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ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Транспортування, сушка та обробка кукурудзи 
в качанах вимагає глибоких знань, щоб усунути 
пошкодження насіння і зберегти їх максимальну 
схожість.

Компанія Кімбрія є одним з провідних виробників 
обладнання та ліній для обробки насіння. Ґрунтуючись 
на багаторічному досвіді і застосуванні новітніх 
технологій, ми повністю проектуємо і постачаємо 
обладнання для заводів по обробці кукурудзи в 
качанах.

Комплексне керування і контроль забезпечують 
надійність і якість нашого обладнання і реалізації 
проекту. З моменту підтвердження замовлення 
і до закінчення гарантійного періоду повна 
відповідальність за проект покладається на керівника 
проекту.

СУШІННЯ І 
ОБРОБКА 
КАЧАНІВ 
КУКУРУДЗИ

                             ПРИЙМАННЯ  

     ЗНЯТТЯ ЛИСТОВОЇ ОБГОРТКИ

                         СУШІННЯ

               ОБРУШЕННЯ

        ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ

                         ЗБЕРІГАННЯ

                 ОБРОБКА

ХІМІЧНЕ ПРОТРУЮВАННЯ

                           ПАКУВАННЯ

К
Е

Р
У

В
А

Н
Н

Я
 І 

А
В

Т
О

М
АТ

И
З

А
Ц

ІЯ

Т
РА

Н
С

П
О

Р
Т

У
В

А
Н

Н
Я

 І 
А

С
П

ІР
А

Ц
ІЯ



CIMBRIA  |  КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ | СУШІННЯ ТА ОБРОБКА КАЧАНІВ КУКУРУДЗИ  |   3   | 

ПРИЙОМ, ОЧИЩЕННЯ ВІД ЛИСТОВОЇ ОБГОРТКИ І СОРТУВАННЯ

Качани кукурудзи надходять безпосередньо з полів в зону відбору проб, 
тестування і контролю якості.
 

Перед в’їздом в зону приймання перед вивантаженням автотранспорт 
проходить контрольне зважування на вагах.

ЗОНА ПРИЙМАННЯ
Качани кукурудзи надходять безпосередньо в завальну яму. Завальна 
яма обладнана рухомою підлогою для дбайливої і рівномірної подачі 
качанів кукурудзи на стрічкові конвеєри, які подають їх у зону зняття 
листової обгортки і сортування.

ЗНЯТТЯ ЛИСТОВОЇ ОБГОРТКИ І СОРТУВАННЯ
Розподільчий конвеєр заповнює приймальні бункери над хаскерами. 
Потім стрічковий конвеєр з віброживильником подає качани кукурудзи на 
очистку від листової обгортки.

Валики, що злагоджено обертаються, відокремлюють листову обгортку 
від качанів кукурудзи. Відходи збираються і спрямовуються на 
вивантаження, або подальше роздрібнення.

Зерна, які просипалися, збираються на стрічковий конвеєр і надходять на 
подальшу обробку, або вивантажуються конвеєром для відходів.

РУЧНЕ СОРТУВАННЯ
Після зняття листової обгортки очищені качани кукурудзи візуально 
оглядаються і перевіряються на сортувальному столі. Неочищені від 
листової обгортки качани подаються для повторної обробки на хаскер. 
Відбираються неякісні і качани з низькою схожістю і видаляються 
стрічковим конвеєром для відходів.

ОПТИЧНЕ СОРТУВАННЯ
Як альтернатива, контроль качанів вручну може бути замінений оптичним 
сортуванням. Завдяки цьому робоча сила скорочується прибл. на 75%
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Сушіння качанів кукурудзи являє собою складний виробничий процес, 
який в минулому багато в чому залежав від досвіду оператора. З огляду 
на важливість високої якості насіння, процес повинен бути оптимізований 
для забезпечення якості сушіння і мінімізації енергоспоживання, а 
також забезпечення максимальної продуктивності заводу, керованого 
за допомогою новітніх систем автоматизації моніторингу, контролю та 
зберігання всіх даних виробничого процесу.

