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چکيده
در این تحقیق جهت استخراج مواد موثر موجود در پوست نارنج از دو روش استخراج با سوکسله و استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی استفاده شد.
در استخراج با سیال فوق بحرانی ،تاثیر پارامترهای عملیاتی نظیر دما ،فشار ،زمان دینامیک و اندازه ذرات در سطوح مختلف بر روی بازده استخراج موورد
بررسی قرار گرفت .جهت بررسی تاثیر دقیق تر پارامترها طراحی آزمایش صورت گرفت و از روش رویه ی پاسخ استفاده شد و مدلی جهت درصد بوازده
استخراج با تغییر پارامترها به دست آمد .برای شناسایی و تعیین درصد ترکیبات از کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی استفاده شود .موواد اسوتخراج
شده با دو روش مقایسه شدند .از جمله مهم ترین مواد استخراج شده می توان اوستول و لیمونن را نام برد .مقدار اوستول در روغن استخراج شده توسط
دی اکسید کربن فوق بحرانی به طور قابل مالحظه ای بیشتر از روش سوکسله است .بهترین شرایط استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانوی ،زموان
دینامیک  80دقیقه ،دمای  35درجه سانتیگراد ،فشار  157/26بار و اندازه ذرات  0/4099میلی متر به دست آمده است.
کلمات کلیدی :دی اکسید کربن فوق بحرانی ،سوکسله ،پوست نارنج ،اوستول ،لیمونن ،طراحی آزمایش.

-1مقدمه
روش های قدیمی استخراج اسانس از قبیل تقطیر با بخار آب و استخراج با حالل آلی دارای اشکاالتی از قبیل هدر رفتن
ترکیبات فرار ،بازده پایین ،زمان طوالنی استخراج ،مصرف زیاد انرژی ،باقی ماندن حالل سمی و حجم زیاد حالل مورد استفاده
را به دنبال دارد .این مشکالت باعث شد تا روش های جدید استخراج با میزان انرژی و حالل ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد .از
جمله روش های جدید و به روز که جهت استخراج مورد استفاده قرار می گیرد ،می توان به روش استخراج با سیال فوق
بحرانی اشاره کرد .برتری این روش نسبت به روش استخراج با حالل این است که قدرت انحالل سیال فوق بحرانی وابسته به
جرم حجمی است و با تغییر دما و فشار قابل تنظیم است .حالل مورد استفاده در روش استخراج با سیال فوق بحرانی در بیشتر
مواقع دی اکسید کربن است که غیر سمی ،ارزان و قابل دسترس است .دی اکسید کربن فوق بحرانی ،دمای بحرانی پایین و
فشار بحرانی متوسطی دارد [ 1و .]2

