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اندازهگیری اندازه ذرات و پتانسیل زیتا
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 -1مقدمه
 1-1اهداف اين دستورالعمل
اين د ستورالعمل ،نحوه كار با د ستگاه ،تعميرات معمول و سرويسهاي الزم براي د ستگاه آناليزور اندازه ذرات
( ) 200S Particle Size Analyzerرا شرح ميدهد .ق سمت كار با د ستگاه د ستورالعمل براي ا ستفاده از نرم
افزار  Microtrac FLEXبا شممماره لمردرد  SW300در نظر گرفته شممده اسممت  .اين دسممتورالعمل هم ين
شامل اطاللات ت ظيم و نگهداري ذيل است:
 تميزكردن و نگهداري معمول دستگاه -تشخيص ليوب و روش برطرف كردن آنها ليبيابي و راه حل رفع آن

 1-2معرفي دستگاه
د ستگاه آناليز اندازه ذرات مدل  PMX 200Sيك ابزار م ستقل اندازهگيري نوري ا ست كه دادهها را جمعآوري
كرده و به يك كامپيوتر كه نرم افزار  Microtrac FLEXروي آن اجرا ميشمممود انت قال ميد هدPMX .

200Sيك ابزار ص عتي ا ست كه براي تحقيقات آزماي شگاهي ،ك ترل كيفيت ،بازر سي فرآي د و ك ترل مواردي
كه آناليز ذرات مخروط در محدوده سممايز  8nmتا  6.54μmضممروري اسممت طراحي شممده اسممت .نرم افزار
 Microtrac FLEXد ستگاه  PMX 200Sرا ك ترل ميك د .بعد از شروع اندازهگيري  ،دادهها تو سط PMX

 200Sجمع آوري و بهوسمميرهي نرمافزار ثبت ميشمموند و در فرمتي انتخابي نماي

داده ميشمموند .هم ين

اطاللات ثبت شممده در طول يك انتخاب ممدن اسممت در بانك اطاللاتي كامپيوتر براي فرايواني آناليز بعدي
ذييره شوند.
 1-3زيرسيستمهاي Nanotrac

سيستم ارسال شده شامل دستگاه  PMX 200Sمتصل به يك كامپيوتر دايري است PMX 200S .شامل ليزر،
تجهيزات پروب و آشدارساز و كريهي تقويتك دهها و فيرتر الدترونيدي است .سيگ ال آشدارساز بهوسيرهي
تفرق دي اميدي ذرات نمونه توليد و بهوسيرهي تجهيزات الدترونيدي موجود در سيستم به صورت on-board
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تقويت و فيرتر ميشود .سپس سيگ ال از طريق يدي از درگاههاي كامپيوتر به صفحهي جمعآوري دادهها

1

( )ADCانتقال مييابد .ك ترل ميزكار و ك ترلهاي  ADCو  PMX 200Sبا استفاده از نرمافزار Microtrac

 FLEXانجام ميشود .سيستم  PMX 200Sاز زيرسيستمهاي ذيل تشديل شده است.

پروب
پروب نور را از ليزر به نمونه و نور متفرق شده از نمونه را به آ شدار ساز مير ساند .اين قطعهي دو جزئي از يك
پروب فيبر نوري و يك  power splitterفيبر نوري تشممديل شممده اسممت .هريك از دو يروجي  splitterبه يك
كابل فيبر نوري تكر شتهاي مت صل شدهاند كه به يك سر از ج س  Solvent/Sapphireبا گردش آزاد م تهي
ميشممود .نور يارج شممده از ليزر واقع بر برد ليزر/آشممدارسمماز از يك انتهاي يدي از فيبرهاي نوري ،روزنهي
 Sapphireو مايع سيال لبور ميك د .در صد كمي از اين نور از ف صل م شترک مايع saphire/بازتاب مييابد و
پس از لبور از فيبر نوري به آشدارساز واقع بر برد ليزر/آشدارساز ميرسد .نور شيفت پيدا كرده در اثر از پديده
داپرر نا شي از پراك ده شدن ذرات وارد سر پروب شده و پس از تركيب با نور بازتاب يافته ،به آ شدار ساز باز
ميگردد.

Data Acquisition Board
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برد ليزر  /آشكارساز
برد ليزر  /آشدارساز شامل ليزر ،آشدارساز و قطعات مرتبط واقع در  PMX 200Sميشود.

 1-4اطالعات ايمني
مالحظات ايم ي ج بههاي الدتريدي ،م بع نور ليزر و مايعات شيميايي و فرّار را در بر ميگيرد.
 ايمني الكتريكيدسمممتگاه  PMX 200Sتوان الدتريدي يود را به طور مسمممتقيم از درگاه  PCIكامپيوتر (م بع تغذيهي ولتاژ
پايين  )DCدريافت ميك د.
 ايمني ليزربرچ سبهاي ايم ي در مدانهاي م ا سب به د ستگاه  PMX 200Sن صب شدهاند .د ستگاه  PMX 200Sداراي
يك ديود ليزري (  ) Class IIIAبا طول موج  780نانومتر و با سطح توان ا سمي نوري 3ميري وات ا ست.پرتو
ليزر از نوک پروب نوري به بيرون ساطع ميشود .دستگاه به گونهاي ت ظيم شده كه ليزر آن معموال فعال است.

ه گام برداشممتن پوشمم

 PMX 200Sو قطع اتصممال كابل فيبر نوري از ليزر ،امدان قرار گرفتن در

معرض تشعشعات ليزر وجود دارد .از قرار گرفتن در معرض مستقيم پرتو يودداري شود .از نگاه كردن به پرتو
بهطور مستقيم يا با ابزارهاي نوري پرهيز ك يد.

سازگاري با سيالهاي سوسپانس
پروب اندازهگيري و مواد لايقك ده داراي مواد تر شدهي ذيل هست د:
فوالد زنگ نزن  Sapphire ،Hastelloy C ،TFE ،316و لحيم هاي طال نيدل كه اين مواد با اغرب حالل هاي
آلي ،اسيدها و بازها سازگارند.
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 -2نصب و راه اندازي
 2-1مقدمه
در اين بخ

دستورالعملهايي براي ت ظيم و كار با دستگاه  PMX200Sآناليزور اندازه ذرات ارائه ميشود.

