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  :مقدمه- 1

  قابلیت ریختن سود و اسید بوریک و آب  مقطر  به صورت اتوماتیک و برنامه ریزي شده -

  داراي ده برنامه مجزا  -2

  کالیبراسیون  پمپ ها  توسط خود کاربر   با توجه به غلظت   سود و اسید بوریک -3

وش هاي درست و شرایط مشخص شده توسط راپراتورهایی که  بوسیله  دستگاه نمی تواند : هشدار   

همه محلول ها باید با مراقبت بر طبق ایمنی .ایمنی برنامه ریزي شده را فراهم کند. سازنده را رعایت نکند 

  . رجوع کنید  دههر ما به  لطفاً به برگه اطالعات ایمنی مربوطه . آزمایشگاه جابه جا شوند 

  نقش مهمی در تعیین مقدار نیتروژن و پروتئین. ، روش صنعتی تعیین نیتروژن و پروتئین است  کجلدال وشر

می تواند  Arminadخاك ، غذا ، محصوالت کشاورزي و خوراك دام داشته است دستگاه تقطیر اتوماتیک  در 

، محصوالت  دام ، غذا ، تولید خوراك  اندازه گیري   ازت و پروتئین و آمونیاك  در به طور وسیع در  

کشاورزي ، کود شیمیایی ، کنترل و حفاظت از محیط زیست ، دامداري ، تحقیقات علمی ، آموزش و کنترل 

 تقطیرسیستم   Arminadدستگاه تقطیر .  استفاده می شود و غیرهکارخانه هاي کمپوست سازي  –کیفیت 

  . طراحی شده است  kjeldahiاتوماتیک است که بر طبق روش 

کل و آمونیاك این دستگاه براي کارمند آزمایشگاه خیلی راحت است و آزمایش کننده به سهولت میزان نیتروژن 

، راه اندازي بدون و پروتئین را اندازه گیري می کند ویژگی هایی مثل قابلیت اطمینان باال ، ایمنی تمام و کمال 
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ه اندازیش آسان است و می تواند را. و غیره دارد عذاب و دردسر ، و عملکرد با صرفه جویی در زمان و انرژي 

  .اطالعات کافی را نمایش بدهد و باعث می شود کار به راحتی بفمند که چطور باید از دستگاه استفاده کند 

  

  کجلدال  )نظریه(تئوري  - 2

تراسیون در آزمایشگاه وجود دادرد ، دستگاه قادر ی، سه فرایند شامل هضم ، تقطیر و ت kjeldahiبر طبق نظریه 

  .را اتوماتیک انجام دهد  تقطیراست فرایند 

  .واکنش هاي شیمیایی که در زیر آمده است بعد از هضم کامل نمونه اتفاق می افتد

1-(NH4)2 so4+ΩNaoh->Na2so4+2H2o+2NH3 

2-2NH3+4H4Bo3=(NH4)2 B4O7+5H2o   

  دستگاه فنی مشخصات-3

a- 240-0نیتروژن : منه اندازه گیري داmg 

b-  دقیقه براي هر نمونه 6زمان اندازه گیري 

c-  5/99% دقت  رگرسیونی  

f - وات 1000:توان برآورد شده 

-g ولتاژ ورودي:ac220v±10%50hz  سیم اتصال به زمین قابل اعتماد الزم است. 

-h 20≤:دماي آب سردc 
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k-28-10+: محیط و رطوبت    دمايc  35:رطوبت محل کارc  31%67و حداکثر رطوبت نسبیc:  و

  %80حداکثر رطوبت نسبی 

  

  نام قسمت هاي دستگاه 

این دستگاه یک سیستم خاص است ، که می تواند به طور اتوماتیک نمونه هاي کامالً هضم شده را تقطیر کند و  

  خودکار تشکیل شده است   برنامه ریزي و سیستم  تقطیرسیستم عمدتاً از میکرو کنترلر ، ژنراتوربخار ، سیستم . 

