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 مقدمه  -1

 اهداف اين دستورالعمل  1-1

ستورالعمل ستگاه كارنحوه  ،اين د سرويس، تعميرات معمول با د ستگاه آناليزبراي هاي الزم و  ر اندازه ذرات ود

(200S Particle Size Analyzer  ) ستگاه  دهد. شرح ميرا سمت كار با د ستفاده از نرم ق ستورالعمل براي ا د

در نظر گرفته شممده اسممت . اين دسممتورالعمل هم  ين  SW300با شممماره لمردرد  Microtrac FLEXافزار 

 :استداري ذيل و نگهت ظيم شامل اطاللات 

 دستگاه معمول داري و نگهكردن تميز  -

 يابي و راه حل رفع آنليب هاتشخيص ليوب و روش برطرف كردن آن  -

 

 معرفي دستگاه  1-2

ستگاه آناليز اندازه ذرات مدل  ستقليك ابزار  PMX 200Sد ست كهنوري گيري اندازه م آوري جمع ها راداده ا

كامپيوتر وكرده  يك  قالشمممود روي آن اجرا  ميMicrotrac FLEX كه نرم افزار  به   PMX  .دهدمي انت

200S ست كه براي ص عتي ا شگاهييك ابزار  سي فرآي د و ك ترل مواردي ، ك ترل كيفيت ،تحقيقات آزماي بازر

نرم افزار  طراحي شممده اسممت.ضممروري اسممت  6.54μmتا   8nmذرات مخروط در محدوده سممايز كه آناليز 

Microtrac FLEX   دستگاهPMX 200S   شروع اندازه .ك دميرا ك ترل  PMXتوسط ها گيري ، دادهبعد از 

200S  هم  ين . شمموندداده ميشمموند و در فرمتي انتخابي نماي  افزار ثبت مينرم يوسمميرهبهجمع آوري و

ثبت شممده در طول يك انتخاب ممدن اسممت در بانك اطاللاتي كامپيوتر براي فرايواني آناليز بعدي اطاللات 

 .شوندذييره 

 Nanotracهاي سيستمزير  1-3

شامل ليزر،   PMX 200S . دايري استكامپيوتر يك متصل به  PMX 200S دستگاه شاملارسال شده سيستم 

 يوسيرههب آشدارسازسيگ ال  .استو فيرتر الدترونيدي  هاك  دهتقويت يو كريه آشدارساز و پروبتجهيزات 

 on-boardموجود در سيستم به صورت الدترونيدي تجهيزات  يوسيرهبهو ذرات نمونه توليد تفرق دي اميدي 
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 1هاآوري دادهي جمعبه صفحه هاي كامپيوتراز طريق يدي از درگاه سيگ السپس . شودميو فيرتر  ويتتق

(ADC) هاي ك ترل ميزكار و ك ترل .يابدانتقال ميADC وPMX 200S   افزار نرمبا استفاده ازMicrotrac 

FLEX  سيستم . شودميانجامPMX 200S  ذيل تشديل شده است. هايسيستمزيراز 

 

 پروب

شده از نمونه نورپروب  ساز به  را را از ليزر به نمونه و نور متفرق  شدار ساندميآ ي دو جزئي از يك قطعهاين . ر

ك يبه  splitterهريك از دو يروجي  .اسممتتشممديل شممده  فيبر نوري power splitterو يك  پروب فيبر نوري

شتهكابل فيبر نوري تك شدهر  تهي مبا گردش آزاد  Solvent/Sapphireسر از ج س كه به يك  انداي متصل 

ي روزنه ،ورين هايفيبريك انتهاي يدي از از آشممدارسمماز /برد ليزرواقع بر از ليزر يارج شممده  . نورشممودمي

Sapphire  سيال صد كمي  .ك دلبور ميو مايع  شترک مايع/ از اين نور ازدر صل م و يابد ميب بازتا saphireف

از پديده در اثر ده شيفت پيدا كرنور رسد. ميآشدارساز /برد ليزربر آشدارساز واقع  بهنوري  فيبرپس از لبور از 

شي از داپرر  شدنا سازآبه ، يافتهبازتاب با نور شده و پس از تركيب پروب سر ذرات وارد ن پراك ده  باز  شدار

 گردد.مي

 

 

                                                 
1 Data Acquisition Board 
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 برد ليزر / آشكارساز

 شود.مي PMX 200S واقع در  مرتبطو قطعات  آشدارسازشامل ليزر، برد ليزر / آشدارساز 

 

 اطالعات ايمني  1-4

 .گيرددر بر ميرا  ارو فرّ شيميايي مايعاتالدتريدي، م بع نور ليزر و هاي ج بهايم ي  مالحظات

   ايمني الكتريكي -

ولتاژ  يم بع تغذيهكامپيوتر ) PCIدرگاه از به طور مسمممتقيم الدتريدي يود را توان  PMX 200Sدسمممتگاه  

 .ك ددريافت مي (DCپايين 

   ايمني ليزر -

ستگاه هاي مدانايم ي در هاي برچسب سب به د شده PMX 200Sم ا صب  ستگاه  .اندن داراي  PMX 200Sد

سطح توان 780( با طول موج  Class IIIAيك ديود ليزري )  سمي نوري نانومتر و با  ستميري وات  3ا پرتو .ا

 اي ت ظيم شده كه ليزر آن معموال فعال است.دستگاه به گونه شود.به بيرون ساطع مي نوريپروب از نوک ليزر 

 

از ليزر، امدان قرار گرفتن در  نوري و قطع اتصممال كابل فيبر PMX 200Sه گام برداشممتن پوشمم   

پرتو از نگاه كردن به  يودداري شود. پرتو  از قرار گرفتن در معرض مستقيم معرض تشعشعات ليزر وجود دارد.

 .پرهيز ك يدنوري ابزارهاي طور مستقيم يا با به

 

 سوسپانسهاي سيالبا  سازگاري

 :هست دذيل ي تر شدهداراي مواد  ك  دهگيري و مواد لايقپروب اندازه

هاي حاللاغرب طال نيدل كه اين مواد با  هايلحيم و TFE ،Hastelloy C، Sapphire، 316زنگ نزن فوالد 

 آلي، اسيدها و بازها سازگارند.
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 نصب و راه اندازي -2

 مقدمه 2-1

 .شودمياندازه ذرات ارائه آناليزور  PMX200Sدستگاه و كار با هايي براي ت ظيم در اين بخ  دستورالعمل 

 

نوري  هايفيبرمان د اجزاي حسمماسممي از كه در يك پوشمم  مواج قرار گرفته اسممت،  پروب يارجي

. در دهيدغير ضروري قرار  مدانيديهاي ضربه در معرضاز اين رو نبايد پروب را  تشديل شده است. ايشيشه

ست بالث شدن  نظر نگرفتن اين تذكر ممدن ا سته  شود كه تحت  دايري يا ديگر اجزاينوري  فيبرشد پروب 

  .قرار ندارندگارانتي استاندارد دستگاه 
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 اتصال ابزار  2-2

ستگاه )به را  ولت 24م بع تغذيه  - شت د سمت پ صالق صل ك يد. اين مخصوص(  يده دهات م بع برق مت

 تعبيه شده است.كريد مبدل هم در پشت دستگاه ك د. كامپيوتر و كل سيستم را تامين مي

با فشممار دادن كريد آبي جروي سمممت چ   مانيتور، صممفحه كريد و ماور را به پشممت دسممتگاه متصممل ك يد.

