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1 ข้อมูลเกี่ยวกบัเอกสารฉบับนี้

These operating instructions describe the Rotavapor® R-100 at the time supplied. They are an integral part of the product and contain

important information that is necessary for safe operation and maintenance.

These operating instructions apply to all variants of the Rotavapor® R-100 and are intended primarily for laboratory staff.

u To ensure safe and trouble-free operation, read these operating instructions before starting up the device and follow the guidance they

contain.

u Keep the operating instructions somewhere near to the device.

u Pass on the operating instructions to any subsequent owner or user.

BÜCHI Labortechnik AG accepts no liability whatsoever for any faults or damage that result from the failure to follow these operating

instructions.

u If you still have any questions after reading these operating instructions, please contact BÜCHI Labortechnik AG Customer Service.

Contact details for your local agents can be found on the back cover of these operating instructions or on the Internet at http://

www.buchi.com.

1.1 ประกาศคำ เตือนในเอกสารนี้

ประกาศคำ เตือนจะเตือนคุณถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนขณะใชง้านเคร่ืองมือ ระดบัของอนัตรายมีอยู่ดว้ยกนัสี่ระดบั โดยแต ่ละระดบัสามารถระบุได ้

ดว้ยคำ สญัญาณท่ีใช ้

คำ สัญญาณ ความหมาย

อนัตราย แสดงถึงอนัตรายท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหสัไดห้ากไม่ป้องกนั

คำ เตือน แสดงถึงอนัตรายท่ีมีระดบัความเส่ียงปานกลางซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหสัไดห้ากไม่

ป้องกนั

ขอ้ควรระวงั แสดงถึงอนัตรายท่ีมีระดบัามเสีต่่ยงต่ำ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการบาดเจ็บเลก็นอ้ยหรือปานกลางหากไม ่ป้องกนั

ประกาศ แสดงถึงอนัตรายท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

1.2 สัญลกัษณ์

สญัลกัษณ์ต่อไปนี้อาจแสดงอยู่ในค ู่มือการใช ง้านฉบบัน้ีหรือบนตวัอุปกรณ์:

1.2.1 สัญลกัษณ์เตือน

สัญลกัษณ์ ความหมาย สัญลกัษณ์ ความหมาย

คำ เตือนทั่วไป สารกดักร่อน

ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที่เป็นอนัตราย สารไวไฟ

อนัตรายทางชีวภาพ สภาพแวดลอ้มท่ีอาจเกิดการระเบิดได ้

วตัถุแตกหกัง่าย ก๊าซอนัตราย

http://www.buchi.com
http://www.buchi.com
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สัญลกัษณ์ ความหมาย สัญลกัษณ์ ความหมาย

พ้ืนผิวร้อน สารที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือสารระคายเคือง

ระวงัการบาดเจ็บที่มือ แม่เหลก็แรงสูง

1.2.2 สัญลกัษณ์ข้อกำ หนดที่ต้องทำ

สัญลกัษณ์ ความหมาย สัญลกัษณ์ ความหมาย

สวมแวน่ครอบตา สวมชุดป้องกนั

สวมถุงมือป้องกนั วตัถุมีน้ ำ หนกัมาก หา้มยกโดยไม ่มีผู้ช่วย

1.2.3 สัญลกัษณ์อื่นๆ

หมายเหตุ

สญัลกัษณ์น้ีแสดงถึงขอ้มูลที่สำ คญัและเป็นประโยชน ์

R สญัลกัษณ์น้ีหมายถึงสิ่งท่ีจำ เป็นตอ้งทำ ก่อนที่จะดำ เนินการตามวิธีการดา้นล่าง

u สญัลกัษณ์น้ีหมายถึงคำ สั่งท่ีผู้ใชต้อ้งปฏิบติัตาม

5 สญัลกัษณ์น้ีหมายถึงผลของการปฏิบติัตามคำ สั่งอย่างถูกตอ้ง

1.3 เครื่องหมายการค้า

ชื่อผลิตภัณฑแ์ละเครื่องหมายการคา้จดทะเบียนหรือไม่ไดจ้ดทะเบียนท่ีใช ใ้นเอกสารน ี้ใช เ้พ่ือการระบุตวัตนเท่านั้นและยงัคงเป็นทรัพย์สินของ

เจ้าของในแต ่ละรายการ
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2 ความปลอดภยั

2.1 จุดประสงค์การใช้งาน

Rotavapor® R-100 มีจุดประสงคเ์พ่ือใช ใ้นการถ ่ายและควบแน่นตวัทำ ละลาย โดยสามารถใช ไ้ดก้บังานต่างๆ ต ่อไปนี้ในหอ้งปฏิบติัการและ

โรงงานผลิต:

� การถ่ายและควบแน่นตวัทำ ละลายและสารแขวนลอย

� การสงัเคราะห์และการท ำ บริสุทธ์ิสารเคมีสกดั

� การรีไซเคิลและการเพิ่มความเข้มขน้ของตวัทำ ละลาย

� การตกผลึกซ้ ำ

� การทำ แหง้สารในรูปผงและเกลด็

2.2 การใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานตามจุดประสงค์

การใช ง้านในลกัษณะใดก ต็ามนอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นบทท ี่ 2.1 "จุดประสงคก์ารใช ง้าน", หนา้ 8 และการใช ง้านในลกัษณะใดก ต็ามท่ีไม่เป็น

ไปตามขอ้มูลจำ เพาะทางเทคนิค (โปรดดูบทที่ 3.4 "ข้อมูลทางเทคนิค", หนา้ 16) ถือเป็นการใช ง้านนอกเหนือจากการใช ง้านตามจุดประสงค์

โดยเฉพาะอยา่งย่ิง หา้มใชง้านอุปกรณ์ในล กัษณะดงัต่อไปนี้:

� การใช ง้านอุปกรณ์ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีโอกาสเก ิดการระเบิดหรือบริเวณท่ีจำ เป็นตอ้งใช ชุ้ดอุปกรณ์ที่ปลอดภยัต่อการระเบิด

� การใช ง้านอุปกรณ์เพ่ือแปรรูปสารในอ ุตสาหกรรมอาหาร อาหารสตัว ์หรือเคร่ืองสำ อาง

� การผลิตและการแปรรูปสารที่อาจก่อให เ้กิดปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนไดเ้อง เช่น วตัถุระเบิด เมทลัไฮไดรด  ์หรือตวัทำ ละลายที่อาจก่อให เ้กิดเพอร์

ออกไซด์

� การทำ งานกบัสารที่มีส่วนผสมของก๊าซท่ีเกิดการระเบิดได ้

� การกล ั่นน้ ำ มนั

� การทำ แหง้สารที่มีความแข็งและเปราะ (เช่น ตวัอย่างหินหรือดิน) ซ่ึงอาจก่อให เ้กิดความเสียหายกับขวดระเหยได้

� การทำ ความเย็นฉบัพลนัใหก้บัขวดระเหยหรือเคร่ืองแกว้อื่นๆ

ผู้ใช จ้ะต้องรับภาระความเส่ียงแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายหรืออนัตรายท่ีมีสาเหตุมาจากการใชง้านผลิตภัณฑน์อกเหนือจากการใช ง้านตามจุด

ประสงค์

2.3 คุณสมบัตขิองผู้ใช้งาน

บุคคลที่ไม่มีคุณสมบติัเหมาะสมไม่สามารถระบุความเส่ียงได ้ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายมากข้ึน

เคร่ืองมือน้ีอาจเหมาะสำ หรับการใช ง้านโดยเจา้หนา้ที่หอ้งปฏิบติัการที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเท่านั้น

คู่มือการใช ง้านเหล่าน้ีจดัทำ ข้ึนเพ่ือกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้:

ผู้ใช้

ผู้ใช คื้อบุคคลที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

� กลุ่มคนท่ีไดรั้บคำ สั่งให ใ้ช ง้านเคร่ืองมือ

� กลุ่มคนท่ีคุ้นเคยกบัเน้ือหาของคู่มือการใช ง้านเหล่าน้ี ตลอดจนกฎระเบียบด้านความปลอดภยัท่ีเกี่ยวข้อง และน ำ ไปใช ้

� กลุ่มคนท่ีสามารถประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการใช ง้านเคร่ืองมือไดต้ามเกณฑ์พ้ืนฐานการฝึกอบรมหรือประสบการณ์วิชาชีพ
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ผู้ปฏบิัตงิาน

ผู้ปฏิบติังาน (โดยท ั่วไปคือผู้จดัการหอ้งปฏิบติัการ) มีหนา้ที่รับผิดชอบในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้:

� เคร่ืองมือตอ้งไดรั้บการติดตั้ ง ทดสอบการท ำ งาน ใชง้าน และบริการซ่อมบำ รุงอย่างถูกตอ้ง

� เฉพาะเจ้าหนา้ที่ที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเท่านั้นที่จะไดรั้บมอบหมายงานใหด้ำ เนินการตามท่ีอธิบายไวใ้นค ู่มือการใช ง้านเหล่าน้ี

� เจ้าหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามข้อก ำ หนดและกฎระเบียบท่ีบงัคบัใช ใ้นทอ้งถ่ินสำ หรับแนวปฏิบติัในการท ำ งานท่ีปลอดภยัและตระหนกัถึงอนัตราย

� ผู้ปฏิบติังานควรรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัความปลอดภยัท่ีเกิดข้ึนขณะใชเ้คร่ืองมือต่อผู้ผลิต (quality@buchi.com)

ช่างเทคนิคบริการของ BUCHI

ช่างเทคนิคบริการที่ไดรั้บอนุญาตจาก BUCHI ได้เขา้ร่วมหลกัสูตรฝึกอบรมพิเศษและไดรั้บอนุญาตจาก BÜCHI Labortechnik AG ให้ดำ เนิน

มาตรการพิเศษสำ หรับการบริการและการซ่อมแซม

2.4 ความเสี่ยงคงเหลือ

เคร่ืองมือน้ีไดรั้บการพฒันาและผลิตมาโดยใช ค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ลี่าสุด แต่อย่างไรกต็าม ความเส่ียงต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่ง

แวดลอ้มกอ็าจเกิดข้ึนไดห้ากใช ง้านเคร่ืองมืออยา่งไม่ถูกตอ้ง

คำ เตือนที่เหมาะสมในคู่มือเล่มน้ีใช เ้พ่ือเตือนผู้ใช ถึ้งอนัตรายคงเหลือเหล่าน้ี

2.4.1 ไอระเหยที่เป็นอนัตราย

การกล ั่นอาจก่อให เ้กิดไอระเหยที่เป็นอนัตราย ซ่ึงสามารถก่อให เ้กิดสภาวะเป็นพิษที่เป็นอนัตรายต่อชีวิตได้

u หา้มสูดดมไอระเหยใดๆ ท ี่เกิดข้ึนในระหวา่งการกล ั่น

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการก ำ จดัไอระเหยทนัทีโดยการใช ตู้้ดูดไอระเหยที่เหมาะสม

u ใชอุ้ปกรณ์ในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอเท่านั้น

u ในกรณีที่มีไอระเหยซึมออกมาจากขอ้ต่อหรือจุดต่อ ให ต้รวจสอบซีลในจุดดงักล่าว และถา้จำ เป็น ใหท้ ำ การเปลี่ยน

u หา้มทำ การกล ั่นของเหลวท่ีไม่ทราบที่มา

u ศึกษาเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของของเหลวท้ังหมดท่ีใช ้

2.4.2 ความดนัภายในสูง

การระเหยของเหลวอาจทำ ให เ้กิดความดันระดบัสูงภายในขวดหรือคอนเดนเซอร์ได ้หากความดนัดงักล่าวสูงเกินไป อาจท ำ ให เ้คร่ืองแกว้เกิดการ

ระเบิดได ้

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ค่าความดันภายในเครื่องแกว้ไม่สูงเกินกวา่ค่าความดันบรรยากาศ

u สำ หรับกล ั่นโดยไม ่ใช สุ้ญญากาศ ใหต้ั้ งค่าปั๊มสุญญากาศไปที่ค่าความดันบรรยากาศเพ่ือให มี้การระบายความดันส่วนเกินออกโดยอ ตัโนมติั

u ในกรณีที่ไม่ใช ปั้๊มสุญญากาศ ใหเ้ปิดช่องต่อสุญญากาศท้ิงไว ้

2.4.3 พืน้ผวิและของเหลวที่ร้อน

อ่างใหค้วามร้อน ขวดระเหย และช้ินส่วนต่างๆ ของคอนเดนเซอร์อาจมีความร้อนสูง การสมัผสักบัชิน้ส่วนดงักล่าวอาจทำ ให ผิ้วหนงัไหมไ้ด ้

u หา้มสมัผสักบัพ้ืนผิวหรือของเหลวที่มีความร้อน หรือในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้ใหส้วมถุงมือป้องกนัที่เหมาะสม

2.4.4 ชิน้ส่วนที่มกีารหมุน

ขวดระเหยและท่อนำ ไอเป็นชิน้ส่วนท่ีถูกหมุนโดยชุดมอเตอร์หมุน เสน้ผม เส้ือผา้ หรือเคร่ืองประดบัอาจเขา้ไปติดไดห้ากมีการสมัผสัโดนช ิน้

ส่วนท่ีมีการหมุนดงักล่าว

สารที่ใช ใ้นการท ำ ความร้อนอาจกระเซ็นออกมาไดเ้น่ืองจากการหมุนขวดระเหยด้วยความเร็วสูง

u สวมชุดทำ งานแบบโอเวอร ์ออลหรือชุดป้องกนั

u หา้มสวมเส้ือผา้ที่หลวมหรือไม่แนบกบัตวั เช่น ผา้พนัคอหรือเนคไท

u ในกรณีที่ผมยาว ใหม้ดัผมใหเ้รียบร้อย

u หา้มสวมเคร่ืองประดบั เช่น สร้อยคอหรือก ำ ไล
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u ในกรณีที่ใช ง้านท่ีความเร็วสูงและ/หรืออุณหภูมิสูง ให ใ้ชฝ้าครอบนิรภยั (อุปกรณ์เสริม) หรืออุปกรณ์ป้องกนัอื่นๆ ในล กัษณะเดียวกนั

2.4.5 ข้อบกพร่องระหว่างการดำ เนินงาน

หากเคร่ืองมือไดรั้บความเสียหาย ขอบคม ช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหว หรือสายไฟที่หลุดออกอาจทำ ให เ้กิดการบาดเจ็บได ้

u ใหต้รวจดูความเสียหายท่ีเคร่ืองมืออยา่งสม่ ำ เสมอ

u หากเกิดขอ้ผิดพลาด ใหปิ้ดเคร่ืองมือทนัที ถอดสายไฟออก และแจ ง้ให ผู้้ปฏิบติังานทราบ

u หา้มใชง้านเคร่ืองมือที่ชำ รุดต่อ

2.4.6 การแตกของแก้ว

กระจกที่แตกอาจทำ ให เ้กิดบาดแผลท่ีรุนแรงได ้

ส่วนประกอบแกว้ท่ีเสียหายอาจระเบิดอยู่ภายในถา้อยู่ภายใตสุ้ญญากาศ

ความเสียหายเล็กนอ้ยต่อขอ้ต่อกราวดท์ ำ ใหป้ระสิทธิภาพการซีลลดลงและอาจท ำ ใหป้ระสิทธิภาพลดลง

u จบัขวดและส่วนประกอบแกว้อื่นๆ อยา่งระมดัระวงัและอยา่ทำ ตก

u ตรวจสอบส่วนประกอบของแกว้เสมอเพ่ือตรวจเช็คความเสียหายทุกคร้ังก่อนการใช ง้าน

u หา้มใชง้านส่วนประกอบแกว้ท่ีชำ รุดต่อ

u สวมถุงมือป้องกนัเสมอเม่ือทิง้เศษแกว้ท่ีแตก

2.5 อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล

อนัตรายอันเน่ืองมาจากความร้อนและ/หรือสารเคมีที่มีฤทธ์ิกดักร่อนอาจเกิดข้ึนได ้โดยท ั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัการใช ง้าน

u สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลที่เหมาะสมตลอดเวลา เช่น แวน่ตานิรภยั ชุดป้องกนั และถุงมือ

