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Prefaţă

Manualul „Sisteme pentru depozitarea furajelor. Standarde de fermă” prezintă o serie de recomandări 
pentru realizarea construcţiilor destinate depozitării furajelor. Manualul cuprinde tehnici moderne 
pentru construcţii, pornind de la cerinţele legislative europene şi naţionale. De  asemenea, manualul ia 
în considerare experienţa fermierilor europeni. 

Recomandările prezentate indeplinesc cerinţele Uniunii Europene referitoare la bunăstarea 
animalelor, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă.

Manualul a fost elaborat în cadrul contractului “Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea Standardelor de 
Fermă pentru România”, UMP MAKIS – MADR  04/QCBS/2008 – nr. 3166, finanţat de Banca 
Mondială. 

Echipa care a conceput şi elaborat manualul a fost formată din experţi români si danezi din cadrul 
organizaţiei Danish Agricultural Advisory Service. De asemenea, aceştia au fost susţinuţi de o echipă 
compusă din specialişti, personal administrativ, interpreţi, traducători şi editori.

O contribuţie importantă a fost adusă de către grupurile de lucru formate din specialişti din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.

Manualul a fost elaborat în perioada ianuarie – mai 2010. Suntem conştienţi de faptul că în următorii 
ani atât cadrul legislativ european, cât şi cel naţional vor fi completate şi îmbunătăţite. De aceea, 
beneficiarii acestui manual trebuie să se informeze permanent despre eventualele modificări 
legislative. Datorită condiţiilor pedo-climatice specifice diverselor regiuni din România, cerinţele 
referitoare la construcţii pot fi diferite.

Obiectivul proiectului a constat în elaborarea unor manuale care cuprind recomandări referitoare la 
amenajarea construcţiilor de fermă pentru depozitarea furajelor şi a dejecţiilor, precum şi pentru 
construcţia adăposturilor pentru bovine, porcine, cabaline, ovine si păsări în vederea respectării 
standardelor comunitare. Recomandările propuse îndeplinesc cerinţele Uniunii Europene şi oferă 
posibilitatea fermierilor români să-şi conducă într-un mod eficient şi profitabil afacerile din agricultură.

Iunie 2010

Henry Joergensen

Lider de proiect
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1.  Introducere

Acest ghid prezintă condiţiile necesare pentru construcţia spaţiilor de depozitare a furajelor în ferme, 
atât pentru furaje grosiere (siloz, fân şi paie), cât şi pentru cereale şi furaje concentrate. Pentru fermieri 
este foarte important ca furajele să-şi păstreze calitatea în timpul perioadei de depozitare, iar spaţiile 
de depozitare sa fie uşor de folosit şi de întreţinut. 
                                                                                                                                        
Ghidul propune modalităţi de construcţie a spaţiilor de depozitare a furajelor care să asigure condiţii de 
lucru sigure pentru fermieri şi să respecte cerinţele de protecţia mediului. 
Acest ghid se adresează în special fermierilor, consultanţilor agricoli, proiectanţilor şi autorităţilor 
responsabile cu acordarea autorizaţiilor de construcţie. 

În capitolul al 2-lea sunt prezentate diverse recomandări pentru depozitarea furajelor fibroase (fân şi 
paie). Condiţiile climatice specifice României, precum şi varietatea reliefului ţării noastre determină o 
perioadă de furajare de iarnă între 150 şi 210 zile. Aceasta înseamnă că mai mult de jumătate din 
cantitatea de furaje grosiere trebuie depozitată şi conservată în vederea consumului de iarnă al 
animalelor. De aceea, este important ca spaţiile de depozitare să fie amplasate în ferme astfel încât să 
asigure furajarea animalelor pe perioada iernii simplu şi în mod raţional, îndeplinind condiţiile privind 
protecţia muncii. În plus, fânul şi paiele trebuie să-şi păstreze calităţile nutritive până când sunt 
distribuite animalelor. În cazul depozitării furajelor verzi conservate în baterii de siloz este important să 
se evite poluarea mediului înconjurător prin scurgerea lichidelor din masa vegetală depozitată. 

Capitolul al 3-lea conţine recomandări pentru depozitarea cerealelor şi a furajelor concentrate. 
Cerealele cultivate în fermă sunt mai ieftine decât cele achiziţionate de la alţi producători individuali 
sau de la comercianţii autorizaţi. Totuşi, calitatea cerealelor din producţia proprie poate fi mai scăzută 
din cauza conţinutului mai mare de umiditate şi de impurităţi. În aceste condiţii, se recomandă mai întâi 
curăţarea şi uscarea cerealelor din recolta nouă.
 
În capitolul al 4-lea sunt prezentate exemple tehnice de construcţii pentru depozitarea furajelor 
conservate. Acestea includ schiţele de plan, schiţele în secţiune transversală şi instrucţiuni practice 
pentru construirea şi întreţinerea spaţiilor de depozitare. 

     
      Definiţii:

�   Efluenţi de silozuri – lichide care se scurg din furajele conservate prin procese de
         însilozare în  instalaţii speciale numite silozuri (se mai foloseşte şi must de siloz).

�   Eutrofizare – îmbogăţirea excesivă cu elemente nutritive solubile (nitraţi, fosfor) a apelor
    stătătoare,  îndeosebi provenind din îngrăşăminte.
�   Furaje grosiere – fân, paie, silozuri.
�   Furaje verzi conservate – silozuri de porumb, leguminoase sau graminee.
�   Furaje concentrate – cereale măcinate în amestec cu premixuri.
�   Sol – pătura superioară a scoarţei terestre compusă din particule minerale, materie
     organică, apă,  aer şi organisme.
�   Bazin etanş vidanjabil – construcţie de beton, închisă, îngropată, în scopul colectării
     lichidelor.
�   Codul de bune practici agricole – Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor
     împotriva  poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, 2006.
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2.  Depozitarea furajelor fibroase

2.1.  Introducere

În acest capitol sunt enumerate şi descrise modalităţi de depozitare a silozului (furaj verde conservat), 

fânului şi paielor. Normele şi reglementările privind depozitarea acestor furaje pot fi puse în practică în 

diferite moduri. Pentru a oferi o imagine de ansamblu, sunt prezentate atât amplasarea şi modul în 

care pot fi depozitate furajele, cât şi normele şi reglementările privind depozitarea. Acestea sunt 

urmate de recomandările privind siguranţa exploatării utilajelor. 

Sunt descrise cele mai frecvente modalităţi de depozitare a furajelor, inclusiv tipul de furaj recomandat 

în funcţie de modalitatea de depozitare. De asemenea, sunt prezentate recomandări pentru folosirea 

acestor spaţii, modalităţi de umplere a spaţiilor de stocare şi echipamentele care pot fi folosite pentru 

manipularea ulterioară. 

În Romania, perioada de furajare de iarnă durează 150 zile în sudul ţării şi până la 210 zile în zonele de 

munte. În restul ţării, perioada de furajare de iarnă se încadrează între aceste două limite. Aceasta 

înseamnă că mai mult de jumătate din cantitatea de furaje grosiere trebuie depozitată şi conservată 

pentru furajarea de iarnă. Furajele verzi pot fi conservate şi păstrate sub forma de siloz sau fân. 

Producţia de siloz este dominantă în ţările cu sisteme de producţie intensive şi cu producţii ridicate de 

lapte. În România producţia de fân încă predomină faţă de aceea de siloz.

2.2.  Norme şi reglementări

2.2.1.   Protecţia mediului 

Protecţia mediului presupune prevenirea scurgerii în mediu a efluenţilor de silozuri din materiile 

vegetale conservate depozitate. Furajele verzi însilozate sunt factorul care determină astfel de 

scurgeri de efluenţi. De aceea se recomandă pălirea în câmp a furajelor recoltate, precum gramineele 

şi leguminoasele, înainte de însilozarea lor. Aceasta reduce riscul de pierdere a compuşilor organici 

nutritivi din siloz. Din culturile care au peste 26-30% substanţă uscată, în procesul de însilozare nu se 

scurg sucuri nutritive. Conţinutul minim de substanţă uscată al diferitelor culturi la care se evită 

scurgerea sucurilor nutritive este indicat în tabelul 2.2.1.1.
O altă variantă constă în adăugarea de material uscat, precum fânul, paiele, făina de cereale, 
pentru a absorbi efluenţii şi a creşte conţinutul de substanţă uscată. 

Cultura Definiţia Substanţa uscată % 

Graminee Uşor pălite  26 

Siloz de cereale verzi Orz, grâu, ovăz etc.  28 

Siloz de porumb  0 - 10 % amidon  25 

 10 - 20 % amidon  28 

 20 - 30% amidon  31 
 

Tabelul  2.2.1.1    Conţinutul minim de substanţă uscată pentru a evita formarea de efluenţi



Dacă o cultură recoltată în stare verde se însilozează direct, aceasta trebuie amplasată pe un teren 

solid, cu un sistem de drenare care să colecteze efluenţii într-un bazin vidanjabil etanş. Efluentul de 

siloz (efluent provenit din furajele verzi conservate) trebuie depozitat şi manipulat la fel ca şi dejecţiile 

lichide. Acesta poate fi pompat şi transportat în acelaşi bazin vidanjabil etanş ca şi dejecţiile lichide. 

Volumul de efluenţi depinde de conţinutul de substanţă uscată al culturii recoltate. Cantitatea 

aproximativă de must care se scurge din culturile de graminee umede este indicată în tabelul  2.2.1.2.

9

Figura 2.2.1.1    Tocatul gramineelor pălite şi a porumbului de siloz

3Tabelul 2.2.1.2    Volumul (m ) efluenţilor de la cultura de graminee umede în funcţie de 

                            conţinutul de substanţă uscată şi cantitatea de furaj recoltată

Legislaţia românească, prin intermediul Codului de bune practici agricole, volumul 1, precizează 

următoarele:

•   Efluenţii proveniţi de la instalaţiile de însilozare a furajelor conţin nutrienţi, în special compuşi 

    ai azotului şi pot provoca grave dezechilibre în ecosistemele acvatice prin eutrofizare. 

•   Efluenţii proveniţi de la culturile însilozate sunt printre cei mai concentraţi şi nocivi poluanţi 

    din fermă. 

•   Cantitatea maximă de efluenţi de siloz se produce în primele două zile de depozitare. 

•   Cantităţile de efluent produse depind:

¢De gradul de umiditate al materialului însilozat, 

¢De eventualele ape de precipitaţii intrate în siloz, 

¢De tipul de furaj însilozat, 

¢De grosimea furajului însilozat, 

¢De drenajul intern al silozului şi de aditivii folosiţi. 

•   Accidente de poluare se pot produce dacă silozurile sau bazinele vidanjabile etanşe pentru

    depozitare sunt prost construite şi prost impermeabilizate. 

Având în vedere că prin producerea efluenţilor de siloz, valoarea alimentară a furajului însilozat 

Cantitate Substanţă uscată 

 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % 

      

50 tone 16 12 8 3 2 

100 tone 32 23 15 7 3 

500 tone 160 115 75 35 15 
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scade, precum şi datorită riscului de poluare menţionat mai sus, se recomandă următoarele măsuri 

conform Codului de bune practici agricole:

•    Însilozarea furajelor la un nivel al conţinutului de substanţă uscată de cel puţin 25% şi 

     căptuşirea bazei silozului cu un strat de paie pentru absorbţia efluenţilor formaţi.

•    Silozurile trebuie astfel proiectate şi construite încât să asigure protecţie contra infitraţiilor de

     efluenţi.

•    Instalaţiile de însilozare trebuie acoperite pentru a nu pătrunde apa din precipitaţii şi trebuie

     prevăzute cu o podea impermeabilă, uşor înclinată (pantă 2%) pe care scurgerile de efluenţi

     să fie conduse şi stocate într-un tanc (depozit) subteran de capacitate corespunzătoare,

     rezistent la coroziune acidă.

•    Silozul si bazinul vidanjabil etanş trebuie amplasate la o distanţă de minim 10 metri faţă de

     cursurile de apă pentru a preveni o poluare accidentală.

•    Înainte de a proceda la o nouă însilozare, trebuie executate lucrări de întreţinere pentru a

     asigura etanşeitatea silozului.

Dacă efluentul de siloz este colectat şi depozitat într-un rezervor separat, rezervorul trebuie golit după 

ce recolta însilozată a încetat să mai producă scurgeri. În afară de cantitatea de efluent de siloz, 

capacitatea bazinului vidanjabil etanş trebuie astfel calculată încât să permită şi colectarea apei de 

ploaie care cade pe suprafaţa de însilozare în acelaşi timp în care are loc scurgerea efluentului de 

siloz. Capacitatea de depozitare a apei de ploaie depinde de dimensiunile suprafeţei de însilozare şi 

de perioada în care apa de ploaie se va colecta şi depozita. Nu se acceptă ca bazinul vidanjabil etanş 

să fie supraplin şi să aibă loc deversări.  

Este recomandat să existe capacitatea de depozitare a apei de ploaie pentru cel puţin o lună de ploaie 

(tabelul 2.2.1.3.) plus volumul prognozat de efluenţi de siloz. 
3Un bazin vidanjabil etanş cu capacitatea de 10-15 m  poate fi suficient pentru depozitarea temporară a 

apei de ploaie şi a efluentului de siloz, dacă o pompă sau orice alt mijloc de transport este disponibil în 

fermă pentru a muta acest lichid din zona de însilozare în fosa de dejecţii lichide.

Tabelul 2.2.1.3    Capacitatea aproximativă de stocare a apei de ploaie pentru o perioadă de stocare de o 
                           lună şi dimensiunea zonei de însilozare. Bazat pe cantitatea medie anuală de precipitaţii 
                           căzută în România

Dimensiunea zonei de însilozare Capacitate de stocare pentru 1 lună 

1 m2 0,05 m3 

100 m2 5,0 m3 

500 m2 25 m3 

 



Rezervor pentru dejecţii deschis
3până la 200 m

Fântână

Siloz tip buncăr

Instalaţie de spălare
utilaje pentru protecţie
fitosanitară

Rezervor pentru 
dejecţii închis

Platformă
pentru balegar

10,0 m

5,0 m

m 0,51

10,0 m

30,0 m

Aceste reguli sunt prezentate în următoarele chenare şi desene.

    Recomandări privind amplasarea silozului

 •   Depozitul de siloz trebuie amplasat la cel puţin 5 metri faţă de rezervoarele pentru dejecţii

     lichide, închise. 

 •   Depozitul de siloz  trebuie amplasat la cel puţin 10 metri faţă de platforma de gunoi de grajd 

     solid (bălegar). 

 •   Capacităţile de stocare trebuie să fie amplasate la cel puţin 15 metri faţă de fântâni.

 •   Capacităţile de stocare trebuie amplasate la cel puţin 30 de metri faţă de o instalaţie, unde

     sunt spălate utilajele din unitatea de procesare. 
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Figura 2.2.2.1    Distanţe minime recomandate între bateria de siloz (furaje conservate) şi alte obiective din 

                          incinta fermei

Amplasarea  depozitelor pentru fân şi paie depinde de mai mulţi factori, inclusiv de exemplu, de 

capacitatea proiectată, de materialele de construcţie folosite şi de poziţia clădirilor existente. Este 

recomandat ca noile construcţii să fie amplasate la distanţele minime indicate în chenarul următor.

     Recomandări privind depozitarea fânului şi a paielor

Având în vedere pericolul de incendiu, trebuie respectate următoarele cerinţe la depozitarea fânului 

şi a paielor în căpiţe, şuri olandeze şi şire. 

   •    10 metri faţă de bazinele deschise pentru dejecţii lichide, cu o capacitate de până la 200  

        şi faţă de  zonele de depozitare a gunoiului de grajd solid.

   •    30 de metri faţă de instalaţiile de spălare a echipamentului pentru protecţia plantelor.

3 
m



  

     Recomandări privind depozitarea fânului şi a paielor

arbori;
- 30 de metri între sire şi şuri, reprezentând zone separate de protecţie împotriva 

              incendiilor.

•    La 2 metri faţă de şire şi stive, trebuie să existe o centură liberă de materiale combustibile, cu 

     lăţimea de 3 metri (ogor negru).  

•    Materialele nu

2.2.3.  Proiectarea clădirilor

În secţiunea privind proiectarea clădirilor din capitolul al 4-lea sunt prezentate normele şi 

reglementările pentru construcţii. Fundaţia trebuie aşezată sub adâncimea minimă de îngheţ. Zonele 

cu adâncimea de penetrare a îngheţului din România sunt prezentate în Anexa A.

2.3.  Siguranţa

2.3.1.   Măsuri de siguranţă pentru execuţia silozului

Legat de producerea silozului există două aspecte importante cărora trebuie să li se acorde atenţie. 

Este vorba de siguranţa în timpul condusului utilajelor agricole pe grămada de siloz şi a tasării furajelor 

însilozate în grămadă sau celula de siloz, precum şi de emanaţiile periculoase de oxizi azotoşi rezultaţi 

în procesul de însilozare. 

Siguranţa în timpul tasării 

În timpul procesului de tasare a furajelor de însilozat există pericolul răsturnării utilajului (încărcător 

sau tractor). Pentru evitarea acestei situaţii, şoferul nu trebuie să îşi asume riscuri gratuite cum ar fi 

deplasarea utilajului pe marginea stivei sau cu o înclinaţie periculoasă. Este recomandată o atitudine 

prudentă. 

Este important ca grămada de siloz să se formeze în straturi subţiri şi să se taseze continuu masa de 

furaje verzi, astfel încât să se asigure o suprafaţă aproape solidă şi uniformă. Pantele abrupte trebuie 

evitate. 

Manevrarea utilajelor în apropierea pereţilor celulei de siloz sau a marginii grămezii poate conduce 
la accidente în care utilajul se poate răsturna. Nu conduceţi paralel cu pereţii laterali ai silozului la 
mai puţin de 20 de centimetri de aceştia. Nu conduceţi paralel cu marginea grămezii de siloz 
aproape de aceasta. Este recomandat ca lăţimea minimă a silozului sau a grămezii de siloz

2•    O şiră sau stivă de materii vegetale combustibile nu poate depăşi suprafaţa de 1.000 m  şi  
3     capacitatea de 5.000 m .

•    Dacă se alcătuiesc stive vegetale sau se depozitează în fânare şi şoproane, se vor respecta  

     următoarele distanţe:
- 30 de metri faţă de clădirile construite din materiale combustibile şi 20 de metri de   

              clădirile din materiale necombustibile; 
- 30 de metri faţă de drumurile publice, şinele de cale ferată şi instalaţiile de  înaltă  

              tensiune şi cabluri;
- 100 de metri de liziera pădurii şi zone cu o densitate mare de 

 pot fi depozitate direct sub liniile electrice aeriene sau la o distanţă (măsurată   

     de la firele exterioare) mai mică de 2 metri faţă de o linie de joasă tensiune şi de 5 metri faţă de  

     o linie de înaltă tensiune de până la 15 kV şi 10 metri faţă de o linie de înaltă tensiune de peste   

     15 kV. 
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să fie de cel puţin 3 metri plus lăţimea utilajului de tasare. Lăţimea este măsurată de la partea 

superioară a grămezii până la punctul de la care marginile încep să coboare. Urmând aceste 

recomandări privitoare la lăţimea minimă, este posibilă tasarea optimă a întregii grămezi. 

