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ELÕZMÉNYEK ÉS CÉLKITÛZÉSEK

Az élelmiszer-, gyógyszer és kozmetikai ipar egyre több természetes eredetû
hatóanyagot

igényel.

A

hagyományos

kinyerési

módszerek

(vízgõz-desztilláció,

oldószeres (etilénglikol, alkohol, hexán) extrakció) mellett a szuperkritikus extrakció
sajátos lehetõséget kínál értékes növényi anyagok kinyerésében. A szuperkritikus
állapotú oldószerek oldóképessége és szelektivitása a nyomás és/vagy hõmérséklet
megfelelõ beállításával változtatható. A kiindulási anyagból alkalmasan megválasztott
nyomás- és hõmérséklet-értékek mellett csak a kívánt komponensek oldódnak. Az
oldóképesség segédoldószerek (pl. kis szénatomszámú alkohol, víz, aceton, n-hexán)
hozzáadásával is javítható. Az extrakt mellõl elválasztott oldószer újra felhasználható. A
szuperkritikus kivonat nyomokban sem tartalmaz oldószert, ami a szerves oldószeres
extrakció legnagyobb hátránya. Az extrakció kíméletes körülmények között folyik, így a
hõérzékeny komponensek károsodás és bomlás nélkül kinyerhetõk, a kivonatok
természetes összetételüket megõrzik, ellentétben például egy forralásos mûvelettel. A
szuperkritikus extrakció elsõsorban értékes anyagok elõállításánál (pl. telítetlen zsírsavak,
koffein stb.), valamint több mûveleti lépés egyesítésében (pl. növényolaj extrakció és
tisztítás) gazdaságos. A kivonat kiváló minõségû és nem olcsó alapanyag. Elõnyös
tulajdonságai miatt a legáltalánosabban használt szuperkritikus oldószer a CO2, amely
környezetbarát, nem toxikus, színtelen, szagtalan, nem gyúlékony.
Ezen értekezés célja, hogy bemutassa a szuperkritikus extrakció alkalmazhatóságát
különbözõ minõségû növényi kivonatok elõállításában, leírja a mûveleti paraméterek
laboratóriumi szintû optimálásának módszerét, továbbá közelítõ matematikai modellt
illesszen a kísérleti eredményekre.

VIZSGÁLATI ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
A kísérletekhez a növényeket kereskedelmi forgalomból, illetve termesztési helyükrõl
szereztem be.
A szuperkritikus extrakcióhoz 95-96 m%-os tisztaságú palackos CO2-ot használtam.
Az extrakciót laboratóriumi és kisüzemi extrakciós berendezésben hajtottam végre.
Munkám során meghatároztam az aktuális mûveleti paraméterek lehetséges tartományát,
amelyben megvizsgáltam a paraméterek extrakciós hozamra, illetve kiválasztott
hatóanyag hozamra (célfüggvények) gyakorolt hatását. A növényi hatóanyagokat az
extrakciós nyomás lépcsõzetes növelésével, vagy az extraktor után sorbakötött két
szeparátor nyomásának csökkentésével frakcionáltam. A CO2-hoz etil-alkoholt keverve
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vizsgáltam a segédoldószer hatását az oldószer oldóképességének, illetve az extrakció
sebességének megváltozásában.
Összehasonlítás céljából hagyományos elválasztási mûveleteket is (vízgõzdesztilláció, oldószeres extrakció) végeztem. Az oldószeres extrakcióhoz analitikai
tisztaságú etil-alkoholt és n-hexánt használtam fel.
Meghatároztam a növényi minták szárítási veszteségét és a mintákra jellemzõ
szemcseméret-eloszlást.
Elvégeztem a kinyert komponensek lehetséges azonosítását és azok mennyiségi
meghatározását. GC és GC-MS módszereket használtam a szuperkritikus kivonatok és
az illóolaj illékony komponenseinek analíziséhez. VRK-denzitometria, MPLC, HPLC és
GC-MS módszerekkel vizsgáltam a nem illékony komponenseket. Szuperkritikus fázisú
kromatográfiát, HPLC és GC technikákat alkalmaztam a zsíros olajos minták
elemzéséhez. Mértem a növényolaj extrakció után visszamaradó liszt és fehérje
izolátumok funkcionális tulajdonságait.
A laboratóriumi szuperkritikus extrakció eredményeit felhasználtam kisüzemi méretû
extrakció tervezéséhez. Termelési kísérletekben a laboratóriumi extraktor üzemszerû
mûködtetésével,

illetve

a

kisüzemi

extraktorral

továbbfelhasználásra

alkalmas

mennyiségeket állítottam elõ.

AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
1. A friss muskotályzsálya (Salvia sclarea L.) herbából kis nyomáson (100 bar)
világossárga színû, illóolajban dús, kissé zsíros anyagot állítottam elõ, amelynek
megjelenése eltér a hígan folyó desztillációs olajétól. A termékek összetételében
lényeges különbségeket találtam: i) A CO2-os kivonatra jóval nagyobb linalil-acetát :
linalool arány jellemzõ (kb. 13-szorosa az illóolajos aránynak), ezért a kivonat igen jó
minõségû. ii) A CO2-os termék jelentõs mennyiségû szkláreolt tartalmazott, míg
desztillációval az nem nyerhetõ ki. iii) Az illóolajra magas α-terpineol tartalom jellemzõ.
A szuperkritikus extrakció hozama (0,19 g extrakt/100 g friss herba) összemérhetõ a
vízgõz-desztillációval elért hozammal (0,11 ml olaj/100 g friss herba) [2].
2. A görög zsálya (Salvia triloba L.) oldható komponenseit az extrakciós nyomás
lépcsõzetes

növelésével,

illetve

a

teljes

extrakt

lépcsõzetes

szeparálásával

frakcionáltam. Az extraktor nyomása nagymértékben meghatározta a kivonat
minõségét és mennyiségét. Kis nyomáson a legillékonyabb komponensek oldódtak,
ugyanakkor a nyomás növelésével az illékony komponensek mellett a kevésbé illékony
összetevõk egy része is oldhatóvá vált, és mennyiségük az extrakciós nyomással
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jelentõsen nõtt. A lépcsõs CO2-os extrakcióval kapott hozamot (6,74 g extrakt/100 g
száraz drog) összehasonlítottam egyéb kivonási módszerek hozamaival (vízgõzdesztilláció: 1,98 ml olaj/100 g száraz drog, hexános Soxhlet-extrakció: 6,87 g
extrakt/100 g száraz drog). A lépcsõs extrakció elsõ fázisában elõálllított illóolajban dús
kivonat (I) összetétele nagyon hasonló volt a desztillált olaj (II) összetételéhez. Mindkét
olajos termék fõ komponensei az 1,8-cineol (I: 33,1%, II: 38,9%), kámfor (I: 8,1%, II:
8,4%), α-terpineol (I: 3,7%, II: 4,9%), α-pinén (I: 4,3%, II: 5,9%), β-pinén (I: 3,2%, II:
4,4%) voltak. Frakcionált szeparálásnál az elsõ szeparátor nyomása határozta meg
második szeparátorban kiváló anyag mennyiségét és összetételét [3].
3. A körömvirág (Calendula officinalis L.) szuperkritikus extrakciós kísérleteiben a fajlagos
oldószer-felhasználás, az elérhetõ hozam és az extrakció sebessége nagymértékben
függött a kiindulási anyagok minõségétõl. Meghatároztam a mûveleti paraméterek
lehetséges tartományát, amelyben 32 kísérletterv segítségével megvizsgáltam a
mûveleti paraméterek extrakciós hozamra, illetve kiválasztott hatóanyag hozamra
(faradiol) gyakorolt hatását. Megállapítottam, hogy mindkét célfüggvény esetében a
hõmérséklet lineáris hatása szignifikáns, a nyomás lineáris hatása közel esik az
általában alkalmazott szignifikancia szinthez, a hõmérséklet és nyomás négyzetes
hatása, valamint a hõmérséklet és nyomás között fellépõ kölcsönhatás nem
szignifikáns. A legnagyobb hozam, illetve faradiol hozam ugyanazon paraméterek
mellett érhetõ el (PE = 450 bar, TE = 60 °C). Állandó extrakciós nyomáson frakcionált
szeparálást végeztem. A szuperkritikus extrakcióval kapott kihozatal (5,27 g
extrakt/100 g száraz drog) összemérhetõ a hexános Soxhlet-extrakció kihozatalával
(6,37 g extrakt/100 g száraz drog), míg az alkoholos Soxhlet-extrakcióval jóval
nagyobb hozamot (42,39 g extrakt/100 g száraz anyag) kaptam a poláros
komponensek jelenlétébõl adódóan. A desztillált olaj és az illóolajos CO2-os kivonatok
összetételében

