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Abstract: 

Forage factories are structural units of livestock farms. At this stage, small and medium-sized 

enterprises are looking for a form of co-operation or construction of their own forage storage. 

This is a consequence of high feed and transportation costs. The old fodder factories offer a poor 

assortment and are built with high capacity for which their renovation or structural conversion 

is necessary. Small feed kitchens with a wider assortment of production can also be designed for 

these factories. The same enterprises can also be used as auxiliary for complexes of small 

livestock farms and livestock farms for different animal species. Fodder kitchens can also be an 

element of the animal feed sector in the farms for animals. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В днешно време зърното е една от най-масовите хранителни суровини. Това се 

дължи не само на полезните му съставки, но и на възможността да се съхранява дълго 

време с минимални разходи. България е промишлено аграрна страна, в която селското 

стопанство е един от основните и отрасли, тя се нарежда сред големите световни 

производители на зърнени култури, слънчоглед и други. Зърното се съхранява в силози, 

плоски складове, кошове и други. Съоръженията се класифицират според обемно-

пространственото им решение, като хоризонтални (едноетажни), етажни (многоетажни) и 

силози. Също така се делят и според материала при изпълнение на конструкцията: 

дървени (царевични кошове), стоманобетонни (едноетажни и многоетажни складове) и 

метални (едноетажни хангари и силози). А според начина на изпълнение биват монолитни 

и сглобяеми. В България най-често се използват едноетажни хамбари и силози, след 

предварителна преработка на зърното чрез изсушаване. 
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Зърнобазите са малки и средни предприятия за съхранение на зърнени храни, в 

които става първична обработка и съхранение на зърно. [2] Локализират се главно към 

суровинните райони, в близост до животновъдни комплекси и до експортни комуникации, 

като се има в предвид съкращаването на транспортните разтояния. 

 

Фигура 1. Функционална схема на складова база за зърно и фуражни смески 

Основното застрояване в зърнобазите представлява складовото и силозно 

стопанство, които са оразмерени според капацитета на зърнопроизводителния район и 

възможността за експедиране на зърното в определен период към съответните 

консуматори – мелници, фуражни предприятия и зърнопреработвателни комбинати. 

Сградите на основното застрояване на площадките за фураж са обикновено стоманени и 

стоманобетонни силози, оборудвани със съответните приемни устройства, зърносушилни 

и зърночистачни машини. Към тях се добавят мелничните сгради и силоза за готова 

продукция. Силозите могат да съхраняват зърно в различни периоди от време, като за 

целта технологичния процес изисква то да бъде прехвърлено в различни силозни батерии, 

което води до използването на съответен транспорт (ленти, редлери и елеватори). 

Допълващото застрояване във фуражните предприятия включва сгради за 

обществено обслужване и складове, които се ситуират съобразно подхода на работещите в 

базата и с удобна функционална връзка към основното застрояване. 

Процесът на производство във фуражните предприятия е във вертикална посока, което 

изисква многоетажни обеми на съхранение и производство. (фиг. 2) 

2. СИЛОЗНИ СТОПАНСТВА  

Силозите биват свободно стоящи кули или вградени в цяластен блок батерии. Те се 

развиват във височина и имат напречно сечение на кръг, квадрат или правоъгълник. Биват 

ниски – с височина до 6 m. и оптимална вместимост 5000 t и високи – до 30 m с капацитет 

над 30000t. Изпълняват се най-често от метал (черна или алуминиева ламарина, а за 

подсилване на стените се използва профилирана ламарина) и от стоманобетон.  

За зареждането на силоза се използва елеватор. Обикновено се изпразват гравитачно, 

поради което дъното е конусовидно или хоризонтално с наклон, позволяващ зърното да се 

стича към центъра, където се поставят изземващите механизми. Изваждането става чрез 

шибър към изпразващия шнек, монтиран в канал или към редлер, намиращ се в тунел под 

силоза. [2] 

При тези складове често се създава интензивна механична вентилация. При това за 

подсушаване на зърното може да се прибегне и до използване на агрегати за загряване на 

въздуха. Във всички случаи за изхвърлянето на влажния въздух се оставят специални 
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отвори. Най-често те се поставят в билната част на покрива. Складовете с голяма 

вместимост се поставят винаги върху терена с повдигане на 40 - 50 cm при хоризонтален 

под или вкопани в терена - при наклонен. И при двете решения подът е от бетонна 

настилка или стоманобетонна плоча, върху които се прави гладка циментова замазка. [11] 

 

Фигура 2. Функционални схеми на производствата и вредностите от зърнопреработката 

и зърносъхранението [2][3] 

 

Стоманените силози са обикновено 

суровинна складова база към фуражните 

предприятия и се изграждат върху армирана 

стоманобетонна основа, създаваща 

надежност при експлоатацията им с оглед 

решението им с плоски дъна. В разрез 

дъната се оборудват с изземващи 

транспортьори – отвеждащи зърното към 

елеватор.  