*.نویسنده مسئوول :استادیار ،گروه مهندسی شیمی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
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پوست مرکبات بخش عمده و مهمی از مرکبات را تشکیل می دهند که ساالنه حدود  15میلیون تن زباله تولید می کند.
پوست میوه نارنج 1منبع بسیاری از مواد فعال مانند لیمونن ،2کومارین ها ،3سینفرین 4و زردینه ها از جمله نئوهسپریدین،5
نارنجین 6و تانگریتین 7است [ .]3اوستول 8یک کومارین طبیعی است که بیشتر در خانواده گیاهان چتریان یافت می شود ،از
جمله گیاهان دارویی که اوستول در آن ها یافت می شود می توان به گلپر 9و مرکبات 10اشاره کرد [ .]4لیمونن را می توان به
عنوان اسانس در مواد شوینده به کار برد و همچنین به خاطر خاصیت اشتعال پذیری آن ،توانایی بالقوه ای به عنوان یک
سوخت زیستی دارد [.]5
در سال های اخیر استخراج مواد موثره دارویی از مواد طبیعی با دی اکسید کربن فوق بحرانی بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .ترابلسی 11و همکارانش مواد موثر را از پوست نارنج با دی اکسید کربن فوق بحرانی و با کمک حالل اتانول استخراج
کردند .آن ها تاثیر فشار ،زمان استاتیک و دبی دی اکسید کربن را بر استخراج بررسی کردند .ماده اصلی استخراج شده اوستول
بود [ .]3میر حیدری و همکارانش روش های متداول استخراج از پوست مرکبات را استخراج با حالل ،تقطیر ،استخراج با سیال
فوق بحرانی و پرس سرد برشمردند .آن ها استخراج از پوست تازه نارنج با دی اکسید کربن فوق بحرانی همراه با کمک حالل
متانول را مورد مطالعه قرار دادند .تغییرات دما ،زمان استاتیک و فشار بدون طراحی آزمایش مورد بررسی قرار گرفت .لیمونن به
عنوان جزء اصلی استخراج به دست آمد [ .]6گاف 12و همکارانش مروری بر اجزاء و ترکیبات استخراج شده از پوست نارنج
داشتند .آن ها نقش منطقه جغرافیایی رشد گیاه ،گونه ،مرحله رسیدن میوه ،شرایط نگهداری و روش های استخراج (پرس سرد
و تقطیر) را بر روی اجزاء استخراج شده مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه و جمع آوری آن ها نشان داد که استخراج از
پوست نارنج در کشورهای آرژانتین ،هاییتی ،مراکش ،پاراگوئه و اوگاندا هرگز مورد مطالعه قرار نکرفته است [ .]7جناب و
همکارانش استخراج روغن از دانه های کانوال با روش استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی و حالل آلی ) (AW406را مورد
مطالعه قرار دادند [ .] 9 ،8کربالیی و همکارانش بر روی استخراج نیکوتین از برگ تنباکو با سیال فوق بحرانی مطالعه کردند .آن
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ها تاثیر دما ،فشار ،زمان استاتیک و کمک حالل را در میزان بازدهی استخراج مورد مطالعه قرار دادند .بهترین شرایط استخراج
نیکوتین فشار  350اتمسفر ،دمای  55درجه سانتیگراد و زمان دینامیک  5دقیقه به دست آمد [.]10
مسقطی و قریشی با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی و متانول ،سینامالدهید را از پوست درخت دارچین استخراج
کردند و تاثیر پارمترهای دما ،فشار ،شدت جریان دی اکسید کربن و زمان دینامیک را بر روی بازده استخراج بررسی کردند
[ .] 11استخراج بتاکاروتن از روغن پالم خام با استفاده از دی اکسیدکربن فوق بحرانی در محدوده  7/5تا  17/5مگا پاسکال و
محدوده دمایی  80تا  120درج ه سانتیگراد مورد مطالعه قرار گرفت .مقدار ضریب نفوذ و ضریب انتقال جرم تعیین شد [.]12
صدیفیان و همکارانش روغن را از بذر گل  oleraceaبا دی اکسید کربن فوق بحرانی استخراج کردند .در فشار  23/5مگا
پاسکال ،دمای  333کلوین ،اندازه ذرات  0/8میلیمتر و زمان دینامیک  210دقیقه بهترین بازده استخراج حاصل شد [.]13
دارایی و همکارانش استخراج اسید کلروژنیک از دانه آفتابگردان را با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی مورد مطالعه قرار
دادند و شرایط بهینه استخراج را بررسی کردند [ .]14بدرخانی و همکارانش استخراج اسانس دانه های زنیان با فرآیند استخراج
آب دمای زیر بحرانی را مورد بررسی قرار دادند [ .] 15تبارکی و قدیمی روش های استخراج آنتی اکسیدانت از پوست پسته را
مرد مطالعه قرار دادند [.]16
در این پژوهش استخراج مواد موثر موجود در پوست نارنج با روش سوکسله و دی اکسید کربن فوق بحرانی مورد مطالعه قرار
گرفت .پارامترهای موثر بر استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی شناسایی گردید و بر این اساس طراحی آزمایش صورت
گرفت .با آنالیز کروماتوگرافی مواد موجود در روغن استخراج شده از هر دو روش شناسایی و مقایسه شد .تاثیر پارامترهای
مختلف همانند دما ،فشار ،زما ن دینامیک و اندازه ذرات با استفاده از طراحی آزمایش بر بازدهی استخراج مورد بررسی قرار
گرفت.
-2بخش تجربی
-2-1مواد و دستگاه ها
نارنج از باغ جهاد کشاورزی شیراز در ماه فرودین جمع آوری شد که پوست آن خشک ،آسیاب و سایز بندی شد .گاز دی اکسید
کربن با خلوص باالتر از  99درصد از شرکت گازهای صنعتی ابوقداره تهیه شد .از آسیاب برقی مدل امپریال ساخت کشور
آلمان ،الک آزمایشگاهی دماوند ،ترازو با دقت  0/0001گرم مدل  Sartoriusو برای تعیین و شناسایی میزان مواد موجود در
نمونه های استخراج شده از دستگاه کروماتوگرافی گازی– طیف سنج جرمی که شامل ردیاب جرمی Agilent 5779 a ،با منبع
یونیزاسیون الکترونی ( )Elکوپل شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی Agilent 7890 b ،که از ستون  DB-225 msبا طول 30
متر و قطر داخلی  0/25میلی متر و ضخامت فیلم  0/25میکرو متر استفاده شده است .درجه حرارت ابتدایی آون  60درجه
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سانتیگراد برای مدت یک دقیقه ثابت ماند و سپس دما با سرعت  5درجه سانتیگراد بر دقیقه به  220درجه سانتیگراد افزایش
یافت و این بار دمای آون در باالترین دما نگه داشته می شود برای مدت یک دقیقه و دمای آشکارساز  280درجه سانتیگراد و
مقدار  1میکرولیتر از نمونه تزریق می شود و سرعت جریان حامل (هلیوم)  1میلی لیتر بر دقیقه بود .اجزای مختلف دستگاه
استخراج با سیال فوق بحرانی در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -1شماتیک فرآیند استخراج با سیال فوق بحرانی که شامل :کپسول دی اکسید کربن ،سیستم سردکننده جهت تبدیل دی اکسید کربن به مایع،
پمپ رفت و برگشتی،تانک ذخیره سازی دی اکسید کربن ،فشارسنج ،مخزن استخراج ،گرم کن آب جهت گرم کردن مخزن استخراج ،شیر فشار شکن ،
لوله  Uشکل ،دبی سنج.