lényeges

eltéréseket

nem

találtam.

A

különbözõ

extrakciós

körülmények között kapott kivonatokban a nagyértékû faradiol mennyisége (5,30 - 5,50
g/100 g kivonat) csak kismértékben különbözött. Az alkoholos kivonat faradiol-észter
tartalma (0,10 g/100 g kivonat) mintegy két nagyságrenddel kisebb, mint a CO2-os
frakcióé (12,00 g/100 g kivonat) [11].
4. Az õszi margitvirággal (Tanacetum parthenium L.) elvégzett szuperkritikus extrakciós
kísérletekben meghatároztam a vizsgált mûveleti paraméterek lehetséges tartományát,
amelyben 32 kísérletterv segítségével megvizsgáltam a mûveleti paraméterek
extrakciós hozamra, illetve hatóanyag (parthenolid) hozamra

gyakorolt hatását.

Megállapítottam, hogy a nyomás lineáris és négyzetes hatása, valamint a hõmérséklet
és nyomás lineáris hatásai közötti kölcsönhatás nagymértékben szignifikáns. A
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hõmérséklet lineáris hatása, illetve a nyomás és a hõmérséklet négyzetes hatásai
közötti

kölcsönhatás

közel van a szokásos szignifikanciaszinthez. Legnagyobb hozamot (5,22 g extrakt/100
g száraz drog), illetve parthenolid hozamot PE = 400 bar és TE = 60 °C beállítás mellett
kaptam (0,50 g/100 g kivonat). Állandó extrakciós nyomás mellett frakcionált
szeparálással különbözõ minõségû termékeket állítottam elõ. A szuperkritikus
extrakcióval kapott kihozatal összemérhetõ a hexános Soxhlet-extrakció kihozatalával
(4,29 g kivonat/100 g száraz drog), míg az alkoholos Soxhlet-extrakcióval a CO2-os
hozam többszöröse érhetõ el (24,02 g kivonat/100 g száraz drog). A CO2-os termékek
és az illóolaj összetétele különbözött, de fõ összetevõk mindkét termékben a kámfor és
a krizantenil-acetát voltak. A CO2-os kivonatokban mért parthenolid mennyiségét
célfüggvénynek

választva

a

vizsgált

mûveleti

tartományban

kísérlettervezés

módszerével meghatároztam a legnagyobb hatóanyag hozamot eredményezõ
extrakciós nyomást és hõmérsékletet [4,12].
5. A kukoricacsírából (Zea Mays L.) szuperkritikus CO2 és CO2 + alkohol keverék
oldószerekkel állítottam elõ olajat. Az oldószerelegy alkohol tartalmának növelése
nagymértékben befolyásolta az extrakció sebességét, csökkentette az extrakciós idõt
és a fajlagos oldószer felhasználást (10 % alkohol tartalom esetén a fajlagos oldószer
felhasználás a tizedrészére csökkent). Az alkohol adagolásának hatására az apoláros
CO2-ban oldhatatlan vagy csak kismértékben oldható foszfolipidek oldékonysága
(0,026 g/100 g olaj) jelentõsen megnõtt (0,756 g/100 g olaj). A mûvelet
gazdaságosságának becsléséhez olyan szeparációs paramétereket vizsgáltam,
melyek beállításával az olaj az alkoholtól elválasztható, az alkohol a rendszerbe
visszavezethetõ. A CO2-os extrakció hozama (50,10 g olaj/100 g száraz csíra)
összevethetõ a hexános extrakcióéval (50,13 g olaj/100 g száraz csíra). A CO2-dal
elõállított

olajok

különleges

kellemes

aromájúak

és

jó

minõségûek

voltak.

