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Зберігання і переробка зернових та технічних культур

ТОВ ІВП «ЕЛМАШ» - МИ ПРАЦЮЄМО НА ВАШ УСПІХ
• Комплексний інжиніринг, проектні роботи, підбір 
обладнання, комплектація, монтажні та пусконала-
годжувальні роботи.
• Виготовлення металоконструкцій будь-яких конфі-
гурацій, опор, естакад, галерей, норійних башт,бун-
керів, опорних конструкцій транспортерів.
• Самопливне обладнання для зерна.
• Системи автоматизації  та управління технологічни-
ми процесами.

• Технологічне устаткування:
 fзерносушарки;
 fметалеві топки для зерносушарок;
 fнорії, конвеєри, транспортери; 
 fаспіраційні системи, циклони, бункери для зерна;
 fсилос для зберігання муки ХЕ-160;
 fклапани перекидні,засувки рейкові ручні та електричні;

• Технічний аудит, ремонт та реконструкція існуючих 
елеваторів.

39500, Полтавська обл., 
м. Карлівка, вул. Свердлова, 4
тел./факс: (05346)2-65-01, 
тел.:050-831-54-69,  066-630-56-98, 050-304-36-54
E-mail: info@elevatorov.net.ua, elmash2014@i.ua
www.elevatorov.net.ua

• Модернізація зерносушарок А1-ДСП-50, ДСП-32.



СЕПАРАТОРЫ ЗЕРНА
Производительность от 3 до 200 тонн в час!

Потребление электроэнергии от 0,1 до 6 кВт в час!

Гарантия 2 года!

www.alex.prom.ua 

+38 (097) 044-00-70

+38 (099) 611-17-70

СЕПАРАТОРЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
ЧИСТКИ И КАЛИБРОВКИ ЗЕРНА И СЕМЯН.

СЕПАРАТОРЫ ЗЕРНА С ЦИКЛОННО-
ОСАДОЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ.

САМОХОДНЫЙ ОЧИСТНОЙ 
КОМПЛЕКС СОК-25.

Харьковский завод зерноочистительного оборудования



ВІД РЕДАКЦІЇ

Частка експорту в Україні, яка належить сільськогосподарській продукції, росте рік від 
року. І стратегія розвитку експортного потенціалу, очевидно, обрана правильно. По-перше, 
до цього проситься статус України як аграрної держави, що все більше закріплюється, – 
це простий ліричний аргумент, але рахується. По-друге, світова потреба в основних с.-г. 
культурах (пшениці, кукурудзи, соняшнику) тільки росте – разом з кількістю населення. За 
цим стоїть велике багатогалузеве виробництво, в якому Україна займає далеко не останню 
роль. Плюс до цього – вихід на нові ринки збуту, до чого, нарешті, додумались керівники 
відповідних структур. По-третє, ростуть об’єми світового виробництва біопалива – що, до 
речі, є важливим для нашої країни кроком (який, хочеться вірити, не за горами) до економічної 
безпеки, якщо тільки буде серйозно розвиватись цей напрямок енергетики. 

Отож, існує ствердження, що вигідним та розумним кроком для України була б внутрішня 
організація потужної переробки с.-г. культур: на спирт, олію, на те ж саме біопаливо. Це 
одночасно сприяло б і розвитку внутрішнього споживчого ринку, і закріпленню експортного 
напрямку – звісно, з поправкою на те, щоб були спрощені відповідні квоти. При цьому існує 
й протилежне ствердження, що організація такого виробництва не буде вигідною. В обох 
думках є своя правда. Власне, спеціалізований підрозділ журналу «АгроЕліта» і цікавиться 
дослідженням ситуації можливостей і перешкод для якісної переробки с.-г. продукції – щоб 
агровиробники знали, що пропонує ринок України вже сьогодні. Не заперечуємо: це дорого, це 
має бути продумано одразу в багатьох моментах на багато років вперед, і це передбачає 
серйозне вирішення питань зберігання культур на відповідному рівні та організацію 
нормальної логістики. Іронія та цинізм недоречна в цій ситуації. Як би не було,  елеваторів 
стає більше. Біогазових установок стає більше. Світлих умів стає більше, в кінці кінців! 
І завжди є можливість зробити той чи іншій вибір, взяти відповідальність на себе, а не 
звинувачувати критичний стан державної економіки. Давайте мислити більш позитивно, 
нова епоха вже почалася. 



КРАЗ-«КАРАВАН» ВИКОНАЄ РОБОТУ ЯКНАЙКРАЩЕ
У сільському господарстві до автомобіля багато вимог. 

Насамперед, для ефективного і швидкого перевезення 
врожаїв необхідні велика вантажопідйомність, потужність 
та надійність вузлів і агрегатів. А також - комфортабельне 
робоче місце, яке робить робочий день більш приємним і 
зменшує втомлюваність водія. 

Цими якостями у повній мірі володіє новий зерновозний 
автопоїзд КрАЗ-6511С4 «Караван», створений ПАТ «АвтоКрАЗ» 
минулого року. Висока – до 46 тонн, вантажопідйомність дозво-
ляє перевозити одразу 75 кубометрів зернових. Надзвичайну 
потужність автомобілю забезпечує 400-сильний рядний двигун 
WP12.400E40, зчеплення MFZ 430 та 12 ступенева механічна 
коробка передач. 

Комфортабельне сидіння водія, чудова оглядовість та багато 
простору, гарний огляд панелі приладів, зручне розташування 
кнопок та важелів під рукою забезпечує високоергономічна 
ліцензійна кабіна MAN, яка встановлена на зерновоз. Крім цього, 
кабіна має кондиціонер, автономний обігрівач, спальне місце та 
багато дрібничок: електросклопідйомники, електрокоректор дзер-
кал заднього виду, автомагнітолу, козирок на даху, дистанційний 
пульт замикання дверей кабіни тощо, що роблять щоденну працю 
водія приємнішою і безпечнішою.

Основне призначення КрАЗ-«Каравану» - перевезення і 
самоскидне розвантаження сипучих і навалочних дрібнофрак-
ційних вантажів питомою вагою від 0,4 до 0,85 т/м3 по дорогах 
усіх категорій. Зерновоз складається з автомобіля-самоскида та 
самоскидного причепа обсягом платформ відповідно 35 м3 і 40 м3. 
Самоскидні надбудови спроектовані й виготовлені у співпраці з 
лідером галузі - ТОВ «Завод Алеко».

База автопоїзда - безкапотне шасі КрАЗ-6511, яке обладнане 
підсиленою балансирною підвіскою задніх мостів, передньою віссю 
із збільшеною до 8 т вантажопідйомністю та рульовим механізмом 
інтегрального типу. Задній противідкатний пристрій - автоматичний.

Конструкція платформ забезпечує самоскидне розвантажен-
ня автомобіля на праву сторону, а причепа - на праву сторону і 
назад. Для надійного захисту та збереження вантажу передба-
чені практичні тенти із механізмами типу котушки для їхнього 
розгортання і згортання. Для зручності й безпеки обслуговування 
тенту, а також огляду кузова і вантажу, встановлені спеціальні 
майданчики та допоміжні сходи.

Позаду півроку досліджень і випробувань зерновозу КрАЗ в 
реальних умовах експлуатації. Спершу - у філіях Державної продо-
вольчо-зернової корпорації України - Сумському та Кролевецькому 
комбінатах хлібопродуктів, де він був задіяний на перевезенні вро-
жаю з полів на елеватори Сумської, Полтавської, Чернігівської об-
ластей та до порту м. Іллічівськ. Згодом «Караван» вирушив в іншу 
велику національну агрокомпанію –  ПрАТ «Зернопродукт МХП». 
Тут він був задіяний на перевезенні сої з зерносховища Бершад-
ської філії на елеватор у м. Миронівку Київської області із плечем 
перевезення 300 км при повному завантаженні в 40 тонн.

Результати випробувань надихають: фактичні параметри зерно-
воза-автопоїзда навіть кращі від розрахункових. За час випробу-
вань не зафіксовано жодної поломки автомобіля. За підсумками 
випробувань експлуатаційники дали оцінку «відмінно» роботі зер-
новозу КрАЗ. Вони із задоволенням відзначили гідні експлуатаційні 
показники українського зерновозу, зокрема, низьку витрату палива 
на круг, який склав менше 38 л на 100 км. Порадували їх, серед 
іншого, мінімальний час завантаження і вивантаження, швидкість 
руху по дорогах загального користування і пересічній місцевості, а 
також комфортабельне робоче місце водія. Усі згадані параметри 
зафіксовані в протоколах випробувань Українського науково-до-
слідного інституту прогнозування та випробування техніки і техно-
логій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорєлова.

Міцна конструкція КрАЗ-«Каравану» із безліччю інноваційних 
рішень та революційних можливостей виразно відрізняє нову 
вітчизняну розробку від аналогів. Так, як КрАЗ-6511С4 «Кара-
ван», має виглядати сучасна сільськогосподарська вантажівка. 
«АвтоКрАЗ» впевнений, що цей зерновоз – на сьогодні краща 
пропозиція для агропромислової галузі України.

ПАТ «АвтоКрАЗ»
Управління з продажів
вул. Київська, 62, м. Кременчук, Полтавська обл.,
тел.: (0536) 766313, факс: (0536) 778986
sale@kraz.ua  www.autokraz.com.ua
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УКРАИНА. УРОЖАЙНОСТЬ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА ДЕРЖИТСЯ НА 
РЕКОРДНОМ УРОВНЕ

В Украине продолжается сбор подсолнечника. По состо-
янию на 24 октября убрано 5171,1 тыс. га или 87% прогно-
зных площадей (5916,2 тыс. га), что на 6,5% выше показа-
теля за соответствующий период прошлого года (4856 тыс. 
га), сообщает УкрАгроКонсалт. Собрано 11341,3 тыс. тонн 
семечки при урожайности 2,19 т/га, что является рекордным 
показателем для Украины. Годом ранее было собрано 10302 
тыс. тонн подсолнечника при урожайности 2,12 т/га.

Соевые бобы убраны с площади 1480,5 тыс. га, что 
составляет 81% от прогнозной площади 1837,1 тыс. га. 
Собрано 3210,0 тыс. тонн сои при урожайности 2,17 т/га. 
Показатель урожайности в текущем сезоне уже несколько 
превысил рекордный уровень, полученный в 2014/15 МГ – 
2,16 т/га. Годом ранее соя была убрана с площади 1916,0 
тыс. га, получено 3257,0 тыс. тонн соевых бобов при уро-
жайности 1,7 т/га.

http://www.ukragroconsult.com/news/ukraina-urozhainost-
podsolnechnika-derzhitsya-na-rekordnom-urovne

УКРАИНА СОКРАЩАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

В структуре производства растительных масел в Украи-
не около 96% приходится на подсолнечное масло. В связи 
с этим, закономерным является тот факт, что основная 
часть населения отдает предпочтение именно подсолнеч-
ному маслу, оставляя другим видам масел незначительную 
часть рынка. При этом общее потребление растительных 
масел населением Украины за последний год сократилось.

Так, согласно статистическим данным, за первое полу-
годие 2016 года розничный товарооборот растительных 
масел сократился на 1,6%. Кроме того, показатель това-
рооборота на душу населения также сократился. И это при 
том, что средние цены на растительные масла показывают 
постоянный рост.

http://www.ukragroconsult.com/news/ukraina-sokraschaet-
potreblenie-podsolnechnogo-masla

КРУПНЕЙШЕЕ ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ В 
УКРАИНЕ УДВОИТ МОЩНОСТЬ

Крупнейшее овощехранилище в Украине, основанное 
компанией шведских инвесторов Green team, расширит 
объемы хранения продукции до 100 тыс. т. Сейчас мощно-
сти овощехранилища оцениваются в 50 тыс. т, сообщает.

«В ближайших планах хранить в среднем до 100 тыс. т 
высококачественных овощей, которые были выращены в 
Херсонской области, что позволит реализовать бизнес-кон-
цепцию развития компании как одного из крупнейших 
овощехранилищ в мире», — отмечает один из инвесторов 
Йохан Боден.

Кроме того, в этом году инвесторы собираются увели-
чить объем выращенного урожая в 4 раза.

«В новом сезоне компания не планирует ориентиро-
ваться на цены на внутреннем рынке, а будет учитывать 
исключительно экспортный спрос, этот фактор мы будем 
принимать во внимание при расширении производства. 
Наша задача — получить не высокую цену, а более высо-
кую прибыль по сравнению с прошлым сезоном. Достичь 
этого вполне возможно при условии диверсификации рын-
ков сбыта и увеличении прибыли от продаж на экспорт», 
— отметил генеральный директор Денис Сазонов.

Для справки: Green team начала свою деятельность в 
2010 г. как многофункциональное овощехранилище, вер-
тикально интегрированное в структуру развитого агропро-
мышленного комплекса Херсонской области. Хранилище 
для холодного хранения овощей является крупнейшим в 
Украине и одним из крупнейших в Европе и рассчитано 
на 50 тыс. т единовременного хранения овощной продук-
ции. Производственная зона оборудована современными 
линиями по сортировке, доработке и упаковке продукции. 

НОВИНИ



Инвесторы вложили в строительство склада холодного 
хранения овощей более чем $40 млн.

http://www.ukragroconsult.com/news/krupneishee-
ovoschehranilische-v-ukraine-udvoit-moschnost

УЧЕНЫЕ НАШЛИ САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 
РАСТЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
БИОТОПЛИВА

В американском университете штата Флориды ученые 
сделали открытие, что яровая культура сорго по своим 
свойствам как нельзя лучше подходит для производства 
экологически чистого биотоплива. Ученые провели ряд 
исследований, по результатам которых предложили допол-
нительно генетически модифицировать культуру для уси-
ления ее генетической устойчивости к вредоносным бакте-
риям и насекомым, сообщает Science Daily со ссылкой на 
информацию Genetics Society of America (GSA).

Как пишет издание, злаковая культура сорго прекрасно 
подходит в качестве сырья для производства биотоплива, ко-
торое со временем может стать альтернативой традиционному 
топливу, которое вырабатывается из углеводородного сырья.

По мнению ученых, сорго не требует дополнительного 
удобрения и химикатов, а также с одной условной единицы 
засеянной площади можно получить больше биотоплива, 
чем с других растений. К тому же, в институте решили 
повысить устойчивость культуры при помощи генной инже-
нерии. Так, сорго будет устойчива к антракозу (грибковое 
заболевание растений, приводящее к бурым пятнам на 
листьях – ред.), а также к неблагоприятным погодным 
условиям, в частности к наводнениям. Например, такую 
культуру можно будет выращивать на территориях, где 
происходят частые разливы рек.