 -2-2روش انجام آزمایش با دي اکسيد کربن فوق بحراني
میوه رسیده نارنج انتخاب و پوست آن جدا گردید .سپس پوست نارنج در دمای اتاق خشک شد .بعد از گذشت یک هفته و
خشک شدن کامل پوست نارنج ،آسیاب شد .برای سایز بندی مواد آسیاب شده از الک لرزان استفاده گردید .بعد از سایزبندی
مواد ،برای هر بار انجام آزمایش مقدار  14گرم از آن استفاده شد .از یک توری استوانه ای برای نگهداری مواد در ظرف استخراج
استفاده شد .جهت جلوگیری از جوشش و ایجاد حباب های انفجاری همراه مواد خشک شده در توری استوانه ای مقداری
سنگ جوش استفاده شد.
مخزن گرم کن آب جهت گرم کردن مخزن استخراج با آب مقطر پر شد .الزم به ذکر است که مخزن استخراج دو جداره بوده
که در قسمت داخلی مواد قرار گرفته و آب گرم جهت تنظیم دما در قسمت خارجی مخزن استخراج قرار دارد .سپس سیستم
خنک کننده برای تبدیل دی اکسید کربن به مایع را روشن کرده تا به دمای  -20درجه سانتیگراد برسد ،بعد از آن شیر
کپسول حاوی دی اکسید کربن را باز کرده و تمام شیر های خروجی موجود در مسیر را بسته و چک می شود تا نشتی وجود
نداشته باشد تا در حین عملیات افت فشار مشاهده نشود.
از زمانی که عملیات به دما و فشار مورد نظر رسید و تمام شیر های خروجی سیستم بسته شد و حالل در تماس با نمونه قرار
گرفت زمان استاتیک شروع شد و پس از  50دقیقه و اتمام زمان استاتیک با باز شدن شیر خروجی و عبور حالل تازه از روی
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نمونه زمان دینامیک شروع شد .با شروع زمان دینامیک و باز شدن شیر خروجی دی اکسید کربن به همراه مواد موثره استخراج
شده وارد لوله  Uشکل که در یخ قرار دارد می شود .در این مرحله دی اکسید کربن از سایر مواد جدا می شود.
اسانس جمع آوری شده توسط پاستول ،پنبه و سدیم سولفات صاف شده و آب زدایی انجام شد .در انتها اسانس در یک ظرف
نمونه تیره و در جای خنک نگهداری می شود تا به اسانس آسیبی وارد نشود .جهت به دست آوردن درصد بازده هر کدام از
آزمایش های انجام شده توسط سیال فوق بحرانی ،میزان مواد استخراج شده بر میزان گیاه خشک تقسیم می شود.
 -2-3طراحي آزمایش
مهمترین دلیل طراحی آزمایش ،پایین آوردن هزینه های انجام آزمایش است .به طور کلی اهدافی که در طراحی آزمایش مورد
بررسی قرار می گیرند :در مرحله اول شامل مشخص کردن پارامتر هایی است که در انجام آزمایش تأثیر می گذارند ،بعد از آن
باید سطوح پارامتر ها را مشخص کرد .جهت مشخص کردن سطوح پارامترها از پژوهش های انجام شده در زمینه استخراج فوق
بحرانی و شرایط فوق بحرانی دی اکسید کربن استفاده شد .برای مشخص شدن اهمیت و تاثیر هر پارامتر سطوح به گونه ای
انتخاب شد تا تاثیر افزایش یا کاهش مقدار هر پارامتر بر روی نتایج به صورت واضح مشخص شود .گام بعدی در طراحی
آزمایش ،کم کردن تأثیر عوامل کنترل نشده بر روی نتایج آزمایش ها می باشد .پس از اجرای آزمایش ،برای تفکیک اثر عوامل
مختلفی که در آزمایش ها در نتایج حاصل از آن ها مداخله می کنند ،از تحلیل آماری استفاده می شود .طراحی آزمایش با نرم
افزار مینی تب هجده با روش رویه ی پاسخ و شیوه ی مرکب مرکزی در پنج سطح ( +2و  +1و 0و  -1و  )-2برای چهار فاکتور
دما ( 35تا  55درجه سانتیگراد) ،فشار ( 90تا  210بار) ،اندازه ذرات ( 0/1تا  0/5میلی متر) و زمان دینامیک ( 0تا  80دقیقه)
بررسی شد.
-3بحث و نتیجهگیری
 -3-1آنالیز مواد موجود در اسانس
همان طور که در شکل  2مشخص است طیف های کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی نمونه استخراج شده به روش
سوکسله نشان داده شده است .در شکل  3طیف های کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی نمونه استخراج شده به روش
استخراج با سیال فوق بحرانی دیده می شود ،که در این کروماتوگرام محور افقی زمان بر حسب دقیقه است و محور عمودی
فراوانی است که پاسخ های آشکارساز به اجزاء نمونه (سیگنالهای الکتریکی) بر حسب زمان خروج اجزاء از ستون رسم شده
است.