 دستگاه جهت استفاده  مهيا مي گردند.
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 كار با دستگاه -3

 راه اندازي نرم افزار 3-1

هاي توان سممميسمممتم، به ترتيب ميStabisizerو  Microtrac Flexاز طريق دو آيدون روي دسمممدتاي، يع ي 

Nanotrac زمان يا جداگانه اجرا شوند.ها ممدن است به صورت هماندازي كرد. اين برنامهو تيتراسيون بار را راه 

 

 

   .شودگيري باز مياندازه يپ جره  Microtrac Flexآيدون با كريك بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شما يهاداده يبراي ذخيرهانتخاب يا ايجاد يك بانك اطالعاتي جديد  3-2
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  2تنظيم صفر 3-3

صفر    ست.  زمي ه يا حالت پايدارنويز گيري جهت اندازه يدستورالعمرت ظيم  ست سيستم ا از خشي بممدن ا

از آن  ياما قسممممت لمدهوجود آيد. ه بپخ  شمممده تميز  سممميالدرهاي احتمالي موجود نويز از آلودگياين 

سايل الدترونيدي ذاتي نويزهاي الدتريدي  ساز مان د و شدار شي مي تقويت ك  دهو آ نويز هاي ويژگي. شودنا

يشممه ثابت اسممت و همبراي يك دسممتگاه مشممخص، اما  ،ك دتغيير دسممتگاه ديگر به يك دسممتگاه تواند از مي

ها و آلودگيظر گرفتن در نب ابراين  .قرار گرفته استگيري اندازهتحت سيال تميز يا نمونه ك د كه مشخص مي

ست.نويز به ل وان زمي ه صحيح ا ضي م طقي و  سيال تميزاين زمي ي طيف، فر سل  ه با  و  اندازه گيري در 

 . شودكم ميگيري هر نمونه از آن شود و پس از اندازهميذييره 

 با پروب فصل مشترک يال يا سبا توجه به شرايط  بعضي از نويزهاي زمي هجايي كه ممدن است از آن

بايد صفر د، تغيير در محيط يا شرايط كاري كه ممدن است بالث تغيير زمي ه شوپس از هر  ،ايجاد شوندسيال 

ستگاه ت ظيم  سيال  .شودد شدههرگاه كه يك حالل يا  ستفاده مورد جديد  پخ   صفر گيرد قرار ميا ت ظيم 

 .اجرا شودبايد 

  غيير از يك )به طور مثال، ت ي داشته باشدگيرگيري تغييرات چشماندازهتحت  ينمونهنوع هرگاه كه

 .بايست اجرا شودميت ظيم صفر  دوغاب معدني به يك امولسيون رنگي(

 گيري نمونه انجام شود.اندازي دستگاه و قبل از اندازهت ظيم صفر بايد بعد از راه 

                                                 
2 Setzero 
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 گيريي اندازهپس از باز كردن پ جرهNanotrac  ي نرم افزار در پ جرهMicrotrac ، بايد ت ظيم صممفر

 انجام شود.

 

را پروب  يپايه پر نماييد.بدون ذرات پخ  شمده م اسمب  سمياليك از را  يكوچدبشمر  ،قبل از ت ظيم صمفر

صفر را در نرم افزار همراه  سيال قرار گيرد. حال ت ظيم  سور در  س   Microtrac FLEXظرف حركت دهيد تا 

 انجام دهيد.

 

سهدقت كنيد تا   صفر يدر حين پرو شود يا به آن ضربه وارد تنظيم  ستگاه جابجا يا لمس ن ، د

 نشود.

صفحه فرآي ددر پايان   صفر،  شان مي يت ظيم  صفر بد كامپيوتر وضعيت ت ظيم را ن دهد. اگر وضعيت ت ظيم 

ر نرم افزا يدر برنامه 3نمونه بارگذاريتابع از باشممد سمم سممور را با يك دسممتمال نرم و آب كامال تميز نماييد. 

Microtrac Flex  ستفاده نماييد. 4ضريب بارگذاريبراي ك ترل ساوي  ضريب بارگذاري ا  02/0بايد كمتر يا م

 قابل قبول باشد. سيستمي  هيبه ل وان زمباشد تا 

 

                                                 
3 Sample loading 
4 Loading index 
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سور  س  شوي همه ذرات از  ست ش سهبا را  گي آنپاكيزميزان توانيد شما مي ،بعد از  ضريب بارگذاري  يمقاي

تا  001/0كه ميزان تميزي به حد  زمانيتا بايد شستشو  گيري ك يد.اندازه گذاري فعريبارگيري شده با اندازه

بارگذاري براي مثال اگر ميزان  .ادامه يابدگيري برسممد، ي در حال اندازهنمونهسممطح تميزي مورد انتظار  01/0

شد 50مورد نظر  شد از  2مورد نظر  يبارگذاراگر ميزان  و 5/0تا  05/0تميزكردن ذرات بايد تا ، با تا  020/0با

 ادامه يابد. 20/0

، ت ظيم صممفر را در فواصممل زماني در طول روز نماييد.آن را ت ظيم  صممفر ،اندازي دسممتگاهبه ه گام راههر روز 

اندازي ت ظيم صممفر دسممتگاه پس از راه ،ك يد( كار مي10-100)باال  يبارگذار ميزاناگر با انجام دهيد.  معين

ت ظيم صفر  (1/0-1)نسبتا كم است بارگذاري  ميزاناگر آن كافي است و لزومي به ت ظيم صفر مجدد نيست. 

( كار 1/0)كوچدتر از  ميزان بارگذاري با پايين تريندر صمممورتي كه و  اجرا شمممودبار يك سمممالتيك  هربايد 

 ت ظيم نماييد.بايد صفر دستگاه را  گيريقبل از هر اندازهك يد، مي

 

 روش تنظيم 3-4

 ( معروم شود.   ي مورد نظر)بايد روش ت ظيم دستگاه براي نمونه گيري،قبل از شروع اندازه       
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 آماده سازي نمونه 3-5

ها ضروري نمونهسازي رقيق معمواليي دارند، غرظت باالتوليد شده از اغرب فرآي دها هاي نمونهجايي كه از آن

ستفاده از دست آمده از  هب ي. نمونهاست با سازگار  يپخ  شدهيك حالل يا سيال فرآي دهاي توليد بايد با ا

اجرا  انتخاب شده با سيالبايد ت ظيم صفر  اندازه گيري .شوندرقيق  Particle Metrixدستگاه ذرات و سيستم 

سيال مشخصات م وي در و بايد معروم باش د ست آن نيز شد ضريب ويسدوزيته و انتخاب سيال،ه گام . شود

 وارد شود.

