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ЕФЕКТИВНЕ 
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НАСІННЄВОГО 
МАТЕРІАЛУ 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОТРУЮВАННЯ 
ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗДАТНОСТІ СХОЖОСТІ 
НАСІННЯ
Машина протруювання насіння Centricoater дозволяє оптимізувати 
застосування хімічних речовин і знизити негативний вплив 
на навколишнє середовище. Внаслідок оброблення насіння з 
однорідним покриттям має поліпшену здатність схожості і відповідає 
міжнародним стандартам.

Система порційного протруювання забезпечує якісне покриття 
насіння і більш рівномірний розподіл обробних матеріалів в 
порівнянні з традиційними циліндричними (шнековими) машинами 
протруювання безперервної дії. 

Основна увага приділяється економічному застосуванню дорогих 
суспензій з метою зниження фінансових витрат наших замовників. 
Наслідком є швидка окупність машин протруювання Centricoater, які 
виробляє компанія Кімбрія.
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знаходиться в русі. Таким чином, забезпечується інтенсивне і рівномірне 
нанесення хімічних реагентів на кожне зернятко. Порційна обробка 
насіння забезпечує безперервну роботу машини протруювання в 
автоматизованій насіннєвий лінії.
Кількість продукту, хімічних реагентів і час протруювання можна 
змінювати за допомогою програмованого логічного контролера для 
досягнення оптимальних результатів обробки. Завдяки гнучким 
налаштуванням машина протруювання насіння Centricoater може 
використовуватися в широкому діапазоні - для плівкового покриття, а 
також інкрустації і гранулювання.

ПРИНЦИП РОБОТИ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Машини протруювання Centricoater це машини порційного протруювання 
безперервної дії. Точні електронні ваги набирають необхідну кількість 
насіння (порцію) для наступного циклу. Після подачі порції в змішувач 
нижня частина барабана, що обертається, розганяє насіння для 
рівномірного розподілу по стінках барабана, які потім повертаються в 
середину за допомогою вбудованих дефлекторів. Вибрані суспензії і 
порошки додаються в змішувальну ємність відповідно до рецепту, що 
визначає кількість речовин і циклічність процесу. Суспензії подаються в 
центр на диск, який обертається, і рівномірно розподіляє їх і розпорошує 
на насіння. Порошок подається зверху безпосередньо на насіння, яке 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОТРУЮВАННЯ

На фотографіях зображений процес нанесення покриття усередині камери 
змішувача: завантаження камери, подача протравлюючих реагентів, 
змішування і вивантаження готового матеріалу.

ТЕХНОЛОГІЯ МЕХАНІЧНОГО ПРОТРУЮВАННЯ

Вивантаження готового матеріалу

Завантаження змішувальної камери Подача протравлюючих реагентів

Змішування

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ
Повністю автоматизований ПЛК управляє і контролює роботу машини протруювання 
насіння Centricoater. Великий сенсорний дисплей відображає повний процес 
протруювання і, таким чином, дає відмінне уявлення оператору про всі поточні операції 
та налаштування машини (ваги, камера змішувача, дозуючі лінії). Оператор може легко 
налаштувати всі необхідні параметри, як для завантаження продукту, так і для процесу 
протруювання. Рецепти протруювання можуть бути занесені в систематизовану базу 
даних. Всі дані в керуючому пристрої відображаються на рідній мові оператора, і можуть 
перемикатися на англійську мову при необхідності. Високоефективна система аварійної 
сигналізації і контролю несправності з інтегрованим віддаленим керуванням значно 
зменшує час простою і ризик виникнення неполадок.
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ПЛІВКОВЕ ПОКРИТТЯ
Насіння покривається тонким плівковим шаром рідкого реагенту. Форма і 
загальний розмір насіння не зазнають впливу або зміни. Використовувані 
хімічні інгредієнти, як правило, містять пестициди (фунгіциди, 
інсектициди, які захищають насіння під час зберігання і перших тижнів 
проростання), мікроелементи і бактерії (які підтримують якість і здатність 
схожості насіння), полімери (для надійного збереження протравлюючих 
речовин на поверхні насіння до посіву), додаткові барвники. Можливе 
додавання порошкових реагентів для забезпечення швидшого висихання 
рідкого реагенту на поверхні насіння.

ІНКРУСТАЦІЯ
На додаток до вищеописаного плівкового покриття під час протруювання 
додається велика кількість порошку для герметизації і повного покриття 
всієї поверхні насіння. Форма і загальний розмір насіння піддаються 
незначним змінам. 