Зазвичай, під час збору врожаю вологість качанів кукурудзи становить 
30% - 40%. Для забезпечення безпечного зберігання качани кукурудзи 
необхідно сушити до 12-13%. У зв’язку з необхідністю суттєвого зниження 
вологості важливе дуже дбайливе сушіння качанів щоб уникнути 
утворення тріщин в зернах, що призводять до зниження схожості насіння. 
Оптимальні значення висоти шару, потоку повітря зверху і знизу, а також 
температури грають важливу роль для процесу сушіння.

Різні параметри впливають на процес сушіння:
• Температура навколишнього середовища
• Відносна вологість
• Потік і розподіл повітря
• Різновид насіння і їх гібриди 
• Глибина ємності зберігання
• Початковий і необхідний кінцевий рівень вологості

Для проектування і роботи сушарки необхідно розуміти і контролювати 
властивості і характеристики всіх цих параметрів.

Сушарки Кімбрія являють собою модульну систему і проектуються з 
одним або подвійним проходженням матеріалу.

Стінки сушарки виробляються із сталевого профілю трапецієподібної 
форми. Похиле днище виконано з перфорованої листової сталі, що 
дозволяє повітрю сушки вільно проходити через нього.

Сушарка оснащується люками для заповнення, дверима доступу до 
повітряних каналів, повітряними заслінками, люками для вивантаження, 
сходами і перехідними містками. Люки для заповнення, повітряні заслінки 
і люки для вивантаження можуть постачатися з пневматичним або 
електричним керуванням.

Розрахунок і постачання сталевих конструкцій, конструкції даху, і т.п. 
виконуються окремо для кожної сушарки з урахуванням індивідуальних 
вимог замовника.

ВИВАНТАЖЕННЯ
Вивантаження просушених качанів кукурудзи здійснюється убік, або до центру сушарки.

ЗАПОВНЕННЯ
Заповнення комірок сушарки відбувається на верхньому настилі, де розташовані конвеєри, 
обладнані низько швидкісними стрічками для зниження швидкості падіння качанів в комірки 
сушарки.

СУШІННЯ КАЧАНІВ КУКУРУДЗИ
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СУШІННЯ З ОДИНАРНИМ ПРОХОДЖЕННЯМ

ПОВІТРЯНІ КАНАЛИ
Вентиляційні заслінки з дистанційним керуванням спрямовують потік гарячого повітря від низу 
до верху, або зверху вниз, і в атмосферу. Двері доступу розташовані під ємностями для більш 
зручного очищення і огляду.

ОДНОПРОХІДНА СУШАРКА
Однопрохідна реверсивна сушарка з індивідуальним газовим пальником і вентилятором.

Однопрохідна реверсивна сушарка має два ряди сушильних ємностей, 
розташованих один навпроти іншого. Простір між ємностями 
використовується для вивантаження качанів з сушарки.

Кожна ємність обладнана незалежними джерелами нагріву і 
вентилятором, які встановлені біля повітряної камери зовні сушильної 
ємності.

Вентилятори спрямовують гаряче повітря в камеру спочатку вгору через 
сушильну ємність і потім в атмосферу, а потім вниз через сушильну 

ємність і теж в атмосферу.
 
Переваги однопрохідної сушарки:
• Висока гнучкість завдяки наявності для кожної ємності окремого 
 вентилятора, а також системи температурного контролю і 
 можливість індивідуального керування;
• Можливість застосування для різноманітного гібридного насіння з 
 різними температурами сушки.
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СУШІННЯ З ПОДВІЙНИМ ПРОХОДЖЕННЯМ

Двопрохідна сушарка має два ряди сушильних ємностей, розташованих 
один навпроти одного. Початки кукурудзи вивантажуються з сушарки 
через розвантажувальні люки, розташовані в стінках ємності.

Сушильні ємності обладнані спільними джерелами нагріву і 
вентиляторами, встановлених з обох кінців сушарки. Залежно від розміру 
сушарка може бути обладнана двома або чотирма вентиляторами і 
джерелами нагріву.

Вентилятори спрямовують гаряче повітря вниз через ємність з більш 
сухими качанами в нижню камеру, потім вгору через ємність з більш 
вологими качанами, і далі в атмосферу.

