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PRZECHOWYWANIE NASION RZEPAKU 
– ZAGROŻENIA  

Streszczenie 
Pozyskiwanie oleju z roślin oleistych na cele biopaliwowe w głównej mierze opiera się na nasio-

nach rzepaku. W większości przypadków dotyczy to małych tłoczni farmerskich produkujących olej na 
potrzeby kilku lub kilkunastu odbiorców. Tłoczenie oleju zazwyczaj odbywa się metodą tradycyjną 
w tłoczniach ślimakowych, których wydajność wynosi na ogół kilkadziesiąt litrów na godzinę pracy 
tłoczni. Zatem rzepak przed procesem tłoczenia musi być przechowywany. W trakcie procesu prze-
chowywania nasiona narażone są na utratę jakości, czy to na skutek działania zewnętrznych czynni-
ków atmosferycznych, czy też błędów popełnionych w trakcie realizacji procesu. Niniejsze opracowa-
nie zawiera opis głównych zagrożeń związanych z przechowywaniem nasion rzepaku.   

WSTĘP  
Bezpieczne przechowywanie nasion uzależnione jest głównie od ich wilgotności. Jednak 

znajomość wilgotności nasion nie zawsze mówi o tym, jaka jest ich kondycja przechowalni-
cza, a więc zdolność do długotrwałego przechowywania. Bezpieczna wilgotność przechowal-
nicza – kondycjonalna jest bowiem uzależniona i to w zasadniczy sposób od składu chemicz-
nego materiałów zapasowych danego typu nasion. Dlatego, w zależności od składu tkanki 
spichrzowej, wyróżnia się: nasiona oleiste, białkowe, białkowo-skrobiowe itd. Właściwości 
tych materiałów, a szczególnie ich zdolność do wiązania wody ma zasadniczy wpływ na po-
ziom i zakres wilgotności kondycjonalnej nasion.  

Bezpieczne przechowywanie nasion o wilgotności kondycjonalnej wynika z faktu, że nie 
występuje w nich woda wolna, która jest całkowicie związana przez koloidy komórkowe. 
Górna granica wilgotności kondycjonalnej nazywana jest wilgotnością graniczną. Jej przekro-
czenie wzmaga procesy enzymatyczne uaktywniające przemianę materii, a tym samym nastę-
puje wzrost aktywności życiowej nasion.  

Wilgotność kondycjonalna ziarna zbóż, zawierającego duże ilości substancji hydrofilo-
wych (białko, skrobia, cukry) wynosi ok. 12-15% (w.b.). Natomiast dla nasion rzepaku zawie-
rających oprócz substancji hydrofilowych również tłuszcze (substancje hydrofobowe), wil-
gotność kondycjonalna jest znacznie mniejsza i wynosi od 6 do 11%, zależnie od ilości tłusz-
czu w nasionach.  

Wszystkie nasiona charakteryzują się budową koloidalno-kapilarno-porowatą, a to spra-
wia, że mogą pochłaniać lub oddawać parę wodną z otoczenia. Z tego względu wilgotność 
nasion nie jest cechą stałą lecz podlega ciągłym zmianom w zależności od wilgotności 
względnej powietrza, w którym przebywają (ta cecha nasion jest wykorzystywana również 
w suszarnictwie). Układ taki dąży stale do równowagi, mówi się więc o wilgotności równo-
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wagowej. Oznacza to, że zawartość wody w nasionach zależy od nasycenia powietrza parą 
wodną (prężności pary wodnej) w określonej temperaturze. Wilgotność równowagowa jest 
często podawana z uwzględnieniem wartości temperatury, w jakiej nasiona przebywają. 

Reasumując, za przechowalniczą bezpieczną wilgotność nasion rzepaku uznaje się po-
ziom 7% (w.b.). Dlatego należy dążyć do ustabilizowania warunków przechowywania szcze-
gólnie temperatury i wilgotności względnej w przestrzeniach międzynasiennych na takim 
poziomie, aby wilgotność równowagowa odpowiadała wilgotności przechowalniczej na tym 
poziomie. 

