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Synonimy terminu ZIELONA CHEMIA

Język angielski Język polski

Environmentally
 

Benign
Chemistry

Clean
 

Chemistry
Atom Economy

Benign
 

by Design Chemistry

Chemia przyjazna dla środowiska
Chemia prośrodowiskowa

Czysta chemia
Ekonomia Atomów
Chemia ekologiczna

Ekologiczna Technologia Chemiczna
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Rys historyczny
Termin: „ZIELONA CHEMIA”

 
został

 
użyty po raz pierwszy przez P.T. 

Anastasa
 

w powołanym do życia w 1991 r. przez amerykańską
 

Agencję
 Ochrony Środowiska „

 
programie zielonej chemii”.

W 1995 r. ustanowiono doroczną
 

nagrodę
 

za osiągnięcia w zakresie 
stosowania zasad ZIELONEJ CHEMII: podobne nagrody zostały 
ufundowane w krajach Europejskich.
W 1996 r. powołano Working

 
Party on Green

 
Chemistry

 
w ramach Komisji 

IUPAC.

W 1997 r. powołano w USA INSTYTUT ZIELONEJ CHEMII. Ułatwia on 
nawiązywanie kontaktów pomiędzy agendami rządowymi i korporacjami 
przemysłowymi a placówkami badawczymi i uniwersyteckimi celem 
opracowywania i wdrażania nowych technologii

W 1997 r. odbyła się
 

pierwsza międzynarodowa konferencja na temat 
ZIELONEJ CHEMII.

W 2003 r. odbyła się
 

pierwsza krajowa konferencja poświęcona ZIELONEJ 
CHEMII -

 
EkoChemTech’03. 
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Czasopisma poświęcone ZIELONEJ CHEMII

W 1998 r. Journal
 

of Clean
 

Processes
 

and
 

Products
(wydawca: Springer-Verlag)

W 1999 r. Green
 

Chemistry
 

(wydawca: UK Royal
Society

 
of Chemistry)

Wychodzące od 30 lat czasopismo Environmental
Science and

 
Technology

 
(wydawca: American

Chemical
 

Society) poświęca osobny dział
 

tej tematyce

Wiele aktualnych informacji można znaleźć
 

ponadto na 
stronach internetowych www
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Zasady ZIELONEJ CHEMII

12 ZASAD
 

„ZIELONEJ CHEMII”
P.T.

 
Anastas, J.

 
Warner, Green Chemistry. 

Theory and Practice, Oxford University
 

Press, 
New York, 1998, str. 30

ZASADY ZIELONEJ CHEMII
 

WINTERTONA
N. Winterton, Green Chem., 3, G 73 (2001)
Dotyczą

 
zasad wdrożenia „zielonych”

 
syntez 

chemicznych
 

na skalę
 

technologiczną.
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1. Benign
 

synthetic
 

methodology
 

and
 

catalysis
 

2. Catalytic
 

degradation
 

of
 

pollutants
 

3. Benign
 

process
 

technology
 

4. Development
 

and
 

application
 

of
 

renewable
 

resources
 

5. Future
 

sources
 

of
 

green
 

energy

Special
 

Topics
 

Issue
 

on Green
–

 
sustainable

 
chemistry

 Pure
 

and
 

Applied
 

Chemistry, 79
 

(11), 2007
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Publikacje poświęcone 
ZIELONEJ CHEMII ANALITYCZNEJ

ROK

SK
U

M
U

LO
W

A
N

A
 L

IC
ZB

A
 P

U
B

LI
K

A
C

JI

S. Armenta, S. Garrigues, M. De la Guardia, Trends Anal. Chem., 27, 497 (2008)
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Wyzwania metodyczne
WPROWADZENIE KONCEPCJI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO 
LABORATORIÓW ANALITYCZNYCH

ZIELONA CHEMIA 
ANALITYCZNA

Poszukiwanie nowych bezpośrednich technik analitycznych

Bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbek do analizy

Miniaturyzacja urządzeń

 

i integracja systemów analitycznych

Ocena uciążliwości środowiskowej laboratorium i metodyk analitycznych 
–

 

zastosowanie techniki 
OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA)

NOWE CZYNNIKI EKSTRAKCYJNE

Wykorzystanie cieczy jonowych na etapie przygotowania próbek do analizy
-----------------------------------

Zastosowanie wody w stanie podkrytycznym jako dogodnego czynnika

 

ekstrakcyjnego 
(Subcritical

 

Hot Water

 

Extraction

 

–SHWE)

CZYNNIKI WSPOMAGAJĄCE OPERACJE I CZYNNOŚCI W 
LABORATORIUM CHEMICZNYM

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego
-------------------------------------
Zastosowanie promieniowania ultradźwiękowego

--------------------------------------
Zastosowanie promieniowania UV
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). 

