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Обладнання майбутнього

Проведення міжнародних фо-
румів відіграє важливу роль у 
розвитку тих чи інших галузей 

промисловості. Зібрання професіона-
лів – світових лідерів з розробки та удо-
сконалення технологій і обладнання 
для виробництва комбікормів, дозволяє 
визначати тенденції розвитку науки та 
практики, підвищувати якість готової 
продукції та розширювати її асортимент. 
Саме тому велике зібрання розробників 
і виробників технологій та обладнан-
ня, а також виробників комбікормової 
продукції в Кьольні (Німеччина) 3 трав-
ня 2011 року стало визначною подією 
у житті професіоналів своєї справи. На 
базі найбільшого в Європі конгрес-
центру koelnmesse проводилося одра-
зу декілька заходів, участь в яких має 
стратегічне значення для подальшого 
розвитку науки і практики ефективної 
переробки зерна в харчові продук-
ти і комбікорми: GRAPAS International 
2011 – всесвітня виставка технологій 
та обладнання для високоефективного 
зберігання та переробки зерна в бо-
рошно, круп’яні продукти,макаронні 
вироби, сухі зернові сніданки; Victam 
International 2011 – всесвітня виставка 
технологій та обладнання для виробни-
цтва високопродуктивних комбікормів, 
преміксів, кормових добавок, а також 

для виробництва альтернативних ви-
дів палива (біопеллет) з побічних про-
дуктів рослинництва та інших галузей 
господарства; FIAAPI Internstionsl 2011 –  
всесвітня виставка кормових інгреді-
єнтів і добавок для високоефективного 
використання зерна у складі комбікор-
мів, а також серія науково-практичних 
конференцій: Aquafeed Horizons 2011 
(Перспективи виробництва рибних ком-
бікормів), Feed safety and sustainbility 
assurance in a globalizating industry (кор-
мова безпека та гарантія виробництва 
в умовах глобалізації промисловості, а 
також Pellets for Bioenergy (гранули для 
біоенергії). Крім того, під час цих заходів 
було проведено 3 науково-практичних 
семінари з різних аспектів застосування 
технологій та використання обладнання 
для зберігання та переробки зерна.

Роботу міжнародного форуму від-
крили президент FEFAC (європейської 
федерації комбікормової промисло-
вості) Патрік Ванден Авенне і пре-
зидент міжнародної виставки Victam 
International Хенк ван де Бунт та інші 
видатні діячі комбікормової промисло-
вості світу. Аналізуючи основні резуль-
тати можна виділити наступні тенденції 
у галузі удосконалення та розробки но-
вих технологій і обладнання для збері-
гання зерна і виробництва комбікормів: 
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 • використання економних зерносу-
шарок нового покоління;

 • застосування пристроїв для запо-
внення та розвантаження біг-бегів і 
мішків, забезпечення безперешкод-
ного вивантаження продуктів пе-
реробки зерна, кормових засобів і 
комбікормів з силосів і бункерів;

 • збільшення продуктивності та під-
вищення рівня автоматизації роботи 
і обслуговування молоткових дро-
барок, інших подрібнювачів зерна, а 
також пресів-грануляторів;

 • поширення вакуумного внесення 
рідких компонентів до складу ком-
бікормів;

 • оптимізація прес-екструдерів і сумі-
щення багатьох технологічних опе-
рацій на їх основі:

 • застосування обладнання і техноло-
гій комбікормових виробництв для 
отримання біопеллет з сільськогос-
подарської сировини рослинного 
походження та побічних продуктів її 
переробки;

 • запровадження безперервного 
контролю температури та вмісту во-
логи у складі зерна, продуктів його 
переробки та комбікормів.
Використання економних зерно-

сушарок нового покоління дозволяє 
знизити енерговитрати на 20–30%. Так, 
наприклад, компанія TORNUM AB (Шве-
ція) завдяки широкому використанню 
принципа рекуперації тепла досягла 
зменшення енерговитрат на сушіння 
зерна на 30%. Американська компанія 
Mathews Company розробила серію ви-
сокопродуктивних зерносушарок кон-
дуктивного типу, що дозволяє уникнути 
забруднення зерна шкідливими компо-
нентами продуктів згорання палива. 