 ويسكوزيته

سدوز سانتي گراد  80تا  10دمايي يمحدودهبين در دو دما بايد سيال  ي دقيقيتهوي شددرجه  شخص با . م

ستگاه  سدوزيته و اين دو دماكاربر د ك د. نرم افزار وارد مي( set up) بخ  ت ظيماترا در ها با آنمت اظر  يوي

سل  سدوزيتهگيري اندازهاز اين مقادير در دماي  سبه وي سيال در اندازه يجهت محا ستفاده واقعي  گيري دما ا

  ك د.مي
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. داشمممته باشمممد ميري پاسمممدال 3تا  3/0مواد مقداري بين  يويسمممدوزيته شمممودمعموال ترجيح داده مي

سدوزيته سرلت  بالث، هاي باالتروي شده تيجه كاه  فركانس و در ن ذراتكاه    .دنشوميسيگ ال رديابي 

تر باشد، حد بااليي بي  ؛ هر قدر ويسدوزيته ودشمشخص مي با ويسدوزيته ذرات ياندازهبااليي  حدچ ين هم

ميدرون و در  4/6 ذرات ياندازه حدميري پاسمممدال( 1ي با ويسمممدوزيته در آب ) .تر اسمممتي ذره پاييناندازه

 ميدرون است.  64/0ذرات  يحد اندازهميري پاسدال  10 يويسدوزيته

سگيري زمان نمونه سيگ ال با طيف فركان ست. با افزاي  مقدار ي فركانس پايين طوالنيمحدودهدر  ييك  تر ا

 يابد. ويسدوزيته، اين زمان افزاي  مي

 براي مثال:

پاسممدال بين ميري 1ي ويسممدوزيتهنانومتري در محيط آبي با  500ي گيري يك نمونهمعموال اندازه -

 انجامد.دقيقه به طول مي 60تا  30

سيالي با ويسدوزيتهنانو 500ي طيف فركانس يك نمونه - سدال مشابه نمونهميري 3ي متري در  اي پا

نانو متري در يك سيال با  500 ييك نمونهگيري زمان اندازهنانومتري در آب است. ب ابراين  1500

 .تر استيا بي ثانيه زمان  180تا  90پاسدال ميري 3 يويسدوزيته

 

حدوده PMX200Sدر نرم افزار  ندازه يم تا  8 ازذرات  يا اسممممت. متغير ميدرون در آب  54/6نانومتر 

ي ذرات به طور اثر ويسممدوزيته بر حد اندازهد.  دهرا تغيير مي ذرات يحد بااليي اندازهباالتر هاي ويسممدوزيته

 شود:زير بيان مي تقريبي به صورت

نانومتر  8بين  بايد، (ميدرونبر حسب ) قطر ذرهدر  (پاسدالميري)بر حسب ضرب ويسدوزيته حاصل -

 .باشد ميدرون 54/6و 

سدوزيته 1ي يك نمونه - سيالي با وي سدال معادل يك نمونهميري 3ي ميدروني در  ميدروني در  3ي پا

 آب است.
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سيالي با  2ي يك نمونه - سدوزيتهميدروني در  سدال معادل يك نمونهميري 3ي وي ميدروني در  6ي پا

 آب است.

 

 ضريب شكست

ها توان آن، ميمتفاوت باشدبا ضريب شدست مايع سوسپانس ك  ده ذرات كه ضريب شدست ت ها در صورتي

توان تر باشد، هر قدر ضريب شدست ذرات به ضريب شدست مايع نزديك را با استفاده از دستگاه مشاهده كرد.

توان شوند، ميهايي كه در ادامه بيان ميبا استفاده از تابع بارگذاري نمونه و دستورالعمل. يابدكاه  ميتفرق 

 ( تركيب مايع/ذره را تعيين كرد.LIمقدار ضريب بارگذاري )

 

 غلظت نمونه

اندازه گيري گرفته مي شمممود و پ جره ذييره نمونه ترجيحا براي جزييات شمممايص ذييره شمممده در انتهاي 

سيگ ال   Microtracراه ماي لمردرد نرم افزار  شده يك اندازه گيري از كل  شده  ACشايص ذييره  كسب 

سيال كه تمايل به گرفتن  شايص  سار باال به  شايص اند شد. ذرات با  از نور تفرق يافته از حركت ذرات مي با

ست. هرچ د آنها مي توان د با متغيير قابل مالحظه از كيفيت تفرق همان د يك  سيگ ال سته ا بزرگتر دارند واب

لمردرد از اندازه ذرات باشممم د. كيفيت تفرق مي تواند سممميگ ال م اسمممبي را بگيرد در تمركزها به كمي يك 

كزهايي از چ دين هزار تمر ( ه گامي تفرق هاي بي كيفيت مي تواند الزم باشممدPPMقسمممت در يك ميريون)

PPM . 

   محدوده هاي تمركز در سه رنج وابسته به شايص ذييره شده مي تواند شدسته شود.

 

  100تا   0.1رنج سالم 

 اين رنج از شايص ذييره مي تواند بدون ارتباط با ابزار يا محدوده هاي مثال ها مورد استفاده قرار گيرد.
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  0.1كمترين رنج اخطار : شاخص ذخيره كمتر از 

ست  ستفاده از ذرات ييري كوچك يا با تمركز ييري كم با ايطار همراه ا شايص ذييره اي براي ا و محدوده 

 است كه شامل:به كاربرد شايص ذييره شده  وابسطه اما اين احتياط بيشتروجود ندارد. آن

 ذرات بزرگآلودگي ذرات كوچك با تمركز پايين از   - 

      

 

 

 باشد 0.01شايص ت ظيم صفر پس زمي ه بايد كمتر از   -

   دوري از مدايره اندازه گيري تغييرات محيطي همان د لرزش ميز كار يا تغييرات دمايي  -

 

 100شاخص ذخيره بزرگتر از  –بيشترين رنج اخطار 

. در يك نمونه با تمركز باال تاثير متقابل مقادير باالي شايص ذييره شده هم  ين با ايطار استفاده مي شوند

ذرات قابل اندازه هسممت د و نتايج قابل تفسممير مي باشمم د. بهم چسممبيدن ذرات ، تغييرات در اثر تفرق غرظت 

شد. اين  سيال مي تواند نتيجه نمونه با تمركز باال و تاثير متقابل ذرات با شايص  سيال و تغييرات در اثر تفرق 

شايص ذييره  وزيع اندازه گيري را جابجا و انتقال ده د. نمونهتاثيرات مي تواند ت شيميايي محدوده  جداگانه 

 شده را تعيين يواهد كرد. تعيين محدوده ها مي بايست برروي نمونه با نمونه پايه سايته شود.

 

 آماده سازي نمونه

به آماده سممازي  اين نمونه ها نيازبعضممي از فعاليتها نيازم د اندازه گيري ذراتي هسممت د كه تفرق نرمالي دارند. 