Parametry decydujące o „zielonym”
 charakterze analityki chemicznej

 eliminacja (lub co najmniej ograniczenie zużycia   
odczynników chemicznych a w szczególności   
rozpuszczalników organicznych;

 zmniejszenie emisji par i gazów oraz ścieków 
i odpadów stałych wytwarzanych w laboratoriach 
analitycznych;

 eliminację
 

z toku analizy odczynników o wysokiej 
toksyczności i/lub ekotoksyczności

 
(np. 

zastępowanie benzenu przez inne rozpuszczalniki);
 zmniejszenie praco-

 
i energochłonności 

postępowania analitycznego (w przeliczeniu na 1 
analit).
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Operacje i czynności wykonywane w laboratorium 
analitycznym mające wpływ na wprowadzenie zasad 

„zielonej chemii analitycznej”
Lp. Cel Sposób realizacji Dodatkowe uwagi Przykłady

1. Eliminacja 
odczynników
i 
rozpuszczalników 
z laboratorium.

Wykorzystanie 
na możliwą

 

szeroką

 
skalę

 

tzw. 
bezrozpuszczalnikowych 
technik analizy.

Techniki 
bezpośrednie 
umożliwiające 
oznaczanie analitów 
w badanej próbce 
bez jej wstępnego 
przygotowania.

-

 

metody elektrochemiczne  
(elektrody jonoselektywne);

-

 

spektrometria adsorpcji  
atomowej z termicznym 
wzbudzeniem próbki 
(GFAAS);

-

 

spektrometria emisji 
atomowej ze wzbudzeniem 
w indukowanej plazmie (AES-
ICP);

-

 

neutronowa analiza aktywacyjna;
-

 

techniki analizy powierzchni 
(SEM, AES, XPS, SIMS, ISS, 
ESCA);

-

 

fluorescencja promieniowania   
rentgenowskiego;

-

 

zdalne techniki pomiaru stopnia 
zanieczyszczenia atmosfery (Lidar, 
Sodar)
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Techniki bezpośrednie

BRAK ETAPU PRZYGOTOWANIA PRÓBEK 
DO ANALIZY

IDEALNE ROZWIAZANIE

ALE
-

 
ograniczona liczba technik !!

- NIE MOŻNA OCZEKIWAĆ, ŻE SZYBKO   
POJAWIĄ

 
SIĘ

 
NOWE !!
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Techniki potencjometryczne (elektrody 
jonoselektywne-

 
ISE)


 

Spektrometria absorpcji atomowej ze wzbudzeniem 
bezpłomieniowym (w kuwecie grafitowej)


 

Spektrometria emisyjna (ze wzbudzeniem w 
indukowanej plaźmie

 
–ICP)


 

Neutronowa analiza aktywacyjna (NAA)


 
Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF)


 

Techniki analizy powierzchni (AES, ESCA, SIMS, 
ISS)


 

IMMUNOANALIZA (IMA)

Znane typy technik bezpośrednich:
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Immunoanaliza
 

(Immunoassay
 

–
 

IMA)

Ab + Ag + Ab*  AbAg
 

+ AbAg*
Gdzie:
Ab –

 
przeciwciało

Ag –antygen
Ag* -

 
znakowany antygen

Radioimmunoanaliza
 

–
 

Radioimmunoassay
 

–RIA
Immunoanaliza

 
enzymatyczna –

 
Enzymatic

 
Immunoassay

 
–EIA

Immunoanaliza
 

fluoroscencyjna –
 

Fluorescence
 

Immunoassay
 

–
 

FIA

WYZWANIE: 
Poszukiwania specyficznych PRZECIWCIAŁ

i nowych typów ZNACZNIKÓW
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2. Zmniejszenie 
ilości 
zużywanych 
odczynników 
chemicznych.

Zmniejszenie wielkości 
próbek do analizy 
(zmniejszenie skali 
oznaczeń). 
Przeprowadzenie 
pomiarów 
analitycznych w 
miejscu pobierania 
próbek

 

(in situ).  

Oszczędności ekonomiczne związane z 
ograniczeniem zakupów odczynników i 
reagentów wysokiej czystości. 
Działalność

 

prośrodowiskowa

 
związana ze: 
-

 

zmniejszeniem ilości odczynników 
(w postaci roztworów) zrzucanych do 
ścieków komunalnych,

- utylizacją

 

przeterminowanych 
odczynników;  

-

 

eliminację

 

konieczności stosowania 
konserwantów chemicznych (dla 
zapewnienia stabilności składu ich 
transportu i przechowywania).

Uzyskiwanie informacji analitycznych 
w czasie rzeczywistym bądź

 

tylko z 
niewielkim opóźnieniem czasowym.  
Może to mieć

 

niebagatelne znaczenie 
przy:                  
-

 

zapobieganiu katastrofom i awariom 
instalacji chemicznych (pożary, 
wybuchy, wycieki),                                 

-

 

podejmowaniu decyzji co do 
konieczności zmian w reżimie 
procesu technologicznego. 

