آنچهدرمقالهینکاتتعمیراتیاینشمارهمیخوانید:
کلیه ی اشکاالت رایج دستگاه رقیق ساز
•
و توزیع گر آزمایشگاهی و راه حل های آن

مقاله علمی و فنی
نیلوفر حسن ،کارشناس تجهیزات پزشکی

نکات کلیدی تعمیرات دستگاههای آزمایشگاهی؛

رقیقکننده و توزیع گر

دستگاه رقیقکننده()Dilutor

مشکل گزارششده :دستگاه روشن نمیشود؛
راهحل :اگر در تأمین انرژي الكتريكي مشكل وجود دارد،
اتصاالت الكتريكي را كنترل كنيد .اگر منبع تغذیه الكتريكي
قطع است ،كابل منبع تغذيه الکتريکي را وصل کنيد .اگر
فيوز حفاظتي قطع است ،فيوز محافظ را كنترل كنيد و اگر
فيوز سوخته است،آن را با فيوز نو جایگزین کنید.
مشکل گزارششده :رقیقکننده خوب كارمیکند ،ولي
هيچ پيامي روي صفحهنمایش وجود ندارد.
راهحل :اگر صفحهنمایش و يا ديود سيستم نوري احتماالً
آسیبدیده است ،از اتصال كنترل به سيستم خروجي برق
اطمينان حاصل کنيد یا به تکنسین سرويس سازنده اطالع دهيد.
مشکل گزارششده :كليدهاي كنترل كارنمي كنند.
راهحل :اگر دستگاه در وضعيت غيرفعال است ،پس دکمه شروع/
پايان را فعال كنيد تا ا ز تکمیل عملكرد پيستون مطمئن شويد.
مشکل گزارششده :رقیقکننده مسدود است.
راهحل :اگر يك مشکل داخلي وجود دارد ،دکمه شروع/
پايان را فعال كنيد تا از تکمیل عملكرد پيستون مطمئن شويد
و چرخه را دوباره شروع کنید .اگر مشکل حل نشد ،به
تکنسین سرويس سازنده اطالع دهيد.
مشکل گزارششده :رقیقکننده حجم موردنظر را
جابهجا و يا خالي نمیکند.
راهحل- :اگر لوله هيدروليك معيوب و يا مسدود است،
از مسدود نبودن لولهها ،سرنگها و اتصاالت اطمينان حاصل
کنید .آنها را تميز يا جايگزين كنيد.
 -اگر اتصاالت لولهها و سرنگها صحيح نيستند ،از تنظيم
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صحيح لولهها ،واشرها ،اتصاالت و سرنگها مطمئن شويد.
 اگر سيستم خروجي برق معيوب است ،به تکنسینسرويس سازنده اطالع دهيد.
 اگر واشرها معيوب هستند ،واشرها را بيرون آوريد.از تميز و سالم بودن آنها مطمئن شويد و دوباره جاسازي
نماييد .اگر الزم بود با مشخصات اولیه جايگزين کنيد.
مشکل گزارششده :رقیقکننده نتايج دقيق ايجاد نمیکند.
راهحل - :اگر هوا در مسیر عبور آب دستگاه وجود
دارد .از اتصال كامل لولههای تأمینکننده به ظرفهایی
كه محتوی محلول است ،اطمينان حاصل کنيد .از تنظيم
اتصاالت ديگر اطمينان حاصل کنيد .از نصب صحيح
سرنگها و عدم نشتي اطمينان حاصل نماييد .واشرها و
لولهها را ازنظر عدم نشتي امتحان كنيد .سرعت حركت
سرنگها را براي حذف حبابهای هوا كم کنيد.
 اگر لوله جابهجا کننده متناسب با گنجايش سرنگانتخابنشده است ،از انتخاب صحيح اندازه لوله و اتصاالت
آن اطمينان حاصل کنید .براي حجمهای كم ،از توصیههای
سازنده براي انتخاب ابعاد صحیح استفاده کنيد.
مشکل گزارششده :هوا در رأس پروب اسپري ،مکش
میشود.
راهحل - :اگر پروب اسپري كثيف است ،پس پروب را
عوض يا تميز کنید.
 اگر انتخاب وضعيت اسپری صحيح نيست ،سرعتاسپري كردن را كم کنيد.
مشکل گزارششده :در مسير ،هوا يا نشتي ب طور
دائم وجود دارد.
راهحل - :اگر حباب در سيستم وجود دارد سرعت

