
   
 

 

 Rozdzielacz prób PT 100 
 

 

 

 

 
Zasada działania 

 

  
W dzielniku PT 100 proces podziału 
zachodzi całkowicie automatycznie. 
Materiał podawany jest przy 
pomocy podajnika DR 100, 
zsynchronizowanego z dzielnikiem 
prób. Wbudowany zegar wyłącza 
automatycznie podajnik i dzielnik po 
upływie zadanego czasu (od 1 do 
99 minut). Podlegający rozdzieleniu 
materiał wpada najpierw przez 
niecentralnie umieszczony 
wlot/zasyp prosto do otworów 
w głowicy dzielącej. Dzięki temu 
nawet przy materiale 
gruboziarnistym poziom odchylenia 
pomiędzy materiałem w różnych 
butelkach jest bardzo niski 
(standardowe odchylenie podziału 
próbek wynosi 0,2%). 

 
Głowica dzieląca wykonuje zawsze 
110 obrotów na minutę, niezależnie 
od obciążenia i częstotliwości sieci 
zasilającej. W określonych 
warunkach oznacza to, że przy 
użyciu głowicy z 10 wylotami 
przepływający materiał jest dzielony 
na 1100 indywidualnych próbek 
w każdej minucie. W ten sposób 
gwarantowana jest na całym świecie 
taka sama, optymalna dokładność 
podziału. Równomiernie podzielony 
materiał zbierany jest w butelkach 
zamocowanych na wylotach głowicy 
dzielącej  
 

 

 Aplikacja  
  

Laboratoryjny dzielnik PT 100 służy do 
podziału niejednorodnych 
materiałów/substancji na 
reprezentatywne próby równorzędne 
pod względem ilości i jakości.  
 

 
Dokładny podział materiałów 
gruboziarnistych, proszków 
i materiałów sypkich, uzyskiwany przy 
użyciu PT 100, gwarantuje dokładność 
dalszych analiz. 

  

 

 

 

 

 

 Dane techniczne 

 

 

 
 PT 100 

Aplikacje: dzielenie próbki 
Materiał wejściowy: materiały sypkie, granulaty * 
Głowice dzielące: 6, 8 lub 10 próbek 
Czas pracy: 1-60 min lub praca ciągła 
Uziarnienie wejściowe próby: ≤ 10 mm 
Ilość materiału wejściowego: max 500 ml 
Pojemność butelek: 30, 100, 250 lub 500 ml 
Wymiary: 580 x 910 x 420 mm (z DR 100) 
Waga netto: ok. 33,5 kg (z DR 100) 

 
 

 

 

 

 



   
 

 

  Materiały eksploatacyjne i akcesoria  

  
PT 100 może być łączony z różnych 
modułów w zależności od potrzeb. Wraz 
z podstawową jednostką napędzającą 
dostępne są różne głowice dzielące 
i naczynia zbiorcze. W zależności od 
wielkości próby, wielkości zadawanych 
ziaren i dalszych aplikacji dostępne są 
butelki zbiorcze o szerokim wlocie 
o pojemności 250 lub 500ml bądź butelki 
Duran z wąskim otworem , 100, 250 lub 
500 ml.  
 
Celem ułatwienia wyboru właściwej 
kombinacji modułów Retsch oferuje 
również dwa pełne zestawy: „ Standard” – 
składający się z jednostki napędzającej, 
podajnika i głowicy dzielącej 
z gwintowanym mocowaniem butelek. 