1. PRZECHOWYWANIE NASION RZEPAKU 
Ziarno zbóż i nasiona zazwyczaj przechowuje się luzem ze względu na lepsze wykorzysta-

nie pojemności obiektów do przechowywania, kontrolę jego kondycji oraz mechanizację pro-
cesów składowania. Stosowane techniki przechowywania mają za zadanie stworzenie opty-
malnych warunków fizyko-chemicznych podczas procesu magazynowania, tj. ograniczają-
cych procesy życiowe ziarna oraz rozwój drobnoustrojów. Główne czynniki mające wpływ na 
rozwój procesów życiowych to: wysoka wilgotność, temperatura, dostęp tlenu oraz występo-
wanie szkodników. Mając na uwadze stan nasion przed procesem przechowywania należy 
dobrać odpowiednią metodę realizacji procesu. Istnieją trzy podstawowe sposoby przecho-
wywania nasion: w stanie suchym, ochłodzonym oraz bez dostępu tlenu, które w zależności 
od potrzeb można łączyć ze sobą [7].  

Przechowywanie ziarna w stanie suchym polega na obniżeniu zawartości wody 
w materiale do takiego poziomu, by zachodzące w nim procesy życiowe ograniczyć do mini-
mum. W odniesieniu do pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa bezpieczny poziom wilgotności to 
do około 14%, rzepaku ze względu na wysoką zawartość tłuszczu 7%, nasion roślin strącz-
kowych 14-15%. 

Przechowywanie w stanie ochłodzonym stosuje się ze względu na hamujący wpływ niskiej 
temperatury na rozwój procesów życiowych zachodzących w złożu. Ochłodzenie złoża poni-
żej 10-12ºC powoduje zahamowanie rozwoju szkodników znajdujących się w przestrzeniach 
międzyziarnowych. W temperaturze około 5ºC następuje zahamowanie rozwoju bakterii 
i pleśni przy zachowaniu wszystkich istotnych właściwości biologicznych nasion. Stopień 
schłodzenia ziarna zależy od przewidywanej długości magazynowania, wilgotności ziarna 
oraz obecności organizmów obcych. 

Przechowywanie nasion bez dostępu powietrza w zbiornikach hermetycznych polega na 
doprowadzeniu do stanu maksymalnego zahamowania procesów życiowych w nasionach oraz 
organizmach żywych na skutek odcięcia dopływu tlenu do złoża. Wraz z upływem czasu, w 
miarę zużywania tlenu, wzrasta udział dwutlenku węgla względem zawartości tlenu. Utrzy-
manie jakości materiału przechowywanego bez dostępu powietrza jest możliwe tylko przy 
niskiej zawartości wody w ziarnie (7% i mniej), jej wysoki poziom skutkuje pogorszeniem 
własności paszowych i odżywczych oraz wytwarzaniem się specyficznych zapachów kwa-
śnych i alkoholowych. 
1.1. Parametry mechaniczne nasion rzepaku istotne w procesie przechowywania 

i metody ich wyznaczania 
Oprócz znajomości technologii uprawy, zaleceń odnośnie przygotowania nasion do pro-

cesu przechowywania, biologii i chemii nasion, ważnym aspektem jest posiadanie pełnej wie-
dzy na temat właściwości mechanicznych złoża nasion istotnych w procesach długotrwałego 
magazynowania.  

Złoże nasion rzepaku jest materiałem sypkim, którego cechy mechaniczne znacznie od-
biegają od własności powszechnie znanych stanów skupienia. O jego zachowaniu decydują 
przede wszystkim: sieć geometryczna kontaktów, oddziaływania cierne w punktach kontaktu 
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oraz właściwości pojedynczych nasion. Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku 
w przeciwieństwie do materiałów granularnych pochodzenia mineralnego determinuje wil-
gotność, która wpływa na właściwości okrywy nasiennej i liścieni [3].  

