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Wprowadzenie 
Sita przemysłowe oraz wyroby na ich bazie znajdują 

bardzo szerokie zastosowanie w wielu procesach tech-
nologicznych oraz wielu branżach. Zmieniające się po-
trzeby zakładów przeróbczych od zawsze kształtowały 
i w dalszym ciągu kształtują kierunki rozwoju tej gamy 
produktów. Rosnące i najczęściej zindywidualizowane 
wymagania w połączniu z nieuchronną kastomizacja 
produktów wymuszają na producentach sit nie tylko 
doskonałą znajomość procesorów technologicznych 
zakładów, ale również nieustanny rozwój programów 
produkcyjnych, doradczych i serwisowych. Pozwa-
la to na projektowanie indywidualnych rozwiązań. 
W przypadku dostawców, normą w branży stał się pro-
fesjonalny zespół konstruktorów i technologów, który 
dzięki swojemu doświadczeniu gwarantuje dostarcza-
nie najbardziej optymalnych rozwiązań w możliwie 
krótkim czasie. Dzięki temu zakłady mogą koncer-
tować się na sowiej podstawowej działalności. Dzi-
siaj nie sito jest towarem, a kompleksowe rozwiązania 
w połączeniu z fachowym doradztwem, profesjonalną 
obsługą Klienta, w tym również posprzedażową, obe-
jmujące: dobór optymalnych parametrów technicznych 
sita przemysłowego, wskazanie materiałowego warian-
tu wykonania, wskazanie odpowiedniego wykończenia 
powierzchni roboczej, wybór optymalnej opcji mon-
tażowej dla konkretnych linii technologicznych, infor-
macje na temat poprawnego użytkowania sit i filtrów 
przemysłowych, informacje na temat prawidłowego 
montażu sit i filtrów przemysłowych, projektowanie 

produktów i wyrobów wg indywidualnych wymagań 
klienta, zwiększenie wydajności i możliwości przero-
bu, laboratoryjne badania próbek nadawy i czynników 
filtrowanych.

Poza standardową dostawą sit przemysłowych 
w postaci części zamiennych, dynamicznie rośnie popyt 
na zdecydowanie szerszy zakres usług obejmujących:

• kompletację nowych linii technologicznych,
• uruchomienie zakładów przeróbczych
• rozbudowę i modernizację istniejących linii 
technologicznych 
• poszukiwanie oszczędności inwestycyjnych.

Sita przemysłowe mogą pracować w bardzo 
zróżnicowanych warunkach, jak również układach, 
zarówno dynamicznych, jak i statycznych. Bardzo 
często stanowią kluczowy element procesów przerób-
czych takich jak:

• klasyfikacja wstępna
• klasyfikacja końcowa
• przesiewanie
• separacja 
• filtracja cieczy i gazów 
• odwadnianie
• redukcja masy i objętości. 

Doświadczenie oraz znajomość tych procesów poz-
wala zrozumieć, jak ważne jest utrzymanie ich ciągłoś-
ci, a co więcej, jakie straty wiążą się z ryzykiem in-
stalowania niskiej jakości sit lub ich nieprawidłowym 

Abstrakt
W artykule przedstawiono zastosowania sit przemysłowych produkowanych przez polska firmę Progress Eco w zakładach wzbo-
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Tab. 1. Use of industrial screens
Tab. 1. Zakres zastosowania sit przemysłowych 
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montażem. Tak rozumiana jakość jest dzisiaj pod-
stawowym kryterium wyboru dostawcy sit. Dotyczy to 
każdej branży w której znajdują zastosowanie. Oprócz 
branży górniczej warto wspomnieć szerokie zasto-
sowanie sit w przesiewaniu kruszyw - wapieni, pias-
kowców, dolomitów, porfirów, diabazy, kwarcytów, 
granitów, melafirów i gabra, granodiorytów i bazaltów. 
Ponadto wszechstronne zastosowanie w hutnictwie 
gdzie wykorzystywane są m.in. w procesie recyklin-
gu hałd pohutnicznych. W gronie odbiorców sit moż-
na wymienić firmy z takich branż jak: koksownic-
two, przemysł maszynowy, energetyka, budownictwo 
i izolacja, petrochemia i rafinacja, przemysł spożywczy, 
w tym cukrowniczy, browarniczy, mleczarski i owoco-
wo-warzywny oraz przemysł chemiczny i drzewno-pa-
pierniczy. Warto podkreślić że praktyczna znajomość 
zaawansowanych technik obróbki stali nierdzewnych 
oraz wysoka estetyka i rozwój wyrobów spowodowały, 
że dynamicznie i szeroko rozwija się również ich zas-
tosowanie w architekturze i budownictwie. W tabeli 1 
przedstawiono zakres zastosowanie sit przemysłowych 
wskazując główne branże oraz wybrane procesy tech-
nologiczne, w których biorą udział.

