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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ОСНОВА НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ВАША ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ 
Компанія Кімбрія є одним з провідних виробників обладнання та заводів 
для обробки насіння. Ґрунтуючись на багаторічному досвіді і застосуванні 
новітніх технологій, ми повністю проектуємо і постачаємо обладнання для 
комплексних проектів по обробці насіння.

Для кожної частини процесу необхідні знання фахівця. При проектуванні 
заводів і окремих рішень ми застосовуємо наші науково-технічні 
розробки для забезпечення оптимальної координації усіх компонентів 
заводу, а також для безперервної щоденної експлуатації та подальшого 
обслуговування.

Надійне керування проектами забезпечує впевненість у безпеці, яка 
спочатку закладена в нашому обладнанні. З моменту розміщення 
замовлення і до закінчення гарантійного періоду повна відповідальність 
за проектом покладається на досвідчену і спеціалізовану проектну групу.
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ПРИЙОМ І ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ

ПРИЙОМ
Лінії прийому проектуються і виробляються відповідно до вимог заводу і з 
урахуванням характеристик продукту. Наша мета полягає в забезпеченні 
дбайливої обробки насіння і мінімізації відходів і викидів пилу, щоб 
зменшити вплив на навколишнє середовище.

ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ
Під час попереднього очищення видаляються сторонні 
частинки, такі як великі домішки, пісок, тонкі зерна і бур’яни. 
Попереднє очищення відрізняється від грубої очистки тим, що 
під час попереднього очищення можливо відділення частинок 
меншого розміру, ніж основний продукт. При попередньому 
очищенні основна увага приділяється оптимальному 
очищенню продукту, щоб забезпечити його надійне подальше 
зберігання.

МАШИНА ПОПЕРЕДНЬОГО ОЧИЩЕННЯ «ДЕЛЬТА»
При обробці продукту на ситової машині очищення висока якість очищення 
забезпечується за рахунок збалансованого коливального руху ситового 
блоку в поєднанні з високоефективною системою попередньої та подальшої 
аспірації, яка видаляє легкі домішки з продукту на вході і виході.

АСПІРАТОР 
Аспіратор компанії Кімбрія може використовуватися до або після попереднього 
очищення для ефективного видалення пилу, лушпиння і т.п. Аспіратор 
значно знижує вміст дрібного пилу в продукті, особливо перед хімічним 
протруюванням.

До того ж, міцна конструкція лінії приймання повинна забезпечувати надійну 
обробку вхідного продукту з високою погодинною продуктивністю під час 
запуску і в сезон збору врожаю.
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Ретельне очищення зерна має велике значення. Висока чіткість тонкого 
очищення забезпечує відмінну якість насіння завдяки видаленню пилу і 
сторонніх домішок, а також зерен з низькою проростальністю.

Калібрування на різні фракції являє собою складний і тонкий процес. 
Для фінального сортування продукту Кімбрія розробила унікальну 

ТОНКЕ ОЧИЩЕННЯ 
Машини очищення «Дельта» гарантують високоякісне очищення завдяки 
віброживильнику, який забезпечує рівномірну подачу і розподіл продукту  
всією шириною машини. Крім того, великий відсоток перфорації на 1 кв. м. 
сита сприяє найбільш раціональному використанню сит. Машини очищення 
«Дельта» серії «Супер» обладнані системою підйому повітря, що видаляє легкі 
зерна з низькою проростальністю.

ОСТЕВІДОКРЕМЛЮВАЧ 
Остевідокремлювачі КІМБРІЯ в основному використовуються для видалення остей ячменю, 
поділу зернівок і шліфування поверхні зерна і насіння овочевих культур, таким чином, 
покращуючи зовнішній вигляд і натуральну масу. Застосування остевідокремлювача дозволяє 
значно поліпшити продуктивність подальших машин в системі очищення. Осте відділення 
проводиться перед очищенням, виходячи з якості та типу вхідного продукту і необхідної якості 
готового продукту.

ТОНКЕ ОЧИЩЕННЯ, КАЛІБРУВАННЯ І СОРТУВАННЯ

технологію для розділення продукту по довжині, товщині, ширині, вазі, 
формі і кольору. 

