
BIVITEC

O du�ej selektywności do separacji trudno przesiewalnych 
materiałów sypkich





Określenie zadania:

W ramach wstępnej obróbki materiałów sypkich ważne jest odseparowanie od siebie poszczególnych frakcji danych substancji 

za pomocą sita. Firma Binder+Co oferuje BIVITEC do zastosowań, w których tradycyjna technika przesiewania byłaby mało 

wydajna i nieekonomiczna. Trudno przesiewalne produkty takie jak bardzo wilgotne, łodygowate materiały, materiały o liściastej 

strukturze czy te� sfilcowane substancje zatykają powierzchnie sita tradycyjnych maszyn uniemożliwiając wydajne separowanie 

poszczególnych frakcji. 

BIVITEC zapewnia łatwą realizację tych ambitnych zadań: Dzięki wykorzystaniu zjawiska rezonansu uzyskiwane są dwa 

ruchy wibracyjne przy u�yciu tylko jednego napędu. Poprzez naciąganie i poluzowywanie elastycznych poliuretanowych mat 

stanowiących sita trudno przesiewalny produkt jest separowany ze znacznym przyspieszeniem. Wzbudzane dynamicznie 

maty pozostają zatem wolne i zapewniają skuteczne przesiewanie.

Określenie zadania:

Specjalna maszyna przesiewająca BIVITEC realizuje najróąniejsze zadania i znajduje zastosowanie w klasycznej separacji na 

sucho oraz na mokro, jak równieąw separacji trudno przesiewalnych towarów mokrych. W obróbce surowców budowlanych, 

minerałów przemysłowych, soli, rud, w przemyąle wąglowym i stalowym oraz recyklingowym technologia przesiewania BITIVEC 

sprawdza sią juą od wielu dziesiącioleci.

Ponadto, maszyna przesiewająca BIVITEC stanowi pozwalającąna zaoszcządzenie miejsca i związanych z konserwacjąnakładów 

przekonującąalternatywąrozwiązania z zastosowaniem kilku tradycyjnych maszyn przesiewających, równieąw separowaniu 

towarów sypkich łatwych do przesiewania.



Rozwiązanie/Funkcja:

Aby zapewnić skuteczność procesu przesiewania, w przypadku trudno przesiewalnych materiałów należy uzyskiwać znacznie 

większe niż normalnie przyspieszenie przesiewanego materiału. W celu optymalnej realizacji tego zadania firma Binder+Co 

opracowała niezwykle proste a zarazem niezwykle skuteczne rozwiązanie. Specjalistyczne maszyny przesiewające BIVITEC 

pracują na zasadzie podwójnych wibracji przy wykorzystaniu tylko jednego napędu. Jeden napęd generuje przy wykorzystaniu 

zjawiska rezonansu dwa ruchy wibracyjne.

Co druga poprzecznica maszyn przesiewających BIVITEC jest sztywno połączona z ło�yskiem sita (masa mimośrodu 1) 

realizując w ten sposób wibrację podstawową (okrę�ną lub liniową). Pomiędzy poprzecznicami mieszczą się swobodnie 

wibrujące belki (masa mimośrodu 2) połączone z ło�yskiem sita za pomocą elementów sprę�ynowych (gumowe elementy 

przesuwne). Swobodnie wibrujące belki tworzą wspólnie z podłu�nicami własną ramę wibrującą. W ten sposób osiągany jest 

ruch względny pomiędzy oboma systemami nośnymi wzgl. masami mimośrodu. Ten ruch względny wpływa na naprzemienne 

naciąganie i poluzowywanie powłok sit. Podczas naciągania powłok występują wysokie wartości przyspieszenia do 500 m/s². 

Wielkości ruchów obu mas mimośrodu są przy tym zmienne umożliwiając optymalną pracę maszyny. Parametry takie jak 

prędkość obrotowa i ustawienia mas niewyważenia mogą być dopasowywane w zaleźności od indywidualnych przesiewanych 

towarów. Ponadto, charakterystyka wibrowania każdego pojedynczego pokładu sita moźe być regulowana poprzez ilość 

gumowych elementów przesuwnych.

System wibrujący 1 System wibrujący 2 Cały system





Pokłady sit:

Poprzez wzbudzane dynamicznie maty przesiewające i wibrowanie podstawowe na kaźdym pokładzie sita do przesiewanego 

materiału jest doprowadzana tylko energia niezbędna do jego optymalnego poluzowania i utrzymania wykładzin w wolnym stanie. 

Prosty i sprawdzony napęd realizowany poprzez silnik elektryczny zapewnia niskie koszty utrzymania ruchu.

Bezśrubowy system mocowania mat przesiewających BIVITEC gwarantuje absolutnie gładką powierzchnię pokładów sit 

zapobiegając występowaniu zapieczeń powstających często w przypadku innych systemów mocowania za pomocą śrub lub listew.

Montaź i demontaź okładzin sit moźe być realizowany łatwo i szybko, w ciągu zaledwie jednej godziny pracy moźliwa jest wymiana 

ok.10 metrów kwadratowych powierzchni sit.



Czerwone maty przesiewające BIVITEC są matami 

standardowymi i znajdują zastosowanie dla 

wszystkich progów separacji.