 
W zestawie „Komfort” głowica 
dzieląca posiada opatentowane, 
przyjazne dla użytkownika tzw. 
„szybkozłącze”, ułatwiające szybkie 
i bezpieczne mocowanie 
pojemników na próbki. Oba zestawy 
wyposażone są w butelki z szerokim 
wlotem. 
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 Obrotowy rozdzielacz PK 1000 
 

 

 

 

 
Łatwe rozdzielanie dużych ilości 

 

  
Obrotowy rozdzielacz prób 
produkowany przez RETSCH 
umożliwia uzyskanie 
reprezentatywnej próbki z próby 
o dużej objętości i masie. Dzielenie 
odbywa się bez zanieczyszczania 
czy zapylania pomieszczenia. 
PK 1000 jest odpowiedni materiałów 
sypkich oraz granulatów o wielkości 
cząstki do 10 mm. Obrotowa tuba 
rozdzielacza może być dostarczona 
z dolnymi wylotami na 1, 2 lub 3 
próbki. Szerokość szczeliny reguluje 
stosunek podziału frakcji a zatem 
także wielkość próbki po podziale. 
Aby zapewnić maksymalną 
dokładność, wielkość materiału 
poddawanego dzieleniu nie powinna 
być mniejsza niż 100 ml. 
 
Dzielony materiał może być 
zbierany do butelek laboratoryjnych 
o pojemności nawet 0,5 l. Kolektor, 
do którego zrzucana jest większość 
materiału może mieć pojemność 
30 litrów. 
 

 
Wszystkie części urządzenia mające 
kontakt z materiałem próbki są 
wykonane ze stali nierdzewnej lub 
szkła. Aby zapewnić równomierne 
podawanie materiału próbki i aby 
zwiększyć dokładność rozdzielania 
zaleca się stosowanie rozdzielacza 
PK 1000 w połączeniu z podajnikiem 
materiału DR 100. Rozdzielacze są 
odpowiednie zarówno do 
zastosowania w laboratoriach 
o pracy ciągłej jak i do zadań 
pilotażowych. 
 
Rozdzielacz PK 1000 jest dostępny 
jako kompletna jednostka 
zawierająca 10 pojemników 
(butelek) o pojemności 500 ml 
każdy, kolektor o pojemności 
30 litrów, dolny stożek oraz 
wibracyjny podajnik materiału. 
Istnieje także możliwość 
indywidualnego wyboru 
komponentów pasujących do 
szczególnych wymagań każdego 
użytkownika. 
 

 

 Zasada działania  
  

Materiał, który będzie dzielony trafia 
przez wlot na rozdzielacz obrotowy. 
Cały strumień materiału jest 
dystrybuowany równomiernie ze stałą 
prędkością (50 min-1) nad obwodem 
niższego stożka przez obracającą się 
tubę. Wymienne dolne stożki posiadają 
jeden, dwa lub trzy na stałe ustawione 
otwory na próbkę.  
 

 
Przy każdym obrocie rozdzielona 
próbka trafia do pojemników (butelek) 
w ilości zależnej od szerokości 
ustawionej szczeliny. Reszta trafia do 
dolnego kolektora. 

 

 

 

 Korzyści  

  
 Dokładne dzielenie także większych ilości 
 Reprezentatywny i powtarzalny podział dla precyzyjnych rezultatów późniejszej analizy 
 Ustawialny stosunek podziału 
 Możliwość uzyskanie 1-3 próbek 
 Proces dzielenia zgodny z normą DIN 51 701/Pt 4 
 Możliwość pracy ciągłej 
 Łatwe czyszczenie 
 Dwa lata gwarancji 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
Dane techniczne 

 

 

 PK 1000 

Aplikacje: Dzielenie próbki 

Materiał wejściowy: Materiały sypkie, granulaty * 

Liczba próbek wyjściowych: 1-3 

Czas pracy: Ustawiany cyfrowo, 1-99 min lub 
praca ciągła 

 
* np. cement, klinkier, chemikalia, kawa, materiały budowlane, nawozy, mąka 
 ziarno, sproszkowany metal, minerały, orzechy, piasek, nasiona, gleba 
 i inne. 

