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Streszczenie 

Zestawienie najbardziej użytecznych parametrów, określających właściwości ziemniaków, środowiska 

przechowywania, typowych rozwiązań przechowalni i zasad eksploatacji. Zbiór najbardziej przydat-

nych dla przechowalnika danych, zestawionych w tabelach i w postaci wykresów. Składa się z 4 czę-

ści, które będą się ukazywały w 2015 r. w kolejnych numerach kwartalnika: 1. Właściwości fizyczne, 

fizjologiczne i mechaniczne przechowywanego materiału. Właściwości środowiska przechowywania. 

Definicje podstawowych pojęć w przechowalnictwie i ich jednostki, 2. Sposoby przechowywania. Ele-

menty techniczne budowy przechowalni. Maszyny stosowane w przechowalnictwie, 3. Zasady utrzy-

mania optymalnych warunków przechowywania, 4. Sposoby ograniczania strat przechowalniczych 

Słowa kluczowe: definicje pojęć w przechowalnictwie, eksploatacja przechowalni, przechowywanie, 

właściwości ziemniaków, ziemniak 

 
 

a temat przechowalnictwa ziemnia-
ków jest dosyć dużo literatury i spe-
cjalista zajmujący się tą branżą, zain-

teresowany konkretnym zagadnieniem, nie 
powinien mieć problemu z dotarciem do po-
trzebnych informacji. Zestawienie w jednym 
miejscu najbardziej użytecznych parame-
trów, określających właściwości ziemniaków, 
środowiska przechowywania, typowych roz-
wiązań przechowalni, zasad eksploatacji, 
może być pomocą w szybkim dostępie do 
nich.  

Poradnik został pomyślany jako zbiór naj-
bardziej przydatnych dla przechowalnika 
danych, zestawionych w tabelach i na wy-
kresach. Bardzo skrótowe opisy będą doty-
czyły tylko objaśnień parametrów mniej po-
pularnych. 

Poradnik jest podzielony na 4 części, któ-
re będą się ukazywały w 2015 r. w kolejnych 
numerach Ziemniaka Polskiego: 

1. Właściwości fizyczne, fizjologiczne i me-
chaniczne przechowywanego materiału. 
Właściwości środowiska przechowywania. 
Definicje podstawowych pojęć w przecho-
walnictwie i ich jednostki 
2. Sposoby przechowywania. Elementy 
techniczne budowy przechowalni. Maszyny 
stosowane w przechowalnictwie 
3. Zasady utrzymania optymalnych warun-
ków przechowywania 
4. Sposoby ograniczania strat przechowalni-
czych 
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Część I 
Właściwości fizyczne, fizjologiczne i mechaniczne przechowywanego materia-
łu. Właściwości środowiska przechowywania. Definicje podstawowych pojęć           
w przechowalnictwie i ich jednostki 

Tabela 1 
Podstawowe definicje i jednostki w przechowalnictwie w powiązaniu z ziemniakami  

Pojęcie Definicja Jednostki Uwagi 

Gęstość  
(masa właściwa) 

stosunek masy substancji 
do zajmowanej przez nią 
objętości 

g/cm3, kg/m3 
σ = m/V 
m – masa 
V – objętość 

dotyczy  
pojedynczej 
bulwy  

Gęstość  
usypowa 
(nasypowa) 

masa materiału podzielona 
przez objętość, jaką ten 
materiał zajmuje. Objętość 
zawiera przestrzeń we-
wnątrz porów ciała stałego, 
a także objętość samego 
ciała stałego 

kg/m3 
σu = m/V 
m – masa 
V – objętość 

dotyczy pryzmy 
ziemniaków  
i zależy od kali-
brażu bulw oraz 
zawartości 
skrobi 

Kąt nasypu 

kąt między tworzącą a pod-
stawą stożka utworzonego 
przy swobodnym nasypy-
waniu materiału sypkiego 
ziarnistego z danej wysoko-
ści, prostopadle do podsta-
wy 

[o] 

w ziemniakach 
zależy  
od wielkości 
bulw i frakcji 

Ciśnienie  

wartość siły działającej  
prostopadle do powierzchni 
podzielona przez  
powierzchnię, na jaką ona 
działa, co przedstawia  
zależność: p = F/S 

