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علمي ـ پژوهشي

اﺳﺘﺨﺮاج فوق بحﺮاني وآناليز ﺳينامالدهيد
موجود در پوﺳت درخت دارچين
و بﺮرﺳي شﺮايط موثﺮ بﺮ آن در مقايسه با ﺳايﺮ روشهاي ﺳنﺘي
+

شيما مسقطي ،سيد محمد قريشي*

دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،اصفهان ،ايران

چكيده :پژوهشها نشان ميدهد ،اسانس دارچين (به ويژه ماده سينامالدهيد) ميتواند در درمان بيماران مبتال
به ديابت مؤثر باشد درنتيجه هدف اصلي از انجام اين پژوهش ،بررسي آزمايشگاهي استخراج فوقبحراني ترکيب
سينامالدهيد از پوست گياه دارچين ميباشد .نخست به مقايسه روشهاي سنتي استخراج اسانس دارچين با روش
استخراج فوق بحراني پرداخته شد سپس ماده موثره اسانس دارچين (سينامالدهيد) با استفاده از کربن دي اکسيد
فوق بحراني اصالح شده با مقدارهاي ثابتي از متانول ( ،)1 mLاز پوست درخت دارچين استخراج و با روش استخراج
با حالل آلي با دستگاه سوکسله مقايسه شدت .استخراج با سيال فوقبحراني ( )SFEبا در نظر گرفتن زمان
استاتيک  02دقيقه و اندازه متوسط ذرهها ( 2/476ميلي متر) انجام شد .چهار متغير موثر بر اين فرايند ،دما
( 62°Cتا ،)02فشار ( ،)12-02Mpaشدت جريان کربن دي اکسيد ( )2/5-0/5 mL/minو زمان استخراج ديناميک
( 62-102دقيقه) ميباشند که آزمايشها بر اساس آنها انجام گرفت و تأثيرشان بر ميزان بازدهي مورد بررسي قرار گرفت.
واژههاي كليدي استخراج فوق بحراني؛ استخراج سوکسله؛ سينامالدهيد؛ کروماتوگرافي گازي؛ شرايط عملياتي.
;KEYWORDS: Supercritical extraction; Soxhlet extraction; Cinnamaldehyde; Gas chromatography
Operating conditions.

