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            Στη παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η κατασκευή ενός εκπαιδευτικού 
μικροαντιδραστήρα εκχύλισης οργανικών ενώσεων, από στερεές πρώτες ύλες 
(μήτρες),  με χρήση υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα ως διαλύτου εκχύλισης. 
 

 Η εργασία εντάσσεται στην Πράσινη Χημεία και η προοπτική της συσκευής 
αυτής, είναι να παρουσιάσει στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
την διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων τους, έναν πρωτόγνωρο γι’ αυτούς 
τρόπο κατανόησης βασικών τεχνικών της Χημείας, όπως π.χ. η εκχύλιση, από τη 
σκοπιά της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, αλλά και  
να ερεθίσει την φαντασία τους και να διεγείρει τη δημιουργικότητά τους.   
 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, στο να παρουσιάζει η εν λόγω συσκευή ένα 
πλήθος ιδιοτήτων, που να επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά της (μικρό μέγεθος)  και 
την ασφαλή χρήση της, ως εργαλείου εκπαιδευτικών πειραμάτων. 

Θεωρήσαμε επίσης σκόπιμο, να δώσουμε στους καθηγητές της μέσης 
εκπαίδευσης, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο (φοιτητή ή ερευνητή), μία καλή βάση 
δεδομένων, τόσο  για την συμβατική εκχύλιση, όσο και για την υπερκρίσιμη 
εκχύλιση, αλλά και ένα σημαντικό όγκο πληροφοριών για τα υπερκρίσιμα ρευστά και 
το υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα κατά κύριο λόγο.      
                                 

  Η Πράσινη Χημεία προτείνει και χρησιμοποιεί αντιδράσεις χωρίς διαλύτες ή 
διαλύτες που είναι μη τοξικοί, φιλικοί προς το περιβάλλον και μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν, όπως το νερό, οι υπερκρίσιμοι διαλύτες και οι ιοντικοί 
διαλύτες. Οι χρησιμοποιούμενοι διαλύτες είναι συνήθως οι πτητικοί οργανικοί 
διαλύτες και οι χλωριωμένοι διαλύτες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια τείνουν να 
αντικατασταθούν από το Υπερκρίσιμο Διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο εισήχθη από 
τον DeSimone, δεν είναι τοξικό, ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται. 

  
  Η Πράσινη Χημεία κατάφερε να χρησιμοποιήσει το υπερκρίσιμο 

διοξείδιο του άνθρακα,  ως εναλλακτικό διαλύτη, φιλικό προς το περιβάλλον, με 
ποικίλες εφαρμογές στην οργανική σύνθεση, στη κατάλυση, στη βιοκατάλυση, σε 
πολυμερισμούς, στη νανοτεχνολογία, στο στεγνό καθάρισμα των ρούχων, αλλά 
κατά κύριο λόγο στην εκχύλιση φυτικών και ζωικών πρώτων υλών, στη 
Βιομηχανία τροφίμων και στην Φαρμακευτική Βιομηχανία.     
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 Οι αλλαγές στήν περιβαλλοντική νομοθεσία και στις οικονομικές εκτιμήσεις, 
επέβαλαν βελτίωση των διεργασιών ανάκτησης των εκχυλιζομένων ουσιών και των 
διαλυτών. Επίσης η διαθεσιμότητα στο εμπόριο αρκετών εναλλακτικών διαλυτών, 
παρέχει την δυνατότητα αποφυγής της τεράστιας ρύπανσης, την οποία προκαλούν οι 
συμβατικοί τοξικοί οργανικοί διαλύτες, και ως εκ τούτου η μελέτη νέων οικολογικών 
Πράσινων διαλυτών, όπως είναι το υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα είναι συνεχής 
και εκτεταμένη.  

  Καθοριστικός παράγων στη διαδικασία εκχύλισης είναι ο 
χρησιμοποιούμενος διαλύτης, ο οποίος θα πρέπει [1] και [2]:         

 Να διαλύει εκλεκτικά την επιθυμητή οργανική ουσία 
 Να μην αντιδρά με αυτήν 
 Να απομακρύνεται εύκολα  
 Να ανακτάται εύκολα 
 Να ανακυκλώνεται 
 Να μην είναι εύφλεκτος και τοξικός  

 
Υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, κάθε αέριο 

συμπιεζόμενο μετατρέπεται σε υγρό [3]. 
Επίσης για κάθε αέριο υπάρχει μία χαρακτηριστική θερμοκρασία πάνω από 

την οποία είναι αδύνατο να υγροποιηθεί, όσο μεγάλη πίεση και αν ασκηθεί. Η 
θερμοκρασία αυτή λέγεται κρίσιμη θερμοκρασία Tc και η αντίστοιχη πίεση που  
απαιτείται για την υγροποίηση του, λέγεται κρίσιμη πίεση Pc. 

Ο όγκος που καταλαμβάνει ένα mole του αερίου, όταν βρίσκεται υπό την 
κρίσιμη πίεση και την κρίσιμη θερμοκρασία λέγεται κρίσιμος όγκος Vc.  
 
                                  

                                       
        
                     Σχήμα 1. Διάγραμμα φάσεων και κρίσιμο σημείο του διοξειδίου του   
                                    άνθρακα    σε άξονες P-T 
 

Το ανωτέρω διάγραμμα φάσεων του διοξειδίου του άνθρακα, απεικονίζεται 
σε άξονες πίεσης και θερμοκρασίας, P-Τ. Στο διάγραμμα αυτό διακρίνεται η 
καμπύλη ζέσεως, που ορίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνυπάρχουν η αέρια 
και η υγρή φάση και το κρίσιμο σημείο, στο οποίο σταματά και εξαφανίζεται ο 
διαχωρισμός μεταξύ των δύο φάσεων. Η κάθετη διάστικτη γραμμή είναι η κρίσιμη 
ισόθερμη για Τ=Τc. Κάθε σημείο της καμπύλης ζέσεως έχει συντεταγμένες που 
αποτελούν τις κοινές τιμές της πίεσης και της θερμοκρασίας τόσο της αέριας, όσο και 
της υγρής φάσης. 