Під час процесу калібрування насіння практично однакового розміру 
ділиться на фракції завдяки ситам КІМБРІЯ, які доступні в більш ніж 
900 різних розмірах з кроком до 0,05 мм.
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КАЛІБРУВАННЯ НА ЦИЛІНДРИЧНОМУ 
СЕПАРАТОРІ
Вхідний матеріал сортується за шириною (кругла перфорація) і за товщиною 
(довгаста перфорація). Ті зерна, що тонше, ніж розмір комірок, падають крізь 
сито, а крупніші зерна залишаються в циліндрі сепаратора і подаються на 
розвантажувальний пристрій наприкінці машини.
Завдяки постійній циркуляції продукту і відцентрової сили, що виникає, 
зерна багаторазово торкаються перфорованої поверхні циліндра, що сприяє 
високоточному сортуванню.

ЦИЛІНДРИЧНИЙ СЕГМЕНТНИЙ ТРІЄР
Сортування проводиться в циліндрі трієра, призначеному для поділу зерен за 
довжиною і відокремлення небажаних довгих і коротких домішок. Залежно від 
вимог калібрування, може виконуватися сортування по довжині і округлості.

МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ПОВЕРХНІ
Щіткові машини Delta використовуються для обробки насіння трав і 
конюшини, а також поділу здвоєних зерен. Також вони застосовуються для 
видалення волосків остей вівса. Щіткові машини є повністю закритими, 
пилонепроникними, і мають аспіраційне підключення до центральної системи 
пиловловлювання або до окремих вентиляторів і ціклофанів.

КАЛІБРУВАННЯ НА СИТОВОЇ МАШИНІ ОЧИЩЕННЯ
На ситових калібрувальниках Кімбрія проводиться сортування за шириною і 
товщиною завдяки оптимальному поєднанню перфорації і нахилу сит, а також 
довжини і частоти коливань. Продукт розділяється на кілька фракцій. За якістю 
калібрування, унікальні різноманітні схеми потоку в калібрувальниках Кімбрія 
серії «Дельта» перевершують аналоги на ринку.
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ТОНКЕ ОЧИЩЕННЯ, КАЛІБРУВАННЯ І СОРТУВАННЯ

ГРАВІТАЦІЙНИЙ СЕПАРАТОР
Продукт, який підлягає обробці, розділяється гравітаційним сепаратором на кілька фракцій 
з різною питомою вагою за принципом псевдозрідження. Псевдорідкі шари утворюються 
за рахунок стисненого повітря, що подається рівномірно, в результаті чого легкий матеріал 
відшаровується і йде до верхньої частини декі, дозволяючи більш важкому продукту 
просуватися в інший бік. Дека має регульований кут нахилу від однієї сторони до іншої і від 
сторони подання матеріалу до сторони вивантаження.

КАМЕНЕВІДБІРНИК
Каменевідбірники служать для розподілу сухого насіння за питомою вагою на дві фракції. 
Метою обробки є видалення важких домішок, таких як камені, металеві частинки і інші сторонні 
тіла з насіннєвого матеріалу.

ОЧИЩЕННЯ, КАЛІБРУВАННЯ І СОРТУВАННЯ ЗА

» ШИРИНОЮ І ТОВЩИНОЮ
» ДОВЖИНОЮ
» ПИТОМОЮ ВАГОЮ
» ВАГОЮ

» ПЛИННІСТЮ
» ТИПОМ ПОВЕРХНІ
» КОЛЬОРОМ



 

ОПТИЧНЕ СОРТУВАННЯ
Завдяки застосуванню новітніх технологій оптичні фотосепаратори компанії 
Кімбрія серії SEA сортують насіння за кольором або наявністю візуальних 
дефектів. Система прийому фотосепаратора подає насіння на похилі 
жолоби, в яких здійснюється сортування. Продукт проходить через секцію 
аналізу, де кожне зернятко перевіряється кількома оптичними камерами, які 
розташовані по обидва боки жолоба. Сигнали про характеристики кольору 
подаються на блок керування, який обробляє ці сигнали.
 