127

زارعي و اسفندیاري

استخراج اسانس از پوست نارنج شهر شيراز با سوکسله و دي اکسيد کربن فوق بحراني

 کروماتوگرافی جرمی نمونه استخراج شده به وسیله سوکسله-2 شکل

 ماده شناسایی شد که مهم ترین و18 با بررسی و مطالعه قله های به دست آمده از نمونه استخراج شده توسط سوکسله تعداد
4H-Pyran-4-one, 2,3-(

 لینالول اکسید و یک آنتی اکسیدان قوی به نام، لیمونن،شناخته ترین آن ها عبارت است از برگاپتن
.) می باشندdihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl

درصد
% ترکیب
2/351
5/58
8/895
1/827
0/433
1/72
2/043
1/745
2/262
2/092
7/512
2/27
1/27
5/41
0/124
13/551
5/01
36/77

 ترکیبات شناسایی شده در پوست نارنج توسط سوکسله-1 جدول
ترکیب شیمیایی
زمان بازداری
)(دقیقه
Oxalic acid
3/964
Acetic acid
4/141
D-Limonene
5/724
Vinyl acrylate
6/376
Furfural
8/339
2-Propanone, 1-hydroxy
Linalool oxide cis
Dimethylamine, n-(neopentyloxy)
N-methyl-d3-aziridin
Piperitenone
4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6methyl
2-Methoxy-4-vinylphenol
Butanoic acid, 2,3-dimethyl-, ethyl ester
2,6-Dimethyl-3-(methoxymethyl)-pbenzoquinone
Octadec-9Z-enol TMS ether
Bergapten
2-Methyl-1-(cyclohexylamino)-1-cyano-1butene
[(Propylthio)methyl]-1,21-dicarbadodecaborane(12)
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قله

8/484
9/971
14/346
16/918
17/357
19/614

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

21/812
24/957
29/06

12
13
14

30/44
30/451
34/526

15
16
17

37/869

18

سال شانزدهم ،شماره  60پایيز 1400

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

شکل  -3کروماتوگرافی جرمی نمونه استخراج شده به روش سیال فوق بحرانی

با بررسی و مطالعه قله های به دست آمده از نمونه استخراج شده با دی اکسید کربن فوق بحرانی توسط دستگاه کروماتوگرافی
گازی-طیف سنج جرمی مواد مؤثره ی و با ارزش موجود در پوست خشک شده نارنج مشخص شد .تعداد  40ماده شناسایی
شد .بیشترین مقدار مربوط به اوستول ،پیپریتنون ،لیمونن ،لینالول  ،لینالول اکسید و یک آنتی اکسیدان قوی به نام

(4H-

)Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methylاست .از بین ترکیبات شناسایی شده اوستول به دلیل داشتن خواص
دارویی و درمانی از همه مهم تر و برجسته است.
قله
1

زمان
بازداری
3/964
(دقیقه)
4/109

جدول  -2ترکیبات شناسایی شده در پوست نارنج توسط سیال فوق بحرانی
ترکیب شیمیایی
)Ethene, fluoro- (CAS

درصد ترکیب %
1/821

Acetic acid

6/46

3

5/713

D-Limonene

8/841

4

6/335

2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester

1/668

5

8/323

Furfural

3/806

6

8/462

)Propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester (CAS

2/759

7

8/65

5-Nonanol, 5-methyl

2/333

8

9/955

Linalool oxide cis

2/417

9

10/65

Trans-linalool oxide

1/068

10

10/96

3-Methyl-3-butenoic acid

0/835

11

/094
11
/864

Linalool

1/128

2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl

0/746

13

11
/335
12
/324

1,2-Cyclopentanedione

0/859

)Dimethylamine, N-(neopentyloxy

1/291

15

14
/581
14
/506

Isosorbide Dinitrate

0/592

5-Azatricyclo[7.2.0.01,4]undeca-2,5,7,10-tetraene, 6-methoxy

0/939

17

15
/811
15
/517

)2H-Pyran-2,6(3H)-dione (CAS

0/493

2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone

0/502

19

16
/908
16
/341

N-Methyl-d3-aziridine

1/945

Piperitenone

3/38

21

17
/518
17

Furancarboxylic acid, methyl ester

0/453

2

12
14
16
18
20
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3,5-Dimethyl-1,2-dioxolane