Переваги двопрохідної сушарки:
• Низький рівень споживання енергії
• Низькі капіталовкладення

ПОВІТРЯНІ КАНАЛИ
Вентиляційні заслінки з дистанційним керуванням для:
• спрямування потоку гарячого повітря від низу до верху
• спрямування потоку гарячого повітря зверху вниз і в повітряну камеру знизу вгору в атмосферу
• вирівнювання тиску повітря між верхньою і нижньою повітряною камерою
Двері доступу для очищення і огляду розташовані під ємностями.

ДВОПРОХІДНА СУШАРКА 
Двопрохідна сушарка зі спільною системою нагріву і вентиляторами.
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СУШІННЯ В ЯЩИКАХ І ДЖЕРЕЛА НАГРІВУ

ДЖЕРЕЛА НАГРІВУ
Ми постачаємо системи нагрівання природним або зрідженим газом, 
дизельним паливом, парою або гарячою водою.

НАГРІВ ГАЗОМ
Найпоширенішим джерелом нагрівання є газовий пальник. Він 
постачається як комплект, в який входить: попередньо зібраний 
модуль, температурні датчики і панель керування з ПЛК і частотним 
перетворювачем для мотора вентиляторів.

НАГРІВ ДИЗЕЛЬНИМ ПАЛИВОМ
До складу комплекту для нагріву рідким паливом входить: модуль 
паливного пальника, температурні датчики і панель керування з ПЛК і 
частотним перетворювачем для мотора вентиляторів.

НАГРІВ БІОПАЛИВОМ
Відходи від сортування і лущіння, а також качани після лущіння можуть 
використовуватися в якості палива для подачі гарячої води або пару в 
теплообмінники на однопрохідних і двопрохідних сушарках.

СУШІННЯ В ЯЩИКАХ
Сушіння в ящиках зазвичай використовується для невеликих партій 
качанів і насіння кукурудзи, що просипалось. Ящики завантажуються в 
передню частину сушарки за допомогою навантажувача. Сушарка може 
мати один або два ряди ящиків. У задній частині сушарки розташовані 
джерела нагріву і вентилятори. Розподіл повітря в сушарці здійснюється 
через загальний повітряний канал.
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ОБРУШЕННЯ ТА ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ

ОБРУШЕННЯ
Обрушувач кукурудзи Кімбрія призначений для обрушення качанів 
кукурудзи і обладнаний міцним сталевим корпусом з кованим ротором.

Обчищені качани подаються в накопичувальну ємність для подальшого 
вивантаження в автотранспорт або на смітник.

ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ
Машина попереднього очищення серії «Дельта» використовується для 
скальпераціі качанів кукурудзи та інших великих домішок на верхніх ситах 
для скальпераціі. Нижній ряд сит використовується для просіювання 
невеликих домішок, ґрунту, колотого насіння і т.д. Машина попереднього 
очищення може постачатися з аспіраційною системою для видалення 
легких домішок.

ОПЦІЇ
ВАГИ ДЛЯ НАСИПНИХ ПРОДУКТІВ
Ваги для зважування зерен кукурудзи після попереднього очищення і перед 
відправкою на зберігання в силосні ємності.

ВАГИ ДЛЯ БІГ БЕГІВ
Ваги для фасування попередньо очищеної кукурудзи в біг беги для проміжного 
зберігання на складі перед кондиціонуванням.

АВТОМАТИЧНИЙ ПРОБОВІДБІРНИК
Автоматичний пробовідбірник для взяття проб зерен попередньо очищеної 
кукурудзи, які надсилаються в лабораторію для контролю якості.

АСПІРАТОР
Якщо машина попереднього очищення не обладнана аспірацією, необхідно 
встановити окремий аспіратор для видалення легких домішок, таких як легке 
лушпиння та інші легкі частинки, перед фасуванням в біг беги / зберіганням 
навалом.

Обрушення - механічний процес, при якому зерна кукурудзи 
відокремлюються від качана. Для зменшення пошкодження зерен процес 
обрушення має бути дуже дбайливим і обережним.
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ЗБЕРІГАННЯ

Процес обробки кукурудзи передбачає тимчасове зберігання і дозування.

