przochou-lolnictiuo

Zagrożenia podczas magazynowania ziatn a zbóż
a środkczys1ośc, prepalaty
dezynfekcyjne prodUkiy neoczysŻcŻone

W rnagaŻynach ŻachodŻ Wee procesóW
ktÓre powodują Żm]any skład! chemcŻnego

opakowan

oraŻ WlaśclwościiŻycŻnyclr Ż arlra' lr']aga_
Żynowane sLrlowce są żywym organlŻrrram

n

Żachodzą w n ch pewne procesy życiowe
ti' oddychane utrata wody cŻy transpiracja do]rŻewan e oraz niekorŻysine Zm any
Wywołane prŻeŻ drobnoustro]€ np gnc€
pl€śn en e Lrb e|Żymy Wlasn€, np' kielkowanie samozaqrzewane sę' Zmanv te rnoqą
WyWołyWać obn żene ]akoścnlejednokotnie

prodl]kty

e mogą być przecho,,lywane Wraz Ż pro

sL]rowe półfabrykaly

gotor,lym

plodLrkly spożywcŻe do oblóbki 1erm cŻ
ne] n e mogą być prŻeclrowywane ra

HAccP

od 20lpca 2000 r Ż1odne Ż Bazpalzą'

l

dzen]em Min slra Zdrowa W spraw e WarlnkóW
sanitanych oraz Żasad przes1rŻegana h9 eny
prŻy prodlkc] obroce środkarn spożywcŻy_

m, użyWka.n j sL]bstanc]am

dodatkoWyn]
(DŻU Nr30i2000 paŻ' 37 WaŻ Ż pÓżrr EsŻ:F
,nrianam ) Wszyslk e p0ske pżedsjęborstwa
Ża]mu]ące sę produkc]ą obrctefir ży1łnoścą
ma]ą obowąŻek WdroŻena syslernu dobrych
prakiyk produkcy]ne] h g en cŻnej (GMP/

GlilH)' Z dyreklywą Rady Europejskie]

rrr

95i69/Ec koresponduje poska usta\,Va o środ_
kach żyW enia ŻWerŻąl Ż 23 s erpn a 200]
roklr Natofir ast L]slawa Ż ]] ma]a 2001 r
o Warunkach zdro\lotnych żywnościżyĄłe_
na (DŻU Nr 6312002 poz 634)wprowadziła
plawny obowąŻek s1osowana od 1 s1ycŻna
2004 r systernu HAccP We WsŻystk ch
duŹych prŻedsęb orslwaclr Ża]mu]ących se
prodL.rkcjq obrolern Źywnoścą Z obowąŻku
lego zlr'loln o|a Żoslała grupa prŻeds ęb ors1w
małVclr iśrednch kvral1jkowanych do teiorupY
na podstaw e prŻep sóW ustawy Ż ]9 ]slopada
]999 l' o prawe dzałalnoścgospodarcze]'
W

ce!

LrŻyskania pełne]

ńW|owag pomiędŻy

obsŻararni ŻapewnLen]a ]akośc stosU]e sLę
różne ]ego sys1emy' Do rra]po1r'/sŻec]rn ej sto_
sowanych

.
.
.
.

.
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W prodLrkc]i

żywnościnależą:

Dobra Prak1yka ProdL]kcy]na
lŻ anq. Good fu]anufacl!.e

-

BIłP

Praclce)

Dobra Praktyka HigenLczna
Good Hyg ene Praclce)

GHP(Żang

Dobra Praktvka Laboralorv fa

-

GLP

ang Good Laboratory Practice)
Ana za za}rcżeń Kr}iycŻny P!nk1 Kon

{Ż

1ro

HACCP {z ang HaŻard Anays]s
Crtica Cortro Poinl)
syslern zarŻądŻaria ]akoścą Wg .orm
and

SO ser 9000.

Tota ne ZarŻądŻanie

JakościąT0|,1

(z ang. Tota Oua ry Managenent).

