دستگاه تبخیر rotary evaporator

تبخیر حالتی از جوشش است که در آن محلولی که از ماده حل شده غیر فرار و حالل فالرار ت ال یل شالده
است تغلیظ می شود .حل در بی تر تبخیر کننده ها آب است.با بخار شدن قسمتی از حل که بالر ارالر آن
محلو غلیظ لی ور بدست می اید تبخیر انجام می ود.
فرایند های تبخیر در مقیاس وسیع انجام می ود وبرای تبدیل آب دریا به آب اشامیدنی ب ار میرود.
 rotary evaporatorیاrotavap ,ی ی از انواع تبخیر کنند ههاست که در آزمای گاه هالای شالیمیایی و
بیو شیمیایی برای تبخیر کردن حللها ب ار می رود.کار اصلی این تبخیر کننده در خالل انجالام مالی شالودکه
توسط پمپ خل وکنترلر مخصوص ایجاد می شود .فلسک تبخیر کننده در حمام بخار گالرم شالده و سال
توسط کندانسور خنک می شودو یعنی با چگالش بخار آب روی لوله ها گرم می شالود .معمالو بخالار آب در
ف ار پایین  ,کمتر از  atm3است .مایع جوشان اغلب در شرایط خل در ف ار مطلال تالا حالدود atm .,.0
قرار دارد .کاهش دمای جوش مایع سبب می شود اختلف دمای بین بخار آب و مایع جوشان افزایش یابالد و
آهنگ انتقا گرما در تبخیر کن تقویت شود.
از جمله فواید این تبخیر کننده:
در گستره وسیع غلظت کارکند.و همچنین می توانند با گردش طبیعی ,که توسط اختلف چگالی ها در لولاله
ها به گردش در می آیند یا به گردش وا داشته می شود کار کنند.

این تبخیر کننده اولین بار توسط  Lyman C. Craigدر سویی

ساخته شده است.

رایجترین نوع موجود در آزمای گاهها  0.-0.لیتر است.
سه ن ته در استفاده از  rotavap ,وجود دارد که برای ایمنی باید رعایت شود:
-Aانفجار از داخل:زمانی ه در محفظه خلء ایجاد شود رخ میدهد.برای اجتناب باید :
)1از فلسک خلء سنگین استفاده کنید.
 0حباب محفظه ن ن باشد.
)3توری حفاظ کندانسور سالم و بی نقص باشد.
Bانفجار از خارج  :برای پرهیز ازآن بایدمواد مورداستفاده قبل از استفاده بررسی شود.اسیدها و پر اکسالیدهاگرمازا هستند و در این دستگاه جدا ن ده وایجاد خطر می کنند.
در صورت استفاده از اتربه تاریخ مصرف آن توجه کید..
 -Cضایعات خطر آفرین:
1بسیاری از حللهایبخا ر دستگاه در حین استفاده به بیرون منتقل مالی شالود.باله همالین علالت بایالدقبل ازاستفاده حباب باید سرد باشد و هر روز پ

از مصرف خالی شود.

-0کندانسور باید سرد و خنک باشد.
-3دمای (آب /اتیلن )مورداستفاده در چیلربایدر محدوده  0-تا 10درجه سانتی گراد باشد.
-4دمای آب یخ مصرفی  .تا  0درجه سانتی گراد باشد.

