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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

توليد ماده دي متيل آمينو اتانول در مقياس آزمايشگاهي
و بررسي پارامترهاي مؤثر بر آن
مريم اکبري ،شهرام قنبري پاکدهي* ،+مصطفي قرباني
تهران ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،دانشکده شيمي و مهندسي شيمي

چكيده :هدف در اين پژوهش توليد ماده دي متيل آمينو اتانول و بررسي تأثير پارامترهاي مؤثر بر بازده و خلوص
فراوردهي به دست آمده است .براي توليد اين ماده از روش دي متيلدار کردن اتانول آمين با استفاده از فرمالدئيد آبي،
در حضور فرميک اسيد استفاده شد .بررسي نتيجههاي به دست آمده نشان ميدهد که چهار پارامتر دماي
گاز  CO2خروجي  ،دماي بازرواني ،زمان بازرواني و حالل استخراج بيشترين تأثير را بر واکنش دارند .بهترين
نتيجهها در دماي خروج گاز  CO2برابر  07درجه سلسيوس ،دماي بازرواني 077درجه سلسيوس و زمان بازرواني
 6ساعت به دست آمد .ديکلرومتان بهترين حالل براي استخراج فراورده در اين واکنش پيشنهاد ميشود .خلوص فراورده
در اين شرايط  89/5%و بازده واکنش  07%بود.
واژههاي كليدي :دي متيل آمينو اتانول؛ مکانيسم اشويلر-کالرک؛ متيلدار کردن؛ مقياس آزمايشگاهي؛
پارامترهاي مؤثر.
;KEYWORDS: Dimethyl amino ethanol; Eschweiler-Clarke mechanism; Methylation; Lab scale
Effective parameters.

مقدمه

ماده دي متيل آمينو اتانول()DMAE( )1کاربردهاي گستردهاي
در صنايع شيميايي ،دارويي و آرايشي ـ بهداشتي دارد که از جمله
مهمترين آنها ميتوان به کاربرد آن در صنايع دارويي( داروهاي
آرامبخش و مرتبط با سامانه عصبي ] [1 ،2و ترکيبهاي دارويي
ضد التهاب و ضد حساسيت و نيز داروهاي ضد پيري پوست ])[3 ،4
و صنايع شيميايي(تهيه ترکيبهاي شيميايي مانند اترها ،استرها ،
صابونها و نمکها و نيز به عنوان تعليقساز و ترکيب فعال کننذه
سطحي و همچنين به عنوان کاتاليست در شيمي پلي يورتانها ]،[1 ، 5
و بازدارنده خوردگي سطح فلزها ] )[6 ، 7اشاره نمود.
با توجه به نبود توليد داخلي اين ماده ،در حال حاضر براي
*عهده دار مکاتبات

