
STEINERT NES
Separator metali nieʺelaznych 

>	materia∏	po	strzepiarkach,	Odpady	domowe, 
	 Zuzle	ze	spalarni	smieci,	piasek	formierski,	szk∏o,	z∏om	



Zasada firmy STEINERT
Wypróbujcie	Paƒstwo	sami	zasad´	dzia∏ania	 separatorów	metali	nieʺelaznych:	 zapraszamy	do	naszego	centrum	testowego	 -	przy-

wieʺcie	Paƒstwo	swój	materia∏	i	zapoznajcie	si´	na	ʺywo	z	technikà	separatorów	metali	nieʺelaznych.	Opatentowany,	niewspó∏Êrodko-

wy	uk∏ad	biegunów	magnetycznych	stanowi	o	odmiennoÊci	tego	systemu.	Dzi´ki	uk∏adowi	biegunów	magnetycznych	umieszczone-

mu	niewspó∏Êrodkowo	w	b´bnie	czo∏owym	separatorów	metali	nieʺelaznych	firmy	STEINERT	dzia∏anie	zmiennych	pól	magnetycznych	

skoncentrowane	jest	dok∏adnie	na	tym	obszarze,	w	którym	materia∏	podlega	najwi´kszemu	dzia∏aniu	si∏.



ZAKERS ZASTOSOWANIA

Materia∏ ze strzapiarki: Lekkie	i	ciezkie	frakcje	ze	strzepiarki	wy-

kazujà	 znaczne	 udzialy	 metali	 nieʺelaznych.	 Lekkie	 frakcje	 za-

wieraja	 do	 pi´ciu	 procent	metali	 nieʺelaznychsurowców,	 które	

rowniez	 i	dzisiaj	zostaja	cz´sto	skladowane.	Suchy	przerob	frak-

cji	ci´ʺkiej	i	odzysk	czystych,	nadajacych	sie	do	sprzedaʺy	metali	

nieʺelaznych	nastepuje	po	odsianiu	i	magnetycznej	separacji	na	

separatorze	metali	nieʺelaznych.	Za	pomocà	sortowania	metoda	

grawitacji	w	cieczy	separator	metali	nieʺelaznych	odzyskuje	czy-

sty	koncentrat	aluminiowy.

Przerób odpadów: Separatory	metali	niezelaznych	stosuje	sie	do	od-

zysku	opakowaƒ	metalowych	zawartych	w	odpadach	domowych. 

Dalsze	 zastosowania	 to	 przerob	 kompostu,	 szk∏a,	 papieru	 oraz	

recykling	zuzla	ze	spalarni	smiecicelem	maksymalnego	odzysku	

wartoÊciowych	metali	oraz	oczyszczenia	produktow	z	metali.

Dalsze	moʺliwoÊci	 zastosowania:	Oczyszczone	 z	metali	 drewno	

przemyslowe	 zyskuje	 jako	 alternatywne	 paliwo	 oraz	 jako	 suro-

wiec	do	produkcji	p∏yt	wiórowych	na	znaczeniu.	Separator	firmy	

STEINERT	typu	NES	jest	rowniez	niezwykle	sprawny	w	przerobce	

z∏omu	elektronicznego,	kabli,	p∏ytek	okablowanych	 lub	piasków	

odlewniczych.	Dzi´ki	uk∏adowi	 	mimosrodowemu	zostaje	 sepa-

rowana	nawet	drobna	frakcja	 	metali	niezelaznych	o	granulacji	

do	1	mm.

Zasada dzialania: separator	 metali	 nieʺelaznych	 sk∏ada	 si´	 w	

swojej	konstrukcji	zasadniczej	z	krótkiej	taÊmy,	która	jest	nap´-

dzana	od	strony	nadawy.	W	jego	b´bnie	czo∏owym	zamontowano 

szybko	wirujàcych	uklad	magnesów	 stalych	 tzw.	 system	biegu-

nowy	 który	 wytwarza	 zmienne	 pola	 magnetyczne	 o	 wysokiej	

cz´stotliwoÊci.	 Generuja	 one	 z	 kolei	 w	 metalach	 nieʺelaznych,	

silne	wiroprady	przeciwdzialajace	polu	zewnetrznemu	przez	co	

metale	 niezelazne	 odrzucane	 sa	 z	 pozostalego	 strumienia	ma-

terialu.	 Mimosrodowy	 system	 biegunowy	 opatentowany	 przez	

firm´	STEINERT,	gwarantuje	najwyzsza	oplacalnosc	procesu	po-

przez	doskonale	wyniki	sortowania	i	dlugoletnia	zywotnosc.

STEINERT NES
Separator metali nieʺelaznych 

Odzysk	metali	nieʺelaznych	jest	podstawa	oplacalnosci	kaʺdego	recyklingu:		wiropradowy	separator	firmy	STEINERT,	z	mimosrodowym	

uk∏adem	systemu	biegunów,	optymalnie	spe∏nia	te	wymagania.	Wysoka	wydajnosc	i	dluga	zywotnosc	zapewniaja	jego	dlugoletnia	zy-

skowa	eksploatacje.	Separator	metali	nieʺelaznych	stosowany	jest	w	aplikacjach	do	oddzielenia	lub	odzysku	metali	niezalaznych	np.	z	

przerobu	materialu	po	strzepiarkach,	odpadow	domowych,	zuzli	ze	spalarni	smieci,	z∏omu	elektronicznego,	scinek	lub	wiór	drzewnych,	

szk∏a,	baterii	lub	piasku	formierskiego.