مقدمه

ديابت يك بيماري متابوليك با تأثير بر متابوليسم گلوكز،
چربي و پروتئين و يك مشكل بزرگ بهداشتي با شيوع روبه افزايش
در جهان و مسبب عوارضي مانند نفروپاتي ،نوروپاتي ،رتينوپاتي و
كوري است ]3ـ .[1در مديريت بيماري ديابت تغيير سبك زندگي
شامل رژيم مناسب ،ورزش و مصرف داروهاي كاهنده قند خون
بايد مدنظر قرار گيرد ] [4اگرچه داروهاي خوراكي كاهنده قند خون
*عهده دار مکاتبات
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و انسولين سنگ بناي درمان ديابت به شمار ميروند ،ولي عوارض
جانبي داروها ،عدم توانايي كافي آنها در پيشگيري و كنترل
مناسب عوارض بيماري و همچنين كاهش اثربخشي داروها
در طول زمان ،پژوهشگران را به بررسي روش هاي جديد و كشف راههاي
مناسبتر براي كنترل اين بيماري و عوارض آن ترغيب مينمايد
پاسخ ناكافي به برخي از درمان هاي رايج ديابت موجب شده
+E-mail: ghoreshi@cc.iut.ac.ir
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تا در آمريكا حدود 2ميليون نفر از روشهاي طب مكمل و
جايگزين براي درمان ديابت استفاده كنند .از بين روشهاي
گوناگون طب مكمل براي درمان ديابت بيشترين توجه به
درمانهاي گياهي و غذايي است ].[5
يكي از گياهان دارويي كه به عنوان ادويه نيز به كار برده ميشود،
دارچين ميباشد تركيبهاي اصلي عصارهي دارچين شامل
دو دسته اصلي پلي فنلها و فنولهاي فرار است .در ميان
پلي فنولها به طور عمده شامل وانيليك ،كافئيك ،گاليك ،پروتوكاتچيك،
كوماريك و اسيد فروليك بوده و فنولهاي فرارآن بسته به بخشي
از گياه كه از آن اسانس استخراج شده است ،متفاوت ميباشد.
در پوست درخت دارچين ،سينامالدئيد با بيشترين درصد ()%33- %22
بسته به نوع روش استخراج اسانس به عنوان ماده اصلي بوده
و ديگر تركيبها فرار شامل هيدروكربن ها و تركيبها اكسيژن
(به عنوان مثال بتا-كاريوفيلن ،اوژنول ،بنزيل بنزوات ،لينالول،
اوژنول استات و استات سيناميل) ميباشد ] 11ـ .[2
اجزاي موجود در عصاره پوست گياه دارچين ،همچون
سينامالدهيد كه در اين پژوهش به استخراج آن پرداخته شده است،
داراي ويژگيهاي بسياري مانند درمان ديابت ،كاهنده چربي خون،
ويژگيهاي آنتياكسيداني ،ضدالتهاب ،مقابله با سرطان،
جلوگيريكننده از عفونتهاي قارچي و باكتريايي و بسياري
ويژگي ديگر ميباشند .كاربردهاي دارويي نيازمند يك روش مناسب
براي استخراج با مراحل پاكسازي بدون استفاده از حاللهاي آلي
سمي است .استخراج فوق بحراني به ويژه استخراج با
كربن دي اكسيد فوقبحراني به دليل دارا بودن برتريهايي
همچون غير سمي بودن ،خلوص باال و قيمت پايين در دهههاي
اخير مورد توجه قرار گرفته است .در سالهاي اخير توجه زيادي
به استفاده از روش استخراج توسط سيال فوق بحراني به جاي
روش استخراج با حاللهاي آلي متداول صورت گرفته است.
همچنين  SFEدر زمينههاي گوناگوني مانند فرايندهاي اسـتخراج
و خالﺺسازي ،شيمي و بيوشيمي و به تازگي در استخراج
فلزها و فرايندهاي پليمري مورد توجه قرار گرفته است ].[11
همچني ن روش استخراج در كشورمان ايران نيز به شدت
مورد توجه قرار گرفته است كه از آن جمله ميتوان به مدلسازي
استخراج فوق بحراني مانيتول از برگ درخت چنار ]،[12
انجام آزمايشگاهي وشبيهسازي استخراج با كربن دياكسيد
فوق بحراني و با آب زير بحراني مانيتول از برگ زيتون ]،[13 ،14
استخراج روغن دانه گياه گل مغربي ،استخراج اسيد چرب
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ضد سرطان گامالونيك اسيد با كربن دياكسيد فوق بحراني به روش
نيمه پيوسته از بذر گل گاو زبان ،استخراج اسانس روغني
گياه اسطوخودوس با كربن دي اكسيد فوق بحراني ،استخراج
عصاره از برگ گياه گالگا آفيسيناليس به دو روش استخراج
با حالل آلي (سوكسله) و استخراج به وسيله سيال فوقبحراني ]،[15
استخراج گليسيريزيك اسيد از ريشه گياه شيرين بيان با استفاده
از دياكسيدكربن فوق بحراني در مقياس آزمايشگاهي ] [12و
استخراج آنتي اكسيد اپيگالوكاتچينگاالت از برگ چايي سبز ][13
اشاره نمود .هدف اصلي از انجام اين پروژه ،بررسي آزمايشگاهي
استخراج فوق بحراني تركيب سينامالدهيد از پوست گياه دارچين
ميباشد .آناليز عصارهي استخراجي و بررسي تركيب درصد سينامالدهيد
موجود در عصاره با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي گازي
انجام شد.
مقايسه روشهاي ﺳنﺘي اﺳﺘﺨﺮاج با روش اﺳﺘﺨﺮاج فوق بحﺮاني

نوع روش به كار رفته براي استخراج و عصارهگيري از
بافتهاي گياهي به نوع بافت گياهي ،نوع ماده جداشدني و
مقاومت ماده جدا شده به گرما بستگي دارد و انتخاب يك روش
مناسب استخراج ميتواند غلظت آنتي اكسيدانهاي مربوط
به گياه را افزايش دهد .هر روش ،بازده استخراج متفاوتي دارد و
تركيبهاي گوناگوني در عصاره به دست آمده از هر روش موجود
است .انواع روشهاي تقطير ،استخراج با حالل در دماي محيط و
با استفاده از گرما (سوكسله) از روشهاي سنتي استخراج ميباشند
كه در ادامه به توضيح مختصر و مقايسه هر يك با روش استخراج
فوق بحراني پرداخته ميشود.
الف )تقطير با بخار آب

يكي از روشهاي سنتي استخراج عصاره گياهان ،تقطير
با بخار آب است .بر پايهي سه سامانه تقطير با آب ،تقطير با آب و
بخار و تقطير با بخار تاكنون طراحي و ساخته شده است
كه در مقياس صنعتي عموما از سامانه تقطير با بخار استفاده ميشود.
در اين سامانه اندام گياه مورد نظر صرفاً تحت تأثير بخارآب
با فشار كم قرار ميگيرد و بخار بعد از عبور از توده گياه ،اسانس آن را
در قسمت سردكن سامانه جمع ميكند.
براي نمونه ژام و همكاران ] [11عصاره دارچين را به كمك
تقطير با بخار به مدت  2ساعت به دست آورده و عصاره به كمك
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كروماتوگرافي اليه نازک سيليكاژل( )1مورد آناليز قرار گرفت،
نتيجهها نشان داد اسانس داراي  21درصد سينامالدهيد و
 22درصد سيناميك اسيد بوده است .به طور كلي آمارها نشان ميدهد
كه انواع روشهاي تقطير در مقايسه با روش استخراج فوق بحراني
با وجود داشتن بازده باالي استخراج ،معايبي از جمله خطر اتالف
تركيبهاي ناپايدار در برابر گرما ،غير عملي بودن فرايند بهصورت
خودكار و زمان طوالني استخراج را به همراه دارد.
ب) روش کلونجر (تقطير با آب)

