
Instrukcja Stacja topnienia
gdx-mlt

Opis

Opanuj kapilarną metodę oznaczania temperatury topnienia za pomocą stacji topnienia. 
Dokładnie mierzy temperaturę topnienia ciała stałego (do 260 ° C), a wykresy czasu 
rzeczywistego zapewniają nadzór procesu topienia.

Szerokokątne okno obserwacji i powiększania, oświetlony diodami LED blok grzejny i 
regulowana podstawa nachylenia dają uczniom jasny obraz substancji, gdy obserwują zmianę 
stanu. Wewnętrzne wentylatory chłodzące skracają czas oczekiwania między testowaniem 
próbek. Dołączona jest również ważna funkcja bezpieczeństwa, która automatycznie wyłącza 
blok grzewczy po 60 minutach jeśli nie było zmiany pokrętła sterowania.

Stacja do topienia może być używana w różnych eksperymentach:

 Określić temperaturę topnienia znanego organicznego ciała stałego, takiego jak 
aspiryna, ibuprofen lub kofeina.

 Zidentyfikować nieznane organiczne ciało stałe po jego temperaturze topnienia.
 Użyj temperatury topnienia do analizy produktów reakcji.



Uwaga: produkty Vernier są przeznaczone do użytku edukacyjnego. Nasze produkty nie są 
zaprojektowane, ani nie są zalecane do jakichkolwiek procesów przemysłowych, medycznych 
lub komercyjnych, takich jak wsparcie dla życia, diagnoza pacjentów, kontrola procesu 
produkcyjnego lub wszelkiego rodzaju testy przemysłowe.

co jest zawarte w zestawie

 Go Direct Melt Station (stacja topnienia)

 Opakowanie 100 kapilar

 Zasilacz 

 Kabel Micro USB

Pierwsze kroki

Zobacz następujący link dla informacji o połączeniu specyficznych dla platformy:

www.vernier.com/start/gdx-mlt

Połączenie Bluetooth Połączenie USB

1. Zainstaluj analizę graficzną 4 na 
komputerze, Chromebooku ™ lub 
urządzeniu mobilnym. Informacje na 
temat dostępności oprogramowania 
można znaleźć na stronie 
www.vernier.com/ga4.

1. Włącz czujnik, podłączając zasilanie 
prądem zmiennym i przekręć 
pokrętło regulacji temperatury na 
wentylator chłodzący. Dioda LED 

1. Zainstaluj Analizę graficzną 4 na 
swoim komputerze lub 
Chromebooku. Jeśli używasz 
LabQuest 2, upewnij się, że 
aplikacja LabQuest jest 
aktualna.Informacje na temat 
dostępności oprogramowania 
można znaleźć na stronie 
www.vernier.com/ga4 lub na 
stronie 
www.vernier.com/downloads, aby 



Bluetooth ®zacznie migać na 
czerwono.

1. Uruchom analizę graficzną 4.

1. Kliknij lub dotknij Sensor Data 
Collection.

1. Kliknij lub dotknij swojego czujnika 
Go Direct z listy Odkrytych 
urządzeń 
bezprzewodowych. Identyfikator 
czujnika znajduje się w pobliżu kodu 
kreskowego na czujniku. Dioda LED 
Bluetooth zacznie migać na zielono, 
gdy zostanie poprawnie 
podłączona.

1. Kliknij lub dotknij Gotowe, aby 
przejść do trybu zbierania danych.

zaktualizować aplikację LabQuest.

1. Podłącz czujnik do zasilania 
prądem zmiennym i przekręć 
pokrętło regulacji temperatury na 
wentylator chłodzący.

1. Podłącz czujnik do portu USB.

1. Uruchom analizę graficzną 4 lub 
włącz LabQuest 2. Jesteś teraz 
gotowy do zbierania danych.

Podłączanie czujnika

Zobacz poniższy link, aby uzyskać aktualne informacje o połączeniu:

www.vernier.com/start/gdx-mlt

Korzystanie z produktu

Podłącz stację postępując zgodnie z krokami opisanymi powyżej w niniejszej 
instrukcji.

