
 دستورالعمل فنی بن ماري
  اتیکل

  .گرددگراد بنا به نیاز استفاده میدرجه سانتی 100و  80، 63، 56، 42، 37، 30، 25هاي ماري براي تامین حرارتاز بن
  چگونگی کاربري 

  . گرددنان از مناسب بودن سطح آب موجود در بن ماري، درجه حرارت مورد نظر را انتخاب یبعد از اطم
  .شوندعاتی باشد که در آن گذارده میید باالتر از سطح مایاري باسطح آب بن م

هـا  ر شـده بـه درون لولـه   یخـتن بخـارتقط  ید باز بماند تا از ریهاي درباز، در پوش بن ماري باهنگام قرار دادن ظروف و لوله
 .ري شودیجلوگ

  نحوه نگهداري 
  .ض شودید مرتب تعویآب بن ماري با

  .د از آب مقطر استفاده نمودیسوب امالح در بن ماري باري از ریبراي جلوگ
شـو داده و سـپس   وشست) محلول اسیدکلریدریک دو نرمال(ق ید رقیبا اس ابتدا باید آن را اگر بن ماري رسوب داشته باشد،

  .شسته شود با آبطور کامل ع و بهیسر
به حداقل حجم د یپس با ؛شودآن می بهب یب آسموج ماري، شدن بنعلت خشکازحد بهبا توجه به اینکه داغ شدن بیش

  .آب مورد نیاز جهت حفظ کارکرد مطلوب دستگاه توجه نمود
 کنترل کیفیت

شود ر از دماسنج متصل به آن انجام مییله دماسنجی غیروزانه دماي آب بن ماري، در چهار گوشه دستگاه و به وس کنترل
   ).شده باشد تصدیق کالیبره،ک دماسنج ید در مقابل یدماسنج کنترلی باصحت (

د بر روي منحنی کنترل کیفی دما ثبت نموده و براساس نتایج حاصله یدماي خوانده شده در طی روزهاي متوالی را با
  . گیري نمودتصمیم

% 10گراد باعـث یک درجه سانتیر ییتغ) مییهاي آنزشیمانند آزما(ک ینتیهاي کشیویژه آزماها، بهشیاري از آزمایبراي بس
  .گراد قابل چشم پوشی استدرجه سانتی ±1/0 ییهاشین آزمایبراي چن. شودم مییت آنزیر در فعالییتغ

 .گراد اختالف از دماي مطلوب قابل اغماض استدرجه سانتی End Point  ،5/0±هاي شیبراي آزما
  کالیبراسیون
بـه   هرگونـه اخـتالل در عملکـرد دسـتگاه،    در صورت  و رل کیفینتایج کنت ،دستگاه مندرج در دستورالعمل بر اساس توصیه
  .شود جهت انجام کالیبراسیون اطالع داده میشرکت پشتیبان 

  منییا
 .هدف استفاده از آن تنظیم گرددحرارت دستگاه با توجه به  •
 .رسانی مناسب براي دستگاه فراهم گردد سیستم برق •

 