سطح ندارند و مي توان چري  جابجا  شخص نمود. ديگر فعاليت ها  نيازم د به   سور م س  شان  را با  شدن

نهايي يا ديگر لوامل تفرق ، انرژي مدانيدي نهايي ، تفرق نمونه ذرات جدا از هم ، مي باشممم د. نمونه ها مي 

 ها باش د. اين موضوع دليري براي تد يك هاي آماده سازي نمونه مي باشد.بايست بيانگر تمام توليدات يا گروه 
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 تكنيك هاي آماده سازي نمونه

مي  Non Agglomeratedدو مرحره مرطوب كردن و تفرق روش هاي نرمال الزم جهت رسيدن به يك نمونه 

 باشد.

كاه  كشمميدگي سممطحي و ايجاد  رطوبت ناشممي از آب ، ديگر محيط هاي معرق و يا مواد شمميميايي براي  -

 مخروط و رقيق كردن يك نمونه در سيال معرق بدار مي رود. يك نمونه مرطوب به آساني مخروط مي شود.

تفرق نهايي ) جروگيري از چسمممبيدن ذرات به هم ( ممدن اسمممت انرژي الزم جهت فعاليت مدانيدي در   -

 محرول معرق باشد.

 

 عامل رطوبت

شامل      ضافاتي كه مي تواند لرت لوامل رطوبت  سطوح يا تفرق در ا شود.  سطوح ، تفرق ها و حالل ها مي  آب ، 

ضافه هم  ين مي  سطوح ا ستفاده مي گردد.  شود ا شدل گيري حباب هايي كه براثر اندازه گيري ايجاد مي 

 وقتي كه به تمركز اصري سطوح مي رسد. Re Agglomerationتواند هدايت جهت 

 تفرق  

شترين     شده از يدي از چ د مورد را نياز دارد. بي شده در انرژي وارد  سونيك بدار گرفته  شتراک انرژي آلترا ا

همان د بافت همگون نمي بايست بدار روند چون آنها تمايل به توليد  shearشدل از يك وان يا پروب. ابزارهاي 

   و توزيع مص ولي يك نمونه قابل مالحظه دارند.

 

 

 باكتري ضد 
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ضد      ستفاده از يك  ش د. ا سيال متفرق مي توان د همان د ذرات با ارگانيسم هاي ميدروسدوپي  در نمونه يا 

صيه مي گردد.  ست تو سيال كه حاوي باكتري ا صورت مي باكتري براي  شد باكتري ها به ك دي  هرچ د كه ر

به اندازه يا تمركز قابل توجه اي  گيرد. در آب تميز باكتري ها مي توان د هفته ها به رشمممد يود ادامه ده د و

 برس د.

 محاسبه اندازه ذرات

يدبار كه نمونه رقيق شممد يك تمركز بين باال و پايين محدوده ها مي تواند اجرا گردد. سممايتار زير در نرم     

 راه مايي جهت اجرا مي باشد. Microtrac FLEXافزار 

 زمان اجرا

سريع حركت مي ك  د مي توان د          ستگي به اندازه ذرات دارد. ذراتي كه كوچك و  نهايت زمان اندازه گيري ب

در زمان هاي كوتاهي اندازه گيري شموند در حالي كه ذرات بزرگ ك دتر هسمت د و زمان بيشمتري براي اندازه 

را نشممان مي دهد. زمان هاي اندازه  گيري نياز دارند. اسممتفاده از دسممتورالعمل ذيل زمان اندازه گيري حداقل

گيري نياز به رسيدن به تدرار پذيري بيشتر بوسيره محاسبات آماري بصورت تجربي را نشان داده شده است . 

 ) مع ي انحراف استاندارد ( در چ دين نوبت اندازه گيري در جدول ذيل آمده است:براي مثال 

ضا شه مي تواند به مقادير باال ا ست داده هاي قابل زمان اجرا همي شود . زمان راه اندازي طوالني تر ممدن ا فه 

 تدرار بيشتري آماده نمايد.

 شروع اندازه گيري 3-6

را با نمونه بشممر حاوي نمونه زير پروب را تدان دهيد تا سمم سممور در لمق نمونه قرار گيرد. سممپس تمركز  

شروع به ان REDYچك نماييد. اگر برنامه  LDگزي ه  شان دهد  دازه گيري نماييد. داده ها بطور اتوماتيك را ن

شوند. بعد از اندازه گيري كامل يك نمونه شت  بعد از اندازه گيري ذييره مي  سور را از انبا س  سر ظرف  سرتا

شود و ذرات بر روي پروب تجمع ذرات پاک نماييد. مواد نمونه زير پروب را دور نريزيد.  سيال مي تواند تبخير 

 ته نشين شوند.

 نتيجه و گزارش  3-7
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 بعد از اندازه گيري نتايج محاسبه شده در پ جره زير نشان داده مي شوند.  

 پردازش داده ها  3-8

 براي محاسبه و  مقايسه آمار از تابع بازيابي داده ها استفاده مي شود. 

 

 

 

 

 

 تمرين هايي جهت اپراتوري -4

 مقدمه 4-1

سيون  PMX200Sتد يك اندازه گيري  سپان سو سرلت توزيع ذرات  شد.  سار تفرق دي اميدي نور مي با بر ا

شود. نور يك ديود ليزري با نمونه ميان يك  ش ايته مي  سيره اندازه ذرات  سط تفرق بو نمونه در يك حد متو

 ك  ده توان اپتيدي اسمبري پروب جدا

ديده دوپرر ( نور متفرق شده با ) پ جفت و توسط هر ذره جابجا شده بوسيره ذرات متحرک متفرق مي گردد.

صوتي  سيگ ال در رنج  شود و در يك فوتودتدتور به يك  سان غير متحرک تركيب مي  پديده دوپرر با نور هم

كه پراك دگي اندازه ذرات را فراهم  Microtracدتدتور بوسمميره نرم افزار تبديل مي شممود. سمميگ ال يروجي 

آناليز ك  ده اندازه  PMX200Sليز مي شود. كاربرد واستفاده نرم افزار ميد د ، تقويت ، فيرتر ، ديجيتاليزر و آنا

 ذرات توسط قوانين فيزيدي در اين بخ  تشريح مي گردد.

  قوانين فيزيكي 4-2

ذرات سوسپانسيون در يك سيال متفرق با مردول هاي سيال تحريك شده با حرارت ، بريورد تصادفي دارند.   