Technologie produkcji sit przemysłowych 
Rosnące wymagania w zakresie produktów fi-

nalnych procesów przeróbczych, różne środowis-
ka pracy oraz urozmaicone kategorie przerabianych 
surowców i medium wymagają różnych rozwiązań 
w zakresie sit przemysłowych. Dotyczy to zarówno 
samej konstrukcji sita związanej z procesem produk-
cyjnych, jak również zastosowanie zróżnicowanych 
materiałów do ich produkcji. Obecnie w produkcji sit 
przemysłowych wykorzystywane są następujące tech-
nologie (rys. 1) 

• Karbowanie (proces przygotowania drutów na 
krępiarkach)
• Składanie (sita plecione, tkane, harfowe, 
strunowe)
• Zgrzewanie (sita szczelinowe, sita zgrzewane)
• Sieciowanie (sita poliuretanowe) 
• Wulkanizowanie (sita gumowe)
• Perforowanie (sita perforowane

Ostatnim etapem produkcyjnym jest obróbka 
końcowa sit przemysłowych, w którym do głównych 
procesów technologicznych zaliczamy:

Rys. 1. Realizacja remontu wirówki wykonana przez firmę Progress Eco (www.progresseco.pl)

Fig. 1. Screen production technologies
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• Formatowanie
• Wzmacnianie
• Zakuwanie 
• Wykończenie powierzchni sita 
• Wykończenie powierzchni wyrobu.

Przedstawione podstawowe technologie produk-
cji sit przemysłowych mogą i znajdują w różnych 
konfiguracjach zastosowanie w jednym produkcie, 
efektem czego mogą łączyć zalety wielu rozwiązań 
materiałowych. To z kolei bezpośrednio wpływa na 
wydajność i efektywność procesów przeróbczych. 

Podstawowe rodzaje sit przemysłowych 
Pierwszym stosowanym w przemyśle rodzajem sit 

były sit perforowane oraz proste sita plecione. Ros-
nące wymagania Klientów zakładów przeróbczych 
w zakresie parametrów produktów finalnych oraz 
rozwój technologii przeróbczych w zakładach przemy-
słowych spowodowały dynamiczny rozwój sit przemy-
słowych. Obecnie do głównych rodzajów sit przemy-
słowych zaliczamy:

• Sita stalowe (z drutów okrągłych i profilo-
wych)
- Sita plecione
- Sita tkane 
- Sita harfowe
- Sita strunowe
- Sita jednostronnie płaskie (TL)
- Sita zgrzewane 
- Sita szczelinowe zgrzewane 
- Sita bezoczkowe (siatki filtracyjne)
- Sita palcowe

• Sita z tworzyw sztucznych 
- Sita poliuretanowe napinane
- Sita poliuretanowe modułowe
- Sita gumowe napinane
- Sita gumowe modułowe

W tabeli 2 przedstawiono zestawienie rodzaje sit 
wraz z podstawową charakterystyka oraz parametrami 
technicznymi.

Rys. 2. Zabudowa pokładu sit szczelinowych Pro-SLOT® firmy Progress Eco  w systemie klinowania

Fig. 2. Installation of the Progress Eco Pro-SLOT® slotted sieve deck in a wedging system
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Tab. 2. Characteristics of sieves
Tab. 2. Charakterystyka sit 
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Wybrane realizacje z zastosowaniem sit przemy-
słowych 
Charakterystyka przesiewaczy produkcji Progress 
Eco zastosowanych do klasyfikacji i odwadniania 
odpadów górniczych w Zakładzie Przeróbki Herman-
icka Hałda w Ostrawie

Hałda odpadów pogórniczych w Ostrawie zajmuje 
obszar o łącznej powierzchni 100 hektarów i wysokoś-
ci 250 metrów. Składowanych jest tam około 21 mln 
ton odpadów. 

Zbudowany na przełomie lat 2016 i 2017 zakład 
przeróbki odpadów znajduje się na hałdzie w Ostrawie 
– Heřmanice jest własnością firmy Ostravská těžební a.s, 

Celem inwestycji jest przetworzenie odpadów pow-
stałych podczas wydobycia węgla kamiennego w oko-
licach Ostrawy w ubiegłym stuleciu. Instalacja ma na 
celu usunięcie negatywnego oddziaływania odpadów 
pogórniczych na otoczenie. W procesie przerobu pow-
staną energetyczne mieszanki węglowe oraz kruszywa 
do celów budowlanych. Dodatkową korzyścią z tej dz-
iałalności będzie całkowita rekultywacja terenu hałdy.