Низька сипкість продуктів пере-
робки зерна, кормових інгредієнтів та 
комбікормів спричиняє поширення за-
стосування пристроїв для заповнення 
та розвантаження біг-бегів і мішків, за-
безпечення безперешкодного виван-
таження продуктів переробки зерна, 
кормових засобів і комбікормів з си-
лосів і бункерів. Так, компанії European 
Machine Trading (Нідерланди) і Derichs 
GmbH (Німеччина) розробили удоско-
налені моделі установок для заповне-
ння біг-бегів. Компанія Morillon (Фран-
ція) продемонструвала удосконалені 
моделі горизонтальних шнекових роз-
вантажувачів силосів круглої форми. 
Компанія Derichs GmbH (Німеччина) 
виставила удосконалену модель ротор-

1. Високоефективний змішувач 
Pegasus компанії Dinnissen B.V. 
(Нідерланди) місткістю до 5000 л

2. Екструдер компанії Extru-Tech. 
Inc. (США)

3. Новітня система наповнення 
біг-бегів від компанії European 
Machine Trading (Нідерланди)

4. Дискова дробарка компанія 
SAT Silo- und Anlagentechnik 
GmbH (Німеччина)

Новинки, що заслуговують вашої уваги
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ного розвантажувача бункерів, а компа-
нія Silexport international SAS (Франція) 
продемонструвала модульні вібродни-
ща для високоефективного розванта-
ження силосів.

Як завжди, виробники обладнання 
велику увагу приділяють дробаркам та 
іншим подрібнювачам. Набувають поши-
рення дискові подрібнювачі для струк-
турного подрібнення зерна і гранул. Так, 
компанія SAT Silo- und Anlagentechnik 
GmbH (Німеччина) запропонувала се-
рію дискових дробарок, до переваг 
яких можна віднести компактність кон-
струкції та короткий термін перебуван-
ня матеріалу в зоні подрібнення, що не 
спричиняє його нагрівання. Компанія 
Amandus Kahl GmbH (Німеччина) роз-
робила серію модульних подрібню-
вачів гранул, які дозволяють суттєво 
збільшувати продуктивність на незна-
чній виробничій площі. Суттєво зрос-
ла потужність молоткових дробарок 
компаній-лідерів Buhler (Швейцарія) і 
Van Aarsen International B.V. (Нідерлан-
ди). Вражають конструктивні рішення, 
які забезпечують можливість заміни сит 
без зупинки молоткової дробарки. 

Преси-гранулятори представи-
ли найбільший сегмент технологіч-
ного обладнання на виставці Victam 
International 2011. Підвищення рівня 
автоматизації роботи і обслуговуван-

ня, а також удосконалення конструкції 
пресів-грануляторів дозволило збіль-
шити їх продуктивність. Так, компанія 
Buhler (Швейцарія) розробила прес-
гранулятор потужністю понад 80 т/год. 

Привертає увагу той факт, що більшість 
компаній, які спеціалізуються на вироб-
ництві пресів-грануляторів: CPM (Нідер-
ланди), Amandus Kahl GmbH & Co.KG (Ні-
меччина), Salmatec GmbH (Німеччина) 
та ін. врахували зростаючий попит на 
гранулювання сільськогосподарської 
сировини рослинного походження або 
побічних продуктів її переробки з ме-
тою отримання біопеллет і удоскона-
лили конструкції пресів-грануляторів 
різними видами ущільнювачів. Відте-
пер, перелік пресів-грануляторів, на 

яких можна одночасно виготовляти 
гранульовані комбікорми і гранульова-
ні види біопалива, суттєво зріс. Компа-
нія Andritz (Нідерланди) для цієї мети 
розробила спеціальний високопродук-

тивний прес-гранулятор (bio press) зі 
спеціальною системою подачі легкої си-
ровини в зону гранулювання.

Поширення вакуумного внесення 
рідких компонентів до складу комбікор-
мів пояснюється можливістю введення 
жирів до складу комбікормів у кількос-
ті до 10-30%. Досвід компанії Dinnissen 
B.V. (Нідерланди) дозволив розробити 
високоефективний змішувач Pegasus 
місткістю до 5 000 л.