Este important ca în timpul condusului utilajelor să se acorde atenţie celorlalte persoane aflate în zonă. 

Trebuie interzis accesul copiilor sau al altor persoane în zona în care sunt conduse utilajele sau în care 

există riscul ca utilajele să se răstoarne. 

În chenarul de mai jos sunt indicate instrucţiunile pentru şoferul utilajului cu care se tasează silozul. 

Scopul este să asigure siguranţa în timpul tasării şi să se prevină răsturnarea utilajelor. 

   Instrucţiuni de siguranţă pentru şofer: 

�Fiţi prudenţi! Nu vă asumaţi niciun risc.

�Suprafaţa furajelor fibroase tocate trebuie tasată astfel încât să fie cât mai solidă şi uniformă.

�Panta suprafeţei în timpul deplasării în sus şi în jos nu trebuie să depăşească 20%.

�Lăţimea grămezii trebuie să fie de cel puţin 3 metri plus lăţimea utilajului, pentru a asigura tasarea optimă 

         pe întreaga suprafaţă.

�Nu conduceţi direct paralel aproape de marginile celulei de siloz sau ale grămezii de siloz.

�Conducând paralel, distanţa dintre marginea exterioară a roţilor şi pereţii celulei de siloz trebuie să fie de 

         cel puţin 20 de centimetri.

�Preveniţi apropierea prea mare a altor persoane de utilaj.

�Nu folosiţi un utilaj care are o greutate mai mare decât cea pe care o pot suporta pereţii celulei de siloz. 

Pereţii unei celule de siloz sunt dimensionaţi pentru o încărcătură specifică. Este foarte important să nu folosiţi 

într-un siloz un utilaj care are o greutate mai mare decât cea pentru care sunt proiectaţi pereţii silozului. Riscul ca 

pereţii să cedeze este foarte mare şi aceasta poate provoca răsturnarea utilajului folosit la tasat, atât utilajul cât şi 

şoferul putând avea de suferit. În al doilea rând, dacă pereţii cedează, reparaţiile vor fi costisitoare. Capacitatea 

de încărcare a celulei de siloz trebuie specificată de compania constructoare. 

Se recomandă ca celula de siloz să aibă înscrisuri clare care să indice ce greutate pot suporta pereţii. Utilizatorul 

trebuie să fie responsabil pentru instalarea acestor înscrisuri şi/sau semne.
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Figura 2.3.1    Un exemplu de semne care indică 

                       greutatea maximă admisă a utilajului 

                       folosit în celula de siloz



Gazele din procesul de însilozare

La însilozarea furajelor cu conţinut ridicat de proteină există un risc ridicat de emisii de oxizi azotoşi. 

Gazele apar în principal în primele 72 de ore după ce se realizează stiva de furaj de însilozat. Acolo 

unde silozul se depozitează în magazie cu pereţi şi acoperiş, gazele pot atinge o concentraţie care 

poate fi periculoasă pentru oameni şi animale, prezenţa acestora fiind greu de perceput. 

Toate porţile de acces şi intrările care fac legătura între celula de siloz şi clădirile cu efective de animale 

trebuie închise, astfel încât gazele să nu poată pătrunde în zona în care sunt adăpostite animalele.

Magaziile cu celule de siloz ar trebui să aibă o ventilaţie bună, de exemplu un ventilator mecanic. 
De asemenea, ventilatorul poate fi folosit şi atunci când se umple celula de siloz cu furaj, întrucât o 
mare cantitate de gaze va fi evacuată de utilaj în depozit.

     Rezumatul instrucţiunilor de siguranţă:

•    Atenţie la tasarea furajelor, pentru ca utilajele să nu se răstoarne.

•    Nu tasaţi furajele într-o celulă de siloz cu utilaje a căror greutate este mai mare decât 

   cea pentru care sunt dimensionaţi pereţii.

•    Atenţie la emisiile de oxizi azotoşi.

2.3.2. Instrucţiuni de siguranţă pentru fân şi paie

Instrucţiuni de siguranţă:

•    Fânul şi paiele sunt inflamabile şi ţinând cont de pericolul de incendiu trebuie neapărat 

     respectate cerinţele enumerate în subcapitolul 2.2.2.

•    Utilajele utilizate în procesul de stocare a fânului şi paielor trebuie manevrate pe o 

     suprafaţă plană, pentru a preveni răsturnarea lor. Capacitatea de încărcare a utilajelor, în 

     special a celor montate sau mobile, nu trebuie depăşită.

•    Conţinutul final de umiditate al fânului este de 17%, permiţând stocarea pe termen lung 

     fără mucegăire. Dacă produsele depozitate nu sunt suficient uscate, temperatura lor 

     trebuie verificată la intervale regulate de timp.

•    Aprinderea spontană este posibilă dacă fânul se udă din cauza scurgerilor prin 

     acoperişul magaziei. 

Principiul de bază al operării utilajelor şi instalaţiilor pentru mecanizarea depozitării furajelor este ca 

operatorul să cunoască manualele de utilizare şi să ţină seama de principiile de siguranţă menţionate 

în aceste manuale. 

În fiecare zi, înainte de începerea lucrului, operatorul trebuie să verifice starea tehnică a utilajelor şi 

instalaţiilor şi să repare orice defecţiune a apărut. După folosire, maşinile şi instalaţiile trebuie curăţate. 

În timpul funcţionării, sunt interzise urmatoarele activităţi:

�    Atingerea componentelor mobile ale utilajelor şi instalaţiilor cu mâinile goale.

�    Îndepărtarea sau instalarea curelelor de transmisie sau lanţurilor.

�    Schimbarea dispozitivelor de stare care controlează tensiunea lanţurilor sau a curelelor.

�    Curăţarea componentelor.

�   Staţionarea în apropiere de componentele care se rotesc sau în calea încărcăturilor 

transportate.
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Fiecare utilaj de transport a încărcăturilor trebuie să aibă frâne eficiente şi dispozitive de oprire a 

ridicării încărcăturii prevăzut cu un sistem care să prevină căderea accidentală. Utilajele pentru 

ridicarea încărcăturilor trebuie să aibă indicatoare sau semne care să indice capacitatea maximă de 

încărcare. Utilajele şi instalaţiile trebuie aşezate corespunzător (stabil) în timpul folosirii.

Pe toată durata încărcării şi descărcării materialelor, este important să fie avute în vedere următoarele 

recomandări: 

•    Încărcăturile trebuie ridicate lent.

•   Operatorul nu poate să stea sub braţul extensiv al stivuitorului sau să muncească în aria de 

acţiune a acestuia. 

La ridicarea stivelor, în special a celor din materiale vrac, este necesar să se acorde o atenţie 

deosebită marginilor stivelor care alunecă uşor. Furajele vegetale trebuie depozitate astfel încât să se 

evite aprinderea lor spontană. 

La recoltarea fânului semiuscat şi la uscarea sa ulterioară cu dispozitive mecanice de ventilare, 

trebuie avute în vedere următoarele recomandări:

     Uscarea fânului

•    Trebuie colectate doar materiale omogene cu umiditate uniformă, nu mai mare de 40%.

•    Temperatura în interiorul stivei trebuie verificată cu regularitate pentru a preveni 

     supraîncălzirea materialelor.

•    Trebuie evitată creşterea temperaturii peste 50°C în stivă. În asemenea situaţii, 

   ventilatorul trebuie pornit indiferent de condiţiile meteorologice. O creştere a temperaturii 

   scăpată de sub control poate conduce la incendii. 

•    Starea tehnică a utilajelor şi instalaţiilor de transport a materialelor în zona de depozitare 

   trebuie verificată cu regularitate. 

•    Elementele rotative ale utilajelor trebuie inspectate cu regularitate pentru a preveni 

     înfăşurarea în fân sau paie. 

•    Temperatura rulmenţilor şi a transmisiilor din sistemul de acţionare al utilajelor trebuie 

   verificată cu regularitate.

•    Instalaţiile electrice şi sistemele de acţionare trebuie inspectate cu regularitate şi conectate 

   de către persoane autorizate.

•    La recoltarea furajelor trebuie îndepărtate toate pietrele. Coliziunea lor cu elementele rotative 

   ale utilajelor poate produce scântei şi, deci, risc de incendiu.  

2.4.  Tipuri de depozitare 

În principiu, există două metode importante de depozitare a furajelor – sub formă de siloz (furaje verzi 

tocate si conservate) şi sub formă de fân. Acest capitol analizează ambele metode. Silozul poate fie 

depozitat în câmp, în zonele de însilozare, în celule de siloz, în silozuri de tip turn sau în tunele pentru 

siloz. Fânul şi paiele pot fi uscate pe câmp până la un nivel al conţinutului de substanţă uscată adecvat 

pentru depozitare sau uscare. Uscarea completă se poate realiza ulterior în spaţiile de depozitare. 

2.4.1. Însilozarea direct în câmp 
Cea mai ieftină metodă de depozitare este sub formă de grămadă în câmp, pentru că nu impune 
investiţii mari pentru realizarea suprafeţei de depozitare. Grămada de siloz poate fi amplasată în 
apropierea adăposturilor de animale, respectând regulile de amplasare prezentate în secţiunea 
2.2.2.
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     Culturile potrivite pentru însilozarea direct în câmp

•   Culturile care eliberează cantităţi foarte reduse de efluenţi, de exemplu:

¢Graminee pălite cu peste 26% substanţă uscată.

¢Porumbul cu peste 25-31% substanţă uscată.

¢Culturile de cereale verzi cu peste 28% substanţă uscată.

Grămada trebuie astfel concepută încât să fie folosiţi zilnic 15-20 de centimetri de furaj de pe toată 

suprafaţa frontului de tăiere. În acest mod, se reduce pătrunderea oxigenului în masa de furaj, iar 

căldura rezultată nu facilitează degradarea furajului rămas. 

Descrierea procesului:

•   Terenul trebuie să fie plat şi curăţat de pietre şi alte materiale ascuţite.

•   O soluţie bună este să se aşeze silozul pe iarbă.

•   La bază se aşează o folie de siloz din plastic.

•   Aşezaţi folia, descărcaţi prima încărcătură la un capăt şi următoarele încărcături împrăştiaţi-le în 

    straturi subţiri în continuare.

•   Menţineţi stiva atât de îngustă astfel încât câte 1 metru de folie să rămână liber pe ambele părţi

    laterale ale grămezii.

•   Capacitatea de recoltare, capacitatea de transport şi capacitatea utilajului de tasare a recoltei în

    grămadă trebuie să fie ajustate pentru a ajunge la capacitatea optimă.

•   Furajul recoltat se aşezată în grămadă în straturi subţiri (max. 40 de centimetri materiale noi) şi

    tasarea silozului trebuie continuată atâta timp cât se adaugă materiale noi.

•   Grămada trebuie completată cât mai repede posibil, într-o zi sau cel mult două.

•   Tasarea depinde de utilaje, tipul de furaj şi de dimensiunea particulelor de furaj. 

•   Tasarea se îmbunătăţeşte la fiecare trecere a maşinii. Gradul de tasare necesar este atins atunci

    când stiva nu-şi mai schimbă forma la trecerea utilajului de tasare. 

•   Nu ieşiţi cu utilajul de tasare în afara foliei de plastic pentru a evita contaminarea silozului cu

    pământ.

•   Acoperiţi silozul cu folie imediat ce întreaga recoltă a fost depozitată, stiva a fost tasată suficient 

    şi suprafaţa stivei este netedă. 

•   Se recomandă folosirea unei folii de minim 0,15 milimetri grosime.

•   Pe lateral uniţi folia de sus şi cea de jos şi rulaţi-le din exterior către marginea stivei.

•   Acoperiţi marginile rulate cu nisip pentru a face stiva etanşă faţă de aer.

•   Puneţi o folie suplimentară peste grămadă.

•   Acoperiţi folia cu nisip, cauciucuri de maşină sau o plasă de protecţie rezistentă, cu găuri mici. 
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Figura 2.4.1.1    Grămadă de siloz în câmp

Figura 2.4.1.2     Exemplu de utilizare a 2 straturi de folie şi 
                           unul de plasă 

Figura 2.4.1.3    Plasă de protecţie foarte rezistentă, cu rol 

                          de protecţie a foliei de plastic şi a masei 

                          de siloz



2.4.2.   Însilozarea în silozul de suprafaţă

Este o suprafaţă cu bază solidă pentru depozitarea culturilor însilozate. În general, platforma se 

realizează din beton. Acesta poate fi uşor hidroizolat, astfel încat să nu permită infiltrarea efluenţilor de 

siloz în sol. Este recomandat ca suprafaţa să aibă atât o parte de depozitare, cât şi spaţiu de manevră 

pentru utilajele de încărcare şi golire. Este recomandat să existe cel puţin 1 metru de zonă de margine, 

de ambele părţi, pentru a evita contaminarea cu pământ a furajului şi pentru a putea colecta toţi 

efluenţii. De asemenea, este necesară o pantă de scurgere a efluenţilor din siloz către canalul de 

drenare. 

Descrierea tehnică a construcţiei suprafeţei de însilozare poate fi găsită în subcapitolul 4.1.

Descrierea procesului

     •    Dacă este necesar, suprafaţa de însilozare trebuie reparată şi curăţată înainte de

          bascularea furajelor pe platformă.

     •    Acoperiţi scurgerile şi colectoarele dacă furajele nu produc efluenţi. Aceasta 

          împiedică pătrunderea oxigenului prin partea inferioară.

     •    Capacitatea de recoltare, capacitatea de transport şi capacitatea utilajului de tasare a 

          recoltei în siloz trebuie să fie corelate pentru a se optimiza procesul. 

     •    Furajele recoltate se aşează în grămadă în straturi subţiri (de maxim 40 de centimetri de 

          furaje noi) şi tasarea silozului trebuie continuată atâta timp cât se adăugă furaje noi.

     •    Grămada trebuie completată cât mai repede posibil, într-o zi sau cel mult două.

     •    Tasarea depinde de utilaje, tipul de furaj şi dimensiunea particulelor de furaj. Tasarea 

          se îmbunătăţeşte la fiecare trecere a maşinii. Gradul de tasare necesar este atins atunci 

          când stiva nu-şi mai schimbă forma la trecerea utilajului. 

     •    Evitaţi contaminarea furajului cu pământ din zona exterioară suprafeţei de însilozare.

     •    Acoperiţi furajul tasat cu folie imediat ce întreaga recoltă a fost depozitată, grămada a 

          fost tasată suficient şi suprafaţa acesteia este netedă. 

     •    Se recomandă folosirea unei folii de minim 0,15 milimetri grosime.

     •    Dacă se utilizează mai mult de o bucată de folie de plastic, se recomandă suprapunerea pe 

          cel puţin 2 metri.

     •    Un strat subţire de melasă va împiedica pătrunderea oxigenului în grămadă în zona 

          de suprapunere a foliei.

     •    Acoperiţi grămada cu o folie de siloz suplimentară din plastic.

     •    Acoperiţi folia cu nisip, cauciucuri de maşină sau cu o plasă de protecţie rezistentă, cu 

          găuri mici.
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Figura 2.4.2.1    Însilozare în siloz de suprafaţă



2.4.3.   Însilozarea în celulele de siloz 

Celula de siloz reprezintă o suprafaţă de însilozare cu pereţii de cel puţin 1 metru înălţime. Aceasta 

poate fi deschisă la ambele capete sau numai la unul dintre ele. Se recomandă să aibă ambele capete 

deschise întrucât creşte flexibilitatea golirii silozului şi se îmbunătăţeşte posibilitatea de tasare a 

furajelor pe toată suprafaţa, atunci când nu există colţuri. 

La capetele deschise se recomandă sa existe o platformă din beton. De asemenea, la un capăt trebuie 

să existe spaţiu pentru utilajul utilizat pentru încărcarea şi golirea celulei de siloz, astfel încât să se 

evite contaminarea cu pământ, dar şi pentru a avea posibilitatea de manevrare mai uşoară a utilajelor. 

     Culturile potrivite pentru depozitarea în celulele de siloz 

     Se recomandă culturile care nu produc efluenţi lichizi. Se pot folosi şi pentru culturile care 
     produc efluenţi, dacă aceştia pot fi colectaţi. 

     Descrierea procesului

  •    Înainte de depozitarea furajelor, celula de siloz trebuie reparată dacă este cazul şi curăţată.  
  •    Acoperiţi marginile ascuţite cu folie de plastic.
  •    Acoperiţi scurgerile şi colectoarele, dacă furajul nu produce efluenţi. Aceasta împiedică 
       pătrunderea oxigenului prin partea inferioară.
  •    Puneţi folie nouă pe marginea celulei de siloz. Dacă pereţii laterali nu sunt complet 
       impermeabili, folia trebuie să ajungă până pe pardoseala silozului şi 1 metru sub grămadă de   
       furaj. 
  •    Capacitatea de recoltare, capacitatea de transport şi capacitatea utilajului de tasare a  
       recoltei în grămadă trebuie să fie corelate pentru a ajunge la capacitatea optimă.
  •    Furajele se aşează în grămadă în straturi subţiri (max. 40 de centimetri materiale noi) şi  
       tasarea silozului trebuie continuată atâta timp cât se adaugă de materiale noi.
  •    Stiva trebuie completată cât mai repede posibil, într-o zi sau cel mult două.
  •    Tasarea depinde de utilaje, tipul de furaj şi dimensiunea particulelor de furaj. Tasarea se
       îmbunătăţeşte la fiecare trecere a maşinii. Gradul de tasare necesar este atins atunci când 
       stiva nu-şi mai schimbă forma la trecerea utilajului de tasare.
  •    Evitaţi contaminarea furajului cu pământ din zona exterioară suprafeţei de însilozare.
  •    Acoperiţi furajul tasat cu folie imediat ce întreaga recoltă a fost depozitată, stiva a fost tasată 
       suficient şi suprafaţa stivei este netedă. 
  •    Se recomandă folosirea unei folii de minim 0,15 milimetri grosime.
  •    Dacă se utilizează mai mult de o bucată de folie de plastic, se recomandă suprapunerea pe 
       cel puţin 2 metri a foliei.
  •    Un strat subţire de melasă va împiedica pătrunderea oxigenului în grămadă în zona de  
       suprapunere.
  •    Acoperiţi cu o folie de siloz suplimentară din plastic.
  •    Acoperiţi folia cu nisip, cauciucuri de maşină sau o plasă de protecţie rezistentă, cu găuri 
       mici.
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     Recomandări pentru celulele de siloz 

•    Existenţa unei zone marginale de 2 metri la capetele deschise ale celulei.
•    Zona marginală poate fi mai mare – de exemplu 10 metri, pentru a beneficia de o suprafaţă 
     solidă şi curată pentru utilajele de încărcare şi descărcare.
•    Zona tampon suplimentară poate fi folosită şi la descărcarea remorcilor în timp ce se
     recoltează.
•    Panouri/înscrisuri de avertizare cu privire la greutatea maximă pentru care pereţii sunt  
     proiectaţi să reziste, astfel încât buncărul să nu fie avariat şi să se evite accidentele cu 
     utilajele.
•    O lăţime de cel puţin 6 metri, pentru ca maşinile de descărcare şi cele de tasare să poată 
     trece unele pe lângă altele.
•    Folosiţi zilnic 15-20 de cm de furaj de pe toată suprafaţa de tăiere a grămezii pentru a evita
     pierderea calităţii şi mucegăirea furajului însilozat.
•    Platforma silozului trebuie să aibă o pantă orientată către un canal de scurgere, permiţând
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Figura 2.4.3.1    Două tipuri de celule de siloz

Figura 2.4.3.2    Tasarea furajelor într-o celulă 

                          de siloz

2.4.4.  Însilozarea în baloţi
Furajul din baloţii de siloz este în mod normal atât de uscat încât nu mai produce scurgeri. De aceea, 
baloţii pot fi depozitaţi direct pe sol şi nu este nevoie de un spaţiu de depozitare cu pardoseală solidă.



