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SITA 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

1. Sito (sieve) jako przegroda z otworami 
stanowi podstawową część roboczą
przesiewacza (screener), pozwalającego na 
usunięcie zanieczyszczeń z masy proszkowej 
(check screening).

2. MoŜe takŜe wchodzić w skład zestawu 
znormalizowanych sit, słuŜących do analizy 
sitowej (grading). 



SITA 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

1. Usuwanie zanieczyszczeń (check screening)

a) śródła zanieczyszczeń:
� pakowanie i przepakowywanie surowca
� odzieŜ ochronna pracowników
� powietrze
b) Cele:
� bezpośrednie: otrzymanie oczyszczonego produktu, co 

zapewnienia jego odpowiednią jakość
� pośrednie: utrzymanie dobrej reputacji producenta 



SITA 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

2. Analiza sitowa (grading)

a) Przesiewanie odwaŜonej próbki badanego materiału 
przez komplet znormalizowanych sit o malejących 
oczkach i następnie waŜenie frakcji pozostałej na 
kaŜdym sicie

b) Cele:
� określenie rozdrobnienia materiałów sypkich
� uzyskanie frakcji proszków homogennej pod względem 

wielkości cząstek, mogącej stanowić pośredni etap 
granulowania i/lub tabletkowania 



SITA 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

WYMAGANIA PRZEMYSŁU FARMACETYCZNEGO

� Konstrukcja sit zgodna z GMP i zapewniająca:
� zadowalającą wydajność procesu,
� wysoką jakość produktu,
� ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
� ponadto: łatwą obsługę, demontaŜ, czyszczenie 
i konserwację. 



SITA 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

� BUDOWA

� siatka druciana:
� wymienialna
� o ściśle określonej wielkości 

oczek i średnicy drutu 
(analiza sitowa) 

� obudowa
� elementy łączące siatkę
z obudową

� silnik elektryczny



SITA 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA

� elementy łączące 
siatkę z obudową

� śruby; spinacze
� kleje, lepiszcze
� zaciski przegubowe
� taśmy zaciskające
� uszczelki
� pneumatyczny system 

zaciskający AIRLOCK

� nierdzewna stal
o gładkiej powierzchni

� brak szczelin, rys
� niski współczynnik 
chropowatości 
powierzchni Ra

� okrągły kształt



SITA 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA � AIRLOCK SYSTEM

� Ten pneumatyczny zacisk
zapewnia równomierną
i wysoką siłę zaciskającą
wzdłuŜ całej strefy 
uszczelniającej, dlatego chroni 
przed wydostawaniem się na 
zewnątrz proszków 
skuteczniej niŜ tradycyjne 
zaciski przegubowe lub taśmy 
uszczelniające.  



SITA
UREGULOWANIA PRAWNE

� HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 
ANALIZA ZAGROśEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI

• „System organizacji działania w firmach mających kontakt 
z Ŝywnością, słuŜący zapewnieniu bezpieczeństwa 
zdrowotnego tej Ŝywności i mający zagwarantować, Ŝe 
Ŝywność ta nie ulegnie skaŜeniu lub zanieczyszczeniu 
i będzie bezpieczna dla konsumenta.”

(Anna Hutyra, Centrum Euro Info w Gdańsku)

• System jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i 
Codex Alimentarius oraz wymagany ustawowo przez Unię Europejską.
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UREGULOWANIA PRAWNE

� HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 
ANALIZA ZAGROśEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI

Istotą systemu HACCP jest analiza, redukcja i eliminacja zagroŜeń
zdrowotnych Ŝywności (ale takŜe ogólnie produktów spoŜywczych, 
uŜywek, surowców oraz przedmiotów mających z nimi kontakt) 
związane z:

• surowcami,
• dodatkami i materiałami pomocniczymi,
• personelem,
• maszynami i urządzeniami (np. SITA)
• procesem technologicznym.
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UREGULOWANIA PRAWNE

� HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 
ANALIZA ZAGROśEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI

System ten:
� Polega na identyfikacji występujących zagroŜeń (biol., chem., fiz.) 

oraz określeniu metod ich uniknięcia.
� Ma charakter prewencyjny, przenosi cięŜar kontroli z końcowego 

produktu na końcowe fazy całego procesu produkcji i dystrybucji.
� MoŜe być stosowany na wszystkich etapach: podczas produkcji, 

magazynowania, dystrybucji, ekspedycji.
� Tworzy się indywidualnie dla kaŜdego zakładu (linii 

produkcyjnej) uwzględniając specyfikę prowadzonej tam działalności. 
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UREGULOWANIA PRAWNE

� ATEX (ATmosphere EXplosible)(94/9/EC)

• Dyrektywa Unii Europejskiej obowiązująca od 1.07.2003 
(w Polsce od 1.05.2004).

