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Çubuklu/Bi lye l i  Değirmen  

Çubuklu/Bilyeli Değirmen, özellikle Maden ve Malzeme 

Mühendisliği laboratuvarlarında tane boyutunun düşürülme-

si amacıyla laboratuvar ölçekli tasarlanmış bir öğütme ciha-

zıdır. Çalışma prensibi olarak endüstriyel boyuttaki benzer-

lerinden hiçbir farkı bulunmamaktadır.  

 Talep edilen L/D (yükseklik/çap) oranlarında paslanmaz 

çelikten imal edilen değirmen haznesi bulunmaktadır. 

 Hazne üzerinde bulunan sızdırmaz kapağı sayesinde kul-

lanıcılar kuru ya da sulu öğütme yapabilmektedirler. 

 Öğütücü materyal olarak istenilen çaplarda metal ya da 

seramik çubuklar veya bilyeler kullanılabilmektedir. De-

ğirmen aynı zamanda otojen öğütme için de uygundur. 

 Öğütülecek malzemenin metaller ile kirlenmemesi için kestamit iç ceket bulunmaktadır. Bu iç ceket de 

sızdırmaz özellikte ve kapalıdır. 

 Öğütme devri ve öğütme süresi kontrol cihazları ile sağlanmakta istenilen devirde ve istenilen sürede 

öğütme tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak durmakta ve kullanıcıyı sesli olarak uyarmaktadır. 

 Öğütme sırasında oluşan yüksek ve rahatsız edici seslerin engellenmesi için değirmen yukarı açılır pis-

tonlu bir kapak ile kapatılarak kabin içi ses yalıtım malzemesi ile kaplanmıştır. Böylece laboratuvar 

içinde gürültü oluşumu engellenmektedir. 

 Öğütme sonrası değirmen haznesi kilit mekanizmasından ayrılarak yukarı veya aşağı döndürülebilmek-

te ve kabin içinde bulunan alt yıkama teknesi sayesinde kolaylıkla temizlenebilmektedir. 

 Tüm aksesuarların kolaylıkla saklanabilmesi için mobil platform üzerinde malzeme dolabı vardır.  

Mühend i s l i k  Fakü l t e s i  
Ara ş t ı rma  Labora tuvar ı  C ihaz l a r ı  

Çubuklu/Bilyeli Değirmen Nedir?  

Defne Mühendislik Laboratuvar Cihazları  

Adres : OSB Mahallesi 5. Cadde SS EL-KO Sitesi No:10F/12 Afyonkarahisar 

E-posta : info@defnelab.com.tr 

www.defnelab.com.tr 

http://www.defnelab.com


Deney Uygulamaları  

 Metal (paslanmaz) çubuklu ve bilyeli öğütme 

 Seramik çubuklu ve bilyeli öğütme 

 Otojen öğütme 

 Farklı devirlerde ve sürelerde öğütme 

 

Teknik Özellikler  

 L/D oranı 1,5 olacak şekilde tasarlanmış 10 

litre hacminde paslanmaz çelik değirmen haz-

nesi ve kapak mekanizması 

 Kolay doldurma/boşaltma imkanı sağlayan ve 

sarsıntı ve balans oluşumunu engelleyecek 

şekilde tasarlanmış değirmen yataklama siste-

mi 

 1,5 kW gücünde inverter kontrollü tahrik üni-

tesi 

 1-150 rpm devirlerinde çalışma imkanı sağla-

yan zaman ayarlı proses kontrol cihazı 

 

 Metalik kirlenmelerin önüne geçmek için de-

ğirmen içi kapaklı sızdırmaz kestamit ceket 

 Sızdırmaz kapalar sayesinde ceketli ya da ce-

ketsiz olarak kuru ve sulu öğütme imkanı 

 10’ar adet 10-15-20 mm paslanmaz öğütme 

çubukları. 

 Kimyasallara ve korozyona dayanıklı endüstri-

yel epoksi boyalı ve ses yalıtımlı mobil ünite 

kabini 

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 380 VAC (3P), 50 Hz güç kaynağı 

 Ölçüler : 1200 x 500 x 1500 mm 

 Yaklaşık Ağırlık   : 200 kg 
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