   Culturile potrivite pentru însilozarea în baloţi

   Furajele pălite, cu 45-50% substanţă uscată şi fără tulpini ascuţite care pot găuri folia de 
   împachetare. 

Baloţii pot fi amplasaţi aproape oriunde, atâta timp cât se respectă reglementările privind distanţa 
faţă de instalaţii şi clădiri. O platformă afânată precum cea din nisip va reduce riscul de găurire a 
foliei de siloz. 

Cele mai cunoscute tipuri de încărcătoare pot manipula şi baloţii de siloz. 

    Descrierea procesului

  

 •   Se recomandă un conţinut de substanţă uscată de 45-50% pentru a asigura o calitate bună, 

     un balot bine presat şi o folosire eficientă a foliei de plastic.

 •   Presaţi baloţii cât mai puternic şi mai uniform posibil. O presă de balotat cu o cameră de

     presare variabilă produce baloţi cu o greutate mai mare pe unitatea de volum.

 •   Tocarea se recomandă pentru a asigura o mai bună presare şi capacitate de însilozare. De    

     asemenea, va uşura distribuirea furajului însilozat din baloţi în momentul furajării animalelor.

 •   Începeţi înfolierea imediat după terminarea presării balotului. Vremea uscată este esenţială 

     pentru a asigura aderenţa foliei de plastic în bune condiţii.

 •   Folosiţi folie de plastic de bună calitate şi urmaţi recomandările producătorului. Se  

     recomandă folosirea a 6 straturi de 0,025 milimetri de folie. Dacă este întinsă la 70%, stratul 

     de acoperire cu folie ar trebui să fie de 0,10-0,12 milimetri. O folie lată de 75 centimetri   

     asigură o mai bună sigilare a balotului decât folia cu lăţime de 50 centimetri. 

 •   Puneţi baloţii pe un strat de nisip de 5-10 centimetri pentru a proteja partea de jos a baloţilor

     care vine în contact cu suprafaţa terenului.

 •   Nu sprijiniţi baloţii de clădiri şi nu-i aşezaţi sub copaci de unde pot cădea crengi care să îi

     deterioreze.

21

Figura 2.4.4.1    Înfolierea unui balot de siloz



2.4.5.  Însilozarea în sac

În locul mai multor baloţi mici, silozul poate fi făcut în tunele mari de plastic. Dacă, conţinutul de 

substanţă uscată este suficient de mare pentru a evita scurgerile, tunelul poate fi amplasat oriunde, 

atâta timp cât se respectă normele privind distanţa faţă de alte instalaţii şi clădiri. 

Folosirea sacilor în locul suprafeţelor de însilozat şi al celulelor de siloz poate creşte flexibilitatea în 

legătură cu amplasarea depozitării furajului. Dacă în timpul iernii hrana trebuie încărcată cu utilaje mai 

mari, sacul trebuie amplasat pe un teren solid pentru a fi accesibil tot timpul. 
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2.4.6.  Însilozarea în silozuri tip turn

Depozitarea în silozuri turn asigură în mod normal o calitate acceptabilă a silozului. Cea mai mare 

problemă este dată de capacitatea limitată de încărcare şi descărcare a silozului. Adesea, această 

capacitate este mai mică decât capacitatea de recoltare şi transport.

Silozurile turn pot fi construite din diverse materiale, precum oţel, fibră de sticlă, lemn şi beton. 

Important este ca silozul să fie etanş pentru a asigura o bună calitate a furajului însilozat. 

Când silozul este golit prin partea inferioară există riscul unui aflux de oxigen dacă orificiul de 

extragere a silozului nu este imediat acoperit şi dacă restul de siloz rămas nu cade automat pentru a 

acoperi spaţiile libere lăsate de silozul extras. Silozurile turn pot fi golite şi prin partea superioară. Se 

recomandă ca furajul pentru însilozat să aibă un conţinut de substanţă uscată de cel puţin 35%.

Silozurile turn reprezintă o metodă de stocare scumpă în termeni de investiţie şi de costuri totale de 

operare. 

Figura 2.4.5.1    Însilozarea în sac. Plasa protejează de vânt, dar nu şi de păsări. Alte 
                          metode  de protecţie  sunt prezentate în figura 2.4.1.3



2.4.7.   Depozitarea furajelor sub formă de fân şi paie 

Conţinutul final de umiditate la care fânul şi paiele pot fi depozitate fără dezvoltarea mucegaiului este 

de 17%. 

2.4.7.1.  Variante de depozitare pentru fân şi paie

Stivele – Stogurile

Stivele sunt cea mai ieftină variantă de depozitare pentru fân şi paie, deoarece nu implică costuri de 

construcţie.

Regulile de amplasare şi măsurile de protecţie împotriva incendiilor rezumate în secţiunea 2.2.2 sunt 

esenţiale în alegerea locaţiei pentru stoguri. Stivele trebuie realizate pe platforme mai ridicate decât 

zonele adiacente, altfel încât stiva sa nu poată fi inundată. Acolo unde există drumuri de acces, stivele 

trebuie amplasate pe suprafeţe solide. 

Doar fânul şi paiele cu un conţinut de substanţă uscată mai mare de 83% pot fi stocate în stivă. Fânul şi 

paiele cu un conţinut de substanţă uscată de 60-70% necesită uscarea cu sisteme de ventilaţie 

mecanice pentru a putea fi stocate în stivă. 

Şoproanele (magaziile) şi spaţiile de depozitare acoperite

Şoproanele şi spaţiile de depozitare acoperite sunt, în general, cele mai folosite pentru depozitarea 

fânului şi, totodată, cele mai ieftine tipuri de spaţii de depozitare. Avantajul este că oferă o protecţie 

eficientă a fânului faţă de condiţiile meteorologice. Construcţia trebuie să fie permeabilă la aer pentru o 

mai bună uscare a materialului depozitat. 

Sistemul de depozitare pentru fân şi paie constă în construcţii deschise cu un schelet uşor de oţel şi 

acoperiş din plăci de tablă. Acest tip de construcţie poate fi adaptat cu uşurinţă pentru alte scopuri dacă 

profilul de producţie al fermei se schimbă. Stâlpii sunt în general din oţel sau beton armat montaţi în 

fundaţii din beton armat, cu grinzi din oţel. 
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Figura 2.4.6.1    Siloz turn pentru 
                          depozitarea furajului



În cazul construcţiilor mai vechi, predomină lemnul (stâlpi, elemente de acoperiş). Cel mai utilizat 

model de şoproane vechi are deschiderea de 12 metri, iar stâlpii au 4,5 – 5,0 metri înălţime. Pereţii 

laterali sunt realizaţi din cărămidă sau blocuri prefabricate.

  •   Şopronul trebuie amplasat aproape de adăpostul animalelor şi potrivit  reglementărilor 

      prezentate în sub capitolul 2.2.2. Este recomandat ca intrarea să aibă cel puţin 4x4 metri, 

      pentru a permite accesul utilajelor.

  •   Orice defecţiune în acoperiş trebuie reparată înainte de umplerea şopronului, întrucât există 

      riscul de aprindere spontană dacă furajele se udă din cauza scurgerilor prin acoperiş. 

2.4.7.2.   Uscarea suplimentară a fânului cu sisteme de ventilaţie mecanică 

Uscarea tradiţională a culturilor verzi pe câmp până când ajung la un conţinut de substanţă uscată de 

83 – 85% poate conduce la un nivel de pierdere a componenţilor nutritivi de 25 - 30% sau chiar de 50 - 

70% în condiţii de vreme rea. Strângerea fânului preuscat cu un conţinut de substanţă uscată de 60 - 

70% şi uscarea sa cu sisteme de ventilaţie mecanică poate reduce pierderile cu până la 15 - 20%.

Cea mai bună tehnologie este depozitarea în incinte prevăzute cu paleţi înalţi cu picioare  pentru 

ventilaţie mecanică cu aer neîncălzit sau, preferabil, încălzit. 

     Cerinţele de bază privind uscarea fânului cu sisteme mecanice de ventilaţie

•   Furajele (păioasele) verzi pentru fân trebuie pregătite încă din câmp (condiţionate: 

zdrobite sau sfâşiate), astfel încât să aibă un conţinut uniform de umiditate înainte de 

încărcare.

•   Gradul maxim de umiditate al materialului recoltat nu poate depăşi 40% (60% conţinut de 

  substanţă uscată).

•   Trebuie realizată distribuţia egală a straturilor fără tasare locală, prin bătătorire cu 

picioarele (se recomandă folosirea scândurilor când se păşeşte pe grămadă).

•    Atunci când la încărcarea furajelor pălite cu ajutorul suflantei acestea sunt tocate, trebuie

  evitată separarea materialului în fracţiuni deoarece va rezulta o creşterea a densităţii în 

  anumite locuri, făcând uscarea mai dificilă.

•   Este important să se aleagă un sistem prevăzut cu ventilatoare cu compresie şi debit 

  adecvate, corespunzător mărimii grămezii în care furajele pălite sunt uscate.

•   Este recomandat ca viteza liniară a fluxului de aer printr-un strat de furajele pălite să fie de 

  0,1 metri pe secundă.
3

•   Intensitatea recomandată a fluxului de aer printr-un strat de furaj uscat este de de 0,1 m  
2  aer pe m  pe secundă.

•   Uscarea trebuie începută imediat ce fânul pălit a fost încărcat în uscător.

Uscarea fânului prin ventilare 

Ventilatorul trebuie pornit imediat ce fânul a fost depozitat. Primele zile ale depozitării sunt cele mai 

importante în acest proces. 

În timpul primelor 2-3 zile, ventilaţia nu trebuie oprită. Dacă plouă, ventilatorul trebuie pornit la anumite 
intervale (astfel încât gradul de umiditate al fânului să nu crească), de exemplu pentru 30 de minute la 
fiecare 2 ore. Scopul ventilării când plouă este răcirea fânului pentru a împiedica încălzirea sa 
excesivă. 
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Dacă se opreşte ventilaţia, fânul tinde să se supraîncălzească repede, ceea ce-i reduce valoarea 

nutritivă şi acest lucru poate conduce chiar la incendiu în condiţii extreme. De aceea, temperatura 

fânului trebuie verificată cât mai des posibil. Dacă se bagă mâna în fân şi se constată că este cald, 

ventilatorul trebuie pornit imediat indiferent de vreme. De asemenea, se pot folosi termometrele. Pe 

măsură ce fânul se usucă, ventilatorul trebuie pornit numai în timpul zilei, iar perioada funcţionării sale 

se reduce treptat. Trebuie făcute eforturi pentru a-l porni doar când umiditatea aerului este la cel mai 

scăzut nivel şi aerul poate poate absorbi umiditatea fânului. Ventilarea aerului cu un grad ridicat de 

umiditate creează efectul invers celui dorit, deoarece creşte conţinutul de umiditate al fânului.

Fiecare uscător se compune dintr-un ventilator, generator de aer cald (de exemplu: colector solar) 

şi un sistem de distribuţie a aerului (aer cald sau rece). În funcţie de construcţia sistemului de 

distribuţie a aerului, uscătoarele se împart în două categorii:

•   Sistem plan în podea (canale şi paleţi înalţi) instalate în magazii utilizabile sau mansarde ale 

     adăposturilor pentru animale (figura 2.4.7.1.).

•   Sisteme cu tuneluri orizontale (canale) instalate în stoguri (figura 2.4.7.2.). 

În sistemul de uscare la nivelul podelei  (figura 2.4.7.1.), denumit de asemenea sistem de paleţi înalţi şi 

canal plan, aerul este distribuit prin straturile de furaje prin canalul de distribuţie (2) şi paleţi înalţi (3). 

Sistemul cu mai mult de un canal şi paleţi înalţi poate fi instalat cu uşurinţă în zona de depozitare. Este 

indicat ca paleţii înalţi să nu fie amplasaţi la o distanţă mai mică de 1 metru de peretele mansardei sau 

al magaziei. 
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Figura 2.4.7.1    Sistem de paleţi înalţi si canal plan : (A) cu canal central ; (B) cu canale laterale; 
                          (1) – ventilator, (2) canal, (3) – paleţi înalţi, (4) – suprafaţă comună. În acest exemplu 

3                          suflanta are o capacitate de Q =22,000 m  pe oră si presiunea statică de Dp =350 Pa, 
                          iar dimensiunile sale trebuie să fie de: (a) 1,0 m, (b) 1,0 m, (c) 0,2 m, (x) 1,0-1,2 m, 
                          (y) 1,2-1,5 m si (z) 1,5-2,0 m

În sistemele cu canale orizontale de aerare (figura 2.4.7.2.), aerul este distribuit printr-un canal cu 

orificii, canalul putând avea formă de triunghi, trapez, dreptunghi sau altele asemănătoare. Forma 

poate fi identică de-a lungul întregului sistem de ventilare sau poate descreşte către ventilator.



De obicei, pentru uscarea fânului în grămezi în aer liber sunt folosite canale dreptunghiulare  (figura 

2.4.7.2.), cu carcasă pentru ventilator (2) şi cu paleţi înalţi în partea rămasă (3).

Diverse soluţii pentru uscarea fânului sunt prezentate în figura 2.4.7.3.
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Figura 2.4.7.2    Diagrama unui sistem de ventilare cu tunel rectangular de aerare. (1) - ventilator, 
                          (2) – carcasa elementelor de canal, (3) – canal cu paleţi înalţi din lemn, (4) – suprafaţă 
                          utilă pentru depozitarea fânului. În acest exemplu dimensiunile suflantei sunt: (a) 1,2 m, 
                          (b) 1,0 m, (c) 1,5 m, (x) 1,5 m, (y) 2,2 m si (z) 2,5 m

Figura 2.4.7.3    Diverse soluţii pentru uscarea fânului: (a) – sisteme de tunele cu canal orizontal, 
                          (b) sisteme de tunele cu canal vertical, (c) – sistem cu canal plan si paleţi înalţi, 
                          (d) – sisteme combinate cu pardoseală plană şi canale verticale



2.4.7.3.   Principiile de construcţie a sistemelor de uscare a fânului prin ventilare
3 2

Se recomandă ca fluxul în timpul ventilaţiei fânului să fie la nivelul de 0,1 m  aer pe m  pe secundă. 
3

Aceasta înseamnă că 0,1 m  vor ventila fiecare metru pătrat al suprafeţei de stocare a fânului în 

intervalul de 1 secundă. Acest nivel al fluxului garanteză uscarea corespunzătoare.
Figurile 2.4.7.4. şi 2.4.7.5. arată câteva modalităţi de amplasare a paleţilor individuali pentru fiecare 
ventilator. Principiul constructiv al canalului de distribuţie şi al grătarelor este prezentat în figurile 
2.4.7.6. şi 2.4.7.7.
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Figura 2.4.7.4    Podul grajdului cu paleţi înalţi. (a) – ventilator, (b) – canal aerare , (c) paleţi, (d) – valvă

Figura. 2.4.7.5    Fragment magazie prezentând modul de aranjare al paleţilor înalţi:(a) – ventilator, 
                           (b) – canal de aerare, (c) – paleţi, (d) – pereţi despărţitori sau separatori
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Figura 2.4.7.6    Canal de distribuţie a aerului cu tub U pentru măsurarea presiunii statice 

                          1. Tub intern transparent cu diametru de 5 mm 

                          2. Deschideri (orificii) în pereţii laterali ai canalului de ventilaţie 

                          3. Racordarea tubului 

                          4. Tablou de control

Figura 2.4.7.7    Element de palet înalt – exemplu

    Fluxul de aer

•     În general, punctul de intersecţie al tuturor canalelor de aerare trebuie proiectat astfel încât să 

     împiedice ca viteza aerului să depăşească viteza de 5 metri pe secundă.

•     Rezistenţa stratului de fân pe care o întâmpină fluxul de aer al ventilatorului depinde de grosimea 

     stratului şi de tipul de fân. Fânul din graminee cu tufă deasă şi cu tufă medie amestecate opune o 

     rezistenţă mai mare la curentul de aer. 

•     Se recomandă instalarea unui tub în formă de U pentru măsurarea presiunii aerului în canalul din 

     spatele ventilatorului. 



Diferenţa dintre nivelele de apă din cele două braţe ale tubului în formă de U indică valoarea presiunii statice şi 

grosimea permisă a suplimentării stratului de fân la care nu se riscă depăşirea presiunii maxime. Metoda ataşării 

tubului este descrisă în figura 2.4.7.6. Grosimile  depozitului se referă la grosimea finală a fiecărui strat. 

    Recomandări pentru construcţia instalaţiilor de uscare a fânului prin ventilare

1.  Paleţii înalţi să nu fie în niciun punct mai aproape de 1 metru de mansardă sau de pereţii magaziei.

2.  Distanţa pe care o străbate aerul prin fân pornind de la paleţi către suprafaţă să fie aceeaşi în toate 

      punctele.

3.  Orificiile de admisie ale ventilatoarelor să fie amplasate spre zonele cu cea mai scăzută umiditate, 

     spre sud sau sud-vest.

Exemplu de soluţii pentru colectorii de energie solară în diverse tipuri de spaţii de depozitare a fânului sunt 

prezentate în figurile 2.4.7.8. şi 2.4.7.9.
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Figura 2.4.7.8    Colector de energie solară: (1) orificiu de admisie a aerului, (2) suprafaţă 
                          ecranată cu folie neagră, (3) suprafaţă ecranată cu folie transparentă, 
                          (4) canal vertical , (5) pod sau mansardă, (6) pasaj transversal

Figura 2.4.7.9    Colector de energie cu instalaţie de uscare a fânului prin ventilare în clădirea 
                          fermei: (a) – orificii de admisie a aerului, (b) – canal de distribuţie, (c) – canale 
                          lungi de acoperiş, (d) – canal colector principal, (e) – canal vertical, (f) – ventilator, 
                          (g) – carcasă ventilator de canal



2.5.   Transportul furajelor din câmp

Transportul furajelor din câmp în locul unde se însilozează (grămadă în câmp, suprafaţă de însilozare, 

celulă de siloz) se face în primul rând cu diferite tipuri de remorci pentru furaj fibros. Aceasta 

presupune existenţa unor drumuri de acces bune la depozitul de furaj. Drumul trebuie să aibă o 

suprafaţă netedă uniformă şi să fie suficient de lat pentru ca remorcile cu lăţime de 3 metri să fie uşor 

de condus. 