استفاده از اين ترکيب در صنايع داخلي کشور مجبور به واردات آن
از ساير کشورهاي توليدکننده آن هستيم .بر اساس آمار گمرک کشور
واردات رسمي اين ماده در  5سال گذشته بالغ بر 66تن بوده است
که عمده واردکنندگان آن صنايع آرايشي ـ بهداشتي بودهاند.
روشهاي بسياري براي توليد اين ترکيب ذکر شده است که
از شناخته شدهترين و پرکاربردترين آنها ميتوان به واکنش
اتيلن اکسيد و دي متيل آمين ] ،[1 ،6 ،9هيدروژندار کردن
دي اتانول آمين ] ،[11دي متيلدار کردن اتانول آمين با استفاده از
فرمالدئيد ] 13ـ  ،[11دي متيلدار کردن اتانول آمين با استفاده از
آلکيل هاليدها[ ،]14واکنش دي متيل آمين و اتيلن گليکول ] 17ـ [15
+E-mail: sh_ghanbari73@yahoo.com
))0( Dimethyl amino ethanol (DMAE
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و نيز واکنش اتانول آمين با متانول در شرايط فوق بحراني[]16
اشاره نمود .روش صنعتي توليد اين ماده واکنش بين اتيلن اکسيد
و دي متيل آمين در فاز گاز ميباشد .با اين وجود با توجه به نبود
دي متيل آمين گازي در کشور ،در بين روشهاي باقيمانده براي
توليد اين ترکيب ،واکنش اتانول آمين و فرمالدئيد به دليل ايمني
باالتر ،شرايط آسانتر و استفاده از مواد اوليه در دسترس گزينه
بسيار خوبي ميباشد .اين روش ،روشي پرکاربرد و پر سابقه
در توليد ترکيبهاي متيلدار شده انواع آمينهاست که از مکانيسم
اشويلر-کالرک( )1تبعيت ميکند ] 21ـ  .[19برتري ويژه استفاده از
اين روش آن است که ضمن آنکه بر خالف ساير روشهاي
متيلدار کردن آمينهاي نوع اول ،بازده خوبي از آمينهاي نوع سوم
متيلدار شده به دست ميدهد ،کاهش مقدارهاي فراوردههاي
جانبي نمکي واکنش را نيز در بر دارد ] 22ـ  .[21از سوي ديگر،
واکنشگرهاي اين واکنش ارزان قيمت بوده و همچنين واکنش
در مقياسهاي بزرگ قابل اجرا ميباشد[.]23
واکنش ديمتيلدار کردن اتانول آمين با متيالسيون اشويلر-
کالرک براي توليد ديمتيل آمينو اتانول ،در مراجع با روشهاي
گوناگوني گزارش شده است .تنوع در اين واکنشها به نوع مواد
اوليه انتخابي و استفاده از کاتاليستهاي هيدروژندار کردن
باز ميگردد .استفاده از فرمالين(محلول آبي  37%فرمالدئيد) به عنوان
عامل متيلدار کردن و نيز فرميک اسيد به عنوان منبع تأمين
هيدروژن ] [13 ،24در يک روش و يا استفاده از پارافرمالدئيد و
اگزاليک اسيد ] [12در روش ديگر ،کوتاه کردن مدت زمان
واکنش با استفاده از کاتاليستهاي هيدروژندار کردن متداول
مانند نيکل ،کبالت و مس و روي[ ]27-25 ،5از جمله روشهاي
انجام اين واکنش ميباشد.
در اين پژوهش تالش شده است تا توليد ماده دي متيل آمينو اتانول
با استفاده از واکنش اتانول آمين و فرمالين انجام شده و
پارامترهاي مؤثر بر توليد اين ترکيب مورد بررسي قرار گيرند.
بخش تجربي
مواد اوليه

اتانول آمين (از شرکت مرک آلمان با خلوص>  99%وزني و
دانسيته  )1/11g/cm3تهيه شد .خلوص اتانول آمين با آناليز
کروماتوگرافي اليه نازک مورد تأييد قرار گرفت .فرمالين
)3( Infra-Red (IR) spectroscopy
))4( 1H Nuclear Magnetic Resonance (1HNMR
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(محلول آبي  37%وزني فرمالدئيد) از شرکت مرک آلمان و
با دانسيته )1/19g/cm3خريداري شد .فرميک اسيد  66%وزني
(از شرکت مرک آلمان؛ خلوص>  96%وزني؛ دانسيته )1/22g/cm3
تهيه شد .سود جامد مورد استفاده (از شرکت مرک آلمان و
با خلوص>  96%وزني) تهيه شد .حالل ديکلرومتان مورد استفاده
از شرکت داخلي دکتر مجللي فراهم شد.
روش آزمايش

مقدار  12/7ميليليتر( 1/5مول) از اتانول آمين به دقت
اندازهگيري شده و داخل ظرف واکنش که يک بالن  251ميليليتري
در نظر گرفته شده بود ،ريخته شد 22/69 .گرم( 1/25مول)
فرميک اسيد  66%وزني ،وزن شده و آرامآرام به اتانول آمين داخل
ظرف واکنش افزوده شد .به دنبال آن  44/54گرم( 1/25مول)
از محلول آبي  37%وزني فرمالدئيد ،نيز به آرامي به محتويات
داخل بالن اضافه شد .سپس مخلوط واکنش آرامآرام گرما داده شد
تا خروج حبابهاي گاز  CO2به صورت پيوسته صورت پذيرد .در اين مرحله
از آزمايش بايد اجازه داده شود تا خروج گازها از محلول متوقف شود.
سپس مخلوط واکنش تحت بازرواني قرار ميگيرد .اين مرحله
حدود  5/5تا  6ساعت به طول انجاميد .پس از آن مخلوط واکنش
خنک شده و با سود جامد اشباع شد .با افزودن سود يک اليه
به رنگ زرد روشن در کف ظرف واکنش نشست .اليه بااليي
با حالل ديکلرومتان در سه مرحله استخراج شده و فاز استخراج شده
تقطير شد و سرانجام ماده  DMAEدر بازهي دمايي  126 oCتا 132 oC
جمع آوري ميشود .فراوردهي جمعآوري شده براي شناسايي و
انجام آزمونهاي آناليزي ،به مرکز آناليز فرستاده شد.
روش آناليزي

