
 فرآيند تهيه اسانس دارچين با استفاده از سيال فوق بحراني: اختراععنوان

عـضو( محمـد نـادر لطـف اللهـي-)عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان( علي حقيقي اصل-دي باصرياه:مخترعين

)هيئت علمي دانشگاه سمنان

 43472:شماره ثبت اختراع

:مقدمه

دارچين با استفاده از سيال فوق بحراني، مورد مطالعه قرار گرفتـه دراين پروژه فرآيند اسانس گيري از چوب خشك

و آرايشي بهداشتي دارد وايـن بـه دليـل خواصـي. است اسانس دارچين كاربردهاي زيادي در صنايع غذايي، دارويي

و، مؤثر بودن در كنترل قند خون)از طريق خنثي كردن راديكالهاي آزاد(چون ضد باكتري بودن، ضد سرطان بودن

. بسياري ديگر از خواص دارويي آن مي باشد

و با استفاده از الك هاي استاندارد، پودري با قطر براي انجام اين پروژه چوب خشك دارچين را با آسياب پودر كرده

در مرحله بعد اين پودر را درون سبد دستگاه استخراج بـا سـيال فـوق. ميلي متر را به دست آورده ايم3/0كمتر از 

و فشارهاي مختلف، فرآيند استخراج را انجام داده ايم بحرا و در دما پس از پايان استخراج، فشار را كاهش. ني ريخته

و تركيب درصد آنها را با تست هاي  و اسانس به دست آمده در ظرف جداكننده را جمع آوري كرده ايم وGCداده

GC_MSبه دست آورده ايم .

:نتايج علمي مستخرج از طرح

همچنـين مقالـه. فرستاده شده كه در دست چاپ است) (ISIطرح انجام شده تاكنون يك مقاله براي يك مجله از

. ارسال شده كه در دست داوري است chemical engineering & technologyاي ديگر براي مجله 

:مزاياي روش

%98امكان توليد سينامالدهيد با خلوص باالي-1

 غني از تركيبات با ارزش كه به دليل حساسيت زياد آنها نسبت به حـرارت، امكـان توليـد امكان توليد محصولي-2

.آنها با روش هاي ديگر وجود ندارد



به دليل انتخاب پذيري بـاالي( امكان توليد محصوالت با تركيب درصد مختلف كه از لحاظ صنعتي مطلوب باشد-3

).اين روش

). دليل امكان جدا سازي كامل حالل استخراجبه( توليد محصولي با خلوص بسار باال-4

و خطرناك-5 . توليد محصولي ايمن بدون خطرات ناشي از حضور اجزاء سمي

. مصرف انرژي پايين اين روش در مقايسه با روش هاي معمول اسانس گيري-6

و عـدم نيـاز بـه مراحـل بعـد-7 ي در تخلـيص به صرفه بودن اين روش به دليل امكان بازيابي دي اكـسيد كـربن

.محصول

. عدم ايجاد مشكالت زيست محيطي-8

: سازمان حمايت كننده

و فناوري دانشگاه سمنان جهت اجرايـي و پارك علم اين طرح با حمايت هاي دانشگاه سمنان به انجام رسيده است

.كردن در مقياس صنعتي برنامه هايي در دست انجام دارد