PlŻedsięb orcy. klórŻy c]rcą bezpiecŻn e
prŻechob}Wać swo]e prodLrkty żywnoścowe,
powinn Żdecydować się na magazyn' k1óry
speln a Żasady HACCP. I'lus on posiadać
lakże odpowiednq dokunrentac]ę klóra jest
potw erdŻen em zgodnośc z plŻep sami'
W 1ak]m Wypadku naezy ŻWrócć uwagę m'
jn naiakie Wymog dla magazynóWiak:
pom eszcŻena muszą być czyste sp€l
niać u}mogj standadóW hg en cznych,

r

.
W magazyni€
W

mus

obelno.cd oo-

ńol9lo'Ół 'lo

o.

ednia ternperatura i W golnośćpowe

magazyny musŻą być Żabezp eczone
p2edqryŻoniam insektarn,

okna nragazynowe rnusŻą być ŻabeŻpe
cŻone s atkam oĆlrronnym
HAccP obe]m!]e jdenlyf]kac]ę arra Żę
Żaorożeń i dotvcŻV WsŻystkch elapóW lech
rro og plodukc]iplowadŻonycirW nragazyn e
przechova n cŻynl Znaczenie Żaoroż€ń iych
operac] może być okreś one plŻeŻ pozlo
my ryŻyka Kry1ycŻne Plrrrkty Kontro CCP
Wyróżnione W syslem e HAccP to rrrejsca
W plocesie lechno og cznym' W kiórych do
ŻagWara|toWan a bezp]eczeńs1Wa przecho
Wywarego zarna nieŻbędne jes1 un kn ęce
L]b elm nac]a Występujących 1am Żagrożeń
(boog cŻnych. chemcznych ub fŻycznych)
a bo zredukolvan e ich do poz omu, kióry
!Żna]e sę Ża beŻpiecŻny Sr/slem HACCP
Żapewna Żatern że denlyfjkaca Żaorożeń
]esl prawdłowa, środki kontrol] są odpowed_
n
WtaścWie ŻalŻądŻane' Zaslosowan e
syslemU HACCP Właścu/e ]ego Wdrożenie
W magazyn e prŻechowalnczym pozwo ira:

e

.

Żap€wn

.

Żanynr Ż plŻeclro\ływai em Ż arna
prŻyjęc e prŻeŻ prŻemyslspożywczy pa.

.
.

ć HACCP

Wymaga dokładnei Wedzy na 1emat Właści
Wości kontrcowanych produktÓW oraz Wsze_
kich procesóW przeiwórczych ]ak nr są one

ma za zadanie wyeliminować 3 rodzaje ryzykaI

trŻa za eżn e od rodza]u prŻecho\'ywanych

l
l

Aby ce ten naeżyc e Wypetn

e mogą

być przechowywa]re laŻem 2 Wyrobami

nieodwracane, które ma]ą Żasadnlczy wplyw
na Wykorzysian e przecho!Ąlrwanego ziarna.

]r

Żastnienia ryzyka Lrb leż n eprawdłolłośc
W prŻeprowadŻonej kon1ro ' Za każdym
raŻern ce em est Żapobeżenje Wysląpen u

enie b€zp eczeńslwa z arna

W oparc]U o idertyf kację problemóW

zWą

sŻowy na]bardzje] skutecznego sposóbu
kontro owan a bezpjeczeńsl\'a z arna
rnoz Wościsiosowana kontro na WsŻyst
kch etapach prŻeiwórstwa z arna ,od
zb oru do przerobu"

sprostanie wymaganlom rynku i poiwier
dŻe. e ocŻek Wań dotycŻących ]akości

HAcCP

(Ana iza Zagrożeń i KrytycŻny
Punkl Kontro ny) ]esl W lzecŻywjslośco_
g cznym p a|em dŻ ałań konlro nych ma
]ących na c-" u zapob eżen e ewertuahym
prob emom zWązanym z bezp eczeńs1wern
żywnościP an len dostosowany ]est ścśLe

do ryŻyka ]akego pragn e sję unjknąć Za_

kłada przepro\r'radŻan e regLr anych kontrol.
od pocŻąikU do końca lańcucha produkcj
żjĄłnośc]Porad1o umoŹlWa zastosoWan e
dzałań korekcyinych W raze Wykryca abo

