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Püskürtmel i  Kurutucu  

Püskürtmeli Kurutucu, endüstride yaygın olarak kullanılan bir kurutma yön-

temi olan Püskürtmeli Kurutma (Spray Drying) yönteminin hızlı ve verimli 

kurutma özelliğini laboratuvarlara taşıyan bir pilot sistemdir.  

Aynı zamanda mühendislik öğrencilerinin püskürtmeli kurutma işlemini 

inceleyebilmelerini ve bu konuda yeterli teorik ve pratik deneyimlere sahip 

olabilmelerini sağlayan bir düzenektir. 

 Ünite üzerinde borosilikat cam malzemeden imal edilmiş kurutma haz-

nesi hava iletim hatları ve siklon bulunmaktadır.  

 Peristaltik pompa vasıtası ile pompalanan çözelti basınçlı hava yardımı 

ile atomize edilerek kurutma haznesinin üst kısmından beslenir. Aynı 

zamanda sıcaklığı ve debisi istenilen seviyede ayarlanmış sıcak hava da kurutma haznesinin üstünden 

beslenir. Çözeltide bulunan çözücü (su) buharlaşarak uzaklaşırken çözünen madde toz halinde kurutma 

haznesinin alt kısmından hazneyi terk eder. Tüm cam ekipmanlar kolaylıkla sökülüp takılabilmekte ve 

temizlenebilmektedir.  

  İletim hatları ile toz malzeme siklona gönderilir ve burada toz malzeme siklon vasıtası ile tutularak sik-

lon altına monte edilen toplam haznesinde birikir. Hava ise siklonun üst kısmından sistemi terk eder. 

 PID sıcaklık kontrol sistemi ile sisteme beslenen hava sıcaklığı hassas olarak ayarlanabilmekte ve sis-

tem üzerinde bulunan sıcaklık sensörleri sayesinde hem giriş hem de çıkışta hava sıcaklığı takip edile-

bilmektedir. Beslenen sıcak hava fanı hızı da ayarlanabilmektedir. 

 Atomizere beslenen çözelti debisi ayarlanabilmektedir. Aynı zamanda cihaz üzerinde bulunan hava re-

gülatörü sayesinde çözeltinin atomize edilebilmesi için gereken hava basıncı ayarlanabilmektedir. 

 Tüm bu sistem uygun boyutlarda tasarlanmış* platform üzerine kullanımı kolaylaştıracak şekilde yer-

leştirilmiştir.  

* Cihazın tüm tasarımını, boyutlarını ve görünümünü sipariş talepleri ve iyileştirme çalışmaları doğrultusunda değiştirilebilmektedir. 
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Deney Uygulamaları  

 Çeşitli yollar ile elde edilen su bazlı çözeltiler-

den çözücü maddenin kurutularak toz halinde 

ayrılması. 

 Su bazlı süspansiyonlardan  karışım içinde da-

ğılan maddenin toz halinde elde edilmesi. 

Teknik Özellikler  

 Borosilikat camdan imal edilmiş kurutma haz-

nesi, iletim hatları, siklon ve ürün toplama 

haznesi 

 AISI 304 malzemeden imal edilmiş sıcak hava 

iletim ve besleme hattı 

 3000 W ısıtma gücüne sahip paslanmaz çelik 

hava ısıtma sistemi. 

 Hava giriş ve çıkışında olmak üzere 2 adet sı-

caklık sensörü 

 Max 250 oC çalışma imkanı 

 PID sıcaklık kontrolü ile ±1 oC hassasiyet ile 

sıcaklık kontrolü 

 80 m3/h debili ve hız ayarlı hava fanı 

 100 ml/m debili hız kontrollü peristaltik dozaj 

pompası 

 0,7 mm çaplı çift akışkanlı (hava–sıvı karışımlı) 

atomizer 

 Atomizer basınçlı hava ayar regülatörü ve ba-

sınç göstergesi 

 Kolay sökülüp takılabilen bağlantı elemanları 

ile kolay temizlik imkanı 

 Yaklaşık olarak 1,0-1,5 l/h su uçura kapasitesi 

 Kompakt yerleşime sahip kimyasallar ve ko-

rozyona dayanıklı endüstriyel epoxy boyalı 

mobil ünite standı  

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 Ölçüler* : 700** x 600 x 1400 mm 

*Siparişe göre değişiklik gösterebilir 

**Montaj  sonrası cam ekipmanlar ve kontrol pa-

neli ile yaklaşık 900mm olmaktadır. 

 220-240 VAC , 50 Hz güç kaynağı 

 6 bar basınçlı harici hava beslemesi 
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