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  چكيده
اذب اكسيژن كه اصطالحًا گازپك ناميده هاي شيميايي ج در اين تحقيق، روش آزمايشگاهي توليد كيت: مقدمه        

 اكسايد و غيره در بازار مصرف وجود دارند، مورد بررسي قرار -هاي تجاري  انيروكالت، ديفكو شوند و با نام مي

هاي اصلي مورد استفاده براي توليد اين بسته شيميايي پودر آهن، سديم كربنات و سيتريك  ماده پيش. گرفته است

  . گيرند بستر خنثايي به نام خاك دياتومه به شكل يك مخلوط همگن مورد استفاده قرار مياسيد هستند كه در 

  .هاي جاذب اكسيژن می باشد توليد آزمايشگاهي كيت: هدف         

تر عوامل شيميايي سازنده كيت و مكانيسم  در اين تحقيق، سعي شد، ضمن شناسايي دقيق: روش بررسي      

هاي  هاي توليد شده با استفاده از روش  مختلفي ساخته شود و سپس، كيفيت نمونههاي عملكرد آن، نمونه

گونه  ظرفي غير قابل نفوذ كه هيچ(هوازي  بي و تغيير رنگ شناساگر اكسيژن در جار ) GC(كروماتوگرافي گازي 
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در هر مرحله مورد ) ردگي هوازي مورد استفاده قرار مي هاي بي تبادل گازي با محيط خارج ندارد و براي كشت باكتري

  . بررسي قرار گيرد تا به حد استانداردهاي مورد نظر برسد

ها، روند حذف اكسيژن و به موازات آن افزايش  با تغيير مقدار مواد موثر در هر مرحله از ساخت نمونه: نتايج       

  .رين حالت خود رسيدت آل اكسيد كربن بهبود يافت تا در نمونه نهايي، اين نسبت به ايده فشار گاز دي

امكان توليد صنعتي چنين كيتي به منظور رفع نيازهاي داخل كشور و رسيدن به خودكفايي در اين : گيري نتيجه      

  .زمينه، در حد موارد مشابه خارجي در داخل كشور وجود دارد

  
  هاي شيميايي جاذب اكسيژن،  گازپك كيت: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

 تا جايي كه زندگي  در زندگي بشر، بر كسي پوشيده نيست،ها خصوص باكتريه  ب،م هااهميت ميكروارگانيس

زا بوده و بر سالمت انسان يا كيفيت  انسان بدون آنها غيرقابل تصور است، هر چند، تعداد بسيار اندكي از آنها بيماري

) واكسن سازي و غيره( دارويي -غذاييدر عرصه صنايع ها  رو، تاثير باكترياين از . گذارند زندگي آن تاثير منفي مي

ها بر يك روال خاص زندگي و توليد مثل نكرده و مانند ساير  همه باكتري. تر است و پزشكي بارزتر و نمايان

وجود برخي مواد و شرايط خاص براي ه ك طوريه ب. برخوردارندتنوع و گستردگي زيادي از موجودات از اين نظر 

 اي تواند براي عده ميخاص ن مواد يا شرايط اكه هم در حالي. روري و اساسي استرشد و تكثير بعضي از آنها ض

 در CO2 و ميزان تراكم O2 وجود يا عدم وجود ها، عامل مهم حيات باكتريدو  )١(.سمي و كشنده باشدكامًال ديگر 

   )٢ و ١(:دهستنتقسيم قابل  دسته كلي سهباكتري ها از اين نظر به .  مي باشدكشت آنهامحيط 

 به تراكم زياد گاز معموًال نيازي  و)٢(كنند مولكولي رشد مياكسيژن  هوازي فقط در حضور هاي  باكتري- ١

CO2 ها در فشار كم  تعدادي از اين باكتري.باشد مي  كافي آنها تراكم معمولي اين گاز در هوا براي رشدنداشته و 

 براي رشد خود CO2هوازي، به تراكم كمتري از گاز  ي بيها و در عين حال نسبت به باكتري )٢(كنند رشد مياكسيژن 

  )١(. معروف هستندميكروآئروفيلي ها باكترينياز دارند كه به 

هاي  و به باكتري كنند رشد مي) فشارهاي خيلي كم اكسيژن(مولكولي اكسيژن كه در غياب ي يها  بـاكتري- ٢

