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  میکسر ، راکر ،رولر :کلیدي واژه هاي     
 

  
                                                             

، ایالم، ایرانمرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم :نویسنده مسئول  * 

Email: azizi jalilian@yahoo.com   

 چکیده
امروزه با رشد چشمگیر تکنولوژي شاهد تغییر در پروسه ساخت مکانیزم ها به صورت یک دستگاه چند : مقدمه    

هم قیمت تمام شده محصول به صورت قابل مالحظه  منظوره هستیم که هم در صرفه جویی در فضاها کمک می کند و
امروزه به دلیل باال رفتن هزینه هاي تهیه مکان براي مشاغل، دستگاه ها به صورت فشرده تر، . ایی کاهش می یابد

هدف این مطالعه طراحی دستگاه میکسر آزمایشگاهی با کاربرد دوگانه  .کوچک تر و چندکاره طراحی و ساخته می شوند
هاي مختلف براي  ین دستگاه جهت مخلوط کردن مایعات با لزجت مشخص طراحی و ساخته شده و داراي آپشنا. است

  .باالبردن کیفیت و راحتی اپراتور می باشد
دو روش را به صورت هم زمان براي این امر به کار می گیرد، در دستگاه هاي دیگر این دستگاه  :و روش ها مواد    

ولی از نکات برجسته . جزا است، یعنی دستگاه میکسر شعاعی است و یا میکسر االکلنگیفرایند میکس به صورت م
طراحی دستگاه این است که هر دو سیستم در یک دستگاه ادغام شده و به سیستم کنترل دور موتورها و زمان بندي 

ولین بار طراحی و ساخته شده حال در کشور دستگاه راکر و یا رولر، راکر ساخته نشده و براي اه تا ب. مجهز شده است
است که کاربرد اصلی آن براي مخلوط کردن آزمایش هاي تخصصی، در آزمایشگاه هاي پاتوبیولوژي و تشخیص طبی 

 .است
نتایج حاصل از عملکرد الکترونیکی و مکانیکی این دستگاه با توجه به نوآوري که در قسمت  :هاي پژوهش  یافته    

  . هاي گوناگون دستگاه به چشم می خورد، قابل قبول است و توجیه اقتصادي فراوان دارد
گام با طراحی قسمت زاویه ایی این دستگاه موفق شدیم میزان لخته شدن خون را در هن :گیري بحث و نتیجه    

است که سبب به  ویالبا درب  داخل ویالمیکس تا میزان قابل توجهی کم کنیم، این مشکل به دلیل تماس خون 
یکی دیگر از دستاوردهاي طراحی این دستگاه ترکیب دو دستگاه رولر و راکر می باشد که . می شود» لیز شدن«اصطالح

  .ر فراهم می نمایدروش هاي میکس ترکیبی جدیدي را در آزمایشگاه براي اپراتو
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  قدمه م
گذشته از سیستم هاي سنتی جهت میکس کردن  در     

مواد آزمایشگاهی و یا جهت جلوگیري از لخته شدن خون 
پیشرفت تکنولوژي، کم کم این استفاده می شد، ولی با 

ت جاي خود را به ربات ها روش هاي خسته کننده و کم دق
هاي تخصصی تر و با دقت باالتر می دهند از این رو و ابزار

مشکالت ناشی از خستگی اپراتور و خطاي انسانی به مرور 
مواد و شبیه مخلوط کردن عملیات . زمان کمتر می شود

ایجاد براي سازي حرکت واقعی جهت ایجاد بستر مناسب 
فضاي بین ملوکولی یک امر علمی است که با استقرار علوم 

لکولی و سلولی بیشتر جاي خود را در علم امروزه باز کرده وم
تري نگاه شده  در دهه هاي اخیر به این امر به شکل مهم و

ي آزمایشگاهی یندهاادر برخی فر مخلوط کردناست عمل 
چنین  باید به صورت پیوسته و یکنواخت صورت گیرد و هم

