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Ověřená technologie postupů a technických řešení energeticky úsporného 

skladování 

Abstrakt 

Ověřovanou technologií jsou technologické postupy snižující stávající vysoké energetické 

nároky na skladování brambor ve starších v minulosti vybudovaných skladech zemědělských 

podniků. V rámci řešení projektu byly ověřovány, měřeny a porovnány spotřeby energií 

stávajících a nových technických systémů regulace a řízení elektropohonů ventilátorů při 

skladování brambor. Dále byly doporučeny úpravy elektropohonů manipulačních linek a 

dopadových míst a úpravy stávajících staveb skladů zateplením a utěsněním skladovacích 

boxů. Navrženy jsou úpravy a měření skladovacího prostředí.  

Klíčová slova: skladování brambor, úspora energie, řízení ventilace, elektropohony linek, 

úprava staveb, utěsnění skladovacího prostředí, izolace skladovacího prostředí. 

Verified technology of procedures and technical solutions for energy-efficient 

storage 

Abstract 

This verified technology comprises technological procedures that reduce currently high 

energy requirements for the storage of potatoes in older warehouses of agricultural 

companies, built in the past. Within the project, the energy consumptions of old and new 

technical systems of regulation and control of electric drives of fans were verified, measured 

and compared during potato storage. Furthermore, modifications to the electro drives in 

conveyor lines, to the impact points and modifications of the existing warehouse buildings by 

insulation and sealing of storage boxes were recommended. Modifications and measurements 

of the storage environment are proposed. 

Key words: potato storage, energy conservation, ventilation control, electric drives, 

modification of buildings, sealing storage environment, insulation storage environment. 
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