СОРТУВАННЯ ЗА КОЛЬОРОМ
Оптичні фотосепаратори Кімбрія серії SEA є високопродуктивні триколірні 
оптико-електронні сепаратори з жолобами для подавання продукту. 
Обладнана кольоровими камерами RGB (червоний-зелений-синій) і 
світлодіодною системою освітлення, оптична система здатна розпізнавати 
навіть невеликі відмінності в кольорі і за формою. Фотосепаратори Кімбрія 
пропонують технологію сортування за кольором, яка практично подібна 
людському оку.

Виявлені дефектні частинки видаляються в розвантажувальний бункер 
за допомогою струменя стиснутого повітря, що надходить з ежектора. 
Фотосепаратори керуються мікропроцесорами з програмним забезпеченням, 
яке дозволяє застосовувати до 600 різноманітних програм сортування, які 
зберігаються в пам’яті. Завдяки цьому є можливість виконувати безліч різних 
виробничих завдань, оскільки одна машина здатна перемикатися між різними 
типами сортування одного продукту або декількох різних продуктів протягом 
декількох хвилин.
 

ІНТЕГРОВАНЕ СОРТУВАННЯ ЗА ФОРМОЮ
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ХІМІЧНЕ ПРОТРУЮВАННЯ

Перед висівом насіння необхідно обробити захисними засобами від 
грибка і шкідників.
Машини протруювання компанії Кімбрія спроектовані для роботи з 
усіма типами рідких препаратів або порошків. Багаторазовий контакт 
поверхні насіння з розпорошеним препаратом протруювання в змішувачі 
забезпечує точне і рівномірне покриття насіння. Закрита вакуумна 
система запобігає забрудненню і витоку аерозолю. Після протруювання 
дуже часто застосовується обробка на сушильній установці JCD 
конвеєрного типу для запобігання злежування вологого насіння

.

ОБРОБКА ПОВЕРХНІ

» ХІМІЧНЕ ПРОТРУЮВАННЯ
» СУШІННЯ ПОВЕРХНІ 

ПОТОКОВА МАШИНА ПРОТРУЮВАННЯ
Потокові машини протруювання призначені для безперервного нанесення 
на насіння захисних реагентів, таких як інсектициди, пестициди і фунгіциди. 
Зокрема, при обробці зернових, коли потрібна висока погодинна 
продуктивність обробки, такі машини є ідеальним вибором.

ПОРЦІЙНА МАШИНА ПРОТРУЮВАННЯ
Машина протруювання насіння Centricoater призначена для найбільш точного 
і рівномірного покриття насіння препаратами протруювання. Машина являє 
собою систему з безперервним порційним завантаженням з електронними 
вагами та високоточною системою дозування хімічних реагентів, керованими 
за допомогою програмованих логічних контролерів. Машини протруювання 
насіння Centricoater ідеально підходять для плівкового покриття, а також для 
інкрустації, приросту ваги і дражування.

СУШИЛЬНА УСТАНОВКА КОНВЕЄРНОГО ТИПУ
Сушильна установки конвеєрного типу використовується після протруювання 
для запобігання злежування вологого насіння після фасування в мішки. Вологий 
продукт подається вперед за допомогою ексцентрикового приводу через секції 
сушіння, в яких тепле повітря проходить знизу через шар продукту. Вологе 
повітря виходить через верх і направляється в пиловловлюючий пристрій. Як 
опцію, можна встановити секцію з просіюванням в кінці машини для відділення 

більш дрібних і більш великих частинок, що сприяє поліпшенню захисту 
навколишнього середовища під час посіву. 
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ПАКУВАННЯ

АСПІРАЦІЯ

.

ОБРОБКА ПОВЕРХНІ

» ХІМІЧНЕ ПРОТРУЮВАННЯ
» СУШІННЯ ПОВЕРХНІ 

СИСТЕМА ПАКУВАННЯ
Протруєне насіння пакується в різні мішки, 
в залежності від регіону, традиції, розміру, 
типу мішка і т.д. Системи пакування 
індивідуальні і різняться складом і 
розташуванням компонентів. Від простих 
ваг нетто для мішків з відкритим верхом, 
з ручною зашивкою мішків і укладанням 
на піддони до більш складних систем 
пакування, що включають автоматичне 
розміщення і заповнення мішків, 
автоматичну зашивку і укладання на піддони, 
а також автоматичне обгортання мішків.