شناسايي فراوردهي واکنش با بررسي کروماتوگراف به دست آمده
از آناليز کروماتوگرافي گازي(( )2با استفاده از دستگاه GC
مدل  Agilent 6890مجهز به ستون  ،)DB- Waxپرتوسنجي
فروسرخ(( )3با استفاده از دستگاه  FT-IRمدل ، )Nicolet 800
پرتو سنجي رزونانس مغناطيسي هسته هيدروژن( ( )4با استفاده از
دستگاه  NMR 500 MHzساخت شرکت  )BRUKERو
اندازهگيري ضريب شکست فراورده (با استفاده از دستگاه رفرکتومتري
مدل  ABBEMATاز شرکت  )Anton Paarانجام پذيرفت.
)0( Eschweiler–Clarke
))2( Gas Chromatography(GC
علمي ـ پژوهشي
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جدول 3ـ ويژگيهای پيکهای پرتو  IRماده دی متيل آمينواتانول.
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شکل 3ـ تصويری از پرتو  GCفراوردهی دی متيل آمينواتانول.
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شکل 2ـ تصويری از پرتو  IRفراورده دی متيل آمينواتانول.
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نتيجهها و بحث
شناسايي فراورده

وجود ندارد که خود به معني آن است که واکنش تا دو بار 4متيلدار کردن
پيش رفته است.

آناليز کروماتوگرافي گازی

پرتو  GCفراوردهي بهدست آمده در شکل  1ديده ميشود.
تک پيک به دست آمده در پرتو  GCو تطابق زمان ماند آن
با نمونه شاهد ماده دي متيل آمينو اتانول نشان دهنده يکسان بودن
ماهيت شيميايي اين دو ترکيب است .همچنين ديده نشدن
ساير پيکها در کنار پيک مربوط به ماده مورد نظر نشان دهنده
جداسازي و خالص سازي مناسب فراورده است.
آناليز پرتو سنجي فروسرخ

نتيجههاي به دست آمده از پرتو  FT-IRدر شکل  2و ويژگيهاي
پيکهاي الزم در جدول  1آورده شده است .ديده نشدن پيکهاي
مربوط به  N Hدر ناحيههاي مشخص ( N Hکششي
با پيک هاي متوسط در ناحيه  3511-3111cm-1و نيز N H
خمشي با پيکهاي متوسط و يا قوي در ناحيه)1641-1551 cm-1
نشان دهنده آن است که در نمونه فراورده ،آمين نوع اول و يا دوم
علمي ـ پژوهشي

آناليز پرتو سنجي رزونانس مغناطيسي هسته هيدروژن

نتيجههاي به دست آمده از طيف  1HNMRدر شکل  3و
ويژگيهاي پيکهاي الزم در جدول  2آورده شده است.
اندازهگيری ضريب شکست

ضريب شکست به دست آمده براي فراوردهي واکنش
در دماي  25 oCبرابر با  1/43341بود .اين در حالي است که
ضريب شکست اندازهگيري شده براي نمونه شاهد نيز در همان شرايط
دمايي ،برابر با  1/43341است .همانندي مقدارهاي ضريب شکست
نمونه فراورده و نمونه شاهد ،ميتواند يکسان بودن اين دو ماده را
تأييد نمايد.
پــس از اثبــات تشــکيل فــراورده ،در ادامــه الزم اســت تــا
پارامترهاي مؤثر بر بازده توليد فراورده گفتـه شـده و مـورد بحـ
قرار گيرند.
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جدول 2ـ ويژگيهای پيکهای پرتو  1HNMRماده دی متيل آمينو اتانول.