در اين روش ،گياه مورد نظر به طور مستقيم در يك بالن
تقطير داراي آب قرار گرفته ،بهطوري كه حدود دو سوم حجم بالن
توسط آب اشغال شده و گرما داده ميشود .بخارهاي توليد شده
آب داراي مولكولهاي اسانسي نيز هستند .اين بخارها پس از عبور
از لولههاي مبرد ،مايع شده و در قسمت گيرنده جمعآوري ميشود.
براي نمونه كمالي روستا و همكاران ] [12اسانس دارچين را
با استفاده از دستگاه كلونجر استخراج كردند و راندمان استخراج و
كل تركيبهاي فنولي موجود در عصارهي دارچين را با استفاده
از روش فولين سيوكالتيو( )2اندازهگيري و بازده استخراج را  1.3درصد
اعالم نمودند.
پاراناگاماس و همكاران ] [21نيز اسانس دارچين را به كمك
روش كلونجر در مدت  2ساعت جمعآوري كرده سپس به كمك
كروماتوگرافي گاز مورد تجزيه تحليل قرار و بازده استخراج براي
پوست ،برگ ،ميوه و ريشه به ترتيب برابر با  2 ،1/35 ،1/2و  1/5درصد
گزارش نموند .شايان ذكراست تركيب درصد سينامالدهيد در عصاره
به دست آمده از پوست دارچين برابر با  51.5درصد درنتيجه ميزان
بازدهي سينامالدهيد  1/2درصد ميباشد كه در مقايسه با استخراج
فوق بحراني سينامالدهيد (با بازده )1/2در زمان طوالنيتري
انجام ميگيرد.
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با دستگاه پرس تحت فشار قرار ميدهند .از برتريهاي روش
ماسراسيون اين است كه بدون به كار بردن دستگاه قابل انجام
بوده و ارزانتر است ولي زمان بسيار طوالني عصارهگيري موجب
از بين رفتن مواد دارويي در باقيمانده گياهي ميشود.
حسيني و همكاران [ ]21در پژوهشي اسانس دارچين را
به روش خيساندن در مدت زمان  3روز و به كمك  151ميلي ليتر
حالل متانول استخراج و خاصيت آنتي اكسيداني آن به مقدار
 IC50=7795 µg/mLگزارش كردند .روشن است روش استخراج
فوق بحراني با مدت زمان  111دقيقه و حجم كمك حالل
 1ميلي ليتر از اهميت بيشتري برخوردار است.
د) روش حالل سرد

به منظور استخراج عصاره به روش حالل سرد ،نخست گياه
مورد نظر و حالل به نسبت و زمان مشخصي (به طور معمول  24ساعت)
در دماي محيط ،بر روي شيكر تحت اختالط قرار ميگيرد .سپس
صاف كردن با استفاده از كاغذ صافي يا به كمك دستگاه
سانتريفوژ انجام ميشود .به منظور حذف حالل ،عصارههاي
به دست آمده در دستگاه روتاري تحت عمليات تقطير در خأل
در بازهي دماي  55-51°Cقرار ميگيرند.
كمالي روستا و همكاران ] [22در پژوهش خود نشان دادند
ميزان كل تركيبهاي فنوليك در روش حالل سرد با وجود
راندمان كمتر نسبت به روش سوكسله ،بيشتر از عصارههاي
به دست آمده به روش سوكسله ميباشد .آنها همچنين بيشترين
ميزان كل تركيبهاي فنوليك دارچين را در عصارهي استوني
به دست آمده از روش حالل سرد و بازده آن برابر با  1/23و بازده
سينامالدهيد موجود در عصاره  1.12درصد گزارش شده كه نسبت
به استخراج فوق بحراني كه ( 1.2درصد) بيشتر است اما مدت
زياد استخراج ( 24ساعت) و استفاده از حالل آلي از مهمترين عيبهاي
اين روش در مقابل روش استخراج فوق بحراني ميباشد.