پروب يارجي كه در يك پوشمم

مواج قرار گرفته اسممت ،از اجزاي حسمماسممي مان د فيبرهاي نوري

شيشهاي تشديل شده است .از اين رو نبايد پروب را در معرض ضربههاي مدانيدي غير ضروري قرار دهيد .در
نظر نگرفتن اين تذكر ممدن ا ست بالث شد سته شدن فيبر نوري يا ديگر اجزاي دايري پروب شود كه تحت
گارانتي استاندارد دستگاه قرار ندارند.
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 2-2اتصال ابزار
 م بع تغذيه  24ولت را به ق سمت پ شت د ستگاه (ات صالده دهي مخ صوص) مت صل ك يد .اين م بع برقكامپيوتر و كل سيستم را تامين ميك د .كريد مبدل هم در پشت دستگاه تعبيه شده است.
مانيتور ،صممفحه كريد و ماور را به پشممت دسممتگاه متصممل ك يد .با فشممار دادن كريد آبي جروي سمممت چ
دستگاه جهت استفاده مهيا مي گردند.
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 -3كار با دستگاه
 3-1راه اندازي نرم افزار
از طريق دو آيدون روي دسمممدتاي ،يع ي  Microtrac Flexو  ،Stabisizerبه ترتيب ميتوان سممميسمممتمهاي
 Nanotracو تيتراسيون بار را راهاندازي كرد .اين برنامهها ممدن است به صورت همزمان يا جداگانه اجرا شوند.

با كريك بر آيدون  Microtrac Flexپ جرهي اندازهگيري باز ميشود.

 3-2انتخاب يا ايجاد يك بانك اطالعاتي جديد براي ذخيرهي دادههاي شما
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 3-3تنظيم صفر

2

ت ظيم صفر د ستورالعمري جهت اندازهگيري نويز زمي ه يا حالت پايدار سي ستم ا ست .ممدن ا ست بخ شي از
اين نويز از آلودگيهاي احتمالي موجود درسممميال پخ

شمممده تميز به وجود آيد .اما قسممممت لمدهي آن از

نويزهاي الدتريدي ذاتي و سايل الدترونيدي مان د آ شدار ساز و تقويت ك ده نا شي مي شود .ويژگيهاي نويز
ميتواند از يك دسممتگاه به دسممتگاه ديگر تغيير ك د ،اما براي يك دسممتگاه مشممخص ،ثابت اسممت و هميشممه
مشخص ميك د كه سيال تميز يا نمونه تحت اندازهگيري قرار گرفته است .ب ابراين در نظر گرفتن آلودگيها و
نويز به ل وان زمي هي طيف ،فر ضي م طقي و صحيح ا ست .اين زمي ه با سيال تميز در سل اندازه گيري و
ذييره ميشود و پس از اندازهگيري هر نمونه از آن كم ميشود.


از آنجايي كه ممدن است بعضي از نويزهاي زمي ه با توجه به شرايط سيال يا فصل مشترک پروب با

سيال ايجاد شوند ،پس از هر تغيير در محيط يا شرايط كاري كه ممدن است بالث تغيير زمي ه شود ،بايد صفر
د ستگاه ت ظيم شود .هرگاه كه يك حالل يا سيال پخ

شده جديد مورد ا ستفاده قرار ميگيرد ت ظيم صفر

بايد اجرا شود.


هرگاه كه نوع نمونهي تحت اندازهگيري تغييرات چشمگيري داشته باشد (به طور مثال ،تغيير از يك

دوغاب معدني به يك امولسيون رنگي) ت ظيم صفر ميبايست اجرا شود.


ت ظيم صفر بايد بعد از راهاندازي دستگاه و قبل از اندازهگيري نمونه انجام شود.

Setzero
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پس از باز كردن پ جرهي اندازهگيري  Nanotracدر پ جرهي نرم افزار  ،Microtracبايد ت ظيم صممفر

انجام شود.

قبل از ت ظيم صمفر ،بشمر كوچدي را از يك سميال م اسمب بدون ذرات پخ

شمده پر نماييد .پايهي پروب را

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

انجام دهيد.

دقت كنيد تا در حين پرو سهي تنظيم صفر ،د ستگاه جابجا يا لمس ن شود يا به آن ضربه وارد
نشود.
در پايان فرآي د ت ظيم صفر ،صفحهي كامپيوتر و ضعيت ت ظيم را ن شان ميدهد .اگر و ضعيت ت ظيم صفر بد
باشممد سمم سممور را با يك دسممتمال نرم و آب كامال تميز نماييد .از تابع بارگذاري نمونه 3در برنامهي نرم افزار
 Microtrac Flexبراي ك ترل ضريب بارگذاري 4ا ستفاده نماييد .ضريب بارگذاري بايد كمتر يا م ساوي 0/02
باشد تا به ل وان زمي هي سيستم قابل قبول باشد.

Sample loading
Loading index
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4

بعد از ش ست شوي همه ذرات از س سور ،شما ميتوانيد ميزان پاكيزگي آن را با مقاي سهي ضريب بارگذاري
اندازهگيري شده با بارگذاري فعري اندازهگيري ك يد .شستشو بايد تا زماني كه ميزان تميزي به حد  0/001تا
 0/01سممطح تميزي مورد انتظار نمونهي در حال اندازهگيري برسممد ،ادامه يابد .براي مثال اگر ميزان بارگذاري
مورد نظر  50با شد ،تميزكردن ذرات بايد تا  0/05تا  0/5و اگر ميزان بارگذاري مورد نظر  2با شد از  0/002تا
 0/02ادامه يابد.
هر روز به ه گام راهاندازي دسممتگاه ،صممفر آن را ت ظيم نماييد .در طول روز ،ت ظيم صممفر را در فواصممل زماني
معين انجام دهيد .اگر با ميزان بارگذاري باال ( )10-100كار ميك يد ،ت ظيم صممفر دسممتگاه پس از راهاندازي
آن كافي است و لزومي به ت ظيم صفر مجدد نيست .اگر ميزان بارگذاري نسبتا كم است ( )0/1-1ت ظيم صفر
بايد هر يك سمممالت يكبار اجرا شمممود و در صمممورتي كه با پايين ترين ميزان بارگذاري (كوچدتر از  )0/1كار
ميك يد ،قبل از هر اندازهگيري بايد صفر دستگاه را ت ظيم نماييد.

