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B´bny magnetyczne firmy STEINERT stosowane si´ do separacji
wyʺej wymienionych materia∏ów, jak i wielu innych. Celem ich
zastosowania jest odzysk stali o wysokiej czystoÊci oraz ochrona urzàdzeƒ rozdrabniajàcych przed zuʺyciem i uszkodzeniami,
dzi´ki czemu wzrasta rentownoÊç ich eksploatacji. Oferta firmy
STEINERT zawiera zarówno b´bny elektromagnetyczne, jak i b´bny z magnesami sta∏ymi. Materia∏ moʺe byç podawany „od góry”
lub „od doóu” b´bna. Atutem firmy STEINERT jest sprawdzona i
stale ulepszana konstrukcja zapewniajàca wysokà czystoÊç odzyskiwanych ferromagnetyków, a przez to ich zyskownà odsprzedaʺ. Oprócz tego b´bny magnetyczne firmy STEINERT cechuje
d∏ugoletnia ʺywotnoÊç.
B´bny magnetyczne firmy STEINERT stosowane sà m.in. do separacji materia∏ów, które spowodowa∏yby przedwczesne zuʺycie
taÊmy separatora nadtaÊmowego lub do separacji czàstek ferromagnetycznych nie wychwyconych przez separator nadtaÊmowy. Do odzysku ferromagnetyków z materia∏u ze strz´piarki najcz´Êciej stosowane sà b´bny elektromagnetyczne z biegunami
poprzecznymi. B´bny magnetyczne oddzielajà równieʺ wydajnie
czàstki ferromagnetyczne z ʺuʺli ze spalarni odpadów. Idealnym
uzupe∏nieniem b´bnów magnetycznych sà separatory metali

z przodu b´bna. B´ben magnetyczny obraca si´ w kierunku ruchu strumienia materia∏u. Straty czàstek ferromagnetycznych sà
niewielkie. „Od góry” podawane sà g∏ównie materia∏y o równomiernej, stosunkowo ma∏ej ziarnistoÊci. WielkoÊç ziaren stanowi
kryterium doboru Êrednicy b´bna magnetycznego. SzerokoÊç robocza b´bna zaleʺna jest od wymaganej przepustowoÊci.

nieʺelaznych typu NES, odzyskujàce metale nieʺelazne w celu ich

W przypadku podawania materia∏u „od do∏u”, zwanego rów-

odsprzedaʺy z zyskiem. Dalszymi przyk∏adami zastosowaƒ b´b-

nieʺ wynoszàcym trybem pracy b´bna magnetycznego, kieru-

nów magnetycznych jest separacja s∏abomagnetycznych czàstek

nek obrotu b´bna jest przeciwny do kierunku ruchu strumienia

pochodzàcych z rozdrobnionych baterii i z∏omu elektronicznego

materia∏u. B´ben magnetyczny umocowany jest przed i powyʺej

oraz oczyszczanie w´gla czy szk∏a.

wylotu rynny wibracyjnej. Ferromagnetyki wynoszone sà ze

Sposoby podawania materia∏u
W przypadku klasycznego sposobu podawania materia∏u „od
góry”, materia∏ rozprowadzany jest na ca∏à szerokoÊç b´bna
magnetycznego przez rynn´ wibracyjnà i spada na kr´càcy si´
b´ben. Ferromagnetyki przyciàgane sà przez pole magnetyczne
i wynoszone do ty∏u za b´ben. Materia∏ niemagnetyczny spada

strumienia materia∏u do góry i spadajà po drugiej stronie b´bna. Uzyskiwany w takiej separacji produkt ferromagnetyczny jest
czysty, a straty czàstek ferromagnetycznych sà ma∏e.

Rodzaje biegunów magnetycznych
Stosowane sà dwa rodzaje biegunów b´bnów magnetycznych:
bieguny tarczowe i bieguny poprzeczne. Bieguny tarczowe majà
kszta∏t pó∏kolisty i zamontowane sà jeden obok drugiego wzd∏uʺ

B´bny elektromagnetyczne z biegunami tarczowymi, typu MTE S,
s∏uʺàce do oczyszczania materia∏ów sypkich z ferromagnetyków,
posiadajà pó∏koliste staliwne bieguny i u∏oʺone mi´dzy nimi uzwojenia wzbudzenia z folii ANOFOL.

