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SITA PLECIONE
SITA PLECIONE JEDNOKARBOWE

SITA PLECIONE PODWÓJNIE KARBOWANE

Sita plecione jednokarbowe o oczkach kwadratowych
są stosowane do przesiewania materiałów sypkich drobnej, średniej i grubej granulacji, wykonywane z drutów
o profilu okrągłym.

Sita plecione podwójnie karbowane o oczkach kwadratowych są najczęściej stosowane do przesiewania
materiałów sypkich średniej i grubej granulacji, wykonywane z drutów o profilu okrągłym. Charakteryzują się
większą stabilnością oczka, dłuższą żywotnością oraz
dokładniejszą segregacją w stosunku do sit plecionych
jednokarbowych.

CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 1 - 100 mm
2. Średnica drutu: 0,8 - 12 mm
3. Zaczepy: wykonane z blach o grubości 1,5 lub 2 mm
4. Materiał: stal sprężynowa (DIN 17223A), stal chromo-niklowa 1.4301 lub 1.4310
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SITA PLECIONE
SITA PLECIONE SZCZELINOWE

SITA TŁOCZONE TL (JEDNOSTRONNIE GŁADKIE)

Sita plecione o oczkach prostokątnych, szczelinowych są najczęściej stosowane do przesiewania trudnych materiałów sypkich drobnej granulacji gdzie wymagana jest duża wydajność i niższa dokładność sortowania. Wykonywane są z drutów o profilu okrągłym, stosowane głównie do naciągu wzdłużnego o dużym kącie
pochylenia przesiewacza. Wykazują stosunkowo wysoką zdolność samooczyszczania.

Sita plecione tłoczone o oczkach kwadratowych są
najczęściej stosowane do przesiewania materiałów sypkich o dużym uziarnieniu nadawy, odpowiednie do klasyfikacji wstępnej, wykonywane na prasie z drutów o profilu
okrągłym. Charakteryzują się stabilnością oczka, dużą
żywotnością, małą tendencją do klinowania oraz dokładną segregacją. Sita o ciężkiej konstrukcji oraz gładkiej
górnej powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 1
1,0- 25
- 25mm
mm
2. Średnica drutu: 0,8 - 5 mm
3. Zaczepy: wykonane z blach o grubości 1,5 lub 2 mm
4. Materiał: stal sprężynowa (DIN 17223A),
		
stal chromo-niklowa 1.4301 lub 1.4310
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CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 20 - 250 mm
2. Średnica drutu: 5 - 14 mm
3. Zaczepy: wykonane z blach o grubości 1,5 - 4 mm
4. Materiał: stal sprężynowa (DIN 17223A),
		
stal chromo-niklowa 1.4301 lub 1.4310, stal S355

SITA TKANE
SITA TYPU ALLGAIER / SITA TYPU PAL
Powierzchnię roboczą sit typu ALLGAIER / typu PAL
stanową sita tkane zamontowane na stalowej ramie
w kształcie koła, kwadratu, prostokąta, trójkąta lub wycinka koła za pomocą połączenia klejowego realizowanego dwuskładnikowym klejem epoksydowym odpornym na podwyższone temperatury.
Sita typu ALLGAIER/PAL stosowane są w procesie
klasyfikacji drobnych sypkich materiałów głównie w przemyśle materiałów budowlanych, w ceramice, przemyśle
spożywczym, drzewnym oraz surowców mineralnych.

Sita typu PAL posiadają system czyszczący składający
się z gumowych kulek. Kulki umieszczone są w sekcjach pomiędzy sitem roboczym a sitem podtrzymującym zestaw czyszczący. Na skutek wibracji separatora
kulki odbijają się od dolnej powierzchni sita roboczego
co powoduje uwolnienie zakleszczonych cząstek z oczek
górnego sita.
Oferta obejmuje wykonanie sit w nowych ramach, jak
również regenerację dostarczonych przez klienta ram
sitowych.

CHARAKTERYSTYKA
1. Sita okrągłe dostarczamy o max średnicy 2850 mm.
2. Sita kwadratowe dostarczamy o max wymiarze: 2850x2850 mm.
3. Ramy i siatki wykonywane głównie są z materiałów nierdzewnych kwasoodpornych AISI 316, AISI304.
Istnieje również możliwość wykonania ze stali sprężynowej oraz węglowej.

5

SITA HARFOWE
Sita harfowe z drutu sprężynowego mają główne zastosowanie w sortownikach w procesach trudnoprzesiewalnych, wilgotnych i klejących się materiałów.
Szczególną przydatność wykazują przy klasyfikacji
wąskich frakcji ziarnowych.
Cechą charakterystyczną sit harfowych jest to, że druty
podłużne - karbowane lub proste - utrzymywane są
przez poprzeczne przewiązki (poliuretanowe lub druciane) rozstawione w odpowiednio dużych odstępach.
Druty w sitach harfowych wzbudzane wibracją przesiewacza oraz uderzeniami nadawy wprawiane są
w asynchroniczne drgania, które przeciwdziałają zatykaniu i zalepianiu się sita. Dzięki drganiom własnym drutów występuje efekt samooczyszczania, zwiększona
o 20-30% wydajność w stosunku do sit plecionych,
a także wysoka ostrość rozdziału klas ziarnowych.

Produkowane są w dwóch wariantach:
SH – sito harfowe z oczkiem kwadratowym z przewiązkami z drutu.
SH–PU – sito harfowe z oczkiem kwadratowym z przewiązkami poliuretanowymi.

