
ΧΗ 003.0  Τρίγωνο πύρωσης 

Ανοξείδωτα σύρματα και πυρίμαχο κεραμικό. Για τη 

θέρμανση μικρού βάρους δοχείων ή αντικειμένων 

ΧΗ 004.0  Αναδευτήρες 

Γυάλινοι συμπαγείς κυλινδρικοί 



ΧΗ 005.0 Φελλοτρυπητήρες Παλ. Τύπου  

ΧΗ 005.1 Φελλοτρυπητήρες 

6 και 1 στέλεχος καθαρισμού. Για τη διέλευση σωλήνων 

θερμομέτρων κ.α. 

ΧΗ 010.0  Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 

Ξύλινο. 6 μικρών 



ΧΗ 010.1  Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 

Ξύλινο. 8 μικρών, 4 μεσαίων και 3 μεγάλων 

ΧΗ 010.2  Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 

Μεταλλικό. 6 μικρών και 4 μεγάλων 



ΧΗ 012.0  Ορθοστάτης τριγωνικός μικρός  

Φέρει 3 μικρούς δακτυλίους με στέλεχος και σφικτήρα 

στερέωσης στη ράβδο. Για τη στήριξη μικρών χωνίων 

κ.α. 

ΧΗ 015.0  Δοκιμαστικοί σωλήνες μικροί 

Γυάλινοι. Για την εκτέλεση και την παρακολούθηση 

πειραμάτων με μικρές ποσότητες χημικών ουσιών 



ΧΗ 015.2  Δοκιμαστικοί σωλήνες μεγάλοι.       

Γυάλινοι. Για την εκτέλεση και την παρακολούθηση 

πειραμάτων με μικρές ποσότητες χημικών ουσιών 

ΧΗ 020.0  Ψήκτρες καθαρισμού 

Διαφόρων μεγεθών. Κυλινδρικά βουρτσάκια κατά μήκος 

ανοξείδωτου σύρματος. Οι 2 με επιπλέον βουρτσάκι 

στην κορυφή 



ΧΗ 025.0  Υδροβολέας γυάλινος 

Σφαιρική φιάλη με πώμα απ' όπου διέρχονται 2 γυάλινοι καμπυλωμένοι σωλήνες. Ο μακρύς μέχρι τον πυθμένα καταλήγει 

εξωτερικά σε ακροφύσιο εκροής του υγρού. Φυσούμε από το εξωτερικό άκρο του άλλου σωλήνα 

ΧΗ 035.0  Λαβίδα ανατομική 

Μεταλλική. Για τη συλλογή και μεταφορά 

μικροαντικειμένων 



ΧΗ 040.0  Λαβίδες Mohr 

Σφικτήρες - διακόπτες ροής υγρών ή αερίων σε 

ελαστικούς σωλήνες 

 
Μικρή, μεσαία, μεγάλη και 1 σκέπασμα Για την 

αποτέφρωση ουσιών, αντιδράσεις καύσεως κλπ 

ΧΗ 045.0,1,2 Κάψες πορσελάνης- Παλ. Τύπ.  



ΧΗ 045.3  
Χωνευτήρι με χείλος εκροής- 

Παλαιού Τύπου  

Πυρίμαχο κεραμικό. Για την τήξη,  αποτέφρωση ουσιών 

κλπ 

ΧΗ 046.0,1 
Κάψες πορσελάνης με χείλος 

εκροής. Παλαιού Τύπου 

Μεσαία και μεγάλη Για την αποτέφρωση ουσιών, 

αντιδράσεις καύσεως κλπ.   



ΧΗ 050.0  Βάση συλλογής αερίων 

Μεταλλική. Στον πυθμένα λεκάνης με νερό, κάτω από 

τον κύλινδρο συλλογής αερίων.  Ο ανορθωμένος 

σωληνίσκος της συνδέεται με τη συσκευή παρασκευής 

του αερίου. 

ΧΗ 070.0  Θρυαλλίδα θειου- Παλαιού Τύπου  

Τυλίγεται λίγο βαμβάκι στο άγκιστρό της και εμβαπτίζεται 

σε λιωμένο θείο 



ΧΗ 080.0  Φιάλη κωνική διήθησης 

Γυάλινη παχύτοιχη με πλαϊνή υποδοχή για σύνδεση με 

ελαστικό σωλήνα. Μέσω του ελαστικού πώματος της 

συνδέεται με χωνί διήθησης 

ΧΗ 081.0,1 Φιάλες κωνικές  

Γυάλινες μικρή και μεγάλη με στενό λαιμό.                   

