
|  CZ  |

ZPRACOVÁNÍ 
OSIVA

DOPRAVA | SUŠENÍ | ZPRACOVÁNÍ OSIVA | TŘÍDĚNÍ PODLE BARVY | SKLADOVÁNÍ | LINKY NA KLÍČ | SERVIS

C
im

b
ria

 In
-h

ou
se

 0
2.

.2
0

POSKLIZŇOVÉ LINKY NA KLÍČ



VÝZKUM A ZNALOSTI
– NAŠE SPOLEČNOST – VAŠE JISTOTA 
Cimbria je jedním z předních světových výrobců strojů a zařízení 
pro posklizňové linky na zpracování osiva. Na základě znalostí 
technologií a vlastních zkušeností jsme schopni zrealizovat 
kompletní návrh a dodávky linek pro zpracování osiva na klíč.

Každá část linky vyžaduje odborné znalosti. Při navrhování 
posklizňových linek využíváme naše know-how. Garantujeme, že 
všechny části linky budou pracovat optimálním způsobem. 

Správné řízení projektů v průběhu realizace zajišťuje bezpečnost 
práce.
Od Vaší objednávky až do uplynutí záruky zodpovídá za projekt 
zkušený vedoucí projektového týmu.

ZPRACOVÁNÍ 
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PŘÍJEM MATERIÁLU A PŘEDČIŠTĚNÍ

PŘÍJEM MATERIÁLU
Příjem materiálu od Cimbrie je navržen a vyroben tak, aby 
splňoval specifické požadavky výrobního závodu i jednotlivých 
materiálů. Naším cílem je zajistit šetrné zacházení s osivem 
a minimalizovat emise odpadů a prachu tak, aby byly splněny 
přísné předpisy vlivu na životní prostředí.

PŘEDČIŠTĚNÍ
Během procesu předčištění je třeba oddělit nežádoucí 
materiál, jako jsou velké nečistoty, písek, zaschlá 
zrna a plevele. Hrubé čištění se liší od předčištění v 
tom, že tento proces je také schopen oddělit produkt 
menší, než je hlavní produkt. Dobré předčištění 
umožňuje lepší skladovatelnost osiva. 

PŘEDČISTIČKA DELTA 
Dokonalý čisticí efekt sítové čističky je zajištěn vyváženým 
oscilačním pohybem sítové skříně. Vynikající účinnost čištění 
zaručuje vysoce účinný předsávací a dosávací systémem Cimbria. 
Odsává lehké nečistoty z materiálu na vstupu i výstupu stroje.

ASPIRACE 
Aspirátor Cimbria lze použít pro předčištění, popř. pro dodatečné 
odstranění prachu, slupek atd. Aspirátor snižuje obsah velmi 
jemného prachu v materiálu, např. před mořením.

Příjmový koš musí mít robustní konstrukci, aby byl schopen 
spolehlivě pracovat i při potřebném vysokém hodinovém výkonu v 
době sklizně.
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Je nanejvýš důležité, aby bylo osivo důkladně vyčištěno. Proces jemného 
čištění se provádí s vysokou přesností, aby se zajistila nejlepší kvalita osiva 
tím, že se odstraní prach, cizí nečistoty a semena s nízkou klíčivostí.

Rozdělení materiálu na různé frakce je sofistikovaná a precizní práce. Pro 
finální proces třídění vyvinula společnost Cimbria jedinečnou techniku třídění 
podle délky, tloušťky, šířky, hmotnosti, tvaru a barvy.

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ
Stroje Cimbria Delta jsou schopné provádět nejlepší možné čištění 
díky vibračnímu dávkování materiálu. Ten zajišťuje absolutně 
rovnoměrné dávkování a rozprostření materiálu na sítech. Navíc 
nejvyšší procento děrování sít na trhu garantuje maximální využití 
každého metru čtverečního síta. Řada čističek Delta Super je navíc 
vybavena ventilátory. Vháněný vzduch nadnáší lehká semena 
(obvykle se špatnou klíčivostí) a ty jsou pak odsávána do odpadů. 