در برخی موارد نیاز است براي حفظ یک فرآورده منحصر به 
فرد به صورت اولیه نظیر حفظ تازگی و ویسکوزیته 
پلیمرهاي صنعتی و خون در آزمایش هاي هماتولوژي از این 

هاي  در ورژن. نوع خاص از عملیات تخلیط استفاده کرد
بعدي قابل ارائه دستگاه قادر خواهد بود میزان مطلوب دماي 

کلیه این سیستم تحت عنوان . محیط را شبیه سازي کند
زمان تاکنون در کشور ساخته نشده و  دستگاه رولر راکر هم

این نمونه با ویژگی هاي بومی کشور نظیر نوع ویال ها و 
ها و ظروف چنین قابلیت استفاده از انواع اقسام بطري  هم

کیلوگرم  10تا ظرفیت و تا مقادیر باال  مخلوط کردنجهت 
                                                  )                                                                                                                            1(.طراحی و ساخته شد

در آزمایش هاي مخصوص در زمینه ژنتیک و آزمایش      
براي  ،هاي مربوط به ساخت کاتالیزورهاي صنایع پتروشیمی
مخلوط تخلیط مواد گاهی نیاز است که حرکت مایع جهت 

حرکت که با  باید به گونه اي باشد که عالوه بر اینکردن 
زمان یک حرکت راکر  ط گردد همشعاعی داخل ویال مخلو

به صورت یکنواخت عمل ترکیب ) رفت و برگشتی(گونه
چنین طبق بررسی هاي به  هم .لکول ها را تسهیل بخشدوم

اهمیت یند آزمایش هاي هماتولوژي اعمل آمده در انجام فر
که حالت حرکت ویال ها روي  احساس شده این نکته

باید به گونه اي باشد که خون موجود داخل  دستگاه میکسر
اس نداشته ویال به درب ویال هنگام عمل میکس شدن تم

که در این طرح با به کارگیري از مکانیزم هاي  باشد
با   ARMپیشرفته مکانیکی همراه با کنترلر الکترونیکی

استفاده از سنسور اثر حالت شیب کفی میکسر همیشه به 
که مایع داخل ویال در ته ویال جمع گونه اي قرار می گیرد 

می گردد و به درب آن هیچ گونه تماسی ندارد که از نکات 

قابل توجه طراحی و ساخت این دستگاه چند منظوره می 
کنار خاصیت هاي دیگر که به تقضیل اشاره می در باشد که 

شود آن را به یک میکسر با توانایی هاي بسیار باال تبدیل 
  .کرده است

  طرح اهمیت بیان
طراحی  براي روشن شدن اهمیت موضوع در ساخت و     

دستگاه میکسر چند منظوره به نکات قابل توجه در طراحی 
یند ترکیب بسیاري از سوسپانسیون اآن اشاره می کنیم، فر

ها براي  ها و مواد به گونه اي است که شبکه ملوکولی آن
 هم بین ملکولی و مخلوط کردنایجاد فضاي خالی براي 

چنین ایجاد شرایط واقعی به هنگام تخلیط می طلبد که 
با یک پیوستگی خاص همراه با مخلوط کردن همواره عمل 

حرکت در دو جهت در فضاي مکانیکی باشد که این دستگاه 
با به کارگیري حرکت شعاعی با استفاده از غلطک هاي 
بستر دستگاه و یک حرکت لنگی که توسط یک مکانیزم 

زمان عملیات  ی طراحی شده است می تواند هملنگ مکانیک
تخلیط در دو محور شعاعی و محوري براي ویال را فراهم 

کدام از این حرکات را به  ساخته و در موارد دیگر بتوان هر
یند همیشه با امکان ورت جداگانه انجام داد که این فراص

کدام از  برخورداري از دسترسی به سرعت حرکت هر
مراه است و حتی در حین کار می توان محورهاي میکسر ه

