ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΔΡΟ ΔΝΑΣΟ
ΥΗΜΔΙΑ
ΥΗ 005.0 Λύρλνο Bunsen
Bunsen burner simple
Ο θιαζηθόο εξγαζηεξηαθόο ιύρλνο πνύ ιεηηνπξγεί κε
θνηλό νηθηαθό πγξαέξην θαη δεκηνπξγεί θιόγα
ζεξκνθξαζίαο 1.300° C. Πνιύ ρξήζηκνο ζε θάζε ρεκηθό
εξγαζηήξην γηα ηελζέξκαλζε ή θαύζε.

ΥΗ 005.1 Λύρλνο Bunsen κε ζηξόθηγγα
Bunsen burner with key
Όκνηνο κε ηνλ πξνεγνύκελν, πνύ δηαζέηεη θαη ζηξόθηγγα
δηαθνπήο παξνρήο.

ΘΔ 010.0
Σξίγσλν πύξσζεο
Wire-ceramic triangle
Φξεζηκεύεη γηα ηελ ζέξκαλζε κηθξώλ δνρείσλ όπσο
θάςαο πνξζειάλεο, κεηαιιηθήο θάςαο, ή κηθξνύ δνρείνπ
δέζεσο.
ΥΗ 020.0
Λαβίδα δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ μύιηλε
Test tube holder
Δίλαη μύιηλε ιαβίδα, κήθνπο 20cm.
Φξεζηκεύεη γηα ηελ ζπγθξάηεζε δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ
ηελ ώξα πνπ ζεξκαίλνληαη.
ΥΗ 025.0
Λαβίδα κεηαιιηθή
Tong Inox
Φξεζηκεύεη γηα ηελ ζπγθξάηεζε κηθξώλ ζθεπώλ ρεκείνπ
όηαλ απηά έρνπλ πςειή ζεξκνθξαζία.
ΥΗ 026.0
Ππξνιαβίδα ή ππξάγξα
Crucible tong Inox
Δπίζεο γηα ηελ ζπγθξάηεζε δηαθόξσλ ζθεπώλ ρεκείνπ
κεγαιύηεξνπ όγθνπ, ζε πςειή ζεξκνθξαζία,

ΒΙ 030.0
Λαβίδα αλαηνκηθή κεηαιιηθή
Tweezers
Φξεζηκνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην γηα ηελ ζπιινγή θαη
ζπγθξάηεζε πνιύ κηθξώλ αληηθεηκέλσλ
Μεγέζε 10 - 12 - 15 - 16 - 20 cm
ΥΗ 030.0 Λαβίδα Mohr
Mohr clip
Φξεζηκεύεη σο ζθηγθηήξαο ειαζηηθώλ ζσιήλσλ ,αληί γηα
ζηξόθηγγα

ΥΗ 032.0
Λαβίδα Hoffman
Hoffman clip
Φξεζηκεύεη ζην εξγαζηήξην γηα ηελ πξννδεπηηθή ζηέλσζε
θαη θξαγή ειαζηηθώλ ζσιήλσλ.
ΥΗ 040.0 πάηνπιεο
Spatulas
Πιήξεο ζεηξά εξγαζηεξηαθέο ζπάηνπιεο δηαθόξσλ
ζρεκάησλ. Δίλαη πνιύ ρξήζηκα εξγαιεία ζε θάζε ρεκηθό
εξγαζηήξην.
ΥΗ 045.0 Κνριηάξην θαύζεο
Combustion spoon
Δίλαη κηθξό αηζάιηλν θνριηάξην κε καθξύ ζηέιερνο.
Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαύζε δηαθόξσλ νπζηώλ, όπσο
άλζε ζείνπ.
ΥΗ 047.0 ηήξηγκα παξαζρίδσλ
Splinter holder
Δίλαη δίζθνο αινπκηλίνπ δηακέηξνπ 50mm κε κία αθίδα
ζην θέληξν ηνπ. Τνπνζεηείηαη ζην ζηόκην επξύζηνκεο
ζθαηξηθήο θηάιεο θαη ζηελ αθίδα πξνζαξκόδεηαη κηθξή
πνζόηεο νπζίαο ώζηε λα κειεηεζεί ε θαύζε ηεο
ζε αηκόζθαηξα νμπγόλνπ.
ΥΗ 055.0 Πώκαηα ειαζηηθά
Rubber stoppers
Σε δηάθνξεο δηαζηάζεηο.
Τν ηξύπεκά ηνπο γίλεηαη κε ην θειινηξππεηήξα

ΥΗ 060.0 Φειινηξππεηήξεο
Cork borers
Δίλαη πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ δηάλνημε νπώλ ζε
όινπο ηνπο ηύπνπο πσκάησλ.
Από αλνμείδσην ράιπβα, έρνπλ ηξνρηζκέλν ην έλα άθξν.
Η ζεηξά δηαζέηεη 7 ηεκάρηα γηα νπέο 3 - 12 mm

ΥΗ 065.0 Αθνληζηήο θειινηξππεηήξσλ
Cork borer sharpner
Δξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ηξόρηζκα ησλ
θειινηξππεηήξσλ

