
 בית הספר לכימיה

 מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית

 'שנה ג

 

 הוראות הפעלה של משאבת שמן

 :הנחיות כלליות

 .היעזר בתרשים הסכמתי המצורף להנחיות אלו

 :לפני התחלת עבודה עם משאבת השמן

 .יש לוודא שהממס נודף או זוקק בדרכים אחרות .א

 .גרז היטב את הלטשים והמחברים, בנה את מערכת הזקוק .ב

 .יש לוודא כי המערכת נמצאת בטמפרטורת החדר .ג

 

 :טרם הפעלת המשאבה ודא כי

 .כל חלקי הזכוכית נקיים .א

 .המחברים והלטשים נקיים ומגורזים היטב .ב

 .המערכת מאוזנת וישרה .ג

הקפד על מרחק של . במקומות המתאימים( 6,7)הרכב את המלכודות  .ד

יש . תמ בין צינור הכניסה למלכודת לבין תחתית המלכוד"ס 5-כ

 .להדק את המלכודות למקומן בעזרת גומיות

 .ריק ומקם אותו על מגבהה  DEWERתחת כל מלכודת הכנס מיכל  .ה

 .פתוח לאוויר 1וברז מספר ( מצב מנותק)סגורים  4,3,2וודא שברזים  .ו

 

 הפעלת המשאבה

 .הפעל את המשאבה .א

 .1' לאחר כחצי דקה סגור את ברז מס .ב

 .(מנותק) סגורעדיין  2כי ברז  שוידאתלאחר  3 -ו 4פתח את ברזים  .ג

לאחר (. 8)לאחר כמה שניות שאיבה מדוד את הלחץ בעזרת המנומטר  .ד

מזוג בזהירות חנקן ( מ כספית"מ 8.8מינימום )התייצבות הואקום 

 .עד מילויים( לסירוגין11-ו 18) DEWARS -נוזלי למכלי ה

לאחר כחצי דקה בדוק את הלחץ וודא שאין כניסת אוויר פנימה  .ה

 (.קום נשמרהוא)



בטמפרטורת החדר ובבחישה , מגורזת, וודא שמערכת הזקוק מוכנה .ו

 .יעילה

לואקום תוך פתיחה וסגירה ( 9)יש להכניס את מערכת הזקוק  .ז

וודא כי הנוזל בגולת הזקוק (. פעמים 2 -כ) 2 -'לסירוגין של ברז מס

 .אינו קופץ או מקציף

פתוח למספר שניות ומדוד ואקום לוודא שאין  2 -'השאר את ברז מס .ח

 .דליפות במערכת  והואקום הכולל מתייצב לואקום ההתחלתי

במהלך העבודה מדוד מדי . בשלב זה המערכת מוכנה לביצוע הזקוק .ט

 .פעם את מידת הואקום

 אזהרות

או שינוי צב /ו( עליה בלחץ)במקרה של ירידה פתאומית בואקום  -

 !!!סהתפוס מחבגולת הזקוק 

 !אין לזקק עד יובש, זכור -

 !וירובשום מקרה אין לפתוח מערכת חמה לא -

 

 משאבההסגירת 

 .קרר את המערכת לטמפרטורת החדר .א

 (.תוק מערכת הזקוק מהשאיבהינ) 2-'סגור את ברז מס .ב

והוצא את צינור הגומי המחבר , בלבד( 9)הכנס אוויר למערכת הזקוק  .ג

 (.9)למערכת הזקוק 2 –' בין ברז מס

המלכודות , שים לב. לאוויר 1-' ופתח את ברז מס 4 –' ר את ברז מססגו .ד

 .נמצאות עדיין תחת ואקום

 .כבה את המשאבה .ה

בזה אחר  2 -ו 4הכנס אוויר למערכת המלכודות על ידי פתיחת ברזים  .ו

 .4' ושלוף החוצה את ברז מס, זה

 .המכילים חנקן נוזלי DEWARS -במהירות אך בזהירות הוצא את מיכלי ה .ז

המתן מעט להפשרת המלכודות , זר את החנקן הנוזלי למיכל המרכזיהח .ח

 .ופרק ונקה את המערכת

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