Исследователи также предлагают модифицировать 
саму клетку сорго, изменив состав оболочки, что повысит 
объем выхода этилового спирта от брожения сахара.

Ранее сообщалось, что в Скриппсовском океаногра-
фическом институте (штат Калифорния, США) проводят 
эксперимент по переводу судов на 100% использование 
биотоплива, в результате которого будет произведен 
расчет экономической эффективности применения 
такого источника энергии. Ранее сообщалось, что аме-
риканская авиакомпания United Airlines начала испы-
тания самолета,  топливом для которого служит смесь 
обычного топлива и биотоплива. Авиалайнер уже со-
вершает полеты по маршруту между Лос-Анджелесом и 
Сан-Франциско. 

http://teknoblog.ru/2016/07/15/65061

«АГРОСПЕЦСЕРВIС» ПОЧИНАЄ 
БУДIВНИЦТВО ЗАВОДУ З ВИРОБНИЦТВА 
БIОГАЗУ

«Агроспецсервіс» починає будівництво заводу з вироб-
ництва біогазу і селищі Капітанівка Новомиргородського 
району Кіровоградської області. 

Про це повідомив власник агрохолдингу і одночасно 
заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Сергій 
Тарасов, передає прес-служба компанії.

«Нами прийняте рішення щодо будівництва заводу з 
виробництва біогазу з відходів виробництва Капітанівського 
цукрового заводу. Це дасть змогу не витрачати кошти на їх 
утилізацію, виробляти електроенергію і продавати її частко-
во в систему за «зеленими тарифами». Відповідно, з’явить-
ся додаткове джерело отримання прибутку від безпосеред-
ньої переробки відходів цього підприємства», — сказав він.

За словами Тарасова, обсяг інвестицій складе 15 млн 
євро. Передбачається створення до 50 робочих місць. Най-
сучасніший в технологічному сенсі завод. Об’єкт плануєть-
ся здати в експлуатацію у 2018 році.

http://agravery.com/uk/posts/show/agrospecservis-pocinae-
budivnictvo-zavodu-z-virobnictva-biogazu
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КУКУРУДЗА: ШИРОКІ 
МОЖЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ

Обсяги виробництва
Кукурудза є однією з найважливіших і найпошире-

ніших культур у світі, яка використовується не тільки у 
продовольчих цілях, а й у різних галузях промисловос-
ті. Вагоме місце у структурі сільськогосподарського 
виробництва зерно кукурудзи займає і в Україні. Це 
підтверджується часткою культури в структурі зібра-

них площ зернових – 28%; виробництві зерна – 38%. 
Загалом в Україні виробляється в середньому по-

над 20 млн тонн зерна кукурудзи, урожайність її сягає 
60 ц/га, а зібрані площі становлять не менше 4 млн га. 
(див. рис.). У поточному році тенденції на ринку збері-
гаються ті ж самі: кукурудзи на зерно зібрано 12,5 млн 
тонн з площі 2,1 млн га (51% до прогнозу) при серед-
ній врожайності 59,5 ц/га.
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Баланс пропозиції і попиту
Важливим питанням використання зерна кукурудзи 

є загальні показники виробництва та напрями спожи-
вання. Зважаючи поточну ситуацію зі збором врожаю 
культури, слід очікувати, що валове виробництво зер-
на складатиме 25 млн тонн. З врахуванням перехідних 
залишків (2,7 млн тонн) пропозиція разом станови-
тиме практично 28 млн тонн. Щодо споживання, то 
основними напрямами використання є експорт 17-18 
млн тонн (або 60-64%) та корми – 7 млн тонн (25%). 
Мізерна частка зерна (близько 3%) йде на продоволь-
чі потреби – 150 тис тонн, така ж кількість (150 тис 
тонн) на насіння, а також 500 тис тонн використову-
ється переробними підприємствами на нехарчові цілі. 
За оцінками експертів перехідні залишки у кінці МР 
2016/2017 становитимуть 2 млн тонн (див. рис.).

Напрями використання
Незважаючи на значний виробничий потенціал 

України щодо зерна кукурудзи, використання зали-
шається однотипним – експорт сировини закордон та 
годівля худоби, поголів’я якої постійно скорочується. 
Хоча у світі відомі широкі можливості переробки її.

Можна виділити основні напрями використання 
зерна кукурудзи:

1. У складі кормів.
Крім продовольчого використання кукурудза є 

цінною кормовою культурою. Незважаючи на значне 
зростанням обсягів вирощування кукурудзи, «кормо-
ве» застосування на пряму залежатиме від кількості 
поголів’я худоби і птиці у сільському господарстві. 
Оцінений фахівцями обсяг використання зерна куку-
рудзи у годівлі тварин у 7 млн тонн можна сприймати 
по-різному: негативно (у бік зменшення) у скотарстві 
та свинарстві та позитивно (у бік збільшення) – у пта-
хівництві.

2. У виробництві продовольства.
Культура споживання кукурудзи у продоволь-

чих цілях (крупи, борошно, олії) у світі дуже по-
ширена, особливо в Латинській Америці, де вона 
є основною продовольчою культурою. В Україні 
крупа із зерна кукурудзи не надто популярна. У 
зв’язку із цим для виробництва круп використо-
вують менше 1 відсотка валового врожаю зерна. 
Іншим напрямом використання є виробництво 
пластівців і паличок, тобто шнекової продукції. 
Побічну продукції після виробництва круп (бо-
рошно і зародок) можна використовувати для 
виробництва кукурудзяної олії. За висновками 
експертів ємність ринку крупи в Україні складає 
70-100 тис. тонн, при чому її виробництвом за-
ймаються 5-6 компаній, на яких припадає до 97 
відсотків. Серед них черкаське підприємство ТОВ 
«Альтера Ацтека Мілінг Україна», яке за приблиз-
ними оцінками займає до 2/3 вітчизняного ринку. 
Щодо іншої продукції, то середньорічне виробни-
цтво кукурудзяного борошна в Україні оцінюється 
на рівні 14-15 тис. тонн, кукурудзяної олії 10 тис. 
тонн, снекової продукції 10-12 тис. тонн, мальто-
зи – майже 40,0 тис. тонн.
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3. У крохмале-патоковій промисловості.
Широке застосування зерна кукурудзи існує 

у промисловості, підприємства якої потребують 
крохмаль. Він придатний для виготовлення понад 
500 найменувань продукції в харчовій, паперовій, 
текстильній, деревообробній, будівельній, кера-
мічній, хімічній і фармацевтичній промисловості. 
Основну частку виготовленого в Україні крохмалю 
становить не модифікований крохмаль. Загалом 
обсяги виробництва складають понад 60 тис. тонн. 
Модифікований ж крохмаль навпаки знижує свою 
частку, виробництво якого оцінюється на рівні 1 
тис. тонн. Як і в ситуації з продовольчими товарами 
виробництво крохмалю сконцентроване у кількох 
компаніях: ПАТ «Дніпропетровський крохмалепато-
ковий комбінат» і ПрАТ «Інтеркорн корн процессінг 
індастріз».

4. У виробництві спирту (біоетанолу).
В останні роки кукурудза широко використо-

вується для виробництва біоетанолу. На практиці 
доведено, що з 1 т зерна кукурудзи можна отри-
мати до 470 л етилового спирту. Використання 
палива на основі біоетанолу, який охопив значну 
частину світового ринку енергоносіїв, з кожним 
роком набуває все більшої актуальності, оскіль-
ки експерти прогнозують зростання обсягів його 
виробництва в усьому світі. Тому це питання над-
звичайно актуальне і для України. «Енергетичне» 
використання зерна кукурудзи на пряму залежить 
від урожайності (із збільшенням продуктивності 
кукурудзи ефективність виробництва біоетанолу 
буде зростати) та витратної складової його виго-
товлення. Для досягнення високої ефективності 
необхідно обирати високопродуктивні гібриди ку-
курудзи та застосовувати інтенсивні технології з 

вирощування. Це дозволить досягнути необхідних 
технічних параметрів зерна, які, зокрема, прийняті 
у США (див. табл.).

5. У виробництві біогазу (метану).
У європейських країнах існує досвід викори-

стання зерна кукурудзи як ключової сировина для 
виробництва біогазу. Для цього кукурудзу подріб-
нюють, формуючи силосну масу та подають у ана-
еробний біореактор, де вже бактерії виробляють 
метан, розщеплюючи кукурудзу разом з іншими 
органічними матеріалами. Кукурудза має один із 
найвищих показників виходу газу на тонну урожаю. 
Із кукурудзи можна виробляти більше 6000 м3 ме-
тану з гектара, який в основному використовується 
для генерування електроенергії промислового при-
значення.

Андрій Сава

Використані джерела:

https://uk.wikipedia.org, http://edclub.com.ua, 
http://www.yara.ua,

Біологічні ресурси і технології виробництва біо-
палива: монографія [Я.Б. Блюм, Г.Г.Гелетуха, І.П. 
Григорюк та ін.] – К.: “Аграр Медіа Груп”, 2010. – 
408 с.
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ЗЕРНОСУШАРКИ: 
ПОРІВНЯННЯ ШАХТНОЇ СУШАРКИ З КОЛОНКОВОЮ

Вкрай важливо не помилитися з вибором зерносушарки, так як від цього 
залежить подальше збереження вашого зерна. В даний час дуже поширені й 
конкурують між собою шахтні й колонкові (модульні) сушарки для зерна. Вони 
відрізняються конструкцією і принципом дії, при цьому шахтні зерносушарки 
дорожчі у виготовленні, ніж сушарки колонкового типу, але більш економічні в 
експлуатації. 

У колонковій зерносушарці (зазвичай виробництва 
США, Туреччини, а також фермерські європейські) тепле 
повітря проходить через тонкий шар зерна, що знахо-
диться між двох перфорованих листів – сит, і виходить в 
атмосферу разом з тим, чим встигло насититися, тобто з 
вологою і пилом. Збільшення продуктивності досягається 
збільшенням площі сит. Колонкові сушарки мають низьку 
металоємність, тому вони дешевші у виробництві. 

У шахтній зерносушарці (зазвичай європейського 
виробництва) шахта із зерном пронизана повітряними 
каналами – “коробами”, повністю відкритими знизу, в 
конструкції немає сит. Повітря проходить через зерно від 
каналу до каналу, зерно обдувається рівномірно з усіх 
боків, перемішується під час руху через шахту. Більш 
ніжний режим сушіння – це головна причина того, чому 
на насіннєвих заводах використовуються тільки шахтні 
сушарки. Ще однією конструктивною відмінністю шахтних 
зерносушарок у порівнянні з сушарками колонкового типу 
є відсутність шнекових механізмів, що забезпечує більш 
ніжне гравітаційне завантаження і вивантаження зерно-
вих культур. Механізм вивантаження шахтних зерносу-
шарок може бути роликовим або зі заслінками: все зале-
жить від побажань замовника і можливостей виробника. 
Механізм зі заслінками дозволяє вивантажувати зерно 
під дією гравітації, тому зерно менше деформується, і 
відсутні обмеження продуктивності. Найчастіше колонкові 
сушарки комплектуються роликовим механізмом, а шахт-
ні – заслінками. У найбільш досвідчених виробників є на 
вибір обидві опції.

Розглянемо більш докладно шахтну зерносушар-
ку на прикладі сушарки Perry, Великобританія (http://
perryengineering.ru/). Шахтна зерносушарка Perry безпе-
рервної дії зі змішаним потоком розроблена і виробля-
ється однойменною англійською компанією, заснованою 
в 1947 році. Зерносушарки Perry призначені для сушіння 

всіх зернових культур, але є одними з кращих для сушін-
ня дрібнонасіннєвих культур, таких як ріпак, льон, сорго. 
Модульна конструкція шахтної зерносушарки передбачає 
можливість подальшого нарощування. При виробництві 
шахти зерносушарки Perry застосовується стійка до 
стирання сталь товщиною 2 мм, а у місцях підвищеного 
зносу – 3 мм, що в 2 рази товще сталі сит колонкових 
сушарок. Зерносушарка Perry повністю герметична і 
оцинкована, що дозволяє експлуатувати її як всередині, 
так і зовні приміщень навіть у дощ і вітер. У той час як 
колонкова сушарка оцинкована лише частково, у дощову 
погоду волога затягується в секцію охолодження, у вітря-
ну погоду зерно не досушується з підвітряного боку.

Зерносушарка Perry оснащена високопродуктивними 
вентиляторами великого діаметра, які на відміну від вен-
тиляторів на колонкових сушарках працюють на низьких 
швидкостях з низьким рівнем шуму. Зернові сушарки 
Perry комплектуються економічними пальниками Ecoflam 
(Італія), доступний широкий діапазон видів палива, у тому 
числі універсальні пальники для декількох видів палива 
(природний газ, пропан, дизель). За споживанням газу і 
електрики шахтна зерносушарка більш економічна, ніж 
колонкова, в якій мають місце великі втрати тепла через 
перфоровану поверхню, особливо у зимовий період. 
Через свою відкриту конструкцію колонкова сушарка є 
джерелом більшого пилоутворення, ніж шахтна зерносу-
шарка. Шахтна сушарка може комплектуватися пилов-
ловлювальними вентиляторами, що зменшують викид 
пилу на 95%, а також глушниками шуму.

Шахта сушарки Perry не має фланців і головок болтів, 
зводячи до мінімуму ймовірність перехресного забруднен-
ня однієї культури іншою. 

Дах і резерв

ПАТ ”Шепетівська реалбаза хлібопродуктів”, 
Хмельницька обл., м. Шепетівка

Піч

Шахта 
сушарки

Секція виван-
таження

Заслінка 
забору 
повітря

Заслінки 
секції охо-
лодження

Венти-
лятор
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Конічна конструкція коробів і широкі камери сприяють 
рівномірному сушінню. 

Зерносушарка Perry працює у режимі «нагрівання 
та охолодження». Охолодження здійснюється у нижніх 
секціях сушарки, обсяг зони охолодження регулюється 
оператором. Окремий обвідний канал притічної вентиля-
ції з розташованими у ньому регульованими повітроза-
бірниками, поряд з широкими камерами для змішування 
гарячого і холодного повітря, зменшують винос повітрям 
легких культур. 

Панель управління з сенсорним екраном на основі 
програмованого логічного контролера надає оператору 
широкі можливості управління зерносушаркою. Також всі 
сушарки Perry обладнані автоматичною системою контро-
лю вологості зерна, яка регулює тривалість сушіння. Зер-
носушарки Perry легкі в обслуговуванні і чищенні: є великі 
інспекційні панелі, передбачений режим «самоочищен-
ня», на кожному рівні зерносушарки розташовані інспек-
ційні вікна для візуального контролю процесу сушіння. 