هيدروژن

جابجايي شيميايي()ppm

تعداد شاخه ها

مساحت زير پيک

هيدروژنهاي گروه متيلي

2/17736

1

6

CH2NR2

 2/35649تا 2،/36122

3

2

CH2O

 3/51151تا /53232

3

2

OH

3/71755

1

1

بازده واکنش با اندازهگيري وزن فراوردهي نهايي و محاسبه
بازده مولي آن به دست آمد .پارامترهاي بسياري بر بازده و خلوص
واکنش تأثيرگذارند که در ادامه آورده شدهاند.
دماي خروج گازهاي CO2

3/3

2/4

2/3

5/4

5/3

6/4

ppm

شکل 5ـ تصويری از طيف 1HNMRمحصول دی متيل آمينو اتانول.
بررسي پارامترهاي مؤثر بر بازده تشکيل فراوردهي دي متيل
آمينواتانول

همانگونه که در شکل  4نشان داده شده است،
در واکنشهايي با مکانيسم اشويلر-کالرک ،واکنش با حمله آمين
هسته دوست و فرمالدئيد الکترون دوست آغاز شده و نمکهاي
ايميني که همان فراوردههاي حد واسط هستند ،تشکيل ميشوند.
در ادامه فرميک اسيد ،که به عنوان منبع هيدروژن در واکنش
نقش دارد ،به عنوان کاهنده عمل کرده و با افزايش هيدروژن
به اين نمکها ،فراوردهي نهايي تشکيل ميشود[ .]19،21تشکيل
و آزادسازي  CO2نيرو محرکه پيشرفت واکنش تلقي ميشود.
در مورد آمينهاي نوع اول اين فرايند دوباره تکرار خواهد شد
تا آمين دو متيلدار نوع سوم ايجاد شود[.]23
يکي از مواردي که ممکن است بازده مفيد واکنش را کاهش دهد
تشکيل مشتقهاي کربونيلي آمينهاست .همانگونه که در شکل 5
نشان داده شده است ،ايزومر نمک ايمين هيدروليز ميشود
و مشتقهاي کربونيلي را به وجود ميآورد.
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از لحظه افزودن مواد واکنشگر ،واکنش متيلدار کردن
اتانول آمين آغاز ميشود که با آزادسازي گازهاي  CO2همراه است
(مکانيسم تفضيلي واکنش در شکل  .)4خروج گازها با افزايش دما
تشديد ميشود به گونهاي که با گرمادهي ،خروج اين گازها
به شکل پيوسته قابل ديدن است .مشاهدهها نشان داد که گرمادهي
سامانه بايد به گونهاي باشد که بار گرمايي اضافي به سامانه
اعمال نشود و دماي واکنش ميبايست در کمترين دمايي که خروج
پيوسته گازها را محقق کند تنظيم شود .بهعبارتي گرما بايد
با گاز  CO2بايد دفع شود .آزمايشهاي اوليه انجام شده در شارهاي
گرمايي ثابت اعمال شده به ظرف واکنش نشان دادند که يکي از
نشانههاي تغيير بازده واکنش ،دماي گاز کربن دي اکسيد خروجي است.
از اينرو واکنش در  3سطح دمايي  71 ،61و  91درجه سلسيوس
از گاز  CO2خروجي انجام شد .نتيجههاي اين آزمايشها در شکل 6
آورده شده است.
همانگونه که در شکل 6ديده ميشود ،با افزايش دماي گاز
 CO2خروجي از مخلوط واکنش بازده واکنش افزايش مييابد
و از دماي حدود  71 oCبا افزايش اين دما ،کاهش در بازده
واکنش را خواهيم داشت .در تفسير اين نمودار ميتوان بيان نمود
که واکنش بين يک آمين (اتانول امين) و آلدئيد (فرمالدئيد) براي
تشکيل ترکيب حد واسط ايميني ،يک واکنش هسته دوستي ،تعادلي
و همراه با خروج مولکول آب ميباشد .به نظر ميرسد که
در دماهاي پايين واکنش بين آمين و آلدئيد صورت نگرفته و تعادل
به سمت تشکيل ايمين پيش نميرود .اما با افزايش دما تا 71 oC
تعادل به سمت تشکيل ايمين پيش رفته و در ادامه با کامل شدن
علمي ـ پژوهشي
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شکل 6ـ طرح مکانيسم اشويلر ـ کالرک در متيلدار کردن آمينها ].[20

شکل  3ـ فراوردههای جانبي محتمل در مکانيسم [.]25

بيشتر واکنش گاز  CO2از محيط واکنش خارج ميشود .همچنين
کاهش بازدهي که در دماي باالتر از  71 oCديده ميشود
شايد به دليل هيدروليز ايزومر ايميني (شکل  )5نيز ميباشد.
شايان ذکر است که اهميت اين پارامتر در قراردادن حسگر دمايي
بر روي راکتور واکنش در مقياس صنعتي و کنترل هرچه بهتر
راکتور واکنش است.

