravený 
vertikálny kanál t.j. na sklenenú rúru (2). Regulačnými skrutkami (7) postupne 
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zvyšujeme množstvo prúdu vzduchu. Do tabuľky zapisujeme hodnoty množstva 
prúdiaceho vzduchu, pri ktorom sú odsávané jednotlivé zrná do zásobníka (4). 
Kalibrácia stupnice odmerných valcov je pre množstvo vzduchu (m3.h-1), preto 
je potrebné túto hodnotu prepočítať na hodnotu rýchlosti prúdenia vzduchu           
(m.s-1). Vypočítaná rýchlosť je hľadaná hodnota kritickej rýchlosti vznášania sa 
zŕn vo vzduchovom prúde. 
 

Laboratórne počítadlo zŕn Numirex 

Počítadlo zŕn (obr. 40) slúži na rýchle počítanie drobných semien rôznych 
plodín (obilniny, olejniny, strukoviny), umožňuje počítanie vopred nastaveného 
počtu (napr. 50, 100, 500, 1000 kusov) ako aj počítanie vopred neznámeho 
množstva (napr. 100 g).  

Prístroj sme využili pri meraniach rozmerových a hmotnostných 
charakteristík a taktiež pri meraniach kritickej rýchlosti vznášania sa zŕn vo 
vzduchovom prúde. 
 

 
Obrázok 40 Počítadlo zŕn Numirex (Hubinská, 2014) 

 

Prístroj na meranie vlhkosti a sonda na meranie teploty Pfeuffer He 50 

Na meranie vlhkosti daných vzoriek sme použili vlhkomer Pfeuffer He 
50 (obr. 41). Súčasťou tohto prístroja sú špeciálne mlecie kotúče, ktorých úlohou 
je vzorku rozdrviť a zhomogenizovať. Vlhkosť materiálu je potom zmeraná na 
základe vodivosti a teploty rozdrvenej vzorky. Prístroj je použiteľný na meranie 
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rôznych druhov zŕn a semien ako je pšenica, jačmeň, triticale, raž, kukurica, 
slnečnica, repka a ovos. 

Na meranie teploty zŕn kukurice sme použili sondu Pfeuffer He 50 (obr. 
42). 
 

 
Obrázok 41 Prístroj na meranie vlhkosti Pfeuffer He 50 (Hubinská, 2014) 

 

 
Obrázok 42 Sonda na meranie teploty Pfeuffer He 50 (Hubinská, 2014) 
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Vibračná čistička zrnín na stanovenie  prepadov na sitách 

Sitová čistička je zobrazená na obr. 43. Prístroj sa skladá zo sústavy dvoch 
sít. Horné sito tvoria kruhové otvory o priemere 4,5 mm a dolné sito má 
obdĺžnikové otvory o rozmere 1 x 22 mm. Sitá sú uložené v konštrukcii, pod 
ktorou sa nachádza elektromotor, ktorý zabezpečuje chod celej sústavy sít. 
Elektromotor vytvára vibračný pohyb, a tým je zabezpečený prepad častíc 
menších ako je základný materiál, a to úlomkov a prachových nečistôt. Sito s 
kruhovými otvormi zachytáva zrná základného materiálu. Na povrchu sita 
s obĺžnikovými otvormi zostávajú úlomky zŕn a prepadávajú cez neho najmenšie 
prachové častice. Celý tento proces separovania materiálu trvá 30 sekúnd. 

Na povrchu horného sita zostali zrná základného materiálu, ktoré sme 
následne vysypali na podložku a ručne vyseparovali na tri časti. Prvú časť tvorili 
nepoškodené zrná, druhú časť poškodené zrná a tretiu časť polovičky zŕn. 
Vytriedené frakcie sme odvážili pomocou digitálnej váhy a výsledky zapísali do 
tabuľky. Úlomky zŕn, ktoré zostali na dolnom site sme vysypali do misky 
a odvážili. Následne sme odvážili prachové nečistoty z prepadu cez sito 
s obdĺžnikovými otvormi. 
 

 
Obrázok 43 Sitová čistička zrnín Pfeuffer Sortimat (Hubinská, 2014) 

 

4.3.4 Hodnotenie poškodenia zŕn kukurice pri pozberovej úprave 

Pre hodnotenie poškodenia zŕn kukurice sa aplikovali normy STN 
461011-34, ISO 950, ISO 6540. 

V tab. 19, 20 a 21 môžeme vidieť výsledky z experimentálnych meraní 
poškodenia zŕn kukurice pri pozberovej úprave. 
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Miesto:  AGRO Divízia Selice, s.r.o. 
Plodina: Kukurica – Konský zub 
Odroda: Pionier P0216 
Dopravníky: horizontálne, vertikálne 
Typ čističky: Petkus K-527 
Typ sušiarne: Chief CBS 14-6 
Hmotnosť vzorky: 3 x 200 g 
Dátum odberu vzoriek: 04. 11. 2013, 30. 10. 2014, 27. 10. 2015 
 
Tabuľka 19 Výsledky vonkajšieho poškodenia zŕn kukurice pri pozberovej úprave, 2013 
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 22,0 1,38 0,93 0,41 0,0 2,72 1,36 

2 21,8 1,11 1,06 0,28 0,0 2,45 1,23 

3 22,2 1,24 0,81 0,29 0,0 2,34 1,17 

x  22,0 1,24 0,93 0,33 0,0 2,50 1,25 
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21,7 1,45 0,63 0,74 0,1 2,92 1,46 

2 21,2 1,61 0,55 0,50 0,0 2,66 1,33 

3 21,5 1,35 0,68 0,59 0,1 2,72 1,36 

x  21,5 1,47 0,62 0,61 0,07 2,77 1,38 
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13,9 3,51 4,10 3,79 0,52 11,92 5,96 