• Nakłada na pracodawców obowiązek stosowania środków 
technicznych i organizacyjnych w wyniku których będzie się:

� zapobiegać tworzeniu atmosfer wybuchowych,

� a w miejscu, w których jest to niemoŜliwe (z uwagi na rodzaj        
procesu technologicznego) unikać zapłonu istniejących atmosfer 
wybuchowych oraz minimalizować ewentualne skutki eksplozji, 
przede wszystkim w celu ochrony Ŝycia i zdrowia 
pracowników, lecz takŜe ochrony mienia.
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� ATEX (ATmosphere EXplosible)

STREFY ZAGROśENIA:

1. Strefy atmosfer wybuchowych 
powstających w wyniku mieszanin 
gazów, oparów i mgieł z powietrzem

• Strefy: O, 1, 2
2. Strefy atmosfer wybuchowych 

powstających w wyniku mieszaniny 
obłoku palnego pyłu z powietrzem

• Strefy: 20, 21, 22
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� ATEX (ATmosphere EXplosible)

� WYBUCH moŜe mieć miejsce tylko wówczas, gdy jednocześnie 
wystąpi ATMOSFERA WYBUCHOWA i wyzwolona zostanie 
odpowiednio duŜa porcja energii pochodząca z efektywnego 
ŹRÓDŁA ZAPŁONU.

� SITA mogą stanowić potencjalne ryzyko wybuchem, poniewaŜ:
� mogą generować powstanie atmosfery wybuchowej (pyły 

wydostające się podczas przesiewania do atmosfery),
� zawierają w swojej budowie źródło zapłonu (silnik elektryczny, 

ultradźwiękowy system odsklepiający).
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UREGULOWANIA PRAWNE

� ATEX (ATmosphere EXplosible)

Znak EX (Epsilon X)

• Specjalne oznaczenie dla 
wyposaŜenia zabezpieczającego 
przed wybuchem.

• Znak ten jest stosowany w celu 
pokazania, Ŝe wyposaŜenie, układy 
zabezpieczające oraz elementy 
spełniają wymagania 
dyrektywy ATEX (94/9/EC).



SITA
PROBLEMY TECHNOLOGICZNE

� Proszki o lepkiej 
konsystencji lub 
niejednorodne pod 
względem wielkości 
cząstek mogą powodować
”problem zasklepiania 
otworów siatki”



SITA
PROBLEMY TECHNOLOGICZNE
ULTRASONIC DEBLIDING SYSTEM

Ultradźwiękowy system odsklepiający

• Polega na wzbudzaniu siatki sita w drgania 
o wysokiej częstotliwości i niskiej 
amplitudzie.

• Źródłem drgań jest transduktor.
• Powoduje zmniejszenie napięcia 

powierzchniowego i eliminuje tarcie podczas 
przesiewania.

• Zalety:
� Przesiewanie bez zasklepiania otworów 

siatki
� Wzrost wydajności procesu
� PrzedłuŜenie okresu przydatności sita do 

uŜytku



SITA
RUSSELL FINEX

� VIBRASONIC SPIROSCREEN

� Sonda ultradźwiękowa 
spiralnego kształtu 
umieszczona na powierzchni 
siatki sita wprawia ją w drgania 
o częstotliwości 
i amplitudzie zaleŜnej od 
ustawień transduktora.



SITA
RUSSELL FINEX VIBRASONIC SPIROSCREEN

� Zalety:
� Eliminuje zatykanie siatki szczególnie 

przez lepkie lub lekkie proszki. 
� Zwiększa wydajność (wszystkie 

otwory sita pozostają czyste 
i cząstki proszku mogą swobodnie 
przez nie przechodzić.

� Skraca czas przesiewania (nie ma 
potrzeby zatrzymywania procesu w 
celu oczyszczenia siatki).

� Zwiększa zyski zmniejszając koszty
produkcji.



SITA
RUSSELL FINEX     COMPACT AIRLOCK SIEVE

� Zalety:

� System AIRLOCK zapewnia niezwykłą
szczelność

� Niewielkie wymiary zwiększają
funkcjonalność

� Zwiększa wydajność procesu oraz 
jakość produktu

� Skraca czas jego trwania
� Zapewnia ochronę zdrowia 

i bezpieczeństwo pracowników
� Zapewnia łatwą obsługę, montaŜ

i demontaŜ oraz czyszczenie 
i konserwację.



SITA 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

WYMAGANIA PRZEMYSŁU FARMACETYCZNEGO

� Konstrukcja sit zgodna z GMP i zapewniająca:
� zadowalającą wydajność procesu
� wysoką jakość produktu
� ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
� ponadto: łatwą obsługę, demontaŜ, czyszczenie 
i konserwację
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Materiał Źródłowy

1. „Sieve Use in the Pharmaceutical Industry” Rob
O’Connell (Pharmaceutical Technology)

2. Internet:
• www.ptemagazine.com
• www.russellfinex.com
• www.euroinfo.org.pl
• www.ul-europe.com
• www.aerotech.com.pl
• www.retsch.pl



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


