SEPARACE A INDIKACE

VVV MOST spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Topolová 1234, 434 01 MOST, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, Web: www.vvvmost.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jochman, Tel.: +420 777 748 219, E-mail: jochman@vvvmost.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32

Magnetický bubnový separátor MBS
Jednoduché a spolehlivé řešení pro separaci magnetických částic ze sypkých materiálů.
Magnetické bubnové separátory MBS jsou určeny pro kontinuální separaci cizorodých
magnetických částic ze suchých sypkých materiálů malé zrnitosti. Uplatnění najdou
všude tam, kde hrozí riziko poškození, nebo nežádoucího ovlivnění následujících
technologických procesů vlivem přítomnosti magnetických částic v základním materiálu,
nebo tam, kde je separace magnetických a nemagnetických částic přímo součástí
technologie.
Jde o řešení vhodné například pro prostředí provozů recyklace, sléváren, keramických závodů, energetiky a paliv, skláren a dalších.
Separátor pracuje na principu přitažlivosti magnetického pole vytvářeného systémem vysoko-intenzitních permanentních magnetů
pevně uložených uvnitř rotujícího pláště bubnu.

Systém ORMAKON u bubnů
Magnety ORMAKON mají nehomogenní magnetickou orientaci, která koncentruje
magnetický tok a podstatně zvyšuje maximální hodnoty magnetické indukce v oblasti
funkčního pólu. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnosti než s dosud

Konvenční
magnet
unese

ORMAKON
magnet
unese

používanými anizotropními magnety, které jsou orientovány homogenně.

Výhody:
•

jednoduchá montáž

•

vysoko intenzitní systém magnetů

•

vysoká účinnost separace

•

20let záruka účinnosti magnetu

•

bezúdržbový provoz

•

široká škála rozměrů

•

vysoká provozní spolehlivost

váhu
železné tyče
235 g

váhu
železné tyče
485 g

Materiál, proudící přes plášť bubnu, je vystaven magnetickému poli a
magnetické částice jsou tímto polem k plášti přitahovány. K jejich
uvolnění dojde po otočení pláště bubnu mimo oblast magnetického pole
magnetů. Separátory se instalují většinou pod hnací buben pásového
dopravníku, nebo pod výsypnou hranu vibračního žlabu či zásobníku.
Použití těchto nových magnetů umožňuje zvýšit jejich technické parametry např. silové magnetické účinky, magnetická indukce,
výkon, úspora energie a miniaturizace.
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Magnetický bubnový separátor MBS

Typ
MBS/F320-350
MBS/F-320-420
MBS/F-320-465
MBS/F-320-550
MBS/F-320-620
MBS/F-320-720
MBS/F-320-850
MBS/F-320-1020
MBS/F-320-1150
MBS/F-400-420
MBS/F-400-470
MBS/F-400-550
MBS/F-400-620
MBS/F-400-720
MBS/F-400-850
MBS/F-400-1020
MBS/F-400-1150
MBS/F-400-1300
MBS/F-500-470
MBS/F-500-550
MBS/F-500-620
MBS/F-500-720
MBS/F-500-850
MBS/F-500-1020
MBS/F-500-1150
MBS/F-500-1300
MBS/F-500-1500
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Hodnoty, uvedené v tabulce, jsou typizované řady. V případě potřeby lze dodat separátory i v jiných délkových rozměrech a s
modifikovanými konci hřídele pro uložení. Použití separátoru MBS doporučujeme vždy konzultovat s dodavatelem.
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Magnetický bubnový separátor MBS
Jednoduché a spolehlivé řešení pro separaci magnetických částic ze sypkých materiálů.
Hnací magnetické bubny jsou určeny pro kontinuální separaci cizorodých magnetických
částic ze suchých sypkých materiálů malé zrnitosti. Uplatnění najdou všude tam, kde
hrozí riziko poškození, nebo nežádoucího ovlivnění následujících technologických
procesů vlivem přítomnosti magnetických částic v základním materiálu, nebo tam, kde je
separace magnetických a nemagnetických částic přímo součástí technologie. Jde o
řešení vhodné například pro prostředí provozů recyklace, sléváren, keramických závodů,
energetiky a paliv, skláren a dalších.
Separátor pracuje na principu přitažlivosti magnetického pole vytvářeného systémem vysoko intenzitních permanentních magnetů
systému ORMAKON uložených uvnitř pláště bubnu.