Големият стоманен силоз на зърнобаза 

ЕТ „ПРИЗ“- Борислав Горанов, гр. Кнежа е 

с вместимост 3000 t. (Фиг. 3) 

Съотношението „височина-диаметър“ - 

H/D=1 е прието по конструктивни 

съображения (на база въздействия и 

очаквани усилия), като височината 

Н=19,05m. 

Фигура 3. Поглед към стоманен силоз на зърнобаза ЕТ „ПРИЗ“- Борислав Горанов, гр. 

Кнежа, обл. Плевен 
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Корпусът на съоръжението е конструиран от „ЛТ-подобни“, свързани листове и 

вертикални укрепващи шини. На височина 2-3m, измерена от дъното, листовете са с 

дебелина 7 mm, докато към върха - дебелината на листовете намалява до 0,9 mm. Това 

решение е продиктувано от стойностите на наляганията, които съхраняваният продукт 

(зърно) упражнява върху стената на силоза. При дъното и  фундаментът (пръстеновиден) е 

оформена фуга запълнена със стиропор с височина на листа 20 cm. Фундаментът е висок 

(над терена). Предстои изграждането на нови подобни съоръжения. 

Складовата сграда, изпълнена с дъговидна ламарина на фирма ЕТ „ПРИЗ“- Борислав 

Горанов, гр. Кнежа, обл. Плевен, се използва като гараж за селскостопански машини и 

също така за съхранение на зърно. (Фиг. 4) Тя представлява правоъгълно хале с размери в 

план 14/32 m (широчина/дължина). 

 

Фигура 4. Складова сграда на ЕТ „ПРИЗ“- Борислав Горанов, гр. Кнежа, обл. Плевен 

Входът е голям портал с врати, а задният край е с прозорци за вентилиране. 

Пространството е неотопляемо. Фундирането е решено с ивични фундаменти. 

Предимства на сградата: 

 липса на всякакви: скоби, колони и ферми (дизайнът е изцяло самоносеща 

конструкция, което дава възможност за оптимално използване на обема на сградата 

и минимизиране на разходите); 

 липсата на каквито и да било допълнителни крепежни елементи (болтове и/или 

нитове), довеждат до липсата на корозия; 

 монтажът с автокран намалява сроковете за изпълнение на конструкцията. 

Стоманобетонни силози 

Стоманобетонните силози могат да се изпълнят монолитно или сглобяемо, от 

обикновен или предварително напрегнат стоманобетон. Начинът на изграждане зависи от 

наличните технологии. 

Формата на силозните клетки, разположението им в план и техният брой, зависят от: 

характера на технологичния процес, условията на натоварване и разтоварване, вида на 

съхранявания материал, температурните и почвени условия, технико-икономически 

съображения и др. [12] 

В България най-често срещаните стоманобетонни силози са с диаметър от 5 до 7 m, 

височина от 20 до 40 m. и ъгъл на наклона на дъното от 36º до 45º, т.е. по-голям от ъгъла 

на триене на зърното. 
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При отваряне на долната част на стоманобетонните силози целият материал започва 

да се стича по гравитация надолу. При това движение се увеличава натиска върху стените 

на съоръженията. (фиг. 5) 

 

Фигура 5. Основни форми на изтичане: 

а) масово изтичане; б) тръбовидно изтичане; в) смесено изтичане. [12] 

За да се постигне желана форма на изтичане на материала се поставя 

„антидинамична тръба“ с отвори по вертикала, за да не се получи сводов ефект от 

съхранявания продукт.  

Най-често площадките на зърнобазите са с площ от 2 до 8 хектара. Приемните 

устройства представляват специални бункери, през които зърнот се подава на елеваторна 

кула за захранване на силозните батерии. Сгради на допълващото застрояване в 

зърнобазата са: обществено обслужващи и складови сгради, които следва да се ситуират 

съобразно подхода на работещите в базата и с удобна функционална връзка към 

основното застрояване. 