SITA HARFOWE Z OCZKIEM KWADRATOWYM
Sita harfowe z oczkiem kwadratowym wykonywane są z głęboko karbowanych drutów podłużnych, które
poukładane poziomo obok siebie i połączone przewiązkami z drutu lub poliuretanu tworzą otwory kwadratowe.
Odległość pomiędzy przewiązkami jest odpowiednio
duża i dopasowana do rozstawu podpór przesiewacza.

CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 1,5 - 50 mm
2. Średnica drutu: 1 - 6 mm
3. Zaczepy: wykonane z blach o grubości 1,5 lub 2,0 mm
4. Materiał: stal sprężynowa (DIN 17223A), stal chromo-niklowa 1.4301 lub 1.4310
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SITA HARFOWE
SITA HARFOWE Z OCZKIEM TRÓJKĄTNYM
Sita harfowe z oczkiem trójkątnym wykonywane
są z podłużnie układanych naprzemiennie poziomo karbowanych oraz prostych drutów, tworzących otwory trójkątne, połączonych za pomocą poprzecznych przewiązek z drutu lub poliuretanu.
Odległość pomiędzy przewiązkami jest odpowiednio
duża i dopasowana do rozstawu podpór przesiewacza.
Sita harfowe trójkątne stosowane są pod duże obciążenia, zwłaszcza dla szerokich frakcji uziarnienia. Zaleca się
aby pracowały przy naciągu wzdłużnym.
Produkowane są w dwóch wariantach:
SHT – sito harfowe z oczkiem trójkątnym z przewiązkami z drutu.
SHT– PU – sito harfowe z oczkiem trójkątnym z przewiązkami poliuretanowymi.
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CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 1,5 - 50 mm
2. Średnica drutu: 1 - 6 mm
3. Zaczepy: wykonane z blach o grubości 1,5 lub 2,0 mm
4. Materiał: stal sprężynowa (DIN 17223A), stal chromo-niklowa 1.4301 lub 1.4310
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SITA STRUNOWE
Sita strunowe z drutu sprężynowego stanowią główny
element przesiewaczy wibracyjnych stosowanych do
klasyfikacji piasków w zakładach przeróbczych surowców mineralnych. Zalecane szczególnie tam gdzie materiały są bardzo wilgotne i mocno zaglinione. Zaletą tych

sit jest duża zdolność do samooczyszczania, bardzo
duża wolna powierzchnia – duża wydajność jednostkowa.
Sita strunowe oferujemy wyłącznie w wersji okutej z zaczepami do naciągu wzdłużnego.

CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość szczeliny: 1 - 20 mm
2. Średnica drutu: 0,65 - 3 mm
3. Zaczepy: wykonane z blach o grubości 1,5 lub 2 mm
4. Materiał: stal sprężynowa (DIN 17223A), stal chromo-niklowa 1.4301 lub 1.4310

Przewiązki przesuwne na sicie wykonane są z twardego i mocnego PCV o profilu na „rurę” lub „płaskownik”.
W ofercie posiadamy również sita strunowe z przewiązkami poliuretanowymi
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SITA SPAWANE
Sita spawane o oczkach kwadratowych lub prostokątnych są najczęściej stosowane do przesiewania materiałów sypkich o dużym uziarnieniu nadawy, odpowiednie
do klasyfikacji wstępnej. Wykonywane są z drutów o profilu okrągłym, spawanych we wszystkich miejscach
skrzyżowań. Charakteryzują się stabilnością oczka, dużą

żywotnością, małą tendencją do klinowania oraz dokładną segregacją. Sita o ciężkiej konstrukcji oraz gładkiej
górnej powierzchni (druty robocze zawsze równoległe do
kierunku nadawy). Sita wykonywane wyłącznie ze stali
manganowej.

CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość szczeliny: 30 - 150 mm
2. Średnica drutu: 8 - 22 mm
3. Zaczepy: wykonane z blach o grubości 4 mm
4. Materiał: stal manganowa

1

2

FL

FL

FL - d³ugoœæ zaczepów

napinanie poprzeczne

napinanie wzd³u¿ne
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SITA PERFOROWANE
Sita perforowane powstają w wyniku mechanicznej
perforacji blachy. Tą metodą możliwe jest otrzymanie różnych kształtów oczek oraz rozłożenie ich na powierzchni
blachy w kilku konfiguracjach. Najczęściej stosowane
sita perforowane posiadają oczka okrągłe (cylindryczne)
i kwadratowe. Możliwe też jest wykonanie oczek o spec-jalnych kształtach na życzenie klienta.

Sita perforowane stosuje się do selekcji materiałów sypkich. Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną podczas przesiewania oraz dużą żywotnością
w eksploatacji.

CHARAKTERYSTYKA
1. Oczka: okrągłe, wydłużone, kwadratowe
2. Układ oczek: prosty i mijany
3. Wymiary: indywidualnie dopasowywne do wielkości maszyny oraz warunków pracy
4. Grubość: 0,5 - 22 mm
5. Materiał: stal zwykła, manganowa, nierdzewna, kwasoodporna

Rodzaje perforacji:
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SITA POLIURETANOWE
SITA POLIURETANOWE MODUŁOWE SYSTEM
„KOŁKOWY”

SITA POLIURETANOWE MODUŁOWE SYSTEM
„85”

SPM-s7K, SPM-s10K, SPM-s14K – najbardziej rozpowszechniony system wśród sit modułowych. Standardowo moduł o wymiarach 300x1000 mm od spodu
posiada wystające uchwyty montażowe (po 7 szt. na
obu krawędziach 1000 mm). Konstrukcję podsitową
stanowi profil stalowy z otworami. Montaż sit kołkowych
polega na ułożeniu modułów sitowych na konstrukcji tak
aby wystające uchwyty znalazły się dokładnie w otworach. Następnie do otworów wbijamy młotkiem kołki
montażowe.