3 

 Eάν υγρό διοξείδιο του άνθρακα θερμανθεί ισοβαρώς υπό πίεση 
μεγαλύτερη της κρίσιμης, διαστέλλεται και μεταπίπτει σε μία κατάσταση ¨τύπου 
πυκνού αερίου¨ χωρίς όμως να συμβεί αλλαγή φάσης, που ονομάζεται υπερκρίσιμη 
κατάσταση (γαλάζια περιοχή του σχήματος 1). Οι Andrews και Van der Waals 
ονόμασαν το φαινόμενο αυτό Συνέχεια των καταστάσεων [5].  

Το ρευστό με κατάλληλες διαμορφώσεις της πίεσης και της θερμοκρασίας, 
μετασχηματίζεται μεταξύ μίας κατάστασης που εμφανίζει πυκνότητα υγρού και μίας 
που εμφανίζει πυκνότητα αερίου, χωρίς να μεσολαβεί μία πραγματική διεπιφάνεια. 
Οσο περισσότερο μάλιστα απέχει μία υπερκρίσιμη ισόθερμη από το κρίσιμο σημείο, 
τόσο ευκολότερα μπορεί κανείς να επιτύχει επιθυμητές πυκνότητες του ρευστού με 
κατάλληλες, ήπιες διαμορφώσεις της πίεσης και της θερμοκρασίας. Στην 
υπερκρίσιμη περιοχή του διοξειδίου του άνθρακα μπορούν λοιπόν να επιτευχθούν 
ενδιάμεσες επιλεκτικές τιμές πυκνότητος που δεν είναι διαθέσιμες στις υποκρίσιμες 
συνθήκες, γεγονός που αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας των εκχυλίσεων με 
υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα.     

Το σχεδιάγραμμα του σχήματος 2, κρίνεται το ορθότερο για την 
πραγματική απεικόνιση των ισόθερμων του διοξειδίου του άνθρακα τόσο για την 
υποκρίσιμη όσο και για την υπερκρίσιμη περιοχή του. Το κρίσιμο σημείο 
απεικονίζεται με την γαλάζια κουκίδα. Οι ισόθερμες που βρίσκονται αρκετά μακριά 
από το κρίσιμο σημείο, στους 50 0C π.χ. ομοιάζουν πολύ με αυτές των τελείων 
αερίων. 

 

                         
                  Σχήμα 2.  Διάγραμμα ισόθερμων του διοξείδιου του άνθρακα σε  
                                   άξονες P-V  
 

   Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιώντας ένα μόνο ρευστό, το 
υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα, έχω ουσιαστικά στην διάθεσή μου μία 
πλειάδα διαλυτών, διαμορφώνοντας απλώς τις συνθήκες πίεσης και 
θερμοκρασίας του συγκεκριμένου ρευστού. 

 
Τι κερδίζει κανείς χρησιμοποιώντας υπερκρίσιμα ρευστά; 
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Αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα του υπερκρίσιμου ρευστού η μεταβλητή 

του πυκνότητα. Επειδή τα υπερκρίσιμα ρευστά είναι πολύ συμπιέσιμα γύρω από την 
περιοχή του κρίσιμου σημείου, μικρές μεταβολές στην πίεση και στην θερμοκρασία 
επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στην πυκνότητα, γεγονός που επιτρέπει και σε 
άλλες βασικές ιδιότητες του ρευστού να διαμορφωθούν παράλληλα και αυτές. 

Μία από τις σημαντικότερες ιδιότητες που επηρεάζονται είναι η ικανότητα 
διαλυτότητας του ρευστού. Η διαλυτότητα μίας ουσίας στο υπερκρίσιμο ρευστό 
τείνει να αυξηθεί με αύξηση της πυκνότητας του ρευστού υπό σταθερή θερμοκρασία. 
Δεδομένου ότι η πυκνότητα αυξάνεται με την πίεση, η διαλυτότητα τείνει επίσης να 
αυξηθεί με την πίεση. Η σχέση με τη θερμοκρασία είναι λίγο πιό περίπλοκη. Υπό 
σταθερή πυκνότητα, η διαλυτότητα θα αυξηθεί με τη θερμοκρασία. Εντούτοις, κοντά 
στο κρίσιμο σημείο, η πυκνότητα μπορεί να μειωθεί αισθητά με μια μικρή αύξηση 
στη θερμοκρασία. Επομένως, κοντά στην κρίσιμη θερμοκρασία, η διαλυτότητα 
μειώνεται συχνά με αύξηση της θερμοκρασίας, μετά όμως αυξάνεται πάλι. 

Οσον αφορά στις κινητικές τους ιδιότητες, oμοιάζουν με αυτές των αερίων. Οι 
ταχύτητες διάχυσής τους είναι τουλάχιστον μία έως δύο τάξεις μεγέθους υψηλότερες, 
των αντιστοίχων των υγρών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται με μεγάλη 
ταχύτητα η εκχύλιση των επιθυμητών ουσιών από τις στερεές μήτρες. Οι ταχύτητες 
διάχυσης αυξάνονται με τη θερμοκρασία, με τη μεγαλύτερη μεταβολή να συμβαίνει 
λίγο πάνω από την κρίσιμη θερμοκρασία [4] και [5]. Επίσης τα ιξώδη τους είναι  
σχεδόν τόσο χαμηλά όσο των αερίων και αυτό τους εξασφαλίζει βελτιωμένα 
χαρακτηριστικά ροής. Τα ιξώδη αυξάνονται με αύξηση απλά της πίεσης. Η δε 
επιφανειακή τάση τους ουσιαστικά είναι μηδενική, λόγω μη ύπαρξης διεπιφάνειας 
μεταξύ υγρής και αέριας φάσης. Οι ιδιότητες αυτές τους επιτρέπουν να διαπερνούν 
εύκολα οποιαδήποτε στερεή δομή με μικροπόρους. 