2 13,6 3,84 3,32 3,97 0,41 11,54 5,77 

3 14,0 3,73 3,65 3,37 0,68 11,43 5,72 

x  13,8 3,69 3,69 3,71 0,54 11,63 5,82 
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 13,8 3,66 3,85 4,02 0,71 12,24 6,12 

2 13,7 3,94 3,49 3,99 0,58 12,00 6,00 

3 13,9 3,87 3,47 3,81 0,61 11,76 5,88 

x  13,8 3,82 3,60 3,94 0,63 12,00 6,00 
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13,8 3,92 3,81 3,82 0,37 11,92 5,96 

2 14,1 3,66 3,69 4,03 0,50 11,88 5,94 

3 13,8 3,85 4,14 3,98 0,46 12,43 6,22 

x  13,9 3,81 3,88 3,94 0,44 12,08 6,04 
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Tabuľka 20 Výsledky vonkajšieho poškodenia zŕn kukurice pri pozberovej úprave, 2014 
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 22,8 1,13 1,08 0,26 0,0 2,47 1,24 

2 22,5 1,31 0,94 0,19 0,0 2,44 1,22 

3 22,6 1,37 0,80 0,31 0,1 2,58 1,29 

x  22,6 1,27 0,94 0,25 0,03 2,50 1,25 
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22,7 1,62 0,44 0,85 0,0 2,91 1,46 

2 22,2 1,40 0,47 0,56 0,0 2,43 1,22 

3 22,5 1,12 0,59 0,70 0,1 2,51 1,26 

x  21,5 1,38 0,50 0,70 0,03 2,62 1,31 
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14,3 3,93 3,41 3,15 0,73 11,22 5,61 

2 14,8 3,33 3,08 3,40 0,46 10,27 5,14 

3 14,4 3,62 3,25 3,82 0,31 11,00 5,50 

x  14,5 3,63 3,24 3,46 0,50 10,83 5,42 
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 13,9 3,72 3,51 3,92 0,55 11,70 5,85 

2 13,9 3,65 3,29 3,78 0,42 11,14 5,57 

3 14,0 3,78 3,64 3,79 0,37 11,58 5,79 

x  13,9 3,72 3,48 3,83 0,45 11,48 5,74 
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13,8 3,41 4,20 3,92 0,48 12,01 6,01 

2 14,2 4,12 3,85 4,25 0,81 13,03 6,52 

3 14,0 3,55 3,91 3,77 0,57 11,80 5,90 

x  14,0 3,69 3,99 3,98 0,62 12,28 6,14 

 
Z nameraných hodnôt v každom sledovanom roku môžeme konštatovať, 

že v procese pozberovej úpravy sledovanej pozberovej linky od príjmu až po 
uskladnenie percento poškodenia kukurice stúpa s počtom pracovných operácií. 
Na príjme bolo v roku 2013 a 2014 poškodenie v priemere 1,25 % a v roku 2015 
sme namerali najmenšie poškodenie, a to 1,11 %. Poškodenie materiálu na príjme 
bolo spôsobené technikou zberu a manipulačnou technikou.  
Z odberného miesta po čistení pri doprave materiálu do sušiarne sme 
zaznamenali nárast priemerného poškodenia 1,38 % za rok 2013, 1,31 % za rok 
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2014 a v roku 2015 bola priemerná hodnota poškodenia 1,36 %. Po čistení 
kukurice sme zaznamenali pokles podielu poškodených zŕn len v roku 2014. 
 
Tabuľka 21 Výsledky vonkajšieho poškodenia zŕn kukurice pri pozberovej úprave, 2015 
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 21,6 1,04 0,88 0,32 0,0 2,24 1,12 

2 21,6 0,92 0,97 0,25 0,1 2,24 1,12 

3 21,9 1,03 0,91 0,26 0,0 2,20 1,10 

x  21,7 1,00 0,92 0,28 0,03 2,23 1,11 

2 

1 
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H
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ý,
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20,9 1,41 0,62 0,61 0,0 2,64 1,32 

2 21,2 1,89 0,38 0,74 0,0 3,01 1,51 

3 21,4 1,30 0,71 0,50 0,0 2,51 1,26 

x  21,2 1,53 0,57 0,62 0,0 2,72 1,36 
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14,5 3,22 3,65 2,89 0,87 10,63 5,32 

2 14,3 3,85 3,51 3,12 0,54 11,02 5,51 

3 14,6 3,47 3,09 3,56 0,48 10,60 5,30 

x  14,5 3,51 3,42 3,19 0,63 10,75 5,38 
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 14,6 3,81 3,34 3,69 0,43 11,27 5,64 

2 14,7 3,59 3,38 3,72 0,48 11,17 5,59 

3 14,7 3,53 3,46 3,66 0,41 11,06 5,53 

x  14,7 3,64 3,39 3,69 0,44 11,17 5,59 

5 

1 
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ad
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va

ni
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sk
la

du
 

Pá
so
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do
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14,7 3,84 3,82 3,76 0,39 11,81 5,91 

2 15,0 4,31 3,37 3,58 0,59 11,85 5,93 

3 14,9 3,25 4,09 3,82 0,55 11,71 5,86 

x  14,9 3,80 3,76 3,72 0,51 11,79 5,90 

 
Tento pokles bol spôsobený prácou čističky, kde boli poškodené zrná 

odseparované na sitách. 
Ďalej v tabuľkách môžeme vidieť, že po procese sušenia pôsobením 

závitovkového a pásového dopravníka stúplo priemerné poškodenie v každom 
sledovanom roku. Najväčší nárast poškodenia bol v roku 2013, a to 5,82 %. 
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Príčinou vyššieho podielu zlomkov zŕn a polovičiek bol pracovný režim 
mláťacieho ústrojenstva obilného kombajnu. Vlhké zrná pri výmlate popraskajú 
mikrotrhlinkami. Po sušení takého zrna sa prevažne rozpadnú na polovičky alebo 
úlomky. Zvýšenie poškodenia kukurice bolo taktiež zapríčinené vyprázdňovacou 
závitovkou, kde došlo k takému silovému pôsobeniu, že sa zrno kukurice 
poškodilo alebo rozpadlo na viac častí. Teplota sušiaceho média sa pohybovala 
od 52 °C do 65 °C. 
 