ΥΗ 080.0 ηεξίγκαηα δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ (ηαηά)
Test tube racks
Καηαζθεπάδνληαη από αλνμείδσην κέηαιιν, αιιά θπξίσο
από πιαζηηθό κε κεγάιε αληνρή ζε ζέξκαλζε,
θαηαπόλεζε θαη ζε ρεκηθέο νπζίεο.
Καηαζθεπάδνληαη κε ηξύπεο θαηάιιειεο γηα ζσιήλεο
δηακέηξνπ από 10 έσο 30 mm θαη ρσξεηηθόηεηα από 6
έσο 30 ζέζεσλ.
ΥΗ 085.0
ηήξηγκα ζηθσλίσλ
Pipette stand / rack
Δίλαη εηδηθή βάζε από αλζεθηηθό πιαζηηθό, γηα ηελ
ζηήξημε ζηθσλίσλ θαη πηπεηηώλ ζε νξηδόληηα ζέζε.
Φσηεηηθόηεο 16 ηεκαρίσλ.
ΥΗ 090.0
ηήξηγκα ζθαηξηθώλ θηαιώλ
Round bottom flask stand
Δηδηθή θνίιε βάζε γηα ηελ ζηήξημε ζθαηξηθώλ θηαιώλ κε
ζηξνγγπιό ππζκέλα, ζε θαηαθόξπθε ζέζε.
Καηαζθεπαζκέλν από πνιππξνππιέλην ώζηε λα κπνξεί λα
απνζηεηξώλεηαη ζε θιίβαλν.

ΥΗ 095.0 ηεγλσηήξην ζθεπώλ
Draining rack
Καηαζθεπάδεηαη από αλζεθηηθό πιαζηηθό θαη εληνηρίδεηαη
ζε ζηαζεξό ζεκείν.
Φέξεη ζηεξίγκαηα ζηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ηα γπάιηλα
ζθεύε γηα λα ζηεγλώζνπλ κεηά ην πιύζηκν.

ΥΗ 100.0 Ράβδνη καγλεζίνπ
Flame test rods
Δίλαη έιαζκα νμεηδίνπ ηνπ καγλεζίνπ.
Μηθξά ηεκάρηά ηνπ ζεξκαίλνληαη ζηνλ ιύρλν Bunsen.
Σπλνιηθό βάξνο ζπείξαο 25gr

ΥΗ 110.0 Φήθηξεο θαζαξηζκνύ
Brashes, for test tubes and flasks
Φξεζηκεύνπλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ρεκηθώλ νξγάλσλ
(δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ, θηαιώλ, θπιίλδξσλ θ.α.)

ΥΗ 120.0 Λίκα γπαιηνύ (Γηακαληόιηκα )
Glass file
Δηδηθή ιίκα γηα ηελ ράξαμε θαη θνπή γπάιηλσλ ζσιήλσλ
ζην ρεκηθό εξγαζηήξην.
ΥΗ 150.0 Διαζηηθόο ζσιήλαο ζηιηθόλεο
Silicon tubing, flexible
Φξεζηκεύνπλ γηα ηελ ζύλδεζε δηαθόξσλ ζπζθεπώλ θαη
νξγάλσλ γηα ηελ δηέιεπζε πγξώλ θαη αεξίσλ ζην ρεκηθό
εξγαζηήξην.
Γηαηίζεηαη ζε δηακέηξνπο από 1mm έσο 20mm.
ΥΗ 155.0 ύλδεζκνη ειαζηηθώλ ζσιήλσλ
Tubing connectors
Καηαζθεπαζκέλνη από αλζεθηηθό πιαζηηθό, ρξεζηκεύνπλ
γηα ηελ αζθαιή ζύλδεζε δύν ή ηξηώλ ειαζηηθώλ ζσιήλσλ
κεηαμύ ηνπο. Έρνπλ ζρήκα Ι ή Γ, ή Υ, ή Τ.
ΥΗ 160.0 Γπάιηλνη ζσιήλεο
Tubing glass
Καηαζθεπαζκέλνη από γπαιί PYREX (Borocilicate)
Δπηδέρνληαη θαηεξγαζία θαη κνξθoπνίεζε κε ζέξκαλζε
ζηνλ ιύρλν Bunsen. Γηάκεηξνο 6-7mm Μήθνο 30 cm
ΥΗ 170.0
Ράβδνη αλάδεπζεο
Stirring rods
Από ζπκπαγέο γπαιί, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάδεπζε
δηαθόξσλ πγξώλ ζε δνρεία.
Σπλήζεο δηάκεηξνο από 6 έσο 12 mm

ΥΗ 180.Υ Υσληά δηήζεζεο
Filter funnel, glass
Κνηλό γπάιηλν ρσλί 60ν
Γηαηίζεληαη κε δηάκεηξν 40 - 50 - 60 - 75 - 90 - 120 - 150
mm