مقاومند، اما تعداد ديگري از آنها به هوا مقاوم نيستند كه به ها به هوا  اي از اين باكتري  دسته)٢(.هوازي موسومند بي

نياز نيز  CO2  بـه غلظت بـااليعالوه بر فقدان اكسيژن مولكولي،و معموًال  )٢(معروف هستندهوازي مطلق  بي

اكتري ها و شرايط استاندارد و معمولي كشت ب ها، بايد تغييراتي در روش براي رشد و تكثير اين باكتري )٣(.دارند

  )١(.اعمال شود

د و ننك مي زندگي و تكثير O2 هم در حضور و هم در غياب هوازي اختياري  بيو هـاي هوازي   باكتـري- ٣

  )١-٣(.نياز دارند)  از كل حجم هوا%١٠حدود(CO2 گاهي بـه مقـدار كمي 

: رد كه عبارتند از وجود داها  محيط زندگي باكتريدرCO2 و  O2غلظت گازهاي  تغييرمختلفي براي هاي  روش

كه روي (هاي معدني   يا روغنپارافين جامد، )كند كه در اثر سوختن اكسيژن محيط را مصرف مي (استفاده از شمع
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 هاي محتوي پمپ خالء و كپسول، )شود پوشاند و مانع از رسيدن اكسيژن به سطح محيط كشت مي سطح محيط را مي

ه هوا را از انكوباتور خارج كرده و به نسبت دلخواه از گازهاي ك (در انكوباتورهاي مخصوص N2و  CO2هاي  گاز

هاي كشت مايع را  كه اكسيژن موجود در محيط (تيوگليكوالت، سديم )كند نام برده شده به درون دستگاه تزريق مي

هاي  يت ك)٤-٦( .) اكسايد- هاي تجاري گازپك و ديفكو مانند سيستم ( جاذب اكسيژنيها كيت و )٦ و ٣()كند مصرف مي

جاذب اكسيژن به دليل دارا بودن مزاياي زياد، از قبيل ارزاني و كم هزينه بودن، كم حجم بودن، سادگي كاربرد آن، 

كاهش زياد فشار (ترين روش حذف اكسيژن مولكولي  عدم نياز به امكانات خاص آزمايشگاهي و غيره به عنوان رايج

 شود مياكسيژن محيط حذف در اين روش، . گيرد اده قرار ميهوازي مورد استف هاي بي در كشت ميكروب) اكسيژن

% ٣٠حدود  افزايش يافته و حداقل به محيط CO2و در عين حال غلظت گاز ) يابد فشار آن به شدت كاهش مي(

هاي جاذب اكسيژن از دو شركت مرك آلمان و اكسايد  در حال حاضر، كيت .رسد مي حجم نيتروژن داخل جار

شوند و توليد داخلي آن وجود ندارد و اين مقاله حاصل تحقيقي است كه به منظور مشابه   ميانگليس وارد ايران

  . ها از روي نمونه خارجي متعلق به شركت مرك آلمان صورت پذيرفت سازي اين نوع كيت

  
  ها مواد و روش
  مواد شيميايي

ربنات سديم و سيتريك اسيد  از شركت آهن، كدر اين تحقيق كليه مواد شيميايي مورد نياز از قبيل پودر 

. ساخت كشور چين تهيه شد) نوع آبي(مرك آلمان با خلوص باال و خاك دياتومه با درجه خلوص باالي صنعتي 

 از انديكاتور حساس به اكسيژن ساخت  )ميزان كاهش فشار اكسيژن(براي بررسي شيميايي حذف اكسيژن محيط 

  .شركت مرك آلمان استفاده شد

  ها دستگاه
با نام ) GC(هاي مورد آزمايش، از دستگاه كروماتوگرافي گازي  براي تعيين تركيب درصد گازها در نمونه

Buck Scientific ساخت كشور امريكا، مجهز به آشكارساز ٩١٠ مدل TCD  و حاوي ستوني به طولm با فاز ٥/١ 

. ير هر پيك در كروماتوگرام استفاده شدبراي تجزيه كمي، از مساحت سطح ز. ساكن از جنس سليكاژل استفاده شد