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลเป็นไปตามขอ้ก ำ หนดในเอกสารข อ้มูลความปลอดภยัสารเคมีทั้ งหมดท่ีใช ้

2.6 การดดัแปลง

การดดัแปลงโดยไม ่ไดรั้บอนุญาตอาจส่งผลต่อความปลอดภยัและนำ ไปสู ่อุบติัเหตุได ้

u ใช เ้ฉพาะอุปกรณ์เสริม อะไหล ่ และวสัดุสิน้เปลืองของแทจ้าก BUCHI เท่านั้น

u ดำ เนินการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคเฉพาะเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จาก BUCHI แล้วเท่านั้น

u อนุญาตใหท้ ำ การเปลี่ยนแปลงเฉพาะเม่ือดำ เนินการโดยช่างเทคนิคบริการของ BUCHI เท่านั้น

BUCHI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อบกพร่อง และการทำงานผิดปกติอันเป็นผลมาจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
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3 รายละเอยีดสินค้า

3.1 คำ อธิบายการทำ งาน

Rotavapor® R-100 เป็นเคร่ืองระเหยสารแบบหมุน ซ่ึงช่วยใหส้ามารถทำ การกล ั่นแบบขั้นตอนเดียวไดอ้ย่างรวดเร็วโดยที่ผลิตภัณฑไ์ม่ตอ้งทำ งาน

หนกัเกินไป กระบวนการนี้มีพ้ืนฐานอยู่บนการถ่ายและควบแน่นตวัทำ ละลายโดยการหมุนขวดระเหยสารภายใต้สภาวะสุญญากาศ การกลั่นดว้ย

สุญญากาศจะใหป้ระสิทธิภาพสูงกวา่และมีความนุ่มนวลมากกวา่อีกดว้ย

ผลิตภัณฑท์างเคมีจะถูกให ค้วามร้อนในขวดระเหยโดยใช อ้่างใหค้วามร้อน ชุดมอเตอร์หมุนจะทำ หนา้ที่หมุนขวดระเหยด้วยความเร็วสม่ ำ เสมอ

ซ่ึงจะเป็นการผสมผลิตภัณฑอ์ย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหอ้ตัราการระเหยสารเพ่ิมข้ึน การหมุนขวดยังช่วยป้องกนัภาวะความร้อนสูงเกินไปที่จุดเดียว

และความล่าชา้ในการระเหยสาร

ไอระเหยจะออกจากขวดระเหยผ่านทางท่อนำ ไอเขา้ไปภายในส ่วนทำ ความเย็น (คอนเดนเซอร์) ในข ั้นตอนน้ี พลงังานความร้อนของไอระเหยจะ

ถูกส่งผ่านไปยงัสารทำ ความเย็น ส่งผลใหไ้อระเหยเกิดการควบแน่นอีกคร้ัง ตวัทำ ละลายที่ไดจ้ากกระบวนการดงักล่าวจะถูกเกบ็รวบรวมในขวด

รับสาร โดยสามารถน ำ กลบัมาใช ใ้หม ่หรือนำ ไปก ำ จดัท้ิงอย่างถูกตอ้งไดต้ามท่ีตอ้งการ

การกลั่นด้วยสุญญากาศ

ประสิทธิภาพของการกลั่นข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิของอ่างใหค้วามร้อน ความดนัในขวดระเหย ความเร็วการหมุน และขนาดของขวดระเหย ระดับ

ความดันต่ ำ  กล่าวคือมีความเป็นสุญญากาศมากข้ึน จะลดจุดเดือดของตวัทำ ละลาย ดงันั้นจึงใชค้วามร้อนนอ้ยลง ซ่ึงหมายความว่าการกล ั่นจะมี

ความนุ่มนวลมากข้ึนและมีอตัราการระเหยเร็วกวา่การกล ั่นภายใตส้ภาพแวดลอ้มปกติ

เพ่ือป้องกนัไม่ให มี้การปล่อยตวัทำ ละลายซ่ึงไม่เป็นที่ตอ้งการ รวมถึงความล่าชา้ของการระเหยสาร ระดับสุญญากาศจำ เป็นตอ้งไดรั้บการปรับให ้

เหมาะกบัลกัษณะการใช ง้านและมีการรักษาระดบัสุญญากาศดังกล่าวใหค้งท่ี ซ่ึงสามารถทำ ไดโ้ดยการใช ปั้๊มสุญญากาศ (ขอแนะนำ ให ใ้ช ้

Vacuum Pump V-100 (ปั๊มสุญญากาศ) ของ BUCHI) ที่มีการควบคุมโดยชุดควบคุมสุญญากาศ (ขอแนะนำให้ใช้ Interface I-100 (แผงควบคุม)

ของ BUCHI) นอกจากน้ียงัควรปรับตั้ งค่าใหส้ารท ำ ความเย็นและอ่างใหค้วามร้อนมีอุณหภูมิต่างกนั 40°C (โปรดดูบทที่ 6.2.2 "การปรับสภาพ

แวดลอ้มในการกล ั่น", หนา้ 35)
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3.2 โครงร่างภายนอก

3.2.1 ด้านหน้า

13

รูปที่ 1: ส่วนประกอบต่างๆ ของ R-100 พร้อมคอนเดนเซอร์แบบ V

1 คอนเดนเซอร์ 9 ชุดมอเตอร์หมุน

2 จุกปิดแกว้ 10 คลิปลอ็คขวดระเหย (combi-clip)

3 ช่องป้อนตวัทำ ละลาย 11 ขวดระเหย

4 แหล่งจ่ายไฟสำ หรับชุดมอเตอร์หมุน 12 อ่างใหค้วามร้อน

5 ขวดรับสาร 13 สวติช์หลกั

6 มือจบัสำ หรับปรับความสูง

7 ตวักำ หนดตำ แหน่งสุดดา้นล่างในแนวต ั้ ง

8 ตวัปรับช่วงความสูงในแนวต ั้ ง

รูปที่ 2: ชุดมอเตอร์หมุน

1 ปุ่มควบคุมความเร็วการหมุน 3 ปุ่มลอ็คมอเตอร์หมุน

2 กา้นลอ็คมุมขวดระเหย 4 คลิปลอ็คขวดระเหย (combi-clip)
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3.2.2 ด้านหลงั

รูปที่ 3: ดา้นหลงัของ R-100

1 ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟ 3 ช่องต่อสุญญากาศ

2 ฟิวส์ 4 ช่องต่อสารท ำ ความเย็น

5 แหล่งจ่ายไฟสำ หรับชุดมอเตอร์หมุน

3.2.3 แผงควบคุมการทำ งานของอ่างให้ความร้อน

4

รูปที่ 4: แผงควบคุมการทำ งานของอ่างใหค้วามร้อน

1 จอแสดงอุณหภูมิ 3 สวติช์หลกั

2 ไฟแสดงการท ำ ความร้อน (จุด) 4 ปุ่มปรับ

3.2.4 การใช้งานทั่วไป

เพ่ือให ส้ามารถใชง้าน Rotavapor® R-100 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำ ให ใ้ชอุ้ปกรณ์น้ีร่วมกบัอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:
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Recirculating
Chiller F-100

รูปที่ 5: ระบบ Rotavapor® R-100

1 Recirculating Chiller F-100/F-105 (เครื่องทำความเย็นระบบ

หมุนเวียน)

2 Rotavapor® R-100

3 Vacuum Pump V-100 (ปั๊มสุญญากาศ) พร้อม Interface I-100 (แผงควบคุม)

Vacuum Pump V-100 ได้รับการออกแบบสำหรับการถ่ายอากาศออกจากอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการโดยใช้แผ่นเมมเบรน PTFE ซึ่งสามารถใช้งาน

เป็นอุปกรณ์เด่ียวหรือต่อกบัอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดแผงควบคุมและคอนเดนเซอร์เสริม เพ่ือใช ง้านเป็นระบบสุญญากาศแบบครบวงจร

F-100 และ F-105 เป็นเครื่องทำความเย็นหมุนเวียนระบบปิด โดยมีพิกัดการทำความเย็นขนาดต่างๆ ให้เลือก

3.2.5 ป้ายข้อมูล

ป้ายข้อมูลจะติดอยู่ที่ดา้นขวาของ Rotavapor® R-100
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BUCHI Operations India Pvt Ltd
394230 Surat / India

Type: R-100
SN: 1000000000
Volt: 24 VDC
Frequ.:
Power: 30 W
Built: 2014
Designed by BUCHI in Switzerland,
Made in India
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รูปที่ 6: ป้ายข้อมูล (ตวัอย่าง)

1 ชื่อและที่อยู่ของบริษทั 7 ปีที่ผลิต

2 ชื่ออุปกรณ์ 8 ประเทศท่ีผลิต

3 หมายเลขผลิตภัณฑ์ 9 การรับรองมาตรฐาน

4 แรงดนัไฟฟ้าเขา้ 10 สญัลกัษณ์ "ห้ามท้ิงรวมกบัขยะทั่วไป"

5 ความถ่ี 11 รหสัผลิตภัณฑ์

6 พิกดักำ ลงัไฟฟ้าสูงสุด

3.2.6 สัญลกัษณ์เตือนบนตวัอปุกรณ์

อุปกรณ์น้ีมีสญัลกัษณ์เตือนดงัต่อไปนี้:

สญัลกัษณ์น้ีเตือนอนัตรายเก่ียวกบัการเกิดแผลไหมที้่ผิวหนงัจากช้ินส่วนท่ีร้อนของอ่างใหค้วามร้อน
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3.3 ขอบเขตของการจดัส่ง

หมายเหตุ

ขอบเขตของการจัดส่งข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบที่อยู่ในใบส ั่งซ้ือ

อุปกรณ์เสริมจะถูกจดัส่งตามใบส ั่งซ้ือ การยืนยนัคำ สั่งซ้ือ และใบส ่งมอบ

3.4 ข้อมูลทางเทคนิค

3.4.1 Rotavapor® R-100 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)

ขนาด (กวา้ง x สูง x ลึก) 617 x 898 x 502 มม. (รวมคอนเดนเซอร์และอ่างให้ความร้อน)

480 x 626 x 502 มม. (ไม่รวมคอนเดนเซอร์และอ่างให้ความร้อน)

น้ ำ หนกั 18 – 19 กก. (ขึ้นอยู่กบัเคร่ืองแกว้ในชุด)

แรงดนัไฟฟ้า 24 โวลท  ์(DC)

กำ ลงัไฟฟ้าที่ใช ้ 30 วตต์

ระดบัการป้องกนั IP21

มุมขวดระเหย 0 – 35°

ช่วงความสูงท่ีสามารถปรับได ้ 145 มม. (+ 115 มม. เม่ือใช ก้า้นต่อที่เป็นอุปกรณ์เสริม)

ความเร็วการหมุน 20 – 280 รอบต่อนาที

ขนาดขวด 50 – 4000 มล.

ความจุสูงสุดของขวด 3 กก.

มาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรอง CE

3.4.2 Heating Bath B-100 (อ่างให้ความร้อน)

ขนาด (กวา้ง x สูง x ลึก) 285 x 219 x 326 มม.

น้ ำ หนกั 3.9 กก.

แรงดนัไฟฟ้า 100 – 120 โวลท /์220 – 240 โวลท ์

ความถ่ี 50 – 60 เฮิรตซ์

ก ำ ลงัไฟฟ้าที่ใช ้ 1700 วตต์

เอาตพุ์ตตัวทำ ความร้อน 1300 วตต์

ระดบัการป้องกนั IP20

ฟิวส์ T 12.5 แอมป์ L 250 โวลท์ (100 – 120 โวลท์)

T 6.3 แอมป์ L 250 โวลท์ (220 – 240 โวลท์)

ช่วงอุณหภูมิ 20 – 95°C

ขนาดสูงสุดของขวด 4000 มล.

ความแม่นยำ ของการปรับ ± 1 %

ความจุอ่าง 4 ลตร

ระบบตดัการทำ งานเม่ืออุณหภูมิสูง > 145°C

มาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรอง CE
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3.4.3 สภาพแวดล้อม

ระดบัความสูงสูงสุดเหนือน้ ำ ทะเล 2000 ม.

อุณหภูมิแวดลอ้ม 5 - 40 °C

ความช้ืนสมัพัทธ์สูงสุด 80% สำ หรับอุณหภูมิไม่เกิน 31°C

ค่าจะลดลงเป็นเชิงเสน้จนถึง 50% ท่ี 40°C

อุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการที่อธิบายไวใ้นท ี่น้ีตอ้งใช ง้านภายในอาคารเท่านั้น

3.4.4 วสัดุ

ชิน้ส่วน วสัดุ

ตวัเคร่ือง Rotavapor อะลูมิเนียมอะโนไดซ ์เคลือบสีฝุ่น

ตวัเคร่ืองอ่างใหค้วามร้อน PBT เสริมความแข็งแรงบางส่วนด้วยใยแก้ว

อ่างใหค้วามร้อน สเตนเลสสตีล 1.4404 พ่นแกว้

ฝาครอบนิรภยั โพล ีคาร์บอเนต

แหวนป้องกนั (ของฝาครอบนิรภยั) PBT เสริมความแข็งแรงบางส่วนด้วยใยแก้ว

ชุดมอเตอร์หมุน สเตนเลสสตีล 1.4305

หนา้แปลนต่อเขา้กบัคอนเดนเซอร์ อะลูมิเนียม

ซีล NBR, PTFE

3.5 ระบบความปลอดภยั

3.5.1 ระบบตดัการทำ งานเม่ืออณุหภูมสูิง

อ่างใหค้วามร้อนมีตวัควบคุมอุณหภูมิอ่างแบบเทอร์โมสแตต ิกเพ่ือป้องกนัภาวะอุณหภูมิสูงเกิน

นอกจากน้ี อ่างใหค้วามร้อนยงัมีการติดตั้ งระบบตดัการทำ งานเม่ืออุณหภูมิสูงทั้ งแบบอิเลก็ทรอนิกส์และแบบกลไก

ระบบตดัการทำ งานเม่ืออุณหภูมิสูงแบบอิเลก็ทรอนิกส์จะคอยตรวจสอบค่าขีดจำ กดัของอุณหภูมิ อตัราการทำ ความร้อน และการท ำ งานของ

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ หากระบบตดัการทำ งานเม่ืออุณหภูมิสูงแบบอิเลก็ทรอนิกส์ทำ งาน ควรนำ อุปกรณ์เขา้รับการตรวจเช็คโดยช่างเทคนิคซ่อมบำ รุง

ของ BUCHI

ระบบตดัการทำ งานเม่ืออุณหภูมิสูงแบบกลไกประกอบด ว้ยเทอร์โมสตทัแบบโลหะค ู่ ซ่ึงจะตัดการจ่ายไฟทนัทีที่ตรวจพบอุณหภูมิสูง (สูงกวา่

145°C) การรีเซ็ตระบบตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงแบบกลไกนั้นจะต้องทำด้วยตนเองหลังจากที่อ่างให้ความร้อนเย็นลงแล้ว (โปรดดูบทที่ 8.2.1

"การรีเซ็ตระบบตดัการทำ งานนิรภยัเม่ืออุณหภูมิสูง", หนา้ 45)

3.5.2 ระบบป้องกนักระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลด

อ่างใหค้วามร้อน Heating Bath Base B-300 Basic มีการติดตั้ งฟิวส์นิรภยั

ชุดมอเตอร์หมุนมีระบบตดัการทำ งานเม่ือกระแสไฟฟ้าโอเวอร ์โหลด

3.5.3 คลปิและแป้นยดึ

� คลิปลอ็คขวดระเหย (combi-clip) สำ หรับยึดขวดระเหยและปุ่มปลดลอ็คนิรภยัในกรณีที่ขอ้ต่อแกว้ติด

� แคลมป์ขอ้ต่อกลมสำ หรับยึดขวดรับสารอยา่งแน่นหนา

� ขาตั้ งหอ้งปฏิบติัการและแป้นยึดสำ หรับยึดเคร่ืองแกว้

� น็อตหวัหมวก (cap nut) สำ หรับยึดคอนเดนเซอร์
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3.5.4 เครื่องแก้ว