W wyniku wykorzystania wiedzy i doświadcze-
nia w budowie zakładów tego typu na świecie, zakład 
przeróbki w Ostrawie cechuje się nowoczesną tech-
nologią i może służyć jako wzór linii technologicznej 
do rekultywacji składowisk odpadów pogórniczych, 
będących skutkiem działalności górniczej w Europie. 
Linia technologiczna zaprojektowana jest w sposób 
pozwalający na produkowanie kruszyw budowlanych 
bez organicznych części palnych z jednoczesnym 
uzyskaniem energetycznych mieszanek węglowych. 
W zakładzie znalazło zatrudnienie około 30 doświadc-
zonych specjalistów przeróbki, zwalnianych w ramach 
restrukturyzacji z kopalń spółki OKD. 

Technologia przeróbki odpadów
Głównymi podzespołami linii technologicznej do 

przetwarzania odpadów są maszyny i urządzenia do 
separacji i odwadniania, między innymi: przesiewacze 
wibracyjne, hydrocyklony, wirówka, prasy filtracyjne, 
przenośniki taśmowe, klasyfikator hydrauliczny. Pro-
ces technologiczny rozdzielania węgla od kamienia 

prowadzony jest grawitacyjnie na mokro w zakresie od 
1 do 22 mm w hydrocyklonach cieczy ciężkiej. Istot-
nym rozwiązaniem technologicznym jest wprowadze-
nie rozdziału drobnych ziaren w przedziale 0–0,3 mm 
i 0,3–1 mm w klasyfikatorze hydraulicznym, w którym 
ziarna są rozdzielane według gęstości w strumieniu 
wody. Dzięki temu skuteczność procesu odzysku węg-
la może osiągnąć maksymalną wartość w zakresie 90–
93%. Płukane produkty dostarczane są do zbiorników 
magazynowych. W celu zmniejszenia zapylenia sa-
mochody przed wyjazdem z produktem są czyszczone 
w myjce ciśnieniowej. Skała płonna (całkowicie poz-
bawiona niepożądanych części palnych) transportowa-
na jest ponownie na hałdę, jako materiał do rekulty-
wacji terenu, w zależności od tego, jakie będą plany 
dotyczące wykorzystania obszaru w przyszłości (np. 
pole golfowe, las lub nawet strefa komercyjna). Do-
datkowym atutem zakładu jest zamknięty obieg wod-
no-mułowy oraz zamiana transportu kołowego na rzecz 
przenośników taśmowych. Elementy te zdecydowa-
nie wpływają na jakość środowiska wokół hałdy. Na 
rysunku 3 przedstawiono widok zakładu przeróbki 
odpadów. 

Charakterystyka materiału zdeponowanego na hałdzie 
i uzyskiwanych produktów 

• uziarnienie 0–300 mm
• skład: odpady węglowe z domieszką frakcji or-
ganicznej (palnej) 
• abrazyjność: wysoka, skład piaskowiec, iłowiec,
• gęstość : 1,7–2,1 kg/m3
• wilgotność materiału na hałdzie 710%. 

Charakterystyka przesiewaczy do klasyfikacji 
i odwadniania odpadów z hałdy

Korzystając z bogatego doświadczenia w zakresie 
odwadniania i klasyfikacji węgla, firma PROGRESS 
ECO zaproponowała swoje rozwiązania konstrukcy-
jne maszyn do tworzonego projektu zakładu przerób-
ki odpadów pogórniczych w zakresie doboru prz-
esiewaczy wibracyjnych wyposażonych w nowoczesne 
pokłady sitowe w systemie Pro-CLIN. Zestawienia 

Foto. 3. Zakład przeróbki odpadów pogórniczych Heřmanicka Hałda Ostrawa
Foto. 3. Waste processing  plant Heřmanicka Hałda Ostrava



21Inżynieria Mineralna — STYCZEŃ – CZERWIEC <2018> JANUARY – JUNE — Journal of the Polish Mineral Engineering Society

Rys. 3 Schemat wzbogacania odpadów. Inwestor:  Ostravská těžební, / Generalny realizator Inwestycji: SE-MI Technology / Projekt technologiczny: RPS Ostrava, 
Fig. 3. Waste processing scheme. 