Systém ORMAKON u bubnů
Magnety ORMAKON mají nehomogenní magnetickou orientaci, která koncentruje
magnetický tok a podstatně zvyšuje maximální hodnoty magnetické indukce v oblasti
funkčního pólu. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnost než s dosud

Konvenční
magnet
unese

ORMAKON
magnet
unese

používanými anizotropními magnety, které jsou orientovány homogenně.

Výhody:
•

jednoduchá montáž

•

vysoko intenzitní systém magnetů

•

vysoká účinnost separace

•

20let záruka účinnosti magnetu

•

bezúdržbový provoz

•

široká škála rozměrů

•

vysoká provozní spolehlivost

váhu
železné tyče
235 g

váhu
železné tyče
485 g

Materiál, proudící na páse přes plášť bubnu, je vystaven magnetickému poli a
magnetické částice jsou tímto polem k bubnu přitahovány. K jejich uvolnění dojde za
místem sbíhání pásu z bubnu, kde pás vznese zachycené částice mimo vliv
magnetického pole magnetů. Hnací magnetický buben se instaluje způsobem shodným
s instalací běžného hnacího bubnu pásového dopravníku, pokud je hnací buben
zároveň výsypný a nevyžaduje zvláštní konstrukční nebo technologické zásahy.
Použití těchto nových magnetů umožňuje zvýšit technické parametry (např. silové magnetické účinky, výkon, úspory energie,
miniaturizace) četných výrobků a vyvíjet zcela nová zařízení a konstrukční řešení, pro která vlastnosti dosavadních permanentních
magnetů nepostačovala.
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Hnací magnetický buben HMB

Typ
HMB-215-400
HMB-320-600
HMB-400-600
HMB-320-750
HMB-400-750
HMB-500-750
HMB-320-950
HMB-400-950
HMB-500-950
HMB-500-1150
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320
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320
400
500
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800
950
950
950
1150
1150
1150
1350

30-40
50-70
50-70
50-80
50-80
60-90
60-90
60-100
70-100
80-120

Hodnoty, uvedené v tabulce, jsou typizované řady. V případě potřeby lze dodat bubny i v jiných délkových rozměrech a s
modifikovanými konci hřídele pro uložení. Osazení hřídele pro nasazení pohonu nebo hnacího mechanismu se řeší individuálně
podle stávajícího (v případě náhrady normálního hnacího bubnu), nebo podle požadovaného pohonu příslušných výkonnostních a
technických parametrů.
Použití magnetického bubnu HMB doporučujeme vždy konzultovat s dodavatelem.
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Permanentně magnetické separační rampy PMSR
Permanentně magnetické separační rampy se používají k eliminaci nechtěných
kovových částic ze sypkých produktů, dopravovaných pásovým dopravníkem,
vibračními podavači, nebo na nakloněných rovinách.
Tyto separační rampy jsou používány hlavně k ochraně strojů, jako jsou drtiče,
podavače a podobně. Nejčastěji jsou používány k čištění produktů / separování
kovových částeček v potravinářském a chemickém průmyslu, ve slévárnách,
uhelných dolech, cementárnách a při recyklaci komunálního odpadu, atd.
Kvalita separace také závisí na rychlosti pásu, typu produktu, jeho zrnitosti, typu a formě extrahovaných částí. Magnetické
separační rampy jsou navrženy pro práci v závěsné výšce 150, 200, 250 a 300 mm nad dopravním pásem. Standardně se dodávají
dvě velikosti rampy s vhodně zvolenou velikostí magnetů. Velikost separační rampy a jejich magnetů je navrhována v závislosti
na její aplikaci v provozu.