ΥΗ 185.Υ Υσληά Buchner Buchner funnels
Δίλαη θπιηλδξηθά ρσληά πνξζειάλεο ή από πιαζηηθό.
Φέξνπλ επίπεδε δηάηξεηε πιάθα, όπνπ ηνπνζεηείηαη
ζηξνγγπιό θνκκάηη δηεζεηηθνύ ράξηνπ.
Τα ρσληά πξνζαξκόδνληαη κε ηελ βνήζεηα δηάηξεηνπ
ειαζηηθνύ πώκαηνο ζε θηάιε δηήζεζεο θαη αληιία θελνύ,
γηα ηελ δηήζεζε πγξώλ παξαζθεπαζκάησλ θαη ηελ
ζπγθξάηεζε ησλ ζηεξεώλ ζηνηρείσλ.
Σημείωση:
Παρόμοια γυάλινα χωνιά με ειδικό πορώδη πυθμένα
αντί για διάτρητη πλάκα ονομάζονται χωνιά Gooch.
ΥΗ 190.0 Γηεζεηηθό ραξηί
Filter papers
Δίλαη εηδηθό ραξηί πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα ρσληά θαη θαηά
ηελ δηήζεζε ζπγθξαηεί ηα αδηάιπηα ζηεξεά ζε πγξά.
Γηαηίζεηαη ζε θύιια δηαζηάζεσλ 40Φ40cm ή ζε ηεκάρηα
θνκκέλα ζηξνγγπιά ζε δηαθόξνπο δηακέηξνπο.
ΥΗ 200.Υ Αζθαιηζηηθά ρσληά
Tristle funnels
Δίλαη εηδηθά ρσληά από γπαιί PYREX.
Υπάξρνπλ επζύγξακκα θαη απηά πνπ ην ξύγρνο ηνπο
ζρεκαηίδεη βξόγρν κε κία ή δύν ζθαίξεο γηα πξόζζεηε
αζθάιεηα.
Πξνζαξκόδνληαη κέζσ δηάηξεηνπ ειαζηηθνύ
πώκαηνο ζε θσληθέο ή ζθαηξηθέο θηάιεο,
γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε ζπζθεπήο παξαγσγήο
αεξίσλ. Σπλνιηθό κήθνο 30cm.

ΥΗ 205.Υ
Γηαρσξηζηηθέο ρνάλεο
Separatory funnels
Ολνκάδνληαη θαη ζηαγνλνκεηξηθέο ρνάλεο
Καηαζθεπάδνληαη από γπαιί PYREX, κε ζρήκα ζθαηξηθό,
απηνεηδέο, ή θπιηλδξηθό.
Σην ξύγρνο ηνπο θέξνπλ ζηξόθηγγα γπάιηλε ή από Teflon
θαη ζηελ θνξπθή θέξνπλ γπάιηλν εζκπξηζκέλν πώκα ή
πιαζηηθό.
Σπλήζσο είλαη βαζκνλνκεκέλεο θαη' όγθνλ ζε mL.

ΥΗ 210.Υ
Υσλεπηήξηα πνξζειάλεο
Μηθξά δνρεία από ππξίκαρε πνξζειάλε, παισκέλε
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθά.
Μπνξεί λα θέξνπλ ρείινο εθξνήο θαη θαπάθη.
Φξεζηκνπνηνύληαη γηα αληηδξάζεηο θαύζεο, γηα ηελ
απνηέθξσζε νπζηώλ ζε θιίβαλν θ.α.
Σπλήζεηο ρσξεηηθόηεηεο: 15 θαη 25 ml

ΥΗ 215.0
Κάςα πνξζειάλεο επξύζηνκε
Porselain vessels
Δπξύζηνκε θάςα πνξζειάλεο, δηακέηξνπ
60mm, 80mm,100mm κε κηθξό ύςνο ε νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ππξίκαρν ζθεύνο.

ΥΗ 215.1
Κάςα πνξζειάλεο κε ιαβή
Δίλαη επίζεο θάςα πνξζειάλεο, αιιά κε επίπεδν ππζκέλα
θαη ρεηξνιαβή.
Γηάκεηξνο 60 - 80 - 100 mm
ΥΗ 220.0 Γνπδί πνξζειάλεο κε γνπδνρέξη
Mortar and pestle
Καηαζθεπάδνληαη από πνξζειάλε κε ρνλδξά ηνηρώκαηα
θαη εμσηεξηθά είλαη παισκέλα.
Σπλνδεύνληαη κε γνπδνρέξη επίζεο από πνξζειάλε γηα
ηελ θνληνξηνπνίεζε ζηεξεώλ ρεκηθώλ νπζηώλ
Καηαζθεπάδνληαη κε δηάκεηξν
6 - 8 - 10 - 15 - 20 cm

ΥΗ 230.0 Γίζθνο γπάιηλνο
Gas jar cover
Δπίπεδνο γπάιηλνο δίζθνο δηακέηξνπ 60 - 80 mm
Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζηνκίνπ
επξύζηνκσλ θηαιώλ, ηνπ θπιίλδξνπ ζπιινγήο αεξίσλ θ.α.