SPM-s85 – konstrukcję podsitową dla tego systemu,
stanowi profil stalowy typu „C” posiadający 14 mm
szczelinę. Standardowy moduł sitowy o wymiarach
300x1000 mm posiada wybrania montażowe wzdłuż
całej długości sita. Mocowanie sita do konstrukcji stalowej odbywa się za pomocą poliuretanowej listwy montażowej o kształcie grzybka. Zamontowane sita tworzą
płaski i szczelny pokład. Istnieje możliwość wykonania
skrajnych modułów z integralną listwą montażową.

CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 0,2x16 - 120x120 mm
2. Wymiary: szerokość: 120 - 380 mm, długość: 300 - 1200 mm
3. Grubość: 30mm, 40 mm, 50 mm

Sita poliuretanowe charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, efekt samooczyszczania się sit zapewnia
stożkowy kształt oczek, a redukcja hałasu - poprawia warunki pracy. Zalecane do pracy „na mokro”.
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SITA POLIURETANOWE
SITA POLIURETANOWE MODUŁOWE SYSTEM 2000

SITA POLIURETANOWE MODUŁOWE SYSTEM V

SPM-s2000 – standardowy moduł sita o wymiarach
300x1000 mm posiada od spodu dwa pręty montażowe
Ø10 mm, umieszczone wzdłuż całej długości sita. Mocowanie sit do konstrukcji podsitowej odbywa się za pomocą poliuretanowej listwy montażowej z dwoma wybraniami Ø10 mm. Konstrukcję podsitową stanowi profil stalowy
typu „C” posiadający 14 mm szczelinę.

SPM-sV – standardowy moduł sita o wymiarach
300x1000 mm posiada od spodu wystające uchwyty
montażowe (po 10 szt. na obu krawędziach 1000 mm).
Montowanie sit do konstrukcji podsitowej odbywa się za
pomocą poliuretanowej listwy montażowej. Konstrukcję
podsitową stanowi profil stalowy typu „C” posiadający
14 mm szczelinę.

Sita te stanowią alternatywę dla sit poliuretanowych modułowych s85 bez konieczności zmiany konstrukcji podsitowej.

Sita te stanowią alternatywę dla sit poliuretanowych modułowych s85 oraz s2000 bez konieczności zmiany konstrukcji podsitowej.

CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 0,2x16 - 120x120 mm
2. Wymiary: szerokość: 120 - 380 mm, długość: 150 - 1000 mm
3. Grubość: 30mm, 40 mm, 50 mm
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SITA POLIURETANOWE
SITA POLIURETANOWE MODUŁOWE HYBRYDOWE

SITA MODUOWE TECHMAX-PU

Sita hybrydowe powstają przez połączenie powierz-chni siejącej sita plecionego lub harfowego z poliuretanową ramą sit modułowych. Zastosowanie sit hybrydowych pozwala na zwiększenie wydajności, a także
wysoką ostrość rozdziału klas ziarnowych bez konieczności zmiany konstrukcji podsitowej.
Sita hybrydowe dostępne są we wszystkich systemach mocowań poliuretanowych sit modułowych.

SPM TECHMAX-PU to modułowe sita poliuretanowe
z czynną powierzchnią przesiewu porównywalną do sit
drucianych. Stanowią odpowiedź firmy SITA TECHNICZNE
na stawiane przez rynek wymagania dot. optymalizacji
procesu klasyfikacji z wykorzystaniem sit. Prześwit powyżej 40% jest gwarancją utrzymania wydajności charakterystycznych dla sit plecionych. Wykonanie z wysokiej
jakości poliuretanu zapewnia zmniejszenie masy sit nawet o 30% oraz wydłużenie trwałości nawet pięciokrotnie
większej w porównaniu do sit plecionych. TECHMAX-PU
charakteryzuje efekt samooczyszczania - oczka sit rozszerzają się ku dołowi pod kątem 10˚. Zastosowanie
zarówno do klasyfikacji na mokro i na sucho.
TECHMAX-PU dostępne są we wszystkich systemach
mocowań poliuretanowych sit modułowych.

CHARAKTERYSTYKA

CHARAKTERYSTYKA

1. Wielkość oczka: 1x1 - 100x100 mm
2. Grubość: 30 mm, 40 mm, 50 mm

1. Wielkość oczka: 10x10 - 35x35 mm
2. Grubość: 30 mm, 40 mm

W zależności od przeznaczenia oraz warunków pracy stosuje się elastomery poliuretanowe o twardości z zakresu:
45 do 95 ° Shore’A.
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SITA POLIURETANOWE
SITA POLIURETANOWE MODUŁOWE SCHODKOWE
SPM-sTECHDECK – standardowy moduł sita o wymiarach 300x600 mm posiada od spodu dwa uchwyty
montażowe na pręty stalowe Ø12 mm stanowiące
konstrukcję podsitową. Montaż odbywa się poprzez nabicie sita za pomocą młotka na dwa równoległe pręty
stalowe konstrukcji podsitowej.

