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Abstract
Recently, supercritical fluids have been introduced as a suitable
environment for extraction. Supercritical carbon dioxide is one of
the most commonly used supercritical fluids due to its cheapness,
toxicity, inseparability, environmental compatibility, and
extraction operations at low temperatures. Low critical
temperatures of carbon dioxide have led to its widespread use as a
suitable solvent for temperature-sensitive substances such as food
and pharmaceuticals. In this study, using supercritical carbon
dioxide, extraction of active compounds of Eryngium Billardieri
was investigated. In this regard, experiments were conducted on
operating the pressure (110, 130 and 150 times), temperature (35,
40 and 45 °C), time (30, 50 and 70 minutes), and the particle size
(0.075, 0.1, and 0.2 mm) using Taguchi design in Minitab software.
The highest efficiency was obtained under operating conditions of
40 °C, the pressure of 150 bar, the particle size of 0.075 mm, and
the time of 50 minutes. Also, using GC-MS test data, the most
synthesized material is Di Iso Octyl Ester.
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چكیده
بیش از سه دهه است که سیاالت فوق بحرانی بهعنوان یک محیط مناسب بررای اسرتررا
معرفی شده است .دیاکسید کربن فوق بحرانری برهدلیرل ارزانری ،سرمی نبرودن ،اشرتعا
ناپذیری ،سرازگاری برا محریط زیسرت و انجرا عملیرات اسرتررا در دماهرای پرایین ،از
متداو ترین سیاالت فوق بحرانی مورد استفاده است .دمای پایین بحرانی دیاکسید کرربن،
باعث استفادۀ گسترده از آن بهعنوان حال مناسب برای مواد حسرا بره دمرا مثرل مرواد
غذایی و دارویی شده است .در این پژوهش برا اسرتفاده از دیاکسرید کرربن فروق بحرانری
استررا ترکیبات مؤثرۀ گیاه بوقناق بررسی شرد .در ایرن راسرتا آزمرایشهرایی در فشرار
عملیاتی ( 131 ،111و  151بار) ،دمای ( 01 ،35و  05درجۀ سلسیو ) ،زمان ( 51 ،31و
 01دقیقه) و اندازۀ ذرات ( 1/1 ،1/105و  1/2میلیمترر) برا اسرتفاده از رراحری آزمرایش
بهروش تاگوچی در نر افزار مینیتب رراحی و انجرا شرد .بیشرترین رانردمان در شررایط
عملیاتی دما  01درجۀ سانتیگراد ،فشرار  151برار ،انردازۀ ذره  1/105میلریمترر و زمران
 51دقیقه به دست آمد .همچنین با اسرتفاده از دادههرای تسرت  GC-MSبیشرترین مرادۀ
سنتزشده  Di Iso Octyl Esterاست.

تاریخ دریافت1011/10/20 :
تاریخ پذیرش1011/16/31 :
شماره صفحات 52 :تا 62

نشریه مهندسی شیمی ایران ـ سال بیستویکم ـ شماره صد و بیستودو (26-26 :)0410

DOI: 10.22034/IJCHE.2021.295285.1127

کلیدواژهها:
استررا فوق بحرانی،
دیاکسید کربن،
گیاه بوقناق،
مواد مؤثره

2

* مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

استناد به مقاله:
برنا  ،. ،اسفندیاری ،ن" ،.مطالعۀ آزمایشگاهی استررا مواد مؤثره از گیاه بوقناق با استفاده از سیا فوق بحرانی" ،نشریه مهندسری شریمی ایرران ،سرا
بیستویکم ،شماره  ،122صص.)1011( ،52-62 .
35

مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج مواد مؤثره از گیاه بوقناق با استفاده از( ...برناس و اسفندیاری)

مقـــالـــه پـــژوهشی

برناس و اسفندیاری – صص26-26:.

مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج مواد مؤثره از گیاه بوقناق با استفاده از...

