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 روش كار :             

  پز کزد.یا دیًَیشُ تا ًشاًگز هاکشیون  هَرد ًظز را تا آب هقطز )تي هاری( hot bat h  اتتدا تاید-  1 

رٍغي سیلیکَى  را تا قزاردارد hot bath تِ اًتْای هثزدکِ داخل را (حاٍی ًوًَِ)تالي  rotary flask قسوت تیزًٍی اتصال-2

  هی کٌین.هحکن  تِ اًتْای هثزد گیزُ تا ٍ)برای جداسازی آساى از هبرد( چزب

 هحکن هی کٌین. تا گیزُ را ًصة کزدُ ٍ collector flask حاللٍری آ تالي هزتَط تِ جوع-3

  رٍشي هی ًوائین.  power کاتل تزق دستگاُ را تِ پزیش هتصل کزدُ ٍکلید-4

5-. temperature control بوسیلَ تر پاییي  درجَ را هبٌی بر ًوع حالل وچٌد setting  ًوائین. هی  تٌظین 

 . تٌظین هی کٌین setting را بَ وسیلَ  control speedسرعت چرخص بالي -6

7- water inlent )ٍرٍدی آب( اتصال هزتَط تِ ٍ تاس هی کٌین هعقَل در حد هتصل تِ هثزد راwater output )را )خزٍجی آب 

 کٌتزل هی ًوائین.
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 دستور کار دستگاه روتاری

خ )جلَگیزی اس ٍرٍد حالل تِ ی یک تلِ گاسسَس  ّوزاُ تا حذف حالل ّای آلی اسٍ ٌّگام را  تِ دستگاُ ٍصل کزدُ  خالءپوپ -8

  را فشار هی دّین. onگاُ کلید  آى ٍاستفادُ  پوپ خالء(

 

 ًکتَ

 پیچ سیاٍ رًگ صورت هی گیرد. تفاع روتاری بوسیلَ دستَ ستوى وتٌظین ار

 . کٌیدرا خاهوش  دستگاٍ بعد پوپ خالء powerو  control speedبرای خاهوش کردى ابتدا 

 دستور کار دستگاه سیکوالتور

 

 دستگاٍ هی باضد. powerکلید  سبس -1

2- time made .قسوت پاییي هدت  قسوت باال هدت زهاًی است کَ هی خواُین دستگاٍ کار کٌد. دارای دوقسوت هی باضد

 زهاًی کَ از دستگاٍ باقی هاًدٍ است.

 دُید. هی تواًید تغییر دها mainفطار دکوَ  با -3

 ر یافتَ وروی دها هی رود.تٌظین دستگاٍ تغیی mainفطار دکوَ  با -4

 جسئیات را بَ زهاى ًطاى هی دُد.)هثال بعد از دٍ ساعت ضروع بَ کار کٌد.( subکلید  -5

 ضدیخ استفادٍ کٌید.lit4آب هقطر و lit4ظرفیت داردکَ برای کار در دهای پاییي زیر صفر درجَ  lit8دستگاٍ  -6

 بار تقطیر ُن برای استفادٍ هطکلی ًدارد. آب یک -7

  اگر روی صفر باضد گرم ًوی کٌد. هحدودیت دستگاٍ را تعییي هی کٌد. saftyدکوَ  -8
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