SPM-sTECHSTEP – standardowy moduł sita o wymiarach 300x630 mm posiada od spodu stopę oraz uchwyt
montażowy na pręt stalowy Ø12 mm stanowiący konstrukcję podsitową. Montaż polega na ułożeniu stopy sita
w ceowniku mocującym oraz nabiciu sita za pomocą
młotka na pręt stalowy konstrukcji podsitowej. Sito modułowe mocowane jest na pręcie i dociskane do konstrukcji podsitowej poprzez sąsiednie rzędy sit.

CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 0,2x16 - 120x120 mm
2. Wymiary: szerokość: 120 - 380 mm, długość: 150 - 1000 mm
3. Grubość: 30mm, 40 mm, 50 mm

Cechą charakterystyczną sit schodkowych jest efekt kaskady – zjawisko przesypywania, mieszania się warstwy
przesiewanego materiału pomiędzy kolejnymi rzędami zamontowanych sit na całej długości przesiewacza. Następuje zmaksymalizowanie rozwarstwienia nadawy. Unikalny efekt kaskadowy poprawia dokładność i wydajność przesiewania. Sita schodkowe stosowane są zarówno do klasyfikacji wstępnej oraz końcowej materiałów drobnoziarnistych.

www.sitatechniczne.pl
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SITA POLIURETANOWE
SITA POLIURETANOWE MODUŁOWE NABIJANE
SPM-sNabijane – standardowy moduł sita o wymiarach 404x434 mm posiada od spodu trzy uchwyty
montażowe na pręty stalowe Ø12 mm stanowiące konstrukcję podsitową. Montaż odbywa się poprzez nabicie
sita za pomocą młotka na trzy równoległe pręty stalowe
konstrukcji podsitowej. Sita nie posiadają zbrojenia stalowego – wykonywane są wyłącznie z poliuretanu.

CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 0,2x16 - 35x35 mm
2. Grubość: 25 mm

SPM-sSzynowe – standardowy moduł sita o wymiarach 300x1000 mm posiada od spodu dwa uchwyty
montażowe (szyny) umieszczone wzdłuż całej długości
sita na pręty stalowe Ø12 mm stanowiące konstrukcję
podsitową. Montaż odbywa się poprzez nabicie sita za
pomocą młotka na dwa równoległe pręty stalowe konstrukcji podsitowej.

CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 0,2x16 - 120x120 mm
2. Wymiary: szer.: 200 - 300 mm, dł.: 750 - 1000 mm
3. Grubość: 30 mm, 40 mm
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SITA POLIURETANOWE
SITA POLIURETANOWE MODUŁOWE KLINOWE

SITA POLIURETANOWE MODUŁOWE Z WKŁADKĄ
TERMOPLASTYCZNĄ

SPM-sKLIN – standardowy moduł sita o wymiarach
300x1000 mm posiada 3 lub 4 (w zależności od wersji)
owalne wybrania na obu krawędziach 1000 mm. Konstrukcję podsitową stanowi profil stalowy z 3 lub 4 wystającymi w pionie hakami mocującymi. Montaż sit klinowanych polega na ułożeniu modułów sitowych na
konstrukcji tak aby haki przechodząc przez owalne
otwory wystawały nad powierzchnię sit. Mocowanie sit
do konstrukcji realizowane jest poprzez poliuretanowe
kliny mocujące zabijane w wystające ponad sita stalowe
haki.

SPM-sWT – powstają przez połączenie powierzchni
siejącej, którą stanowi wkładka termoplastyczna z poliuretanową ramą sit modułowych. Zastosowanie wkładek
termoplastycznych pozwala na zwiększenie wydajności,
a także wysoką ostrość rozdziału klas ziarnowych.
Sita z wkładką termoplastyczną dostępne są we wszystkich systemach mocowań poliuretanowych sit modułowych.

CHARAKTERYSTYKA

CHARAKTERYSTYKA

1. Wielkość oczka: 0,2x16 - 120x120 mm
2. Wymiary: szer.: 120 - 420 mm, dł.: 300 - 1200 mm
3. Grubość: 30 mm, 40 mm, 50 mm

1. Wielkość oczka: 0,2x16 - 12x12 mm
2. Wymiary: szer.: 120 - 420 mm, dł.: 300 - 1200 mm
3. Grubość: 30 mm

www.sitatechniczne.pl
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SITA POLIURETANOWE
SITA POLIURETANOWE NAPINANE

SITA POLIURETANOWE SEGMENTOWE

SPN – zbrojone są stalowymi linkami lub prętami z włókna szklanego, które zatopione głęboko w materiale i chronione przed ścieraniem pozwalają na przenoszenie dużych obciążeń. W zależności od sposobu montażu
wyposażone są w zaczepy stalowe umożliwiające poprzeczne lub wzdłużne zamocowanie w sortowniku.
Sita poliuretanowe napinane charakteryzują się wysoką
odpornością na ścieranie, efekt samooczyszczania sit
zapewnia odpowiedni dobór elastomeru oraz stożkowy
kształt oczek, a redukcja hałasu poprawia warunki pracy
obsługi.

SPS – wykonywane są jako płaskie segmenty zbrojone
profilem stalowym o przekroju prostokąta.
Sita poliuretanowe segmentowe charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, efekt samooczyszczania
sit zapewnia stożkowy kształt oczek, a redukcja hałasu
poprawia warunki pracy obsługi.