0/621

3,5-Dihydroxytoluene

0/337

4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl

10/165

)2H-Pyran-2-one-6-d, tetrahydro-6-d-4-hydroxy-4-methyl- (CAS

0/946
0/838

22

/379
18
/908

24

18
/609
19
/775

26

2120
/47

Thymol

27

/791
21
/203

2-Methoxy-4-vinylphenol

3/501

4-vinylphenol

0/48

29

23
/936
24
/327

Ethyl N-(2-methoxyethyl)alanine

1/096

)2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl

0/369

31

26
/316
27
/926

]Thiophene, 2-ethyl-5-[(1-methylpropyl)thio

0/901

Megastigmatrienone

1/731

33

27
/039
29
/429

4,11-Dioxa-3,5-dimethyltetracycloundecane cage compound

2/737

Heptanedioic acid, 4-methyl-, dimethyl ester

0/88

35

30
/012
31
/804

Bis(1,2-Dimethylbutyl)ester of adipic acid

0/699

Isoquinoline

2/349

37

31
/216
32
/451

(E)-4-Hydroxy-5-iodo-2-pentenoic acid

0/757

3-Ethylthiolane

0/24

39

32
/317
33
/703

Benzene, 2-(2-methoxy-1-propenyl)-1,4-dimethyl

2/208

Osthole

24/808

23
25

28
30
32
34
36
38
40

33

با مقایسه دو جدول  1و جدول  2دیده می شود که تعدادی از ترکیبات شناسایی شده در هر دو روش یکسان است .به عنوان
مثال دی لیمونن ،پیپریتنون ،اکسید لینالول و  4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methylترکیباتی هستند
که در هر دو روش استخراج شناسایی شده است .دی لیمونن و اکسید لینالول شناسایی شده در روش استخراج با سوکسله و
سیال فوق بحرانی تقریباً دارای شماره قله و درصد بازده یکسان می باشند .اما مشاهده می شود که پیپریتنون و

4H-Pyran-4-

 one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6شناسایی شده هم شماره قله و هم درصد بازده متفاوتی دارند .دلیل افزایش درصد بازدهو بیشتر شدن شماره قله این دو ترکیب در روش استخراج با سیال فوق بحرانی نسبت به روش استخراج با سوکسله می تواند
این مورد باشد که در روش استخراج با سیال فوق بحرانی ،استخراج بهتر انجام شده و به ترکیبات آسیب وارد نمی شود و
ترکیبات بیشتری شناسایی شده است .نکته آخر که در دو جدول مشهود است که تمام ترکیبات شناسایی شده ،تقریباً دارای
زمان بازداری مشابهی هستند .اکثر محققین دریافتند که لیمونن مهمترین ترکیب در پوست نارنج است [ 6و  .]7درصد لینالول
با افزایش لیمونن کاهش می یابد .بنابراین این امکان وجود دارد که لیمونن در اثر تخریب لینالول به وجود آید .مقدار

-pinene

 βدرطول رشد میوه نارنج کاهش می یابد .در صورتیکه مقادیر  α-terpineolو  geraniolو  nerulدر طول رسیدن میوه تغییر
نمی کند [.]7

130

سال شانزدهم ،شماره  60پایيز 1400

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

 -3-2بررسي صحت مدل و پارامتر هاي آن
با انجام آزمایش های طراحی شده طبق نرم افزار مینی تب هجده و با وارد کردن مقدار درصد استخراج در نرم افزار ،نتایج
مدل بدست می آید که در جدول  3آورده شده است .جهت اعتبارسنجی مدل از تجزیه و تحلیل واریانس استفاده شد .ضریب
تشخیص ) (R2در مدل برابر با  95/6درصد و ضریب تشخیص اصالح شده )  (Adj-R2برابر با  91/75درصد است که این مقادیر
نشان دهنده دقت کافی مدل پیشنهادی برای برازش داده های به دست آمده از آزمایش ها است .در این پژوهش برای بررسی
تأثیر پارامتر ها مقدار  P-valueبه این صورت در نظر گرفته شده است که  P-valueبزرگ تر از  0/05به عنوان پارامتر بی اثر و
 P-valueکوچکتر از  0/05پارامتر موثر و  P-valueکوچک تر از  0/001پارامتر بسیار موثر است .ضرایب رگرسیون هم نشان
دهنده تأثیر هر فاکتور بر مقدار درصد استخراج است که عالمت منفی نشان دهنده تاثیر کاهشی و عالمت مثبت نشان دهنده
تأثیر افزایشی هر فاکتور است.

جدول  -3ضرایب رگرسیون مدل مرتبه دوم برای درصد بازده استخراج
p-value
ضریب
ترم
ریگراسیونی
103/39
0/000
6/9729
عرض از مبدأ
7/77
0/000
0/2829
زمان دینامیک
t-value