صا سرلت پراك دگي تعداد زيادي از ذرات اندازه كوچك سرلت و مسير و اثر حركت ت با زمان دفي هست د اما 

نشان مي دهد كه يك نمونه با اندازه ذرات كوچك  1-4شدل  طوالني به شدل تابع مشخص، نزديك مي شود.
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سط به طور معدور با  سرلت متو سبت به يك نمونه با اندازه ذرات بزرگتر دارد. درحالي كه  سرلت باالتري ن

دازه ذرات مت اسب است سرلت توزيع نيز تابعي از دما و ويسدوزيته سيال است. اگر مردول هاي سيال انرژي ان

سرلت بااليي را به ذرات با بريورد به يدديگر م تقل مي  ش د )دما باال( آنها  شته با سط بااليي دا حرارتي متو

روين است مت اسب است. يك سيال نماي د. سرلت متوسط ذرات بطور مستقيم با دماي سيال كه بر حسب ك

غريظ به آرامي به ذرات انرژي مي دهد. سممرلت ذرات به طور معدور با ويسممدوزيته سمميال مت اسممب اسممت. 

سدوزيته در آن دما نيز قابل  شود و شخص  ست. اگر تابع دما م سرلت مجموله تابعي قابل پي  بي ي از دما ا

قابل تصحيح مي باشد. با تصحيح سرلت توزيع تابع م حصر اندازه محاسبه است. ب ابراين اثر ويسدوزيته و دما 

شدل  ست مي آيد.  سرلت توزيع ذرات تابعي از اندازه ذرات ،  2-4ذرات بد شان مي دهد كه رفتار لمومي  ن

ميدرون بر  6000ميدرون بر ثانيه تا  5دماي سيال و ويسدوزيته سيال است.  رنج سرلت متوسط ذرات بين 

 .ثانيه مي باشد

 پلرااثر د

در تمام جهات بريورد مي ك د. اگر ذره سمماكن باشممد پراك دگي نور به اندازه فركانس يا  متفرقنور با ذرات    

ميزان ،  به م بع نور باشممد ابسممتهوبا سممرلتي  )طول موج( نور بريوردي مي باشممد. اگر ذره در حال حركت 

 اصرييك سرلت  ،ذرات  ه ازمجموليك ذره است. جابجايي و پراك دگي نور در هر فركانس مت اسب با سرلت 

) پرراتركيب آشمممدار سممماز تركيب د جابجا مي گردد. واحديتحت فركانس ات ذر بدين مع ي كه دارند توزيع

سي( شتي از اجابجايي نور متفرق از حركت ذرات با يك م بع نور از همان م بع بدون جابجايي د فركان پرر برگ

  با استفاده از ره هم  ين با سرلت نوري كهذسرلت هاي  ك يد.نگاه  3-4سطح ايستا به شدل 

 

 

 

صورتپرر افركانس جابجايي د شده اند.ت ها  ب سه  شود مقاي شدار مي  سي آ ضربان فركان  ي كه ازنور با تد يك 

، و جزء با په اي باند  Ftيك جزء با په اي باند بزرگتر در فركانس انتقالي ،  شمممامل مي رسمممد فتودتدتوري 
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 sapphier. زيرا ليزر يروجي و انعدار در پروب سيال  F2و  F1نور متفرق شده ،  –پرر اكوچدتر در فركانس د

شده ،  صل ثابت ، جزء انعدار داده  شد. اجزاي  Ftحد فا كوچك و متغييرند   F2و  F1، ثابت و بزرگ يواهد 

 موارد ذيل را توليد يواهد نمود : همان د ذرات كه به طور دائم وبا سرلت در تغييرند. ب ابراين دتدتور

 بزرگ يروجي مت اسب با نور انعدار شده . dcيك جزء   -      

 . ( Ft-F2( و ) F1-Ftيروجي در تركيب متفاوت فركانس هاي ) acكوچدتر  ايجزا  -      

   ( F1-F2يروجي در فركانس يدسان ) acاجزاي ييري كوچدتر   -      

مي تواند تدايل فركانس هاي يود تپ  يا همسمممان دوتايي هسمممت د و مقادير فركانس هاي تركيب شمممده 

تمركزهاي  ازصحيحي باشد. دستگاه آناليز ذرات از تركيب سيگ ال كه سيگ الي بزرگ سوار بررنج با په اي باال 

 گروهي است استفاده مي ك د. 

 طيف فركانسي

صادفي در اطراف نوک پروب حركت     صورت ت شرايط اندازه گيري واقعي تعداد زيادي از ذرات كه به  در يك 

سيگ ال ها تركيبي  تعداديتوليد  ،مي ك  د شده داپرر مي نماي د. اين  سيگ ال هاي نور متفرق جابجا  معادل 

سي از  از فركانس هاي متغيير سيگ ال انعدا ست دبا  شده ه كه طيفي با په اي باال از تركيب  فركانس جابجا ن

نتيجه يروجي فتودتدتور همان سمميگ ال تصممادفي با طيف فركانسممي فركانس هاي متفاوت ، توليد مي ك  د. 

شده  صادفي فتودتدتور نمونه ، ديجيتال  سيگ ال ت شد.  سرلت ذرات در نمونه ، مي با سيره توزيع  تركيبي بو

نتيجه جريان سمميگ ال ها تغذيه كردن برد پردازشممگر سمميگ ال بوسمميره برد مبدل آنالوگ به ديجيتال اسممت. 

ست ديجيتال سي از كه آن  ا سبه طيف فركان ضي را دريافت مي ك د و براي محا سري تركيب از توابع ريا يك 

ست. شده ا صادفي اريجي ال طراحي  ست  سيگ ال ت سرلت ذره ا سب با  سي چريه اي مت ا جابجايي فركان

 مان د ب ابراين شدل طيف فركانسي ه

طيف هاي ذرات كوچك (. 1-4تابع اندازه ذره ، دما و سممرلتي كه شممبيه سممرلت توزيع ها مي باشممد.)شممدل 

ضافه  سدوزيته پايي تر( لرت ا سيال با دماي باالتر ) يا يك وي سبت به ذرات بزرگتر دارند. يك  اجزاي باالتري ن

 شدن اجزاي فركانس باال در طيف است.
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   توزيع ذره

طيف فركانسي  به صورت واحد بوسيره سرلت توزيع ذرات تعيين مي شود كه تم آن نيز به صورت واحد      

توزيع ذرات به صممورت چريه اي از اندازه گيري طيف فركانسممي بوسمميره توزيع اندازه ذرات تعيين مي گردد. 

