
2.3  TECHNIKA NA MECHANICKÉ A MAGNETICKÉ  
TRIEDENIE PARTIKULÁRNYCH LÁTOK 

 
Triedenie partikulárnej látky je zaraďovanie jej jednotlivých tuhých častíc do skupín 

podľa vopred určených kritérií. Tie môžu byť rôzne. Cieľom triedenia môže byť rozdelenie 
častíc PL na viac veľkostných frakcií, ich rozdelenie podľa tvaru, a pod. 

V praxi sa niekedy triedenie podľa rozmerov a tvaru označuje pojmom klasifikácia 
a triedenie podľa chemického zloženia sa označuje ako separácia, napr. triedenie uhlia 
v baniach podľa veľkosti častíc uhlia je klasifikácia. Naproti tomu napr. oddeľovanie kusov 
uhlia od hlušiny (kameňov) je separácia. Takto chápané triedenie sa nazýva klasifikačné 
a separačné triedenie.  

Pri triedení je možné využívať tieto vlastnosti látok: 
• rozmery a tvar jednotlivých častíc,  
• hustotu,  
• aerodynamické a hydraulické vlastnosti, 
• trecie vlastnosti, 
• magnetické vlastnosti, 
• samotriedenie. 

 

Na triedenie PL sa využívajú tie vlastnosti, ktorými sa častice jednotlivých 
požadovaných frakcií najviac odlišujú. 
 Samotriedenie je vlastnosťou sypkých PL. Sypké PL, ktoré sa uvedú do vibračného 
pohybu podliehajú samotriedeniu, pri ktorom sa ľahšie častice zmesi dostávajú na jej povrch. 
K takémuto triedeniu dochádza aj pri doprave mechanickými dopravníkmi. K samotriedeniu 
PL dochádza aj pri plnení skladovacích priestorov, kedy ťažšie častice padajú do stredu 
zásobníka a ľahšie sa sústreďujú pri obvodových stenách. 

Triedenie sa vykonáva na zariadeniach:  
• mechanických, 
• magnetických, 
• hydraulických, 
• pneumatických. 
 

Klasifikačné triedenie tuhých častíc väčších ako 100 μm sa najčastejšie uskutočňuje 
v mechanických triedičoch pomocou sít. Na mechanické triedenie menších častíc bývajú sitá 
už veľmi tenké, náchylné na mechanické poškodenie, zalepovanie a upchávanie. Na triedenie  
častíc menších ako 100 μm sa preto používajú triediče hydraulické, alebo pneumatické.  

 
 
2.3.1 Technika na mechanické triedenie  
 
 Na mechanické triedenie PL sa používajú: 

• sitové triediče, 
• triery. 
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Sitové triediče 
Triedenie častíc PL na triediacich prepážkach patrí k najrozšírenejším spôsobom 

triedenia. Kritériom triedenia je v tomto prípade veľkosť a tvar triedených častíc. Triediaca 
časť je tvorená roštom alebo sitom. Rošty sa používajú na triedenie väčších častíc. 

Aby mali triedené častice dostatok možností na prepadnutie cez otvory triediacej časti,  
musia sa na jej povrchu pohybovať. Relatívny  pohyb  triedených  častíc voči triediacej 
ploche sa dosahuje jej kmitaním a vibráciou. Sitá v tvare valca využívajú rotačný pohyb okolo 
pozdĺžnej osi valca. 
 Sitové triediče rozdeľujú častice PL podľa ich hrúbky alebo šírky. Sitá môžu byť 
rovinné alebo valcové.  

Sito rozdeľuje zmes na dve frakcie: 
1. prepad - je materiál, ktorý prepadol cez otvory sita, 
2. prechod - je materiál, ktorý prešiel po povrchu sita, čiže sito ho zachytilo. 

 
Otvory na sitách (obr. 2.21) môžu byť: 

• kruhové, určené jedným rozmerom a to priemerom otvoru. Kruhové otvory 
zachytia všetky častice, ktorých šírka je väčšia ako priemer otvoru. Dĺžka a 
hrúbka častice nemajú na triedenie vplyv. Častica sa pri prepade musí postaviť 
svojou dĺžkou kolmo na sito,  sa preto okrem kývavého vratného pohybu musí 
aj natriasať, 

• štvorcové, používajú sa na triedenie častíc s približne guľovým tvarom, 
• obdĺžnikové sú určené dvomi rozmermi, a to šírkou a dĺžkou. Pracovným 

rozmerom je šírka a dĺžka je zvyčajne niekoľkokrát väčšia ako priemerná dĺžka 
triedených častíc. Dĺžka otvoru ovplyvňuje intenzitu prepadávania. Takéto sitá 
zadržia všetky častice, ktorých hrúbka je väčšia ako šírka otvorov. Častice sa 
pri prepade môžu pohybovať ležato. To znamená, že postačuje kývavý vratný 
pohyb sita,  

• štrbinové, ktoré majú veľmi veľkú dĺžku, vzhľadom na ich malú šírku.  

