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چکیده
ترکی ب

هگببماملی ت تلببرا آمببیت یببا هگببمامیت نببن ینببوان یببی مبباده شببیمیایی نببا ارز

و دارای کببارنرد فببراوان در ببنای م ل ب

از م ببن

در فرموالسببیون رزیببتهببا ،مبباده اودیببن در ببناز داروسببازی ،تفببالین آ و فا ببال و تودیببد مببواد رنببیگیببری در ببناز پوشببو و
آ کاری و هم نبیت کبارنرد گربلرده در تودیبد مبواد پرانبر ی محبرس اسبز در ایبت تسعیبش سبای شبده اسبز نبا ن برهگیبری از مبواد اودیبن
ارزان قیمببز مس ببو هببای آنببی فرماددهیببد و آمونیببا  ،فرآینببد تودیببد ایببت مبباده در یببی سیرببلم پببای و مج ببم نببن شببیکببت پاششببی،
اتمببایمر و تج یببما

ببان ی ا ببرا و کنلببر کیالیببز گببردد و تببیریر پاراملرهببای تایببیت کننببده نببر کببارایی شببی کببت پاششببی ماننببد دمببای

هببوای داو ورودی ،دنببی مببواد و سببریز دوران اتمببایمر تجمیببن و تس یببب و ن ینببن سببازی گببردد اسببلالاده از سیرببلم اسببدری درایببر منجببر نببن
افمایو ظرفیز و سریز تودید مسفو و کاهو قانب مالحظن رطونز آن میگردد

کلید واژه :هگمامیت ،تودید ،پای و  ،اسدری درایر
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مقدمه
هگماملی ت تلرا آمیت ،یا هگمامیت ،یی ترکی

آدی

هلروسیکب نا فرمو مودکودی ایت ماده  (CH2)6N4میناشد
کن یی آمیت نوع سوم مسرو میشود ایت ترکی

دارای

ارزانقیمز مس و های آنی فرماددئید و آمونیا
نرداری از یی سیرلم پای و

و ن ره

مج م نن شی کت پاششی،

اتمایمر ،هیلر مودد هوای گرم ،سیک ون م آوری مسفو

سا لاری قالری مانند ش ین نن آدامانلیت 1دارد هگمامیت

شی و موارد الزم دیگر ،فرآیند تودید هگمامیت در معیاس

شیمیایی مانند

ارزیانی و ن ینن سازی شود هم نیت کنلر کیالیز

کارنرد گرلردهای در سنلم سایر ترکی ا

پالسلییها ،داروها ،افمودنیهای السلیی و مواد منالجره
دارد .ایت ماده ذو

نمیشود ن کن در شرایط الء و در

دمای  280 ◦Cتفاید میشود مس و آنی  10در د آن

پای و

الزم نا اسلالاده از آزمونهای تاییت

وص ،آزمون کار -

فیشر نرای تاییت در د رطونز و رو های تیلراسیون نرای
کنلر کیالیز مواد اودین نررسی می گردد

دارای ف ز نازی نا  pHدر حدود  8/5-9/5اسز ][2-1
امکان تودید هگمامیت در فرآیندهای گازی و مای و ود
دارد ] [3در رو