 3-4روش تنظيم
قبل از شروع اندازهگيري ،بايد روش ت ظيم دستگاه براي نمونهي مورد نظر( ) معروم شود.
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 3-5آماده سازي نمونه
از آنجايي كه نمونههاي توليد شده از اغرب فرآي دها غرظت بااليي دارند ،معموال رقيق سازي نمونهها ضروري
است .نمونهي به دست آمده از فرآي دهاي توليد بايد با استفاده از يك حالل يا سيال پخ

شدهي سازگار با

ذرات و سيستم دستگاه  Particle Metrixرقيق شوند .اندازه گيري ت ظيم صفر بايد با سيال انتخاب شده اجرا
شود .ه گام انتخاب سيال ،ويسدوزيته و ضريب شد ست آن نيز بايد معروم باش د و در م وي مشخصات سيال
وارد شود.
ويسكوزيته
وي سدوزيتهي دقيق سيال بايد در دو دما بين محدودهي دمايي 10تا  80درجه سانتي گراد م شخص با شد.
كاربر د ستگاه اين دو دما و وي سدوزيتهي مت اظر با آنها را در بخ

ت ظيمات ( )set upوارد ميك د .نرم افزار

از اين مقادير در دماي سل اندازهگيري جهت محا سبه وي سدوزيتهي واقعي سيال در اندازهگيري دما ا ستفاده
ميك د.
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معموال ترجيح داده ميشمممود ويسمممدوزيتهي مواد مقداري بين  0/3تا  3ميري پاسمممدال داشمممته باشمممد.
وي سدوزيتههاي باالتر ،بالث كاه

سرلت ذرات و در نتيجه كاه

فركانس سيگ ال رديابي شده مي شوند.

همچ ين حد بااليي اندازهي ذرات با ويسدوزيته مشخص مي شود؛ هر قدر ويسدوزيته بي تر باشد ،حد بااليي
اندازهي ذره پايينتر اسمممت .در آب ( با ويسمممدوزيتهي 1ميري پاسمممدال) حد اندازهي ذرات  6/4ميدرون و در
ويسدوزيتهي  10ميري پاسدال حد اندازهي ذرات  0/64ميدرون است.
زمان نمونهگيري يك سيگ ال با طيف فركان سي در محدودهي فركانس پايين طوالنيتر ا ست .با افزاي
ويسدوزيته ،اين زمان افزاي

مقدار

مييابد.

براي مثال:
 معموال اندازهگيري يك نمونهي  500نانومتري در محيط آبي با ويسممدوزيتهي  1ميريپاسممدال بين 30تا  60دقيقه به طول ميانجامد.
 طيف فركانس يك نمونهي  500نانومتري در سيالي با وي سدوزيتهي  3ميريپا سدال م شابه نمونهاي 1500نانومتري در آب است .ب ابراين زمان اندازهگيري يك نمونهي  500نانو متري در يك سيال با
ويسدوزيتهي  3ميريپاسدال  90تا  180ثانيه زمان يا بي تر است.

در نرم افزار  PMX200Sم حدودهي ا ندازهي ذرات از  8نانومتر تا  6/54ميدرون در آب متغير اسممممت.
ويسممدوزيتههاي باالتر حد بااليي اندازهي ذرات را تغيير ميده د .اثر ويسممدوزيته بر حد اندازهي ذرات به طور
تقريبي به صورت زير بيان ميشود:
 حاصل ضرب ويسدوزيته (بر حسب ميريپاسدال) در قطر ذره (بر حسب ميدرون) ،بايد بين  8نانومترو  6/54ميدرون باشد.
 يك نمونهي  1ميدروني در سيالي با وي سدوزيتهي  3ميريپا سدال معادل يك نمونهي  3ميدروني درآب است.
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 يك نمونهي  2ميدروني در سيالي با وي سدوزيتهي  3ميريپا سدال معادل يك نمونهي  6ميدروني درآب است.

ضريب شكست
ت ها در صورتيكه ضريب شدست ذرات با ضريب شدست مايع سوسپانس ك ده متفاوت باشد ،ميتوان آنها
را با استفاده از دستگاه مشاهده كرد .هر قدر ضريب شدست ذرات به ضريب شدست مايع نزديكتر باشد ،توان
تفرق كاه

مييابد .با استفاده از تابع بارگذاري نمونه و دستورالعملهايي كه در ادامه بيان مي شوند ،ميتوان

مقدار ضريب بارگذاري ( )LIتركيب مايع/ذره را تعيين كرد.

غلظت نمونه
شمممايص ذييره شمممده در انتهاي اندازه گيري گرفته مي شمممود و پ جره ذييره نمونه ترجيحا براي جزييات
راه ماي لمردرد نرم افزار  Microtracشايص ذييره شده يك اندازه گيري از كل سيگ ال  ACك سب شده
از نور تفرق يافته از حركت ذرات مي با شد .ذرات با شايص اند سار باال به شايص سيال كه تمايل به گرفتن
سيگ ال بزرگتر دارند واب سته ا ست .هرچ د آنها مي توان د با متغيير قابل مالحظه از كيفيت تفرق همان د يك
لمردرد از اندازه ذرات باشممم د .كيفيت تفرق مي تواند سممميگ ال م اسمممبي را بگيرد در تمركزها به كمي يك
قسمممت در يك ميريون( )PPMه گامي تفرق هاي بي كيفيت مي تواند الزم باشممد تمركزهايي از چ دين هزار
. PPM
محدوده هاي تمركز در سه رنج وابسته به شايص ذييره شده مي تواند شدسته شود.

رنج سالم  0.1تا 100

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

ا ستفاده از ذرات ييري كوچك يا با تمركز ييري كم با ايطار همراه ا ست و محدوده شايص ذييره اي براي
آن وجود ندارد.اما اين احتياط بيشتر وابسطه به كاربرد شايص ذييره شده است كه شامل:
 -آلودگي ذرات كوچك با تمركز پايين از ذرات بزرگ

 شايص ت ظيم صفر پس زمي ه بايد كمتر از  0.01باشد -دوري از مدايره اندازه گيري تغييرات محيطي همان د لرزش ميز كار يا تغييرات دمايي

بيشترين رنج اخطار – شاخص ذخيره بزرگتر از 100
مقادير باالي شايص ذييره شده هم ين با ايطار استفاده مي شوند .در يك نمونه با تمركز باال تاثير متقابل
ذرات قابل اندازه هسممت د و نتايج قابل تفسممير مي باشمم د .بهم چسممبيدن ذرات  ،تغييرات در اثر تفرق غرظت
سيال و تغييرات در اثر تفرق شايص سيال مي تواند نتيجه نمونه با تمركز باال و تاثير متقابل ذرات با شد .اين
تاثيرات مي تواند توزيع اندازه گيري را جابجا و انتقال ده د .نمونه جداگانه شيميايي محدوده شايص ذييره
شده را تعيين يواهد كرد .تعيين محدوده ها مي بايست برروي نمونه با نمونه پايه سايته شود.

