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РАЦІОНАЛЬНИЙ І 
ВИГІДНИЙ СПОСІБ 
ШТУЧНОI СУШКИ 

ШТУЧНА СУШКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ЯКОСТІ
Кімбрія займає лідируюче місце в області сушіння зерна. Наше сушильне 
обладнання серед одних з найбільш ефективних у світі.

Розвиток і дослідження процесу сушіння призвело до повного контролю 
параметрів сушіння, таких як об’єм повітря, температура і швидкість 
проходження продукту. Таким чином, досягається оптимальна продуктивність 
і економія енергії з урахуванням збереження навколишнього середовища.

Кімбрія постачає обладнання для сушіння та кондиціонування різних 
продуктів по всьому світові. Поєднання багаторічного досвіду і професійних 
консультацій є гарантією якісного обладнання.

CIMBRIA.COM
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Сушарка безперервної дії КІМБРІЯ може бути адаптована відповідно до 
специфічних вимог замовника при використанні стандартних 
компонентів, що завжди є в наявність на складі. Це дозволяє скорочувати 
термін поставки і час монтажу.

ДОГЛЯД ЗА ЗЕРНОМ У ВСІХ АСПЕКТАХ
Одним з найважливіших пріоритетів для компанії Кімбрія є 
турбота про навколишнє середовище. Це пов’язано не тільки з 
виробництвом, а й з територією, на якій будується завод. Ми 
завжди приділяємо особливу увагу охороні навколишнього 
середовища, в якій би частині світу не встановлювалося наше 
обладнання.

Наші філії по всьому світові і велика дилерська мережа 
забезпечують нашу присутність і можливість швидко реагувати в 
сезон збору врожаю. Це є гарантією мінімального часу простою і 
максимальної виробничої ефективності.

Компанія Кімбрія не обмежується тестуванням своїх ідей в штучної 
обстановці. Вона проводить усі випробування на повномасштабному 
заводі, де усі наші ідеї ретельно тестуються перед тим, як озвучити 
їх своїм замовникам. Завдяки цьому ми можемо гарантувати, що 
наші рішення будуть повністю відповідати всім вимогам найкращим 
чином.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Якщо в майбутньому виникне необхідність збільшення продуктивності, 
то можна змінити розмір сушарки завдяки модульної конструкції. Кожна 
сушарка розраховується за допомогою моделюючої програми, що 
забезпечує відповідність вимогам.

ПРИКЛАДИ ПРОДУКТІВ, ЯКІ СУШАТЬ В СУШАРКАХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
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Сушарки безперервної дії КІМБРІЯ містять в себе два основних типи: серія A і 
серія B. Кожна серія має різну кількість моделей, що складаються з декількох 
модулів. Модульна система має високу гнучкість і дає можливість 
пропонувати унікальні рішення для більшості випадків застосування.

СЕКЦІЇ СУШІННЯ / ОХОЛОДЖЕННЯ
Секції сушки / охолодження виробляються 

з оцинкованих листів 2 мм з похилими і конусними 
повітропроводами, які забезпечують рівномірний 

розподіл повітря і зерна - необхідна умова 
збереження якості продукту без небажаної втрати 

енергії. 
Секція A має ширину 3,4 м і секція B має 

ширину 2,2 м. Обидві секції мають висоту 0,63 м і 
довжину 2,0 м. Модульна система забезпечує широкий 

діапазон продуктивності.

ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК
Повністю модульований лінійний газовий пальник 

адаптується під розмір сушарки і обладнується 
інтегрованими нагнітальними вентиляторами гарячого 

повітря, що забезпечує подачу однорідного повітря 
сушіння до зерна, зберігаючи при цьому 

неперевершену гнучкість у виборі температури в 
діапазоні від 1 до 10. Більш того, зміна температури 

навколишнього середовища не викликає труднощів в 
роботі сушарки. Таким чином, забезпечується 

найкраща ефективність обладнання та більш висока 
окупність.

РЕГУЛЬОВАНА ЗОНА
ОХОЛОДЖЕННЯ

Регульована зона охолодження дає можливість 
конфігурувати сушарки відповідно до точних умов 

сушки і робочих умов в будь-який час. При 
максимально ефективному використанні повітря і 

енергоресурсів скорочуються витрати, а також 
досягається оптимальна продуктивність.