Tab. 3. Bilans produktów wzbogacania materiału z Hałdy Heřmanice

Tab. 3. Balance of processing products from  Heřmanice Heap 

Tab. 4. List of machines provided by Progress Eco
Tab. 4. Wykaz maszyn dostarczonych przez Progress Eco
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dostarczonych przesiewaczy przedstawiono w tabeli 4. 
Kolejno przedstawiono charakterystykę przesiewaczy. 

Przesiewacz wibracyjny WK 2-2,4x6,0 wraz konstruk-
cją wsporczą

• Zadanie: klasyfikacja wstępna
• Materiał wejściowy: 0–300 mm
• Wydajność: 400 mg/h

Przesiewacz wibracyjny PWP 1-3,0x8,0
• Zadanie: odwadnianie wstępne materiału
• Materiał wejściowy: 0–20 mm
• Wydajność: 250 mg/h

Przesiewacz wibracyjny pwk1-2,4x7,0
• Zadanie: klasyfikacja średniego ziarna
• Materiał wejściowy: 20–60 mm
• Wydajność: 350 mg/h

Przesiewacz wibracyjny PWP 1-2z-2,4x6,0
• Zadanie: odwadnianie materiału
• Materiał wejściowy: 0–20 mm
• Wydajność: 200 mg/h

Przesiewacz wibracyjny PWP 1-2z-1,8x6,0
• Zadanie: odwadnianie materiału
• Materiał wejściowy: 0–20 mm
• Wydajność: 30 mg/h

Przesiewacze wibracyjne PWP 1-1,5x4,0 – 2 sztuki
• Zadanie: odwadnianie węgla
• Materiał wejściowy: 0–20 mm
• Wydajność: 120 mg/h

Przesiewacz wibracyjny PWP 1-1,6x4,5
• Zadanie: klasyfikacja kruszywa
• Materiał wejściowy: 20–60 mm
• Wydajność: 120 mg/h

Efektem budowy zakładu przeróbki odpadów 
pogórniczych jest jednoczesna produkcja kruszyw 
budowlanych pozbawionych części palnych oraz 
równolegle energetycznych mieszanek węglowych. 
Optymalne działanie poszczególnych dostarczon-
ych urządzeń wpłynęło pozytywnie na aspekty eko-
nomiczne całego przedsięwzięcia. Wynikiem pro-
cesu projektowania i konstruowania poprzez ścisłą 
współpracę i wymianę doświadczeń pracowników 
PROGRESS ECO i Ostravská těžební oraz RPS Ostra-
va było dostarczenie przesiewaczy wibracyjnych, które 
w pełni realizują stawiane im wymagania w zakresie 
klasyfikacji oraz odwadniania. Biorąc pod uwagę wy-
dajność całego zakładu oraz jego godzinowy charakter 
pracy hałda w Ostrawie powinna zostać zrekultywowa-
na w przeciągu maksymalnie 15 lat.

Rozbudowa układu klasyfikacji i odwadniania 
w Zakładzie Przeróbczym PG Silesia na bazie prz-
esiewaczy wibracyjnych produkcji Progress Eco

W 2010 roku kopalnia Silesia została zakupiona 
przez czeski holding EPH. Spółka zmodernizowała 
głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia”, zlo-
kalizowaną na terenie miast: Czechowice-Dziedzice 
i Pszczyna oraz gmin Goczałkowice-Zdrój, Bestwina 
i Miedźna, około 30 km od granicy polsko-czeskiej. Po 
prawie dwuletnich przygotowaniach Przedsiębiorstwo 
Silesia rozpoczęło wydobycie i sprzedaż węgla. 

Przesiewacz firmy Progress Eco (www.progress-technika.pl)

Przesiewacz firmy Progress Eco (www.progress-technika.pl)
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Wydobywany jest węgiel typu gazowo-płomienio-
wego typu 32.1, który charakteryzuje się m.in. niską 
spiekalnością – indeks Rogi poniżej 20. Aktualnie sorty-
menty średnie produkowane w PG Silesia są najtańsze 
w Polsce. Zasoby bilansowe PG Silesia przekraczają 500 
milionów ton węgla niskosiarkowego, a zasoby bilan-
sowe metanu przekraczają wartość 1,1 mld m3.