 .1مقدمه

توانستند تا در شرایط دمرایی  05درجرۀ سلسریو

استررا فوق بحرانی ،روشی نو و کارامرد در فراینردهای جداسرازی

 9دقیقه  15ترکیب فنلی را استررا کنند[.]6

است[ .]1سیاالت فوق بحرانی با توجه به دما و فشار براالتر از نقطرۀ
بحرانی دارای خصوصیات ویژهای هسرتند و در ایرن شررایط خروا

3

الی و همکاران در سا  2116برا اسرتفاده از سریا فروق بحرانری
0

دیاکسید کربن عصارۀ گانودرما را از این گیاه استررا کردنرد[.]0
6

5

غیرمعمولی از قبیل تراکمپذیری باال ،چگالی شبهمرایع ،نفروذ براال و

کروز و همکاران در سرا  2121عصرارۀ ریشره گیراه یراکن را برا

گران روی کرم دارنرد .سریا فروق بحرانری بررای دامنرۀ وسریعی از

استفاده از سیا فروق بحرانری دیاکسرید کرربن اسرتررا کردنرد.

کاربردهای صنعتی از قبیل تصفیۀ روغن هرای روان سراز ،جداسرازی

بیشترین ترکیب استررا شده اتیلاستات بود که در شرایط فشرار 9

کرراف ین از قهرروه ،اسررتررا رازک و سرراختن پلیمرهررا پیشررنهاد

مگاپاسکا و سرعت جریان  1/5میلیمتر در دقیقه بهدست آمد[.]0

شده است[.]2
در بین سیاالت مرتلف فوق بحرانی یکری از مرسرو تررین سریاالت
مورد استفاده برای استررا فروق بحرانری دیاکسرید کرربن اسرت.
دلیل ایرن امرر خصوصریات دیاکسرید کرربن اسرت .از جملرۀ ایرن
خصوصیات میتوان به غیرر قطبری ،غیرر سرمی ،غیرقابرل اشرتعا ،
غیر قابل انفجار ،ارزانی ،سهولت در حذف ،دما و فشار بحرانی مناسب
( 31درجۀ سلسیو

و  03اتمسفر) اشاره کرد .استررا با اسرتفاده

از دیاکسریدکربن فروق بحرانری برهجرای روشهرای مرسرو نظیرر
اسررتررا بررا حررال و روش مکررانیکی در اسررتررا روغررنهررا -کرره
کاستیهایی همچون باالبودن نقطۀ جوش ،نزدیکبودن نقطۀ جروش
مواد مورد نظر با نقطۀ جوش حال  ،حساسیت مرواد بره دمرای براال،
تأمین و بازیابی حال و مروارد دیگرر دارد -ررفردار یافتره اسرت .از
برتریهای دیگر استفاده از سیا فوق بحرانی در استررا  ،میتروان
به قدرت نفوذ باال ،جلوگیری از واکنش های نرامطلو ،،جلروگیری از
هدررفتن مواد حسا

به دما ،اشاره کرد[.]3

سهم عمدهای از تحقیقات استررا با سیا فوق بحرانی را گونههای
گیاهی بهخود اختصا

میدهنرد[ .]0پورترو  1و همکراران در سرا

 2110اقدا به استررا پلیفنلها از دانههای انگرور برا اسرتفاده از

کایاتی  0و همکاران در سا  2121چربی هستۀ انبه را با اسرتفاده از
سیا فوق بحرانی دیاکسید کربن استررا کردنرد .مشرصره هرای
عملیاتی در نظرگرفتهشده عبارت بود از فشار  31تا  51مگاپاسکا ،
دما  01تا  61درجۀ سلسیو

و سرعت جریا سریا فروق بحرانری

 11تررا  31گررر بررر دقیقرره .در ایررن پررژوهش برراالترین بررازده
 3/30درصد وزنری در شررایط دمرای  01درجرۀ سلسریو  ،فشرار
 51مگاپاسررکا و سرررعت جریرران جرمرری  31گررر بررر دقیقرره
بهدست آمد].[9
در جدو ( )1تعدادی از پرژوهشهرا در اسرتررا مرواد براارزش از
گیاهان ،با استفاده از سیا فوق بحرانی و مشرصههای تأثیرگذار برر
آنها آورده شده است .در بیشتر موارد از دیاکسید کربن برهعنروان
سیا فوق بحرانی استفاده شده است.
گیاه بوقناق (شکل ( ))1در نقاط مرتلف دنیا رشد میکند .از جملره
منارقی که رویش این گیاه گزارش شده اسرت ،مریتروان آمریکرای
جنرروبی و خاورمیانرره را نررا برررد .روی رش ای رن گی راه در کشررورهای
خاورمیانه هم چون ایران ،ترکیه و لبنان شده است .ایرن گیراه دارای
رویش بیابانی و وحشی است .در ایرران در دامنرۀ کروههرای البررز و
زاگر

