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ПРАВИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРИНЦИП ДІЇ
Гравітаційний сепаратор використовується для сепарації за питомою 
вагою будь-яких видів зерен і гранульованих продуктів з майже 
однаковим розміром. Розмір зерен зазвичай від 0,5 мм (дрібне насіння) 
до 20 мм (наприклад, боби).

Продукт, який обробляється гравітаційним сепаратором, поділяється 
на шари з різною питомою вагою за принципом «псевдозрідженого 
шару». Псевдозріджений шар створюється за рахунок лінійного руху 
ексцентрикового приводу і повітря, яке продувається через дротяну 
сітку або текстильну тканину. Такий поділ дає спектр від легкого 
(червоний колір) до важкого матеріалу (зелений колір). Завдяки системі 
транспортування і нахилу деки легкий матеріал в верхньому шарі 
пересувається на нижню сторону (червоний колір), а важкий матеріал в 
нижньому шарі рухається на верхню сторону деки (зелений колір). 
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МОДЕЛЬНИЙ РЯД

СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО 
Обладнання компанії Кімбрія Хайд є продуктом серійного виробництва. 
Під час виготовлення кожна машина проходить низку специфічних 
випробувань для того, щоб відповідати найвищому рівню якості. 

GA 71 GA 210
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

На гравітаційний сепаратор потрібно подавати тільки оброблений чистий 
продукт (тобто після машини попереднього або тонкого очищення, 
трієрного блоку, машини для калібрування і т.д.). Вірно обраний тип 
покриття деки, мінімальний вміст пилу в повітрі на вході і регулярне 
очищення покриття деки є необхідними умовами для досягнення 
оптимальної роботи машини.

ЧАСТКОВИЙ ПИЛОВЛОВЛЮЮЧИЙ КОВПАК
• істотно знижує запилення навколишнього середовища, видаляючи 

до 80% при використанні вентилятора / фільтра потужністю всього 
лише 40% від загального об’єму повітря, що значно зменшує 
витрату електроенергії. За запитом може поставлятися ПОВНИЙ 
ПИЛОВЛОВЛЮЮЧИЙ КОВПАК

ПРОСТОТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
• просте і чітке налаштування завдяки розміщенню регулювальних 

елементів на зручній робочій висоті
• регулювання кожного вентиляторного сегмента окремим важелем
• регулювання кута нахилу деки під час роботи машини без 

фіксуючого пристрою

ЛЕГКА АЛЮМІНІЄВА ДЕКА
• може бути піднята (і зафіксована у відкритому положенні за 

допомогою пневматичних стійок) для проведення очищення та 
технічного обслуговування

• деку можна змінити за декілька хвилин для інших типів продуктів

ПРИСТРІЙ ПОДАЧІ
• важливий компонент гравітаційного сепаратора
• складається з приймального бункера з електромагнітним 

віброживильником і каскаду (з можливістю підключення аспірації) 
для забезпечення безперервної подачі продукту за будь-яких умов 
експлуатації



РОЗПОДІЛ ВАЖКОЇ ТА 
ЛЕГКОЇ ФРАКЦІЙ
• висока точність розподілу легкої 

і важкої фракцій з мінімальною 
зоною змішаного продукту, 
наприклад, до 5% при обробці 
насіння ріпаку. Машини інших 
компаній не можуть досягти 
таких результатів сортування

ПОВНІСТЮ ЗБАЛАНСОВАНИЙ 
ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ ПРИВОД
•  постачається з усіма гравітаційними сепараторами
•  зменшує необхідність застосування спеціальної опори або 

фундаменту
•  зменшує вартість монтажу та технічного обслуговування

ПРЯМОКУТНА ДЕКА З МАКСИМІЗАТОРОМ 
(ЩИТКАМИ)
• дозволяє матеріалу довше перебувати на поверхні деки, на відміну 

від деки трикутної форми
• має меншу зону «змішаного продукту» завдяки вбудованому 

максимізатору (напрямним щиткам), що сприяє поліпшенню якості 
сортування

СЕГМЕНТНІ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ЗАСУВКИ
• дозволяють оператору здійснювати швидке регулювання всіх 

розвантажувальних засувок для отримання належної якості 
сортування (важка / змішана / легка фракції)

• під час запуску машини можна спрямовувати загальний потік 
матеріалу в зону розвантаження змішаного продукту для досягнення 
необхідної якості сортування
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ПОКРИТТЯ ДЕКИ
• усі деки обтягнуті металевою сіткою квадратного 

перерізу
• забезпечує краще зчеплення, прискорюючи 

відокремлення важкої фракції
• збільшує продуктивність на кв.м площі деки і 

підвищує ефективність сортування

ШТИФТИ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ 
МАТЕРІАЛУ НА ШАРИ
• встановлені на деці в зоні розподілу матеріалу 