Завод обробки кукурудзи включає силосні ємності для зберігання:
• Обрушених зерен 
• Попередньо очищених зерен
• Протруєних зерен 
• Качанів (відходи)

Компанія Кімбрія пропонує широкий вибір унікальних силосних ємностей, 
що виробляються у відповідності до вимог конкретного проекту.

Силосні ємності постачаються з документацією для розрахунку і 
виготовлення у відповідності з місцевими будівельними нормами і 
правилами (тобто Директивою EN1090 в межах Європейського Союзу).

Конструкція силосних ємностей Кімбрія оптимізована для зберігання 
кукурудзи та інших типів насіння, які вимагають дбайливого ставлення, 
щоб зберегти проростальність.
  
При заповненні комірок зберігання кукурудза завантажується через 

Хопери силосних ємностей спроектовані для повного самевивантаження. Розвантажувальні 
пристрої можуть бути обладнані пневматичними або електричними засувками для контролю 
об’єму вивантаження.

каскадний гаситель швидкості для запобігання пошкодження насіння 
через високу швидкість падіння. 
Температура продукту в кожній окремій комірці постійно відстежується, 
параметри заносяться в систему SCADA. Комірки обладнані аерацією, 
що дає можливість вентилювання кожної окремої комірки.
 

Комірки зберігання в модульній системі силосної ємності мають прямокутну форму. Конструкція 
комірок запобігає злежуванню насіння. Розмір і кількість комірок визначаються відповідно до 

потрібної кількості партій товару і розміром тари.

Кукурудза транспортується в силосні комірки за допомогою стрічкового конвеєра. Стрічкові конвеєри 
обладнані ручним або електричним розвантажувальним візком. Ємності заповнюються через приймальний 
трубопровід, з’єднаний з завантажувальними жолобами для обережного завантаження продукту.
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ОЧИЩЕННЯ

В процесі тонкого очищення з продукту видаляється насіння меншого і 
більшого розміру, що не можуть використовуватися в якості насіннєвого 
матеріалу.
 

Для видалення легких домішок використовується система аспірації.

КАЛІБРУВАННЯ НА 
СИТОВОМУ СЕПАРАТОРІ

При використанні ситового сепаратора Кімбрії 
серії Дельта сортування продукту по ширині, 

довжині і товщині здійснюється за рахунок 
поєднання оптимального розміру перфорації 

і нахилу сит з тривалістю і частотою ударів 
ексцентрика, а також ефективної системи 

подачі повітря знизу через сита. Оброблюване 
насіння кукурудзи поділяється на потрібні 

фракції.

ТОНКЕ ОЧИЩЕННЯ
 Для якості насіння велике значення має 

гарне очищення. Машини очищення Кімбрії 
серії Дельта здатні забезпечити очищення 

найкращим чином завдяки віброживильнику, 
який забезпечує рівномірну подачу і розподіл 
продукту по ситам. Більш того, оптимальний 
розмір перфорації забезпечує максимальне 

використання кожного квадратного метра сит. 
Також важливу роль в процесі очищення грає 

ефективна система подачі повітря знизу через 
сита, яке видаляє усі легкі домішки.

КАЛІБРУВАННЯ НА 
ЦИЛІНДРИЧНОМУ 

СЕПАРАТОРІ
При використанні циліндричного сепаратора 

Кімбрії для калібрування продукт розділяється 
по ширині або товщині. Кожен циліндр являє 

собою самонесучу сталеву конструкцію і може 
бути скомбінований з іншими циліндрами в 

різні конфігурації завдяки модульній системі. 
Таким чином забезпечується широкий 

діапазон можливих варіантів сортування. 
Об’єднавши кілька циліндричних машин 

можна отримати калібрування на таку кількість 
фракцій, скільки потрібно.
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КАЛІБРУВАННЯ

При калібруванні за розміром насіння можна сортувати або по ширині і 
товщині, або по довжині і формі.
 

Калібрування на різні фракції здійснюється за допомогою ситового або 
циліндричного сепаратора.