� แกว้โบโรซ ิลิเกตไม่ทำ ปฏิกิริยา 3.3

� ขอ้ต่อสวมท่อ GL14 เพ่ือป้องกนัการแตกของเคร่ืองแกว้

� คุณสมบติัเสริม: เคร่ืองแกว้เคลือบพลาสติก P+G

3.5.5 อปุกรณ์เสริม

� ฝาครอบนิรภยัสำ หรับป้องกนัผู้ใช จ้ากเศษแกว้แตก ตวัทำ ละลายที่กระเซ็นออกมา หรือของเหลวใหค้วามร้อนในกรณีที่เกิดอุบติัเหตุหรือการ

ระเบิดใน

� ขาตั้ งหอ้งปฏิบติัการสำ หรับการยึดคอนเดนเซอร์เพ่ิมเติม

สำ หรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูอะไหล ่และอุปกรณ์เสริม



BÜCHI Labortechnik AG การขนส่งและการเกบ็รักษา | 4

คู่มือใช ง้าน Rotavapor® R-100 19/64

4 การขนส่งและการเกบ็รักษา

4.1 การเคลื่อนย้าย

ข้อสำ คญั

ระวงัการแตกหักเนื่องจากการเคลื่อนย้ายไม่ถูกวธีิ

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการถอดแยกชิน้ส่วนทั้ งหมดของอุปกรณ์และมีการบรรจุชิน้ส่วนทั้ งหมดของอุปกรณ์อย่างปลอดภยัเพ่ือป้องกนัการ

แตกหกั วธีิที่ดีที่สุดคือการบรรจุชิน้ส่วนทั้ งหมดลงในกล ่องเดิมท่ีมาพร้อมกบัอุปกรณ์

u หลีกเลี่ยงการเคล่ือนที่อย่างรวดเร็วในระหวา่งการขนส่ง

u หลงัจากเคล่ือนยา้ยเสร็จแลว้ ใหต้รวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบท ั้ งหมดท่ีทำ จากแกว้เพ่ือหาการช ำ รุดเสียหาย

u ตอ้งรายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการขนส่งไปยงัผู้ใหบ้ริการจดัส่ง

u เกบ็บรรจุภณัฑเ์อาไวส้ำ หรับใช ใ้นการเคล ื่อนยา้ยในอนาคต

4.2 การจดัเกบ็

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สภาพโดยรอบเป็นไปตาม (โปรดด ู บทที่ 3.4 "ข้อมูลทางเทคนิค", หนา้ 16)

u เกบ็อุปกรณ์ไวใ้นบรรจุภณัฑด์ั้ งเดิมในทุกที่ที่ท ำ ได ้

u หลงัจากการจัดเกบ็ ให ต้รวจหาความเสียหายท่ีอุปกรณ์ ส่วนประกอบแกว้ ซีล และท่อทั้ งหมด และเปลี่ยนหากจำ เป็น
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5 การตดิตั้ง

5.1 สถานที่ตดิตั้ง

สถานที่ติดตั้ งจะต้องเป็นไปตามขอ้ก ำ หนดต่อไปนี้:

� พ้ืนผิวแขง็แรงและไดร้ะนาบ

� พ้ืนที่ที่ตอ้งการ: อย่างนอ้ย 620 มม. x 510 มม. (กว้าง x ลึก)

� ในกรณีที่ท ำ การกล ั่นดว้ยสุญญากาศ จะต้องมีชุดดูดไอระเหย

ควรติดตั้ ง Rotavapor® R-100 ภายในตู้ดูดไอระเหยทุกคร้ังท่ีสามารถทำ ได ้แต่ในกรณีที่ไม่สามารถทำ ไดเ้น่ืองจากพ้ืนที่ไม่เพียงพอ สามารถ

ติดตั้ งอุปกรณ์ไวภ้ายนอกตู้ไดเ้ช่นกนั โดยจะตอ้งมีการติดตั้ งฝาครอบนิรภยั (อุปกรณ์เสริม) และมีการป้อนไอระเหยตกคา้งเขา้ไปยงัตู้ดูดไอ

ระเหย

5.2 การตดิตั้งชุดมอเตอร์หมุน

ข้อสำ คญั

ระวงัความเสียหายต่อทรัพย์สินเน่ืองจากชุดมอเตอร์หมุนหล่นลงมา

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สกรูยึดชุดมอเตอร์หมุนลอ็คเขา้ในร่องที่เสายึดอย่างแน่นหนา

u เลื่อนชุดมอเตอร์หมุน (2) ครอบบนเสายดึ (1)

u ขนัสกรู (4) เพ่ือลอ็คชุดมอเตอร์หมุนเขา้ในร่อง (3) เพ่ือให ไ้ม่สามารถดึงชุดมอเตอร์ออกได ้

u บิดกา้นลอ็คมุมขวดระเหย (5)

u ตรวจสอบว่าไม่สามารถดึงหรือบิดชุดมอเตอร์หมุนได ้
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5.3 การตดิตั้งท่อนำ ไอและคอนเดนเซอร์

1

4

3

2

2

u สอดท่อนำ ไอ (4) เขา้ในช ุดมอเตอร์หมุน

ท่อนำ ไอจะลอ็คเขา้ที่เม่ือมีเสียงดังกร๊ิก

u ข้อสังเกต! ระวงัทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากการตดิตั้งท่อนำ ไอที่ไม่แน่นและไม่ถูกต้อง ทดสอบความแน่นดว้ยการลองดึงท่อนำ ไอออก

ท่อจะไม่สามารถหลุดออกหากไม ่ไดใ้ช แ้รงดึง

u ข้อสังเกต! ระวงัการชำ รุดเสียหายของซีลหากตดิตั้งไม่ถูกต้อง ใส ่ซีล (2) เขา้ในหนา้แปลนของคอนเดนเซอร์ (1) ตามท่ีแสดงในภาพ

u ประกอบคอนเดนเซอร์ (1) เขา้กบัชุดมอเตอร์หมุนโดยปรับให อ้ยู่ในแนวตรงในระหว า่งการประกอบ พร้อมทั้ งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ปาก

ดา้นในของซีล (2) ไม่พบักลบัดา้น เน่ืองจากจะทำ ให ซี้ลชำ รุด

u ขนัน็อตหวัหมวก (3) เพ่ือยึดคอนเดนเซอร์ไวใ้นต ำ แหน่ง ในระหวา่งท่ีขนัน็อต ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คลิปสปริงในน็อตหวัหมวกครอบรอบ

คอของคอนเดนเซอร์อย่างถูกตอ้ง
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5.4 การตดิตั้งจุกปิดแก้ว

อุปกรณ์ที่จำ เป็นตอ้งใช :้

� Grease Glisseal 40 blue (จาระบี) (รหสัสั่งซ้ือ 048197)

3

4

1

2

u ต่อท่อป้อนตวัทำ ละลาย (2)

u ทา Grease Glisseal 40 blue (จาระบี) บางๆ ท ี่จุกปิดแกว้ (1)

u ใส ่จุกปิดแกว้เขา้ในคอนเดนเซอร์ จากนั้นหมุนจนอยู่ในต ำ แหน่งท่ีตอ้งการ

จุกปิดแกว้จะมีการใช ง้านแตกต่างกนัออกไป ข ึ้นอยู่กบัตำ แหน่ง:

� ที่จบัจุกปิดแกว้ช้ีไปทางดา้นหนา้หรือดา้นหลงั: ระบบถูกซีลแลว้ ตำ แหน่งน้ีเป็นตำ แหน่งมาตรฐานสำ หรับการกล ั่น

� ที่จบัจุกปิดแกว้ช้ีข้ึนทางดา้นบน: กำ ลงัระบายความดันในระบบ

� ที่จบัจุกปิดแกว้ช้ีลงทางดา้นล่าง: สามารถป้อนตวัทำ ละลายเพ่ิมเติมลงในขวดระเหยไดผ่้านทางท่อป้อนที่ต่อไว ้
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5.5 การต่อท่อสุญญากาศและสารทำ ความเยน็

เพ่ือให ก้ารกล ั่นมีประสิทธิภาพสูงสุด อุปกรณ์ทั้ งหมดในระบบจะตอ้งทำ งานร่วมกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ ขอแนะนำ ให ใ้ช ง้าน Rotavapor® R-100

ร่วมกบั Vacuum Pump V-100 (ป๊ัมสุญญากาศ) ของ BUCHI และ Recirculating Chiller F-100 หรือ F-105 (เคร่ืองทำ ความเย็นระบบหมุนเวียน)

ของ BUCHI (โปรดดูบทที่ 3.2.4 "การใชง้านทั่วไป", หนา้ 13)

u ต่อท่อสารท ำ ความเย็นเขา้กบัช่องต่อสารท ำ ความเย็นทั้ งสองช่อง (2) และ (3) โดยใช น็้อตหวัหมวก (cap nut) GL14 การต่อท่อทั้ งสองเสน้ไม่

จำ เป็นตอ้งแยกระหวา่งท่อไหลเขา้และท่อไหลกล บั

u ต่อท่อสุญญากาศเข้ากบัช่องต่อสุญญากาศ (1) โดยใชน็้อตหวัหมวก GL14
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5.6 การต่อระบบไฟฟ้า

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แหล่งจ่ายไฟท่ีใช มี้ค่าพิกดัต่างๆ ตรงกบัที่ระบุในป้ายข้อมูล

u เสียบสายไฟของชุดมอเตอร์หมุนเขา้กบัช่องต่อ (2) ที่อ่างใหค้วามร้อน

u เสียบสายไฟเมนเข้ากบัช่องต่อ (1) ที่อ่างใหค้วามร้อน จากนั้นเสียบปลั๊กเขา้กบัเตา้รับปล ั๊กไฟเมน

u ในกรณีที่จำ เป็นตอ้งใชป้ล ั๊กต่อ ให ต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปลั๊กต่อที่ใช มี้การต่อกราวดแ์ละรองรับก ำ ลงัไฟฟ้าไดเ้พียงพอ
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5.7 รายละเอยีดโดยรวมของการต่อระบบ

ภาพด้านล่างแสดงการต่อท่อและสายไฟส ำ หรับการใช ง้านทั่วไปของ Rotavapor® R-100 ร่วมกบั Recirculating Chiller F-105 (เครื ่องทำ ความเย็น

ระบบหมุนเวียน) Vacuum Pump V-100 (ป๊ัมสุญญากาศ) Interface I-100 (แผงควบคุม) และขวด Woulff (โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมในบทที่ 3.2.4

"การใชง้านทั่วไป", หนา้ 13)

IN OUT

วิธีการต่อ Recirculating Chiller F-105 (เครื ่องทำ ความเย็นระบบหมุนเวียน) Vacuum Pump V-100 (ป๊ัมสุญญากาศ) และ Interface I-100 (แผง

ควบคุม) มีอธิบายอยู่ในค ู่มือการใช ง้านของอุปกรณ์แต่ละชิน้
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5.8 การตดิตั้งและการเตมิอ่างให้ความร้อน

1

2

u ติดตั้ งอ่างใหค้วามร้อน (1) เขา้กบัแถบรูปตวั L ท่ีฐานของ Rotavapor (2)

ข้อสำ คญั

ระวงัการกดักร่อนของอ่างให้ความร้อนเนื่องจากการใช้สารทำ ความร้อนที่ไม่เหมาะสม

u หา้มใชน้้ ำ กล ั่นเพียงอย่างเดียวหรือน้ ำ ปราศจากไอออน

u ในกรณีที่จำ เป็นตอ้งใชน้้ ำ กล ั่นเพียงอย่างเดียวหรือน้ ำ ปราศจากไอออน ให เ้ติมบอแรกซ์ (Na2B4O7 x 10 H2O) ประมาณ 1 ถึง 2 ก. ต่อน้ำหนึ่ง

ลิตร

ของเหลวท่ีแนะนำ ให ใ้ชก้บัอ่างใหค้วามร้อนคือน้ ำ  โดยสามารถน ำ น้ ำ ประปาทั่วไปมาผสมกบัน้ ำ กล ั่นในอ ตัราส่วนไม่เกิน 1:1 ข้ึนอยู่กบัความ

กระดา้งของน้ำ

u เติมของเหลวท่ีเหมาะสมลงในอ ่างใหค้วามร้อน

5.9 การตรวจสอบแบบเร็ว

u ตรวจสอบจุดต่างๆ ต ่อไปนี้ เพ่ือให ก้ารติดตั้ งเสร็จสมบูรณ์:

u เปิดสวติช์ชุดมอเตอร์หมุน ลองเปลี่ยนความเร็วในการหมุนและตรวจสอบวา่ขวดระเหยมีการหมุนที่ความเร็วดงักล่าว

u ระวงั! ระวงัการบาดเจบ็เน่ืองจากผวิหนังไหม้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการเติมอ่างใหค้วามร้อนแลว้ จากนั้นเปิดสวติช์อ่างใหค้วามร้อนและ

ตรวจสอบว่าสารท ำ ความร้อนมีอุณหภูมิสูงข้ึน (บทที่ 6.1.1 "การเตรียมอ่างใหค้วามร้อน", หนา้ 27)

u ตรวจสอบว่าสามารถปรับความสูงของชุดมอเตอร์หมุนได ้(โปรดดูบทที่ 6.1.5 "การปรับในแนวต ั้ ง", หนา้ 30)
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6 การดำ เนินการ

6.1 การเตรียม

6.1.1 การเตรียมอ่างให้ความร้อน

 ระวงั

ระวงัผวิหนังไหม้เนื่องจากของเหลวและพืน้ผวิที่ร้อน

u หา้มจุ่มมือลงในของเหลวท ี่มีความร้อน

u หา้มยก เล่ือน เอียง หรือเคลื่อนยา้ยอ่างใหค้วามร้อนดว้ยวิธีใดกต็ามขณะท่ีมีของเหลวร้อนอยู่ในอ ่าง

u หา้มเติมอ่างใหค้วามร้อนจนเต็ม ใหเ้ผ่ือพ้ืนที่บางส่วนสำ หรับการขยายตัวของของเหลวเม่ือไดรั้บความร้อน

u หา้มเปิดสวติช์อ่างใหค้วามร้อนโดยไม ่มีของเหลวอยู่ในอ ่าง

 ระวงั

การใช้น้ำ มนัเป็นสารทำ ความร้อน

ระวงัผิวหนงัไหมเ้น่ืองจากน้ ำ มนักระเซ็น

u หา้มเทน้ ำ ลงในน ้ ำ มนัที่ยงัร้อนอยู่โดยเดด็ขาด

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่น้ ำ มนัที่ใช มี้คุณสมบติัเหมาะสมสำ หรับการใช ง้านดงักล่าว

4

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการเติมอ่างใหค้วามร้อนแลว้

u เปิดสวติช์หลกั (3) ของอุปกรณ์

จอแสดงผลจะแสดงค่าอุณหภูมิของอ่างใหค้วามร้อนที่ตั้ งไวล้่าสุด

u ตั้ งค่าอุณหภูมิที่ตอ้งการโดยใช ปุ้่มปรับ (4)

ค่าอุณหภูมิที่ตั้ งไว ้(1) จะกะพริบในระหว า่งการปรับ หลงัจากน้ันจอแสดงผลจะแสดงค่าอุณหภูมิจริงในขณะน ั้นและเครื่องทำ ความร้อนจะ

เร่ิมทำ งาน
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6.1.2 การตดิตั้งขวดระเหย

ข้อสำ คญั

ระวงัการชำ รุดเสียหายของขวดระเหยหากตดิตั้งไม่ถูกต้อง

u เม่ือท ำ การติดตั้ งขวดระเหย ใชค้วามระมัดระวงัอย่าใหข้อบของขวดกระแทกกบัท่อนำ ไอ

u ขนัคลิปลอ็คขวดระเหยใหแ้น่นโดยใช มื้อเท่านั้น

u ติดตั้ งขวดระเหย (3) เข้ากบัท่อนำ ไอ (2) อยา่งระมดัระวงั

u เลื่อนคลิป (4) ครอบคอขวด

u ขนัคลิปลอ็คขวดระเหย (1) ตามเข็มนาฬิกาดว้ยมือให แ้น่น
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6.1.3 การปรับมุมขวดระเหย

u ปิดสวติช์ของ Rotavapor ท่ีอ่างใหค้วามร้อน

u จบัคอนเดนเซอร์ (1) เอาไวใ้ห แ้น่นดว้ยมือขา้งหน่ึง จากน้ันปลดกา้นลอ็ค (2) ดว้ยมืออีกขา้งหน่ึง

u ปรับมุมขวดระเหย

u ลอ็คชุดมอเตอร์หมุนเอาไวใ้นต ำ แหน่งอีกคร้ังโดยการบิดกา้นลอ็ค (2)

