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Γνωριμία με το οπτικό μικροσκόπιο

Βήμα 1ο  Ελέγχουμε και καθαρίζουμε τη φωτεινή πηγή

Βήμα 2ο Συντήρηση στα κινητά μέρη του μικροσκοπίου 
  -  οδηγητή παρασκευασμάτων
  -  κοχλίες για τη κάθετη και οριζόντια μετακίνηση του παρασκευάσματος
  -  κοχλίες μακρομετρικής και μικρομετρικής κίνησης της τράπεζας μικροσκόπισης.

Βήμα 3ο Συντήρηση ,καθαρισμός των φακών , προσοφθάλμιων και αντικειμενικών
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Εκτός από διάθεση , εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και
ελεύθερο χρόνο χρειαζόμαστε :

• Υγρά μαντιλάκια καθαρισμού ή εναλλακτικά υγρό καθαρισμού με χαρτί 
• Πινέλα για ξεσκόνισμα 
• Λιπαντικό ( W5 ή κάτι αντίστοιχο ) για τα μέρη του μικροσκοπίου που κινούνται
• Ξυλόλη για καθάρισμα των φακών ή εναλλακτικά υγρό για καθάρισμα των γυαλιών 
• Μπατονέτες
• Κατσαβίδια 
• Χαρτί 
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Βήμα 1οΒήμα 1ο  Ελέγχουμε και καθαρίζουμε τη φωτεινή πηγή  Ελέγχουμε και καθαρίζουμε τη φωτεινή πηγή

Συνδέουμε το μικροσκόπιο στη πρίζα                  Ανοίγουμε το διακόπτη λειτουργίας

Αν το λαμπάκι και η ασφάλεια του μικροσκοπίου είναι εντάξει θα παρατηρήσουμε φως .

Ελέγχουμε το ρυθμιστή έντασης του φωτός. 
( Οδηγία μικροσκοπίας :όσο μεγαλώνει η μεγέθυνση χρειαζόμαστε περισσότερο φως !!!)
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Εάν δεν παρατηρήσουμε φως

Ελέγχουμε εάν το λαμπάκι είναι καμένο

Ξεβιδώνουμε με κατσαβίδι στο κάτω μέρος του μικροσκοπίου για να έχουμε πρόσβαση στο
λαμπάκι

Ανταλλακτικά λαμπάκια υπάρχουν στη συσκευασία του μικροσκοπίου 
Σε διαφορετική περίπτωση σε μαγαζιά με ηλεκτρολογικό υλικό 
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Ελέγχουμε εάν η ασφάλεια είναι καμμένη

Ανταλλακτικές ασφάλειες υπάρχουν στη συσκευασία του μικροσκοπίου 
Σε διαφορετική περίπτωση σε μαγαζιά με ηλεκτρολογικό υλικό 
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Καθαρισμός  φωτεινής πηγής

Ξεβιδώνουμε από τη βάση του μικροσκοπίου τους φακούς της φωτεινής πηγής

Ξεβιδώνουμε με το χέρι μας το πάνω μέρος που βρίσκονται οι φακοί

Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι ξεβιδώνουμε και αφαιρούμε τους φακούς

Μαυροματάκης Γιώργος- Βιολόγος   



Εικονογραφημένος οδηγός για την συντήρηση οπτικού μικροσκοπίου                                               8

Λιπαίνουμε τα μέρη που έχουν βόλτες

  Με υγρό μαντιλάκι καθαρίζουμε τους φακούς

Μετά τη λίπανση και τον καθαρισμό το
συναρμολογούμε

( παρατήρηση : εάν τα μικροσκόπια φυλάσσονται σε χώρο με υγρασία θα παρατηρήσετε
υγρασία στον μπλε φακό που βρίσκεται εσωτερικά )
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Βήμα 2οΒήμα 2ο Συντήρηση στα κινητά μέρη του μικροσκοπίου  Συντήρηση στα κινητά μέρη του μικροσκοπίου 
                   -  οδηγητή παρασκευασμάτων
 

Ξεβιδώνουμε με το χέρι μας τις 2 βίδες και αφαιρούμε από την τράπεζα τον οδηγητή
παρασκευασμάτων 

Λιπαίνουμε στην κάτω πλευρά το τμήμα που κινείται
Καθαρίζουμε με υγρά μαντιλάκια τον οδηγό

