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Introducere 

 

Separatoarele centrifugale pneumatice sunt foarte răspândie în industrie, de la început ele erau 

folosite la fabricile din ramura prelcrării lemnului și pentru fabricile din ramura metalurgică. Cu 

dezvoltarea tehnico-științifică sa produs o popularizare a acestor aparate și au fost proiectate pentru 

diferite ramuri de producție. 

La fabricile din industria alimentară  sunt des înîlnite sisteme de separare centrifugală a 

sistemelor eterogene aer-solid. Aceste sisteme filtrează aerul  de la sistemele de separare a 

cerealelor de impuritățile organice pînă la  transportul pneumatic, iar în special la silozurile și 

noriile de păstrare și prelucrare a cerealelor unde aici cu ajutorul transportoarelor are loc transportul 

materiei dintr-un buncăr în altul, are loc uscarea materie pentru prevenirea procesului de alterare a 

cerealelor. întilnite Sistemele de transport sunt folosite la morile care prelucrează cerearele în scbul 

obținerii  făinii, crupelor, și a altor componente auxiliar obținute în urma morăritului. Astfel 

sistemele de transport sunt folosite la transportarea materiei pînă la moară, iar în timpul  procesului 

de mărunțire aerul este folosit pentru transprtul produselor rezultante la următoarele operații. Pentru 

filtrarea acestor amestecuri sunt folosite cicloanele.Cicloanele în industrie se deosebec  în 

dependență de modul folosit, astfel ele sunt folosite la sistemele de de filtrare și ele pot fi situate la 

etapa primară , secundară sau rare ori întîlnit ca ultima treaptă de separare.  


