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 ZETA-check یل جریان زتا سسنجش پتان دستگاه

 

سنجش پتانسیل جریان زتا گیری پتانسیل جریان سیال زتا که توسط دستگاه یل به نوعی به اندازهسفهم ارتباط بین ذرات و پتان

ZETA-check ن پتانسیل ایجاد ای .ذرات است مقاومت الکترواستاتیک بین میزانبیانگر به نوعی منجر خواهد شد و ، شودانجام می

سنجش پتانسیل جریان زتا دستگاه توسط دستگاه  ها معلق در سیال و ماکروموکولذرات از ی یهای یونها و گروهشده به واسطه

ZETA-check  ، در مدت زمان کوتاهیها نیز محلول های حاوی ماکروموکول ها وواقعی پراکندگی (وضیعت)سنجیده و حالت 

دستگاه توسط ها ها به منظور انجام اندازه گیریدر محلول ی ذرات موجودحد مجاز اندازه. و آنالیز خواهد شدبررسی ( چندین ثانیه)

در این سیستم غلظت رایج جهت انجام اندازه  .است m µ 033تا nm  3.0چیزی بین ZETA-checkسنجش پتانسیل جریان زتا 

 .ل می باشدم محلوحج% 03تا  3.30ما بین  ها تقریباً چیزی گیری

 
 .مجهز به سیستم چاپگر ZETA-checkتصویر دستگاه 

 

 ZETA-check یل جریان زتا سسنجش پتان دستگاهاساس عملکرد 

مطابق ، همراه یک پیستون متحرک، ای شکلاستوانه PTFEحاوی یک ظرف  ZETA-checkدستگاه ساختار 

لیتر میلی03 - 5 الی 0تن محلول چیزی در حد فیت این استوانه به منظور در برگرفمی باشد که ظر( 0)شکل 

 .است
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 .ZSPتصویر سلول حاوی نمونه به همراه پیستون متحرک به منظور سنجش پتانسیل زتا . 0شکل 

 

ی پتانسیل نوسان کننده و یک اندازه گیرنده اه پیستوننمونه به همرنگهدارنده سلول نوعی در واقع  شکلاین 

در  دارد کهداده را  0333  تقریبی یو ذخیره توانایی ثبت ZETA-checkدستگاه . است zspجریان نوسانی زتا 

همانطور که در شکل  .به صورت مجزا تحلیل و بررسی کرد  pcدر یک سیستم  اطالعات حاصل راتوان میادامه 

های سلول قرار رت ساکن و بی حرکت در سطح دیوارهبخشی از ذرات موجود در این ظرف به صوشود، دیده می

ی به واسطه .د شدنفشرده خواهآمدن پیستون به سمت باال و پایین د گرفت و در ادامه با باال و پایین نخواه

پتانسیل جریان توان می، های قرار گرفته شده در طرفین نشان می دهندختالف پتانسیلی که هر دو الکترودا

العات حاصل به شار ذرات و پتانسیل زتای بنابراین باید گفت که آنالیز اط .ذرات را سنجید( zsp)های نوسانی بار

لول کالیبراسیون توسط یک مح، ZETA-checkدستگاه در . ذرات پراکنده شده بستگی خواهد داشت

باشد  معلومیشخص و معین و یا سوسپانسیونی که دارای پتانسیل زتای می بارماکروموکولی دارای یک اندازه

 .انجام میشود

می شود حاوی سه دسته از اطالعات گردآوری و ثبت  ZETA-checkدستگاه ای که در در حالت کلی هر داده

در صورتی که هیچ  .باشدمی  mvدر واحد  گیری شده، زمان و مقدار اندازهی ثبت شدههای دادهشماره: شامل

 .ها به صورت ثابتی بدون تغییر بازنویسی خواهند شد، دادهانجام نگرفته باشداز اطالعات حاصل بازیابی 

دارای عملکرد  ZETA-checkدستگاه  .چاپ نمود، چاپگر توسط یکتوان به صورت مستقیم نتایج را میپایان در 

می Stabinoهمچنین در صورت استفاده از این دستگاه همراه دستگاه  .آسانی بوده و به راحتی قابل حل است

پتانسیل جریان حاصل و یونهای های بین داده ای کهرابطهی به واسطه .توان توابع اضافی را نیز آنالیز نمود

و یا   PH ،که بتوان پارامترهایی مانند میزان رسانندگیاینمکان اوجود دارد، ها کروموکولاطراف ذرات و ما

اگر طی انجام  .کرد وجود دارد گیریزهاندابتوان در نمونه را نیز موجود های یونی محتوای ماکروموکول
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انجام توان تیتراسیون را توسط یک پیپت می به سرعتارامترها نیاز باشد به راحتی و تیتراسیون به یکی از این پ

 Stabino chargeبه منظور انجام تیتراسیون با دقت و سرعت باال به صورت خودکار میتوان از دستگاه  .داد

mapping  استفاده نمود. 

دستگاه بنابراین از ویژگی های  .ارتقا داد Stabinoتوان به یک سیستم سانی میآه با ر ZETA-checkدستگاه 

ZETA-check ی آسان و حمل و نقل راحت آن اشاره کردتوان به امکان استفادهمی. 

  .باشدمی ZETA-checkدستگاه ، تصویر واحد کنترل (2)شکل 

 
 .ZETA-checkدستگاه واحد کنترل تصویر . 2شکل 
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 ZETA-checkدستگاه و لوازم جانبی تجهیزات 

   
 لیتریمیلی 03ی گیری نمونهاندازهسلول 

به همراه  لیتریمیلی 0ی گیری نمونهاندازهسلول 

 سیاه -لیتریمیلی 03ی گیری نمونهاندازهسلول  پیستون متحرک

   

 سلول گیریاندازه برای درپوش

 کامل پیستونست 
- 100 µm 

- 200 µm 

- 400 µm 

- 1000 µm 

- 1200 µm 

- 1500 µm 

- 2000 µm konisch 
 

 درجه 3 از حرارت درجه گیریاندازه های سلول

 سانتیگراد درجه 03 تا سانتیگراد

   
 حمل و نقلکیف  باتری کیف
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 ساخت شرکت Stabino و ZETA-checkدستگاه مشخصات فنی جدول 

PARTICLEMETRIX 
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