Systém ORMAKON u bubnů:
Magnety ORMAKON mají nehomogenní magnetickou orientaci, která koncentruje
magnetický tok a podstatně zvyšuje maximální hodnoty magnetické indukce v oblasti
funkčního pólu. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnost než s dosud

Konvenční
magnet
unese

ORMAKON
magnet
unese

používanými anizotropními magnety, které jsou orientovány homogenně.

Výhody:
•

jednoduchá montáž

•

vysoko intenzitní systém magnetů

•

vysoká účinnost separace

•

20let záruka účinnosti magnetu

•

bezúdržbový provoz

•

široká škála rozměrů

•

vysoká provozní spolehlivost

váhu
železné tyče
235 g

váhu
železné tyče
485 g

Instalace:
Permanentně magnetické separační rampy PMSR
mohou být umístěny rovnoběžně, nebo napříč nad
pásovým

dopravníkem.

Příklad

instalace

nad

koncovým bubnem (obr. A). Instalace napříč nad
dopravníkem (obr. B). V obou případech je nutno
zajistit nemagnetičnost všech prvků pod separátorem,
aby nedocházelo k rušení magnetického pole.
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Permanentně třídící magnet PTM
Pevné permanentní třídící magnety jsou používány především k eliminaci
magnetických nečistot, které jsou obsaženy v sypkých materiálech.
Permanentní třídící magnety PTM se též používají pro čištění sypkých kusových
materiálů, jako jsou např.: drcený kámen, obilí, cukr, káva, uhlí, odřezky dřeva,
cihlový odpad atd.
Permanentní třídící magnety PTM je vhodné použít pro produkty s nízkým
znečištěním.
V případě sypkých materiálů s vysokým obsahem magnetických nečistot by zařízení vyžadovalo časté ruční čištění. Pro tento
případ je vhodnější použít separátor s automatickým vynášením materiálu.
Kvalita separace také závisí na rychlosti pásu, typu produktu, jeho zrnitosti, typu a formě extrahovaných částí. Magnety se vyrábějí
v libovolných rozměrech a čtyřech základních výškách, pro použití podle maximální vzdálenosti separátoru od pásu pro vzdálenost:
max. 150, 200, 250 a 300mm.

Systém ORMAKON u bubnů:
Magnety ORMAKON mají nehomogenní magnetickou orientaci, která koncentruje
magnetický tok a podstatně zvyšuje maximální hodnoty magnetické indukce v oblasti
funkčního pólu. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnost než s dosud

Konvenční
magnet
unese

ORMAKON
magnet
unese

používanými anizotropními magnety, které jsou orientovány homogenně.

Výhody:
•

jednoduchá montáž

•

vysoko intenzitní systém magnetů

•

vysoká účinnost separace

•

20let záruka účinnosti magnetu

•

bezúdržbový provoz

•

široká škála rozměrů

•

vysoká provozní spolehlivost

váhu
železné tyče
235 g

váhu
železné tyče
485 g

Instalace:
Permanentní třídící magnety PTM mohou být instalovány jak nad
koncovým bubnem (obr. A), tak nad dopravníkem (obr. B). V
obou případech je nutno zajistit nemagnetičnost všech dílů pod
magnetem

(separátorem),

aby

nedocházelo

k

rušení

magnetického pole.
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Separátor neželezných kovů SNK
Separátor neželezných kovů typu SNK je vhodný pro separaci nemagnetických kovů,
například: hliníku, mědi, mosazi, olova a případně nerezové oceli od ostatních
nekovových materiálů, jako jsou drcené sklo, plast, písek, guma a komunální odpadu.
Separátor neželezných kovů SNK se skládá z pásového dopravníku s možností
proměnné rychlosti podávání separovaného materiálu. Vratný buben tohoto dopravníku
je sestaven z vnějšího pláště a vnitřního magnetického bubnu.
Vnitřní magnetický buben je vyroben z jednotlivých magnetů, ze vzácných zemin, které jsou spojeny systémem ORMAKON ®.
Tento systém vytváří nehomogenní magnetické pole, které zajišťuje minimálně o 25% vyšší silové účinky, než běžné magnety
vyrobené ze stejného materiálu.