فاز گازی ،گاز فرماددئید کن مرلعیماً از

ملانو تودید شده اسز نن راکلور آمونیاسیون 2فرسلاده

مواد و روش
مواد ا ی نرای تودید هگمامیت ،گرید
مس و های آنی آمونیا

نالی از

نا غ ظز  %25و فرماددهید نا

در مسیط مادرآ  3اش اع شده از

غ ظز  %37میناشد نرای آنادیم کمی مواد اودین و مسفو ،

هگمامیت ،واکنو داده و مسفو هگمامیت تودید میشود

مواد شیمیایی نا وص تجمین ای از شرکز مر

یا ف وکا

در فرایند فاز مای تودید هگمامیت مس و آنی فرماددئید %37

ننکار نرده شد از م ن مواد مذکور میتوان نن نمی

ایت ،واکنوِ

سودالیز سدیم ،اسید سودالوریی  %98وزنی ،سود امد،

میشود تا نا گاز آمونیا

نا گاز آمونیا

واکنو میدهد ملااق

5

گرمازا هگمامیت و آ تودید میشود ][3-4

مارف فنب فلادئیت و مارف آنی نرموتیمو

یکی از مشکال ا ی در فرایند تودید هگمامیت ،داسازی

شمایی از دیاگرام ن وکی فرآیند تودید هگمامیت نا

میناشد اسلالاده از

ن ره گیری از سیرلم اسدری درایر و اتمایمر آن در شکب ()1

سری مسفو

شی هگمامیت از آ

سیرلم شی کت پاششی ،4نا کمی یی اتمایمر و ایما
هوای داو در مسالظنی شی کت منجر نن افمایو قانب

اشاره نمود

ارائن شده اسز در ایت ا حجمهای الزم از فرماددئید و
آمونیا

نا نر ز  3نن  2/42در یی م من ا لالط 250

شی میگردد

دیلری از نس  316 SSواکنو داده و نا اسلالاده از پمپ

] [5در ایت تسعیش سای واهد شد نا اسلالاده از مواد اودین

اندازه زن(پمپ پیرلونی) نن حجم کنلر شده نن اتمایمر

مالحظن ظرفیز و سریز تودید مسفو

سیرلم شی کت پاششی تمریش میگردد در اسدری داریر
1- Adamantine
2 -Ammoniation
3- Mother liquid
4 -Spray Drier

)5 -Bromothymol blue(BTB
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پای و نیمن نالی و سیار تودید هگمامیت نا ن ره گیری از سیرلم اسدری درایر

نا ن رهگیری از هوای داو تودیدی از یی هیلر ،رطونز
مسفو هگمامیت داسازی شده و مسفو

شکب  :1اد

شی توسط

یی سیک ون م آوری می گردد راندمان مسفو ن ایی
نمدیی نن  %90و وص نیو از  %99می ناشد

 -طرس فرایند پای و هگمامیت و تفویری از اتمایمر اسدری درایر از نس تیلانیوم

( )2ارائن شده اسز نرای شناسایی شرایط مناس

اتمایمر و اسدری درایر ،تیریر سن ملغییر م م -1 :دمای هوای

یافتهها و بحث
در تودید هگمامیت ،وقلی مواد اودین فرماددئید و آمونیا

نا

هم م وط میشوند یی واکنو سری انجام و مسفو
هگمامیت و آ

حا ب میگردد در ایت مرح ن ن شی از

هگمامیت مس و در آ

تودید در

میناشد کن الزم اسز آ

ت یر شده و مسفو نا کیالیز مناس
میآید شمای سن نادی پای و

آن

و شی نندسز

تودید هگمامیت در شکب

داو ورودی نن م من اسدری درایر  -2،دنی مس و و -3
میمان دوران دیری اتمایمر

ز شروع تودید مسفو

نررسی و شرایط ن ینن اسل راج گردید کن نن ترتی

نرانر نا

 ،170-230 °Cنا دنی  10-21دیلر نر سایز و میمان دوران
اتمایمر  8000-18000دور نر دقیعن میناشد
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Solid Work تودید هگمامیت نا نرم افمار

 شمای سن نادی پای و:2 شکب
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نلایج ایت تسعیش نشان میدهد کن امکان تودید هگمامیت نا
 از مواد اودین،ن رهنرداری از سیرلم شی کت پاششی
 نا نازده مح و نمدیی نن،و فرماددئید در فاز آنی

آمونیا

 و ود%0/5  و رطونز کمتر از%99 وص نیو از

،%90

دارد نررسی تیریر سن ملغیر دمای هوای داو ورودی نن
 دنی مس و و میمان دوران دیری،م من اسدری درایر
در دمای هوای ورودی

اتمایمر شرایط ن ینن را نن ترتی

 دیلر نر سایز و10-21  نا دنی سوسدانریون،170-230 °C
- دور نر دقیعن نشان می8000-18000 میمان دوران اتمایمر
دهد
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