СИСТЕМА ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ
Пил утворюється на усіх насіннєвих заводах, особливо в зонах транспортування, коли 
насіння подається від однієї машині до іншої. Пил створює несприятливу і небезпечну 
робочу атмосферу, включаючи ризик виникнення вибуху. Тому правильно розрахована і 
інтегрована аспіраційна система є обов’язковою для функціонування будь-якого сучасного 
насіннєвого заводу.

Аспіраційні системи обладнані пиловловлюючими фільтрами або ціклофанамі, які 
відокремлюють пил перед викидом повітря в атмосферу. Аспіраційний трубопровід повинен 
бути точно розрахований відповідно до об’єму, швидкості і тиску повітря. Вентилятори 
створюють розрядження, яке витягує повітря з усіх точок. Шлюзові затвори вивантажують 
пил в мішки або на конвеєрну систему для його подальшого вивантаження в ємність для 
збору. Червоний пил від протруювання вимагає окремих фільтрів. Ці фільтри обладнані 
спеціальними ємностями для збору, так як токсичні відходи від протруювання повинні бути 
утилізовані безпечним чином.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
- ВАЖЛИВА СПОЛУЧНА ЛАНКА
У насіннєвих комплексах транспортне обладнання з’єднує 
різноманітні процеси в єдину виробничу лінію. Саме по собі, 
транспортування не покращує якість насіння. Проте, вірно 
спроектоване рішення і дбайливе транспортування мають 
велике значення для збереження якості готового продукту. 
Дане обладнання допомагає зберегти цінність зерна і в 
підсумку сприяє отриманню прибутку.

Компанія Кімбрія виробляє шнекові, стрічкові, кутові і 
ланцюгові конвеєри, розвантажувальні рукави, норії і z-норії, 
зернопроводи квадратного перерізу.
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КЕРУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Сучасний завод не може функціонувати оптимально без ефективної 
і надійної системи керування. В системі керування компанії Кімбрія 
поєднуються багаторічний досвід і застосування новітніх технологій. Це є 

гарантією того, що усе встановлене обладнання працює з оптимальною 
ефективністю, що забезпечує економічне використання ресурсів системи 
протягом усього періоду експлуатації заводу.

СИСТЕМА SCADA
Система Scada розроблена спеціально для керування, моніторингу 
та сповіщення. Система може контролюватися оператором з однієй 
або декількох локацій. Для спрощення щоденної роботи усі маршрути 
зберігаються в пам’яті і мають легкий доступ.

Переважним є програмне забезпечення WinCC від Siemens. Це 
потужний, зручний, високопродуктивний інтерфейс «людина-машина» 
(HMI) з операційною системою Microsoft Windows.

ВІДСТЕЖЕННЯ ДАНИХ
Якість насіння являє собою високу цінність, тому велике значення 
має відстеження даних процесу виробництва. Добре протестована і 
надійна система бази даних зазвичай вбудована в Microsoft SQL. Вхід в 
систему, як правило, здійснюється за допомогою штрихового кодування, 
однак, доступні й інші системи, як, наприклад, система радіочастотної 
ідентифікації RFID.

СЕРВІСНА ПРОГРАМА 
Для скорочення ризику поломок і простою заводу можливі установлення 
і моніторинг операційної статистики на кожній машині, що дозволяє 
своєчасно здійснювати плановий ремонт і профілактичне обслуговування 
обладнання.



БЕЗПЕЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ

СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЮ
Безпечне зберігання насіння є важливим етапом повноцінної обробки. 
Ємності зі стінками з гладкою поверхнею компанії Кімбрія забезпечують 
повне збереження цінності насіння без ризику змішування. Системи аерації і 
охолодження разом з системою температурного контролю компанії

Кімбрія виключають ризик втрат і пошкодження зерна під час 
зберігання. Інтелектуальні системи заповнення з каскадними 
гасителями швидкості забезпечують дбайливе завантаження, 
допомагаючи зберегти проростальність насіння.
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