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ANALIZA ROZWIĄZAŃ  
POZIOMYCH SILOSÓW NA KISZONKI 

 
 

Streszczenie 
 

Wyróżnia się następujące rodzaje silosów poziomych: z bocznymi 
ścianami oporowymi, dołowe oraz pryzmowe. Silos poziomy może 
być otwarty z obydwóch jego końców albo jednostronnie zamknięty. 
Kiszonki można również magazynować w rękawach foliowych na-
pełnianych luzem, belami lub w pojedynczych belach owijanych fo-
lią. W pracy omówiono wymienione sposoby magazynowania, kryte-
ria ich wyboru oraz roczne koszty składowania kiszonki w zależno-
ści od rodzaju silosu poziomego.  
 
Słowa kluczowe: silos poziomy, rodzaje, charakterystyka, wybór 

 
 

Wstęp 
 
Można wyróżnić następujące rodzaje silosów poziomych: 
a) konwencjonalne silosy poziome z bocznymi ścianami oporowymi, któ-

rych pojedyncza komora może być przejazdowa lub nieprzejazdowa;  
b) niekonwencjonalne rozwiązania magazynowania pasz:  

− silosy w kształcie dołu, poniżej poziomu dobrze odwodnionego terenu 
– dół ma często umocnione ściany, a niekiedy utwardzone dno;  

− silosy w kształcie pryzm, w których pasza usypana jest w stos, tzn. 
silosy tego rodzaju nie mają ścian konstrukcyjnych, stosowanych do 
zagwarantowania profilu składowanego materiału. 

 
Ponadto kiszonkę składuje się w rękawach foliowych napełnianych luzem 
lub wypełnianych belami w kształcie walca (średnicy 1,2–1,5 m i długości 
ok. 1,2 m) oraz w pojedynczych belach owijanych folią [Holmes 2000]. Ki-
szonkę można składować również w długich rzędach bel obciąganych folią 
oraz prostopadłościennych belach przykrywanych folią. 
 
Celem opracowania jest omówienie aktualnych rozwiązań poziomych silosów 
na kiszonki, kryteriów ich wyboru oraz dokonanie analizy porównawczej róż-
nych systemów składowania kiszonki. 
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Charakterystyka rozwiązań silosów poziomych 
Konwencjonalne silosy poziome 
Konwencjonalne silosy są budowlami stałymi, wykonywanymi powyżej tere-
nu (rys. 1), stosowanymi szczególnie tam, gdzie wysoki poziom wody grun-
towej uniemożliwia składowanie kiszonki w składowisku zagłębionym, np. 
typu dołowego. 
 
Małe silosy poziome najlepiej jest wykonać pod zadaszeniem. Silos zada-
szony (rys. 2) należy do najdroższych sposobów składowania kiszonki. 
 
a)  b)

 
Żródło: Forage Bunker Silo... Source: Forage Bunker Silo… 
 
Rys. 1. Rodzaje betonowych silosów poziomych: a) przejazdowy, b) nieprzejazdowy  
Fig. 1. Types of concrete horizontal silos: a) with open ends, b) with one end closed  

 

 

 

 
Żródło: Forage Bunker Silo... Source: Forage            Źródło: Precon Polska [2010]. Source: Precon 
Bunker Silo...                                                              Polska [2010].  
 
Rys. 2. Zadaszone silosy poziome  
Fig. 2. Roofed bunker silos 

 
Jest to dobry sposób wytwarzania kiszonki, albowiem jest ona zabezpieczo-
na przed warunkami pogodowymi. Folia jest mniej narażona na uszkodzenie 
przez ptaki i zwierzęta. Ściany silosu, o wysokości 3 m, wykonuje się z żel-
betu, konstrukcję zadaszenia zaś tworzą drewniane ramy, również o wyso-
kości 3 m, by ciągnik mógł się poruszać podczas zagęszczania kiszonki. 
Odległość od powierzchni składowanej kiszonki do sufitu powinna wynosić 
nie mniej niż 3,5 m.  
 