Між відвідною камерою і шахтою зерносушарки зна-
ходиться осадова камера, що дозволяє використовувати 
потужні вентилятори без ризику захоплення повітрям зер-
на і виносу його з шахти сушарки. У першій (від шахти) 
камері відбувається осідання легких зернових домішок, 
які виносяться вентиляторами. Волога, яка конденсується 
на зовнішній стінці відвідної камери, не контактує з пи-
лом і половою, що осідає в першій камері, тому відсутнє 
налипання сміття на стінках сушарки, що значно спрощує 
чистку. У той же час колонкові зерносушарки потребують 
частого і трудомісткого чищення сит. 

Perry розробили зерносушарки з розділеною шахтою, 
щоб зробити можливим сушіння невеликих партій зерно-
вих культур у моделях великої продуктивності. Всі стан-

дартні сушарки повинні бути повністю заповнені зерном 
перед початком сушіння. Унікальна конструкція розділеної 
шахти означає, що для початку сушіння досить заповнити 
зерносушарку тільки наполовину. Дворежимні зерносу-
шарки Perry мають всі характеристики шахтної сушарки 
безперервного змішаного потоку, але також можуть пра-
цювати як рециркуляційна сушарка періодичної дії. 

Таким чином, завдяки особливостям своєї конструкції, 
шахтні зерносушарки мають явну перевагу перед сушар-
ками колонкового типу при сушінні легких культур, ніжних 
культур (олійних, насіннєвого матеріалу, пивоварного 
ячменю і рису), при чищенні зерносушарки або частому 
переході з однієї сільськогосподарської культури на іншу, 
а також у екологічності та економічності сушіння.

Відгуки про зерносушарку PERRY
Попов Володимир Іванович, керівник сушильного 

комплексу ТОВ «ЗОРЯ» у Харківській області, Велико-
бурлуцькому районі, смт. Шипувате (тел.: + 38-050-402-
70-78):

«У 2013 році запустили зерносушильний комплекс із 
зерносушаркою М 515 виробництва PERRY (Англія). Ком-
панія ТОВ «АНТЕКСТРОЙ» нам поставила, змонтувала і 
ввела в експлуатацію даний об'єкт.

Працювати на сушарці почали у другій половині лип-
ня, доробляючи ранні зернові. Закінчуємо працювати на 
сушарці в 20 числах грудня, коли досушимо кукурудзу.

Сушимо горох, нут, соняшник, кукурудзу, ячмінь, пше-
ницю.

Працює сушарка чудово при будь-яких погодних умо-
вах. Навіть при -20 °С сушили кукурудзу. Зовнішні погодні 
умови, такі як бічний сильний вітер, не впливають на 
роботу сушарки.

Сушіння проводиться рівномірно, малий розхід газу 
(0,9 кубів газу на 1 т/%), завдяки вбудованому монітору 
сушарка легка і проста в управлінні. Легко чиститься. 
Завдяки наявності обвідних каналів і регулюванню тяги, 
маємо можливість сушити легкі культури. Я дуже задово-
лений сушаркою.

ТОВ «АНТЕКСТРОЙ» щорічно проводить сервісне 
обслуговування, налаштування пальників, необхідні рег-
ламентні роботи. А 2015 року ТОВ «АНТЕКСТРОЙ» про-
вело модернізацію зерносушарки, оновлено програмне 
забезпечення, встановлені додаткові термопари. Тепер 
синхронізована робота обох пальників, що забезпечує 
більш рівномірну подачу агента сушіння у різні зони шах-
ти сушарки».

Фото об'єкту ”Зоря”, Харківська обл., 
Великобурлуцький р-н., с. Шиповате

 ТзОВ ”Лотівка Еліт”,  Шепетівський р-н, 
Хмельницька обл., с.Лотівка

ТзОВ ”Юнігрейн - Базис”, Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський р-н, с. Мішурін Ріг

ТОВ “Антекстрой”
03680, м.Київ
вул.Солом’янська, 3, оф.43
(044) 337-73-15, (050) 633-09-51
antekstroy@gmail.com 
antek-stroy.com.ua
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ПШЕНИЦЯ. ЧИ Є 
АЛЬТЕРНАТИВА ЕКСПОРТУ?

Пшениця – головний хлібний злак і одна із найважливіших зернових культур 
світу. Для української економіки пшениця відіграє ключову роль у продовольчо-
му забезпеченні населення, охоплюючи близько 83 % продовольчого споживан-
ня усієї зернової групи. 

За результатами 2015/2016 маркетингового року 
Україна зайняла 5 місце за експортом пшениці у світі, 
продавши за кордон 17431 тис. тонн цієї культури і 
зайнявши 10,1 % частки ринку. 

Загальна пропозиція пшениці на початок 2016/2017 
маркетингового року склала 29762 тис. тонн (26000 
тис. тонн – урожай 2016 року і 3752 – перехідні запаси. 
Прогнозована структура її споживання в Україні на 
2016/2017 маркетинговий рік подана на рис 1.

Рис. 1. Прогнозована структура балансу пшениці в 
2016/2017 маркетинговому році

Згідно прогнозованого балансу, основна стаття вико-

ристання пшениці – її експорт – 61 % (16600 тис. тонн). 
В структурі внутрішнього споживання найбільше її 
використовується на продовольчі цілі – 18 % (4930 тис. 
тонн) та на фураж – 13 % (3500 тис. тонн). Питома вага 
пшениці, що використовується на нехарчові технічні 
цілі – 1 % (150 тис. тонн).

Реалізації левової частки аналізованої культури на 
експорт приносить значну економічну вигоду, забез-
печує надходження валюти, сприяє налагодженню 
економічних відносин із міжнародними партнерами. 
Проте, сировинний характер експорту суттєво обмежує 
економічні результати через недоотримання економіч-
ної вигоди від встановлення низьких цін на продукцію, 
які потенційно можна би було отримати за рахунок 
диверсифікації каналів реалізації пшениці.

Завдяки своїм хіміко-біологічним властивостям пше-
ниця є цінною сировиною не тільки для продовольчих, 
але й технічних цілей. Так, починаючи з кінця ХХ століт-
тя, постійно зростає обсяг її використання для виробни-
цтва біоетанолу. В ЄС, США та Бразилії, які є лідерами за 
виробництвом цього продукту, діють урядові програми, 
які стимулюють виробництво і використання біоетанолу 
автомобільним транспортом. Зокрема, в ЄС діє норма, 
згідно якої до усіх видів бензинового пального вхо-
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Роман Волошин, к.е.н., доцент, Тернопільський національний економічний університет
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дить 10 % біоетанолу. Така ініціатива суттєво зменшує 
навантаження на екосистему і, за умови високих цін на 
енергоносії, сприяє отриманню економічного зиску. 

В Україні, не зважаючи на дію Закону «Про альтерна-
тивні види палива» від 2009 року, ринок біоетанолу не 
сформований, а його частка у загальному об’ємі автомо-
більного палива складає лише близько 3 %. Більше того, 
в 2015 році було прийнято зміни до Закону, які відміни-
ли обов’язковий вміст біоетанолу в моторному паливі, 
який з 2016 року мав становити 7 %.

Пшениця, поруч із кукурудзою і відходами цукрової 

промисловості, є хорошою сировиною для виробництва 
біоетанолу. Вихід біоетанолу із 1 тонни цієї культури 
становить 400 л. При середній урожайності в 45 ц/га, 
з 1 га посівних площ під пшеницею можна отримати 
близько 180 л продукту. Окрім того, в нашій країні 
наявні потужності, які спроможні виробляти близько 
40 тис. тонн біоетанолу в рік, а за умови незначного пе-
реобладнання спиртових заводів, цей обсяг може бути 
суттєво збільшено.

На рис. 2. подано економічні параметри окремих аль-
тернативних напрямів реалізації пшениці різного рівня 
переробки на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Рис. 2. Окремі альтернативні напрями реалізації пшениці та продуктів її переробки
З рисунка зрозуміло, що потенційно найвищий рівень 

рентабельності пшениці за рахунок глибокої перероб-
ки можна отримати шляхом реалізації біоетанолу на 
внутрішньому ринку (65,1 %). Такого рівня ефективності 
можна досягнути за умови формування внутрішнього 
ринку біопалива і збереження існуючого рівня собівар-
тості (14,62 грн/л) та задекларованих цін (23,4 грн/л).

Що ж стосується зовнішньої торгівлі біоетанолом, то 
за існуючого рівня світових цін ($ 0,61 за літр), доціль-
ність його виробництва та реалізації за цим каналом є 
низькою.

Таким чином, зміна кон’юнктури ринку енергоресур-
сів і здешевлення нафти зумовила різке зниження ціни 
на альтернативні види палива. В результаті було втра-
чено економічну доцільність виробництва біоетанолу 
за існуючого рівня собівартості. Більшість виробників 
цього продукту в світі користуються державними субси-
діями, досягаючи в більшій мірі не стільки економічно-
го, скільки екологічного ефекту. Окрім того, як основну 

сировину для виробництва біоетанолу використовують 
дешевші і доступніші сорго і кукурудзу. В Україні, на 
даному етапі, відсутня економічна, а зважаючи на важке 
політико-економічне становище й екологічна доціль-
ність виробництва біоетанолу. Виходячи із цього, серед 
наявних каналів реалізації пшениці, її використання для 
виробництва біоетанолу на даному етапі є економічно 
не обґрунтованим. 

Натомість, експортний напрям реалізації пшениці 
сьогодні залишається найбільш привабливим, оскільки, 
окрім високого рівня рентабельності (30,0 %), він потре-
бує лише раціональної системи логістики.

В перспективі, зважаючи на поступове зростання 
обсягу експорту борошна (344,2 тис. тонни за результа-
тами 2015\2016 року), вагомим альтернативним напря-
мом реалізації пшениці може стати експорт продуктів її 
переробки. Особливо актуальним, в даному контексті, 
є ріст обсягів експорту продукції глибокої переробки – 
печива, хлібо-булочних, макаронних виробів тощо.

Аграрне 
підприємство

Хлібокомбінат 

Внутрішній ринокЕкспорт 

Завод по 
виробництву 

біоетанолу

Ціна, грн./т 3900
Рентабельність 30,0 %

Ціна, грн./л 15,5
Рентабельність 

6,3 %

Ціна, грн./л 24,1
Рентабельність 

65,1 %

Ціна, грн./т 3800
Рентабельність 26,7 %
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Ставши найбільшим постачальником 
комплектуючих для промисловості, 
компанія «Галпідшипник» піднімає планку 
обслуговування своїх клієнтів, пропонуючи 
технічний сервіс європейського рівня.

АВТОР: Сергій Шаров

Підкорювати нові вершини – один із принципів роботи 
компанії, яка за 24 роки виросла з невеликого підпри-
ємства до національного постачальника комплектуючих 
для вітчизняних виробників. Зараз асортимент компанії 
наближається до 100 000 різних товарів, які «Галпід-
шипник» пропонує підприємствам України та Молдови. 
За минулий рік підприємство, де працюють понад 160 
співробітників, сплатило близько 65 млн. гривень подат-
ків до бюджетів усіх рівнів, а за 8 місяців поточного року 
– вже понад 48 млн. гривень. «Ми закуповуємо продук-
цію в компанії «ГалПідшипник» вже не перший  десяток 
років. Вони одні з найбільших у цій сфері. Iз якістю і 
поставками ніколи проблем не було», – каже Володи-
мир Волобуєв, керівник групи відділу постачання 
Іллічівського морського торгового порту.

Необхідна альтернатива
«Галпідшипник» – майже ровесник незалежної Украї-

ни. Компанія була заснована 1992 року і стала альтерна-
тивою підприємствам системи постачання колишнього 
СРСР. Появи такої компанії вимагав сам ринок: у країні 
йшла приватизація і модернізація найбільших промисло-
вих підприємств, для роботи яких були потрібні система-
тичні поставки різних запчастин і деталей. «У цей період 
зруйнувалася стара система поставок, і підприємствам 
було вкрай важко знайти комплектуючі для свого облад-
нання», – пояснює своєчасність моменту Олександр 
Тільман, засновник і директор компанії.

Вагомою перевагою молодої компанії стала близь-
кість її головного офісу у Львові до кордону України з 
країнами Євросоюзу, де знаходилися офіси найбільших 
виробників комплектуючих. «Галпідшипник» зумів швид-
ко налагодити імпорт потрібної для країни продукції. 
Все починалось з кількох типів аграрних і автомобільних 
підшипників. Асортимент компанії зростав одночасно з 
продовженням приватизації промисловості. Щоб забез-
печити зростаючий попит, на підприємстві перейшли на 

пряму дистрибуцію з найбільшими виробниками підшип-
ників. У 1996-му «Галпідшипник» став першим в Україні 
офіційним дистриб’ютором найбільшого шведського 
концерну SKF. Шведи виробляли не тільки підшипники, 
але і готові підшипникові вузли, ущільнення і системи 
змащування. Вся ця продукція поповнила асортимент 
української компанії. «Ми євроорієнтована компанія, 
вчимось у європейців, переймаємо досвід і впроваджує-
мо його на території України», – зазначає Тільман.

До кінця 1990-х в українській економіці почалися 
перші ознаки економічної кризи. Більшість підприємств 
взялися за оптимізацію бюджетів і стали шукати на 
ринку ідеальне поєднання якості та ціни. У «Галпідшип-
ник» вирішили зробити те, чого не робили їхні конкурен-
ти – запропонувати однотипний товар у різних цінових 
діапазонах. Компанія стала дистриб’ютором найбільших 
виробників промислових комплектуючих. «Найголовні-
ша перевага ТД «Галпідшипник» – мультибрендовість 
не тільки щодо підшипників, але й у всьому своєму асор-
тименті. Підбір потрібної продукції йде дуже швидко. 
Можна просто зателефонувати і відразу дізнатися, що 
є на складі – що доступно, а що ні. Підбір іде майже 
онлайн. У цьому дуже великий плюс», – каже Юрій 
Шевчук, старший інженер забезпечення запчастина-
ми корпорації «Данон Україна».

У результаті французька група NTN-SNR стала для 
«Галпідшипник» постачальником підшипників для 
автомобільної та аграрної техніки. Німецький холдинг 
Shaeffler налагодив поставки підшипників 
кочення, ковзання, шарнірних і лінійного пе-
реміщення, спеціалізованих пристосувань для 
підшипників. Американська компанія Timken, 
крім усього іншого, привезла на склад «Галпід-
шипник» конічні роликопідшипники. Також номен-
клатура розширилася транспортерними стрічками 
Megadyne; пасами Optibelt, Continental ContiTech, 
Rubena; привідними ланцюгами Renold і муфтами KTR. 