на шари для прискорення сортування за вагою

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ 
ГРАВІТАЦІЙНИХ СЕПАРАТОРІВ

1 Приймальний накопичувальний бункер
2 Електромагнітний віброживильник
3 Каскад
4 Частковий пиловловлюючий ковпак
5 Повний пиловловлюючий ковпак
6a Розвантажувальний бункер для важкого 

продукту
6b Вібраційний розвантажувальний жолоб з 

каменевловлювачем для важкого продукту 
7a Вібраційний розвантажувальний жолоб для 

легкого продукту
7b Бункер для вивантаження в мішки 

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ

УЛОВЛЮВАЧ 
КАМЕНІВ
• призначений для вилучення 

невеликої кількості важких 
каменів без втрати гарного 
продукту
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Гравітаційний сепаратор застосовується у випадках, коли сортування за 
допомогою аспірації є недостатнім.
Гравітаційний сепаратор не замінює аспірацію, а є додатковим 
обладнанням для більш точного сортування за вагою.

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ:

Наприклад, сортування / відокремлення:
• пророслих або пошкоджених зернових культур, вівсюга, бур’янів, 

дрібних зерен тощо
• ячменю і пшениці однакового розміру
• полімерних гранул
• м’яких і твердих кісток при виробництві желатину

• міді та ізоляції кабелів
• розколотих какао бобів
• какао бобів від оболонки
• абрикосових кісточок від оболонки
• насіння трав від гілок, частинок ґрунту та інших домішок
• насіння спецій від гілок, шкірки і інших домішок
• зелених кавових зерен від неочищених плодів кавового дерева, 

розколотих зерен тощо
• чаю різної якості
• ріжків від здорового жита
• горіхів (фундука, арахісу, мигдалю та ін.) від шкаралупи, гілок та 

інших домішок

ЗАСТОСУВАННЯ

НАШІ ПРОЕКТИ ПО ВСЬОМУ СВІТУ
Велика кількість патентів по всьому світу виправдовує високі витрати на 
наукові дослідження і розробки та свідчить про високий технологічний 
рівень нашої продукції.

Обладнання компанії CIMBRIA HEID постачається і успішно функціонує 
у всьому світі: близько 98% нашої продукції експортується. Компанія 
CIMBRIA HEID має доступ до всесвітньої партнерської мережі для 
забезпечення постійного компетентного обслуговування наших 
замовників.

ІНШІ ПРОЕКТИ НА САЙТІ
CIMBRIA.COM

ЛАБОР. Ga Ga 31 Ga 71 Ga 110 GA 210 GA 310
ПРОДУКТИВНІСТЬ

КУКУРУДЗА, ПШЕНИЦЯ, СОЯ 0,3 (660) 2,0 (4.400) 4,0 (8.800) 6,5 (14.300) 10,0 (22.000) 15,0 (33.000)

ГОРОХ 0,2 (440) 1,5 (3.300) 3,0 (6.600) 4,9 (10.780) 7,5 (16.500) 11,0 (24.200)

КОНЮШИНА, НАСІННЯ РІПАКУ 0,1 (220) 0,8 (1.760) 1,6 (3.520) 2,6 (5.720) 4,0 (8.800) 6,0 (13.200)

ЗЕЛЕНА КАВА 0,2 (440) 1,3 (2.860) 2,7 (5.940) 4,3 (9.460) 6,7 (14.740) 12,0 (26.400)

ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА   кВт (к. с.)
1,5 (2,0) 3 (4,0) 4 (5,4) 7,5 (10,1) 11 (14,7) 15 (20,1)

ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ ПРИВОД кВт (к. с.) 0,37 (0,5) 0,55 (0,74) 0,55 (0,74) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5)

ПЛОЩА ДЕКИ м2 (фут2) 0,2 (2,2) 0,9 (9,7) 1,5 (16,1) 2,3 (24,8) 3,6 (38,8) 5,5 (59,2)

ВИТРАТА ПОВІТРЯ м3/хв (CFM) 37 (1.307) 150 (5.299) 250 (8.831) 300 (10.597) 470 (16.602) 550 (19.428)

РОЗМІРИ мм (дюйм)

ДОВЖИНА 1120 (44) 1616 (64) 2033 (80) 2365 (93) 3288 (129) 3877 (153)

ШИРИНА 925 (36) 1214 (48) 1519 (60) 1905 (75) 1905 (75) 2106 (83)

ВИСОТА 1088 (43) 1140 (45) 1175 (46) 1442 (57) 1442 (57) 1710 (67)

ВАГА НЕТТО кг (фунт) 300 (661) 510 (1.124) 740 (1.631) 1340 (2.954) 1830 (4.034) 2440 (5.379)

т/год (фунт/год)
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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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ЗНАХОДИМО 
РІШЕННЯ 
РАЗОМ