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีระยะห่างอย่างนอ้ย 10 มม. ระหว่างขอบอ่างใหค้วามร้อนกบัขวดระเหยหรือท่อนำ ไอ ซึ่งสามารถทำ ไดโ้ดยการปรับ

ความสูงของชุดมอเตอร์หมุนถา้จำ เป็น (โปรดดูบทที่ 6.2.1 "การยกและจุ่มขวดระเหย", หนา้ 34)

u ตรวจสอบตวักำ หนดตำ แหน่งสุดแนวตั้ ง และท ำ การปรับถา้จำ เป็น (โปรดดูบทที่ 6.1.5 "การปรับในแนวต ั้ ง", หนา้ 30)
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6.1.4 การตดิตั้งขวดรับสาร

อุปกรณ์ที่จำ เป็นตอ้งใช :้

� Grease Glisseal 40 blue (จาระบี) (รหสัสั่งซ้ือ 048197)

u ทา Grease Glisseal 40 blue (จาระบี) บางๆ ท ี่จุกปิดแกว้ (1)

u ติดตั้ งขวดรับสาร (3) เขา้กบัคอนเดนเซอร์จากทางด้านล่าง จากน้ันยึดเอาไวด้ว้ยแคลมป์ขอ้ต่อกลม (2)

6.1.5 การปรับในแนวตั้ง

2

3

1

การเพ่ิมและลดความสูงของชุดมอเตอร์หมุนพร้อมทั้ งเคร่ืองแกว้สามารถทำ ไดโ้ดยใช วิ้ธีต่อไปนี้:

� ใช มื้อจบั (1) เพ่ือจุ่มหรือยกขวดระเหยข้ึนจากอ่างใหค้วามร้อน (โปรดด ูบทที่ 6.2.1 "การยกและจุ่มขวดระเหย", หนา้ 34) การปรับตวักำ หนด

ตำ แหน่งสุดดา้นล่างสามารถทำ ไดโ้ดยใช ส้กรูมือหมุน (2) เพ่ือป้องกนัไม่ใหข้วดระเหยและท่อนำ ไอกระแทกก บัอ่างใหค้วามร้อน

� ในกรณีที่ใช ข้วดระเหยขนาดใหญ่พิเศษหรือท่อนำ ไอท ี่ยาวเป็นพิเศษ สามารถเล่ือนช่วงการปรับความสูงโดยรวมข้ึนหรือลงไดด้ว้ยสกรู (3)

โดยใช ป้ระแจ Torx TX30 ท่ีมาพร้อมกบัอุปกรณ์ (โปรดดูบทที่ "การเล่ือนช่วงการปรับแนวตั้ งข้ึน/ลง", หนา้ 30)

การเลื่อนช่วงการปรับแนวตั้งขึน้/ลง

 ระวงั

ระวงัการบาดเจบ็ในระหว่างการปรับความสูงของอปุกรณ์

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นิว้ไม่เขา้ไปติดในระหวา่งการปรับความสูงของอุปกรณ์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือใช ฝ้าครอบนิรภยั

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อทั้ งหมดมีความยาวเพียงพอและไม่เกิดแรงเครียดกบัท่อหลงัจากทำ การปรับ
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2

3

1

u คลายสกรูมือหมุน (2) และสกรู (3) โดยใช ป้ระแจ Torx TX30 ท่ีมาพร้อมกบัอุปกรณ์

u เลื่อนชุดมอเตอร์หมุนพร้อมดว้ยเคร่ืองแกว้และสกรูมือหมุน (2) และสกรู (3) เพ่ือให มื้อจบั (1) มีช่วงการปรับเพียงพอท่ีจะจุ่มขวดระเหยลง

ในอ ่างใหค้วามร้อนและยกขึ้นพน้จากอ่าง

u ขนัสกรู (3) กลบัเขา้ที่ให แ้น่นโดยใช ป้ระแจ Torx TX30

u ปรับสกรูมือหมุน (2) เพ่ือท ำ หนา้ที่เป็นตวักำ หนดตำ แหน่งสุดของการลดความสูงของมือจบั (1) โดยเมื่อมือจบัอยู่ในต ำ แหน่งต่ ำ สุด จะต้องมี

ระยะห่างอย่างนอ้ย 10 มม. ระหว่างขวดระเหยกับขอบและ/หรือกน้อ่างใหค้วามร้อน เพ่ือป้องกนัไม่ใหข้วดกระแทกกบัอ่างใหค้วามร้อน

>10 mm

u ขนัสกรูมือหมุน (2)
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6.2 การกลั่น

 อนัตราย

ระวงัการได้รับพษิจากการสูดดมไอระเหยที่เป็นอนัตราย

u หา้มสูดดมไอระเหยใดๆ ท ี่เกิดข้ึนในระหวา่งการกล ั่น

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการก ำ จดัไอระเหยทนัทีโดยการใช ตู้้ดูดไอระเหยที่เหมาะสม

u ใชอุ้ปกรณ์ในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอเท่านั้น

u ในกรณีที่มีไอระเหยซึมออกมาจากขอ้ต่อหรือจุดต่อ ให ต้รวจสอบซีลในจุดดงักล่าวและท ำ การเปลี่ยนถา้จำ เป็น

u หา้มทำ การกล ั่นของเหลวท่ีไม่ทราบที่มา

u ศึกษาเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของของเหลวท้ังหมดท่ีใช ้

 อนัตราย

ระวงัการระเบิดเนื่องจากการกลั่นสารที่เป็นอนัตราย

u หา้มกลั่นตวัทำ ละลายที่สามารถก่อให เ้กิดส่วนผสมของก๊าซท่ีอาจระเบิดได ้

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ภายในระบบมีสภาพท่ีเกิดปฏิกิริยาไดช้า้

u กำ จดัประจุไฟฟ้าสถิตโดยการต่อกราวดอ์ย่างเหมาะสม

u เกบ็แหล่งเกิดประกายไฟให ห่้างจากอุปกรณ์

 คำ เตือน

ระวงัการระเบิดเนื่องจากความดนัภายในสูงเกนิไป

ขวดระเหยและ/หรือคอนเดนเซอร์อาจระเบิดไดห้ากความดนัภายในจากการระเหยสูงเกินไป

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ความดันในระบบไม ่สูงกวา่ความดันบรรยากาศ

 ระวงั

ระวงัผวิหนังไหม้เนื่องจากชิน้ส่วนที่ร้อน

u หา้มสมัผสักบัชิน้ส่วนท่ีร้อนนอกจากจะมีการสวมถุงมือป้องกนัที่เหมาะสม

เพ่ือให ก้ารกล ั่นมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำ ใหป้ฏิบติัตามข้ันตอนต่อไปนี้:

u ปรับอตัราการไหลของสารท ำ ความเย็นตามความเหมาะสมกับชนิดของสารทำ ความเย็นและก ำ ลงัการทำ ความเย็น ในกรณีที่ใชน้้ ำ ประปา

ควรต้ังค่าอตัราการไหลที่ 40 ลิตร/ชม. เป็นอย่างนอ้ย

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุณหภูมิของสารทำ ความเย็นไม่สูงกวา่ 20°C

u เทตวัทำ ละลายลงในขวดระเหย จากนั้นติดตั้ งขวดระเหย (โปรดดูบทที่ 6.1.2 "การติดตั้ งขวดระเหย", หนา้ 28)

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการติดตั้ งขวดรับสารแลว้

u ปิดจุกปิดแกว้

u เปิดสวติช์ชุดมอเตอร์หมุน จากนั้นปรับความเร็วของการหมุนถา้จำ เป็น

u ตั้ งค่าสุญญากาศเพ่ือให จุ้ดเดือดของตวัทำ ละลายต่ ำ กวา่อุณหภูมิของอ่างใหค้วามร้อน 20°C
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u จุ่มขวดระเหยลงในอ่างใหค้วามร้อน (โปรดด ูบทที่ 6.2.1 "การยกและจุ่มขวดระเหย", หนา้ 34)

u รอเป็นเวลา 1 – 2 นาทีเพ่ือให แ้น่ใจวา่กระบวนการกล ั่นเร่ิมต้นข้ึน

u ถา้จำ เป็น ใหป้รับสุญญากาศและ/หรืออุณหภูมิของเคร่ืองทำ ความร้อน (โปรดด ูบทที่ 6.2.3 "การเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัการกล ั่น", หนา้ 36
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6.2.1 การยกและจุ่มขวดระเหย

 ระวงั

ระวงัการลวกของผวิหนังหากของเหลวล้นออกจากอ่างให้ความร้อน

u เม่ือจุ่มขวดระเหยลงในอ่าง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ของเหลวไม่ลน้ออกมาเนื่องจากการแทนที่ของขวด

u ขณะท่ีขวดระเหยกำ ลงัหมุน ใหร้ะวงัของเหลวกระเซ็นออกมา

 ระวงั

ระวงัการบาดเจบ็ในระหว่างการปรับความสูงของอปุกรณ์

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นิว้ไม่เขา้ไปติดในระหวา่งการปรับความสูงของอุปกรณ์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือใช ฝ้าครอบนิรภยั

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อทั้ งหมดมีความยาวเพียงพอและไม่เกิดแรงเครียดกบัท่อหลงัจากทำ การปรับ

ข้อสำ คญั

ระวงัการชำ รุดเสียหายของขวดระเหยเนื่องจากการกระแทกกบัขอบอ่างให้ความร้อน

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีระยะห่างอย่างนอ้ย 10 มม. ระหว่างขวดระเหยกับขอบและ/หรือกน้อ่างใหค้วามร้อน

u กดปุ่มปลดลอ็ค (2) ของมือจบัปรับความสูงคา้งไว ้

u เลื่อนชุดมอเตอร์หมุนข้ึนหรือลงโดยใช มื้อจบัปรับความสูง (1)

u ปล่อยปุ่มปลดลอ็คเพ่ือลอ็คมือจบัเอาไวที้่ระดบัความสูงท่ีตอ้งการ
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6.2.2 การปรับสภาพแวดล้อมในการกลั่น

เพ่ือให ส้ภาพแวดลอ้มในการกล ั่นมีประสิทธิภาพสูงสุด พลงังานท่ีตวัทำ ละลายไดรั้บจากอ่างใหค้วามร้อนจะตอ้งถูกก ำ จดัออกอีกคร้ังท่ี

คอนเดนเซอร์ ซ่ึงเพ่ือให ไ้ดส้ภาพแวดลอ้มดงักล่าว ขอแนะนำ ให ใ้ชก้ารตั้ งค่าต่อไปนี้:

Δ 20 °C

20 °C

40 °C

60 °C

Δ 20 °C

11

2

3

1 อุณหภูมิสารท ำ ความเย็น: 20°C

2 อุณหภูมิไอระเหย: 40°C

3 อุณหภูมิอ่างใหค้วามร้อน: 60°C

อุณหภูมิระหวา่งอ่างใหค้วามร้อนกบัขวดระเหยและระหว่างขวดระเหยกับคอนเดนเซอร์ควรแตกต่างกนั 20°C ตามลำ ดบั

ควรต้ังค่าความดันในขวดระเหยเพ่ือให ต้วัทำ ละลายมีจุดเดือดที่ประมาณ 40°C (โปรดดูบทที่ 10.1 "ตารางตัวทำ ละลาย", หนา้ 48)

อตัราการไหลของสารท ำ ความเย็นข้ึนอยู่กบัชนิดของสารทำ ความเย็นที่ใช แ้ละก ำ ลงัการทำ ความเย็นของเคร่ืองทำ ความเย็น โดยอตัราการไหลไม ่

ควรต่ำ กวา่ 40 – 50 ลตร/ชม.

การตั้ งค่าดงักล่าวมีขอ้ดีดงัต่อไปนี้:

� สามารถเปลี่ยนขวดระเหยได้โดยไม ่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากผิวหนงัไหม ้

� น้ ำ ในอ ่างใหค้วามร้อนมีอตัราการระเหยต่ำ

� ประหยดัพลงังานในการใช ง้านอ่างใหค้วามร้อน

เพ่ือให ก้ารกล ั่นมีประสิทธิภาพสูงสุด อุปกรณ์ทั้ งหมดในระบบจะตอ้งทำ งานร่วมกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ ขอแนะนำ ให ใ้ช ง้าน Rotavapor® R-100

ร่วมกบั Vacuum Pump V-100 (ป๊ัมสุญญากาศ) ของ BUCHI และ Recirculating Chiller F-105 (เครื ่องทำ ความเย็นระบบหมุนเวียน) ของ BUCHI

(โปรดดูบทที่ 3.2.4 "การใชง้านทั่วไป", หนา้ 13) ซ่ึงจะช่วยใหร้ะดบัสุญญากาศและการทำ ความเย็นมีความเสถียร ส่งผลใหก้ระบวนการกล ั่นมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
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6.2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัการกลั่น

การเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมเติมใหก้บักระบวนการกล ั่นนั้นอาจทำ ไดเ้ช่นกนั ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัตวัทำ ละลายที่ใช  ้โดยควรปรับตั้ งค่าสำ หรับกระบวนการ

กล ั่นเพ่ือให เ้กิดคอนเดนเซตไม่เกินสามในสี ่ส่วนของคอยล์ในคอนเดนเซอร์ ไม่ควรมีคอนเดนเซตมองเห็นไดเ้กิดข้ึนในส ่วนบนประมาณหน่ึงใน

สี่ส่วน

¾

 คำ เตือน

ระวงัการระเบิดเนื่องจากความดนัภายในสูงเกนิไป

ขวดระเหยและ/หรือคอนเดนเซอร์อาจระเบิดไดห้ากความดนัภายในจากการระเหยสูงเกินไป

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ความดันในระบบไม ่สูงกวา่ความดันบรรยากาศ

ในกรณทีี่มกีารควบแน่นไม่ถงึ 3/4 ส่วนของคอนเดนเซอร์:

u เพ่ิมระดบัสุญญากาศ

วิธีการน้ีจะเป็นการลดจุดเดือด ซ่ึงทำ ให มี้ปริมาณไอระเหยไหลเขา้สู่คอนเดนเซอร์มากข้ึน

u สำ หรับการใช ง้านโดยไม ่ใช สุ้ญญากาศ ใหเ้พ่ิมอุณหภูมิของอ่างใหค้วามร้อนถา้จำ เป็น

วิธีการน้ีจะทำ ใหต้วัทำ ละลายเกิดการระเหยมากข้ึน

ในกรณทีี่มกีารควบแน่นมากกว่า 3/4 ส่วนของคอนเดนเซอร์:

u ลดระดบัสุญญากาศ

วิธีการน้ีจะเป็นการเพ่ิมจุดเดือด ซ่ึงทำ ให มี้ปริมาณไอระเหยไหลเขา้สู่คอนเดนเซอร์นอ้ยลง

u สำ หรับการใช ง้านโดยไม ่ใช สุ้ญญากาศ ใหล้ดอุณหภูมิของอ่างใหค้วามร้อน

วิธีการน้ีจะทำ ใหต้วัทำ ละลายเกิดการระเหยน้อยลง
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6.2.4 การป้อนตวัทำ ละลายในระหว่างการกลั่น

เง่ือนไขเบื้องตน้:

