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Hidrosik lon Ünites i  

Hidrosiklon Ünitesi, özellikle Maden Mühendisliği laboratu-

varlarında çözelti oluşturmayan katı-sıvı süspansiyonlarında 

fazların birbirinden ayrılması veya zenginleştirme  amacıyla 

laboratuvar ölçekli olarak tasarlanmış hidrosiklon ayırıcı ci-

hazdır. Çalışma prensibi olarak endüstriyel boyuttaki ben-

zerlerinden hiçbir farkı bulunmamaktadır.  

 Sistem herhangi bir kavitasyon oluşumuna sebebiyet ver-

meyecek şekilde tasarlanmış paslanmaz çelik sıvı hazne-

sine sahiptir.  

 İnverter kontrollü sirkülasyon pompası istenilen devirler-

de ayarlanarak deney için gerekli debi ve basınç elde edi-

lir. 

 Basma tesisatı üzerinde bulunan akış kontrol ve by-pass vanaları sayesinde hidrosiklon üzerinde oluş-

ması istenilen basınç ayarlanır. 

 Kolay sökülüp takılabilen bağlantı elemanları sayesinde farklı boyutlarda ve çaplardaki Hidrosiklon 

aparatı zahmetsizce değiştirilebilir. 

 Hidrosiklon ünitesi üzerinden yoğunlaştırılmış karışım, iletim hortumları ile sistem içine tekrar gönde-

rilerek ve deneyin sürekliliği sağlanabilir ya da sistem dışına alınarak filtrasyon işlemi tamamlanmış 

olur. 
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Deney Uygulamaları  

 Hidrosiklon zenginleştirme veya filtrasyon uygulaması  

Teknik Özellikler  

 100 litre hacminde sıvı süspansiyon haznesi 

 İnverter kontrollü 5,5 kW sirkülasyon pompası 

 Farklı çaplarda ve boyutlarda kauçuk hidrosik-

lon aparatları 

 

 Kolay sökülür takılır paslanmaz çelik tesisat 

elemanları 

 Paslanmaz çelik kontrol ve by-pass vanaları 

 Paslanmaz çelik mobil platform 

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 380 VAC (3P), 50 Hz güç kaynağı 

 Ölçüler : 1200 x 500 x 1500 mm 

 Yaklaşık Ağırlık   : 150 kg 
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