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„В дома на химика“

Изложба фотографии на Константин Докторов
... С течение на години работа в лабораторни условия,
лабораторната стъклария присъства постоянно в работното му
ежедневие. Неусетно осъзнава, че стъкларията може да е също
толкова полезна и у дома. И наистина, малко Ви трябва, за да
внесете оригинален интериор във Вашия дом с дух на Наука и
Химия.
По професия Константин е химик. Занимава се с
изследователска (R&D) работа в АКТАВИС АД и
Института по Органична Химия с Център по Фитохимия
към БАН. Работи и като търговски представител на
лабораторни химикали, реактиви, консумативи и
апаратура.
В свободното си време администрира и
публикува много интересна информация на сайта,
създаден от него: www.chem-bg.com - The Life Science
Portal - портал за химия и естествени науки.
Заповядайте да разгледате, има много любопитни
факти и неща, които могат да се научат!
Различните лабраторни съдове и аксесоари от ежедневието на учените, освен че са
със изчистен съвременен дизайн и очарование примесени с ексцентричност, са и особено
полезни. Разбъркване, загряване, охлаждане, без значение какви са вашите химически или
физични промени, боросиликатното стъкло, от което се правят лабораторните съдове, е поустойчиво на напукване и чупене, отколкото всеки друг вид стъкло.
Лабораторни съдове като епруветки и стъкленици, колби, чаши, банки, петрита и пр.
са с различна форма и обем и могат да бъдат универсално допълнение към Вашата кухня и
трапезария и да са изключително полезни в домакинството. Без проблем могат да се
използват в микровълнова фурна или да се замразяват във фризер.
Колби, цилиндри и епруветки, в съчетание с херметически затварящи се (шлифови)
запушалки, са изключително удобни за съхранение на зехтин и оцет.
Плътно затварящите се контейнери за съхранение на реактиви, са отлични и евтини
бурканчета за подправки, с прозрачно стъкло за лесна идентификация на съдържанието,
или оцветени (опушени) за защита на съдържанието от светлина.
И тигли като деликатен прибор за сол и пипер, колби за декантиране на вино...
Приложенията нямат край и зависят единствено от Вашето въображение!
*Боросиликатното стъкло е вид стъкло с основни съставки силициев оксид и бор. То е известно със
своят изключително нисък коефициент на топлинно разширение (~ 3 ? 10-6 / ° C при 20 ° C), което го прави
устойчиво на термичен шок, повече от всеки друг вид стъкло. Такова стъкло е с по-малък топлинен стрес и
обикновено се използва за изграждане на лабораторни прибори и бутилки за реагенти. В допълнение, то
притежава отлична устойчивост към повечето химически реагенти и разтворители използвани в
лабораториитe.
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