'l'ocpó'
orodu(ae

dóW W

l'awalh 9Ż(]a ub metau

GłóWna prryczyną Żnr an ]akośc]owych
przechowywaneqo zarna sq grŻyby owady
loŻtocŻa GlŻyby owady' klóre ŻnaidLrią sę
W otocŻenilr maoaŻynu prŻ'óchowaln czego
róŻną sę od tych które powodl]]ą probemy
W V,'arunkach prŻecholvywan a Na]nowsŻe
badania Wykazały, ze pewna qrupa OWadóW

rozloczy przechowywaf ego ziarna lest
e vr'prowadZić Żarodn ki orŻybóW,

W stan

iym Pen]c

VerrLrcosum które rnogą
(oTA]' W Europe.
badania prowadŻone Wśród Lrdnośc WykaŻa
ly ze 50% pochłanane] przeŻ cŻłoweka oTA
]est reŻL] latem korsurnpcj ŻbóŻ'
GrŻyby magaŻynowe aktywŻL]]ą się przy
W gotności zarrra ponad ]4,5% mogą po
WodowaÓ ŻaorŻewanie Ż arrra ul'atę ]eqo
Żdonośc kełkowania. W prŻypadkL] prŻecho
Wywania Żialna o W Lgolności ]89" powyzej'
glŻyb Pen cilLLrnr Verrlcos!m może Wylwo
rzyć m kotoksyny oraz ochraloksyny A (oTA)
PrŻep sy UE Lrsianowły dopuszczalną ilośó
OTA na poz omie 5 ppb w odn es eniu do
zbóz pEezlraczonych na ce e prŻetwórcze
W

Lrm

WVtWarŻaĆ ochratoksynv A

Zarno o Wi]gohośc ponad ]8'd

prŻecho_

WyWane W Wyższych temperalurach rnoże
prŻekrocŻyć doplrsŻczarre poŻonry oTA już

lvcągu dwóch tygodn

PodslawoWą metodą rnjnimal]Żac] 1ego
Żagrożena jesl susŻene chłodz€nie zarna'
PrŻechowywan e Żarna o W]golnośc poniże]
]4,59" ogran cŻa roŻWój grrybóW' Dodatkowo

obnŹen e tempelatury Żarna ŻWan a tempo
ich WŻrostu' Zabiegi chern cŻne oorai cza]ące \łŻlosl grŻybóW nrogą być slosowan'" Wy
lączn e

da Żarna

k]erowanego do prŻerobu

Roztocza magazynowe są baldŻo rnate
(<05 irm dłUgośc], a ch rozwó] przyspesŻa
ią sprzy]aiąc€ Warunki' JednakŻe ch rozwó]
]esi hamowany prŻeŻ Lrlratę Wody, a śrnieró
powodU]€ obn żen]e Wilgotnośc WŻg ędne]
poweirŻa (RH) W prŻechowaLnl WięksŻość
gatunkÓW n e lozmnaża

sę

pon że] BH

=

65%' BoŻtocŻa mooq powodować bezpoŚred
n e sŻkody \ł Ż arnie ŻbÓż n sŻcząc Ża(adek

a także mogą powodować ]ego skaŻę' Po_
nadto roŻtocza są s n e uczu a]ące' cirocaż
reakc]e a erg cŻne są na ogół WdocŻne 1y ko

E

!
:

ś.:ł,9'"l!E

-

mo9ozvnouJonr@
GIówne Żagloźenia i środkiŻapobiegawcze' klóre należy podjąó

ZAGBożFNlA PoDo7As
|VIAGAŻYNoWAN AZ ABNAZBÓZ
DokońcŻen e Że slr' 25
v"iedy, gdy Wysląp] koncen1rac]a bardzo du
żych ]ch popllaci sposobem na ogra| czen e
l'!'zrostu roŻ1oczy ]est obniżen e W ootnośc
zarna poprzez proces suszen a dc 14 5% Lrb
płŻeprowadŻen e procesu schładŻana Żarna
do 5oC W okese Żmowym prŻ€cho\\ryWane
z arno narażo|e ]esl Ia \łŻrost roŻ1ocŻy,

zlvlaszcza v,rjego !-rarsiw e powerzclrn olvej.
owady lłysiępLr]ące fi śIodoWsku prŻe

cholvylvaneg0 Żarna mooą
W
n

sę

'oŻmnażać
sllsunkowo nskich lemperaturacr
]prŻy ob
żone]Żawanośc\\l !]oc To powodu]e że jch

