
Modernizace starších typů vibračních třídičů. 
V lomařských provozech se běžně setkáváme s nejrůznějšími třídiči staršího data výroby. Většinou se jedná s výrobky 
Přerovských strojíren - třídiče řad VTN, SDT, SVT, RT. Třídiče bývají mechanicky plně funkční a vyhovující z hlediska 
základních parametrů (tvar kmitu, velikost amplitudy, frekvence), jimiž se neliší od strojů ze současné nabídky 
tuzemských i zahraničních výrobců. Pro tyto stroje je charakteristická původní koncepce upevňování sítových ploch na 
plošině třídiče.  Třídiče jsou osazovány např. jedním celoplošným formátem síta, které je po obvodu zaklínováno a 
uprostřed přišroubováno upevňovacími lištami (koncepce VTN). Dalšími variantami jsou různě upevňované sítové plochy 
na rámech v třídičích SDT, SVT a RT. 

Užitnou hodnotu stávajících  třídičů lze výrazně zvýšit jejich úpravou pro použití (většinou) příčně vypínaných 
sít.  Výhodou tohoto způsobu upínání sít je velká úspora práce při výměně sítových ploch, možnost výměny jen 
některých opotřebovaných sítových ploch nebo jejich záměna pro rovnoměrné opotřebování. V důsledku to vždy 
znamená značnou úsporu nákladů nebo možnost zvýšení výkonu, resp. zkrácením času na výměnu se šetří čas pro 
výrobu. Další předností je možnost sestavení sítových ploch na jedné třídicí plošině  s různými velikostmi ok, čímž lze 
lépe dosáhnout potřebné ostrosti třídění pro požadovanou hranici třídění. 

Zásadní výhodou přechodu na vypínaná síta je však možnost použití  moderních sítových ploch s velmi zajímavými 
vlastnostmi, které jinak ve starších třídičích použít nelze. Jedná se zejména o harfová síta pro malé hranice třídění a o 
polyuretanová nebo gumová síta pro vyladěné hranice třídění a pro dosažení vysoké životnosti sít a tím 
několikanásobného prodloužení intervalu výměny sítových ploch.  

Síta jsou v třídiči vypínána za tzv. falce, což jsou hákovitě ohnuté a oplechované konce síta, které se běžně vyrábějí 

v normalizovaných rozměrech. Sítová plocha je obloukovitě napnuta na nosných žebrech, opatřených ochrannými 
pryžovými profily. Pro to je u třídičů SVT, SDT a RT zpravidla vhodné či nutné použití nových, správně dimenzovaných 
rámů. Rám je pevně spojen se skříní třídiče a síta se upínají na tento rám pomocí napínacích lišt přes napínací šrouby v 
bočnicích třídiče. 

Ve vzájemné spolupráci provádějí výše popsané úpravy firmy SITOS-TRADING a TECHKON.  SITOS-TRADING, s.r.o. je 
významným dodavatelem průmyslových sít, technických tkanin a drátěných pasů. TECHKON s.r.o. se zabývá konstrukcí 
a dodávkami standardních a atypických vibračních strojů a zařízení (dopravníky, podavače, třídiče – mimo jiné i 
prstovými síty apod.) a navazuje na tradice vibrační techniky v Příbrami. Úpravy třídičů jsou spojovány i s konzultacemi 
o zkušenostech z realizovaných akcí a s případným řešením i některých dalších důležitých návazností technologického 
procesu třídění, jako např. vhodný vstup materiálu na třídicí plošinu, diagnostika správného chodu třídiče, problémy 
s odhliněním některých materiálů nebo s ucpáváním sítových ploch. Řešení vycházejí z několikaletých zkušeností 
z praktického řešení řady případů a vždy samozřejmě též z konzultací se zákazníky samotnými, protože ti nejlépe znají 
svoje konkrétní podmínky a problémy. Snahou je přispět k řešení těchto problémů, přičemž hledání optimálního řešení 
může být i obtížnější a vyžaduje vstřícnost pracovníkům provozoven při společném hledání optimálního výsledku. 

  Příklady realizovaných úprav – příčné napínání 

Typ třídiče Firma – lom 

VTN Strabag – Dačice, Horní Němčice 

RT, BINDER Lomy Mořina (více strojů), Spojené štěrkovny a pískovny Brno (dále SŠaP) – 
Ondřejovice 

SDT KMK Granit, SŠaP Brno - Bílý Kámen (2), Dobet - Mariánská Skála, Lomy Mořina 
(2), 

  Další zajímavé úpravy třídičů   

• Vápenka Čertovy schody - úprava tyčového třídiče IFE (expediční třídič před nakládkou)  – náhrada praskajících a 

ucpávajících se pevných tyčí pružnými prstovými síty 

• SŠaP Brno, lom Zárubka -  úprava  vibračního podavače VZP 100.020 pro vestavbu 2 sekcí prstových sít  pro 
odtřídění otluků drážního štěrku před expedicí 

• Lomy Mořina – prodloužení bočnic třídiče směrem ke vstupu a doplnění dopadové plochy jako součásti třídiče SDT 
pro lepší rozprostření materiálu a zvýšení výkonnosti 
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