ДРАЖУВАННЯ / ПРИРІСТ МАСИ
На додаток до вищеописаного плівкового покриття під час протруювання 
додається велика кількість порошку, що призводить до зміни форми 
і загального розміру насіння, яке приймає форму драже або гранул. 
Оскільки потрібна велика кількість порошку, який збільшує вагу зерен, то 
цей процес також називають приростом маси. Час циклу збільшується 
до 5-10 хвилин і більше, в залежності від порошку і в'яжучих речовин. 
Дражування служить для підготовки дрібного насіння для посіву 
автоматичними сіялками. У зв'язку з необхідністю використання великої 
кількості рідкого зв'язувального компонента (для закріплення порошку 
на поверхні насіння) потрібне подальше сушіння насіння, наприклад, з 
використанням сушарки конвеєрного типу виробництва КІМБРІЯ.

На відміну від стандартного процесу нанесення плівкового покриття, для 
процесу дражування потрібно внести зміни в конструкцію і програмне 
забезпечення машини протруювання. Крім того, доступний навчальний 
режим дозволяє оператору удосконалювати і оптимізувати власні рецепти 
протруювання.

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОТРУЮВАННЯ
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КОНСТРУКЦІЯ МАШИНИ ПРОТРУЮВАННЯ CENTRICOATER

ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ
З накопичувального бункера або ємності попереднього 
зберігання перед машиною протруювання Centricoater 
насіння подається на електронні ваги за допомогою 
точної засувки, яка забезпечує точність дозування ± 25%. 
Після фіксації електронними тензодатчиками заданої ваги 
нижня засувка відкривається для дбайливого скидання 
порції насіння в змішувальну камеру. Режим останньої 
порції вмикається автоматично при відсутності продукту в 
накопичувальної ємності.

РУХОМІ ВАГИ
Для забезпечення хорошого доступу в змішувальну 
камеру через верх машина протруювання насіння 
Centricoater може опціонально забезпечуватися 
рухомими вагами (для CC 10, CC 20 і CC 50) або 
рухомою середньою секцією (для CC150 і CC250). Ця 
опція забезпечує більш легке очищення і проведення 
ремонтних робіт усередині змішувальної камери. 
Інтегрований аварійний вимикач запобігає небажаному 
запуску машини під час очищення і технічного 
обслуговування.

СТРІЧКОВИЙ ЖИВИЛЬНИК
Для слаботекучіх продуктів, наприклад, насіння трав, 
засувку в приймальному пристрої можна замінити 
на стрічковий живильник з регульованою швидкістю. 
Завдяки великому відкритому приймальному пристрою 
виключається можливість накопичення матеріалу.

Машина протруювання насіння Centricoater спроектована для 
протруювання насіння дорогими матеріалами. Система порціонної 
обробки безперервної дії використовує електронні ваги в комбінації з 
високоточною системою дозування, яка керується ПЛК. 

МОДЕМ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
Віддалене сервісне обслуговування, а також обмін 
даними в мережі замовника виконуються за допомогою 
модему локальної мережі, який дозволяє пересувати 
дані в базу, керувати змішувальними системами, а 
також головним програмованим логічним контролером 
заводу. Замовник може відстежувати процес 
протруювання з будь-якого комп'ютера в цій мережі при 
наявності пароля для входу і дозволу, щоб запобігти 
несанкціонованому доступу або втручанню. 

Система порційного протруювання забезпечує високоякісне покриття насіння 
і більш рівномірний розподіл протравлюючих матеріалів в порівнянні з 
традиційними циліндричними машинами протруювання безперервної дії.



СИСТЕМА ДОЗУВАННЯ ЗІ СКЛЯНИМ 
ЦИЛІНДРОМ
Скляні циліндри дозволяють оператору візуально 
контролювати процес дозування рідини за допомогою 
електродів мінімального, максимального і безпечного рівнів 
для регулювання заповнення і розвантаження рідини. 
Зміна кількості рідини здійснюється вручну за допомогою 
перемикання електродів. Заповнення скляного циліндра може 
виконуватися вакуумним чином або насосом.

СИСТЕМА ДОЗУВАННЯ З 
ОБ'ЄМНИМ І ПОТОЧНИМ 
ВИТРАТОМІРАМИ
Крім прямих дозуючих ліній можуть використовуватися витратоміри в 
якості високоефективного рішення при дозуванні. Залежно від рідини, 
яка застосовується, її кількість вимірюється об'ємним або потоковим 
чином, причому в останньому випадку безперервний контроль 
щільності рідини запобігає ризику утворення осаду або декомпозиції 
рідини. Реєстрація процесу роботи машини протруювання Centricoater 
для постійного обліку і контролю якості (ISO 9002) виконується 
витратоміром для оптимального повтору і відстеження кожної партії 
насіння, які були оброблені.