آماده سازي نمونه
بعضممي از فعاليتها نيازم د اندازه گيري ذراتي هسممت د كه تفرق نرمالي دارند .اين نمونه ها نياز به آماده سممازي
ندارند و مي توان چري

جابجا شدن شان را با س سور م شخص نمود .ديگر فعاليت ها نيازم د به سطح

نهايي يا ديگر لوامل تفرق  ،انرژي مدانيدي نهايي  ،تفرق نمونه ذرات جدا از هم  ،مي باشممم د .نمونه ها مي
بايست بيانگر تمام توليدات يا گروه ها باش د .اين موضوع دليري براي تد يك هاي آماده سازي نمونه مي باشد.
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تكنيك هاي آماده سازي نمونه
دو مرحره مرطوب كردن و تفرق روش هاي نرمال الزم جهت ر سيدن به يك نمونه  Non Agglomeratedمي
باشد.
 -رطوبت ناشممي از آب  ،ديگر محيط هاي معرق و يا مواد شمميميايي براي كاه

كشمميدگي سممطحي و ايجاد

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 درمحرول معرق باشد.

عامل رطوبت
لوامل رطوبت شامل آب  ،سطوح  ،تفرق ها و حالل ها مي شود .سطوح يا تفرق در ا ضافاتي كه مي تواند لرت
شدل گيري حباب هايي كه براثر اندازه گيري ايجاد مي شود ا ستفاده مي گردد .سطوح ا ضافه هم ين مي
تواند هدايت جهت  Re Agglomerationوقتي كه به تمركز اصري سطوح مي رسد.
تفرق
انرژي وارد شده از يدي از چ د مورد را نياز دارد .بي شترين ا شتراک انرژي آلترا سونيك بدار گرفته شده در
شدل از يك وان يا پروب .ابزارهاي  shearهمان د بافت همگون نمي بايست بدار روند چون آنها تمايل به توليد
و توزيع مص ولي يك نمونه قابل مالحظه دارند.

ضد باكتري
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ارگاني سم هاي ميدرو سدوپي در نمونه يا سيال متفرق مي توان د همان د ذرات با ش د .ا ستفاده از يك ضد
باكتري براي سيال كه حاوي باكتري ا ست تو صيه مي گردد .هرچ د كه ر شد باكتري ها به ك دي صورت مي
گيرد .در آب تميز باكتري ها مي توان د هفته ها به رشمممد يود ادامه ده د و به اندازه يا تمركز قابل توجه اي
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
افزار  Microtrac FLEXراه مايي جهت اجرا مي باشد.
زمان اجرا
نهايت زمان اندازه گيري ب ستگي به اندازه ذرات دارد .ذراتي كه كوچك و سريع حركت مي ك د مي توان د
در زمان هاي كوتاهي اندازه گيري شموند در حالي كه ذرات بزرگ ك دتر هسمت د و زمان بيشمتري براي اندازه
گيري نياز دارند .اسممتفاده از دسممتورالعمل ذيل زمان اندازه گيري حداقل را نشممان مي دهد .زمان هاي اندازه
گيري نياز به رسيدن به تدرار پذيري بيشتر بوسيره محاسبات آماري بصورت تجربي را نشان داده شده است .
براي مثال ( مع ي انحراف استاندارد ) در چ دين نوبت اندازه گيري در جدول ذيل آمده است:
زمان اجرا همي شه مي تواند به مقادير باال ا ضافه شود  .زمان راه اندازي طوالني تر ممدن ا ست داده هاي قابل
تدرار بيشتري آماده نمايد.
 3-6شروع اندازه گيري
بشممر حاوي نمونه زير پروب را تدان دهيد تا سمم سممور در لمق نمونه قرار گيرد .سممپس تمركز نمونه را با
گزي ه  LDچك نماييد .اگر برنامه  REDYرا ن شان دهد شروع به اندازه گيري نماييد .داده ها بطور اتوماتيك
بعد از اندازه گيري ذييره مي شوند .بعد از اندازه گيري كامل يك نمونه سرتا سر ظرف س سور را از انبا شت
تجمع ذرات پاک نماييد .مواد نمونه زير پروب را دور نريزيد .سيال مي تواند تبخير شود و ذرات بر روي پروب
ته نشين شوند.
 3-7نتيجه و گزارش
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بعد از اندازه گيري نتايج محاسبه شده در پ جره زير نشان داده مي شوند.
 3-8پردازش داده ها
براي محاسبه و مقايسه آمار از تابع بازيابي داده ها استفاده مي شود.

 -4تمرين هايي جهت اپراتوري
 4-1مقدمه
تد يك اندازه گيري  PMX200Sبر ا سار تفرق دي اميدي نور مي با شد .سرلت توزيع ذرات سو سپان سيون
نمونه در يك حد متو سط تفرق بو سيره اندازه ذرات ش ايته مي شود .نور يك ديود ليزري با نمونه ميان يك
اسمبري پروب جداك ده توان اپتيدي
جفت و توسط هر ذره جابجا شده بوسيره ذرات متحرک متفرق مي گردد ( .پديده دوپرر ) نور متفرق شده با
پديده دوپرر با نور هم سان غير متحرک تركيب مي شود و در يك فوتودتدتور به يك سيگ ال در رنج صوتي
تبديل مي شممود .سمميگ ال يروجي دتدتور بوسمميره نرم افزار  Microtracكه پراك دگي اندازه ذرات را فراهم
ميد د  ،تقويت  ،فيرتر  ،ديجيتاليزر و آناليز مي شود .كاربرد واستفاده نرم افزار  PMX200Sآناليز ك ده اندازه
ذرات توسط قوانين فيزيدي در اين بخ

تشريح مي گردد.