 تا دماي C/min١٠°  و زمان توقف در اين دما يك دقيقه بود كه پس از آن دما با سرعت c٦٠°دماي اوليه ستون 

 گنجايش داشت، ٥/١ mL  مورد استفاده GCاز آنجا كه فضاي بخش تزريق دستگاه .  افزايش يافتc١٠٠°نهايي 

  . شد  استفاده ٥ mLي تزريق ها براي تزريق گاز از سرنگ

  ها روش
 و ١٠*cm٢٠اي با جنس بليستر به ابعاد  اي كه باشد، از بسته يك كيت جاذب اكسيژن ساخت هر كارخانه

تقسيم شده و توسط مجاري خاصي به يكديگر مرتبط هستند، تشكيل )  خانه٨عمومًا ( كه به چند خانه ١ cmقطر 

دار شدن يكسان مخلوط پودري شكل درون بسته و  ب در داخل بسته، نماين حالت به پخش يكنواخت آ(شده است 

اي حاوي مخلوطي جامد از چند  چنين بسته). كند هاي شيميايي در تمامي نقاط آن كمك مي انجام يكنواخت واكنش

دار شدن با يكديگر واكنش داده و در نتيجه باعث حذف  گر شيميايي پودري شكل است كه در صورت نم واكنش
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اين بسته از قسمت رويي خود توسط نوع خاصي از . شود اكسيدكربن مي سيژن محيط و افزايش غلظت و فشار دياك

شود و ضمن جاذب آب بودن، به دليل  كاغذ پوشيده شده است كه مانع ريزش محتويات داخل بسته به خارج مي

تفاده از اين كيت، كافي است، مقدار براي اس. كند كمك ميCO2 و  O2دارا بودن تخلخل مناسب، به تبادل گازهاي 

.  درجه روي سطح كاغذي آن ريخته شود٣٠-٤٥با زاويه حدودًا ) ترجيحًا آب مقطر(آب ) ٥٠-٦٠ mLحدود (كمي 

در نتيجه، مقداري از آب ريخته شده بر روي سطح كاغذي كيت وارد بسته شده و سريعًا توسط پودر فشرده زير 

هاي زيرين بسته از راه مجاري  آب نفوذ يافته به قسمت. گردد جذب مي) ستكه شديدًا جاذب آب ا(سطح كاغذ 

هاي تحتاني و نقاط دور از  هاي بسته به تمامي نقاط آن منتقل و باعث خيس شدن پودرهاي قسمت ارتباطي بين خانه

 غلظت  ساعت١- ٢هاي شيميايي به طور يكنواخت آغاز شده و طي مدت زمان  شود و بدين ترتيب واكنش آب مي

در حالي كه فشار گاز كربن . رسد غلظت گاز نيتروژن مي% ٥يابد و به حدود   اكسيژن داخل جار به شدت كاهش مي

هر چند، امكان افزايش . يابد غلظت گاز نيتروژن داخل جار ارتقا مي% ٣٠اكسيد افزايش يافته و تا حدود تقريبًا  دي

  .شود بيشتر آن در نمونه نهايي اين تحقيق مشاهده مي

  مكانيسم عمل
تر عوامل شيميايي سازنده كيت، مكانيسم عملكرد  طي آزمايش های متعدد، سعي شد، ضمن شناسايي دقيق

گر موجود در داخل مخلوط مشخص   بين مواد واكنش هاي ديگر، نسبت كيت تعيين شود تا براساس آن و آزمايش

 به شكلي كه در زير آمده است، مورد آزمايش قرار هايي ساخته شد و هاي اوليه نمونه سپس، براساس نسبت. گردد

نهايتًا، مجموع عوامل گفته شده نشان دادند، بايد از هر كدام از مواد شيميايي نام برده شده در باال، به ترتيب، . گرفتند

.  گرم در مخلوط كيت وجود داشته باشد تا عملكرد به نتيجه مطلوب نهايي برسد٤٠ و ١٧، ٣/٢، ١٧مقادير 

هاي جاذب اكسيژن خارجي مختلف با يكديگر   عملكرد كيت اي موارد، مكانيسم آزمايش ها نشان دادند، در پاره بته،ال

