
آنچه در  مقاله ی نکات تعمیراتی این شماره      می خوانید :
   کلیه ی  اشکاالت رایج دستگاه پی پت و 

راه حل های  آن 

  کلیــه ی  اشــکاالت رایــج دســتگاه هــم زن حرارتــی   
و راه حــل هــای  آن 

       مقاله علمی و فنی
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 اگر پي پت از صحت كافي برخوردار نیست، احتماالً از 
پي پت به طور صحیح استفاده نمی شود پس روش پي پت كردن 

را كنترل و خطاهاي مشاهده شده را اصالح كنید.
 اگر ذرات خارجي در زير دكمه فعال كننده پي پت 

وجود دارد، محل اتصال را تمیز كنید.
 اگر اتصال سرسمپلر به پي پت خوب نیست، اتصال 
سرسمپلر را كنترل كنید سپس از يك سرسمپلر ديگرمناسب 
با مشخصات پي پت استفاده كنید و يا احتماالً كالیبراسیون 
پي پت كامل نیست، پس با استفاده از روش های استاندارد 

دوباره پي پت را كالیبركنید، مراحل را كنترل نمايید.
 اگر سر سمپلر آلوده است از سر سمپلر نو استفاده كنید.
 اگر صحت سرسمپلر با محلول های مشخص استاندارد 
خوب نیست، احتماالً كالیبراسیون پي پت كامل نیست پس با 
استفاده از روش های استاندارد، دوباره پي پت را كالیبر كنید.

 اگر از محلول های غلیظ استفاده می شود، كالیبراسیون 
را تنظیم كنید.

 اگر دكمه كنترل حركت روان ندارد، احتماالً پیستون آلوده 
است پس پیستون را تمیز و به مقدار كم روغن كاری كنید.

 اگر واشر آلوده است پي پت را باز و تمام واشرها 
را تمیز نمايید . درصورت لزوم جايگزين كنید و به مقدار 

كم روغن كاری كنید.
را  پیستون  واشر  است  صدمه ديده  پیستون  اگر   

جايگزين كنید. به مقدار كم روغن كاری كنید.
 اگر ذرات محلول به داخل پي پت واردشده است، 
اتصال مركزي پي پت را بازكنید و ذرات محلول را تمیز 

و به مقدار كم روغن كاری كنید.

پی پت
مشکلگزارششده:

"پي پت چكه می کند"
 اگر اتصال سرسمپلر به پي پت خوب نیست، سرسمپلر 

را با توجه به توصیه های سازنده متصل كنید.
 اگر ذرات ريز خارجي بین سمپلر و پیچ تنظیم وجود 
دارد، پس اتصاالت را تمیز كنید، سرسمپلر را جدا كرده و 
از  تمیز كنید و  اتصال سرسمپلر را  قسمت مخروطي محل 

سرسمپلر نو استفاده كنید.
 اگر ذرات ريز خارجي بین پیستون و واشر در سیلندر 
وجود دارد، پس قسمت سیلندر پیستون را بازكرده تمیز و 

روغن كاری كنید و دوباره به هم ببنديد.
است،  نشده  روغن كاری  كافي  اندازه  به  واشر  اگر   

قطعات را بازكرده و روغن كاری كنید.
كنید،  تعويض  را  واشر  است  صدمه ديده  واشر  اگر   
قطعات را باز تمیز و واشر را عوض كرده، روغن كاری كنید 

و دوباره قطعات را ببنديد.
به  و  كرده  تمیز  را  پیستون  است،  آلوده  پیستون  اگر   

مقدار كم روغن كاری كنید.
 اگر اتصال سرسمپلر شل است، محل اتصال سرسمپلر 

را تنظیم كنید.

مشکلگزارششده:
"در سرسمپلر قطره های آب قابل مشاهده وجود دارد"

يکنواخت  به صورت  سرسمپلر  داخلي  ديوار  اگر   

مرطوب نیست، از يك سرسمپلر نو استفاده كنید.

    نیلوفر حسن-کارشناس تجهیزات پزشکی

نکات کلیدی تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی؛

پی پت، همزن حرارتی 
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مشکلگزارششده:
"چرخشي وجود ندارد"

را  دكمه چرخش  است؟  انتخاب نشده  گزينه چرخش 
روي صفحه كنترل فعال كنید.

همزن حرارتی
مشکلگزارششده:

"جريان الكتريكي وجود ندارد"
  مشکلي در فیوز حفاظتي وجود دارد؟ 

فیوز حفاظتي را جايگزين سازيد.
  مشــکلي در اتصاالت الکتريکي دســتگاه وجود 

دارد؟ اتصاالت الکتريکي را بررسي نمايید. 
  سیم اتصال دستگاه از پريز قطع است؟ 

سیم اتصال دستگاه را به جريان برق وصل كنید.
 سیم منبع تغذيه الکتريکي معیوب است؟ 

سیم اتصال را جايگزين سازيد.

مشکلگزارششده:
"نشاني از گرم شدن صفحه نيست"

گزينه گرم شدن انتخاب نشده است؟ دكمه گرم شدن را 
روي صفحه كنترل فعال كنید.

مقاوم حرارتي به سرويس احتیاج دارد؟ مقاوم حرارتي 
را با مشخصات مشابه مقاوم اولیه جايگزين كنید.