 

 Dane techniczne     

 Dostępne stożki dolne  
(wylot materiału wyjściowego) 1 wylot 2 wyloty 3 wyloty  

 Szerokość szczeliny (ustawiana) 0 – 159 mm 0 – 110 mm 0 - 53 mm  

 Maksymalny stopień podziału 1 x 1:5 2 x 1:7,2 3 x 1:15  

 Minimalny stopień podziału 1 x 1:26 2 x 1:26 3 x 1:26  

 Wielkość nadawy ≤ 10 mm ≤ 10 mm ≤ 10 mm  

 Pojemność kolektora zrzutowego 30 litrów  

 Wymiary 560 x 1150 x 700 mm  

 Waga netto około 37 kg (bez podajnika DR 100)  
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 Suszarka TG 200 
 

 

 

 

 
Zasada działania suszarki TG 200 

 

  
Urządzenie wykorzystuje metodę zastosowaną w suszarkach 
przemysłowych, w których zastosowana jest fluidyzacyjna metoda suszenia.  

Powietrze z otoczenia jest wprowadzane do komory suszenia poprzez filtr, 
następnie przez elementy grzejne z dużą siłą podmuchu dociera do 
wymiennych pojemników w których jest umieszczona próbka.  

Poszczególne ziarna próbki są dyspergowane dużą siłą podmuchu i w ten 
sposób są odseparowane od siebie zapewniając tym samym bardzo szybki 
proces suszenia poprzez ekstrakcję wilgoci .  

System nadmuchu o mocy 1000 W dostarcza powietrza o wydajności 
185 m3/h. Nadmuch powietrza, stopień grzania (grzałka o mocy 2000 W) 
oraz temperatura jest nastawiana w sposób cyfrowy. 

 

Suszarka TG 200 jest pracuje 
w następujących aplikacjach: 
 

 Suszenie próbki materiałów 
takich jak: węgiel, koks, ziarna, 
kompost, plastik, drewno, 
trociny, paliwa alternatywne, 
gleba, liście, kawałki skóry, 
granulaty, celulozę, nawozy 
sztuczne, granulaty i inne. 
Ponieważ silnik znajduje się na 
zewnątrz komory obiegu 
ciepłego powietrza, urządzenie 
nadaje się do suszenia 
materiałów takich jak produkty 
farmaceutyczne bez ryzyka 
zanieczyszczenia próbki 

 Suszenie sit testowych. 
Urządzenie wyposażone jest 
wtedy w specjalny układ 
mocowania „comfort" wraz 
z torebką filtrującą. 

Normalnie wraz z urządzeniem 
dostarczany jest 6 litrowy pojemnik 
szklany lub metalowy. W przypadku 
suszenia sit, sita testowe o średnicy 
200 mm montuje się bezpośrednio 
na podstawie urządzenia  
TG 200 bez użycia 
pojemnika. 
 
Dostępny jest rów- 
nież adapter umoż- 
liwiający suszenie 
sit o średnicy 
203 mm – na 
specjalne 
zamówienie. 
 
 
 
 
 
Suszenie sit 
testowych na 
suszarce TG 200. 

  

 

 

 

 

 

  

  Dane techniczne TG 200  

Aplikacja: suszenie 
Materiał wejściowy: sypkie, stałe 
Temperatura: ustawiana w zakresie 40 – 150 °C 

Czas: ustawiany w zakresie 0 – 99 min 

Czas suszenia: 5 – 20 min, zależnie od produktu, ilości oraz 
wilgotności 

Wielkość zbiornika: 1 x 6 l lub 3 x 0,3 l 
Wymiary: 400 x max 1000 x 400 mm 
Waga netto: ok. 21 kg 

  

 

 

 

 



   
 

 

 Akcesoria do TG 200 
 
6 litrowy pojemnik ze szła lub stali 
nierdzewnej z otworami 63 µm 
w podstawie. Pojemnik szklany 
umożliwia obserwowanie stopnia 
rozproszenia materiału w trakcie 
procesu suszenia. 
 