TECHNIKA

Wynalazek firmy STEINERT: Opatentowany	mimosrodowy	uk∏ad	

biegunów	magnetycznych!	 Dzi´ki	 uk∏adowi	 biegunów	magne-

tycznych	 umieszczonemu	 niewspó∏Êrodkowo	 w	 b´bnie	 czo∏o-

wym	separatorów	metali	nieʺelaznych	firmy	STEINERT	dzia∏anie	

zmiennych	 pól	 magnetycznych	 skoncentrowane	 jest	 dok∏adnie	

na	 tym	 obszarze,	 w	 którym	 materia∏	 podlega	 najwi´kszemu	

dzia∏aniu	si∏.	W	wyniku	przestawienia	uk∏adu	biegunów	moʺna	

optymalnie	 zdefiniowaç	 i	 zmieniaç	 to	 po∏oʺenie,	 wp∏ywajàc	 w	

maksymalny	sposób	ma	parabol´	wyrzutu,	co	pozwala	na	dalsze	

wzmocnienie	oddzia∏ywania	si∏.

W	przypadku	wspó∏Êrodkowych	uk∏adów	biegunów,	oferowanych 

przez	konkurencj´,	oddzia∏ywanie	pola	magnetycznego	nast´pu-

je	 zbyt	wczeÊnie,	 tzn.	 czàstki	metali	 nieʺelaznych	 odsuwajà	 si´	

zbyt	wczeÊnie	od	pola	magnetycznego	i	w	zwiàzku	z	tym	zostajà	

odprowadzone	 w	 niewystarczajàcy	 sposób.	 Niewspó∏Êrodkowy 

uk∏ad	biegunów	gwarantuje	natomiast,	̋ e	tylko	w	momencie	roz-

dzielania	wp∏yw	 jest	maksymalny,	a	w	 innych	miejscach	b´bna 

pasowego	nie	jest	wytwarzane	ʺadne	pole	magnetyczne.	Resztki	

metali	nieʺelaznych	nie	mogà	przylegaç	do	b´bna	czo∏owego,	co	

zmniejsza	zuʺycie	taÊmy	i	p∏aszcza	b´bna	do	minimum	i	stanowi	

dodatkowo	istotnà	róʺnicà	w	stosunku	do	systemów	wspó∏Êrod-

kowych.	

Swoje	niezwyk∏e	wyniki	w	zakresie	separowania	firma	STEINERT	

uzyskuje	 dzi´ki	 zastosowaniu	magnesów	 neodymowo-ʺelazno-

borowych,	cienkiej	 taÊmy	przenoÊnika	oraz	p∏aszcza	b´bna	nie-

przewodzàcego	∏adunków	elektrycznych,	wykonanego	z	tworzyw	

wzmacnianych	w∏óknem.	Zapewniajà	one	maksymalne	nat´ʺe-

nia	pola	i	tym	samym	precyzyjne,	efektywne	sortowanie.	Os∏ony	

i	obudowa	utrudniajà	dodatkowo	wnikanie	zanieczyszczeƒ.

Wykonanie:	z	regu∏y	g´stoÊç	nasypowa	wzrasta	wraz	ze	zmniej-

szaniem	si´	wielkoÊci	 ziaren.	Dzi´ki	 temu	na	znaczeniu	zyskuje	

przep∏yw	masowy.	W	przypadku	zgrubnych	i	lekkich	materia∏ów	

przep∏yw	odnoszàcy	si´	do	obj´toÊci	okreÊla	szerokoÊç	roboczà.

Konieczne	sà	tutaj	silne	pola	w	Êrednim	zakresie	czÊstotliwoÊci.	

Drobnoziarnisty	materia∏	wymaga	mniejszego	dzia∏ania	wg∏´b-

nego,	ale	wysokich	cz´stotliwoÊci.
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moʺliwoÊci	 przetwarzania	 d∏ugich,	 powierzchniowych	 mate-

ria∏ów.	Róʺne	uk∏ady	sterowania	umoʺliwiajà	takʺe	w∏àczenie	do	

centralnego	systemu	sterowania.

Technicy	firmy	STEINERT	rozwijajà	w	ramach	kooperacji	z	klientami 

wypróbowane	 rozwiàzania,	 np.	 celem	 poprawienia	 suchego	

sortowania	metali	kolorowych	 i	aluminium	opracowywana	 jest	

wersja	podawania	przed	g∏owicà.	W	takim	rozwiàzaniu	kierunek	

obrotów	uk∏adu	 biegunów	magnetycznych	 zostaje	 zamieniony.		