CHARAKTERYSTYKA

CHARAKTERYSTYKA

1. Wielkość oczka: 0,2x16 - 120x120 mm
2. Grubość: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm

1. Wielkość oczka: 0,2x16 - 120x120 mm
2. Grubość: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

W zależności od przeznaczenia oraz warunków pracy stosuje się elastomery poliuretanowe o twardości z zakresu:
45 do 95 ° Shore’A.
Sita poliuretanowe napinane i sita poliuretanowe segmentowe wykonujemy indywidualnie wg. życzeń i potrzeb klienta.

17

SITA POLIURETANOWE
TECHNICZNE MATY POLIURETANOWE
TechMat-PU to elastyczne sita poliuretanowe z czynną
powierzchnią przesiewu porównywalną do sit drucianych. Stanowią odpowiedź firmy SITA TECHNICZNE
na stawiane przez rynek wymagania dotyczące optymalizacji procesu klasyfikacji z wykorzystaniem sit. Prześwit powyżej 45% jest gwarancją utrzymania wydajności charakterystycznych dla sit plecionych. Wykonanie
CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 8 - 25 mm
2. Grubość: 6 - 20 mm
3. Prześwit: 45 - 65%

www.sitatechniczne.pl
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z wysokiej jakości poliuretanu zapewnia zmniejszenie
masy sit nawet o 50% oraz wydłużenie trwałości nawet
pięciokrotnie większej w porównaniu do sit plecionych.
TechMat-PU charakteryzuje efekt samooczyszczania oczka sit rozszerzają się ku dołowi pod kątem 10˚. Zastosowanie zarówno do klasyfikacji na mokro i na sucho.

SITA POLIURETANOWE
SITA MEMBRANOWE LIWELL
Sita membranowe Liwell i Binder tworzy membranowa
mata poliuretanowa perforowana na prasie rewolwerowej.
Nazwy sit pochodzą od przesiewaczy na których są stosowane.
Sita Liwell stanowią płaskie maty z owalnymi otworami
montażowymi. Mocowane są w przesiewaczu za pomocą śrub oraz listew dociskowych.

SITA MEMBRANOWE BINDER
Sita Binder stanowią maty posiadające od spodu
uchwyty montażowe wzdłuż całej długości sita. Mocowanie sita odbywa się poprzez zaczepienie uchwytów
o konstrukcję stalową i wbicie klina montażowego.

Podczas ciągłej pracy przesiewacza mata sitowa jest naprzemiennie napinana i kurczona. Dzięki temu uzyskuje się
efekt trampoliny, który powoduje ciągłe samooczyszczanie sit. Stosowane są do bardzo dokładnego sortowania
trudnych w przesiewaniu delikatnych materiałów sypkich.

CHARAKTERYSTYKA
1. Wielkość oczka: 0,63x9 - 50x50 mm
2. Grubość: 2 - 10 mm

Sita membranowe Liwell i Binder wykonujemy indywidualnie wg. życzeń i potrzeb klienta.
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SITA POLIURETANOWE
MATY SITOWE ODWADNIACZY KOŁOWYCH

PŁYTY POLIURETANOWE - wykładziny poliuretanowe

Odwadniacze kołowe kubełkowe przeznaczone są do
odseparowania kruszyw drobnoziarnistych z pulpy wodnej oraz ich wstępnego odwodnienia. W czasie ruchu
obrotowego koła czerpakowego kubełki posiadające
specjalnie ukształtowane komory napełniają się piaskiem
wybieranym z dna wanny. Po wynurzeniu się kubełków
z wody następuje samoistne odsączanie materiału aż do
chwili wysypania odwodnionego materiał do kosza zsypowego.
Zastosowanie poliuretanowych mat sitowych do odwadniaczy kubełkowych gwarantuje długi czas bezawaryjnej
pracy. Maty poliuretanowe charakteryzują się wysoką
odpornością na ścieranie, brakiem korozji, efekt samooczyszczania zapewnia stożkowy kształt oczek.

Płyty poliuretanowe znalazły zastosowanie jako wyłożenia zsypów, przesypów, zsuwni w zakładach przeróbczych surowców mineralnych, przemyśle węglowym,
hutniczym z doskonałymi wynikami eksploatacyjnymi.
Ze względu na swą uniwersalność, łatwość montażu,
sprawdzoną funkcjonalność mogą być montowane
w miejscach, gdzie zależy nam na redukcji hałasu połączonej z dużą odpornością na ścieranie. Żywotność
wykładzin poliuretanowych jest zdecydowanie wyższa
niż dotychczas stosowanych wyłożeń z blach trudnościeralnych.

CHARAKTERYSTYKA

CHARAKTERYSTYKA

1. Wielkość oczka: 0,8x22 - 5x22 mm
2. Grubość: 10 mm

1. Wymiary max: 2000x3000 mm
2. Grubość: 5 - 50 mm

www.sitatechniczne.pl
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SITA GUMOWE
SITA GUMOWE MODUŁOWE MEMBRANOWE EPP
są od wielu lat utożsamiane z niezawodnością oraz długą
żywotnością. Sita gumowe modułowe, to na dzień dzisiejszy najbardziej trafny wybór praktycznie dla każdej
operacji klasyfikacji materiału według wielkości ziaren
i technologii wzbogacania. Mimo iż sita gumowe są droższe od sit stalowych, ich zastosowanie w zakresie klasyfikacji kopalin bardzo szybko się rozpowszechniło.