Pa 
F – siła, N 
S – powierzchnia, m2  

używane  
do obliczeń 
wytrzymało-
ściowych 
podłogi i ścian 
przechowalni 

Temperatura 
punktu rosy 
(punkt rosy) 

temperatura, w której para 
wodna zawarta w powietrzu 
osiąga na skutek schładza-
nia stan nasycenia; poniżej 
tej temperatury jest przesy-
cona i skrapla się  

oC 

w przechowalni 
osiąganie  
punktu rosy jest 
szkodliwe  
ze względu na 
rozwój chorób 
bulw 

Ciepło właściwe 

ciepło potrzebne do zwięk-
szenia temperatury ciała  
o jednostkowej masie  
o jedną jednostkę 

J/(kg-·K) 
C = ∆Q /(m ·∆T)  
∆Q – dostarczone 
         ciepło 
m – masa ciała 
∆T – przyrost  
         temperatury 

potrzebne  
do bilansu 
cieplnego  
przechowalni 

Ciepło  
oddychania 

w wyniku przemiany materii 
w organizmach żywych 
powstaje ciepło, które orga-
nizm zużywa na reakcje 
chemiczne i odprowadza 
na zewnątrz 

kJ/ kg 

duża część 
ciepła jest od-
prowadzana na 
zewnątrz bulwy 
(ok. 60%) i po-
woduje zagrze-
wanie pryzmy 
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Pojęcie Definicja Jednostki Uwagi 

Intensywność 
oddychania 
(bulw) 

wyrażona w ilości uwalnia-
nego CO2 na kilogram masy 
w ciągu godziny 

mg/(kg · h) 

zależy od tem-
peratury, okre-
su przechowy-
wania i odmia-
ny 

Współczynnik 
przenikania  
ciepła 

określa, ile energii przenika 
przez metr kwadratowy 
przegrody w czasie jednej 
sekundy, gdy różnica  
między temperaturą  
na zewnątrz i wewnątrz 
wynosi 1oC  

U – W/(m2·K) 

uwzględnia 
wszystkie war-
stwy stanowią-
ce przegrody 
przechowalni.  
Im niższy 
współczynnik, 
tym lepszy po-
ziom izolacji 

Współczynnik 
oporu cieplnego 

jest odwrotnością  
współczynnika przenikania 
ciepła  

R – (m2 .K)/ W 

im niższy 
współczynnik, 
tym większy 
przepływ ciepła 

Wilgotność 
względna 

stosunek ciśnienia cząst-
kowego pary wodnej zawar-
tej w powietrzu do ciśnienia 
nasycenia, określającego 
maksymalne ciśnienie 
cząstkowe pary wodnej  
w danej temperaturze 

[%] 

mierniki dobrze 
spełniające 
funkcję to psy-
chrometry tra-
dycyjne oraz 
elektroniczne 
(dokładność  
do 2-3%) 

Niedosyt  
wilgotności 

różnica między prężnością 
pary wodnej maksymalną 
(nasycającą) a aktualną 
przy danej temperaturze 

hPa lub mm Hg 

od wartości 
niedosytu wil-
gotności zależy 
prędkość paro-
wania; im jest 
on większy,  
tym parowanie 
szybsze 

Transpiracja 
czynne parowanie wody  
z powierzchni bulwy 

 

główny czynnik 
decydujący  
o ubytkach  
naturalnych  
ziemniaków 

Wentylacja  
naturalna 

wymiana powietrza spowo-
dowana czynnikiem grawi-
tacyjnym (różnicą tempera-
tur) i aeracyjnym (wiatrem) 

m3/h 
lub 
ilość wymian  
na godzinę (1/h) 

stosowana  
w kopcach, 
piwnicach  
i przechowal-
niach z natural-
nym systemem 
wentylacji 

Wentylacja  
mechaniczna 

wymiana powietrza spowo-
dowana czynnikiem me-
chanicznym (wentylatorem) 

 

w przechowalni 
głównie wenty-
latory osiowe, 
nawiewne 
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Pojęcie Definicja Jednostki Uwagi 

Wydajność  
wentylatora 

ilość przepływającego  
powietrza w czasie  

m3/h 

objętościowe 
natężenie 
przepływu po-
wietrza jest 
proporcjonalne 
do liczby obro-
tów wirnika 

Spręż  
wentylatora 
(dyspozycyjny) 

różnica ciśnienia na prze-
wodzie tłocznym i ssawnym 
wentylatora; spręż całkowity 
uwzględnia dodatkowo opór 
samego urządzenia 
(np. sekcji w centrali)  

Pa 

np. spręż cał-
kowity wentyla-
tora w centrali 
wynosi 400 Pa, 
ale do dyspo-
zycji jest tylko 
300 Pa (na 
kanały, czerp-
nię, wyrzutnię)  