ОПТИЧНЕ СОРТУВАННЯ
Завдяки використанню новітніх технологій 
оптичні машини сортування Кімбрії серії 
SEA здійснюють остаточне сортування 
зерен кукурудзи за кольором або наявністю 
візуальних дефектів. Система подачі 
оптичних сепараторів направляє зерна 
через похилі жолоби, в яких відбувається 
сортування продукту.

Продукт проходить через секцію аналізу, 
де кожне зернятко перевіряється кількома 
оптичними камерами, розташованими по 
обидва боки жолоба. Сигнали про колірні 
характеристики обробляються програмою 
керування. Виявлені дефектні частинки 
видаляються в розвантажувальний бункер 
за допомогою струменя стиснутого повітря 
з ежектора.

Оптичні сепаратори керуються 
мікропроцесорами з програмним 
забезпеченням, що дозволяє застосовувати 
до 600 різних програм сортування, які 
зберігаються в пам’яті. Завдяки цьому, 
є можливість виконувати безліч різних 
виробничих завдань, оскільки одна 
машина здатна протягом декількох хвилин 
здійснювати сортування одного або декількох 
різних продуктів.

СОРТУВАННЯ ЗА ВАГОЮ
Сортування по вазі здійснюється на 
гравітаційному сепараторі Кімбрії, який 
ефективно видаляє будь-які камені або 
чужорідне насіння, що мають довжину 
і ширину, як у основного продукту, але 
іншу вагу. На гравітаційному сепараторі 
використовується принцип псевдозріджених 
шарів в комбінації з регулюванням нахилу 
декі
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ХІМІЧНЕ ПРОТРУЮВАННЯ

Хімічне протруювання - це процес покриття насіння хімічними або 
біологічними речовинами або реагентами для захисту насіння і 
забезпечення його оптимальної проростальності.

Протруювання насіння хімічними реагентами призначене для зниження 
пошкодження зростаючих рослин комахами і хворобами. Обробка 
фунгіцидом запобігає появі інфекційних хвороб насіння і ґрунту. Обробка 
інсектицидом захищає різні культури від сезонних шкідників

СУШАРКА КОНВЕЄРНОГО ТИПУ
Якщо для протруювання застосовується велика кількість рідких препаратів 
або порошку, то перед подальшою обробкою насіння необхідно просушити.

Сушарка конвеєрного типу JCD злегка вібрує під час роботи і може мати 
підігрів газом, рідким паливом або електрикою. В якості опції сушарка може 
бути обладнана секцією, яка просіює, для відділення відпалого порошку 
та інших легких матеріалів. Аспіраційна система сушарки повинна бути 
підключена до фільтру.

Машина протруювання насіння Centricoater Кімбрії призначена для найбільш 
точного і рівномірного покриття насіння реагентами для протруювання. 
Машина являє собою систему з безперервним порціонним завантаженням 
з використанням високоточних електронних ваг і високоточної системи 
дозування хімічних реагентів, які керуються за допомогою програмованих 
логічних контролерів. Система забезпечує рівномірний розподіл хімічних 
реагентів по всієї поверхні насіння.

ПОРОШКОВИЙ ЖИВИЛЬНИК
Інтегрований порошковий живильник для рівномірної подачі порошку, тальку 
та інших речовин для нарощування ваги.

СИСТЕМА ДОЗУВАННЯ СУСПЕНЗІЙ
Скляний циліндр для прямого дозування, простий ручний витратомір прямого 
дозування або витратомір для об’ємного або гравіметричного дозування 
рідких хімічних препаратів. Кількість хімічних реагентів розраховується 
рецептом протруювання.

