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Хидроциклон за пясък ICS

Хидроциклонът за пясък ICS се инсталира преди пясъкозадържателите, за да се постигне 
по-голямо ниво на отделяне на водата от изходящия пясък. Той се използва в няколко 
сектора на промишлеността, от задържането на пясък до филтрирането и раздробяването. 
Хидроциклонът се състои от спираловидна тръба за тангенциално подаване на суспен-
зията вода — пясък, корпус с формата на издължен конус и ръчен клапан, разположен в 
зависимост от извода за пясъка. 
Водата постъпва от спираловидната тръба по стените на хидроциклона и, след като се 
завихри, излиза в аксиално направление. Кръгообразната траектория, по която се движи 
суспензията, създава центробежна сила пропорционална на плътността на материала, ко-
ято силно притиска пясъка към страничните стени на конусовидния корпус на хидроцик-
лона, докато водата се придвижва нагоре към средата на извода, динамично избутвана от 
постъпващата вода. Едно примерно приложение за хидроциклона би било да се инсталира 
на входа на класификатор на пясък; в този случай, хидроциклонът изпълнява първичното 
сепариране на водата от пясъка, а последващото класифициране на пясъка ще има по-ма-
лък потенциал. Особено внимание е посветено на механичната обработка на вътрешните 
повърхности на оборудването, а също и на избора на съотношение между входната секция, 
диаметъра на циклона и диаметъра на спираловидната тръба. По-специално, тези геомет-
рични размери се определят понякога в зависимост от скоростта на потока, за да може 
да се увеличи максимално ефективността на съоръжението. Опростената конструкция на 
оборудването, липсата на движещи се механични части, както и липсата на двигател гаран-
тират ниски разходи за инсталиране и поддръжка, както и дълъг работен живот.
Компонентите на хидроциклона са произведени от специална абразоустойчива стомана 
или са облицовани отвътре с абразоустойчиви материали.

Предимства
—  Липса на двигатели и на движещи се ме-

ханични части

—  Работи без да консумира енергия

—  Вътрешна облицовка с абразоустойчиви 
материали, с висока повърхностна твър-
дост

—  Максимална ефективност при отделяне-
то на пясъка от водата

—  Простота на управлението
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Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

ICS

Номинален диаметър (d) mm 75 100 150 250 350 500 700 1000
Височина на циклона (h) mm 800 1000 1200 1400 2200 2700 3300 4000
Размер на пясъка (мин-макс) mm 10–3 15 ÷ 30 25 ÷ 40 35 ÷ 45 40 ÷ 60 50 ÷ 70 60 ÷ 80 65 ÷ 90 90 ÷ 125
Дебит на потока (мин-макс) m3/h 1—7 7—14 14—51 51—110 110—205 205—480 480—560 560—2400
Маса празен daN 39 48 67 98 135 204 264 430

Хидроциклон за пясък ICS

Легенда

1 — Кожух на главата
2 — Кожух на конуса
3 — Клапан
4 — Вход за пясък и вода
5 — Извод за вода
6 — Извод за пясък