میروید .د کردۀ آن برای بیماریهرای معرده و کبرد مفیرد

است .مسهل است و ریشۀ آن خونریزی را بنرد مریآورد و زخرم را

سیا فوق بحرانی دیاکسید کربن کردند .شرایط عملیاتی آنهرا در

التیا میبرشد .جوشاندۀ آن در درمان احتبا

فشارهای  111 ،01و  121بار ،سرعت جریان سیا فوق بحرانری ،0

کلیه ،قطع قاعدگی و قولنجهای کبدی مؤثر است[ .]22با توجره بره

 2و  6کیلوگر بر ساعت ،درصد حال ها  15 ،11و  21درصد وزنری

نتایج مطالعات ذکر شده و فواید گیراه بوقنراق ،در ایرن پرژوهش بره

بود .بیشترین بازدهی در شرایط عملیاتی فشار  01بار ،سرعت جریان

مطالعۀ آزمایشگاهی استررا مواد مؤثره از گیاه بوقناق با استفاده از

 6کیلوگر بر ساعت و  21درصد وزنی برابرر برا  %0/123بره دسرت

سیا فوق بحرانی پرداخته و چهار مشرصۀ دما ،فشار ،انردازۀ ذره و

آمد[ .]5لیو  2و همکاران در سا  2110ترکیبرات فنلری سریر را برا

زمان در سه سطح بررسی شد.

اسررتفاده از روش اسررتررا فرروق بحران ری اسررتررا کردنررد .آنهررا
1. Porto
2. Liu
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ادرار ،درمان سرن

3. Li
4. Ganoderma
5. Cruz
6. Yacon
7. Kayathi
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 مروری بر مواد استخراجشده با سیال فوق بحرانی.1 جدول
Table 1. Review on extraction via supercritical fluid

Matherial

Supercritical fluid

Pressure
(bar)

Temperature (℃)

grape seed

Carbon
dioxide+ethanol

80-120

40

216-384

31.9-52.1

Ganoderma
lucidum

Time (min)

Particle size
(mm)

Ref

0.5-2

[5]

18-222

[7]

yacon

Carbon dioxide+
ethyl acetate

90-130

40

[8]

Mango Kernel

Carbon dioxide

300-500

40-60

[9]

Carob Plant

Carbon dioxide

150, 180, 210

35, 45, 55

30

0.1, 0.2, 0.4

[10]

Francoeuria
Undulata

Carbon dioxide

150, 175, 200

35, 45, 55

30

0.074, 0.149, 0.21

[11]

scrophularia
striata boiss

Carbon dioxide

150, 180, 210

35, 45, 55

40

0.1, 0.2, 0.4

[12]

Eryngium
billardieri

Carbon dioxide

100-300

35-55

0.45-1.05

[13]

Portulaca
oleracea

Carbon dioxide

80-240

40-60

0.45-1.05

[14]

Cnidoscolus
quercifolius

Carbon dioxide
n-Hexane

200-300
Boiling point

40-60

120
360

[15]

apple pomace

Carbon dioxide

200, 300

45, 55

120

[16]

cucurbitacin

Carbon dioxide

150-250

40-60

30-120

[17]

Wheat Bran

Carbon dioxide

250

40

[18]

Arctic charr
side

Carbon dioxide

200-450

40, 80

[19]

Cannabis

Carbon dioxide

250

37

Baru seed

Carbon dioxide

150-350

35, 45

.تهیره شرده اسرت

180, 240

[20]
[21]

ارراف روستای برد شهر شیراز در استان فار

 و عرض52/02192  رو جغرافیایی،مرتصات جغرافیایی تهیۀ گیاه
 اتانو مورد استفاده در این پرژوهش. است29/621503 جغرافیایی
 دیکلرومتان. شرکت زکریای جهر و ساخت ایران است%96 اتانو
 و ساخت شرکت مجللری کشرور%99

مورد استفاده با درجۀ خلو
. گیاه بوقناق.1 شکل

 سامانۀ استررا بهکمک حال فروق بحرانری متشرکل از.ایران است

Figure 1. Eryngium billardieri plant.