Ucąz We tfud_
ne do ZLlacŻena' Nav/ei po]edyncŻy owad

Wyst_rpolr']anie iest sŻcŻeoó n e

W prÓbce

]

kg nroże staiowć po1enc]an€

Żaglożene chorobol!!órcŻe' sŻkod| k maga
Żynotie rnoqą prŻetlłać na pozoslałoŚc zbo_
Źa Ż poprŻedneoo Żboru a następne Żakazić
no'lJ€ zboże kerollane do magaŻynu o\lady
powodu]a LrszkodŻena Żarna oraŻ skaźa]ą ]e

grzybam WaścWe pŻygotowanie rnaoaŻynu
ŻboŻowego iest Zalem pienłsŻ!rn ]lażnym
krokem w e imino',,ian Lr obeciośc olvadó]ł
prob emLr !i,!slępo\łan a sŻkodn kóW

PrŻyootowane nragaŻyn! jest k Uczowym
eiap€fir \! ŻapelJn _Óni! beŻpeczn-"go prze
cho"-Jywan a Ż arna LącŻąc różne m€lody
mec|ai!cŻne j chem cŻne prŻygotoWan a
nragaŻylr! moŻna Żapellnlc lr'lyslarcŻa]ące
Warunk do beŻp ecŻnego przechowyLlan a
Ż arna Wslępne plŻygoloWan e magazyn!
prŻeclrolJanicŻego . e Żape\ln] WlaŚcjwego
beŻpiecŻeńslwa zarna beŻ Lrirzymana kon_
1ro ]ego lemperatu'y \\l gotnoś.' Pon że]
prŻeds1a\ł ono podstaWolle glóWne zagroŹe
n aj ]ake nrogą \łystąp c !v lrakcie przecho
GłóWnym procesern lramu]ącym r eko
rŻyslne Żmany jakoścovre zarna jesi susŻe_
rr e obnża]ące ]ego
zape't/nia]_ace
odporność na zmiany'!igo1ność
m krob olog czne Wce
pra! dlowelo uykonan a sLrszen anależy:

.
.
.
.

u

odpowedno dobrać urŻadŻene suszarn]
cze. ocŻysŻcŻone prŻed Lrżycem ŻabeŻ
p€cŻone przed skazen em Żarna Żalodn _
kami grzybóVJ' o!'''adam ub roŻ1ocŻam
pod]ąć dz ałanla ŻaradcŻe cŻysŻcŻen e

m€chancŻne chemczna (fLrmgac]a] je_
ś',łyslępLriąsŻkodnikiprŻechoWa]ncŻe

stosov'rać środk chem cŻne aktL]a n e
erdŻone do oblotu
Lrpewnć sę o dawkach sposobe zasio'

Żal

sowan a srodkóW clrem cŻnych.
lstiie]q dwa podstav,/olve sposoby sLrsŻe'
I aŻama !'/lr'sokątempelatLrrą powie1rŻefir

b skim lemperalUrŻe otocŻen a' susŻen

e

!/ysokie] temperaiurŻe Ż Lrżyc e.n po!!etrŻa
ogrŻanego do tem peratL ry 40ic iWyżsŻe]]est
W

sŻybke i neŻależne od pogody, a e cechLrje
]e |!ysok kosŻl W prŻypadk! korŻystnych
warunkó"-J

E

pogodo,łych stosunko\lo njske]

za\\lańośc Wody lv Żarnie możnaŻastosować
susŻen e pollieirzem o t€mperalLrrŻe WVżsŻe