اسپري كردن خيلي باال است ،پسسرعت سيستم نيروي
محركه را كم كنيد .هر چه مایعات ،چسبندگی بیشتر داشته
باشد ،سرعت کمتر باید انتخاب شود.
 اگر اتصال لولهها شل ،كهنه يا معيوب است ،اتصاالترا با دست تنظيم كنيد .لولههایي با ابعاد متناسب با مايع يا
محلول مورداستفاده را جایگزین كنيد.
 اگر پيستون يا سرنگ معيوب است ،پيستون يا سرنگرا عوض کنيد.
 اگر واشر معيوب است ،واشر را تعویض کنيد.مشکل گزارششده :رقیقکننده گرما تولید میکند.
 اگر تهویه مناسب وجود ندارد ،تهویه اتاق را كنترل كنيد. اگر دماي اتاق بسيار باال است ،سيستم تهویه هوا را درمحل كنترل كنيد.
برنامهریزی چرخه کاری خيلي فشرده است ،رقیقکننده را
با برنامهی تعدیل شد چرخهکاری استفاده کنيد.

دستگاه توزیع گر ()Dispenser

مشکل گزارششده :امكان نصب آداپتور به توزيع گر
وجود ندارد.
راهحل - :اگر اجزا معيوب است ،از تكنيسين سرويس
كمك بگيريد.
 اگر قسمت توزیع گر آلوده است ،پس از نبود گرفتگياطمينان حاصل کنيد و اگر الزم است ،آن را تمیز کنید و از
تکنسين هم سرويس كمك بگيريد.
مشکل گزارششده :آداپتور را از توزیعتر نمیتوان جدا کرد.
راهحل - :اگر سيستم الكتريكي مشكل دارد ،دستگاه را
خاموش و روشن کنيد ،آن را با دست جابهجا کنيد.
 اگر سيستم تنظيم مشكل دارد پس از حركت پيستون بهجلو و عقب اطمينان حاصل کنيد .سيلندر را به باالي منبع
ضايعات جابهجا کنيد.
مشکل گزارششده :سر سمپلر توزیعگر چكه میکند.
راهحل - :اگر سرسمپلر توزيع گر معيوب است پس
قسمت توزيع گر را تعویض کنيد.
مشکل گزارششده :قسمت پيپت توزیعگر چكه میکند.
راهحل - :اگر سرسمپلر پي پت خوب اتصال ندارد،
سرسمپلر پي پت را درآورده و دوباره متصل کنيد.

 اگر سرسمپلر پي پت درست انتخابنشده است ،از نوعسرسمپلري كه توسط سازنده پیشنهادشده است ،استفاده کنيد.
 اگر پيستون قابليت نفوذپذيري پیداکرده است،پيستون را عوض کنید .از قسمتهای یدک تهیهشده
بهوسیله سازنده استفاده کنيد.
مشکل گزارششده :صفحهنمایش سيگنال ،كم بودن
باتری را نشا ن میدهد.
راهحل - :اگر باتري کهنه است ،باتري را تعویض كنيد.
مشکل گزارششده :صفحهنمایش هيچ سيگنالي را
نشان نمیدهد.
 اگر باتري کهنه است ،باتري را تعویض كنيد. اگرسيستم الكتريكي معيوب است ،از تكنيسينسرويس كمك بگيريد.
مشکلگزارششده:صفحهنمایش،پيامخطارانشانمیدهد.
راهحل - :اگر به علتهای گوناگون این اتفاق افتاده
است ،از تكنيسن سرويس كمك بگيريد.
مشکل گزارششده :صفحهنمایش ،خطاي پر بودن
را نشان میدهد.
راهحل :اگر مقدار محلول در توزيع گر كافي نيست ،از
حجم محلول در توزيع گر اطمينان حاصل کنید.
مشکل گزارششده :صفحهنمایش ،خطاي پر بودن
حجم را نشان میدهد.
راهحل :اگر محلول بيشتر ازآنچه آداپتور یا سرسمپلر میتواند
برداشت کند مكش يا اسپري شده است ،پس تمام محلولها
را از سيستم خالی کنید .سيستم کارکرد را دوباره كنترل كنيد.
مشکل گزارششده :صفحهنمایش ،خطاي انتخاب
سرسمپلر را نشان میدهد.
راهحل - :اگر سرسوزن مورداستفاده براي برنامه انتخابي
مناسب نيست ،از تناسب نوع سرسمپلر طراحیشده براي
روش كار اطمينان حاصل کنيد.
 اگر سرسمپلر معيوب است ،سرسمپلر را با مشخصاتيكسان جايگزين سازيد.
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