Tabuľka 22 Frakcie hrubého odpadu z čističky pri čistení zŕn kukurice 

Číslo 
Prímesi 

% 

Nečistoty 

% 

Poškodené zrná 

% 

Celé zrná 

% 

1 66,40 29,20 0,00 4,40 
2 65,00 30,50 0,00 4,50 
3 63,00 32,50 0,00 4,50 
4 76,00 20,00 0,00 4,00 
5 63,30 32,10 0,00 4,60 
6 70,00 24,00 0,00 6,00 
7 62,00 34,16 0,00 3,84 
x  66,53 28,92 0,00 4,54 
s 4,95 5,11 0,00 0,69 

Vk % 7,44 17,67 0,00 15,20 
 
Tabuľka 23 Frakcie jemného odpadu z čističky pri čistení zŕn kukurice 

Číslo 
Prímesi 

% 

Nečistoty 

% 

Poškodené zrná 

% 

Celé zrná 

% 

1 22,40 77,60 0,00 0,00 
2 21,40 78,60 0,00 0,00 
3 18,00 82,00 0,00 0,00 
4 23,00 77,00 0,00 0,00 
5 25,30 74,70 0,00 0,00 
6 22,40 77,60 0,00 0,00 
7 24,60 75,40 0,00 0,00 
x  22,44 77,56 0,00 0,00 
s 2,37 2,38 0,00 0,00 

Vk % 10,56 3,07 0,00 0,00 
 

Najväčšie poškodenie, hlavne v podiele úlomkov sme zaznamenali pri 
naskladňovaní podlahového skladu, a to v priemere 6,04 % v roku 2013, 6,14 % 
v roku 2014 a 5,90 % v roku 2015. Nárast poškodenia zŕn kukurice v 
podlahovom sklade v porovnaní s naskladňovaním obilného sila, kde boli 
hodnoty poškodenia 6,00 %, 5,74 % a 5,59 %, bol zapríčinený ďalším pôsobením 
dopravníkov pri naskladňovaní. 
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Analýza rozboru vzoriek hrubého a jemného odpadu je spracovaná v tab. 
22 a 23. 

Meranie spočívalo v preosievaní hrubého a jemného odpadu (zmes 
úlomkov a zŕn kukurice, semien burín a iných zložiek) cez laboratórne sitá s 
pozdĺžnymi otvormi šírky 2 mm. Sledované bolo množstvo zrnového materiálu 
kukurice vo vzorke a následne sme vyjadrili jeho percentuálne zastúpenie 
z celkového množstva spracovávaného materiálu. 
 

4.4 Vplyv podmienok skladovania na kvalitu zŕn kukurice 

Počas experimentálnych meraní sme sa zaoberali sledovaním teploty a 
vlhkosti zŕn kukurice uskladnenej v oceľovom sile a v podlahovom sklade. 
Taktiež nás zaujímala teplota a vlhkosť okolitého prostredia v blízkosti skladov. 
Sledovanie prebiehalo od naskladnenia skladov až po ich vyskladnenie v 
jednotlivých sledovaných rokoch. 
 

4.4.1 Sledovanie teploty a vlhkosti v oceľovom sile a v jeho okolí 

Výsledky jednotlivých meraní teplôt a vlhkosti v oceľovom sile a v jeho okolí sú 
zobrazené v tab. 24.  
 
Tabuľka 24 Priebeh  teploty a vlhkosti v okolí a vo vnútri oceľového sila 

Dátum 

Teplota a vlhkosť zŕn kukurice 

v oceľovom sile 

* Teplota a vlhkosť vzduchu 

v okolí oceľového sila 

TZ (°C) WZ (%) TV (°C) WV (%) 
02. 12. 2012 17,0 13,4 2,7 91 
07. 01. 2013 10,0 13,2 1,8 63 
23. 02. 2013 8,8 13,0 2,6 94 
06. 04. 2013 9,0 13,1 8,5 55 
28. 05. 2013 9,6 13,2 21,0 44 
26. 11. 2013 13,8 14,4 4,3 60 
21. 01. 2014 12,0 13,7 7,0 79 
27. 04. 2014 12,8 13,0 21,7 47 
05. 05. 2014 10,4 13,0 16,7 36 
24. 06. 2014 10,8 13,3 23,8 37 
08. 10. 2014 18,4 13,6 18,9 65 
16. 11. 2014 18,2 13,8 9,0 89 
14. 01. 2015 17,4 13,2 7,0 69 
07. 03. 2015 18,4 13,3 11,3 36 
06. 05. 2015 19,0 13,4 25,8 55 
15. 06. 2015 19,2 13,5 25,3 59 

* Zdroj: SHMÚ, 2016 (čas merania o 14:00 hod.) 
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Namerané hodnoty parametrov teploty a vlhkosti za rok 2012/2013 sú 
graficky vyjadrené na obr. 44 a 45. Z nameraných hodnôt vyplýva, že teplota 
kukurice v sledovanom období dosiahla priemernú hodnotu 10,8 °C, pri 
minimálnej hodnote 8,8 °C a maximálnej hodnote 17 °C. Vlhkosť zrna bola v 
priemere 13,2 %, pri minimálnej hodnote 13,0 % a maximálnej hodnote 13,4 %. 
V dátume 07. 01. 2013 bolo vykonané chladenie zrna v sile, ktoré znížilo teplotu 
zrna zo 17 °C na 10 °C. V celom sledovanom období bola tiež meraná teplota 
a vlhkosť vonkajšieho prostredia v okolí oceľového sila. Z uvedených výsledkov 
je zrejmé, že so stúpajúcou teplotou v okolí oceľového sila, stúpla aj teplota zrna 
v sile. Namerané hodnoty vlhkosti v okolí sila nepreukázali vplyv na vlhkosť 
zrna v sile. 
 

