
 

 

 rotary evaporator دستگاه تبخیر

 

شالده   لیفرار و حالل  فالرار ت ال     ریکه از ماده حل شده غ  یاز جوشش است که در آن محلول یحالت ریتبخ

از حل  که بالر ارالر آن    یبا بخار شدن قسمت.کننده ها آب است ریتبخ  تریحل  در ب. شود یم ظیاست تغل

 . ودیم مانجا ریتبخ دیا یبدست م  وریل ظیمحلو  غل

 .رودیب ار م یدنیبه آب اشام ایآب در لیتبد یوبرا  ودیانجام م عیوس اسیدر مق ریتبخ یها ندیفرا

 rotary evaporator  ای ,rotavapو  ییایمیشال  یهالا   گاهیکنند ههاست که در آزما ریاز انواع تبخ ی ی

شالودکه   یکننده در خالل انجالام مال    ریتبخ نیا یکار اصل.رود یکردن حللها ب ار م ریتبخ یبرا ییایمیش ویب

گالرم شالده و سال       رکننده در حمام بخا ریفلسک تبخ.شود  یم جادیتوسط پمپ خل وکنترلر مخصوص  ا

معمالو  بخالار آب در   . شالود  یلوله ها گرم م یبا چگالش بخار آب رو یعنیشودو  یتوسط کندانسور خنک م

  atm 0.,.خل در ف ار مطلال  تالا حالدود     طیشراجوشان اغلب در  عیما. است 3atmکمتر از ,   نییف ار پا

و  ابالد ی شیجوشان افزا عیآب و ما خارب نیب یشود اختلف دما یسبب م عیجوش ما یکاهش دما. قرار دارد

 .شود تیکن تقو ریآهنگ انتقا  گرما در تبخ

 :کننده ریتبخ نیا دیجمله فوا از

ها در لولاله   یکه توسط اختلف چگال, یعیتوانند با گردش طب یم نیو همچن.غلظت کارکند عیگستره وس در

 .شود کار کنند یبه گردش وا داشته م ای ندیآ یها به گردش در م

 

 .است ساخته شده   ییدر سو Lyman C. Craigبار توسط  نیولاکننده  ریتبخ نیا



 

 

 .است تریل .0-.0  گاههاینوع موجود در آزما نیجتریرا

 :شود تیرعا دیبا یمنیا یوجود دارد که برا rotavap,  سه ن ته در استفاده از 

 A-دیاجتناب با یبرا.دهدیشود رخ م جادیدر محفظه خلء ا  هیزمان:انفجار از داخل : 

 .دیاستفاده کن  نیاز فلسک خلء سنگ(1

 .حباب محفظه ن  ن باشد  0

 .نقص باشد یحفاظ کندانسور سالم و ب یتور(3

-B دهایو پر اکسال  دهایاس.شود یمورداستفاده قبل از استفاده بررس دموادیازآن با زیپره یبرا: انفجار از خارج 

 .کنند یخطر م جادیدستگاه جدا ن ده وا نیگرمازا هستند و در ا

 .. دیمصرف آن توجه ک خیصورت استفاده از اتربه تار در

C- نیخطر آفر عاتیضا: 

از  دقبلیال علالت با  نیباله همال  .شالود  یمنتقل مال  رونیب استفاده به نیر دستگاه در ح بخایاز حللها یاریبس1-

 .شود یسرد باشد و هر  روز پ  از مصرف خال دیاستفاده حباب با

 .سرد و خنک باشد دیکندانسور با-0

 .گراد باشد یدرجه سانت 10تا 0-محدوده  دریلربایمورداستفاده در چ( لنیات/ آب) یدما-3

 .باشدگراد  یدرجه سانت 0تا  . یمصرف خیآب  یدما-4

 

  

 

 