КОНСТРУКЦІЯ СУШАРОК БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК
Напрямок потоку повітря крізь зерно впливає на 

ефективність і рівномірність сушіння. Усі сушарки 
безперервної дії КІМБРІЯ спроектовані за типом 

сушарок зі змішаним потоком, широко відомих 
своєю універсальністю та ефективністю сушіння 

вільно текучих зернових культур. Мінливий вплив
гарячого і холодного повітря забезпечує дбайливу 

обробку і рівномірну сушку зерна.

Сушарки безперервної дії призначені для промислового використання. 
Секції сушки виробляються з оцинкованих листів в 2 мм, що 
забезпечують високу міцність і ефективну роботу поза приміщенням.



КІМБРІЯ | СУШКА | СУШАРКА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ   |   5   | 

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
Процес сушіння керується і контролюється за 
допомогою панелі керування через ПЛК з 8” 
сенсорним дисплеєм зі зручним інтерфейсом, на 
якому детально відображається процес сушіння, а 
також реєструються основні параметри сушки. 
Автономна панель керування постачається з 
усіма необхідними функціями взаємного 
блокування.

СЕКЦІЯ ОБ’ЄМНОГО 
РОЗВАНТАЖЕННЯ
Секція об’ємної розвантаження обладнується 
серією секторних засувок. Дана 
розвантажувальна система забезпечує 
рівномірний потік, а також знижує ризик забивання 
соломою і сторонніми предметами. Об’єм 
розвантаження фіксований, тому система має 
простий і надійний показник продуктивності 
безпосередньо на панелі керування.

ОПТИМАЛЬНИЙ
ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК
Направляючі повітря розташовуються в отворах 
витяжних каналів з метою мінімізації 
турбулентності і запобігання висмоктування 
невеликих зерен і легких частинок витяжними 
вентиляторами. Дане виконання дає можливість 
використовувати більший об’єм повітря для 
досягнення оптимальної продуктивності при 
сушінні усіх зернових культур.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Сушарки безперервної дії КІМБРІЯ спроектовані 
на основі принципу розрядження повітря, при 
якому аспірація всієї сушарки здійснюється за 
допомогою витяжних вентиляторів. Даний 
принцип дає можливість використовувати 
технологію відділення пилу за допомогою 
ціклофанів.

УНІКАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ 
БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ 
ЗАСТОСУВАННЯ
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ГЕНЕРАЦІЯ ТЕПЛА

ПРЯМИЙ АБО НЕПРЯМИЙ НАГРІВ?
- КІМБРІЯ ПРОПОНУЄ КОМПЛЕКСНЕ 
РІШЕННЯ
Прямий нагрів зазвичай використовується для високопродуктивної 
сушки кормового зерна, в процесі якого дозволяється, щоб топковий 
газ вступав в контакт з зерном.

Непрямий нагрів використовується для сушіння продуктів, призначених 
для людських потреб, що передбачає нагрів «чистим повітрям». І Кімбрія 
має необхідне обладнання для усіх типів застосування.

Прямий нагрів газом використовується в більшості випадках як 
найбільш гнучке рішення, особливо коли сушарка використовується для 
декількох типів зернових культур з різним діапазоном температури 
повітря сушіння. Кімбрія використовує стандартизовані рішення 
провідних європейських постачальників, пропонуючи повністю 
модульний пальник з коефіцієнтом зменшення 1:10. Лінійні газові 
пальники монтуються безпосередньо в камері гарячого повітря і 
забезпечують рівномірний розподіл тепла.

Кімбрія пропонує два типи 
пальників прямого нагріву в 
залежності від розміру сушарки: 
пальник VD - автономний 
пристрій, використовується 
в невеликих сушарках серії 
B; пальник VDI інтегрується 
в камеру гарячого повітря, 
використовується в великих 
сушарках серії A. Обидва типи 
виробляються з жароміцної стали 
і обладнані монтажною пластиною 
для легкої фіксації.

Для деяких застосувань, наприклад, в харчовій 
промисловості, важливо обробляти продукт з 
особливою обережністю. Відповідно до 
законодавчих актів може вимагатися обробка при  
непрямому нагріванні, тобто без контакту між 
продуктом і топковим газом, який повинен 
віддалятися окремо через трубу. Кімбрія 
пропонує серію енергоефективних пальників 
непрямого нагріву, обладнаних нагнітальними 
вентиляторами і рециркуляційними 
повітряними каналами для забезпечення 
необхідного об’єму повітря в сушарку. 
Стандартно пальники непрямого нагріву 
проектуються з урахуванням ΔT = 75°C, більш 
висока температура пропонується по 
додатковому запиту.