ДОЗУЮЧА СИСТЕМА ПОДАВАННЯ 
ПОРОШКУ
Система подачі порошку складається з конусоподібного хопера 
з широким поперечним перерізом і стрімкими стінками, а також 
внутрішнім змішувачем і ексцентриковим розвантажувальним 
шнеком для роботи з будь-яким типом порошків без ризику 
утворення грудок або закупорювання. Дозування порошку 
може здійснюватися об'ємним або гравітаційним способами за 
допомогою додаткових електронних тензометричних датчиків.

СИСТЕМА ДОЗУВАННЯ ПРИ ЗНИЖЕННІ 
ВАГИ
Альтернативно Кімбрія пропонує систему дозування при 
зниженні ваги. Ємність, встановлена на тензометричних 
датчиках, підключається до дозуючого насосу, який 
автоматично подає необхідну кількість рідини для кожної 
партії насіння. 

ДОДАТКОВО:
	 Опції	для	дозуючих	ліній:
• Датчики тиску
• Датчики виявлення 
 розірвання кабелю
• Запірні клапани

ПОКРАЩЕНЕ
РІВНОМІРНЕ ПОКРИТТЯ

І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 
КОЖНОГО ЗЕРНЯТКА
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МОДЕЛІ МАШИН

Машини протруювання насіння Centricoater доступні різноманітних розмірів і 
конфігурацій.
Об'єм змішувальної камери від 2 кг до 250 кг (розрахунок по пшениці).

СТАНДАРТНА АВТОМАТИЧНА СЕРІЯ
«Компактна» серія машин протруювання насіння Centricoater, моделі з 
CC10 і по CC250DUO, легко монтується на місці експлуатації. Машина 
тестується на заводі і там же попередньо змонтована електропроводка. 
Після підведення зернопроводів (для завантаження і вивантаження 
продукту), основного електроживлення, стисненого повітря, дозуючої лінії 
і кабелів для кожної позиції (включай і працюй) машина протруювання 
готова до експлуатації.

НАПІВАВТОМАТИЧНА СЕРІЯ
«Напівавтоматична» серія машин протруювання насіння Centricoater працює 
за технологією порційного протруювання. Ця серія оснащується двома 
різними типами циліндрів (10 кг і 25 кг, розрахунок по пшениці) і електричною 
панеллю з сенсорним дисплеєм, яка управляється ПЛК. Оскільки немає 
автоматичних ваг, то знижуються фінансові витрати. Всі інші комплектуючі 
(змішувальна камера, дозуючі лінії) працюють повністю в автоматичному 
режимі, що дозволяє протруювати окремі порції насіння.

ЛАБОРАТОРНА СЕРІЯ
Стандартні лабораторні машини CC-lab та CC10-lab спроектовані 
для протруювання в ручному режимі невеликої кількості насіння в 
лабораторіях або на селекційних станціях. Всі продукти і їх кількість 
готуються вручну оператором перед завантаженням в лабораторну 
машину протруювання. Регулювання часу, завантаження і розвантаження 
змішувальної камері здійснюються оператором вручну.

ТИП
РОЗМІР ПАРТІЇ [КГ] ЦИКЛИ

[МАКС.] / ГОД

ПРОДУКТИВНІСТЬ [Т/ГОД] РЕЖИМ 

РОБОТИПШЕНИЦЯ КУКУРУДЗА РИС-ПАДДІ ПШЕНИЦЯ КУКУРУДЗА РИС-ПАДДІ

CC Lab 2 1.8 Ручной --- --- --- Ручний

CC 10 Lab 10 9 5 Ручной --- --- --- Ручний

CC 10 semi 10 9 5 Ручной --- --- --- ПЛК

CC 20 semi 25 22.5 13 Ручной --- --- --- ПЛК

CC 10 10 9 5 120 – 180 1.2 – 1.8 0.9 – 1.3 0.5 – 0.7 ПЛК

CC 20 25 22.5 13 120 – 180 3.0 – 4,5 2.3 – 3.2 1.3 – 1.9 ПЛК

CC 50 50 45 30 120 – 180 6.0 – 9.0 4.5 – 6.5 3.0 – 4.3 ПЛК

CC 150 150 135 80 90 – 120 13.5 – 18.0 10.8 – 18.0 6.4 – 9.6 ПЛК

CC 250 250 225 130 80 – 100 20.0 – 25.0 16.2 – 22.5 9.4 – 13.0 ПЛК

CC 250 Duo 2x 250 2x 225 2x 130 80 – 100 40.0 – 50.0 32.4 – 50.0 18.8 – 26.0 ПЛК

Усі вищезазначені значення є довідковими і можуть змінюватися в залежності від типу продукту (сорт, щільність і т.д.), а також кількості та характеристик використовуваних рідких препаратів і порошків.