 . شودي پوش  داده شده از نور متفرق داپرر محاسبه م

 و اثر بخشي تفرق تداخل اتاثر

شفاف هست د.   nanotrac size rangاثرات تدايل اپتيدي را افزاي  مي ده د. بيشتر ذرات در ذرات شفاف     

(. چيزي كه نشممان داده نشممده اسممت بخشممي از نور 3-4م بع )شممدل اين اثرات مي تواند ديده شممود بوسمميره 

 ( ، F1بريوردي در فركانس جابجايي داپرر )

 

 

ي و حركت مواد ذرات  در يك سرلت معين بوسيره شايص انعدار از مواد ذرات مي باشد. بعد از ذرات ورود

لبور از ميان ذرات نور بريورد كرده ، دوباره از ميان ذرات مسمير را به صمورت معدور برمي گردد. بخشمي از 

، همان د نور متفرق به سمممت پروب بر همان مسمميراين نور رفت و برگشممتي از مقابل ديواره يارج مي شممود و 

شده از مقابل ديواره حركت مي ك د. فركانس هر دو موج يدسان است ولي باهم ايتالف فاز دارند. موج رفت و 

شتي  صورت دقيق نمي توان ميزان آن را با برگ سير آزاد تايير دارد كه به  بخاطر حركت ذرات رو به لقب و م

سازنده و يا  شود و ميتواند  فاز موج متفرق تعيين نمود. ايتالف در ميزان فاز مقابل تدايل اپتيدي ناميده مي 

 دد :ت ظيم مي گرمخرب باشد. در حالت تدايل سازنده فاز مقابل به صورت دقيق 

 موج تركيب شده دام ه باالتري دارد.  -      

 ذره يك اثر تفرق است.  -      

 ماكزيمم يك موج با مي يمم ديگر موج ها ت ظيم مي شود :در حالت تدايل مخرب 

 موج تركيب شده داراي يك تقويت پايين است.  -      

  ذره يك تاثير متفرق ك  ده است.  -      
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وري شممده از فتودتدتور وابسممتگي بيشممتر يا كمتري به ذرات هوا يواهد داشممت دليل تقويت سمميگ ال جمع آ

اندازه ذره و شايص اندسار آن تايير بين دو موج و تدايل و تاثير تفرق طبيعي را تدايل مفيد و مخرب است. 

اندسار سيال يك نمودار از تاثير تفرق بر اندازه ذره براي گرفتن تركيب شايص  4-4تعيين يواهد نمود. شدل 

ميدرون نشان مي دهد. تركيب هاي ديگر سيال يا  0.1تا  0يك په اي تاثير تفرق در ناحيه   5-4است. شدل 

بازده اي شمممبيه نمودار دارند اما باالترين نقاط و پايين ترين نقاط مقادير متفاوتي از اندازه ذره دارند. اگر ذره 

ساب نمي آيد.  شدل به ح شد تدايل اپتيدي يك م شامل ذره با اندازه واحد با شدل توزيع ذره در يك نمونه 

تدايل اپتيدي مي تواند قابل توجه  طيف فركانسمي سماده نتيجه محاسمبه صمحيح اندازه ذره مي باشمد. اثرات

سبه توزيع اندازه ذره  شد. محا سترده اي از اندازه ها با شد اگر توزيع ذره در يك نمونه دو تايي يا توزيع گ به با

ندته آنده در محدوده لادي يع ي طول موج ها به يطا مي رود. تفرق ك  ده  بيشمممتر تاثيرات ه گام توجه به

تفرق با اندازه ذرات تغيير مي ك د. وقتي اثرات واپي يدگي تاثير تابع تفرق بطور نانومتر سمممريعا بازده  200

اثرات واپي يدگي تاثير تابع  صممحيح جبران گردد محاسممبه توزيع اندازه ذرات مقادير توزيع درسممتي دارد. اگر

صحيح جبران نگردد در نتيجه سبه توزيع اندازه ذرات  تفرق بطور  صحيح تر با يك توزمحا شدت بطور  يع به 

و ت ها شدت س گين  نبودند الزم در به جبرانقاتد ولوژي هاي قديمي  به مجهزابزار س گين صورت مي گيرد. 

ند.  ئه مي نمود ندازه ذرات را ارا لت PMX200Sتوزيع ا حا قدار واقعي توزيع در  ندازه ذرات م ناليز ك  ده ا  آ

پيش هاد انتخاب شدت س گين يا تك تفرق )حاالت و به استفاده ك  ده  مي ك د محاسبهرا استاندارد  لمردرد

  لمردرد( را مي دهد.

 

 

 

 

 

     تعمير و نگهداري -5
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 مقدمه 5-1

 اين بخ  شامل اطاللات ذيل مي باشد :    

 تعمير نگهداري روتين  -      

 ليب يابي  -      

 نگهداري سالم ذرات  -      

 نگهداري سالم ذرات 5-2

    PMX200S ص سرويس شود. كار كردن بدون پوش  متخصافراد اندازه ذرات بايستي توسط  هآناليز ك  د

را به همراه يواهد داشت. تمام افرادي كه در آن فضا كار مي ك  د مي بايست از محافظ چشم يطر اشعه ليزر 

ي را يه فراي د هاي سرويس كه در اين دستورالعمل شرح داده شده اند مي توان د يرابم اسب استفاده نماي د. 

تجهيزات هدايت نماي د و براي افراد هم يطر آفرين است. اگر شما سئواالتي در اين رابطه داريد مي توانيد به 

سرويس  شده با نرم  PMX200Sبخ   ست  شاوره وكمك بگيريد. كريه ندات ايم ي پ شويد و از آنها م صل  و

 افزار در اين بخ  را مشاهده نماييد.

 تعمير نگهداري روتين 5-3

 PMX200Sلمردرد مطمئ ي از دسممتگاه كمك مي ك د تا  باقالده   بازرسممي و تعمير نگهداري يك برنامه    

فراي د تعميرات روتين اين بخ  را  در مدت زمان آناليز ك  ده اندازه ذرات داشممته باشمميد. شممما مي توانيد 

 ، بدار بريد.  PMX200Sتعيين شده با توجه به ميزان استفاده و دقت  

 يز كردن پروبتم

 مراحل تميز كردن پروب:   

 ابتدا پروب را از ذرات روي آن بطور كامل بشوييد. مخصوصا دقت ك يد اگر ذرات ساي ده باش د. -1

نوک پروب را به آرامي با يك دسمممتمال كتاني نرم يا فوم اسمممف جي نم دار با اسمممتفاده از آب و  -2

 ايزوپروپانل يشك نماييد.

 براي ذرات طبيعي يا مواد آلوده ك  ده م اسب تر باشد.ديگر حاللها ممدن است  -3
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 عيب يابي 5-4

 مي باشد : شرايط ذيل نيازم دوقوع ليب يابي      

 در طي كار با دستگاه ايطار يا پيغام يطا رخ مي دهد.  -      

 داده مت اقض يا سايتگي وجود دارد.  -      

 

 

 

 

 استفاده اندازه ذرات مواد مرجع

دسمممتگاه اناليز ك  ده كيت هايي از اندازه ذرات مرجع را جهت كمك به ارزيابي لمردرد ، فراهم مي ك د.     

لمردرد دسممتگاه  اين كيت ها شممامل نمونه هايي از يصمموصمميات شمم ايته شممده مي باشمم د. در شممرايطي كه

PMX200S نتايج آن جهت  مبهم اسممت يك نمونه از مواد مرجع ممدن اسممت آناليز شممود و اگر مطروب بود

ارتباط شما بيانگر ايتصاص كيت مواد مرجع صحيح به فعاليت هايتان مي  ارزيابي به دستگاه ارسال مي گردد.

 مهيا شده است. اين سايتار ها جهت استفاده م اسب از مواد مرجع و پي  بي ي نتايج با كيت باشد.

