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ĆWICZENIE 1  

NAUKA PRECYZYJNEGO P IPETOWANIA.   

NAUKA PRECYZYJNEGO PIPETOWANIA 

Pipety automatyczne są jednym z podstawowych narzędzi odmierzania objętości w laboratorium 

bioanalitycznym, szczególnie przy pracach w skali mikro. Zasada działania pipet automatycznych polega na 

zastosowaniu tłoka z kontrolowanym i regulowanym przesuwem, którego ruch powoduje zassanie cieczy w 

miejsce wypychanego wcześniej powietrza.  

 

Pipety stosowane w naszym laboratorium to pipety nastawne Eppendorf Research®, umożliwiające pobranie 

zmiennej objętości płynów. Zakres objętości każdej pipety jest opisany na uchwycie pipety, dodatkowo przycisk 

funkcyjny (tłok) ma kolor odpowiadający kolorowi końcówek (tipsów) przeznaczonych do pipet o wskazanej 

objętości. 

 

 

PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z PIPETAMI AUTOMATYCZNYMI 

 

Zawsze 

 Zawsze obchodź się delikatnie z pipetą – w przeciwnym razie pipeta traci kalibrację. 

  Zawsze upewniaj się, że jednorazowa końcówka jest poprawnie zamocowana na końcu pipety. 

  Zawsze trzymaj pipetę pionowo w trakcie napełniania lub opróżniania końcówki. 

  Zawsze zwalniaj tłok powoli i równomiernie w trakcie napełniania pipety. 

 Zawsze w trakcie dozowania cieczy dotykaj końcówką ścianki probówki (lub dna pustego naczynia), do 

której ciecz jest dozowana i pozwól na całkowite opróżnienie końcówki (1-2 sek). 

  Zawsze używaj świeżej końcówki dla nowego odczynnika lub próbki. 

 

Nigdy 

 Nigdy nie nastawiaj objętości poza skalą regulacji pipety. 

  Nigdy nie używaj pipety bez poprawnie założonej końcówki. 

 Nigdy nie odkładaj pipety z końcówką napełnioną cieczą – ciecz może zalać uszczelnienie tłoka, co 

spowoduje rozszczelnienie. 

 Nigdy nie zwalniaj tłoka gwałtownie podczas napełniania końcówki. 

 Nigdy nie zanurzaj korpusu pipety w cieczy dozowanej. 

 Nigdy nie spaceruj po laboratorium z napełnioną pipetą.  

 Nigdy nie zanurzaj pełnej końcówki (w trakcie dozowania) pod powierzchnię cieczy znajdującej się w 

probówce. 

 

Uwagi specjalne 

 Unikaj różnic w temperaturze między pipetami, tipsami a badaną cieczą, ponieważ może to 

prowadzić do błędów w dozowaniu wskazanej objętości; 

 Przy objętościach >10 μl zwilż najpierw końcówkę 

 Pipetowanie ”odwrotne” zaleca się do pipetowania dla cieczy lepkich, roztworów o wysokim 

ciśnieniu par, rozpuszczalników silnie zwilżających (SUROWICA, DETERGENTY) 

 

TECHNIKA PIPETOWANIA 

Uwagi wstępne i obsługa 

1. Nastawianie objętości pipetowania  
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  Obracaj pierścień skali zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aby zwiększyć objętość 

(odczyt w okienku) lub w przeciwnym kierunku, aby zmniejszyć objętość pipetowanej cieczy. 

2. Nałóż na trzon odpowiednią końcówkę. 

3. Przećwicz obsługę pipety „na sucho”, ponieważ przycisk funkcyjny ma 2 fazy: 

 do pierwszego oporu- pobieranie i dozowanie cieczy 

 do drugiego oporu- pozbywanie się ostatniej kropli z końcówki (tzw. wydmuchu) 

4. Wciśnij przycisk wyrzutnika, aby pozbyć się tipsa. 

 

Pipetowanie wprost 

 

1. Wciśnij tłok do pierwszego oporu, a następnie zanurz końcówkę pipety pionowo 2-3 mm pod powierzchnię 

pipetowanej cieczy. 

2. Zwalniaj tłok powoli zapewniając gładki jego przesuw i zassanie cieczy do końcówki. 

3. Czekaj 2-3 sekundy i wyciągnij końcówkę z cieczy przesuwając po ściance naczynia 

(pionowo). 

4. Przenieś pipetowaną ciecz do naczynia docelowego – dotykając końcówką ścianki lub dna naczynia, powoli 

naciśnij tłok do pierwszego oporu. 

5. Dociśnij tłok do drugiego oporu – “wydmuchnij” z końcówki ewentualne pozostałości pipetowanej cieczy. 

 

ZADANIE 1 

Cel: Ćwiczenie ma na celu praktyczną naukę precyzyjnego pipetowania z użyciem pipet automatycznych. 

Sprzęt i odczynniki: 

 2 pipety na grupę: o pojemności: 100μl-1000μl i 20-200μl oraz stojak do probówek typu Eppendorf 

 6 probówek typu Eppendorf o poj. 1.5 ml (na grupę) 

 Przygotowany roztwór do ćwiczeń 

 Żółte i niebieskie końcówki 

Instrukcja do ćwiczenia 

 

1. Oznacz każdą 1.5 mL probówkę kolejno literami alfabetu: ‘A’, ‘B’ , ‘C’, ‘D’,‘E’ (wodoodporny marker) 

 Każda probówka ma przyporządkowaną objętość roztworu, jaką należy w niej umieścić i tak 

kolejno: 

A-1000 μl; B-500 μl; C- 200 μl; D- 100 μl; E- 50 μl 

 Zadanie polega na tym, aby każda osoba z grupy miała przyporządkowaną jedną probówkę (A-

E), do której będzie dozowała wskazaną objętość. 

2. Do opisanych probówek dodać odpowiednie objętości rozpoczynając od pobrania 1000 μl przygotowanego 

roztworu do probówki A, następnie pobierając z probówki A wymaganą objętość przenieść do probówki B, 

z B do C …..D do E. (rys.1 ETAP) 

3.  Następnie powtarzamy tę czynność w odwrotnym kierunku (2 ETAP), zamieniając się kolejnością np. 

student A wykonuje czynność studenta E, sprawdzając precyzję i dokładność poprzednika.  

 
Rys. 1. Schemat przebiegu zadania. 

 



3 
 

ZADANIE 2 

 

Wykonaj serię rozcieńczeń dziesiętnych wg załączonego niżej schematu. Prowadzący ustali objętości 

dozowanych cieczy. 

 

 

Rys. 1. Schemat przebiegu zadania 