-

 

mikrosystemy całkowitej 
analizy chemicznej (  -
Total

 

Chemical

 

Analysis
Systems

 

-

 

 - TAS);
-

 

wykorzystanie technologii 
chipów i mikrochipów

 

do 
budowy aparatury 
analitycznej (laboratory
on the

 

chip);
-

 

wykorzystanie technik 
immunoanalizy
(Immunoassays

 

–

 

IMA’s);
-

 

radioimmunoanaliza
(Radioimmunoassy

 

–
RIA);

-

 

immunoanaliza
enzymatyczna (Enzyme
immunoassay

 

–

 

EIA) 

Operacje i czynności wykonywane w laboratorium 
analitycznym mające wpływ na wprowadzenie zasad 

„zielonej chemii analitycznej”
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Operacje i czynności wykonywane w laboratorium 
analitycznym mające wpływ na wprowadzenie zasad 

„zielonej chemii analitycznej”
Lp. Cel Sposób realizacji Dodatkowe uwagi Przykłady

3. Eliminacja lub 
redukcja ilości 
rozpuszczalników 
używanych 
w toku procedury 
analitycznej.

Wprowadzenie do 
praktyki analitycznej 
tzw. 
bezrozpuszczalnikowych 
technik przygotowania 
próbek do analizy.

Oszczędności 
ekonomiczne związane z:
-

 

ograniczeniem zakupów 
rozpuszczalników 
wysokiej czystości;

-

 

eliminacją

 

konieczności 
organizacji systemu 
zbierania i utylizacji 
zlewek 
rozpuszczalnikowych.

Działalność

 

prośrodo-

 
wiskowa

 

ze względu na:
-

 

zmniejszenie ryzyka 
zrzucania ścieków 
zlewek 
rozpuszcalnikowych;

-

 

zmniejszenie ekspozycji 
pracowników labora-
toriów

 

analitycznych na 
pary lotnych związków 
organicznych

-

 

ekstrakcja za pomocą

 

płynu 
w stanie nadkrytycznym 
(SFE);

-

 

ekstrakcja membranowa 
w układzie on-line

 

z 
przyrządem pomiarowym,

-

 

ekstrakcja analitów do 
strumienia gazu płuczącego,

-

 

ekstrakcja do fazy stałej (SPE) 
w połączeniu z desorpcją
termiczną.
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Operacje i czynności wykonywane w laboratorium 
analitycznym mające wpływ na wprowadzenie zasad 

„zielonej chemii analitycznej”

4. Zmniejszenie emisji 
par i gazów 

Hermetyzacja naczyń

 

i 
urządzeń

Zmniejszenie ekspozycji 
pracowników laboratoriów 
analitycznych 

5. Zmniejszenie praco-

 

i 
czasochłonności 
operacji 

Automatyzacja i 
robotyzacja pracy. 
Jednoczesne oznaczanie 
wielu składników z 
jednej próbki w jednym 
cyklu analitycznym. 
Wprowadzenie technik 
łączonych do praktyki 
analitycznej. 

Zmniejszenie energochłonności 
w przeliczeniu na analizę

 

lub 
oznaczany składnik
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Klasyfikacja „bezrozpuszczalnikowych”
 

metod przygotowania próbek

Ekstrakcja za pomocą

 
płynu w stanie 

nadkrytycznym (SFE)

Wykorzystanie dozymetrów pasywnych typu 
permeacyjnego

 

na etapie pobierania próbek analitów
i desorpcji termicznej na etapie ich uwalniania i dozowania 

do urządzenia analitycznego.

TECHNIKI BEZROZPUSZCZALNIKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY

Ekstrakcja analitów 
z próbki z 

wykorzystaniem 
strumienia gazu

Bezpośrednie oznaczanie 
analitów w strumieniu gazu 

nośnego, analiza fazy 
nadpowierzchniowej (ang. Head 

Space Analysis – HSA).

Zatrzymywanie analitów na 
czole chłodzonej kolumny 

chromatograficznej (ang. Whole 
Column Cryotrapping – WCCT).

Wykorzystanie techniki 
wymrażania analitów i ich 

termicznego uwalniania przed 
etapem oznaczeń

 

końcowych 
(ang. Cryotrapping – CT).

Ekstrakcja membranowa

Bezpośrednie 
oznaczanie analitów 

w strumieniu gazu lub 
cieczy omywających 
zewnętrzną

 

stronę

 

membrany.