osi b´bna magnetycznego. Przebieg pola magnetycznego nie

B´bny magnetyczne z magnesami sta∏ymi typu MTP posiadajà

zmienia si´ w kierunku ruchu strumienia materia∏u, poruszajà-

m.in. magnesy neodymowe, wytwarzajàce silne pola magnetycz-

cego si´ po obiegu b´bna. Inaczej skonstruowane sà b´bny ma-

ne. B´bny magnetyczne typu MTP S wyposaʺone sà w bieguny

gnetyczne z biegunami poprzecznymi, które zabudowane sà

tarczowe, a pole magnetyczne posiada w ich przypadku sta∏à

równolegle do osi obrotu b´bna. Przebieg pola magnetycznego

biegunowoÊç w kierunku obrotu b´bna. Tak jak w przypadku

jest sta∏y na ca∏ej szerokoÊci b´bna, ale zmienny na jego obwo-

b´bnów elektromagnetycznych typu MTE Q, b´bny typu MTP Q

dzie. Pierwszy, najsilniejszy biegun poprzeczny s∏uʺy g∏ównie

z biegunami poprzecznymi wywo∏ujà pola magnetyczne, których

wychwyceniu czàstek ferromagnetycznych. Zadaniem dalszych

biegunowoÊç zmienia si´ w kierunku obrotu b´bna, co powoduje

biegunów jest oczyszczanie ich z zanieczyszczeƒ.

oczyszczenie uchwyconych ferromagnetyków.
Âwiatowy sukces b´bnów magnetycznych firmy STEINERT wynika
szczególnie z faktu, ʺe ich pola magnetyczne posiadajà równà si∏´
na ca∏ej szerokoÊci b´bna oraz z ich wieloletniej ʺywotnoÊci.
W zaleʺnoÊci od materia∏u, firma STEINERT oferuje róʺnego rodzaju b´bny magnetyczne, dostosowane do separacji materia∏ów
gruboziarnistych, jak i drobnych o wielkoÊci ziarna poniʺej l mm.
B´ben elektromagnetyczny z biegunami poprzecznymi typu
MTE Q: B´ben ten pracuje w trybie wynoszàcym, przez co odzyskuje on ferromagnetyki o wysokiej czystoÊci. Ze wzgl´du na
wymagane wysokie przepustowoÊci i duʺà ziarnistoÊç materia∏u,
oferowane sà szerokoÊci robocze od 800 do 2800 mm i Êrednice

Oferta firmy STEINERT zawiera zarówno b´bny elektromagnetyczne, jak i b´bny z magnesami sta∏ymi. Ich cechà wspólnà jest
moʺliwoÊç regulacji ustawienia systemu magnetycznego, w celu
wyboru punktu na obwodzie b´bna magnetycznego, w którym
pole magnetyczne rozpoczyna swoje dzia∏anie. Umoʺliwia to
optymalnà separacj´ róʺnych rodzajów materia∏u . Oba rodzaje
b´bnów, z elektromagnesami i z magnesami sta∏ymi , dost´pne
sà zarówno z biegunami tarczowymi, jak i poprzecznymi.
Charakterystyczne dla b´bna elektromagnetycznego z biegunami poprzecznymi (typ MTE Q) jest silne i g∏´bokie pole magnetyczne, wytwarzane przez dolny biegun magnetyczny. S∏uʺy ono

b´bnów od 800 do 1800 mm.
B´ben elektromagnetyczny z biegunami tarczowymi typu MTE
Q: Charakteryzuje si´ on g∏´bokim polem magnetycznym, które
raz uchwycony materia∏ ferromagnetyczny pewnie trzyma, aʺ
do jego wyniesienia. Oferowane szerokoÊci robocze: 350 do 2000
mm, Êrednice b´bnów: od 300 do 1000 mm.
B´ben z magnesem sta∏ym typu MTP: Ten typ b´bna magnetycznego dostosowany jest do separacji materia∏ów o ziarnistoÊci
poÊredniej i drobnej. SzerokoÊci robocze wynoszà od 220 do 2000
mm, a Êrednice b´bnów od 200 do 800 mm.

do pewnego wychwycania rozdrobnionego z∏omu. Dalsze bie-

Separatory magnetyczne: Najwyʺszà sprawnoÊç separacji uzy-

guny utrzymujà materia∏ ferromagnetyczny na b´bnie i, dzi´ki

skuje si´ przez zastosowanie ca∏ego separatora magnetycznego

zmianom przebiegu pola, oczyszczajà go. B´ben ten posiada bie-

sk∏adajàcego si´, oprócz b´bna magnetycznego, z systemu od-

guny o specjalnie opracowanym kszta∏cie i wydajne cewki wzbu-

prowadzania materia∏u i opcjonalnie z rynny wibracyjnej, której

dzenia z taÊmy aluminiowej utlenianej anodowo. TaÊmy te zwane

zadaniem jest równomierne podawanie materia∏u na b´ben ma-

ANOFOL stanowià równieʺ produlct firmy STEINERT.

gnetyczny.
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