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Sabit  ve  Akışkan Yatak Deney Set i  

Sabit ve Akışkan Yatak Deney Seti, mühendislik öğrenci-

lerinin katıların akışkanlaştırılmasını ve akışkanlaştırma 

uygulamaya etki eden faktörler ve parametreler hakkında 

tecrübe edinebilecekleri görsel açıdan karıştırma olayını 

daha iyi algılayabilecekleri bir deney setidir.  

 Set üzerinde sıvı ve gaz akışkan kullanılan 2 adet  katı 

madde yatağı bulunmaktadır. Akışkanlaşmanın daha 

iyi gözlemlenebilmesi için kolonlar şeffaf akrilik mal-

zemeden imal edilmiştir.  

 Kolonlar içinde tane boyutları sıvı ve gaz kolonları 

için belirli aralıklarda seçilmiş katı tanecikler bulun-

maktadır. 

 Katı yatak içine verilen akışkanın debileri flowmetreler vasıtası ile ayarlanarak yatağın sabit veya akış-

kan  olarak ayarlanabilmesi mümkün olmaktadır.  

 Katı yatağa beslenen sıvı veya gaz akışkan, katı yatağın sabit veya akışkan olma durumlarında farklı 

basın kayıplarına uğramaktadır. Bu basınç kayıpları her bir kolona bağlanan U-manometreler sayesinde 

ölçülebilmektedir. 

 Sistem üzerinde bulunan sıvı akışkan sirkülasyon pompası ve sıvı deposu sayesinde herhangi bir basınç 

ve debi dalgalanmasına uğramadan deney sorunsuzca tamamlanabilmektedir. Benzer şekilde dahili 

kompresör sistemi ile gaz kolonunda yapılan akışkanlaştırma deneyi de sorunsuzca gerçekleştirilebil-

mektedir. 

 Tüm bu deney seti üzerinde bulunan akış ve basınç düşüşü parametreleri el ile kontrol edilebildiği gibi 

sistem DefneLAB-Soft yazılımı ile tam otomatik olarak PC kontrollü olarak da tasarlanabilmekte ve 

kullanıma sunulabilmektedir.  
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Deney Uygulamaları  

 Katı yatak içinde bulunan taneciklerin sıvı ve 

gaz akışkanların etkisi ile akışkan davranışa 

geçişinin incelenmesi 

 Sabit ve akışkan yatak hallerinde kolon boyun-

ca basınç düşüşün incelenmesi 

 Ergun Eşitliğinin doğruluğunun gösterimi 

Teknik Özellikler  

 2 adet, 50 mm çapında şeffaf akrilik katı yatak 

kolonları 

 35 l/dk debili sıvı pompası ve gerekli tesisatları 

 25 litre hacminde sıvı deposu 

 50 l/dk debili hava kompresörü ve gerekli  

pnömatik tesisatları 

 25 litre hacminde hava deposu 

 Kolon boyunca basınç düşüşünü mbar birimi 

ile gösteren 2 adet U-manometre 

 Akışkan debilerinin ayarlanabilmesi için 2 adet 

flowmetre 

 Katı materyal malzeme kayıplarını engellemek 

için gerekli hava ve sıvı filtre ve trapları 

 Kimyasala ve korozyona dayanıklı endüstriyel 

epoxy boyalı ünite standı. 

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 220-240 VAC , 50 Hz güç kaynağı 

 Ölçüler : 500x500x700 mm (En.Boy.Yükseklik) 

 Yaklaşık Ağırlık   : 50 kg 
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