W celu zmniejszenia przenikania wody i powietrza w głąb kiszonki stosuje się 
na ogół dwa sposoby uszczelnień silosów poziomych [Clark, Stone 2004]: 
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− tradycyjne uszczelnienie, składające się z warstwy białej lub czarnej folii, 
przyciśniętej zużytymi oponami; 

− do przyciśnięcia folii zamiast zużytych opon stosuje się tzw. „cienkie worki” 
w postaci opasek, które są wypełnione piaskiem lub żwirem (rys. 3).  

 
a) b) 

       
Żródło: Clark, Stone [2004]. Source: Clark, Stone [2004]. 
 
Rys. 3. Przyciśnięcie folii polietylenowej w silosach poziomych woreczkami wypeł-

nionymi piaskiem lub żwirem: a) widok perspektywiczny, b) widok ułożonych 
woreczków 

Fig. 3. Plastic cover in horizontal silo pressed down with foil bags filled with the sand 
or gravel: a) perspective view, b) view of sausage bags put down 

             
Silosy dołowe 
W celu uniknięcia wykonywania ścian z betonu często wybiera się silosy typu 
dołowego (rys. 4), zwłaszcza gdy w miejscu lokalizacji występuje grunt zwięzły, 
a szczególnie na wzniesieniach. Ziemia usunięta z wykopu może być użyta 
do zwiększenia wysokości ścian bocznych lub długości dołu. Dna silosów są na 
ogół z betonu, niekiedy zaś z wysokiej jakości asfaltu na podsypce ze żwiru.  
 
Silosy pryzmowe 
Silosy pryzmowe (rys. 5) stosuje się tylko w razie konieczności lub do tym-
czasowego składowania kiszonki. Wynika to z dużych strat paszy (~30%). 
Pod warunkiem dobrego upakowania paszy mogą być stosowane do maga-
zynowania siana, kiszonki z kukurydzy lub ziarna paszowego. W celu za-
pewnienia należytego zagęszczenia można stosować m.in. specjalne cią-
gniki na kołach ogumionych.  
 
Rękawy foliowe 
W sprzedaży dostępne są rękawy o odpowiednich wymiarach. Gazy wytwo-
rzone podczas fermentacji naprężają rękawy, które na ogół nie ulegają uszko-
dzeniu. Z czasem następuje deflacja, a wcześniej gazy korzystnie wpływają 
na proces fermentacji. 

     Frontal surface 

PPrreesssseedd  ddoowwnn  ffooiill    
ccoovveerriinngg  ssttoorreedd  
ssiillaaggee 

PPoollyyeetthhyylleennee  sslleeeevvee  ffiilllleedd  
wwiitthh  ssaanndd  oorr  ggrraavveell    
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a) 
 

 
Źródło: Selge [2008]. Source: Selge [2008]. 

 
 

1 – konsolidowany nasyp ziemny  
      consolidated earth bank 
2 – blok betonowy podtrzymujący nasyp  
      concrete block holding up the bank 
3 – nieprzepuszczalna płyta denna 
      impermeable bottom plate 
4 – drenaż  drainage 
5 – nieprzepuszczalna wykładzina 
      impermeable lining 
6 – folia polietylenowa do odprowadzenia  
      wody deszczowej i wody z topniejące- 
      go śniegu   polyethylene foil for rain  
      and snow thawing water draining off 

 
Źródło: Selge [2006], rys. zmodyfikowany. Source: Selge [2006], fig. modified. 
 
Rys. 4. Silosy dołowe: a) widok silosu dołowego ze ścianami z betonu b) typowy szcze-

gół nasypu ziemnego silosu  
Fig. 4. Trench silos: a) view of a trench silo with concrete walls, b) typical detail of silo 

earth bank  
 

 
 

Źródło: Roach, Kammel [2003], rys. zmodyfikowany. Source: Roach, Kammel [2003], fig. modified. 
 