 
Urządzenie zamykające „comfort" 
wraz z wymiennym filtrem. Filtr 
używany jest głównie dla próbek o 
wielkości ziarna poniżej 100 µm. 
Pozwala to na suszenie z minimalnymi 
stratami. Filtr może być łatwo i szybko 
wymieniony dla każdej aplikacji. 
 

 
 
Adapter wraz z 3 wymiennymi 
pojemnikami szklanymi (3x 0,3 l). 
Używany w specyficznych sytuacjach 
np. gdy ilość próbki jest niewielka lub 
gdy użytkownik chce suszyć różne 
próbki (różny materiał) w tych samych 
warunkach. 
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 Myjki ultradźwiękowe 
UR 1 / UR 2 / UR 3 

 

 

 

 

Zastosowanie  

  
Firma RETSCH produkuje myjki 
ultradźwiękowe do szybkiego i łatwego 
czyszczenia sit testowych oraz narzędzi 
mielących. Nasze myjki dostępne są 
w trzech rozmiarach. Myjka UR 1 służy 
do czyszczenia sit testowych o średnicy 
do 203 mm. Myjka UR 2 przeznaczona 
jest do sit testowych o średnicy do 
400 mm, natomiast myjka UR 3 może 
czyścić jednocześni 5 sit o średnicy 
200/203 mm.  
 

 
Delikatne czyszczenie sit poprzez 
kąpiel ultradźwiękową zwiększa ich 
żywotność, ponieważ nie powoduje 
powstawania uszkodzeń jak podczas 
czyszczenia ręcznego. 
W myjkach ultradźwiękowych 
produkowanych przez naszą firmę 
można także czyścić szkło 
laboratoryjne oraz inne przyrządy 
używane w laboratoriach kontroli 
jakości. 

 

 

     
 Zasada działania UR 1/2/3 

 
Generator wysokiej częstotliwości 
wytwarza oscylacje o częstotliwości 
około 35 000 Hz (drań na sekundę), 
które są przekazywane do komory 
z wodą (rozpuszczalnikiem) i powodują 
powstanie rezonansu. Energia pola 
dźwiękowego jest tak wysoka, że 
występuje zjawisko kawitacji. Powstają 
niezliczone, niezwykłe małe bańki 
z próżnią, które z powodu ciśnienia 
implodują w ciągu zaledwie 
mikrosekund.  
 
Powstająca w ten sposób pulsacja 
usuwa nawet najgłębiej osadzone 
cząsteczki materiału także z tych 
najmniej dostępnych miejsc sita lub 

 
 
powoduje ujednorodnienie, 
rozproszenie i odklejenie się cząstek 
materiału od czyszczonych sit. 
 
Kompaktowa obudowa oraz komora 
oscylacyjna są wykonane ze stali 
nierdzewnej. Na obudowie 
umieszczony jest zawór kulowy, przez 
co opróżnienie i wyczyszczenie 
urządzenia jest łatwe i bezpieczne.  
 
W połączeniu z obudową chroniąca 
przed chlapaniem urządzenie zapewnia 
wysoką sprawność i bezpieczeństwo. 
Pod komorą oscylacyjną umieszczony 
jest wydajny generator wysokiej 
częstotliwości. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
System transmisji ultradźwięków 
z oscylatorami PZT, optymalnie 
dobrana częstotliwość dają 
zadowalający efekt czyszczenia. 
 

 

 

  UR 1 UR 2 UR 3 

 

 
Aplikacje: czyszczenie sit 

Komora oscylacyjna: 245 x 130 mm 
5,7 litrów 

520 x 200 mm 
42,0 litry 

500 x 300 x 300 mm 
45,0 litrów 

Możliwość 
czyszczenia: 

1 sito 
200 x 50 mm 

1 sito 
400 x 65 mm 

max 5 sit 
200 x 50 mm 

Ustawienie czasu: 1 - 15 min, lub praca ciągła 

Dane techniczne: UR 1 UR 2 UR 3 

Wymiary: 260 x 260 mm 570 x 460 mm 540 x 500 x 340 mm 

Waga netto: około 5 kg około 21 kg około 27,5 kg 

Poziom hałasu (DIN EN 61012)   