Aby sprostać coraz większym wymaganiom stawianym
sitom wykorzystujemy do ich produkcji jedynie mieszanki
gumowe o najwyższej jakości. W zależności od przeznaczenia oraz warunków pracy stosuje się na sita mieszanki gumowe o twardości z zakresu: 35 do 85 Shore’a.

CHARAKTERYSTYKA EPP

1. Dokładność przesiewu - dzięki precyzyjnym oczkom.
2. Samooczyszczanie - występuje efekt membrany dzięki drganiom własnym sita oraz stożkowemu
		 rozszerzaniu się oczek.
3. Duża odporność na ścieranie - dzięki zastosowaniu najwyższej jakości mieszanek gumowych.
4. Redukcja hałasu - dzięki tłumieniu fal dźwiękowych przez gumę.
5. Ekonomiczność - dzięki wymianie tylko poszczególnych zużytych modułów sitowych.
7. Kompatybilność, uniwersalność modułów - dysponujemy pełnym zakresem oczek.
8. Łatwość montażu - dzięki niewielkim wymiarom sit.
9. Możliwe wykonanie sita na specjalne życzenie klienta.
Montaż oraz demontaż sit gumowych modułowych nie wymaga specjalnych umiejętności pracowników obsługi.
Wykorzystujemy młotek do montażu oraz śrubokręt do demontażu. Wystarczy kilka uderzeń, aby wbić sito gumowe
modułowe w stalową konstrukcję nośną. Przy demontażu śrubokrętem wyciągamy jeden koniec sita – dalsze podnoszenie powoduje uwolnienie zaczepu sita z konstrukcji nośnej.
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SITA GUMOWE
SITA GUMOWE MODUŁOWE MEMBRANOWE EPP
Klasyfikacja – na przesiewaczach

Odsadzanie – na osadzarkach

Dzięki wysokiej dynamicznej aktywności zmniejsza się
zatykanie oczek sit (samoczyszczenie) trudnymi ziarnami
i zlepianie materiału co pozwala otrzymać efektywność
przesiewania powyżej 90%. Nasze sita gumowe posiadają zwiększoną wytrzymałość w procesie ścierania,
wytrzymałość na wielokrotne uderzenia i zmienne ładunki.
Żywotność przy przeróbce materiałów kruszcowych wynosi 12 miesięcy, a przy bardziej miękkich (węgiel i inne)
do 3 lat. Sita gumowe EPP nie ulegają korozji oraz obniżają ogólny stopień hałasu podczas eksploatacji.

Najbardziej popularną metodą wzbogacania węgla jest
metoda grawitacyjna tj. hydrodynamiczne odsadzanie
w środowisku wodnym. Praktyka eksploatacji maszyn
odsadzających, wielokrotne doświadczalne i teoretyczne
badania procesu odsadzania wskazują na możliwość
zwiększenia produktywności maszyn i efektywności
wzbogacania przy zastosowania modułowych sit gumowych EPP.
Stosowanie naszych sit pozwala praktycznie w pełni
usuwać zapychanie się oczek, co znacznie obniża czas
obsługi maszyny odsadzającej.
Dostarczane są i montowane na maszynie odsadzającej
bez zmiany konstrukcji przetaka.
Sita wykonujemy w modułach jak i zabudowane na ramach do każdego rodzaju osadzarki.

Odwadnianie i odmulanie – na przesiewaczach
Operacje odwadniania i suszenia produktów po odwodnieniu są jednym z najbardziej energochłonnych operacji
w procesie technologicznym.
Sita gumowe modułowe EPP w operacjach odwadniania
pozwalają otrzymać produkt końcowy o wilgotności 1015% przy grubości ziaren powyżej 2 mm i 16-21% przy
grubości ziaren poniżej 2 mm.
Dynamiczna aktywność sit pozwala dwu-, trzykrotnie
zwiększyć ciężar właściwy ładunku po wodzie. Dzięki
swoim elastycznym właściwością moduły gumowe nie
„zarastają” mułem odwadnianego materiału, czego nie
można powiedzieć o innych typach sit.
Mogą być stosowane w maszynach odwadniających zarówno z płaskimi jak i krzywoliniowymi powierzchniami
roboczymi na wibracyjnych, bębnowych i nieruchomych
przesiewaczach.
Zastosowanie naszych sit pomoże Państwu radykalnie
zmienić na lepsze proces odwadniania materiału w Państwa przedsiębiorstwie.

www.sitatechniczne.pl
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SITA GUMOWE
SITA GUMOWE MODUŁOWE SYSTEM V

SITA GUMOWE MODUŁOWE SYSTEM „85”

SPM-sV – standardowy moduł sita o wymiarach
300x1000 mm posiada od spodu wystające uchwyty
montażowe (po 10 szt. na obu krawędziach 1000 mm).
Montowanie sit do konstrukcji podsitowej odbywa się za
pomocą poliuretanowej listwy montażowej. Konstrukcję
podsitową stanowi profil stalowy typu „C” posiadający
14 mm szczelinę.
Sita te stanowią alternatywę dla sit poliuretanowych
modułowych s85 oraz s2000 bez konieczności zmiany
konstrukcji podsitowej.

