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W warunkach symulujących silosy przemysłowe 
przeprowadzono badania określające wartość 
technologiczną przechowywanych nasion rze-
paku. Oceny dokonywano w oparciu o liczbę 
kwasową, liczbę nadtlenkową oraz zawartość 
chlorofilu w nasionach. W oparciu o podsta-
wowe wyróżniki oleju określono graniczny czas 
przechowywania nasion, który uwzględniał 
zróżnicowaną temperaturę przechowywania 
(7 i 30oC) i zróżnicowaną jakość materiału 
wyjściowego (wilgotność nasion 4, 6, 11% oraz 
ilość zanieczyszczonych nasion 0, 7 i 12%). 

The studies were conducted to determine the 
technological value of the stored rapeseeds in 
experimental conditions simulating the industrial 
silos. The estimation was based on acidic 
number, peroxide number and chlorophyll 
content in the seeds. The time limits for 
rapeseeds storage were defined according to the 
basic oil properties. There were taken into 
account also different storage temperatures (7oC 
and 30oC) and a differentiated quality of the 
initial material (seeds humidity: 4%, 6%, 11% as 
well as amount of contaminated seeds: 0%, 7%, 
12%). 

Wstęp  

Budowa anatomiczna nasion rzepaku warunkuje ich małą wytrzymałość 
mechaniczną. Stąd w czasie zbioru i obróbki pozbiorowej (transportu, czyszczenia 
i suszenia) znaczna ilość nasion ulega uszkodzeniu (Praca zbiorowa 1995). 
Powody te, a także skład chemiczny nasion rzepaku sprawia, że są one niezwykle 
wrażliwe i wymagają wielkiej staranności w doborze właściwych parametrów 
przechowywania. Stąd właściwa jakość materiału wyjściowego (o właściwej 
dojrzałości, ilości uszkodzeń i zanieczyszczeń) ma często decydujące znaczenie dla 
jakości produktów z nich uzyskiwanych.  

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się informacje o stosowaniu 
niskich temperatur do konserwacji nasion rzepaku. Taki sposób magazynowania 
lub tylko czasowego przechowywania jest zdaniem wielu autorów (Gąsiorowski  
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i in. 1990, Skriegan i in. 1992) uzasadniony zarówno ze względów technolo-
gicznych, jak i ekonomicznych. Magazynowanie nasion wilgotnych, zanieczysz-
czonych lub niedojrzałych doprowadza do szybkich przemian biochemicznych, 
którym towarzyszy wzrost wilgotności i temperatury, co sprzyja powstawaniu 
wolnych kwasów tłuszczowych oraz szybkiemu namnażaniu się mikroorganizmów, 
wpływając tym samym na obniżenie wartości przetwórczo–technologicznej (Praca 
zbiorowa 1992).  

Wysoka ilość zanieczyszczeń wpływa, zwłaszcza przy znacznych wyso-
kościach zasypu nasion w silosie, na opór stawiany powietrzu przedmuchiwanemu 
przez tę warstwę. Opór ten, w przypadku rzepaku jest prawie trzykrotnie (Kaleta 
1996) lub nawet sześciokrotnie (Skriegan i in. 1992) wyższy w porównaniu do 
tego, jaki stawia tej samej wysokości usyp pszenicy. Zanieczyszczenia nasion 
zmieniają także przewodnictwo cieplne (Niewiadomski 1992) przyczyniając się 
tym samym do niebezpiecznego zjawiska, jakim jest zbrylanie nasion (Bulisiewicz  
i in. 1975).  

Celem pracy jest ocena wartości technologicznej nasion uzależniona zarówno 
od warunków ich składowania, jak i niektórych cech materiału wyjściowego, 
takich jak wilgotność i wielkość zanieczyszczeń.  

Materiał i metodyka  

Materiał badawczy stanowiły nasiona rzepaku ozimego odmiany Bolko. 
Próbki nasion o wilgotności 4, 6 i 11% oraz o ilości zanieczyszczeń (będących 
częściami pokruszonych nasion) 0, 7 i 12% przechowywano w komorach 
ciśnieniowych w temperaturze 7 i 30oC przez okres 180 dni. Konstrukcja komór 
zapewniała symulację warunków przechowywania występujących w silosach 
przemysłowych (Tys, Szwed 1997). Zmiany temperatury i wilgotności nasion 
podlegały ciągłej rejestracji. Natomiast zmiany wartości technologicznej nasion,  
tj. zawartość chlorofilu, liczbę kwasową i liczbę nadtlenkową oceniano systema-
tycznie w trakcie przechowywania, co 20 dni.  

Za granicę bezpiecznego składowania przyjęto czas, gdy nasiona uzyskały 
liczbę kwasową wyższą od 3 (Polska Norma).  