Dôležitým faktorom triedenia na sitách je počet kontaktov častice so sitom počas 
triedenia. Čím je počet kontaktov vyšší, tým je vyššia pravdepodobnosť prepadu častíc, ktoré 
sú menšie ako je veľkosť otvorov na site. Počet kontaktov častíc a sita sa zvyšuje znižovaním 
hrúbky vrstvy častíc na site, zvyšovaním doby zdržania častice na site a optimálnym pohybom 
sita. 

Priepustnosť sita sa dá vyjadriť vzťahom: 

100.
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P =   , % (2.17) 

kde:  Ss  - celková plocha sita, m2

   So  - celková plocha otvorov na site, m2

 
Valcové sitá 

Valcové sitá bývajú spravidla uložené 
s malým sklonom. Materiál sa v nich posúva po 
vnútornom povrchu v pozdĺžnom smere pričom 
sa osieva. Otáčky valcového sita bývajú v praxi 
pri triedení obilia  nsk = 20 ÷50 1/min. Pri 
kritických otáčkach sa zrno začne vplyvom 
odstredivej sily pohybovať spolu so sitom. Preto 
platí, že nsk = 0,5 ÷ 0,8 . nkr   , 1/min.  

Obr. 2.21  Príklad rozmiestnenia  
      otvorov na sitách 
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Obr. 2.22  Sily pôsobiace na časticu pri kritických
                   otáčkach valcového sita 

Kritické otáčky sa dajú odvodiť nasledovne (obr. 2.22): 
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 Osievacie zariadenia je možné rozdeľovať podľa viacerých hľadísk: 

• podľa tvaru sita: - zariadenia s plochými sitami, 
   - zariadenia so sitami bubnovými (valec alebo šesťboký 

hranol), 
• podľa pohybu sít: - s priamočiarym vratným pohybom, 

 -  s kruhovým pohybom v horizontálnej rovine, 
   -  s rotačným pohybom bubnových sít, 
   -  s nepohyblivými sitami. 
• podľa pohybu materiálu: - s  voľným  pohybom   materiálu po site;    

 zariadenia pracujú kvalitne, ale majú nižšiu výkonnosť, 
   -  s núteným pohybom materiálu; materiál je vrhaný, 

odstredivou silou alebo pretláčaný lopatkami cez sito. 
Zariadenia majú väčšiu výkonnosť, rozmery stroja sú 
menšie, cez sito však prepadnú aj mäkké nečistoty. 

 
• podľa materiálu poťahu sita: 

- sitá z dierovaného plechu, 
- drôtené sitá, 
-   polyamidové sitá. 
 

 Sitá z oceľového plechu majú väčšiu životnosť a používajú sa na triedenie hrubšieho 
materiálu. 

Drôtené sitá sa vyrábajú z kalibrovaného drôtu. Najmenší rozmer otvorov takýchto sít 
býva približne 0,8x0,8 mm.  
 Triedenie najjemnejších materiálov umožňujú polyamidové (PAD) sitá. Tieto sa 
vyrábajú s  rozmermi očiek približne od 85 μm až do 1365 μm. 
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Pri kruhovom pohybe sít v horizontálnej rovine sa častice začnú pohybovať po sitách 
pri kritických otáčkach, ktoré sú dané vzťahom: 

r
fnkr .30=   , 1/min (2.19) 

kde: f  - koeficient trenia častíc na site,  f = 0,6 ÷ 0,98, - 
 r  - polomer krúživého pohybu sita, m 

 
Pracovné otáčky bývajú: 

npr  = 40 až 50. nkr  , 1/min 

 
Priebeh a výsledok osievania je ovplyvnený vlastnosťami PL a zariadením použitým 

na osievanie, ktoré nesmie tvoriť statickú elektrinu. Triedená PL ovplyvňuje osievanie svojou 
hustotou, granulometrickým zložením, vlhkosťou, trecími vlastnosťami a intenzitou 
samotriedenia vo vrstve na site. Osievač ovplyvňuje proces osievania svojimi technickými 
parametrami. Sú to hlavne: 

• rýchlosť pohybu sita, 
• plocha sita, 
• priepustnosť sita, 
• tvar a usporiadanie otvorov na sitách, 
• pôdorysný tvar sita, 
• spôsob a účinnosť čistenia sita, 
• hrúbka vrstvy materiálu na site, 
• materiál sita, 
• čas osievania, 
• spôsob transportu meliva po site. 

 
Triedenie častíc na sitách nebýva úplne dokonalé a cez sito neprepadnú všetky častice, 

ktoré majú rozmer menší, ako je rozmer otvorov sita. Dôvodom môže byť, že častica nemala 
dostatočný počet kontaktov so sitom, aby mohla prepadnúť, alebo častice boli spojené do 
väčšieho agregátu, ktorý cez sito nemohol prepadnúť. Túto nedokonalosť triedenia vyjadruje 
účinnosť triedenia. Hodnota účinnosti triedenia je definovaná ako pomer hmotnosti 
prepadnutých častíc cez sito k súčtu hmotnosti častíc prepadnutých cez sito a hmotnosti 
neprepadnutých častíc, ktoré boli menšie ako otvor sita a preto mali prepadnúť, ale z rôznych 
príčin ešte v danom čase triedenia neprepadli. 

