
 ٍیا هایعات ظشفی هخشٍطی ضنل است مِ تشای گشم مشدى هحلَل ّا ٍاسلي هایش: 

 250سی سی،  000)هاًٌذ: .داسد هخلَطْاماستشد ّوضدى تشای ٍّوچٌیي آًْا ًگْذاسی

 سی سی ٍ ... ( 1000سی سی ، 
 

هثلثی است فلضی مِ اص سِ قطعِ سٍمص چیٌی ًسَص ساختِ ضذُ  هثلث ًسَص :

 .هیطَد استفادُ گشهنشدى دسٌّگام چیٌی تَتِ ًگْذاضتي تشای اصآى ٍ است

 
 

 ظشف تِ ٍسیلِ ای ضیطِ ای ،پالستینی ٍ ... تشای اًتقال هایع ّا اص ظشفی : سادُقیف 

 .ماسهیشٍد تِ ...  ٍ دسصافنشدى دیگشّوچٌیي

 

 هحلَلْاٍهایعات مشدى ٍگشم ًگْذاسی تشای است لَلْای  لَلِ ی آصهایص:

ظشفیت آى سا پش مشد. آى سا تِ گشد هی ساصًذ  3/1اص تیص اى مشدى گشم ًٍثایذدسٌّگام

 تا دس تشاتش گشهای هستقین آتص، ًطنٌذ.

 
 ی لَلِ دسًٍی ی دیَاسُ ٍتویضمشدى ضستي تشای مِ تشس ًَعی تشس لَلِ یا لَلِ ضَس:

هایص، تشس سا دسٍى لَلِ آصهایص قشاس هی آص لَلِ ضستي تشای.ماستشدداسد آصهایص

 دٌّذ ٍ هی چش خاًٌذ.

 

 

 آصهایص لَلِ ًگْذاسی تشای مِ یافلضی چَتی،پالستینی ای ٍسیلِ ی آصهایص:خا لَلِ 

 .ماستشدداسد
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لیَاى آصهایطگاّی مِ داسای دٍ ًَع ضیطِ ای ٍ پالستینی  لیَاى آصهایطگاّی یا تطش:

هیثاضذ .اص تطش تشای تشداضتي حدن هعیٌی اص هایعات ٍ گشم مشدى هحلَل ّا ، تْیِ 

اًتقال هحلَل ّا استفادُ هی گشدد.تطش تِ اًذاصُ ّای هحلَل ّا ، حل مشدى هَاد ٍ 

حدوی هتفاٍت هَخَد است. آى سا سٍی سِ پایِ ٍ تَسی ًسَص قشاس هی دٌّذ. تشای 

 هیطَد هطخص آى حدن تِ تاتَخِ. ماستشدداسد تثخیش ،گشم مشدى،صاف مشدى ٍغیشُ...

  ... ( ٍ سی سی 1000 سی، سی 250 سی، سی 000: هاًٌذ)

 

ٍسیلِ ای فلضی یا چَتی مِ تشای ًگْذاسی لَلِ آصهایص تِ ٌّگام  : گیشُ لَلِ آصهایص

 تِ ماس هی سٍد. چَتی( گیشُ لَلِ)فلضی(ٍ گشفتي آى  گیشُ لَلِگشم مشدى )

 

ًوی ضًَذ  هخلَط مِ هایعاتی خذامشدى تشای اصآى قیف خذامٌٌذُ )دماًتَس( :

 هایعات دس آى تشاساس چگالی خذاساصی هی ضًَذ.  .ضَد هی استفادُ ًٍفت ّواًٌذآب

 

 .هحلَلْااستفادّویگشدد تشای تثخیشسشیع هایعات ٍ ی ساعت : ضیطِ

  

ٍسیلِ ای فلضی یا چیٌی مِ تشای سَصاًذى ٍ یا رٍب مشدى هَاد تِ ماس  : تَتِ ی چیٌی

 تشداضتِ ٍ سٍی سِ پایِ ٍ هثلث ًسَص قشاس هی دٌّذ. )یا پٌس تَتِ(هی سٍد. آى سا تا اًثش

 

      اص آى تشای تثخیش سشیع هحلَل ّا ٍ تشای رٍب مشدى هَاد استفادُ : مپسَل چیٌی

 ضَد. هی

 