Aktualnie standaryzacja obejmuje coraz więcej metod wyznaczania właściwości materia-
łów sypkich. Normy Eurocode 1 i zmodyfikowana obecnie Polska Norma zalecają wyznaczać 
doświadczalnie parametry mechaniczne materiałów sypkich w ściśle określonych warunkach 
odpowiadających obciążeniom eksploatacyjnym [2]. Niektóre z nich wyznaczane są w teście 
ścinania (w aparacie bezpośredniego ścinania lub w aparacie trójosiowego ściskania), inne zaś 
w teście jednoosiowego ściskania. Wśród najważniejszych parametrów mechanicznych znaj-
dują się: iloraz naporu, współczynnik tarcia zewnętrznego, współczynnik tarcia wewnętrzne-
go i kohezja, moduł sprężystości, współczynnik Poissona, gęstość, poziom punktu olejowego, 
wytrzymałość nasion na obciążenie pochodzenia dynamicznego. 
1.2. Zagrożenia awariami w trakcie przechowywania spowodowane destrukcyj-

nym oddziaływaniem nasion 
Najczęściej do przechowywania materiałów rolniczych stosuje się cienkościenne kon-

strukcje metalowe – silosy o płaskim dnie (np. system BIN). Tego typy konstrukcje ze wzglę-
du na niskie koszty oraz uproszczone procedury budowlane w ostatnich latach zdobywają 
coraz większą popularność wśród użytkowników, szczególnie w małych i średnich gospodar-
stwach [1]. Jednak pomimo niewątpliwych zalet, tego rodzaju konstrukcje są najbardziej na-
rażone na awarie. Natura awarii jest dwojaka: błędy wykonawcze, konstrukcyjne i montażowe 
obiektu lub zagrożenie pochodzące od nieprzewidywalnego zachowania się materiału skła-
dowanego. Najczęściej spotykane powody awarii silosów pochodzące od materiału to: 
− strefy martwe, czyli miejsca, w których materiał stale zalega, 
− przesklepianie się materiału, 
− nawisy materiału, 
− tunele wewnątrz warstwy.  

W przypadku materiałów roślinnych wysokooleistych najczęstszym zagrożeniem jest 
przesklepianie się nasion, które powoduje dynamiczny wzrost obciążenia ściany silosu. Gene-
ralnie przyczyną powstawania tego zjawiska jest wzrost wilgotności przechowywanych na-
sion. Przyrost wilgotności bywa spowodowany przewietrzaniem zawartości silosu powie-
trzem o wilgotności większej niż wilgotność równowagowa przechowywanych nasion. Jed-
nak częstszym powodem występowania zagrożenia przesklepieniem jest suszenie nasion 
strumieniem gorącego powietrza, gdy przemieszczająca się ku górze silosu strefa podwyższo-
nej wilgotności, susząc obszar w jej dolnej części, nawilża równocześnie warstwy położone 
powyżej. Ponadto wzrost wilgotności powoduje pęcznienie nasion. W przypadku rzepaku 
maksymalny napór wywołany pęcznieniem nasion pojawia się po około kilku godzinach od 
kontaktu z wilgocią. Zjawisko to może spowodować, że w strefie o podwyższonej wilgotności 
całkowite przeniesienie ciężaru złoża odbywać się będzie poprzez tarcie o ścianę boczną silo-
su. Sytuacja taka może doprowadzić do „ścięcia” cienkościennego poszycia, a w konsekwen-
cji poważnej awarii obiektu. Zazwyczaj awarie takie powstają podczas procesu opróżniania 
zbiornika, gdy znika „podparcie” zasklepionego materiału wraz z wypływem warstwy dolnej. 