، سیلندر دیاکسید کربن، کندانسور، کمپرسور،تجهیزاتی مانند پمپ
 گیج فشار و اتصراالت دیگرر اسرت، تعدادی شیر،  سل استررا،آون

 مواد و روشها.6

.))2( (شکل

 مواد اولیه و دستگاهها1-6
گل ها و ساقۀ گیاه بوقناق مورد نیاز برای آزمایش از کوهسرتانهرای
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گیاه قرار گرفت .پس از این مدت زمان اسرتاتیک ،زمران دینرامیکی
بهمدت  61دقیقه در نظرر گرفتره شرد .در مردت زمران دینامیرک،
شرریر خروجرری دسررتگاه برراز شررد .اسررانس اسررتررا شرردۀ موجررود
در محفظرۀ اسرتررا همرراه بررا دیاکسرید کرربن از سرل خررار و
جمررعآوری شررد .برررای بررهدسررتآوردن درصررد بررازده هرکرردا از
آزمررایشهررای انجررا شررده بررا سرریا فرروق بحران ری ،میررزان مررواد

شکل  .2تجهیزات دستگاه استخراج با سیال فوق بحرانی:

استررا شده بر میزان گیاه خشک ،تقسیم و در صد ضر ،شد.

( )1مخزن دیاكسید كربن )2( ،شیر یک طرفه )3( ،كندانسور،
( )4پمپ )5( ،فشارسنج )6( ،آون و سل استخراج،

 3-6طراحی آزمایش

( )7شیر تخلیه )8( ،لوله  Uشکل.
Figure 2. The supercritical fluid extraction device: (1) carbon
dioxide cylinder, (2) valve, (3) condenser, (4) pump, (5) pressure
gage, (6) oven and extraction cell, (7) drain valve, (8) u tube.

در این پژوهش برای آنالیز عصارههای گرفتهشرده از گیراه بوقنراق از
دستگاه  Agilent 6890 Nدر آزمایشرگاه تحقیقراتی شریمی تجزیرۀ
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت استفاده شده است .این دستگاه

برای چهار فاکتور دما ( 35تا  05درجۀ سلسیو ) ،فشرار ( 111ترا
 151بار) ،اندازۀ ذرات ( 1/105تا  1/2میلیمترر) و زمران دینامیرک
( 31تا  01دقیقه) بررسی شد .در جدو ( )2مقادیر این مشرصه ها
آمده است.

ساخت کشور آمریکا و دامنۀ خروجی آن  1/6 Amuاست و محدودۀ

جدول  .2مشخصههای آزمایش.

تشریص آن  011نانوگر (اسکن کامل) و  11نانوگر (دمرش گراز)

Table 2. Experiment Parameters.

است .نیتروژن بهعنوان گاز حامل با سرعت  1/0میلیلیتر برر دقیقره
استفاده شده است .نمونۀ اسانس گیاه بهمقردار  1میکرولیترر برا مرد
 Split Lesبهنسبت  25به  1به دستگاه تزریق شده است .دمای آون
در ابتدا  51درجۀ سلسیو

Pressure
)(bar
110

Particle size
)Time (min
)(mm
0.075
30

35

50

0.1

130

40

70

0.2

150

45

)℃( Temperature

بوده که با سرعت  121درجۀ سلسیو

در دقیقه به  291درجۀ سلسریو

افرزایش پیردا کررده و برهمردت

 11دقیقه در این دما باقی مانده است.

