
Magazynowanie ziarna 

Magazynowanie ziarna jest jedną z ważniejszych operacji technologicznych w 

produkcji zbóż. Aby uzyskać wysoką jakość konsumpcyjną lub paszową ziarna należy 

stworzyć jak najlepsze warunki przechowywania. Przed umieszczeniem ziarna w magazynie 

należy je, w razie potrzeby, oczyścić, dosuszyć i schłodzić. W magazynach wyposażonych w 

urządzenia wentylacyjne istnieje możliwość dosuszania i przewietrzania ziarna, o ile jego 

wilgotność w niewielkim stopniu przekracza wilgotność bezpieczną, która wynosi 14%.  

        Czas bezpiecznego przechowywania masy zbożowej zależy głównie od wilgotności i 

temperatury. Przykładowo dla ziarna o wilgotności 14%, przechowywanego w temperaturze 

20°C, okres przechowywania wynosi około 6 miesięcy, dla takiej samej wilgotności i 

temperatury przechowywania 5°C ten okres może wynosić 3 lata, natomiast dla wilgotności 

20% przy temperaturze przechowywania 25°C, czas przechowywania wynosi zaledwie kilka 

dni.  

        W zależności od skali produkcji w gospodarstwie istnieją różne sposoby 

przechowywania ziarna. Zwykle są to magazyny płaskie lub metalowe silosy.  

        Jako magazyny płaskie mogą być wykorzystane różne budynki gospodarskie lub 

wydzielone z nich pomieszczenia. Powinny one mieć: 
- ściany dobrze odizolowane od fundamentów,  

- dach szczelny i dobrze izolujący ciepło,  

- podłogę chronioną przed zawilgoceniem,  

- okna zabezpieczone siatką przed ptakami,  

- szczelne drzwi,  

- elektryczną instalację oświetleniową i zabezpieczenia przeciwpożarowe.  

Dla prawidłowego przechowywania magazyny płaskie powinny być wyposażone w 

urządzenia umożliwiające mechaniczne wietrzenie ziarna.  
Magazyny podłogowe są rodzajem magazynów płaskich. Mogą być budowane i 

użytkowane w różnych wariantach, uwzględniających rozwiązania jedno- lub 

wielokondygnacyjne, przystosowane do składowania ziarna luzem na podłodze (w 

pryzmach), w przegrodach, kontenerach lub w ułożonych na paletach workach. 

Wadą zsypywania w pryzmę jest zajmowanie dużej powierzchni składowej przez ziarno 

jednego gatunku. Zastosowanie przegród zapobiega mieszaniu składowanego w jednym 

pomieszczeniu ziarna różnych gatunków i umożliwia  usypywanie wyższych warstw, a tym 

samym pełniejsze wykorzystanie powierzchni użytkowej magazynu. Grubość warstwy ziarna 

w takim magazynie zależy od wilgotności i czasu przechowywania. Jeżeli wilgotność ziarna 

nie przekracza 14%, to może być ono po oczyszczeniu i schłodzeniu składowane w warstwie 

o grubości większej niż 1,5 m. Magazyny podłogowe o podłożu płaskim, przeznaczone do 

dłuższego składowania ziarna w pryzmach lub przegrodach, powinny być wyposażone w 

podłogi szczelinowe oraz kanały i urządzenia wentylacyjne, zapewniające utrzymanie 

właściwych warunków przechowywania. Aby zapewnić sprawny załadunek i rozładunek 

ziarna należy stosować przeznaczone do tego urządzenia, np. dmuchawy lub przenośniki 

ślimakowe.  

Rodzajem magazynów płaskich są magazyny halowe. Najczęściej są to budynki 

wolnostojące z żelbetonowymi lub murowanymi ścianami i dachem wykonanym z blachy. 

Ziarno w hali jest składowane na podłodze w formie usypowej w pryzmach lub w komorach. 

Magazyny takie wyposażone są zwykle w wentylatory i kanały nawiewne, co umożliwia 

dosuszanie, schładzanie i wietrzeniem przechowywanego ziarna. Innym elementem 

wyposażenia mogą być kanały o przeznaczeniu transportowym, przystosowane do 

zamontowania różnego typu przenośników, np. zgarniakowych, śrubowych i innych. 



Magazyny halowe pozwalają na przemieszczanie się wewnątrz ciągnika z przyczepą, co 

umożliwia rozładunek przyczepy w miejscu składowania ziarna. 

