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Akışkan Kar ış t ı rma Deney Set i  

 

Akışkan Karıştırma Deney Seti, mühendislik öğrenci-

lerinin sıvıların karıştırılması, karıştırma sırasında uy-

gulamaya etki eden faktörler ve parametreler hakkında 

tecrübe edinebilecekleri görsel açıdan karıştırma olayı-

nı daha iyi algılayabilecekleri bir deney setidir.  

 

 

 Değiştirilebilir farklı karıştırma uçları sayesinde 

karıştırma uygulamalarının nasıl farklılıklar göster-

diği daha iyi kavranabilmektedir.  

 

 Set üzerinde hız ve tork ayarlı mekanik karıştırıcı 

bulunmaktadır. Bu sayede farklı karıştırma uçları 

ile sıvının karışmaya karşı gösterdiği direnç sayısal 

olarak analiz edilebilmektedir. Aynı zamanda 

RS232 bağlantısı ile hız ve tork bilgileri bilgisayar 

ile izlenip karıştırma verileri kayıt altına alınabil-

mektedir. 

 

 Karışma olayının her açıdan daha net ve anlaşılır 

olarak görülebilmesi için karıştırma haznesi şeffaf akrilik malzemeden imal edilmiştir.  

 

 Karışma haznesi içindeki renkli materyaller ile karışan sıvı tanecikleri temsil edilmiştir. Böylece karış-

manın rejimini ve belirlenen şartlarda uygun bir karıştırma yapılıp yapılamadığını görsel olarak izleme 

fırsatı sağlanmış olmaktadır.  

 

 Karıştırma haznesi içine kolayca monte edilip sökülebilen dalgakıranlar ile karışma bölgesi içinde dal-

gakıranların karışmaya etkisi de kolaylıkla görülebilmekte ve anlaşılabilmektedir. 
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Deney Uygulamaları  

 Karışma rejiminin karıştırıcı devrine göre deği-
şiminin incelenmesi 

 Karışma rejiminin karıştırıcı türüne göre değişi-
minin incelenmesi 

 Dalga kırıcıların karışma rejimine etkilerinin  
incelenmesi 

 Akışkanın karışmaya karşı gösterdiği direncin 
karıştırma hızına göre değişiminin incelenmesi 

Teknik Özellikler  

 30 litre kapasiteli şeffaf akrilik karıştırma haz-

nesi 

 50-2200rpm arasında ayarlanabilir, tork kont-

rollü mekanik karıştırma ünitesi  

 RS232 bağlantı ile ölçülen devir ve tork değer-

lerinin kayıt altına alınabilme imkanı. 

 30-45-90o derece açılarda 3 adet bıçak tip per-

vane 

 1 adet 3 kanatlı uskur (impeller) 

 80mm ve 120mm çapında 2 adet Rashton Tür-

bin tipi pervane  

 Kolay sökülüp takılabilen dalga kıran montaj 

takımı ve renkli materyaller 

 Karıştırma haznesi doldurma ve boşaltma sis-

temi 

 Aksesuarlar için dahili çekmece 

 Endüstriyel boyalı ünite standı. 

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 220-240 VAC , 50 Hz güç kaynağı 

 Ölçüler : 500 x 700 x 600 mm (W.L.H) 

 Yaklaşık Ağırlık   : 50 kg 
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