
CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ ZAŘÍZENÍ 

Slouží ke skladování potravin za snížených teplot nebo ke zchlazení rozpracovaných výrobků
a hotových výrobků.

Chlazení  a mražení  je  jednoduchý a účinný způsob skladování,  konzervace  a prodloužení
trvanlivosti potravin - podstatou je působení snížené teploty proti rozvoji MIO, nevýhodou je
ale vysychání potravin.

Nejstarší chlazení bylo praktikováno pomocí přírodního ledu a ve sklepích.

Snížení skladovací teploty dělíme na 2 skupiny

A) Teploty chladírenské (+1 až +8 stupňů Celsia)
- Pro uchování čerstvých potravin a chlazení pokrmů a nápojů- lednice

B) Mrazírenské teploty (-18 a nižší )
- Slouží pro skladování a konzervaci potravin v mrazících boxech , pro zamrazování

se  na  počátku  používají  teploty  -45  stupňů  Celsia  ve  spojení  s proudícím
vzduchem

Hlavní druhy chladících a mrazících zařízení

- Lednice a chladící boxy

- Mrazáky a mrazící boxy

- Prodejní pulty a vitríny na zmrzliny a běžné zboží

- - chladící regály pro prodej zboží

- Výrobník zmrzliny

- Stroje na míchání ovocných nápojů nebo ledové tříště

- Výrobníky ledových kostek do nápojů

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ

Chladivo- látka odnímající teplo z chlazeného prostoru, chladivo má velké výparní teplo, ve
velkých chladících systémech se používá čpavek (NH3). 

Hlavní části chladícího okruhu

a)výparník- trubičky uvnitř lednice nebo v jejích stěnách

b) kompresor- stlačuje chladivo

c) kondenzátor- mimo prostor lednice (umístěn vzadu)



d) regulační ventil – upravuje tlak

e) termostat- zapíná motor 

Popis činnosti chlazení-  kompresor stlačí páry chladiva, páry pokračují do kondenzátoru,
kde se srazí na kapalinu, kapalné chladivo přes regulační ventil přechází do vnitřku lednice-
do výparníku, zde se chladivo odpařuje a mění se z kapaliny zpět na páry, k odpaření chladiva
dochází odběrem tepla z prostoru ledničky- tím vzniká uvnitř chladné prostředí, z výparníku
se páry do kompresoru, tento koloběh se opakuje až v ledničce vznikne chladné prostředí o
potřebné teplotě, potom termostat chlazení vypne, po nárůstu teploty se chlazení znovu zapíná

 