  .   سرعت عمل تخلیط را افزایش یا کاهش داد
 :دستگاهاصلی کاربرد 

به کارگیري در آزمایشگاه هاي مختلف جهت میکس  :الف
  مواد به صورت ترکیبی 

ترکیب مواد مختلف تحت زمان بندي و سرعت میکس : ب
 قابل کنترل

 :، مزایا و برتري هاي دستگاهفواید
 با دستگاه یک در راکر و رولر دستگاه دو ادقام -

 فرد به منحصر امکانات
 رولر از راکر یا راکر از رولر مجزاي کارکرد  -
 0 از  رولر و راکر موتورهاي دوران سرعت تنظیم -

  r.p.m 100 تا
 999 تا 1 مدت براي دستگاه بندي زمان امکان -

  دقیقه
 صورت در دستگاه باش آماده یا و  sleepامکان -

 در(.تنظیمی زمان با دستگاه از نکردن استفاد
 )شد خواهد ارائه بعدي ورژن

 تجمع از جلوگیري براي منفذ یا درز بدون بدنه  -
 آلودگی
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 و متنوع هاي رنگ از استفاده و زیبا طراحی -
 بتغر میزان برد باال براي کار محیط با متناسب

 دستگاه، بهتر داري نگه و استفاده جهت کاربر
 .ایرانی مشابه هاي نوع به نسبت

 ماندن ثابت براي خاص زاویه تشخیص قابلیت -
 جهت(رولر عملیات انجام براي زاویه آن در

 )ها لوله در شدن آلوده از جلوگیري
 از استفاده براي مناسب فیوز و سوئچینگ پاور -

 AC ولت 220 تا 120 برق
 رولر در kg 5 و راکر در kg 3 تا وزن تحمل -
 نمایش صفحه روي بر بار اضافه اخطار سیستم -

 )شود می اضافه بعدي ورژن در(دستگاه
 کد کردن وارد براي اتوماسیون سیستم -

 و گارانتی تاریخ شدن فعال جهت ریجستري
 حالت به  demoحالت از دستگاه شدن خارج
  ) شد خواهد اضافه يبعد ورژن در(کاري

 در(تخلیط عملیات هنگام دماي سازي شبیه -
 )شد خواهد اضافه بعدي هاي ورژن

  اجزا و ساخت دستگاه
دستگاه از یک مکانیزم خاص  راکر سیستم :مکانیکال     

لنگ تشکیل شده که توسط یک لوال به بدنه پایینی دستگاه 
متصل است و توسط بازویی یک سر آن به بدنه باالیی و 

یند اسر دیگر آن به یک چرخ لنگ متصل می شود و فر
حرکت چرخشی موتور را به حرکت خطی رو به باال و پایین 

به دلیل استفاده از چرخ و . حول لوالي اصلی تبدیل می کند
لنگ سرعت یکنواخت را می توان از مزیت هاي این سیستم 

  .آورد راشمه ب
بدنه اصلی دستگاه از جنس پلکسی گلس است و بعد از      

ه است، از مزایاي این طراحی توسط دستگاه لیزر برش خورد
رنگ هاي متنوع  صیقلی، متریال جنس مقاوم، سطح کامالً

طراحی بدنه این دستگاه به نوعی است که هیچ . و شاد است
گونه سوراخ و شیار بر روي بدنه جهت اتصاالت و غیره 
وجود ندارد و به صورت مخفی در زیر دستگاه تعبیه 

ها در  گیاز تجمع آلود آن جلوگیريعلت است که .شده
در سیستم رولر دو تکیه گاه جهت  .می باشدمنافذ و شیار ها 

عدد بلبرینگ با قطر  9پوسته بلبرینگ ها طراحی شده و 
میلی متر در  10میلی متر و قطر داخلی  30موثر خارجی 

محور جهت  4سپس . داخل پوسته بدنه پرس شده است
محور براي اتصال موتور به چرخ  1اتصال چرخ تسمه و 

  )2(.تراشیده شده است تسمه
اي ـورهـحـر روي مـمه بـرخ تسـدا باید چـدر ابت     
لی دستگاه صلب شود که این کار توسط یک خار ـاص