ΥΗ 235.Υ Ύαινη σξνινγίνπ Watch glass
Δίλαη γπάιηλνη δίζθνη, κε ειαθξό θνίισκα.
Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ρεκηθώλ νπζηώλ
θαη ηελ αλάκημή ηνπο.
Υπάξρνπλ ζηηο αθόινπζεο δηακέηξνπο:
45 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 - 150 - 180 mm
ΥΗ 240.Υ Φηάιεο αληηδξαζηεξίσλ πιαζηηθέο
Reagent bottles, plastic
Από αλζεθηηθό πιαζηηθό κε βηδσηό θαπάθη.
Φξεζηκνπνηνύληαη ζην εξγαζηήξην γηα ηελ θύιαμε
δηαθόξσλ νπζηώλ θαη αληηδξαζηεξίσλ.
Φσξεηηθόηεο 125 - 250 - 500 - 1.000mL
ΥΗ 245.Υ
Φηάιεο αληηδξαζηεξίσλ γπάιηλεο
Reaget bottles, glass
Καηαζθεπάδνληαη από θνηλό γπαιί δηαθαλέο ή
ζθνηεηλόρξσκν.
Έρνπλ ζηελό ή επξύ ζηόκην πνπ θιείλεη κε γπάιηλν
εζκπξηζκέλν πώκα.
Γηα ηελ θύιαμε ρεκηθώλ νπζηώλ θαη αληηδξαζηεξίσλ.
Σπλήζεηο ρσξεηηθόηεηεο 50 - 125 - 250 - 500 - 1000mL
ΥΗ 250.0
Τδξνβνιέαο πιαζηηθόο
Washing bottle with snout plastic
Δίλαη εύθακπηε πιαζηηθή θηάιε κε βηδσηό θαπάθη, από ην
νπνίν δηέξρεηαη ιεπηόο θακππισηόο πιαζηηθόο ζσιήλαο
πνπ θαηαιήγεη ζε αθξνθύζην.
Φξεζηκνπνηνύληαη γηα κεηάγγηζε πγξώλ θαη ηελ πιύζε
δνρείσλ θαη άιισλ ζθεπώλ.
Φσξεηηθόηεο 250 - 500 - 1000mL

ΥΗ 255.0
Τδξνβνιέαο γπάιηλνο
Dreschnel' s washing bottle, glass
Κσληθέο ή ζθαηξηθέο γπάιηλεο θηάιεο, κε γπάιηλν
εζκπξηζκέλν πώκα, από ην νπνίν δηέξρνληαη δύν
θεθακκέλνη ιεπηνί γπάιηλνη ζσιήλεο.
Φξεζηκνπνηνύληαη όπσο θαη νη πιαζηηθνί πδξνβνιείο.

ΥΗ.260.0
ηαγνλόκεηξα απιά
Dropping pipettes
Γπάιηλα, κε πξνζαξκνζκέλε κηθξή θνύζθα.
Γηα ηελ αλαξξόθεζε πγξώλ θαη ηελ ξίςε ζηαγόλσλ.

ΥΗ 265.0
Πιεξσηήο ζηθσλίσλ (πνπάξ ηξηώλ βαιβίδσλ)
Pipette filler, bulb type, three valves
Σπλήζσο από θπζηθό θανπηζνύθ.
Πξνζαξκόδεηαη ζηα ζηθώληα γηα ηελ αλαξξόθεζε θαη
απόζεζε δηαθόξσλ πγξώλ.
ΥΗ 265.1
Πνπάξ ελόο ζεκείνπ απιό.
Καηαζθεπάδνληαη από θπζηθό θανπηζνύθ κε
καθξύ ξύγρνο.
Φσξεηηθόηεο 60 θαη 90 ml.

ΜΡ 060.0
ύξηγγα Syringe
Δίλαη ζύξηγγα από πιαζηηθό ή γπάιηλε ρσξίο βειόλε.
Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαξξόθεζε θαη αθξηβή
κέηξεζε πγξώλ.
Η βαζκνλόκεζή ηνπο είλαη ζε mL
Φσξεηηθόηεηεο 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 60 - 100 mL

ΥΗ 280.Υ
Γνθηκαζηηθνί ζσιήλεο
Test tubes, borocilicate
Γπάιηλνη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο από γπαιί PYREX, πνιύ
ρξήζηκνη ζην Σρνιηθό εξγαζηήξην, γηα ηελ εθηέ ιεζε θαη
παξαθνινύζεζε πεηξακάησλ κε κηθξέο πν ζόηεηεο
ρεκηθώλ νπζηώλ.
Καηαζθεπάδνληαη κε δηάθνξεο δηαζηάζεηο θαη γηα ην
Σρνιηθό εξγαζηήξην επαξθνύλ νη:
Μηθξόο κε δηάκεηξν 1,2cm θαη κήθνο 7,5cm
Μεζαίνο κε δηάκεηξν 1,6cm θαη κήθνο 10cm
Μεγάινο κε δηάκεηξν 2cm θαη κήθνο 20cm
ΥΗ 290.Υ
Ογθνκεηξηθνί θύιηλδξνη
Measuring cylinders
Γπάιηλνη, βαζκνλνκεκέλνη θύιηλδξνη, κε θαξδηά βάζε
ζηήξημεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ νγθνκέηξεζε
πγξώλ θαη ζηεξεώλ.
Γηαζέηνπλ ρείιε εθξνήο, αιιά θαηαζθεπάδνληαη θαη κε
εζκπξηζκέλν γπάιηλν πώκα.
Φσξεηηθόηεηεο:
5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1.000 mL
ΥΗ 295.Υ Ογθνκεηξηθέο θηάιεο
Volumetric flasks glass
Δίλαη γπάιηλεο θηάιεο κεγάιεο αθξηβείαο θαη
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή πξνηύπσλ
δηαιπκάησλ. Έρνπλ ζρήκα απηνεηδέο κε επίπεδν ππζκέλα
θαη καθξύ ιαηκό ην ζηόκην ηνπ νπνίνπ ζθξαγίδεη γπάιηλν
εζκπξηζκέλν πώκα ή πώκα πιαζηηθό.
Ο ιαηκόο ηνπο θέξεη κία ραξαγή πνύ νξίδεη ηνλ όγθνπ ηνπ
πγξνύ. Οη ζπλήζεηο ρσξεηηθόηεηεο είλαη:
5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 nL

