
آنچه در  مقاله ی نکات تعمیراتی این شماره    می خوانید :

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



30
  شهریور 96
 30   شماره 140

صحيح لوله ها، واشرها، اتصاالت و سرنگ ها مطمئن شويد.
- اگر سيستم خروجي برق معيوب است، به تکنسين 

سرويس سازنده اطالع دهيد.
- اگر واشرها معيوب هستند، واشرها را بيرون آوريد.  
از تميز و سالم بودن آن ها مطمئن شويد و دوباره جاسازي 

نماييد. اگر الزم بود با مشخصات اوليه جايگزين کنيد.

مشکلگزارششده:رقيقکنندهنتايجدقيقايجادنمیکند.
اگر هوا در مسير عبور آب دستگاه وجود  راهحل:-
به ظرف هايی  تأمين کننده  لوله های  کامل  اتصال  از  دارد. 
که محتوی محلول است، اطمينان حاصل کنيد. از تنظيم 
صحيح  نصب  از  کنيد.  حاصل  اطمينان  ديگر  اتصاالت 
سرنگ ها و عدم نشتي اطمينان حاصل نماييد. واشرها و 
لوله ها را ازنظر عدم نشتي امتحان کنيد. سرعت حرکت 

سرنگ ها را براي حذف حباب های هوا کم کنيد.
سرنگ  گنجايش  با  متناسب  کننده  جابه جا  لوله  اگر   -
انتخاب نشده است، از انتخاب صحيح اندازه لوله و اتصاالت 
آن اطمينان حاصل کنيد. براي حجم های کم، از توصيه های 

سازنده براي انتخاب ابعاد صحيح استفاده کنيد.

مشکلگزارششده:هوادررأسپروباسپري،مکش
میشود.

راهحل: - اگر پروب اسپري کثيف است، پس پروب را 
عوض يا تميز کنيد.

- اگر انتخاب وضعيت اسپری صحيح نيست، سرعت 
اسپري کردن را کم کنيد.

مشکلگزارششده:درمسير،هوايانشتيبطور
دائموجوددارد.

سرعت  دارد  وجود  سيستم  در  حباب  اگر  - راهحل:

)Dilutor(دستگاهرقیقکننده
مشکلگزارششده:دستگاهروشننمیشود؛

راهحل: اگر در تأمين انرژي الکتريکي مشکل وجود دارد، 
اتصاالت الکتريکي را کنترل کنيد. اگر منبع تغذيه الکتريکي 
اگر  کنيد.  وصل  را  الکتريکي  تغذيه  منبع  کابل  است،  قطع 
فيوز حفاظتي قطع است، فيوز محافظ را کنترل کنيد و اگر 

فيوز سوخته است،آن را با فيوز نو جايگزين کنيد.

مشکلگزارششده:رقيقکنندهخوبکارمیکند،ولي
هيچپياميرويصفحهنمايشوجودندارد.

راهحل:اگر صفحه نمايش و يا ديود سيستم نوري احتماالً 
برق  خروجي  سيستم  به  کنترل  اتصال  از  است،  آسيب ديده 
اطمينان حاصل کنيد يا به تکنسين سرويس سازنده اطالع دهيد.

مشکلگزارششده:کليدهايکنترلکارنميکنند.
راهحل: اگر دستگاه در وضعيت غيرفعال است، پس دکمه شروع/ 

پايان را فعال کنيد تا ا ز تکميل عملکرد پيستون مطمئن شويد.

مشکلگزارششده:رقيقکنندهمسدوداست.
راهحل: اگر يك مشکل داخلي وجود دارد، دکمه شروع/ 
پايان را فعال کنيد تا از تکميل عملکرد پيستون مطمئن شويد 
به  نشد،  حل  مشکل  اگر  کنيد.  شروع  دوباره  را  چرخه  و 

تکنسين سرويس سازنده اطالع دهيد.

را موردنظر حجم رقيقکننده گزارششده: مشکل
جابهجاوياخالينمیکند.

راهحل: -اگر لوله هيدروليك معيوب و يا مسدود است، 
از مسدود نبودن لوله ها، سرنگ ها و اتصاالت اطمينان حاصل 

کنيد. آن ها را تميز يا جايگزين کنيد.
- اگر اتصاالت لوله ها و سرنگ ها صحيح نيستند، از تنظيم 

  نیلوفر حسن، کارشناس تجهیزات پزشکی

نکات کلیدی تعمیرات دستگاه های آزمایشگاهی؛
رقیق کننده و توزیع گر

                     مقاله علمی و فنی



        شهریور 96
31     شماره 140

- اگر سرسمپلر پي پت درست انتخاب نشده است، از نوع 
سرسمپلري که توسط سازنده پيشنهادشده است، استفاده کنيد.