ج) روش ماسراسيون (خيساندن)

براي انجام اين روش ،گياه خرد شده را با مقدار مشخصي
حالل به صورت مكرر  2الي  5روز تمام در گرماي اتاق همزده و
پس از اين زمان كه تعادل غلظت مواد موجود در حالل و بافت
گياهي برقرار شده است ،عمل عصارهگيري را پايان داده و سپس
عصاره به دست آمده را صاف نموده و باقيمانده گياهي را

استخراج با استفاده از گرما به روش سوكسله از روشهاي
متداول عصارهگيري ميباشد .يكي از برتريهاي اين روش اين است
كه امكان انجام چندين استخراج سوكسله به طور همزمان و
ماليم نگه داشتن گرما طي زمان استخراج وجود دارد .از عيبهاي

)0( Soxhlet

))1( Silica gel thin layer chromatography (TLC

هـ) روش سوکسله

() 6

)0( Folin Ciocalteau
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اين روش ميتوان به زمان باالي استخراج و ميزان مصرف باالي
حالل اشاره نمود .همچنين جزء مورد نظر به علت امكان تجزيه
گرماي و يا واكنش با حالل ممكن است ويژگيهاي خود را
از دست بدهد.
فايدههاي اين شيوه عبارتند از جابهجايي تعادل انتقالي با آوردن
مكرّر حالل تازه براي تماس با شبكه جامد ،برقرار كردن دماي
استخراج به نسبت باال با گرماي بالن تقطير ،نياز نداشتن به
صافكردن بعد از ليچينگ و ساده و ارزان بودن روش .عيبهاي آن
عبارتند از :زمان استخراج طوالني ،مقدار زيـاد حالل استفاده شده،
مهيا نشدن آشفتگي (همزدن) ،كه ميتواند در دستگاه سوكسله
در صـورت وجـودداشتن باعث تسريع فرايند شود ،مقدار زياد حالل
استفاده شده ،به شيوه تبخير يـا تغلـيظ كـردن نيـاز دارد،
امكان تجزيه گرماي تركيبهاي هدف كه نمي تواند ناديده
گرفته شود چـون اسـتخراج به طور معمول در دمـاي ذوب حالل
براي مدت طوالني رخ ميدهد .براي مثال در پژوهشي وونگ و
همكاران ] [23اسانس دارچين را با استفاده از دو روش تقطير
با بخار آب و سوكسله استخراج كردند .اسانس به كمك دستگاه
كروماتوگرافي فاز مايع با كارايي باال( )1آناليز شده و درصد
سينامالدهيد در تقطير با بخار پس از  11ساعت و دماي
 111درجه سلسيوس در حدود  %21و در روش سوكسله پس از
 11ساعت به كمك حالل اتانول  %33-22نشان داده شد.
همانگونه كه ديده ميشود ميزان ماده آنتي اكسيداني در روش
سوكسله كاهش يافته و به عبارتي تجزيه گرماي رخ داده است.
شايان ذكر است بخاري كه در روش تقطير با بخار آب به دست ميآيد
نسبت به بخار توليدي در روش سوكسله (بخارهاي اتانول) براي
محيط زيست بي خطر تر است.
و) روش اﺳﺘﺨﺮاج فوق بحﺮاني

يكي از داليل گسترش سيالهاي فوق بحراني اين است كه
فرايندهاي غذايي ،آرايشي و دارويي و غيره نيازمند رسيدن
به درجه خلوص در حد استاندارد هستند .براي نمونه بازيابي كامل
حالل در صنايع دارويي و غذايي ضروري است .در حالي كه
در روشهاي معمول مانند تقطير و استخراج مايع ـ مايع ،بازيابي
كامل حالل ميسر نيست .دليل ديگر گسترش سياالت فوق بحراني
اين است كه حاللهاي آلي به ويژه حاللهاي كلردار براي
محيط زيست مضر هستند .به طوري كه امروزه ثابت شده كه
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حاللهاي كلردار و برخي از حاللهاي آلي مورد مصرف در صنايع،
مانند كلروفلوروكربن براي اليه ازن زيان آورند .بنابراين با جايگزيني
گاز كربن دياكسيد به عنوان حالل در فرايندهاي فوق بحراني
اي ن مشكل حل شده است ].[24
همانگونه كه در باال بيان شد استخراج با سيال فوق بحراني
نسبت به استخراج به روش سنتي داراي برتريهاي بسياري ميباشد.
از جمله برتريهاي اين نوع استخراج عبارت اند از:
● صرفهجويي در مصرف حالل
در روش استخراج فوق بحراني حالل به طور كامل از فراورده
قابل بازيابي است .باتوجه به كاهش مصرف حالل و استفاده دوباره آن
از نظر اقتصادي با صرفه است .در اين روش مصرف حاللهاي آلي
كاهش يافته و در بسياري از موارد ،ميزان حالل آلي مورد استفاده
بسيار اندک است.
● كيفيت دلخواه فراوردهها و ايمني
پس از اتمام عمليات استخراج ،سيال مورد استفاده در فرايند
به راحتي با برداشتن فشار از آناليت جدا مي شود .باتوجه به
حضور نداشتن حالل در فراوردهي نهايي ،كيفيت فراورده نسبت به
ساير روشها بهبود مييابد .همچنين فرايند استخراج ميتواند
در دماي پايين انجام شود ،در نتيجه براي استخراج مواد حساس
به دما مناسب است .با توجه به غير سمي بودن كربن دي اكسيد و
سازگاري آن با محيط زيست ،استخراج با اين سيال داراي
پاكيزگي بيشتر و خطر كمتر نسبت به استخراج با سيال است.
● آناليز آسان
اين فناوري ميتواند به فناوريهاي ديگر نظير كروماتوگرافي
و طيف سنجي متصل شود و در نتيجه امكان شناسايي و
جداسازي مستقيم تركيبهاي استخراج شده وجود دارد.
● قدرت حالليت باال و تغيير پذيري آن
قدرت حالليت برخي از سيالهاي فوق بحراني بسيار باال
ميباشد ،همچنين با تغيير دما و فشار كنترل ميشود .در نتيجه،
با استفاده از سيال فوق بحراني امكان استخراج دستهاي از آناليتها
با قطبيت و اندازههاي متفاوت فراهم ميشود.
● سرعت انجام عمليات
يكي از با ارزشترين برتريهاي اين روش نسبت به
روشهاي جداسازي قديمي ،سرعت آن است .استخراج با سيال
فوق بحراني مي تواند در مدت زمان  11الي  21دقيقه
))1( High performance liquid chromatography (HPLC
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بهطور كامل انجام گيرد در حالي كه چندين ساعت براي استخراج
به كمك حالل مايع ،زمان الزم است ].[25
افزون بر برتريهاي بيان شده در باال ،اين روش داراي
برتريهاي ديگري چون بازده و كارايي باال ،عدم احتياج
به پيش تغليظ كنندگي ،توانايي نفوذ سريع حالل در ساختار مواد و
غيره ميباشد.
بﺨش تجﺮبي
اﺳﺘﺨﺮاج فوق بحﺮاني