1. Załaduj małą porcję substancji stałej do kapilary.

1. Ostrożnie umieść rurkę kapilarną z substancji stałej w jednym z trzech otworów w 
aluminiowym bloku grzewczym stacji. Możesz nieznacznie pochylić stację do 
siebie, aby lepiej przyjrzeć się blokowi grzewczemu.

1. Przechyl układ w górę lub w dół, aby uzyskać najlepszy widok próbki stałej przez 
soczewkę.



1. Kliknij przycisk Collect, aby rozpocząć gromadzenie danych. Na stacji przekręć 
pokrętło na obszar szybkiego nagrzewania. Czerwona dioda LED zaświeci się, 
wskazując, że stacja topienia się nagrzewa. Rapid Heat ogrzewa próbkę z 
prędkością> 10 ° C / min.

1. Obserwuj wykres temperatury w funkcji czasu. Gdy temperatura wynosi około 10 
° C od oczekiwanej temperatury topnienia twojej stałej próbki, przekręć pokrętło 
regulacji do tej temperatury, zmniejszając szybkość ogrzewania do ~ 1,5 ° C / 
min.

1. Uważnie obserwuj swoją próbkę. Przy pierwszym wskazaniu topnienia należy 
zanotować i zanotować temperaturę. Gdy całe ciało stałe się rozpuści, zanotuj i 
zapisz temperaturę. Linię badawczą można wykorzystać do zaznaczenia tych 
miejsc podczas monitorowania topnienia substancji. Tekst można dodać za 
pomocą funkcji adnotacji tekstowej w analizie graficznej.

1. Zatrzymaj gromadzenie danych. Przebieg jest automatycznie zapisywany. Na 
stacji przekręć pokrętło na ustawienie Fan / Cooling. Niebieska dioda LED 
zaświeci się, wskazując, że stacja topienia chłodzi się.

1. Przygotuj drugą próbkę stałą do przetestowania. Obserwuj temperaturę bloku 
grzewczego w mierniku. Po tym, jak blok grzewczy schłodzi się do odpowiednio 
niskiej temperatury, możesz ponownie rozpocząć ogrzewanie Stacji.

Utrzymanie:

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni

Zewnętrzne metalowe powierzchnie stacji należy czyścić ściereczką zwilżoną 
łagodnym roztworem detergentu. Nie używaj rozpuszczalników organicznych do 
czyszczenia stacji.

Usuwanie uszkodzonych rur kapilarnych

Aby usunąć zepsutą rurkę kapilarną ze stacji Melt Station, wykonaj poniższe 
czynności.Uwaga: Nie dotykaj złamanej rurki kapilarnej palcami. Ubierz okulary 
ochronne.

1. Wyłącz stację melt i pozwól jej ostygnąć do temperatury pokojowej. Odłącz 
przewód zasilający od urządzenia.

1. Umieść moduł Melt Station na jego tylnej stronie, aby szczeliny kapilary były jak 
najbardziej zbliżone do poziomu. Ułatwi to bezpieczne usunięcie odłamków szkła.

1. Odkręć dwie gwintowane śruby mocujące panel obiektywu. Odłóż śruby i 
soczewkę do oglądania na bok.



1. Użyj klucza sześciokątnego, aby odkręcić dwie śruby mocujące metalowe 
sprężyste mocowania. Odłóż śruby i mocowania na bok. Użyj tego samego klucza 
imbusowego, aby poluzować śrubę przytrzymującą szklane okienko w 
miejscu.Przesuń szklane okno do góry, aby je wyjąć i odłóż na 
bok. Uwaga: Krawędzie szyby mogą być ostre.

1. Użyj odpowiedniego narzędzia, aby ostrożnie wyjąć zepsutą rurkę kapilarną ze 
szczeliny i włożyć ją do szklanego pojemnika na odpady. Jeśli rurka kapilary jest 
luźna w szczelinie, możesz bardzo ostrożnie przechylić stację, aby wsunąć ją 
bezpośrednio do pojemnika na odpady.

1. Umieść szklane okno, metalowe mocowania i soczewkę widokową na 
miejscu. Ostrożnie dokręć śruby, aby były dobrze dopasowane, a nie bardzo 
mocno. Pamiętaj, że możesz chcieć usunąć te elementy ponownie w przyszłości.

