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دستور العمل استفاده از دستگاه Rotary evaporator
-1هدف  :اين دستورالعمل  ،استفاده  ،نگهداري و كاليبراسيون دستگاه  Rotary evaporatorواقع درآزمايشگاه نانوبيومواد را
شرح ميدهد.
-2دامنه عملكرد  :اين دستگاه جهت تبخير و استخراج حالل نمونه ها كاربرد دارد و نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده شود.
-3مسئوليت  :كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد به ايشان گزارش گردد.
 -4مواد و تجهيزات  :دستگاه نيازبه اتصال به پمپ خأل و شير آب دارد .دو عدد بالن براي كار با دستگاه مورد نياز است.
 -5روش كار :
 -1دیگ دستگاه را بردارید و تا حدود دو سوم آن را با آب مقطر پر كنيد.
 -2شيلنگ پمپ خأل را به زبانۀ شير مانندی كه در قسمت باالیی مبرد قرار دارد متصل نمایيد.
 -3شيلنگ مربوط به شير آب را كه به مبرد وصل است به شير آب متصل كنيد ( .این شيلنگ در قسمت پایينی مبرد
قرار دارد و به حلقه های مارپيچی داخلی آن وصل است) .
 -4سر شيلنگ سوم را داخل سينک قرار دهيد.
 -5دستگيرۀ دستگاه را كه در جلوی دیگ واقع است به پایين فشار داده و به سمت راست حركت دهيد تا جایی كه
ارتفاع مناسب برای نصب بالن حاوی نمونه حاصل شود.
 -6بالن حاوی نمونۀ خود را با استفاده از گيرۀ دستگاه به دهانۀ مبرد كه در باالی دیگ قرار دارد متصل كنيد.
 -7دستگيره را به پایين فشار داده و به سمت چپ حركت دهيد تا حدود نصف بالن داخل آب قرار گيرد.
 -8از متصل بودن بالن جمع آوری حالل اطمينان حاصل كنيد.
 -9دكمه های سبز رنگ دستگاه را فشار داده و با چرخاندن پيچ مربوطه  ،دما و دور را تنظيم كنيد.
 -10شير مبرد را ببندید ( .به حالت عمودی قرار دهيد) .
 -11پمپ خأل را روشن كنيد.
 -12شير آب را تا حدی كه آب داخل حلقه های مارپيچی مبرد جریان یابد باز كنيد.
-6ایمنی و توصيه  :در صورت به جوش آمدن نمونه سريعا شير مبرد را به حالت افقی گردانيد تا باز شود و پس از رفع حالت
جوش به حالت عمودي برگردانيد.
از گذاردن مواد فرار وسمی با درب بازجدا" خود داري شود.
-7نگهداری و مراقبت  :بعد از اتمام كار ،دستگاه و پمپ خأل را خاموش نمائيد و شير آب را ببنديد.
بالن هاي مورد استفاده شسته شود.
-8اختصاراتSOP ( Standard Operating Procedure) :
 -9مراجع و منابع --- :