عمودي میسر است، سپس میله محور از داخل بلبرینگ 
ر ـاي رولـتوانه هـل اسـرده و داخــور کـده عبـپرس ش

حدود ـآن مه آزادي ـرف درجـود که از دو طـی شـچ مـپی
گ ـبرینـبل ود به دلیل استفاده ازـبه چرخش دورانی ش

ظه ایی ـابل مالحـورت قـگاه به صـمر موثر دستـول عـط
  )1تصویر شماره (.باال می رود

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                       

  

  

  inventorدر نرم افزار ) یشعاع یکسرم(دستگاه در قسمت رولر یشاس یکیاز مدل مکان نمایی. 1تصویر شماره 
  

دستگاه از صفحه نمایش کارکتري رنگی  :الکتریکال     
   6خروجی و  2بهره می گیرد که توسط یک پردازنده آرم با 

ورودي به کلیدهاي کنترلی  4ورودي ساپورت می شود که 
  دستگاه و یک ورودي به سنسور اثر حال دستگاه متصل می 
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خروجی دستگاه به موتورهاي رولر و راکر متصل می  2. شود
سنسور اثر حال براي نگه داشتن راکر دستگاه در حالت . شود

  درجه ثابت، بعد از اتمام حرکت است، به  20زاویه 
صورت که دستگاه بعد از پیغام استپ از تایمر یا کلید  این

آماده دریافت اطالعات از سنسور آهنربایی اثر حال  ،توقف

می شود و بعد از رسیدن به نقطه مورد نظر و سنس آهنربا 
این سیستم طراحی  دستگاه در زاویه مورد نظر می ایستد،
وند، ها آلوده نش آن شده که خون آلوده به در لوله نرسد و

قابل ذکر است این آلودگی بعضی مواقع براي اپراتور 
  )2تصویر شماره (.خطرناك است

  

  
  نمایی از پنل کنترلی دستگاه. 2تصویر شماره           

                                   
بر کنترلی دستگاه براي استفاده راحت تر کار چهار کلید     

کنترلی دستگاه  منوي به نحوي طراحی شده، که یک کلید
دیگر باقی مانده فلش ها  یک کلید حالت انتخاب و دو کلید

هستند که در برنامه کار اضافه کردن اعداد و ورق زدن 
هر گاه بر روي صفحه . منوي کنترلی را بر عهده دارند

ستفاده از بخشی محیا شود کلیدهاي کنترلی نمایش امکان ا
براي راهنمایی کاربر روشن شده و به کاربر مسیر درست را 

  .پیشنهاد می کنند
لوله هاي آزمایشگاهی حامل خون بر  :کارکرد دستگاه     

روي استوانه هاي دوار این دستگاه قرار می گیرند، و لوله ها 
حرکت  هم تحت زاویه و سرعت دوران مشخص شروع به

دورانی می کنند به این صورت دستگاه از لخته شدن خون 
  )3(.جلوگیري می کند

یا در مثالی دیگر مواد آزمایشگاهی باید در داخل ظرف      
هاي مخصوص به صورت االکلنگی و در سطح باالیی مایع 

ورت ـمیکس شوند، که در قسمت راکر دستگاه این امر ص

دستگاه که در آن  صفحه کاري(لیـنوي اصـم .می گیرد
ی ـان باقـلو روان، زمــورت تابـگاه به صـمشخصات دست

ورت ـت به صـرعـی و سـورت دایره ایــص هده بــانــم
) اي استوانه ایی قابل مشاهده استـورهـکاتـدیـاین

که خود به سه قسمت تنظیم (ز بخش هایی تنظیمات ا
هاي دستگاه و اطالعات گارانتی و زمان، تنظیم دور

براي استفاده راحت تر ) تیبانی دستگاه تقسیم می شودپش
زمان کاري دستگاه : صفحه تنظیم زمان .تشکیل شده است