Bezpieczeństwo

Stacja Melt jest przeznaczona do użytku w akademickim laboratorium. Jego 
przeznaczeniem jest określenie temperatury topnienia substancji stałej w zakresie 
temperatur od temperatury otoczenia do 260 ° C. Poniższe wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa muszą być ściśle przestrzegane podczas działania tego 
urządzenia.Nieprzestrzeganie niniejszych wytycznych jest niezgodne z normami 
bezpieczeństwa określonymi w niniejszym dokumencie oraz standardami, których 
oczekuje się, że są dobrą praktyką laboratoryjną.

 Podczas korzystania ze stacji melt należy zawsze nosić okulary ochronne 

 Nie używaj Stacji w celu innym niż jej zamierzone użycie, którym jest pomiar 
temperatury topnienia substancji stałej.

 Użyj stacji pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora chemii.

 Umieść stację na czystej, równej powierzchni.

 Upewnij się, że stacja jest oddzielona bezpieczną odległością od 
rozpuszczalników, pojemników z ciekłymi lub gazowymi substancjami i źródeł 
wody.

 Nie należy używać stacji z łatwopalnymi cieczami lub gazami.

 Nie dopuść do zamoczenia urządzenia. Jeśli tak się stanie, natychmiast odłącz 
zasilanie od urządzenia i pozwól mu dokładnie wyschnąć.



 Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ogrzewania; monitoruj 
temperaturę przez cały czas.

 Wyłącz stację natychmiast po zakończeniu wszystkich testów.

 Nie należy zmieniać ani usuwać metalowych ścian ochronnych otaczających blok 
grzewczy stacji.

 Stacja jest zaprojektowana do pracy w pozycji pionowej.

 Nie dotykaj bloku grzewczego, gdy jest gorący.

 Przed wstawieniem rurki kapilarnej z próbki stałej sprawdź temperaturę bloku 
grzejnego.

 Blok grzewczy może pozostawać gorący przez krótki czas po użyciu, nawet gdy 
jest wyłączony.

 Użyj stacji w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

 Stacja nie jest przeznaczona do płynów ani środowisk mokrych.

 Stacja nie została zaprojektowana lub przeznaczona do użytku z próbkami, które 
mogą wybuchnąć lub zapalić się pod wpływem ciepła, tarcia lub iskry.

 Podczas gdy niektóre rutynowe czynności konserwacyjne można wykonywać na 
stacji, zadania te powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel.

 Nie należy używać stacji do roztapiania, jeśli podejrzewa się jakąkolwiek usterkę.

 Nie modyfikuj ani nie instaluj dodatkowych części do Stacji.

 Odłącz stację przed przechowywaniem.

Bezpieczeństwo Automatyczne wyłączanie

Ważną cechą bezpieczeństwa stacji jest automatyczne wyłączanie. Po przekręceniu 
pokrętła do trybu ogrzewania wewnętrzny zegar rozpoczyna 60-minutowe 
odliczanie. Po 60 minutach automatycznie wyłączy sie element grzewczy i zapali się 
żółta dioda LED. Aby zresetować stację, po prostu przekręć pokrętło do pozycji 
chłodzenia lub pozycji wyłączenia.



Dane techniczne

Wymiary Podstawa - 13 cm × 15 cm × 1,5 cm, Korpus - 9 cm × 9 
cm × 24 cm

Ciężar 1,0 kg (2,2 funta)

Stacja stopu + zasilacz sieciowy waga: 1,2 kg (2,6 funta)

Zakres Temperatura otoczenia do 260 ° C

Czujnik temperatury Czujka temperatury klasy A, platynowy rezystancyjny 
(RTD)

Rozdzielczość 0,10 ° C

Precyzja ± 0.31 + 0.0006T, gdzie T to temperatura w stopniach 
Celsjusza

Typowo ± 0,4 ° C (<200 ° C); ± 0,5 st. C (> 200 ° C)

Kalibrowanie Fabrycznie skalibrowany

Moc 24VDC do urządzenia, uniwersalny zasilacz sieciowy 
100-240 VAC 50-60 Hz wejście

