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 صبئص عبمه:خ

 تبيم جراواث  AB ِٗٔٛ اٌظٍزاٍِه رظزخذَ ٌذشٛ فٛاصً  ، فمظضبفخ اٌّبء إطزخذاَ ثعذ ٌإل جب٘شِٖضبدح ٌٍجىززٌب  طّٕزًأطبص أجبفخ

 .ٚاٌجالط 

  ٌٖٛزصبق ِّزبسح.إلبثٍٍخ رشغًٍ عبٌٍخ ٚل 

  اٌزشغًٍ. ثٕبءأغٍز لبثٍخ ٌٍزفىه 

 ٌعٛاًِ اٌجٌٛخ.ٚاٍّبء ٌ ِمبِٚخ عبٌٍخ 

 ٌٍ ِٗٚفغزٌبد ٚاٌغذبٌت اٌّبئٍٗ.ِمب 

 .ًلٖٛ رثظ رارٕجبد صٕبعٍخ ٚرثظ ٍ٘ذرٌٍٚى 

  ِٓعٓ طبعزٍٓ.  عبًٌ الٌمًرشغًٍ س 

 

 ستخذامبث:اإل

  ٛ7-1ثظّه ِٓ  , اٌجزأٍذ, اٌزخبَاٌجالط , ٍظٍزاٍِهطٍٗ ٌفمٍٗ ٚ اٌزأاأل فٛاصًاٌٌظزخذَ ٌذش ُِ . 

  

 انتشغيم:طريقت 

 ئذٖ عًٍ دٛاف اٌجالط.ساٌخ ِٛاد اٌٍصك اٌشاإٔظبفخ اٌفٛاصً ٚ .1

 رزعٍت اٌفٛاصً ثبٌّبء. .2

 اٌزمٍٍت.)ثٛدرٖ( ِع AB  تبيم جراواثٔبء ِٕبطت ٌٚضبف إٌٛضع ِبء اٌخٍظ فً  .3

 دلبئك. 5ثعذ خزي أِزٖ  ٌعبد اٌزمٍٍت  .4

 طزخذاَ لغعخ ِٓ اٌىبٚرشٛن.إٌزُ دشٛ اٌفٛاصً ث .5

 .AB تبيم جراواثطغخ اٌجالط اٌّظبًِ لجً رشغًٍ  دّبٌٌٗزاعى  .6

 طفٕج اٌّجٍٍٗ ثبٌٍّبٖ.ً ٌزُ رٕظٍف اٌظغخ ثمغعــخ ِٓ اإلٔزٙبء ِٓ دشٛ اٌفٛاصفٛر اإل .7

 طغخ اٌجالط ثمغعخ لّبع ٔظٍفخ جبفخ. ٔظبفٗ .8

 .ٔزٙبء ِٓ اٌزشغًٍاألدٚاد اٌّظزخذِخ ثبٌّبء فٛر اإلٔظبفخ  .9

 (Fجراوث ( اني اسم انمىتج نيكون )تبيم F: في حبنه طهب انمىتج مضبد نهبكتريب يتم اضبفه رمس )مالحظه

 

  انمواصفبث انفىيه:

 .25ºَعٕذ درجٗ دزارٖ   طبعخ  2:   زمه انتشغيم فى انعبوة
 : الٌذوز .  االوكمبش

 وجُ / ٌزز ثعذ اٌجفبف . 1.8:  انكثبفت
 . 2وجُ / طُ 9: عًٍ اٌخزطبٔخ ِزٛطظ  قوة انربط

 : اثٍض اٚ ٍِْٛ. انهون
 : ٌزٛلف عًٍ دجُ اٌفٛاصً ٚأثعبد اٌجالط.  معذل انتشغيم

 وجُ. 20 وجُ , 5 :  انعبوة
 .اٌعبٌٍخ ثعٍذا عٓ اٌذزارح ٚاٌزعٛثخ اٌّغٍمخ فى اٌعجٛاد االصٍٍخ  شٙز 12:  زمه انتخسيه

 :انبيئت تعهيمبث

 تبيم جراوث  AB.ِٕزج غٍز طبَ ِثبًٌ ٌإلطزخذاَ فً ِٕشآد ٍِبٖ اٌشزة 

 اٌٛالٍخ اٌمفبساد ٚ اٌّبطىبد إررذاء – ٚالٍٗ ٔظبرٖ إررذاء.  

 ٚدّبٌخ اٌصذٍخ اٌٛلبٌخ رعٍٍّبد دظت :ٚاٌزشغًٍ اٌزذاٚي إدزٍبعٍبد ( اٌجٍئخMSDS.) 
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