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حذف گاز اتیلن در محل نگهداری محصوالت کشاورزی
حوزه صنعتی :غذایی و کشاورزی
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد یا دکتری
کلمات کلیدی :پالسمای سرد؛ حذف گاز اتیلن؛ افزایش
ماندگاری محصوالت کشاورزی؛ قابلیت افزایش مقیاس.
زمان بندی :اعتبار تا آخر شهریور ماه 8931
ایمیلRFP@nano.ir :

تشریح طرح :
وجود گاز اتیلن در انبارهای نگهداری محصوالت
کشاورزی سبب کاهش عمر مفید نگهداری این مواد در انبارها
میگردد .گاز اتیلن یکی از عوامل مهم در رسیده شدن
محصوالت کشاورزی است ،از اینرو حذف این گاز از انبارها و
سردخانههای نگهداری محصوالت کشاورزی سبب جلوگیری از
فاسد شدن این محصوالت و افزایش عمر آنها در حین
نگهداری است .برای حذف این گاز از سردخانهها روشهای
گوناگونی وجود دارد که از جمله میتوان به روش حذف توسط
جاذبها اشاره کرد .اما این روش مشکالتی دارد که از آن جمله
میتوان به اشباع شدن مواد جاذب و نیاز به احیاء یا تعویض آن-

طی مدت طوالنی نگهداری و افزایش ماندگاری محصوالت
باشد.
اهداف و معیارهای مورد نظر:
در این طرح شرایط بایستی به گونهای طراحی گردد تا
تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از :زمان پردازش ،رژیم
پالسمای مورد استفاده و  ...قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس
صنعتی یا نیمه صنعتی به همراه مالحظات اقتصادی (مقرون به
صرفه بودن) را داشته باشد.
برخی از مالحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:
 .1قابلیت عملکرد سامانه پالسمایی با حجم و
غلظت منطبق با صنعت

ها اشاره کرد .از اینرو یافتن روشی که بتواند این مشکل را
برطرف کند از نظر فنی و اقتصادی جذاب است .یکی از روش-

 .2بررسی دقیق محصوالت ثانویه و ایمنی
عملکرد پالسما

هایی که میتواند جایگزین استفاده از جاذبها شود استفاده از
روشهایی است که فرآیندی باشند که از آن جمله میتوان به
استفاده از پالسما اشاره کرد .با توجه به تنوع روشها و محیط-
های پالسمایی ،پالسمای سرد یکی از گزینههای مناسب خواهد
بود .جهت حذف گاز اتیلن توسط پالسمای سرد از محیط انبار
محصوالت کشاورزی می تواند راه حلی برای حفظ کیفیت آنها

.3

عدم به کارگیری سامانه های پالسمایی با
محدودیت افزایش مقیاس

 .4عدم استفاده از مواد سمی (یا شیمیایی)
جهت افزایش اثربخشی پالسما.