R มีการต่อปั๊มสุญญากาศภายนอกและป๊ัมทำ งาน

R มีการติดตั้ งท่อป้อนจากจุกปิดแกว้ไปยงัขวดระเหย

u ต่อท่อป้อนตวัทำ ละลาย (2) เขา้กบัจุกปิดแกว้ (1) แลว้จุ่มปลายท่อเอาไวใ้นตวัทำ ละลาย

u หมุนจุกปิดแกว้จนกระทั่งท่ีจบัช้ีลงทางดา้นล่าง

ตวัทำ ละลายจะถูกสุญญากาศดูดเข้าไปยงัขวดระเหย

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีตวัทำ ละลายไม่เกิน 3 กก. ในขวดระเหย

u ปิดจุกปิดแกว้
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6.3 การสิน้สุดการกลั่น

u ยกชุดมอเตอร์หมุน (โปรดดูบทที่ 6.2.1 "การยกและจุ่มขวดระเหย", หนา้ 34)

u คลายความดันของ Rotavapor

u ปิดการทำ งานของชุดมอเตอร์หมุน (ปรับความเร็วการหมุนเป็น 0 รอบต่อนาที)

u ปิดสวติช์อ่างใหค้วามร้อน

u ระวงั! ระวงัผวิหนังไหม้เนื่องจากขวดระเหยที่ร้อน ตรวจสอบอุณหภูมิของขวดระเหย และถ้าจำ เป็น ใหป้ล่อยขวดท้ิงไวใ้ห เ้ย็นลงหรือสวม

ถุงมือป้องกนัที่เหมาะสม

u ถอดขวดระเหย (โปรดดูบทที่ 6.3.1 "การถอดขวดระเหย", หนา้ 38)

u ปิดการจ่ายสารทำ ความเย็น

u ถอดขวดรับสาร (โปรดด ูบทที่ 6.3.2 "การถอดขวดรับสาร", หนา้ 39)

u ทำ ให  ้Rotavapor แห้ง (โปรดดูบทที่ 7.6 "การขจัดตวัทำ ละลายตกคา้ง", หนา้ 42)

u ทำ ความสะอาด Rotavapor และเคร่ืองแกว้ทั้ งหมด (โปรดดูบทที่ 7 "การทำ ความสะอาดและการซ่อมบำ รุง", หนา้ 40)

6.3.1 การถอดขวดระเหย

1 3

4

u ยกชุดมอเตอร์หมุน (โปรดดูบทที่ 6.2.1 "การยกและจุ่มขวดระเหย", หนา้ 34)

u คลายความดันของ Rotavapor

u ปิดการทำ งานของชุดมอเตอร์หมุน (ปรับความเร็วการหมุนเป็น 0 รอบต่อนาที)

u ระวงั! ระวงัผวิหนังไหม้เนื่องจากขวดระเหยที่ร้อน ตรวจสอบอุณหภูมิของขวดระเหย และถ้าจำ เป็น ใหป้ล่อยขวดท้ิงไวใ้ห เ้ย็นลงหรือสวม

ถุงมือป้องกนัที่เหมาะสม

u จบัขวดระเหย (4) เอาไวใ้ห แ้น่น จากนั้นคลายคลิปลอ็คขวดระเหย (3) โดยการขนัทวนเข็มนาฬิกา

u เลื่อนคลิป (2) ออกจากคอขวดระเหย

u ถอดขวดระเหย

u ในกรณีที่ขวดระเหยติดเน่ืองจากสารเคมีตกคา้ง ใหก้ดปุ่มปลดลอ็ค (1) จากนั้นบิดขวด (4) ทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือถอดออก
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6.3.2 การถอดขวดรับสาร

u ยกชุดมอเตอร์หมุน (โปรดดูบทที่ 6.2.1 "การยกและจุ่มขวดระเหย", หนา้ 34)

u คลายความดันของ Rotavapor

u ปิดการทำ งานของชุดมอเตอร์หมุน (ปรับความเร็วการหมุนเป็น 0 รอบต่อนาที)

u จบัขวดรับสาร (3) เอาไว ใ้ห แ้น่น จากนั้นถอดแคลมป์ขอ้ต่อกลม (2) และถอดขวดรับสาร

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คอนเดนเซตท่ีหยดลงมาจะไม่ทำ ให เ้กิดความเสียหายใดๆ
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7 การทำ ความสะอาดและการซ่อมบำ รุง

หมายเหตุ

ผู้ใช ส้ามารถทำ การซ่อมบำ รุงและท ำ ความสะอาดไดต้ามท่ีระบุในเนื้อหาส่วนน้ีเท่านั้น

การซ่อมบำ รุงและการซ่อมแซมท่ีจำ เป็นตอ้งเปิดตวัเคร่ืองจะต้องทำ โดยช่างเทคนิคซ่อมบำ รุงของ BUCHI เท่านั้น

u เลือกใช เ้ฉพาะวสัดุสิน้เปลืองและอะไหล ่ของแทจ้าก BUCHI เท่านั้น เพ่ือให ม้ั่นใจได ว้า่อุปกรณ์จะสามารถทำ งานไดอ้ย่างถูกตอ้ง พร้อมทั้ ง

คงสถานะการรับประกนัเอาไว ้

u ก่อนทำ งานซ่อมบำ รุงใดๆ ให ถ่้ายของเหลวในอ่างใหค้วามร้อนและเครื่องแกว้ทั้ งหมดออกจนหมด

7.1 การตรวจสอบและการทำ ความสะอาดท่อนำ ไอ

1

2

u ปิดสวติช์อุปกรณ์

u ถอดขวดระเหย (โปรดดูบทที่ 6.3.1 "การถอดขวดระเหย", หนา้ 38)

u กดปุ่มปลดลอ็ค (1) ที่ดา้นหนา้ของชุดมอเตอร์หมุน

u จบัท่อนำ ไอเอาไว ใ้ห แ้น่น จากนั้นบิดคลิปลอ็คขวดระเหย (2) ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งท่อนำ ไอหล ุดออก

u ตรวจสอบสภาพภายนอกของท่อนำ ไอเพื่อหาการช ำ รุดเสียหาย ร่องรอยการสึกหรอ และสารตกคา้ง

u ทำ ความสะอาดท่อนำ ไอดว้ยกระดาษเช็ดแผ่นใหญ่และน้ ำ หรือเอทานอล

u ประกอบท่อนำ ไอกล บัเขา้ที่ (โปรดดูบทที่ 5.3 "การติดตั้ งท่อนำ ไอและคอนเดนเซอร์", หนา้ 21)

7.2 การตรวจหาการรั่วของระบบ

เง่ือนไขเบื้องตน้:

R มีการต่อปั๊มสุญญากาศภายนอกและเกจวัดความดัน

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการติดตั้ งขวดท้ังหมดและปิดจุกปิดแกว้แลว้

u ต่อปั๊มสุญญากาศ จากน้ันถ่ายอากาศออกจาก R-100 จนกระทั่งค่าความดันอยู่ที่ 50 มลลิบาร์

u ปิดสวติช์ปั๊มสุญญากาศ ถ้าจำ เป็น ใหถ้อดท่อสุญญากาศออกเพ่ือให แ้น่ใจวา่การรั่วไม่ไดเ้กิดข้ึนที่ปั๊มสุญญากาศ

u ตรวจสอบความดันหลงัจากเวลาผ่านไปหนึ่งนาที

5 หากความดนัเพ่ิมข้ึนไม่เกิน 3 มลลิบาร์หลงัจากผ่านไปหนึ่งนาที แสดงวา่ระบบไม่มีการร่ัว

ในกรณีที่ระบบมีการร่ัว:

u ตรวจสอบซีลทั้ งหมด (โปรดดูบทที่ 7.3 "การตรวจสอบซีล", หนา้ 41)

u ตรวจสอบท่อทั้ งหมด และทำ การเปลี่ยนหากพบว่าท่อมีลกัษณะเปราะหรือมีการแตกร้าว

u ทาจาระบีที่ขอ้ต่อแกว้ถา้จำ เป็น
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7.3 การตรวจสอบซีล

ซีลเป็นชิน้ส่วนท่ีเกิดการสึกหรอได ้ดงันั้นจึงตอ้งทำ การตรวจสอบ ทำ ความสะอาด และเปลี่ยน (ถา้จำ เป็น) เป็นประจำ  อายุการใช ง้านของซีลข้ึน

อยู่กบัปริมาณการใชง้านและการดูแลรักษา

4

2

1

3

5

1 ซีลช่องต่อสุญญากาศ 4 ซีลท่อป้อน

2 ซีลสารท ำ ความเย็น 5 ปะเกน็สุญญากาศ (ไม่เห็นในภาพ)

3 ซีลสารท ำ ความเย็น

u ถอดซีลออก จากนั้นตรวจหาการชำ รุดเสียหายและการแตกร้าว

u นำ ซีลที่ยงัมีสภาพดีไปลา้งในน ้ ำ เปล่าหรือเอทานอล แลว้เช็ดใหแ้หง้ดว้ยผ้านุ่ม

u เปลี่ยนซีลที่ชำ รุดเสียหาย จากน้ันตรวจสอบหนา้สมัผสัของแกว้ในจุดดงักล่าวเพ่ือหาการช ำ รุดเสียหาย (เช่น ร่องรอยของการสึกหรอ)

หมายเหตุ

ซีล PTFE ตัวใหม่จะใชเ้วลาประมาณ 10 ชวโมงจึงจะมีประสิทธิภาพการซีลสูงสุด

7.4 การทำ ความสะอาดคอนเดนเซอร์

u ใชข้วดบีบเพ่ือฉีดเอทานอลเขา้ไปในช ่องต่อสุญญากาศของคอนเดนเซอร์ จากนั้นลา้งเอทานอลออก

u หลงัจากการลา้ง ใหป้ล่อยอุปกรณ์ทิง้ไวเ้พ่ือให เ้อทานอลไหลออกทางด า้นล่าง

u ใชน้้ ำ ยาทำ ความสะอาดชนิดอลัคาไลนเ์พ่ือขจัดคราบติดแน่น (เช่น ตะไคร่)
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7.5 การทำ ความสะอาดอ่างให้ความร้อน

ข้อสำ คญั

ระวงัการลดัวงจรของระบบไฟฟ้าเน่ืองจากของเหลวเข้าไปภายในอปุกรณ์

u หา้มจุ่มอ่างใหค้วามร้อนหรือชุดมอเตอร์หมุนลงในน ้ ำ หรือราดน้ ำ ลงบนอุปกรณ์ดงักล่าว

u ใชผ้า้หมาดเช็ดท่ีตวัอุปกรณ์เท่านั้น

ควรทำ ความสะอาดภายในของอ่างใหค้วามร้อนเป็นประจำ และควรท ำ ความสะอาดทนัทีในกรณีต่อไปนี้:

� อ่างใหค้วามร้อนมีการปนเป้ือน

� เร่ิมมีคราบหินปูนเกาะ

� พ้ืนผิวส่วนท่ีเป็นสเตนเลสสตีลของอ่างใหค้วามร้อนเร่ิมมีสนิมข้ึน

u ถอดปลั๊กไฟของอ่างใหค้วามร้อนและชุดมอเตอร์หมุน

u ปล่อยอ่างใหค้วามร้อนทิง้ไวจ้นกระทั่งเย็นลง จากนั้นเทของเหลวในอ ่างทิง้

u ขจัดคราบหินปูนที่เกิดข้ึนเลก็นอ้ยในอ ่างใหค้วามร้อนโดยใช น้้ ำ ยาทำ ความสะอาดที่ไม่มีฤทธ์ิกดั (เช่น น้ ำ ยาทำ ความสะอาดทั่วไปในบ า้น

และฟองน้ ำ สำ หรับลา้ง)

u ใชก้รดอะซิติกเพ่ือละลายคราบหินปูนติดแน่น หลงัจากน้ันใหล้า้งอ่างใหส้ะอาด

7.6 การขจดัตวัทำ ละลายตกค้าง

หากไม่มีการใช ง้านอุปกรณ์เป็นเวลานาน (เช่น ขา้มคืน) จะต้องนำ ของเหลวทั้ งหมดออกจากอุปกรณ์ และท ำ ให ร้ะบบแหง้

u ติดตั้ งขวดระเหยและขวดรับสารที่สะอาดและแห ง้ (โปรดดูบทที่ 6.1.2 "การติดตั้ งขวดระเหย", หนา้ 28 และบทที่ 6.1.4 "การติดตั้ งขวดรับ

สาร", หนา้ 30)

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดจุกปิดแกว้แลว้

u ต่อปั๊มสุญญากาศ จากน้ันถ่ายอากาศออกจาก R-100 ใหม้ากที่สุดเท่าที่สามารถทำ ได ้

u ปล่อยใหปั้๊มสุญญากาศทำ งานต่ออีกประมาณ 2 ถึง 3 นาที

u คลายความดันของ Rotavapor

u ตรวจสอบว่าตวัทำ ละลายตกคา้งทั้ งหมดถูกขจดัออกแลว้

u นำ ตวัทำ ละลายตกคา้งไปก ำ จดัท้ิงตามข้อก ำ หนดท่ีระบุในเอกสารข อ้มูลความปลอดภยัท่ีเกี่ยวข้อง



BÜCHI Labortechnik AG ความช่วยเหลือเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด | 8

คู่มือใช ง้าน Rotavapor® R-100 43/64

8 ความช่วยเหลือเมื่อเกดิข้อผดิพลาด

8.1 ความผดิปกต ิสาเหตุที่เป็นไปได้ และวธีิแก้ไข

ความผดิปกติ สาเหตุที่เป็นไปได้ วธีิแก้ไข

อุปกรณ์ไม่ทำ งาน ไม่ไดต่้ออุปกรณ์เขา้กบัแหล่งจ่ายไฟ u ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (โปรดดูบทที่ 5.6 "การ

ต่อระบบไฟฟ้า", หนา้ 24)

ฟิวส์ขาด u เปลี่ยนฟิวส์ (โปรดดูบทที่ 8.2.2 "การเปล่ียน

ฟิวส์", หนา้ 46)

u ในกรณีที่อาการน้ียงัคงเกิดซ้ำ  โปรดติดต่อฝ่าย

บริการลูกคา้ของ BUCHI

อ่างใหค้วามร้อนไม่ทำ ความ

ร้อน

ไม่ไดต่้ออุปกรณ์เขา้กบัแหล่งจ่ายไฟ u ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (โปรดดูบทที่ 5.6 "การ

ต่อระบบไฟฟ้า", หนา้ 24)

ระบบตดัการทำ งานเม่ืออุณหภูมิสูงทำ งาน u รีเซ็ตระบบตดัการทำ งานนิรภยัเม่ืออุณหภูมิสูง

(โปรดดูบทที่ 8.2.1 "การรีเซ็ตระบบตดัการ

ทำ งานนิรภยัเม่ืออุณหภูมิสูง", หนา้ 45)

ฟิวส์ขาด u เปลี่ยนฟิวส์ (โปรดดูบทที่ 8.2.2 "การเปล่ียน

ฟิวส์", หนา้ 46)

u ในกรณีที่อาการน้ียงัคงเกิดซ้ำ  โปรดติดต่อฝ่าย

บริการลูกคา้ของ BUCHI

มีการร่ัวในระบบ ไม่ไดท้าจาระบีที่ขอ้ต่อแกว้ u ทาจาระบีที่ขอ้ต่อแกว้

ท่อรั่ว u เปลี่ยนท่อ (โปรดด ูบทที่ 5.5 "การต่อท่อ

สุญญากาศและสารทำ ความเย็น", หนา้ 23)

ซีลชำ รุด u เปลี่ยนซีล (โปรดด ูบทที่ 7.3 "การตรวจสอบซีล",

หนา้ 41)

ระดบัสุญญากาศไม่ถึงค่าที่

ตอ้งการ

มีการระเหยยอ้นกลบัจากขวดรับสาร u ถ่ายสารออกจากขวดรับสาร (โปรดด ูบทที่ 6.3.2

"การถอดขวดรับสาร", หนา้ 39)

อุณหภูมิระหวา่งขวดระเหยกับคอนเดนเซอร์ต่างกนั

นอ้ยกว่า 20°C

u เพ่ิมกำ ลงัการทำ ความเย็น (โปรดดูบทที่ 6.2.2

"การปรับสภาพแวดลอ้มในการกล ั่น", หนา้ 35)