تفاوت دارند، اما، از آنجا كه، الگوي اين مطالعه، كيت ساخت شركت مرك آلمان بوده، در اينجا بر مكانيسم آن تاكيد 

  .شده است

 .شود ب اكسيژن محيط و نهايتًا حذف آن ميپودر آهن طي واكنش شيميايي زير باعث جذ - ۱
3Fe + 2O2                     Fe3O4                  FeO + Fe2O3 

تر شدن حذف اكسيژن  سيتريك اسيد با اسيدي نمودن محيط باعث تسريع اكسيداسيون آهن و در نتيجه سريع - ۲

) گردد كربنات با آب ايجاد مي يايي سديمكه در اثر واكنش شيم( قليايي محيط pHمحيط، تعديل و خنثي شدن 

 . شود مي

كند كه   محيط را قليايي ميpH  و سود تبديل شده وCO2كربنات طي واكنش شيميايي زير به گاز  پودر سديم - ۳

 .گردد توسط سيتريك اسيد خنثي و به تري سديم سيترات تبديل مي

Na2CO3 + 2H2O                2Na+ + 2OH- + H2O + CO2 
3NaOH + C6H8O7                   Na3C6H5O7 + 3H2O 

هاي شيميايي باال فقط در محيط آب امكان پذير است، كافي است به هنگام استفاده،  از آنجا كه انجام كليه واكنش

در  جاذب آب هماداز اين رو، الزم است، . بر روي سطح كاغذي بسته كيت ريخته شود) mL٥٠حدود (مقداري آب 

از نظر شيميايي خنثي بوده و  ،قدرت زياد در جذب و نگهداري آبعالوه بر دارا بودن  د داشته باشد كه محيط وجو
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آب را به كندي در اختيار عوامل مورد نظر بايستي بتواند محيط . داشته باشدهاي شيميايي تاثير ن بر روي واكنش

از اين رو، استفاده از .  در طول زمان انجام پذيرندبه كندي، اما، با تداوم ي شيمياييها  واكنش تاشيميايي قرار دهد

اين ماده عالوه بر آن كه  .رسد معروف است، مناسب به نظر ميسوپرسل نيز  يا كيزلگورهاي  خاك دياتومه، كه به نام

در ساختار خود داراي فضاي خالي بسيار است، در صورت فشرده شدن، متخلخل باقي مانده و توان زيادي در 

تواند به عنوان يك محيط پايه و بستر اختالط مواد شيميايي و در واقع  بنابراين، مي. جذب و نگهداري آب دارد

  .قرار گيرداستفاده محيط واكنش مور

  
   ي ساخته شده و بهينه سازي آنهاها هاي ارزيابي كيفيت نمونه روش

  مقايسه خصوصيات فيزيكي 

) ساخت شركت مرك آلمان(ابتدا، روكش كاغذي چند كيت استفاده نشده و استفاده شده گازپك در 

قدار برداشته شده و محتويات داخل بسته آنها از نظر خصوصيات فيزيكي از قبيل وضعيت ظاهري، وزن، رنگ، م

 در لحظه حل شدن در آب و pHهمين طور، ميزان تغييرات تراكم مخلوط پودر يا ميزان تخلخل و يكنواختي آن و 

نتايج نشان داد، وزن اين مخلوط پودري كه در حالت خشك و استفاده نشده به . پس از آن مورد بررسي قرار گرفت

 ۸۰ز ذرات بسيار ريز و متخلخل تشكيل شده، حدود شود و كامًال همگن بوده و ا رنگ كرم بسيار روشن ديده مي

و اين شود  بوده كه بالفاصله خنثي مي) قليايي( اين پودر پس از مخلوط شدن با آب، باال pHميزان . باشد گرم مي

 نيز به روش شده بسته گازپك استفاده سپس، چند. باشد هاي متعدد شيميايي مي خود نشانگر انجام همزمان واكنش

 رنگ سبز تند هبغيرهمگن  مقداري ماده متراكم ،اين بار در زير پوشش كاغذي.  بازبيني قرار گرفتندفوق مورد