Inne konsekwencje w trakcie przesklepienia powstają w silosach żelbetowych. Żelbetowa 
ściana silosu zazwyczaj nie ulega deformacji, a opadający nagle słup materiału, wytwarzając 
podciśnienie ponad swobodną górną warstwą złoża, powoduje przeciążenie i zawalenie stropu 
nad komorą. 
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1.3. Zagrożenia zepsuciem nasion podczas przechowywania  
Najczęściej spotykane zagrożenia związane z przechowywaniem nasion rzepaku to: 

− rozwój pleśni, 
− kondensacja pary wodnej, 
− oddychanie nasion podczas, którego następuje wydzielanie ciepła i wilgoci, 
− żerowanie roztoczy, owadów, gryzoni i ptaków, 
− nawilżanie nasion z powietrza, 
− kiełkowanie, 
− zbrylenie dolnych warstw wskutek występującego przeciążenia.  

Aby uniknąć tych zagrożeń, należy stosować się ściśle do zaleceń odnośnie granicznego 
czasu przechowywania ze względu na wilgotność nasion. Zagrożenie zawilgoceniem nasion 
istnieje także z pozycji obiektu magazynowego, którego nadmierna eksploatacja bez koniecz-
nych przeglądów technicznych może prowadzić do rozszczelnienia poszycia. Tego rodzaju 
awaria ułatwia penetrację złoża nasion przez wodę atmosferyczną. Zaś zmienne warunki at-
mosferyczne często powodują kondensacje wody na elementach poszycia silosu. Zgromadzo-
na w ten sposób woda potrafi migrować w złożu nasion ze względu na cykliczne zmiany tem-
peratur pomiędzy dniem i nocą oraz zmiany pogody. Jeśli do tych zagrożeń dodamy jeszcze 
efekt pocenia się nasion, ekosystem, jaki wytworzy się w silosie dąży do rozwoju życia biolo-
gicznego, które bywa nieodwracalnym procesem destrukcyjnym. 

1.4. Monitorowanie parametrów nasion rzepaku w trakcie przechowywania 
W odróżnieniu od ziarna zbóż nasiona rzepaku są bardziej narażone na uszkodzenia i ze-

psucie, dzieje się to za sprawą wysokiej zawartości tłuszczu, który w uszkodzonych nasionach 
wzmaga intensywność niekorzystnych procesów biologicznych i chemicznych. W uszkodzo-
nych nasionach zwiększa się aktywność drobnoustrojów, co prowadzi do obniżenia jakości 
a nawet do zniszczenia surowca. Zjawiska te są szczególnie niebezpieczne w nasionach wil-
gotnych, nadmiernie obciążonych oraz przechowywanych w zbyt wysokiej temperaturze, któ-
rej lokalne wysokie gradienty mogą wynikać z braku możliwości przewietrzania. Długotrwałe 
magazynowanie rzepaku w zbiornikach i silosach w celu zapewnienia ciągłości produkcji 
sprawia, iż materiał narażony jest na działanie destrukcyjnych obciążeń mechanicznych, 
wzmożonych procesów życiowych, które stają się przyczynkiem do zmian temperatury i wil-
gotności nasion, a co zatem idzie wytworzenia niekorzystnych warunków przechowywania. 
Szybkość reakcji i przeciwdziałania tym zjawiskom wiąże się bezpośrednio z wielkością po-
niesionych strat. Zachodzące w nasionach procesy życiowe (np. oddychanie tlenowe, pocenie 
nasion starzejących się) prowadzą także do wydzielania się wody. Jeśli produkty powstające 
w trakcie oddychania tlenowego nie zostaną w porę odprowadzone, następuje wtórne nawil-
żenie nasion i wzrost intensywności procesów biochemicznych. Rezultatem tego staje się 
zjawisko samonagrzewania nasion, którego skala zależy od stanu fizycznego nasion i możli-
wości technicznych obiektów magazynowych [5, 6]. Samonagrzewanie jest zależne od po-
ziomu wilgoci i temperatury złoża nasion ale powodem występowania zjawiska może być 
także nadmierna aktywność metaboliczna insektów występujących w złożu. W fizycznej kon-
sekwencji zjawisko samonagrzewania prowadzi do powstania obszaru o podwyższonym po-
ziomie temperatury, zbrylenia nasion i zaczopowania materiału wewnątrz zbiornika [8, 9]. 

