
 
 

 
 

INSTALAŢIE DE MĂCINARE CU CICLON - IMC 
 

 
 

DOMENIU DE UTILIZARE 
 
Instalaţia de măcinare cu ciclon IMC poate fi utilizată în cadrul fermelor 

zootehnice mici şi mijlocii pentru măcinarea cerealelor (porumb, orz, grâu, ovăz), 
precum şi în cadrul microstaţiilor de 2 t/h pentru prepararea furajelor.  
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PREZENTARE GENERALĂ 
 
Instalaţia de măcinare cu ciclon IMC se compune din: moară cu ciocane; 

buncăr de alimentare; ciclon cu ecluză; aspiraţie ciclon; coş de evacuare; cadru; 
instalaţie electrică şi de automatizare. 

Moara cu ciocane este cu transport pneumatic înglobat, cu alimentare axială 
şi evacuare radială prin sită pe 360°. Alimentatorul morii este prevăzut cu dispozitiv 
de vibrare acţionat de un motor electric, şuber manual de reglare a debitului de 
alimentare şi cutie cu magneţi pentru extragerea din produs a impurităţilor 
feromagnetice. Rotorul morii asigură atât măcinarea produsului cât şi transportul 
pneumatic al materialului măcinat spre ciclon. 

 
 
CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCŢIONALE 

  
- Capacitate productivă (porumb, sită 3,5 mm):  3,5 t/h 
- Diametru / înălţime ciclon:                                         600 / 1460mm 
- Capacitate buncăr:  1,5 m3 
- Putere instalată: 30,74 kW 
- Dimensiuni de gabarit (L×l×h): 3,25×1,2×9,7 m 
- Masă netă (fără instalaţia electrică):  1700 kg 

 
UTILIZATORI 
Ferme zootehnice 
Producători de nutreţuri combinate 
 
EFECTE ECONOMICE 
Sociale: 
- reducerea efortului fizic al personalului de deservire 
- crearea de noi locuri de muncă la executantul instalaţiei 
economice: 
- reducerea consumului specific de energie electrică în exploatare 
- creşterea productivităţii muncii 
ecologice: 
- reducerea poluării mediului prin folosirea transportului pneumatic înglobat  
- conformitate cu prevederile Directivei 98/37/CEE (Maşini şi echipamente) 
 
 

 


