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	 Materia∏	ze	strz´piarki,	Drewno	odpadowe,	Szk∏o



Separatory nadtaÊmowe zabudowywane sà najcz´Êciej nad prze-

noÊnikami taÊmowymi. Ferromagnetyki zawarte w transpor-

towanym materiale sà przyciàgane i oddzielane ze strumienia 

materia∏u. W przypadku samooczyszczajàcych separatorów nad-

taÊmowych (typy UME/UMP) wychwycone czàstki wynoszone sà 

przez taÊm´ noÊnà separatora, natomiast tzw. magnesy wychwy-

tujàce (typy AME/AMP) naleʺy czyÊciç r´cznie w regularnych od-

st´pach czasu. Magnesy wychwytujàce stosowane sà, wówczas 

gdy iloÊç materia∏u magnetycznego jest stosunkowo niewielka. 
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Samooczyszczajàce separatory nadtaÊmowe stosuje si´, 

kiedy iloÊç ferromagnetyków w materiale jest wi´ksza. 

Separatory naddtaÊmowe moʺna zawiesiç wzd∏uʺ stru-

mienia materia∏u, nad parabolà odrzutu lub w poprzek stru-

mienia materia∏u. Zabudowa wzd∏uʺna u∏atwia separacj´ 

i cz´sto moʺna dzi´ki niej zastosowaç mniejsze separatory.  

 

Przy separacji w zawieszeniu poprzecznym materia∏ jest bardziej 

zbity i wymaga zastosowania silniejszych magnesów.



Zastosowania 
NadtaÊmowe separatory magnetyczne firmy STEINERT od wielu 

lat niezawodnie oddzielajà metale ʺelazne z wyʺej wymienionych 

materia∏ów, jak i wielu innych. Celem zastosowania separatorów 

nadtaÊmowych jest po pierwsze odzysk metali ʺelaznych, a po 

drugie skuteczna ochrona urzàdzeƒ rozdrabniajàcych przed 

nadmiernym zuʺyciem i uszkodze-niami. Poza tym separatory 

nadtaÊmowe przygotowujà surowce do dalszej obróbki poprzez 

oczyszczenie ich z ferromagnetyków. 

Separatory nadtaÊmowe firmy STEINERT cechujà si´ niezwykle 

silnym i g∏´bokim polem magnetycznym jak i pierwszorz´dnà 

konstrukcjà, przez co sà one szczególnie trwa∏e i niezawodne w 

eksploatacji.

 

 

Setki separatorów nadtaÊmowych firmy STEINERT pracujà wydaj-

nie przy odzysku blachy bia∏ej i innych ferromagnetyków z odpa-

dów. Produktem separacji frakcji ʺelaznej z opakowaƒ ze zbiórki 

selektywnej jest wysokowartoÊciowy materia∏ nadajàcy si´ do 

natychmiastowej odsprzedaʺy.

Separatory nadtaÊmowe stosowane sà takʺe do obróbki ʺuʺlu ze 

spalarni Êmieci i koksu z pirolizy odpadów. Kolejnym zastosowa-

niem separatorów nadtaÊmowych firmy STEINERT jest oczysz-

czanie gruzu budowlanego z metali ʺelaznych, w celu uzyskania 

wartoÊciowego wtórnego surowca budowlanego. Stosowane sà 

w tym celu g∏ownie separatory z magnesami sta∏ymi.



Technika 

Waʺnymi kryteriami doboru separatorów naddtaÊmowych sà 

szerokoÊç i pr´dkoÊç przenoÊnika taÊmowego, jak i gruboÊç war-

stwy, ziarnistoÊç i rodzaj materia∏u. Separacja p∏askich elemen-

tów, np. blach, jest stosunkowo ∏atwa. Trudniej jest odseparowaç 

nakr´tki czy elementy kuliste. W odpowiedzi na róʺnorodnoÊç 

zastosowaƒ firma STEINERT opracowa∏a róʺne typoszeregi sepa-

ratorów nadtaÊmowych. 

Separatory z magnesem sta∏ym (typy UMP/AMP) oferowane sà z 

systemem magnesów indywidualnie dopasowanym do danego 

zadania. Posiadajà one szerokoÊci robocze do 110 cm i d∏ugoÊci 

robocze do 180 cm. W ostatnich latach na ca∏ym Êwiecie spraw-

dzi∏y si´ typoszeregi separatorów UME R/AME R, których pole ma-

gnetyczne jest wyjàtkowo g∏´bokie, dzi´ki czemu metale ʺelazne 

separowane sà nawet spod grubych warstw materia∏u. System 

magnetyczny typoszeregów UME P/UME L charakteryzuje si´ d∏u-

gimi biegunami bocznymi i pod∏uʺnym biegunem Êrodkowym. 

Separatory tych typów sprawdzi∏y si´ przez dziesi´ciolecia, szcze-

gólnie do wysokich pr´dkoÊci i duʺych szerokoÊci przenoÊników 

taÊmowych. W przeróbce minera∏ów, na ca∏ym Êwiecie, koniecz-

ne jest odseparowanie ferromagnetyków jak Êruby i pr´ty. Firma  

STEINERT oferuje dwa typy separatorów nadtaÊmowych z wymu-

szonym ch∏odzeniem powietrznym, dostosowanych do spe∏nia-

nia trudnych zadaƒ przemys∏u przeróbki minera∏ów.