ODOSINKOVAČ (ODKLASŇOVAČ)
Odosinkovače Cimbria se používají k odstranění osin ječmene, k rozbíjení shluků 
osiva řepy a k povrchovému leštění zrn a zeleninových semen. Zlepšují vzhled 
a zvyšují měrnou hmotnost. Začleněním odosinkovače do posklizňové linky se 
výrazně zvýší výkon následných strojů v lince. Proces odosinkování se obvykle 
provádí před čištěním. Výkon a účinnost odosinkovače závisí na vstupním 
materiálu a jeho požadované konečné kvalitě. 

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ, TŘÍDĚNÍ A DOTŘÍDĚNÍ

Během procesu třídění lze semena téměř stejné velikosti dobře roztřídit, 
protože síta Cimbria jsou k dispozici ve více než 900 různých velikostech s 
přesností po 0,05 mm.
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ROTAČNÍ BUBNOVÁ ČISTIČKA
Vstupní materiál je tříděn podle své šířky (síto s kulatými otvory) 
anebo tloušťky (síto s podélnými otvory). Semena menší, než jsou 
otvory síta propadnou sítem, všechna tlustší semena, která zůstávají 
v prosévacím válci jsou dopravena do koncového výpadu čističky.
Trvalým oběhem materiálu a výslednou odstředivou silou se každé 
semeno dostane do kontaktu se sítem, což umožňuje provádět 
třídění s vysokou mírou přesnosti.

TRIÉR
Třídění se provádí pomocí triérového válce. Používá se pro vytřídění 
semen podle délky a pro oddělení nežádoucích dlouhých nebo 
krátkých nečistot v materiálu. V závislosti na požadovaném třídění je 
vstupní materiál tříděn podle kulatosti a délky.

MECHANICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Drhlíky Cimbria jsou vhodné pro semena trav a jetele, jakož i pro 
rozdružení tzv. dvojitých trav. Rovněž se používají k odstraňování 
chlupatých ocásků z bakteriálního konce ovsa. Drhlíky jsou zcela 
uzavřené, prachotěsné a vybavené odsávací hubicí pro připojení k 
aspiračnímu systému nebo k samostatnému ventilátoru a cyklónu.

ROVINNÉ SÍTOVÉ TŘÍDĚNÍ
Pomocí sítové třídičky Cimbria Delta se třídí materiál podle šířky a 
tloušťky volbou optimálního děrování sít. Výkon a kvalita závisí taky 
na sklonu sítové skříně a dále na stavitelné délce a frekvenci zdvihu. 
Materiál se rozdělí na požadované frakce. Zejména pokud jde o 
třídění, různé toky materiálu u CIMBRIA třídiček (sítové diagramy) 
jednoznačně překonávají ostatní podobná zařízení nabízená na trhu.
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JEMNÉ ČIŠTĚNÍ, TŘÍDĚNÍ A DOTŘÍDĚNÍ

PNEUMATICKÝ STŮL
Pneumatický třídící stůl se používá pro třídění stejně velkého zrnitého materiálu 
s rozdílnou specifickou hmotností. Kombinací vibrací stolu, sklonu a zespodu 
přiváděného vzduchu je tření mezi jednotlivými zrny téměř odstraněno. Tříděný 
materiál se pohybuje vějířovitě a chová se jako kapalina tzn. těžké části (zrna) 
klesají, zatímco lehká zrna vyplavou nahoru. Těžká zrna mají lepší kontakt s 
povrchem stolu a pomocí kmitavého pohybu nástavce stolu se pohybují směrem 
nahoru (dobrý materiál). Lehčí zrna se pohybují směrem dolů (odpad).

ODKAMÉNKOVAČ 
Odkaménkovače se používají k roztřídění různých semen v suchém stavu na dvě 
frakce podle jejich rozdílné měrné hmotnosti. Cílem je odstranění těžkých nečistot 
jako jsou kameny, kovové částice a jiná cizí tělesa.

ČIŠTĚNÍ, TŘÍDĚNÍ A DOTŘÍDĚNÍ PODLE 
» ŠÍŘKY A TLOUŠŤKY
» DÉLKY
» SPECIFICKÉ HMOTNOSTI
» HMOTNOSTI

» TVARU
» POVRCHU
» BARVY 
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OPTICKÉ TŘÍDĚNÍ
Pomocí nejmodernější technologie odstraní optický třídič Cimbria 
SEA zrna, která mají jinou barvu, tvar, fyzikální vlastnosti anebo 
vykazují vizuální poškození. Pomocí vibračního podavače 
jsou zrna dopravována na šikmý skluz, kde je tok materiálu 
rovnoměrně rozdělen. Zrna pak přechází do kontrolní sekce, kde 
se každé zrno pomocí proti sobě umístěných kamer zkontroluje. 
 