ЕНЕРГІЯ РУХУ
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«Беручи до уваги той асортимент продукції, яка 
є у ТД «Галпідшипник», ми повністю задоволе-
ні нашою співпрацею. Iз тих виробів, які нам 
потрібні, вони можуть запропонувати не один 
варіант, а кілька, і ми вибираємо той, що най-
більше відповідає нашим вимогам до характе-
ристик», – розповідає Антоніна Герета, в. о. 
керівника відділу постачання агрохолдингу 
«Мрія».

Зараз географія постачальників «Галпідшип-
ник» вже вийшла за межі Європи. На складах 

компанії можна знайти товар з Японії, США та Ки-
таю, продукція з якого ще більше розширила ціновий 

діапазон компанії. Стратегія спрацювала. На сьогодні 
«Галпідшипник» обслуговує більше 15 000 компаній на 
рік. Серед них не тільки великі агрохолдинги, а й неве-
ликі підприємства, які вміють рахувати гроші. «Наша 
ідеологія така: будь-який клієнт, який прийшов до нас, 
повинен отримати повний спектр продуктів відповідно 
до своїх фінансових можливостей», – пояснює Тільман.

Щоби стати до своїх клієнтів ще ближче, «Галпідшип-
ник» почав створювати власну мережу філій. У 1996 
році офіс компанії відкрився у Києві, у 1998-му стрічку 
перерізали у Запоріжжі та Донецьку, а в період з 2000 
по 2012 роки філії «Галпідшипник» відкрилися у Харкові, 
Одесі, Вінниці та Кропивницькому. «Свої склади у регіо-
нах допомагають їм доставляти товар максимально опе-
ративно. Наприклад, ми знаємо, що на наші замовлення 
завжди є гарантія доставки у відповідний термін – про-
тягом трьох-чотирьох днів. Усі документи щодо якості, 
сертифікати – все це у них є. Дуже грамотно працюють 
люди», – ділиться досвідом співпраці Волобуєв із 
Іллічівського морського торгового порту.

Мережу філій компанія налаштувала в залежності 
від особливостей кожного регіону. Наприклад, на своїх 
складах в Одесі зберігають деталі, які можуть знадоби-
тися у морських портах, а деталі до сільгосптехніки їдуть 
у філії в аграрних регіонах України. «Працювати з ТД 
«Галпідшипник» дуже зручно ще й завдяки їх терито-
ріальному розміщенню. У нас багато постачальників, 
але далеко не всі вважаються у нас ключовими. Є ті, які 
приходять і йдуть, але з компанією «Галпідшипник» у 
нас тривала історія співпраці, це один із наших основних 
постачальників підшипників», – зазначає Герета з 
агрохолдингу «Мрія».

Ще один популярний напрямок бізнесу «Галпідшип-
ник» – технічне обслуговування обладнання. У компа-
нії впевнені, що працездатність механізмів залежить 
не від бренду купленого товару, а від правильності 
його обслуговування. Зараз у структурі підприємства 
створено чотири сервісні центри, сертифіковані фа-
хівці яких мають великий досвід у вирішенні різного 
роду проблем. Інженери «Галпідшипник» систематично 
проходять стажування у компаній, обладнання яких 
продає їх підприємство. Сьогодні послугами технічних 
центрів «Галпідшипник» користуються 5000 компаній, 
які працюють з підприємством на постійній основі. Як 
авторизований дистриб’ютор шведського концерну SKF, 
«Галпідшипник» став єдиним українським партнером 
шведів із технічного обслуговування. Це відкриває клі-
єнтам української компанії доступ до інновацій SKF. «Ми 
підтримуємо високий рівень європейських стандартів, 
упроваджуємо найсвіжіші та необхідні розробки інжене-
рів компаній, відомих у всьому світі», – каже Тільман.

Постійне підвищення кваліфікації дозволяє інженерам 
«Галпідшипник» однаково якісно виконувати найріз-
номанітніші операції: балансування роторів, робочих 
коліс і турбін, лазерне центрування валів, пасових і 
ланцюгових передач. Для цього в інженерів компанії є 
найсучасніше обладнання. Наприклад, процес вивірки 
валів проводять за допомогою високоточного лазер-
ного обладнання ТKSA, лазерне тестування обладнан-
ня здійснюють спеціальним пристроєм EasyLaser, а 

вібродіагностику – за допомогою аналізатора Microlog 
CMXA. Для вимірювання крутного моменту в компанії 
є оптоелектронний вал Dataflex. Він дозволяє візуа-
лізувати небезпечні піки крутного моменту, які часто 
неможливо розрахувати, але можна визначити під час 
практичних випробувань. Такий моніторинг дає змогу не 
тільки відстежити стан техніки в поточний момент, але і 
попередити її збої у майбутньому. «Нас цілком влашто-
вує те, що компанія може не тільки поставити потрібні 
запчастини, а й налагодити вже працююче обладнання. 
Наприклад, коли мені на компресорній аміачній установ-
ці треба було відцентрувати двигун, то фахівці «Галпід-
шипник» зі своїм обладнанням зробили цю роботу за 
півдня. Причому швидко і якісно», – згадує Шевчук із 
«Данон Україна».

Універсальне майбутнє
У ТД «Галпідшипник» ретельно стежать за уподобан-

нями своїх основних клієнтів, зокрема, за аграрними 
компаніями. Асортимент компанії змінюється в залеж-
ності від того, якій техніці віддають переваги українські 
аграрії. Зараз драйвером продажів компанії є підшип-
ники, які приносять 57% від усіх продажів. На другому 
місці з продажу – паси – 19%. Частина виручки припа-
дає на масляні ущільнення, конвеєрні стрічки, ланцюги 
та інші товари.

Компанія не зупиняється у своєму прагненні стати 
універсальним постачальником для українських про-
мисловців. На виставці «Зернові технології 2016» ТД 
«Галпідшипник» спільно з компанією NTN-SNR, окрім 
підшипників і підшипникових вузлів для сільгосптехні-
ки, представив сучасні індукційні нагрівачі FastTherm 
і Polipump – інноваційну систему для автоматичного і 
одночасного змащування до 35 вузлів.

Своє майбутнє у компанії бачать у розвитку інжині-
рингового напрямку бізнесу. Зараз у ТД «Галпідшип-
ник» уже є ряд спеціальних рішень для компаній авто-
мобільної, аграрної, будівельної галузей і для сектору 
альтернативної енергетики. Також готові методики 
для деревообробних підприємств, кондитерських 
фабрик і металургійних заводів. Усього 
в компанії є рішення для більш ніж 20 
типів виробництв. Тільман впевнений, 
що попит на такі комплексні рішен-
ня зростатиме. «На даний момент в 
Україні спостерігається відсутність 
кваліфікованих фахівців, і ми пропо-
нуємо своїх сертифікованих співро-
бітників, а також комплексні галузеві 
рішення, розроблені світовими вироб-
никами комплектуючих», – пояснює він. 
«Швидкість, ефективність і надійність – ось 
що можна сказати про ТД «Галпідшипник», 
– констатує Володимир Зюмкін, головний інженер 
компанії «Чумак».
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ПЕРЕРОБКА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР: 
КОНДИЦІОНУВАННЯ І СУШІННЯ

В останні роки переробна промисловість 
олійних значно розширюється по всьому 
світу. Зростає попит на рослинні олії і біопа-
ливо через збільшення світового споживання 
нафти і підвищення обізнаності про екологічні 
проблеми та постійний пошук альтернативних 
джерел енергії. У цій статті ми розглянемо 
деякі основні технології кондиціонування і 
сушіння, які використовуються у переробній 
промисловості олійних культур.

Олійне насіння – це те, з якого може бути отримана олія. 
Насіння подрібнюють, щоб одержати її для вживання в їжу, для 
виробництва біодизельного палива, а залишок переробляєть-
ся на борошно, яке використовується в якості висококалорій-
ного протеїнового корму для тварин і птиці. 

Види олійних культур:
• Ріпак (канола)
• Соя
• Соняшник
• Кукурудза
• Бавовна
• Льон
• Арахіс
• Пальмова
• Кокосова

Кроки переробки значно відрізняються, в 
залежності від виду насіння:

Процеси
 Соя Соняшник Ріпак
 очистка очистка очистка
 роздавлювання роздавлювання, лущення роздавлювання
 лущення кондиціонування підігрівання
 кондиціонування пресування розшарування
 розшарування розширювання кондиціонування
 розширювання видобуток пресування
 видобуток  розширювання
   видобуток

Кондиціонування і сушіння олійних
Одним з найбільш важливих кроків у процесі переробки 

насіння олійних є кондиціонування і сушка. Правильне кон-
диціонування і видалення вологи поліпшує якість лущення і 
вилучення олії з насіння.

Теплообмінник Solex
На відміну від звичайних технологій сушіння і кондиціону-

вання, SOLEX штекер має проточний пластинчастий теплооб-
мінник і не використовує гарячий потік повітря для нагріву або 
видалення вологи.  Теплообмінник SOLEX підвищує ефектив-
ність нагріву до 90% за рахунок обмеження втрат стека.

 Технологія SOLEX нагріває насіння олійних культур, 
значно підвищуючи вологоємність паралельного повітря 
для точного контролю температури і вологості (для сушки 
додатків).

Кондиціонер SOLEX є більш ефективним, ніж традиційні 
методи, оскільки:

• продукт рухається при рівномірній швидкості;
• дбайливе проходження продукту без саден;
• матеріал тече плавно через розташування пластин в 

шаховому порядку;
• скорочення викидів повітря, пилу і запахів;
• усуває необхідність обробки устаткування і вентиляторів;
• більш низькі витрати на технічне обслуговування.

Як це працює?
Олійні стікають вниз через ряд пластин, тоді як відновлення 

теплоносія або пара протікає між звареними пластинами для 

досягнення цільового нагрівання. У сушильній секції: гаряче 
повітря рухається паралельно прямій, щоб видалити вологу.  
Заводам з переробки слід очікувати збільшення теплової про-
дуктивності за рахунок збільшення теплопередачі щільності 
площі в порівнянні зі звичайними технологіями.

Утилізатори в процесі переробки олійних культур
Можливості рекуперації тепла мають вирішальне значення 

для кінцевих користувачів, так як вони допомагають підвищити 
рентабельність переробних заводів. SOLEX Plate технології доз-
воляють рослинам економічно використовувати ці можливо-
сті, такі як термальне масло, борошно грубого помелу, гранул, 
випарів і парів переробки в сушарці тощо.

Нагрів води. Ця гаряча вода або конденсат може бути вико-
ристаний в якості попереднього нагріву SOLEX Plate Кондиціо-
нер, таким чином, знижуючи витрати парів.

Гарячий або холодний продукт

Витрачена енергія

Явне тепло

Вихід гарячого або холодного продукту

Джерела витраченої енергії
• плита випарів
• гаряча олія
• переохолоджений конденсат

Відновлена енергія
наприклад, гаряча вода може бути 
використана для
• обігріву
• попереднього нагріву повітря
• попереднього нагріву продукту

Холодне насіння

Конденсатор
Плита парів

Конденсат

Гарячий 
конденсат

Гаряча олія з 
екстрактора

Холодний 
конденсат

Пара

Конденсат

Холодна олія

Сухе гаряче насіння

Вентилятор

Цикл гарячої 
води

Вода під високим 
тиском або прямий 
цикл пари

Повітряна сушка 
(опціонально)

Вихід вологого 
повітря
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В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЭЛЕВАТОРА

В с. Заворичи Броварского района Киевской области 
будет построен современный элеватор. Официальная 
церемония закладки капсулы и начала строительства со-
стоится завтра, 18 октября. Планируемая мощность едино-
временного хранения нового зернохранилища составит 30 
тыс. т зерна.

Планируется, что элеватор будет оказывать услуги по 
очистке, сушке, погрузке и хранению зерновых, и иметь в 
своем составе:

- современную сертифицированную лабораторию, отве-
чающую всем требованиям ГосСтандарта;

- автомобильные весы на 35 т;
- зерносушильный комплекс производительностью 100 т/час;
- 6 силосов общей мощностью 30 тыс. т;
- логистический комплекс отгрузки зерна.
Сообщается, что новый элеватор будет размещен на 

площади 9 га и укомплектован самым современным евро-
пейским оборудованием. Это предприятие станет одним из 
крупнейших элеваторных комплексов на Киевщине и един-
ственным в Броварском районе.

6 элеваторных модулей, силосов для хранения зерна, 
позволят принять на хранение зерновые культуры в объ-
еме до 40 тыс. м3 или 30 тыс. т. Емкости будут укомплек-
тованы системой аэрации, вентиляции и температурного 
контроля, что обеспечит необходимые условия для каче-
ственного хранения зерна.

Все оборудование и транспортеры изготавливаются 
специально для Заворичского элеватора в соответствии с 
требованиями технологической схемы производственного 
цикла на элеваторе.

На новом элеваторном комплексе будут обустроены два 
параллельных потока приема, очистки, сушки и отгрузки 
зерновых. Элеватор принимать и отгружать до 10 тыс. т 
зерна в сутки. На предприятии также установят полностью 
автоматизированную систему управления технологическим 
процессом (АСУ ТП), что позволит вести учет движения и 
хранения зерна и контролировать работу оборудования в 
автоматическом режиме.

«Этот мощный комплекс будет оборудован новейшим 
энергосберегающим оснащением, а логистический склад, 
для экспорта зерна в другие страны, будет иметь отдель-
ное помещение, к которому будет подведена отдельная 
железнодорожная ветка», — говорится в пресс-релизе.

Строительство планируется завершить к августу 2017 
года и полностью обеспечить услугами зерновые хозяй-
ства от мелких фермерских хозяйств до крупных зер-
нотрейдеров в радиусе 150 км от села Заворичи.

Стоимость общестроительных, пусконаладочных работ с 
реконструкцией железнодорожного пути от станции Завори-
чи и строительством вагонных весов составляет 300 млн грн.

Проект элеватора предусматривает дальнейшее раз-
витие элеваторного комплекса и место для размещения 6 
дополнительных емкостей для хранения зерна.