Există două tipuri principale de remorci: remorci basculante şi remorci dotate cu sistem de descărcare 

de tip transportor cu lanţ (pod rulant). Unele remorci cu instalaţie de descărcare au de asemenea melci 

de împrăştiere verticali sau orizontali. 

Remorca de transport nu trebuie să intre pe grămada de furaj pentru a nu contamina furajele cu praf şi 

nisip. Remorca basculabilă poate descărca furajele pe grămadă, dar este recomandat să se descarce 

la capătul grămezii de furaj şi apoi să se permită unui încărcător sau utilajului de tasare să întindă 

furajul în grămadă. Şoferul maşinii de tasare a silozului este responsabil pentru aşezarea straturilor 

subţiri de furaj în grămadă în timpul tasării. 

Atunci când se fac grămezi mai mari de siloz, este avantajos să se folosească o maşină pentru tasarea 

furajelor şi o alta pentru împrăştierea în acelaşi timp a unui strat subţire de furaj. 

Remorcile cu dispozitive de descărcare pot intra pe grămadă şi pot împrăştia furajele tocate în straturi 

subţiri. Însa aceasta poate crea riscuri de contaminare şi de aceea nu este recomandat. Remorca cu 

dispozitive de descărcare trebuie, de asemenea, să descarce furajele la capătul stivei şi să permită 

accesul altor maşini să întindă şi să împrăştie furajele tocate pe grămadă. 
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Figura 2.5.1    Remorcă basculantă   Figura 2.5.2    Remorcă cu descărcare de tip pod  rulant



2.6.  Echipamentul pentru manipularea furajului grosier

Depozitarea inadecvată a silozului poate conduce la mari pierderi de furaj însilozat. De asemenea, 

extragerea şi manipularea inadecvată a furajului însilozat poate provoca alterarea furajului însilozat 

rămas în grămadă. 

Există mai multe posibilităţi pentru mutarea şi manipularea furajului însilozat stocat în grămezi sau 

celule de siloz. În toate cazurile, mutarea trebuie să se facă cu atenţie pentru a reduce  riscul de risipă 

şi prin urmare, a asigura o folosire mai eficientă a utilizării furajului însilozat. 
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Figura 2.5.3    Încărcător telescopic împrăştiind furajele tocate într-o celulă 
                       de siloz

Figura 2.5.4    Încărcător cu roţi transportând furajele tocate într-o celulă de 
                       siloz



     Manipularea furajului însilozat

 •    Nu deschideţi niciodată grămada înainte de a o folosi pentru hrănirea animalelor.

•    Folia de siloz trebuie să adere etanş la grămadă, întrucât folia neîntinsă permite pătrunderea 

   aerului în grămadă.

•    Aerul nu trebuie să pătrundă sub folia de siloz pe la capătul deschis. Puneţi, de exemplu, un 

      şir de saci de nisip pe folie, la capătul deschis din care se consumă furajul.

•    Grămada de furaj însilozat trebuie să aibă o zonă de tăiere verticală curată şi bine definită.

•    Furajul însilozat nu trebuie ridicat în grămadă. El trebuie secţionat, scos din grămadă şi apoi

   ridicat pentru a preveni orice pătrundere a aerului în grămadă.

•    În intervalul de timp în care furajul însilozat stă în grămadă, suprafaţa de tăiere sau consum

   trebuie acoperită cu folie de siloz pentru a împiedica aerul să pătrundă în grămadă.

•    Furajul însilozat mucegăit sau urât mirositor trebuie îndepărtat şi tratat ca gunoi.

2.6.1.      Echipament pentru manipularea furajului însilozat

Manipularea silozului dintr-o grămadă, de exemplu o grămadă în câmp sau o celulă de siloz, poate fi 

făcută cu diferite tipuri de echipament. Alegerea echipamentelor potrivite depinde de dimensiunile 

adăpostului pentru animale şi de sistemul de furajare. 

În primul rând, alegerea echipamentului potrivit poate reduce pierderile de siloz. În al doilea rând, este 

important ca echipamentul utilizat să fie folosit corespunzător. Şi nu în ultimul rând, calculul economic 

este foarte important. Obţinerea unor venituri mai mari sau reducerea costurilor prin schimbarea 

echipamentului pentru manipularea furajului însilozat trebuie să constituie baza deciziei de investiţie 

în utilaje pentru manipularea silozului. 

    Calitatea manipulării

• Concentraţi-vă pe calitatea lucrării şi nu doar pe timpul necesar realizării acesteia!

Aspecte de luat în calcul înainte de schimbarea echipamentului

• Este noul echipament necesar?

• Va reduce el pierderea de siloz datorită unei tehnici mai bune de tăiere?

• Poate fi folosit noul echipament şi pentru hrănirea animalelor?

• Se potriveşte noul echipament cu sistemul de furajare şi sistemul de adăpost?

• Va creşte capacitatea de manipulare sau o va diminua?

• Vor creşte sau se vor reduce costurile de întreţinere?

• Sunt necesare alte investiţii complementare, de exemplu un nou încărcător?

Cele mai utilizate tipuri de echipamente pentru manipularea furajului însilozat sunt  echipamentele

pentru  încărcare. Un tip de echipament des folosit este încărcătorul frontal cu graifer. Tăietorul de 

blocuri de siloz, frezele de siloz şi extractoarele şi distribuitoarele de siloz sunt folosite pe o scară 

mică, în special de către fermele mari. Acestea, sunt folosite aproape exclusiv împreună cu 

strategiile de furajare cu siloz ad libitum (la discreţie) şi acolo unde furajele combinate sunt 

administrate individual animalelor.
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2.6.1.1.   Echipament pentru încărcătoare

Încărcătoarele precum încărcătoarele frontale montate pe tractor, mini-încărcătoarele, încărcătoarele 

pe roţi şi încărcătoarele telescopice sunt folosite pentru manipularea silozului din grămadă pentru un 

anumit tip de echipament de distribuţie. Acestea pot fi: remorca în spatele tractorului, remorcă 

tehnologică distribuitoare, dozator automat pe şină, remorcă tehnologică amestecătoare pentru furaj 

unic (TMR Mixer). În continure este prezentată o descriere a echipamentului pentru încărcătoare în 

general, fără a ţine cont de producător. Echipamentul pentru încărcătoare se prezintă sub diverse 

modele, în funcţie de producător.

Cupa

Cupa obişnuită cu marginile închise şi fără dispozitiv de tăiere este un echipament simplu şi obişnuit 

pentru încărcătoarele frontale şi încărcătoarele pe roţi, etc. Cupa este în primul rând folosită pentru 

manipularea şi încărcarea furajelor concentrate, de exemplu, în remorca tehnologică amestecătoare 

pentru furaj unic (de exemplu: TMR Mixer – Remorca pentru furaj unic)

Folosirea cupei pentru manipularea silozului va crea o zonă aspră (aerată) pe suprafaţa de tăiere a 

grămezii de furaj însilozat, întrucât cupa nu taie silozul din grămadă. Prin urmare, cupa va conduce la 

pierderi mai mari de siloz. 
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Încărcător frontal cu graifer de siloz

Încărcătorul frontal cu graifer de siloz este prevăzut cu o parte superioară cu dinţi şi ajustabilă. Acest tip 

de echipament este folosit pentru manipularea oricărui tip de siloz, paie sau aşternuturi adânci. Pentru 

manevrarea si controlul încărcătorului frontal cu graifer de siloz este necesară o a treia funcţie pe 

încărcător. De obicei, încărcătorul frontal cu graifer de siloz este folosit ca un echipament universal, 

care poate fi folosit şi în alte scopuri decât manipularea silozului. Nu uitaţi să-l curăţaţi după utilizarea 

sa – de exemplu pentru evacuarea aşternutului adânc înainte de a fi folosit din nou pentru furajarea 

animalelor. 

Încărcătorul frontal cu graifer de siloz lasă o zonă aspră (aerată) a suprafeţei de tăiere a grămezii de 

furaj însilozat, ceea ce reprezintă cel mai mare dezavantaj.

Figura 2.6.1.1.1    Dreapta – cupă simplă pentru încărcător. Stânga – graifer frontal de 
                             siloz



Tăietorul de siloz 

Tăietorul de siloz are în partea de jos o secţiune cu dinţi şi în partea superioară un cadru reglabil 

prevăzut cu margini tăioase. Un cuţit este montat pe cadrul reglabil superior şi este folosit în special 

pentru tăierea şi manipularea silozului. 

Tăietorul de siloz poate fi destul de greu şi de aceea încărcătorul trebuie să aibă o bună capacitate de 

ridicare. Această cerinţă trebuie îndeplinită atât pentru tăietorul de siloz gol cât şi pentru tăietorul de 

siloz încărcat. Tăietorul de siloz este excelent pentru tăierea şi manipularea silozului. Creează o 

tăietură netedă şi curată a stivei. Poate fi folosit atât pentru fân cât şi pentru paie. 
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Figura 2.6.1.1.2    Graifere frontale de siloz cu o parte superioară ajustabilă prevăzută cu dinţi

Figura 2.6.1.1.3    Tăietor de siloz cu partea de jos cu dinţi şi 
                             partea superioară reglabilă şi tăioasă

Multigraifer-ul

Un multigraifer combină cupa normală cu graiferul frontal de siloz. Partea de jos este ca o cupă şi cea 

de sus un cadru reglabil cu dinţi. De aceea, multigraiferul poate fi folosit atât pentru manipularea 

furajelor concentrate cât şi a silozului. Combinaţia de cupă şi graifer frontal de siloz îl face un utilaj 

universal, iar şoferul nu mai este nevoit să schimbe echipamentul la manipularea diferitelor tipuri de 

hrană. 

Multigraifer-ul produce o zonă zdrenţuită (aerată) a suprafeţei de tăiere a grămezii de furaj însilozat şi 

pot apărea pierderi de siloz.



Cupa 3-în-1 

Cupa universală cu trei funcţii: cupa obişnuită, graifer şi graifer de siloz. Cupa de jos are un perete solid 

posterior în partea interioară a lopeţii şi dinţi mici în partea exterioară. Cupa de sus este reglabilă şi, ca 

şi cea de jos, partea posterioară are interiorul solid şi dinţi scurţi în exterior. Când cupa este complet 

închisă, dinţii sunt ascunşi dedesubtul cupei.
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Figura 2.6.1.1.4    Multigraifer-ul combină cupa obişnuită cu 
                             graiferul frontal de siloz

Figura 2.6.1.1.5    Cupa universală cu trei funcţii 



2.6.1.2.   Tăietorul de bloc de siloz

Tăietorul de bloc de siloz este un echipament prins în trei puncte, cu sau fără dispozitiv de distribuţie a 

furajului. Tăietorul de siloz este folosit doar pentru furajele însilozate. Tăierea se face cu un cuţit iar 

suprafaţă de tăiere a grămezii de furaj însilozat rămâne curată şi compactă. De aceea, pierderea de 

siloz este minimă. 

Cuţitul poate fi unul vertical care taie blocurile împrejur sau unul orizontal care taie de jur împrejur dintr-

o dată. 

Tăietorul de siloz cântăreşte peste 1.000 de kilograme inclusiv furajul însilozat tăiat şi, de aceea, 

tractorul pe care este montat trebuie să aibă o bună capacitate de ridicare. Blocurile de siloz pot fi 

utilizate pentru un sistem de adăpost cu o zonă pentru furajare redusă, unde fermierul poate aduce 

furaj însilozat pentru câteva zile.
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Figura 2.6.1.2.1    Tăietor de bloc de siloz cu cuţit 
                              vertical.

Figura 2.6.1.2.2    Tăietor cu cuţit  
                              orizontal

Figura 2.6.1.2.3    Bloc de siloz într-un sistem de adăpost



2.6.1.3.   Extractorul şi distribuitorul de siloz 

Un extractor şi distribuitor de siloz poate fi montat pe roţi, sau prins în trei puncte. Distribuţia de siloz se 

face cu o bandă transversală sau cu un exhaustor din partea frontală a echipamentului. Extractorul şi 

distribuitorul sunt folosite doar pentru manipularea silozului. 

Extracţia furajului se face cu un braţ extractor, prevăzut cu un cuţit orizontal montat în partea din spate 

a maşinii. Dacă extractorul şi distribuitorul de siloz sunt prinse în trei puncte, tractorul trebuie să aibă o 

capacitate bună de ridicare. S-ar putea să fie necesar ca tractorului care acţionează utilajul să i se 

adauge frontal contra-greutăţi suplimentare. 

Un extractor şi distribuitor cântăreşte de la 1.600 kg la 3.000 kg incluzând furajul însilozat preluat. 

Capacitatea sa este relativ mică. Extractorul şi distribuitorul de siloz poate fi folosit şi pentru baloţii de 

siloz.
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Figura 2.6.1.3.1    Extractor şi distributor cu 
                             un exhaustor frontal

Figura 2.6.1.3.2    Extractor si distribuitor cu 
                             bandă transversală în faţă

2.6.1.4.   Freza de siloz

Frezele de siloz pot fi montate pe remorca tehnologică amestecătoare pentru furaj unic (TMR mixer), 

pe încărcătoare sau ca un echipament prins în trei puncte. Tocătorul sau freza este un tub cilindric pe 

care sunt montate un anumit număr de cuţite. În mod normal, tocătorul sau freza are o capacitate 

mare. Se pot înregistra anumite pierderi şi poate lăsa o zonă de tăiere cu asperităţi mari (aerată) pe 

suprafaţă de tăiere a grămezii de furaj însilozat, în funcţie de construcţia frezei şi de ascuţimea 

cuţitelor sale. 



2.6.1.5.   Distribuitorul de baloţi de siloz

Un distribuitor de baloţi poate să fie atât montat pe roţi, cât şi să fie prins în trei puncte. 

O variantă de încărcare a balotului de siloz constă într-o trapă de spate care se basculează la 

încărcare. Când se distribuie balotul de siloz la animale, baloţii sunt desfăsuraţi şi suflaţi sau distribuiţi 

cu o bandă transversală aşezată în faţă. Acest tip de echipament poate fi utilizat de asemenea pentru a 

împrăştia paiele în sistemul de stabulaţie liberă pe aşternut adânc. Balotul de siloz este încărcat, 

desfăşurat şi distribuit pe partea stângă sau pe partea dreaptă a utilajului. 

Un distribuitor de siloz ataşat în trei puncte cântăreşte de la 600 la 2.000 de kilograme, inclusiv 
furajul însilozat.
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Figura 2.6.1.4.1    Cupă cu freză de siloz montată pe un încărcător frontal

Figura 2.6.1.4.2    Remorcă tehnologică amestecătoare autopropulsată 
                             pentru prepararea furajului unic dotată cu freză de siloz



2.6.2. Echipamente pentru manipularea paielor şi a fânului

Paiele sunt de obicei depozitate în stive pe câmp sau în fermă. Depozitarea fânului şi a paielor se 

realizează cu un exhaustor, cu un stivuitor sau manual. Transportul şi distribuirea fânului şi a paielor 

din zona de depozitare la adăpostul animalelor şi în zonele de furajare din interiorul fermei se poate 

realiza cu remorci mono sau biaxiale, de preferat cu laterale înălţate sau cu remorci pentru furaj fibros.

În funcţie de mărimea fermei şi a suprafeţei de depozitare, transportul poate fi realizat manual cu 

încărcătoare suspendate sau montate, sau cu diferite tipuri de încărcătoare frontale – exemplele sunt 

prezentate în subcapitolul 2.6.1.1. “Echipamente pentru încărcătoare”. Depozitele speciale pentru fân 

pot încărca şi descărca material cu ajutorul graiferelor pe şină instalate în spaţiile de depozitare. 

Paiele şi fânul presate în baloţi mici paralelipipedici pot fi transportate în magaziile tradiţionale şi stive 

cu încărcătoare cu dispozitive de tip graifer montate pe tractor sau manual. Paiele şi fânul presate cu 

prese de balotat în baloţi cilindrici, mici sau mari, sunt de obicei depozitate în stive în câmp. Aceşti 

baloţi sunt manipulaţi cu încărcătoare frontale sau de tip furcă, montate pe tractor. 

Fânul şi paiele presate pot fi transportate şi cu remorci universale mono sau biaxiale sau cu camioane 

cu autoîncărcare. 

În general, materialul este încărcat cu încărcătoare frontale sau încărcătoare autopropulsate. Fânul şi 

paiele pot fi transportate pe distanţe scurte cu încărcătoare frontale şi încărcătoare

autopropulsate şi cu transportoare speciale de baloţi prinse pe un tractor. 

Distribuitorul de baloţi poate fi montat pe roţi sau prins în trei puncte pe un tractor care desfăsoară 
baloţi cilindrici de fân, de siloz de fân sau de paie (vezi figurile 2.6.1.5.1. şi 2.6.1.5.2.).

39

Figura 2.6.1.5.1    Distribuitorul de baloţi 
                             desfăşurând un balot cilindric

Figura 2.6.1.5.2     Distribuitor de baloţi din siloz cu
                              autoîncărcare şi exhaustor
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Figura 2.6.2.1    Încărcător frontal cu cleşte apucător pentru
                          baloţi

Figura 2.6.2.2    Încărcător posterior cu furcă

Figura 2.6.2.3    Utilaj autoîncărcător pentru baloţi cilindrici

Figura 2.6.2.4    Remorcă autoîncărcătoare pentru baloţi cilindrici



3.     Depozitarea cerealelor şi a furajelor  concentrate 

3.1      Introducere

3.1.1       Producţia de cereale şi recoltarea lor

Producţia de cereale pentru boabe înregistrată în anul 2009 a fost de 14.934 mii tone, în scădere  cu 

11,2%  faţă de anul 2008, când producţia de cereale pentru boabe a fost de 16.826 mii tone. O scădere 

dramatică s-a produs in anul 2007, datorită condiţiilor de secetă excesivă, ajungând doar la 7.815 mii 

tone.

România cultivă cu preponderenţă porumb boabe (44,3% din suprafaţa cultivată cu cereale pentru 

boabe) şi grâu (40,8%). 

Din punct de vedere al suprafeţei cultivate cu grâu, România s-a situat, în anul 2009, în primele patru 

state ale Uniunii Europene cultivatoare de grâu (cu o suprafaţa de 2.185 mii ha), iar la producţie s-a 

clasat pe locul şapte, datorită randamentului la hectar. România a avut in 2009 o producţie medie la 

cereale de 2,8 tone/ha, reprezentând aproximativ jumătate din randamentul de 5,4 tone/ha calculat la 

nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat. 