SGM-s85 – sita szeroko rozpowszechnione ze względu
na swoją ekonomiczność. Konstrukcję podsitową stanowi profil stalowy typu „C”, który posiada 14 mm szczelinę.
Standardowy moduł sitowy montuje się do konstrukcji
stalowej za pomocą listwy poliuretanowej. Zamontowane sita tworzą płaski oraz szczelny pokład. Sita gumowe modułowe charakteryzują się długą żywotnością.
Właściwości samooczyszczania umożliwiają większą
efektywność procesów przesiewania a redukcja hałasu
poprawia warunki pracy.
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SITA GUMOWE MODUŁOWE
SITA GUMOWE MODUŁOWE SCHODKOWE
SGM-sTechDeck – standardowy moduł sita o wymiarach 300x600 mm posiada od spodu dwa uchwyty
montażowe na pręty stalowe Ø12 mm stanowiące konstrukcję podsitową. Montaż odbywa się poprzez nabicie
sita za pomocą młotka na dwa równoległe pręty stalowe
konstrukcji podsitowej.

SGM-sTechStep – standardowy moduł sita o wymiarach 300x630 mm posiada od spodu stopę oraz uchwyt
montażowy na pręt stalowy Ø12 mm stanowiący konstrukcję podsitową. Montaż polega na ułożeniu stopy
sita w ceowniku mocującym oraz nabiciu sita za pomocą
młotka na pręt stalowy konstrukcji podsitowej. Sito modułowe mocowane jest na pręcie i dociskane do konstrukcji podsitowej poprzez sąsiednie rzędy sit.

CHARAKTERYSTYKA

CHARAKTERYSTYKA

1. Wielkość oczka: 18x18 - 80x80 mm
2. Grubość: 15, 20, 25, 35, 45 mm

1. Wielkość oczka: 18x18 - 80x80 mm
2. Grubość: 15, 20, 25, 35, 45 mm

Cechą charakterystyczną sit schodkowych jest efekt kaskady – zjawisko przesypywania, mieszania się warstwy przesiewanego materiału pomiędzy kolejnymi rzędami zamontowanych sit na całej długości przesiewacza.
Następuje zmaksymalizowanie rozwarstwienia nadawy. Unikalny efekt kaskadowy poprawia dokładność i wydajność przesiewania. Sita gumowe modułowe schodkowe stosowane są do przesiewania materiałów sypkich średniej
i grubej granulacji.

www.sitatechniczne.pl
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SITA GUMOWE NAPINANE
SITA GUMOWE NAPINANE

SITA GUMOWE SEGMENTOWE

SGN – w zależności od zastosowania oraz warunków
pracy stosuje się mieszanki gumowe najwyższej jakości
o twardości z zakresu 35 do 85o Shore’a.

SGS – wykonywane są jako płaskie segmenty, wytwarzane z gumowej mieszanki zbrojonej stalową ramą.

Sita gumowe napinane wzmacniane są kordem bądź też
stalowymi linkami, które są zatopione głęboko w materiale chroniąc je przed ścieraniem. Sita te w zależności od
sposobu montażu wyposażone są w stalowe zaczepy
umożliwiające poprzeczne lub wzdłużne zamocowanie
w sortowniku.

Sita gumowe segmentowe cechuje długa żywotność.
Stożkowy kształt oczek zapewnia efekt samooczyszczania sit a obniżenie poziomu hałasu poprawia warunki
pracy obsługi.

Podobnie jak sita poliuretanowe, sita gumowe napinane
charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ścieranie
oraz brakiem korozji. Stożkowy kształt oczek umożliwia
samooczyszczanie się sita a obniżenie poziomu hałasu
poprawia warunki pracy.

CHARAKTERYSTYKA

CHARAKTERYSTYKA

1. Wielkość oczka: 5x5 - 200x200 mm
2x25 - 40x110 mm
2. Grubość: 6 - 60 mm

1. Wielkość oczka: 5x5 - 200x200 mm
2x25 - 40x110 mm
2. Grubość: 25 - 60 mm

Sita gumowe napinane i sita gumowe segmentowe wykonujemy indywidualnie wg. życzeń i potrzeb klienta.
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SITA PALCOWE
Sita palcowe przeznaczone są do sortowania materiałów trudnych do przesiewania. Znajdują zastosowanie
przy oddzielaniu gliny od materiału przeznaczonego do
dalszej produkcji, stosowane są również w recyklingu.
Zaletą sit prętowych jest: duża wydajność, zdolność do
samooczyszczania dzięki drganiom własnym prętów wykonanych z drutów okrągłych ze stali o dużej odporności
na ścieranie, zwulkanizowanych jednym końcem w gumowej belce.
Wielkość szczeliny dobiera się o około 10 - 15 % mniejszą niż wynosi wymagana granica sortowania. Przy
montażu pręty powinny być uniesione o około 5 - 10°
w stosunku do poziomu.

PŁYTY GUMOWO-METALOWE
Płyty Gumowo-Metalowe (PGM) znalazły zastosowanie jako wykładziny gumowe zsypów, przesypów,
zsuwni w zakładach przeróbczych surowców mineralnych, przemyśle węglowym, hutniczym z doskonałymi
wynikami eksploatacyjnymi. Ze względu na swą uniwersalność, łatwość montażu, sprawdzoną funkcjonalność
mogą być montowane w miejscach, gdzie zależy nam
na redukcji hałasu połączonej z dużą odpornością na
ścieranie.
Żywotność PGM jest zdecydowanie wyższa niż dotychczas stosowanych wyłożeń z blach trudnościeralnych.
PGM powstają poprzez połączenie w procesie wulkanizacji blachy stalowej grubości 2 mm z warstwą gumy
trudnościeralnej.