 اخطار

ستگاه      سرويس مي گردد.  PMX200Sد ستورالعمل هاي مجاز  سين با د سط يك يك تد  ستي تو كار باي

شعه ليزر  ست با يطر ا سل يا م بع ليزر ا ست يا پروب يارج از  ش  ا ستگاه ه گامي كه بدون پو كردن با د

 هرگزهمراه است. تمام افرادي كه در آن فضا كار مي ك  د مي بايست از محافظ چشم م اسب استفاده نماي د. 

شده ن ماييد.  شرح داده ن ستورالعمل  سرويس كه در اين د ستفاده از روش هاي  سئواالتي در مبادرت به ا اگر 

هاي  ماي دگي  با يدي از ن مد  ندازه ذرات بوجود آ ناليز ا يا تعمير و ديگر موارد آ با لمردرد ، ت ظيم  طه   راب

PMX200S .ارتباط برقرار ك يد 

 منبع تغذيهارتباطات و 
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ي مي بايسممت با  نزديك شممدن به وضممعيت هاي ترتيبي صممورت گيرد. مراحل ذيل به شممما جهت ليب ياب    

 مشخص نمودن محل اشدال كمك يواهد كرد.

 را تاييد نماييد. ACاندازه مشخصات م بع توان  -1

ستفاده از  -2 صي آماده در نرم افزار ا شخي ستگاه  Microtrac Flexابزار ت تمري ي براي لمردرد هاي د

اگر پيغام هاي يطا اتفاق افتاده اسممت،  قابل اجرا باشممد پيغام هاي لمردرد يطا را مشمماهده نماييد.اسممت. اگر 

 تد يك هاي شرح داده شده در اين بخ  را بدار بريد.

 ACمنبع تغذيه  

  Nanotracدر مشخصات ليست شده ولتاژ و فركانس  ، ACكه يط  وسايريبوسيره پيغام ها يا ديگر  بازبي ي   

  مطابقت مي دهد. را 

 Microtrac FLEXاصول نرم افزار 

 براي جزئيات. SW0003اس اد  Microtrac FLEXارجاع به لمردرد هاي دستورالعمل نرم افزار    

 PMX200S چك كردن حاالت نرم افزار

شخص  PMX200Sكارايي نرم افزار     ستفاده از چك كردن حاالت نرم افزار  در پ جره برنامه م ساني با ا به آ

 مي گردد. يك بشر با 

 

 

 

سرويس و اندازه گيري را انتخاب نماييد. آب تميز زير پروب بگذاريد و   BKGدر پ جره نرم افرار م وي حاالت 

 اندازه يك پ جره 

ست باز  ست كه مي باي سترر و فعال گيري ا ساني حاالت برنامه چك شدباو قابل د . موارد ذيل طي به روز ر

 مي گردند :

  Bench  :NPAنوع  -
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 #####:   Benchشماره سريال  -

 ###.#ذييره نمودن ت ظيم فاكتور :  -

 #.##دماي سل :  -

 همان د يك نتيجه از به روز رساني حالت برنامه ، برمي گرداند : BADيا   OKموارد ذيل يك حالت از 

  ADCبرد  -

  DCدتدتور سطح  -

  DCسطح پايين  1تقويت ك  ده  -

   DCسطح باال  1تقويت ك  ده   -

   DCسطح پايين  2تقويت ك  ده  -

   DCسطح باال  2تقويت ك  ده  -

- HP  فيرتر سطحDC 

- LP  فيرتر سطح پايينDC 

- LP  فيرتر سطح باالDC 

شان مي دهد براي گرفتن اطاللات بيشتر به بخ  سرويس نرم افزار  اگر بعضي از اين موارد يك حالت بد را ن

Particle Metrix : وصل شويد. موارد ذيل داليل ممدن كه حالت بد را نشان ميدهد 

 لدم ت ظيم صفر    -      

 وسيره معيوب    -      

 دتدتور معيوب    -      

 حالت يوب يا بد را نشان مي ده د در ذيل آمده است : موارد ديگري كه

 توان بازتابيده

ميري ولت باشممد حالت بد را داريم. تميز كردن  100ميري ولت يا كمتر از  450اگر توان بازتابيده بزرگتر از    

سيال تميز. تدرار  شر نمونه با  شد يك .  bench statusپروب و پر نمودن ب اگر توان باز تابيده باقي مانده باال با
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در اي صورت با بخ  سرويس نرم افزار جهت درافت دستگاه الدترونيدي جهت ت ظيم يا موارد ديگر الزم است. 

 اطاللات بيشتر تمار بگيريد. 

 

 

 

 داليل ممدن مي توان د موارد ذيل باش د :

 اتصال پروب وصل نيست -

 يود نيستاتصال فيبر در ليزر در جاي  -

 فيبر اپتيدي شدسته يا بد است -

 معيوب بودن يا لدم ت ظيم تجهيزات راه انداز  -

 معيوب بودن دتدتور -

  (OK/BAD)جريان راه انداز دتكتور : 

در اگر جريان راه انداز بزرگتر از جريان ماكزيمم مجاز براي نصمممب ديود ليزري باشمممد حالت بد را داريم     

 افزار جهت درافت اطاللات بيشتر تمار بگيريد. اي صورت با بخ  سرويس نرم 

 داليل آن به شرح ذيل است :  

 محدوده دماي كاري باال است  -

 مدار راه انداز ليزر ت ظيم نيست -

 تجهيزات راه انداز ليزر معيوب است  -

 ليزر معيوب است -

 (OK/BAD)جريان نشانگر ليزر : 

حالت بد را داريم. در % مقدار ذييره شمممده بر روي آيرين ت ظيم الدتريدي باشمممد 15 -اگر اين مقدار +/     

 داليل آن به شرح ذيل است :  اي صورت با بخ  سرويس نرم افزار جهت درافت اطاللات بيشتر تمار بگيريد.
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 لدم ت ظيم مدار راه انداز ليزر -

 تجهيزات راه انداز ليزر معيوب است -

 عيوب استليزر م -

  (OK/BAD) منبع تغذيه ليزر :

ست. در اي صورت با بخ  سرويس نرم افزار جهت درافت اطاللات 100اگر مقدار بيشتر از     % باشد حالت بد ا

 بيشتر تمار بگيريد.  داليل آن به شرح ذيل است :

 لدم ت ظيم مدار راه انداز ليزر -

 تجهيزات راه انداز ليزر معيوب است -

 استليزر معيوب  -

 

 

 

 اخطار

ستگاه      سرويس مي گردد. كار  PMX200Sد ستورالعمل هاي مجاز  سين با د سط يك يك تد  ستي تو باي

شعه ليزر  ست با يطر ا سل يا م بع ليزر ا ست يا پروب يارج از  ش  ا ستگاه ه گامي كه بدون پو كردن با د

 همراه است.