Τέλος η υψηλή πτητικότητα των υπερκρίσιμων ρευστών υπό κανονικές 
συνθήκες, επιτρέπει τον εύκολο διαχωρισμό τους από τα εκχυλίσματα, με απλή 
μείωση της πίεσης του συστήματος μετά την εκχύλιση. 

Επομένως τα υπερκρίσιμα ρευστά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τόσο των 
αερίων όσο και των υγρών. Αποκτούν ιδιότητες μεταφοράς μάζας της αέριας 
κατάστασης και παράλληλα διαλυτικές ικανότητες της υγρής κατάστασης, όταν η 
πυκνότητά τους έχει λάβει τις μέγιστες τιμές της. 

  Η διαλυτική ικανότητα ενός υπερκρίσιμου ρευστού αυξάνεται καθώς 
αυξάνεται η πυκνότητά του. Αντιστρόφως ελαττώνοντας την πυκνότητά του, είτε με 
ελάττωση της πίεσης είτε με αύξηση της θερμοκρασίας, επιτυγχάνεται διαχωρισμός 
του υπερκρίσιμου ρευστού και της διαλυμένης ουσίας. Με συνδυασμό θερμοκρασίας 
και πίεσης μπορούμε να διαχωρίσουμε τα συστατικά πολύ περίπλοκων μιγμάτων. 

Μπορούμε να συνοψίσουμε τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των υπερκρίσιμων 
ρευστών στον Πίνακα 1. 

          
  Πίνακας 1.  Χαρακτηριστικές ιδιότητες υπερκρίσιμων ρευστών 

 Πυκνότητα Kg/m3) Ιξώδες  (cP) Διάχυση  (mm2/s) 

Αέρια 1 0.01 1 - 10 

Υπερκρίσιμα ρευστά 100 - 1000 0.05 – 0.1 0.01 – 0.1 

Υγρά 1000 0.5 - 1 0.001 
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  Από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα  αέρια, το διοξείδιο του άνθρακα είναι 
εύκολο να φτάσει στις κρίσιμες συνθήκες του. Είναι επίσης ανέξοδο, μη πολικό, μη 
τοξικό, άφλεκτο, και εύκολα μπορεί κάποιος να το συλλέξει σε μεγάλη 
καθαρότητα [4] και [6] και [9]. 

 

Το διοξείδιο του άνθρακα λόγω των χαμηλών κρίσιμων δεδομένων του 
υπερτερεί των υπολοίπων ρευστών και έχει πλέον καθιερωθεί στις υπερκρίσιμες 
διεργασίες. Μόνο δύο ρευστά παρουσιάζουν χαμηλότερες κρίσιμες πιέσεις από το 
διοξείδιο του άνθρακα, το προπάνιο και το αιθάνιο, ωστόσο μειονεκτούν στο ότι είναι 
εύφλεκτα. Τέλος, το υπερκρίσιμο νερό παρουσιάζει ορισμένα ανταγωνιστικά στοιχεία 
λόγω της μη τοξικότητάς του και της αφθονίας του, αλλά υστερεί φανερά λόγω των 
πολύ υψηλών κρίσιμων δεδομένων του.                                                                                            

Η κρίσιμη πίεσή του είναι 7.29 MPa, η κρίσιμη θερμοκρασία του είναι 304.3 
K, και η θερμοκρασία εξάτμισης στους 294 K είναι μόνον 0.1512 MJ/Kg.  Το υγρό 
διοξείδιο του άνθρακα είναι μη πολικό ρευστό και κάτω από διαμορφωμένες μετρίου 
μεγέθους υπερκρίσιμες συνθήκες η συμπεριφορά του ομοιάζει με αυτή του εξανίου. 
Σε διαφορετικές υπερκρίσιμες συνθήκες, η πυκνότητά του, η πολικότητά του και η 
διαλυτική του ικανότητα είναι περίπου αυτή που παρουσιάζει ένα διφασικό σύστημα 
πεντανίου σε βενζόλιο. 

Το υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα στις κανονικές πιέσεις μπορεί να 
διαχωρισθεί εύκολα από την διαλυτή ουσία, με μηδενική ή και ελάχιστη μείωση της 
εφαρμοζόμενης πίεσης, λόγω της υψηλής αστάθειας που παρουσιάζει, γεγονός που 
μεταφράζεται σε ενεργειακή αποταμίευση και επάρκεια ασφαλείας.  

Το διοξείδιο του άνθρακα παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα κατά τη 
χρήση του στις χημικές διεργασίες, τόσο σε θέματα ασφαλείας, όσο και σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Είναι άφλεκτο και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα ασφαλείας 
στη χρήση του ως διαλύτου. 

Είναι επίσης άφθονο στη φύση με TLV = 5000 ppm (κατώτατη οριακή τιμή 
για την αερομεταφερόμενη συγκέντρωση στους 298 0Κ, στην οποία θεωρείται ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να εκτίθενται καθημερινά χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις 
για την υγεία τους), άρα λιγότερο τοξικό από άλλους οργανικούς διαλύτες (π.χ. η 
ακετόνη παρουσιάζει TLV = 750 ppm, το πεντάνιο TLV = 600 ppm, το χλωροφόρμιο  
TLV = 10 ppm ) [43] και [44]. 

