


Nowoczesne systemy separacji i detekcji 
metali dla instalacji produkcji i 
konfekcjonowania cukru



Zastosowania urządzeń Magnetix na różnych etapach produkcji cukru:
• separacja metali z buraków i trzciny cukrowej
• separacja metali z krajanki buraczanej
• separacja metali ferromagnetycznych z cukru
• separacja metali nieżelaznych z cukru
• kontrola cukru przed pakowaniem
• końcowa inspekcja cukru w opakowaniach



Separacja metali z buraków
Instalacja bloku elektromagnetycznego nad przenośnikiem transportującym 
buraki do instalacji mycia zapewnia usunięcie z surowca dużych i ciężkich 
metali pochodzenia rolniczego.

Usunięcie złomu stalowego z buraków

znacząco obniża ilość awarii instalacji

transportu, mycia oraz krojenia.



Przykładowe instalacje elektromagnesów na 
przenośnikach taśmowych



Odpowiednio dobrany elektromagnes jest w stanie 
wychwycić metal o masie nawet 40 kg



Pocisk moździerzowy wychwycony przez 
elektromagnes



Separacja metali z krajanki buraczanej

Instalacja bloku elektromagnetycznego nad przenośnikiem transportującym 
krajankę buraczaną zapewnia dodatkowe oczyszczenie surowca z mniejszych 
metali, które nie zostały wcześniej wychwycone, np. metale wbite w buraka.

Usunięcie metali z krajanki

zapewnia czystość surowca poddawanego

dalszym procesom.



Separacja metali ferromagnetycznych z cukru
Najskuteczniejszym sposobem oczyszczania cukru z zanieczyszczeń 
metalicznych są wysokoindukcyjne sita magnetyczne, które firma Magnetix 
wprowadziła do polskich cukrowni już ponad 20 lat temu.

Obecnie są one stosowane w zakładach 

produkcyjnych na terenie całej Europy.



Zastosowanie wysokoindukcyjnych magnesów neodymowych 15000 Gauss, 
zabezpieczonych specjalną powłoką antykorozyjną „NANO” pozwala na 
wychwytywanie najmniejszych wtrąceń metalicznych w tym opiłków stali 
nierdzewnej.



Dzięki rozwojowi techniki oraz nowoczesnym materiałom, urządzenia Magnetix są stale udoskonalane, aby sprostać 
coraz wyższym kryteriom stawianym jakości produktów spożywczych.

Obecne wykonanie oraz opcje dodatkowe to:

• Wysokoindukcyjne magnesy neodymowe ze specjalną powłoką antykorozyjną i trudnościeralną „NANO”.

• Rury osłonowe magnesów wykonane z polerowanej stali kwasoodpornej 316L.

• Specjalne grodzie, ograniczające przedostawanie się cukru do wysypu zanieczyszczeń.

• 3 lub 4 pokładowe sita magnetyczne dla uzyskania najwyższej skuteczności

• Pneumatyczny układ czyszczenia prętów magnetycznych, wyposażony w elektroniczny układ potwierdzenia 
pracy, który umożliwia podłączenie do systemu wizualizacji DCS, gdzie operator otrzymuje informację o 
częstotliwości czyszczenia i bezawaryjnej pracy urządzenia.

• Wykonanie do pracy w strefie zagrożenia wybuchem, włącznie ze strefą Ex20

• Sito magnetyczne wyposażone układ wibracyjny, wykonanie dla produktów mających tendencje do zalegania, np. 
cukier puder.



Przykładowe instalacje sit magnetycznych





Systemy sterownicze sit magnetycznych



Separacja metali nieżelaznych z cukru

Separacja metali nieżelaznych, które nie są wychwytywane przez sita 
magnetyczne odbywa się za pośrednictwem specjalnych separatorów 
elektronicznych, które są wyposażone w ultra szybkie detektory metali.



Separacja metali nieżelaznych z cukru

Detektory metali instalowane na zsypach cukru, są w stanie wykryć i 
odseparować zanieczyszczenia o wielkości poniżej 0.5 mm



Przykładowe instalacje separatorów metali



Przykładowe instalacje separatorów metali

Instalacja w jednej lokalizacji 

magnetycznego sita automatycznego 

oraz separatora metali nieżelaznych



Końcowa inspekcja cukru w opakowaniach

Do kontroli gotowych produktów spożywczych firma Magnetix dostarcza 
zaawansowane detektory metali, które są przeznaczone do instalacji na 
przenośnikach taśmowych, zazwyczaj na wydziałach pakowni.



Bramkowe detektory metali dobierane są indywidualnie do wielkości 
transportowanych opakowań.

worki 25 kg                                                                  opakowania 1 kg     



Firma Magnetix projektuje i wykonuje kompleksowe zabudowy detektorów 
metali wraz z różnego typu przenośnikami taśmowymi, zsuwniami oraz 
systemami odrzutu zanieczyszczonych opakowań.



Nowość w ofercie Magnetix
Detektory rentgenowskie do wykrywania 
zanieczyszczeń obcych w opakowaniach 



Zaawansowana technologia analizy widma obrazu rentgenowskiego 
umożliwia wykrycie ciał obcych w produktach spożywczych.

Z wysoką skutecznością wykrywane są takie zanieczyszczenia jak metal, szkło, 
tworzywa sztuczne, kamienie, guma, itp.



Zapraszamy do współpracy.

Magnetix Sp. z o.o.
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