
Metso Outotec’ten UltraFine  Serisi ™ Elekler 
 
Etkin Düşük Maliyetli Yaş Eleme 
UltraFine Serisi™ (UFS) elekler, 0,075 ile 1 mm arasında ayırma yapmak üzere tasarlanmış yüksek frekans titreşimli yaş 
eleklerdir. Daha iyi ayırma ve enerji verimliliği sağlayarak hidrosiklonlara ideal bir alternatif sunarlar. UFS elekleri, önceki ince 
yaş eleme teknolojilerinin tüm zorluklarının üzerine giderek, karlılığı artırmak için bu teknolojiyi geniş çapta uygulamanıza 
olanak tanırlar. 
 
Metso Outotec UltraFine eleme teknolojisi, kompakt ve uygun maliyetli bir ünitede en üst düzeyde performans, güvenilirlik 
ve bakım kolaylığı sağlar. 

 

Yararları  
• Kompakt bir tasarım ile yüksek performans - Diğer ince eleme teknolojilerine göre eleme alanını iki katına çıkarır. 
• Düşük toplam maliyet - Daha küçük ayak izi. 
• Daha iyi eleme performansı. 
• Hidrosiklonlara etkili bir alternatif - Daha iyi ayırma ve enerji verimliliği sağlar. 
• Uzman desteği - Her türlü ihtiyaca cevap verecek küresel uzman ağı. 
• Birim eleme alanı başına azaltılmış ayak izi.  
• Elekler, ayırma ortamları, parçalar, kurulum ve devreye alma dahil anahtar teslim paketler 

 
Düşük Maliyetli, Yüksek Performanslı Yaş Eleme Sistemleri İçin Metso Outotec UltraFine Elekler  
Ultrafine elekler, tüm madencilik ve cevher hazırlama uygulamalarında, çakıl ocaklarında ve agrega üretiminde 
kullanılabilirler. En yüksek ayırma veriminin gerekli olduğu öğütme devrelerinde ince yaş ayırma için idealdirler. 
 
Kompakt Bir Tasarım ile Yüksek Performans  
Metso Outotec UltraFine Elekler, çok daha kompakt genel bir ünite ile diğer ince eleme teknolojilerine göre iki katı daha fazla 
eleme alanı sunarlar. Tek bir titreşimli düzenekte bir araya getirilmiş 10 adete kadar ayrı elek katına sahip modüler bir tasarım 
kullanır. 
 



10 katın tamamı arasındaki doğru besleme dağılımı kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, ünite ayrıca, kompakt boyutuna rağmen 
performansı artıran, her bir elek katı genişliğinin tamamına beslemenin eşit olarak dağılmasını sağlamak için patenti 
beklenmekte olan bir besleme dağıtım kutusu da içerir.  
 
Düşük Toplam Maliyet  
Daha küçük ayak izi, bu teknolojiyi uygulamak için ilk sermaye maliyetini büyük ölçüde azaltan bina ve altyapı maliyetlerinin 
azalmasına neden olur. 
 
Ek olarak, eleme performansı, tesisin operasyonel değişkenliğinden daha az etkilenir ve benzer bir kurulumda 
hidrosiklonlardan daha küçük pompalar gerektirir. Bunlar da daha iyi enerji verimliliğine ve geri kazanıma katkıda bulunur ve 
bu da daha düşük işletme maliyeti sağlar. 
 
İnce Yaş Sınıflandırma  
İnce yaş sınıflandırma, ufalama prosesinde önemli bir rol oynar çünkü üst düzey verimlilik tüm aşağı akı proseslerini iyileştirir. 
Hidrosiklonlar en yaygın teknolojiyi temsil eder, ancak birçok şirket öğütme verimliliğini daha da artırmak için alternatif veya 
tamamlayıcı bir şeyler aramaktadırlar. Metso Outotec'in UltraFine eleme teknolojisi, geçmişte, sektördeki mevcut ince yaş 
eleklerin geniş uygulama alanlarını sınırlayan zorlukların üzerine eğilmektedir. 
 
Yüksek Boyutlandırma Verimliliği 
Metso Outotec UltraFine elek, daha uygun bir maliyet ile daha etkili bir ayırma prosesi sağlar. Partikülleri, eleme ortamı 
açıklığının fiziksel boyutları sayesinde kütleden ziyade boyuta göre doğrudan sınıflandırır. Hatta, hidrolik ayırmaya göre daha 
belirgin bir ayırma prosesi sunar. 
 
Tek bir titreşimli düzenekte bir araya getirilmiş 10 adete kadar ayrı elek katlarına sahip modüler bir tasarım kullanan UFS eleği, 
bütün olarak çok daha kompakt bir ünite ile diğer ince eleme teknolojilerine göre iki katı oranında daha fazla bir eleme alanı 
sunar. 
 