Rys. 5. Przekrój silosu pryzmowego  
Fig. 5. Cross-section of a pile silo 

  

b) 
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Zielonka powinna być równomiernie układana w rękawie w celu zminimali-
zowania wytworzonych gazów i powietrza (rys. 6). Pakowana pasza o dłu-
gości cięcia 10 mm powinna mieć wilgotność 60–70%, a zawartość suchej 
masy (s.m.) 15%. 
 
a) 

 

 b)

 
Źródło: Budissa... [2010]. Source: Budissa... [2010]  Źródło: Budissa... [2010]. Source: Budissa... [2010] 
 
c) 

 

Źródło: Assesing... [2010], rys. zmodyfikowany. Source: Assessing… [2010], fig. modified. 
 
Rys. 6. Rękawy foliowe napełniane zakiszanym materiałem: a) napełnianie rękawa, 

b) kiszonka w otwartym rękawie, c) zasady rozplanowania rękawów foliowych 
Fig. 6. Foil sleeve silo filled with ensiled forage: a) sleeve filling, b) silage in open sleeve, 

c) principles of silo sleeve lay-out 
 
Bele owijane napiętą folią  
Bele są owijane folią (rys. 7), która w tym procesie owijania powoduje ści-
śnięcie kiszonki. Metoda ta jest droga (30–40% jednostkowych kosztów pro-
dukcji kiszonki stanowi koszt folii) w stosunku do innych metod zakiszania. 
Zapewnia ona jednak mniejsze straty podczas fermentacji (5–8% s.m.).  
 
Wybór rodzaju silosu poziomego 
 
Decyzja o wyborze rodzaju silosu poziomego może być podjęta zarówno na 
podstawie kryteriów ekonomicznych, jak i organizacyjnych – przykłady na 
rysunkach 8.–10. Konstrukcje, takie jak silosy wieżowe czy silosy poziome, cha- 

IInncclliinnaattiioonn  55%%  

HHaarrddeenneedd    
ssuurrffaaccee  

AAiirr--ttiigghhtt  eennddss    
ooff  ffooiill  bbaagg    

CClleeaarraannccee  >>11..2200  mm  nneecceessssaarryy    
ttoo  wwaatteerr  ddrraaiinnaaggee  aanndd  rreeppaaiirrss  

IInncclliinnaattiioonn  55%%  
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a)  b)

 
Źródło: Palmer [2008]. Source: Palmer [2008]. 
 
Rys. 7. Metoda owijania bel taśmą ciągłą: a) nawijanie folii wokół bel, b) widok bel 

opakowanych folią  
Fig. 7. Method of packaging the bales with stretch-wrap plastic belt: a) wrapping foil 

around the bales, b) view of bales sealed with plastic  
 

 

 

 
Źródło: Trembley [2008]. Source: Trembley [2008]. 
 
Rys. 8. Długi rząd cylindrycznych bel obciąganych foliowym rękawem  
Fig. 8. Long row of the round bales packed in foil sleeve 
 
rakteryzują się wysokimi kosztami inwestycyjnymi (rys. 11), które mogą być 
zamortyzowane w dłuższym czasie składowania niskimi nakładami eksplo-
atacyjnymi. 
 
W razie dalszego stosowania aktualnego rodzaju składowania i transportu 
przez dłuższy czas (>10 lat) nowy rodzaj składowania należy wybrać tak, 
aby był on kompatybilny z dotychczas stosowanym. W planowaniu większej 
pojemności składowania w stosunkowo krótkim czasie (<10 lat), przyszłemu 
składowaniu należy dać priorytet nad systemem dotychczasowym.  
 
Schemat blokowy, umożliwiający wybór najodpowiedniejszego w danej sy-
tuacji rodzaju składowania, zamieszczono na rysunku 12. 
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a) 

 

b) 

 

  
c) d) 

 

 
 
Źródło: Mickan [1999], rys. zmodyfikowany. Source: Mickan [1999], fig. modified. 
 