ΥΗ 300.Υ Πνηήξηα δέζεσο Beakers
Πνηήξηα γεληθήο ρξήζεο, από γπαιί PYREX
Με ρείινο εθξνήο. Γηαηίζεληαη νη αθόινπζεο
ρσξεηηθόηεηεο:
5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 250 - 500 - 600 - 800 - 1.000
- 2.000 - 5.000 mL

ΥΗ 310.Υ Φηάιεο θσληθέο αξηζκεκέλεο
Erlemeyer flasks graduated
Δίλαη θσληθέο θηάιεο από γπαιί PYREX.
Πνιύ εύρξεζηεο ζε θάζε ρεκηθό εξγαζηήξην.
Γηαηίζεληαη νη αθόινπζεο ρσξεηηθόηεηεο:
5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1.0002.000 - 3.000 - 5.000 mL

ΥΗ 315.Υ
Φηάιεο θσληθέο επξύιαηκεο
Conical flasks, wide neck
Όκνηεο κε ηηο Erlemeyer, αιιά κε επξύ ιαηκό.
Γηαηίζεληαη νη ίδηεο ρσξεηηθόηεηεο.
Δπίζεο θαηαζθεπαζκέλεο από γπαιί PYREX

ΥΗ 320.0 Φηάιεο δηήζεζεο ππό θελό
Conical filtering flasks with side tube.
Δίλαη εηδηθή θσληθή θηάιε κε ρνληξά ηνηρώκαηα.
Ο πιάγηνο ζσιελίζθνο ζπλδέεηαη κε ειαζηηθό ζσιήλα
θαη θαηάιιειε αληιία θελνύ. Γέρεηαη ειαζηηθό πώκα κε
ρσλί Buchner θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο παγίδα αεξίσλ, γηα
δηήζεζε ππό θελό, παξαγσγή αεξίσλ θ.α.
Φσξεηηθόηεηεο 125 - 250 - 500 - 1000 mL
ΥΗ 325.Υ Κιαζκαηήξεο Distilation flasks
Δίλαη επξύζηνκεο ζθαηξηθέο θηάιεο από γπαιί PYREX.
Φέξνπλ πιεπξηθό ζσιήλα ζηνλ ιαηκό κήθνπο 10 - 20 cm.
όπνπ πξνζαξκόδεηαη ςπθηήξαο.
Φξεζηκεύεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπζθεπώλ
απόζηαμεο.
Φσξεηηθόηεηεο 125 - 250 - 500 mL.
ΥΗ.330.Υ
Φηάιεο ζθαηξηθέο κε επίπεδν ή ζηξνγγπιό ππζκέλα
Boiling flasks, flat or round bottom narrow neck
Δίλαη θηάιεο από γπαιί PYREX, πνιύ δηαδεδνκέλεο ζηα
ρεκηθά εξγαζηήξηα.
Έρνπλ ζηελό ιαηκό πνπ κπνξεί λα είλαη καθξύο ή θνληόο.
Οη θνηλέο δέρνληαη ειαζηηθή ηάπα αιιά ππάξρνπλ θαη κε
γπάιηλν εζκπξηζκέλν πώκα.
Φσξεηηθόηεηεο: 50 - 100 - 250 - 500 - 1.000mL

ΥΗ 335.Υ Φηάιεο ζθαηξηθέο επξύζηνκεο
Boiling flasks, flat or round bottom, wide neck.
Δίλαη θηάιεο από γπαιί PYREX.
Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαύζε ζην εζσηεξηθό ηνπο
δηαθόξσλ νπζηώλ, ηελ ζπιινγή νμπγόλνπ θ.α.
Τν επξύ ηνπο ζηόκην θαιύπηεηαη κε γπάιηλν δίζθν.
Σπλήζεηο ρσξεηηθόηεηεο 50 - 100 - 250 - 500 - 1.000mL

ΥΗ 340.Υ Κξπζηαιισηήξηα Crystallizing basins
Γπάιηλα δνρεία κεγάιεο δηακέηξνπ θαη ρακεινύ ύςνπο.
Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θξπζηάιισζε θεθνξεζκέλσλ
πδαηηθώλ δηαιπκάησλ.
Γηαηίζεληαη κε ηηο αθόινπζεο δηακέηξνπο:
120 - 150 - 180 - 210 - 240 mm