 
Obrázok 44 Priebeh teploty a vlhkosti zŕn kukurice v oceľovom sile v závislosti od doby 

skladovania (rok 2012/2013) 

 

Namerané hodnoty parametrov teploty a vlhkosti za rok 2013/2014 sú 
graficky vyjadrené na obr. 46  a 47.  V sledovanom období priemerná vlhkosť 
zrna dosiahla hodnotu 13,5 % a teplota zrna hodnotu 12 °C. Priemerná teplota v 
okolí oceľového sila bola 14,7 °C a vlhkosť 52 %. V dátume 21. 01. 2014 bolo 
vykonané chladenie zrna, ktoré zapríčinilo zníženie teploty zrna z 13,8 °C na 12 
°C. Z uvedených hodnôt možno konštatovať, že vonkajšia teplota mala vplyv na 
teplotu zŕn uskladnených v oceľovom sile. 

 
Namerané hodnoty parametrov teploty a vlhkosti za rok 2014/2015 sú 

graficky vyjadrené na obr. 48 a 49. Z grafického zobrazenia nameraných hodnôt 
vyplýva, že priemerná hodnota vlhkosti zrna bola 13,5 %, pri minimálnej hodnote 
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13,2 % a maximálnej hodnote 13,8 %. Priemerná hodnota teploty zrna bola 18,4 
°C, pri minimálnej hodnote 17,4 °C a maximálnej hodnote 19,2 °C. Chladenie 
zrna bolo vykonané 16. 11. 2014, a tým sa znížila teplota zrna o 0,8 °C. 
Z uvedených výsledkov je zrejmé, že teplota vonkajšieho prostredia má vplyv na 
teplotu zrna v sile. Čím vyššia je teplota v okolí sila, tým sa zvyšuje aj teplota 
zrna v sile. Vlhkosť prostredia nemala preukazný vplyv na vlhkosť zrna v sile. 
 

 
Obrázok 45 Priebeh teploty a vlhkosti prostredia v okolí oceľového sila za určité obdobie 

(rok 2012/2013) 

 

 
Obrázok 46 Priebeh teploty a vlhkosti zŕn kukurice v oceľovom sile v závislosti od doby 

skladovania (rok 2013/2014) 
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Obrázok 47 Priebeh teploty a vlhkosti prostredia v okolí oceľového sila za určité obdobie 

(rok 2013/2014) 

 

 
Obrázok 48 Priebeh teploty a vlhkosti zŕn kukurice v oceľovom sile v závislosti od doby 

skladovania (rok 2014/2015) 

 

Celkovo môžeme konštatovať, že teplota okolitého prostredia má vplyv 
na teplotu skladovaných zrnín. Vplyv vlhkosti okolitého prostredia na vlhkosť 
zrna v oceľovom sile nebol preukázaný. 
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Obrázok 49 Priebeh teploty a vlhkosti prostredia v okolí oceľového sila za určité obdobie 

(rok 2014/2015) 

 

4.4.2 Sledovanie teploty a vlhkosti v podlahovom sklade a v jeho okolí 

Výsledky jednotlivých meraní teplôt a vlhkosti v podlahovom sklade a v jeho 
okolí sú uvedené v tab. 25.  
 
 
Tabuľka 25 Priebeh teploty a vlhkosti v okolí a vo vnútri podlahového skladu 

Dátum 
Teplota a vlhkosť zŕn kukurice 

v podlahovom sklade 

* Teplota a vlhkosť vzduchu 

v okolí podlahového skladu 

TZ WZ TV WV 

02. 12. 2012 23,0 14,1 2,7 91 
07. 01. 2013 13,4 13,9 1,8 63 
23. 02. 2013 11,2 13,7 2,6 94 
06. 04. 2013 11,6 13,7 8,5 55 
26. 04. 2013 12,6 13,8 29,1 23 
29. 10. 2013 29,0 14,0 18,5 45 
26. 11. 2013 22,0 13,6 4,3 60 
11. 01. 2014 16,0 13,2 8,8 66 
18. 10. 2014 18,0 13,8 19,2 61 
16. 11. 2014 17,8 13,9 9,0 89 
18. 12. 2014 17,6 13,7 9,5 86 
14. 01. 2015 17,4 13,5 7,0 69 
07. 03. 2015 17,4 13,3 11,3 36 
06. 04. 2015 17,0 13,0 8,3 43 

* Zdroj: SHMÚ, 2016 (čas merania o 14:00 hod.) 
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Namerané hodnoty parametrov teploty a vlhkosti za rok 2012/2013 sú 
graficky vyjadrené na obr. 50 a 51. Z nameraných hodnôt je zrejmé, že teplota 
kukurice v sledovanom období dosiahla priemernú hodnotu 14,4 °C, pri 
minimálnej hodnote 11,2 °C a maximálnej hodnote 23,0 °C. Vlhkosť zrna bola v 
priemere 13,8 %, pri minimálnej hodnote 13,7 % a maximálnej hodnote 14,1 %. 
Chladenie zrna bolo vykonané v dátumoch 02. 12. 2012 a 07. 01. 2013, čím sa 
znížila teplota z 23,0 °C na 11,2 °C. V sledovanom období bola tiež meraná 
teplota a vlhkosť vonkajšieho prostredia v okolí oceľového sila. Z uvedených 
výsledkov vyplýva, že tak ako stúpala teplota v okolí podlahového skladu, taktiež 
stúpala aj teplota zrna v podlahovom sklade. Namerané hodnoty vlhkosti v okolí 
skladu nepreukázali vplyv na vlhkosť zrna v sklade. 
 