Генеральный проект элеватора и авторский надзор за 
ведением строительных работ осуществляет ООО «Союз-
спецстрой-плюс» г.Днепр, Генеральный подрядчик — ООО 
«Апекс» г.Днепродзержинск

http://elevatorist.com/novosti/3361-v-kievskoy-oblasti-
nachinaetsya-stroitelstvo-novogo-elevatora

НОВИНИ
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ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ 
ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА В АГРАРНИХ СУШАРКАХ

Компанія “Stela Laxhuber 
GmbH” (засновник інжиніринго-
вої компанії ”Stela Engineering 
GmbH”) займається виробни-
цтвом сушильних установок з 
нагрівом на біомасі з 2004 року. 
Дана компанія пропонує два ва-
ріанти зниження залежності від 
таких традиційних для України 
видів палива, як природній газ та 
дизпаливо: 

1) Використання надлишко-
вого тепла від існуючих процесів 
(наприклад, гарячої води від ко-
негераційних установок, пару від 
парових котлів, димових газів, 
біогазу). В цьому випадку дося-
гається найбільший економічний 
ефект. Перетворення гарячої 
води, пару, або димових газів у 
гаряче повітря відбувається за 
допомогою теплообмінників, які 
встановлюються у секціях входу 
холодного повітря. Можливе та-
кож переобладнання існуючих су-
шильних установок. 

Приклад використання гарячої 
води у зерносушарках компанії 
STELA: 

Певним недоліком викори-
стання для нагріву тільки гаря-
чої води є те, що для сушіння 
кукурудзи температура гарячо-
го повітря має становити 120-
130 °С, а існуючі контури гарячої 

води можуть забезпечити тільки 
100 °C. Також є деякі втрати у 
трубопроводах, тому температу-
ра гарячого повітря буде макси-
мум 93 °С. Для сушіння пшениці, 
ріпаку, сої або соняшнику цього 
достатньо, але занадто мало 
для кукурудзи. В цьому випад-
ку компанія STELA рекомендує 
встановлювати додаткові газові 
горілки (це може бути як при-
родній або зріджений газ, так і 
біогаз). Дані горілки можна роз-
міщувати як всередині сушарки 
(як у стандартних моделях) так і 
з допомогою прямих або непря-
мих повітряних нагрівачів. При-
клад:

Ця система може використову-
вати також дизпаливо (з пальни-
ками ”Weishaupt”), або обладнува-
тись комбінованими пальниками 
(газ +дизпаливо). 

Для маслоекстракціних заво-
дів цікавим є використання для 
сушіння пару, адже пар вико-
ристовується у їхньому техноло-
гічному процесі, паливо (лушпин-
ня соняшнику) для спалювання на 
таких підприємствах є в надлиш-
ку. При будівницві нового або ре-
конструкції існуючого МЕЗу варто 
закласти в проект парогенератор 
із певним запасом потужності, 
щоб у майбутньому можна було 
встановити сушилку з паровими 
теплообмінниками. 

Прикладом використання пару 
при сушінні соняшнику може 
бути сушилка встановлена для 
компанії «Allseeds Black See». 
Сушилка має потужність 60 т/г 
соняшнику. У випадку якщо пару 
не буде, або його буде недостат-
ньо, сушилка також обладна-
на газовою горілкою. Оскільки 
при сушінні соняшнику та інших 
олійних культур є небезпека за-
ймання, сушарка оснащена до-
датковою системою запобігання 
пожежі та системою пожежога-
сіння. 

2) Біопаливо, яке спалюється 
безпосередньо для одержання 
тепла. 

При безпосередньому спалю-
ванні біопалива, компанія STELA 
співпрацює з багатьма вітчизня-
ними та іноземними виробниками 
теплогенераторів. 

Одним із прикладів роботи 
такої сушильної установки є су-
шарка моделі MDB-XN-1/18-S, 
яка встановлена у 2013 році в 
Черкаській області. Дана сушар-
ка працює без газу чи дизпали-
ва, тільки на відходах деревини 
(щепа) та качанах кукурудзи. 
Продуктивність сушарки: 60 т/г 
пшениці (з 19 до 15%), або 22,5 
т/г кукурудзи (з 30 до 15%). Ка-
чани кукурудзи збираються при 
обмолоті кукурудзи за допомо-
гою спеціальної насадки до ком-
байнів, за допомогою якої також 
знижується витрата палива ком-
байнами.



Дана сушарка обладнана сис-
темою автоматичної подачі пали-
ва: 

двома теплогенераторами 
компанії ”Bioflamm” потужністю 
3250 кВт кожен (в непрямому 
режимі роботи) та двома непря-
мими повітро-нагрівачами, які ма-
ють додаткові теплообмінники на 
вході холодного повітря.

При використанні біопалива 
компанія STELA рекомендує ви-

користовувати непрямі повітро-
нагрівачі: це унеможливить ризик 
виникнення пожежі та передачі 
запаху диму в продукт (це осо-
бливо важливо при виконанні 
експортних контрактів). 

Ще один приклад використан-
ня теплогенератора на біопаливі 
та непрямого повітронагрівача. 

В даний час ми постачаємо на 
ринок не тільки зерносушарки, 
ми пропонуємо клієнтам сучасні 
технології для зберігання зерна, 
що надаються сертифікованими 
іноземними партнерами, які про-
понують спеціалізовані продукти 
найвищої якості. 

Протягом багатьох років ми 
представляємо американсько-

го виробника силосів ”Brock” 
та польського виробника сило-
сів ”BIN”і німецького виробника 
засобів для попереднього очи-
щення зерна ”Gebr. Ruberg”. Ми 
також пропонуємо транспортні 
технології, представлені двома 
скандинавськими виробниками: 
”SKANDIA” і ”JEMA”. Американ-

ська технологія ”HUTCHINSON 
GrainPump” набула великої по-
пулярності серед транспортних 
систем в останні роки. Уже бага-
то років ми представляємо також 
німецького виробника лабора-
торного обладнання «Pfeuffer”.

Януш Андрій Михайлович, представник 
”Stela Engineering GmbH” в Україні. 



Преимущества биотоплива второго 
поколения

Биоэтанол второго поколения обладает следующими 
преимуществами:
• синтетическое биотопливо может напрямую подавать-

ся в инфраструктуру существующих распределитель-
ных систем снабжения автотранспорта горючим;

• является возобновляемым топливом;
• практически не содержит СО2, серы и ароматических 

углеводородов, поэтому даже в долго эксплуатировав-
шихся моторах не образует отложений;

• в сравнении с ископаемыми энергоносителями у него 
на 30–50% меньше выбросов в атмосферу;

• более высокий потенциал, чем у солнечной и ветровой 
энергии, так как растения «всегда под рукой»;

• пригодно для дальних перевозок и хранения и может 
производиться прямо на месте;

• для него характерна высокая плотность энергии (40 
МДж-литр), и оно сравнимо по качеству с синтетиче-
ским топливом из газа;

• у него более высокая выработка с гектара (4046 литров 
дизель-эквивалента, у этанола – 2500, а у растительно-
го масла, производимого из рапса, – всего лишь 1300)
Конечно, основным его преимуществом на современ-

ном этапе является то, что биотопливо второго поколения 
производится из непищевых продуктов, следовательно, 
не влияет на продовольственный рынок.

Технологии получения биотоплива
Этанол из биомассы
Департамент Энергетики США недавно написал в сво-

ем докладе: «С энергетической и экологической точки 
зрения зерновой этанол явно превосходит все виды то-
плива из ископаемого сырья, а этанол, произведенный 
из биомасссы (целлюлозы) будет следующим значитель-
ным шагом вперед».

Ученые выяснили, как высвободить энергию этой 
биомассы, сконструировав ферменты для расщепления 
целлюлозы на простейшие сахара.

Преимущества производства биомассы из целлюлозы 
следующие: наличие большого количества исходного 
сырья, чистота полученного этанола, а также высокий 
уровень выработки энергии.

Собственную технологию получения биотоплива 
из древесных стружек разработала группа американских 
ученых под руководством доктора Т.Адамса из универси-
тета Джорджии. В результате около 34% биотоплива (или 
15–17% сухого веса древесины) может использоваться 
для питания двигателей, сообщается в пресс-релизе уни-
верситета Джорджии.

Новое топливо может быть смешано с биодизелем 
и нефтяным дизельным топливом для использования 
в обычных двигателях. По мнению разработчиков, ос-
новными достоинствами разработки является невысокая 
стоимость и простота изготовления. В настоящее вре-
мя ученые пытаются усовершенствовать этот процесс 
для получения максимально возможного количества то-
плива из древесины.

Нужно отметить, что последняя разработка выглядит 
достаточно перспективной для России, с ее обширными 
лесными угодьями и предоставляет возможность про-
дуктивно использовать отходы лесоперерабатывающих 
предприятий.

Технологию производства синтетического биотоплива 
разработала немецкая фирма Choren Industries GmbH, 
один из ведущих производителей оборудования, исполь-
зующего технологию газификации биомассы и твердых 
отходов, содержащих углерод.

Сингаз
Синтез-газ — смесь монооксида углерода и водорода. 

Неокислительный пиролиз твёрдого сырья производит 
сингаз, который может быть напрямую использован в ка-
честве топлива.

Если требуется жидкое, похожее на нефтяное топливо, 
смазка или парафин, может быть применён процесс Фи-
шера-Тропша. Наконец, если требуется увеличить произ-
водство водорода, водяной пар сдвигает равновесие ре-
акции, в результате чего образуются только углекислый 
газ и водород.

Распространению данной технологии мешают высокие 
капитальные затраты, высокие затраты на эксплуатацию 
и ремонт и относительно низкие цены на сырую нефть. 
В частности, использование природного газа как ис-
ходного сырья становится целесообразным, когда есть 
источники природного газа находящиеся далеко от ос-
новных городов.

БИОТОПЛИВО ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
В связи с продовольственным кризисом, исследователи все больше стали обращаться к разработкам биотоплива 

второго поколения, которое производится из древесины, растений и отходов.
По мнению специалистов фирмы Choren Industries GmbH, самыми энергоемкими растениями для биотоплива вто-

рого поколения являются для Европы быстрорастущая ива, а для субтропической и тропической зоны – эвкалипт.
Уже сейчас в Германии может быть произведено такое количество биотоплива, которое покроет 20% нынешнего 

уровня потребления органического топлива транспортом. А к 2030 году этот потенциал уже может составить 35%.
Себестоимость производства составит менее 0,80 евро за литр топлива.

Всеукраїнський аграрний журнал №3 (3) / 2016

Зберігання і переробка зернових та технічних культур
24



Пиролиз
Пиролиз представляет собой термическое разложение 

органических соединений (древесины, нефтепродуктов, 
угля и прочего) без доступа воздуха.

Процесс пиролиза углеводородов (800–900°С) (газо-
вых углеводородов, прямогонного бензина, атмосфер-
ного газойля) является основным источником получения 
этилена и одним из главных источников получения пропи-
лена, дивинила, бензола и ряда других продуктов.

При пиролизе древесины (450–500°С) образуется 
ряд веществ таких как: древесный уголь, метиловый 
спирт, уксусная кислота, ацетон, смола и др.

Шины и полимеры представляют собой ценное сырье, 
в результате их переработки методом низкотемператур-
ного пиролиза (до 500 °С), получаются жидкие фракции 
углеводородов (синтетическая нефть), углеродистый 
остаток (технический углерод), металлокорд и горючий 
газ. В тоже время, если сжечь 1 т. шин, то в атмосферу 
выделится 270 кг. сажи и 450 кг. токсичных газов.

Проблема переработки изношенных автомобильных 
шин и вышедших из эксплуатации резинотехнических 
изделий имеет большое экологическое и экономическое 
значение для всех развитых стран мира. А невосполни-
мость природного нефтяного сырья диктует необходи-
мость использования вторичных ресурсов с максималь-
ной эффективностью.

Под руководством Д. Хубера из университета штата 
Массачусетс был разработан метод селективного ката-
литического пиролиза целлюлозы, результатом которого 
является образование ароматических соединений среди 
побочных продуктов — твердый углеродный материал, 
СО, СО2 и вода.

Эксперты высоко оценили новую работу, хотя сами 
авторы признают, что это лишь первый шаг к эффектив-
ному преобразованию биомассы в моторное топливо. 
Первым делом предстоит изучить возможность использо-
вания сырой биомассы, а не порошка целлюлозы.

Биобутанол
Биобутанол — это следующий значительный этап 

развития биотоплив, применение которого должно удов-
летворить росту потребности в экологически безопасном, 
возобновляемом транспортном топливе.

Биобутанол может добавляться к обычному бензи-
ну или бензину, содержащему этанол, он может быть 
использован в современных автомобильных двигателях, 
и потенциально его поставка может быть налажена 
при использовании существующей инфраструктуры по-
ставки топлива.

Биобутанол по своей сути то же самое, что и биоэ-
танол, но только более калорийный и менее затратный 
при производстве. К тому же само производство биобу-
танола с технической точки зрения значительно проще, 
чем классического этанола.

Биобутанол можно производить из кукурузы, пшени-
цы, сахарной свеклы, сахарного тростника, сорго и яч-
меня. В будущем для производства биобутанола можно 
будет использовать и целлюлозосодержащие компонен-
ты сельскохозяйственных культур, такие как сухие стебли 
кукурузы или солому.

Преимущества биобутанола:
• биобутанол может добавляться в более высоких кон-

центрациях, чем биоэтанол, при использовании в стан-
дартных автомобильных двигателях (в настоящее 
время биобутанол может добавляться в бензин в кон-
центрации до 10% в Европе и до 11.5% в США без пе-
ределки двигателя);

• хорошо подходит для современных транспортных 
средств и двигателей;

• в присутствии воды смесь, содержащая биобутанол, 
в меньшей степени склонна к расслоению, чем смеси 
этанола/бензина, и потому это позволяет использовать 
существующую инфраструктуру дистрибуции, не тре-
буя модификаций установок для смешивания, храни-
лищ или заправок;

• в отличие от существующих биотоплив, биобутанол 
потенциально может быть транспортирован по тру-
бопроводам; т. е. он может быть быстро добавлен 
к бензину.

Производители биотоплива второго 
поколения

Из биотоплив второго поколения, продающихся 

на рынке, наиболее известны BioOil производства канад-
ской компании Dynamotive и SunDiesel германской компа-
нии Choren Industries GmbH.

За разработку технологии производства синтетическо-
го биотоплива фирма Choren Industries GmbH получила 
почетное звание «Избранник-2007». Подобное звание 
присуждается за инновации в деле содействия охране 
окружающей среды.

В столице Финляндии уже работают на биотопливе 
второго поколения шесть автобусов. Топливо поставляет 
нефтяная компания Neste Oil. В первой стадии экспе-
римента принимают участие транспортные компании 
Pohjolan Liikenne и Veolia Transport.

Технология производства биотоплива методом вы-
сокого давления Neste Oil позволяет на одном обору-
довании использовать в качестве сырья и животные 
и растительные жиры. NExBTL — смесь биотоплива с во-
дородом. NExBTL может смешиваться с традиционным 
дизельным топливом.  
Мощность завода в Porvoo — 170 000 тонн биотоплива 
в год. Для работы завода потребуется около 1 тонны во-
дорода в час.