ΥΗ 350.Υ ηθώληα πιήξσζεο
Transfer pipettes, one mark with coding band.
Γπάιηλα όξγαλα αθξηβείαο γηα ηελ ιήςε νξηζκέλνπ όγθνπ
πγξνύ.
Φέξνπλ κία νξηδόληηα ραξαγή πνπ νξίδεη ηνλ όγθν πγξνύ
πνπ πεξηέρνπλ θαη ρξσκαηηθή έλδεημε ηεο ρσξεηεθόηεηάο
ηνπο.
Η πιήξσζή ηνπο γίλεηαη κε ην πνπάξ ηξηώλ βαιβίδσλ θαη
πνηέ κε ην ζηόκα όπσο παιηά.
Οη ζπλήζεηο ρσξεηηθόηεηέο ηνπο είλαη:
1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 - 100 mL

ΥΗ 355.Υ ηθώληα κέηξεζεο ( Πηπέηηεο )
Measuring pipettes, graduated
Γπάιηλα όξγαλα αθξηβείαο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
ιήςε θαη παξνρή νξηζκέλνπ όγθνπ πγξώλ.
Φέξνπλ νξηδόληηεο ραξαγκέλεο ελδείμεηο ηνπ όγθνπ πνπ
πεξηέρνπλ, κε ην κεδέλ ζην επάλσ άθξν ηεο θιίκαθαο.
Η πιήξσζή ηνπο γίλεηαη κε ην πνπάξ ηξηώλ βαιβίδσλ θαη
πνηέ κε ην ζηόκα όπσο παιηά.
Καηαζθεπάδνληαη ζηηο αθόινπζεο ρσξεηηθόηεηεο:
0.1 - 0.25 - 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 25 - 50 mL

ΥΗ 360.Υ
Πξνρντδεο κε ζηξόθηγγα
Burettes
Γπάιηλα όξγαλα παξνρήο πνζνηήησλ πγξώλ κε κεγάιε
αθξίβεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα νγθνκεηξήζεηο ζε ρε
κηθέο πνζνηηθέο αλαιύζεηο.
Καηαζθεπάδνληαη από γπάιηλν βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα
θαη ζην θάησ κέξνο θέξνπλ ζηξόθηγγα γπάιηλε ή από
Teflon
Φσξεηηθόηεηεο: 10 - 25 - 50 - 100 mL

ΥΗ.365.0 Λαβίδα ζηήξημεο πξνρνίδσλ
Burette clamp
Δηδηθή ιαβίδα πνιύ ρξήζηκε γηα ηελ ηαρεία ζπγθξάηεζε
πξνρνίδσλ, πηπεηησλ, ζηθσλίσλ, ζεξκνκέηξσλ θ.α. ζε
θαηαθόξπθε ζέζε.
Καηαζθεπάδεηαη από αλζεθηηθό πιαζηηθό ή αινπκίλην.
Σπγθξαηείηαη ζε νξζνζηάηε.

ΥΗ 370.0 Φπθηήξαο Liebig Liebig condenser
Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςύμε θαη πγξνπνίεζε αηκώλ ζε
απνζηαθηηθέο δηαηάμεηο. Γύν νκναμνληθνί ζσιήλεο από
γπαιί PYREX κήθνπο 30cm πεξίπνπ, είλαη
ζπγθνιιεκέλνη ζηα άθξα ηνπο. Σηνλ εζσηεξηθό ζσιήλα
θπθινθνξνύλ νη αηκνί ηνπ απνζηάγκαηνο. Σηνλ
εμσηεξηθό ζσιήλα θπθινθνξεί θξύν λεξό ζε ζπλερή ξνή
γηα ηελ ςύμε ησλ αηκώλ.
ΥΗ 375.0 Φπθηήξαο Graham
Condenser, Graham
Δίλαη παξόκνηα ζπζθεπή κε ηνλ ςπθηήξα Liebig.
Οη αηκνί θπθινθνξνύλ ζηνλ εμσηεξηθό ρηηώλα θαη ε
ζπλερήο ξνή λεξνύ γίλεηαη ζηνλ εζσηεξηθό ζπεηξν εηδή
ζσιήλα.
ΥΗ 380.0
Πιπληεξίδα (μεξαληήξην) αεξίσλ
Gas washing bottle
Δίλαη γπάιηλν δνρείν ρσξεηηθόηεηαο 250 ή 500 mL κε
γπάιηλν εζκπξηζκέλν πώκα, από ην νπνίν εμέξρνληαη δύν
γπάιηλνη ιεπηνί ζσιήλεο. Τν δνρείν πεξηέρεη
πγξνζθνπηθή νπζία θαη θαηάιιειν πγξό γηα ηελ
ζπγθξάηεζε πξνζκίμεσλ
Φξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζην ρεκηθό εξγαζηήξην, γηα
ηνλ θαζαξηζκό δηαθόξσλ αεξίσλ.

