Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

Η συσκευή περιλαµβάνει: (βλέπε φωτογραφία 1)
1. ∆ίλαιµη σφαιρική θερµοάντοχη εσµυρισµένη φιάλη, χωρητικότητας
500mL, µε ένα στόµιο πλάγιο και ένα κατακόρυφο, συνοδευόµενη από
δύο εσµυρισµένα πώµατα.
2. εσµυρισµένο πώµα 29/ 32.
3. εσµυρισµένο πώµα 14/23
4. Αποστακτική στήλη (αεροψυκτήρας) µήκους 20 cm, µε κατάλληλες
εσµυρισµένες απολήξεις για τη σύνδεση µε τη σφαιρική φιάλη και το
σύνδεσµο που αναφέρεται αµέσως παρακάτω.
5. Σύνδεσµο σύνδεσης αποστακτικής στήλης – ψυκτήρα µε δυνατότητα
προσαρµογής θερµοµέτρου.
6. Θερµόµετρο εσµυρισµένο (14/16), εύρους –0ο C έως +160ο C.
7. Ψυκτήρα Liebig µήκους 50 cm.
8. γωνία γυάλινη.
9. σύνδεσµος µε δύο απολήξεις για τη σύνδεση των φιαλών συλλογής και
ανοικτό ακροφύσιο.
10. clips για τη συγκράτηση της γυάλινης γωνίας στον ψυκτήρα και του
συνδέσµου που φέρει το ανοικτό ακροφύσιο.

11. ∆ύο σφαιρικές εσµυρισµένες (14/16) φιάλες συλλογής αποστάγµατος,
χωρητικότητας 100 mL η καθεµιά, µε εσµυρισµένα πώµατα.
12. πλαστικούς δακτυλίους (clips) ώστε να συγκρατούνται στο διπλό
σύνδεσµο χωρίς άλλη στήριξη.
13. Ένα θερµοµανδύα ανά δύο αποστακτικές συσκευές.
14. Σωληνάρια 2, µε περιεχόµενο λίπους σιλικόνης (Silicon Grease), 100 g
(2x50), για τη λίπανση των εσµυρισµένων επαφών
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συσκευής, συναρµολογήστε αρχικά τα υάλινα µέρη στον
πάγκο εργασίας (βλέπε φωτογραφία 2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2

Συναρµολόγηση της συσκευής σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας

Τοποθετήστε τον ψυκτήρα σε ένα
στατώ του εργαστηρίου.

Τοποθετήστε τις φιάλες
απόσταξης στο σύνδεσµο µε τις
2 απολήξεις και προσαρµόστε
τα clips συγκράτησης

Προσαρµόστε την υάλινη γωνία
στην παραπάνω συνδεσµολογία
και στερεώστε µε clip.

Προσαρµόστε την παραπάνω
συνδεσµολογία στον ψυκτήρα
και στερεώστε µε clip

Τοποθετήστε τη δίλαιµη φιάλη
στο θερµοµανδύα.
Τοποθετήστε τον
αεροψυκτήρα στη φιάλη.
Τοποθετήστε το σύνδεσµο
σύνδεσης αποστακτικής
στήλης – ψυκτήρα και
συνδέστε προσεκτικά την
απόληξη του συνδέσµου στον
ψυκτήρα.

Τοποθετήστε το πώµα και το θερµόµετρο. Συνδέστε το πάνω
ακροφύσιο του ψυκτήρα µε νερό βρύσης και το κάτω στην αποχέτευση.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΑΝ∆ΥΑ

Β
Α

Α: Γενικός διακόπτης της συσκευής και ρυθµιστής ισχύος –
θερµοκρασίας.
Β: Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας – θερµοστάτη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Τοποθετήστε

τη δίλαιµη σφαιρική φιάλη των 500ml της
Αποστακτικής συσκευής µε το υλικό βρασµού.
2. Στρέψτε το διακόπτη Α κατά την φορά των δεικτών του ωρολογίου
και φέρτε τον στο µέσω της διαδροµής.
3. Αυξοµειώστε την ισχύ της συσκευής στρέφοντας το διακόπτη Α
ανάλογα του επιθυµητού ρυθµού βρασµού.
4. Μετά το πέρας της λειτουργίας, στρέψτε το διακόπτη Α στη θέση
(Ο).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
χρησιµοποιείται µόνο φιάλες σφαιρικού πυθµένα
των 500ml

