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 جهاز الطرد المركزي Centrifuge 

بفصط  دوزز  دوصطى    وعقوم  دودةكزي دوطةد  وأوهوعبارة عن جهاز مبسط  عتمد  عى  رطةعا دو ورد   

وه عن دوزز  دوسطال    اكتينا دو م مفالً سيث عفصط  دوداواا  دوةليسطي اعن دوزز  دوسطال  سسط  دوافا   امن دوتين

وق  تطور دوسطططنمة يون من   تحاوي  ودردرطططا  وا  جز  عى  س    يو دوبالزما وتزةأواحصططط  عى  دوسطططيةم  

   هي:ت در باواهةبا يدوم دوطةد  جهزةأومن ، ع در باواهةبا  يدوذ  يو  دواهةبالإع در باوي   يدوذ  يدوي و

 Ordinary Centrifuge دودتماد  يدودةكز دوطةد  جهاز  1

 ا باو قيق اوف 10000-3000رةعمه من : Laboratory Centrifugeي دودخبة دوطةد  جهاز -أ

 اباو قيق  اوف وفأ  50ورطططةعمه تصططط  إو  :  Ultra Centrifugeا دوسطططةع  يعاو يدودةكز دوطةد  جهاز -ب 

 ا  ص  ماواا  دوخىي يوعسمنخ م هذد دونوع  

رطططةعا هذأل دزجهزة  : Ultra Refrigerated Centrifuge ودودبةد  ادوسطططةع  يعاو يدودةكز دوطةد  جهاز  2

دوم رعزي  دوفصطططط  وكذوك ًً أوف دورة باو قيقا وتسططططمتد  وفصطططط  أجزد  دقيقا ج د  75إو    50تمةدوح من 

  مىفا وسس  دودادة دودةدد تحىيىهاوداواا  دوتينا  ذد  دوافا ا  دودمباعنا سيث عسمتد  رةعا  مخ
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  الضوء المرئي جهاز مطيافspectrophotometer 

 دواهةومغناطيسطيا، اميزا دممصطاا دودادة دزشطتا طاقا  ي دومغية قياس عى  دودةلي دوضطو  مطياف عتمد  

دودىواا دودةدد تحىيىيها وهذأل دزشطططتا عن  طوو موجا عقي  ي دود   دوخاا بازشطططتا دودةليا، كدا أ  ق ر دوطاقا 

تةكيز دودادة دودىواا،  اىدا زدد تةكيز دودادة دودةدد تحىيىيها، تزددد كديا دوطاقا دوددمصططا، دوددمصططا عموقف عى   

 ودوتاس صحيح 
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 جهاز تقطير الماءWater distillatory  

   عسمخ م ومقطية دودياأل دوضةورعا ومحضية دودحاوي 

 جهاز التقطير الزجاجي البسيط

  دالجهزة دودسمخ ما  ي تقطية دودياأل تاىفا، سيث تسمخ م  أقعتمبة جهاز دومقطية دوزجاجي دوبسي  من 

و  إيىا من دودا  ومبةع  دابوب دومافيف، وعمديز ذوك دوزهاز ببساطا ورةعا درمتداوه، وال ب  من دو الوا ئ ض كديا

 .يال ةبااه ذوك دوزهاز عتد  عى  دوحةدرة، وال عتمد  عى  دوطاقا دواهأ

 جهاز التقطير المعدني 

 : جزد  جهاز دومقطية دودت ايأ

 من   ،عدودد دومسخين: سيث عمصال  من دو دخ  بسخا  سةدري، ومن دوخارن بد خ  وىميار دواهةباعي

 .ج  تزوع  دوزهاز باوميار دوالزمأ

   دابوب دومافيفمخةن ما  وىمبةع : سيث عتد  دومخىص من دودا  ودنخض دوحةدرة بت  مةورأل عى. 

 ابوب مت اي عحي  باابوب دومافيفأابوبا درطودايا: هي عبارة عن أ. 

  صنبور دود خ : عمص  ذوك دود خ  بصنبور دودا. 

 مخةن دودا  دودقطة. 

 غطا  سوض دوزهاز. 

  اه عمضدن عى  عدود دومسخين، ودودافف وسامىهأسوض دوزهاز؛ سيث. 

  

 حمام مائي Water Bath :  ج  تحضططين دوتينا  عن  دردجا أمن   دودخمبة     يدوحدام دودالعسططمخ م

ً  سةدرة متينا وىنمالج دوسطططىبيا دومي ق  تةد م عدىيا    وعسطططمخ م    عدىيا  دومسطططخين غية دودباشطططة تفادعا

دومسططخين دودباشططةة من جها، مفال دااسططار دزوعيا دوزجاجيا، كدا عسططمتد  دوحدام دودالي وىمسططخين وفمةد  

 .م 100ْوهو عؤمن درجا  سةدرة أق  من   يؤ درجا سةدرة ثابما وماللدا الخمباِر ماوومو طوعىا
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 جهاااز اياااس ااس االهيااد  جي ي PH Meter :دزّس  هي أددة إوامةوايططا تسططططمتدطط  وقيططاس

 (قط  زجاجي) وسططال  متيّن  عادة ما عماو  من قط  خاا  (دوقاع عّا أو دوحدوضططا درجا)  دوهي روجيني

 .ممص  بدقياس إوامةواي عقيس وعتةض رقم دزس دوهي روجيني

 

 الميزان الحساس Delicate scales: عسمتد  ووز  بتض دوبيئا  أو دودودد دوايدياليا ب قا عاويا  
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