Канадская компания Iogen в настоящий момент 
дальше всех продвинулась в коммерциализации техно-
логии этанола из биомассы; другой надеждой являются 
BC International, компания из Массачусетса, которая осу-
ществляет строительство завода по производству этано-
ла из целлюлозы в штате Луизиана, США.

В настоящее время две компании коммерчески ис-
пользуют свои технологии, основанные на процессе 
Фишера-Тропша. Shell в Бинтулу, Малазия, использует 
природный газ в качестве сырья и производит, преиму-
щественно, малосернистое дизельное топливо.

Sasol в Южной Африке использует уголь в качестве 
сырья для производства разнообразных товарных 
продуктов из синтетической нефти. Процесс и сегодня 
используется в ЮАР для производства большей части 
дизельного топлива страны из угля компанией Sasol.

Choren в Германии и CWT построили заводы, исполь-
зующие процесс Фишера-Тропша или подобные процес-
сы.

Две крупнейшие транснациональные корпорации 
мира — DuPont и British Petroleum (BP) — объявили 
об успехе своего трехлетнего сотрудничества над проек-
том создания нового вида биотоплива — биобутанола.

Производство в Британии будет налажено совместно 
с British Sugar. Для этого будет перепрофилирована фа-
брика по ферментации биопродуктов в этанол для произ-
водства биобутанола.

Потенциал биотоплива второго 
поколения

Можно полагать, что нефть в ближайшее время оста-
нется основным источником получения энергии. Хотя 
доля биотоплива в мировом энергетическом балансе 
будет возрастать.

Рост значения биотопливной отрасли будет во многом 
связан с экологическими характеристиками ее продук-
ции.

Специалисты WEC (Всемирного энергетического 
совета) пришли к заключению, что использование 
биогорючего второго поколения, то есть полученного 
путем использования технологии преобразования 
биомассы в жидкость и получения этанола из цел-
люлозы, позволит снизить выбросы парниковых га-
зов на 90%.

На текущий момент биотопливная отрасль наиболее 
активно развивается в Бразилии. По словам министра 
энергетики страны Нельсона Хубнера, в Бразилии биого-
рючее составляет около 18% всего потребляемого транс-
портного топлива. Приблизительно 40% спроса на бензин 
удовлетворяется за счет этанола, выпускаемого на осно-
ве сахарного тростника.

Биотопливо второго поколения будет постепенно 
замещать биотопливо первого поколения,что связано 
с большей степенью его экологичности, производитель-
ности, а также с тем, что он производится из непищевых 
продуктов. Однако, топливо, полученное на основе пе-
реработки сахарного тростника и растительных масел 
также сохранит определенную долю рынка.

http://www.cleandex.ru/articles/2016/02/02/biofuels-2generation
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Компанія Сталь-Прокат Пром виконує весь 
спектр будівельних робіт зі зведення ангарів, 
зерносховищ і комплексів складського типу. 
Всі роботи ведуться за типовими проектами з 
урахуванням індивідуальних потреб замовника.
Виробництво і монтаж металоконструкцій будь-
якої складності здійснюється досвідченими 
фахівцями. 

Ми гарантуємо максимальну надійність при мінімальних витратах!
ТОВ «Сталь-Прокат Пром» 
м. Дніпро, 
вул. Запорізьке шосе 26, 4 поверх
тел./факс: (056) 372-56-52,

моб.: (050) 480-0-480, 
(067) 464-04-29
stalprokatdnepr@ya.ru
www.stalprokat.com.ua

Наша компанія виготовляє всі необхідні види 
покрівельного та стінового профнастилу. 
У виробництві ми використовуємо сталь 
провідних європейських і азіатських виробників. 
Сендвіч-панелі можливі з мінераловатним, 
пінополістирольним і пінополіуретановим 
наповнювачем.

ВИРОБНИЦТВО 
ПРОФНАСТИЛУ ТА СЕНДВІЧ-

ПАНЕЛЕЙ

БУДІВНИЦТВО СКЛАДІВ, 
АНГАРІВ, ЗЕРНОСХОВИЩ



www.agroprod.biz 27

ЧОМУ В УКРАЇНІ НЕ ЛЛЄТЬСЯ «ЧОРНЕ ЗОЛОТО»?
Так по-іншому можна назвати ріпак, культуру не нову 

для аграріїв, про яку наповну заговорили у вітчизняній 
сільськогосподарській галузі приблизно 10 років тому. Її 
«популярність» завдячує високій ефективності вирощу-
вання – з одного боку, та негативному впливу на ґрунт – 
з іншого боку. Неоднозначність висновків базувалася на 
необґрунтованому збільшенні посівних площ у середині 
2000-х років. Сьогодні увага до ріпаку не на стільки ви-
сока через обмеженість його використання на теренах 
України, окрім експорту самого насіння, хоча можливо-
стей у застосуванні продуктів переробки досить велика. 
Так, ріпак в Індії, Китаї та країнах Ближнього Сходу ви-
користовують переважно в харчуванні, а от Європейські 

країни – в промисловості (для виготовлення капронів, 
мастил, біодизелю). В США та Канаді, де розвинене 
харчування в системі «fast-food», продукти переробки 
ріпаку мають попит у всіх сферах виробництва.

На сьогодні ріпак як олійна культура поступається у 
структурі посівних площ соняшнику і сої. Їх обсяг з року 
в рік змінюється в залежності від кон’юнктурних умов на 
ринку та погодних умов вирощування. Так, за останні 4 
роки площі під ріпаком спочатку зросли від 547 тис. га 
до 996,1 тис. га, а тепер скоротилися до 670,8 тис. га. 
Враховуючи стабільну продуктивність культури (22-26 ц/
га) у середньому аграрії збирають від 1,5 до 2 млн тонн 
насіння ріпаку (див. рис.).

Практично усе внутрішнє виробництво йде на екс-
портні потреби у вигляді насіння та частково олії і шроту.

То чому в Україні не має інших шляхів використання 
ріпаку? Адже культура цінна як в агрономії, так і в про-
мисловості. Є також величезні можливості застосування 
«чорного золота» і в біоенергетиці.

Загалом ріпак можна виділити в наступні напрями 
використання:

1. В аграрному виробництві.
Це цінна для економіки будь-якого підприємства куль-

тура, тому відмовлятися від неї немає сенсу, а, навпаки, 
треба передбачати в оптимальних обсягах у структурі 
посівних площ. Логіка говорить сама за себе: ріпак – це 
перше джерело грошової виручки у новому маркетинго-
вому році у рослинництві.

Крім цього, ріпак слід розглядати як важливу сиде-
ральну культуру (більш ефективно застосовувати заміть 
органічних добрив тваринного походження), хороший 
попередник, рослину, що позитивно впливає на фіто-
санітарний стан полів, структуру ґрунту тощо. Головне 
питання у цьому – оптимальне співвідношення з іншими 
культурами у сівозміні.

2. У рибництві.
У рибному господарстві можна використовувати 

ріпакову макуху. Вона займає важливе місце під час 
відгодовування риби (карась, короп, лящ, сазан, товсто-
лобик) у виробничих умовах та для покращення клю-
вання риби в якості прикорму. На сьогодні уже відомі 
технології для виробництва такого корму у промислових 
масштабах.

3. У харчовій промисловості.
Спектр використання ріпаку у харчовій промисло-

вості дуже широкий, але основним харчовим продук-
том із ріпаку є олія, яка за окремими якісними крите-
ріями не поступається оливковій. У Франції та Литві, 
зокрема, уже налагоджено виробництво ріпакової олії 
класу Extra Virgin. У продовольчих цілях також част-
ково застосовуються борошно та макуха з ріпаку, які 
найчастіше входять до складу борошняних кондитер-
ських виробів.

4. У годівлі тварин.
Ріпак відзначається універсальними характеристиками 

у годівлі сільськогосподарських тварин. Для годівлі вико-
ристовується як зелена маса, так і отриманий з неї силос, 
ріпакове борошно з насіння, а також макуха та шрот.

5. У інших видах промисловості.
З ріпакової олії у лакофарбувальній промисловості 

виробляють різні види оліф, лаків, фарб. Як сировина рі-
пакова олія застосовується у виробництві капронів. Має 
попит культура у хімічному, металургійному, шкіряному, 
миловарному, текстильному, красильному та інших 
виробництвах. На основі продуктів переробки ріпаку 
виробляють також синтезовані антиадгезіонні мастила 
та охолоджуючі рідини.

6. У біоенергетиці.
Найбільш очікуваним напрямом застосування ріпаку, 

описаний у літературі, є виробництво біоенергії. Фахівці 
стверджують, що з ріпаку можливо отримати біодизель, 
тверде паливо та біогаз. Два останні варіанти застосу-
вання є менш перспективними для практики України, 
оскільки макуху і шрот (як тверде паливо) традиційно ви-
користовують в інших цілях, а джерелом твердого палива 
в основному є деревина і солома; зелену масу ріпаку в 
основному ніхто не розглядає як сировину, бо акценти 
зроблені на вирощування саме насіння. Щодо біодизелю, 
то перспективи його виробництва залежать від кількох 
факторів: по-перше, від державної політики у сфері біое-
нергетики, її стимулювання розвитку виробництва енергії 
з альтернативних джерел, по-друге, вартості технології 
виробництва біодизелю в українських реаліях та порів-
няльної ефективності від реалізації насіння за кордон.

Загалом можна зробити висновок, що основними 
мотивами виробництва насіння ріпаку та, особливо, 
напрямів використання у різних галузях, є його еконо-
мічна ефективність і традиції споживання продуктів його 
переробки.

Андрій Сава
Використані джерела:

https://uk.wikipedia.org, http://agbiotech.org.ua,
http://poradumo.com.ua, http://agroscience.com.ua
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КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НУЖНО ПРЕДЪЯВЛЯТЬ К 
СИЛОСАМ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ?

Сегодня в Украине «бум» строительства морских зерновых терминалов. Думаю, этот 
материал будет интересен всем, кто планирует возводить портовые элеваторы. В нем 
исчерпывающий ответ на вопрос, на что необходимо обращать внимание при выборе 
и предварительной оценке прочности и надёжности металлических оцинкованных 
силосов, применяемых для работы на морских перегрузочных терминалах 
(коммерческого и промышленного назначения), которые выдерживают не менее 20-и 
загрузок и выгрузок продукта в год?

1. Несущая способность крыши, указанная в харак-
теристике (паспорте силоса) и рекламе — снеговая 
нагрузка и нагрузка на пик крыши. В Украине макси-
мальная снеговая нагрузка равна 180 кг/м2, ветровая 
— 60 кг/м2 или 134,5 км/час. Если говорить о нагрузке 
на крышу силоса, то конструкция крыши должна быть 
рассчитана на восприятие не только равномерной сне-
говой нагрузки на всю поверхность крыши, но и нагруз-
ки от снега, который может скопиться с подветренной 
стороны крыши.

2.Нагрузка на пик крыши говорит о допустимой на-
грузке от эстакады с оборудованием на крышу силоса 
— чем больше, тем лучше.

3.Гарантия производителя на надежные металличе-
ские силоса от ответст венных производителей — 10 и 
более лет!!!

4. Поставщик должен документально подтвердить, что 
конструкция крыши силоса выдерживает, кроме клима-
тических нагрузок (снег, обледенение, ветер…) и нагру-
зок на пик крыши от эстакады с оборудованием, также 
нагрузки от всех устанавливаемых термоподвесок.

Нагрузка от одной ТП может достигать более 2 т в 
точке крепления ТП — зависит от длины и диаметра 
кабеля ТП.

Количество ТП в силосе определяется радиусом чув-
ствительности при мененных термодатчиков, который 
составляет до 3 м — для самых чувствительных ТП, у 
которых погрешность измерения температуры находит-
ся в пределах 0,1 градуса.

Для силоса диаметром 32 м число ТП, перекрываю-
щих весь объем силоса, должно быть 20 шт, а для си-
лоса диаметром 18,3 м число ТП, перекрывающих весь 
объем силоса, должно быть 6 шт.

5. Надёжное крепление термоподвесок (ТП) на две 
соседние стропилины, а не на одну, так как это перерас-

пределяет и уменьшает нагрузку на разные стропилины 
каркаса крыши от каждой ТП. Для обслуживания и ре-
монта ТП должен быть обеспечен легкий доступ к узлам 
их крепления на крыше.

6. Кроме термоподвесок к крыше силоса могут кре-
питься и другие конструкции — разбрасыватели зерна 
либо гасители скорости падения зерна, якобы предна-
значенные для снижения травмирования и дробления 
загружаемого в силос продукта.

Как показывает мировая практика, применения лю-
бых гасителей скорости падения зерна внутри силосов, 
ничего, кроме вреда и увеличения стоимости, не дает. 
В 80-х годах в США и Канаде после многочисленных 
попыток применения в силосах гасителей скорости па-
дения зерна различных конструкции, в итоге отказались 
от их применения. Сейчас настал черед Украины «пе-
реболеть» этой надуманной проблемой, подогреваемой 
недобросовестными коммерсантами.

Сегодня в Украине уже имеется печальный опыт 
применения в силосах припортовых зернохранилищ 
различных гасителей скорости падения зерна. Пока что 
все установленные гасители скорости падения зерна (в 
основном производства США) очень быстро ломаются 
и попутно ломают крыши и стены силосов, в которых 
они смонтированы. Однозначное требование к силосам, 
в которых клиент решил установить любые гасители 
скорости падения зерна: конструкция силоса (крыши) 
должна выдерживать любые дополнительные нагрузки 
от устанавливаемого либо подвешиваемого к крыше 
оборудования. А производитель-поставщик силосов 
должен предоставить сертификат и гарантию на силос в 
комплекте с дополнительным оборудованием!

7. Наличие силового бандажа (обычно устанавлива-
ется под крышей на стыке цилиндра и крыши силоса), 
который воспринимает большие растягивающие усилия 
от распора стропилин крыши. Если бандажа нет, или 
он представлен в виде криволинейного элемента, то 
усилие распора воспринимают другие элементы — па-
нели корпуса, вертикальные рёбра жёсткости, секторы 
крыши, нижняя распорка, которые обладают большей 
податливостью, и при этом снижается прочность и 
жёсткость крыши.

8. Конструкция бандажа. Силовые элементы банда-
жа необходимо надёжно соединять болтовыми соеди-
нениями, которые должны быть равными по прочности 
самому бандажу. Лучше в данном узле использовать 
соединения в нахлёст, где болты работают на срез, а не 
фланцевые соединения, в которых могут отгибаться и 
деформироваться фланцы.