Zatrzymywanie analitów ze strumienia gazu na warstwie 
sorbenta

 

i ich uwalnianie w procesie termicznej desorpcji 
przed etapem oznaczeń

 

końcowych, na przykład:


 

ekstrakcja membranowa połączona z zatrzymywaniem 
analitów na złożu sorbenta

 

(ang. Membrane Extraction with 
Sorbent Interface – MESI),


 

ekstrakcja z wykorzystaniem membrany rurkowej

 

(ang. 
Hollow Fiber Sampling Analysis –HFSA),
ekstrakcja membranowa z zatrzymywaniem analitów (w 
układzie on-line) na mikrozłożu

 

sorbenta

 

(ang. On-line 
Membrane Extraction Microtrap – OLMEM), 
ekstrakcja i zatrzymywanie analitów w membranie

 

(ang. 
Membrane Purge and Trap – MPT),
ekstrakcja z wykorzystaniem porowatej membrany 
polimerowej

 

(ang. Pulse Introduction Membrane Extraction 
– PIME), 
urządzenie z membraną

 

półprzepuszczalną

 

do pobierania 
analitów z wykorzystaniem techniki pasywnej

 

(ang. Semi 
Permeable Membrane Devices –SPMD).

Wykorzystanie membrany ekstrakcyjnej jako medium 
zatrzymującego anality w połączeniu z termiczną

 

desorpcja

 

(ang. Thermal Membrane Desorption Application –TMDA).

Dozowanie analitów 
do spektrometru mas, 

spektrometria mas
z wlotem membranowym 

(ang. Membrane Inlet Mass 
Spectrometry –MMS).

Wykorzystanie pułapek ze złożem stałego 
sorbenta, na przykład:

technika jednoczesnego wypłukiwania i 
wychwytywania analitów na złożu stałego 
sorbenta

 

(ang. Purge and Trap – PT),
techniki jednoczesnego wypłukiwania i 
wychwytywania analitów na złożu stałego 
sorbenta

 

z zamkniętym obiegiem strumienia 
gazu płuczącego(ang. Closed Loop Stripping 
Analysis – CLSA), 
pułapki zawierające złoże 
polidimetylosiloksanu

 

(packed PDMS trap).

mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (ang. 
Solid Phase Microextraction – SPME), 
mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej z fazy 
nadpowierzchniowej (ang. Head Space-Solid 
Phase Microextraction - HS-SPME)

Wykorzystanie odcinka kolumny kapilarnej jako 
pułapki do zatrzymywania analitów ze 
strumienia gazu lub cieczy, na przykład:
pułapka kapilarna z filmem medium 
zatrzymującego (ang. Coated Capillary 
Microextraction –CCME),


 

pułapki z filmem medium zatrzymującego o 
dużej grubości

 

(ang. Thick Film Open Tabular 
Trap – TFOT, Thick Film Capillary Trap – 
TFCT).

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE)

Wykorzystanie 
złoża sorbentu 
wewnątrz  igły 
strzykawki do 

pobierania 
próbek 

analitu(ang. 
Inside Needle 

Capillary 
Absorption Trap 

–INCAT).
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TECHNIKI BEZROZPUSZCZALNIKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY

Ekstrakcja analitów 
z próbki z wykorzystaniem strumienia gazu

Bezpośrednie oznaczanie analitów w strumieniu gazu nośnego,analiza

 fazy nadpowierzchniowej (ang. Head Space Analysis – HSA).

Zatrzymywanie analitów na czole chłodzonej kolumny chromatograficznej 
(ang. Whole Column Cryotrapping – WCCT).

Wykorzystanie techniki wymrażania analitów i ich termicznego uwalniania 
przed etapem oznaczeń

 

końcowych 
(ang. Cryotrapping – CT).

Klasyfikacja „bezrozpuszczalnikowych”
 

metod przygotowania próbek
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Wykorzystanie dozymetrów pasywnych typu permeacyjnego

 

na etapie pobierania próbek 
analitów i desorpcji termicznej na etapie ich uwalniania i dozowania do

 

urządzenia 
analitycznego.

TECHNIKI BEZROZPUSZCZALNIKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY

Ekstrakcja membranowa

Bezpośrednie oznaczanie analitów w 
strumieniu gazu lub cieczy 

omywających zewnętrzną

 

stronę

 
membrany.

Zatrzymywanie analitów ze strumienia gazu na warstwie sorbenta

 

i ich uwalnianie w procesie 
termicznej desorpcji przed etapem oznaczeń

 

końcowych, na przykład:


 

ekstrakcja membranowa połączona z zatrzymywaniem analitów na złożu sorbenta

 

(ang. 
Membrane Extraction with Sorbent Interface – MESI),


 

ekstrakcja z wykorzystaniem membrany rurkowej

 

(ang. Hollow Fiber Sampling Analysis – 
HFSA),
ekstrakcja membranowa z zatrzymywaniem analitów (w układzie on-line) na mikrozłożu

 
sorbenta

 

(ang. On-line Membrane Extraction Microtrap – OLMEM), 
ekstrakcja i zatrzymywanie analitów w membranie

 

(ang. Membrane Purge and Trap – MPT),
ekstrakcja z wykorzystaniem porowatej membrany polimerowej

 

(ang. Pulse Introduction 
Membrane Extraction – PIME), 
urządzenie z membraną

 

półprzepuszczalną

 

do pobierania analitów z wykorzystaniem 
techniki pasywnej

 

(ang. Semi Permeable Membrane Devices –SPMD).