śff'',..5

o 5"c od lemperalLrry zialna' Proces 1€n ]esl
Wo n e]sŻy cbarcŻony Wyższym ryzyk em
ŻepsLrca Żarna' ae róVr'.ocŻeśn e mn e]sŻym
ryŻykienr prŻegrzana z arna
Na eży
sposób śWadomy lvykorŻy_
sty"-Jaó UrŻądŻen a sL]sŻarijcŻe tak, ab\r
n e powodolr'rać skażerria Ż arna subslan

'

c]ami połstalym l'r' Wyn ku spa an a pa'

W W tyn'] Vręg olr'rodoram aromalycŻnynr
1WWA] W sŻczegónośc naeży sprawdŻć
cŻy pa ]Wo odpo',\iada normom handlo\łynr
pa l, lsDNi so oraŻ ze nsiaac]a spaana
Żap€lvnia pra'J'r dlo!!y plŻebeg procesLr ipo
prŻeŻ
V/y p'oces calkovrlego spa]an a
'!łaśc
lirg Żaeceń producenla] Waż|e j€s1róVJn€Ż
abv Żapewn ć odpo[edn ą recyrkulac]ę ga

susŻenie niskotemperaluroWe.

W prŻypadku suszenia powielrzem o tem_
pelalurze do 5oc Wyższej niż temperalura
Żialna Ża ecany ]esl przeplylr'r pow ehŻa
l,,r oścl 1B0 m3'hr1o|e Żiarna u] d.h.17.
urzadŻeń W sŻczegó nośr na]eży lwŻg ednć
opoly plzepłylr'/u pow etrŻa lr'rysokość War
stwy Żarna które są kĄiycŻnym cŻynnkam

r

doborze rvertyiaiora.

Zastoso'lanje systeml kontrol ]akośc to
]edvny dobry "-Jybór da magaŻynóW prŻecho
Vran czych zarna Naeży spodzje!,r'ać sę że

dotyclrcŻasole plocedUry będą n €l,,ryslar_
rŻa]ące W poróWna| e z sy51emem un lr'rer

sa]nyrn akceptoWanym prŻeŻ przeiwórstwo
spożywcŻe Magazy| zbożowy to lłażny
eement W lechnoogi przetlvÓrsll-Ja Żbóż na
cee spoŹywcŻe [ł mo że konsLrmerrt ocen a

produkt ] na ny ]ednak ś\ładorrrośó drog'
jaką prŻebyłsL]rol,lec l.,od poa do ta€IŻa ]
j coraŻ cŻęśce]zauwaza
iesl baldŻo

'!ażny
plŻe1!!ÓlcŻe pÓtencahych
ny przez l rm!

odb orcólr'/' Żaterrr Lr1lzyrrran]e jakości kon
1rola. ]a.łność,r'rykonanych Żab egóW prŻez

magaŻyn prŻe.hovr'a n czy Żiarna lo Ważny

eemeni !r procese dŻałanośclakch frm na
rynkU producentó!,]

suro'"łca

l,laqazynowanie zialna' PrŻechol'ryl,,ra

ne z arna Że \ł2g ędu na dlugoterm now€ ma_
gaŻynolvan
elek1ywnOśćekonomicz|ą Wy
korŻys1ania Żasobólr prac\r kap talL] Wymaga

e

od

r0 n ka doolęb.e] ana]Ży pos adanycl
moz Wośc l'lr c€ u Wybrana do budowy odpo
\\lednego pod lvŻg ędem ładownoŚc obekiLr
maqazynoVr'ego' W tabe ŻaprezentoWano
obecn e na]cŻęśc e] stosowane roz\! ąŻan a

techn cŻn€ magazvnólv Żbożo!'rych Z okreś e_
nem ch charanerystyĆznych c€ch'

Nsk koszlzakupu siosól'! nretalo\łych ]ak
eż ch duŻa funkc]onanośćspo odo,,la

rÓ\łn

ły że colocŻn e

pov'l Y"ksza sję ch sprŻedaż
Jesl to dodatkowo !,yn kem zrn any techno
ogcz|e] W ch budowie ae rÓWn eż syłlac]

l,| roln ctv!,e' opłaca ne slało s

ę bo,ł ern dłLr
gookresowe prŻecho\łyłane s!ro!vcól,! m n
Ż Ullagina rocŻne Wahana cen