دما

-0/3021

0/000

-8/29

فشار

0/4404

0/000

12/09

سایز ذرات

-0/0579

0/131

-1/59

زمان × زمان

0/0129

0/703

0/39

دما × دما

0/0842

0/023

2/52

فشار × فشار

-0/1733

0/000

-5/19

سایز ذرات× سایزذرات

-0/1046

0/006

-3/13

زمان × دما

0/1081

0/028

2/42

زمان × فشار

-0/0981

0/043

-2/20

زمان × سایز ذرات

0/0181

0/690

0/41

دما × فشار

0/0506

0/273

1/13

دما × سایز ذرات

-0/1331

0/009

-2/98

فشار × سایز ذرات

-0/0744

0/115

-1/67

بر اساس متغیر های کدگذاری شده و مقدار  P-valueدر جدول  3رابطه درجه دوم بین درصد استخراج و متغیر های عملیات
ارائه شده که در رابطه ( Y ،)1درصد استخراج است که از تقسیم مواد استخراج شده بر میزان گیاه خشک به دست می آید.
دما d ،متوسط اندازه ذرات P ،فشار و  tزمان دینامیک را نشان می دهد.
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مقادیر  P-valueمدل رگرسیونی و پارامتر های خطی ،مربعی و متقابل همگی کمتر از  0/05هستند .مقدار  P-valueکه نشان
دهنده ی عدم برازش می باشد ،بزرگتر از  0/05است .این داده ها در جدول  4آمده است و نشان دهنده صحت مدل است.
منبع تغییر
p-value

جدول  -4مقدار  P-valueبرای آنالیز واریانس داده ها
پارامترهای متقابل
پارامتر های
مدل رگرسیون پارامتر های خطی
0/000

0/000
مربعی

0/000

0/013

عدم برازش
0/302

 -3-3تأثير پارامتر ها بر بازدهي استخراج با سيال فوق بحراني
در شکل  4تأثیر فاکتور های اصلی بر مقدار درصد بازده مشاهده می شود .اندازه ذرات در واقع میزان مقاومت داخلی در برابر
انتقال جرم را تعیین می کند و هر چه این اندازه کوچکتر باشد ،مسافتی که انتقال جرم باید صورت گیرد کمتر می شود .اگر
ذرات خیلی کوچک باشند ممکن است پدیده کانالیزه شدن درون بستر استخراج صورت گیرد ،یعنی بخشی از حالل بدون این
که با مواد خام در تماس باشد از کانال هایی خاص درون بستر عبور می کند و این موجب کاهش حساسیت فرآیند و همچنین
کاهش راندمان کلی فرآیند می شود .به طور کلی ذرات با اندازه  0/25تا  2میلی متر معموال برای فرآیند استخراج مناسب
هستند و این اندازه ذرات بسته به میزان آب درون مواد اولیه و خصوصیات ماده ای که باید استخراج شود ،می تواند تغییر کند.
همچنین نباید فراموش کرد که خرد کردن زیاد مواد با استفاده از آسیاب ممکن است خود باعث کاهش ترکیبات فرار ماده
اولیه شود [ .]17افزایش دما اثر منفی بر میزان درصد بازده استخراج دارد زیرا با افزایش دما ،جرم حجمی و قدرت حاللیت
سیال فوق بحرانی کاهش یافته و درصد بازده عملیات کم می شود [ .]18افزایش فشار اثر مثبت بر درصد بازده عملیات
استخراج دارد .به دلیل اینکه با افزایش فشار جرم حجمی و قدرت حاللیت دی اکسید کربن افزایش می یابد و این عامل مثبت
تا زمانی که باعث کاهش نفوذپذیری و ضریب انتقال جرم نشود ،دلیل افزایش درصد بازده عملیات استخراج می شود .زمان نیز
اثر مثبت بر درصد بازده داشته زیرا در طول زمان دینامیک عبور حالل تازه از روی نمونه باعث افزایش انتقال جرم می شود .تا
زمانی که نیروی محرکه موثری بین سیال تازه و نمونه وجود داشته باشد ،افزایش زمان باعث افزایش بازده می شود [.]19

شکل  -4نمودار تأثیر فاکتورهای اصلی بر میزان درصد بازده عملیات
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 -3-4اثر متقابل دما و اندازه ذرات بر درصد بازده عمليات
در شکل  5نمودار هم ترازی دو متغیر دما و اندازه ذرات مشاهده می شود .هر زمان دما در پایین ترین مقدار خود ( 35درجه
سانتیگراد ) قرار دارد و متغیر اندازه ذرات در مقدار  0/3تا  0/5میلی متر قرار دارد ،میزان درصد بازده عمیات به بیشترین مقدار
خود می رسد .در دمای  55درجه سانتیگراد و اندازه ذرات  0/1میلی متر نیز درصد بازده عملیات افزایش می یابد .بایستی به
این نکته اشاره کرد که با افزایش دما در فشار ثابت ( 150بار) به دلیل کاهش در جرم حجمی دی اکسید کربن فوق بحرانی،
توان حالل فوق بحرانی جهت عملیات استخراج کاهش می یابد .از طرفی افزایش دما در فشار ثابت نیز باعث افزایش فشار بخار
جزئی شده و این موجب افزایش میزان ماده استخراج شده در ترکیب فاز متحرک (فوق بحرانی) می شود و در نتیجه میزان
ماده استخراج شده ،افزایش می یابد [ .]20اثر منفی افزایش دما (کاهش جرم حجمی سیال فوق بحرانی) بیشتر از اثر مثبت آن
(افزایش فشار بخار) است .در نتیجه افزایش دما با شیب بیشتری بر کاهش استخراج اثر می گذارد [.]21
در شکل  6نمودار سطح متغیر دما و اندازه ذرات نمایش داده شده است .بیشترین مقدار درصد بازده در دو ناحیه دیده می
شود ،یکی در دمای باال و اندازه ذرات کوچک و دیگری در دمای پایین و اندازه ذرات بین  0/3تا  0/5میلی متر است .اندازه
ذرات در حقیقت میزان مقاومت داخلی در برابر انتقال جرم را مشخص می کند و هر چه این اندازه ذرات میزانش کمتر باشد،
مقاومت در مقابل انتقال جرم کمتر می شود .ماهیت ماده در تعیین اندازه ذرات جهت فرآیند استخراج موثر است [ 20و .]22
از آنجایی که این دو پارامتر دارای اثر متقابل موثر بر بازده عملیات هستند ،می توان در دمای باال و اندازه ذرات کوچکتر یا
دمای پایین و اندازه ذرات بزرگتر بازده فرآیند را افزایش داد .در جدول  3مقدار  P-valueدما در اندازه ذرات برابر  0/009است
که با توجه به مطالب گفته شده قابل انتظار بود که اثر متقابل اندازه ذرات و دما دارای اثر مثبت بر میزان درصد بازده استخراج
باشد و درصد استخراج افزایش می یابد.

