Екстрахиране на медицински и ароматни
растения със суперкритичен въглероден
диоксид – иновативна технология за
получаване на продукти с висока
добавена стойност.

Исторически преглед

• За пръв път суперкритичен флуид е наблюдаван и докладван
от барон Cagniad de la Tour през 1822г.
• Солватиращите (разтварящите) свойства на СКФ са описани за
първи път през 1879г. от Hannay and Hogarth, които са
изследвали разтворимостта на неорганични соли в
суперкритичен етанол. Те наблюдавали, че при увеличение
на налягането се увеличавала и разтворимостта на солите, а
при понижението му, разтворените соли се отделяли
подобно на “сняг”.
• През 1936г. Wilson, Keith and Haylett разработват метод за
деасфалтиране на суров нефт чрез суперкритичен пропан.
• През 1940г. е разработен метод за пречистване на рибни и
зелечнукови масла със СКФ, известен като “Solexol process”.

Исторически преглед
• През
1964г
Kurt
Zosel
патентова
технология
за
декафеинизиране на кафе посредством СК CO2, а през 1979г е
построена и първата фабрика за получаване на безкофеиново кафе чрез СКЕ.
• В периода 1980-1990 суперкритичната екстракция навлиза
широко в индустрията за екстракция на различни продукти.
- Хмел (Hubert and Vitzthum 1980);
- Холестерол от масло (Krukonis 1988);
- Аромати от природни продукти (Adasoglu et al 1983);
- Остатъчни разтворители от полимери (Krukonis 1985);
- Ненаситени мастни киселини от рибено масло (Krukonis
1988).
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При определени стойности на температура и налягане, течната и
газообразната фази на даден флуид стават неразличими. Тези условия
се наричат суперкритични усовия, а веществото при тези условия е
супекритичен флуид (СКФ).

Сеперекритичен флуид !

• Критична температура е температурата, при която газ не може да
се превърне в течност, докато не се упражни допълнително
наягане.
• Критично налягане е налгяането, необходимо за да се втечни
даден газ при неговата критична температура.
• Суперкритичните флуиди комбинират полезните свойства на
газовата и течната фаза.
• Движенията на молекулите в СКФ са доста сходни с тези при
газовете.
• СКФ заемат обема на съда, в който са поставени.
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1. Двете фази са
минискусът е видим.

ясно

разграничими

–
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2.
С
увеличаване
на
температурата,
минискусът между двете фази започва да
изчезва.
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3.
С
по-нататъчно
увеличение
на
температурата плътностите на течната и
газовата фаза изглеждат все по-сходни, но
все още съществуват две фази.
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4. При достигане на критична температура (Tc) и
критично налягане (Pc) двете фази не могат да
бъдат разграничени и минискусът не е видим.
Съществува само една единствена фаза суперкритичен флуид.

Tc Pc

Свойства на СКФ

• Физичните и термални свойства на СКФ са между тези на течност
и газ, което е предпоставка за широкото им използване за
екстракция на природни продукти:
– Плътност като на течност (100-1000 пъти по-висока от тази на
газовете);
– Дифузитет като на газ (10-3 - 10-4 cm2/s);
– Редуцирано повърхностно напрежение – поради липса на две
различими фази;
– Нисък вискозитет като на газ (10-100 по-нисък от този на
течностите);
Поради всичко това, СКФ имат силна проникваща способност и
добра разтваряща сила!

Критични точки на различни екстрагенти
Екстрагент
Амоняк
Бензен
n-Бутан
CO2
Етан
Етанол
Етилен
Изопропанол
Метанол
Азотен оксид
n-Пропан
Пропилен
Толуен
Вода

Tc (oC)
132.5
289.0
152.0
31.1
32.2
243.4
9.3
235.3
240.5
36.5
96.8
91.9
318.6
374.2

Pc (Bar)
113.5
48.9
38.0
73.8
48.9
63.8
50.4
47.6
79.9
72.3
42.6
46.2
41.1
221.2

ρc (g/ml)
0.24
0.30
0.23
0.45
0.20
0.28
0.22
0.27
0.27
0.46
0.22
0.23
0.29
0.34

Суперкритична екстракция с CO2
CO2 е в суперкритично състояние, когато
температурата и налягането надвишат
съответно 31°C и 73 atm. При тези
условия,
поради
дуалистичната
си
природа на газ и течност, CO2 осигурява
идеални условия за екстракция на широка
гама от вещества. Ниската суперкритична
температура
го
прави
подходящ
екстрагент на термолабилни вещества.
Поради това, че CO2 е нетоксичен, няма
миризма, приемлив е от екологична
гледна точка (не разрушава директно
озоновия слой), евтин и достъпен, той е
най-използваният газ за СКЕ. В сравнение
с по-токсични екстрагенти като хексана,
CO2 не
оставя
опасни
остатъчни
количества екстрагент след екстракция.

Модификатори при СКЕ
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СКЕ наподобява конвенционалните методи на екстракция

Общо устройство на система за СКЕ
1.
Резервоар с флуид
(напр. бутилка или резервоар
с CO2)
2.
Помпа - най-често
бутална (осигурява постоянен
дебит при различни
налягания).
3. Екстракционна колона
(клетка) или екстрактор обикновено стоманена камера
или съд поставен в
специално отделение.
Издържа на големи налягания
(300-600 atm).
4. Ограничител – Поддържа
постоянно налягане в
екстракционната камера.
5. Колектор/сепаратор.