Jest to zjawisko negatywne obniżające jakość materiału, niestety często występujące w 
praktyce przechowalniczej. Następstwem jest strata substancji suchej jak również rozwój mi-
krobów, pleśni, żerowanie owadów oraz wzrost wolnych kwasów tłuszczowych. Przy czym 
pleśnie działają do temperatury 50-55ºC. Powyżej tej temperatury pleśnie giną, natomiast 
przy wilgotności względnej ponad 95% rozwijają się bakterie termofilne. 
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1.5. Zalecenia normy ISO 4112:1990 
W praktyce przechowalniczej w celu kontroli warunków przechowywania stosuje się 

aparaturę kontrolno-pomiarową, a monitoring warunków polega zazwyczaj na pomiarze tem-
peratury w przestrzeniach międzyziarnowych. Norma ISO 4112:1990 w swoim drugim wy-
daniu zaleca rozmieszczenie sond temperatury w zbiornikach do magazynowania ośrodków 
sypkich w formie geometrycznej siatki sond. Punkty pomiarowe winny być umieszczane 
w odległości nie większej niż 3 m od siebie w kierunku poziomym i pionowym. Górne punkty 
pomiarowe winny znajdować się w odległości od 1 do 2 m od spodziewanej powierzchni na-
sion, dolne zaś 0,5 m powyżej dna zbiornika. Wynikający z tego założenia przestrzenny ob-
szar kontroli wybranej sondy jest w kształcie kuli o promieniu 1,5 m. 
Jednak oprócz standardowych zaleceń norm w trakcie przechowywania istotne jest monito-
rowanie wilgotności względnej w przestrzeniach międzynasiennych. Jest to parametr, który 
dosyć precyzyjnie opisuje stan fizyczny, w jakim znajduje się w danym momencie złoże na-
sion.  

PODSUMOWANIE 
Z badań nad niekorzystnymi zjawiskami termicznymi w złożu rzepaku, przeprowadzo-

nych przez autorów wynika, że największą destrukcyjną rolę podczas przechowywania od-
grywa zbyt wysoki poziom wilgotności nasion.  

Nasiona o wysokiej wilgotności, nieoczyszczone, zachwaszczone, zasypane do silosu 
z pominięciem okresu spoczynku pożniwnego od pierwszego dnia zasypania do silosu zaini-
cjowały proces samonagrzewania.  

Proces samonagrzewania przebiegał w dwóch różnych tempach: powolny przyrost tem-
peratury przy niezmieniającej się wilgotności względnej w przestrzeniach międzynasiennych 
(około 5 – 6 dni); przyspieszony przyrost temperatury i niewielki spadek wilgotności względ-
nej lub jego brak. 
Pierwszy etap procesu samonagrzewania nie dyskwalifikował nasion na cele przetwórcze, 
jednak ograniczał ich stosowalność jedynie na cele np. biopaliwowe, drugi zaś definitywnie 
przekreślał ich wartość przetwórczą. Najintensywniej proces rozwijał się w centralnej część 
zbiornika, z dala od ścian, dna i swobodnej warstwy wierzchniej nasion. 

STORAGE OF RAPESEED – THE RISKS  

Abstract 
An expression of oil from oilseeds is generally based on rapeseed. In most cases this applies to 

small mills producing oil for a few or several recipients. Expression of oil is usually held in a tradi-
tional screw press, whose performance is low. Therefore rapeseed before the process of expression 
must be storage. In the process of storing of seeds are vulnerable to loss of quality, whether as a result 
of external weathering or mistakes made during the implementation of process. This paper describes 
the main risks associated with the storage of rapeseed. 
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