 4-2قوانين فيزيكي
ذرات سوسپانسيون در يك سيال متفرق با مردول هاي سيال تحريك شده با حرارت  ،بريورد تصادفي دارند.
سرلت و م سير و اثر حركت ت صادفي ه ست د اما سرلت پراك دگي تعداد زيادي از ذرات اندازه كوچك با زمان
طوالني به شدل تابع مشخص ،نزديك مي شود .شدل  1-4نشان مي دهد كه يك نمونه با اندازه ذرات كوچك
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سرلت باالتري ن سبت به يك نمونه با اندازه ذرات بزرگتر دارد .درحالي كه سرلت متو سط به طور معدور با
اندازه ذرات مت اسب است سرلت توزيع نيز تابعي از دما و ويسدوزيته سيال است .اگر مردول هاي سيال انرژي
حرارتي متو سط بااليي دا شته با ش د (دما باال) آنها سرلت بااليي را به ذرات با بريورد به يدديگر م تقل مي
نماي د .سرلت متوسط ذرات بطور مستقيم با دماي سيال كه بر حسب كروين است مت اسب است .يك سيال
غريظ به آرامي به ذرات انرژي مي دهد .سممرلت ذرات به طور معدور با ويسممدوزيته سمميال مت اسممب اسممت.
سرلت مجموله تابعي قابل پي

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

محاسبه است .ب ابراين اثر ويسدوزيته و دما قابل تصحيح مي باشد .با تصحيح سرلت توزيع تابع م حصر اندازه
ذرات بد ست مي آيد .شدل  2-4ن شان مي دهد كه رفتار لمومي سرلت توزيع ذرات تابعي از اندازه ذرات ،
دماي سيال و ويسدوزيته سيال است .رنج سرلت متوسط ذرات بين  5ميدرون بر ثانيه تا  6000ميدرون بر
ثانيه مي باشد.
اثر داپلر
نور با ذرات متفرق در تمام جهات بريورد مي ك د .اگر ذره سمماكن باشممد پراك دگي نور به اندازه فركانس يا
(طول موج) نور بريوردي مي باشممد .اگر ذره در حال حركت با سممرلتي وابسممته به م بع نور باشممد  ،ميزان
جابجايي و پراك دگي نور در هر فركانس مت اسب با سرلت ذره است .يك مجموله از ذرات  ،يك سرلت اصري
توزيع دارند بدين مع ي كه ذرات تحت فركانس واحدي جابجا مي گردد .تركيب آشمممدار سممماز تركيب داپرر(
فركان سي) جابجايي نور متفرق از حركت ذرات با يك م بع نور از همان م بع بدون جابجايي داپرر برگ شتي از
سطح ايستا به شدل  3-4نگاه ك يد .سرلت هاي ذره هم ين با سرلت نوري كه با استفاده از

فركانس جابجايي داپرر ب صورت ت ها با تد يك ضربان فركان سي آ شدار مي شود مقاي سه شده اند .نوري كه از
فتودتدتوري مي رسمممد شمممامل يك جزء با په اي باند بزرگتر در فركانس انتقالي  ، Ft ،و جزء با په اي باند
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كوچدتر در فركانس داپرر – نور متفرق شده  F1 ،و  . F2زيرا ليزر يروجي و انعدار در پروب سيال sapphier

حد فا صل ثابت  ،جزء انعدار داده شده  ، Ft ،ثابت و بزرگ يواهد شد .اجزاي  F1و  F2كوچك و متغييرند
همان د ذرات كه به طور دائم وبا سرلت در تغييرند .ب ابراين دتدتور موارد ذيل را توليد يواهد نمود :
 يك جزء  dcبزرگ يروجي مت اسب با نور انعدار شده . اجزاي كوچدتر  acيروجي در تركيب متفاوت فركانس هاي ( ) F1-Ftو (. ) Ft-F2 اجزاي ييري كوچدتر  acيروجي در فركانس يدسان () F1-F2فركانس هاي يود تپ

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

صحيحي باشد .دستگاه آناليز ذرات از تركيب سيگ ال كه سيگ الي بزرگ سوار بررنج با په اي باال از تمركزهاي
گروهي است استفاده مي ك د.
طيف فركانسي
در يك شرايط اندازه گيري واقعي تعداد زيادي از ذرات كه به صورت ت صادفي در اطراف نوک پروب حركت
مي ك د ،توليد تعدادي معادل سيگ ال هاي نور متفرق جابجا شده داپرر مي نماي د .اين سيگ ال ها تركيبي
از فركانس هاي متغيير با سيگ ال انعدا سي از فركانس جابجا ن شده ه ست د كه طيفي با په اي باال از تركيب
فركانس هاي متفاوت  ،توليد مي ك د .نتيجه يروجي فتودتدتور همان سمميگ ال تصممادفي با طيف فركانسممي
تركيبي بو سيره توزيع سرلت ذرات در نمونه  ،مي با شد .سيگ ال ت صادفي فتودتدتور نمونه  ،ديجيتال شده
بوسمميره برد مبدل آنالوگ به ديجيتال اسممت .نتيجه جريان سمميگ ال ها تغذيه كردن برد پردازشممگر سمميگ ال
ديجيتال ا ست كه آن يك سري تركيب از توابع ريا ضي را دريافت مي ك د و براي محا سبه طيف فركان سي از
سيگ ال ت صادفي اريجي ال طراحي شده ا ست .جابجايي فركان سي چريه اي مت ا سب با سرلت ذره ا ست
ب ابراين شدل طيف فركانسي همان د
تابع اندازه ذره  ،دما و سممرلتي كه شممبيه سممرلت توزيع ها مي باشممد(.شممدل  .)1-4طيف هاي ذرات كوچك
اجزاي باالتري ن سبت به ذرات بزرگتر دارند .يك سيال با دماي باالتر ( يا يك وي سدوزيته پايي تر) لرت ا ضافه
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
بوسمميره توزيع اندازه ذرات تعيين مي گردد .توزيع ذرات به صممورت چريه اي از اندازه گيري طيف فركانسممي
پوش

داده شده از نور متفرق داپرر محاسبه مي شود.

اثرات تداخل و اثر بخشي تفرق
ذرات شفاف اثرات تدايل اپتيدي را افزاي

مي ده د .بيشتر ذرات در  nanotrac size rangشفاف هست د.