Megvizsgáltam az extrakció után visszamaradt liszt és fehérje izolátumok funkcionális
tulajdonságait. A fehérje izolátumok emulgeáló tulajdonságaihoz tartozó értékek között
nagy eltéréseket nem tapasztaltam. Úgy találtam, hogy az emulzióképzéshez
szükséges
lipideknek van egy optimális mennyisége, míg az emulzió stabilitása az olajtartalommal
csökken. A csírafehérjék habképzõ képessége nagyon jó, de a CO2-hoz alkoholt
keverve az extrakció után visszamaradó õrlemény habképzõ tulajdonsága is javult. A
liszt jelentõs mennyiségû vizet képes megkötni. Az oldószer alkohol tartalmának
növekedése kismértékû hatást gyakorolt a víz- és olajmegkötõ képességekre. Ugyanez
az irányvonal figyelhetõ meg a fenti izolátumok vízmegkötésénél [1, 9].
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6. Az olívabogyó (Olea europea L.) elõkísérletei során megállapítottam, hogy a vizsgált
körülmények között az extrakciós nyomás, a bogyóhús nedvességtartalma és a
szemcseméret nagymértékben befolyásolta az extrakció sebességét, az extrakciós
hozamot és a fajlagos oldószer-felhasználást. További bogyóhús és mag minták
felhasználásával, állandó extrakciós nyomás mellett, a mag- és húsmintákkal kihozatali
kísérleteket végeztem. A CO2-os extrakció alkalmas volt a magminták oldható
anyagainak eltávolítására, így a CO2-os extrakciót követõ hexános extrakció hozama
(0,16 – 0,64 g olaj/100 g száraz anyag) meglehetõsen kicsi volt. A húsminták esetében
azonban a további hexános extrakcióval igen jelentõs hozamot (13,46-18,69 g olaj/100
g száraz anyag) kaptam. Alkoholos extrakcióval valamennyi nyersanyagból jelentõs
mennyiségû kivonatot állítottam elõ. Az olajokban fõként gliceridek voltak jelen:
monogliceridek (monoolein, monolinolein), trigliceridek (legjellemzõbb a trilinolein),
diglicerid (valószínûleg dilinolein). Általánosan igaz, hogy a kivonatok az extrakció
kezdetén

jelentõs

monoolein

tartalommal

rendelkeztek,

míg

az

extrakció

elõrehaladtával a kivonatokban megnõtt a trigliceridek mennyiségének aránya. A
kihozatali

kísérletekben

fõkomponesei

kapott

trigliceridek

különbözõ

(triolein,

olajbogyókból

származó

glicerin-1,2-oleát-3-palmitát)

voltak,

minták
de

kis

mennyiségû glicerin-1,3-palmitát-2-oleátot és olajsavat is tartalmaztak. A bogyóhúsból
kapott kivonatok összetételében a szuperkritikus extrakció elõrehaladtával jelentõs
különbség nem mutatkozott. A CO2-os olajok többségénél az extrakció elõrehaladtával
a minták szkvalén és α-tokoferol %-os tartalma kismértékben növekedõ tendenciát
mutatott [18, 20].
7. A kísérletekben kapott kihozatali eredményeket leírására matematikai modelleket
használtam.
Kis

mennyiségû

egynemû

hatóanyag

kinyerése

esetében

az

(1)

modell

alkalmazhatóságát vizsgáltam:
Y = Y∞ (1 - exp(-kt))