มีการร่ัวในระบบ u ตรวจหาการร่ัวของระบบ (โปรดดูบทที่ 7.2 "การ

ตรวจหาการร่ัวของระบบ", หนา้ 40)

ความดันน้ ำ ของป๊ัมกรองเคร่ืองแกว้ต่ ำ เกินไป u เปิดน้ ำ ให แ้รงข้ึน (โปรดดูคู่มือการใช ง้านป๊ัม)

ปั๊มสุญญากาศมีก ำ ลงัต่ ำ เกินไป u เลือกใช ปั้๊มสุญญากาศท่ีมีขนาดเหมาะสม
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ความผดิปกติ สาเหตุที่เป็นไปได้ วธีิแก้ไข

การกล ั่นมีประสิทธิภาพต่ำ มีการระเหยยอ้นกลบัจากขวดรับสารมากเกินไป (โดย

เฉพาะอย่างย่ิงสำ หรับตวัทำ ละลายที่เป็นสารผสม)

u ถ่ายขวดรับสาร จากนั้นเร่ิมกระบวนการกล ั่น

ใหม ่ (โปรดดูบทที่ 6.3.2 "การถอดขวดรับสาร",

หนา้ 39, บทที่ 6.1.4 "การติดตั้ งขวดรับสาร",

หนา้ 30 และบทที่ 6.2 "การกล่ัน", หนา้ 32)

เกิดความผิดปกติอื่นๆ ก บักระบวนการกล ั่น (เช่น การ

เย็นลงอยา่งฉบัพลนั ความร้อนมีอตัราการไหลต่ ำ เกิน

ไป เป็นตน้)

u ตรวจสอบอุณหภูมิของอ่างใหค้วามร้อนและสาร

ทำ ความเย็น จากนั้นทำ การปรับตามท่ีจำ เป็น

(โปรดดูบทที่ 6.1.1 "การเตรียมอ่างใหค้วาม

ร้อน", หนา้ 27 และ/หรือคู่มือการใช ง้านเคร่ือง

ทำ ความเย็น)

u ลดความดันลงจนกระทั่งการกล ั่นเร่ิมต้นข้ึนอีก

คร้ัง (โปรดดูคู่มือการใช ง้านป๊ัมสุญญากาศ)
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8.2 วธีิแก้ไข

8.2.1 การรีเซ็ตระบบตดัการทำ งานนิรภยัเมื่ออณุหภูมสูิง

 ระวงั

ระวงัผวิหนังไหม้เนื่องจากชิน้ส่วนที่ร้อน

u หา้มสมัผสักบัชิน้ส่วนท่ีร้อนนอกจากจะมีการสวมถุงมือป้องกนัที่เหมาะสม

u ปิดสวติช์อุปกรณ์

u ถอดปลั๊กไฟของอ่างใหค้วามร้อนและชุดมอเตอร์หมุน

u ปล่อยอ่างใหค้วามร้อนทิง้ไวจ้นกระทั่งเย็นลง จากนั้นเทของเหลวในอ ่างทิง้

u ใช ว้ตัถุขนาดเล็กหรือไขควงกดสวติช์ (1) ใตอ้่างใหค้วามร้อน

5 ระบบตดัการทำ งานนิรภยัเม่ืออุณหภูมิสูงจะถูกรีเซ็ต
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8.2.2 การเปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์จะอยู่ที่ดา้นหลงัของอ่างใหค้วามร้อน

u ปล่อยอ่างใหค้วามร้อนทิง้ไวใ้ห เ้ย็นลง

u ถอดสายไฟ

u เปิดช่องใส ่ฟิวส์ (1) ออกโดยใช ไ้ขควงขนาดใหญ่

u เปลี่ยนฟิวส์ที่ขาดโดยนำ ฟิวส์ตวัใหม่ที่มีค่าพิกดัเท่ากนัมาใส่แทน

u ขนัช่องใส ่ฟิวส์ (1) กลบัเขา้ที่

u ต่อสายไฟกลบัเขา้ที่
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9 การเลกิใช้งานและการกำ จดั

9.1 การเลกิใช้งาน

u ถ่ายของเหลวทั้ งหมดออกจากเคร่ืองแกว้ (โปรดดูบทที่ 7.6 "การขจัดตวัทำ ละลายตกคา้ง", หนา้ 42)

u ปิดสวติช์อุปกรณ์

u ถอดปลั๊กไฟของอ่างใหค้วามร้อนและชุดมอเตอร์หมุน

u ถอดเคร่ืองแกว้ทั้ งหมด

9.2 การกำ จดัทิง้

ผู้ดำ เนินงานมีหนา้ที่รับผิดชอบในการก ำ จดัท้ิง Rotavapor®

u กำ จดัท้ิงอุปกรณ์โดยปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัทอ้งถ่ินเกี่ยวกบัการก ำ จดัขยะ
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10 ภาคผนวก

10.1 ตารางตวัทำ ละลาย

ตวัทำ ละลาย สูตรเคมี มวลต่อโมล (กรัม/

โมล)

พลงังานในการระเหย (จูล/

กรัม)

จุดเดือด (°C) ที่ 1013

มลิลบิาร์

ความหนาแน่น

(กรัม/ซม.
3
)

สุญญากาศ (มลิลบิาร์)

สำ หรับจุดเดือด 40°C

อะซิโทน CH3H6O 58.1 553 56 0.790 556

เอน็-เอมิลแอลกอฮอล ,์ 

เอน็-เพนทานอล

C5H12O 88.1 595 37 0.814 11

เบนซีน C6H6 78.1 548 80 0.877 236

เอน็-บิวทานอล C4H10O 74.1 620 118 0.810 25

เทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอล  ์(2-

เมทิล-2-โพรพานอล)

C4H10O 74.1 590 82 0.789 130

คลอโรเบนซีน C6H5Cl 112.6 377 132 1.106 36

คลอโรฟอร์ม CHCl3 119.4 264 62 1.483 474

ไซโคลเฮกเซน C6H12 84.0 389 81 0.779 235

ไดเอทิลอีเทอร์ C4H10O 74.0 389 35 0.714 850

1,2-ไดคลอโรอ ีเทน C2H4Cl2 99.0 335 84 1.235 210

ซิส-1,2-ไดคลอโรเอท ิลีน C2H2Cl2 97.0 322 60 1.284 479

ทรานส์-1,2-ไดคลอโรเอท ิลีน C2H2Cl2 97.0 314 48 1.257 751

ไดไอโซโพรพ ิลอีเทอร์ C6H14O 102.0 318 68 0.724 375

ไดออกเซน C4H8O2 88.1 406 101 1.034 107

ไดเมทิลฟอร์มาไมด ์(DMF) C3H7NO 73.1 – 153 0.949 11

กรดอะซิติก C2H4O2 60.0 695 118 1.049 44

เอทานอล C2H6O 46.0 879 79 0.789 175

เอทิลอะซีเตต C4H8O2 88.1 394 77 0.900 240

เฮปเทน C7H16 100.2 373 98 0.684 120

เฮกเซน C6H14 86.2 368 69 0.660 360

ไอโซโพรพ ิลแอลกอฮอล ์ C3H8O 60.1 699 82 0.786 137

ไอโซเอม ิลแอลกอฮอล  ์(3-เมทิล-1-

บิวทานอล)

C5H12O 88.1 595 129 0.809 14

เมทิลเอทิลคีโตน C4H8O 72.1 473 80 0.805 243

เมทานอล CH4O 32.0 1227 65 0.791 337

เมทิลีนคลอไรด,์ ไดคลอโรม ีเทน CH2CI2 84.9 373 40 1.327 850

เพนเทน C5H12 72.1 381 36 0.626 850

เอน็-โพรพิลแอลกอฮอล ์ C3H8O 60.1 787 97 0.804 67

เพนทาคลอโรอ ีเทน C2HCl5 202.3 201 162 1.680 13

1,1,2,2-เตตระคลอโรอ ีเทน C2H2Cl4 167.9 247 146 1.595 20
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ตวัทำ ละลาย สูตรเคมี มวลต่อโมล (กรัม/

โมล)

พลงังานในการระเหย (จูล/

กรัม)

จุดเดือด (°C) ที่ 1013

มลิลบิาร์

ความหนาแน่น

(กรัม/ซม.
3
)

สุญญากาศ (มลิลบิาร์)

สำ หรับจุดเดือด 40°C

คาร์บอนเตตระคลอไรด์ CCl4 153.8 226 77 1.594 271

1,1,1-ไตรคลอโรอ ีเทน C2H3Cl3 133.4 251 74 1.339 300

เตตระคลอโรเอท ิลีน C2Cl4 165.8 234 121 1.623 53

เตตระไฮโดรฟิวเรน (THF) C4H8O 72.1 – 67 0.889 374

โทล ูอีน C7H8 92.2 427 111 0.867 77

ไตรคลอโรเอท ิลีน C2HCl3 131.3 264 87 1.464 183

น้ ำ H2O 18.0 2261 100 1.000 72

ไซลีน (สารผสม) C8H10 106.2 389 – – 25

โอ -ไซลีน C8H10 106.2 – 144 0.880 –

เอม็-ไซลีน C8H10 106.2 – 139 0.864 –

พี-ไซลีน C8H10 106.2 – 138 0.861 –

10.2 Spare parts and accessories

Use only genuine BUCHI consumables and spare parts in order to ensure correct, safe and reliable operation of the system.

หมายเหตุ

Any modifications of spare parts or assemblies are only allowed with the prior written permission of BUCHI.

10.2.1 ชุดเครื่องแก้วแบบ V

 

040627 

000646

040625

 
023875

023900
 

028096 

028606
000636

048237

003275

032339 (STJ 29/32) 

032341 (STJ 24/40) 

 

11055921

11055922 P+G
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รหัสส่ังซือ้ รายละเอยีด รหัสส่ังซือ้ รายละเอยีด

11057056 ชุดเคร่ืองแกว้ V คอนเดนเซอร์แนวตั้ ง, 1460 ซม.² 000646 ท่อ, PTFE, Ø4.7/5.5 มม., ใส, 300 มม.

11055921 คอนเดนเซอร์ V คอนเดนเซอร์แนวตั้ ง, 1460 ซม.² 000636 ปะเกน็สุญญากาศ KD22, PTFE

11057057 คอนเดนเซอร์แกว้ V คอนเดนเซอร์แนวตั้ ง, 1460 ซม.², P+G 028096 ท่อ PTFE, Ø3/4 มม., สีขาว, 600 มม.

038000 ขอ้ต่อสวมท่อ, ชุด 4 ช้ิน, ขอ้ตรง, GL14, ซีลซิลิกอน 040625 แหวนถ่าย (Drain disc.) PTFE, Ø5.1/14 มม.

032341 ท่อนำ ไอส ำ หรับเคร่ืองทำ ความเย็น V/C, เส้นผ่านศูนยก์ลาง 22 มม.,

NS24/40, รวมคลิปล็อคขวดระเหย (Combi-Clip)

003275 แคลมป์ขอ้ต่อกลม ส ำ หรับ BJ35/20

032339 ท่อนำ ไอส ำ หรับเคร่ืองทำ ความเย็น V/C, เส้นผ่านศูนยก์ลาง 22 มม.,

NS29/32, รวมคลิปล็อคขวดระเหย (Combi-Clip)

040627 จุกปิดแกว้ มาตรฐาน, แกว้, SJ18.8/38

023875 น็อตหวัหมวก (screw-cap) GL10 037642 ขอ้ต่อสวมท่อ, ชุด 4 ช้ิน, ขอ้ตรง, GL14, ซีลซิลิกอน

023900 โอริง FPM, Ø3.0/2.7 มม. 037287 ขอ้ต่อสวมท่อ, ชุด 4 ช้ิน, ขอ้งอ, GL14

10.2.2 ชุดเครื่องแก้วแบบ C

 

040627 

000646

023875 

023900 

028096

032013

000636

028606

003275
032339 (STJ 29/32)

032341 (STJ 24/40)

040641

040628  

027479

000672

027462

048237

027344

052892

052891

รหัสส่ังซือ้ รายละเอยีด รหัสส่ังซือ้ รายละเอยีด

040640 ชุดเคร่ืองแกว้ C ชุดดกัไอดว้ยความเย็น, 500 ซม.² 040627 จุกปิดแกว้ มาตรฐาน, แกว้, SJ18.8/38

040641 แมนเทิลของชุดดกัไอดว้ยความเย็น สำ หรับคอนเดนเซอร์ C 038000 ขอ้ต่อสวมท่อ, ชุด 6 ชน, ขอ้งอ (4), ขอ้ตรง (2), GL14, ซีลซิลิโคน

040645 คอนเดนเซอร์ C ชุดดกัไอดว้ยความเย็น, 500 ซม.² 003275 แคลมป์ขอ้ต่อกลม ส ำ หรับ BJ35/20

000672 ฟิงเกอร์ชุดดกัจบัดว้ยความเย็น สำ หรับคอนเดนเซอร์ C 023875 น็อตหวัหมวก (screw-cap) GL10

027479 ฝาปิด สำ หรับคอนเดนเซอร์ C, PETP 023900 โอริง FPM, Ø3.0/2.7 มม.

027462 ซีล, ชุด สำ หรับคอนเดนเซอร์ C/CR, PTFE, EPDM 037287 ขอ้ต่อสวมท่อ, ชุด 4 ช้ิน, ขอ้งอ, GL14
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รหัสส่ังซือ้ รายละเอยีด รหัสส่ังซือ้ รายละเอยีด

037642 ขอ้ต่อสวมท่อ, ชุด 4 ช้ิน, ขอ้ตรง, GL14, ซีลซิลิกอน 052893 ที่ยึดคอนเดนเซอร์ สำ หรับคอนเดนเซอร์ V/C รวมยางรัด

032341 ท่อนำ ไอส ำ หรับเคร่ืองทำ ความเย็น V/C, เส้นผ่านศูนยก์ลาง 22 มม.,

NS24/40, รวมคลิปล็อคขวดระเหย (Combi-Clip)

032013 ยางรัด สำ หรับยึดคอนเดนเซอร์

032339 ท่อนำ ไอส ำ หรับเคร่ืองทำ ความเย็น V/C, เส้นผ่านศูนยก์ลาง 22 มม.,

NS29/32, รวมคลิปล็อคขวดระเหย (Combi-Clip)

027344 ปลอกแนวนอน ส ำ หรับยึดคอนเดนเซอร์

040628 จุกปิดแกว้ สำ หรับคอนเดนเซอร์ C, แกว้ 000636 ปะเกน็สุญญากาศ KD22, PTFE

000646 ท่อ PTFE, เส้นผ่านศูนยก์ลาง 4.7/5.5 มม., ใส, 300 มม. 028096 ท่อ PTFE, Ø3/4 มม., สีขาว, 600 มม.

10.2.3 อปุกรณ์เสริม

อ่างให้ความร้อน

Heating Bath B-100 (อ่างให้ความร้อน) 20-95°C, 220-240 โวลท์

ก ำ ลงัการทำ ความร้อน: 1300 วตต์, ขนาดสูงสุดของขวด: 4000 มล. สามารถทำ การปรับอุณหภูมิที่ตั้ งไวไ้ด ้และแสดง

อุณหภูมิจริงดว้ยระบบดิจิตอล

11061895

Heating Bath B-100 (อ่างให้ความร้อน) 20-95°C, 100-120 โวลท์

ก ำ ลงัการทำ ความร้อน: 1300 วตต์, ขนาดสูงสุดของขวด: 4000 มล. สามารถทำ การปรับอุณหภูมิที่ตั้ งไวไ้ด ้และแสดง

อุณหภูมิจริงดว้ยระบบดิจิตอล

11061894

อปุกรณ์เสริมสำ หรับอ่างให้ความร้อน

ฝาครอบด้านบน สำ หรับ Heating Bath B-491, B-100 (อ่างให้ความร้อน)

ประหยดัพลงังานและช่วยลดการระเหยของน้ำ เม่ือไม่ใช ง้าน

048230

ฝาครอบป้องกนั สำ หรับ Heating Bath B-491, B-100 (อ่างให้ความร้อน) 048052

เมด็ลอย 450 เมด็, PP, Ø10 มม.

