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Sıvı -Sıvı  Ekstraks iyonu Deney Set i  

Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Kolonu Deney Seti, mühendislik öğ-

rencilerinin sıvılar arası kütle geçişini inceleyebilmelerini ve 

bu konuda yeterli teorik ve pratik deneyimlere sahip olabil-

melerini sağlayan bir pilot sistemdir. 

 Ünite üzerinde 1200 mm uzunluğunda ve Rasching halka-

ları ile doldurulmuş cam Ekstraksiyon kolonuna sahiptir. 

Çözücü (A) ve Çözelti (B) fazlarının depolandığı paslan-

maz çelik tanklardan debisi ayarlanabilir dozaj pompaları 

yardımı ile A ve B sıvıları yoğunluklarına göre kolonun 

üst ve alt  kısımlarından kolona beslenir.  

 Dolgulu kolonun üst ve alt kısımlarında bulunan  ayırıcı-

lar yardımı ile kolonu terk eden sıvılar rafinat ve ekstrakt 

depolarına aktarılır.  

 Çözücünün geri kazanımı için sistem paslanmaz çelikten 

imal edilmiş mini bir distilasyon kolonuna sahiptir.  

 Ekstrakt tankında toplanan sıvı bu distilasyon kolonundan geçirilerek çözücü tankına ya da harici başka 

bir toplama kabına aktarılabilir. 

 Bir refraktometre yardımı ile ya da titrasyon gibi analitik analiz yöntemleri ile elde edilen rafinat ürü-

nün bileşimi tayin edilir.  

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

şekilde yerleştirilmiştir.  
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Deney Uygulamaları  

 Transfer ünite sayısının ve yüksekliğinin hesap-

lanması 

 Ekstraksiyon veriminin hesaplanması 

 Kütle balansının kurulması ve kütle transfer 

katsayısının hesaplanması 

 Kolon boyu konsantrasyon değişiminin hesap-

lanması 

 Farklı çözücüler ve çözeltiler için kolon veri-

mindeki değişimlerin gözlenmesi 

 Distilasyon kolonu sıcaklık değişimine göre geri 

kazanılan çözücünün belirlenmesi 

Teknik Özellikler  

 50mm çapında 1200mm cam ekstraksiyon ko-

lonu 

 Paslanmaz çelikten imal edilmiş 30mm çapın-

da 500mm distilasyon kolonu 

 1000 W ısıtma gücüne sahip paslanmaz çelik 

distilasyon reboiler haznesi 

 2 adet PT100 sıcaklık kontrol probu ve indika-

törü 

 Çözelti ve çözücü için 2 adet 60 litre/saat ka-

pasiteli besleme pompası 

 Paslanmaz çelik 30 litre kapasiteli besleme ve 

rafinat tankları 

 Paslanmaz çelik 15 litre kapasiteli çözücü ve 

ekstrakt tankları 

 Paslanmaz çelik 15 litre kapasiteli distilasyon 

üst ürün tankı  

 5-50 litre/saat 2 adet flowmetre 

 10mm rasching dolgu malzemesi 

 Kimyasallar ve korozyona dayanıklı endüstriyel 

epoxy boyalı mobil ünite standı  

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 220-240 VAC , 50 Hz güç kaynağı 

 Ölçüler : 225 x 100 x 275 cm 

 Yaklaşık Ağırlık   : 150 kg 

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

geri dönüş su gideri. 
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