اين ماده متراكم به دليل . شد  تغيير رنگ داده و به زرد نارنجي تا قرمز تبديل مي، روزطي چندكه  دمشاهده گردي

از اين رو،  .دوش  نرم و كوچك ديده ميهاي جذب آب فاقد حالت يكنواختي بود و به اشكال مختلف و حتي كلوخ

اي با ساختار مطلوب  به عنوان معياري در جهت رسيدن به نمونهدر ادامه اين تحقيق، از مجموع عالئم گفته شده 

  .استفاده شد

     (GC) گازييفكروماتوگرا
حداكثر و رسيدن به جهت حذف اكسيژن هاي ساخته شده  كيتنمونه قابليت تر  به منظور ارزيابي دقيق

 جذب اكسيژن محيط و در فواصل مختلف زماني از نظر قدرت هاي مورد آزمايش، نمونهمطلوب، استانداردهاي 

 و قرار پس از افزودن آب به نمونه، در اين روش .گازي مورد بررسي قرار گرفتندي فكروماتوگراتوسط  CO2 توليد

، اين حجم گاز از mL ۵ استفاده از يك سرنگ با ختلف زماني،مهوازي، در فواصل  دادن آن در داخل جار بي

 مورد جارميزان گازهاي داخل شد تا   تزريق ميGCقسمت شير خروجي مخصوص، كشيده شده و به دستگاه 

  .   نشان داده شده است٤ تا ١گيرد، كه نتايج مربوط به چند نمونه از آنها در جداول گيري قرار  اندازه

  ساس به اكسيژناستفاده از انديكاتورهاي رنگي ح

بود كه  هاي رنگي يا شناساگرهاانديكاتور، استفاده از هر مرحلههاي كنترلي مورد استفاده در  يكي از روش

هاي بلودومتيلن يا فوشين ساخت  اين انديكاتورها نوارهاي كاغذي آغشته به رنگ. باشند به فقدان اكسيژن حساس مي
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. رنگ هستند و در غياب آن بي) به ترتيب آبي يا قرمز(گي شركت مرك آلمان هستند كه در حضور اكسيژن، رن

  .رنگ شدن آنها در داخل جار، نشانه حذف اكسيژن محيط و عملكرد درست كيت است بنابراين، بي

  
  نتايج و بحث
هاي زيادي به منظور رسيدن به بهترين كيفيت مطلوب موردآزمايش قرار گرفتند كه در اينجا، سه  نمونه

 مربوط به نمونه مشابه خارجي ساخت شركت  اند و در انتها نيز آزمايش د بررسي بيشتر قرار گرفتهنمونه شاخص مور

اثر در البته، الزم به ذكر است، به منظور تحليل بهتر نتايج، به دليل آن كه . مرك آلمان جهت مقايسه آورده شده است

شود و همچنين، با توجه به اين  دستخوش تغيير ميو افزايش فشار آن، ميزان فشار گاز نيتروژن نيز  CO2توليد گاز 

 به عنوان نوعي N2دهد، در كليه موارد، از گاز  گونه واكنشي در طي اين فرآيند انجام نمي هيچ N2نكته كه گاز 

  . استفاده شده استCO2استاندارد داخلي براي سنجش و مقايسه كاهش غلظت گاز اكسيژن و افزايش گاز 

  نمونه اول
دهند،  طور كه نتايج نشان مي همان.  نشان داده شده است١در اين مرحله، در جدول گازي ايجاد شده تغييرات  

كربنات سديم محيط رابطه مستقيمي با مقدار  CO2 توليد شده بسيار زياد است و از آنجا كه مقدار CO2 مقدار فشار 

 و فشار ناشي CO2 گاز غلظتتا شد  داده ميش كاههاي بعدي  در نمونهمقدار آن بايست،  مي دارد، برده شدهكار ه ب

 متناسب با ميزان حذف اكسيژن محيط CO2 از آنجا كه بايد سرعت آزاد سازي ،از طرف ديگر .از آن كاهش يابد

 تغييرات ديگري نيز در تركيب اوليه كيت صورت پذيرد، تا ،طور همزمان تغيير يابند، الزم بوده باشد و هر دو ب

 مقدار خاك دياتومه ،براي دستيابي به اين منظور.  افزايش پيدا كندCO2شار اكسيژن، فشار كاهش فمتناسب با 