برای بررسی ترکیبات مؤثرۀ استرراخشده از گیاه بوقناق و همچنرین
بررسی کیفی و کمی عصاره ،شناسرایی نرا و نرو ایرن ترکیبرات از

گیاه بوقناق در دمای اتاق خشک ،آسیا ،و با الرک سرایزبندی شرد.
برای هر آزمایش مقدار  21گر گیاه درون توری نگهدارنرده ریرتره
شررد .سررل اسررتررا برره ارتفررا  23سررانتیمتررر ،قطررر داخلرری
 2/0سانتیمتر و قطر بیرونی  3/5سانتیمتر است .تروری درون سرل
استررا قرار گرفت .دمای آون تنظریم شرد و سرل درون آون قررار
گرفت .گاز دیاکسید کربن از کپسو  ،خار و از یرچا سردکننده
استفاده شد تا دیاکسید کربن به مایع تبدیل شرود .در ایرن حالرت
دیاکس رید کررربن قابلیررت فشررردهشرردن بررهوسرریلۀ پمررپ را دارد.
دیاکسید کربن که به فشار فوق بحرانی رسید ،بهمدت تعیرینشرده
به وسیلۀ رراحی آزمایش با دبی  3میلیلیتر بر دقیقره در تمرا

 .3بحث و نتیجهگیری
 1-3آنالیز مواد موجود در اسانس

 6-6روش انجام آزمایش

35

رراحی آزمایش با نر افزار مینیتب با روش تاگوچی در سره سرطح

آنالیز ریفسنج جرمی استفاده شد .با بررسی پیکهای ریرفسرنج
جرمی تعداد  21ترکیب مرؤثره از عصرارۀ گیراه بوقنراق اسرتررا و
شناسایی شد .این ترکیبات عموماً متابولیرتهرای ثانویرهانرد کره در
صنعت داروسازی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هسرتند .شرایان
ذکر است که بیشترین مادۀ اسرتررا شرده از عصرارۀ گیراه بوقنراق
 Di iso octyl esterبرا نرا آبوپراک

1,2-Benzendicarboxylic acid

است .در شکل ( )3نتیجۀ آنالیز ریفسنج جرمی نمونۀ مرادۀ مرؤثرۀ
استررا شده از عصارۀ گیاه بوقناق در شرایط بهینه با روش استررا
با سیا فوق بحرانی نشان داده شده است.

برا
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. در شرایط بهینهGC-MS  طیفهای خروجی از دستگاه.3 شکل
Figure 3. spectroscopy of GC-MS device in optimum conditions.

.) نا و درصد ترکیبات مؤثرۀ شناساییشده از عصارۀ گیاه بوقناق آورده شده است3( در جدو
. مهمترین تركیبات شناساییشده.3 جدول
Table 3. The most important compounds identified.

No.

(%)

1

97.884

Di iso octyl ester

2

0.93

Triphenil phosphate

3

0.248

Terephthalic acid

4

0.188

Iso decyl diphenyl ester

5

0.154

Hexadecanoic acid

6

0.125

Oxazin amin

7

0.116

Phthalic acid

8

0.355

other

Compound

 و1-hexanol, 2-ethyl ،Heptacosane دیگرررر مررریتررروان بررره

چنانکه مشاهده میشود بیشترین مادۀ استررا شده از عصارۀ گیراه

) درصد0(  در جدو. و غیره اشاره کرد2-pentanone,5,5-diethoxy

1,2-Benzendicarboxylic

. و آورده شده است،استررا هر آزمایش حسا

 با نا آیوپاکDi iso octyl ester بوقناق

 شررایان ذکررر اسررت کرره از ترکیبررات شناسرراییشرردۀ. اسررتacid

. نتایج آزمایشها.4 جدول
Table 4. Experiments result.

Run
1
2
3
4
5
6
7
8
9

35

Time (min)
30
50
70
70
30
50
50
70
30

Particle size (mm)
0.075
0.1
0.2
0.1
0.2
0.075
0.2
0.075
0.1

Pressure (bar)
110
130
150
110
130
150
110
130
150
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Temperature (℃)
35
35
35
40
40
40
45
45
45

Efficiency (wt%)
1.39797
1.53406
1.88689
1.41430
1.82743
2.83849
1.32132
1.87353
1.98128
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 6-3بررسی اثر دما بر میزان استخراج عصارۀ گیاه بوقناق