Prowadząc eksploatację węgla kamiennego od 110 
lat, Kopalnia "Silesia” może poszczycić się bogatą tra-
dycją górniczą. Część podziemna zakładu górniczego 
obejmuje 2 poziomy wydobywcze oraz 2 poziomy wen-
tylacyjne z siecią 39,7 kilometra wyrobisk górniczych. 
Część powierzchniowa obejmuje zakład przeróbki me-
chanicznej węgla, zbiornik retencyjno-dozujący wód 
słonych w Kaniowie oraz infrastrukturę mechaniczną, 
elektryczną i szybową. Od chwili przejęcia kopalni pri-
orytetem stało się stworzenie firmy inwestującej w no-
woczesne rozwiązania, a równocześnie zachowującej 
najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy. Wielom-
ilionowe inwestycje dotyczą głównie modernizacji ko-
palni i prac przygotowawczych, ale także podniesienia 
standardów pracy wszystkich pracowników.

Oprócz węgla kamiennego PG SILESIA sprzedaje gaz 
kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarc-
za rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania min-
erałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Technologia przeróbki węgla w PG Silesia
Produkcja węgla PG Silesia przebiega w dwóch 

głównych procesach technologicznych: wzbogacanie 
miału w klasie 6–20 mm w cyklonach cieczy ciężkiej 
oraz wzbogacanie ziaren średnich i grubych w klasie 
20–100 we wzbogacalniku Disa z obciążnikiem mag-
netytowym. Stosowana jest ciecz ciężka o gęstości od 
1,4g/cm³ do 1,6 g/cm³.

Koncentrat węglowy w klasach ziarnowych 6–20 
mm oraz 20–100 mm jest odwadniany. 

Klasa węglowa 20–100 mm po odwodnieniu na 
przesiewaczach wibracyjnych trafia następnie do 
węzła klasyfikacji końcowej, gdzie zostaje rozdzielona 
na węższe klasy ziarnowe – Orzech II (40–100 mm), 
Orzech I (20–40mm) oraz Groszek II (6–25 mm). Kla-
sa węglowa 6–20 mm odwadniana jest w wirówce wi-
bracyjnej, a następnie kierowana jest bez klasyfikacji 
końcowej do zbiornika koncentratu. 

Klasa węglowa 0–6 mm, wydzielana w węźle 
klasyfikacji przedwstępnej oraz w węźle dosiewania 
przed cyklonami nie jest poddana żadnemu procesowi 
wzbogacania i jest traktowana jako produkt handlowy 
tzw. miał surowy w klasie 0–6 mm lub jako komponent 
do tworzenia mieszanek energetycznych. 

Węzeł wzbogacania miałów
Na rysunku 4 przedstawiono schemat ilościowy 

węzła wzbogacania miałów. 

Surowy urobek ze skipu przenośnikami odstawy 
urobku, kierowany jest na klasyfikację przedwstępną 
na przesiewacz kontrolny WK1-2,0x4,0 (rys. 2) wy-
posażony w jedno ciężkie sito palone o oczku 100 mm 
oraz w sita zgrzewane Progress Tytan o oczku kwadra-
towym 100 mm.

Produkt górny przesiewacza (klasa +100mm), kie-
rowany jest do kruszarki jednobębnowej, gdzie ulega 
skruszeniu do ziaren poniżej 100mm, a następnie łąc-
zony jest z produktem dolnym przesiewacza w klasie 
0-100 mm. Tak przygotowany wstępnie urobek sur-
owy kierowany jest na klasyfikację wstępną na dwa 
równolegle zabudowane przesiewacze dwupokładowe 
PWP2-2,2x5,25 (rys. nr 3). Pokład górny ochronny 
w postaci sit plecionych typu TL o wielkości oczka 
20 mm przejmuje jedynie uderzenie nadawy, chroniąc 
w ten sposób dolny pokład sit uzbrojony w sita har-
fowe typu T, o wielkości oczka 6mm. Produkt dolny tej 
klasyfikacji w klasie 0-6 mm kierowany jest do zbiorni-
ka miału surowego w stacji 2.6, a następnie wywożony 
jest samochodami na zwały, skąd ładowany jest na 
wagony lub transportowany układem przenośników do 
wagonów.

Następnie produkt 0–100 mm, pozbawiony już 
w części klasy 0–6mm, kierowany jest na klasyfik-
ację wstępną na dwóch posobnie zabudowanych prz-
esiewaczy (dwa ciągi) - PWP1-2,2x5,25 (rys. nr 4). 
Przesiewacze te wyposażone są w sita plecione typ TL 
o oczkach 12 i 18 mm.