România cultivă cea mai mare suprafaţă cu porumb din Uniunea Europeana (2.373,4 mii ha), iar la 

producţii s-a situat pe locul doi, după Franţa. Randamentul per hectar este de asemenea foarte mic 

(3,3 tone/ha) comparativ cu celelalte state ale Uniunii Europene. 

In ceea ce priveşte media ultimilor 3 ani, România ocupă poziţia a 25-a, cu o producţie medie de 2,4 

tone/hectar.

Referitor la parcul de maşini si utilaje, numărul de tractoare, pluguri şi semănători a înregistrat o 

creştere in ultimii 3 ani, iar numărul de combine a scăzut, fapt datorat în mare parte renunţării la 

combinele vechi si dotării fermelor cu combine de mare productivitate.

3.2.      Norme şi reglementări pentru depozitarea cerealelor 

Cerealele se depozitează în spaţii autorizate, care trebuie să asigure respectarea condiţiilor de

depozitare, recepţia, păstrarea şi livrarea acestora la indici de calitate conform contractelor, în 

vederea comercializării şi/sau procesării pentru consumul uman, hrana animalelor şi industrializare 

(conform Ordonanţei de urgenţă nr. 12/2006 din 22 februarie 2006).

3.2.1. Silozurile de cereale sau furaje concentrate
Construirea unui siloz necesită obţinerea unei autorizaţii de construire în conformitate cu Legea nr. 50 
din 29 iulie 1991 republicată si actualizată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii. 
Sunt exceptate de la autorizare silozurile supraterane de capacitate mică a căror amplasare se face 
fără legare constructivă la sol (fundaţii, racorduri la utilitaţi, cu excepţia energiei electrice).

     Distanţa minimă dintre silozurile pentru cereale şi alte construcţii, cum ar fi:

•    Bazin vidanjabil etanş (rezervor închis) pentru dejecţii lichide             - 5 metri
3•    Rezervor pentru dejecţii lichide deschis, până la 200 m  şi 

          platforme pentru gunoi de grajd solid (bălegar)             - 5 metri

•    Camerele de fermentare şi rezervoarele de biogaz cu o capacitate 
3     de până la 100 m                - 15 metri  
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   Distanţa minimă dintre silozurile pentru cereale cu capacitate de peste 100 tone şi alte   
construcţii cum ar fi:

• Ferestrele şi uşile clădirilor rezidenţiale şi adăpostul pentru animale - 15 metri

• Alte clădiri (hambar, magazie de furaje)              - 8 metri                                                    

• Staţiile de biogaz - 15 metri

• Magazia de cărbune şi cocs - 5 metri
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Figura 3.2.1.1    Distanţe minime între silozul de cereale cu capacitate până la 100 tone şi alte   construcţii 
                          din incinta fermei
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Figura 3.2.1.2    Distanţe minime între silozul de cereale cu capacitate peste 100 tone şi alte construcţii din 
                          incinta fermei



Următoarele condiţii sunt necesare pentru autorizarea spaţiilor de depozitare a cerealelor (conform 

Regulamentului din 30 martie 2006 privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole, 

emis de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale):

•    Pardoseli solide, din materiale rezistente, uşor de curăţat şi dezinfectat

•    Pereţi cu suprafeţe fără igrasie sau infiltraţii  

•    Acoperiş fără infiltraţii 

•    Uşi din materiale rezistente, uşor de curăţat şi dezinfectat

•    Ferestre echipate cu sisteme de protecţie împotriva insectelor, rozătoarelor şi/sau păsărilor 

•    Sistem de alimentare cu apa (reţeaua publică sau sursa proprie) a unităţii de depozitare  

•    Platforme betonate şi/sau şoproane pentru depozitare temporară, unde nu există sistem de    

     preluare directă.

3.2.2.        Depozitarea direct pe pardoseală
Hambarele şi magaziile unde cerealele şi alte furaje sunt depozitate direct pe pardoseală sunt 
subordonate legii construcţiilor (Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii). Construcţiile pentru depozitarea cerealelor necesită obţinerea unei autorizaţii de 
construire. 

Amplasarea
Clădirile agricole cum ar fi depozitele de fânuri, platformele de dejecţii, celulele de siloz, care creează 
probleme de vecinătate din cauza nivelului de praf, mirosului, emisiilor de substanţe toxice este 
recomandat sa fie amplasate ţinându-se cont de direcţia principală a vântului dominant, astfel încât în 
cea mai mare parte a anului să fie sub vânt faţă de clădirile rezidenţiale şi zonele protejate. 

Aceste construcţii agricole pot fi separate de zonele adiacente cu perdele verzi de înălţime medie şi 
mare. În aceste condiţii trebuie să se asigure accesul oamenilor şi utilajelor la bateriile de siloz. Este 
indicat ca drumurile de acces în siloz să aibă o lăţime minimă de 3 metri.

Distanţa dintre depozitele de cereale sau pentru furaje concentrate şi zonele de spălare a  
echipamentelor de stropire pentru protecţia plantelor trebuie să fie de cel puţin 30 metri.

O clădire poate fi astfel amplasată încât peretele fără geamuri şi uşi să fie adiacent suprafeţei de teren 
învecinate, dacă: 

•    Această clădire respectă deciziile de dezvoltare ale zonei (Planul Urbanistic Zonal –PUZ),

     sau

•   În practica urbanistică se admite o distanţă minimă între construcţiile de pe aceeaşi 

suprafaţă egală cu jumătatea înălţimii construcţiei celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 

metri. 

3.3. Siguranţa

3.3.1. Instrucţiuni de siguranţă privind depozitarea cerealelor
Utilizatorii de utilaje şi instalaţii de mecanizare pentru transportul, uscarea şi depozitarea cerealelor şi 
furajelor concentrate trebuie să cunoască toate detaliile din manualele de instrucţiuni ale acestora. De 
asemenea trebuie acordată o atenţie deosebită normelor de siguranţă prevăzute în aceste manuale.

Legea nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21 iulie 2006 
privind apãrarea împotriva incendiilor obligă producătorul să asigure suport cu privire la operarea 
utilajelor şi a capacităţilor tehnice oferind instrucţiuni detaliate privind siguranţa.
 
Lucrările de reparaţii în interiorul elevatorului şi celorlalte dotări tehnice, dar şi în alte spaţii închise 
cu acces prin trapă, se vor efectua doar dacă:

•   Managerul sau o altă persoană autorizată a solicitat acest lucru
•   Au fost golite şi curăţate de toate resturile de materii şi cereale procesate, dar şi aerisite
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•   Toate pâlniile şi trapele au fost închise, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pe 

durata lucrărilor de reparaţie sau de întreţinere şi s-a pus o plăcuţă cu menţiunea ”Nu porniţi – 

Reparaţii în curs”. Maşinile şi instalaţiile tehnice trebuie conectate la o instalaţie de 

împământare.

Componentele rotative ale utilajelor şi instalaţiilor tehnice care pot reprezenta un pericol trebuie 
acoperite. În spaţiile de producţie, utilajele şi transportoarele care pot produce praf în timpul 
funcţionării trebuie dotate cu un sistem de îndepărtare a prafului. Spaţiile de producţie ale silozurilor de 
cereale şi fabricilor de furaje ar trebui să aibă un sistem de curăţare a prafului depus.  
Principiile detaliate pentru protecţia împotriva incendiilor în spaţiile unde poate exista praf depozitat, 
care poate forma amestecuri explozive în combinaţie cu aerul, sunt stabilite prin prevederi separate. 
Instalaţia electrică şi echipamentul folosit în camere unde există acumulări de praf trebuie reglată 
pentru categoria de risc de explozie. 

Accesul în spaţiile de lucru aflate la peste 10 metri deasupra nivelului pardoselii trebuie să se facă de 
pe platforme cu balustradă. Balustrada trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 1,1 metri. Pe durata 
procesării cerealelor şi a operaţiunilor de producţie a hranei în spaţiile de producţie, sunt interzise:

•    sudarea

•    reparaţiile la instalaţiile electrice

•    fumatul şi folosirea surselor de foc deschis

Instalaţiile de încălzire din fabricile de furaje trebuie să fie etanşe şi să aibă un înveliş de protecţie 
termică dacă sunt amplasate sub înălţimea de 2 metri faţă de nivelul pardoselii. 

Sacii care conţin cereale şi produse din cereale trebuie curăţaţi mecanic într-o cameră specială, 
separată de zona de producţie. 

Lucrările de transport şi depozitare a materiilor prime, a  produselor semifinite şi finite trebuie realizate 
cu ajutorul utilajelor şi echipamentelor, reducând efortul fizic al angajaţilor. 

Cerealele vrac şi furajele combinate din cereale, depozitate pe pardoseală, trebuie ambalate în saci 
de aceeaşi greutate, formă, tip şi dimensiuni. Sacii trebuie aşezaţi cu capătul legat către centru. Stivele 
de saci trebuie să aibă inserţii de lemn la fiecare 5 straturi pentru a fi mai rezistente. Echipamentele 
mecanice, precum stivuitoarele, trebuie folosite pentru a face stive mai înalte de 1,5 metri sau pentru a 
aşeza 6 straturi de saci de la nivelul pardoselii. Stiva nu trebuie amplasată mai aproape de 0,75 metri 
de perete iar spaţiul dintre stivele individuale trebuie să fie lat de cel puţin 1 metru sau să aibă lăţimea 
ajustată în funcţie de sistemul de transport în depozit. 

Pentru personalul care se ocupă de procesarea cerealelor şi de operaţiile de producţie în 
fabrica de furaje, trebuie să se asigure:

•    Echipamente adecvate de protecţie a personalului 

•    Posibilitatea de curăţare mecanică a prafului din spaţiul de lucru şi îmbrăcăminte de   

     protecţie 

•    O încăpere cu duşuri şi o garderobă pentru hainele personale şi de lucru.  
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3.4. Cerinţe generale şi caracteristici ale spaţiilor de depozitare 
pentru cereale 

3.4.1.  Condiţii pentru uscarea cerealelor
Calitatea cerealelor şi a furajelor depinde de tehnologia de cultivare, de condiţiile de recoltare şi de 
modalităţile de depozitare.

Cerealele sunt organisme vii a căror viaţă depinde de prezenţa oxigenului, a apei şi a căldurii. Cu cât 
nivelul de temperatură şi umiditate este mai ridicat, cu atât procesul de creştere are loc mai rapid.  

Aceste procese vii necesită zaharuri sau energie din amidon în procesul de hidroliză pentru a produce 
apă, dioxid de carbon şi căldură. În condiţii inadecvate, aceste procese pot continua până când 
cerealele mor şi apoi apar mucegaiurile şi alte microorganisme care preiau procesul şi care produc 
toxine în cereale. În aceste condiţii, cerealele nu mai pot fi folosite ca furaj. În cerealele care se 
încălzesc există de asemenea condiţii propice pentru dezvoltarea unor dăunători. 

3.4.2.  Conţinutul de umiditate pentru depozitarea în siguranţă a cerealelor 

Relaţia dintre temperatură şi conţinutul de umiditate
În toate tipurile de spaţii pentru depozitarea şi conservarea cerealelor se urmăreşte reducerea 
conţinutului de umiditate sau a temperaturii până la nivelul la care cerealele pot fi păstrate în condiţii 
bune. Figura 3.4.2.1. indică relaţia dintre temperatură, umiditate şi depozitarea în condiţii de siguranţă. 
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Figura 3.4.2.1    Relaţia dintre temperatură, conţinutul de  
                          umiditate şi depozitarea în condiţii de 
                          siguranţă

Uscarea cerealelor se face pâna la un nivel optim de temperatură şi umiditate, care să permită  
depozitarea. Umiditatea este parametrul fundamental pentru păstrarea cerealelor. Perioada de 
depozitare a cerealelor depinde de umiditate, temperatură si caracteristicile fizice ale acestora.
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Tabelul  3.5.1.1    Densitatea diverselor tipuri de cereale şi a altor materii prime pentru furaje.

Denumire 
Densitate 
(kg/m

3
) 

Denumire 
Densitate 
(kg/m

3
) 

 
Grâu, grăunţe 
Orz, grăunţe 

Secară, grăunţe 
Ovăz, grăunţe 
Porumb, grăunţe 
Făină  

Rapiţă, boabe 
Rapiţă, ulei 
Floarea soarelui, seminţe 
Cartofi, tuberculi mari 

Cartofi, tuberculi mici 

 
700 – 830 
600 – 720 

660 – 780 
400 – 550 
700 – 800 
500 – 700 

650 – 690 
910 
390 – 410 
600 – 700 

650 – 725 

 
Tăiţei de sfeclă de zahăr, proaspeţi 
- uscaţi, în vrac  

- uscaţi, peletaţi 
Melasă  
Fasole boabe, recoltată mecanizat 
din câmp 

Păstăi de mazăre treierate din 
câmp 
Morcovi, din câmp 
Spanac frunze, din câmp 

Germenii de malţ, umezi 

 
800 – 900 
320 – 340 

550 – 650 
1.350 – 1.450 
 
200 – 250 

 
550 – 600 
460 – 530  
220 – 270  

800 – 1.000 
Cartofi, fulgi 
Cartofi, însilozaţi 
Cartofi, făină 

Furaj verde 
Paie tocate (2 cm) 
Sfeclă furajeră 
Sfeclă de zahăr 

Frunze şi colete de 
sfeclă 
Siloz din frunze de 
sfeclă de zahăr 

150 – 280 
900 – 1.050 
500 – 600 

315 – 345 
40 – 100 
600 – 700 
660 – 750 

 
350 – 370 
 
Aprox. 900 

Sare furajeră, uscată 
Lapte  
Mere  

Pere  
Alcool (fără adaos de apă) 
Furaj masă verde brichetat 
Furaj combinat, făină 

Furaj combinat, brichete 
Amestecuri de cereale 
Brichete din porumb plantă 
întreagă 

1.100 – 1.300 
1030 
370 – 520 

440 – 580 
790 
600 – 750 
550 – 600 

700 – 730 
500 – 550 
 
500 – 600 

 

 



100%
90%

80%
70%

60%

50
%

40
%

30
%

20
%

1
0
%

RH (%)

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 Umiditatea (grame apã pe m )

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 a

e
ru

lu
i (

°C
 )

Tabelul 3.5.2.1. indică echilibrul dintre conţinutul de umiditate şi umiditatea aerului la diferite 
categorii de cereale.
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3.5.2. Echilibrul dintre conţinutul de umiditate al cerealelor şi umiditatea aerului pentru 

diferite categorii de cereale 
Toate metodele de uscare se bazează pe eliminarea umidităţii în exces cu ajutorul aerului. 
 
În condiţii atmosferice specifice (umiditate şi temperatură), conţinutul de umiditate al produselor 
descreşte până la punctul de echilibru. Acesta este punctul de la care umiditatea poate fi redusă prin 
uscare, astfel încât cerealele să atingă capacitatea optimă  de păstrare.
Procesul de uscare este prezentat în figura 3.5.2.1.

3Figura 3.5.2.1    Cantitatea de apă pe 1 m  de aer
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Tabelul  3.5.2.1    Echilibrul dintre conţinutul de umiditate şi umiditatea aerului la diferite categorii de cereale

 
 

Umiditatea relativă a aerului  % 

 Umiditate. %  40 50 55 60 65 70 75 80 85 90   

 Echilibrul conţinutului de umiditate la cereale %  
                

Temp. 5 °C 

 Orz  10,6 12,3 13,1 13,9 14,8 15,7 17,0 18,3 19,9 22,4 
 

 

 Grâu  11,5 12,7 13,5 14,0 14,8 15,7 16,8 17,8 19,5 21,0   

 Ovăz  10,5 11,8 12,5 13,0 13,8 14,5 15,9 17,5 19,8 23,1   

 Secară  11,2 12,1 12,9 13,7 14,5 15,3 16,3 17,5 19,5 22,0   

 Rapiţă  6,2 7,1 7,5 8,0 8,5 9,5 10,5 11,8 13,2 14,8   

 Mazăre  10,8 12,4 13,2 14,0 14,8 15,5 16,5 17,6 19,2 22,5   

 
Sămânţă de 
graminee  9,7 11,0 11,6 12,3 13,3 14,0 15,9 17,5 18,9 21,5   

                

Temp. 10 °C 

 Orz  10,3 12,1 12,9 13,7 14,6 15,5 16,8 18,1 19,7 22,0   

 Grâu  11,2 12,5 13,3 13,8 14,6 15,5 16,6 17,6 19,3 20,8   

 Ovăz  10,2 11,5 12,3 12,8 13,6 14,3 15,7 17,3 19,6 22,9   

 Secară  10,9 11,9 12,7 13,5 14,3 15,1 16,1 17,3 19,3 21,8   

 Rapiţă  6,7 6,9 7,3 7,8 8,3 9,3 10,3 11,6 13,0 14,6   

 Mazăre  10,6 12,2 13,0 13,8 14,6 15,3 16,3 17,4 19,3 22.3   

 
Sămânţă de 
graminee  9,5 10,8 11,4 12,1 13,1 14,1 15,7 17,3 18,7 21,8   

                

Temp. 15 °C 

 Orz  10,1 11,8 12,6 13,4 14,3 15,2 16,5 17,8 19,4 21,9 
 

 

 Grâu  11,0 12,2 13,0 13,5 14,3 15,2 16,3 17, 3 19,0 20,5   

 Ovăz  10,0 11,3 12,0 12,5 13,3 14,0 15,4 17,0 19,3 22,6   

 Secară  10,7 11,6 12,4 13,2 14,0 14,8 15,8 17,0 19,0 21,5   

 Rapiţă  5,7 6,6 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 11,3 12,7 14,3   

 Mazăre  10,3 11,9 12,7 13,5 14,3 15,0 16,0 17,1 19,0 22,0   

 
Sămânţă de 
graminee  9,2 10,5 11,1 11,8 12,1 3,8 15,4 17,0 19,4 22,5   

                

Temp. 20 °C 

 Orz  9,8 11,6 12,4 13,2 14,1 15,0 16,3 17,6 19,2 21,7   

 Grâu  10,7 12,0 12,8 13,3 14,1 15,0 16,1 17,1 19,1 20,3   

 Ovăz  9,7 11,1 11,8 12,3 13,1 13,8 15,2 16,8 19,1 22,4   

 Secară  10,5 11,4 12,2 13,0 13,8 14,6 15,6 16,8 18,8 21,3   

 Rapiţă  5,5 6,4 6,8 7,3 7,8 8,8 9,8 11,1 12,5 14,1   

 Mazăre  10,0 11,7 12,5 13,3 14,1 14,8 15,8 16,9 18,8 21,8   
 Sămânţă de 

graminee 
  

9,0 
 
10,3 

 
10,9 

 
11,6 

 
12,6 

 
13,6 

 
15,2 

 
16,8 

 
19,2 22,3   

 



3.5.3.  Rezistenţa aerului
Atunci când curenţii de aer sunt trimişi în masa de cereale, presiunea aerului scade în funcţie de viteza 
aerului şi de distanţa dintre particulele individuale de cereale. Figura 3.5.3.1. indică scăderea de 
presiune când sunt ventilate diverse tipuri de culturi. 
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3.6.  Curăţarea cerealelor 

Cerealele recoltate cu ajutorul combinei nu sunt uniforme. Masa de cereale boabe mai conţine şi 
diferite impurităţi. 