در اين قسمت به استخراج سينامالدهيد از دارچين به روش
استخراج فوق بحراني خواهيم پرداخت .هدف اصلي آزمايشها،
بهينهسازي پارامترهاي عملياتي دما ،فشار ،نرخ جريان و زمان عمليات
در طي استخراج به منظور حصول باالترين ميزان بازدهي ميباشد.
مواد اﺳﺘفاده شده در آزمايشها

براي انجام آزمايشها از مواد زير استفاده شده است:
 )1پوست درخت دارچين كه از هند وارد ايران شده و از مش
 21-35عبور داده شده است .كل رطوبت موجود در آن با انجام
سنجش رطوبت ،كمتر از  %5ديده شد كه با توجه به اثر كمك حاللي
اين مقدار آب و افزايش نرخ استخراجي نيازي به حذف رطوبت
نبود [.]25
 )2كربن گاز دي اكسيد با درجه خلوص باالي  22درصد.
 )3متانول مطلق.
 )4سينامالدهيد استاندارد خريداري شده با درجه خلوص باالي
 22درصد.

شکل 3ـ شماي کلي دسﺘگاه .SFE

روش اسﺘخراج

روش استخراج بدﯾن صورت است كه نخست در ستون استخراج
 2گرم نمونه مخلوط ميشود .سپس به تدرﯾج  1مﯿليلﯿتر متانول را
به سامانه تزرﯾق ميشود .پس از قرار دادن سل در درون گرمخانه
و رسﯿدن به دما و فشار مورد نظر ،پمپ خاموش شده و در اﯾن حالت
استخراج استاتﯿك ( 21دقيقه) شروع ميشود .پس از پايان زمان استاتﯿك،
با باز كردن شﯿر و روشن كردن پمپ ،مايع با شدت جريان تنظﯿم شده
به مدت زمان دﯾنامﯿك مورد نظر از روي بستر سل استخراجي
عبوركرده و وارد تنظﯿمكننده فشار برگشتي ميشود .با شكست
فشار توسط شﯿر فشارشكن ،سﯿال فوق بحراني كربن دي اكسﯿد
به حالت زﯾر بحراني تبدﯾل شده و خاصﯿت حاللﯿت باالي همانند
ماﯾعات و ضرﯾب نفوذ باالي همانند گازها را از دست داده و دﯾگر
قادر به حل تركﯿبهاي استخراج شده نميباشد .نمونههاي
استخراجي در ﯾك بطري كوچك داراي متانول مرک شده كه
در درون ﯾك بشر  15مﯿلي لﯿتري قرار دارد ،جمعآوري ميشود.
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳوکسله

دسﺘگاه اسﺘخراج فوق بحراني

اجزاي اصلي دستگاه استخراج فوق بحراني شامل  )1مخزن
گاز  )2 ، CO2غربال مولكولي براي حذف ناخالصيهاي گاز ،CO2
 )3صافي متخلخل فلزي براي اطمينان از خلوص گاز )4 ،سردكنندهي
گردشي )5 ،پمپ فشار باال )2 ،لولههاي مارپيچ براي اطمينان از
رسيدن سيال به حالت فوق بحراني )3 ،سل استخراج )1 ،سامانه
كنترل دما (گرمخانه) )2 ،شير كنترلكننده جريان (تنظيمكننده
فشار برگشتي) و  )11ظرف جمعآوري نمونه ميباشد .در شكل 1
شماي كلي دستگاه  SFEنشان داده شده است.
علمي ـ پژوهشي