OPTICKÉ TŘÍDĚNÍ
Optický třídič SEA se šikmými skluzy dosahuje nejvyšších 
hodinových výkonů než podobné třídiče na trhu. Optický systém je 
vybaven plně barevnými kamerami RGB a volitelnými kamerami 
NIR a InGaAs s osvětlovacím systémem LED diod. Splňuje potřeby 
moderních systémů pro třídění semen. Tyto systémy vyžadují 
schopnost optického třídiče detekovat a odmítnout semena, která 
jsou nežádoucích barev nebo tvarů.

Pokud je zrno určeno k vystřelení, aktivují se vzduchové trysky 
a nežádoucí zrno je vystřeleno do odpadu. Optické třídiče jsou 
řízeny mikroprocesory a jejich sofistikovaný software umožňuje 
uložení až 200 třídicích programů. Tím je zajištěna široká škála 
aplikací ve výrobě, protože stejný stroj je schopen během 
několika málo minut změnit proces třídění u stejného materiálu 
anebo pro různé druhy materiálů. 

ROZPOZNÁNÍ VELIKOSTÍ A TVARŮ JE INTEGROVÁNO V SYSTÉMU
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MOŘENÍ

Před zasetím musí být semena chráněna proti napadením houbami 
a škůdci. Mořičky osiv Cimbria jsou vhodné pro všechny typy mořidel 
nebo prášků. Vícenásobný kontakt celého povrchu semene s mořidlem 
ve směšovacím bubnu zajišťuje přesné a rovnoměrné namoření celého 
povrchu semene. Uzavřený vakuový systém dávkování mořidla zajišťuje 
nulové znečištění okolí bez úniku aerosolu. 
Po procesu moření se používá dosoušeč, ve kterém se pomocí teplého 
vzduchu namořené osivo dosuší, aby se zabránilo slepování vlhkých 
semen během pytlování. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
» MOŘENÍ
» POVRCHOVÉ SUŠENÍ

KONTINUÁLNÍ MOŘIČKA
Kontinuální mořičky se používají k aplikaci ochranných chemikálií jako jsou 
insekticidy, pesticidy a fungicidy a to kontinuálně. Tyto mořičky jsou ideální 
volbou pro nepřetržité provozy obzvláště pro moření obilovin, kde jsou 
vyžadovány vysoké hodinové výkony.

MOŘIČKY
Mořičky Cimbria jsou navrženy pro nejpřesnější a nejrovnoměrnější 
aplikaci drahých chemikálií při ošetření osiva. Mořička pracuje na principu 
kontinuálních vsázek. Přesná dávka materiálu je navážena vysoce přesnou 
elektronickou tenzometrickou váhou. Chemikálie jsou dávkovány přesným 
dávkovacím systémem (vakuový anebo pomocí speciálních čerpadel). Vše 
je řízeno pomocí PLC. Mořičky jsou ideální pro moření chemikáliemi, stejně 
jako pro speciální aplikace, jako např. inkrustace, peletizace anebo zvyšování 
hmotnosti osiva.

DOSOUŠEČ
Dosoušeče se používají hlavně po procesu moření, aby se zamezilo slepení vlhkých 
semen během pytlování. Vlhký materiál je dopravován pomocí excentrického pohonu 
sušicími sekcemi. Zespodu je materiál profukován teplým vzduchem, vlhký vzduch 
je odsáván aspirací shora. Existuje možnost instalace různých velikostí sít na konci 
stroje pro vytřídění menšího a nadměrně velkého materiálu. Zvýší se tím ochrana 
životního prostředí během setí pro zemědělce i včely. 
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BALENÍ

ASPIRACE

BALENÍ 
Ošetřené osivo je baleno do různých 
velikostí pytlů v závislosti na regionu, 
tradici, typu pytle atd. Balicí systémy 
jsou velmi individuální, od jednoduché 
váhy, naplnění otevřeného pytle pomocí 
naskladňovací hubice až po pytle pro 
ruční šití. 
Dále se nabízí modernější stohování 
pytlů na palety včetně automatického 
zakládání, skládání pytlů, automatického 
šití, paletizaci pytlů pomocí robotů a 
automatické ovinovací systémy.