 61,5 dB (AU) 76,5 dB (AU) 70 dB (AU) 
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 Prasa hydrauliczna PP 25 
 

 

 

 

PP 25 – „małe” rozwiązanie dla analizy XRF  
  

Ręczna prasa hydrauliczna PP 25 jest 
jednostką o niewielkich gabarytach do 
pracy na stole laboratoryjnym. 
Jednocześnie jest prosta w obsłudze i 
bezpieczna. Nacisk 25 ton sprawia, że 
urządzenie idealnie nadaje się do 
przygotowania litej próbki do analizy 
XRF. Wytworzone w urządzeniu 
„tabletki” są bardzo wysokiej jakości i 
charakteryzują się wysokim stopniem 
stabilności. Wartość nacisku może być 
odczytywana na bieżąco podczas 
procesu „tabletkowania” dzięki 
umieszczonemu w obudowie 
miernikowi ciśnienia. 

 
Dla jednostki PP 25 dostępne są 
matryce o średnicach 32 mm i 40 mm. 
Zastosowanie ich jest szczególnie 
korzystne , gdy „tabletkujemy” 
materiał porowaty (np. paliwa 
alternatywne) 

 

 

 

 
 PP 25 

 

 

Aplikacje: produkcja „tabletek” do analizy 
XRF 

Materiał wejściowy: minerały, rudy, cement i inne 

Matryce: 32 mm; 40 mm 

Maksymalne nacisk: 25 t (250 kN) 

Dane techniczne  

Wymiary: 290 x 560 x 310 mm 

Waga netto: 50,5 kg 

  

 

 Prasa hydrauliczna PP 40 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Automatyczne przygotowanie „tabletki” – wysoka 
wydajność w preparatyce próbki 
 
Wysokiej jakości, lite „tabletki” stanowią ważny warunek wstępny dla 
niezawodnej i jednoznacznej analizy XRF. Urządzenie PP 40 produkowane  
przez firmę RETSCH umożliwia przygotowanie „tabletki” o bardzo gładkiej 
powierzchni z szerokiego zakresu różnych materiałów takich jak rudy,  
minerały czy cementy. Cechą prasy hydraulicznej PP 40 jest możliwość  
płynnej regulacji nacisku w zakresie od 1 do 40 ton. Oprócz zwykłej 
kontroli nacisku możemy także ustalić czas zwiększania nacisku, czas gdy  
nacisk ma stałą wartość oraz czas zmniejszania wartości nacisku na 
„tabletkowany” materiał. Pozwala to na zredukowanie wewnętrznych 
napięć w próbce. Dzięki temu nawet z materiałów trudnych  
powstaje doskonała „tabletka”. 

 

 

 



   
 

 

     
 Zasada działania PP 40 

 
 
Stalowy pierścień lub aluminiowy 
pojemnik jest wkładany w urządzenie 
i napełniany materiałem. Stalowy 
pierścień jest następnie wsuwany pod 
płytę dociskową. Po zamknięciu 
pokrywy można uruchomić urządzenie. 
W trakcie dociskania wsypany materiał 
zwiększa swoją gęstość. Dociskanie 
w urządzeniu PP 40 może być 
ustawiane w taki sposób, że powietrze 
wewnątrz sypkiego materiału jest 
stopniowo wyciskane na zewnątrz, co 
zwiększa stabilność gotowej „tabletki”. 
Maksymalny docisk musi być 
utrzymany przez pewien okres czasu, 

 
 
 
co pozwala na całkowite zwarcie się 
cząsteczek materiału. Gwarantuje to 
maksymalna stabilność.  
PP 40 umożliwia ustawienie czasu 
docisku ze stałą siłą na maksymalnie 
600 sekund. W czasie procesu 
ściskania siły osiowe powodują 
powstawanie tarcia przy stalowym 
pierścieniu, co prowadzi do powstania 
sił wieloosiowych.  
Dlatego istotne jest stopniowe 
i równomierne zmniejszanie nacisku 
ponieważ gwałtowne zmniejszenie 
ciśnienia mogło by doprowadzić do 
zniszczenia „tabletki” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W PP 40 czas, podczas którego 
ciśnienie jest zmniejszane można 
ustawić w taki sposób, aby zapewnić 
jednolite zmniejszanie się 
wewnętrznych naprężeń. 
 