دراين روش عصاره با شستشوي چندباره بهوسيله حالل آلي
استخراج ميشود .قدرت استخراج وابسته به سيال و دماي استخراج
ميباشد .با اينكه اين روش بسياري از شرايط استخراج ايدهآل را
دارا نيست ،اما در طي  111سال گذشته به عنوان يك روش استاندارد
معرفي شده است .زمان الزم براي يك استخراج با سوكسله
در بازهي بين  2تا  41ساعت ميباشد .در شكل  2نمايي از سامانه
سوكسله نشان داده شده است .در اين پژوهش استخراج سوكسله
به مدت  1ساعت و به كمك حالل آلي متانول انجام گرفت و
ميزان سينامالدهيد استخراج شده برابر با  21/15ميلي گرم به ازاي
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مشخﺺ بودن غلظت محلولهاي استاندارد ،نمودار كاليبراسيون
سينامالدهيد خالﺺ بهدست ميآيد .با استفاده از اين نمودار و
سطح زير منحني مربوط به نمونههاي استخراجي،غلظتهاي
سينامالدهيد موجود در هر نمونه محاسبه شده است.
وزن سينامالدهيد در نمونهي مورد نظر بهدست ميآيد.
كه با تقسيم كردن مقدار سينامالدهيد در هر آزمايش بر مقدار به دست آمده
از آزمايش سوكسله ميزان بازيابي سينامالدهيد به دست ميآيد.
شايان ذكر است آزمايش سوكسله بر مبناي آزمايش  111درصد
قرار گرفته است.
نﺘيجهها و بحث

شکل 9ـ دسﺘگاه اسﺘخراج سوکسله.

 2گرم نمونه دارچين اوليه به دست آمد درنتيجه بازده استخراج
سينامالدهيد به روش سوكسله برابر با  1/12درصد ميباشد.
آناليز ﺳينامالدهيد اﺳﺘﺨﺮاجي در نمونههاي اﺳﺘﺨﺮاجي

براي تعيين مقدار سينامالدهيد در نمونههاي استخراجي،
از دستگاه كروماتوگرافي گازي ( )GCبه كمك ستون آناليز
 sol gel-waxبه ويژگيهاي زير ميباشد .يك پيش ستون پيش از
ستون تجزيهاي براي حذف مواد ذرهاي و آاليندهها از حاللها و
اجزاي نمونه به كار برده شد .ساير پارامترهاي دستگاهي در جدول 1
آورده شده است .در ابتدا براي ترسيم نمودار برسنجي
سينامالدهيد ،مقدار  1/1ميليگرم از اوژنول خالﺺ در  111ميليليتر
متانول مرک حل شده سپس با رقيق كردن محلول پايه
غلظتهاي جديد از اوژنول ساخته شده و  1.5ميكروليتر از اين محلولها
توسط سرنگ  GCبه ستون تزريق شد .نخست  1ميكرو ليتر
از اسانس با سرنگ ويژه جي سي ،به انجكتور دستگاه تزريق ميشود.
اسانس تزريق شده تحت تأثير دماي انجكتور تبخير شده و وارد
ستون ميشود .مواد گوناگون موجود در اسانس بر اساس قطبيت،
وزن مولكولي ،نقطه جوش و طبق برنامه دمايي داده شده
به ستون و با فشاري كه گاز حامل دارد در طول ستون جلو رفته،
در زمانهاي گوناگون از ستون خارج ميشوند و در ته ستون،
از جلوي دتكتور عبور مينمايند.
سطح زيرمنحني بهدست آمده براي هر محلول استاندارد
با استفاده از نرمافزار مربوط به دستگاه محاسبه شده و با توجه به
934

آزماﯾشها را بدون اصالحگر و با اصالحگرهاي استن ،انهگزان
و متانول انجام شد كه با توجه به قطبﯿت سينامالدهيد و غﯿر قطبي بودن
كربن دياكسﯿد تنها در حضور اصالحگر متانول استخراج ماده
مورد نظر با كيفيت بهتري ممكن شد كه در همه آزمايشها
حجم متانول  1مﯿلي لﯿتر در نظر گرفته شده است .در اينجا اثر
پارامترهاي مختلفي چون دما ،فشار ،اصالحگر ،شدت جريان
كربن دياكسﯿد و زمان دﯾنامﯿك مورد بررسي قرار گرفته است.
دما و فشار