Materia∏	podawany	 jest	bezpoÊrednio	na	punkt	wierzcho∏kowy	

b´bna	 czo∏owego.	 Kompaktowe,	 kuliste	 cz´Êci	 wprawiane	 sà	

przez	uk∏ad	biegunów	magnetycznych	w	ruch	rotacyjny	 i	 toczà	

si´	przeciwnie	do	kierunku	biegu	taÊmy,	do	elementu	wyrzuto-

wego	poniʺej	b´bna	biegunowego.	P∏askie	 lub	nierównomierne	

cz´Êci	kierowane	sà	natomiast	zgodnie	z	kierunkiem	taÊmy.

W	naszym	 laboratorium	 technicznym	 ch´tnie	przeprowadzimy	

testy	z	wykorzystaniem	przedstawionych	nam	materia∏ów.

Modele

Firma	 STEINERT	 oferuje	 najwi´ksze	moʺliwoÊci	wyboru	 separatorów	metali	 nieʺelaznych.	Niewàtpliwie	 dla	 kaʺdego	 zastosowania	

znajdzie	si´	najbardziej	ekonomiczne	rozwiàzanie!	RóʺnorodnoÊç	modeli	bazuje	na	trzech	seriach	urzàdzeƒ	ze	specjalnymi	uk∏adami	

biegunów	magnetycznych	i	szerokoÊciami	roboczymi	od	500	do	2500	mm.

Seria	 urzàdzeƒ	 standardowych	 50	 pracuje	 w	 Êrednim	 zakresie	

wielkoÊci	 ziaren	od	5	mm	 i	 oferuje	duʺe	przepustowoÊci.	 Zdol-

noÊç	 rozdzielania	 jest	 bardzo	 wysoka,	 a	 urzàdzenie	 zapewnia	

uʺytkownikowi	 instalacji	 pewnoÊç	 w	 razie	 wahaƒ	 w	 obr´bie	

przep∏ywu	i	materia∏u,	ʺe	odzyskane	zostanà	mniejsze	opakowa-

nia	i	po∏àczenia	materia∏ów.

Seria	61	 i	powyʺej	 stosowana	 jest	dla	wielkoÊci	 ziaren	powyʺej	

1	mm.	 Zapewnia	 najwyʺszy	 stopieƒ	 uzyskiwania	metalu	 takʺe	

w	obr´bie	elementów	drobnych,	które	cz´sto	traktowane	sà	jako	

niepodlegajàce	sortowaniu.	Frakcja	drobna	w	niszczarkach,	odpa-

dach	domowych,	 ʺuʺlu	paleniskowym	 lub	obróbce	piasków	od-

lewniczych	z	przemys∏u	przetwarzajàcego	aluminium	to	typowe	

zastosowania.

Elementami	wspomagajàcymi	maksymalnà	ekonomicznoÊç,	ofe-

rowanymi	 przez	 firm´	 STEINERT,	 sà	 specjalnie	 do	 danego	 celu	

wykonane	 przenoÊniki,	 elementy	 odprowadzajàce	 i	 uk∏ady	 ste-

rowania.	 Opcjonalnie	 dost´pna	 koƒcówka	 rolowana	 poprawia	



Australia/South East Asia
STEINERT Australia Pty. Ltd.
14 Longstaff Road
VIC 3153, Bayswater
Australia
Phone:  +61 3 8720-0800
Fax:  +61 3 8720-0888
E-Mail: sales@steinert.com.au
www.steinert.com.au

Japan
STEINERT Japan Co. Ltd
703 President Roppongi 
3-2-16, Nishi-Azabu
Minato-ku, Tokyo 106-0031
Japan
Phone:  +81 3-6447-0611 
Fax:  +81 3-6447-0610
E-Mail: sales@steinert.jp
www.steinert.jp

South America
STEINERT Latinoamericana Ltda.
Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2080
Bairro Castelo
31330-382 Belo Horizonte
Brazil
Phone: +55 31 3372-7560
Fax:  +55 31 3372-6995
E-Mail: steinert@steinert.com.br
www.steinert.com.br

Niederlassungen
Branches

Africa
STEINERT Africa
IMS Engineering (Pty) Ltd 
10 Derrick Road, Spartan   
Kempton Park, 1620 
Republic of South Africa 
Phone:  +27 10 001 8200 
Fax:  +27 11 970 3200 
E-Mail: south-africa@steinert.de
www.imsengineering.co.za

STEINERT Elektromagnetbau GmbH
Widdersdorfer Straße 329-331
50933 Köln
Germany

Phone: +49 221 4984-0
Fax: +49 221 4984-102
E-Mail: sales@steinert.de
www.steinert.de

Tochtergesellschaften
Subsidiaries

RTT STEINERT GmbH
Hirschfelder Ring 9
02763 Zittau
Germany
Phone: +49 3583 540-840
Fax:  +49 3583 540-8444
E-Mail: sales@steinert.de
www.unisort.de

North America
STEINERT US Inc.
285 Shorland Drive
Walton, KY 41094
U.S.A.
Phone: +1 800 595-4014
Fax:  +1 800 511-8714
E-Mail: sales@steinertus.com
www.steinertus.com

Paƒstwa doradca STEINERT w najbliʺszej okolicy:

Zastrzega si´ prawo do wprowadzania zmian technicznych.