اين اثرات مي تواند ديده شممود بوسمميره م بع (شممدل  .)3-4چيزي كه نشممان داده نشممده اسممت بخشممي از نور
بريوردي در فركانس جابجايي داپرر (، )F1

ذرات ورودي و حركت مواد ذرات در يك سرلت معين بوسيره شايص انعدار از مواد ذرات مي باشد .بعد از
لبور از ميان ذرات نور بريورد كرده  ،دوباره از ميان ذرات مسمير را به صمورت معدور برمي گردد .بخشمي از
اين نور رفت و برگشممتي از مقابل ديواره يارج مي شممود و به سمممت پروب بر همان مسممير ،همان د نور متفرق
شده از مقابل ديواره حركت مي ك د .فركانس هر دو موج يدسان است ولي باهم ايتالف فاز دارند .موج رفت و
برگ شتي بخاطر حركت ذرات رو به لقب و م سير آزاد تايير دارد كه به صورت دقيق نمي توان ميزان آن را با
فاز موج متفرق تعيين نمود .ايتالف در ميزان فاز مقابل تدايل اپتيدي ناميده مي شود و ميتواند سازنده و يا
مخرب باشد .در حالت تدايل سازنده فاز مقابل به صورت دقيق ت ظيم مي گردد :
 موج تركيب شده دام ه باالتري دارد. ذره يك اثر تفرق است.در حالت تدايل مخرب ماكزيمم يك موج با مي يمم ديگر موج ها ت ظيم مي شود :
 موج تركيب شده داراي يك تقويت پايين است. -ذره يك تاثير متفرق ك ده است.
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تقويت سمميگ ال جمع آوري شممده از فتودتدتور وابسممتگي بيشممتر يا كمتري به ذرات هوا يواهد داشممت دليل
تدايل مفيد و مخرب است .اندازه ذره و شايص اندسار آن تايير بين دو موج و تدايل و تاثير تفرق طبيعي را
تعيين يواهد نمود .شدل  4-4يك نمودار از تاثير تفرق بر اندازه ذره براي گرفتن تركيب شايص اندسار سيال
است .شدل  5-4يك په اي تاثير تفرق در ناحيه  0تا  0.1ميدرون نشان مي دهد .تركيب هاي ديگر سيال يا
ذره بازده اي شمممبيه نمودار دارند اما باالترين نقاط و پايين ترين نقاط مقادير متفاوتي از اندازه ذره دارند .اگر
توزيع ذره در يك نمونه شامل ذره با اندازه واحد با شد تدايل اپتيدي يك م شدل به ح ساب نمي آيد .شدل
طيف فركانسمي سماده نتيجه محاسمبه صمحيح اندازه ذره مي باشمد .اثرات تدايل اپتيدي مي تواند قابل توجه
با شد اگر توزيع ذره در يك نمونه دو تايي يا توزيع گ سترده اي از اندازه ها با شد .محا سبه توزيع اندازه ذره به
ه گام توجه به تاثيرات بيشمممتر تفرق ك ده ها به يطا مي رود .ندته آنده در محدوده لادي يع ي طول موج
 200نانومتر سمممريعا بازده تفرق با اندازه ذرات تغيير مي ك د .وقتي اثرات واپي يدگي تاثير تابع تفرق بطور
صممحيح جبران گردد محاسممبه توزيع اندازه ذرات مقادير توزيع درسممتي دارد .اگر اثرات واپي يدگي تاثير تابع
تفرق بطور صحيح جبران نگردد در نتيجه محا سبه توزيع اندازه ذرات بطور صحيح تر با يك توزيع به شدت
س گين صورت مي گيرد .ابزار مجهز به تد ولوژي هاي قديمي قادر به جبران الزم نبودند و ت ها شدت س گين
توزيع ا ندازه ذرات را ارا ئه مي نمود ند PMX200S .آ ناليز ك ده ا ندازه ذرات م قدار واقعي توزيع در حا لت
لمردرد استاندارد را محاسبه مي ك د و به استفاده ك ده پيش هاد انتخاب شدت س گين يا تك تفرق (حاالت
لمردرد) را مي دهد.

 -5تعمير و نگهداري
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 5-1مقدمه
اين بخ

شامل اطاللات ذيل مي باشد :

 تعمير نگهداري روتين ليب يابي نگهداري سالم ذرات 5-2نگهداري سالم ذرات
 PMX200Sآناليز ك ده اندازه ذرات بايستي توسط افراد متخصص سرويس شود .كار كردن بدون پوش
يطر اشعه ليزر را به همراه يواهد داشت .تمام افرادي كه در آن فضا كار مي ك د مي بايست از محافظ چشم
م اسب استفاده نماي د .فراي د هاي سرويس كه در اين دستورالعمل شرح داده شده اند مي توان د يرابي را يه
تجهيزات هدايت نماي د و براي افراد هم يطر آفرين است .اگر شما سئواالتي در اين رابطه داريد مي توانيد به
سرويس  PMX200Sو صل شويد و از آنها م شاوره وكمك بگيريد .كريه ندات ايم ي پ ست شده با نرم

بخ

افزار در اين بخ

را مشاهده نماييد.

 5-3تعمير نگهداري روتين
يك برنامه بازرسممي و تعمير نگهداري باقالده كمك مي ك د تا لمردرد مطمئ ي از دسممتگاه PMX200S

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

را در مدت زمان

تعيين شده با توجه به ميزان استفاده و دقت  ، PMX200Sبدار بريد.
تميز كردن پروب
مراحل تميز كردن پروب:
 -1ابتدا پروب را از ذرات روي آن بطور كامل بشوييد .مخصوصا دقت ك يد اگر ذرات ساي ده باش د.
-2

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

ايزوپروپانل يشك نماييد.
-3

ديگر حاللها ممدن است براي ذرات طبيعي يا مواد آلوده ك ده م اسب تر باشد.
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 5-4عيب يابي
وقوع ليب يابي نيازم د شرايط ذيل مي باشد :
 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.
اين كيت ها شممامل نمونه هايي از يصمموصمميات ش م ايته شممده مي باش م د .در شممرايطي كه لمردرد دسممتگاه
 PMX200Sمبهم اسممت يك نمونه از مواد مرجع ممدن اسممت آناليز شممود و اگر مطروب بود نتايج آن جهت
ارزيابي به دستگاه ارسال مي گردد .ارتباط شما بيانگر ايتصاص كيت مواد مرجع صحيح به فعاليت هايتان مي
باشد .اين سايتار ها جهت استفاده م اسب از مواد مرجع و پي

بي ي نتايج با كيت مهيا شده است.