Produkt górny przesiewaczy, w klasie ziarnowej 20-
100 kierowany jest do wzbogacania we wzbogacalniku 
DISA. Produkt dolny, w klasie 0–20 mm kierowany 
jest na przesiewacz dosiewający PWP1-2,6x5,9 (rys. nr 
5), uzbrojony w napinane wzdłużnie sita harfowe typu 
T o oczku 6 mm.

Produkt dolny przesiewacza dosiewającego, zosta-
je skierowany do zbiornika miału surowego w klasie 
0-6 mm, a następnie do załadunku na wagony. Produkt 
górny w klasie 6–20 mm kierowany jest do wzbogaca-
nia w cyklonach cieczy ciężkiej. 

Zastosowane w przesiewaczu sito harfowe, dzięki 
charakterystycznej konstrukcji, poprzez wibracje prz-
esiewacza oraz nadawy, otrzymuje dodatkowe dyshar-
monijne drgania, które przeciwdziałają zatykaniu 
i zalepianiu się sita. Cechują się więc one wysokim 
stopniem samooczyszczania.

Wzbogacanie we wzbogacalniku DISA
Nadawę do procesu wzbogacania stanowi urobek 

surowy w klasie 20–100 mm. Wzbogacenie odbywa 
się na zasadzie różnicy gęstości względem ośrodka 
cieczy ciężkiej (mieszaniny wody i rudy żelaza). Ziar-
na o ciężarze większym (odpad-kamień) od ciężaru 
ośrodka opadają na dno wzbogacalnika i są wynoszone 
kołem do zsuwni, a następnie do odwodnienia na prz-
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Przesiewacz firmy Progress Eco (www.progress-technika.pl)

Przesiewacz firmy Progress Eco (www.progress-technika.pl)

Przesiewacz wibracyjny PWP 1-2z-2,4x6,0

Przesiewacz wibracyjny PWP 1-2z-1,8x6,0

Przesiewacz firmy Progress Eco (www.progress-technika.pl)
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esiewaczu odwadniającym i dalej do zbiornika. Ziarna 
o ciężarze niższym od ośrodka (produkt węglowy) uno-
szą się na powierzchni i są wygarniane na przesiewacz 
odwadniający PWP1-2,4x5,25 (rys. nr 7), wyposażony 
w sita szczelinowe zgrzewane, mocowane w systemie 
PRO-CLIN.

Materiał z przesiewacza odwadniającego kierow-
any jest następnie na przesiewacz kontrolny PWP1-
2,1x4,5 (rys. nr 8) wyposażony w nabijane modułowe 
sita gumowe o oczku 100mm.

Ziarna większe od +100 (produkt górny przesiewa-
nia) trafiają do kruszarki dwuwalcowej, gdzie degrad-
owane są do rozmiaru poniżej 100mm, a następnie łączą 
się z ziarnami produktu dolnego i razem kierowane są na 
przesiewacz klasyfikacji końcowej wyposażony w sita 
o rozmiarze 25 i 40 mm. Po rozklasyfikowaniu na tym 
przesiewaczu powstają produkty handlowe o odpow-
iednich rozmiarach ziarna tj. Orzech II (40–100mm), 
Orzech I (25–40mm), Groszek II (6–25mm). Produkty 
handlowe kierowane są do odpowiednich zbiorników, 

skąd ładowane są na wagony lub są transportowane na 
zwał. Odseparowany we wzbogacalniku DISA kamień 
trafia na przesiewacz odwadniający PWP2-1,8x5,25 
(rys. nr 9) wyposażony w górny pokład sit poliureta-
nowych, mocowanych w systemie PRO-CLIN o oczku 
20 mm. Dolny pokład przesiewacza stanowią sita szc-
zelinowe zgrzewane o szczelinie s = 2 mm, mocowane 
w tym samym systemie.

Wzbogacanie w cyklonach
Nadawę do procesu wzbogacania stanowi urobek 

surowy w klasie 6–20 mm. Wzbogacenie, podobnie 
jak we wzbogacalniku Disa, odbywa się na zasadzie 
różnicy gęstości względem ośrodka cieczy ciężkiej 
(mieszanina wody i rudy żelaza) z tym, że nadawa 
wstępnie mieszana jest w zbiorniku z cieczą ciężką, 
a następnie pod ciśnieniem kierowana jest do dwóch 
cyklonów. W cyklonach na ziarna działa dodatkowo 
siła odśrodkowa, tworząc przeciwbieżny prąd wyn-
oszący. Rozdzielona nadawa na odpady i produkt 

Przesiewacze wibracyjne PWP 1-1,5x4,0 – 2 sztuki

Przesiewacz wibracyjny PWP 1-1,6x4,5

Przesiewacz firmy Progress Eco (www.progress-technika.pl)
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węglowy kierowana jest rurociągami na wibracyjne 
przesiewacze odwadniające PWP1-2,4x5,25 (rys. nr 
10), wyposażone w sita szczelinowe zgrzewane o szc-
zelinie 1mm, mocowane w systemie PRO-CLIN (rys. 
nr 11). Dodatkowo produkt węglowy kierowany jest 
do odwodnienia w wirówce wibracyjnej, skąd jako 
suchy kierowany jest do zbiornika, a następnie do 
załadunku.