Obecnie w wielu gospodarstwach, głównie wielkoobszarowych, jako magazyny 

używane są metalowe silosy. W silosach w zależności od ich budowy (rozwiązań 
konstrukcyjnych i wyposażenia) możemy stosować następujące metody konserwacji ziarna:  

- magazynować suche ziarno i okresowo je przewietrzać,  
- schładzać ziarno suche lub prawie suche do temperatury 5-10°C,  

- suszyć ziarno mokre (podstawowe zboża o wilgotności 19-20%) w warstwie do ok. 3 m,  

- suszyć ziarno bardzo mokre (podstawowe zboża o wilgotności do 22%) w znacznie 

obniżonej warstwie poniżej 1m.  

           Silosy chronią ziarno przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie 

przechowywania, spełniają również funkcje zabezpieczające przed ptakami i gryzoniami oraz 

stanowią dostateczne zabezpieczenie przeciwpożarowe. Mogą być budowane na otwartej 

przestrzeni. Charakterystyczną cechą tych magazynów jest konstrukcja wieżowa. Posiadają 
zbiorniki w kształcie walca lub prostopadłościanu, o wysokości dużo większej od średnicy 

(lub innego wymiaru) podstawy zbiornika. Poszczególne rozwiązania silosów wieżowych 

mogą różnić się rodzajem dna (płaskie i w kształcie stożka – lejowe) i zewnętrzną pokrywą 
wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej lub z tworzyw sztucznych. Silosy z dnem 

stożkowym cechują się łatwością i dużą wydajnością opróżniania. Wyładunek odbywa się 
grawitacyjnie, poprzez otwarcie zasuwy. Ich cena jest jednak około dwukrotnie wyższa w 

porównaniu do silosów płaskodennych o takiej samej pojemności. Ładowność  najczęściej 

spotykanych silosów wynosi na ogół 10–200 ton. Wielkość magazynu można dowolnie 

powiększać, dobudowując kolejne zbiorniki, tworząc baterię silosów. Łączeniu kilku 

zbiorników w jeden zestaw stwarza możliwość korzystania z istniejącej już instalacji do 

załadunku i rozładunku ziarna, co znacznie obniża koszty inwestycji. 

Ważną cechą, decydującą o funkcjonalności użytkowania silosów, jest stopień 
zmechanizowania, a często i zautomatyzowania, poszczególnych zadań roboczych, w tym 

załadunku i rozładunku ziarna. Istnieje także możliwość kontroli poziomu napełnienia silosu. 

Istotne jest samooczyszczanie zbiornika podczas opróżniania z ziarna, osiągane poprzez 

gładkie powierzchnie wewnętrzne. Są one pozbawione szwów i krawędzi, powodujących 

osadzanie się resztek materiału roślinnego i pyłu.  

            Bardzo ważna jest również możliwość monitorowania w trybie ciągłym warunków 

przechowywania ziarna oraz możliwe ręczne lub automatyczne nimi sterowanie. Podczas 

długotrwałego przechowywania ziarna w silosach następują lokalne zmiany jego parametrów 

– temperatury i wilgotności. W chłodne dni w bezpośrednim sąsiedztwie dachu i ścian silosu 

temperatura ziarna ulega obniżeniu. Może to prowadzić w tych miejscach do wzrostu jego 

wilgotności i wydzielania się wody na ścianach silosu, a w konsekwencji do miejscowego 

zepsucia ziarna. Innym źródłem lokalnego zawilgocenia ziarna w silosie może być ruch 

wilgotnego powietrza przez składowaną masę, spowodowany tzw. „efektem komina” lub na 

skutek różnicy ciśnień wywołanych silnym wiatrem. Dlatego bardzo ważne podczas 

przechowywania ziarna w silosach jest jego okresowe wietrzenie. Silosy z dnem płaskim 

wyposaża się z reguły w podłogę szczelinową lub sitową, co sprzyja zapewnieniu 

równomiernego przepływu powietrza przez masę ziarna znajdującego się w silosie.  Także 

silosy z dnem stożkowym mogą posiadać systemy przewietrzania. Przepływ powietrza 

wywoływany jest pracą wentylatora. Jego wydajność oraz  układ kanałów nawiewnych 

powinien zapewniać  właściwe warunki przechowywania i konserwacji ziarna. Instalacja 

wentylacyjna może być połączona z nagrzewnicą powietrza, co umożliwia bardziej skuteczne 

dosuszanie ziarna.  