PRINCIPLES AND COMPONENTS
Large hourly capacities and the use of wide varieties of different 
chemicals require the need for reliable and accurate disposal 
of required liquids just in time. Cimbria’s automised mixing and 
pumping systems enable customers to buy and store their 
chemicals separately and independently from one another, 
mixing them in the right ratio just before their final use. Therefore, 
the single ingredients are usually stored in IBC tanks supplied 
by the chemical companies, adding a mobile stirrer to prevent 
sedimentation or demixing inside the tanks. Those IBC tanks are 
stored on electronic load cells, allowing an accurate extraction 
of the necessary amount by the following pumps by loss in 
weight technology. Ingredients coming out of the various IBC 
tanks are pumped to the subsequent mixing tanks in the correct 
ratio, thus automatically finalising the mixtures necessary for the 
coating process. Those final mixtures are then pumped to work 
tanks, where they are made available to the Centricoater’s dosing 
systems. The work tanks are also equipped with sophisticated 
stirring mechanisms to prevent any sedimentation or demixing 
prior to use. Wash water systems and all necessary safety 
devices such as level sensors and safety pans are included in the 
systems.
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АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ПОДАЧІ І ЗМІШУВАННЯ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І КОМПОНЕНТИ
Висока продуктивність і використання широкого діапазону хімічних 
препаратів вимагає надійного і точного розрахунку витрат необхідних 
рідин. Автоматизована система подачі і змішування дає можливість 
замовникам купувати і зберігати препарати окремо і незалежно один 
від одного, змішуючи їх в правильній пропорції безпосередньо перед 
використанням. Таким чином, кожен інгредієнт зазвичай зберігається 
в спеціальній ємності (єврокуби), в якій його постачають компанії 
з виробництва хімікатів, і яка оснащена мобільним пристроєм для 
перемішування, щоб запобігти утворенню осаду або розшаруванню 
хімікату всередині ємності. Такі ємності розміщуються на електронних 
тензометричних датчиках для точного відбору необхідної кількості 
інгредієнтів за допомогою насосів по технології «зменшення ваги». 
Інгредієнти відбираються з різних єврокубів насосами у відповідні 
змішувальні ємності у правильному співвідношенні, таким чином 
автоматично готуючи необхідні для протруювання суміші. Потім готові 
суміші подаються в робочі резервуари, з яких потрапляють в дозуючі 
системи. Робочі резервуари також обладнані сучасними змішувальними 
механізмами для запобігання утворення осаду або розшарування 
суміші перед використанням. У систему включені промивна система і усі 
необхідні захисні пристрої, такі як датчики рівня і захисні піддони.

АВТОМАТИЧНИЙ РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩИТ
Комплексна система подачі і змішування, а також пов'язані з нею процеси, 
керується і контролюється через ПЛК з великим сенсорним дисплеєм. 
Внесення і збереження рецептів здійснюється через сенсорний дисплей з 
можливістю завантаження і скачування, а також реєстрації даних через LAN 
або USB. Віддалене обслуговування і повноцінна комунікація з панеллю 
керування машини протруювання Centricoater є логічними і важливими 
функціями. 
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СУПУТНЄ ОБЛАДНАННЯ ЧОМУ КУПУВАТИ МАШИНУ ПРОТРУЮВАННЯ CENTRICOATER

ПОТОКОВІ МАШИНИ ПРОТРУЮВАННЯ KB
Потокові машини протруювання призначені для безперервного 
протруювання насіння. Продукт подається в хопер. Живильник, який 
обертається, забезпечує безперервну подачу продукту в розпилюючу 
камеру, в якій насіння розподіляється за допомогою конуса. Рідина 
для протруювання одночасно розпилюється на насіння за допомогою 
диска, що обертається. Спеціальна лопатка забезпечує безперервне 
перемішування матеріалу і подає його на вивантаження.