 3-3بررسی اثر فشار بر میزان استخراج عصارۀ گیاه بوقناق

با افزایش دما ،قدرت حاللیت و جر حجمی دیاکسید کربن کاهش

برای بررسی اثر فشار بر میزان استررا عصارۀ گیاه بوقناق فشارهای

انتقالی مثرل فشرار

 131 ،111و  151بار در نظر گرفته شد .افزایش فشار ،باعث افزایش

برار و فراریت مادۀ مؤثره در دیاکسید کربن میشود .در هر دمرایی

راندمان استررا میشود؛ زیرا جر حجمی حال افزایش مییابرد و

این دو پدیده در رقابت با یکدیگر قرار میگیرنرد و هرر کردا غالرب

بهنوبۀ خود باعث افرزایش حاللیرت دیاکسرید کرربن مریشرود .در

شود ،کنتر کنندۀ فرایند میشود .در دمای  01درجۀ سلسیو

اثرر

تحقیقی کره سرالگین و همکرارانش برر روی اسرتررا روغرن گرل

فشار برار ،اجزای غالب میشود .در دمای  05درجۀ سلسریو

اثرر

آفتا،گردان با استفاده از دیاکسید کربن فوق بحرانی انجا دادند به

دما بر جر حجمی غالب میشود[ .]11مولینا 1در پژوهش خود برای

این نتیجه رسیدند که با افزایش فشار از  21به  61مگاپاسکا میزان

استررا  THCاز شاهدانه ،آزمایشهای خرود را در دماهرای  01ترا

استررا نیز افزایش یافته است .دلیل این افرزایش را افرزایش جرر

مییابد .از ررفی افزایش دما باعث بهبود خوا

 01درجۀ سلسیو

انجرا داد و بره ایرن نتیجره رسرید کره دمرای

حجمی ذکر کردهاند[ .]20با افزایش فشار ،حاللیت افزایش مییابد و

 61درجۀ سلسیو

باالترین میزان رانردمان اسرتررا را دارد[.]23

در نتیجره برازده را نیرز افرزایش مریدهرد .از سروی دیگرر ،چگرالی

در استررا از گیاه کک گریز نیز همین روند مشاهده شد[.]11

مولکو های دیاکسید کرربن فروق بحرانری در نزدیکری سرطح ذرۀ

در این پژوهش برای بررسی اثر دما بر میزان اسرتررا عصراره گیراه

جامد افزایش مییابد و باعث افزایش نفروذ در ذرۀ جامرد و افرزایش

بوقناق دماهای  01 ،35و  05درجه سلسیو

در نظر گرفته و نتایج

بازده استررا میشود[ .]12در سایر پژوهشهای استررا با سریا

در شکل ( )0نشان داده شده است .از مقایسۀ آزمایشهای انجا شده

فروق بحرانری رونررد مشرابه دیرده مریشررود[ ]13-15چنرانکرره در

مشراهده شرد کره

شکل ( )5نیز پیداست ،باالترین رانردمان در ایرن پرژوهش در فشرار

در شرایط دمای  01 ،35و  05درجۀ سلسریو

افزایش دما تا محدودۀ خاصی ،باعث بهبود بازده میشود.

 151بار و دمای  01درجۀ سلسیو

حاصل شده است.

شکل  .4بررسی اثر دما روی درصد استخراج با استفاده از سیال فوق بحرانی از گیاه بوقناق.

1

Figure 4. Effect of temperature on extraction efficiency using supercritical fluid from eryngium billardieri.

1. Molina
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شکل  .5بررسی اثر فشار روی درصد استخراج با استفاده از سیال فوق بحرانی از گیاه بوقناق.
Figure 5. Effect of pressure on extraction efficiency using supercritical fluid from eryngium billardieri.