فشار و دماي سﯿال فوق بحراني دو پارامتر اساسي و تأثﯿرگذار
در فراﯾند استخراج فوق بحراني ميباشند .در آزمايش استخراج
سينامالدهيد از دارچين ،تأثير فشار بر روي ميزان بازيابي در دماي 21°C
و شدت جريان جريان  1/5 mL/minنشان داده شده است.
همانگونه كه در شكل  3مشخﺺ است افزايش فشار از 11MPa
به  21MPaباعث افزايش ميزان بازيابي سينامالدهيد شده است كه
اين امر ميتواند به دليل افزايش دانسيته و حالليت كربن دياكسيد
و افزايش توانايي حالل پوشي در اثر افزايش فشار باشد ،اما با افزايش
بيشتر فشار از  21MPaبه  31MPaاثر كاهشي نفوذپذيري و
ضريب انتقال جرم در فشارهاي باال براثر افزايشي دانسيته غلبه كرده
و ميزان بازيابي سينامالدهيد كاهش يافته است ].[22 ،23
افزاﯾش دما از  41تا  21درجه سلسيوس باعث افزايش ميزان
بازيابي ميشود كه نشان دهنده غالب بودن اثر مربوط به فشار
بخار اجزا حل شونده ميباشد .اما زماني كه دما به  21رسيد،
با افزايش بيشتر دما درصد بازيابي سينامالدهيد كاهش مييابد،
بنابراين در اينجا اثر منفي مربوط به چگالي غالب بوده است.
در واقع در طول محور دما شاهد پديده حالليت وارون هستيم و
علمي ـ پژوهشي
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جدول 3ـ پارامﺘرهاي آناليز .GC

نام دستگاه

كروماتوگرافي گازي

نام سازنده

 SGEاستراليا

نام ستون

Sol Gel-wax

طول ستون

 31متر

قطر ستون

 1.25ميلي متر

ضخامت فيلم

 1/25ميكرومتر

اندازهي ذرهها

 1ميكرومتر

دماي اوليه ستون

سلسيوس

سرعت باال رفتن دماي ستون

 15درجه سلسيوس بر دقيقه

دماي نهايي ستون

 251درجه سلسيوس

زمان باقي ماندن در ماي نهايي ستون

 15دقيقه

دماي انجكتور

 251درجه سلسيوس

دماي دتكتور

 251درجه سلسيوس

گاز حامل

نيتروژن

زمان باقي ماندن در دماي اوليه

 1دقيقه
30

44

20

49

34/30

94
34
39

سيگنال (ميلي ولت)

60

40
60
90
30
0

3
0
32/9

34/4

34/4

34

36/3

36/9

دقيقه

سيگنال (ميلي ولت)

63

34/30

-30
34

33

34

39

30

4

3

4

9

دقيقه

شکل 6ـ کروماتوگرام  GCسينامالدهيد اسﺘاندارد.

شکل 4ـ کروماتوگرام  GCنمونهي اسﺘخراجي.

دماي حالليت معكوس در اين جا همان دماي بهينه استخراج ميباشد.
شاطان ذكر است كه براي بررسي هرﯾك از پارامترها ،پارامترهاي
دﯾگر ثابت در نظر گرفته شده و پارامتر مورد نظر تغﯿﯿر داده
شده است .و بدﯾن ترتﯿب نتيجهها به صورت زﯾر بهدست آمده است.

همانگونه كه در شكل  3و  1نشان داده شده افزاﯾش فشار
از  11به  21مگاپاسكال و افزايش دما از  41به  21درجه سلسيوس و
سپس كاهش دما از  11به  21درجه سلسيوس مﯿزان ماده
استخراجي را افزاﯾش ميدهد.
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تأثير شدت جريان جريان بر روي ميزان بازيابي سينامالدهيد
در دماي  21°Cو فشار  21MPaنشان داده شده است .همانگونه
كه در اين شكل مشخﺺ است ،افزايش نرخ جريان حالل از
 1/5 mL/minبه  1/1 mL/minسبب كاهش ضخامت اليه فيلمي
اطراف ذره جامد ميشود و در نتيجه با غلبه بر مقاومت انتقال جرم
اطراف ذره جامد و مقاومت سطح مشترک مربوط به انتقال جزء
حلشونده از ماتريس نمونه به سيال فوق بحراني و همچنين افزايش
ضريب انتقال جرم فيلمي (ضريب انتقال جرم فيلم ساكن اطراف
ذرهها) سبب افزايش ميزان بازيابي سينامالدهيد ميشود ].[31
ولي در شدت جريانهاي باالتر از  1/1تا  2/5افزايش بيشتر نرخ جريان،
به دليل كاهش زمان اقامت و خروج حالل به صورت غير اشباع
از سامانه و افزايش ضريب پراكندگي محوري ،با غلبه بر اثر
افزايشي ،باعث ثابت ماندن ميزان بازيابي سينامالدهيد ميشود.
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شکل  2ـ نمودار برسنجي سينامالدهيد.
افزودن اصالحگﺮ