Sà to separatory typów UME LS i UME LR. Separatory tych typów 

odznaczajà si´ maksymalnà, moʺliwà do osiàgni´cia spraw-

noÊcià separacji, mimo duʺych odst´pów roboczych. Oferta fir-

my STEINERT obejmuje równieʺ odpowiednie do separatorów 

prostowniki, specjalne taÊmy odporne na zuʺycie, wysokie 

temperatury i chemikalia, jak i szereg dalszych opcji. 

 

 

 

 

Opcjonalnie moʺna eksploatowaç separatory nadtaÊmowe w 

po∏àczeniu z wykrywaczami metali. W tym przypadku separator 

za∏àczany jest tylko w razie wykrycia metalu przez sond´, dzi´ki 

czemu jeszcze bardziej wzrasta sprawnoÊç separacji.

Mniejsze czàstki ferromagnetyczne frakcji ci´ʺkiej materia∏u 

ze strz´piarek, które nie zosta∏y odseparowane przez b´ben  

magnetyczny zainstalowany za strz´piarkà, sà oddzielane przez 

separatory nadtaÊmowe. Szk∏o do recyklingu przed stopieniem 

oczyszczane jest przez separatory nadtaÊmowe z kapsli i zakr´tek 

z blachy bia∏ej. Równieʺ Êcinki drzewne sà przed spaleniem 

oczyszczane z ʺelaza za pomocà separatorów firmy STEINERT. 

Kolejnym zastosowaniem tych urzàdzeƒ jest oczyszczanie w´gla, 

koksu i minera∏ów z ʺelaza, np. Êrub, nakr´tek czy kotwi.  

Odbywa si´ to zwykle przy wysokich pr´dkoÊciach taÊm przenoÊni-

ków, duʺych odst´pach roboczych i wysokich warstwach materia- 

∏u. Do tego rodzaju warunków stosuje si´ duʺe separatory z wy-

muszonym ch∏odzeniem powietrznym, typów UME LS/UME LR. 

Frakcja materia∏u oczyszczona przez separatory nadtaÊmowe 

cz´sto podawana jest dodatkowo na separator metali nieʺela-

znych (NES) firmy STEINERT, co pozwala na uzyskanie dodatkowe-

go zysku ze sprzedaʺy odzyskanych metali nieʺelaznych.

 

Pole magnetyczne wytwarzane jest w separatorach firmy STE-

INERT albo przez magnesy sta∏e, albo przez elektromagnesy z 

cewkami wzbudzenia z taÊmy aluminiowej utlenianej anodowo, 

takʺe stanowiàcej produkt firmy STEINERT.



Dzi´ki tego rodzaju uzwojeniom elektromagnesy posia-

dajà wysokà moc magnetycznà, mimo stosunkowo ma∏ych 

rozmiarów oraz nadzwyczaj wysokà odpornoÊç na temperatur´. 

Poza tym w obudowie cewki znajdujà si´ dodatkowo tzw. bie-

guny p∏askie, dzi´ki którym strumieƒ magnetyczny jest silniej 

skoncentrowany. Wyjàtkowa sprawnoÊç separacji tych urzàdzeƒ 

zwiàzana jest nie tylko ze stosowanymi cewkami wzbudzania, 

ale równieʺ z uk∏adem biegunów. 

Dzi´ki optymalnej konstrukcji separatory nadtaÊmowe firmy  

STEINERT osiàgajà wysokà sprawnoÊç mimo ma∏ych rozmiarów, 

ma∏ej wagi i niewielkiemu poborowi mocy. Urzàdzenia te kon-

struowane sà wy∏àcznie z ch∏odzeniem powietrznym bez uʺycia 

oleju ch∏odzàcego. 

Prostokàtna, zwarta cewka wzbudzenia posiada wysokà odpor-

noÊç na temperatur´ i wype∏nia prawie ca∏y separator, co za-

gwarantuje maksymalne odprowadzanie ciep∏a do obudowy. 

Separatory innych producentów posiadajà zazwyczaj okràg∏e 

cewki, zajmujàce tylko cz´Êç obj´toÊci separatora, wype∏nionego 

olejem. Olej ch∏odzàcy niesie ze sobà ryzyko wycieków, konieczne 

sà jego wymiany i najcz´Êciej dodatkowe ch∏odzenie zewn´trz-

ne. Pola magnetyczne separatorów nadtaÊmowych z magnesami 

sta∏ymi firmy STEINERT (typy UMP/AMP) sà szczególnie silne. 

Separatory te stanowià najnowoczeÊniejszy poziom techniki. 

Tak, jak w przypadku separatorów elektromagnetycznych, de-

cydujàcà rol´ w separacji odgrywa przebieg i moc pola ma-

gnetycznego. Specjalna konstrukcja i metody wykonawcze se-

paratorów z magnesem sta∏ym firmy STEINERT umoʺliwiajà 

dostosowanie do warunków uʺytkowania. Te innowacyjne wielo- 

biegunowe separatory osiàgajà sprawnoÊç separacji, która do-

tychczas moêliwa by∏a tylko dla separatorów elektromagnetycz-

nych. 

Jednà z zalet tych urzàdzeƒ jest ∏atwoÊç z jakà samooczyszczajàcy 

separator nadtaÊmowy z magnesem sta∏ym (typu UMP) wynosi 

k∏opotliwe lekkie czàstki ferromagnetyczne. Poza tym w separa-

torze tym zastosowano obudow´ ze stali szlachetnej, dzi´ki cze-

mu nie wyst´puje problem zabrudzeƒ czàstkami ʺelaza. Dalszy-

mi atutami separatora typu UMP sà ∏atwoÊç dozoru i moʺliwoÊç 

wyboru mi´dzy trzema rodzajami nap´du.
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