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Kruhové vibrační třídiče a síta 

Třídiče účinně klasifikují a třídí materiál v několika sítovacích plochách. 

Tyto kruhové vibrační třídiče jsou navrženy na přesné klasifikování a třídění 

mokrého a suchého materiálu na několik frakcí během jednoho procesu. 

Profitují z výrazných pokroků v oblasti separačních technologií, které 

umožnují velká zlepšení v přesnosti prosévání, kapacitě, hlučnosti a celkové 

rychlé zdokonalování ve srovnání s tradičními pružinovými třídiči. 

Vibrační třídiče tvaru kruhové desky, určené i k třídění materiálů obsahujících 

kapaliny, k odvodnění, zpracování kalů, filtrování odpadních olejů, čištění 

odpadních vod nebo třídění tekutých a pevných látek. Jiné typy mohou sloužit 

pouze k třídění pevných látek na různé frakce a k odprašování. 

Tyto síta jsou alternativou k vibračním stolovým třídičům, protože do nich 

můžeme dávat i křehký materiál, který vyžaduje opatrné zacházení. 

Kruhové vibrační třídiče a síta dodáváme od předních zahraničních výrobců. 

 

 

Stolové vibrační třídiče a síta 

Stolové vibrační třídiče tvaru obdélníkové desky jsou určené k třídění 

nahrubo, středně jemno a najemno pro mokré, lepivé i abrazivní materiály 

Mohou být použity pro odprašování, třídění pevných látek a kapalin, odhlinění, 

odvodnění a pro všechny operace v dolech a těžebním průmyslu.   Tříděným 

materiálem může být drcené kamenivo, štěrkopísek, rudy, uhlí, koks, atd. 

Stolové vibrační třídiče a síta dodáváme od předních zahraničních výrobců.  
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Bubnové (prosévače) třídiče a síta 

Bubnové třídiče slouží k třídění materiálů jako jsou zeminy, dřevní 

štěpky, komposty, uhlí či uhelné kaly. 

Tento typ třídiče se vyznačuje velmi specifickým pohybem materiálu v 

průběhu třídění, systémem čistících nylonových kartáčů, které zajišťují 

trvalou průchodnost sít a v neposlední radě obrovskou sítovou plochou.  

Bubnové třídiče se vyznačují jednoduchou údržbou a 

vysokou efektivitou třídění materiálu. 
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Vibrační (stolové) podavače 

Vibrační podavače jsou vhodné pro plnění a vyprazdňovaní sil a 

zásobníků, používají se pro horizontální dopravu sypkých materiálů; 

pro třídění, separaci, dávkování a kontinuální podávání sypkých 

materiálů do drtičů, třídičů atd. Nejsou vhodné pro dopravu lepivých, 

vlhkých a jemných prachových materiálů, které mají sklon k 

nalepování. Podavače jsou plynule regulovatelné v celém pracovním 

rozsahu. V malých rozměrech jsou ideální pro přesné dávkování 

menších množství materiálu např. balení malých dávek, dávkování 

přísad, laboratorní využití, rozprostírání materiálu apod.  

 

Konstrukce vibračního podavače se skládá z podávací lopaty a 

zdroje vibrací. Zdrojem vibrací jsou vibrační motory nebo 

elektromagnetické pohony. 

 

Obvyklé parametry: 

• obvyklá délka 0,5 až 3 m 

• šířka 300 až 1200 mm 

• výkon 1 až 1000 t / hod.  
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Pásové podavače 

Pásové podavače se nejčastěji používají pro vyprazdňování sil, 

násypek a zásobníků. Podavače umožňují jednosměrné a 

reverzační stejnoměrné, regulované podávání a dávkování sypkých 

materiálů. Podavače lze vybavit pásovou váhou, nebo vážícími 

tenzometry. 

Konstrukce pásového podavače se skládá z nosného rámu, 

násypky, pohonu, poháněcího a vratného bubnu, válečků nebo 

kluzných plechů (lišt), které podepírají dopravní pás. V případě 

potřeby je možné podavač po celé délce pásu utěsnit bočním 

těsněním proti úniku prachu. 

 

Obvyklé parametry: 

• obvyklá délka 1,5 až 15 m 

• šířka 300 až 1200 mm 

• výkon 1 až 1000 t / hod. 
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Rotační podavače 

Rotační podavače slouží k dávkování sypkých materiálů ze zásobníku nebo sil. 

K lepší kontrole toku materiálu je namontován elektrický motor, který otáčí s 

dávkovačem. 

Rotační podavače dodáváme od předních českých výrobců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciální drtiče: Drtiče skla 

Speciální drtiče různých typů jsou konstruovány jako jednoúčelová zařízení pro zpracování určeného druhu odpadu - např. sklo, 

polystyren, nemocniční odpad, minerální vata, likvidace průmyslových akumulátorů aj. Pracovní nástroje i jejich materiálové 

provedení, nebo i pohon drtičů, jsou zvoleny vždy podle charakteru zpracovávaného materiálu, který bude v drtiči zpracováván. 

  

 