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι επίσης σχετικά αδρανές, ιδιότητα που του 
προσδίδει άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις χημικές διεργασίες και το 
περιβάλλον, διότι σπάνια σχηματίζονται παραπροϊόντα εξ αιτίας δευτερευουσών 
αντιδράσεων του διοξειδίου του άνθρακα με τα αντιδρώντα. Ακόμη ένα σοβαρό 
πλεονέκτημα του διοξειδίου του άνθρακα σε θέματα ασφαλείας διαδικασιών είναι ο 
καταλυτικός ρόλος του στην καταστολή εκρηκτικότητας αερίων μιγμάτων, στα οποία 
συμμετέχει και αυτό.  

Επειδή η τάση των ατμών του διοξειδίου του άνθρακα σε θερμοκρασία 
δωματίου είναι μεγαλύτερη των 60 bar, η χρήση του σε μία βιομηχανική διεργασία 
απαιτεί έναν εξοπλισμό υψηλής πίεσης, ο οποίος κατά τη χρήση του μπορεί να 
παρουσιάσει κάποιες πιθανότητες επικινδυνότητας, συγκριτικά με το αν η διαδικασία 
γινόταν υπό πίεση μίας ατμόσφαιρας. 

 
Το διοξείδιο του άνθρακα παρουσιάζει μία χαμηλή διηλεκτρική σταθερά με 

τιμή περίπου 1.5 στην υγρή κατάσταση, το δε υπερκρίσιμο παρουσιάζει τιμές 
κυμαινόμενες από 1.1 έως 1.5 εξαρτώμενες από την πυκνότητα. Αυτή η χαμηλή τιμή 
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της διηλεκτρικής σταθεράς αποτελεί μειονέκτημα για τις διαδικασίες. Ορισμένες 
αντιδράσεις για παράδειγμα, απαιτούν πολικούς διαλύτες για καλύτερες αποδόσεις. 
Επίσης, η χαμηλή διηλεκτρική σταθερά συνεπάγεται χαμηλή διαλυτική ικανότητα, γι 
αυτό η διαλυτότητα στο διοξείδιο του άνθρακα απαιτεί υψηλότερες πιέσεις για 
ορισμένες κατηγορίες διαλυτών ουσιών, απ ότι στα περισσότερα πολικά συμπιέσιμα 
ρευστά, όπως είναι για παράδειγμα το φθοροφόρμιο το οποίο παρουσιάζει μία 
διηλεκτρική σταθερά με τιμή περίπου 10. Αφ ετέρου η θερμοδυναμική 
αλληλεπίδραση μεταξύ του διοξειδίου του άνθρακα και των μη πολικών ομάδων του 
μεθυλενίου δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, γι αυτό το λόγο και το αιθάνιο αποτελεί 
καλύτερο διαλύτη για τους υδρογονάνθρακες απ ότι το διοξείδιο του άνθρακα.  

 
Η εκχύλιση με υπερκρίσιμα ρευστά, αποτελεί μία αναλυτική μέθοδο 

απόσπασης οργανικών ουσιών από ετερογενείς στερεές ή ημιστερεές  μήτρες όπως το 
έδαφος, τα φυτικά υλικά, τα τρόφιμα, και γενικά τα βιολογικά υλικά, στην οποία 
γίνεται χρήση κάποιου υπερκρίσιμου ρευστού ως διαλύτου. Η τεχνική αυτή μπορεί 
να μειώσει κατά πολύ το χρονικό διάστημα προετοιμασίας των δειγμάτων και η 
απόσπαση των επιθυμητών ουσιών μπορεί να γίνει με αποτελεσματικότερο τρόπο 
από τις κλασσικές μεθόδους, διότι οι ιδιότητες των υπερκρίσιμων ρευστών μπορούν 
να βελτιώσουν κατά πολύ την απόδοση της εκχύλισης και την ταχύτητά της.  

Εχει πλέον αποδειχθεί, ότι χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ισοβαρών 
μεταβολών της θερμοκρασίας και ισόθερμων μεταβολών της πίεσης, είναι δυνατό να 
μεταβεί μία ποσότητα καθαρού διοξειδίου του άνθρακα από την υγρή στην αέρια 
κατάσταση δια μέσου της υπερκρίσιμης περιοχής χωρίς να υποστεί μία μεταβολή 
φάσης. Η συνέπεια αυτού του φαινομένου απεικονίζεται στο σχήμα  3.  

      

                           
    

     Σχήμα 3.    Σχεδιάγραμμα της πυκνότητας του καθαρού υπερκρίσιμου    
                       διοξειδίου του άνθρακα συναρτήσει της πίεσης σε ποικίλες   
                       θερμοκρασίες. Το σκιασμένο πεδίο αποτελεί την περιοχή   
                       υπερκρίσιμης εκχύλισης και χρωματογραφίας  
 

 Για θερμοκρασίες υψηλότερες ή ίσες της κρίσιμης, παρατηρούνται δύο 
σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι η πυκνότητα αυξάνεται κατά συνεχή τρόπο, 
αυξανομένης της πίεσης. Εάν, σαν μία πρώτη προσέγγιση, θεωρηθεί ως δεδομένο ότι 
η διαλυτική ικανότητα ενός διαλύτη είναι ανάλογη της πυκνότητάς του, είναι φανερό 
ότι η ικανότητα του υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα να διαλύσει μία ουσία 
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μπορεί να ρυθμισθεί και μάλιστα  σε ένα ευρύ φάσμα τιμών, μεταβάλλοντας την 
εξωτερικά εφαρμοζόμενη πίεση στο σύστημα. 

