
 ؟ شود می انجام باتزی در شیمیایی واکنش چگونه

 اٗي. ضَد هٖ ًاه٘ذُ کرتي تاترٕ اختصار تِ کِ است کرتي – رٍٕ تاترٕ سادُ خ٘لٖ ّإ تاترٕ از ٗکٖ

 خصَظ در کوٖ اطالعات داضتي اٌٗجا. است هرکس در رٍٕ جٌس از ه٘لِ ٗک ٍ اس٘ذٕ هادٓ ضاهل تاترٕ

 رٍٕ خَردى تِ ضرٍع اس٘ذ ، ضَد هٖ ٍارد اس٘ذ داخل تِ رٍٕ کِ زهاًٖ. کرد خَاّذ کوک ها تِ ض٘وٖ

 خَدش دٌّذٓ تطک٘ل اجسإ تِ اس٘ذ هَلکَلْإ. ضَد هٖ آزاد گرهاٖٗ اًرشٕ ٍ ّ٘ذرٍشى گاز ٍ کردُ

 الکترًٍْإ فرآٌٗذ اٗي طٖ در. تاضذ هٖ اتوْا ساٗر ٍ ّ٘ذرٍشى ضاهل هعوَالً اجسا اٗي. ضَد هٖ تفک٘ک

 .کٌٌذ هٖ ّ٘ذرٍشى گاز تَل٘ذ ٍ ضًَذ هٖ ترک٘ة اس٘ذ ّ٘ذرٍشى ًَْٗإ تا ٍ ضذُ آزاد رٍٕ اتن تِ هرتَط

 .داد ًخَاّذ اًجام آى تا ٍاکٌطٖ گًَِ ّ٘چ اس٘ذ ، ضَد ٍارد اس٘ذ داخل تِ کرتي ه٘لٔ ٗک اگر

 از عثَر تِ ضرٍع الکترًٍْا ، کٌ٘ذ تَل٘ذ هذار ٗک ٍ کردُ ٍصل رٍٕ ه٘لٔ تِ س٘ن ٗک تا را کرتي ه٘لٔ اگر اهّا

 گاز کوٖ هقذار آزادٕ تاعث عول اٗي. ضًَذ هٖ ترک٘ة کرتي ه٘لٔ تررٍٕ هَجَد ّ٘ذرٍشى تا ٍ ًوَدُ س٘ن

 از کِ است اًرشٕ ، گرهاٖٗ اًرشٕ اٗي از هقذارٕ. کٌذ هٖ تَل٘ذ ً٘س را کوٖ تس٘ار گرهإ ٍ ضذُ ّ٘ذرٍشى

 .کٌذ هٖ عثَر هذار

 حرکت تِ را کَچک هَتَر ٗک ٗا ٍ کردُ رٍضي را قَُ چراغ الهپ ٗک تَاًذ هٖ هذار در هَجَد اًرشٕ حال

 .تاضذ ًوٖ استفادُ قاتل دٗگر تاترٕ ٍ ضذُ حل تاترٕ اس٘ذ تَسط کاهالً رٍٕ ه٘لٔ سراًجام. آٍرد در

 

 تذکز

 پ٘ل را خَد تاترٕ ًام ٍلتا. ضذ ساختِ ٍلتا الکساًذر ، تَسط تاترٕ اٍل٘ي خَاًذٗن اٍل فصل در کِ ّواًگًَِ

 آب در را آًْا سپس ٍ داد قرار ّن رٍٕ دره٘اى ٗک صَرت تِ را هقَا ٍ رٍٕ از ّاٖٗ الِٗ اٍ. ًاه٘ذ ٍلتاٖٗ

 .ترد فرٍ ًقرُ ٍ ًوک



. ضَد هٖ تَل٘ذ ترق جرٗاى الکترًٍْا، عثَر دل٘ل تِ ، کٌ٘ذ ٍصل پ٘ل اٗي پاٗ٘ي ٍ تاال تِ را س٘ن ٗک ضوا اگر

 .ضذ خَاّذ ت٘طترٕ ترق هقذار تَل٘ذ تاعث پ٘ل در ت٘طتر ّإ الِٗ افسٍدى

 : باتزی انواع

 استفادُ هَرد تاترْٗإ ت٘طترٗي. ّستٌذ هتفاٍتٖ ض٘و٘اٖٗ ّإ ٍاکٌص ٍ هَاد دارإ هختلف ّإ تاترٕ

 : از عثارتٌذ

 تاترٕ ًَع اٗي الکترٍدّإ.  قل٘اٖٗ تاترْٗإ ساٗر ٍ Duracell ٍ Energizer تاترٕ هثل:  قل٘اٖٗ تاترٕ -

 .است قل٘اٖٗ خو٘ر جٌس از آى( کٌٌذُ تجسِٗ) الکترٍل٘ت اهّا. تاضذ هٖ هٌگٌس اکس٘ذ ٍ رٍٕ جٌس از

 از تاترٕ ًَع اٗي الکترٍدّإ. ضَد هٖ استفادُ اتَهث٘ل در ت٘طتر تاترٕ ًَع اٗي:  اس٘ذ – سرب تاترٕ -

 .است قَٕ اس٘ذ ًَع ٗک جٌس از آى الکترٍل٘ت ٍ ، سرب اکس٘ذ ٍ سرب جٌس

 ، ل٘ت٘ن ضاهل آى هَاد. ضَد هٖ استفادُ عکاسٖ دٍرت٘ي فالش چراغ ترإ تاترٕ اٗي:  ل٘ت٘ن تاترٕ -

 .است سرب ٗذٍر ٍ ٗذٍرل٘ت٘ن

 ٍساٗل ساٗر ٍ پ٘لٖ تلفٌْإ ،( Laptop) دستٖ کاهپَ٘ترّإ در ت٘طتر تاترْٗا ًَع اٗي:  ل٘ت٘ن َٗى تاترٕ -

 .ضَد هٖ استفادُ حول قاتل الکترٗکٖ

 الکترٍل٘ت. است کاده٘ن ٍ ً٘کل ّ٘ذرٍکس٘ذ تاترٕ ًَع اٗي الکترٍدّإ جٌس:  کاده٘ن – ً٘کل تاترٕ -

 .تاضذ هٖ پتاس٘ن ّ٘ذرٍکس٘ذ ً٘س تاترٕ ًَع اٗي در استفادُ هَرد

 هٖ استفادُ C , A ٍ D ًَع خطک تاترْٗإ کلِ٘ در کرتي ٍ رٍٕ:  کرتي تاترٕ ٗا کرتي – رٍٕ تاترٕ -

 .است اس٘ذٕ هَاد از خو٘رٕ آى الکترٍل٘ت ٍ تَدُ کرتي ٍ رٍٕ جٌس از الکترٍدّا تاترٕ، ًَع اٗي در.  ضَد