СУШАРКА КОНВЕЄРНОГО ТИПУ JCD
Сушарка конвеєрного типу використовується після протруєння, щоб вологі 
зерна на злипалися при розфасовці. Вологий продукт подається за допомогою 
ексцентрикового приводу через секції сушіння, в яких тепле повітря подається 
знизу через шар продукту. Вологе повітря виходить через верх і прямує в пристрій 
для видалення пилу. Є можливість встановлення секції просіювання в кінцевої 
частини машини для відділення дрібних і великих частинок. Сушарки конвеєрного 
типу мають дві модифікації: шириною 625 мм і 1,250 мм. Кількість секцій сушки і 
просіювання залежить від технічних вимог (модульна система).

СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
Кімбрія здійснює серійне виробництво машин. В процесі виробництва 
кожна машина і її компоненти проходять кілька суворих перевірок з 
метою відповідності технічним вимогам. До моменту відвантаження 
обладнання проходить 24-годинне тестування для контролю якості. 
Таким чином, ми гарантуємо готовність кожної машини до введення 
в експлуатацію на майданчику замовника без затримок і будь-яких 
сюрпризів. А якщо і будуть якісь сюрпризи, то це буде тільки 
ефективність машини протруювання Cimbria Centricoater. 

ПОТОКОВІ МАШИНИ ПРОТРУЮВАННЯ KB

Продуктивність [т/год]
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ЧОМУ КУПУВАТИ МАШИНУ ПРОТРУЮВАННЯ CENTRICOATER

ПЕРЕВАГИ
• КРАЩІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОТРУЮВАННЯ НА РИНКУ > застосовуються для усіх типів насіння і хімічних речовин
• НАЙБІЛЬШ РІВНОМІРНЕ ПОКРИТТЯ > найбільш ефективне застосування дорогих хімічних реагентів
• РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ > рівномірний і тривалий захист насіння після сівби
• НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНА ДІЯ ПІСЛЯ СІВБИ > скорочення витрат на подальше підживлення ґрунту
• ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІД ПАРТІЇ ДО ПАРТІЇ > однаково висока якість усіх партій насіння
• ЕКОНОМІЧНЕ СПОЖИВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ПРОТРУЮВАННЯ > зниження експлуатаційних витрат
• ПОКРАЩЕНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД НАСІННЯ > гарантія високої якості насіння
• ПРОСТОТА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ОБСЛУГОВУВАННІ > зниження витрат на робочу силу

ПЕРЕВАГИ ПОРЦІОННОЇ МАШИНИ 
ПРОТРУЮВАННЯ ПЕРЕД ПОТОКОВОЮ:
Порційний метод роботи є основним для більшості технологій 
протруювання, тому що нанесення покриття здійснюється в закритому 
барабані, при цьому в кожну порцію завжди додається однакова 
кількість насіння з відповідною кількістю рідких препаратів і порошків, 
дотримується однаковий час додавання інгредієнтів і змішування. Таким 
чином, для кожної порції відміряється потрібна кількість препаратів, що 
сприяє їх точному і рівномірному нанесенню на поверхню кожного зерна.

Порційний принцип роботи дає можливість додавати кожен рідкий 
препарат або порошок окремо, що дозволяє паралельно дозувати 
інгредієнти, а також дозувати їх з часовим інтервалом (щоб наносити 
різні компоненти шарами на зерно).

Завдяки порціонному принципу роботи немає втрат, які можуть виникати 
під час запуску або зупинки машини протруювання. Після підтвердження 
і тестування вибраного рецепту, усі порції насіння будуть оброблятися за 
даним рецептом, і мати однакову якість, від першої до останньої партії.
 

Точність протруювання і якість обробленого насіння засновані на 
застосуванні новітніх технологій, таких як ПЛК, сенсорний дисплей з 
інтерфейсом людина-машина, електронні ваги, привід з частотним 
регулюванням, витратоміри.

Машина протруювання повністю автоматизована завдяки блоку 
керування з ПЛК. Контролер керує і відстежує увесь процес 
протруювання з моменту завантаження насіння і до внесення всіх 
необхідних хімічних реагентів, а також забезпечує запобігання неполадок 
для відповідності стандартам якості ISO 9002.

Відцентрова сила і інтенсивність змішування в змішувальному барабані 
сприяють найбільш ефективному і дієвому способу обробки насіння 
реагентами протруювання, що в результаті призводить до рівномірного 
покриття насіння.
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CIMBRIA.COM

ЗНАХОДИМО 
РІШЕННЯ 
РАЗОМ

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com
www.cimbria.com

CIMBRIA HEID GMBH 

Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
AUSTRIA
Phone: +43 2266 699-0
cimbria.heid@agcocorp.com 
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