Cerealele trebuie cernute sau vânturate pentru îndepărtarea particulelor de paie, rădăcini, pleavă şi 
alte materii vegetale, ca şi de seminţele de buruieni, particulele de praf fin şi alte impurităţi anorganice. 
Cerealele destinate stocării pentru o perioadă de câteva luni nu au voie să aibă un conţinut mai mare 
de 5% impurităţi. 

3.6.1.  Echipamente de curăţare a cerealelor
Cerealele furajere se curăţă cu ajutorul utilajelor selectoare pneumatice. Amestecul de cereale şi 
impurităţi este separat de fluxul de aer prin site de calibre şi forme variate ale găurilor. Sitele sunt 
proiectate pentru curăţarea continuă a cerealelor. Denumirile sub care sunt cunoscute sunt de 
vânturătoare sau separatoare de cereale. 

Exemple ale construcţiei tehnice sunt prezentate în figura 3.6.1.1. şi figura 3.6.1.2.

Figura 3.5.3.1    Scăderea de  presiune când sunt 
                          ventilate diferite tipuri de culturi: 
                          1. Trifoi alb; 2. Timoftică; 3. Trifoi roşu; 
                          4.Păiuş de livadă, raigras italian, golomăţ, 
                          seminţe de rapiţă, păiuş roşu; 5. Secară, 
                          orz, ovăz; 6. Lupin amar; 7. Cartofi, sfeclă
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Figura 3.6.1.1    Utilaj de curăţare cu selector pneumatic şi site mobile 

Figura 3.6.1.2    Sită pneumatică de curăţare  1 – tambur de nivelare, 
                          2 – platformă melcată , 3 – perii, 4 – canale de drenare, 
                          5 – prima secţiune de sită, 6 – a doua secţiune de sită

*)  Pentru cereale umede cu un conţinut de umiditate de 18 % şi o puritate iniţială de aproximativ 90%

Utilaje de curăţare a cerealelor  – caracteristici generale 

Capacitate tone/oră 5 20 50 75 100 
Puterea nominală necesară în kW-până la: 2,5 7,5 12,0 14,0 15,0 
Eficienţa curăţării generale*)   % minim 60 pentru toate dimensiunile 

Eficienţa separării paielor
*)

 % minim 100 pentru toate dimensiunile 

Pierderi de grăunţe % maxim 0,25 pentru toate dimensiunile 

Grăunţe deterioarate de maşină % până la 0,2 pentru toate dimensiunile 

 



Maşina de curăţat trebuie să funcţioneze într-o cameră sau un spaţiu acoperit, pentru a fi protejată de 
acţiunea factorilor meteorologici. 

Pentru acest tip de maşini se recomandă controlul continuu al vitezei independente a aerului în 
canalele de aspirare precum şi reglarea continuă a capacităţii de curgere a cerealelor. De asemenea, 
este de dorit să se realizeze verificarea parametrilor de lucru ai sitelor, şi anume frecvenţa de oscilaţie, 
cursa şi unghiul de înclinare. Este important ca maşinile de curăţat să fie uşor de întreţinut (lubrifiere, 
curăţare şi schimbare a sitelor), fiind indicat să aibă o cameră de colectare a impurătăţilor uşoare. 

3.7.  Uscarea cerealelor

Toate sistemele de uscare se bazează pe transmiterea unui flux de aer prin masa cerealelor. 
Capacitatea sistemului de uscare depinde de cantitatea de aer şi de parametrii acestuia. În cele mai 
frecvente cazuri, pentru a creşte capacitatea de evaporare a apei se apelează la creşterea 
temperaturii aerului. În cazul anumitor tipuri de uscătoare industriale, temperatura aerului poate 

o
ajunge până la 125 C. Capacitatea de uscare trebuie să fie atât de ridicată încât să permită scăderea 
conţinutului de umiditate de la 18% la 14% pentru jumătate din producţia de cereale a fermei în timp de 
14 zile, în aproximativ 100 de ore de uscare efectivă. 

3.7.1.  Uscătoare discontinue
Un uscător discontinuu este un uscător în care cerealele sunt uscate în şarje mici. Timpul pentru 
uscarea unei şarje este adesea de circa 24 de ore, incluzând încărcarea, răcirea şi golirea. 
Uscătorul poate fi vertical sau orizontal. Pentru a nu afecta capacitatea germinativă a cerealelor, 
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3.7.2.  Uscătoare circulare
Pentru a obţine o uscare uniformă a întregii şarje într-un uscător discontinuu, cerealele sunt antrenate 
pentru o mai bună amestecare. De asemenea, este posibil să se utilizeze o temperatură de până la 

o
60 C, fără riscul de reducere a capacităţii de germinare. 

Avantaje Dezavantaje 
•   Poate fi folosit pentru a usca cereale 

foarte umede 
•   În mod normal, randament bun de utilizare 

al energiei consumate 
•   Muncă manuală redusă 

•  Necesită supravegherea cu regularitate 
•  Diferenţă mare în conţinutul de umiditate între 

diferitele straturi din şarjă. De aceea, este 
nevoie de amestecarea corespunzătoare a 
cerealelor în momentul golirii. 

 

Avantaje Dezavantaje  
•   Poate fi folosit pentru a usca cereale    

    foarte umede 
•   Frecvent, randament bun de utilizare a   
    energiei consumate  
•   Foarte puţină muncă manuală 

•  Relativ scump 

•  Necesită supraveghere frecventă 
•  Afectează  cerealele prin frecare în proporţie      
   mai mare 
•  Generează mai mult praf decât celelalte 
 

   
 



3.7.3.  Uscătoare instalate în depozit
Uscarea are loc în acelaşi siloz în care cerealele sunt depozitate şi fără a fi mutate după uscare. 
Uscătorul poate fi instalat într-o clădire, figura 3.7.3.1., sau într-un siloz exterior, care poate fi realizat 
din oţel, figura 3.7.3.2.

Figura 3.7.3.1    Uscător instalat în depozit cu canal principal de admisie a aerului şi canale 
                          secundare

Figura 3.7.3.2    Siloz din oţel cu pardoseală perforată 

Sistemul constă într-un depozit de cereale cu posibilitatea de trimitere a curentului de aer prin masa 
cerealelor. Pe sau în pardoseală, există amplasat de obicei un canal principal de admisie a aerului şi 
câteva canale secundare. Canalele secundare pot fi plasate de o parte sau pe ambele părţi ale 
canalului principal. În sistemele mai mari poate exista o supapă la gura fiecărui canal secundar. 
Distanţa pe pardoselă, între canalele secundare nu trebuie să depăşească 0,7 metri. 

Dimensiunile canalului principal trebuie proiectate astfel încât viteza aerului să nu depăşească 7 metri 
pe secundă. Pentru a menţine un flux de aer relativ uniform, canalele secundare trebuie dimensionate 
astfel încât viteza aerului să nu depăşească 5 metri pe secundă. În silozurile cilindrice, o pardoseală 
complet perforată asigură condiţiile pentru un flux uniform al aerului prin masa cerealelor depozitate. 
De asemenea, reduce riscul încolţirii cerealelor pe o pardoseală rece şi umedă.  
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2Ventilatorul trebuie astfel dimensionat astfel încât volumul de aer pe m  de pardoseală să fie mai mare 
3de 360 m  pe oră. Acesta asigură o viteză a aerului prin masa de cereale de circa 0,1 metri pe secundă. 

La această viteză, riscul de condensare a apei în cereale este minim. 

Deoarece, în cele mai multe cazuri, cerealele rămân nemişcate de la încărcare până la golire, este 
important ca procesul de uscare să fie monitorizat astfel încât cerealele de la gurile canalelor de aer să 
nu fie prea uscate în comparaţie cu porţiunile în care curenţii de aer părăsesc cerealele. Problemele 
pot fi minimalizate prin utilizarea unui sistem electronic de control, ce poate fi folosit pentru a opri şi sau 
porni ventilatorul sau sistemul de încălzire în funcţie de umiditatea din mediul ambiant sau din canalele 
principale. 
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3.7.4  Uscătoare cu flux continuu
Într-un uscător cu flux continuu cerealele sunt antrenate continuu, din secţiunea de uscare umedă şi 
caldă în secţiunea de răcire, şi în afară pentru a fi transportate în depozit. Cerealele umede sunt 
încărcate în uscător prin partea superioară cu aceeaşi viteză cu care cerealele uscate sunt 
descărcate.  Uscătoarele cu flux continuu pot fi fixe sau mobile. 

3.7.4.1.   Uscarea în două trepte
În unele cazuri secţiunea de răcire a unui uscător cu flux continuu poate lipsi, astfel încât întreaga 
suprafaţă poate fi folosită ca zonă de uscare. Răcirea cerealelor se poate face în silozuri prevăzute cu 
sisteme de aerare. La uscarea cerealelor  cu bob mare, de exemplu porumb, poate fi avantajos ca 
înainte de răcire să se lase recolta la o temperatură mare, timp de câteva ore, pentru ca umezeala să 
iasă la suprafaţa bobului. Apoi, curenţii de aer rece vor îndepărta umezeala din depozit. 

Uscarea în două trepte se poate face şi în bateriile de siloz, unde un siloz este folosit pentru uscarea cu 
aer cald, iar celălalt pentru răcire şi depozitare.

Avantaje Dezavantaje 
•  Pot fi utilizate pentru uscarea cerealelor  
   foarte umede 
• Capacitate ridicată datorită temperaturii  
   ridicate a aerului 
•  Frecvent – un randament bun de  
   utilizare al energiei consumate 
•  Foarte puţină muncă manuală necesară 
•  Uniformitate extrem de ridicată a uscării 

•  Relativ scump 
•  Pentru a funcţiona eficient necesită un  
   sistem avansat de transport 

 

Avantaje Dezavantaje  
•  Cerealele pot fi aduse direct din              

   combină în depozit fără nicio întârziere 
•  Capacitate ridicată de încărcare, în      
   funcţie de sistemul de transport  
•  Costuri de montare relativ scăzute 
•  Poate păstra calitatea cerealelor cu    

   până la 16,5% umiditate fără uscare    
   ulterioară, deoarece răcirea cerealelor  
   se face mai uşor cu ajutorul aerului  
   ambiental 
 

•  Sistemul de depozitare pe pardoseală    

   necesită echipament avansat de încărcare şi  
   descărcare 
•  Este dificil de obţinut un conţinut de umiditate   
   omogen de la partea superioară la cea  
   inferioară a silozului  

•  Uscarea cerealelor foarte umede în straturi  
   mai groase poate dura foarte mult, pentru a  
   asigura o calitate bună a cerealelor 
•  În silozurile deschise, cerealele  depozitate  
   pot fi contaminate cu excremete de rozătoare,  
   păsări şi pisici 

 



3.7.5.  Ventilatoare pentru uscătoare
Toate tipurile de uscătoare folosesc unul sau mai multe ventilatoare pentru a îndepărta umezeala din 
cereale. Există două tipuri principale de ventilatoare: axiale şi centrifugale. 
Cel axial, figura 3.7.5.1.,  foloseşte o cantitate mare de aer, dar presiunea este relativ redusă. De 
aceea, nu este recomandat pentru uscarea cerealelor dispuse în straturi groase. În plus, este mai 
zgomotos decât alte tipuri de ventilatoare. Deoarece motorul este aşezat central, toată căldura de la 
motor este folosită în procesul de uscare. 

Ventilatoarele centrifugale, figura 3.7.5.2., sunt folosite pe o scară mai largă pentru că pot produce 
o presiune a aerului mai mare. Acestea pot fi folosite pentru uscarea cerealelor asezate în straturi 
de până la 5 metri grosime. 
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Figura 3.7.5.1    Ventilator axial Figura 3.7.5.2    Ventilator centrifugal.

Pentru alegerea ventilatorului adecvat pentru o operaţie specifică este necesar să se cunoască 
3caracteristicile acestuia. În general, se indică debitul de aer (în m  pe oră), generat de ventilator la 

nivele diferite de presiune. Figura 3.7.5.3. prezintă un exemplu de caracteristici tehnice ale diverselor 
tipuri de ventilatoare.

Figura 3.7.5.3    Caracteristicile tehnice ale tipurilor de ventilatoare.
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3.7.6.  Sisteme de încălzire pentru uscătoarele de cereale
Capacitatea uscătorului depinde în principal de doi factori: volumul de aer şi temperatura. 

3 o
Cantitatea de energie necesară pentru a încălzi 1m  de aer este de aproximativ 1,3kJ / 1 C. Se pot 
utiliza diverse tipuri de sisteme pentru încălzirea aerului.

Radiatoare electrice
Radiatoarele electrice pot fi folosite în cazul uscătoarelor de mici dimensiuni. Sunt relativ uşor de 
instalat şi folosit. Sunt ieftine la cumpărare dar costurile cu energia electrică consumată sunt ridicate. 
Pot fi amplasate în acelaşi spaţiu cu uscătorul, dar distanţa faţă de materialul inflamabil trebuie să fie 
de cel puţin 5 metri. 

Arzătoarele pe păcură
Sunt cunoscute două tipuri de arzătoare pe păcură: arzător cu ardere directă si arzător cu ardere 
indirectă. În cazul arzătorului cu ardere directă produsele de combustie sunt suflate în masa de 
cereale. Acest tip necesită măsuri de precauţie deosebite pentru prevenirea incendiilor. Silozul şi 
canalele de aerare trebuie realizate din materiale neinflamabile. Silozul trebuie plasat la exterior sau 
într-o clădire ignifugată. 
Acest tip de arzător este relativ simplu, uşor de achiziţionat şi utilizat. Sunt instalaţii eficiente din punct 
de vedere al consumului de energie, dar nu pot fi folosite pentru uscarea cerealelor destinate 
consumului uman. 

În cazul arzătorului cu ardere indirectă produsele de combustie sunt absorbite printr-un coş. Arzătorul 
trebuie prevăzut cu un ventilator, ceea ce poate realiza o suprapresiune în jurul camerei de combustie. 
Astfel, aerul pentru uscarea cerealelor este menţinut curat. Acest tip de arzător trebuie amplasat într-
un spaţiu exterior sau într-un spaţiu ignifugat. Acest sistem de uscare poate fi utilizat atât pentru 
uscătoarele de interior, cât şi pentru cele de exterior. 

Arzătoarele pe gaz
Arzătoarele pe gaz pot fi alimentate cu gaz natural sau GPL. Sunt ieftine la achiziţionare şi uşor de 
instalat. Necesită măsuri speciale de prevenire a incendiilor. Costurile de alimentare depind de tipul de 
gaz. Eficienţa din punct de vedere al consumului de energie este bună. 

Radiatorul pe apă caldă
Pentru uscarea cerealelor se pot utiliza radiatoare pe apă caldă. Acestea pot fi amplasate în faţa 
ventilatorului sau între ventilator şi canalul principal de aerare. Radiatorul se poate alimenta de la o 
centrală sau un sistem special cu boiler, care poate folosi toate tipurile de combustibil. Dacă se alege 
un combustibil ieftin, radiatorul poate fi ieftin şi uşor de folosit. Costurile de montaj depind de distanţa 
de la boiler şi de tipul şi mărimea boilerului. 

3.8. Răcirea cerealelor

3.8.1.  Aerarea cerealelor 
Răcirea cerealelor se poate face prin recircularea aerului din mediul ambiant. Deoarece, temperatura 
din timpul nopţii este adesea scăzută, este cea mai propice perioadă de răcire a cerealelor. Cerealele 
cu până la aproximativ 16,5% conţinut de umiditate pot fi depozitate dacă se menţine o temperatură 
suficient de scăzută. Figura 3.8.1.1. prezintă cantitatea de aer necesară pentru asigurarea răcirii 
cerealelor.
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Figura 3.8.1.1    Cantitatea de aer necesară pentru a menţine cerealele reci
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Sistemele pentru depozitarea pe pardoseală au una sau mai multe moduri de înmagazinare unde 
cerealele sunt depozitate:

•    vrac în grămezi,

•    în diviziuni (spaţii delimitate cu pereţi despărţitori),

•    în saci mari stivuiţi pe paleţi,

•    în containere, sau

•    în camere. 

O grămadă necesită spaţiu mare de depozitare şi nu este considerat a fi un mod prea raţional de 
utilizare a spaţiului deoarece pereţii laterali ai clădirilor sunt rareori suficient de rezistenţi pentru a 
suporta încărcături suplimentare. De aceea, grămada nu se poate sprijini pe pereţi. 

 Figura 3.9.1.1    Sisteme de depozitare pe pardoseală: 1.clădire de cărămidă cu fronton din plăci de tablă 
                           metalice,2. clădire din materiale prefabricate metalice,3. structură arcuită din plăci ondulate

3.9.  Metode de depozitare pentru cereale

Există urmatoarele tipuri de sisteme de depozitare a cerealelor:

•    Depozitarea pe pardoseală 

•    Silozuri sau baterii de silozuri 

•    Sisteme combinate de depozitare pe pardoseală şi silozuri

3.9.1. Sisteme de depozitare pe pardoseală
Pentru sistemele de depozitare pe pardoseala pot fi folosite structuri din cărămidă, materiale 
prefabricate şi plăci ondulate (vezi figura 3.9.1.1.)



Figura 3.9.1.2    Cereale depozitate pardoseală: 1. - grămadă, 2. - diviziuni 3. –  saci şi paleţi, 4.-   containere, 
                          5. – camere

În clădirile şi spaţiile mari, pot fi folosite structuri simple de sprijin pentru depozitarea cerealelor într-o 
zonă delimitată. Structurile pot fi mobile sau permanente, din lemn, placaj, cornier sau tablă din oţel 
ştanţată.

Figura 3.9.1.3    Cereale depozitate pe pardoseală,  cu 
                          panouri laterale din plăci metalice

Figura 3.9.1.4    Depozitarea cerealelor pe pardoseală, cu 
                          panouri laterale de lemn
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În depozitarea pe pardoseală se folosesc frecvent diferite camere care delimitează suprafaţa de 
depozitare. Camerele pot fi permanente cu pereţi de cărămidă sau mobile cu pereţi din metal sau 
placaj. Pot avea unul sau mai multe compartimente. Dotate cu echipament pentru aerarea cerealelor, 
ele facilitează conservarea cerealelor, uscarea şi răcirea; transportoarele fac posibilă încărcarea şi 
descărcarea cerealelor. 

În clădirile cu spaţii mari de stocare, sunt folosite canale permanente de dezumidificare a aerului. 
Acestea sunt instalate în pardoseală astfel încât tractoarele sau remorcile să poată circula pe 
deasupra lor. De asemenea sunt folosite şi diferite canale de distribuţie. 

Toate soluţiile moderne pentru depozitarea pe pardoseală trebuie să includă instalaţii de aerare a 
cerealelor pentru conservarea lor după recepţie, adică uscare, răcire şi aerare pe durata depozitării. 