Wykorzystanie membrany ekstrakcyjnej jako medium zatrzymującego anality w połączeniu z 
termiczną

 

desorpcja

 

(ang. Thermal Membrane Desorption Application –TMDA).

Dozowanie analitów do spektrometru mas, 
spektrometria mas z wlotem membranowym (ang. 

Membrane Inlet Mass Spectrometry –MMS).

Klasyfikacja „bezrozpuszczalnikowych”
 

metod przygotowania próbek
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Ekstrakcja za pomocą

 
płynu 

w stanie nadkrytycznym 
(SFE)

TECHNIKI BEZROZPUSZCZALNIKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY

Wykorzystanie pułapek ze złożem stałego sorbenta, na 
przykład:

technika jednoczesnego wypłukiwania i 
wychwytywania analitów na złożu stałego sorbenta

 
(ang. Purge and Trap – PT),
techniki jednoczesnego wypłukiwania i 
wychwytywania analitów na złożu stałego sorbenta

 

z 
zamkniętym obiegiem strumienia gazu 
płuczącego(ang. Closed Loop Stripping Analysis – 
CLSA), 
pułapki zawierające złoże polidimetylosiloksanu

 
(packed PDMS trap).

mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (ang. Solid Phase Microextraction – SPME), 
mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej (ang. Head Space- 
Solid Phase Microextraction - HS-SPME)

Wykorzystanie odcinka kolumny kapilarnej jako pułapki do zatrzymywania analitów ze 
strumienia gazu lub cieczy, na przykład:

pułapka kapilarna z filmem medium zatrzymującego (ang. Coated Capillary 
Microextraction –CCME),


 

pułapki z filmem medium zatrzymującego o dużej grubości

 

(ang. Thick Film Open 
Tabular Trap – TFOT, Thick Film Capillary Trap – TFCT).

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE)

Wykorzystanie złoża 
sorbentu wewnątrz  igły 
strzykawki do pobierania 
próbek analitu(ang. Inside 

Needle Capillary 
Absorption Trap –INCAT).

Klasyfikacja „bezrozpuszczalnikowych”
 

metod przygotowania próbek
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NANOEKSTRAKCJA DO FAZY STAŁEJ 
(Soild

 
-

 
Phase

 
Nanoextraction

 
-

 
SPNE)

ZASADA:
 

Wykorzystanie silnego powinowactwa pomiędzy 
związkami z grupy WWA i nanocząstkami

 
złota

SPOSÓB REALIZACJI:
 

Próbki ciekłe (woda) o objętości rzędu 
500 μl

 
(!!!) miesza się

 
z roztworem koloidalnym złota. 

Następuje ilościowe wiązanie analitów z grupy WWA 
z powierzchnią

 
nanocząstek

 
złota, które następnie 

odwirowywuje
 

się
 

z wykorzystaniem ultrawirówki.
 Na etapie oznaczeń

 
końcowych wykorzystuje się

 
technikę

 HPLC-FD
 

(detektor fluorescencyjny).
 Możliwość

 
oznaczania analitów z grupy WWA w wodzie 

na poziomie ppb
 

–
 

ppt

H.Wang, A.D. Campiglia, Anal. Chem., 80, 8202-8209 (2008)
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Chemia wspomagana promieniowaniem mikrofalowym 
(Microwave

 
Enhanced

 
Chemistry-

 
MEC)

Promieniowanie mikrofalowe jest z powodzeniem stosowane jako czynnik 
wspomagający takie operacje jak:



 

Szybkie podgrzewanie próbki


 

Suszenie próbki


 

Oznaczanie zawartości wody (wagosuszarki
 

mikrofalowe)


 

Utrwalanie próbek materiału biologicznego


 

Spopielanie i stapianie próbek


 

Wzbudzenie analitów w plaźmie
 

(MIP)


 

Przyspieszenie przebiegu reakcji chemicznych


 

Odparowywanie roztworów wodnych


 

Termiczna stabilizacja odpadów


 

Ogrzewanie kolumn chromatograficznych (GC)


 

Ekstrakcja analitów –
 

Microwave
 

Assisted
 

Extraction
 

–
 

MAE

J. Namieśnik, P. Szefer, Ecol. Chem. Eng., 15, 167-
 

249 (2008)
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Niski poziom tła

Oszczędność

 

czasu

Konieczność
stosowania 
materiałów 
z trwałych 
materiałów

Możliwość

 

prowadzenia 
operacji pod wysokim 
ciśnieniem

Niski poziom zawartości  
węgla organicznego

Próbki o dużej masie

Nadaje się

 

do próbek 
zawierających 

niemetale

Małe ilości używanych 
odczynników

E. M. M. Flores, J. S. Barin, M. F. Mesko, G. Knapp, Spectrochim. Acta

 