Για παρασκευή διαλυμάτων και φύλαξη υγρών 



ΧΗ 084.0  Ογκομετρική Φιάλη 100ml  

Γυάλινη απιοειδής. Με μακρύ και στενό λαιμό που φέρει 

χαραγή πλήρωσης και γυάλινο πώμα 

ΧΗ 085.0  Χωνί ασφαλιστικό 

Γυάλινο διαφόρων τύπων. Μέσω ελαστικού πώματος σε 

φιάλες για την παρασκευή αερίων 



ΧΗ 090.0  Χωνί διαχωριστικό  σφαιρικό ΧΗ 090.1  Χωνί διαχωριστικό κυλινδρικό 

Γυάλινα με γυάλινο πώμα. Καταλήγουν σε στρόφιγγα και μακρύ σωλήνα. Για το διαχωρισμό υγρών που δεν 

αναμειγνύονται 



ΧΗ 095.0  Φιάλη σφαιρική ευρυστομη 250ml  

Γυάλινη με επίπεδο πυθμένα. Για τη συλλογή οξυγόνου 

και καύση μέσα σ' αυτό διαφόρων σωμάτων 

ΧΗ 100.0,1,2 Κύλινδροι  συλλογής αερίων 

Γυάλινοι με βάση και πλατυσμένο στόμιο, τοποθετούνται 

ανάποδα στη βάση συλλογής αερίων 



ΧΗ 101.0,1 Κύλινδροι  250ml και 500ml  

Γυάλινοι με βάση και στόμιο με χείλος εκροής 

ΧΗ 105.0,1,2,3 Δίσκοι γυάλινοι-συλλογές 

Για την κάλυψη ευρύστομων σφαιρικών φιαλών και 

κυλίνδρων συλλογής αερίων 



ΧΗ 106.0,1 Γυαλιά ωρολογίου 

Ελαφρά κοίλοι δίσκοι. Για την τοποθέτηση, ζύγιση κλπ  

χημικών ουσιών 

ΧΗ 107.0  Γουδί πορσελάνης 

Με χείλος εκροής. Για τη λειοτρίβηση και κονιορτοποίηση 

στερεών χημικών ουσιών.  Λείπει το γουδοχέρι 



ΧΗ 115.0  Πλυντρίδα- ξηραντήριο- αερίων 

Γυάλινο δοχείο και γυάλινο πώμα με ενσωματωμένους 2 

γυάλινους σωλήνες καμπυλωμένους. Ο μακρύς εσωτερικά μέχρι 

τον πυθμένα. Το δοχείο μέχρι τη μέση περιέχει υγροσκοπική 

ουσία ή υγρό για συγκράτηση των προσμίξεων. Το αέριο 

εισέρχεται από το μακρύ σωλήνα και εξέρχεται από το βραχύ 

Γυάλινο κωνικό με 

μακρύ σωλήνα 

εκροής. Για την 

πλήρωση δοχείων με 

υγρά αλλά και τη 

διήθηση υγρών με 

φίλτρο από χαρτί 

Μεταλλικό 

ευρύστομο κωνικό. 

Για την πλήρωση 

δοχείων με υγρά  

ΧΗ 120.0,1 Χωνιά διήθησης  



ΧΗ 125.0,1 Κρυσταλλωτήρια 

Γυάλινα κυλινδρικά δοχεία χαμηλού ύψους. Για την με 

εξάτμιση κρυστάλλωση κορεσμένων υδατικών 

διαλυμάτων 

ΧΗ 130.0,1,2 Φιάλες σφαιρικές 

250ml, 500ml και 1l. Γυάλινες με επίπεδο πυθμένα. Για 

την αποθήκευση υγρών 



ΧΗ 132.0  Φιάλη τύπου γκαζόζας. Παλ.  Τύπου  

Γυάλινη 1l. Με οξυγονούχο ύδωρ παραγωγής 

ΜΕΝΟΥΝΟΣ 

ΧΗ 132.1  Φιάλες από πορσελάνη- Παλ. Τύπου  

Για την αποθήκευση φωτοευαίσθητων υγρών 



ΧΗ 135.0  Σιφώνιο πλήρωσης 25ml  

Γυάλινοι σωλήνες με χαραγή- ένδειξη όγκου- στο πάνω μέρος, διόγκωση στο μέσο και λεπτό ακροφύσιο στο κάτω.        