  و شرایط نصب کنترل قبل از نصب -4

بعد از اینکه بسته بندي دستگاه را باز کردید ، کل دستگاه و همه قسمت هاي اضافه و قطعات یدکی عالمت 

اگر قطعه . بسته بندي کنترل کنید و ببینید که صدمه دیده نباشند  گذاري شده را مطبق با لیست نصب شده روي

قسمت هاي صدمه دیده را خوب نگه داري .(اي آسیب دیده باشد ، لطفاً در اسرع وقت با سازنده تماس بگیرد

  ).کنید 

 دستگاه نباید در مکانی فوق العاده گرم ، سرد یا مربوط نصب شود یا در معرض نور خورشید بیش از حد

دستگاه باید روي سکویی تمیز ، صاف ، مسطح . حفظ شود  10c-28cمعموالً دماي اتاق باید بین . قراربگیرد 

فاصله دستگاه از شیر اب ، . و ثابت و بی حرکت نصب شود که باید نزدیک منبع آب و سینک تخلیه باشد 

فاصله دستگاه از . تگاه تضمین شود سینک تخلیه و منبع نیرو باید کمتر از یک متر باشد تا عملکرد مناسب دس

  .باشد  40cmدیوار و سایر وسایل باید حداقل 
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براي ایمنی خودتان ، هیچ چیز را روي باالي دستگاه انبار نکنید و هیچ طرف ، عامل شیمیایی یا وسیله اي را  

را تامین کند و آب باید باید مقدار مورد نیاز معیینی )شیر آب (فشار و دماي منبع آب .پشت دستگاه قرار ندهید 

  .تمیز و عاري از هرگونه ناخالصی آلودگی باشد 

تا مطمئن شویم عمل تخلیه آب خوب و . سینک فاضالب باید پایین تر از خروجی تخلیه دستگاه باشد . د 

ستقل و منبع نیرو باید نیاز خاص دستگاه را تامین کند و سیم اتصال به زمین ، کلید پاور م. کامل انجام می شود 

دستگاه باید دور از تجهیزات الکتریکی بزرگ و . تا ایمنی اپراتور تضمین شود . فیوز ایمنی وجود داشته باشد 

  .محیط کارش عاري از اختالالت ارزشی و الکترو مغناطیس و ماده خورنده و مخرب باشد 

  :و راه اندازي مراحل نصب  - 5

  کی  یا سینک ظرفشویی  قرار دهیدرا داخل ظرف   پالستی )drin(شیلنگ  تخلیه -1

  را داخل مخزن سود قرار دهیدNaoh) (شیلنگ مکنده سود-2

  را داخل مخزن حاوي اسید بوریک قراردهیدH3BO3) (شیلنگ مکنده  اسید بوریک-3

را داخل water) (DIONAISER&جهت پر کردن مخزن و افزودن بروي نمونه   شیلنگ مکنده آب مقطر  -4

  قرار دهیدمخزن آب مقطر 

  را داخل سینک  ظرفشویی قراردهیدOUTWATER) (شیلنگ خروجی آب مبرد-5

  را به شیر آب شهر وصل کنید INWATER) (ورودي مبرد آب سرد ابتداشیلنگ-6

  و با ایتم  کالیبراسیون پمپ  پمپها را براساس دستور کالیبر نماییدکلید دستگاه را زده و آن را روشن نمایید-7
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  عملیات  )صفحه کلید ( پنل  -6

ر ایتم ه وحود دارد جهت اجرا و ورود به  inter , - skipe-up- downبروي پنل دستگاه    دگمه 

جهت باز گشت و یا قطع عملکرد از دگمه اسکیپ و جهت رفنن به  -عملکردي بایستی دگمه اینتر را فشار داد

  .استفاده می نماییم  up , downباال و پایین از 

  موجود بروي نمایشگر آیتم ها شرح  کار - 7

)1(}Run {با ایتم  بعد از برنامه ریزي  :اجراي برنامهEdit اب مقطر ورودي به و تعیین مقدار سود و اسید و

