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Kesik l i  Reaktör  Deney Set i  

Kesikli Reaktör Deney Seti ile laboratuvar ölçekli üretim gerçekleştirile-

bileceği gibi gerçekleştirilen reaksiyonların mertebesinin ve reaksiyon hız 

sabitinin belirlenmesini, sıcaklık farklılıklarının reaksiyon üzerindeki etki-

lerinin incelenebilmesini sağlayan bir pilot sistemdir. 

 1 litre hacimde borosilikat cam malzemeden ya da paslanmaz çelikten 

imal edilmiş reaktör haznesine sahiptir. İstenildiğinde sistemden ayrı-

lıp kolayca temizlenebilir. 

 Ceketli ısıtıcı sayesinde yapılacak olan çalışmaların gerektirdiği sıcak-

lıklara en düşük ısı kayıpları ile etkin bir şekilde ulaşarak reaksiyon 

süresi boyunca istenilen sıcaklığı korumaktadır. 

 Sıcaklık kontrolü PID olarak ± 1 oC hassasiyet ile ayarlanabilmektedir. Opsiyonel olarak programlana-

bilme özelliğine sahip kontrolörler ile istenilen proses şartları kaydedilerek otomatik olarak çalıştırmak 

da mümkündür. 

 Reaktör üzerinde istenilen max karıştırma hızına göre seçilebilen hız ayarlı karıştırma sistemi bulun-

maktadır. Bu sayede bir yandan etkin bir homojenizasyon sağlanırken bir yandan da sıcaklığın her nok-

tada aynı olması sağlanmaktadır. Ayrıca opsiyonel olarak dozajlama üniteleri de sisteme akuple edile-

bilmektedir. 

 Cihazı istenildiğinde manuel (semi otomatik), istenildiğinde bilgisayar kontrollü olarak imal edilebil-

mektedir. Defne LABSOFT yazılımımızın kullanıcı dostu arayüzleri ile kolayca kontrol edilebilmekte 

ve proses verileri anlık olarak PC den izlenebilip kayıt altına alınabilmektedir. 

 Hazne üzerinde 2 adet dozajlama girişi, karıştırıcı motor bağ-

lantısı, soğutma tesisatı bağlantıları ve numune alma noktasını ba-

rındıran kompakt kilitli kapak sistemi mevcuttur. Ayrıca, kolay 

montaj kitleri sayesinde sistemin temizlik ve yeni şarj hazırlıkları 

için takılıp sökülmesi kurulumu oldukça kolaydır. Tüm sistem %

100 sızdırmazlığa sahiptir. 
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Deney Uygulamaları  

 Sıcaklığın reaksiyon üzerine etkilerinin incele-

nebilmesi 

 Reaksiyon mertebesinin ve hız sabitinin belir-

lenebilmesi.  

Teknik Özellikler  

 1000 mL litre*  borosilikat cam / paslanmaz 

çelik reaktör haznesi 

 Max 2000 rpm* devir hızı ayarlanabilir karıştır-

ma sistemi. 

 Max 2 adet* peristaltik dozaj pompası     

 Reaktör içi soğutma sistemi 

 Isı yalıtımlı ısıtma ceketi max 1000 W * ısıtma 

sistemi 

 Bütün bağlantı noktalarını üzerinde barındıran 

“All in One” kilitli kapak sistemi. 

 Kolay sökülüp takılabilen %100 sızdırmazlık 

garantili paslanmaz çelik tesisat malzemeleri  

 30 — 100 oC sıcaklık aralıklarında operasyon 

imkanı ve ayarlanabilir ısıtma hızı. 

 Tek kademeli ya da Rampa fonksiyonlu  10 

adet program kapasiteli kontrolör ünitesi PID 

sıcaklık kontrol ünitesi (opsiyonel) 

 Defne LABSOFT yazılımı ile PC kontrolü imkanı 

 Yüksek sıcaklıklarda dahi kusursuz ölçüm sağ-

layan J tipi thermocouple  

 Gerekli tüm güvenlik önlemleri ile beraber 

elektrik ve kontrol panosu 

 Kimyasallara ve korozyona dayanıklı endüstri-

yel epoxy boyalı ünite standı. 

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 220-240 VAC  (monofaze) , 50 Hz güç kaynağı * 

 Ölçüler : 600 x 700 x 1000 mm (W.L.H) * 

 Yaklaşık Ağırlık (max)  : 30 kg * 

 1 - 3 bar arasında soğuk su beslemesi ve geri 

dönüş su gideri. 
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* Uygulanacak prosese, reaktör hacmine ve sipariş taleplerine göre değişiklik gösterebilir.  
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