اخطار
د ستگاه  PMX200Sباي ستي تو سط يك يك تد سين با د ستورالعمل هاي مجاز سرويس مي گردد .كار
كردن با د ستگاه ه گامي كه بدون پو ش

ا ست يا پروب يارج از سل يا م بع ليزر ا ست با يطر ا شعه ليزر

همراه است .تمام افرادي كه در آن فضا كار مي ك د مي بايست از محافظ چشم م اسب استفاده نماي د .هرگز
مبادرت به ا ستفاده از روش هاي سرويس كه در اين د ستورالعمل شرح داده ن شده ن ماييد .اگر سئواالتي در
راب طه با لمردرد  ،ت ظيم يا تعمير و ديگر موارد آ ناليز ا ندازه ذرات بوجود آ مد با يدي از ن ماي دگي هاي
 PMX200Sارتباط برقرار ك يد.
ارتباطات و منبع تغذيه
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ليب يابي مي بايسممت با نزديك شممدن به وضممعيت هاي ترتيبي صممورت گيرد .مراحل ذيل به شممما جهت
مشخص نمودن محل اشدال كمك يواهد كرد.
-1

اندازه مشخصات م بع توان  ACرا تاييد نماييد.

-2

ا ستفاده از ابزار ت شخي صي آماده در نرم افزار  Microtrac Flexتمري ي براي لمردرد هاي د ستگاه

اسممت .اگر قابل اجرا باشممد پيغام هاي لمردرد يطا را مشمماهده نماييد .اگر پيغام هاي يطا اتفاق افتاده اسممت،
تد يك هاي شرح داده شده در اين بخ

را بدار بريد.

منبع تغذيه AC
بازبي ي بوسيره پيغام ها يا ديگر وسايري كه يط  ، ACولتاژ و فركانس ليست شده در مشخصات Nanotrac

را مطابقت مي دهد.
اصول نرم افزار Microtrac FLEX

ارجاع به لمردرد هاي دستورالعمل نرم افزار  Microtrac FLEXاس اد  SW0003براي جزئيات.
چك كردن حاالت نرم افزارPMX200S

كارايي نرم افزار  PMX200Sبه آ ساني با ا ستفاده از چك كردن حاالت نرم افزار در پ جره برنامه م شخص
مي گردد .يك بشر با

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

يك پ جره اندازه
گيري ا ست كه مي باي ست باز و فعال و قابل د سترر با شد .موارد ذيل طي به روز ر ساني حاالت برنامه چك
مي گردند :
-

نوع NPA : Bench
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-

شماره سريال ##### : Bench

-

ذييره نمودن ت ظيم فاكتور ###.# :

-

دماي سل #.## :

موارد ذيل يك حالت از  OKيا  BADهمان د يك نتيجه از به روز رساني حالت برنامه  ،برمي گرداند :
-

برد ADC

-

دتدتور سطح DC

-

تقويت ك ده  1سطح پايين DC

-

تقويت ك ده  1سطح باال DC

-

تقويت ك ده  2سطح پايين DC

-

تقويت ك ده  2سطح باال DC

-

 HPفيرتر سطح DC

-

 LPفيرتر سطح پايين DC

-

 LPفيرتر سطح باال DC

اگر بع ضي از اين موارد يك حالت بد را نشان مي دهد براي گرفتن اطاللات بيشتر به بخ

سرويس نرم افزار

 Particle Metrixوصل شويد .موارد ذيل داليل ممدن كه حالت بد را نشان ميدهد :
 لدم ت ظيم صفر وسيره معيوب دتدتور معيوبموارد ديگري كه حالت يوب يا بد را نشان مي ده د در ذيل آمده است :
توان بازتابيده
اگر توان بازتابيده بزرگتر از  450ميري ولت يا كمتر از  100ميري ولت باشممد حالت بد را داريم .تميز كردن
پروب و پر نمودن ب شر نمونه با سيال تميز .تدرار  . bench statusاگر توان باز تابيده باقي مانده باال با شد يك
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دستگاه الدترونيدي جهت ت ظيم يا موارد ديگر الزم است .در اي صورت با بخ

سرويس نرم افزار جهت درافت

اطاللات بيشتر تمار بگيريد.

داليل ممدن مي توان د موارد ذيل باش د :
-

اتصال پروب وصل نيست

-

اتصال فيبر در ليزر در جاي يود نيست

-

فيبر اپتيدي شدسته يا بد است

-

معيوب بودن يا لدم ت ظيم تجهيزات راه انداز

-

معيوب بودن دتدتور

جريان راه انداز دتكتور (OK/BAD) :

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

سرويس نرم افزار جهت درافت اطاللات بيشتر تمار بگيريد.

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

جريان نشانگر ليزر (OK/BAD) :

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

سرويس نرم افزار جهت درافت اطاللات بيشتر تمار بگيريد .داليل آن به شرح ذيل است :
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-

لدم ت ظيم مدار راه انداز ليزر

-

تجهيزات راه انداز ليزر معيوب است

-

ليزر معيوب است

منبع تغذيه ليزر (OK/BAD) :

اگر مقدار بيشتر از  %100باشد حالت بد است .در اي صورت با بخ

سرويس نرم افزار جهت درافت اطاللات

بيشتر تمار بگيريد .داليل آن به شرح ذيل است :
-

لدم ت ظيم مدار راه انداز ليزر

-

تجهيزات راه انداز ليزر معيوب است

-

ليزر معيوب است

اخطار
د ستگاه  PMX200Sباي ستي تو سط يك يك تد سين با د ستورالعمل هاي مجاز سرويس مي گردد .كار
كردن با د ستگاه ه گامي كه بدون پو ش

ا ست يا پروب يارج از سل يا م بع ليزر ا ست با يطر ا شعه ليزر

همراه است.
پيغام هاي اخطار
در حين انجام اندازه گيري براي مثال راه اندازي يا ت ظيم صممفر كامپيوتر دسممتگاه آناليز اندازه ذرات به طور
مت اوب پارامترهاي مهم همان د سطح توان ليزر و توان كل بازگ شتي را ن شان مي دهد .اگر بع ضي پارامترها
يارج از محدوده مورد قبول با ش د پيغام هاي ايطار م ا سبي در طي لمردرد د ستگاه نماي

داده مي شود.