3.9.2.  Silozuri şi baterii de silozuri
Pentru depozitarea cerealelor se utilizează silozuri individuale cu o capacitate de 10 - 200 tone. 
Silozurile au echipamente de încărcare şi descărcare. Cele mai multe au o parte inferioră plană care 
permite circulaţia aerului. O proporţie importantă de silozuri individuale are conducte permanente de 
încărcare pneumatică. 

Echipamentul suplimentar include o unitate compusă din ventilator, aparat electric de încălzire a 
aerului şi un dispozitiv de control cu biosenzori, permiţând controlul automat, uscarea şi răcirea 
suplimentară a cerealelor, dacă este cazul. 

Bateriile de siloz cu o capacitatea peste 600 tone, amplasate în ferme, sunt denumite depozite pentru 
fermă. Acestea sunt construcţii moderne proiectate pentru a fi încărcate cu cereale din mijloace de 
transport pe roţi, imediat după ce sunt treierate folosind combina, pentru a curăţa şi usca cerealele şi 
apoi, a le depozita. În aceste instalaţii sunt realizate toate operaţiile şi procedurile al căror ansamblu 
constituie un proces tehnologic complet mecanizat al sistemelor moderne de stocare a cerealelor. 
Principalele lor componente sunt silozuri metalice cilindrice, fabricate din plăci de oţel cu protecţie 
anticorozivă, cu o capacitate de 60 – 2.000 de tone. În trecut, silozurile cu sisteme eficiente de 
descărcare aveau o parte inferioră conică. În prezent, se utilizează din ce în ce mai mult silozurile cu 
partea inferioră plană şi sisteme mecanice de descărcare.

Silozurile cu partea inferioară plană au pardoseala de tip grătar sau pardoseala perforată. Cele cu 
partea inferioară conică au sisteme de distribuţie a aerului, calote, jgheaburi sau orificii de 
ventilare. Dotate cu un ventilator corespunzător, acestea permit ventilarea mecanică a cerealelor 
reprezentând un sistem modern de conservare şi depozitare.
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Figura 3.9.1.5    Cereale depozitate pe pardoseală cu laterale din beton



Într-o baterie de siloz, silozurile individuale sunt dispuse în şir sau sub formă de cuib: a se vedea figura 
3.9.3.1. şi figura 3.12.1.
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Figura 3.9.2.1    Silozuri de oţel pentru depozitarea cerealelor

3.9.3  Cerinţe pentru silozuri
Este necesar ca silozurile să fie echipate cu dispozitive mecanice de aerare a cerealelor, şi anume 
cu elemente de distribuţie a aerului şi un ventilator şi, de preferat, sisteme de control şi măsurare, 
precum şi aparate de încălzire a aerului. Silozurile trebuie prevăzute cu o scară exterioară şi, dacă 
nu există trape de acces, scară interioară, un tub de încărcare interior şi cel puţin unul de 
evacuare. Alte componente ale echipamentului pentru siloz includ transportoarele pentru 
încărcarea şi descărcarea cerealelor.

Figura 3.9.3    Exemplu de depozite siloz cu o capacitate de 2.000 tone cu silozuri dispuse în linie
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3.10.  Echipamente pentru manipularea şi transportul cerealelor

Pentru descărcarea şi manipularea cerealelor între diversele operaţii de depozitare sunt necesare 
diverse tipuri de transportoare care uşurează munca: transportoarele cu melc, pneumatice, cu cupe 
sau cu lanţ (Redler). 

3.10.1.   Echipamente pentru manipularea în spaţii interioare

Transportoarele cu melc 
Transportoarele cu melc şi elicoidale pot transporta cerealele orizontal, la o anumită înclinaţie, şi 
vertical. Avantajele acestora includ: manevrarea uşoară şi întreţinerea, caracteristici pentru utilizarea 
în scopuri multiple şi costuri scăzute de instalare şi exploatare. 

Caracteristici tehnice ale transportoarelor melc        
 

Capacitate, tone/oră   6-8     20-24      35 
 

Puterea motorului, kW   1,5      2,2-3       4 
 

       
 

Distanţa de transport, metri        2 - 12    
 

      Greutate, kg      50 – 170    

Echipament: cadru remorcă pe roţi, pâlnie de încărcare,        
 

sac, orificiu de ieşire rotativ        
 

   
 Limita admisă de cereale deteriorate     Până la 0,3 %   

 

Transportoare pneumatice
Transportoarele pneumatice transportă încărcătura prin conducte închise, ridicând-o sau împingând-
o cu ajutorul curenţilor de aer. Acestea asigură transportul ermetic, eliminarea pierderilor şi a prafului, 
siguranţa muncii, posibilitatea de a orienta conductele la diferite niveluri şi în diferite direcţii. 
Dezavantajele acestora constau în: consumul mare de energie şi uzarea rapidă a conductelor şi 
garniturilor, precum şi în gradul ridicat de spargere a boabelor uscate transportate. 

Un tip de transportor pneumatic este suflanta de aspiraţie şi presiune care absoarbe cerealele din 
grămadă, remorcă sau siloz, pentru o manipulare ulterioară.

Caracteristicile tehnice ale transportoarelor pneumatice   
 

Capacitate, tone/oră    2         7 
Puterea motorului, kW  5,5             7            

 

    

Diametrul conductei, mm           160 - 200   

    

Distanţa orizontală de transport, metri          Pâna la 80   

     

Distanţa verticală de transport, metri           8 - 10    

  Cereale deteriorate  
 

       Până la 1 % 
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Elevatorul cu cupe
Elevatorul cu cupe transportă materialul de la un nivel la altul. Cerealele sunt transportate vertical în 
aşa numitele cupe montate pe o bandă transportoare. Toate componentele mobile ale transportorului 
au carcase etanşe. 

Caracteristici tehnice ale elevatorului cu cupe        
 

Capacitate, tone/oră  10 - 30      30 - 60 60 - 120 
 

Consum de energie (kWh/t) 0,2 - 0,3    0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 
 

Înălţime de transportare, m: până la       30         40      60  
 

Coeficient de încărcare a cupei 0,7 - 0,8      0,7 - 0,8 0,7 - 0,8 
 

    Cereale deteriorate 
 

 Mai puţin de 0,1%  
   

 

Transportorul cu lanţ
Transportorul cu lanţ transportă încărcătura cu un lanţ transportor cu aripi modulate pentru 
manipularea materialului. În sistemele de depozitare folosite în fermă, acestea sunt folosite cel mai 
frecvent pentru transportul orizontal al cerealelor atât la încărcarea, cât şi la descărcarea silozurilor. 

Caracteristicile tehnice ale transportorului cu lanţ      
 

Capacitatea, tone/oră      20    30  60     120 
 

Consumul de energie (kWh/m de lanţ) până la:     0,1    0,12 0,25      0,6 
 

Distanţa de transport (m) până la:      25    50   50      70 
 

    
 

Viteza de transport (m/s) 
  

 0,3 - 
0,6 

   

  
 Cereale deteriorate    Mai puţin de 0,2 %  
 

De dorit: etanşeitate, control de la distanţă al orificiilor de ieşire ale transportorului  
 

 

3.11.  Dispozitive de măsurare

3.11.1.  Cântare
Dacă cerealele urmează a fi folosite ca furaje în fermă nu este necesar să se cunoască greutatea 

3
exactă a acestora. Pentru utilizarea în fermă, o simplă determinare a volumului şi densităţii, kg pe m , 
oferă informaţii suficiente. Dacă volumul este greu de determinat, în sistemul de transport poate fi 
inclus şi folosit un cântar special. 

3.11.1.1.  Echipament de cântărire montat pe combină
Multe combine moderne au în dotare un sistem de cântărire, care poate oferi unele informaţii despre 
cantitatea de cereale recoltată, dar niciunul dintre ele nu este suficient de precis ca să fie folosit pentru 
comercializarea cerealelor. 

3.11.1.2.  Cântare basculă
Cântarele basculă sau podurile basculă pot oferi informaţii precise şi exacte, astfel încât pot fi folosite 
şi în procesul de comercializare a cerealelor. Acestea pot fi construite astfel încât să poată cântări în 
acelaşi timp şi tractorul şi remorca. Pot fi de asemenea concepute şi ca un cântar care poate cântări pe 
rând greutatea pe câte o osie şi apoi rezuma totalul. Oferă cele mai bune rezultate atunci când 
înălţimea platformei de cântărire se află la acelaşi nivel cu restul roţilor de la remorcă. De aceea, 
trebuie amplasate într-o groapă cu înălţimea egală cu cea a elementului de cântărire. Podurile-
basculă pot avea o construcţie mecanică sau electronică.
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3.11.2.  Instrumente de măsurare a eşantioanelor
Dacă este necesară o analiză a cerealelor sub aspectul umidităţii, proteinelor sau altor caracteristici 
este nevoie să se preleveze eşantioane de cereale. Operaţia se poate face manual, dar dacă lotul nu 
este uniform, va fi dificil să se preleveze un eşantion reprezentativ. De aceea, poate fi necesar să se 
utilizeze anumite dispozitive pentru prelevarea probei. 

3.11.2.1. Sonde manuale de prelevare a probelor 
Este posibil să se ia o probă dintr-un strat adânc al lotului prin folosirea unei sonde lungi, cu unul sau 
mai multe orificii pentru colectarea probelor. 

3.11.2.2. Prelevarea automată a probelor
În fabricile industriale este mai practic să se instaleze un dispozitiv automat de colectare a probelor. 
Poate fi un dispozitiv amplasat pe un sistem de transport sau poate fi un vârf mecanic care absoarbe 
probele dintr-o remorcă cu cereale.  

3.11.2.3. Numărul de probe
Numărul de probe depinde de cantitatea de cereale. Dacă lotul de cereale este aproape uniform, trei 
probe pe încărcătură sunt suficiente. Dacă cerealele provin dintr-un uscător fără capacitate de 
amestecare, este necesar să se colecteze câteva probe pentru testare.

3.11.3.  Aparate de măsurare a umidităţii
Este foarte important să se cunoască conţinutul de umiditate al cerealelor. Dacă este prea ridicat, este 
nevoie de o uscare suplimentară înainte de depozitare. Cea mai exactă valoare este măsurată într-un 

o
cuptor de uscare unde o probă de bază este uscată timp de 2 ore la 130 C. Măsurarea conţinutului de 
umiditate se poate face şi electronic, dar multe dintre aceste instrumente nu asigură precizia necesară. 
Adesea, poate exista o deviaţie de la valoarea reală mai mare de două procente. De aceea, aparatele 
de măsurare electronică necesită o calibrare frecventă. 

3.11.4.  Densimetre
Atunci când se măsoară volumul cerealelor, este necesar să se cunoască densitatea. Valoarea 
corectă este măsurată cu ajutorul unui cântar, unde eşantionul cade în camera de cântărire cu o viteză 
anume şi se utilizează pentru cântărire un volum cunoscut. Unele dintre aparatele mai sofisticate de 
măsurare a umidităţii sunt capabile să măsoare direct densitatea cerealelor. Pentru fermierul care are 
nevoie doar de o densitate aproximativă, acest lucru se poate realiza prin cântărirea unei cupe pline cu 
un volum cunoscut. 

3.11.5.  Termometre
Una din cele mai simple metode de a verifica starea cerealelor din depozit constă în măsurarea 
frecventă a temperaturii. Dacă temperatura începe să crească atunci este indicat să se colecteze probe 
pentru a afla cauza fenomenului. 

În fermele mici poate fi folosit un termometru normal care poate fi montat pe o conductă şi amplasat 
într-un siloz. Fermele mari pot folosi un echipament electronic cu senzori, astfel încât temperatura 
poate fi măsurată şi controlată în timp real. Acest sistem poate fi conectat la o alarmă. În cazul în care 
temperatura creşte cu un număr predefinit de grade peste temperatura aerului ambiant, poate porni un 
ventilator. 

3.11.6.  Higrostatul şi alte dispozitive 
Un depozit de cereale poate fi automatizat mai mult sau mai puţin. Un higrostat poate măsura 
umiditatea aerului ambiant astfel încât ventilatorul funcţionează doar când este posibilă uscarea 
cerealelor. Higrostatul poate fi montat şi pe canalul principal şi poate porni sau opri sistemul de 
încălzire în funcţie de necesitatea de a reduce umiditatea relativă. 
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3.12.  Exemple de sisteme de depozitare a cerealelor

Sistem de depozitare cu o capacitate de 20-30 de tone 
2

Depozitarea se face pe pardoseală de metal perforată (35 m ), delimitată şi izolată. Sistemul include, 
de asemenea, un ventilator cu motor electric (1,1 kW) şi un radiator electric (6 kW). Această instalaţie 
este încărcată şi descărcată cu ajutorul unui transportor elicoidal. 

Sistem de depozitare cu o capacitate de 100 – 300 tone
Acesta constă într-un sistem de silozuri cu o capacitatea de depozitare de 180 tone compus, din 3 
silozuri a câte 60 de tone fiecare, încărcat cu un transportor pneumatic. Sistemul are o vânturâtoare şi 
o platformă cu melc pentru golirea silozurilor, un ventilator suplimentar (4 kW), un radiator electric, un 
dispozitiv de control cu biosenzori şi un higrometru.

Sistem de depozitare cu o capacitate de 500 – 1.000 tone 
Figura 3.12.1. prezintă un sistem de depozitare a celealelor cu silozuri dispuse în cerc, având o 
capacitate totală de 1.000 tone.

Figura 3.12.1    Model de siloz de depozitare cu o capacitate de 1.000 tone, cu silozuri dispuse circular
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3.13.  Tipuri de sisteme de depozitare pentru furajele combinate

3.13.1.   Silozuri de alimentare cu furaje combinate pentru exterior
Silozurile exterioare sunt fabricate din fibră de sticlă sau oţel galvanizat, figura 3.13.1.1. În mod normal 
sunt postate deasupra nivelului solului, sprijinindu-se pe 4 – 6 stâlpi de oţel, astfel încât există spaţiu 
suficient pentru autogolire prin partea inferioară. Întrucât furajele combinate au unghi de alunecare 
mare, pereţii părţii inferioare a silozului trebuie să fie mai înclinaţi decât la silozurile destinate 
depozitarii cerealelor integrale. Aceste sisteme sunt umplute în general, cu ajutorul transportoarelor 
pneumatice. 

Figura 3.13.1.1    Siloz din fibră de sticlă pentru exterior

3.13.2.  Silozuri de alimentare cu furaje combinate pentru interior
Silozurile pentru interior pot fi din aceeaşi categorie cu silozurile pentru exterior, dar pot fi 
confecţionate dintr-un cadru de oţel şi din placaj. De obicei, au o secţiune pătrată, vezi Figura 
3.13.2.1. Pot avea una sau mai multe camere pentru diverse tipuri de furaje combinate sau 
amestec de furaje. Pot fi umplute cu transportoare pneumatice sau direct de la o moară cu ciocane 
sau alte tipuri de transportoare. 
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 Figura 3.13.2.1    Silozuri de furaje combinate pentru interior, stânga – de oţel, dreapta-de 
                             lemn şi oţel

Figura 3.13.2.2    Silozuri de furaje combinate tip buncăr sau celulă, pentru 
                             interior

Aceste sisteme pot fi construite sub forma unui mic siloz de tip buncăr (celulă) cu pereţi de beton pe trei 
laturi. Pereţii pot fi ficşi sau mobili. Acest tip este cel mai des folosit pentru depozitarea furajelor pentru 
bovine, acolo unde se utilizează un încărcator frontal pentru încărcarea furajelor combinate sau a 
cerealelor măcinate într-un sistem de amestecare a furajelor. Umplerea silozului poate fi realizată cu 
orice sistem de transport sau direct dintr-o remorcă basculantă.
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4.  Exemple tehnice de construcţii

4.1.  Platformă betonată pentru însilozare cu zonă de margine –
        principiul de construcţie

În cele ce urmează este prezentat un exemplu de construcţie a unei platforme betonate pentru 
însilozare. 
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Figura 4.1.1    Vedere perspectivă a unei platforme betonate pentru însilozare.

Figura 4.1.2    Secţiunea A – A
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Potrivit legislaţiei româneşti în vigoare (Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole – 13 martie 2006) cu privire la condiţiile de păstrare a 

furajelor verzi conservate pentru animale, fundul platformei de însilozare trebuie realizat dintr-un 

material rezistent la umiditate, de exemplu beton de 15 centimetri  clasa C20/25 (a se vedea tabelul 

4.4.1.), plus o substanţă hidroizolatoare. De asemenea, trebuie realizat un sistem adecvat de 

colectare a scurgerilor efluenţilor de siloz. 

Acest sistem poate fi realizat dintr-o conductă PVC cu diametrul de 110 milimetri, cu o pantă de 20 
milimetri pe distanţa de 1 metru. Sistemul poate drena maxim 100 milimetri de precipitaţii de pe o 

2suprafaţă de 360 m .

Instrucţiuni de executare a lucrărilor
Înainte de realizarea radierului platformei de însilozare, stratul vegetal din perimetrul respectiv trebuie 
îndepărtat şi depozitat la 1-2 metri dincolo de marginile exterioare. După trasarea exactă a poziţiei 
instalaţiei pentru drenare se poate trece la executarea săpăturilor pentru conducte şi fundaţii.

Scurgerile verticale (recipienţii) se vor amplasa precum este ilustrat în figură, cu condiţia să fie 
conectate la un bazin vidanjabil etanş sau rezervor pentru dejecţii semilichide sau lichide. Scurgerile se 
pot realiza din conductă de PVC de 315 milimetri sau din alte materiale autorizate. Conducta pentru 
efluenţi se poate realiza din ţeavă de PVC-110 milimetri, cu o pantă de 2% (respectiv 20 milimetri pe 1 
metru). 

Fundaţia trebuie amplasată sub adâncimea minimă de îngheţ (în conformitate cu recomandările din 
Anexa A). Materialul de construcţie recomandat este beton clasa C20/25. Sub radier se poate executa 
un strat de pietriş monosort cu grosimea de 15 centimetri. Stratul de rupere a capilarităţii trebuie 
compactat cu atenţie, pentru a se evita tasarea ulterioară. 

Turnarea fundului platformei  
Fundul platformei de însilozare şi zona de margine sunt realizate din beton clasa C20/25 de 15 
centimetri. Acestea sunt armate cu plase sudate de 150x150x6 milimetri. Lungimea de ancorare va fi 
de cel puţin 300 milimetri, înnădirea realizându-se prin petrecere.

Fundul platformei de însilozare şi zona de margine trebuie să aibă o pantă către scurgeri de minim 3% 
pentru a se evita scurgerea efluenţilor în afara platformei. Scurgerile verticale se acoperă cu grătare 
din fontă. Principalele dimensiuni ale zonei de însilozare (lungime x lăţime) sunt precizate de fiecare 
dată. Materialul de însilozat nu trebuie depozitat în zona de margine. 