 
Obrázok 50 Priebeh teploty a vlhkosti zŕn kukurice v podlahovom sklade v závislosti od 

doby skladovania (rok 2012/2013) 

 
Namerané hodnoty parametrov teploty a vlhkosti za rok 2013/2014 sú 

graficky vyjadrené na obr. 52  a 53. V sledovanom období priemerná vlhkosť 
zrna dosiahla hodnotu 13,6 % a teplota zrna bola v priemere 20,7 °C. V dátume 
26. 11. 2013 bolo vykonané chladenie zrna, ktoré znížilo jeho teplotu o 1,2 °C. 
Priemerná teplota v okolí podlahového skladu bola 10,5 °C a vlhkosť 57 %. 
Z uvedených hodnôt možno konštatovať, že vonkajšia teplota mala vplyv na 
teplotu zŕn uskladnených v podlahovom sklade. 
Z grafického zobrazenia nameraných hodnôt vyplýva, že priemerná hodnota 
vlhkosti zrna bola 13,5 %. Priemerná hodnota teploty zrna bola 17,5 °C. 
Chladenie zrna bolo vykonané 16. 11. 2014, čím sa znížila teplota zrna o 0,2 °C. 
Z uvedených výsledkov je zrejmé, že teplota vonkajšieho prostredia má vplyv na 

2.12.2012 7.1.2013 23.2.2013 6.4.2013 26.4.2013

Wz 14,1 13,9 13,7 13,7 13,8

Tz 23,0 13,4 11,2 11,6 12,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

14,0

14,1

14,2

Tz
, o

C

W
z,

 %

PS Tz a Wz - 2012/2013

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222288

https://doi.org/10.15414/2020.9788055222288


87 

 

teplotu zrna v sklade. Čím nižšia je teplota v okolí skladu, tým sa znižuje aj 
teplota zrna v sklade. Vlhkosť prostredia nemala preukazný vplyv na vlhkosť 
zrna v sklade. 

Namerané hodnoty parametrov teploty a vlhkosti za rok 2014/2015 sú 
graficky vyjadrené na obr. 54 a 55.  

V oceľovom sile bola teplota a vlhkosť zŕn kukurice meraná 
prostredníctvom snímačov, ktoré sa nachádzajú v útrobách sila. V podlahovom 
sklade bola teplota zŕn kukurice meraná pomocou prenosného tyčového 
teplomera DT-320 (dl. 1 500 mm) a vlhkosť prenosným vlhkomerom zn. Dickey 
Johnson. 
 

 
Obrázok 51 Priebeh teploty a vlhkosti prostredia v okolí podlahového skladu za určité 

obdobie (rok 2012/2013) 

 
Obrázok 52 Priebeh teploty a vlhkosti zŕn kukurice v podlahovom sklade v závislosti od 

doby skladovania (rok 2013/2014) 
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Obrázok 53 Priebeh teploty a vlhkosti prostredia v okolí podlahového skladu za určité 

obdobie (rok 2013/2014) 

 

 
Obrázok 54 Priebeh teploty a vlhkosti zŕn kukurice v podlahovom sklade v závislosti od 

doby skladovania (rok 2014/2015) 
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17,4 °C, aj keď vonkajšie podmienky počas skladovania boli rovnaké. 
V priebehu skladovania bolo vykonané chladenie zrnín, a to prívodom vzduchu 
s obsahom kyslíka, ktorý znižoval teplotu zrna v skladoch. Zníženie teploty zŕn 
malo tiež priaznivý vplyv na znižovanie vlhkosti zŕn. Napriek všetkému sme 
počas celej doby sledovania uskladnených zŕn zmyslovo nezaznamenali žiadny 
výskyt plesní a škodcov. 
 

 
Obrázok 55 Priebeh teploty a vlhkosti prostredia v okolí podlahového skladu za určité 

obdobie (rok 2014/2015) 
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5 DISKUSIA 

Kvalitatívne požiadavky na výkonnosť jednotlivých pracovných 
operácií pozberového ošetrenia zrnín sú veľmi rozdielne podľa konkrétnych 
podmienok, t.j. najmä podľa charakteru vstupného materiálu a požiadaviek na 
výsledný produkt. Týmto kritériám musí zodpovedať konkrétna zostava strojov 
v pozberovej linke pre dané podmienky. Táto zostava tiež musí vychádzať 
z technických i technologických parametrov jednotlivých strojov v linke 
a prihliadať k ich vhodnosti pre daný účel. 

Hodnotenie upravovaného materiálu na príjme z príjmového koša je 
veľmi dôležité vzhľadom na určenie kvalitatívnych parametrov upravovaného 
materiálu vstupujúceho do procesu pozberovej úpravy. 

Voľba veľkosti a tvaru otvorov sít závisí od rozmerov čistenej plodiny 
a rozmerov častíc prímesi a nečistôt nachádzajúcich sa v zmesi zŕn. V našej práci 
hodnotíme rozmerové a hmotnostné charakteristiky zŕn potravinárskej kukurice. 
Rozmerové charakteristiky zŕn dokumentujú aké rozmery daná plodina má a aké 
možnosti sú pre voľbu tvaru a najmä rozmeru otvoru sita, ktoré treba zvoliť na 
kvalitné vyčistenie a vytriedenie. Z rozmerových charakteristík môžeme určiť 
koľko percent zŕn je podrozmerných, ktoré idú do užitočného odpadu – pre kŕmne 
účely. 

