
|  UA  |

ЗБЕРІГАННЯ
ЗЕРНА

C
im

b
ria

 In
-h

ou
se

 0
9.

19

ПРОЕКТИ ПІД КЛЮЧ

ТРАНСПОРТУВАННЯ | СУШКА | ОБРОБКА НАСІННЯ | ЕЛЕКТРОННЕ СОРТУВАННЯ | ЗБЕРІГАННЯ | РІШЕННЯ ПІД КЛЮЧ | СЕРВІС



ОПТИМАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА ДЛЯ 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ
Компанія Кімбрія є одним з провідних виробників обладнання та 
елеваторів для зберігання зерна. Ґрунтуючись на багаторічному досвіді 
і застосуванні новітніх технологій, ми повністю проектуємо і постачаємо 
обладнання для елеваторів будь-якого розміру. 

Комплексне керування проектами гарантує безпеку і високу якість 
обладнання. З моменту розміщення замовлення і до закінчення 
гарантійного періоду повна відповідальність покладається на досвідчену 
і спеціалізовану групу проекту, завданням якої є вирішення Ваших 
конкретних завдань.

Основним принципом діяльності компанії Кімбрія є надання комплексного 
обслуговування своїм замовникам. Це включає в себе проектування та 
реалізацію елеваторів будь-яких об’ємів і служить гарантією безперервної 
роботи заводу. Висока кваліфікація фахівців технічної підтримки нашої 
компанії дозволяє швидко виявити помилку, яка може виникнути в 
системі, і оперативно вирішити проблему. Технічна підтримка постійно 
доступна нашим замовникам.
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ПРИЙОМ І ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ

ПОПЕРЕДНЄ ЗБЕРІГАННЯ
Тимчасове зберігання в бункерних ємностях дає можливість оператору розділяти 
зерно по сортам або по вологості перед його відправкою на подальше сушіння або 
обробку. Стандартно силосні ємності обладнані автоматичною системою аерації 
і системою температурного контролю Unitest. З їх допомогою оператор має повне 
уявлення про стан зерна перед відправкою на подальше сушіння або обробку.

ПРИЙОМ
Лінії приймання проектуються і виробляються відповідно до вимог 
елеватора і з урахуванням характеристик продукту. З екологічних 
міркувань, будівля приймання може бути обладнана системою фільтрів 
для ефективного відділення пилу, який утворюється при розвантаженні 
вантажівок. 

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 

ПРИЙОМ
Міцний решітчастий настил на прийомі розрахований на транспорт з осьовим тиском 16 тон. 
З армованого сталевого приймального бункера матеріал подається відразу на ланцюговий 
конвеєр з бічними приймальними секціями.

Завдяки видаленню відходів з зерна, яке приймається безпосередньо 
з полів, сухого або вологого, значно знижується ризик виникнення 
ділянок нагріву під час попереднього зберігання. До того ж, завдяки 
попередньому очищенню процес сушіння буде набагато ефективніше, що 
сприяє зниженню енерговитрат.

можливе відокремлення частин меншого розміру, ніж основний продукт. 
При попередньому очищенні основна увага приділяється оптимальному 
очищенню продукту, придатного для подальшої обробки і зберігання.

БАРАБАННИЙ СКАЛЬПЕРАТОР
Скальперація зерна після приймання служить для високоякісного видалення великих 
домішок навіть з дуже вологого продукту. Барабанний скальператор компанії Кімбрія є 
високопродуктивною машиною, призначеної для видалення великих домішок, таких як 
чужорідний матеріал і пісок. Більш того, барабанний скальператор обладнаний ефективною 
аспіраційною системою для видалення легкого пилу.

МАШИНА ПОПЕРЕДНЬОГО ОЧИЩЕННЯ «ДЕЛЬТА»
При обробці вологого або сухого 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. 
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СУШІННЯ

Знижене енергоспоживання 
сушарки; сушарки безперервної дії 
ECO-Master® оптимізують сучасну 
технологію сушки і підвищують 
широко відомі високі стандарти 
сушарок КІМБРІЯ змішаного типу.

ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СУШІННЯ
Сушарка компанії Кімбрія є гарантією універсальності елеватора, завдяки 
здатності обробки усіх типів сипучих культур, з незначним регулюванням 
налаштувань при зміні типу продукту. Ми пропонуємо консультацію і 
проектування сушильних установок, базуючись на багаторічному досвіді 
роботи. Глибоке знання особливостей сушіння в поєднанні з турботою про 
навколишнє середовище та продукті, що обробляються, а також уважним 
ставленням до якості обслуговування замовників сприяють повністю  

керованому рівномірному і економічному процесу сушіння. Гарантія якості 
і продуктивності, таким чином, забезпечує швидку окупність інвестицій при 
мінімальному впливі на навколишнє середовище і споживання світових 
енергоресурсів. 
Вибираючи КІМБРІЯ в якості партнера для вирішення завдань сушки зерна, 
Ви отримуєте професійну підтримку на усіх етапах співробітництва від 
проектування до здачі в експлуатацію.

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ
Сушарки ECO-Master® оснащені високотехнологічною 
системою керування, що надає повну інформацію про стан 
сушарки, включаючи швидкий перегляд ключових даних, 
таких як: температура повітря сушки,
температура зерна, стан вентиляторів і основні 
експлуатаційні параметри сушарки. Всього кілька кліків 
мишкою, і оператор може знайти усі необхідні дані по 
сушарці ECO-Master®. 
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СУШІННЯ

ПІДІГРІВ ПОВІТРЯ
Сушарки Кімбрія мають модульну конструкцію з 
секцій, в яких відстань між прийомом і каналами 
відпрацьованого повітря - тобто шар продукту 
всередині сушарки - точно співвідноситься з 
об’ємом повітря, який використовується в кожній 
секції. Сушарки Кімбрія можуть мати різні джерела 
нагріву в залежності від завдання сушіння і 
доступних енергетичних ресурсів на майданчику. 
Найбільш поширеним є прямий нагрів природним 
газом, зрідженим газом або дизельним паливом. 
Газ і дизель можуть також використовуватися 
для непрямого нагрівання. Також сушарка 
може бути оснащена паровими, або водяними 
теплообмінниками. Більш того, можлива 
комбінація теплообмінників і системи прямого 
або непрямого нагріву, якщо є періодична подача 
гарячої води або пару від інших джерел нагріву.

СУШКА ЗЕРНА ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ 
Головне завдання сушіння зерна - забезпечити безпечне тривале 
зберігання. Сушарки безперервної дії КІМБРІЯ спроектовані, ґрунтуючись 
на більш ніж 60-річному досвіді, для досягнення оптимального, 
рівномірного і ефективного сушіння. Сушіння зерна є простим, але 
важливим процесом, заснованим на здатності повітря виводити пари 
води. Гаряче повітря з досить низькою відносною вологістю видаляє воду 
з продукту до повного насичення повітря вологою.

Однак, існує один фактор, що ускладнює процес, - час дифузії, тобто час, 
за який вода досягає поверхні зерна, звідки і відбувається випаровування 
води. Тому температура повітря, швидкість його руху через продукт і час 
перебування матеріалу в сушарці є принципово важливими факторами 
для ефективної та економічної роботи сушарки.

ПРОГРАМА МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ
Ґрунтуючись на багаторічному досвіді встановлення тисяч сушарок по всьому світу і власних науково-технічних дослідженнях за останні 
десятиріччя, Кімбрія розробила унікальну програму моделювання, яка поєднала в собі теоретичні та практичні знання і стала зручним 
інструментом, який наші інженери і фахівці з продажу застосовують, щоб підібрати оптимальне рішення у відповідності до вимог 
замовника. Завдяки цьому забезпечується високоякісне сушіння зерна при мінімальних енерговитратах.



|   6   |

ЗБЕРІГАННЯ СИСТЕМИ ТЕРМОМЕТРІЇ І КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ

БЕЗПЕЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ
Оптимальне зберігання зерна має принципове значення, коли мова йде 
про кількість і якість кінцевого продукту. Безпечне зберігання дозволяє 
не тільки уникнути втрат продукту, але і запобігти пошкодженню і 
інфікуванню зерна.
Глибокі знання проектування і значний практичний досвід дозволяють 
компанії Кімбрія пропонувати відповідні рішення для 

зберігання зерна, використовуючи ємності з пласким дном, квадратні або 
сталеві. В цілому, загальний об`єм обладнання Кімбрія для зберігання по 
всьому світу складає мільярди тон зерна.
Системи аерації і охолодження, разом з системою температурного 
контролю Кімбрія, виключають ризик втрат і пошкодження зерна під час 
зберігання.

ЗБЕРІГАННЯ В КРУГЛИХ СТАЛЕВИХ ЄМНОСТЯХ 
Завдяки ємностям, які були поставлені компанією Кімбрія,  зерновий матеріал зберігає свою 
якість і цінність, що забезпечує міцну економічну базу для виробництва. Інтелектуальні системи 
прийому з каскадними гасителями швидкості допомагають зберегти об’єм зерна під час 
завантаження.

ЗБЕРІГАННЯ В КВАДРАТНИХ ЄМНОСТЯХ
Альтернативою круглим ємностям є квадратні ємності, виготовлені компанією Кімбрія, які часто 
використовуються для зберігання безлічі невеликих партій зерна або зерна різноманітних 
сортів.
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СИСТЕМИ ТЕРМОМЕТРІЇ І КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ

СИСТЕМИ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЮ І 
КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ
Система температурного контролю, Cimbria Unitest, є важливим 
інструментом для забезпечення безпеки продукту під час зберігання в 
силосної ємності. Система контролю умов зберігання заснована на досвіді 
багаточисельних об’єктів по всьому світові. Система Unitest запобігає 
небажаному вентилюванню, сприяючи зниженню енерговитрат. 

Система керування запасами може бути інтегрована в кожну силосну 
ємність для індикації рівня продукту. Кожна система розробляється під 
конкретні вимоги замовника і з урахуванням особливостей заводу.
Оновлення програми дає більш широкий доступ до статистики, 
паперовим копіям / виписками з бази даних, можливість відправки звітів 
по електронній пошті, а також дозволяє поліпшити сумісність з існуючими 
програмами, наприклад, SCADA.

СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЮ
Постійний контроль температури здійснюється температурними датчиками, які розташовані 
всередині температурних кабелів, які встановлюються в силосних ємностях.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ
Система контролю запасів (IMS) - це унікальна технологія, яка сканує насип продукту, видає 
зображення в 3D форматі і на основі даного 3D зображення виробляє дуже точне вимірювання 
об’єму продукту, що знаходиться на зберіганні. Точність замірів системи складає 99%. Система 
керування запасами сертифікована незалежними експертами і може використовуватися в 
силосних ємностях і складах підлогового зберігання.
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ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
- ВАЖЛИВА СПОЛУЧНА ЛАНКА
В елеваторних комплексах транспортне обладнання з’єднує різні технологічні 
операції в єдину виробничу лінію. Правильно спроектовані і чіткі транспортні 
рішення мають велике значення для збереження якості готового продукту.

Транспортне обладнання допомагає зберегти цінність зерна і в підсумку 
забезпечує отримання високого прибутку.

НОРІЯ
Норії КІМБРІЯ призначені для дбайливого транспортування 
продукту. Широкий модельний ряд, гнучкість у виборі 
швидкості стрічки і типу ковшів відповідно до конкретного 
завдання забезпечують тривалий термін служби з 
мінімальним обслуговуванням і зносом.

ЛАНЦЮГОВИЙ КОНВЕЄР
Ланцюгові конвеєри мають модульну конструкцію, 
яка забезпечує швидкий монтаж і максимальну 
безпеку експлуатації завдяки точно розрахованій 
швидкості ланцюга, використанню деталей від 
визнаних субпостачальників, наприклад, редукторів 
і підшипників, міцній конструкції і зносостійким 
матеріалам в критичних ділянках конвеєра.