  زمان تقطیر وتوان حرارتی با انتخاب این دگمه  دستگاه بطور اتوماتیک شروع به کار می کند نمونه و

)2(}Edit{: و  و اب  مقطر مورد نیاز نمونه   با استفاده از این  ایتم می توان مقدار سود و مقدار اسیدبوریک

این قسمت .را با توجه به نوع آزمایش تنظیم نمودهنگام تقطیر زمان تقطیر و همچنین توان حرارتی دستگاه 

  اجرا نمودبر اساس شماره برنامه  مه را برنامه  مجزا  می باشد و با تنظیم هر کدام می توان جداگانه برنا 9شامل 

)3(}SETTING{  فعال کردن . باال و پایین و با این ایتم و فشردن دگمه اینتر و با استفاده از فلش هاي

ON/OFF    و اجزاي دستگاه را  تست نمود  پمپها می توان  

5 (}CALIPRATION POMP { ضافه بوریک  را به سیستم ابراي اینکه پمپها مقدار  دقیقی    از سود یا اسید  

سی سی سود را در بالن  100کنند الزم است پمپ هاي سود و اسید بوریک کالیبره شوند بدین منظور مقدار 

ریخته و شیلنگ سود را داخل بالن قرار دهید   سپس با فشردن دگمه  اینتر پمپ سود شروع به  100دقیق 
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را فعال کرده در این حالت  STOPصله با دگمه اینتر ایتم مکش سود خواهد کرد پس از مکش کامل سود بالفا

ذخیره شود یا نه  در     کالیبراسیوناز  ما خواهد خواست  که پمپ سود خاموش خواهد شد پس از ان دستگاه 

شود در غیر این  صورت بایستی این کار را دوباره انجام   ده باشد عملیات ذخیرهشصورتیکه کار بدرستی انجام 

بعد از این هرگاه مقدار مشخصی از اسید یا .  همین روند جهت تنظیم پمپ اسید بوریک نیز انجام  شود  .دهیم

  .سود در برنامه وارد شود پمپها دقیقا  همان مقدار اسید یا سود را وارد سیستم خواهند کرد

  از دستگاه  ري نگهدا-68

در   خواهد داد که گرما تولید می کند ، تهویه خوبچون در حین عملیات ، دستگاه فرایند تقطیر را انجام -1

  . الزم است اطراف دستگاه

  .رسوب هاي بطري محلول قلیا و اسیدبوریک را بشوید و آنها را مرتب تنظیم کنید  -2

پس از پایان  کار شیلنگ سود و اسید بوریک را در داخل ظرف حاوي اب مقطر قرار داده  و با فعال کردن   -3

  سپس پمپ اسید بوریک مسیر را شستشو دهید پمپ  سودو 
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  مشکالت معمول و رفع عیب-9

  رفع عیب  دلیل  مشکل  1

  برق به دستگاه نمی رسد  1
فیوز سوخته است یا سیم برق محکم و 

  کامل وارد پریز نشده است

فیوز را عوض کنید یا سیم برق را 

  خوب جا بزنید

2  
بخار گرم از قسمت مبرد 

  میاید
  شیر   اب ورودي   مبرد بسته بودن

از جریان شیر اب شهر   -1

  مطمئن شوید

3  
اضافه نمی  سود محلول 

  شود

قلیا کافی نیست، مکنده  لمحلو -1

  .به محلول قلیا نمی رسد

2-   

محلول قلیایی را که در  -1

دست کرده اید به بطري محلول 

   اضافه کنید و مطمئن شوید که 

شیلنگ سود در ظرف سود 

  قراردارد

  شیلنگ گرفتگی دارد  -2

  مشابه موارد فوق عمل شود  مشابه موارد فوق  .اسیدبوریک اضافه نمی شود  4

  مخزن  تولید بخار خالی از اب می باشد   چراغ سبز خاموش شده  5

لیتري  اب  5مخزن    -1

 مقطر رابررسی نمایید 

مقطر را شیلنگ اب  -2

  بررسی نمایید

  