Pochopiteľne celý proces voľby veľkosti otvoru a tvaru otvorov je 
podriadený tiež účelu použitia danej produkcie zŕn (potravinárske účely, osivo, 
kŕmne účely), ako zhodne konštatujú viacerí autori (Artim, 1992; Kroupa a i., 
2004; Jech, 1999; Brukker a i., 2002; Pugačev, 1979; Neubauer, 1989). Sme toho 
názoru, aby sa sledovali nepretržite straty zŕn na pozberových linkách, treba 
výskumne testovať zrná poľných plodín a ich odrôd a najmä semená nežiaducich 
burín za účelom technického a technologického riešenia kvality práce 
pozberových liniek, a tým zvyšovania kvalitatívnej úrovne systému pozberovej 
úpravy. 

Ďalšou významnou vlastnosťou zŕn a častíc je ich schopnosť vznášať sa 
vo vzduchom prúde – t.j. určenie kritickej rýchlosti prúdu vzduchu, pri ktorej sa 
zrná začínajú vznášať vo vzduchovom prúde. Ide nielen o zrná, ale aj o ostatné 
častice, ktoré chceme oddeliť od zŕn. Poznanie danej závislosti, a tým skutočnosti 
nám výrazne pomôže pri regulácii rýchlosti prúdu vzduchu v čističke pri 
oddeľovaní prímesi a nežiaducich nečistôt.  

Vlhkosť zŕn alebo častíc čistenej zmesi výrazne ovplyvňuje efekt 
čistenia alebo triedenia a znižuje výkonnosť čističky, a taktiež ovplyvňuje 
poškodenie zŕn. Optimálna vlhkosť zŕn pri procese ošetrovania zŕn podľa 
Kichiho, Jecha (1999); Kroupu a i. (2004), Angeloviča 2004 je keď zrná 
vykazujú najvyššiu pevnosť, a to od 16 do 22 %. Pri tejto vlhkosti zŕn by sa mali 
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uskutočniť základné pracovné operácie ako predčistenie a čistenie. V praxi to nie 
je vždy možné, a preto túto skutočnosť považujeme za teoretickú. 

Našimi experimentálnymi meraniami sa potvrdili stanoviská (Artim, 
1992; Kroupa a i., 2004; Jech a i., 2002), že veľkosť a hmotnosť zŕn pozitívne 
ovplyvňuje proces čistenia. Veľké semená sa ľahšie oddeľujú od prímesi 
a nečistôt. Tým sa proces pozberovej úpravy stáva efektívnejší. 

Hrubý a jemný odpad sme analyzovali za účelom zistenia prítomnosti 
celých zdravých zŕn. V jemnom i v hrubom odpade dominovali prímesi (zlomky 
zŕn). Celé zrná sa vyskytli iba v hrubom odpade, ktoré boli podrozmerné. 
Z uvedeného vyplýva, že vzduchotechnika v pozberovej linke bola dobre 
zriadená. Výkonnosť linky pri čistení a súčasnom sušení kukurice sa podľa 
vstupnej vlhkosti zŕn pohybovala od 10 do 12,5 tony za hodinu. 

Požiadavky na kvalitu jednotlivých druhov zrnín podľa účelu ich 
použitia sú dané normami STN. V nami riešenej výskumnej úlohe išlo o určenie 
vonkajšej a vnútornej kvality čisteného druhu obilnín, a to určenie HTZ, vlhkosti 
zŕn, objemovej hmotnosti, čistiaceho efektu a poškodenia zŕn. Vo všeobecnosti 
sa čistiaci efekt pohybuje v rozpätí 30 až 50 %, podľa druhu a účelu čistenia môže 
byť i vyšší (Kroupa a i., 2004; Jech a i., 2002; Angelovič, 2004). Sledovaná 
čistička uvedený čistiaci efekt dosahovala, a to 47,5 %. 

Sušiareň je kľúčovou časťou v pozberovej linke na úpravu zŕn 
potravinárskej kukurice, vzhľadom na biologické vlastnosti materiálu 
a požiadavkám normy je nutné proces sušenia uskutočniť. Linka bez sušiarne je 
linka nekompletná a nemôže poskytovať požadované služby. V našich 
experimentálnych meraniach sme sledovali jednu sušiareň CBS 14-6 
s výkonnosťou 15 t.h-1. Treba poznamenať, že táto sušiareň je v priebehu žatvy, 
ale najmä pri zbere kukurice využitá od septembra až do decembra každý deň na 
tri smeny. Jej energetické parametre sú ešte vyhovujúce. Pri zaraďovaní sušiarne 
do linky musia parametrom sušiarne zodpovedať výkonnosti strojov 
v pozberovej linke, ide najmä o výkonnosť čističky a dopravných ústrojenstiev. 
Proces sušenia na modelovej linke nemá nežiaduci vplyv na vnútornú kvalitu 
upravovaného materiálu. Klíčivosť a obsah škrobu spĺňa požadované hodnoty 
normy potravinárskej kukurice kvality triedy A. Možno skonštatovať, že hodnota 
klíčivosti dosahuje priemernú hodnotu 93,25 % a obsah škrobu 74 %. Z 
prieskumu, ktorí vykonali Kichi, Jech (1999) vyplýva, že hodnoteniu kvality 
pozberového ošetrenia zrnín, najmä výsledného produktu treba venovať zvýšenú 
pozornosť. 

