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Gaz Absorpsiyonu Deney Set i  

Gaz Absorpsiyon Kolonu Deney Seti, mühendislik öğ-

rencilerinin gaz-sıvı sistemlerde gaz fazın sıvı faz tara-

fından absorbe edilmesini değişik işlem şartlarında in-

celeyebilmeleri ve teorik ve pratik deneyimler kazana-

bilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanan bir pilot sis-

temdir. 

 Absorpsiyon sürecinin daha kolay incelenebilmesi 

için Akrilik şeffaf malzemeden imal edilmiş ve içi 

gerekli dolgu malzemesi ile doldurulmuş kolona 

sahiptir.   

 Sistemde kullanılan sıvı çözeltisi paslanmaz çelik-

ten imal edilmiş bir depoda tutulmaktadır. Pompa 

yardımı ile çözelti kolonun üstünden beslenir. Çö-

zelti dolgu malzemesi boyunca aşağı akarak kolonu 

terk eder ve tekrar depoya geri döner.  

 Aynı anda dahili hava kompresöründen gelen hava 

ile CO2 gazı karışımı kolonun altından beslenir. 

Kolon içinde karşılaşan çözelti ve gaz karışımı ko-

lon içinde CO2 transferini gerçekleştir.  

 Çözelti ve Gaz Karışımı debileri mevcut debimetreler ile ölçülebilir ve  değiştirilerek farklı şartlar ince-

lenebilir.  

 Kolonun üst, orta ve alt kısmında bulunan fark basınç ölçerler sayesinde kolon içindeki gaz basınç dü-

şüşü gözlenebilir ve aynı noktalardan alınan örnekler ile absorbe edilen CO2 miktarı hesaplanabilir. 

 Tüm bu sistem uygun yükseklikte tasarlanmış ve hareketli platform üzerine kullanımı kolaylaştıracak 

şekilde yerleştirilmiştir. Deney seti herhangi bir tehlikeye maruz kalınmaması için gerekli tüm güvenlik 

önlemlerine sahiptir.  
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Deney Uygulamaları  

 Bir dolgulu kolon içinde gazların sıvılar tarafın-

dan absorbe edilmesinin temel ilkelerinin kav-

ranması. 

 Gaz sıvı fazının nicel analiz yönteminin göste-

rilmesi. 

 Kütle transfer katsayısının hesaplanması. 

 Absorpsiyon kolonunda kütle balansının ince-

lenmesi 

 Dolgulu bir kolonun hidrodinamik özelliklerinin 

çalışması. 

Teknik Özellikler  

 50 litre kapasiteli paslanmaz çelik besleme 

tankı 

 1500mm uzunluğunda 2 parça 80mm çapında 

akrilik absorpsiyon kolonu 

 10mm rasching dolgu malzemesi 

 60-600 l/h, 20-200 l/h ve CO2 için 2-22 l/h öl-

çüm aralıklı 3 adet flowmetre  

 Cam gaz safiyet analiz ünitesi 

 Oksijen ve çözülmüş oksijen ölçüm cihazı ve 

sensörleri (opsiyonel) 

 0-500 mmH2O ölçüm aralıklı 2 adet U fark ba-

sınç manometre 

 1 bar basınçta 28 l/dk debili paslanmaz çelik 

gövdeli santrifüj pompa 

 1 bar basınçta max 160 l/dk debili rotary 

kompresör 

 Kimyasallara ve korozyona dayanıklı endüstri-

yel epoxy boyalı mobil ünite standı 

 CO2 tüpü ve gaz regülatörü (opsiyonel) 

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 220-240 VAC , 50 Hz güç kaynağı 

 Ölçüler : 65 x 100 x 320 cm 

 Yaklaşık Ağırlık   : 100 kg 
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