  با تاني و تأخير CO2كربنات كاهش يافته و گاز سديم و ، آب اسيدسيتريك افزايش داده شد تا سرعت كلي واكنش 

  سيتريكبع آن سرعت يافتن واكنشاشباع شدگي نمونه از آب و به تناشي از  مشكل عالوه بر آن،.  آزاد شودبيشتري

  .شد از اين طريق برطرف ميكربنات سديم اسيد و 
 و هشت دقيقه پس از فعال سازي كيت  هاي صفر، بيست و دو و سي  نتايج كروماتوگرام نمونه اول مربوط به زمان- ١جدول 

  .شود سيد كربن زياد مياك طبق مشاهده، با گذشت زمان، درصد اكسيژن در مخلوط كم و درصد دي. جاذب اكسيژن

  ها مشخصات گاز

    زمان
  N2 به CO2نسبت   N2 به O2نسبت   CO2درصد   O2درصد   N2درصد 

  ------  ٠ /٣١٠٤  -----  %٦٩/٢٣  %٣١/٧٦  دقيقه صفر

  ٢٤٧/٣  ٠ /٠٣٥١  %٨٢/٧٥  %٨٢/٠  %۳۵/۲۳  دقيقه بيست و دوم

  ٤٤٢/٣  ٠ /٠٢٨٦  %٩٩/٧٦  %٦٤/٠  %۳۷/۲۲  دقيقه سي و هشتم

  
   نمونه دوم

 شدند كه آزمايش ساختهي ديگرهاي  نمونههاي سري اول وجود داشت،  اشكاالتي كه در نمونهبا توجه به 

 توليد ،زمان با حذف اكسيژن ، همشود ديده ميگونه كه  همان . آمده است٢جدول يكي از موارد بهينه شده آنها در 
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CO2كاهش اكسيژن و افزايش   نيز شروع شده و تقريبًا CO2بيشترين افزايش غلظت .زات هم پيش رفته است به موا 

CO2 از آنجا كه نتايج ،البته . استرخ دادهوم س بيشترين مقدار جذب اكسيژن محيط در مرحله  با آن،زمان  همو 

هاي بعدي نيز ساخته و مورد آزمايش   مطلوب فاصله داشت، نمونههنوز با استانداردهايبدست آمده در اين مرحله 

 و CO2نتايج مثبتي از قبيل رسيدن به هماهنگي و توازن در توليد و آزادسازي  در اين مرحله،  هر چند،. قرار گرفتند

 و افزايش  توليدجلوگيري از ،طور جذب اكسيژن محيط، برابر نمودن سرعت اين دو واكنش با يكديگر و همين

  . بدست آمدCO2 بسيار سريع غلظت
هاي صفر، هفده و پنجاه و شش دقيقه پس از فعال سازي كيت  ربوط به زمان نتايج كروماتوگرام نمونه دوم م- ٢جدول 

  .شود اكسيد كربن زياد مي طبق مشاهده، با گذشت زمان، درصد اكسيژن در مخلوط كم و درصد دي. جاذب اكسيژن

  ها مشخصات گاز

  زمان
  N2 به CO2نسبت   N2 به O2نسبت   CO2درصد   O2درصد   N2درصد 

  ------  ٠ /٢٦٦٧  -----  %٠٦/٢١  %٩٤/٧٨  دقيقه صفر

  ٠ /٢٠٢٤  ٠ /٠٨٩٥  %٦٧/١٥  %٩٣/٦  %۴۰/۷۷  هفدهمدقيقه 

  ٠ /٢٠٣٩  ٠ /٠٥٥٤  %١٩/١٦  %٤٠/٤  %۴۰/۷۹  دقيقه پنجاه و ششم

  
  نمونه سوم

 مشاهده مي ٣در جدول آن بهترين نمونه  كه نتيجه آزمايش ندهاي بعدي ساخته شد سازي، نمونه در ادامـه بهينه

   : مشخص مي شودنتايج به دست آمده،ه با توجه ب .شود

  .  محيط و كاهش اكسيژن آن به موازات هم صورت گرفته و با يكديگر هماهنگ استCO2 افزايش - ١