ΥΗ 385.0
Τδξαληιία δεκηνπξγίαο θελνύ Filter pump
Ολνκάδεηαη θαη αληιία Bernoulli Καηαζθεπάδεηαη από
γπαιί Pyrex ή από πιαζηηθό, ή από κέηαιιν.
Σπλδένληαη ζηελ βξύζε παξνρήο λεξνύ. Παξάγεη θελό
ηθαλνπνηεηηθό γηα πνιιέο ρξήζεηο ζην ρεκηθό εξγαζηήξην.
ΥΗ 385.1
Αληιία ρεηξνθίλεηε πιήξσζεο πηπεηηώλ
Hand operated vacuum pump.
Δύρξεζηε ειαθξηά αληιία θελνύ κε κνλόκεηξν, ηδηαίηεξα
ρξήζηκε ζην ρεκηθό εξγαζηήξην γηα δηάθνξεο ρξήζεηο,
όπσο πιήξσζε πηπεηηώλ θ.α.
Από πιαζηηθό αλζεθηηθό ζηηο ρεκηθέο νπζίεο.
ΥΗ.385.2
Αληιία ειεθηξηθή πιήξσζεο πηπεηηώλ
Electric operated vacuum pump.
Πνιύ εύρξεζηε ειαθξηά αληιία θελνύ, γηα ηελ ηαρεία
πιήξσζε θαη ρνξήγεζε πηπεηηώλ όισλ όισλ ησλ όγθσλ.
Από πιαζηηθό αλζεθηηθό ζηηο ρεκηθέο νπζίεο.
ΥΗ 390.0
πζθεπή ζπιινγήο αεξίσλ
Gas preparation kit
Απνηειείηαη από έλα θνίιν κεηαιιηθό δίζθν θαη έλα
γπάιηλν θύιηλδξν κε θιεηζηό ππζκέλα θαη κε ζηόκην
πεπιαηπζκέλν θαη ιείν.
Ο θνίινο δίζθνο θέξεη νπή ζην θέληξν θαη κηθξό
παξαγσγήο ηνπ αεξίνπ, κε ειαζηηθό ζσιήλα.
Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπιινγή αεξίσλ.
Ύςνο θπιίλδξνπ 20cm δηάκεηξνο 5cm
Η όιε ζπζθεπή ηνπνζεηείηαη κέζα ζε γπάιηλε ιεθάλε κε
λεξό.

ΥΗ.410.0
πζθεπή παξαγσγήο αεξίσλ (πζθεπή Kipp)
Kipp gas generator
Δίλαη νινθιεξσκέλε γπάιηλε ζπζθεπή, θαηάιιειε γηα
ηελ παξαγσγή δηαθόξσλ αεξίσλ.

ΥΗ 510.0 Υξσκαηόκεηξν ςεθηαθό
Colorimeter digital.
Όξγαλν πάγθνπ ή θαη θνξεηό, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
νπηηθήο γηα κεηξήζεηο νπηηθήο ππθλόηεηαο ρξώκαηνο,
απνξξόθεζεο θαη νπηηθήο δηαπεξαηόηεηαο δηαιπκάησλ ζε
κνλνρξσκαηηθό νξαηό θσο. Τν κνλνρξσκαηηθό θσο
παξάγεηαη από ιπρλίa αινγόλνπ νξαηνύ θαη θαηάιιεισλ
νπηηθώλ θίιηξσλ, ηα νπνία ζπλνδεύνπλ ην όξγαλνζε
εηδηθή Τν πξνο κέηξεζε δηάιπκα ηνπνζεηείηαη κέζα
θπςειίδα πνπ ιέγεηαη θαη θπβέηηα, ζηελ νπνία νδεγείηαη
ην κνλνρξσκαηηθό θσο. Η ςεθηαθή απεηθόληζε ηνπ
πνζνζηνύ απνξξόθεζεο ( Αbsorbance ) είλαη ζε απόιπηε
ηηκή 0 - 2, ελώ ε ηηκή ηνπ πνζνζηνύ ηεο εθπνκπήο (
Transmittance ) 0 - 100% .Τν όξγαλν πξηλ ηελ ρξήζε ηνπ
απαηηεί δύν ξπζκίζεηο. Μία ξύζκηζε ηνπ κεδελόο θαη κία
ηεο πιήξνπο απόθιηζεο.
ΥΗ 520.0 Φαζκαηνθσηόκεηξν ςεθηαθό.
Srectrophotometer digital
Κιαζηθό εξγαζηεξηαθό όξγαλν γηα κεγάιν αξηζκό
Βηνρεκηθώλ κεηξήζεσλ. Γειαδή ηνλ πνηνηηθό θαη
πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό δηαθόξσλ νπζηώλ ζε δηαιύκαηα.
Πξνζδηνξίδνληαη ηόζνλ νξγαληθέο όζνλ θαη αλόξγαλεο νπζίεο, κέζσ ηεο κέηξεζεο ηεο
νπηηθήο ππθλόηεηαο (Concentration), ηεο νπηηθήο δηαπεξαηόηεηαο (Transmittance) θαη ηεο
νπηηθήο απνξξόθεζεο (Absorbance) Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ ρξήζε δέζκεο
νξαηνύ κνλνρξσκαηηθνύ θσηόο πεξηνρήο 380-900nm. . Η δέζκε παξάγεηαη από ιπρλία
νξαηνύ ρακειήο ηάζεο θαη αλαιύεηαη κε ηελ βνήζεηα ζύγρξνλνπ ηύπνπ κνλνρξσκάησξα
Gratting. Η δέζκε ελ ζπλερεία δηέξρεηαη κέζσ ηεο θπςειίδαο πνπ πεξηέρεη ην εμεηαζηέν
δείγκα θαη θαηαιήγεη ζηνλ νπηηθό αληρλεπηή ηύπνπ θσηνδηόδνπ. Η θσηνδίνδνο παξάγεη
θσηόξεπκα, ην νπνίν κέζσ εληζρπηηθώλ δηαηάμεσλ ςεθηνπνηείηαη θαη εκθαλίδεηαη ζηελ
ςεθηαθή νζόλε ζαλ ηειηθό απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο. Τν όξγαλν κπνξεί λα ζπλδεζεί κε
θαηαγξαθέα ή Η/Υ. Απαηηείηαη βαζκνλόκεζε ηνπ κεδελόο θαη πιήξνπο απόθιηζεο.
ΥΗ 530.0
Κπςειίδεο ρξσκαηόκεηξνπ -Φαζκαηνθσηόκεηξνπ
Cuvettes for Spectrophtometers
Σηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή νλνκάδνληαη "θπβέηηεο"
Δίλαη κηθξά παξαιιειεπίπεδα δνρεία θαηαζθεπαζκέλα
από πνιύ θαζαξό πιαζηηθό, ή από νπηηθή ύαιν. Οη θνηλέο
θπβέηηεο δελ δηαζέηνπλ πώκα. Υπάξρνπλ θαη νη εηδηθέο
θπβέηηεο ραιαδίνπ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζην
ππεξηώδεο θσο ( UV ) Οη θπβέηηεο ραιαδία έρνπλ πάληα
πώκα Teflon. Οη δηαζηάζεηο είλαη 12.5X12.5X40mm
Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθώλ δηαζηάζεσλ γηα
εηδηθέο εμεηάζεηο. Οη θπβέηηεο ηνπνζεηνύληαη ζηελ εηδηθή
ζήθε ηνπ θαζκαηνθσηνκέηξνπ θαη πεξηέρνπλ ην πξνο
κέηξεζε δείγκα, πνύ νλνκάδεηαη "εμεηαζηέν"