ช่วยลดปริมาณการใชพ้ลงังานของอ่างใหค้วามร้อนและลดการระเหยของสารท ำ ความร้อน, สำ หรับอุณหภูมิไม่เกิน

100°C

036405

ท่อ

FEP, Ø6/8 มม., ใส, จำหน่ายเป็นเมตร

การใช ง้าน: สุญญากาศ น้ำ เย็น

027900

ยางธรรมชาต,ิ Ø6/16 มม., สีแดง, จำ หน่ายเป็นเมตร 

การใช ง้าน: สุญญากาศ

017622

Nyflex, PVC-P, Ø8/14 มม., ใส, จำหน่ายเป็นเมตร 

การใช ง้าน: สุญญากาศ น้ำ เย็น การป้อน (Rotavapor รุ่นอุตสาหกรรม)

004113

PTFE, Ø4.7/5.5 มม., ใส, 330 มม.

สำ หรับป้อนตวัทำ ละลายเขา้ไปในขวดระเหยในระหว า่งการกล ั่น

000646

PTFE, Ø8/10 มม., สีขาว, จำหน่ายเป็นเมตร

การใช ง้าน: สุญญากาศ การป้อน (Rotavapor รุ่นอุตสาหกรรม)

027277

ยางซิลโิคน, Ø6/9 มม., ใส, จำ หน่ายเป็นเมตร

การใช ง้าน: น้ำ เย็น

004133
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อปุกรณ์เสริมอื่นๆ

หมายเลขการสั่งซือ้ ภาพ

Flask holder. EPDM, slip free

Holder for round-bottom flasks (50-5000 mL).

048618

Flask holders, set. 5 pcs., EPDM, slip free

Holder for round-bottom flasks (50-5000 mL).

11059916

Cooling water valve. 24VAC

Valve opens cooling water feed during distillation. Meant to be used with a

vacuum controller/interface.

031356

Lab grease. Glisseal 40 (30 g)

To grease joints in order to increase tightness of system.

048197

Manometer with needle valve.

Incl. holder for pump, valve, vacuum gauge

For manual vacuum adjustment

047291

Power adapter, 24 VDC, operating range 100-240 V, frequency 50/60 Hz

For operation of Rotavapor® without heating bath

11055312

Water regulation nozzle. Flow regulator, incl. hose clamp, sieve

Used when tap water is used to generate vacuum. Reduces water consumption.

011606

Water jet pump. Plastic

Used when tap water is used to generate vacuum.

002913

เครื่องแก้ว

ชุดเครื่องแก้ว

ชุดเครื่องแก้ว C ชุดดกัไอด้วยความเยน็, 500 ซม.²

สำ หรับการกล ั่นตวัทำ ละลายที่มีจุดเดือดต่ ำ  ไม่จำ เป็นตอ้งใชส้ารท ำ ความเย็น อุปกรณ์ในช ุด: ขวดรับสาร 1 ลิตร แคลมป์

ขอ้ต่อกลม จุกปิด ท่อป้อน ไม่รวม: ขวดระเหย ท่อนำ ไอ ท ี่ยึด

040640

ชุดเครื่องแก้ว C ชุดดกัไอด้วยความเยน็, 500 ซม.², P+G

สำ หรับการกล ั่นตวัทำ ละลายที่มีจุดเดือดต่ ำ  ไม่จำ เป็นตอ้งใชส้ารท ำ ความเย็น อุปกรณ์ในช ุด: ขวดรับสาร 1 ลิตร แคลมป์

ขอ้ต่อกลม จุกปิด ท่อป้อน ไม่รวม: ขวดระเหย ท่อนำ ไอ ท ี่ยึด

040642
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ชุดเครื่องแก้ว V คอนเดนเซอร์แนวตั้ง, 1460 ซม.²

สำ หรับการใช ง้านมาตรฐาน ใชร่้วมกบัเคร่ืองทำ ความเย็นระบบหมุนเวียนหรือน้ ำ ประปา คุณสมบติั: ไม่มีรูดา้นบน ไม่มี

ช่องต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิไอระเหย อุปกรณ์ในช ุด: ขวดรับสาร 1 ลิตร แคลมป์ขอ้ต่อกลม จุกปิด ท่อป้อน ไม่รวม: ขวด

ระเหย ท่อนำ ไอ ท ี่ยึด

11057056

ชุดเครื่องแก้ว V คอนเดนเซอร์แนวตั้ง, 1460 ซม.², P+G

สำ หรับการใช ง้านมาตรฐาน ใชร่้วมกบัเคร่ืองทำ ความเย็นระบบหมุนเวียนหรือน้ ำ ประปา คุณสมบติั: ไม่มีรูดา้นบน ไม่มี

ช่องต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิไอระเหย อุปกรณ์ในช ุด: ขวดรับสาร 1 ลิตร แคลมป์ขอ้ต่อกลม จุกปิด ท่อป้อน ไม่รวม: ขวด

ระเหย ท่อนำ ไอ ท ี่ยึด

11057057

อปุกรณ์เสริมสำ หรับชุดเครื่องแก้ว

ที่ยดึคอนเดนเซอร์ สำ หรับคอนเดนเซอร์ V/C รวมยางรัด 052893

ตวัแปลงชุดดกัฟอง

แก้ว, Reitmeyer, SJ24/40, 150 มม. 036577

แก้ว, Reitmeyer, SJ29/32, 135 มม. 036576

แก้ว, ชุดดกัการไหลย้อน, SJ24/40, 175 มม. 11056919

แก้ว, ชุดดกัการไหลย้อน, SJ29/32, 160 มม. 11056920

ขวดระเหย

สำ หรับสไปเดอร์สำ หรับการกลั่น, ทรงกระบอก, SJ14/23, 20 มล. 000477

แก้ว, SJ24/40, 1000 มล. 000440

แก้ว, SJ24/40, 1000 มล., P+G 020730

แก้ว, SJ24/40, 100 มล. 008751

แก้ว, SJ24/40, 2000 มล. 008765

แก้ว, SJ24/40, 2000 มล., P+G 025262

แก้ว, SJ24/40, 250 มล. 008754

แก้ว, SJ24/40, 3000 มล. 008767

แก้ว, SJ24/40, 3000 มล., P+G 025263

แก้ว, SJ24/40, 4000 มล. 047990

แก้ว, SJ24/40, 4000 มล., P+G 047992

แก้ว, SJ24/40, 500 มล. 008758

แก้ว, SJ24/40, 500 มล., P+G 025261

แก้ว, SJ24/40, 50 มล. 008750

แก้ว, SJ29/32, 1000 มล. 000435

แก้ว, SJ29/32, 1000 มล., P+G 020729

แก้ว, SJ29/32, 100 มล. 000432

แก้ว, SJ29/32, 100 มล., P+G 033404

แก้ว, SJ29/32, 2000 มล. 000436



10 | ภาคผนวก BÜCHI Labortechnik AG

54/64 คู่มือใช ง้าน Rotavapor® R-100

แก้ว, SJ29/32, 2000 มล., P+G 025323

แก้ว, SJ29/32, 250 มล. 000433

แก้ว, SJ29/32, 250 มล., P+G 025520

แก้ว, SJ29/32, 3000 มล. 000437

แก้ว, SJ29/32, 3000 มล., P+G 025324

แก้ว, SJ29/32, 4000 มล. 047991

แก้ว, SJ29/32, 4000 มล., P+G 047993

แก้ว, SJ29/32, 500 มล. 000434

แก้ว, SJ29/32, 500 มล., P+G 025322

แก้ว, SJ29/32, 50 มล. 000431

แก้ว, SJ29/32, 50 มล., P+G 033405

ขวดทำ แห้ง

แก้ว, SJ24/40, 1000 มล. 000420

แก้ว, SJ24/40, 2000 มล. 011580

แก้ว, SJ24/40, 500 มล. 011579

แก้ว, SJ29/32, 1000 มล. 000453

แก้ว, SJ29/32, 2000 มล. 000454

แก้ว, SJ29/32, 500 มล. 000452

ขวดบีกเกอร์

แก้ว, SJ24/40, 1500 มล., สำ หรับการทำ แห้ง 034270

แก้ว, SJ24/40, 1500 มล., สำ หรับการระเหยสาร 034247

แก้ว, SJ24/40, 500 มล., สำ หรับการทำ แห้ง 034768

แก้ว, SJ24/40, 500 มล., สำ หรับการระเหยสาร 034765

แก้ว, SJ29/32, 1500 มล., สำ หรับการทำ แห้ง 034269

แก้ว, SJ29/32, 1500 มล., สำ หรับการระเหยสาร 034230

แก้ว, SJ29/32, 500 มล., สำ หรับการทำ แห้ง 034767

แก้ว, SJ29/32, 500 มล., สำ หรับการระเหยสาร 034764

ขวดรับสาร

แก้ว, BJ35/20, 1000 มล. 000425

แก้ว, BJ35/20, 1000 มล., P+G 020728

แก้ว, BJ35/20, 1000 มล., P+G-LT

อุณหภูมิการใช ง้าน: –70 ถึง 40°C

040775

แก้ว, BJ35/20, 1000 มล., P+G, วาล์วถ่าย 036919

แก้ว, BJ35/20, 100 มล. 000422
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แก้ว, BJ35/20, 2000 มล. 000426

แก้ว, BJ35/20, 2000 มล., P+G 025265

แก้ว, BJ35/20, 2000 มล., P+G-LT

อุณหภูมิการใช ง้าน: –70 ถึง 40°C

040776

แก้ว, BJ35/20, 250 มล. 000423

แก้ว, BJ35/20, 250 มล., P+G 11060907

แก้ว, BJ35/20, 250 มล., P+G-LT

อุณหภูมิการใช ง้าน: –70 ถึง 40°C

11060908

แก้ว, BJ35/20, 3000 มล. 000427

แก้ว, BJ35/20, 3000 มล., P+G 025266

แก้ว, BJ35/20, 3000 มล., P+G-LT

อุณหภูมิการใช ง้าน: –70 ถึง 40°C

040777

แก้ว, BJ35/20, 500 มล. 000424

แก้ว, BJ35/20, 500 มล., P+G 025264

แก้ว, BJ35/20, 500 มล., P+G-LT

อุณหภูมิการใช ง้าน: –70 ถึง 40°C

040774

แก้ว, BJ35/20, 50 มล. 000421

ท่อนำ ไอระเหย

สำ หรับคอนเดนเซอร์ V/C, Ø22 มม., SJ24/40, รวมคลปิ (combi-clip) 032341

สำ หรับคอนเดนเซอร์ V/C, Ø22 มม., SJ29/32, รวมคลปิ (combi-clip) 032339

จุกปิด

จุกปิด รุ่น Professional, แก้ว, SJ18.8/38

สำ หรับการเติมอากาศเข้าระบบ การปนเปื้อนระหวา่งตวัอย่างนอ้ยกว่าจุกปิดรุ่นมาตรฐาน

000637

จุกปิด PTFE, SJ18.8/38 

สำ หรับการเติมอากาศเข้าระบบ สำ หรับการใช ง้านท่ีจำ เป็นตอ้งหลีกเลี่ยงจาระบี, ใช แ้ทนจุกปิดรุ่นมาตรฐาน

023896

จุกปิด รุ่นมาตรฐาน, แก้ว, SJ18.8/38

สำ หรับการเติมอากาศเข้าระบบ

040627

ท่อหลายทางสำ หรับการกลั่น

แก้ว, SJ24/40, รวมขวด 100 มล. (5 ชน) 011575

แก้ว, SJ24/40, รวมขวดทรงกระบอก 20 มล. (20 ชน) 011578

แก้ว, SJ24/40, รวมขวด 50 มล. (5 ชน) 011574

แก้ว, SJ29/32, รวมขวด 100 มล. (5 ชน) 001333

แก้ว, SJ29/32, รวมขวดทรงกระบอก 20 มล. (12 ชน) 001335

แก้ว, SJ29/32, รวมขวดทรงกระบอก 20 มล. (20 ชน) 001336

แก้ว, SJ29/32, รวมขวดทรงกระบอก 20 มล. (6 ชน) 001334
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แก้ว, SJ29/32, รวมขวด 50 มล. (5 ชน) 001332

Glass assemblies

Cold trap: C Dry ice condenser

� For distillation of solvents

with low boiling points

� Maximum condensation of

vapors

� No cooling water needed,

but i.e. dry ice or ice

� Use of foam sensor possible

500 cm
2

040640

040642 P+G

Vertical: V Vertical condenser

� For standard applications,

the most common condenser

� Connection for vapor

temperature sensor

� Use of foam sensor possible

1500 cm
2

11057056

11057057 P+G

Accessories for glass assemblies

หมายเลขการสั่งซือ้ ภาพ

Condenser holder, holding rod, screw (2 pcs), rubber band

Recommended to fasten condenser onto Rotavapor® R-100, for V- and C-glass

assembly

052893

Foam trap adaptor

หมายเลขการสั่งซือ้ ภาพ

Glass, Reitmeyer, SJ24/40, 150 mm 036577

Glass, Reitmeyer, SJ29/32, 135 mm 036576

Glass, SJ24/40, 175 mm 11056919
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หมายเลขการสั่งซือ้ ภาพ

Glass, SJ29/32, 160 mm 11056920

Evaporating flask

หมายเลขการสั่งซือ้

Evaporating flask, For distillation spider, cylindric, SJ14/23, 20 mL 000477

Glass, SJ24/40, 1000 mL 000440

Glass, SJ24/40, 1000 mL, P+G 020730

Glass, SJ24/40, 100 mL 008751

Glass, SJ24/40, 2000 mL 008765

Glass, SJ24/40, 2000 mL, P+G 025262

Glass, SJ24/40, 250 mL 008754

Glass, SJ24/40, 3000 mL 008767

Glass, SJ24/40, 3000 mL, P+G 025263

Glass, SJ24/40, 4000 mL 047990

Glass, SJ24/40, 4000 mL, P+G 047992

Glass, SJ24/40, 500 mL 008758

Glass, SJ24/40, 500 mL, P+G 025261

Glass, SJ24/40, 50 mL 008750

Glass, SJ29/32, 1000 mL 000435

Glass, SJ29/32, 1000 mL, P+G 020729

Glass, SJ29/32, 100 mL 000432

Glass, SJ29/32, 100 mL, P+G 033404

Glass, SJ29/32, 2000 mL 000436

Glass, SJ29/32, 2000 mL, P+G 025323

Glass, SJ29/32, 250 mL 000433

Glass, SJ29/32, 250 mL, P+G 025520

Glass, SJ29/32, 3000 mL 000437

Glass, SJ29/32, 3000 mL, P+G 025324

Glass, SJ29/32, 4000 mL 047991

Glass, SJ29/32, 4000 mL, P+G 047993

Glass, SJ29/32, 500 mL 000434

Glass, SJ29/32, 500 mL, P+G 025322

Glass, SJ29/32, 50 mL 000431
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หมายเลขการสั่งซือ้

Glass, SJ29/32, 50 mL, P+G 033405

Drying flask

หมายเลขการสั่งซือ้

Glass, SJ24/40, 1000 mL

With 4 indents for better mixing/drying.

000420

Glass, SJ24/40, 2000 mL

With 4 indents for better mixing/drying.

011580

Glass, SJ24/40, 500 mL

With 4 indents for better mixing/drying.

011579

Glass, SJ29/32, 1000 mL

With 4 indents for better mixing/drying.

000453

Glass, SJ29/32, 500 mL

With 4 indents for better mixing/drying.

000452

Beaker flasks

หมายเลขการสั่งซือ้

Glass, SJ24/40, 1500 mL, for drying 034270

Glass, SJ24/40, 1500 mL, for evaporation 034247

Glass, SJ24/40, 500 mL, for drying 034768

Glass, SJ24/40, 500 mL, for evaporation 034765

Glass, SJ29/32, 1500 mL, for drying 034269

Glass, SJ29/32, 1500 mL, for evaporation 034230

Glass, SJ29/32, 500 mL, for drying 034767

Glass, SJ29/32, 500 mL, for evaporation 034764

Receiving flask

Glass, BJ35/20, 1000 mL, P+G-LT

Application temperature: -70 to 40 °C.