Împărţirea suprafeţei 
Suprafeţele mari betonate se fisurează din cauza contractării în timpul uscării. Fisurarea poate fi 
evitată dacă radierul se împarte folosind rosturi de contracţie. Este recomandat ca suprafaţa unei 

2
secţiuni să nu depăşească 35 m , iar lungimea să nu fie mai mare de 6 metri. 

Rosturi de contracţie
Rosturile se pot obţine prin presarea unui profil T în betonul încă umed, dar suficient de întărit pentru ca 
rosturile să se menţină după scoaterea profilului. 

Turnarea 
Radierul se toarnă între repere de nivel  sau muchii deja turnate şi este nivelat până la limita de sus a 
acestora, ceea ce reprezintă înălţimea finală a radierului. Turnarea se execută în câmpuri (fâşii) 
alternative. Se toarnă fiecare al doilea câmp iar când acestea sunt suficient de întărite, atunci constituie 
repere de nivel pentru câmpurile (fâşiile) neturnate.

Betonul este compactat şi finisat cu dreptarul. După turnarea betonului, rosturile sunt umplute cu 
mastic bituminos. 
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Tratarea după turnare
După turnare, betonul trebuie protejat (împotriva pierderii apei de hidratare) până la întărire, utilizând 
folie de plastic sau alte pelicule protectoare similare. Acoperirea trebuie să se facă în mai puţin de o 
jumătate de oră de la turnare. Folia de plastic trebuie menţinută în bune condiţii şi trebuie să ofere 
protecţie pentru cel puţin 8 zile. 

Tratarea suprafeţei/întreţinerea
Fundul platformei de însilozare trebuie protejat prin tratarea suprafeţei, operaţiune care se va efectua 
la cel puţin 14 zile de la turnarea betonului. 

Se recomandă tratarea suprafeţei betonate de două ori, cu o substanţă hidroizolatoare. Suprafaţa 
trebuie inspectată cel puţin o dată pe an, când platforma este goală. Orice deteriorare a betonului 
din cauza impactului cu încărcătorul frontal sau alte echipamente utilizate, trebuie reparată înainte 
de o nouă însilozare. 
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4.2.  Celulă de siloz buncăr din elemente prefabricate din beton, tip L –
        principiul de construcţie 

În cele ce urmează este descrisă tehnica de construcţie a unei celule de siloz executată din elemente 
prefabricate tip L.

Figura 4.2.1    Vedere perspectivă a unei celule de siloz din prefabricate de tip L

 Figura 4.2.2    Secţiunea A – A
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Potrivit legislaţiei româneşti în vigoare (Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole – 13 martie 2006) cu privire la condiţiile de păstrare a 
furajelor verzi conservate pentru animale, fundul instalaţiei trebuie realizat dintr-un material foarte 
rezistent la umiditate – de exemplu beton 15 centimetri clasa C20/25, plus o substanţă hidroizolatoare. 
Totodată, este necesar să se realizeze un sistem corespunzător de colectare a scurgerilor. 

O ţeavă din PVC de 110 milimetri, cu o pantă de 2% poate drena o cantitate maximă de 100 milimetri de 
2precipitaţii de pe o suprafaţă de 360 m .

Instrucţiuni privind executarea lucrărilor
Înainte de realizarea radierului celulei de siloz, stratul de sol vegetal de la suprafaţă trebuie îndepărtat 
si depozitat la 1-2 metri faţă de marginile exterioare. După trasarea exactă a poziţiei instalaţiei pentru 
drenare se poate trece la executarea săpăturilor pentru conducte şi fundaţii.

Scurgerile verticale (recipienţii) se vor amplasa precum în figura care prezintă drenarea lichidelor către 
bazinul vidanjabil etanş sau rezervorul de dejecţii lichide sau semilichide. Scurgerile verticale se pot 
realiza din ţevi de PVC cu diametrul de 315 milimetri sau alte materiale autorizate. O ţeavă de 110 
milimetri din PVC poate reprezenta conducta pentru efluenţi. Ţeava trebuie să aibă o pantă de 2% 
(respectiv 20 milimetri pe 1 metru). 

Fundaţia trebuie amplasată sub adâncimea minimă de îngheţ (în conformitate cu recomandările din 
Anexa A). Materialul de construcţie recomandat este beton clasa C20/25. Sub radier se poate executa 
un strat de pietriş monosort cu grosimea de 15 centimetri. Stratul de rupere a capilarităţii trebuie 
compactat cu atenţie, pentru a se evita tasarea ulterioară. 

Turnarea fundului 
Fundul celulei de siloz şi rampa de ieşire se realizează din beton de 15 centimetri, clasa C20/25. 
Acestea sunt armate cu plase sudate de 150x150x6 milimetri. Lungimea de ancorare va fi de cel 
puţin 300 milimetri, înnădirea realizându-se prin petrecere. Fundul celulei de siloz trebuie să aibă o 
pantă către scurgere de 1%. 

Figura 4.2.3    Secţiunea B – B
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În cazul rampei, panta către scurgere trebuie să fie de 3%. Gurile de scurgere se acoperă cu grătare 
din fontă. Principalele dimensiuni ale zonei de însilozare (lungime x lăţime) sunt precizate de fiecare 
dată. Materialul de însilozat nu trebuie depozitat pe rampă. 

Împărţirea suprafeţei
Suprafeţele mari betonate se fisurează din cauza contractării în timpul uscării. Fisurarea poate fi 
evitată dacă radierul se împarte în secţiuni prin rosturi de contracţie. Suprafaţa unei secţiuni nu trebuie 

2
să depăşească 35 m , iar lungimea nu trebuie să fie mai mare de 6 metri. 

Rosturi de contracţie
Rosturile se pot obţine prin presarea unui profil T în betonul încă umed, dar suficient de întărit pentru ca 
rosturile să se menţină după scoaterea profilului. 

Turnarea 
Radierul se toarnă între repere de nivel  sau muchii deja turnate şi este nivelat până la limită de sus al 
acestora, ceea ce reprezintă înălţimea finală a radierului. Turnarea se execută în câmpuri (fâşii) 
alternative. Se toarnă fiecare al doilea câmp, iar când acestea sunt suficient de întărite, atunci 
constituie repere de nivel pentru câmpurile (fâşiile) neturnate.

Betonul este compactat şi finisat cu dreptarul. După turnarea betonului, rosturile sunt umplute cu 
mastic bituminos. 

Tratarea după turnare
După turnare, betonul trebuie protejat (împotriva pierderii apei de hidratare) până la întărire cu folie de 
plastic sau alte pelicule protectoare similare. Acoperirea trebuie să se facă în mai puţin de o jumătate 
de oră de la turnare. Folia de plastic trebuie menţinută în bune condiţii şi să ofere protecţie pentru cel 
puţin 8 zile. 

Tratarea suprafeţei / întreţinerea
Fundul celulei de siloz trebuie protejat prin tratarea suprafeţei, operaţiune care se va efectua la cel 
puţin 14 zile de la turnarea betonului. 

Se recomandă tratarea suprafeţei betonate de două ori, cu o substanţă hidroizolatoare. Suprafaţa 
tratată trebuie inspectată cel puţin o dată pe an, când platforma este goală. Orice deteriorare a 
betonului din cauza impactului cu încărcătorul frontal sau alte echipamente utilizate trebuie reparată 
înainte de o nouă însilozare. 

Asamblarea prefabricatelor de tip L
Producătorul prefabricatelor tip L trebuie să ofere informaţii cu privire la rezistenţa şi stabilitatea 
construcţiei precum şi instrucţiunile necesare asamblării. Pentru a obţine o construcţie rezistentă şi 
etanşă, instrucţiunile se vor urma cu mare atenţie.
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4.3.  Celulă de siloz buncăr din blocuri prefabricate din beton – principiul
        de construcţie

În cele ce urmează, este prezentat un exemplu de construcţie a unei celule de siloz executată din 
blocuri prefabricate din beton. 

 Figura 4.3.1    Vedere în plan a unui siloz cu pereţi din blocuri prefabricate din beton
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 Figura 4.3.2    Secţiunea A – A
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Figura 4.3.3    Secţiunea B – B
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Potrivit legislaţiei româneşti în vigoare (Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole – 13 martie 2006) cu privire la condiţiile de păstrare a 
furajelor verzi conservate pentru animale, fundul instalaţiei trebuie realizat dintr-un material foarte 
rezistent la umiditate – de exemplu beton 15 centimetri clasa C20/25, plus o substanţă hidroizolatoare. 
Totodată, este necesar să se realizeze un sistem corespunzător de colectare a scurgerilor. 

O ţeavă PVC de 110 milimetri, cu o pantă de 2%, poate drena maxim 100 milimetri de precipitaţii de pe 
2

o suprafaţă de 360 m .

Instrucţiuni privind executarea lucrărilor
Înainte de realizarea radierului celulei de siloz, stratul de sol vegetal de la suprafaţă trebuie îndepărtat 
si depozitat la 1-2 metri faţă de marginile exterioare. După trasarea exactă a poziţiei instalaţiei pentru 
drenare se poate trece la executarea săpăturilor pentru conducte şi fundaţii.

Scurgerile verticale (recipienţii) se vor amplasa precum în figura care prezintă drenarea lichidelor 
către bazinul vidanjabil etanş sau rezervorul de dejecţii lichide sau semilichide. Scurgerile verticale se 
pot realiza din ţevi PVC cu diametrul de 315 milimetri. O ţeavă de 110 milimetri din PVC reprezintă 
conducta pentru efluenţi. Ţeava trebuie să aibă o pantă de 2% (respectiv 20 milimetri pe 1 metru). 

Fundaţia trebuie amplasată sub adâncimea minimă de îngheţ (în conformitate cu recomandările din 
Anexa A). Materialul de construcţie recomandat este beton clasa C20/25. Sub radier se poate executa 
un strat de pietriş monosort cu grosimea de 15 centimetri. Stratul de rupere a capilarităţii trebuie 
compactat cu atenţie, pentru a se evita tasarea ulterioară. 

Turnarea fundului
Fundul celulei de siloz şi rampa de ieşire se realizează din beton de 15 centimetri, clasa C20/25. 
Acestea sunt armate cu plase sudate de 150x150x6 milimetri. Lungimea de ancorare va fi de cel puţin 
300 milimetri, înnădirea realizându-se prin petrecere. Fundul celulei de siloz trebuie să aibă o pantă 
către scurgere de 1% pentru a nu rezulta diferenţe mari de nivel datorită lungimii mari.

În cazul rampei, panta către scurgere trebuie să fie de 3% pentru a împiedica scurgerea efluenţilor în 
afara celulei. Gurile de scurgere se acoperă cu grătare din fontă.  Principalele dimensiuni ale zonei de 
însilozare (lungime x lăţime) sunt precizate de fiecare dată. Materialul de însilozat nu trebuie depozitat 
pe rampă. 

Împărţirea suprafeţei 
Suprafeţele mari betonate se fisurează din cauza contractării în timpul uscării. Fisurarea poate fi 
evitată dacă radierul se împarte în secţiuni prin rosturi de contracţie. Suprafaţa unei secţiuni nu trebuie 

2
să depăşească 35 m , iar lungimea nu trebuie să fie mai mare de 6 metri. 

Rosturi de contracţie
Rosturile se pot obţine prin presarea unui profil T în betonul încă umed, dar suficient de întărit pentru ca 
rosturile să se menţină după scoaterea profilului. 

Turnarea
Radierul se toarnă între repere de nivel sau muchii deja turnate şi este nivelat până la limita de sus a 
acestora, ceea ce reprezintă înălţimea finală a radierului. Turnarea se execută în câmpuri (fâşii) 
alternative. Se toarnă fiecare al doilea câmp, iar când acestea sunt suficient de întărite, atunci 
constituie repere de nivel pentru câmpurile (fâşiile) neturnate.

Betonul este compactat şi finisat cu dreptarul. După turnarea betonului, rosturile sunt umplute cu 
mastic bituminos. Blocurile prefabricate se vor umple cu beton clasa C20/25.

Tratarea după turnare
După turnare, betonul trebuie protejat până la întărire cu folie de plastic sau alte pelicule protectoare 
similare. Acoperirea trebuie să se facă la nu mai mult de o jumătate de oră de la turnare. Folia de plastic 
trebuie menţinută în bune condiţii şi să ofere protecţie pentru cel puţin 8 zile. 
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Tratarea suprafeţei/întreţinerea
Fundul platformei de însilozare trebuie protejat prin tratarea suprafeţei, operaţiune care se va efectua 
la cel puţin 14 zile de la turnarea betonului. 
Se recomandă tratarea suprafeţei betonate de două ori, cu o substanţă hidroizolantă. Suprafaţa tratată 
trebuie inspectată cel puţin o dată pe an, când platforma este goală. Orice deteriorare a betonului din 
cauza impactului cu încărcătorul frontal sau alte echipamente utilizate, trebuie reparată înainte de o 
nouă însilozare. 
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4.4.  Celulă de siloz buncăr executată "in situ"– principiul de construcţie

În cele ce urmează, este prezentat un exemplu de construcţie a unei celule de siloz executată din beton 
turnat "in situ".

 Figura 4.4.1    Vedere în plan a unei celule de siloz din beton turnat in situ
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Figura 4.4.2    Secţiunea A – A
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Figura 4.4.3    Secţiunea B – B 
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Potrivit legislaţiei româneşti în vigoare (Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole – 13 martie 2006) cu privire la condiţiile de păstrare a 
furajelor verzi conservate pentru animale, fundul instalaţiei trebuie realizat dintr-un material foarte 
rezistent la umiditate – de exemplu beton 15 centimetri clasa C20/25, plus o substanţă hidroizolatoare. 
Totodată, este necesar să se realizeze un sistem corespunzător de colectare a scurgerilor.

O ţeavă PVC de 110 milimetri, cu o pantă de 2% poate drena maxim 100 milimetri de precipitaţii de pe o 
2

suprafaţă de 360 m .

Instrucţiuni privind executarea lucrărilor 
Înainte de realizarea radierului celulei de siloz, stratul de sol vegetal de la suprafaţă trebuie îndepărtat 
si depozitat la 1-2 metri faţă de marginile exterioare. După trasarea exactă a poziţiei instalaţiei pentru 
drenare se poate trece la executarea săpăturilor pentru conducte şi fundaţii.

Scurgerile verticale (recipienţii) se vor amplasa precum în figura care prezintă drenarea lichidelor către 
bazinul vidanjabil etanş sau rezervorul de dejecţii lichide sau semilichide. Scurgerile verticale se pot 
realiza din ţevi PVC cu diametrul de 315 milimetri. O ţeavă de 110 milimetri din PVC reprezintă 
conducta pentru efluenţi. Ţeava trebuie să aibă o pantă de 2% (respectiv 20 milimetri pe 1 metru). 

Fundaţia trebuie amplasată sub adâncimea minimă de îngheţ (în conformitate cu recomandările din 
Anexa A). Materialul de construcţie recomandat este beton clasa C20/25. Sub radier se poate executa 
un strat de pietriş monosort cu grosimea de 15 centimetri. Stratul de rupere a capilarităţii trebuie 
compactat cu atenţie, pentru a se evita tasarea ulterioară. 

Turnarea fundului
Fundul celulei de siloz şi rampa de ieşire se realizează din beton de 15 centimetri, clasa C20/25. 
Acestea sunt armate cu plase sudate de 150x150x6 milimetri. Lungimea de ancorare va fi de cel puţin 
300 milimetri, înnădirea realizându-se prin petrecere. Fundul celulei de siloz trebuie să aibă o pantă 
către scurgere de 1%. 

În cazul rampei, panta către scurgere trebuie să fie de 3%. Gurile de scurgere se acoperă cu grătare din 
fontă. Principalele dimensiuni ale zonei de însilozare (lungime x lăţime) sunt precizate de fiecare dată. 
Materialul de însilozat nu trebuie depozitat pe rampă.  

Împărţirea suprafeţei 
Suprafeţele mari betonate se fisurează din cauza contractării în timpul uscării. Fisurarea poate fi 
evitată dacă podeaua se împarte în secţiuni prin rosturi de contracţie. Suprafaţa unei secţiuni nu 

2
trebuie să depăşească 35 m , iar lungimea nu trebuie să fie mai mare de 6 metri. 

Rosturi de contracţie
Rosturile se pot obţine prin presarea unui profil T în betonul încă umed, dar suficient de întărit pentru ca 
rosturile să se menţină după scoaterea profilului. 

Turnarea
Radierul se toarnă între repere de nivel sau muchii deja turnate şi este nivelat până la limita de sus al 
acestora, ceea ce reprezintă înălţimea finală a radierului. Turnarea se execută în câmpuri (fâşii) 
alternative. Se toarnă fiecare al doilea câmp iar când acestea sunt suficient de întărite, atunci constituie 
repere de nivel pentru câmpurile (fâşiile) neturnate.
Betonul este compactat şi finisat cu dreptarul. După turnarea betonului, rosturile sunt umplute cu 
mastic bituminos. Pereţii se realizează din beton clasa C20/25. 

Tratarea după turnare
După turnare, betonul trebuie protejat până la întărire cu folie de plastic sau alte pelicule protectoare 
similare. Acoperirea trebuie să se facă la nu mai mult de o jumătate de oră de la turnare. Folia de plastic 
trebuie menţinută în bune condiţii şi să ofere protecţie pentru cel puţin 8 zile.

Tratarea suprafeţei/întreţinerea
Fundul platformei de însilozare trebuie protejat prin tratarea suprafeţei, operaţiune care se va efectua
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 la cel puţin 14 zile de la turnarea betonului. 

Se recomandă tratarea suprafeţei betonate de două ori, cu o substanţă hidroizolantă. Suprafaţa tratată 
trebuie inspectată cel puţin o dată pe an, când platforma este goală. Orice deteriorare a betonului din 
cauza impactului cu încărcătorul frontal sau alte echipamente utilizate, trebuie reparată înainte de 
însilozare. 

 

Nr. Clasa C140 Clasa C 140/1986 Clasa EUROCOD 

1 B 50 Bc 3,5 C 2,8/3,5* 

2 B 75 Bc 5 C 4/5 

3 B 100 Bc 7,5 C 6/7,5* 

4 B 150 Bc 10 C 8/10 

5 B 200 Bc 15 C 12/15 
6 B 250 Bc 20 C16/20 

7 B 300 Bc 22,5 C 18/22,5* 

8 - Bc 25 C 20/25 

9 B 400 Bc 30 C 25/30 

10 B 450 Bc 35 C 28/35 

11 - - C 30/37 

12 B 500 Bc 40 C 32/40 

13 - - C 35/45 
14 B 600 Bc 50 C 40/50 

15 - - C 45/55 

16 B 700 Bc 60 C 50/60 

(*) – clase de beton care nu se regăsesc în normele europene şi care rămân valabile în 
Romania până la intrarea în vigoare a Eurocodurilor  

Tabelul 4.4.1    Corespondenţă între clasele de beton din România din vechea legislaţie (C140 şi C140 
                        din 1986) şi Clasa Eurocod
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Anexa A

Adâncimea de îngheţ în regiunile din România este prezentată în harta de mai jos, conform STAS 

6057-77.
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