W systemie PRO-CLIN sito tworzy moduł, który 
mocowany jest do konstrukcji nośnej za pomocą haków 
i klinów. Oferowany system charakteryzuje się brak-
iem połączeń gwintowych, co znacznie przyspiesza 
wymianę zarówno pojedynczego sita, jak i całego 
pokładu. Zaletą zastosowania haków mocujących sita 
do konstrukcji przesiewacza jest rozpraszanie mate-
riału znajdującego się na pokładzie sit, ograniczając 
wpływ tzw. martwej strefy. W miejsce klinów mocu-
jących można stosować poprzeczne progi zwalniające, 
które dodatkowo zwiększają skuteczność procesów 
przesiewania i odwadniania. Ważną zaletą systemu jest 
niższa masa pokładu sit, co w znacznym stopniu zmnie-
jsza jego oddziaływanie na konstrukcję przesiewacza. 
System mocowania sit PRO-CLIN doskonale sprawdza 
się w przesiewaczach o niskich pokładach.

Efektem modernizacji zakładu przeróbki mechan-
icznej węgla PG SILESIA było poprawienia para-
metrów otrzymanego produktu końcowego jak również 
zoptymalizowanie samego procesu. Optymalne dz-
iałanie poszczególnych dostarczonych urządzeń wpły-
wa również na aspekty ekonomiczne takiego przed-
sięwzięcia. Umożliwienie współpracy pracowników 
biura PROGRESS ECO z biurem projektowym oraz 
z samym przyszłym użytkownikiem na każdym etapie 
procesu zaowocowało dobraniem maszyn o maksy-
malnych parametrach pracy. Efektem procesu projek-
towania oraz konstruowania przy wzajemnej współpra-
cy i wymianie doświadczeń pracowników PROGRESS 
ECO i ZPMW SILESIA było dostarczenie przesiewaczy 
wibracyjnych realizujące cele i stawiane im wymagan-
ia w procesie klasyfikacji oraz odwadniania.

Zastosowanie sit zgrzewanych w architekturze
We architekturze oraz budownictwie sita przyjęły 

handlową nazwą siatek i kratek architektonicznych i są 
obecnie określane mianem „trwała i funkcjonalna biżu-
teria współczesnej architektury”. Znajdują bardzo sze-
rokie zastosowanie zarówno w zastosowanie wewnętr-
znych, a z względu na swoją trwałość i zastosowanie 

Tab. 5. Sortymenty średnie i grube węgla produkowanego w PG Silesia

Tab. 6. Sortymenty miałowe produkowane w PG Silesia

Tab. 5. Medium and coarse grain coal produced at PG Silesia

Tab. 6. Fine coal from PG Silesia
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Przesiewacz wibracyjny WK1-2,0x4,0 - parametry techniczne

Przesiewacz wibracyjny PWP2-2,2x5,25 - parametry techniczne

Przesiewacz wibracyjny PWP1-2,2x5,25 - parametry techniczne

Przesiewacz wibracyjny PWP1-2,6x5,9 - parametry techniczne
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Rys. 4. Węzeł wzbogacania  miałów w PG Silesia (www.pgsilesia.pl)

Fig. 4. Fine coal processing scheme in PG Silesia (www.pgsilesia.pl)

Fot. 1. Dwa ciągi posobnie posadowionych przesiewaczy PWP1 – 2,2x5,25 firmy Progress Eco (www.progress-technika.pl)
Fig. 1. Two sets of positively installed PWP1 screens - 2.2x5.25 by Progress Eco (www.progress-technika.pl)

wysokogatunkowych stali nierdzewnych sprawdzają 
się również w przestrzeniach o wzmożonym natężeniu 
ruchu, jak budynki użyteczności publicznej i hand-
lowej, w tym: centra i pasaże handlowe, lotniska i ter-
minale, parkingi wielopoziomowe, hale wystawowe, 
dworce kolejowe i autobusowe, uczelnie, szkoły i bib-
lioteki, muzea i galerie, siedziby firm. 