9. Очень важно наличие достаточного количества 
распорок между соседними стропилинами в самой на-
груженной части крыши (от края крыши примерно от 1/3 
до 1/2 длины стропилин крыши).

10. Конструкция связей между стропилинами крыши. 
Кроме того, что связи должны быть прочными, выдер-
живать большие усилия (сжимающие или растягиваю-
щие — зависит от места установки), они должны быть 
надёжно соединены со стропилинами. Лучший вариант, 
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когда связи непосредственно упираются в стенку стро-
пилины, а болтовые соединения, только фиксируют 
положение связей.

Варианты, когда связи крепятся к стропилинам с 
помощью гнутых кронштейнов — это уменьшает проч-
ность соединения. Ещё хуже, если кронштейны имеют 
пазы, что позволяет болтам просто перемещаться по 
пазам под нагрузкой. Если связь упирается не в стенку 
стропилины, а в отогнутые полки профиля стропилины, 
то это также снижает жёсткость соединения и, как след-
ствие, приводит к повышенным деформациям и полом-
кам крыши.

11. Панели корпуса силоса. Все панели с мелким 
шагом волны и высотой менее 1 м — это устаревшие 
конструкции! При использовании панелей с мелким 
шагом волны увеличена вертикальная нагрузка на 
корпус силоса от трения зерна, скапливается большее 
количество зерновой пыли. Как правило, такие панели 
высотой меньше 900 мм, а значит имеют большее число 
горизонтальных болтовых стыков, большую металлоём-
кость, и т.д.

И самое главное — панели с мелким шагом волны 
не дают никаких преимуществ в прочности конструкции 
силоса, о чем неустанно пишут в рекламных материа-
лах некоторые продавцы-менеджеры.

ВЫВОД: Высота панелей — более 1 м — шаг волны 
панелей применяемых для корпуса силоса должен быть 
не менее 100 мм (4 дюйма).

12. Необходимо обращать внимание на прочность 
стали применяемой для изготовления панелей и верти-
кальных рёбер силоса, на толщину панелей и сечение 
рёбер жёсткости, на массу цинкового покрытия. Обычно 
применяются стали с прочностью не ниже S320-S350.

13. Цинковое покрытие на деталях силосов, устанав-
ливаемых у моря, должно быть не менее 450 г/м2 (Z450) 
и больше! Сейчас некоторые производители предлага-
ют покрытия с 600 г/м2. Но для линейных, степных эле-
ваторов такое покрытие совершенно не нужно — кроме 
удорожания (много цинка) прочности оно не добавляет! 
Должен быть предоставлен сертификат на весь исполь-
зованный металлопрокат.

14. На одну панель должно приходиться три верти-
кальных ребра жёсткости — расстояние между верти-
кальными ребрами жесткости должно быть меньше 1,0 
м. При частых загрузках-выгрузках силосов происходит 
значительный прогиб панелей в вертикальном направ-
лении в пределах упругой деформации. В случае при-
менения 2-х ребер жесткости на одну панель, упругие 
деформации могут быть превышены и перейти в пла-
стическую необратимую деформацию металла панели.

15. Все вертикальные ребра жесткости должны уста-
навливаться снаружи. Внутреннее расположение РЖ 
приводит к увеличенным вертикальным нагрузкам и 
массовому накоплению остатков зерна и зерновой пыли 
внутри на стенах силоса, которую необходимо удалять 
перед каждой загрузкой нового зерна.

16. Наличие любых внутренних лестниц в силосе не 
желательно. Согласно действующих в Украине норма-
тивных документов, любые выступающие конструкции 
внутри силоса для сыпучих продуктов запрещены, так 
как они создают на корпус силоса весьма значительные 
дополнительные нерасчетные нагрузки. Также возмож-
но налипание зерновой массы на внутренних лестницах.

17. Наличие ветровых (распирающих) колец снаружи 
на корпусе силоса обеспечивают устойчивость пустого 
корпуса силоса при воздействии ветровых нагрузок. 
Распорные ветровые кольца должны устанавливаться 
только в верхней части корпуса силоса (а не снизу, как 
на некоторых китайских или турецких силосах). Внизу 
корпус силоса закреплен к фундаменту и имеет наи-
большую толщину панелей стенок.

18. Люки обслуживания на крыше силоса должны 
обеспечивать доступ внутрь силоса обслуживающего 

персонала и не допускать туда попадание атмосферной 
влаги.

19. Нижние люки обслуживания на корпусе силоса — 
очень нагруженный узел! Распирающе-растягивающая 
нагрузка на вертикальные элементы рамки нижнего 
люка может достигать более 100 т на 1 м высоты! Для 
удобства обслуживания и при необходимости демонта-
жа или монтажа зачистного механизма внутри силоса, 
должно быть 2 люка в нижних ярусах корпуса: 1-й — по 
оси выгрузных отверстий силоса для доступа персонала 
внутрь, 2-й — в удобном для монтажа зачистного меха-
низма месте. Размеры люка должны позволять произво-
дить монтаж всех узлов зачистного механизма.

20. Воздухоотводы на крыше силоса не должны по-
зволять скапливаться зерновой пыли и мусору, так как 
это приводит к коррозии крыши в местах скопления 
мусора.

21. Площадь сечения выходных отверстий воздухоот-
водов должна обеспечивать выход всего вдуваемого в 
силос вентиляционного воздуха. Площадь сечения вы-
ходных отверстий определяется из расчета: S суммар-
ная = 0,05 м² на каждые 1000 м3/час расхода воздуха 
нагнетающих вентиляторов.

22. Большую роль играет достаточное количество 
болтов, соединяющих панели на вертикальных стыках. 
Болтовое соединение должно выдерживать не только 
нагрузку на срез, но и на смятие. При равном коли-
честве болтов на панели имеет значение количество 
рядов болтов или разнесение их в шахматном поряд-
ке, чтобы не ослаблялось «живое сечение» (сечение, 
проведенное по отверстиям в самом критичном месте) 
панели.

23. Болты (метизы), применяемые для соединения 
деталей силоса, должны иметь цинковое покрытие и 
класс прочности не менее 8,8. Самым предпочтитель-
ным является горячее цинкование метизов. На все 
применяемые для сборки силосов метизы должен быть 
сертификат.

24. Проверять надёжность гидроизоляции силоса в 
месте крепления к фундаменту. Лучшим вариантом бу-
дет тот, у которого уровень пола внутри силоса находит-
ся выше уровня фундамента снаружи силоса.

25. Обеспечение вентилирования подкрышного про-
странства и удаление конденсата с внутренней стороны 
крыши за пределы силоса.

26. Система вентиляции — аэроднище. Предпочти-
тельней вентсистемы канального типа, которые намного 
проще и легче в обслуживании для демонтажа и очист-
ки от зернового мусора.

27. Нагнетающие вентиляторы — с давлением на 
выходе из вентилятора, обеспечивающем продувание 
насыпи продукта в полностью загруженном силосе (дав- 
ление от 2000 до 2800 Па). Минимальный расход вду-
ваемого в силос воздуха на 1 т вместимости силоса не 
должен быть меньше 3 м3/час. Лучше всего применять 
вентиляторы центробежного типа, так как осевые венти-
ляторы развивают низкое давление (не более 1500 Па), 
а осецентробежные — имеют низкий КПД и нагревают 
вдуваемый воздушный поток.

28. Обеспечение влагонепроницаемости болтовых 
соединений — за счет применения деформируемых по-
лимерных прокладок. Резиновые прокладки — худший 
вариант, так как при зажатии прокладки из резины не 
выдерживают нагрузок и трескаются. Также они быстро 
выходят из строя (деструктируют) под воздействием 
солнечного излучения и климатических воздействий. 
Все это написано, исходя из собственного многолетнего 
опыта по разработке, изготовлению, строительству и 
эксплуатации металлических силосов, производство ко-
торых налажено на нескольких предприятиях Украины.

Анатолий Куприевич, главный конструктор силосов типа 
СМВУ, директор предприятия «ПроектКонтактСервис»

(джерело: http://elevatorist.com/)
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СОЯ. ДИВО МОЖЛИВОСТІ ДИВО-РОСЛИНИ
Соєві боби – є однієї з найбільш відомих і поширених 

в світі рослин, що вживаються в їжу як людиною, так і 
тваринами. Її ще називають диво-рослиною – завдяки 
високому вмісту рослинних білків та завдяки дуже висо-
кій врожайності. Так, насіння сої містить 35-45% білків, 
17-25% жиру, 1-2% лецитину, 5-6% зольних речовин і 
вітамінів. Соя має азійське походження, але на сьогодні 
уже поширена практично у всьому світі: у Китаї, Індонезії, 
Японії, США, Австралії, Кореї, на Далекому Сході Росії. 
Не винятком є і Україна, де її надзвичайно полюбляють 
вирощувати вітчизняні аграрії через ефективність виро-
щування та широкий спектр її використання. Зокрема, 
із сої виробляють борошно, олію, крупи, соєве молоко, 
сурогат кави, консерви, біопаливо. Соя це також дуже 
цінна кормова культура.

ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА
Підтвердженням того, що це «популярна» культура в 

Україні, свідчать дані про те, що вона входить в десятку 
країн-виробників та експортерів сої у світі. Відповідно 
вона займає визначальне місце у структурі вирощування 
технічних культур. За останні 4-5 років спостерігається 
збільшення обсягів виробництва сої на 62,5% – до 3,9 млн 
тонн. Незважаючи на несприятливі погодні умови урожай-
ність культури залишається стабільною і коливається в 
діапазоні 18-21 ц/га. Слід зауважити, що під соєю збіль-
шуються і посівні площі. (див. рис.). У поточному році тен-
денції на ринку зберігаються ті ж самі: сої зібрано з площі 
1,6 млн га (86%), валовий збір становить 3,4 млн тонн при 
урожайності 21,9 ц/га.

БАЛАНС ПРОПОЗИЦІЇ І ПОПИТУ
Важливим питанням щодо розвитку ринку сої є вико-

ристання бобів. Зважаючи поточну ситуацію зі збором 
врожаю технічних культур, слід очікувати, що валове 
виробництво насіння сої складатиме 3,9 млн тонн. З 
врахуванням перехідних залишків (0,1 млн тонн) пропо-
зиція разом становитиме практично 4 млн тонн. Щодо 
споживання, то основними напрямами використання сої є 
експорт бобів – 2,1-2,4 млн тонн (або 55-60%) та перероб-
ка. Україна екпортує не тільки насіння, а й соєву олію та 
шрот. Переробку здійснюють як промислові підприємства 
(на рівні 1 млн тонн) та самі аграрні формування – 0,5 млн 
тонн. Решта врожаю йде на насіння – приблизно 0,3 млн 
тонн. Слід зауважити, що продукти переробки сої вико-
ристовують як на продовольчі, так і на кормові потреби. 
Серед основних переробників в Україні відомі такі ком-
панії: ПрАТ «Протеїн Продакшн», ТОВ «Каховка Протеїн 
Агро», Львівський ОЕЗ (Оліяр), Глобинський переробний 
завод «Глобус», Пологівський ОЕЗ, ТОВ «ВК «Біопре-
парат». Ними переробляється в рік в середньому 1 млн 
тонн. (див. рис.).

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ
Незважаючи на значний виробничий потенціал 

України щодо соєвих бобових, їх використання за-
лишається експортно орієнтованим. Іншим глобаль-
ним видом споживання є її промислова переробка. 
Загалом можна виділити такі напрями використан-
ня сої:

1. У кормовиробництві.
Соя і продукти її переробки мають добрі кормові яко-

сті. Вона використовується для відгодівлі всіх видів тва-
рин та птиці у вигляді насіння, зеленої маси, сіна, сінажу, 
трав’яної муки, шроту, білкових концентратів, соєвого 
молока тощо.

Дослідження показали, що в 1 кг насіння сої міститься 
1,5 кормової одиниці, мало клітковини – всього 4-6%, що 
особливо важливо при годівлі бройлерів. Зелена маса 
використовується в чистому або змішаному вигляді із ку-
курудзою, сорго, суданкою, сорго-суданковими гібридами. 
Такі змішані посіви збільшують збір протеїну на 30-50%. 
Зелену масу сої також використовують для приготування 
трав’яної муки, хімічний склад якої при правильному ре-
жимі сушки мало змінюється.

Важливими також у кормовиробництві є соєвий шрот 
і макуха.

Соєвий шрот. Це побічна продукція після екстракції 
олії із зерна сої. При переробці 1 т насіння сої одержу-
ють 7,5-8,0 шроту. Він містить менше клітковини і краще 
засвоюється порівняно з соняшниковим. В 1 кг соєвого 
шроту міститься 1,21 кормова одиниця, 361 г перетрав-
ного протеїну, 26,2 г жиру, 80 г клітковини, 36,4 г лізину, 
8,5 г метіоніну, 5,2 г триптофану. Його добре поїдають 
всі види тварин. Теплова обробка надає соєвому шроту 
приємного запаху. При виготовленні комбікормів додають 
10% соєвого шроту, що дозволяє повністю їх збалансува-
ти за вмістом білка та амінокислот.

Соєву макуху одержують при механічному добуванні 
олії. Як і соєвий шрот, соєва макуха є цінним кормом для 
тварин. В 1 кг макухи міститься 1,19 кормова одиниця, 
346 г перетравного протеїну, 43 г жиру, 72 г клітковини.

2. У виробництві продовольства.
Асортимент соєвих продуктів на продовольчому ринку є 

досить великим. Найпопулярніші з них це соєві фарш і м’ясо, 
молоко і сир, а також соєві добавки з ізофлавінами в чистому 
вигляді, які фахівці не рекомендують вживати людині.

Соєве м’ясо виготовляють зі знежиреного соєвого бо-
рошна, яке пресується до тих пір, поки не набуде форми 
волокна. Це новий, унікальний за харчовою цінністю про-
дукт харчування, що має м’ясоподібну структуру і однако-
вий з м’ясом вміст білка. Текстурований соєвий білок має 
форму і текстуру фарша, гуляша, відбивних. На відміну 
від м’яса тваринного походження, соєве м’ясо не містить 
холестерину, в ньому є життєво необхідні мінеральні ре-

45 млн. тонн

300 тис. тонн

1,5 млн. тонн

2,2 млн. тонн

Виробництво Споживання

Андрій Сава



човини: кальцій, фосфор, магній, залізо, а також вітаміни 
групи В і вітамін Е.