 4-3بررسی اثر اندازۀ ذرات بر میزان استخراج عصارۀ گیـاه

دانهها بیشتر میشرود و رانردمان اسرتررا افرزایش مرییابرد[.]26

بوقناق

افزایش بازده اسرتررا برا کراهش انردازۀ ذرات در سرایر مطالعرات
حال با پرودر گیراه

استررا از گیاه کک گریرز و خرنرو ،نیرز دیرده شرد[،11 ،20-29

تأثیر بسیار زیادی بر راندمان استررا دارد [ .]25دوبا 1در پرژوهش

 .]11در این پرژوهش پودرهرایی برهانردازههرای  1/1 ،1/2و 1/105

خود اثر اندازۀ ذرات را بر روی استررا روغن از دانههرای انگرور در

میلیمتر تهیه و بررسی شد .چنانکه انتظار میرفت ،مشاهده شد که

فرایند استررا با سیا فوق بحرانی بررسی کرد .نتایج او نشران داد

برا کراهش انردازۀ ذرات ،رانرردمان اسرتررا افرزایش پیردا کرررد .در

که با کاهش اندازۀ ذرات ،نرخ اسرتررا و انحرال پرذیری حرال در

شکل ( )6میتوان این نتایج را مشاهده کرد.

کاهش اندازۀ ذرات بهدلیل افزایش سطح تما

شکل  .6بررسی اثر اندازۀ ذره بر روی درصد استخراج با استفاده از سیال فوق بحرانی از گیاه بوقناق.

1

Figure 6. Effect of particle size on extraction efficiency using supercritical fluid from eryngium billardieri.
1. Duba

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 122 (2022
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 2-3بررسی اثر زمان بر روی درصد استخراج

 .4نتیجهگیری

در شررایط بهینره ،افرزایش زمران در ابتردا باعرث افرزایش رانرردمان

در این پژوهش تأثیر مشرصههای مرتلف دما ،فشار ،زمران و انردازۀ

بره براال عمرالً

ذرات هرکدا در سه سطح ،بر روی استررا عصارۀ گیاه بوقنراق برا

تأثیری بر راندمان اسرتررا نردارد .شرا 1بررای یرافتن مردت زمران

استفاده از روش استررا با سیا فوق بحرانی بررسی شرد .افرزایش

مناسب بررای اسرتررا روغرن ادویرۀ پاپریکرا آزمرایشهرایی را در

دما تا دمای 01درجۀ سلسیو

میتواند به استررا هرچره بیشرتر

زمانهای  61تا  101دقیقره انجرا داد .بره ایرن نتیجره رسرید کره

عصارۀ گیاه بوقناق بهروش استررا با سیا فوق بحرانی کمک کند.

باالترین راندمان در مدت زمران  91دقیقره حاصرل مریشرود[.]31

کاهش اندازۀ ذرات در افزایش رانردمان اسرتررا از اهمیرت بسریار

در این پژوهش برای بررسی اثر مدت زمان انجا فرایند استررا برر

زیادی برخوردار است .دلیل این امر افزایش سطح تما

برین پرودر

میزان راندمان استررا عصرارۀ گیراه بوقنراق برا اسرتفاده از سریا

گیاه و سیا فوق بحرانی است .بین سره انردازۀ ذرۀ ( 1/1 ،1/105و

فوق بحرانی آزمایشهرا در سره سرطح زمرانی  51 ،31و  01دقیقره

 1/2میلی متر) بررسیشده ،بیشترین راندمان اسرتررا مربروط بره

انجا شد .مشاهده شد که  51دقیقه زمان مناسبی بررای اسرتررا

اندازۀ ذرات  1/105میلیمتر بود .همچنین افزایش فشار به  151بار

عصارۀ گیاه بوقناق با روش سیا فوق بحرانری اسرت .در شرکل ()0

در دمای مشرص باعث افزایش راندمان استررا شد .افزایش زمران

میتوان این نتایج را بر روی نمودار مشاهده کرد.

از  31به  51دقیقه باعث افزایش رانردمان اسرتررا مریشرود؛ امرا

استررا میشود؛ اما افزایش زمان از یک زمان خا

افزایش زمان از  51به  01دقیقه عمالً تأثیری بر رانردمان اسرتررا
ندارد و از دقیقۀ  51به بعد شریب نمرودار درصرد اسرتررا  ،نزولری
میشود.

شکل  .7بررسی اثر زمان بر روی درصد استخراج با استفاده از سیال فوق بحرانی از گیاه بوقناق.

1

Figure 7. Effect of time on extraction efficiency using supercritical fluid from eryngium billardieri.

1. Shah
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