V priebehu skladovania zrnín je dôležité, aby prívod vzduchu 
s obsahom kyslíka zabezpečoval zmenšovanie teploty zrna. Prevzdušňovanie 
musí preto zabezpečovať prívod vzduchu s malou pomernou vlhkosťou 
a teplotou najmenej 5 °C, menšou než je hodnota teploty vetraných zrnín, ale aj 
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životných postupov mikróbov, ktoré sa nachádzajú na povrchu zŕn (Jech a i., 
2002). 

Doležal a kolektív, 2004 odporúčajú znížiť teplotu vzduchu pod 10 °C. 
To je možné dosiahnuť najlepšie aktívnym vetraním skladovacích priestorov. 
Zníženie teploty má tiež priaznivý vplyv na znižovanie vlhkosti. Zníženie teploty 
o 5 °C zníži podiel vlhkosti v zrne o 1 %. Jednou z alternatívnych možností je 
výmena vzduchu inertným plynom (napr. dusíkom). Je to však ekonomicky 
mimoriadne náročné, a teda v praxi prakticky nerealizovateľné.  
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6 ZHODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV  

A NÁVRHY NA VYUŽITIE POZNATKOV  

PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY 

Z výsledkov vedeckej monografie vyplýva nasledovný vedecký prínos: 
➢ Znalosť rozmerových a hmotnostných charakteristík zŕn potravinárskej 

kukurice, dáva možnosť presného výberu voľby veľkosti a tvaru otvorov 
sít, čím sa dosiahne vyššia kvalita čistiaceho a triediaceho efektu 
výsledného produktu. 

➢ Výsledky a poznanie vplyvu teploty sušenia a vlhkosti zŕn potravinárskej 
kukurice na vnútornú kvalitu a poškodenie dáva predpoklady na 
vytvorenie odporučení optimálnych teplôt sušiaceho média a vlhkosti 
zŕn. 

➢ Poznatky získané riešením vedeckej práce sú prínosom v teórii 
konštrukcie strojov, v ich technológii práce, ich technologickom 
usporiadaní v pozberových linkách a ďalšom výskume a prehlbovaní 
teoretických poznatkov z oblasti agrofyzikálnych vlastností zŕn poľných 
plodín, procesu pozberovej úpravy a skladovania zrnín na modelovej 
linke. 

➢ Riešenie vedeckej práce vychádzalo z požiadaviek poľnohospodárskej 
praxe z oblasti vplyvu dopravnej techniky a skladovania na kvalitu 
kukurice. 

 
 
 
 
Odporúčania pre ďalší výskum v riešenej problematike: 

Prehĺbiť a doplniť poznatky z agrofyzikálnych vlastností najmä o: 
➢ vplyve jednotlivých článkov linky na pozberovú úpravu na kvalitu 

výsledného produktu na iných typoch na akých sme vykonali my merania, 
➢ preskúmať proces sušenia iných typov sušiarní, 
➢ sledovať tepelné vlastnosti zŕn najmä kukurice vo vzťahu k sušeniu. 

 
V prevádzkových podmienkach je potrebné: 
➢ vyskúšať nové druhy materiálov v konštrukcii pracovných povrchov 

strojov a zariadení pozberových liniek, 
➢ podriadiť jednotlivé pracovné operácie pozberovej úpravy a skladovania 

zrnín dôkladnejšiemu rozboru a následným riešením súboru strojov a 
zariadení pre sledovanú pracovnú operáciu. 
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Je nevyhnutné riešiť inováciu prostredia na pozberových linkách, ide 
najmä o zníženie prašnosti, hlučnosti, zavedenie automatizačných systémov, 
vypracovať a rešpektovať opatrenia nezávadnosti ošetrovaných a skladovaných 
produktov v zmysle HACCP. 
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7 ZÁVER 

V predkladanej monografii sme sa zaoberali zhodnotením vplyvu 
pozberovej úpravy a skladovania na kvalitu zrnín vo vybranom 
poľnohospodárskom podniku AGRO Divízia s.r.o. Selice. 

Pre posúdenie účinnosti čistenia, triedenia a sušenia ošetrovaných zrnín 
v pozberovej úprave bolo nutné vykonať základné experimentálne merania 
rôznych veličín, ktoré sú stanovené príslušnými normami na základe ktorých, 
sme charakterizovali kvalitu práce strojov, kvalitu výsledného produktu a linky 
ako celku. 

 
Sledovali sme parametre vonkajšej kvality zŕn kukurice po procese 

predčistenia a sušenia. Čistiaci efekt (účinnosť čistenia) na sledovanú operáciu 
predčistenia bol dobrý až veľmi dobrý, t.j. v priemere 47,5 %. Sledovaná 
pozberová linka pracovala na čističkách so sitami kruhového otvoru o priemere 
4,5 mm. Objemová hmotnosť zŕn kolísala podľa vlhkosti od 750 po 915 kg.m-3. 
Poškodenie zŕn pred a po predčistení mierne kleslo odseparovaním úlomkov 
a poštiepaných zŕn. Z hľadiska vyššieho podielu zlomkov zŕn vyplýva, že 
upravovaný materiál prichádzajúci na pozberovú linku nevyhovuje požiadavkám 
normy a bezpečnosti potravín, preto je potrebné daný materiál čistiť. Je to 
kritický bod z hľadiska kvality produkcie danej komodity. Pri procese sušenia 
sme zistili, že stúpa makropoškodenie. Priemerná hodnota poškodenia pred 
sušením bola 5,57 % a po sušení 13,88 %. Tvorba zlomkov a poškodených zŕn 
bola spôsobená technickou konštrukciou sušiarne (miešacie závitovky, 
vyprázdňovacia závitovka). Je žiaduce uviesť, že teplota sušiaceho média sa 
pohybovala od 52 °C do 65 °C. Zvýšené hodnoty poškodenia poukazujú na fakt, 
že najkritickejším článkom pozberovej úpravy je proces sušenia. 