Rys. 9. Rodzaje składowania cylindrycznych bel kiszonki: a) w postaci pojedynczego 

rzędu, b) podwójnego rzędu, c) stosu (piramidy), d) bele w wykopie 
Fig. 9. Types of silage storage in the round bales: a) in form of single row sleeve, b) dou-

ble row sleeve, c) in form of a pile (pyramid), d) bales in a pit 
 
a) b) 

  
 
Źródło: Mickan [1999], rys. zmodyfikowany. Source: Mickan [1999], fig. modified. 
 
Rys. 10. Dwa sposoby uszczelnienia składowanych bel (stosów) kiszonkowych przez po-

krycie arkuszami folii: a) obcisłe owinięcie folią, b) alternatywne pokrycie stosu 
Fig. 10. Two methods of sealing stored silage bales in stacks by covering with the plastic 

sheets: a) by tight winding round with foil sheet, b) optional covering of a pile 
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Źródło: Saxe [2005], rys. zmodyfikowany. Source: Saxe [2005], fig. modified. 
 
Rys. 11. Koszty roczne kiszonki w zależności od rodzaju składowania 
Fig. 11. Annual costs of silage depending on the type of storage 
 
Podsumowanie 
 
Silosy poziome są najbardziej rozpowszechnionym sposobem przechowy-
wania kiszonki.  
 
Do zasadniczych wymagań w projektowaniu żelbetowych silosów poziomych 
należy zapewnienie: 
− szczelności elementów konstrukcji z uwagi na przenikanie soków kiszon-

kowych lub gazów fermentacyjnych, 
− wykonania gładkich ścian o małym współczynniku tarcia, 
− łatwości wykonania lub montażu (prefabrykatów), 
− trwałości i dużej odporności na korozję (środowisko kwaśne), 
− niskich kosztów konserwacji, 
− odporności na przemarzanie. 
 
Stosunkowo nowymi metodami magazynowania kiszonki jest nawijanie pla-
stikowej folii na belach bądź umieszczanie bel lub zakiszanego materiału  
w długich plastikowych rękawach. Metody te są na ogół uważane za stosun-
kowo efektywne, jednak wiąże się z nimi konieczność utylizacji folii. 
 
Decyzja o wyborze rodzaju silosu do kiszonki powinna być podjęta na pod-
stawie kryteriów ekonomicznych i organizacyjnych. Wykorzystywanie kon-
wencjonalnych silosów poziomych czy wieżowych charakteryzuje się wyso-
kimi kosztami początkowymi i może być konkurencyjne w stosunku do skła-
dowania w pryzmach, belach, workach itp., gdy zakłada się długi okres eks-
ploatacji, tj. ok. 20 lat.  
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Źródło: Holmes [2000], rys. zmodyfikowany. 
 

 

Paszą w ilości 400 ton s.m.·rok–1 
nakarmić można ok. 90 krów dziennie, 

gdy dzienna masa 11,4 kg s.m.  
na krowę dziennie 

<400 ton s.m.·rok–1



 
Sylwester Kobielak, Edward Hutnik, Edmund Mulica 

 

  60

 
 
 
Rys. 12. Schemat blokowy do wyboru rodzaju składowania kiszonki 
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Source: Holmes [2000], fig. modified. 
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Fig. 12. Block diagram to select the type of silage storage [Holmes, 2000] 
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ANALYSIS OF CONSTRUCTIONAL SOLUTIONS  
OF THE HORIZONTAL SILOS FOR ENSILING FORAGES 

 
Summary 

 
Following types of horizontal silos were considered: silos with the resistant 
side walls, trench silos and the pile silos. The horizontal silo may be open-
ended (unclosed drive-over silage pile), or with one end closed. Silage may 
be stored also in plastic foil sleeves and bags filled with loose forage mate-
rial, with forage pressed in bales or in form of single big cylindrical bales 
wrapped with plastic foil. Paper discussed the above mentioned manners of 
storing the silage, criteria of their choice, as well as the annual costs of sila-
ge storage as dependent on the type of used horizontal silo. 
 
Key words: horizontal silo, types, characteristics, selection 
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