@oloom_789

http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/


تِ یاد هختشع آى تًَضى )ضیویذاى آلواًی (ًاهگزاسی ضذُ  چشاغ گاصی)چشاغ تًَضى(:

است. داسای دسیچِ ی َّا است مِ ٌّگاهی مِ اص آى استفادُ ًوی مٌین تایذ دسیچِ ی 

 ًگ ٍ سشدتش ضذُ ٍ دیذُ ضَد.َّا سا تثٌذین تا آتص ، صسد س

 

وا تایذ فتیلِ سا حت اصاستفادُ پیص. ماسهیشٍد تِ گاصی چشاغ خای تِ گاّی چشاغ النلی:

 تا حذی دسآٍسین تا تخاسّای النل تیشٍى سٍد ٍ چشاغ هٌفدش ًطَد.

 
 

ٍسیلِ ای است چیٌی یا فلضی ،هاًٌذ قاضق )تا دٍ سش (مِ  : )اسپاتَل،ماسدك(قاضقل 

 تشای تشداضتي هَاد خاهذ اص ظشفی ٍاًتقال آى تِ ظشف دیگش ماستشد داسد.

 

ظشف هحتَی آب هقطش است مِ تشای ضستطَی سسَب ٍ یا اضافِ  آتفطاى )پیست (:

 .سٍد ماسهی هقطشتِ مشدى آب

 

هیلِ ی ضیطِ ای تَ پش مِ تشای هخلَط مشدى هحلَلْا ٍینٌَاخت مشدى  ّوضى ضیطِ ای:

 گشهای یل هحل تِ ماس هی سٍد.

 

تشای لِ مشدى ٍ ساییذى هَاد استفادُ هی ضَد. ًثایذ دستِ ّاٍى سا دسٍى  ّاٍى چیٌی:

 ّاٍى تنَتین.
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 ٍتقطیشهایعاتاستفادُ خَضاًذى تشای ٍسیلِ اصایي تالي تِ گشد :

 ... ( ٍ سی سی 1000 سی، سی 250 سی، سی 000: هاًٌذ) .هیگشدد

 

ینی اص ٍسایلی مِ تشای اًذاصُ گیشی ٍ تشداضتي حدن هعیٌی اص هایعات تِ ماس هیشٍد. اص  تَست :

هتذاٍل تشیي اًَاع آى تَست ضیشداس است. تشاساس هیلی لیتش دسخِ تٌذی هیطَد ٍ صفش آى تاال ، 

 آى دس پاییي قشاس داسد.100

  

دس اصل ًَعی تالي تِ گشد تا لَلِ  تالي تقطیش )تالي تا لَلِ خاًثی(:

 خشٍج تشای آى خاًثی ٍلَلِ تْگشداست هاًٌذتالي ماتشدآى مِ است مٌاسی

 .استٍ تخاسات  هَادگاصی

  

 1000 سی، سی 250 سی، سی 000: هاًٌذتیطتش تشای ًگِ داسی هَاد تِ ماس هی سٍد. ) تالي تِ صاف :

 ... ( ٍ سی سی
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تشای تشداضتي حدن هعیٌی اص هایعات تِ ماس هیشٍد ، صفش آى دس  : پی پت 

 . )هذسج(سادُ    ٍ   حثاتذاس  :  است دًٍَع داسای تاالست.

 .مشد پٍَاساستفادُ اص تْتشاست آى پشمشدى تشای

  

اص ایي تالي تشای سقیق مشدى هحلَلْا ٍ یا تْیِ ی هحلَل  (:طٍطُ تالي حدن سٌدی ) تالي

داسد مِ گٌدایص  ٍخَد حلقَی ی ًطاًِ خط آى تاسیل گشدى تشسٍی. ضَد هی استاًذاسداستفادُ ّای

 .هیگشدد آى،هطخص حدن تِ تاتَخِ حدوی سا هطخص هی مٌٌذ. 

 
 ٍپیپت تَست داسدٍتشخالف پایِ مِ است ای استَاًِ استَاًِ ی هذسج :

 هعیٌی حدن گیشی اًذاصُ تشای اصآى. آغاصهیطَد اصپاییي آى تٌذی دسخِ

تعییي حدن اخسام خاهذ تی ضنل ًیض  تشای. ضَد هی اصهحلَلْااستفادُ

 ماستشد داسد.