B62, 1051-1064 (2008)

Charakterystyka  mineralizacji wspomaganej 
promieniowaniem mikrofalowym

Mineralizacja 
wspomagana 
promienio-

 
waniem

 
mikrofalowym

Rozkład 
na mokro 

wspomagany 
promienio-

 
waniem

 
mikrofa-

 
lowym

Techniki 
mineralizacji 

na sucho
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Wykorzystanie promieniowania ultradźwiękowego 
w laboratorium chemicznym (sonochemistry)
Promieniowanie ultradźwiękowe (Ultra Sounds

 
–

 
US) znalazło już

 szerokie zastosowanie w laboratoriach chemicznych jako czynnik 
wspomagający takie operacje i czynności jak:
Mineralizacja próbki
Rozpuszczanie składników próbki
Homogenizacja
Wytwarzanie emulsji
Filtracja
Prowadzenie reakcji chemicznych (derywatyzacja)
Wytwarzanie reagenta
Oczyszczanie naczyń
Odgazowywanie próbki
Filtracja


 

EKSTRAKCJA ANALITÓW –
 

Ultrasound Extraction –
 

USE

J. Namieśnik, P. Szefer, Ecol. Chem. Eng., 15, 167-
 

249 (2008)
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Medium Obszar wykorzystania

płyn w stanie nadkrytycznym czynnik ekstrakcyjny (SFE)
strumień

 
fazy ruchomej (SFC)

ciecze jonowe czynnik ekstrakcyjny
medium reakcyjne

przegrzana woda
(woda w stanie podkrytycznym)

czynnik ekstrakcyjny (HWE, SHWE)

gaz obojętny czynnik ekstrakcyjny
strumień

 
fazy ruchomej (GC)

„Zielone”
 

media wykorzystywane 
w laboratoriach analitycznych
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Nowe media reakcyjne 
przyjazne dla środowiska

Woda
 

I. Układy jednofazowe
 -

 
woda / rozpuszczalnik / reagent

 - układy mikroheterogeniczne
 -

 
roztwory micelarne

 -
 

mikroemulsje
 

(woda/olej i olej/woda)
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Nowe media reakcyjne 
przyjazne dla środowiska

Woda
 

II. Układy dwu-
 

i wielofazowe
 -

 
woda / ciekła faza organiczna

 -
 

woda / ciało stałe
 -

 
woda / ciekła faza organiczna / ciało stałe



11-13.05.2009, ŚLESIN 29



11-13.05.2009, ŚLESIN 30

Możliwości wykorzystania wody w stanie 
podkrytycznym jako czynnika ekstrakcyjnego
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Ciecze jonowe -
 

rozpuszczalniki XXI wieku

Spełniają
 

wymogi ZIELONEJ CHEMII

CIECZE JONOWE -
 

sole zawierające:

•kation organiczny
•anion (najczęściej nieorganiczny)

W temperaturze pokojowej sole te stanowią
 

ciecze.
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Znane są
 

3 typy cieczy jonowych:

Czwartorzędowe sole amoniowe [Rx

 

NH4-x

 

]+Y-

Sole iminiowe

imidazolinowe pirydyniowe

Sole fosfoniowe
[Rx

 

PH4-x

 

]+Y-

gdzie: x= 1, 2, 3, 4; 
Y = BF4

 

, PF6

 

, NO3

 

, SbF6

 

, AlCl4

 

, CuCl2



11-13.05.2009, ŚLESIN 33

Terminy anglojęzyczne:
•room-temperature ionic liquid

 
(RTIL);

•nonaqueous
 

ionic liquid;
•molten salt;
•liquid organic salt;
•fused salt

Historia

Pierwszą
 

sól amoniową
 

zaliczoną
 

do cieczy 
jonowych otrzymano w 1914 (azotan 
[C2

 

H5
 

NH3
 

]+NO3
-).

Terminologia
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Ciekawe i obiecujące właściwości

•rozpuszczają
 

związki zarówno nieorganiczne
 (włącznie z niektórymi skałami i węglem), jak i organiczne (od 

prostych rozpuszczalników po polimery)

•są
 

termicznie stabilne: ich temperatura wrzenia jest wysoka, 
często wynosi powyżej 350 °C

•najczęściej nie mieszają
 

się
 

z wodą

•są
 

nielotne
 

(bardzo mała prężność
 

par w temperaturze 25°C)

•rozpuszczają
 

katalizatory, szczególnie kompleksy metali 
przejściowych, nie uszkadzając jednocześnie ścianek reaktora 
szklanego czy stalowego 
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Dla cieczy jonowych charakterystyczny jest zakres 
temperatury w jakiej występują

 
w stanie ciekłym.