 
Η ακόλουθη ημιεμπειρική σχέση συνδέει την πυκνότητα του υπερκρίσιμου 
διοξείδιου του άνθρακα με την παράμετρο διαλυτότητας (δ) του Hildebrand 
  
                                           δ = 0.47 Pc

1/2 ρ                (Σχέση 1) 
όπου, ρ η πυκνότητα του υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα η οποία εξαρτάται 
άμεσα, όπως ειπώθηκε, από την θερμοκρασία και την πίεση. Η πυκνότητα ενός 
υπερκρίσιμου ρευστού και η παράμετρος διαλυτότητας (δ) Hildebrand, αυξάνονται 
αυξανομένης της πίεσης, όπως φαίνεται στο σχήμα  4. 
 

                             
 
Σχήμα  4.    Σχεδιάγραμμα της πυκνότητας του υπερκρισίμου διοξειδίου του    
                   άνθρακα συναρτήσει των ισόθερμων πίεσης και των παραμέτρων  
                   διαλυτότητας  

Μία υπερκρίσιμη εκχύλιση μπορεί να θεωρηθεί ως μία διαδικασία 
τεσσάρων σταδίων : (α) εκρόφηση της διαλυτής ουσίας από τη μήτρα και 
μεταφορά της προς την επιφάνεια της μήτρας με (β) διαδοχικές διαχύσεις 
υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα μέσα στη μήτρα, (γ) διαλυτοποίηση της 
επιθυμητής ουσίας στο υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα, και (δ) 
συμπαράσυρση της ουσίας μαζί με το υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα εκτός 
του θαλάμου (αντιδραστήρα) εκχύλισης. Κάθε στάδιο της διαδικασίας πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί προσεκτικά προκειμένου να επιτευχθούν οι προδιαγραφές των 
ποσοτήτων ανάκτησης (συγκεντρώσεων), και της επαναληπτικότητας της 
ανάκτησης της επιθυμητής ουσίας.  

Τις περισσότερες φορές, το πρώτο στάδιο παραμένει το δυσκολότερο να 
ελεγχθεί, δεδομένου ότι οι αλληλεπιδράσεις διαλυτής ουσίας - μήτρας είναι δύσκολο 
να προβλεφθούν. Η φυσική δομή της μήτρας είναι κρίσιμης σπουδαιότητας, 
δεδομένου ότι η απόδοση της εκχύλισης συσχετίζεται άμεσα με τη δυνατότητα του 
υπερκρίσιμου  διοξειδίου του άνθρακα να διασκορπισθεί μέσα στη μήτρα. Για τον 
λόγο αυτό, οι συνθήκες εκχύλισης της ίδιας ομάδας ελαίων μπορούν να διαφέρουν 
από μια μήτρα σε άλλη.  
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Οι εκχυλίσεις αιθερίων ελαίων, φυτικών φαρμακευτικών ουσιών, καθώς 
και η κατεργασία τροφίμων και γενικά προϊόντων βιομάζας, αποτελούν διεργασίες 
διαχωρισμού και καθαρισμού συστατικών υψηλού κόστους. Εκείνο που καθορίζει σε 
τελική ανάλυση το ποσοστό εκτέλεσης μίας εκχύλισης, είναι οι περιορισμοί στη 
μεταφορά μάζας. Επειδή το υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα παρουσιάζει 
ταχύτητα διάχυσης μία τάξη μεγέθους υψηλότερη από την αντίστοιχη των υγρών, και 
ιξώδες μία τάξη μεγέθους χαμηλότερο από το αντίστοιχο των υγρών, είναι φανερό 
ότι προσφέρει πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά μεταφοράς μάζας συγκριτικά με τους 
συμβατικούς υγρούς διαλύτες. Ποσοτικά οι εκχυλίσεις με υπερκρίσιμο διοξείδιο του 
άνθρακα περατώνονται γενικά σε 10 – 60 λεπτά, ενώ στις εκχυλίσεις με υγρούς 
διαλύτες απαιτούνται αρκετές ώρες έως ημέρες. 

Είναι φανερό, ότι το υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα παρουσιάζει μία 
σειρά χημικών ιδιοτήτων, που του επιτρέπουν να καθιερωθεί ως μία αξιόπιστη 
εναλλακτική λύση διαλύτου, με μεγάλη διαλυτική ικανότητα και ταυτόχρονα ¨αγνή¨ 
συμπεριφορά προς το περιβάλλον. Το σημαντικότερο είναι, ότι η χρήση του 
ικανοποιεί επτά από τις Αρχές της Πράσινης Χημείας. 

 
Το διοξείδιο του άνθρακα προτείνεται ως εναλλακτική λύση διαλύτη  Αρχή1,2  
Είναι μη τοξικός διαλύτης Αρχή 4 
Ευρίσκεται άφθονο στη φύση Αρχή 7 
Παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια με την χρήση του Αρχή12 
Μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις Αρχή  3 
Εμφανίζει χαμηλές απώλειες ως διαλύτης  
Αποδίδει προϊόντα ελεύθερα από διαλύτη Αρχή 5 
Εχει φθηνό κόστος   
Παρέχει υψηλής ποιότητας λαμβανόμενα εκχυλίσματα  
Προσφέρει εύκολο διαχωρισμό διαλύτη-εκχυλίσματος λόγω της 
πτητικότητάς του  

 

Παρουσιάζει υψηλά ποσοστά μεταφοράς μάζας, άρα μειώνει τον χρόνο 
εκχύλισης 

 