شکل  -5نمودار هم ترازی بازده بر حسب دما و اندازه ذرات
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شکل - 6نمودار بازده ماده استخراج شده بر حسب دما و اندازه ذرات

 -3-5اثر متقابل دما و زمان بر درصد بازده عمليات
افزایش زمان دینامیک بازده استخراج را بهبود می بخشد ،زیرا حالل تازه از طریق بستر ثابت از پوست نارنج عبور می کند تا
زمانی که انتقال جرم موثر باشد [ .]21افزایش دما منجر به کاهش جرم حجمی دی اکسید کربن فوق بحرانی می شود و در
نتیجه باعث کاهش حاللیت و کاهش بازده استخراج می شود [ 14و  .]21همانطور که اشاره شد به دلیل انتقال جرم بهتر در
این شرایط در شکل  7در دمای  35درجه سانتیگراد و زمان دینامیک  80دقیقه درصد بازده به باالترین مقدار خود می رسد و
در دمای  55درجه سانتیگراد و زمان دینامیک  5دقیقه درصد بازده به کمترین مقدار خود می رسد .در جدول 3

p-value

برای اثر متقابل دما و زمان دینامیک مقدار  0/028به دست آمد که دارای اثر مثبت بر درصد بازده است و موجب افزایش بازده
استخراج می شود.

شکل  -7نمودار سطح اثر متقابل دما و زمان دینامیک بر بازده استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی

 -3-6اثر متقابل زمان دیناميک و اندازه ذرات بر درصد بازده عمليات
متوسط اندازه ذرات ،در واقع میزان مقاومت داخلی در برابر انتقال جرم را مشخص می کند .هر چه این اندازه ذرات کمتر باشد،
استخراج راحت تر انجام می شود [ .]20در شکل  8نمودار هم ترازی مشخص است در زمان دینامیک  70تا  80دقیقه و اندازه
ذرات بین  0/3تا  0/4میلی متر حداکثر میزان درصد بازده عملیات حاصل می شود .روش دیگر برای بررسی اثر متقابل اندازه
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ذرات و زمان دینامیک همان طور که در جدول  3گفته شد مقدار  p-valueاثر متقابل زمان دینامیک و اندازه ذرات است که
برابر با  0/69است که دارای اثر منفی بر میزان درصد بازده عملیات است و بازده استخراج کاهش می یابد.

شکل  -8نمودار سطح اندازه ذرات و زمان دینامیک بر بازده استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی

 -3-7اثر متقابل فشار و زمان دیناميک بر درصد بازده عمليات
با توجه به شکل  9مشخص است که بیشترین مقدار درصد بازده در فشار بین  120تا  180بار و زمان دینامیک  70تا 80
دقیقه اتفاق می افتد .افزایش فشار منجر به افزایش جرم حجمی و در نتیجه موجب افزایش حاللیت دی اکسید کربن فوق
بحرانی می شود و باعث بهبود فرآیند استخراج می گردد .اما همین تابع صعودی یعنی افزایش فشار پس از مدتی باعث کاهش
ضریب نفوذ و انتقال جرم دی اکسید کربن فوق بحرانی شده و در نتیجه موجب می شود بازده فرآیند استخراج کاهش یابد.
همان طور که در شکل  9مشخص است افزایش فشار عملیاتی از سطح  -2تا سطح  +1در جهت بهبود فرآیند استخراج بوده که
به دلیل غالب بودن اثر مثبت فشار یعنی افزایش جرم حجمی دی اکسید کربن فوق بحرانی است .اما با افزایش فشار باالتر از
سطح  +1همان طور که انتظار می رفت باعث کاهش نفوذپذیری و ضریب انتقال جرم شده دی اکسید کربن فوق بحرانی شده و
درصد بازده عملیات استخراج را کاهش داده است [ 14و  .]21از روی مقدار  p-valueدر جدول  3که مقدار  0/043را نشان
می دهد می توان متوجه شد که اثر متقابل زمان دینامیک و فشار بر میزان درصد بازده استخراج اثر مثبت دارد و موجب
افزایش درصد استخراج می شود.