علمي ـ پژوهشي

دماي بازرواني

پس از پايان مرحله خروج گاز کربن دي اکسيد از واکنش الزم است
تا واکنش تحت بازرواني قرار گيرد .سه سطح دمايي  111 ،61و
 121درجه سلسيوس براي بررسي اثر اين پارامتر بر بازده واکنش
انتخاب شد .بهترين نتيجهها در آزمايشهاي انجام شده با دماي
 111 oCبراي بازرواني به دست آمد.
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شکل  0ـ بررسي تأثير دمای بازرواني بر بازده واکنش.
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انجام واکنش در دماي  111 oCو با زمان هاي خيلي پايين
بازرواني موجب پايين آمدن بازده واکنش ميشود .از اين رو
واکنش در سه سطح زماني  5ساعت 6 ،ساعت و  6ساعت
بازرواني انجام شد .نتيجهها نشان ميدهد که بازدههاي به دست آمده
در زمانهاي طوالنيتر از  6ساعت اختالف کمي با يکديگر دارند.
از اين رو زمان بازرواني  6ساعت را مي توان به عنوان مناسبترين
زمان براي انجام واکنش در نظر گرفت .اين زمان ،زمان کافي
براي ايجاد برخوردهاي مناسب بين مولکولها ميباشد تا واکنش
مورد نظر پيش رود.
مطابق نمودار به دست آمده زمان کافي براي تکميل واکنش
مدت زمان  6ساعت بازرواني ميباشد .منطقي است که در زمانهاي
کمتر از  6ساعت به دليل کامل نشدن واکنش بازدههاي کمتري
به دست ميآيد .از طرف ديگر زمانهاي بازرواني طوالني تر از
 6ساعت ( 6ساعت) تأثير آنچناني بر پيشرفت بيشتر واکنش نداشته
و از اين رو بازده واکنش را خيلي تغيير نميدهد .اين پارامتر
در طراحي گرمکن يا ژاکت گرمايي راکتور در مقياس صنعتي بسيار
داراي اهميت است.
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زمان بازرواني (ساعت)

شکل  0ـ بررسي تأثير مدت زمان بازرواني بر بازده واکنش.
30

همانگونه که در شکل 7ديده ميشود با افزايش دما
تا حدود  111oCبازده واکنش افزايش و پس از آن با افزايش
بيشتر دما بازده واکنش با شيب ماليمي کاهش مييابد.
واکنش مورد نظر در فاز آبي انجام ميشود و حالل موجود
در مخلوط واکنش ،آب است .در دماهاي کمتر از نقطه جوش حالل،
بازرواني به خوبي انجام نميشود .بنابراين قابل پيش بيني است که
در دماهاي کمتر از  111 oCواکنش کامل نشده و بازده کاهش مييابد.
از سوي ديگر با افزايش دما و در دماهاي باالتر از  111درجه سلسيوس
واکنش به سمت تشکيل فراوردههاي جانبي پيش ميرود .همانگونه
که در شکل  4به نمايش در آمده است در مرحله پاياني براي
تکميل واکنش و تشکيل آمين نوع سوم ،يک واکنش اسيد و باز
بين يون آمونيوم و آنيون فرمات شکل ميگيرد که براي کامل شدن
واکنش نياز به دماي  111 oCميباشد .دانستن اين پارامتر
در طراحي دمايي راکتور واکنشي در مقياس صنعتي مهم ميباشد.
زمان بازرواني

بازده ()%

34
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حالل استخراج

به منظور انتخاب حالل بهينه براي استخراج فراورده از مخلوط
واکنش مجموعهاي از حاللهاي آلي و آبي مورد بررسي قرار گرفتند.
علمي ـ پژوهشي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

توليد ماده دی متيل آمينو اتانول در مقياس آزمايشگاهي ...