Dawka  
wentylacyjna 

maksymalna wymagana 
ilość powietrza w ciągu  
godziny na 1 tonę  
ziemniaków 

m3/(h.·t-) 

wymagana  
przy doborze 
wentylatora  
do określonej 
przechowalni 

Intensywność 
wentylacji 

ilość powietrza przepływa-
jąca na 1 tonę ziemniaków 
w ciągu doby 

m3/(t- · doba) 

przydatne do 
oceny inten-
sywności wen-
tylacji w całym 
sezonie prze-
chowalniczym 
oraz do porów-
nania eksplo-
atacji różnych 
przechowalni  

Ubytki naturalne 

stosunek różnicy masy  
po przechowywaniu  
do masy wyjściowej,  
wyrażonej w procentach 

[%] 
Un = (m1 - m2)/m1

  
100% 
m1 – masa wyjściowa 
m2 – masa  
        po przechowaniu 

zależą głównie 
od odmiany  
i warunków 
przechowywa-
nia 

Przechowywal-
ność (trwałość 
przechowalni-
cza) 

suma strat ziemniaków po 6 
miesiącach przechowywa-
nia w temperaturze 5oC  
(3-8oC) 

skala 1-9 
1 – najgorsza  
9 – najlepsza 
lub % strat 

w charaktery-
styce odmian 
podawana jako 
średnia z 3 lat 

Okres przygo-
towawczy  
przechowywania 

trwa od początku przecho-
wywania do osiągnięcia 
zalecanej temperatury; 
obejmuje: osuszanie bulw, 
gojenie, schładzanie 

tygodnie 

5-7 tygodni, 
przeważnie 
październik 
i pierwsza dek. 
listopada 

Osuszanie bulw 

odprowadzanie wilgoci  
z powierzchni bulwy  
po załadowaniu przecho-
walni 

dni 

najczęściej 3-5 
dni, przy inten-
sywnej wenty-
lacji 
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Pojęcie Definicja Jednostki Uwagi 

Okres  
dojrzewania 
bulw 

po osuszeniu bulw następu-
je korkowacenie skórki  
i zabliźnianie uszkodzeń 

dni lub tygodnie 
10-15 dni 
lub 2 tygodnie 

Schładzanie 
ziemniaków 

obniżanie temperatury 
ziemniaków do zalecanej 
dla danego kierunku  
użytkowania 

dni lub tygodnie ok. 3 tygodni 

Długotrwały 
okres przecho-
wywania 

okres zasadniczy, w którym 
utrzymywana jest tempera-
tura odpowiednia dla dane-
go kierunku użytkowania 

miesiące 
najczęściej  
od listopada  
do kwietnia 

Wskaźnik 
uszkodzeń  
mechanicznych 
bulw 

procentowy udział bulw 
uszkodzonych (przeliczo-
nych wg wzoru) do całej 
masy 

W – [%] 
W = C+ 0,3S + 0,1L 
C – % bulw ciężko 
uszkodzonych,  
>5 mm 
S – % bulw średnio 
uszkodzonych,  
1,7-5,0 mm 
L – % bulw lekko 
uszkodzonych,  
<1,7 mm 

zależy głównie 
od temperatury 
bulw i odmiany 

Uszkodzenia 
mrozowe bulw 

w wyniku niskiej temperatu-
ry dochodzi do wytworzenia 
kryształków lodu w prze-
strzeni międzykomórkowej  

 

mogą wystąpić 
w kopcach, 
rzadziej w piw-
nicach i prze-
chowalniach 

Uszkodzenia 
termiczne 

dłużej działająca wysoka 
temperatura powodująca 
uszkodzenia fizjologiczne 

 

zachodzą 
zmiany w me-
tabolizmie, 
m.in. przyspie-
szone kiełko-
wanie bulw 

Choroby  
przechowalnicze 

grzybowe i bakteryjne 
ujawniające się i rozwijające 
w okresie przechowywania 

[%] 
określane jako % bulw 
porażonych w okre-
ślonym czasie 
przechowywania 

główne: zaraza 
ziemniaka, mo-
kra zgnilizna, 
sucha zgnili-
zna, zgnilizna 
mieszana, 
alternarioza 
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1. Własności fizyczne i mechaniczne bulw 
Tabela 2  

Masa sadzeniaków różnego kształtu i frakcji (2)  
Uwaga. Cyfra w nawiasie przy tytule tabeli wskazuje pozycję w wykazie literatury 