Заслуговує на увагу серія нових екс-
трудерів та експандерів – одного з най-

Форум досягнень у галузі ефективної переробки 
зерна і виробництва комбікормів вказав  

на тенденції, котрі потребують негайного розвитку 
наукових досліджень і набуття практичного 

досвіду, що надасть можливість Україні 
підвищити ефективність використання земельних 

ресурсів для отримання харчових, кормових 
продуктів і альтернативних джерел енергії
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складніших видів технологічного об-
ладнання для теплової обробки зерна, 
компонентів і комбікормів. Широкий 
спектр екструдерів та експандерів нада-
ли такі компанії, як Extru-Tech. Inc. (США), 
Wenger (США), Amandus Kahl GmbH & 
Co.KG (Німеччина), Buhler (Німеччина), 
Brabender GmbH & Co.KG (Німеччина), 
Andritz (Нідерланди) та ін. Проте най-
більш інноваційними виявилися екс-
трудери компанії Extru-Tech. Inc. (США), 
які дозволяють уникнути повторної 
контамінації мікрофлорою оброблених 
продуктів до їх пакування, а також екс-
пандери компанії Amandus Kahl GmbH 
& Co.KG (Німеччина), які дозволяють 
отримувати екструдат у вигляді гранул, 
що дозволяє уникнути наступного гра-
нулювання обробленого комбікорму.

Запровадження безперервного 
контролю температури та вмісту во-
логи у складі зерна, продуктів його 
переробки та комбікормів дозволило 
суттєво покращити контроль за якістю 
продукції, що виготовляється. Компанія 
Agromatik AG (Німеччина) розробила 
безпровідну систему безперервного 
контролю за температурою зерна, яке 
зберігається в силосах. Компанія TEWS 
Elektronik GmbH & Co.KG запровадила 
систему безперервного контролю тем-
ператури і вмісту вологи в гранулах та 
інших продуктах, що дозволило підняти 

рівень автоматизації пресів гранулято-
рів на новий рівень. 

Особливу увагу привернули роз-
робки багатьох компаній з отриман-
ня біопеллет з сільськогосподарської 
сировини рослинного походження та 
побічних продуктів її переробки. За 
даними європейської асоціації біомаси 
частка енергії від використання біопел-
лет серед різних видів джерел енергії 
зросте з 10% у 2009 році до 20% у 2020 
році, що потребуватиме розвитку техні-
ки і технологій для їх отримання.

Уже сьогодні такі компанії, як Andritz 
(Нідерланди) і Amandus Kahl GmbH & 
Co.KG (Німеччина) розробили і запро-
вадили повні комплекти технологічно-
го обладнання для збирання побічних 
продуктів переробки рослинної сиро-
вини, її підготовки та переробки у біо-
паливо у гранульованому вигляді.

Робота виставок Victam International 
2011, GRAPAS International 2011 і FIAAPI 
Internstionsl 2011 завершилася нагоро-
дженням авторів найбільш інновацій-
них розробок. Дік Зігер, видавець жур-
налу AllAboutFeed magazine, оголосив 
рішення міжнародного комітету виста-
вок. Бронзової нагороди була удостоє-
на компанія European Machine Trading 
(Нідерланди) за розробку новітньої сис-
теми наповнення біг-бегів. Срібна наго-
рода дісталася компанії Buhler (Німеч-

чина) за розробку преса-гарнулятора 
DPEF Pellet Mill. Золоту нагороду здо-
була компанія Amandus Kahl GmbH & 
Co.KG (Німеччина) за розробку багато-
функціонального експандера.

Під час роботи міжнародного фору-
му відбулися корисні контакти та обго-
ворення проблем співпраці комбікор-
мової галузі України з міжнародними 
організаціями та освітньо-науковими 
центрами. Швейцарський інститут тех-
нології комбікормів і Одеська націо-
нальна академія харчових технологій 
намітили напрямки співпраці з підви-
щення якості підготовки кадрів і квалі-
фікації працівників комбікормової про-
мисловості України.

Таким чином, міжнародний форум 
досягнень у галузі ефективної пере-
робки зерна і виробництва комбікор-
мів, проведений під егідою Victam 
International 2011, продемонстрував 
свій високий рівень, а визначені тен-
денції, особливо у галузі виробництва 
біопеллет, потребують негайного роз-
витку наукових досліджень і набуття 
практичного досвіду, а також удоскона-
лення підготовки висококваліфікованих 
кадрів, що надасть можливість Україні 
підвищити ефективність використання 
земельних ресурсів не тільки для отри-
мання харчових і кормових продуктів, 
але й альтернативних джерел енергії.