Кімбрія може постачатиме теплообмінники, спеціально розроблені для 
спільного використання з сушарками безперервної дії КІМБРІЯ. Усі моделі 
теплообмінників мають зовнішнє і внутрішнє покриття оцинковане гарячим 
способом, а також призначаються для роботи в умовах високої запиленості. 
Пароводяні теплообмінники відповідають директиві EU на обладнання, яке 
працює під тиском, і можуть використовуватися при тиску пари до 5.5 бар. 
Дане рішення є привабливим для заводів, що мають в наявність пар.

НЕПРЯМИЙ НАГРІВ З ВОДОЮ АБО ПАРОЮПРЯМИЙ НАГРІВ З ДИЗЕЛЬНИМ ПАЛИВОМ

НЕПРЯМИЙ НАГРІВПРЯМИЙ НАГРІВ ГАЗОМ
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                                                                                         АСПІРАЦІИЯ

Варіфан КІМБРІЯ встановлюється на усі наші моделі вентиляторів і 
дає можливість плавного регулювання об’єму повітря і пропорційного 
зменшення енергоспоживання. Варіфан дозволяє оптимально 
використовувати вентилятори, що забезпечує економічний прибуток, при 
цьому рівень енергоспоживання завжди відповідає продуктивності

Супер Ціклофан Кімбрії, спеціально розроблений для мінімізації викидів 
пилу, забезпечує виключно високу ефективність відділення пилу, 
більше 99% для певного типу пилу, і має збільшену енергоефективність 
в порівнянні з Ціклофаном. Завдяки спеціально розробленій системі 
регенерації енергії, Супер Ціклофан забезпечує приблизно на 20% 
більше потоку повітря в порівнянні з Ціклофаном при використанні 
однакової потужності мотора.

Ціклофан КІМБРІЯ являє собою комбінацію вентилятора і 
високоефективного відцентрового сепаратора. Ціклофан легко 
монтується і займає мало місця. За даними «Біотехнологічного інституту» 
ступінь очищення повітря від пилу перевищує 98% в залежності від типу 
пилу.
Ціклофан КІМБРІЯ забезпечує більш якісне відділення пилу в 
порівнянні з іншими пиловідділяючими вентиляторами з аналогічним 
енергоспоживанням.

Осьовий вентилятор Кімбрії це звичайний витяжний 
вентилятор з можливістю регулювання об’єму повітря і 
мінімальним енергоспоживанням. За допомогою регулятора 
повітря можна отримувати оптимальний потік і, таким чином, 
заощаджувати енергію.

ВІДПОВІДНІСТЬ МІСЦЕВИМ УМОВАМ
Важливим завданням, пов’язаним з процесом сушіння, є мінімізація впливу 
промислових сушарок на навколишнє середовище. Кімбрія багато років виділяє  
ресурси на дослідження і розвиток з метою відповідності безперервно 
зростаючим законодавчим вимогам. Технологія Ціклофан Кімбрії - ефективне 
рішення, яке можна використовувати при будь-яких місцевих законодавчих 
вимогах за об’ємом викидів пилу. Альтернативно, усі потокові сушарки КІМБРІЯ 
можуть оснащуватися осьовими вентиляторами для витяжки повітря з сушарки 
без відділення пилу. Ми пропонуємо серію шумопоглиначів для встановлення 
безпосередньо на виході вентилятора в якості корисної опції. Завдяки цьому, 
Кімбрія може пропонувати відповідні рішення в тих випадках, коли рівень шуму 
під час роботи має велике значення.

Для деяких застосувань, наприклад, в харчовій 
промисловості, важливо обробляти продукт з 
особливою обережністю. Відповідно до 
законодавчих актів може вимагатися обробка при  
непрямому нагріванні, тобто без контакту між 
продуктом і топковим газом, який повинен 
віддалятися окремо через трубу. Кімбрія 
пропонує серію енергоефективних пальників 
непрямого нагріву, обладнаних нагнітальними 
вентиляторами і рециркуляційними 
повітряними каналами для забезпечення 
необхідного об’єму повітря в сушарку. 
Стандартно пальники непрямого нагріву 
проектуються з урахуванням ΔT = 75°C, більш 
висока температура пропонується по 
додатковому запиту.

ОСЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОРСУПЕР ЦІКЛОФАН

КОНТРОЛЬ ПОВІТРЯ «ВАРІФАН»ЦІКЛОФАН
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DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
cimbria.unigrain@agcocorp.com
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