نتايج اندازه گيري مي باي ست با شك مطرح شود تا ماهيت م شدل بطور دقيق معيين گردد .پيغام هاي يطا
در پاراگراف هاي ذيل شرح داده شده اند.
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توان برگشتي ( پايين يا باال)
توان برگشممتي مقدار كل نور (پالس متفرق برگشممتي) اسممت كه به فتودتدتور مي رسممد .اجزاي اصممري  ،نور
متفرق از پروب – سميال حايل  ،كه آن شمامل نور متفرق از ذرات كه بصمورت نرمال نه بيشمتر از يك درصمد
كمي از سطح نور برگ شتي ا ست .با آب تميز زير پروب  ،توان برگ شتي ب صورت نرمال  300ا ست اما مي تواند
بين  100تا  450سممطوح مورد قبول براي آب بطور قابل مالحظه اي نوسممان نمايد كه اين تغييرات جزئي در
پروب – سيال مياني بعرت سايتار اليه هاي ريز آلودگي بر روي سطح پروب مي با شد .در سيال هاي غير از
آب توان بازگشتي پي

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

در توان بازگ شتي تاثيري بر دقت اندازه گيري اندازه ذرات ندارد .هرچ د اگر توان بازگ شتي اندازه گيري شده
متجاوز از محدوده هاي سمميال مورد اسممتفاده باشممد ،پيغام توان بازگشممتي  LOWيا  HIGHبعد از راه اندازي
نمايان مي گردد كه بيانگر نياز به المال اصمممالحي مي باشمممد .داليل ممدن ايتالف توان بازگشمممتي و المال
اصالحي در ذيل آمده است.
-

كثيفي پروب .پروب را تميز نماييد.

-

سيالي زير پروب نيست  .سيال را قرار دهيد.

-

مقدار شايص تفرق اشتباه است .مقدار صحيح در  Setupنرم افزار را وارد نماييد.

-

تمركز بي

از اندازه ذرات .نمونه را رقيق نماييد.

بعد از تميز نمودن پروب يا رفع ديگر داليل يك ت ظيم صفر و راه اندازي انجام دهيد .اگر توان بازگشتي پايين
يا باال است يطا ه وز در انتهاي اجرا نمايان است.
داليل آن در ذيل آمده است :
-

لدم ت ظيم پتانسيومتر  PWRليزر.

-

نادرست لمل كردن تجهيزات

در اين حالت دستگاه  PMX200Sمي بايست توسط يك تد سين ماهر سرويس شود.
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توان ليزر )(High or Low

داليل ممدن در تغييرات زياد در نماي
-

افت ليزر

-

اشدال در مدارات راه انداز ليزر

-

لدم ت ظيم پتانسيومتر  PWRليزر.

مقدار جريان در ذيل آمده است :

در اين حالت دستگاه  PMX200Sمي بايست توسط يك تد سين ماهر سرويس شود.
افزايش توان بازگشتي
اگر يونيت بدون سيال در سل راه اندازي شود در طي ت ظيم صفر توان بازگ شتي بزرگ يواهد بود معموال
برابر  500ا ست .در ه گام انتقال م بع سيال به سل مطمئن شويد كه آن همان د سيالي ا ست كه در حين
اندازه گيري ذرات بوده است.
ذخيره بيش از حد
در طي راه اندازي  ،سطح توان بازگشتي نبايستي بي

از  %10سطح اندازه گيري در حين ت ظيم صفر باشد.

نور متفرق از ذرات به طور نرمال بيشممتر از درصممد كمي از كل نور وارد شممده به دتدتور نيسممت .مان د ذرات
متمركز اضافه  ،نور متفرق اضافه كه مقدار جزئي از كل نور مي باشد .اضافه شدن نور متفرق دليل اصري براي
اجراي سفارش بعدي مي باشد همان د ظاهر شدن سيگ ال هاي يود ضربان و سيگ ال هاي متفرق م ضالف.
هرچ د سفارش بعدي در رديابي توزيع فركانس و متعاقبا در گزارش توزيع ذرات توليد ا شدال مي ك د .نتيجه
معمولي گرفتن يك توزيع كه گ سترده تر از حالت معمولي  ،مورب و تقريبا كوچدتر از اندازه هاي ذرات ا ست.
شممروع اجراي سممفارش بعد وقتي ممدن اسممت كه سممطح توان بازگشممتي  %10باالتر از آن ه كه در طي مدت
ت ظيم صمممفر بوده باشمممد .در اين حالت توزيع ذرات باز هم محاسمممبه و مشممماهده و پيغام EXCESSIVE

 ( LOADINGذييره بي

از اندازه) در حين اجرا نماي

داده مي شود .اين يطايي است كه گزارش مي ك د
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توزيع ممدن است اشدال داشته باشد و نمونه مي بايست رقيق و دوباره اجرا گردد .براي گرفتن پيش هاد و راه
كار جهت مشدل ايجاد شده به  Particle Metrixمراجعه نماييد.
دماي نا معتبر
اين پيغام نشان مي دهد كه دماي نمونه سل تعيين شده بوسيره ترميستور يارج از محدوده طراحي شده
براي دستگاه مي باشد ( 10تا  82درجه سانتي گراد).
دماي نامتعادل
دماي نمونه مي بايست براي يك محاسبه دقيق از توزيع اندازه ذرات  ،مشخص باشد  .مشخص شدن دماي
نمونه از ويسدوزيته تفرق سيال  ،يك تابع از دما است .دما در شروع و پايان اجرا اندازه گيري مي شود .مقدار
متو سط آن در محا سبه وي سدوزيته سيال بدار مي رود .دما متغيير ا ست در طول اجرا نه به طور م سرم به
ويسدوزيته و محاسبه توزيع ذرات اضافه مي شود .دماي نامتعادل پيغام يطايي است كه در پايان يك اجرا اگر
محاسبه نه بطور مسرم اضافه تر از  0.3_/+په اي باند استاندارد باشد ظاهر مي شود.

 5-5بخش هاي سرويس و تعويض
 PMX 200Sنقاط سرويس پذير قابل ا ستفاده اي ندارد .اگر بع ضي نقاط م شدوک يا معيوب بود با بخ
ف ي نرم افزار ارتباط برقرار ك يد.
PARTICLE METRIX GmbH.Am Latumer See 13 . D-40668 Meerbusch
Tel. +49(0)2150-6347

آيرين به روزرساني97-08-29 :
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