Εξασφαλίζει ήπια κατεργασία των φυσικών προϊόντων (απαραίτητη στα 
τρόφιμα)  

 

Προσφέρει επιλεκτικότητα εκχυλισμάτων λόγω της μεταβλητής 
πυκνότητάς του στην υπερκρίσιμη κατάσταση 

 

 
                             ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Όπως γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία η εκχύλιση με υπερκρίσιμο 

διοξείδιο του άνθρακα εννοιολογικά είναι απλή στην εκτέλεσή της. Χρησιμοποιείται 
μία αντλία που τροφοδοτεί έναν θάλαμο εκχύλισης (αντιδραστήρα εκχύλισης), με 
διοξειδίο του άνθρακα μίας καθορισμένης τιμής πίεσης. Ο θάλαμος εκχύλισης 
θερμαίνεται μέσω κάποιου θερμαντήρα, σε θερμοκρασία υψηλότερη της κρίσιμης 
θερμοκρασίας του διοξειδίου του άνθρακα. Κατά την διάρκεια της εκχύλισης οι 
επιθυμητές ουσίες αποχωρίζονται από το κύριο σώμα της μήτρας και 
διαλυτοποιούνται μέσα στο υπερκρίσιμο ρευστό. Εν συνεχεία, το διάλυμα 
επιθυμητών ουσιών-υπερκρίσιμου διοξείδιου του άνθρακα διοχετεύεται μέσω ενός 
μειωτού πίεσης προς ένα δοχείο συλλογής (διαχωριστής), το οποίο ευρίσκεται σε 
συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης, όπου και συλλέγεται το επιθυμητό εκχύλισμα. Το 
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διοξείδιο του άνθρακα μπορεί έπειτα να ψυχθεί, να επανασυμπιεσθεί και να 
ανακυκλωθεί, ή να εκτονωθεί στην ατμόσφαιρα.   
                          

                                         
 
     Σχήμα   5. Θεμελειώδες διάγραμμα τυπικού συστήματος εκχύλισης με  
                       υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα   
                      1. Φιάλη υγρού διοξειδίου του άνθρακα   2. Αντλία   3. Μείκτης 
                      4. Θάλαμος εκχύλισης-αντιδραστήρας   5. Περιοχή θέρμανσης  
                      6. Μειωτής πίεσης   7. Δοχείο συλλογής-διαχωριστής 

Μία βασική εγκατάσταση υπερκρίσιμης εκχύλισης απεικονίζεται στο 
σχήμα  5. Αυτή αποτελείται συνίσταται από μία κυλινδρική φιάλη, στην οποία το 
διοξείδιο του άνθρακα ευρίσκεται σε υγρή κατάσταση υπό πίεση 50 bar και 
θερμοκρασία -15 0C. 

 
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι εκχύλισης με υπερκρίσιμο διοξείδιο του 

άνθρακα. Η κρύα χαμηλής πίεσης εκχύλιση, συντελείται με άντληση από μία 
δεξαμενή, ψυχρού διοξειδίου του άνθρακα θερμοκρασίας 2 0C έως 12 0C, το οποίο 
κατόπιν συμπιέζεται στα 55 έως 105 bar και ακολούθως διαποτίζει κάποια φυτική 
στερεή μήτρα. H εκχύλιση με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα αντιθέτως, 
περιλαμβάνει την θέρμανση του αερίου στους 34 0C και εν συνεχεία την συμπίεσή 
του στα 75 bar. Ανάλογα με το είδος της ουσίας που θέλουμε να εκχυλίσουμε και το 
είδος της στερεής φυτικής μήτρας, οι συνηθέστερες συνθήκες πίεσης κυμαίνονται 
από 400 έως 650 bar [4] και [5]. 

Οσον αφορά τον τρόπο διέλευσης του διοξειδίου του άνθρακα πάνω από 
την προς εκχύλιση φυτική μήτρα, εφαρμόζονται δύο τρόποι, ο στατικός και ο 
δυναμικός τρόπος. Σύμφωνα με τον στατικό τρόπο, μία συγκεκριμένη ποσότητα 
διοξειδίου του άνθρακα αφού διαμορφωθεί σε καθορισμένες συνθήκες πίεσης και 
θερμοκρασίας, διοχετεύεται στον θάλαμο εκχύλισης (αντιδραστήρα), και αφήνεται 
εκεί ώστε να διαποτίσει στατικά το δείγμα, να διαχυθεί εντός αυτού και να 
διαλυτοποιήσει την επιθυμητή ουσία. Με την μέθοδο αυτή, η μήτρα διαποτίζεται 
βαθύτερα αλλά η έλλειψη γραμμικής ταχύτητας, ελαττώνει κάπως την ταχύτητα 
διάχυσης άρα επαυξάνει τον χρόνο αποπεράτωσης της εκχύλισης και μειώνει την 
απόδοση της εκχύλισης. 

Σύμφωνα με τον δυναμικό τρόπο, υπάρχει συνεχής ροή διοξειδίου του 
άνθρακα πάνω από το δείγμα με αποτέλεσμα την βελτίωση της απόδοσης της 
εκχύλισης των περισσοτέρων αιθερίων ελαίων. Συνήθως στα πλήρως εξοπλισμένα 
εργαστήρια, εφαρμόζεται συνδυασμός 10 έως 20 λεπτών στατικής εκχύλισης και 
κατόπιν μίας δυναμικής εκχύλισης 25 έως 45 λεπτών ανά περίπτωση, γεγονός που 
βελτιώνει τις ποσότητες ανάκτησης των επιθυμητών ουσιών.   
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Κατασκευή της διάταξης μικροεκχύλισης 
 
Είναι αυτονόητο, ότι σε όλες τις μορφές εκχύλισεις με υπερκρίσιμο διοξείδιο 

του άνθρακα, είτε σε εργαστηριακό είτε σε βιομηχανικό επίπεδο, επειδή η 
εγκατάσταση λειτουργεί σε συνθήκες υψηλών πιέσεων, το προαπαιτούμενο είναι η 
ύπαρξη πλήρους ασφάλειας λειτουργίας, πολύ δε περισσότερο στην δική μας 
περίπτωση που η συσκευή προορίζεται για πειράματα επίδειξης με ακροατήριο 
μαθητές ή ακόμη καλύτερα φοιτητές.   