 پيغام هاي اخطار   

صممفر كامپيوتر دسممتگاه آناليز اندازه ذرات به طور مثال راه اندازي يا ت ظيم در حين انجام اندازه گيري براي      

ضي پارامترها  شان مي دهد. اگر بع شتي را ن سطح توان ليزر و توان كل بازگ مت اوب پارامترهاي مهم  همان د 

ستگاه نماي  داده مي  سبي در طي لمردرد د ش د پيغام هاي ايطار م ا شود. يارج از محدوده مورد قبول با

شك  يجانت ست با  شدل بطور دقيق معيين گردد.اندازه گيري مي باي شود تا ماهيت م پيغام هاي يطا   مطرح 

 در پاراگراف هاي ذيل شرح داده شده اند.
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 توان برگشتي ) پايين يا باال(

نور  ، توان برگشممتي مقدار كل نور )پالس متفرق برگشممتي( اسممت كه به فتودتدتور مي رسممد. اجزاي اصممري     

نور متفرق از ذرات كه بصمورت نرمال نه بيشمتر از يك درصمد آن شمامل  ، كهسميال حايل  –متفرق از پروب 

ست. زكمي ا صورت نرمال  با آب تميز سطح نور برگشتي ا ست اما مي تواند  300زير پروب ، توان برگشتي ب ا

كه اين تغييرات جزئي در  نمايدسممطوح مورد قبول براي آب بطور قابل مالحظه اي نوسممان  450تا  100بين 

سيال هاي غير از  –پروب  شد. در  سطح پروب مي با سايتار اليه هاي ريز آلودگي بر روي  سيال مياني بعرت 

نوسانات است.  300از شايص تفرق سيال محاسبه مي شود و معموال كمتر از آب  توان بازگشتي پي  بي ي 

شتي  شده  تاثيري بر دقت اندازه گيريدر توان بازگ شتي اندازه گيري  اندازه ذرات ندارد. هرچ د اگر توان بازگ

بعد از راه اندازي  HIGHيا   LOWمتجاوز از محدوده هاي سمميال مورد اسممتفاده باشممد، پيغام توان بازگشممتي 

داليل ممدن ايتالف توان بازگشمممتي و المال  نمايان مي گردد كه بيانگر نياز به المال اصمممالحي مي باشمممد.

 ر ذيل آمده است. اصالحي د

 كثيفي پروب. پروب را تميز نماييد. -

 سيالي زير پروب نيست . سيال را قرار دهيد. -

 نرم افزار را وارد نماييد.  Setupمقدار شايص تفرق اشتباه است. مقدار صحيح در  -

 تمركز بي  از اندازه ذرات. نمونه را رقيق نماييد. -

يك ت ظيم صفر و راه اندازي انجام دهيد. اگر توان بازگشتي پايين رفع ديگر داليل بعد از تميز نمودن پروب يا 

 .يا باال است يطا ه وز در انتهاي اجرا نمايان است

 داليل آن در ذيل آمده است : 

 ليزر. PWRلدم ت ظيم پتانسيومتر  -

 نادرست لمل كردن تجهيزات -

 د.مي بايست توسط يك تد سين ماهر سرويس شو PMX200Sدر اين حالت دستگاه 
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     (High or Low)توان ليزر 

 داليل ممدن در  تغييرات زياد در نماي   مقدار جريان در ذيل آمده است :     

 افت ليزر  -

 اشدال در مدارات راه انداز ليزر -

 ليزر. PWRلدم ت ظيم پتانسيومتر  -

 مي بايست توسط يك تد سين ماهر سرويس شود. PMX200Sدر اين حالت دستگاه 

 بازگشتي افزايش توان

شتي بزرگ يواهد بود معموال     صفر توان بازگ شود در طي ت ظيم  سل راه اندازي  سيال در  اگر يونيت بدون 

ست كه در حين  500برابر  سيالي ا شويد كه آن همان د  سل مطمئن  سيال به  ست. در ه گام انتقال م بع  ا

 اندازه گيري ذرات بوده است.

 ذخيره بيش از حد 

 % سطح اندازه گيري در حين ت ظيم صفر باشد.10نبايستي بي  از  ي ، سطح توان بازگشتيدر طي راه انداز  

مان د ذرات نور وارد شممده به دتدتور نيسممت. كل از ذرات به طور نرمال بيشممتر از درصممد كمي از  نور متفرق

براي اضافه شدن نور متفرق دليل اصري  متمركز اضافه ، نور متفرق اضافه كه مقدار جزئي از كل نور مي باشد.

 سيگ ال هاي يود ضربان و سيگ ال هاي متفرق مضالف. ظاهر شدن همان د اجراي سفارش بعدي مي باشد

شدال مي ك د.  سفارش بعدي در رديابي توزيع فركانس و متعاقبا در گزارش توزيع ذرات توليد ا نتيجه هرچ د 

سترده تر ا ست. معمولي گرفتن يك توزيع كه گ ز حالت معمولي ، مورب و تقريبا كوچدتر از اندازه هاي ذرات ا

% باالتر از آن ه كه در طي مدت 10شممروع اجراي سممفارش بعد وقتي ممدن اسممت كه سممطح توان بازگشممتي 

 EXCESSIVEو پيغام   مشممماهدهت ظيم صمممفر بوده باشمممد. در اين حالت  توزيع ذرات باز هم محاسمممبه و 

LOADING  (ذييره بي  ا)در حين اجرا نماي  داده مي شود. اين يطايي است كه گزارش مي ك د  ز اندازه
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براي گرفتن پيش هاد و راه  توزيع ممدن است اشدال داشته باشد و نمونه مي بايست رقيق و دوباره اجرا گردد.

 مراجعه نماييد. Particle Metrixكار جهت مشدل ايجاد شده به 

 دماي نا معتبر

نشان مي دهد كه دماي نمونه سل تعيين شده بوسيره ترميستور يارج از محدوده طراحي شده اين پيغام     

 درجه سانتي گراد(. 82تا  10براي دستگاه مي باشد )

 دماي نامتعادل

باشد . مشخص شدن دماي دماي نمونه مي بايست براي يك محاسبه دقيق از توزيع اندازه ذرات ،  مشخص    

دما در شروع و پايان اجرا اندازه گيري مي شود. مقدار يك تابع از دما است. ، نمونه  از ويسدوزيته تفرق سيال 

سيال بدار مي رود.  سدوزيته  سبه وي سط آن در محا سرم  به متو ست در طول اجرا نه به طور م دما متغيير ا

دماي نامتعادل پيغام يطايي است كه در پايان يك اجرا اگر شود. ويسدوزيته و محاسبه توزيع ذرات اضافه مي 

 په اي باند استاندارد باشد ظاهر مي شود.  0.3_محاسبه نه بطور مسرم اضافه تر از +/
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    PMX 200S    شدوک يا معيوب بود با بخ ضي نقاط م ستفاده اي ندارد. اگر بع سرويس پذير قابل ا نقاط 

 ف ي نرم افزار ارتباط برقرار ك يد.

PARTICLE METRIX GmbH.Am Latumer See 13 . D-40668 Meerbusch 

Tel. +49(0)2150-6347 
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