Systém ORMAKON u bubnů:
Magnety ORMAKON mají nehomogenní magnetickou orientaci, která koncentruje
magnetický tok a podstatně zvyšuje maximální hodnoty magnetické indukce v oblasti
funkčního pólu. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnost než s dosud

Konvenční
magnet
unese

ORMAKON
magnet
unese

používanými anizotropními magnety, které jsou orientovány homogenně.

Výhody:
•

jednoduchá montáž

•

vysoko intenzitní systém magnetů

•

vysoká účinnost separace

•

20let záruka účinnosti magnetu

•

bezúdržbový provoz

•

široká škála rozměrů

•

vysoká provozní spolehlivost

váhu
železné tyče
235 g

váhu
železné tyče
485 g

Vnitřní magnetický buben se otáčí uvnitř pláště vysokou

Recyklovaný materiál
Kovové elementy

rychlostí, což v kovových materiálech vyvolává vířivé
(Gaussovy) proudy. Tyto vyvolávají opačné magnetické pole,

Magnetický buben
Ostatní materiál

než má vnitřní magnetický buben, což odpuzuje nemagnetické
kovové částice dále od bubnu než nekovové materiály, které
pokračují po své normální trajektorii. Separátor je vhodný pro

rozsah zrnitosti od 1 do 200 mm. Příkon separátoru je dle velikosti 1 až 5 kW. Doporučujeme separátor používat v sestavě s
vibračním podavačem, který zajišťuje kontinuální a vyrovnaný tok materiálu na dopravníku.
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Separátor neželezných kovů SNF
Separátor neželezných kovů typu SNF je převážně používán pro recyklaci materiálů, jako
jsou: sklo, plasty, guma, ve slévárnách hliníku, sešrotované kabely, domácí odpad, atd.
SNF separátor může také separovat železné, nebo slabě magnetické částice (např.:
nerezavějící ocel, sklo s drátěnou vložkou apod.).
Možnost rozdílného nastavení dovoluje použití pro separaci produktů o zrnitosti od 1mm do 200mm, toto činí použití tohoto přístroje
výhodným pro separaci následujících produktů:
•

eliminace neželezných kovových elementů z broušeného skla, plastů, polyethylenu, PVC, gumy, domácího odpadu

•

čištění písku ze sléváren hliníku

•

měď/olovo (sešrotované kabely)

•

hliník (sešrotované kabely)

•

hliníku a jeho derivátů ze sešrotovaných automobilů (zrnitost 0 - 20 mm a 20 - 200 mm).

Separátor neželezných kovů typu SNF obsahuje:
•

1 magnetický buben, magnet poháněn pohonem s variabilními otáčkami

•

1 dopravník s variabilní rychlostí pásu (0,5–2,5 m/s), poháněn bubnem na opačné straně, než je magnetický buben

•

konstrukci s ochranným krytem, bočním těsněním, stěračem a přizpůsobitelnou separační klapkou

•

ovládací skříňku

Separujícím elementem je rotující magnetický buben se speciálně přizpůsobeným magnetem s vysoce residuální magnetičností,
jehož vysokofrekvenční magnetické pole vyvolává vířivé proudy ve vodivých kovových částicích.
Toto vede k vytvoření magnetického pole, opačného než u bubnu. Výsledkem je magnetická síla, které odpuzuje kovové elementy,
zatímco ostatní produkty pokračují ve své normální trajektorii.
Typ SNF má velmi nízké provozní náklady (potřebuje méně

Recyklovaný materiál

než 5kW elektřiny), ale navzdory své velikosti nabízí

Kovové elementy

výkonnou separaci produktů od 1mm. Údržba je redukována
na minimum: mazání ložisek a kontrola opotřebení pásu. Typ

Magnetický buben

SNF je navržen pro plynulý, nepřetržitý provoz 24 hodin

Ostatní materiál

denně.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hartman I Tel.: +420 777 748 201 I hartman@vvvmost.cz
Prodej a servis separačních zařízení