 
Klíčivosť je hlavný indikátor kvality a životaschopnosti zŕn po sušení. 

Rozbor nutričnej hodnoty zŕn kukurice a ich klíčivosť sme zabezpečili 
v špecializovanom certifikovanom laboratóriu AMYLUM Slovakia s.r.o., 
v Bolerázi. V roku 2013 sa klíčivosť pohybovala od 86 % do 100 %. Podobné 
výsledky boli namerané aj v roku 2014. Priemerná klíčivosť v roku 2013 bola 
92,3 % a v roku 2014 bola 93,3 % čo pre potravinársku kukuricu je výsledok 
výborný. Obsah škrobu bol v roku 2013 73,4 % a v roku 2014 74,6 %. Ako 
z uvedeného vyplýva, vnútorná kvalita vysušenej kukurice bola výborná 
a poľnohospodársky podnik ju speňažil v prvej akostnej triede. Týmito 
meraniami bola potvrdená hypotéza č. 1, že na kvalitu produktu v procese 
pozberovej úpravy a skladovania má vplyv niekoľko faktorov, a to celkové 
usporiadanie strojov v linke a fyzikálno-mechanické vlastnosti. 
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Ďalej sme sa zamerali na skúmanie vplyvu dopravných zariadení 
pozberovej linky na poškodenie zrna kukurice, keďže práve tieto zariadenia 
zapríčiňujú zvyšovanie poškodenia spracovávaného materiálu.  

 
Výskum spočíval v odobratí vzoriek z piatich odberných miest 

pozberovej linky: na príjme, po čistení, po sušení, z oceľového sila a z 
podlahového skladu zrnín. Z nameraných hodnôt v každom sledovanom roku 
môžeme konštatovať, že v procese pozberovej úpravy od príjmu až po 
uskladnenie percento poškodenia kukurice stúpalo s počtom pracovných 
operácií. Na príjme bolo v roku 2013 a 2014 poškodenie v priemere 1,25 % 
a v roku 2015 sme namerali najmenšie poškodenie, a to 1,11 %. Poškodenie 
materiálu na príjme bolo spôsobené technikou zberu a manipulačnou technikou. 
Z odberného miesta po čistení pri doprave materiálu do sušiarne sme 
zaznamenali nárast priemerného poškodenia 1,38 % za rok 2013, 1,31 % za rok 
2014 a v roku 2015 bola priemerná hodnota poškodenia 1,36 %. Po procese 
sušenia a doprave pásovým dopravníkom stúplo priemerné poškodenie v každom 
sledovanom roku. Najväčší nárast poškodenia bol v roku 2013, a to 5,82 %. 
Najväčšie poškodenie, hlavne v podiele úlomkov sme zaznamenali pri 
naskladňovaní podlahového skladu, a to v priemere 6,04 % v roku 2013, 6,14 % 
v roku 2014 a 5,90 % v roku 2015. Nárast poškodenia zŕn kukurice v porovnaní 
s naskladňovaním obilného sila, kde boli hodnoty poškodenia 6,00 %, 5,74 % 
a 5,59 bol zapríčinený ďalším pôsobením dopravníkov pri naskladňovaní. 
 

Namerané výsledky mierne prevyšujú hodnoty, ktoré sú stanovené 
normou STN 46 1100-8. Napriek vyššiemu veku strojov v pozberovej linke 
v Seliciach je podnik vybavený moderne. Technológia pozberovej úpravy je 
v porovnaní s okolitými podnikmi na vysokej úrovni, celý systém je 
automatizovaný, čím môže pozberová linka pracovať prakticky samostatne. 
Výmena starších článkov linky za novšie je ekonomicky náročná, preto sa 
strediská pozberových liniek snažia stroje udržať v prevádzke čo najdlhšie, čo 
má negatívny vplyv na kvalitu výsledného produktu. Stanovená hypotéza, že 
manipulačná a dopravná technika v procese pozberovej úpravy má vplyv na 
poškodenie kukurice bola vykonanými meraniami potvrdená. 

 
Na základe nameraných experimentálnych výsledkov a ich zhodnotenia 

je možné konštatovať, že teplota vonkajšieho vzduchu, má vplyv na podmienky 
skladovania zrna kukurice, t.z. že tak ako klesala a stúpala teplota vonkajšieho 
prostredia, tak klesala a stúpala teplota uskladneného zrna. Z hľadiska 
podmienok lepšie výsledky boli dosiahnuté pri skladovaní v oceľovom sile, kde 
vlhkosť zrna kukurice bola v priemere 13,4 % a teplota zrna bola v priemere 14,1 
°C. Pri skladovaní v podlahovom sklade  vlhkosť zrna kukurice bola v priemere 
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13,7 %, ale teplota v podlahovom sklade v sledovanom období bola v priemere 
17,4 °C, aj keď vonkajšie podmienky počas skladovania boli rovnaké. 
V priebehu skladovania bolo vykonané chladenie zrnín, a to prívodom vzduchu 
s obsahom kyslíka, ktorý znižoval teplotu zrna v skladoch. Zníženie teploty zŕn 
malo tiež priaznivý vplyv na znižovanie vlhkosti zŕn. Napriek všetkému sme 
počas celej doby sledovania uskladnených zŕn zmyslovo nezaznamenali žiadny 
výskyt plesní a škodcov. Stanovená hypotéza, že technológia a spôsoby 
uskladnenia ovplyvňujú teplotu a vlhkosť materiálu, čo má vplyv na dobu 
skladovania ,bola vykonanými meraniami potvrdená. 
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