 Przyjmuje się, że zakres ten jest większy niż
 

300 °C

ŻADEN Z POWSZECHNIE 
STOSOWANYCH 
ROZPUSZCZALNIKÓW 
NIE JEST CIECZĄ

 

W TAK 
DUŻYM PRZEDZIALE 
TEMPERATUR.

Właściwości fizykochemiczne 
powszechnie stosowanych 
rozpuszczalników

Rozpuszczalnik TT

 

[°C] TW

 

[°C] TW-

 

TT

 

[°C]

Amoniak
Benzen
Woda

Chloroform
Aceton

Octan etylu
Metanol
Heksan

Nitrobenzen
Dimetyloformamid

Ciecz jonowa

-78
5
0

-63
-94
-84
-98
-95
6

-61
~ -96 

-34
80

100
61
56
77
65
69

211
153

>200

44
75

100
124
150
161
163
164
205
215

>300

TT –

 

temperatura topnienia; Tw

 

–

 

temperatura wrzenia;
(TW –

 

TT) –

 

zakres temperatur, w którym rozpuszczalnik jest cieczą
J. Pernak, Przem. Chem., 79, 150 (2000)
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Właściwości fizykochemiczne ditlenku
 

węgla w stanie 
nadkrytycznym i wody w stanie podkrytycznym

Parametr CO2 H2

 

O
Możliwość

 
zmiany 

rozpuszczalności analitu
10-100 krotnie 50-1000000 krotnie

Główny czynnik wpływający 
na właściwości czynnika 

ekstrahującego

T, P T

Anality podlegające ekstrakcji składniki polarne składniki niepolarne
Anality łatwo podlegające ekstrakcji składniki niepolarne składniki polarne

Reaktywność
 

analitów niska niska-przeciętna
Wzbogacanie analitów 
(po etapie ekstrakcji)

zazwyczaj łatwe do 
realizacji

zróżnicowany poziom 
trudności

Selektywność
 

ekstrakcji analitów 
o różnej polarności

przeciętna dobra

Selektywność
 

ekstrakcji z próbek 
o określonym składzie matrycy 

(np. gleby)

dobra słaba

Zakres polarności analitów (ε) 1-2 10-80
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Płyny w stanie nadkrytycznym

DITLENEK WĘGLA W STANIE      
NADKRYTYCZNYM

- układy jednofazowe
 - sc CO2

 

/ reagent
 -

 
mikroemulsje

 
woda / sc

 
CO2

 

- układy dwufazowe
 - woda / sc CO2

 - ciało stałe (katalizator) / sc
 

CO2

WODA W STANIE NADKRYTYCZNYM
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Płyn w stanie nadkrytycznym
Diagram fazowy
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Wpływ usytuowania przyrządu pomiarowego względem 
badanego obiektu materialnego na opóźnienie 

czasowe w uzyskiwaniu informacji analitycznej.

O
pó
źn

ie
n

ie
 c

za
so

w
e 

po
m

ię
dz

y 
dw

om
a 

ko
le

jn
ym

i p
om

ia
ra

m
i

Opóźnienie czasowe pomiędzy etapem pobierania 
próbek a uzyskaniem wyniku oznaczenia

In-line

On-line

Off-line

1 doba

1 godzina

1 minuta
1s

1s    1 minuta  1godzina                                      1

 

doba

At-line
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Szybkie testy analityczne
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Miniaturyzacja w chemii analitycznej

sztuczny nos

sztuczny język
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„Zielone”
 

rozwiązania metodyczne w zakresie
 

chemii analitycznej

Zielona 
Chemia 

Analityczna

bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbek do analizy
zastosowanie „zielonych”

 

mediów
zmniejszanie skali oznaczeń
zastosowanie bezpośrednich technik analizy

skrócenie czasu trwania cyklu analitycznego
zastosowanie czynników wspomagających efektywność

 
niektórych operacji i czynności
katalizatory i biokatalizatory

uzyskiwanie wyników w czasie rzeczywistym
wykorzystanie technik bezpośrednich (w układzie in-line)
szybkie testy i biotesty

hermetyzacja operacji i czynności analitycznych
bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbek
zmniejszanie skali oznaczeń

bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbek
wykorzystanie bezpośrednich technik analizy
zastosowanie odczynników o wysokim stopniu czystości
zmniejszanie skali oznaczeń
recyrkulacja mediów (po oczyszczeniu)

Zmniejszenie ilości 
odpadów 
i ścieków

Zmniejszenie 
zużycia 

odczynników
i rozpuszczalników

Zmniejszenie 
emisji 

par i gazów

Skrócenie 
opóźnienia 
czasowego

Oszczędność

 
energii

bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbek do analizy
automatyzacja procesów analitycznych
miniaturyzacja urządzeń

 

kontrolno-pomiarowych
hermetyzacja operacji i czynności analitycznych

Zmniejszenie
ekspozycji 
zawodowej
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Ocena cyklu życia rozpuszczalników