            Aby uniknąć niebezpieczeństwa przypadkowego nawilżania ziarna należy podczas 

jego przewietrzania należy kontrolować parametry tego zabiegu. Wilgotność względna 



wentylującego powietrza nie może być wyższa od wilgotności równowagowej ziarno-

powietrze, bowiem w takim przypadku następuje nawilżanie ziarna. Wilgotnością 
równowagową nazywa się ustaloną wilgotność ziarna przy określonej wilgotności i 

temperaturze powietrza. Zależy ona od budowy ziarna, składu chemicznego, wilgotności i 

temperatury powietrza. Aby bezpiecznie wietrzyć ziarno można posłużyć się tabelą wietrzenia 

zboża Theimera.  

 

          Tabela 1. Tabela wietrzenia zboża (Theimera) 

Najwyższa wilgotność względna powietrza dopuszczalna przy wietrzeniu ziarna 

zbóż [%] 

WILGOTNOŚĆ ZIARNA 

Różnica 

temperatury 

ziarna i 

powietrza* 
10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 

-8 65 78 90          

-7 60 73 84 96         

-6 56 68 79 90 100        

-5 53 63 74 84 93        

-4 49 59 69 78 87 95       

-3 46 55 64 73 82 89 96      

-2 43 52 60 68 76 83 90 95 100    

-1 40 48 56 64 71 78 84 89 94 97 100  

0 38 45 53 60 67 73 79 83 88 91 93 95 

+1 35 42 49 56 63 68 74 78 82 85 87 89 

+2 33 40 46 53 59 64 69 73 77 80 82 83 

+3 31 37 43 49 55 60 65 69 72 75 77 78 

+4 29 35 41 46 52 56 61 64 68 70 72 73 

+5 27 33 38 44 48 53 57 60 63 66 67 69 

+6 25 31 36 41 45 50 53 57 60 62 63 65 

+7 24 29 34 38 43 47 50 53 56 58 59 61 

*Minus oznacza, że powietrze ma temperaturę niższą od ziarna 

Przed przystąpieniem do odczytu z tabeli Theimera należy zmierzyć następujące parametry: -

temperaturę i wilgotność powietrza, które będzie użyte do wietrzenia, - temperaturę i 
wilgotność  masy ziarna, która ma być wietrzona. Następnie należy obliczyć różnice 

temperatury pomiędzy ziarnem i powietrzem. Z tabeli Theimera trzeba odczytać najwyższą 
wilgotność względną powietrza dopuszczalną do przewietrzania i porównać ją z wilgotnością 
względną powietrza odczytaną z urządzenia pomiarowego. Jeśli wilgotność względna 

powietrza jest niższa od dopuszczalnej można rozpocząć wietrzenie. Podczas 

przedmuchiwania ziarna powietrzem o temperaturze wyższej od temperatury ziarna i 

wilgotności bliskiej równowagowej, dochodzi do ochłodzenia tego powietrza i wzrostu jego 

wilgotności względnej do poziomu większego niż równowagowa. Stąd wniosek, że aktywna 

wentylacja może powodować skuteczne obniżanie wilgotności ziarna wtedy, gdy 

przepływające powietrze posiada znacznie niższą wilgotność od równowagowej. Najlepsze 

parametry powietrza atmosferycznego do przewietrzania ziarna występują we wrześniu i 

październiku. Latem zabieg ten powinien być wykonywany przede wszystkim nocą, gdy 

temperatura powietrza jest dużo niższa od temperatury ziarna. 

          Przed przystąpieniem do przechowywania ziarna należy odpowiednio przygotować 
magazyn. Przygotowanie magazynu polega przede wszystkim na jego posprzątaniu. 

Dokładnie zamieść podłogę i omieść ściany, w celu usunięcia zanieczyszczeń i resztek 

magazynowego wcześniej surowca. Z elementów konstrukcyjnych, systemu transportowego 



ziarna, systemu rozprowadzającego powietrze oraz z miejsc trudno dostępnych (pod 

maszynami, z pęknięć i szczelin) oprócz nasion należy dokładnie usunąć także kurz i inne 

zanieczyszczenia. Zebrane w trakcie sprzątania śmieci najlepiej spalić lub zakopać, zalewając 

roztworem wapna. W razie konieczności w posprzątanym magazynie dokonać niezbędnych 

napraw. W przypadku występowania, należy zwalczyć szkodniki magazynowe. 

 