СИСТЕМА РЕЦЕПТУР
Повністю автоматичні системи змішування і підготовки рецепта 
створюються індивідуально відповідно до вимог замовника. Зазвичай, 
система включає в себе:

• Стелажі з хімічними IBC-контейнерами, включаючи запобіжні піддони 
і насосну установку

• Змішувальні ємності (MT) 1,2,3 і т.д. з тензометричними датчиками 
для змішування реагентів з IBC-контейнерів, і система насосів для 
подачі суміші в робочу ємність машини протруювання

• Промивний танк для води, яка використовується для очищення 
насосів і запобігання змішування хімічних реагентів

• Бак для зберігання промивної води і додавання відпрацьованої води 
в змішувальну ємність для деяких хімічних речовин 

• Бак для утилізації відпрацьованої води, яка не може бути 
використана повторно
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УПАКОВКА І АСПІРАЦІЯ

СИСТЕМА УПАКОВКИ
Протруєні зерна кукурудзи запаковуються в різні мішки, в залежності від 
регіону, традиції, розміру і типу мішка, і т.д.

Системи упаковки індивідуальні і різняться складом і розташуванням 
компонентів.
 

Від звичайних ваг нетто для мішків з відкритим верхом, з ручним 
зашиттям мішків і укладанням на піддони до більш складних систем 
пакування, що включають автоматичне розміщення і розрівнювання 
мішків, автоматичне зашиття і укладку на піддони, а також автоматичну 
обгортку мішків.

СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ ПИЛУ
Пил утворюється на усіх насіннєвих заводах, особливо в зонах 
транспортування, коли насіння транспортується від одній машині до 
іншої. Пил і легке лушпиння відокремлюються від насіння і створюють 
неприємну і небезпечну робочу атмосферу, включаючи ризик виникнення 
вибуху. Тому правильно розрахована і інтегрована аспіраційна система 
це обов’язкова умова для будь-якого сучасного насіннєвого заводу.
Пиловловлюючі фільтри обладнані фільтрувальними мішками, які 
відокремлюють повітря перед викидом в атмосферу.
Аспіраційний трубопровід повинен бути правильно спроектований і точно 
розрахований у відповідності з об’ємом, швидкістю і тиском повітря. 
Вентилятори створюють знижений тиск для видалення повітря з усіх 
точок відбору. Шлюзові затвори вивантажують пил в мішки або конвеєрну 
систему для подальшого вивантаження в ємність для збору пилу. 
Червоний пил від протруювання вимагає додаткових пилових фільтрів. 
Ці фільтри обладнані спеціальними ємностями збору, так як токсичні 
відходи від протруювання повинні бути утилізовані безпечним чином.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ

СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЮ

Сучасний завод не може функціонувати оптимально без ефективної і 
надійної системи керування. При створенні своїх систем керування Кімбрія 
використовує свій багаторічний досвід і застосування новітніх технологій.
 

Це є гарантією того, що усі встановлені машини працюють з найбільш 
оптимальною ефективністю, що забезпечує економічне використання 
ресурсів системи протягом усього періоду експлуатації заводу

СИСТЕМА SCADA 
Система Scada розроблена спеціально для роботи, моніторингу та 
сповіщення, і може керуватися оператором з однієї або декількох 
локацій. Для забезпечення щоденної роботи усі маршрути зберігаються в 
пам’яті і знаходяться в легкому доступі.

Кращою є система WinCC від Siemens. Потужний, зручний 
інтерфейс «людина-машина» (HMI) спільно з Microsoft Windows на 
високопродуктивному комп’ютері.

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 коду, проте, можливі 
і інші варіанти, такі, як система радіочастотної ідентифікації RFID.

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



СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЮ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UNITEST®

Система Unitest КІМБРІЯ є важливим інструментом для 
забезпечення належного зберігання продукту в силосних ємностях. 
Ґрунтуючись на досвіді численних установок по всьому світові, 
система відстежує умови зберігання продукту всередині силосної 
ємності.

Система Unitest доступна в різних програмах:

«ОДИН КОМП’ЮТЕР»:
Комплексна функціональна система UNITEST 5G для роботи 
на одному комп’ютері без підключення до локальної мережі або 
Інтернету.

«ДЕКІЛЬКА КОМП’ЮТЕРІВ»:
Збирання, зберігання і презентація даних може поширюватися на 
кілька комп’ютерів, підключених по локальній мережі.

«БАГАТО ОБ’ЄКТІВ»
У цій конфігурації кілька об’єктів підключені до центрального 
«Головного Об’єкту»
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