 

 

 

 

 
 PP 40 

 

 

Aplikacje: produkcja „tabletek” do analizy 
XRF 

Materiał wejściowy: minerały, rudy, cement i inne 

Pierścienie stalowe: 
(zewn. Ø/ wewn. Ø) 

51,5 mm / 35 mm 
40 mm / 35 mm (max nacisk 25t) 
40 mm / 32 mm 

Aluminiowe naczynie (zewn. Ø): 40 mm 
Ilość możliwych do zapamiętania 
różnych kombinacji parametrów: 32 

Siła nacisku: 1 – 40 ton (10 – 400 kN) 
Dociskanie (wzrost siły docisku), 
Przytrzymanie (stała siła) 
Zwalnianie (spadek siły docisku): 

Odpowiednio 5 – 600 sekund 

Dane techniczne  

Wymiary: 836 x 1120 x 780 mm 

Waga netto: Około 345 kg 

Emisja hałasu  
(sposób pomiaru zgodnie z normą DIN 45635-31-01-KL3) 

 50 dB (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

   

 

 Prasa hydrauliczna PP 40 i młyn dyskowy RS 200 Prasa hydrauliczna PP 25  
 

  
 
 
 
 
Łatwa i bezpieczna obsługa 
 
Obsługa PP 40 jest bardzo wygodna. 
Elementy ściskające montuje się na 
wysuwanej półce która jest wysuwana 
także do napełnienia materiałem. 
Stalowy pierścień lub aluminiowy 
pojemnik kładzie się na elemencie 
dociskającym a następnie zasypuje 
materiałem przez specjalny zsyp. 
Zaletą pierścienia stalowego jest 
zapewnienie próbce dodatkowej 
stabilności, zwłaszcza gdy „tabletki” są 
transportowane w automatycznych 
systemach analizy XRF. Następnie 
próbka dociskana jest przez element 
dociskający do spodu płyty dociskowej, 
która wykonana jest z węglika 
wolframu. Po zamknięciu pokrywy 
i ustawieniu parametrów procesu 
(wybranie programu) urządzenie 
rozpoczyna pracę. Wszystkie 
parametry można łatwo ustawić 
posługując się jednym przyciskiem. 
Parametry są wyświetlane na 
wyświetlaczu LCD. 

 

 

  
PP 40 może zapamiętać do 
32 różnych kombinacji 
parametrów, co stanowi gwarancję 
powtarzalności dla kolejnych 
próbek. Gdy proces „tabletkowania” 
się zakończy, pokrywa urządzenia 
zostanie automatycznie otwarta. 
Operator może teraz wysunąć 
elementy dociskowe i wyciągnąć 
gotową „tabletkę”. 
 
Dźwiękoszczelna, pełna obudowa 
spełnia najwyższe standardy 
bezpieczeństwa. 

 
Prasa hydrauliczna PP 40 jest 
dostarczana z zamontowanymi 
elementami dociskającymi. Możliwy 
jest wybór jednej z czterech wersji: 
 
 stalowy pierścień 51,5 x 8,8 mm 

o średnicy wewnętrznej 35 mm 
 stalowy pierścień 40 x 14 mm 

o średnicy wewnętrznej 32 mm 
 stalowy pierścień 40 x 14 mm 

o średnicy wewnętrznej 35 mm 
(maksymalny nacisk 20 ton) 

 aluminiowe naczynie 40 mm 
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