اصالحگر ﯾك ماده آلي است كه فرارﯾت آن بﯿن حالل فوق بحراني
و جزء حل شونده مورد استخراج است و بيشتر در غلظت پاﯾﯿني
( 1تا  5درصد مولي) به حالل فوق بحراني افزوده ميشود تا ويژگيهايي
همچون ،قطبﯿت و برهمكنش وﯾژه را تغﯿﯿر دهد ،البته بدون اﯾن كه
تغﯿﯿر مهمي در چگالي و تراكمپذﯾري حالل فوق بحراني اﯾجاد كند.
ﯾك اصالحگر ميتواند با اﯾجاد بر همكنش با ﯾك ﯾا چند جزء،
سبب بهبود در جداسازي انتخابي شود .تواناﯾي كمك حالل مربوط به قطبﯿت،
دو قطبي القاﯾي و برخورد مولكولي بﯿن پﯿوندهاي  π-πاست ].[21
از داليلي كه به فرايند استخراج يك اصالحگر افزوده ميشود
به شرح زير ميباشند:
● افزايش قطبيت كربن دي اكسيد فوق بحراني به منظور
بهبود حالليت مواد حل شونده
● آسان كردن فرايند دفع ماده حلشونده از ماتريس نمونه
● جداسازي آناليت با حل نمودن آن از طريق پيوند هيدروژني
بين مولكولي در حالت فوق بحراني
مولكولهاي قطبي اصالحگر براي مكانهاي فعال با اجزاي
حلشونده به رقابت پرداخته و همچنين ساختار ماتريس نمونه را
بههمريخته و به اين ترتيب باعث سرعت عمليات دفع ميشوند
].[22 ،31
در اﯾن بخش با توجه به انجام آزماﯾش بدون كمك حالل و
عدم استخراج ماده مورد نظر و همچنﯿن انجام آزماﯾش با حالل
استن ،انهگزان و متانول نهاﯾتاً متانول به عنوان كمك حالل
انتخاب شد .ميزان اصالحگر در همه آزمايشها  1ميلي ليتر
انتخاب شده است.
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در طي زمان دﯾنامﯿك ،حالل تازه از روي نمونهها عبور ميكند.
تا زماني كه نﯿروي محركهي مﺆثري بﯿن سﯿال تازه و نمونه
براي انتقال جرم وجود داشته باشد افزاﯾش زمان دﯾنامﯿك باعث
افزاﯾش درصد بازﯾابي عصاره ميگردد .با افزاﯾش بﯿشتر زمان
استخراج ،نمونه و كمك حالل در داخل ستون استخراج تمام شده
است و اختالف غلظت اجزا در دو فاز سﯿال و جامد
بهوجود نميآﯾد ،بنابراﯾن نﯿروي محركهي الزم جهت انتقال جرم
كاهش ﯾافته و در اﯾن حالت راندمان استخراج به تقريب ثابت ميماند.
در آزمايشها از زمان  41به  11مﯿزان استخراج افزوده شده
درحاليكه از زمان  11به  121مﯿزان استخراج تفاوت زﯾادي
نداشته ،بنابراﯾن ادامه زمان چندان مفﯿد نخواهد بود.
نﺘيجهگيﺮي

با آزمايشهاي صورت گرفته مشاهده شد با افزاﯾش فشار
از  11به  21مگاپاسكال و افزايش دما از  41به  21درجه
سلسيوس و سپس كاهش دما از  11به  21درجه سلسيوس
مﯿزان ماده استخراجي را افزاﯾش مييابد .همچنين ديده شد،
افزايش نرخ جريان حالل از  1/5 mL/minبه  1/1 mL/minسبب
كاهش ضخامت اليه فيلمي اطراف ذره جامد ميشود و در نتيجه
با غلبه بر مقاومت انتقال جرم اطراف ذره جامد و مقاومت سطح
مشترک مربوط به انتقال جزء حلشونده از ماتريس نمونه
علمي ـ پژوهشي
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شکل  3ـ تأثير فشار بر اسﺘخراج سينامالدهيد.

شکل  4ـ تأثير شدت جريان بر اسﺘخراج سينامالدهيد.
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شکل  2ـ تأثير دما بر اسﺘخراج سينامالدهيد.

شکل  9ـ تأثير زمان بر اسﺘخراج سينامالدهيد.

به سيال فوق بحراني و همچنين افزايش ضريب انتقال جرم فيلمي
(ضريب انتقال جرم فيلم ساكن اطراف ذرهها) سبب افزايش ميزان
بازيابي سينامالدهيد ميشود و در مورد عامل زمان نيز در افزايش
زمان  41به  111مﯿزان استخراج افزوده شده درحالي كه از زمان
 111به  121مﯿزان استخراج تفاوت زﯾادي نكرده است ،بنابراﯾن
ادامه زمان چندان مفﯿد نخواهد بود .همانگونه كه در نمودارهاي

شكلهاي  2تا  2ديده مي شود ميزان بيشينه بازده استخراج
سينامالدهيد برابر با  1/2درصد در زمان كوتاه  111دقيقه ميباشد.
قدرداني

بدينوسيله از حمايت دانشگاه صنعتي اصفهان در اين پژوهش
قدرداني ميشود.
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