Pov/sŻeclrne' jako magaŻyny zarna. sto_
so\łane są po]edy.cŻe slosy Lrb ch batere

składaiące sę Ż kIk!. a naw€l k kLrnaslu
s osól,,r są to Żboln k W ksŻ1alce Walca Ub
lr'lie oboku o Wysokośc k kakroln e WęksŻe]
od śred| cy ub nnego lvynr aru n]olvego
charakteryzu]ąceqo \ł e kośćpodslawy' l/]a'
gazyny składa]ace s e z dwóch do cŻlete.h
s osóVr mogą posłUg !-Jać sie ]ednym kompe
!rŻądzeń sluŻących do Żaład!ikU roŻła
dunku Żarna oraŻ konsen'\rac]. co polvodLr]e
1em

]epsŻe ch lr'lykolŻyslan e odpo$edno,^y
posażone s osy Lrmoż V/!ają: pelną mechar

zac]ę prac ZaładolvcŻołoŻładunkowych.kon
ser!r'aci'A ŻgromadŻoneqo W n Eh z a'na pftez

lrymusŻollą lrnechaniczną] \łenlylację s losy
pos ada]a dacr sŻcze |y plasŻcŻ chron ący
ŻgromadŻone
ncr Żamo przed opadam,
ptakam , !ryzon ami i kotam oraŻ stanow]ą
dostaleczne zabeŻp ecŻen e przeclvpoŻa
rovr'e mogą być nslaolane na otllarte]

!

silosę
obiehlóW do przechoWywanla zbóż'

ku silosólv o dn e e]olvym odbywa s ę po
otwarc U Żasuvly| dodalkolr'/o aby zapewn ć
ró\lnom emy łysyp i przecWdŻjałać ewen
luanemL] zawesŻan]u sę surol,,rca L! s osie
stoSo'J'rane są l,!ygarn acŻe centrane śrrrakowe S osy posadolvone są na betoio\łych
płytach ub sp€cjalnych 1undamentach k1óre
Żapelv.ają stab nośÓ cał€] konstrukcj ae
także.nogą s1anolró eemenly systemL] Wyła

-

silosy 2 dnem lejowym. Slosy e]o\\l€
odrÓżn en U od płaskodennych c€chuie
łalwośćopróż| ana dLrża Wyda]ność lłyładoucŻa' Tego tvpu konstrukc]e Ż povr'odólv
WytlŻymaloścjov]ych oferotrane sa W mn e]
sŻyĆh po]emnościaclr P erwsŻe konstrukc]e
iego typu s osÓW byly poŻbawone systernLr
przelr'relrzan a' obecne producenc oferują
juz do 1ych roŻWaŻań s'J'Siemy przewelrŻa.
iące l,r'/enty alory z ntegrowane z silosem
iak ró,,,rn eŻ mob ne)' Doda1kov'ryrrr c ekalr'/ym
roŻl,!azan ern WprowadŻonym W n ektÓlyĆlr
s osaclr lejowych ]esl Żas1oso\,''an e podwó]
nego płasŻcŻa. który sttrarŻa dodatko,ła Żo
aĆ]e iernrcŻna. co lvq prodlcerta Żapobega
skrap an u s ę pary lodne] trevJiątrz s]osu
Wymo! Wylrzymalośc olr'/e s1al'l ane iym roz
vJązanom povrodu]ą. że sposób SzcŻegó
ny naeży Żadbać o ch montaŻ' To spra{'a

!

?ród], opr...'.'lie ńias'e n, pod'lllt Hopll re.ńńoro!]e łiarslLP, PL'l'/r, l|.ĘŻaŃa 1952' MltÓr
J |'' p€ser/alioi
slcraoe oi !!]ns, se9.! .nc lre'r 1rl oD.L].ls Neu Y.rł 1!33 F_.eo c , r\l.4aoh9
']rc e ąEiv arc Ęlue ,1lac /nE!]aloill kaNas 2a0ó
sia,ed9ąinla p,es1

prŻeśrŻenS osy
\'!