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε  για την κατασκευή, που θα περιγραφούν 
αναλυτικά στη συνέχεια, είναι Αμερικανικής προέλευσης από τα καλύτερα της 
αγοράς, με υψηλούς συντελεστές ασφαλείας. Ο θάλαμος εκχύλισης (αντιδραστήρας) 
δέχεται πιέσεις 130 bar, όλα δε τα υπόλοιπα όργανα μέτρησης και εξαρτήματα 
συνδεσμολογίας αντέχουν σε πιέσεις από 300 έως 400 bar. 

Το βασικό σκεπτικό μας, που καθόρισε και την μορφή λειτουργίας της 
συσκευής, ήταν αφ΄ενός μεν να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ενός 
στοιχειώδους πειράματος εκχύλισης, μέσω της οποίας θα μπορεί να απομονωθεί ένα 
αιθέριο έλαιο από ένα φυτικό δείγμα, π.χ. φλούδα πορτοκαλιού, που θα τοποθετηθεί 
στον θάλαμο εκχύλισης, αφ΄ετέρου δε να μπορεί να λειτουργεί η συσκευή με τον 
ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό σε όργανα, καθαρά για λόγους περιορισμού του κόστους 
της κατασκευής.  
Ο βασικός σκελετός της συσκευής περιλαμβάνει: 

 
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, σε εγκαταστάσεις ή συσκευές που λειτουργούν σε 

υψηλές πιέσεις είναι η πρόκληση κάποιου πιθανού ατυχήματος από αιφνίδια διαροή 
του κλειστού κυκλώματος του αερίου. Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες πιέσεις στις  

      1.  Φιάλη αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
      2.  Για λόγους κόστους, η συσκευή δεν περιλαμβάνει αντλία (συμπιεστή). 
      3. Κυλινδρικό θάλαμο εκχύλισης, στον οποίο θα διοχετεύεται απευθείας το 
διοξείδιο του άνθρακα από την φιάλη αποθήκευσης και μέσα στον οποίο θα 
τοποθετείται το δείγμα της φυτικής μήτρας, εισαγόμενο από την κάτω οπή του 
θαλάμου. 
      5.  Οργανο μέτρησης και ρύθμισης της θερμοκρασίας. 
      6. Βαλβίδα ασφαλείας, με δυνατότητα ρύθμισης της τιμής της πίεσης. 
      7. Μανόμετρο πίεσης (γλυκερίνης), που μετρά την πίεση εντός του θαλάμου 
εκχύλισης.  
      8. Εμβαπτιζόμενο υδροστάτη, ο οποίος μετράει εσωτερικά την θερμοκρασία 
του θαλάμου και ταυτόχρονα δίνει εντολή στον μετρητή θερμοκρασίας.  
      9. Ανοξείδωτες βάνες εισόδου – εξόδου του αερίου, με βιδωτά στελέχη 
(πύρους), για προστασία κατά την εκτόνωση και ανοξείδωτα εξαρτήματα 
συνδεσμολογίας. 
    10. Ηλεκτρολογικό κουτί, Ολλανδικής προέλευσης, ηλεκτροστατικής βαφής, 
ανθεκτικό σε διαβρώσεις, με ενσωματωμένο ρελέ προστασίας, για την παροχή 
ρεύματος που βάζει σε λειτουργία την θερμική αντίσταση. 
    11. Ανοξείδωτο σωληνάκι μικρής διατομής, μέσω του οποίου θα γίνεται η 
εκτόνωση του διαλύματος υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα – διαλυτής 
ουσίας. 
    12.  Δεν υπάρχει διαχωριστήρας για λόγους κόστους. 
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εκχυλίσεις με το διοξείδιο του άνθρακα κυμαίνονται στη συγκεκριμένη συσκευή, από 
55 bar έως 120 bar. 

 Οι πιέσεις αυτές φαίνονται σχετικά μικρές, συγκριτικά  με τις πιέσεις των 400 
έως 650 bar που χρησιμοποιούν οι βιομηχανικοί εκχυλιστήρες, αλλά δεν παύει τα 
νούμερα αυτά να είναι προκλητικά, όσον αφορά την ασφάλεια κατά την διάρκεια των 
πειραμάτων μας. 
Η ευθύνη λοιπόν για την κατασκευή μίας τέτοιας συσκευής, μεγάλης 
επικινδυνότητας, αποτελεί μία πρόκληση που πρέπει βεβαίως να συνδυασθεί και με 
λειτουργική επιτυχία της συσκευής. 
Τα εξαρτήματα κατασκευής της συγκεκριμένης συσκευής λοιπόν, επελέγησαν να 
πληρούν σε άριστο βαθμό τις δύσκολες αυτές προδιαγραφές, αποτελούμενα από 
υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευαστικής αξιοπιστίας, προϊόντα εταιριών με 
μεγάλη εμπειρία στο είδος τους. 