Системи за СКЕ

Стъпки при суперкритична екстракция

Въвеждане на пробата в екстрактора

Въвеждане на мобилна фаза (вид на флуида, налчие или
отсъствие на модификатор).
Настройка на работни условия: налягане (50-500 atm) и
температура (стайна - 300°C)

Изолиране на разтворените вещества чрез декомпресия в
сепараторите.

Разработване на методи за СКЕ на природни
вещества
• Параметри на расителната матрица, които повлияват СКЕ:
– Размер и форма на частиците;
– Ефективна повърхност и порьозност;
– Влагосъдържание;
– Съдържание на екстрахируеми вещества;
– Съдържание на целевия метаболит.

•
–
–
–
–

Параметри, които зсягат разтворимостта:
Налягане на парите на компонента;
Възможно взаимодействие със СКФ;
Температура, налягане, плътност;
Наличие на модификатор.

Разработване на методи за СКЕ на природни
вещества

Приложения на СКЕ
Хранителна индустрия:
• Екстракция на мазнини и масла от меса, яйца, млчени
продукти, семена, зеленчуци и др.
Фитохимия и фитотерапия:
• Аромати и етерични масла от подправки и етерично-маслени
растения;
• Биологично активни метаболити за лекарства и хранителни
добавки;
• Кофеин и декофеинизирано кафе.
Оползотворяване на отпадъци:
• Остатъци от плодове и зеленчуци;
• Отпадъци от консервната промишленост;
• Отпадъци от кланици.

Приложение на СКЕ за получаване на биологично
активно вещества от растителни суровини
Суровина/източник

Съединение/екстракт

Невен
Червени водорасли
Доматени люспи
Моркови

Лутеин
Астраксантин
Ликопен
β-каротин
Аромат
Аромат
Етерично масло; Пиперин
Пиретрин
Розмаринова киселина; карнозол;
карнозинова киселина
Матрицин
Етерично масло
Кофеин
Карвол; Фитол

Джинджифил
Семена от кориандър
Черен пипер
Хризантеми
Розмарин
Лайка
Жожоба
Кафе
Мента

Хмелен екстракт, получен чрез
суперкритична екстракция с CO2

Бирената индустрия използва главно хмелени екстракти
(съдържание на ксантохумол до 30%), вместо хмел.

Етерично масло и пиперин, получени от черен пипер
чрез суперкритична екстракция с CO2

Черен пипер – съдържа 1-4% масло и 5-10% пиперин.

Пиперинът подобрява храносмилането като
стимулира секрецията на солна киселина в
стомаха и потиска развитие на вредни бактерии в
стомашно-чревния тракт. Увеличава синтеза на
меланин в кожата. Счита се, че има
противотуморен ефект поради факта, че
инхибира няко про-възпалителни вещества на
туморните клетки.

Екстракция на водорасли чрез
суперкритична екстракция с CO2

Екстракция на ядки от праскови чрез
суперкритична екстракция с CO2
Индустриален отпадък –
съдържа 32-55% масло,
богато на мастни
киселини (олеинова и
линоленва к-ни).

Отпадък – 20%

Продукти

Екстракция на мурсалски (пирински) чай
чрез суперкритична екстракция с CO2

Добив на екстракт при суперкритична екстракция на
мурсалки чай при различни условия

Екстракция на мурсалски чай чрез
суперкритична екстракция с CO2

Добив на екстракт при суперкритична екстракция
на мурсалки чай при различни условия

Предимства на СКЕ
• Екологична,
“зелена”
технология,
която
ограничава
използването на органични разтворители (хексан, метанол,
ацетон и др.), имащи вредно въздействие върху здравето и
околната среда;
• Запазва баланса на получените биологично активни вещества
(БАВ);
• Получават се по-високи добиви при по-меки условия и пократко
време
на
екстракция,
което
предотвратява
окислението и деструкцията на БАВ;
• Масопреносните процеси протичат бързо поради високата
дифузивност;
• Осигурява напълно отделяне на екстрагента (СКФ) от
екстракта - няма остатъчни разтворители в продуктите;

Предимства на СКЕ
• Чрез вариране на условията се постига висока селективност
на екстрахираните БАВ и съответно по-висока концентрация;
• Получените екстракти са практически стерилни, защото при
високите налягания микроорганизмите загиват при ниски
температури;
• Елиминира се риска от съхранение на токсични и
възпламеними екстрагенти;
• Ниски разходи за поддръжка;
• Лесно рециклиране на солвента;
• Лесно отделяне на различни компоненти при наличие на
няколко сепаратора;
• Възможността за добавяне на модификатори увеличава
значително приложимостта на технологията.

Недостатъци на СКЕ
• Удължено време за извличане. Времето на проникване на СКФ
в пробата е кратко, но дифузията на веществата от
растителната матрица към СКФ е бавна;
• Моделирането на процеса е неточно. Напр. не точно
репликиране на условия при лабораторни, полу-промишлени
и промишлени условия;
• Скъпо оборудване;
• Повторяемостта
производство.
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Заключение
• Технологията за екстракция чрез суперкритичен въглероден
диоксид е “екологична” алтернатива на конвенционалните
методи за екстракция на биологично активни вещества от
медицински и ароматни растения;
• Специфичните свойства на СКФ носят и специфични свойства
пред конвенционалните методи за екстракция;
• През последните 35 години СКЕ е намерила широко
индустриално приложение за извличане на разлчини класове
биологично активни вещества като придава висока добавен
стойност на получените продукти.

Благодаря за вниманието!
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