Τον αφήνουμε να στεγνώσει
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Βήμα 2οΒήμα 2ο Συντήρηση στα κινητά μέρη του μικροσκοπίου  Συντήρηση στα κινητά μέρη του μικροσκοπίου 
                -  κοχλίες για τη κάθετη και οριζόντια μετακίνηση του παρασκευάσματος

Υπάρχουν 2 κοχλίες κάτω από την τράπεζα που χρειάζεται να λιπάνουμε
Στη συνέχεια στη πάνω επιφάνεια της τράπεζας λιπαίνουμε τα τμήματα που κινούνται

Στη κάτω πλευρά της τράπεζας λιπαίνουμε το τμήμα που βοηθάει στη κίνηση ενός φακού
πάνω από την φωτεινή πηγή που καθορίζει και αυτός το φως που περνάει από το

παρασκεύασμα .

Σε όλα τα βήματα λίπανσης καθαρίζουμε με υγρά μαντιλάκια !!
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Βήμα 2οΒήμα 2ο Συντήρηση στα κινητά μέρη του μικροσκοπίου  Συντήρηση στα κινητά μέρη του μικροσκοπίου 
  -  κοχλίες μακρομετρικής και μικρομετρικής κίνησης της τράπεζας μικροσκόπισης

Λιπαίνουμε τους κοχλίες μακρομετρικής και μικρομετρικής κίνησης
Ψεκάζουμε στο εσωτερικό !!

Σε όλα τα βήματα λίπανσης καθαρίζουμε με υγρά μαντιλάκια !!
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Ξαναβιδώνουμε 
- στη βάση του μικροσκοπίου τους φακούς της φωτεινής πηγής

- στη τράπεζα τον οδηγητή παρασκευασμάτων
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Βήμα 3οΒήμα 3ο  Συντήρηση ,καθαρισμός των φακών , προσοφθάλμιων και αντικειμενικώνΣυντήρηση ,καθαρισμός των φακών , προσοφθάλμιων και αντικειμενικών

Ξεβιδώνουμε με το χέρι μας το μονοφθάλμιο σωλήνα

Με τη βοήθεια μικρού κατσαβιδιού ξεβιδώνουμε από το
πάνω μέρος του σωλήνα και αφαιρούμε τους

προσοφθάλμιους φακούς
Προσοχή δεν χρειάζεται να ξεβιδώσουμε εντελώς το

βιδάκι!!
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Ξεβιδώνουμε με το χέρι μας τους 2 φακούς  

Με τη βοήθεια ξυλόλης και μπατονέτας καθαρίζουμε τους φακούς
Χρησιμοποιώντας αέρα τους στεγνώνουμε 
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Ξαναβιδώνουμε τον μονοφθάλμιο σωλήνα 
Τοποθετούμε παρασκεύασμα στην τράπεζα για να ελέγξουμε τους αντικειμενικούς φακούς

Ανάβουμε το φως και ξεκινάμε πάντοτε από το μικρότερο φακό
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Εάν δεν μπορούμε να εστιάσουμε διότι η τράπεζα δεν ανεβαίνει με τη βοήθεια του
μακρομετρικού κοχλία μέχρι την κατάλληλη απόσταση από τον αντικειμενικό φακό

χρειάζεται να ρυθμίσουμε την βίδα 

Με το χέρι μας την ξεβιδώνουμε οπότε η τράπεζα με το παρασκεύασμα μπορεί να ανέβει
πιο πάνω
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Με το χέρι μας ξεβιδώνουμε τους αντικειμενικούς φακούς

Με τη βοήθεια ξυλόλης και μπατονέτας
καθαρίζουμε τους φακούς

Χρησιμοποιώντας αέρα τους στεγνώνουμε 
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Ξαναβιδώνουμε τους 4 αντικειμενοφόρους φακούς από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο

Το μικροσκόπιο είναι πλέον έτοιμο για χρήση !!!!

( πάντα το φυλάσσουμε σε πλαστική σακούλα για να το προστατεύσουμε από σκόνη και
υγρασία !!)
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Εάν παρ όλες τις οδηγίες που προηγήθηκαν δεν νιώθετε έτοιμοι επικοινωνήστε με το 
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