Wywodzące się z sit przemysłowych siatki i kratki 
przybierają różnorodne formy i obok funkcji dekora-
cyjnych pełnią również konkretne zadania projektowe 
takie jak ochrona przeciwsłoneczna, maskowanie, pod-
ział przestrzeni czy zabezpieczenie dostępu. Efektem 
tego jest zdecydowanie szersze możliwości w zastoso-
waniu materiałów, w tym min.: stale nierdzewne, stal 
węglowa, aluminium, miedź, brąz jak również wzorów. 
Obecnie na znaczeniu zyskuje również kolorystyka 
oferowanych aplikacji .

Rozwój przedstawionych produktów w branży 
budowlanej i architektonicznej jest wyłącznie odpow-
iedzią producentów sit na potrzeby rynku. Trendy min-
imalistyczne oraz wymagania w zakresie trwałości pro-
duktów sprawiły , że rozwiązania na bazie metalowych 
drutów znalazły bardzo szerokie pole zastosowań. Pod-
stawowe aplikacje na bazie siatek i krętek architekton-
icznych prezentuje poniższe zestawienie.

Podsumowanie
Konieczność ciągłego podnoszenia skuteczności 

technologicznej sit szczelinowych, jakości wykonania, 
przy jednoczesnym poszukiwaniu możliwości obniża-
nia kosztów eksploatacji, wymusza ciągły rozwój ich 
rozwiązań konstrukcyjnych. Prace konstrukcyjno-tech-
nologiczne nad doborem materiałów do produkcji sit 
technicznych oraz ich budową są skierowane również 
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Przesiewacz firmy Progress Eco (www.progress-technika.pl)

Przesiewacz wibracyjny PWP1-2,4x5,25 - parametry techniczne

Przesiewacz wibracyjny PWP1 - 2,1x4,5 - parametry techniczne
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Fot. 3. Odbiór węgla na przesiewacze odwadniający i sortujący po wzbogacalniku DISA, przesiewacze firmy Progress Eco (www.progress-technika.pl)

Rys. 4. Sita szczelinowe zgrzewane zabudowane w systemie PRO-CLIN  na przesiewaczu PWP1-2Z-2,4x6 firmy Progress Eco (www.progress-technika.pl)

Rys.5. Kontrola efektywności pokładu sit szczelinowych Pro-SLOT® zabudowanych w systemie Pro-CLIN produkcji Progress Eco 

Fig. 3. Receipt of coal for DISA screen sifting and sorting screens, Progress Eco screens (www.progress-technika.pl)

Fig. 4. Welded  screens installed in the PRO-CLIN system on the screen PWP1-2Z-2.4x6 Progress Eco (www.progress-technika.pl)

Fig.5. Control of the efficiency of the Pro-SLOT® slotted sieve deck built in Pro-CLIN system by Progress Eco

Przesiewacz wibracyjny PWP2–1,8x5,25 - parametry techniczne
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Rys. 7. Elementy architektoniczne (www.progressarch.com)

Fig. 7. Architectural elements (www.progressarch.com)

Rys. 6. Przykłady wzorów i rozwiązań materiałowych siatek architektonicznych Progress Eco

Fig.6. Examples of design and material solutions of Progress Eco architectural grids  (www.progressarch.com)
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na poszukiwanie optymalnych rozwiązań mających na 
celu zapewnienie ich funkcjonalności, łatwego i spraw-
nego sposobu montażu oraz bezawaryjnej pracy. Lid-
erem na polskim rynku, a w ostatnich latach także eu-
ropejskim, w rozwoju sit szczelinowych zgrzewanych 
jest Progress Eco.

Zapotrzebowanie na energie elektryczna o co za 
tym idzie na surowce energetyczne będzie wrastać. 
Warto jeszcze raz podkreślić, że niemożliwym byłoby 
prowadzenie procesów przeróbczych zmierzających do 
uzyskania odpowiedniej jakości parametrów energety-

cznych węgla, ropy, gazu ziemnego i uranu bez zasto-
sowania sit szczelinowych zgrzewanych.

Ilość i różnorodność aplikacji przemysłowych sit 
szczelinowych zgrzewanych sprawiają, że jest to uni-
wersalny produkt spełniający najwyższe wymagania 
stawiane najnowocześniejszym materiałom przemy-
słowym podlegający nieustannemu rozwojowi i dosko-
naleniu ich konstrukcji. Sita szczelinowe odgrywają 
kluczową rolę w procesach przeróbczych w zapewnie-
niu najwyższej jakości wzbogacanych surowców. 
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