Η συσκευή μας πλήρως συναρμολογημένη, φωτογραφήθηκε και 
παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

                     
 
Το κοστολόγιο έχει συμπιεστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όχι στον τομέα της 

ασφάλειας, αλλά μόνον στο εύρος των πειραματικών δυνατοτήτων της συσκευής. Οι 
περικοπές περιέλαβαν ουσιαστικά το κόστος του αεροσυμπιεστή (αντλίας), διότι ο 
τύπος των αντλιών που συνήθως χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακού επιπέδου 
εκχυλίσεις, είναι αυτός των αντλιών με σύριγγες, που έχουν αυξημένο αρχικό κόστος 
αγοράς αλλά και υψηλό κόστος συντήρησης λόγω της συνεχούς ανάγκης ψύξης των 
κεφαλών τους, από την συνεχή υπερθέρμανσή τους κατά την συμπίεση του διοξειδίου 
του άνθρακα, ώστε αυτό να αποκτήσει τις υπερκρίσιμες τιμές πίεσης που είναι 
αναγκαίες για τα πειράματα.   

Το συνολικό κόστος της συσκευής ανήλθε στο ποσό των 1450 ευρώ, ενώ 
υπάρχει και το κόστος μηνιαίας ενοικίασης μίας φιάλης αποθήκευσης που κυμαίνεται 
γύρω στα 40 ευρώ, για φιάλες όγκου 4 m3. 

Αναλυτικά το κόστος κάθε επιμέρους εξαρτήματος της συσκευής είναι: 
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      1.  Κυλινδρικός θάλαμος εκχύλισης                           650  ευρώ 
      2.  Γραμμική θερμική αντίσταση                                  60 
      3.  Ενδεικτικός ρυθμιστής θερμοκρασίας                   130  
      4.  Βαλβίδα ασφαλείας                                               110 
      5.  Μανόμετρο πίεσης                                                  80 
      6.  Εμβαπτιζόμενος υδροστάτης                                  90 
      7.  Βάνες εισόδου – εξόδου                                        100    
      8.  Ηλεκτρολογικό κουτί                                              50 
      9.  Ρακόρ και συστολές                                              120 
    10.  Καλώδιο, ρελέ και παρελκόμενα                            60   
                                          Σύνολο                                 1450  €     
 
                                         ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ    

Οι εκχυλίσεις με εκχυλιστικό μέσο το υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα, 
παρουσιάζουν μία σειρά πλεονεκτημάτων και επιβάλλουν ορισμένους  περιορισμούς.  

Τα σοβαρά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική προστασία 
και  την μειωμένη ρύπανση των προϊόντων που λαμβάνονται με υπερκρίσιμη 
εκχύλιση. Επιπλέον, οι ιδιότητες του υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα μπορούν 
να διαμορφώνονται με τροποποίηση των εφαρμοζομένων τιμών θερμοκρασίας και 
πίεσης κατά την εκχύλιση, γεγονός που επιτρέπει την επιλεκτική εκχύλιση 
επιθυμητών ουσιών. Η ταχύτητα διάχυσης του υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα 
είναι πολύ μεγαλύτερη της αντιστοίχου των οργανικών διαλυτών, επομένως η 
εκχύλιση με το υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα συντελείται ταχύτερα. Συγκριτικά 
οι εκχυλίσεις με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα κυμαίνονται χρονικά από 10 έως 
60 λεπτά, ενώ για τις εκχυλίσεις με οργανικούς διαλύτες απαιτούνται από 60 λεπτά 
έως μία εβδομάδα. 

Επιπλέον το υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα δεν παρουσιάζει 
επιφανειακή τάση, το δε ιξώδες του είναι κατά πολύ χαμηλότερο του αντιστοίχου των 
οργανικών διαλυτών, με αποτέλεσμα να μπορεί να διαπεράσει κάθε μήτρα με 
μικροπόρους, πράγμα αδύνατο για τους κοινούς οργανικούς διαλύτες.   

  Ως μειονεκτήματα μπορούν να αναφερθούν το σχετικά υψηλό κόστος 
λειτουργίας και η πιθανή χρήση τροποποιητών. Οι εκχυλίσεις με υπερκρίσιμο 
διοξείδιο του άνθρακα απαιτούν υψηλές πιέσεις, ως εκ τούτου υψηλό κόστος 
κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, συγκριτικά με τις 
συμβατικές εκχυλίσεις με οργανικούς  διαλύτες. Αυτό έχει ως συνέπεια, την 
επιλεκτική εφαρμογή τους μόνον σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα, οικονομικά και περιβαλλοντικά. 

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένωση μη πολική, έτσι από μόνο του δεν 
μπορεί πάντα να χρησιμοποιηθεί ως διαλύτης για όλες τις ενώσεις, ιδιαιτέρως δε για 
τις πολικές διαλυτές οργανικές ουσίες. Αναγκαστικά λοιπόν επιδιώκεται η χρήση 
τροποποιητών που αυξάνουν την πολικότητά του, άρα και τον αριθμό των ουσιών 
που μπορούν να εκχυλιστούν. Συνήθης τροποποιητής, ειδικά στον τομέα τροφίμων, 
αποτελεί η αιθανόλη που βοηθάει στην εκχύλιση πολικών επιθυμητών συστατικών, 
αλλά παράλληλα μειώνει τα πλεονεκτήματα χρήσης ενός διαλύτη που είναι αέριο σε 
κανονικές συνθήκες, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα.   

Αυτή λοιπόν η στοιχειώδης πειραματική κατασκευή, πιστεύουμε ότι θα 
λειτουργήσει ως σκαπανέας για τον πολλαπλασιασμό και άλλων προσπαθειών 
κατασκευής, που θα οδηγήσουν πλέον στην καθιέρωση εργαστηριακών πειραμάτων 
στα σχολικά εργαστήρια και στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών, άμεσα 
συνδεδεμένων με την φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας. 
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