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M

ikrofalowy, ciśnieniowy reaktor chemiczny MSS2 służy do przeprowadzania procesów solvo- i hydrotermalnych syntez mikrofalowych, w których uzyskuje się nanoproszki o założonych rozmiarach ziaren
i morfologii. Uzyskana objętość komory procesowej oraz automatyzacja prowadzenia procesów w trybie
pracy stopped flow zapewniają osiąganie niespotykanej w innych rozwiązanych wydajności produkcji
nanoproszków. System sterowania urządzeniem jest zgodny z normą PN-EN 61512 (ANSI/ISA-S88.01 Batch Control)
i umożliwia m.in.: monitorowanie stanu urządzenia, monitorowanie i zapis parametrów procesów, przeprowadzanie
procesów w trybie sterowania ręcznego, półautomatycznego i automatycznego (sterowanie proceduralne).

Zastosowania reaktora ukierunkowane są na produkcję dużej skali, w:
 przemyśle chemicznym zajmującym się masową produkcją nanoproszków takich jak czyste tlenki metali o dużej
reaktywności, prekursory ceramiczne, materiały polerskie, pigmenty optyczne i magnetyczne czy katalizatory,
 przemyśle farmaceutycznym,
 przemyśle przetwórczym, np. do mikrofalowych procesów wytwarzania biopaliw.
Częstotliwość
mikrofalowa:

2450 MHz

Moc mikrofalowa:

3 kW

Objętość komory
procesowej:

4,1 10-4 m3 (410 ml)

Konstrukcja komory:
		
		

opcja 1 – PTFE
opcja 2 – ceramika Al2O3
opcja 3 – komora trójczęściowa PTFE- Al2O3 – PTFE

Ciśnienie:

10 MPa

Temperatura:

311°C, przy temp. płaszcza komory do 60°C

Napięcie zasilania:

3 x 230/400 V +10%-15% 50 Hz

Zabezpieczenie główne: S303C16
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T

he MSS2 microwave pressure chemical reactor is intended for solvo- and hydrothermal microwave syntheses,
the outcomes of which nanopowders with complex size and morphology of grains. The obtained volume
of the process chamber and the automation of the processes running in the stopped flow mode, ensure
unprecedented efficiency of the nanopowder production process. The control system of the device is in
compliance with the PN- EN 61512 (ANSI/ISA-S88.01 Batch Control) norm and enables the following: the monitoring
of the state of the device, the monitoring and recording of process parameters, the execution of processes in
a manual, semi-automatic and automatic (procedural control) mode.
The reactor is particularly intended for large scale applications in the following industry sectors:
 Chemical industry focused on the mass manufacture of such nanopowders as metal oxides with high reactivity,
ceramic precursors, polishing materials, optical and magnetic pigments, or catalysts,
 Pharmaceutical industry,
 Processing industry i.e. for microwave production of biofuels
Microwave
frequency:

2450 MHz

Microwave power:

3 kW

Volume of the process
chamber:

4.1 10-4 m3 (410 ml)

Structure of the chamber: option 1 – PTFE
		
option 2 – Al2O3 ceramics
		
option 3 – 3-part chamber PTFE- Al2O3 – PTFE
Pressure:

10 MPa

Temperature:

311°C, at the temp. of the chamber jacket up to 60°C

Power supply voltage:

3 x 230/400 V +10%-15% 50 Hz

Main safety device:

S303C16
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