ŻWyke nstaolJane są
lŻW ba1ele sjosóW W ukladze Żędowyrn
1e

Pos1ęp techno]og cŻny W pro]ektol,,ranju
produkc] s]osólv Żapevlnia bardŻo dobrą
ch ]akość.beŻp ecŻeis1wo konstrLrkcy]ne
oraz 1rłałośćPocŻElkowe kons1rL]kc]e s -

osóW metao'y.lr ce.lrÓuala oqran cŻona
pojenrność która była nższa n ż !/ prŻypadkLr
siosó!V betonowych Dzise]sŻe konslrukc]e.
typosŻeregi slosó$ Żapevii a]ą prŻechowy
Wane surovJcóN vi oścacir od 5 do natlet
]5 000 1on' To powodu]e że producenc
s osóvi są tr stan e Żaspokoć różnorodne
co do po]€mnośc potrzeby naby\\'có$ Pod
,r',Zg
ędem konstrukcy]nym s;osy spełn a]E
lrudne rymaoarr a WŻq]ędefir $ylrŻlmałośĆ

meclrai cŻne] ]ak ró

eź ]akośco,łe] po_
prŻeŻ slosowa| € fi] n bach ocynkowanych
cŻy pow ekanyclr odpornych na koroz]ę'
Kra]o',łe slosy slosowane są do magaŻyno'
\\'ana przede lvszys1k m Żarna zbóż nason
]r

obecne kon51rL]kc e s osóW Żapewn aą
aklytrne prŻew etrzanle sLrrołca \ł trakc e
prŻeclrol'!yWan a system lVeniy]ac] naiczY"
śce] składa s ę z l'r'elliy atora (dla dL]Życlr
po]emności s osó,/r Ż€społu l'r'ell1yatoró,r'rj.
kanałó!'r' powetrŻnych' systemu podłog s
iowe]. korn nkóV'r lventy acy]nych Wtłaczane
po!! e1rŻe oloczen a (W przypadku Lrzyc a
|agrŻewn

c

dŻane ]esl

ekko podgrzanego) roŻprol'/a

kanałam prŻeŻ podłogę stową

,łpro\'adza|e ]est do sL]roWca ŻmaoaŻyno'
Wanego ! s os e' Po prŻe]śĆu prŻeŻ całą
uarst!/e polvetrŻe opL]sŻcŻa s los konr nkarn]
wenlyacytnym ,r'/ dachu konstrukcji ub n
nym eLemenlam kofslrukcytnym lypo,r'rym

a różnych

producentó"-J' Z niegro,łane
Z s osem Układy przewetrŻajace mL]sŻq pod
uŻg ędem osaoanych pararnelrÓł' 1]' V]ydal
nÓśc pov/je1rŻa oraŻ sprężu u{lŻgędn ać !]a.
1unek przecho'"''Ąr'l',ranego suroLlca roln czego.
DosLrsŻen e Żarna poprŻeŻ L! elrzen e przy
WymUszonym przepłylv e po,r', e1lza iego
d

,ł ootnośc
temperatlry, ae

Ćzas irv/ana Żaeżą n e ty ko od

ędne] po\ł elrŻa ]ego
róWn]eż od natężenia prŻepły!/u polv]e1lza
oraŻ \łysokoścjWarstwy ]ak od lV gotności
\\lzg

silosy z dnem płaskim. obecnie
na]częście]nslao,ła|e sa s osy Ż dnem

płask m Wyposażone W mechan.Żne L]rŻą
dzena do rozladunk! Slosy z dnem plask rn

Z Żasady pos ada]ą podlogę szcze noWą
ub sitowE [I€taowe s osy bldo$ane są
Ż Wykorzyslanem bachy gladke] ]ak leż la
lste] ogóna zasada móW że biaclra falsta
stosoNana ]esl do konstrL]kc] s osóvJ o dU
żych po]emnoŚcach po|ad ]000 ]50010n
Bacha gładka (tańsza W produkc]] Żapewna
WłaścWą WvlrŻlmałośćkonstrukc] d a nrne_
sŻych pojenrności s ]osóW' oprócŻ płasŻcŻa
ŻbLrdowanego Ż arkuszy blach s os Wypo_
saża sę \ł dodatkov/e \łyrnagane eementy
konstrukcvne' Za cŻa se do niclr daclr MaŻ
Ż Wy\\l etlz| kam kapy
Vryładow
cŻe dlab ny. pomos1y 'ewiŻyjne'
systenrem podłog