Rodzaje kształtu/masa bulw 

f1 = 1,0-1,3 f2 = 1,3-1,7 f3 = 1,7-2,3 
Szerokość 
bulwy (cm) 

okrągłe owalne podłużne 

28-35 22-32 g 22-36 g 25-40 g 
35-45 32-65 g 32-65 g 40-80 g 
45-55   65-125 g   65-125 g   80-150 g 

f – wskaźnik kształtu, długość/szerokość 

Kształt bulw ma duże znacze-
nie w czasie sortowania oraz 
przy planowaniu obsady roślin. 
Zazwyczaj dokładność sorto-
wania bulw okrągłych jest 
większa, natomiast uszkodze-
nia są większe na bulwach 
podłużnych. 

 
Tabela 3 

Masa właściwa (gęstość) bulwy i pryzmy ziemniaków (2) 

Rodzaj parametru Jednostka Wartość 
Gęstość bulw  kg/dcm3 1,05-1,15 

Gęstość usypowa ziemniaków kg/m3 630-700 

Objętość usypowa ziemniaków m3/t 1,5 

Kąt nasypu [o] 30-40 

Masa ziemniaków w palecie  
skrzyniowej (180 x120 x 100 cm)  

kg 1150-1250 

Maksymalna wysokość składowania luzem m 4,5 

Parametry bulwy 
i masy bulw są 
wykorzystywane 
w założeniach do 
konstrukcji prze-
chowalni, a także 
przy planowaniu 
optymalnego wy-
korzystania 
przestrzeni prze-
chowalni. 

 
Tabela 4 

Właściwości cieplne ziemniaka (1)  

Parametr Jednostka Wartość 
Uszkodzenia mrozowe oC -1 do -2 
Ciepło właściwe kJ/(kg.K) 3,6 
Bezpieczny zakres temperatury oC 0-20 
Temperatura uszkadzająca oC >35 
Ciepło (moc) oddychania w 5oC W 9 

Przydatne przy doborze syste-
mu wentylacyjnego oraz jego 
eksploatacji. Ciepło oddychania 
w technice jest wyrażane w 
mocy cieplnej, stąd jednostka 
mocy (W). 

 
                                                                Tabela 5 

Zalecane temperatury w długotrwałym  
przechowywaniu ziemniaków przeznaczonych  

na różne kierunki użytkowania (3, 9, 10) 

Parametr Wartość 
Sadzeniaki 2-4oC 
Jadalne 4-5oC 
Frytki 6-7oC 
Produkty suszone 6-7oC 
Chipsy       7-10oC 
Skrobiowe    6oC 
Pasza         4-5oC 
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                                                                                                   Tabela 6 
Maksymalna wysokość spadku ziemniaków na różne podłoża (2, 6) 

Rodzaj podłoża Wysokość (cm) 

Pręty stalowe gr. 5 mm   15 
Pręty stalowe gr. 10 mm   25 
Podłoże betonowe   30 
Podłoże drewniane   40 
Podłoże wyłożone gumą    50 
Ziemniaki    65 
Gleba piaszczysta  200 

Wysokość spad-
ku istotnie wpły-
wa na uszkodze-
nia bulw podczas 
zbioru i przeła-
dunku na maszy-
nach.  

 
Tabela 7 

Zestawienie sił powstających przy spadku bulwy  
na różne wykładziny stosowane w maszynach przechowalniczych (6)  

Rodzaj materiału Średnia siła (N) 

Poliuretan gr. 10 mm 38,4 

Guma gąbczasta gr. 5 mm 51,8 

Włóknina gr. 3 mm 73,6 

Miękka guma gr. 3 mm 76,2 

PCV miękkie gr. 3 mm 81,0 

Deska sosnowa gr. 25 mm 88,8 

PCV twarde gr. 3 mm 94,6 

Pomiar na bulwie elektronicznej PMS-60 
przy spadku z wysokości 40 cm pokazuje,              
z jaką siłą jest uderzana bulwa, kiedy spada 
na różne podłoża. Okazuje się, że często 
stosowane na elementach maszyn wykła-
dziny z twardego PCV najmniej amortyzują 
uderzenie bulw. Bardzo dobrym materiałem 
amortyzującym uderzenia jest twardy poli-
uretan. 