CHARAKTERYSTYKA

CHARAKTERYSTYKA

1. Wielkość szczeliny: 25 - 150 mm
2. Średnica stosowanych prętów: 10 - 30 mm
3. Wymiary: szerokość 630 mm, max. długość 600 mm
4. Materiał: stal sprężynowa (DIN 17223A)

1. Max. wymiar: 750x750 mm
2. Max. grubość: 60 mm
3. Twardość: do 65o Sh’A

www.sitatechniczne.pl
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SKROBAKI
SKROBAK NABĘBNOWY CZOŁOWY
Skrobak nabębnowy czołowy czyści taśmy przenośników z przyklejającego się transportowanego materiału
bezpośrednio na bębnie wysypowym.
Montowany jest na linii stycznej do przedniej krawędzi
bębna wysypowego. Jest wytrzymałym, modułowym
i łatwym w montażu urządzeniem służącym do czyszczenia taśm przenośników na bębnie zrzutowym przenośnika tuż poniżej linii przepływu materiału. Moduły czyszczące skrobaka ustawiane są w jednym rzędzie obok
siebie.

Ostrza skrobaka wykonywane są w dwóch wariantach:
1. z trudnościeralnego poliuretanu (zalecany do taśm zużytych i z łączami klamrowymi)
2. z węglików spiekanych.
Sprężyna lub ramię napinające gwarantuje prawidłowy
docisk ostrzy skrobaka do taśmy.

OSTRZA SKROBAKA z trudnościeralnego poliuretanu

OSTRZA SKROBAKA z węglików spiekanych
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SKROBAKI
SKROBAK PODTAŚMOWY
Skrobak podtaśmowy czyści taśmy przenośników
z przyklejającego się transportowanego materiału bezpośrednio za bębnem napędowym. Jest wytrzymałym,
modułowym i łatwym w montażu urządzeniem. Moduły
czyszczące skrobaka ustawiane są w jednym rządzie
obok siebie.

OSTRZA SKROBAKA z węglików spiekanych

OSTRZA SKROBAKA z węglików spiekanych
www.sitatechniczne.pl
28

Ostrza skrobaka wykonywane są w dwóch wariantach:
1. z trudnościeralnego poliuretanu (zalecany do taśm zużytych i z łączami klamrowymi)
2. z węglików spiekanych.
Zespół śrub lub ramię napinające gwarantuje prawidłowy
docisk ostrzy skrobaka do taśmy.

WKŁADKI SKROBAKÓW

ZESTAWIENIE STANDARDOWYCH SKROBAKÓW Z WKŁADKĄ POLIURETANOWĄ
SZEROKOŚĆ TAŚMY

DŁUGOŚĆ RURY

ILOŚĆ WKŁADEK

ST-500

1000

3

ST-650

1150

4

ST-800

1300

5

ST-1000

1500

6

ST-1200

1700

7

ZESTAWIENIE STANDARDOWYCH SKROBAKÓW Z WEGLIKIEM SPIEKANYM
SZEROKOŚĆ TAŚMY

DŁUGOŚĆ RURY

ILOŚĆ WKŁADEK

ST-500

1000

5

ST-650

1200

9

ST-800

1300

11

ST-1000

1500

14

ST-1200

1700

17
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LEMIESZE DO BETONIARNI
Oferujemy Państwu szeroką gamę poliuretanowych
części zamiennych mieszalników do produkcji betonu.
Są to m.in. :
1. Lemiesze i łopaty mieszające,
2. Okładziny boczne,
3. Okładziny denne,
4. Okładziny ramion,
5. Zgarniaki boczne,

www.sitatechniczne.pl
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AKCESORIA DO SIT
Listwy napinające
Listwy napinające służą do poprzecznego umocowania sita w sortowniku. Można je stosować do wszystkich rodzajów sit drucianych,
poliuretanowych oraz gumowych zaopatrzonych w zaczepy. Możliwe
wykonanie również z ochronną powierzchnią z gumy lub poliuretanu.
Dysze natryskowe
Wykonane z poliuretanu dysze natryskowe są odporne na korozję.
Cechują się małą skłonnością do zapychania. Bardzo dobrze sprawdzają się w instalacjach natryskowych w procesie płukania kruszyw
na przesiewaczach. Wykonywane w trzech wariantach: Ø5, Ø7, Ø9
mm.
Kołki do sit
Kołki rozporowe wykonane z poliuretanu służą do zamocowania
w konstrukcji podsitowej sit: poliuretanowych, gumowych, wykonanych w systemie kołkowym. W zależności od grubości sit kołki występują jako: B30, B40, B50.

Amortyzatory gumowe do przesiewaczy
Kulki gumowe czyszczące

Profile ochronne
Wykonywane z gumy lub poliuretanu służą jako podkładki pod sita,
zapobiegają uszkodzeniu sita. Profile są umiejscowione w miejscu
styku sita ze stalowymi wspornikami w wewnętrznej części sortownika.
Konstrukcje podsitowe
Posiadamy w asortymencie stalowe konstrukcje podsitowe:
a) pod sita gumowe EPP ze szczeliną 20 mm
b) pod sita kołkowe z otworami fi 24,8 mm
c) pod sita w systemie s85 ze szczeliną 14 mm.

Listwy poliuretanowe
progowe, kierunkowe.
Obijaki do sit
Kołki rozgarniające
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