Για τη λήψη ορισμένου όγκου υγρού  

ΧΗ 135.1  Σιφώνιο πλήρωσης 50ml  



ΧΗ 140.0  Προχοϊδα με στρόφιγγα 

Γυάλινος  μακρύς σωλήνας αριθμημένος, με στρόφιγγα 

και λεπτό ακροφύσιο. Με τη στρόφιγγα ρυθμίζεται η 

εκροή με ακρίβεια 0,05ml . Από 1 λείπει η πεταλούδα 

στρόφιγγας 

ΧΗ 140.1  Προχοϊδα  με στρόφιγγα- Παλ.Τύπ.  

Γυάλινος σκούρος καφέ μακρύς σωλήνας αριθμημένος, 

με στρόφιγγα και λεπτό ακροφύσιο. Με τη στρόφιγγα 

ρυθμίζεται η εκροή με ακρίβεια 0,05ml  



ΧΗ 145.0,1,2,3 Ποτήρια ζέσης 

100ml, 250ml, 400ml και 500ml   Γυάλινο, τύπου pyrex, 

κυλινδρικό δοχείο για υγρά, με περιστόμιο και χείλος 

εκροής. Κατασκευή JENAerGLAS 

ΧΗ 150.0 Σταγονόμετρο οξυμέτρησης  

Γυάλινο σκούρο καφέ φιαλίδιο. Έχει γυάλινο πώμα με 

ρύγχος που φέρει αύλακα και λαβή τύπου πεταλούδας. 

Για την προσθήκη δείκτη κατά την οξυμέτρηση π.χ. 

ελαιολάδου 



ΧΗ 151.0 Ογκομετρικός κύλινδρος 25ml  

Γυάλινος με πλαστικό 

πώμα, χαραγμένες 

ενδείξεις όγκου και 

πλατυσμένη βάση. Για 

τη μέτρηση του όγκου 

υγρών 

ΧΗ 151.1,2 
Ογκομετρικοί κύλινδρο 150ml και  

250ml 

Γυάλινοι με χείλος 

εκροής, χαραγμένες 

ενδείξεις όγκου και 

πλατυσμένη βάση. Για τη 

μέτρηση του όγκου 

υγρών ή στερεών με τη 

μέθοδο της βύθισης 

ΧΗ 152.0 
Ογκομετρικό κωνικό ποτήρι 100ml- 

Παλαιού Τύπου   

Γυάλινο με  χαραγμένες 

ενδείξεις όγκου Για τη 

μέτρηση του όγκου 

υγρών ή στερεών με τη 

μέθοδο της βύθισης 

ΧΗ 152.1,2 
Ογκομετρικά δοχεία αναστραμ. 

κώνου 250ml και 1l- Παλαιού Τύπ. 

Γυάλινοι με χείλος 

εκροής, χαραγμένες 

ενδείξεις όγκου και 

πλατυσμένη βάση. Για τη 

μέτρηση του όγκου 

υγρών  



ΧΗ 175.0  Ελαστικοί σωλήνες 

Από διάφορα υλικά. Για τη σύνδεση οργάνων και 

διέλευση υγρών ή αερίων 

ΧΗ 180.0  Γυάλινοι σωλήνες 

Για τη σύνδεση οργάνων, διέλευση υγρών ή αερίων. 

Κόβονται με χάραξη και κάμψη, μορφοποιούνται κλπ με 

τη θέρμανση σε λύχνο π.χ. υγραερίου 



ΧΗ 185.0  Πώματα από φελλό 

Διαφόρων μεγεθών διάτρητα ή όχι 

ΧΗ 186.0  Πώματα ελαστικά 

Διαφόρων μεγεθών διάτρητα ή όχι 



ΧΗ 215.0  Φιαλίδια αντιδραστηρίων γυάλινα  

Δείγματα διαφόρων εποχών, σχημάτων, μεγεθών.        

Με πώματα 

ΧΗ 215.1  Φιαλίδια αντιδραστηρίων πλαστικά  

Δείγματα διαφόρων  σχημάτων και μεγεθών. Με πώματα 

και ακροφύσια 



ΧΗ 220.0  Κλασματήρας- αποστακτική φιάλη 

Γυάλινη, τύπου pyrex,  ευρύστομη σφαιρική φιάλη . 

Φέρει πλευρικά του λαιμού-  υπό γωνίαν προς τα κάτω- 

σωλήνα για την προσαρμογή του σε ψυκτήρα 

ΧΗ 221.0   Αποστακτικό κέρας- Παλαιού Τύπ.  