pxx

x

mm
m
+

=η   , - (2.20) 

kde:  mx – hmotnosť prepadu sita, kg 
 mpx – hmotnosť častíc prechodu sita, ktorých rozmery sú menšie ako otvor sita, kg 

 
 
Triere 
 Trier je zariadenie, ktoré rozdeľuje triedený materiál podľa dĺžky častíc. Triere sa   
používajú hlavne na čistenie obilia, oddeľujú okrúhle semená burín a úlomky zŕn. Funkčnou 
časťou je  mierne sklonený valec, ktorý sa pri práci otáča okolo svojej pozdĺžnej osi. Na 
vnútornej pracovnej ploche valca sú vylisované jamky. Súbežne s pozdĺžnou osou valca je 
v jeho vnútri uložený žľab, na ktorého dne je vynášacia závitovka (obr. 2.23).  
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 Triedený materiál vstupuje do vnútra valca na jeho vyššej strane. Kratšie častice 
triedeného materiálu zapadajú do otvorov na pracovnom povrchu a sú otáčajúcim sa valcom 
zdvíhané. Po zdvihnutí do určitej výšky častice z jamiek vypadávajú do žľabu a závitovka ich 
vynáša von z triera. Dlhšie zrná sa pohybujú po vnútornom povrchu valca smerom k jeho 
výstupu, kde z triera vypadávajú.  

Úplnosť rozdelenia materiálu sa dá regulovať nastavením odvádzacieho žľabu vo 
vnútri valca, zdvihnutím alebo spustením jeho hrany. 
 
Triere sa rozdeľujú na: 

• kúkoľové, ktoré majú jamky s priemerom menším 
ako je stredná dĺžka základného zrna. Zo zmesi 
vyberajú krátke prímesi do žľabu vo vnútri triera. 
Základné zrno spolu s dlhými prímesami vypadávajú 
na konci valca. 

• ovsenné, ktoré majú jamky s priemerom väčším ako 
je stredná dĺžka základného zrna a zo zmesi vyberajú 
do žľabu zrná základnej kultúry spolu s krátkymi 
prímesami. Dlhé prímesi vypadávajú na konci valca.  
 
Častejšie sa používajú kúkoľníky. V prednej časti 

kúkoľníka sa vytrieďujú hlavne semená burín a v zadnej časti prevažne úlomky zrna 
základnej kultúry. Preto je vhodné v druhej polovici valca použiť menšie priemery jamiek, 
čím sa čiastočne nahradí kontrolný trier, ktorý sa v technologických linkách na čistenie obilia 
používa na oddelenie úlomkov zrna od semien burín.  

 
Výkonnosť triera sa dá zvýšiť zvýšením obvodovej rýchlosti valca a vypočítať sa dá 

podľa vzťahu: 

Obr. 2.23  Priečny rez triera

plrqQ ....2π=   , kg/s (2.21) 

kde: q   - merné zaťaženie triediacej plochy, kg/s.m2

 r    - vnútorný polomer valca, m 
 lp  - pracovná dĺžka valca, m 
 
2.3.2  Magnetické triediče 
  

Magnetické triediče (odlučovače) zachytávajú feromagnetické prímesi. Tieto 
odlučovače môžu využívať permanentné magnety alebo elektromagnety. V elektromagnetoch 
vzniká magnetické pole pôsobením elektrického prúdu pretekajúceho cievkou, v ktorej je 
uložené jadro. Elektromagnety sú zložitejšie ako permanentné magnety a preto sa používajú 
iba výnimočne. 
 Magnetické odlučovače bývajú konštrukčne riešené ako: 

• sústava magnetov pod naklonenou rovinou,  
• sústava magnetov vložená do spádovej rúry, 
• sústava magnetov v otáčajúcom sa valci (obr.2.24), 
• sústava magnetov vložená do bubna pásového dopravníka na strane vyprázdňovania, 
• sústava vodorovne uložených tyčových magnetov vo zvislom spádovom potrubí.  
 

Magnetické odlučovače sa zaraďujú pred spracovateľské stroje, ktoré sú takto 
chránené pred poškodením kovovými časticami. 
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Obr. 2.24 Magnetický odlučovač 
l - násypné hrdlo, 2 - násypný kôš,  
3 - regulačná páka so závažím, 4 - šikmá 
platňa,   5 - magnety, 6 - bubon, 7 - lišta,  
8 - aspiračné hrdlo  

 
Výpočet požadovanej sily magnetov 
 Ak sa kovová častica pohybuje po naklonenej rovine (obr. 2.25), je možné silu 
potrebnú  na jej zachytenie určiť z rovnováhy síl na tejto rovine: 

)cos...(sin.. mFgmfgm +≤ αα  (2.22) 
 
kde: m  -  hmotnosť kovovej častice, kg 

α   -  uhol sklonu naklonenej roviny odlučovača, ° 
 f    -  koef. trenia, - 
 Fm - sila magnetu, N 
 
z toho: 

)cossin.(. αα
−≥

f
gmFm  , N (2.23) 
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Obr. 2.25  Schéma síl pôsobiacich na časticu  
      kovu v magnetickom poli 
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