استون ،اتانول ،متانول ،کلروفرم ،دي کلرومتان ،اتيل استات و
تولوئن حاللهاي مورد بررسي بودهاند که حالليت خوبي را براي
ماده دي متيل آمينو اتانول نشان ميدهند .از ميان اين حاللها،
حاللي که کمترين مقدار از ناخالصي واکنش را در خود حل نمايد
به عنوان حالل برتر برگزيده ميشود .بدين منظور و براي
باالبردن دقت نتيجهها ،واکنش در مقياس بزرگتر انجام شد و
در مرحله استخراج واکنش مخلوط واکنش به قسمت هاي مساوي و
همانندي تقسيم شد و عمل استخراج با هر يک از حاللها
در شرايط يکسان انجام شد .نتيجهها نشان داد که ناخالصيهاي
واکنش در حاللهاي کلروفرم ،دي کلرومتان ،اتيل استات،
تولوئن و استون نامحلول ميباشند در حالي که در حاللهاي
اتانول و متانول تقريباً به صورت کامل محلول ميباشد.
در استخراج از فاز آبي ،استون در آب محلول بوده و استخراج
از فاز آبي با اين حالل ميسر نميباشد .بنابراين  4حالل کلروفرم،
ديکلرومتان ،اتيل استات ،تولوئن به عنوان حالل مناسب موردنظر
قرار گرفتند .بازده واکنش با استفاده از حالل اتيل استات حدود
 25%کمتر از 3حالل ديگر بوده است (بازدههاي به دست آمده از
استخراج با حاللهاي ديکلرومتان ،کلروفرم ،تولوئن و
اتيل استات به ترتيب برابر با  71% ،69% ، 71/5%و  44%بودند).
مخلوط واکنش پس از استخراج با حاللهاي ديکلرومتان،
کلروفرم و تولوئن به منظور بررسي فراوردهي مورد انتظار و نيز
اجزاي احتمالي باقيمانده در آن به وسيله روش کروماتوگرافي گازي
مورد آناليز قرار گرفت .مطابق با نتيجههاي به دست آمده ،فراورده
پس از استخراج با تولوئن کمترين مقدار ناخالصي را در کنار
فراورده نشان داد و اين به معني آن است که جداسازي فراورده را
به خوبي امکانپذير ساخته است .اما به دليل مشکالتي که در مسير
جداسازي حالل تولوئن از فراوردهي نهايي استخراج شده وجود دارد
(مانندتقطير دشوار تولوئن به دليل همجوشي با فراورده و نياز
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به سامانه تقطير جزء به جزء) ،تا حدودي انتخاب اين ترکيب
به عنوان حالل استخراج با ترديد مواجه ميشود .از سوي ديگر
به دليل سميت باالي اين ترکيب و ماهيت سرطانزايي و نيز
اشتعالپذيري باالي آن که تا حدود زيادي ايمني کار با اين ماده را
تحت تأثير قرار مي دهد از استفاده از اين ترکيب به عنوان حالل
استخراج صرف نظر ميشود] .[29از اين رو در تقابل حالل
کلروفرم و ديکلرومتان به عنوان حاللهاي باقيمانده ،با توجه به
اينکه نتيجههاي به نسبت همانندي در کروماتوگرافي گازي
براي اين دو به دست آمده است ،حالل ديکلرومتان به دليل
نقطه جوش پايينتر و جداسازي و استخراج کمتر ناخالصيهاي
واکنش به عنوان حالل برتر انتخاب ميشود .دانستن اين پارامتر
به لحاظ اقتصادي و ايمني بسيار داراي اهميت است.
نتيجهگيري

دي متيل آمينو اتانول به عنوان يکي از مواد شيميايي وارداتي
داراي مصرفهاي گوناگوني است .روش دي متيلدار کردن اتانول آمين
با استفاده از روش آلکيل دار کردن کاهشي ،روشي موفق و
مناسب براي توليد اين ماده است .در اثر اين واکنش گاز
کربن دياکسيدتوليد ميشود .پارامترهاي مؤثر بر فرايند توليد
اين ماده عبارتند از دماي گاز دي اکسيدکربن خروجي ،دماي بازرواني،
زمان بازرواني و حالل استخراج .اثر اين پارامترها بر بازده توليد
فراورده مورد بررسي قرار گرفتند .بهترين نتيجهها بيانگر از قابليت
توليد اين ماده با خلوص  96/5%و بازده واکنش  71%ميباشد.
اين وضعيت بهينه در دماي خروج گاز کربن دياکسيد برابر
 71درجه سلسيوس ،دماي بازرواني  111درجه سلسيوس ،زمان بازرواني
 6ساعت و با استفاده از حالل ديکلرومتان در استخراج فراورده
به دست ميآيد .نتيجههاي بهينه سازي در توليد صنعتي اين ماده
وارداتي در کشور مفيد خواهد بود.
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