دقیقه قابل برنامه ریزي است و با فشردن  999تا  1تا 
کلیدهاي فلش یا جهت باال و پایین این اعداد تغییر می کند 

ثانیه بیشتر شود،  2این دکمه از  نو اگر مدت زمان فشرد
رعت تغییر اعداد بیشتر شده تا سریع تر زمان مورد نظر  س

تنظیم سرعت ) جهت صرفه جویی در زمان(.تنظیم شود
یا دور بر دقیقه براي موتورهاي هر دو  rpmتعداد  :دوران

قابل تنظیم  r.p.m 100تا  0 راکر از و رولرقسمت 
 )3تصویر شماره (.است

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                                                            طیتخل اتیعمل مهنگا در دستگاه از یینما .3شماره  ریتصو
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  گیري نتیجه و بحث
 

هاي دیگري که با   چنین آزمون و هم ها  با بررسی داده    
توان به این نتیجه رسید که   این دستگاه انجام گرفت می

باشد و این نتیجه   دستگاه داراي راندمان نسبتاً مناسبی می
دستگاه در بازار ایران مورد استقبال قرار  شود که  حاصل می

  .خواهد گرفت
با بررسی هاي به عمل آمده و نیازهاي حال حاضر     

این دستگاه کاربرد فراوانی  ،سطح کشورآزمایشگاه هاي 
در صورت تولید با قیمت  .نسبت به نوع هاي مشابه دارد

. مناسب بازار مناسبی براي این دستگاه پیش بینی می شود
این در حالی است که روز به روز تعداد آزمایشگاه ها بیشتر 

سبب می تر، که  شده و مکان راه اندازي آزمایشگاه کوچک
اي بزرگ و تک منظوره جاي خود را به شود دستگاه ه

                                                                                                                             .دهنددستگاه کم حجم و چند منظوره 
 یـشنهاد مـپی رحـط این عهـتوس و یمـمـتع تـجه    

اخته ـراحی و سـتر ط کـاد کوچـگاه با ابعـدستود که ـش 
م ـستـدر سی armند ـدرتمـسور قــروسـود و از پـش
با به توان   میهم چنین  .ک استفاده شودـترونیـترل الکـکن

یند میکس اهاي مختلف دستگاه در فرکارگیري حالت 
 شتريـایج بیـون به نتـوناگـترکیبی در آزمایش هاي گ

                                                                                                                             .رسید
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Abstract 
Introduction: Today, we are seeing change 
in the manufacturing process of mechanis-
ms as a multi-purpose device with the dra-
matic growth of technology. It both helps in 
saving space and the cost of the product 
decreases considerably. Today, due to the 
cost of providing places for jobs, smaller 
and more compact multifunctional devices 
are designed. The proposed device is a du-
al-use Laboratory Mixer. This device is 
designed for mixing liquid with determined 
viscosity, which has various options to enh-
ance the quality and comfort of the 
operator. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Materials & Methods: The device uses a 
combination of two methods while the 
process of mixing is separate in other devic-
es, i.e. the mixer device is either radial or 
oscillating. One of the importing points in 
the design of the device is that both systems 
are combined in one device and it is equi-
pped with control and timing speed system. 
So far, the roller or Rocker device have not  

been made and designed in Iran and they 
are built for the first time. Their main use is 
for professional mixing experiments in the 
laboratory of Immunology and medical 
diagnostics.   
                                                                                                                             
Findings: The results of the electrical and 
mechanical performance of the device are 
acceptable according to the inventions used 
in various parts and it is economical. 
                                                                                                                             
Discussion & Conclusion: We could sig-
nifycantly reduce blood clots while it is 
mixing up by designing the angle of the 
device. This problem is the result of blood 
into the vial with the vial cap that causes 
the so-called "lysis". Another achievement 
of this device is the                                                                                                                  
combining of both the roller and Rocker 
devices which provides new mixing meth-
ods in the lab for operator.                                                                                                                             
 
Keywords: Roller, rocker, mixer 
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