Πυρίμαχο κεραμικό απιοειδές με κωνικό λαιμό - υπό 

γωνία προς τα κάτω-για την προσαρμογή του σε 

ψυκτήρα. Επισκευασμένο πρόχειρα 



ΧΗ 221.1  Αποστακτικό κέρας ΧΗ 221.2  Αποστακτικό κέρας … 

Γυάλινο, τύπου pyrex, απιοειδές. Φέρει κωνικό λαιμό - 

υπό γωνία προς τα κάτω-για την προσαρμογή του σε 

ψυκτήρα 

Με στόμιο πλήρωσης. Γυάλινο, τύπου pyrex, απιοειδές. 

Φέρει κωνικό λαιμό - υπό γωνία προς τα κάτω-για την 

προσαρμογή του σε ψυκτήρα 



ΧΗ 225.0  Ψυκτήρας τύπου Liebic μικρός ΧΗ 225.1  Ψυκτήρας τύπου Liebic μεσαίος 

Γυάλινοι, τύπου pyrex, σωλήνες με διευρυμένο το στόμιο εισαγωγής του αποστάγματος.  Περιβάλλονται από 

συγκολλημένα-στα άκρα τους- γυάλινα τύπου pyrex,  σωλήνες με πλευρικά στόμια εισαγωγής και εξαγωγής του νερού 

ψύξης 



ΧΗ 225.2  Ψυκτήρας τύπου Liebic μεγάλος 

Γυάλινος, τύπου pyrex, σωλήνας με διευρυμένο το 

στόμιο εισαγωγής του αποστάγματος.  Περιβάλλεται από 

συγκολλημένο-στα άκρα του- γυάλινο, τύπου pyrex,  

σωλήνα με πλευρικά στόμια εισαγωγής και εξαγωγής του 

νερού ψύξης 

ΧΗ 240.0  Ξηραντήριο 

Το κάτω μέρος περιέχει υγροσκοπική ουσία, στο πάνω 

μέρος τοποθετούνται τα προς ξήρανση. Στο διευρυμένο 

χείλος του εφάπτεται αεροστεγώς επίσης γυάλινο 

παχύτοιχο κάλυμμα 



ΧΗ 245.0  Συσκευή Kipp 

Γυάλινο σφαιρικό δοχείο με στόμιο καταλήγει σε κωνικό σωλήνα. Ο σωλήνας προσαρμόζεται στο στόμιο γυάλινου 

σφαιρικού δοχείου που καταλήγει σε ημισφαιρική βάση. Το δοχείο φέρει 2 επιπλέον πλευρικά στόμια, πάνω και κάτω.  Για 

την παρασκευή υδρογόνου από αραιά οξέα σε ψευδάργυρο.  

ΧΗ 250.0 ΧΗ ; - Παλαιού Τύπου 

Γυάλινος παχύτοιχος κύλινδρος. Ένα άκρο του στενεύει 

και φράζεται από στέλεχος ορειχάλκινο που καταλήγει 

εξωτερικά σε σφαιρίδιο 

Ορειχάλκινο ελατήριο που καταλήγει σε σφαιρίδιο 

ΧΗ 250.1  ΧΗ ; - Παλαιού Τύπου 



ΧΗ 255.0  ΧΗ ; - Παλαιού Τύπου ΧΗ 260.0  ΧΗ ; - Παλαιού Τύπου 

Ορειχάλκινη κυκλική βάση φέρει μικρό πλευρικό 

άγκιστρο και επιμήκη πλευρική χειρολαβή. Συνδέεται 

ομοαξονικά με ορειχάλκινο σφαιρίδιο που εισχωρεί σε 

γυάλινο παχύτοιχο ημισφαιρικό δοχείο, με διευρυμένο 

χείλος 
Κεραμικό σχήματος κόλουρου κώνου κοίλο σκεύος. Φέρει 

εσωτερικά υφασμάτινο φίλτρο 



ΧΗ 300.0 
Φιαλίδιο με υγροποιημένο 

χλωριούχο αιθύλιο 

ΧΗ 350.0  Χημικά αντιδραστήρια - συλλογή 

Φέρει ειδικό στόμιο εκροής του αερίου.  Ως ψυκτικό σε 

περίπτωση ατυχήματος π.χ. για την αποφυγή οιδήματος Αντιπροσωπευτικά δείγματα Ελλάδας και Διαφόρων 

χωρών 