VVV MOST spol. s r.o., Topolová 1234, 434 01 MOST
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32
Tel., fax: + 420 476 706 186, tel: + 420 476 103 300, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, http://www.vvvmost.cz
E-mail: jochman@vvvmost.cz, Bankovní spojení: ČSOB MOST č. ú.: 815208523/0300, KB MOST č. ú.: 39842491/0100

RAUL LENOIR – magnety, separátory a detektory kovů
LENOIR navrhuje a vyrábí zařízení založená na různých operačních
zásadách, jako elektromagnety, elektro permanentní magnety,
permanentní magnety, stejně jako pneumatické magnety pro zvedání
a manipulaci s průmyslovými výrobky.
Společnost poskytuje inženýrské služby pro návrh a výrobu separačních zařízení pro odstranění železa. Působí v široké oblasti
aplikace systémů do průmyslu od těžby až po hnojiva, skla, dřeva, cukr, obiloviny a inženýrskou činnost pro recyklační průmyslu.
LENOIR má už přes 70 let zkušeností na trhu. Nabízí stroje a systémy vysokého výkonu a značku uznávanou trhem. Díky své
vysoké úrovni technické odbornosti, zdůrazňuje, že jeho produkty a nabízené služby jsou zárukou vysoké kvality a jedinečné
výrobky a služby uspokojí i nejnáročnější požadavky pro národní i mezinárodní klienty.
Detektory kovů:

Separátory kovů:

Magnetické rampy:

Magnetické tyče:

Magnetické bubny:

Magenty:

Společnost VVV MOST spol. s r.o. nabízí veškerý prezentovaný sortiment zboží: prodej, servis a odborné poradenství.
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hartman I Tel.: +420 777 748 201 I hartman@vvvmost.cz
Prodej a servis separačních zařízení

VVV MOST spol. s r.o., Topolová 1234, 434 01 MOST
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32
Tel., fax: + 420 476 706 186, tel: + 420 476 103 300, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, http://www.vvvmost.cz
E-mail: jochman@vvvmost.cz, Bankovní spojení: ČSOB MOST č. ú.: 815208523/0300, KB MOST č. ú.: 39842491/0100

Kontakty

Kontakty

RNDr. Jaroslav Jochman

Ing. Jaroslav Jochman

Expertízy a studie dopravních pásů

Contact for English-speaking countries

Email: jochman.jaroslav@vvvmost.cz

Email: jochman@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 205

Telefon: +420 775 900 735

Ing. Pavel Hartman

Luise Zelenková

Výroba pásových dopravníků

Kontakt für Deutsch sprechen

Email: hartman@vvvmost.cz

Email: zelenkova.luise@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 201

Telefon: +420 476 100 700

Ing. Tomáš Kočí

Ing. Zdeněk Marel, IWE

Opravy a spojování dopravních pásů

ISO a svařování

Email: koci@vvvmost.cz

Email: marel@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 206

Telefon: +420 602 701 163

RNDr. Milan Neubert

Ing. Ladislav Jochman

Výzkum a vývoj

Odbor dopravních pásů

Email: neubert@volny.cz

Email: vala@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 209

Telefon: +420 777 748 204

Ing. Jaroslav Jochman

Ing. Josef Vala

Sklad a marketing

Prodej dopravních pásů

Email: @vvvmost.cz

Email: vala@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 219

Telefon: +420 777 748 204

Ing. Petr Zelenka

Ing. Jana Zudová

Obchodní činnost

Dotace a projekty

Email: zelenka@vvvmost.cz

Email: zudova@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 207

Telefon: +420 775 900 735

Vlastimil Salač

Tomáš Varga

Prodej a servis stěračů

Portál i-TES

Email: salac.vlastimil@vvvmost.cz

Email: varga@vvvmost.cz

Telefon: +420 773 565 455

Telefon: +420 777 748 208

Ing. Lenka Milková

Výrobní areál a sklad

Ekonomický úsek

Bylany u Mostu (Malé Březno 74)

Email: milkova@vvvmost.cz

Email: sklad@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 210

Telefon: +420 777 748 239

Facebook.com

Twitter.com

Linkedln.com

MySpace.com

Google.com

Instagram.com

YouTube.com

Pinterest.com

YouFace.cz