040775

Receiving flask with drain valve. Glas,

BJ35/20, 1000 mL, P+G, PTFE

036919

Glass, BJ35/20, 100 mL 000422

Glass, BJ35/20, 2000 mL 000426

Glass, BJ35/20, 2000 mL, P+G 025265



BÜCHI Labortechnik AG ภาคผนวก | 10

คู่มือใช ง้าน Rotavapor® R-100 59/64

Glass, BJ35/20, 2000 mL, P+G-LT

Application temperature: -70 to 40 °C.

040776

Glass, SJ35/20, 250 mL 000423

Glass, SJ35/20, 250 mL, P+G 11060907

Glass, BJ35/20, 250 mL, P+G-LT

Application temperature: -70 to 40 °C.

11060908

Glass, BJ35/20, 3000 mL 000427

Glass, BJ35/20, 3000 mL, P+G 025266

Glass, BJ35/20, 1000 mL, P+G 020728

Glass, BJ35/20, 3000 mL, P+G 025266

Glass, BJ35/20, 3000 mL, P+G-LT

Application temperature: -70 to 40 °C.

040777

Glass, SJ35/20, 500 mL 000424

Glass, SJ35/20, 500 mL, P+G 025264

Glass, BJ35/20, 500 mL, P+G-LT

Application temperature: -70 to 40 °C.

040774

Glass, BJ35/20, 50 mL 000421

Vapor ducts

หมายเลขการสั่งซือ้ ภาพ

Vapor duct

For V/C cond., Ø22mm, SJ24/40, incl. Combi-Clip

032341

Vapor duct

For V/C cond., Ø22mm, SJ29/32, incl. Combi-Clip

032339

Stopcocks

หมายเลขการสั่งซือ้ ภาพ

Stopcock, Analytic PTFE/25% glass fiber, SJ18.8/38

For feeding of solvents and aerating the system.Less cross-contamination

compared to standardstopcock. For applications where grease should be avoided.

Content: PTFE stopcock (no tubing included).

11069607

Stopcock. PTFE, SJ18.8/38

For aeration of the system. For applications when grease should be avoided, used

instead of standard-stopcock

023896
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หมายเลขการสั่งซือ้ ภาพ

Standard, glass, SJ18.8/38

For aeration of the system.

040627

For condenser C/CR, glass, SJ18.8/38

For aeration of the system. For cold trap outer part.

040628

Distillation spiders

หมายเลขการสั่งซือ้ ภาพ

Glass, SJ24/40, incl. 100 mL flask (5pcs) 011575

Glass, SJ24/40, incl. 100 mL flask (5pcs) 011575

Glass, SJ24/40, incl. 50 mL flask (5pcs) 011574

Glass, SJ24/40, incl. 20 mL zyl. flask (20pcs) 011578

Glass, SJ24/40, incl. 50 mL flask (5pcs) 011574

Glass, SJ29/32, incl. 100 mL flask (5pcs) 001333

Glass, SJ29/32, incl. 20 mL cyl. flask (12pcs) 001335

Glass, SJ29/32, incl. 20 mL cyl. flask (20pcs) 001336

Glass, SJ29/32, incl. 20 mL cyl. flask (6pcs) 001334

Glass, SJ29/32, incl. 50 mL flask (5pcs) 001332

10.2.4 อะไหล่สึกหรอ

ปะเกน็สุญญากาศ

KD22, PTFE 000636

KD22, PTFE, ตามมาตรฐาน FDA 11056622

ซีล

สำ หรับน็อตหัวหมวก (cap nut) GL14, FEP 038225

ชุด 10 ชน, สำ หรับข้อต่อสวมท่อ, GL14, EPDM, สีดำ 040029

ชุด 10 ชน, สำ หรับข้อต่อสวมท่อ, GL14, FPM, สีเขยีว 040040

ชุด 20 ชน, สำ หรับข้อต่อสวมท่อ, GL14, ซิลโิคน, สีแดง 040023

ข้อต่อสวมท่อ

ข้องอ, GL14, รวมซีลซิลโิคน 018916

ชุด 2 ชน, ข้องอ (1), ข้อตรง (1), GL14, ซีลซิลโิคน

อุปกรณ์ในช ุด: ข้อต่อสวมท่อ น็อตหวัหมวก (cap nut) ซีล

041939
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ชุด 3 ชน, ข้องอ, GL14, ซีลซิลโิคน

อุปกรณ์ในช ุด: ข้อต่อสวมท่อ ซีล

041987

ชุด 4 ชน, ข้องอ, GL14, ซีล EPDM

อุปกรณ์ในช ุด: ข้อต่อสวมท่อ น็อตหวัหมวก (cap nut) ซีล

043129

ชุด 4 ชน, ข้องอ, GL14, ซีล FEP

อุปกรณ์ในช ุด: ข้อต่อสวมท่อ น็อตหวัหมวก (cap nut) ซีล

040295

ชุด 4 ชน, ข้องอ, GL14, ซีลซิลโิคน, รวมน็อตหัวหมวก (cap nut)

อุปกรณ์ในช ุด: ข้อต่อสวมท่อ น็อตหวัหมวก (cap nut) ซีล

037287

ชุด 4 ชน, ข้องอ, GL14, ซีลซิลโิคน, รวมน็อตหัวหมวก (cap nut)

อุปกรณ์ในช ุด: ข้อต่อสวมท่อ น็อตหวัหมวก (cap nut) ซีล

043128

ชุด 4 ชน, ข้อตรง, GL14, ซีล EPDM

อุปกรณ์ในช ุด: ข้อต่อสวมท่อ น็อตหวัหมวก (cap nut) ซีล

040296

ชุด 4 ชน, ข้อตรง, GL14, ซีลซิลโิคน

อุปกรณ์ในช ุด: ข้อต่อสวมท่อ น็อตหวัหมวก (cap nut) ซีล

037642

ชุด 6 ชน, ข้องอ (4), ข้อตรง (2), GL14, ซีลซิลโิคน

อุปกรณ์ในช ุด: ข้อต่อสวมท่อ น็อตหวัหมวก (cap nut) ซีล

038000

อะไหล่สึกหรออื่นๆ

น็อตหัวหมวก (screw cap), ชุด 5 ชน, GL14 040624

น็อตหัวหมวก (cap nut), ชุด 10 ชน, น็อตหัวหมวกมรูี (screw cap with hole) GL14, รวมซีล FEP

อุปกรณ์ในช ุด: ข้อต่อสวมท่อ น็อตหวัหมวก (cap nut) ซีล

041999

น็อตหัวหมวก (cap nut), ชุด 10 ชน, น็อตหัวหมวกมรูี (cap nut with hole) GL14 041956

10.2.5 อะไหล่

แหวนกนัหยด PTFE, Ø5.1/14 มม. 040625

ฝาปิด สำ หรับคอนเดนเซอร์ C, PETP 027479

ซีล, ชุด สำ หรับคอนเดนเซอร์ C/CR, PTFE, EPDM 027462

ข้อต่อสกรู, ชุด ข้อต่อ, สปริงอดั 048237

ยางรัด สำ หรับยดึคอนเดนเซอร์ 032013

ปลอกแนวนอน สำ หรับยดึคอนเดนเซอร์

ไม่รวม: ยางรัด (032013)

027344

คอนเดนเซอร์ C ชุดดกัไอด้วยความเยน็, 500 ซม.² 040645

คอนเดนเซอร์ V คอนเดนเซอร์แนวตั้ง, 1460 ซม.² 11055921

ฟิงเกอร์ชุดดกัจบัด้วยความเยน็ สำ หรับคอนเดนเซอร์ C 000672

แมนเทลิของชุดดกัไอด้วยความเยน็ สำ หรับคอนเดนเซอร์ C 040641

จุกปิด สำ หรับคอนเดนเซอร์ C, แก้ว 040628

ท่อ PTFE, Ø3/4 มม., สีขาว, 600 มม.

การใช ง้าน: การป้อน

028096

น็อตหัวหมวก, น็อตยูเนี่ยน GL10 023875
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10.3 รายการอกัษรย่อ

อกัษรย่อ ความหมาย

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ข้อตกลงร่วมของ

กลุ่มประชาคมยุโรปว า่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายข้ามแดนทางถนน)

DKD Deutscher Kalibrierdienst (สถาบันการสอบเทียบแห่งเยอรมนี)

EPDM เอทิลีนโพรพิลีนไดอีนมอนอเมอร์

FEP ฟลูออริเนตเทดเอทิลีนโพรพิลีน

FFKM เพอร์ฟลูออโรอ ีลาสโตเมอร ์

FPM ฟลูออริเนตเทดโพรพิลีนมอนอเมอร์

GGVE Gefahrgutverordnung Eisenbahn (ข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟของเยอรมนี)

GGVS Gefahrgutverordnung Strasse (ข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของเยอรมนี)

NBR ยางไนไตรลบิ์วตะไดอีน

PBT พอลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต

PETP พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต

PTFE พอลิเตตระฟลูออโรเอท ิลีน

RID Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (ข้อกำหนดว่าด้วยการ

ขนส่งสินคา้อนัตรายข้ามแดนทางรถไฟ)

10.4 การรับรองด้านสุขภาพและความปลอดภยั

เพ่ือเป็นการป้องกนัสุขภาพและความปลอดภัยใหก้บัพนักงานของบริษทัและเพื่อเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัวา่ดว้ยการจัดการวตัถุ

อนัตรายและว่าดว้ยสุขภาพและความปลอดภัยในการท ำ งาน รวมถึงการกำ จดัท้ิงขยะอย่างปลอดภยั ห้ามส่งผลิตภัณฑใ์ดๆ กล บัคืนมายงั BÜCHI

Labortechnik AG รวมทั้งบริษัทจะไม่ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ใดๆ จนกว่าจะได้รับใบยืนยันตามแบบฟอร์มด้านล่างที่มีการกรอกข้อมูลครบถ้วนและ

เซ็นชื่อแลว้

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการรับผลิตภัณฑที์่ส่งคืนกลบัมาเพ่ือเขา้รับการซ่อมแซมหรือการสอบเทียบตามมาตรฐาน DKD จนกว่าบริษทั

จะไดรั้บใบยนืยนัดงักล่าว

u ทำ สำ เนาแบบฟอร์มในหนา้ถดัไป แล ว้กรอกขอ้มูลให ค้รบถว้น

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีรายละเอียดท้ังหมดเก่ียวกบัสารที่มีการสมัผสักบัอุปกรณ์ รวมถึงไดต้อบคำ ถามทุกขอ้อยา่งครบถว้นและถูกตอ้งแลว้

u ส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้มาท่ีบริษทัล่วงหนา้ผ่านทางไปรษณียห์รือโทรสาร ใบย นืยนัน้ีจะต้องถูกส่งมาถึงยงับริษทัก่อนที่

อุปกรณ์จะถูกจดัส่งมาถึง

u แนบสำ เนาใบยนืยนัอีกหน่ึงชุดมาพร้อมกบัอุปกรณ์

u ในกรณีที่ผลิตภัณฑมี์การปนเป้ือน โปรดแจ ง้ให ผู้้ใหบ้ริการจดัส่งทราบ (ตามข้อบงัคบัของ GGVE/GGVS/RID/ADR)

หากไม่มีใบยนืยนัหรือไม่มีการปฏิบติัตามข้ันตอนขา้งตน้ จะทำ ให ก้ารซ่อมแซมผลิตภัณฑล์่าชา้ออกไป ขอขอบค ุณท่ีเขา้ใจและให ค้วามร่วมมือใน

การปฏิบติัตามมาตรการข้างตน้

10.5 สุขภาพและความปลอดภยั

ใบยืนยนัเกี่ยวกบัความปลอดภยั อนัตราย และการกำ จดัทิง้ขยะอย่างปลอดภยั

เพ่ือเป็นการป้องกนัสุขภาพและความปลอดภัยใหก้บัพนักงานของบริษทั และเพื่อเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัวา่ดว้ยการจัดการวตัถุ

อนัตรายและเก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภัยในการท ำ งาน รวมถึงเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามข้อบงัคบัวา่ดว้ยความปลอดภัย ข้อก ำ หนดดา้น

สุขภาพและความปลอดภัย และขอ้ก ำ หนดเกี่ยวกบัการก ำ จดัท้ิงขยะอย่างปลอดภยั เช่น ของเสียทางเคมี สารเคมีตกคา้งหรือตวัทำ ละลาย โปรด

กรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นพร้อมทั้ งเซ็นชื่อทุกคร้ังท่ีตอ้งการส่งคืนอุปกรณ์หรือชิน้ส่วนท่ีชำ รุดกลบัมายงัโรงงานของบริษทั
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บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปฏเิสธการรับผลติภณัฑ์หรือชิน้ส่วนหากไม่มใีบยืนยนันี้

อปุกรณ์ รุ่น: หมายเลขช้ินส่วน/หมายเลข

อุปกรณ์:

คำ ยืนยนัเกี่ยวกบัวตัถุที่ไม่เป็น

อนัตราย

ขา้พเจ้าของรับรองวา่ผลิตภัณฑที์่ส่งคืนกลบัมานั้น

เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที่ยงัไม่เคยผ่านการใช ง้านภายในหอ้งปฏิบติัการ

ไม่มีการสมัผสักบัสารพิษ สารกดักร่อน สารมีฤทธ์ิทางชีวภาพ สารระเบิด สารกมัมนัตรังสี หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนๆ

ไม่มีการปนเป้ือน และมีการขจัดตวัทำ ละลายหรือสารตกคา้งท่ีเคยผ่านการปั๊มออกแลว้

คำ ยืนยนัเกี่ยวกบัวตัถุอนัตราย ในส ่วนของผลิตภัณฑที์่ส่งคืนกลบัมานั้น ขา้พเจ้าขอรับรองวา่

มีการระบุสารทั้ งหมด (สารพิษ สารกดักร่อน สารมีฤทธ์ิทางชีวภาพ สารระเบิด สารกมัมนัตรังสี หรือสารอนัตรายอ่ืนๆ) ท ี่เคยผ่านการปั๊ม

โดยผลิตภัณฑห์รือเคยสัมผสักบัผลิตภัณฑไ์วใ้นรายการดา้นล่างแลว้

ผลิตภัณฑผ่์านการทำ ความสะอาด ขจัดสิ่งปนเป้ือน และฆ่าเช้ือแลว้ทั้ งภายในและภายนอก รวมทั้ งมีการซีลปิดช่องทางเขา้และช่องทางออก

ทั้ งหมดแลว้

รายการวตัถุอนัตรายท่ีมีการสมัผสักบัผลิตภัณฑ:์

สารเคม,ี วตัถุ ประเภทย่อยของความเป็นอนัตราย

คำ ยืนยนัสุดท้าย ขา้พเจ้าขอยืนยนัวา่

� ขา้พเจ้ามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเก่ียวกบัสารที่มีการสมัผสักบัผลิตภัณฑแ์ละได ต้อบคำ ถามทั้ งหมดอย่างถูกตอ้งแลว้

� ขา้พเจ้าไดด้ำ เนินการตามมาตรการท้ังหมดท่ีจำ เป็นเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑที์่ส่งคืน

ชื่อหรือตราประทบัของบริษทั:

สถานที่, วนัที่:

ชื่อ (ตวับรรจง), ตำ แหน่ง (ตวับรรจง):

ลายมือชื่อ:
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BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 64 64
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
T 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0 
deutschland@buchi.com
www.buchi.com/de-de

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr 

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Office Benelux
NL – 3342 GT 
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30 
benelux@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BUCHI Russia/CIS
United Machinery AG
RU – 127787 Moscow 
T +7 495 36 36 495
F +7 495 981 05 20
russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru 

BUCHI China
CN – 200052 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI (Thailand) Ltd. 
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Nihon BUCHI K.K.  
JP – Tokyo 110-0008 
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055 
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com 
www.buchi.com/in-en

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BUCHI Corporation
US – New Castle, 
Delaware 19720
T +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.buchi.com/us-en

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/br-pt

ศูนย์บริการของ BUCHI:
South East Asia

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Latin America

BUCHI Latinoamérica Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

Middle East

BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai 
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI NIR-Online

DE – 69190 Walldorf 
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de
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