ΥΗ 550.0 Περακεηξηθό ραξηί
Ph test paper
Δίλαη κηθξά ηεκάρηα ραξηηνύ, εκπνηηζκέλα κε
θαηάιιεινπο δείθηεο, ηα νπνία εκβαπηίδνληαη ζην πξνο
κέηξεζε δείγκα θαη παίξλνπλ ακέζσο αλάινγε
απόρξσζε, ε νπνία δείρλεη ηελ ηηκή ηνπ Ph, ηνπ
δείγκαηνο. Η ζύγθξηζε κε ππάξρνλ ζηελ ζπζθεπαζία
ρξσκαηνιόγην καο δίδεη ηελ ηηκή ηνπ Ph κε ηθαλνπνηεηηθή
αθξίβεηα. Η πεξηνρή Ph = 1 - 14 είλαη ε πιένλ θαηάιιειε
γηα Σρνιηθά εξγαζηήξηα.
ΥΗ 560.0 Περάκεηξν θνξεηό ςεθηαθό
Ph-meter digital portable
Πνιύ ρξήζηκν θαη εύρξεζην ειεθηξνληθό όξγαλν γηα ην
Σρνιηθό εξγαζηήξην.
Παξέρεη άκεζε θαη αθξηβή κέηξεζε ηεο ηηκήο ηνπ Ph ελόο
δηαιύκαηνο κε αθξίβεηα 0.1 Ph. Γηαζέηεη ειεθηξόδην
πάινπ, αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο θαη ζπλνδεύεηαη κε
πξόηππν Buffer γηα ηελ βαζκνλόκεζε ηνπ.
Παξαδίδεηαη ζε αλζεθηηθή πιαζηηθή ζήθε κε κπαηαξία.
ΥΗ 580.0 Αγσγηκόκεηξν θνξεηό
Conductivity / ion meter portable
Πνιύ ρξήζηκν θαη εύρξεζην θνξεηό ειεθηξνληθό όξγαλν
γηα ην Σρνιηθό εξγαζηήξην. Μεηξά ηελ αγσγηκόηεηα
πδαηηθώλ δηαιπκάησλ ζηελ πεξηνρή 10 - 9999 mS/cm κε
αθξίβεηα +- 10 mS/cm Σπλνδεύεηαη από ειεθηξόδην
πιαηίλεο θαη θηαιίδην κε πξόηππν δηάιπκα αλαθνξάο γηα
ηελ βαζκνλόκεζή ηνπ. Μεηξάεη επίζεο θαη ηελ αιαηόηεηα
δηαιπκάησλ TDS.
Παξαδίδεηαη ζε αλζεθηηθή πιαζηηθή ζήθε κε κπαηαξία.
ΥΗ 590.0
Ομπγνλόκεηξν θνξεηό ςεθηαθό
Oxygen meter digital, portable
Μεηξά ηελ πεξηεθηηθόηεηα νμπγόλνπ ζε θάζε δηάιπκα.
Πεξηνρή κεηξήζεσλ 0 - 20mg/Lit.
Με αθξίβεηα +- 0.3mg/Lit.
Γηαζέηεη εηδηθό πνιαξνγξαθηθό ειεθηξόδην.
Γηαζέηεη απηόκαηε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο.
Παξαδίδεηαη ζε αλζεθηηθή πιαζηηθή ζήθε κε κπαηαξία.