  . محيط و كاهش اكسيژن آن با سرعت نسبتًا مساوي صورت گرفته استCO2 افزايش - ٢

هوازي  هاي بي رشد باكتري محيط و فشار ناشي از آن در حد قابل قبول و مناسبي براي CO2مقدار  - ٤

 .باشد مي
هاي صفر، شانزده و پنجاه دقيقه پس از فعال سازي كيت جاذب   نتايج كروماتوگرام نمونه سوم مربوط به زمان- ۳جدول

  .شود اكسيد كربن زياد مي طبق مشاهده، با گذشت زمان، درصد اكسيژن در مخلوط كم و درصد دي. اكسيژن

  ها مشخصات گاز     

  زمان
  N2 به CO2نسبت   N2 به O2نسبت   CO2درصد   O2درصد   N2د درص

  ------  ٠ /٣٤٢٦  -----  %٥٢/٢٥  %٤٨/٧٤  دقيقه صفر

  ٠ /٠٧٣٨  ٠ /١٥٩٢  %٩٩/٥  %٩١/١٢  %۰۹/۸۱  شانزدهمدقيقه 

  ٠ /٥١٧٥  ٠ /٠٦١٢  %٧٨/٣٢  %٨٨/٣  %۳۴/۶۳  دقيقه پنجاهم

  

  نمونه خارجي
 تحقيق به عنوان كسب نتيجه مطلوب به عنوان يك استاندارد مد  طور كه قبًال نيز اشاره شد، آنچه در اين همان

از اين رو، در .  است نظر قرار داشت، رسيدن به نتايج و استانداردهاي نمونه خارجي ساخت شركت مرك آلمان بوده
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 ۴نهايت، كيت گازپك ساخت شركت مرك آلمان نيز مورد آزمايش قرار گرفت كه نتايج آن جهت مقايسه در جدول 

  .مده استآ
هاي صفر، شانزده و هشتاد دقيقه پس از فعال سازي كيت   نتايج كروماتوگرام نمونه خارجي مربوط به زمان- ٤جدول 

  .شود اكسيد كربن زياد مي طبق مشاهده، با گذشت زمان، درصد اكسيژن در مخلوط كم و درصد دي. جاذب اكسيژن

  ها مشخصات گاز   

  زمان
  N2 به CO2نسبت   N2 به O2بت نس  CO2درصد   O2درصد  N2درصد 

  ------  ٠ /٣٢٧٠  -----  %٦٥/٢٤  %٣٥/٧٥  دقيقه صفر

  ٠ /٢٥٤٤  ٠ /١٣٥٦  %٤٤/١٨  %٧٤/٩  %۸۱/۷۱  شانزدهمدقيقه 

  ٠ /٣٠٦٤  ٠ /٠٧٤٤  %١٩/٢٢  %٣٩/٥  %۴۲/۷۲  دقيقه هشتادم

  
  نتيجه گيري

يي با مشابه خارجي نيز آن شود و سير كلي تحقيق و مقايسه نمونه نها همان طور كه در جداول مشاهده مي

كند، كيفيت نمونه ساخته شده بسيار مطلوب بوده و در صورت تمايل به توليد صنعتي چنين كيتي به  را اثبات مي

منظور رفع نيازهاي داخل كشور و رسيدن به خودكفايي در اين زمينه، امكان ساخت آن در حد موارد مشابه خارجي 

 مورد استفاده و عدم امكان استفاده از رابط GCم وجود سيستم لوپ در دستگاه متاسفانه، به دليل عد. وجود دارد

برداري اتوماتيك از هواي داخل جار خطاهاي ناچيزي بر روند  مناسب براي ارتباط جار با دستگاه جهت نمونه

  .گيري اثر گذاشت اندازه

  

  تشكر و قدرداني
 پژوهشكده ـهاي علمي صنعتي ايران   از سازمان پژوهشدانيم، كمال سپاس و تشكر خود را بدينوسيله، الزم مي

مسئول واحد تحقيقات آن سازمان در سال (، آقاي مهندس مجيد هاموني )پارك علم و فناوري گيالن كنوني(گيالن 

  .و گروه ميكروب شناسي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن تقديم داريم) ١٣٧٩
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