است،  پيداکرده  نفوذپذيري  قابليت  پيستون  اگر   -
تهيه شده  يدک  قسمت های  از  کنيد.  عوض  را  پيستون 

به وسيله سازنده استفاده کنيد.

مشکلگزارششده:صفحهنمايشسيگنال،کمبودن
باتریرانشانمیدهد.

راهحل:-اگر باتري کهنه است، باتري را تعويض کنيد.
را  سيگنالي  هيچ  صفحه نمايش  گزارش شده:  مشکل 

نشان نمی دهد.
- اگر باتري کهنه است، باتري را تعويض کنيد.

تکنيسين  از  است،  معيوب  الکتريکي  اگرسيستم   -
سرويس کمك بگيريد.

مشکلگزارششده:صفحهنمايش،پيامخطارانشانمیدهد.
افتاده  اتفاق  اين  اگر به علت های گوناگون  راهحل:-

است، از تکنيسن سرويس کمك بگيريد.

بودن پر خطاي صفحهنمايش، گزارششده: مشکل
رانشانمیدهد.

راهحل:اگر مقدار محلول در توزيع گر کافي نيست، از 
حجم محلول در توزيع گر اطمينان حاصل کنيد.

بودن پر خطاي صفحهنمايش، گزارششده: مشکل
حجمرانشانمیدهد.

راهحل:اگر محلول بيشتر ازآنچه آداپتور يا سرسمپلر می تواند 
برداشت کند مکش يا اسپري شده است، پس تمام محلول ها 

را از سيستم خالی کنيد.  سيستم کارکرد را دوباره کنترل کنيد.

انتخاب خطاي صفحهنمايش، گزارششده: مشکل
سرسمپلررانشانمیدهد.

راهحل:-اگر سرسوزن مورداستفاده براي برنامه انتخابي 
مناسب نيست، از تناسب نوع سرسمپلر طراحی شده براي 

روش کار اطمينان حاصل کنيد.
- اگر سرسمپلر معيوب است، سرسمپلر را با مشخصات 

يکسان جايگزين سازيد.

نيروي  سيستم  پس سرعت  است،  باال  خيلي  کردن  اسپري 
محرکه را کم کنيد.  هر چه مايعات، چسبندگی بيشتر داشته 

باشد، سرعت کمتر بايد انتخاب شود.
- اگر اتصال لوله ها شل، کهنه يا معيوب است، اتصاالت 
را با دست تنظيم کنيد.  لوله هايي با ابعاد متناسب با مايع يا 

محلول مورداستفاده را  جايگزين کنيد.
- اگر پيستون يا سرنگ معيوب است، پيستون يا سرنگ 

را عوض کنيد.
- اگر واشر معيوب است، واشر را تعويض کنيد.

مشکل گزارش شده: رقيق کننده گرما توليد می کند.
- اگر تهويه مناسب وجود ندارد، تهويه اتاق را کنترل کنيد.

- اگر دماي اتاق بسيار باال است، سيستم تهويه هوا را در 
محل کنترل کنيد.

برنامه ريزی چرخه کاری خيلي فشرده است، رقيق کننده را 
با برنامه ی تعديل شد چرخه  کاری استفاده کنيد.

)Dispenser(دستگاهتوزیعگر
مشکلگزارششده:امکاننصبآداپتوربهتوزيعگر

وجودندارد.
تکنيسين سرويس  از  است،  معيوب  اجزا  اگر  - راهحل:

کمك بگيريد.
- اگر قسمت توزيع گر آلوده است، پس از نبود گرفتگي 
اطمينان حاصل کنيد و اگر الزم است، آن را تميز کنيد و از 

تکنسين هم سرويس کمك بگيريد.

مشکلگزارششده:آداپتورراازتوزيعترنمیتوانجداکرد.
الکتريکي مشکل دارد، دستگاه را  راهحل:-اگر سيستم 

خاموش و روشن کنيد، آن را با دست جابه جا کنيد.
- اگر سيستم تنظيم مشکل دارد پس از حرکت پيستون به 
جلو و عقب اطمينان حاصل کنيد. سيلندر را به باالي منبع 

ضايعات جابه جا کنيد.

مشکلگزارششده:سرسمپلرتوزيعگرچکهمیکند.
پس  است  معيوب  گر  توزيع  سرسمپلر  اگر  - راهحل:

قسمت توزيع گر را تعويض کنيد.

مشکلگزارششده:قسمتپيپتتوزيعگرچکهمیکند.
ندارد،  اتصال  خوب  پت  پي  سرسمپلر  اگر  - راهحل:

سرسمپلر پي پت را درآورده و دوباره متصل کنيد.