Niebieskie maty przesiewające BIVITEC są bardziej 

miękkie niź czerwone maty standardowe i znajdują 

zastosowanie w przesiewaniu materiałów abrazyjnych. 

Turkusowe maty przesiewające BIVITEC charak-

teryzują się mniejszą grubością mat i znajdują zasto-

sowanie w przesiewaniu drobniejszych materiałów. 

Źółte maty przesiewające BIVITEC charakteryzują się 

wytrzymałością względem kwasów i zasad, znajdują 

zastosowanie w separowaniu nawozów sztucznych. 

Zielone maty przesiewające BIVITEC są odporne 

na działanie mikroorganizmów i znajdują optymalne 

zastosowanie w przesiewaniu kompostu. 

Precyzyjne maty tekstylne Binder+Co znajdują zasto-

sowanie w przesiewaniu najdrobniejszych materiałów, 

np. separowaniu kruszonego piasku.  

 



Oryginalne maty przesiewające firmy Binder+Co do maszyn przesiewających BIVITEC charakteryzują się długą źywotnością 

i łatwym montaźem oraz demontaźem. W celu uzyskania optymalnych wyników przesiewania maty są realizowane według 

indywidualnych zadań. Opracowane przez firmę Binder+Co uszczelnienie boczne w formie rogu byka wyklucza moźliwość 

wypadania ziaren przesiewanego materiału i ogranicza zuźywanie się obrzeźy sita. 

Maszyny przesiewające BIVITEC są umiejscawiane na specjalnych 

gumowych amortyzatorach w celu zapewnienia cichej pracy i długiej 

źywotności. Ponadto, gumowe amortyzatory charakteryzują się 

najlepszymi właściwościami rozruchu i spoczynku. 

Maszyny przesiewające BIVITEC wymagają dla uzyskania wibracji 

podstawowych tylko minimalnej mocy napędu. Są napędzane silnikiem 

elektrycznym, przekładnią pasową klinową, wałem Kardana i wałem o 

regulowanych cięźarach niewywaźenia.  

Szerokości otworów 0,08 – 200 mm

Kształty otworów podłuźne, okrągłe, kwadratowe i precyzyjne

Maty specjalne dla materiałów kwaśnych/zasadowych, abrazyjnych (np. tłuczone szkło), 
do separowania piasku kruszonego, kompostu



Wydajność maszyn przesiewających BIVITEC:

Maszyny przesiewające BIVITEC są dostarczane w najróźniejszych wersjach: Począwszy od wersji jednopokładowej po 

wielopokładowe, przy czym środkowe pokłady mogą w zaleźności od wymaganych zadań zostać zainstalowane na całej 

długości sita lub tylko na jego wybranym fragmencie. Dzięki dodatkowej masie mimośrodu ramy sita w systemach BIVITEC 

maszyny przesiewające mogą być łączone równieź z tradycyjnymi pokładami sit w przypadku mało wymagających zadań lub 

w celu przesiewania ochronnego.

Ilo podawanego materiału

Dane materiału

Liczba pokładów sit

Dane maszyny

do 1000 t/h

1 – 4

Wielko ziarna (ciężar nasypowy > 1,5 t/m³)

Szerokość sita (w całości wykorzystywana) (m)

do 80 mm

0,8 – 3,0

Wielko ziarna (ciężar nasypowy > 1,5 t/m³)

Długość sita (w całości wykorzystywana) (m)

Powierzchnia sita (m²)/pokład

Szerokości otworów (mm)

Nachylenie sita 

Moc napędu

Cięźar

do 200 mm przy przesiewaniu materiałów lekkich do maks. 700 mm

3,0 – 12,0

2,4 – 36,0

0,08 – 200 mm

5° – 30°

2 – 55 kW

1 – 25 t



Wersja „bananowa“ BIVITECA oferuje idealne rozwiązanie do sortowania trudno przesiewalnych materiałów zawierających 

drobne frakcje, jak równieź przy realizowaniu dwóch frakcji na jednym pokładzie. 

Maszyna łączy zalety przesiewarki „bananowej“ z tymi, które oferuje BIVITEC: 

• Stały promień krzywizny pozwala uniknąć skokowych przejść ze stromych pochyleń pokładów sit na płaskie. 

• Duźa prędkość materiału przesiewanego w obszarze podawania jak i relatywnie mała grubość warstwy skutkuje znacznie 

   wyźszą skutecznością przesiewania.

• Lepsza podzielność frakcji materiału zostaje osiągnięta poprzez znacznie mniejszą prędkość materiału, oraz skutkiem 

   tego dłuźszy czas obróbki materiału w obszarze zrzutu.



Doświadczenie firmy Binder+Co zebrane przy budowie urządzeń do wstępnej obróbki materiałów sypkich i surowców 

wtórnych zaowocowało stworzeniem szerokiej palety specjalistycznych maszyn stosowanych na całym świecie w 

najróźniejszych branźach obróbki towarów sypkich. 

Ponadto, firma Binder+Co projektuje i dostarcza kompleksowe rozwiązania techniczne. Dopiero optymalna koncepcja 

instalacji i właściwa kombinacja maszyn zapewnia ekonomiczną i techniczną przewagę naszych klientów. 

Państwa wymagania mają w firmie Binder+Co najwyźszy priorytet.
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