ODSÁVACÍ SYSTÉM PRACHU
Prach se objevuje u všech posklizňových provozů, zejména v místech dopravy, 
kde se materiál dopravuje z jednoho stroje do druhého. Prachy a slupky uvolněné 
ze semen v průběhu zpracování vytvářejí nepříjemné a nebezpečné prostředí 
pro pracovníky, včetně rizika výbuchu prachu. Proto je správně nadimenzovaný a 
zrealizovaný systém aspirace absolutní nutností u každé moderní posklizňové linky.

Aspirační systémy jsou vybaveny filtry anebo cyklofany, které zabraňují vypouštění 
znečištěného vzduchu do atmosféry. Potrubí pro odsávání prachu musí být správně 
navrženo podle množství, rychlosti a tlaku vzduchu. Ventilátory vytvářejí podtlak, 
který odvádí vzduch ze všech odsávaných míst. Turnikety vypouštějí prach do pytlů 
nebo do dopravního systému vedoucího ke sběrači prachu. Kontaminovaný prach 
z procesu moření vyžaduje samostatné prachové filtry. Tyto filtry jsou vybaveny 
sběrnými koši, protože toxický odpad musí být likvidován bezpečným způsobem.

DOPRAVA

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 
POSKLIZŇOVÝCH LINEK
V závodech na zpracování osiva spojují dopravníky 
různé procesy do kompletních výrobních linek. 
Dopravování samo o sobě nezvyšuje hodnotu osiva. 
Správně navržená a šetrná dopravní řešení jsou 
však rozhodující pro kvalitu konečného materiálu, 
a proto bezpochyby chrání hodnotu a vytvářejí zisk 
dané plodiny.

Produktová řada Cimbria obsahuje šnekové, 
pásové, lomené, řetězové, korečkové a vaničkové 
dopravníky, dále naskladňovací hubice a čtvercové 
potrubní systémy. 
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ŘÍZENÍ A AUTOMATIZACE

Moderní zařízení nelze využívat optimálním způsobem bez účinného a 
spolehlivého systému řízení. Řídicí systém Cimbria kombinuje naše dlouholeté 
procesní zkušenosti s nejnovějšími technologiemi. 

To je záruka, že všechna instalovaná zařízení pracují na optimální výkon, 
a tím zajišťují nejlepší hospodárnost celého systému po celou dobu jejich 
životnosti.

SYSTÉM SCADA
Systém Scada je šitý na míru pro provoz, monitorování a 
hlášení poruch. Může být ovládán operátorem z jednoho nebo 
více míst. Pro usnadnění každodenního ovládání provozu jsou 
všechna zařízení v systému přehledně zobrazena a uložena.

Námi upřednostňovaný vizualizační systém je WinCC od 
společnosti Siemens – výkonné a uživatelsky přívětivé počítače 
s rozhraním Human-Machine Interface (HMI) pracující v 
systému Microsoft Windows. 

DOHLEDATELNOST 
Osiva představují velkou hodnotu, a proto je dohledatelnost 
nesmírně důležitá. Stabilní a osvědčený databázový systém 
pracuje s daty uloženými v Microsoft SQL. Protokolování se 
obvykle provádí pomocí systému čárových kódů, ale jsou k 
dispozici i jiné systémy, jako je např. RFID. 

SERVISNÍ PROGRAM
Aby se minimalizovalo riziko poruch a prostojů zařízení, lze 
nastavit a sledovat provozní statistiky každého zařízení, což 
umožňuje včasnou preventivní údržbu.
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BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TEPLOTY
Bezpečné skladování je zásadní fází celého cyklu zpracování 
osiva. Sila Cimbria s hladkými stěnami zajišťují bezproblémové 
skladování drahého osiva bez rizika přimísení. Provzdušňovací a 
chladicí systémy podporované monitorovacím systémem teploty 

Cimbria eliminují riziko ztrát a poškození semen během jejich 
skladování.  
Inteligentní plnící systémy s kaskádami chrání osivo během plnění, 
nedochází tedy k poškození osiva a snížení jeho klíčivosti.



CIMBRIA.COM

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

Výhradní zastoupení v ČR:
NAVZAS s.r.o.
č.p. 399
687 03 Huštěnovice
Tel./fax: +420 572 541 522
Mobil: +420 604 273 732
navzas@navzas.cz
www.navzas.cz
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