(1)

ahol Y a t idõ alatt a fluid fázissal kihozott anyag mennyisége (kg/kg), Y∞ az oldható
anyag teljes mennyisége (végtelen idejû extrakcióval elérhetõ hozam) (kg/kg), k a
sebességi vagy anyagátadási koefficiens (1/s), t az extrakció ideje (s). Megállapítottam,
hogy a vizsgált modell a kísérleti eredményeket jól leírja, a görbe a kevés számú
mérési pont ellenére is jól illeszkedik.
Nem egynemû hatóanyag kinyerésekor a (2) modell alkalmazhatóságát vizsgáltam:
Y = Y1∞ (1 - exp(-k 1t)) + Y2∞ (1 - exp(-k 2t))

(2)

ahol Y1∞ és Y2∞ a viaszos és illó komponensek teljes mennyisége (kg/kg), k 1 és k 2 a
sebesség vagy anyagátadási koefficiens (1/s) és Y az összhozam (kg/kg). Az egyenlet
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jobb oldalán szereplõ elsõ tag a nem illékony komponensekben dús frakció, a második
tag az illékony komponensekben dús frakció kinyerését írja le.
A modell jól használható frakcionálásos kísérletek leírására. A görögzsálya
eredményeibõl megállapítható, hogy Y2∞ egyenes arányban, míg Y1∞ fordított arányban
változik az elsõ szeparátor nyomásával. Ez azt jelenti, hogy minél több illékony
komponenst tartalmaz a második szeparátor terméke, Y2∞ értéke annál nagyobb. k 1 és
k 2 fordított arányban függnek az elsõ szeparátor nyomásától.
A körömvirággal és õszi margitvirággal végrehajtott kísérleti tervek eredményeinek
leírására az (1) modellt használtam. Mindkét esetben megállapítottam, hogy az Y∞
értékekre ugyanazok a hatások sziginifikánsak, amelyek az Ymért esetében.
A körömvirág kivonatokban meghatározott értékes fõkomponens mennyiségének
idõbeni változása az (1) modell segítségével leírható. Az Y∞ értékek csak kismértékben
tértek el a mért Y értékektõl.
Nagy mennyiségû (> 45%) egynemû hatóanyag oldódásának kísérleti értékeire a (3)
modell illeszthetõ:
Y = b⋅X

ha

X ≤ Y '1 b


 b
Y '   
Y = Y ' 1 + Y ' 2 1 − exp −  X − 1   

2
b   



ha

X > Y '1 b

(3)

ahol Y a kivonat mennyisége (g olaj/100 g szárazanyag), Y’1 az anyag felületén levõ
(szabad) olaj mennyisége (g olaj/100 g szárazanyag), Y’2 az anyag részecskéinek
belsejében lévõ (kötött) olaj mennyisége (g olaj/100 g szárazanyag), b az
olajoldékonyság (g olaj/kg oldószer) és X a fajlagos oldószeráram (kg CO2/kg
szárazanyag).
Kisebb mennyiségû zsíros olaj (olívaolaj) extrakciójánál az (1) modellt alkalmaztam.
Megállapítottam, hogy a vizsgált minta kisebb nedvességtartalma és részecskemérete
nagyobb Y∞ és k értékeket eredményezett.
A CO2-OS KIVONATOK HASZNOSÍTÁSI LEHETÕSÉGEI
A muskotályzsályából nyert kivonat jó minõségû, illóolajban gazdag, ezért
kozmetikai és élelmiszeripari célú felhasználásra javasolható. A görögzsályából
elõállított illóolajos termék elsõsorban gyógyászati célokra hasznosítható. A körömvirág
és az õszi margitvirág olajos kivonatai kiemelt terápiás értékûek, ezért gyógyászati
készítményekhez használhatók. Kozmetikai célú felhasználásukat támogatja, hogy a
kivonatban jelenlévõ nem illékony zsíros, viaszos összetevõk és illékony komponensek
többszörös funkciót képesek betölteni a végtermékben. A körömvirág kivonatát a
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Gradiens Kft. évek óta használja hatóságilag engedélyezett gyógy- és kozmetikai
termékek gyártásához. A kukoricacsírából elõállított olaj és liszt egyaránt értékes
alapanyag az élelmiszeripar számára. Az olívabogyóból jó minõségû élelmiszeripari
célokra használható olaj nyerhetõ.
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