 

Фигура 6. Генплан на силозно стопанство за зърно храни в с. Ковачевица, общ.Лом проект 

на фирма „Агропромпроект“ с площ на поземления имот – 30945 m 2. За автотранспорта са 

осигурени необходимите радиуси и криви. [2] 
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Фигура 7. Предприятие за белтъчно-биоконцентратни смески (ББС). В годините на 

централизация на селското стопанство бяха изградени фуражни предприятия за ББС, 

проектирани от фирма „Агропромпроект“. 1. вход; 2. администрация; 3. паркинг; 4. 

автокантар; 5. авторазтоварище; 6. производствен корпус; 7.силоз готова продукция; 10. 

котелна централа; 11. трафопост 12., 13. склад РМЦ; 16., 17. приемни силузи; 18. сушилня 

за зърно; 20. ж.п. разтоварище; 25. Дезинфекционна вана.  

 

Стоманени силози 

Правят се за по-големи количества зърно. Силозите са изработени от вълнообразни 

листове горещо поцинкована ламарина, огъната дъгообразно. Страничното укрепване е с 

поцинковани колонки. Връзките на листовете помежду им и с колонките е болтова. 

Покривът е от профилирани трапецовидни ламаринени листове, а подът – от бетон. Във 

фундамента се изпълняват канали за вентилация на зърното. 

 

Фугура 8. Технологична схема на метален силоз с плоско дъно и инсталациите към него  
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Приемните устройства представляват специални бункери, през които зърното се 

подава на елеватоорна кула за захранване на силозните батерии. (фиг. 9 ) Обикновено 

оразмеряването на силозните клетки става на база на обемното тегло на зърното, което е 

0,7 – 0,75 тона на кубически метър. Площадковите комуникации по отношение 

автотранспорта се решават с оглед да бъдат осигурени необходимите радиуси (минимум 

15 метра) за камиони и ремаркета около приемните устройства и силозните батерии. [2] 

 

Фигура 9. Проекти: а) визуализация на силозно стопанство с ж.п. захранване  

 

Показаният на фиг. 10 комплекс заема част от северната производствена зона на 

гр.Добрич, разположен на ж. п. връзката София – Кардам. Отпадъците от мелничното 

производство се отвеждат чрез механични транспортьори към фуражния завод.  

 

Фигура 10. Северна производствена зона – гр. Добрич – териториален клъстер на 

зърносъхранение и зърнопреработка. Локализация на отпадъци и емисии в хранително-

вкусовата промишленост с оползотворяване на отпадъците. Мелница 250 тона/24 часа, 

проектант доц. д-р арх. Д. Власарев [6] 

 

Товарище в насипно състояние на фуражни смески на автотранспорт към големите 

фуражни заводи на с. Верински, обл. Софийска е показано на фиг. 11. Изисква се 

специално обезпрашаване. Площадката е с минимални размери – ширина 30 m.  
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Фигура 11. Илюстрация на иницииране на производствените вредности и пожароопасност 

(запрашаване и необезопасени амбалажни полета, площи на фуражен завод – Веринско) [1] 

 

Фигура 12. Проектно проучване на генплановото решение на фуражно предприятие и 

новопроектирана мелница с. Труд, обл. Пловдив, комплекс за оползотворяване на 

отпадъците за фуражи [2] 
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3. ФУРАЖНИ КУХНИ  

 

Фуражните кухни се 

изпълняват към животновъдните 

ферми. По този начин фермерите 

могат сами да произвеждат 

необходимите им фуражи. 

 

Фигура 13. Примерени бункери от система за приготвяне на фуражни смески [15] 

От силозите зърното попада в дробилки и смесители след което се извършва 

меласиране и гранулиране. Фуражните кухни са елемент на генералния план на 

животновъдните ферми. За тях също се спазват всички ветеринарно-технически 

изисквания при приемане на суровините и захранване с фуражни смеси сградите за 

животни. Вътрешно-площадковият транспорт, също следва да бъде оразмерен с 

необходимите параметри и габарити на автовозите и прикачната техника. 

 

ИЗВОДИ  

1. Фуражните цехове е добре да се реализират като самостоятелни стопанства към 

комплекси от малки животновъдни стопанства, като се спазват минималните 

ветеринарни норми по отношение на отстояния и санитарно-ветеринарен контрол. 

2. Фуражните кухни е добре да бъдат проектирани като сектор от генералния план на 

малките и средни предприятия и ферми за животни на границата на бяла и черна 

зона. 
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