Соєвий сир. Із соєвого молока можна виробляти сир, 
який складається із білкових речовин. На вигляд він по-
дібний до коров’ячого. Одним із його видів тофу, який має 
консистенцію м’якого сиру, майже без запаху, ніжний за 
смаком, кремового кольору. Відмінність його від соєвого 
сиру полягає в тому, що тофу є пресованим продуктом. 
Цінність тофу полягає в тому, що білок сої, який важко 
перетравлюється, перетворюється в сирі у продукт, що 
добре засвоюється організмом. Перетравність тофу скла-
дає 95%.

Соєву олію одержують шляхом пресування насіння 
сої. Свіжа соєва олія не має смаку і запаху, швидко гірк-
не. Після рафінування вона набуває янтарного кольору, 
довго зберігається, використовується для заправки 
салатів із свіжих овочів, є відмінним дієтичним, високо 
засвоюваним продуктом. Олія містить життєво необхідні 
ненасичені жирні кислоти, в т.ч. лінолеву, вітаміни Е і С, 
солі кальцію, натрію, магнію, калію, фосфору та ін.

Соєве молоко – солодкуватий, смачний напій бі-
ло-кремового кольору з легким приємним запахом. Одер-
жують його з замоченої у воді, подрібненої і провареної 
на парі сої. Це дієтичний продукт, що не містить лактози, 
за харчовою цінністю відповідає коров’ячому молоку 1,5-
2% жирності. Соєве молоко краще перетравлюється у 
шлунку, рекомендується при виразковій хворобі шлунку, 

холециститі, цукровому діабеті, харчовій алергії на молоч-
ні продукти тваринного походження.

Сою також використовують для виробництва круп та 
борошна.

Соєву крупу одержують із підсушеного зерна на зви-
чайних крупорушках. Розварюється соєва крупа значно 
швидше, ніж ціле зерно. Проте перед варінням її теж 
рекомендується вимочувати 10-12 год. Зберігають крупу 
в сухому, прохолодному місці, оскільки вона швидко псу-
ється, що пояснюється великим вмістом жиру, який на 
повітрі гіркне.

Борошно. Сире зерно сої при розмелюванні може 
забивати сита, жорна, вальці. Щоб цього уникнути, зерно 
підсушують 3-4год. за температури 50°С. Соєве борошно 
можна одержувати не тільки із зерен, але й з соєвої ма-
кухи чи шроту. Борошно із макухи і шроту містить мало 
жиру, тому може зберігатися досить довго. Соєве бо-
рошно містить багато білка (40-52%) і зольних елементів 
(5-6%) та відносно мало вуглеводів (27-34%). У борошні 
із сої немає клейковини, тому до нього варто додавати 
пшеничне чи житнє.

Загалом із сої можна отримати безліч інгредієнтів, ви-
користання яких є дуже широким (див. табл.). У зв’язку із 
значним попитом на сою і продукти її переробки у світі це 
створює надзвичайні перспективи її вирощування і реалі-
зації для вітчизняних аграрних виробників і промисловості 
України.

Таблиця. Напрями використання сої та продуктів її переробки
Соєвий інгредієнт Використання
Олія і жири Маргарин, рослинні олії, майонез і багато інших жирових продуктів
Лецитин і інші емульгатори Шоколад, десерти, випічка та інші харчові продукти
Токоферол/ вітамін Є Запобігає окисленню в багатьох жирних продуктах; використовується в продуктах, збагачених вітамінами

Соєві білкові добавки, соєвий ізолят Готові харчові продукти (супи, соуси), замінники м’яса, дієтичне харчування, імітація молочних продуктів, 
наприклад, не молочні вершки

Соєвий штор, борошно Хліб, закуски, макаронні вироби
Гідролізований соєвий білок Соєвий соус, приправи
Вироби з цілісних соєвих бобів Тофу, соєві напої, місо, соєве борошно
Корм для птиці, свиней, худоби і 
аквакультури В продуктах тваринного походження, таких як м’ясо, яйця і молоко

Використані джерела: uk.wikipedia.org, agbiotech.org.ua, soybean.com.ua, agroscience.com.ua, medfond.com, scientists.kharkov.ua

Д
ж

ерело: http://agbiotech.org.ua
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НАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
ЕЛЕВАТОРНОГО КОМПЛЕКСУ «МІ-АГРО»

Елеваторний комплекс «Мі-Агро», який входить до складу національної агропромислової групи 
Agricom Group, розташований у смт. Білокуракине Луганської області. Сьогодні підприємство веде 
успішну діяльність, розвивається та модернізує власні потужності. Зараз елеваторний комплекс 
потужністю зберігання 41 тис. тонн складається з технологічної поточної лінії приймання, обробки, 
очищення, сушіння, зберігання і відвантаження зерна, з гнучким зв’язком ритму та продуктивності 
всіх машин та механізмів і зерносховища, призначеного для приймання зерна з автотранспорту, 
очищення, зберігання у силосах та відвантаження автомобільним транспортом.

Будівництво елеваторного комплексу відбувалося у 
період, коли аграрії стикнулися з проблемою відсутності 
ефективних зерносховищ у регіоні. Район, що традиційно 
є виробником сільськогосподарської продукції, опинився 
у нелегкій ситуації – не було доступу до обласного еле-
ватора й існувала загроза втратити врожай з сільсько-
господарських угідь Білокуракинського кластера Agricom 
Group: з Білокуракинського, Марківського, Новопсков-
ського та Троїцького районів області.

Рішення про початок будівництва було прийнято 19 лю-
того 2012 року і вже з березня на об’єкт стали прибувати 

перші вагони з матеріалами: цементом (якого було ви-
трачено 1,5 тис. т), щебнем (4,5 тис. т) та піском (6 тис. т). 
Безпосередньо на будівельному майданчику було вста-
новлено бетонно-розчинний завод з метою забезпечення 
виготовлення бетону для фундаменту та інших потреб. 
У травні 2012 було розпочато роботи з виготовлення 
перших металоконструкцій на Карлівському машинобу-
дівному заводі, що на Полтавщині, а з червня розпочався 
монтаж самих силосів. У період до грудня 2012 року 
загалом було побудовано п’ять силосів, ємністю 6 тис. т 
кожен, а також два силоси-накопичувачі. У цей період на 
будівельному майданчику одночасно було задіяно понад 
півсотні робітників.
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Приймати продукцію почали під час будівництва
«Першим було споруджено силокорпус №3, який одра-

зу ж почав функціонувати. Наш елеватор почав приймати 
продукцію ще під час будівництва. Пам’ятаю, у перший 
рік через ваговий контроль проходило і зерно, і цемент, і 
бетон. У 2012 ми успішно прийняли та відвантажили 5,6 
тис. т врожаю. Дійсно, такі обсяги не порівняти з даними 
за 2014 рік (65 тис. т), але в умовах будівництва це досить 
гідний показник, – розповіла Ольга Іванова, начальник 
виробничо-технічної лабораторії підприємства. – Та-
кож додам, що з початку 2012 року, на підприємстві пра-
цює акредитована лабораторія на 12 культур».

Крім безпосередньо елеватора, були також побудовані 
вагове господарство, лабораторія, устрій пробовідбірнику, 
будівля офісу, водонапірна башта, свердловина, майдан-
чики, дороги тощо. Разом зі створенням нової матеріаль-
но-технічної бази підприємства, керівництво працювало над 
формуванням нового трудового колективу з висококвалі-
фікованих спеціалістів своєї справи. Адже без таких пра-
цівників неможлива робота всього комплексу: високоточна 
техніка потребує не тільки знань, але й досвіду, тому всі нові 
фахівці в обов’язковому порядку проходять навчання.

Зміна логістики
Військові дії на Сході України значно ускладнили робо-

ту всіх аграріїв, не виняток і елеваторний комплекс «Мі-А-
гро». В першу чергу ці труднощі торкнулися логістики. 

Вона зазнала значних змін. Залізнична гілка, яка успішно 
функціонувала в минулому, по суті, стала тупиковою: з 
одного боку – Росія, а з іншого – АТО. На сьогодні при-
ймання та відвантаження продукції здійснюється автомо-
більним транспортом до найближчого залізничного пунк-
ту, який розташований за 55 км, у Сватово.

Технічне вдосконалення продовжується
У червні минулого року спеціалісти Agricom Group 

завершили реалізацію масштабного проекту. Був про-
ведений комплекс робіт із заміни автоматичних ваг на 
технологічній лінії приймання та обробки зерна, а також 
реконструкція під›їзних шляхів до зерносховища. По-пер-
ше, була збільшена вантажопідйомність пропускного 
пункту в два рази (з 40 до 80 тонн), а максимальна дов-
жина автотранспорту, що обслуговується, розширена з 
11 до 20 м. По-друге, був проведений ремонт дорожнього 
покриття на шляху, що веде до елеваторного комплексу. 
Організаційні роботи почалися ще у квітні, включно з 
підготовкою проектної документації (будь-які роботи ма-
ють бути погоджені, оскільки елеватор сертифікований і 
все має відповідати стандартам). Завершальним етапом 
можна назвати роботи з бетонування дороги, адже зі 
збільшенням вантажопідйомності автотранспорту та його 
кількості – пропорційно зростатиме і навантаження на 
дорожнє покриття.

Василь Мітін, 
член Ради Директорів Agricom Group, директор «Мі-Агро»



ТОВ “Марол Україна” - офіційний представник польської фірми “М-rol” на території України. 
Обладнання фірми-виробника постачається безпосередньо з заводу і надалі реалізується серед 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств. В Україні обладнання проходить сертифікацію, що 
гарантує його високу якість.

Виробляє фірма обладнання, призначене для приготування повнораціональних комбікормів із 
сировини рос линного, мінерального і тваринного походження на базі невеликих тваринницьких 
фермерських і підсобних госпо дарств. Використання даного обладнання дозволяє збагатити корм 
тварин і птахів мікроелементами, вітамінами, а також антибіотиками.

В асортименті продукції фірми різне обладнання, здатне роздрібнити й змішати кормову суміш. Серед 
товарів: змішувач сипучих кормів, молоткова всмоктувально-нагнітальна дробарка, вагові дозатори 
кормів, шнекові транс портери і транспортер для зерна пневматичний.

Змішувач сипучих кормів
Зазвичай змішувач використовують для того, щоб приготувати кормові концентрати 

для різних груп тварин. В основі конструкції змішувача високоякісні матеріали, надійно 
захищені антикорозій ним покриттям. Всі елементи з’єднані за допомогою зварювання, 
але є рухома частина, яка вста новлюється на підшипниках кочення.

Дробарка молоткова всмоктувально-нагнітальна
Дробарка працює спільно зі змішувачем. Зерно, призначене для дроблення, 

автоматично зас моктується в пристрій, а після переробки передається в змішувач. Для 
різних потреб пропонуються чотири типи дробарок - різної потужності і продуктивності. 
Щоб забезпечити кормом велике пого лів’я стада, вибір зробити треба на користь більш 
продуктивної дробарки.

Дозатори кормів вагові
При виробництві кормових сумішей не обійтися без процесу точного зважування 

і дозування всіх його складових. Зробити його легким і не обтяжуючим допоможуть 
спеціальні вагові дозатори кормів: динамометричний, з якого зважені компоненти корму 
всмоктуються в дробарку, і елек тронний дозатор, на який встановлюється змішувач. 
Також можна використовувати пристосовані для змішувача механічні ваги.

Транспортер шнековий вертикальний Т401 / 3 з допоміжним шнеком.
При необхідності завантажити зерно або корм в резервуар на певну висоту можна 

використову вати вертикальний транспортер. Його довжина легко регулюється і може 
досягати 12 м. Працює він з допоміжним шнеком.

Транспортер шнековий
Трудомісткий процес приготування кормів не обмежується зважуванням, дробленням 

зерна і змішуванням всіх компонентів. Всі ці компоненти також вимагають постійного 
переміщення, заван таження і розвантаження. Шнековий транспортер можна 
використовувати для навантаження гото вого корму з кормозмішувача, подрібненого 
корму з зернодробарки, а також для завантаження і розвантаження зерна. При цьому 
нахилити його можна до 45°. Під різні потреби можна вибрати шнековий транспортер з 
кошем 401 або з черпнем Т401/1.

Транспортер для зерна пневматичний
Більш універсальним пристроєм вважається пневматичний транспортер для зерна. Він 

здатний переміщати зерно вертикально і горизонтально, завантажувати і розвантажувати 
його з причепів та складів і навіть сушити зерно при перекиданні його з призми на призму.

Звертаючись до нас при закупівлі обладнання, Ви можете бути впевнені, що купуєте якісні та надійні 
товари. Виробляючи обладнання з 1974 року, фірма накопичила величезний досвід і заслужила довіру 
своїх клієнтів. Для налагодження співпраці з нашими клієнтами ми також можемо забезпечити доставку 
зерносушарок під замовлення.

СФГ «АСТРА», (МАРОЛ УКРАЇНА)
30100, Хмельницька обл., м.Нетішин, пр. Незалежності, 11,
тел.: (067) 382 07 84, (03842) 9 07 66. marolastra@rambler.ru www.mrol.eu



Україна, м. Житомир, вул. Чехова,1 
тел/факс.: +38(0412) 42-59-15, 42-67-02, 42-63-44;
тел. моб.: +38(097) 482-37-92, +38(050) 551-13-64, 

+38(067) 753-45-33
kolos_zh@meta.ua
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ТОВ «Будмонтаж «Колос»

ПІДПРИЄМСТВО-ВИРОБНИК
• ВИРОБЛЯЄМО
• Сепаратори зернові (тип БЦС) СЗ-25, СЗ-50, СЗ-100;
• Сепаратори додаткової очистки СО-25 і СО-50;
• Сепаратори зернові плоскорешітчасті СЗП-5;
• Транспортери ковшові (норії) Н-5, Н-10, Н-25, Н-50, Н-100;
• Транспортери горизонтальні скребкові ТГ-25, ТГ-50, ТГ-75;
• Циклони, вентилятори, зернопроводи;

• Охолоджувачі БВ-25, БВ-32, БВ-40.

• РЕАЛІЗУЄМО
• Зернометачі ЗМ-60А, ЗМ-90 зі збільшеною висотою 

завантаження;
• Зернові сушки фірми BROCK і SUKUP ТЕ-2412Е;
• Решета БЦС, ОВС, ЗВС;

• Охолоджувачі БВ-25, БВ-32, БВ-40.

• МОНТАЖНО-РЕМОНТНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

• Монтаж, ремонт зерноочисних комплексів ЗАВ-20, ЗАВ-40, 
ЗАВ-100;

• Прив›язка зерносушок до комплексів ЗАВ-20, ЗАВ-40, ЗАВ-
100, КЗС;

• Встановлення оперативних бункерів і ємностей;
• Підняття по висоті колон зерноочисних комплексів ЗАВ-20, 

ЗАВ-40.