СТРІЧКОВИЙ КОНВЕЄР
Стрічковий конвеєр є ідеальним рішенням у випадках, коли 
найважливішими є такі критерії як дбайливе транспортування, низьке 
енергоспоживання, транспортування на великі дистанції або висока 
продуктивність. Широкий вибір стрічки з різною шириною в поєднанні з 
різним діаметром несучих роликів, приводного і натяжного барабанів, а 
також виконання рами конвеєра з попередньо оцинкованих пластин, або 
зварне, і гарячеоцинковане виконання промислового типу гарантують 
можливість підбору відповідного рішення для конкретних вимог замовника.

ТРАНСПОРТУВАННЯ
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ОСНОВА НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ВАША 
ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ
Транспортні рішення компанії Кімбрія розробляються на основі глибоких 
знань практичних аспектів кожного проекту. Ми приділяємо 

увагу ретельному і точному розрахунку продуктивності, з урахуванням 
параметрів продукту, що транспортується, відстані, особливостей 
використання і кліматичних умов.

ШНЕКОВИЙ КОНВЕЄР
Шнекові конвеєри компанії Кімбрія Contec призначені 
для ефективного і надійного транспортування зерна. 
Шнекові конвеєри можуть використовуватися для 
горизонтального або похилого транспортування.

ВИВАНТАЖЕННЯ
Розвантаження зерна може здійснюватися за допомогою 
розвантажувальних рукавів Moduflex. Дана система 
розвантаження використовується для автоцистерн, бортових 
вантажівок, відкритих і закритих залізничних вагонів і 
контейнерів. Більш міцна конструкція розвантажувальних 
рукавів використовується для завантаження суден, з 
урахуванням вимог замовника в промисловому виконанні, 
для тривалого терміну служби і з високою продуктивністю.

ТРУБОПРОВОДИ І КЛАПАНИ
Зернопроводи, засувки і клапани системи труб квадратного перерізу 
призначені для подачі зерна самопливом. Труби квадратного перерізу 
забезпечують мінімальне тертя. Квадратному зернопроводу потрібно 
менший кут встановлення в порівнянні з круглим зернопроводом, і, 
отже, більш низька висота встановлення.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНІЙ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ
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 все 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, контролю та 
оповіщення. Система може контролюватися оператором на одній 
або декількох локаціях. Для щоденної роботи усі маршрути і операції 
зберігаються і знаходяться у вільному доступі.

Кращою є система WinCC компанії Siemens. Потужний, зручний, 
високопродуктивний комп’ютер на основі інтерфейсу «людина-машина» 
(HMI) спільно з Microsoft Windows.

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

СЕРВІСНА ПРОГРАМА 
Щоб зменшити ризик поломок і простою заводу можливі установка 
і контроль операційної статистики на кожній машині, що дозволяє 
своєчасно здійснювати плановий ремонт і профілактичне обслуговування 
обладнання.
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АСПІРАЦІЯ

СИСТЕМА ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ
Пил утворюється на усіх елеваторах, особливо в зонах транспортування, 
коли зерно транспортується від одній машині до іншої. Зерновий пил 
створює несприятливу і небезпечну робочу атмосферу, включаючи ризик 
виникнення вибуху. Тому вірно розрахована і інтегрована аспіраційна 
система грає важливу роль для функціонування будь-якого сучасного 
елеватора.

Пиловловлюючі фільтри оснащені фільтрувальними мішками, які 
відокремлюють пил перед викидом повітря в атмосферу.

Аспіраційний трубопровід повинен бути точно розрахований відповідно 
до обсягу, швидкості і тиску повітря. Вентилятори створюють знижений 
тиск для вилучення повітря з усіх точок відбору. Повітряні заслінки 
вивантажують пил в фільтрувальні мішки або конвеєрну систему для 
подальшого вивантаження в ємність для пилу.
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