شکل  -9نمودار سطح زمان دینامیک و فشار بر بازده استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی
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 -3-8اثر متقابل اندازه ذرات و فشار بر درصد بازده عمليات
با توجه به نمودار سطح فشار و اندازه ذرات بر بازده استخراج (شکل  ،)10باالترین بازده در فشار بین  180تا  210بار و سایز
ذرات بین  0/1تا  0/3میلی متر به دست می آید .در فشار زیر  120بار در تمام سایز ذرات میزان درصد بازده کاهش یافته
است .اثر غالب افزایش فشار که باعث افزایش جرم حجمی سیال فوق بحرانی گردیده سبب افزایش درصد استخراج شده است.
البته هم انطور که گفته شد ،افزایش فشار اثر دوگانه بر روی درصد بازده استخراج دارد و پس از مدتی افزایش فشار موجب
کاهش نفوذ و ضریب انتقال سیال فوق بحرانی می گردد [ 14و  21و .]23

شکل -10نمودار سطح فشار و اندازه ذرات بر بازده استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی

 -3-9اثر متقابل فشار و دما بر درصد بازده عمليات
با توجه به شکل  ،11در دو ناحیه که فشار باال و دما باال ( 55درجه سانتیگراد و  210بار)  ،فشار پایین و دمای پایین (55
درجه سانتیگراد و  90بار) درصد بازده عملیات کاهش می یابد .دلیل آن این است که با افزایش دما ،جرم حجمی و قدرت
حاللیت دی اکسید کربن فوق بحرانی کاهش یافته و افزایش فشار باعث کاهش نفوذپذیری و ضریب انتقال جرم می شود که به
عنوان اثر غالب نسبت به افزایش فشار که منجر به کاهش چگالی در سطح  +2شده است .در دمای بین  35تا  45درجه
سانتیگراد و فشار بین کد ( -2تا  )+2افزایش درصد بازده عملیات مشاهده می شود که حداکثر در فشار  150بار (کد صفر)
اتفاق می افتد .افزایش فشار باعث افزایش جرم حجمی و حاللیت دی اکسید کربن فوق بحرانی می شود .از طرفی دمای پایین
اثر مثبت خود را بر استخراج گذاشته است [ .]21در جدول  3مقدار  p-valueنیز این مطلب را تایید می کند.

شکل  -11نمودار سطح دما و فشار بر بازده استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی
136

سال شانزدهم ،شماره  60پایيز 1400

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

 -3-10تعيين نقطه بهينه
شرایط بهینهی آزمایش زمانی اتفاق میافتد که میزان بازده بیشینه باشد .جهت محاسبهی شرایط بهینهی هر فاکتور ،در
معادلهی  1مقادیر سه پارامتر در سطح میانی جایگذاری شده و از یک فاکتور مشتق گرفته میشود و با مساوی صفر قرار دادن
معادلهی  1مقدار بهینهی پارامتر مورد نظر محاسبه میگردد .این فرآیند برای هر چهار متغیر وابسته انجام میگیرد .بهترین
بازده استخراج در دمای  35درجه سانتیگراد ،زمان دینامیک  80دقیقه ،فشار  157/26بار و اندازه ذرات  0/4099میلی متر به
دست آمد.
-4نتیجه گیری
در این پژوهش هدف استخراج از پوست نارنج است که با دو روش استخراج با سوکسله و استخراج با دی اکسید کربن فوق
بحرانی انجام شد .بیشترین ترکیبات استخراج شده اوستول ،پیپریتنون ،لیمونن ،لینالول  ،لینالول اکسید و یک آنتی اکسیدان
قوی به نام ( )4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methylاست .تأثیر متغیرها و شرایط عملیاتی بر راندمان
استخراج مورد مطالعه قرار گرفت .چهار پارامتر دما ،فشار ،اندازه ذرات و زمان دینامیک به عنوان پارامترهای موثر در استخراج با
دی اکسید کربن فوق بحرانی در نظر گرفته شد .طراحی آزمایش با روش رویه ی پاسخ انجام شد و تأثیر هر کدام از متغیرها و
تأثیر متقابل متغیر بر میزان درصد بازده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که با افزایش زمان دینامیک و افزایش فشار،
میزان بازده استخراج افزایش یافت ،درحالیکه کاهش اندازه ذرات و دما باعث افزایش بازده استخراج شد .بهترین بازده استخراج
در دمای  35درجه سانتیگراد ،زمان دینامیک  80دقیقه ،فشار  157/26بار و اندازه ذرات  0/4099میلی متر به دست آمد.
-5تقدیر و تشکر
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