slo$e]

s osóN plaskod€n
nkóu plzew etrza]ącyclr
nne' sposób ŻasypLr !'r' przypadk! s osó,,!
odbywa się od !]óry na1omiasl WyladUnek
(W prŻypadku

nyclr) systern

konr

\ł Żaleznoścod roł'r'ązań samei konstrukcj
ipo]emnośc s osólv za pośrednc1wem:
prŻenośnkóW Wybierako,r'/ych ob]egol'r'ych
podpodłogoWych śmakólv L,/ygarn ających
czy Żasuw WysypoL\'ych o sposob e ,r'ryła
dl]|k! decydu]e konslilkc]a dna sjLosLr tŻn
cŻyjeslono plaske cŻy e]owe Zas1osoWane
dna ptaskjego Ż jedne] slrony umoż !T a pro_
]ektowan e ko]rstrukc]io Wjększe] pojemnośc
a e laka budowa dfa slanod Lrlrudnienle
W prŻypadku opróżn ana 5 osu Do całkolv
teqo WyładullkU s!rolvca \,'' lakim WypadkLr
na eŻy siosovr'ać prŻenośnk śmakoVJ€'

klóle pracu]ą

W LrkładŻe prz_.nośnika obeoo.
!/ego (porusŻającego s ę po powietŻchn s1a]

ł

ze prodUcencj s ]osó,,,/ podnosŻą cenę za
tę usłL]gę V/ poróWna|iu do cei monlaŹU
konstrukc]j płaskodennyĆlr o pÓrólvnywa

ne]

pojemnośc ' Zaostrzone uymagan!a kon.
strukcy]ne odnośn e I'irzymalośc użytych
malerialólv podnosza cenę lych s Losólr'] która
śred| o jes1 2 kro1ne \\'yzsza "-J stosLrnku do
ana og cŻnych po]emnośc s osóV/ płasko.

Ir]a!aŻy. p'Żeclrowa I cŻy moze być
budov/any ]ako pojedyncŻy obekt Ub Żespól
batere slosóN slav/ianyclr !! lkładŻe rŻe
do yn']lub gnaŻdowynr' Wybór podyk1owa|y

m I Wekoścląprodlkc] \\'ekoścą do
slępnei po,r'rerzchn czy zakładanym pan€m
roz,'!o]u gospodarslwa' Układy lŻędo.'\'e Żapeunają moż \\'ośćeweniualle] roŻbudovJy
maoaŻlnu o koene s]osv ae są kosŻto$ne
Vr' bl]dowie gdyż l^'ynralaj'a siosov/anja np'
]est

p

alformy operacy]ne] umoŻlWa]ącej ,aładLr.

neks osólv W przypadku ukladu gnaŻdo{'e.
qo Żaładunek odbywa s ę rLrlam spadol',rym
Ż centra ne] Vr'ezy za pośredn c|r'r'em roŻdŻie'
acŻa Takle Układy n e poŻlvalają na dasŻe
doslawa|e s osó,,,/ Ż,'vęksŻan e W prŻy'
sŻlościch pojemnośc magaŻyiov'rej' Bardzo
stot.ym elemenlem raclonalnego I efektyr'r'
neoo WykorŻys1an a s osóW ]est pravi dlowe
doL|ran

e UrŻądueń transpońolvych iInych
lego układu W sZczegó nośc

e eme|1óW

naezy zadbać o prawdłowe iypy Wyda]ność
tych UIZadŻeń tak aby n e po\\'odować ch
pracą nadm ernych usŻkodŻeń lra|spoi(o,ła
nyclr sLrroucó\ł e\,Jenl!ra nyĆlr pIŻeslo]ótr

oraŻ prŻenośn ka podpodlogo,',/ego który
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