 
 

 تاضٌذقثل هَادسوی اص پٍَاس تشای هنص استفادُ هی ضَد اها دس صَستینِ )پٍَاس( :پی پت پوپ 

 .مٌین اهتحاى ساتاآب ٍآى مٌین حاصل اطویٌاى آى تَدى اصپٍَاستایذاصسالن استفادُ اص

 سوی هَاد هنص تشای Sتشای خالی مشدى َّای داخل پٍَاس است. دموِ  Aدموِ    طشص استفادُ: 

 .استهَاد مشدى خالی تشای Eدموِ .است
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ٍ گاّی تِ  سادُ ٍ دماًتَس اص آى تشای قشاس گشفتي قیف گیشُ حلقِ ایی :

 .ضَد هی استفادُ...  ٍ تالي ًگْذاسی تشای خای سِ پایِ

 

  

 تشای ضٌاساگشّاٍّوچٌیي ٍهحلَلْاهثل اصهایعات ٍموی هقذاسدقیق تشداضتي تشای قطشُ چناى :

 است هوني سیختي ٌّگام مِ تَلیذهینٌٌذٍیاهحلَلْایی سوی تخاسّای ّایی مِ هحلَل تشداضتي

 .ضَد هی تشیضداستفادُ لثاس یا تشدست

 
 

تشای تاال ًگِ داضتي ٍسایل هعوَال تِ ّوشاُ گیشُ تِ ماس هی  هیلِ ٍ پایِ :

 سٍد.

 

 تِ مَسُ اصدسٍى داغ ی تَتِ ّاٍ ًوًَِ تشداضتي تشای تِ ضنل قیچی است ٍ  گیشُ تَتِ)گیشُ مَسُ(:

 .ماسهیشٍد

 

...  ٍ آصهایص،دهاسٌح ،لَلِ تَست ًگْذاضتي تشای اصآى گیشُ ی تَست :

 .ضَد هی استفادُ

 

اص آى تشای ًگِ داضتي تیطتش ٍسایل)هاًٌذ: اسلي، تالي ٍ ... ( تش سٍی هیلِ ٍ پایِ استفادُ هی  گیشُ :

 گشدد.

 
 

@oloom_789

http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/
http://oloom-r.mihanblog.com/


تشای خلَگیشی اص تواس هستقین آتص تا ظشفی مِ هی خَاّین  تَسی ًسَص :

 دسٍسط. ًسَصهیگزاسین تَسی هاًٌذ تطش ظشف سا سٍی  آى سا گشم مٌین

 ًسَصاست ٍخَدداسدمِ "آصتست" ًام تِ سفیذسًگی ی تَسی،هادُ

  

تِ طَس غیش هستقین تشسٍی آتص  )هاًٌذ: اسلي ٍ تطش ٍ...(تشای قشاس دادى ظشف ّای تِ صاف  سِ پایِ :

 .ًسَصقشاسداد ًسَصیاهثلث تَسی آى ماستشد داسد. تایذ سٍی

  

الستینی یا چَب پٌثِ ای است ٍ تشای تستي سش لَلِ ی آصهایص،  دسپَش :

 اسلي هایش، تالي ٍ ... تِ ماس هی سٍد.

 

 تشای تشداضتي ٍ ًگِ داضتي هقذاس موی هادُ ی خاهذ تش سٍی آتص ٍ ... تِ ماس هی سٍد. پٌس :

 
  آصهایص ،لَلِ هذسج ،استَاًِ سٍش دسست خَاًذى سطح هایع دس پیپت

 

 

ًَعی ماغز تِ ضنل دایشُ است مِ  صافی :ماغز 

تشای خذامشدى هَاد خاهذ اص هخلَط ّا )هثال 

خذامشدى ًطاستِ اص آب( تِ ماس هی سٍد. تشای 

استفادُ اص ماغز صافی تایذ آى سا دس قیف قشاس 

 داد.

ٍاحذ اًذاصُ گیشی حدن هَاد هایع مِ تش سٍی 

ٍسایل آصهایطگاّی هاًٌذ پیپیت ٍ تَست ٍ تطش ٍ 

. ًَضتِ ضذُ است ینساى تَدُ ٍ تِ صَست هیلی ..

 .هیطَد خَاًذُ ساًتیوتشهنعة یا سی سی یا لیتش
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