Pobór energii Maks. 40 W, <0,5 A przy 110 V



Bezpieczeństwo Blok grzewczy jest automatycznie wyłączany po około 60 
minutach ogrzewania

Rurki kapilarne 1,4-1,8 mm średnicy zewnętrznej, długość 100 mm

Otwory rurki 
kapilarnej

3

obiektyw 27 mm średnicy (funkcjonalny), 30 mm (rzeczywisty)

Oświetlenie 
szczelin kapilarnych

3 białe diody LED

Oświetlenie 
pokrętła 
sterującego

Czerwona dioda LED (wskazuje tryb ogrzewania), 
niebieska dioda LED (wskazuje tryb chłodzenia przy 
włączonym wentylatorze chłodzącym), żółta dioda LED 
(wyłączenie bezpieczeństwa aktywne)

Jak działa czujnik

Stacja zawiera aluminiowy blok grzewczy. W bloku grzewczym znajdują się trzy 
otwory na rurki kapilarne. Rurkę kapilarną zawierającą substancję stałą umieszcza 
się w bloku grzewczym, a blok ogrzewa się za pomocą osadzonego 
elementu. Czujnik temperatury oparty na RTD, również osadzony w bloku 
grzewczym, mierzy temperaturę bloku grzewczego, a więc rurki kapilarnej 
substancji. Czujnik temperatury łączy się z oprogramowaniem do zbierania danych 
Vernier. Substancja do stopienia jest oglądana przez obiektyw 6X.

Kontrola temperatury na stacji Melt podzielona jest na trzy regiony.

 Pierwszy obszar, obok pozycji wyłączonej, służy do chłodzenia bloku grzewczego 
po zakończeniu pomiaru temperatury topnienia. Po przekręceniu pokrętła do 
pozycji chłodzenia włącza się wentylator i niebieska dioda LED.



 Drugi obszar jest podzielony na określone ustawienia temperatury. Te 
temperatury odpowiadają oczekiwanej temperaturze topnienia 
substancji. Użytkownik wybierze jedno z tych ustawień, gdy stacja stopu rozgrzeje 
się do około 10 ° C oczekiwanej temperatury topnienia próbki stałej, szybkość 
ocieplania spowolni się do ~ 1,5 ° C / min.

 Trzeci obszar to Rapid Heat. W Rapid Heat stacja topienia będzie się nagrzewać 
z prędkością> 10 ° C / min.

Kalibrowanie

Czujnik temperatury wbudowany w aluminiowy blok grzewczy stacji Melt Station 
nigdy nie będzie wymagał kalibracji. Czujnik jest starannie kalibrowany przed 
wysyłką, a ta unikalna kalibracja jest przechowywana na inteligentnym układzie w 
czujniku. Uwaga: Nie ma metody przeprowadzenia kalibracji tego czujnika w żadnym 
z naszych programów.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów i często zadawane pytania, 
odwiedź stronę www.vernier.com/til/3852

Informacje o naprawie

Jeśli postępowałeś zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów i nadal masz 
problemy z urządzeniem Go Direct Melt Station, skontaktuj się z pomocą techniczną 
Vernier pod adresem vernier@vernier.pl. Specjaliści ds. Pomocy technicznej będą 
współpracować z Tobą w celu ustalenia, czy urządzenie musi zostać wysłane do 
naprawy. 



Akcesoria / zamienniki

Pozycja Kod zamówienia

Kabel Micro USB CB-USB-MICRO

Gwarancja

Vernier gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i wad 
wykonania przez okres pięciu lat od daty wysyłki do klienta. Niniejsza gwarancja nie 
obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym użyciem lub 
niewłaściwym użytkowaniem. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie instytucji 
edukacyjnych.

Sprzedaż

Pozbywając się tego produktu elektronicznego, nie traktuj go jak odpadki 
komunalne. Jego utylizacja podlega przepisom różniącym się w zależności od kraju i 
regionu. Produkt ten należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu 
recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową 
utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym 
konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Recykling materiałów pomoże 
chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat 
recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim lub usługą 
utylizacji.

Przedstawiony symbol oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać do 
standardowego pojemnika na odpady.