Wyniki badań  

Przeprowadzone badania wykazały, że ocena wartości technologicznej nasion 
dokonywana w trakcie ich przechowywania uzależniona była od wszystkich, 
uwzględnionych w badaniach czynników. Najistotniejsze zmiany były wywołane 
oczywiście wilgotnością nasion. Nasiona o wilgotności 11% przechowywane  
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w temperaturze 30oC mogły być składowane do 20 dni pod warunkiem, że będą 
zupełnie czyste (rys. 1). Natomiast nasiona o tej samej wilgotności i 12% ilości 
zanieczyszczeń mogły być bezpiecznie przechowywane tylko w obniżonej 
temperaturze. Graniczny czas składowania zupełnie czystych nasion o wilgotności 
11%, przechowywanych w temperaturze 7oC wynosił 120 dni, natomiast przy 
zanieczyszczeniach 7% — 100 dni. Nasiona o 12% wielkości zanieczyszczeń 
mogły być bezpiecznie składowane przez 80 dni. Niższa wilgotność nasion  
(6 i 4%) gwarantowała bezpiecznie składowane nawet ponad 180 dni.  

Zanieczyszczenia nasion wpływały również istotnie na wielkość liczby 
nadtlenkowej. Taka zależność jest również oczywista, ponieważ uszkodzenia 
nasion ułatwiają dostęp zarówno tlenu, jak i szkodliwej mikroflory, do tłuszczu 
zawartego w nasionach. Zdziwienie autorów wywołał wpływ temperatury  
i wilgotności na wielkość tych różnic. Nasiona o 12% ilości zanieczyszczeń po  
40 dniach przechowywania w temperaturze 30oC charakteryzowały się liczbą 
nadtlenkową wynoszącą 8, gdy tymczasem u nasion zupełnie czystych liczba ta 
wynosiła tylko 2,5 (rys. 2). Temperatura przechowywania miała natomiast 
minimalny wpływ na wielkość liczby nadtlenkowej w przypadku gdy wilgotność 
nasion była niewielka (4, 6%). Przechowywanie nasion o wilgotności 4 i 6% przez 
180 dni doprowadziło do wzrostu liczby nadtlenkowej do około 5.  

Zawartość chlorofilu w nasionach rzepaku spadała wraz z czasem prze-
chowywania (rys. 3). Spadek ten przebiegał najszybciej w nasionach o najwyższej 
wilgotności (11%) oraz przechowywanych w wysokiej temperaturze (30oC). Niska 
temperatura działała więc konserwująco nie tylko na zawartość liczby kwasowej 
czy nadtlenkowej, lecz również na zawartość chlorofilu w nasionach, wpływając na 
utrzymanie składu chemicznego podobnego do tego, jaki występował w nasionach 
tuż po zbiorze. Wielkość zanieczyszczeń różnicowała ten parametr jedynie  
w niewielkim stopniu.  

Przeprowadzone badania wskazują, że przy ustaleniu granicznego czasu 
składowania nasion rzepaku w silosach należy uwzględniać wiele czynników, do 
których bez wątpienia należy zaliczyć nie tylko warunki składowania (temperatura, 
obciążenie wywołane naciskiem górnych warstw składowanych nasion, 
wilgotność) lecz również cechy materiału wyjściowego, a więc odmianę, stopień 
dojrzałości, wielkość zanieczyszczeń oraz przebieg procesu obróbki pozbiorowej 
(np. sposób suszenia wilgotnych nasion). Wyniki badań uzyskane przez innych 
autorów (Muir, Sinha 1986; Skriegan i in. 1992) mogą z tego powodu wykazywać 
pewne różnice. Może to wynikać zarówno z nieuwzględnienia w metodyce 
wszystkich istotnych czynników, jak i z niejednorodności materiału uwzględnia-
nego w badaniach. Stąd kompleksowe uwzględnienie powyższych czynników  
daje gwarancję opracowania czasowego zakresu bezpiecznego przechowywania 
nasion w silosach przemysłowych, co przyczyni się do podniesienia jakości 
produktu finalnego.  
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Rys. 1. Zmiany wartości liczby kwasowej w nasionach rzepaku w czasie ich przechowy-
wania w zależności od wilgotności, temperatury i ilości zanieczyszczeń — Acidic number 
value changes in rapeseeds during storage, depending on moisture content, temperature 
and contamination degree 
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Rys. 2. Zmiany wartości liczby nadtlenkowej w nasionach rzepaku w czasie ich przecho-
wywania w zależności od wilgotności, temperatury i ilości zanieczyszczeń — Peroxide 
number value changes in rapeseeds during storage, depending on moisture content, 
temperature and contamination degree 
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Rys. 3. Zmiany zawartości chlorofilu w nasionach rzepaku w czasie ich przechowywania  
w zależności od wilgotności i temperatury — Chlorophyll content changes in rapeseeds 
during storage, depending on moisture content and temperature 

Wnioski  

1. Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno temperatura przechowywania, 
wilgotność nasion, jak i wielkość zanieczyszczeń w bardzo znaczny sposób 
wpływały na podstawowe wyróżniki oleju, którymi charakteryzowano wartość 
technologiczną nasion.  

2. Niskie temperatury przechowywania umożliwiają dłuższe przechowywanie 
nasion (nawet z dużą ilością zanieczyszczeń) bez niebezpiecznych zmian ich 
wartości technologicznej.  

3. Zanieczyszczenia nasion istotnie modyfikowały cechy jakościowe przecho-
wywanych nasion.  

4. Przeprowadzone badania umożliwiają wyznaczenie granicznych — bezpiecznych 
czasów składowania nasion rzepaku, przy uwzględnieniu różnych warunków 
przechowywania, i zróżnicowanej jakości materiału wyjściowego.  
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