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Dik Değirmenler İçin En iyi Çözüm: 

Dik değirmen (SMD), ince ve çok ince 
materyallerin opti mum öğütme verimi ile 
öğütülmesi için dizayn edilmiş dikey tahrik 
sistemleridir. SMD, çamura pervanelerin 
yüksek enerjili dönüş hareketini iletmek 
için,parvaneler arasındaki karıştı rıcıları 
kullanır. Bu sayede pervanelerin uygula-
dığı enerjinin çamurdaki her bir parçacığa 
eşit paylaştı rılması mümkün olur.

Dikey yerleşti rilmiş mil aktarma eleman-
ları daha yalın bir çözüm oldukları gibi az 
yer kaplar. Ayrıca dikey aktarma eleman-
ları herhangi bir koruyucu kaplama ele-
manına ihtiyaç duymamaktadır.

SMD akışkan materyal değirmeni, materyal 
yoğunluğundan bağımsız olarak, güç akta-
rıcı parti külleri çamurla maksimum miktar-
da buluşturabilecek hareket hızı anlamına 
gelmektedir. SMD güç miktarı, etkili öğüt-
me elde edebilecek, yüksek enerjili öğütme 
işlemlerinde oluşabilecek ısıyı dağıtabilecek 
şekilde opti mize edilir. Güç miktarı diğer 
değirmenlere kıyasla göreceli olarak fazla-
dır. Ancak bu miktar, öğütücü parti küller ile 
çamurun en iyi temasını sağlayan girdabı 
yaratmak ve en etkin öğütmeyi sağlamak 
için gereklidir. Ne var ki güç miktarı sis-
temde birikebilecek ısıyı uzaklaştı racak bir 
soğutma sistemine ihti yaç duyulacak kadar 
fazla değildir. Ayrıca güç miktarının azaltı 
lması pervane ömrünü uzatacak, parti kül-
lerin çamurla kaplanmasını engelleyecektir.
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ZET Redüktör’ün yeni nesil HE ve KH serisi redüktörleri 
monoblok gövde yapısına ve helisel dişlilere özgü, yük-
sek sürdürülebilir performansa sahip olmaları ve tüm yü-
zeylerden sorunsuzca monte edilebilmeleri gibi bir çok 
üstün özellikleriyle, günümüz gereksinimlerini artık karşı-
lamakta zorlanmaya başlayan eski tip redüktörlerin yeri-

ni almaya hazırlanıyor. ZET Redüktör’ün yeni HE ve KH 
serisi redüktörleri paralel milli helisel dişli redüktörlerde 
63mm’den 610mm’ye kadar giriş-çıkış merkezler arası 
mesafe, i=2,5’dan i=130’a geniş tahvil oranı ve 300Nm’den 
70.000Nm’ye kadar değişik tork kapasiteli performans de-
ğerleri sunmaktadır.
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