Ch. Capello, U. Fischer, K. Hungerbühler, Green Chem.,
 

9, 927-934 (2007)
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Ocena oddziaływania rozpuszczalników
(przy wykorzystaniu kombinacji technik EHS i LCA)

Ch. Capello, U. Fischer, K. Hungerbühler, Green Chem.,
 

9, 927-934 (2007)
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referencyjny próbnik próbnik odniesienia

kaskada pobierników zestaw próbników

metoda ekwiwalentna metoda równoważna (odpowiadająca)

współczynnik ekwiwalentności współczynnik równoważności

sekwestracja CO2 zatrzymywanie (gromadzenie) CO2

kompartmentacja
 

analitu rozmieszczenie analitu

objętość
 

nastrzyku objętość
 

dozowanej próbki

środowiskowy impakt
 

zanieczyszczeń oddziaływanie zanieczyszczeń
na środowisko

kalibrator wielogazowy urządzenie do kalibracji analizatora 
gazów

Żargon -
 

przykłady
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ciekłe membrany podparte ciekła membrana osadzona na nośniku

cela przepływowa celka przepływowa

koncentracja stężenie

wafel płytka

dopowanie domieszkowanie

amplifikacja powielanie, wzmocnianie

transfer zanieczyszczeń transport (przenoszenie) zanieczyszczeń

mieszanina kombustorowa mieszanina palna

ekotoksykant ekotoksyna
 

(trucizna środowiskowa)

Żargon -
 

przykłady
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mobilne pomiary zanieczyszczeń pomiary zanieczyszczeń
z wykorzystaniem mobilnych (ruchomych) 
przyrządów kontrolno-pomiarowych

kartridż
 

z sorbentem rurka (pojemnik) z sorbentem

jonizacja pozytywna jonizacja dodatnia

jonizacja negatywna jonizacja ujemna

alblacja odparowanie

nebulizer

patern
 

izomerów

rozpylacz

profil izomerów

Żargon -
 

przykłady



11-13.05.2009, ŚLESIN 49

ŹRÓDŁO INFORMACJI -
 

FORUM DYSKUSYJNE

Wydana została broszura 
„TERMINOLOGIA –PIĘTA 

ACHILLESOWA ANALITYKÓW”
 stanowiąca wkładkę

 
do jednego z numerów 

czasopisma ANALITYKA.

Wydawnictwo MALAMUT udostępniło specjalną
 zakładkę

 
na stronie domowej 

http://www.malamut.pl/analityka.htm
Zachęcamy do dyskusji i przedstawiania propozycji.
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http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Analityczna/
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http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Analityczna/
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http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Analityczna/

Kursy indywidualne „Na zamówienie”
kierownik kursu: w zależności od tematyki

Chromatografia Gazowa -

 

poziom podstawowy
kierownik kursu: dr inż. Bożena Zabiegała 

Aspekty praktyczne wykorzystania Chromatografii Gazowej
kierownik kursu: dr hab. Lidia Wolska 

Kontrola i jakość

 

wyników pomiarów analitycznych
kierownik kursu: dr hab. inż. Piotr Konieczka

Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa –

 

zakres ogólny, w tym poziom podstawowy 
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński

Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa -

 

poziom zaawansowany
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński  

Przygotowanie próbek do analizy
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński  

ABC techniki SPE 
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński 

Technika Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej w analizie żywności 
kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński   
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Opracowanie jest wyposażone 
w CD z arkuszami kalkulacyjnymi

Quality
 

Assurance
 

and
 

Quality
 

Control
 

in
 

the
 

Analytical
 Chemical

 
Laboratory: A Practical

 
Approach

Piotr Konieczka 
Gdansk University

 

of

 

Technology, Gdansk, Poland

Jacek Namieśnik
Gdansk University

 

of

 

Technology, Gdansk, Poland

Series: Analytical

 

Chemistry

ISBN: 9781420082708
ISBN 10: 1420082701
CAT #: 82701
Pub Date: 2/23/2009

CRC Press Inc

 

-

 

Taylor & Francis Ltd
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Piotr Szefer 
Medical

 

University

 

of

 

Gdansk, Poland

Jacek Namieśnik
Gdansk University

 

of

 

Technology, Gdansk, Poland

ISBN: 9781420082685
ISBN 10: 142008268X
CAT #: 8268X
Pub Date: 6/26/2009 
CRC Press Inc

 

-

 

Taylor & Francis Ltd

Analytical
 

Measurements
 

in
 

Aquatic
 

Environments
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ZAPROSZENIEZAPROSZENIE

15th International Conference on
Heavy Metals in the Environment

15th ICHMET

Wydział
 

Chemiczny
Politechnika Gdańska

Komitet Chemii Analitycznej
Polskiej Akademii Nauk

19-23 Wrzesień
 

2010, Gdańsk, Poland
http://www.pg.gda.pl/chem/ichmet/
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Dziękuję  za uwagę!
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