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Pirol iz  Rektörü Deney Set i  

Piroliz Reaktörü Deney Seti, organik malzemelerin yüksek 

sıcaklıklarda parçalanmalarını ve parçalanma sonucu oluşan 

katı ve sıvı ürünlerin analiz edilmek üzere ayrılarak depolan-

masını sağlayan bir sistemdir. 

 İstenilen hacimde paslanmaz çelikten imal edilmiş reak-

tör haznesine sahiptir. İstenildiğinde sistemden ayrılıp 

temizlenebilir hareketli hazne debisi ve basıncı ayarlana-

bilir itici gaz (Azot) girişi bulunmaktadır. 

 Yapılacak olan çalışmaların gerektirdiği ısıtma hızlarına 

göre  1-10 oC/dk ısıtma hızı aralığına sahiptir.  

 Programlanabilme özelliği ile istenilen proses şartları 

kaydedilerek otomatik olarak çalıştırmak mümkündür. 

 Kolay montaj kitleri sayesinde sistemin temizlik ve yeni şarj hazırlıkları için takılıp sökülmesi kurulu-

mu oldukça kolaydır. Tüm sistem %100 sızdırmazlığa sahiptir 

 Reaksiyon sonucu oluşan sıvı ürün Paslanmaz çelikten imal edilmiş yoğuşturma ünitesi sayesinde sıvı 

toplama haznesinde ve trap haznelerinde toplanır. Sıvılaştırılamayan gaz ürün sistem sonuna opsiyonel 

olarak ilave edilecek bir gaz analiz cihazı ile kontrol edilebilir ya da  yakma ucu kullanılarak yakılır 

veya havalandırma sistemine bağlanarak laboratuvar ortamından dışına atılır. Katı ürün ise sistem soğu-

duktan sonra piroliz haznesinden alınır. 

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

şekilde yerleştirilmiştir ve herhangi bir tehlikeye maruz kalınmaması için gerekli tüm güvenlik önlem-

lerine sahiptir. 
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Deney Uygulamaları  

 Doğal organik malzemelerin yavaş pirolizi so-

nucu ürün elde edilmesi ve ürünlerin karakte-

rizasyonu. 

 

 Sentetik organik malzemelerin yavaş pirolizi 

sonucu ürün elde edilmesi ve ürünlerin karak-

terizasyonu. 

Teknik Özellikler  

 1000 mL litre kapasiteli paslanmaz çelik reak-

tör haznesi 

 1 adet paslanmaz çelik malzemeden imal edil-

miş buhar faz yoğuşturma ünitesi  

 1 adet paslanmaz çelik malzemeden imal edil-

miş sıvı faz biriktirme haznesi     

 2 adet paslanmaz çelik malzemeden imal edil-

miş gaz trap haznesi 

 Sıvı biriktirme haznesi ve gaz trap hazneleri 

için su ve buz banyosu 

 Kolay sökülüp takılabilen %100 sızdırmazlık 

garantili paslanmaz tesisat malzemeleri  

 100-550 oC sıcaklık aralıklarında operasyon 

imkanı ve 1-10 oC /dk ısıtma hızı aralığı 

 10 adet program kapasiteli, rampa fonksiyonlu  

PID sıcaklık kontrol ünitesi 

 Yüksek sıcaklıklarda dahi kusursuz ölçüm sağ-

layan K tipi thermocouple  

 Gerekli tüm güvenlik önlemleri ile beraber 

elektrik ve kontrol panosu 

 Kimyasallara ve korozyona dayanıklı endüstri-

yel epoxy boyalı mobil ünite standı. 

 İnert atmosfer sağlamak amacı ile debi kont-

rollü Azot gazı besleme ünitesi  

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 220-240 VAC  (monofaze) ya da 400 VAC 

(trifaze), 50 Hz güç kaynağı * 

 Ölçüler : 600 x 1200 x 1500 mm (W.L.H) * 

 Yaklaşık Ağırlık   : 150 kg * 

 İnert gaz beslemesi için Azot tüpü ve gaz regü-

latörü (opsiyonel) 

 En az 10 L/dk ve 1 bar soğuk su beslemesi geri 

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