Elek katları arasında doğru besleme dağılımının sağlanması kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, kompakt boyuta sahip olan 
ünite performansı arttırmak amacı ile beslemenin her bir elek katı genişliğinin tamamına eşit olarak dağılmasını sağlamak için 
geliştirilmiş tasarıma sahip bir besleme dağıtım kutusunu da bünyesinde bulundurur. 
 
Bir birim ayak izi başına %100 daha fazla eleme kapasitesi sunan modüler tasarıma sahip kompakt ünite diğer eleme 
teknolojilerine kıyasla iki katı daha fazla eleme kapasitesi sunar. Ünite bu özellikleri ile daha küçük ayak izi, daha düşük bina 
ve altyapı maliyeti ile sağlar. 
 
Hidrosiklonlara Etkili Bir Alternatif  
Metso Outotec UltraFine Elekler, öğütme devrelerinde ince yaş ayırma için idealdirler. Hidrosiklonlardan daha iyi ayırma yapar 
ve enerji verimliliği sağlarlar. 
 
Ultrafine elekler, maliyet ve verimlilik arasında en iyi dengeyi elde etmek ve operasyonel yatırım getirisini en üst düzeye 
çıkarmak için iki aşamalı bir sınıflandırma kombinasyon devresinde hidrosiklonlarla birlikte de kullanılabilirler. 
 
Daha Düşük İşletme Maliyetleri  
Geliştirilmiş sınıflandırma verimliliği, geliştirilmiş metalurjik geri kazanım, azaltılmış ultra-fine üretimi ve öğütme 
operasyonlarında daha az sirkülasyon yükü ile sonuçlanır. Bu da sınıflandırma devresinde daha az enerji tüketimine yol açar 
ve pompalar, motorlar, boru boyutları vb. gibi daha küçük öğütme yardımcı elemanları gerektirir. Daha iyi verimlilik aynı 
zamanda tüm aşağı akış proseslerinde iyileştirmelere neden olur:  

• Flotasyon: Azaltılmış kimyasal tüketimi  
• Filtrasyon: Daha basit proses çok ince susuzlaştırma) 
• Atıklar: Daha az su tüketimi  
• Öğütme: Enerji, astar ve öğütme ortamında tasarruf 

 
 
 
 
 
 



Metso Outotec UltraFine Serisi™ eleklerin teknik özellikleri 

MODEL KAT 
SAYISI 

ELEME 
ALANI 
(M2) 

MOTOR 
GÜCÜ HIZ VURUŞ 

(MM) 
GENİŞLİK 

(M) 
UZUNLUK 

(M) 
YÜKSEKLİK 

(M) 

UFS 2 2 3 2 x 2,8 
hp 

1800 
– 3600 
arası 

0.5 - 
3.5 arası 1,8 4,1 1,9 

UFS 4 4 6 2 x 2,8 
hp 

1800 
– 3600 
arası 

0.5 - 
3.5 arası 1,8 4,3 2,4 

UFS 6 6 9 2 x 2,8 
hp 

1800 
– 3600 
arası 

0.5 -3.5 
arası 1,8 5 2,9 

UFS 8 8 12 2 x 2,8 
hp 

1800 
– 3600 
arası 

0.5 - 
3.5 arası 1,8 5,1 3,3 

UFS 10 10 15 2 x 2,8 
hp 

1800 
-  3600 
arası 

0.5 -  
3.5 arası 1,8 5,3 3,8 

 
Uzman Desteği  
Metso Outotec eleme ve ayırma uzmanları, Metso Outotec UltraFine Eleklerin ihtiyaçlarınıza uygun şekilde kurulumunda ve 
ayarlanmasında destek sağlarlar. Yedek ve aşınma parçalarının yanı sıra bakım hizmeti de küresel ağımız üzerinden 
sağlanmaktadır. 
 
Uzmanlarımız her zaman sizi desteklemeye hazırdır. Zorluklarınıza ve hedeflerinize göre en iyi çözümü belirlemenize yardımcı 
oluyoruz ve elek ömrü boyunca destek ve hizmetler sunuyoruz. 
 
Daha fazla bilgi için www.mogroup.com/portfolio/ufs-series/ internet sitesine bakabilirsiniz ve yüksek boyutlandırma 
verimliliği, düşük maliyet ve ince yaş sınıflandırma için UltraFine eleme çözümleri hakkında daha fazlasını keşfetmek için 
Metso Outotec uzmanları ile bağlantı kurabilirsiniz. 
 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