 

 
Rys.1. Energia uderzenia bulw o różnej masie z wysokości 25, 50, 75, 100 cm (7) 

Przy spadku swobodnym z taśmy przenośnika o prędkości 0,25 m/s. Energia uderzenia bul-
wy o podłoże wzrasta wraz ze wzrostem masy bulwy i wysokości spadku. Szczególnie wraż-
liwe na powstawanie uszkodzeń mechanicznych są bulwy o większej masie.  
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Rys. 2. Wpływ temperatury bulw na wskaźnik uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru (8) 

Przyjmuje się, że temperatura ziemniaków podczas zbioru powinna wynosić powyżej 8oC. 
 
 

 
Rys. 3. Siła uderzenia ziemniaków podczas spadku  

z różnej wysokości na pryzmę i na elementy maszyn (6, 7)  

Siła uderzenia powyżej 30N może już powodować widoczne uszkodzenia mechaniczne. Ta-
ka wartość siły powstaje, kiedy ziemniaki spadają z wysokości 25-30 cm na podłoże składa-
jące się z różnego rodzaju elementów maszyn. Przy spadku na pryzmę ziemniaków ta wyso-
kość wynosi już 60 cm.  
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2. Wykorzystanie atmosferycznych  
warunków termiczno-wilgotnościowych w przechowalnictwie 

 
Rys. 4. Optymalny termin początku sezonu przechowalniczego 

ziemniaków jadalnych (5
o
C) w różnych rejonach kraju (3, 4) 

Napełnienie przechowalni w tym terminie umożliwia zachowanie wszystkich 
etapów przechowywania (osuszania, dojrzewania, schładzania).  

 
Rys. 5. Optymalny termin zakończenia sezonu przechowalniczego 

ziemniaków jadalnych (5
o
C) w różnych rejonach kraju (3, 4) 

Do tego terminu możliwe jest utrzymanie temperatury w przechowalni przy wykorzystaniu 
mechanicznego systemu wentylacyjnego. Dłuższe przechowywanie wymaga zastosowania 
agregatów chłodniczych. 
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Tabela 8 

Przebieg średniej dekadowej temperatury, wilgotności względnej i niedosytu 
wilgotności powietrza atmosferycznego. Lokalizacja: Jadwisin 1998-2003 (3) 

Miesiąc Dekada 
Temperatura  

(oC) 
Wilgotność 

(% Rh) 

Niedosyt  
wilgotności 

(hPa) 

1 15,5 77 4,50 

2 12,2 80 2,87 

 
IX 

3 11,3 83 2,35 

1 10,3 85 1,91 

2 8,4 86 1,63 

 
X 

3 7,4 85 1,54 

1 4,1 88 0,93 

2 1,3 92 0,57 

 
XI 

3 0,1 91 0,44 

1 -2,9 91 0,41 

2 -1,8 92 0.42 

 
XII 

3 -4,0 91 0,42 

1 -2,9 93 0,34 

2 -1,5 91 0,49 

 
I 

3 -0,5 88 0,71 

1 0,2 88 0,75 

2 -1,2 87 0,78 

 
II 

3 -1,3 83 0,91 

1 1,8 84 1,16 

2 2,5 81 1,45 

 
III 

3 3,8 76 1,87 

1 6,6 68 3,13 

2 8,5 75 2,92 

 
IV 

3 12,4 74 3,97 

Niedosyt wilgotności po-
wyżej 1 hPa powoduje 
znaczny wzrost ubytków 
naturalnych przechowy-
wanych ziemniaków. 
Najmniej korzystne war-
tości występują we 
wrześniu i październiku 
oraz w marcu i kwietniu. 

 
Tabela 9  

Temperatura punktu rosy  
przy temperaturze w przechowalni 10 i 6oC i różnej wilgotności (10) 

Temperatura  
w przechowalni (oC) 

Wilgotność 
względna (%) 

Temperatura 
punktu rosy (oC) 

80 6,7 

85 7,6 

90 8,4 

95 9,2 

10 

98 9,7 

80 2,8 

85 3,7 

90 4,5 

95 5,3 

6 

98 5,7 

Przy wysokiej wilgotności po-
wietrza, np. 95%, wychłodzenie 
przechowalni o 0,7oC (6-5,3oC) 
powoduje skraplanie wody. Nie 
można dopuścić do wychło-
dzenia budynku przechowalni i 
spadku temperatury poniżej 
temperatury punktu rosy. 
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Rys. 6. Dobowy rozkład temperatury i wilgotności względnej  

w okresie schładzania przechowalni (październik) (5) 

Najkorzystniejsza pora do wentylacji występuje, kiedy jest najniższa 
temperatura i najwyższa wilgotność, w godzinach od 2.00 do 7.00. 
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